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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.
defamiliarization, gerammatical
Keywords:
devition, lexical devition, archaism, manochehr
Atashi.

چکیده
 شامل همۀ شگردهایی میشود که،آشناییزدایی در جهان متن
در برجستهسازی یک متن ادبی دخیلاند و معمـوالً بـا نـوعی
هنجارگریزی همراه هستند و مـیتـوان گفـت آشـناییزدایـی
 یکـی از انـواع.نتیجۀ برجسـتهسـازی و هنجـارگریزی اسـت
هنجارگریزیهایی که که شاعر برای آفرینش اثـر ادبـی بـه آن
 هنجـارگریزی دسـتوری اسـت و آن بـه معنـی،دست میزند
گریز از قواعد نحوی حاکم بـر زبـان اسـت؛ هـر زبـان دارای
- نظم مـی،ساختار دستوری خاصی است که مطابق زبان معیار
 این نظم و ساختار بـه هـم مـیخـورد و،یابد اما در زبان شعر
نوعی برجستهسازی شکل میگیرد؛ به عبارت دیگـر شـاعر از
امکانات دستوری زبان در جهت برجستهنمودن شعرش بهـره
 هنجارگریزی دستوری به اشکال گونـاگون در شـعر.میجوید
 بررسی شعر آتشـی نشـان داده. دیده میشود،شاعران مختلف
است که او از هنجارگریزی دستوری در هر دو بخش صـرف
 انـواع هنجـارگریزی در سـطح.و نحو اسـتفاده نمـوده اسـت
، سـاخت واژگـان جدیـد:صرف در شعر آتشی عبارتانـد از
 بـهکـارگیری واژگـان امـروزی و کـاربرد،کاربرد واژگان کهن
 در سطح نحو شعر آتشی نیز نمونههایی از گریز.واژگان بومی
از هنجار دیده میشود که شاعر از این طریق به آشناییزدایـی
 این جستار موارد مختلف این قاعدهگریزیهای.پرداخته است
نحوی را مورد بررسی قرار داده و نشـان داده اسـت آتشـی از
چه روشهایی در جهت غریبهسـازی نحـو شـعرش اسـتفاده
.نموده است
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مقدمه

گرفت و یـان موکارفسـکی ،اصـطالح «برجسـته-

در ادبیــات کهــن و معاصــر پارســی ،گونــههــای

سازی» یا فورگراندینگ 4را در ایـن معنـی بـه کـار

مختلفی از آشناییزدایی 7توسط شاعران بـزرگ و

بــرد .شکلوفســکی عقیــده دارد در درک انســان از

صاحب سبک به کار گرفته شده اسـت .مـیتـوان

جهان ،فرایند عادت جریان دارد و ما جهان اطـراف

ادعا کرد بیشـتر شـاعرانی کـه توانسـتهانـد مبـدع

را بر پایۀ این عادت به طور خودکار درک میکنیم،

جریانی نو در شعر فارسی باشند ،از آشناییزدایی

بدون اینکه آنها را درست درک کنـیم .ایـن عـادت

بیشــتری در شعرشــان اســتفاده کــردهانــد .ایــن

باعث میشود که بیشتر اتفاقاتی را که در اطرافمـان

رویکرد ،شاعران را صاحب سـبکی خـاص مـی-

رخ میدهد ،نبینیم .بنابراین ،با آشـناییزدایـی بایـد

سازد و مقلدّان را در جایگاهی پایینتر نگاه مـی-

حجاب عادت را کنار بگذاریم و نسبت به پدیدهها

دارد .شاعرانی چون فردوسـی ،موالنـا ،سـعدی و

دیدی نو پیدا کنیم .به نظر شکلوفسکی هنر ،ادراک

حافظ با آشناییزدایی از واژگان و نحو و معنا ،به

حسی ما را دوباره سازمان میدهد و در این مسـیر،

جایگاهی مهم در ادبیات دست یافتند.

قاعدههای آشـنا و سـاختارهای بـه ظـاهر مانـدگار

آشناییزدایی در هر دورهای در ایـران ،پـس از

واقعیت را دگرگون میکند .هنـر عـادتهایمـان را

رکود ادبی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،موجـب

تغییر میدهد و هر چیز آشنا را به چشم مـا بیگانـه

تقویت و حیـات دوبـاره شـده اسـت .در ادبیـات

میکنـد( .احمـدی )31 :7489 ،شکلوفسـکی معتقـد

معاصر نیز تکاپوهـایی بـرای عبـور از هنجارهـای

است «صناعت هنر بر ناآشنا کـردن اشـیاء ،مشـکل

زبان رخ داده است؛ در روزگار ما بـهویـژه بعـد از

ساختن فرمهـا و طـوالنی کـردن فرآینـد دریافـت

تحوّلی که نیما در شعر فارسی ایجاد نمود -تـالش

مبتنی است .زیرا فرآیند دریافـت ،هـدف و غـایتی

برای نوآوری در حیطۀ زبان ،فراوان دیده مـیشـود

زیباییشناختی اسـت و چنـین فرآینـدی مـیبایـد

که بسیاری از آنها به دلیل نگـاه سـطحی و فقـدان

تطویل یابد .هنـر عبـارت اسـت از تجربـه نمـودن

شناخت ،به خلق آثاری منجـر شـده کـه پایـدار و

هنریـت یـک موضــوع؛ خـود موضـوع از اهمیــت

تأثیرگذار نبودهاند .البته ناگفته نمانـد کـه آشـنایی-

برخــوردار نیســت»( .قاســمیپ ـور )43 :7486 ،پــس

زدایی در شعر برخی دیگر مانند شـاملو ،اخـوان و

مسئلۀ اساسی آشناییزدایی به نظر شکلوفسکی این

شفیعیکدکنی و ...بسیار پخته و مؤثر واقـع شـده و

است که هر نوع اثر ادبـی ،سـرِ راه مخاطـب خـود

روند نوآوری در شعر معاصر ادامه یافته است.

مانع میگذارد چون وقتی مانعـی سـر راه اسـت،

آشناییزدایی اصطالحی اسـت کـه نخسـتین
بار شکلوفسکی ،منتقد روسی در نقد ادبی بـه کـار
برد 2و بعدها مورد توجه دیگر منتقـدان فرمالیسـت
و ساختارگرا ماننـد یاکوبسـن ،تینیـانوف و ...قـرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. De-familiarization
 .2ابتدا شکلوفسکی این اصطالح را در مقاله خود با عنوان «هنر
به منزله شگرد بکار برد(احمدی.)31 :7489،
3. foregrunding
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حرکت کندتر میشود و باید در هر مقطعی مکـث

شیوۀ بیان جلب نظر کنـد و غیـر متعـارف باشـد؛

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

برجستهسازی انحراف از زبان معیـار اسـت و آن

ادراک ،کندتر میشود و به تـدریج مـا را بـه اصـل

هنگامی حاصل میشـود کـه یـک عنصـر زبـانی

مطلب میرساند .از اینرو ،مسـئله اصـلی ادبیـات،

برخالف معمول به کار رود و توجـه مخاطبـان را

الیه دادن به کالم و مفهـوم اسـت( .نفیسـی:7468 ،

به خود جلب نماید .برجستهسـازی بـه دو شـکل

.)49-46

امکانپذیر است :نخست آنکه در قواعد حاکم بـر

آشناییزدایـی بـه عنـوان یکـی از روشهـای

زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آنکـه

تشخصبخشی در آفرینش هنـری ،از اساسـیتـرین

قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکـار افـزوده

مفاهیم مطرح در نظریۀ فرمالیستهای روس است.3

شود .بـدین ترتیـب برجسـتهسـازی از طریـق دو

آشناییزدایی یعنی تازه ،نو ،غریبه و متفـاوت کـردن

شــیوۀ «هنجــارگریزی» و «قاعــدهافزایــی» تجلــی

آنچه آشنا و شناخته شده است .نویسنده و شـاعر از

خواهد یافت.

طریق آشناییزدایی ،دریافتهای عـادی خواننـده را

هنجارگریزی 9گریز از قواعد حاکم بر زبان

تغییر میدهند و این همـان کـاری اسـت کـه بـه آن

هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی معانی با زبـان

تکنیک ادبی میگویند .بـه عبـارت دیگـر ،آشـنایی-

متعــارف اســت .اگرچــه منظـور از هنجــارگریزی

زدایی یعنی بیان متفاوتی از آنچه که تا به حال بـوده

نمیتواند هرگونه گریز از قواعد زبان هنجار باشد

است؛ خیلـی چیزهـا بـه سـبب عـادت در نظـر مـا

زیرا بعضی از هنجـارگریزیهـا بـه سـاختهـای

معمولی شدهاند و شاعر به سبب توانایی در بـر هـم

نازیبایی منجر میشود که نمیتـوان آنهـا را ابـداع

زدن عادتها ،آن را به شکلی جلوه میدهد که برای

ادبــی بــه حســاب آورد« .لــیچ معتقــد اســت

مخاطب تازگی دارد« .شیوههای آشناییزدایی بسـیار

هنجارگریزی میتواند تنها تا بدان حد پیش بـرود

است؛ هم کارداشتِ واژهها و جملههـا و هـم خلـق

که ایجاد ارتباط مختل نشود و برجستهسازی قابل

انواع تصـویرها و مضـمونهـا و معناهـای نامتنـاظر.

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

البته عمل آشناییزدایی نسبی است و در زمانـههـا و

نیــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد و معتقــد اســت

زمینــههــای متفــاوت ،متمــایز و گونــاگون اســت».

هنجارگریزی میباید اصـل رسـانگی را مراعـات

(محبتی)764 :7480،

کند( .شفیعی کدکنی)74 :7489 ،

آشناییزدایـی در جهـان مـتن ،شـامل همـۀ
شگردهایی میشود که در برجستهسازی یک متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3فرمالیستها گروهی از پژوهشگران هماندیش بودند که دو

ادبـــی دخیـــل هســـتند و معمـــوالً بـــا نـــوعی

محفل عمده را تشکیل دادند .مهمترین این پژوهشگران عبارت-

هنجارگریزی همراه هستند .برجستهسازی عبارت

اند از :ویکتور شکلوفسکی ،بوریس توماشفسکی ،بوریس آخین

است از بهکارگیری عناصر زبـان بـه گونـهای کـه

بام ،رومن یاکوبسن و یوری تینیانوف.
5. Deviation
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انواع مختلف هنجـارگریزی عبــارتانــد از:

مجموعه شعر است -مورد ارزیابی قرار گرفـت و

آوایی ،باسـتانگرایـی ،سـبکی ،گویشـی ،نحـوی

عناصری کـه در ایجـاد هنجـارگریزی نحـوی در

(دستوری) ،معنایی ،نوشتاری ،واژگانی و. ...

شعر وی مؤثر بودهاند ،مشـخص گردیـد و نشـان

الزم به ذکر است گریز از هنجارها اگر عالمانه،
زیبا و هنجارمند اتفاق بیفتد گذشـته از شـکوفایی،

داده شد که آتشـی از چـه شـیوههـایی در جهـت
هنجارگریزی نحوی بهره برده است؟

بالندگی و استمرار حیات شعر ،به غنـای زبـان نیـز
کمک میکند .به عبـارت دیگـر نـوعی داد و سـتد

پیشینۀ تحقیق

میــان زبــان و ادبیــات وجــود دارد ،شــاعران و

در سالهای اخیر در حیطۀ آشناییزدایـی در شـعر

نویسندگان موفق از زبـان کمـک مـیگیرنـد و بـه

معاصر آثاری نگاشته شده که به بررسـی دقیـق در

آفرینش میپردازنـد و سـپس همـان آفریـدههـا در

آثار برخی از شاعران بزرگ معاصر ماننـد سـپهری،

خدمت زبان قرار میگیرد و زبان را بارور میسازد.

شـاملو و اخــوان پرداختــهانــد .از جملــه ایــن آثــار

چنـــان کـــه اشـــاره شـــد یکـــی از انـــواع

عبارتاند از :مقاله «هنجارگریزی در شعر سـهراب

هنجارگریزیها ،هنجارگریزی در نحو یا سـاختار

سپهری» از فرزان سجودی و کتاب امیرزاده کاشی-

دستوری است؛ دستور زبان شامل مباحث صـرفی

ها از دکتر پروین سالجقه و مقالۀ «آشناییزدایـی و

و نحوی است .یعنی در هر زبانی از لحاظ صرفی

هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوان ثالث» از دکتر

و نحوی قواعد خاصی حاکم است کـه عـدول از

فاطمه مدرسـی و غالمحسـن احمدونـد« ،بررسـی

آن ،با رعایت اصول جمـالشناسـیک و رسـانگی،

هنجــارگریزی در شــعر شــفیعیکــدکنی برمبنــای

باعث برجستهسـازی مـیشـود( .شـفیعی کـدکنی،

الگوی لـیچ» از محمدرضـا پهلـواننـژاد و نسـرین

 )72 :7489هر شاعر ناگزیر اسـت بـرای آفـرینش

طاهری« ،هنجارگریزی نوشتاری در اشعار نصـرت

شعر ،برخی قواعد دسـتوری را تغییـر دهـد یـا از

رحمــانی» از نجمــه حســینی« ،آشــناییزدایــی و

آنها عـدول نمایـد ،اینجاسـت کـه هنجـارگریزی

هنجــارگریزی نحــوی در شــعر فــروغ فرخــزاد» از

دستوری رخ میدهد .در این مقاله سعی نموده تـا

فاطمه مدرسی« ،فراهنجاریهای دستوری در شـعر

هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشـی را

اخوان و شـاملو» از راحلـه عبدالـهزاده« ،کاربسـت

مورد بررسی قرار دهد.

اشکال هنجـارگریزی در اشـعار احمـد شـاملو» از
نازیال یخدانساز و ناصر علیزاده خیاط و «کاربسـت

روش و محدوده تحقیق

اشــکال هنجــارگریزی بــا تکیــه بــر آثــار شــاعران

این مقاله به روش کتابخانهای و به شـیوۀ تحلیـل

نوگرای معاصر» و مقاالت دیگر.

محتوا انجام پذیرفته است .برای رسیدن به اهداف

امــا درخصــوص هنجــارگریزی و آشــنایی-

مقاله ،تمامی اشعار منوچهر آتشی -که شـامل 74

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

مشخّصــههــای اصــلی شــعرش ،کــاربرد عناصــر

مختصر در مجلۀ کتاب ماه ادبیات با نام «آشـنایی-

طبیعت بدوی و گرمسیری جنوب اسـت .جنـوب

زدایی در شعر منوچهر آتشی» از زهرا محمـدنژاد

 -زادگاه شاعر -از مهمترین مبانی هویتی در نـزد

موجود است که به صورت بسیار گذرا و تیتـروار

وی به شمار میآید« .جنوب ،نماد تبـار و تقـدیر

به آن پرداخته است.

شعر آتشی به ویژه در نخسـتین دورۀ آن اسـت».
(مختاری )97 :7418 ،برخی این توجـه آتشـی بـه

منوچهر آتشی

زادگــاه و نگــاه اقلیمــیاش را باعــث اصــالت در

منوچهر آتشی ،متولد سال  7470ش ،در روستای

شــعرش مــیداننــد« :تــازگی و اصــالت مفهــوم و

دهــرود از توابــع دشتســتان از بخــش بوشــکان

محتوی در شعر منـوچهر آتشـی ،از اینجـا ناشـی

بوشهر ،یکی از شاعران برجستۀ معاصر است .وی

میشود که او به تجربۀ حواس خود وفادار اسـت

آمــوزشهــای ابتــدایی و متوســطه را در مــدارس

یعنــی آنچــه محــیط او  -آن محــیط وحشــی و

بوشهر و آموزشهـای بعـدی را در دانـشسـرای

حیوانی و تا حدی غریزی ،آن محیط دریا و اسب

مقدماتی شیراز و دانشسرای عالی تهـران (رشـته

و شن و واحه و بندر و مردمان آن محیط سرشـار

زبــان انگلیســی) بــه پایــان رســاند .وی نخســتین

از خشونت غریزه بـه او دیکتـه مـیکننـد -او در

مجموعۀ شعرش با عنوان آهنگ دیگر را در سـال

تخیل خـود از آنهـا صـحبت مـیکنـد»( .براهنـی،

 7445در تهــران بــه چــاپ رســاند .پــس از آن

 )313 :7417در ادامــه بــه بررســی هنجــارگریزی

مجموعههای آواز خـاک ( ،)7431دیـدار در فلـق

6

دستوری در شعر منوچهر آتشی میپردازیم.

( ،)7438وصــف گــل ســوری ( ،)7461گنــدم و
گــیالس ( ،)7468زیبــاتر از شــکل ق ـدیم جهــان

انواع هنجارگریزی دستوری در شعر آتشی

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

 .4هنجارگریزی صرفی (واژگانی)

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

این نوع هنجارگریزی بـر محـور جانشـینی کـالم

خــزر ( ،)7487غــزل غــزلهــای ســورنا (،)7483

استوار است .شاعر با توانایی و استعدادی که دارد

ریشههـای شـب ( )7483را منتشـر سـاخت .وی

واژگان و ترکیبات جدیدی را ابداع مینماید؛ واژه

عالوه بر مجموعههای شعر ،داستانهای فونتامـارا

در شعر نقش اساسی دارد« .یکی از شـرایط مهـم

اثر ابنیاتنسیو ،دالله اثر تورنتون وایلدر و لنین اثـر

ارتباط با متن وابسته به شناختی است که خواننده

مایاکوفسکی را هم به فارسی ترجمه کرد .آتشـی

نسبت به اجزا و سازههای کوچکتر مـتن از قبیـل

در سال  7483دیده از جهان فروبست.

«واژه» دارد .زیرا واژگان اندوخته در ذهـن شاعـر

منوچهر آتشی از پیروان سبک نیمـایی اسـت؛
روح حماســی در اشــعار او مــوج مــیزنــد و از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است که هرکدام بر شیء یـا مفهـومی کـه شـاعر

جذب زبان میشوند و در نتیجه اعتبار ادبی آنهـا بـه

نسبت به آن آشنایی دارد ،داللت میکند»( .عمران-

نفــع زبــان از دســت مــیرود« .اگــر میــان واژههــا

پور )799 :7486 ،تـوجهی کـه دانشـمندان لغـت-

برخوردی نباشد ،شعر به وجـود نمـیآیـد .شـعر از

شناس گذشته و زبـانشناسـان معاصـر بـه «واژه»

زبــان فراتــر رفتــه ،قواعــد آن را درهــم مــیریــزد».

داشتهاند حاکی از اهمیت آن است 1به گونهای که

(حقوقی )432 :7417 ،شاعران بزرگ نه تنها در حوزۀ

برخی از محققان زبان ،واژه را واحد اندیشه مـی-

معناآفرینی و تصویرسازی خوش درخشـیدهانـد کـه

دانند( .لوریا)82 :7468 ،

در غنیسازی حوزۀ واژگانی زبان و گسترش قلمـرو

واژه با داشتن داللتهای گونـاگون معنـایی

زبان بیشترین سهم را داشـتهانـد .در شـعر برخـی از

که از طریق مجاز ،استعاره ،نماد و ...پدید میآید،

شاعران معاصر نیز ساخت واژگان جدید دیده مـی-

دارای تواناییهای بالقوهای است که زبان توانمنـد

شود؛ مثالً در شعر اخـوان وسـعت واژگـان جدیـد

شاعر میتواند آنهـا را در سـرایش خـود بـه کـار

بسیار فراوان است و اخوان توانسته واژگـان زیـادی

بگیرد .واژهها در پردههای پنهان خویش ،انـرژی-

را به دایرۀ واژگـانی شـعر خـود راه دهـد 8در شـعر

های شگرفی را فروفشردهاند .شـاعر توانـا کسـی

شفیعی نیز با ساخت واژهها و ترکیبات جدید روبه-

است که بتواند با ترفندی شایسته هر چـه بیشـتر،

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

این انرژیها را آزاد و کـالم خـود را رسـتاخیزی

مهم توجه داشت و آن اینکه «بایـد از گـرایشهـای

کند( .حسنلی)704 :7484 ،

ناخودآگـاه گوینـدگان یـک زبـان در بـاب ســاخت

هنجارگریزی صرفی در شعر آتشی به صـور

هجایی و ویژگیهای واجشناختی واژهها آگاه بود تا

مختلف صورت میپذیرد که از جمله آنها عبارت-

واژههای سـاخته شـده همخـوانی بیشـتری بـا ایـن

اند از :ساخت واژگان جدید ،کاربرد واژگان کهـن،

گرایشهای ناخـودآگـاه داشتـه باشنـد و بتـوانند

کاربرد واژگان امروزی و کاربرد واژگان بومی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1شلگل ،منتقد و فیلسوف آلمانی ،همواره بر سـهم لغـتشناسـی

 .4-4ساخت واژگان جدید

در نقد عملی تأکید کرده و معتقد اسـت کـه بـدون کمـک لغـت-
شناسی نمیتوان به مطالعه شعر یا فلسفه ناب پرداخت .در نظـر او

شاعر برای بیان مفاهیم جدیـدی کـه در ذهـن مـی-

لغتشناسی به معنای عشق بـه واژههـا و توجـه دقیـق بـه مـتن و

پروراند ،نیـاز بـه واژگـان جدیـدی نیـز دارد تـا آن

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

مفاهیم را به بهترین شکل عرضه نمایـد .بنـابراین از

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

امکانات زبانی بهره گرفته ،واژگان و ترکیبـات تـازه-

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

ای میسازد .ایـن سـاختهـای جدیـد بـر شـکوه،

 . 8در این باره نگاه کنید به مقاله «برجستهسازی واژه و ترکیب
در شعر اخوان» از فروغ صهبا.

طنطنه ،شگفتی و تأثیر شعر میافزاید و باعث غنـای

 .5در اینباره نگاه کنید به مقالۀ «بررسی هنجارگریزی در شعر

زبان میشود چراکه بسیاری از این واژههـا آرام آرام

شفیعیکدکنی» ،از مسعود روحانی و محمد عنایتی ،صص .)64-50
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 ... باد بـه گلـو مـیانـدازد کبـراوار /و نقـش
مهیب بر سیما میآفریند .991/...

منوچهر آتشی با روشهای مختلف حاصـل مـی-
گردد که عبارتاند از:

ساخت واژه با پسوند «واره»
( اسم  +واره)

 .4-4-4ساخت واژه با استفاده از «پسوند»
( اسم  +پسوند)
ماننــد :تیشــهوش /7343دروغگــاه /663آفتابــک
 /7658ابرانه 7286و . ...
... بلندترین چکاد /دروغگاه چکاد بلنـدتری
است.663/

مانند :اللهواره /7744اشتیاقواره /196پوسـت-
واره  /375جگرواره  /661تنواره  /989و . ...
 آنک /از زیر پوسـتواره سـبز علـف /نـب
خیال میزند.375/
 ... هرچند خیزگاه سرخ جگرواره /و اللههای
چرمی /و سرخ خون مردان /خورشید است.661/

... تمنـــایی آرام و ابرانـــه /و هرچـــه دلـــم
خواست میخواهم /از جنس ابر باشد.7286/...
( بن فعل  +پسوند)

ساخت واژه با پسوند «ناک»
( اسم  +ناک)

 ... اسبانی از جنس تاخـتوارگـی و یـال و

مانند :پویهناک  /49گلناک /30گردناک /92

فربهــی /و مردانــی /از جــنس دســت و تیــغ و

شهدناک  /60شرمناک  /54دودناک /743سخرهناک

خرد.472/

 /732گریزناک  /259شتابناک  /685دُردناک

 اگر باران میآمد-/آنچنان که آن سـالهـا/-
تو از نهفتار تاراب برمیآمدی ./974
آتشی در ساخت واژگان جدید توجه ویژهای
به چند پسـوند داشـته اسـت کـه برخـی از آنهـا
عبارتاند از:

 /838خوابناک  /167بویناک . ... /7063
 قهوههای امروز هم /مانند قهوههـای پـس از
کودتا /در شیب دُردناک فنجانها /نقشی بـه غیـر
افعی و گرگ و کالغ /بازی نمیکنند.838/
 هندسه انحناهای ناخوانایی /از آبهای فلـق
خوابناکتری.167/...

ساخت واژه با پسوند «وار»

نکتهای که در اینجا قابـل توجـه اسـت آنکـه

( اسم  +وار)

تصور غالب چنین است کـه جـزء اسـمی چنـین

مانند :نیلوفروار /144کبراوار /991دندانوار/7620

ترکیباتی لزوماً باید اسم معنـی باشـد حـال آنکـه

برکهوار /7890غریقوار /7090آبوار  /399و ...

آتشی در این ترکیبات ،اسم ذات را هم به پسـوند

 به سوی غار شناور /به گریهواری گویم به غار/
آب زمانهست /نگاه ،نگاه کن آب آینهست.759/ ...

«ناک» پیوند میدهد و آشناییزدایـی مضـاعفی را
در کالم به کار میگیرد.
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ساخت واژه با پسوند «آسا»
الف(  :اسم  +آسا)

 ترانه رشوه نمیدهد /کـه از تبـار قفـسزادان
نیست.562/

مانند :کودکآسـا  /737جادوآسـا /772زیبـقآسـا
 /743پــیآســا /730غبارآســا  /207ب ـومآســا /57

ساخت واژه با بن مضارع

بادآسا . ... /7341

( اسم(صفت)  +بن مضارع)

 وین رگههای پیآسا را /کـاش تیـغ نـاخنی
وحشی و تشنه میبرید از هم.730/
 در کسوت پریها /با جامه بلنـد غبارآسـا /از
کوچههای شمشاد آمد.207/...

ماننــد :گــوشگــداز  /7778چشــمخــراش /7778
آبنورد  /759چشمخنـد  /764گـرگخیـز /7390
دروغآغــاز  /92گرمجــوش  /922کمرآویــز /846
بوتهآویز  /904باراننما  /30خـوابریز  /97شـب-
نــورد  /707پــاییزانگیز  /740شــبگشــا /7768

ب(  :صفت  +آسا)
 تازیآسا رفته در صـحرا نگـاهش /کنجکـاو
سیل زرد گله گرگان.50/...
 از خزان دیده باغی که اینک /وحشیآسـا بـر
او تاخته باد.95 /

خوابآمیز .730
 تا دور ،با تبلور باراننمای خـویش /پرهـای
ریز مورچگان موج میزند.30/
 به هیچ اندُه و رشک /به چشمخندی گویای
هیچ طعن و ندامت.764/...
برخی از بن فعلها در ایجاد واژگان جدیـد در

ساخت واژه با پسوند «زار»
( اسم  +زار)

شعر آتشی کاربرد فراوانی دارنـد کـه در ذیـل بـه
آنها اشاره میشود:

 چــه بــیپــروا /...مــیرانــیم /بــر مــوجزار
حادثه.668/
 ... بــر کاغــذی ســفید /از نشــیب زنگولــهزار
آاللهها میآید.7140/

ساخت واژه با بن مضارع «اندیش»
( اسم (صفت)  +اندیش)
ماننـــد :راهانـــدیش  /13کیـــد انـــدیش /19
غباراندیش  /16خوف اندیش  /52کـران انـدیش

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

 /703کفراندیش  /722کوراندیش  /85تباه اندیش

ساخت واژه با بن ماضی

 /57ماهاندیش  /356قمریاندیش  /7349و. ...

( اسم  +زاد)
 بیابانزاد شوخ /اینک خیابـانگـرد بـیپـروا/
طنین شروههای دختران هیمهچـین ،آنـک /تـو را
میخواند.430/...

 وان غبار سـاکت بـیمـرد را /جـادوان بهـر
فریب چشم راهاندیش من افشاندهاند.13/
 آشیان راز /قمریانـدیش /سـر پـر از خـوف
مانده گز پیر.7349/...
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ساخت واژه با بن مضارع «فرسا»

واژگان قدیمی است .کروچـه 70بـر آن اسـت کـه

( اسم  +فرسا)

ساختمان اندیشه و ذهن انسان همـواره نـو مـی-

 این شب خـال را ،ای لـب نـامیمون ورد /از

گردد ،اما بنای پیشـین همـواره بناهـای بعـدی را

هراسی همه رگفرسا کن سرشارش.742/
 سرد و خالی میشکافد صخرۀ هر یاد /ضربه
این تیشه کار سینهفرسا را.82/

حفظ میکند و به گونهای سحرآسا در آنهـا بـاقی
میماند( .کروچـه )38 :7487 ،یکـی از شـگردها و
شیوههای شاعرانه و به زبان دیگر گریز از هنجار،
کاربرد واژهها و یا ساختهایی در شعر است کـه

 .9-4-4روشهای دیگر ساخت واژه
آتشـی از روشهـای دیگـری نیـز بـرای سـاختن
واژگان جدید بهره برده که نمودار برخـی از آنهـا
به شکل ذیل است:
( صفت  +صفت)
 این برهوت سفید آچهار /شادآشنای گامهای
چابک خودکار /لبخند میزند.7890/...
( اسم  +اسم)
 هزار کتاب خداسوگند هم /در بـاورم نمـی-
نشاند.7685/
 ... و میسرایی ایثار را /بـا واژههـای زخمـی
خونبوسههای خطر.300/
( صفت  +اسم)
 سلطان قاهر عصـب خویشـم /سـردار تلـخ-
دست ارتش کلمات.584/...
 در کورهراه گندم /آن جفت شادبال سـبکپا را
میبینی؟.282/

در زمان سرودن شـعر ،در زبـان خودکـار متـداول
نیست و واحدهایی به شمار میروند که در گذشته
متــداول بــوده و ســپس مــردهانــد .بــدین نــوع از
هنجارگریزی ،باستانگرایی گویند .باستانگرایی که
از مهمترین شیوههای تشخص بخشـیدن بـه کـالم
است ،هنجارگریزی زمانی نیـز خوانـده مـیشـود؛
زیرا شاعر میتوانـد از گونـۀ زمـانی زبـان هنجـار
بگریزد و صورتهایی را به کار ببرد کـه پیشـتر در
زبان متداول بودهاند و امروز واژهها و ساختهـای
نحوی کهنهاند( .صـفوی )93 :7414 ،باسـتانگرایـی
بیشتر برای چند منظـور اسـتفاده مـیشـود :الـف)
برجسته و ممتازسازی زبان؛ ب) ایجـاد اعجـاب و
شگفتی؛ ج) افزایش توان موسیقایی؛ د) گـره زدن
دیروز و امروز؛ هـ) همزبانی با گذشته؛ و) خروج
از زبان متعارف و آشنا( .سنگری.)3-9 :7482 ،

از میان پیروان نیما ،شاملو و اخوان به خـوبی
از این شیوه در شعرشان استفاده کردهانـد .اخـوان
ثالث با آشنایی عمیقی کـه از آثـار گذشـتگان بـه

 .4-9-4-4کاربرد واژگان کهدن (باسدتانگرایدی

خصوص شاعران سبک خراسانی داشته است ،بـه

واژگانی)

باستانگرایی دست یازیده است.

یکــی دیگــر از نمودهــای هنجــارگریزی صــرفی
(واژگــانی) در شــعر منــوچهر آتشــی ،اســتفاده از

در شعـر آتشـی نیـز استفاده از واژگان و نحو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10. Croce
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کهن دیده میشود .اسـتفاده از واژگـان قـدیمی کـه

دیده میشود .حوزۀ کاربرد آنها نیز متفاوت است.

برخی از آنها دیگر جـایی در دایـرۀ لغـات امـروزی

اگر شاعر از گونۀ نوشتاری معیار به ساخت نحوۀ

ندارند ،به باستانگونگی شعر آتشـی افـزوده اسـت.

گفتار گریـز زنـد ،هنجـارگریزی سـبکی گوینـد.

حضور برخی اسامی خاص شخصیتهای حماسـی

«ارزش هنجارگریزی سبکی از چنـد منظـر قابـل

و اســطورهای و تــاریخی از یــک ســو ،و اشــاره بــه

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

داستان زندگی و یا ذکر نام بعضی از شخصیتهـای

موسـیقی شــعر و  .4ایجــاد صــمیمیت در فضــای

عرفانی و علمی ایرانی و غیر ایرانی از سـوی دیگـر،

شعر .کوچکترین بیدقتی در این زمینه یا شتاب-

زبان آرکائیک شعر آتشی را برجسـته نمـوده اسـت.

زدگی و فقدان فضای مناسب در گریـز از هنجـار

این باستانگرایی را در نحو شـعر وی نیـز مـیتـوان

نوشتار به گفتار یا برعکس ،به افول و نزول شـعر

دید که در ادامه به آن اشاره مـیرود .اینـک نمونـه-

مــیانجامــد»( .ســنگری )6 :7487 ،هنجــارگریزی

هایی از کاربرد واژگان کهـن :خـدیو /7630کوتـوال

سبکی در شعر منوچهر آتشی به چند شیوه انجـام

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

میپذیرد .یکی از ایـن روشهـا ،کـاربرد واژگـان

 /21حصــار  /65دیهــیم  /19همگنــان  /83خرگــاه

محاورهای و روزمره است که در سطح گستردهای

 /709همیــان  /773انبــاز  /776مغفــر  /730کــاریز

در شعر وی یافت میشود« .شاعران امروز با بـه-

 /281بشکوه  /403تموز  /492مغـاک  /495هـودج

کارگیری واژههایی کـه تـا پـیش از دورۀ معاصـر

 /305ط ـرّه  /394گزمــه  /364پــادافره  /382چکــاد

اجازۀ ورود به ساحت شعر را نداشـتند و نیـز بـا

 /629کالهخود  /642کنام  /662شوخ  /7071بیـرق

استفاده از واژههای تـازهای کـه در زبـان روزمـرۀ

 /7096محاق  /7714خرابـات  /7266ربـاط /7331

امروز به کار میرود ،در کنار واژههای گذشته ،بـه

کوپال  /7057صرّه . ...7005

گسترش و توسـع زبـان شـعر کمـک مـیکننـد».

 ... و دیو اگـر کـه برجهـد از غـار خـویش/
کوپال کی جلودارش خواهد بود؟7057/
 ... تا شوخ سالمند دریایی از تن برگیرنـد در
گرمابههای خوشبوی سیراف7071/...
 ... تکــرار کــن /پیشــانی خــونی همگنــان
معصوم را 82/

(حسنلی )773 :7484 ،فروغ فرخزاد دربارۀ حضور
واژگــان امــروزی در شــعر مــیگویــد...« :تنهــا
فصاحت کافی نیست شـعر امـروز بایـد بـا زبـان
جانداری صحبت کند؛ یک زبان سخت و بیرحم
و هماهنــگ بـا آنچــه در لحظــات امــروز جــاری
است»( .مشـرف آزاد تهرانـی )424 :7416 ،نمونـه-
هایی از این واژگان :ودکا  /278رزمناو  /479آژیر

 .2-9-4-4کاربرد واژگان امروزی

 /479جراثقال  /479فالسک  /7150قاچـاق /444

میـان گونـۀ نوشـتاری معیــار و گونـۀ گفتــاری از

قاچاقچی  /7077سامسونیت  /345خمپـاره /334

نظرگاه واژگان و نحو گفتار ،تفاوتهـای روشـنی

ســـیگار  /396خودکـــار  /396سانســـور /7523

بررسی آشناییزدایی و هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی ،مسعود روحانی /محمد عنایتی قادیکالیی

99

قشـقرق  /600بولــدوزر  /642تکمـه  /805فــوت

معاصر از آن بهره میبرند .نیما یوشیج در پیوند با

کردن  /7072سیانور  /558مانکن  /7076آدرنالین

این امکان گفته اسـت« :جسـتوجـو در کلمـات

 /7076ریسه رفتن  /7024گر گرفتن  /378برشـته

دهاتیها ،اسم چیزها (درختها ،گیاهها ،حیـوان-

 /45دندان قروچـه  /7773نئـون  /7718کـامپیوتر

ها) هر کدام نعمتی است .»...نیما خود بسیاری از

 /7718لیزر  /7718بیهـوا  /7751تاکسـی /7268

واژههای بومی شمال ایران را در اشعار خود وارد

جت  /7212جاگوار  /7212ایدز  /7214ساندویچ

کرد و راه را برای شـاعران بعـد از خـود همـوار

 /7214ماتیک  /7453مغنـاطیس  /7288اره برقـی

نمود( .حسنلی)728 :7484 ،

 /7489آمبوالنس  /7373تفلون  /7378میکـروفن

«استفادۀ بجا از واژگـان محلـی ،گذشـته از

 /7385تاکســــیدرمی  /7947هلیکــــوپتر /7907

آنکه آنها را حفظ و احیـا مـیکنـد و امکانـات و

آسانســور  /7930بــرگ آ .چــار  /7992ســیدی

ظرفیتهای زبان را افزایش میدهد ،خود یکی از

 /7987مونیتور  /7982فیگور  /7606مانتو /7606

عوامل یاریکنندۀ شاعر در حفـظ روانـی جریـان

اتوبــوس  /7694متــرو  7694بنــز  /7693بانــک

خالقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی شـاعر

 /7693دراکــوال  /7658چنــدرغاز  /7115اکــس

است بی آنکه ساختار نحوی کـالم در کشـمکش

 /7548کوکائین  /7548پرت  /735پیجامـا /342

میان وزن و معنی از ریخت بیفتد»( .عباسی:7418 ،

تراکتور  /381دمپایی  /998آدامس . ...154

 )720جز شناساندن بـوم زیسـت شـاعر ،واژگـان

 یــک جفــت کفــش چرمــی بــراق /یــک

محلی ،میزان تعلق شاعر و زاویۀ نگاه او به محیط

سامسونیت تخیل مشکوک /با کوچههای خلـوت

را نیز روشن میسازد .در شعر نیما ،مازنـدران بـه

بندر میآمیزند345/

خوبی پیداست و در شعر شفیعی کدکنی ،انعکاس

 حاال نگو چه میگویی بگو چه میشـنوی /از
ضبط صوت از سی دیِ گلیرنگ7987/..

طبیعت خراسان احساس میشود.
نخستین شعرهای منـوچهر آتشـی ،گرایشـی
آشکار به محیط طبیعی و محل پرورش وی دارد.

 .9-9-4-4واژگدددان بدددومی (هنجدددارگریزی

او در طبیعت وحشـی و سـادۀ دشتسـتان رشـد و

گویشی)

نمو یافت .بنابراین اشعار وی سرشـار از واژگـان،

اگر شاعر ،ساختهایی را از گـویش خـویش کـه

اساطیر و باورهای جنوب است .صبغۀ اقلیمـی در

در زبــان هنجــار نیســت وارد شــعر ســازد ،بــه

شعر آتشی ،عالوه بر انعکاس در تصویرهایی کـه

هنجارگریزی گویشی دست زده است .اسـتفاده از

از طبیعت دشتستان و جنوب ارائـه مـیشـود ،در

واژگان محلی ،مخاطب را با فضا و مکان شـعر و

کاربرد واژگان محلی و بومی نیز تجلی یافته است

شاعر آشناتر مـیسـازد .بهـرهگیـری از واژههـای

که به برخی از آنهـا اشـاره مـیرود :خلنـگزاران

بومی و محلی یکی از امکاناتی است کـه شـاعران

 /7741شلیلکشان  /7741جاشوان  /706سـبخزار
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 /796کهــره  /766جلّــاب  /716کُچّــه  /782دال

نوعی برجستهسازی شـکل مـیگیـرد .بـه عبـارت

 /788رئیسی  /785کایدی  /785بزپر  /785گزدان

دیگر هنجارگریزی نحوی به تغییـرات و تصـرفاتی

 /785شــیالب  /753لیــل  /278دیزاشــکن /241

اطالق میگردد که در حیطۀ نحـو صـورت پـذیرد.

خرگ  /248شـروه  /245کُرمجـی  /230شـیرمزد

«گاهی ناهنجاریها از محدودۀ سـاخت واژه فراتـر

شاتی  /237خاصه  /231آسباد  /266خـوره /261

میروند و ساختمان جمله را مورد هجوم قرار می-

دکلــه  /261شــوکی  /265جرگــه  /265چاشــتبند

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

 /280کرند  /287یورت  /284تلحـه  /408دفـک

دستوری زبان در جهت برجسـته نمـودن شـعرش

 /470طاره  /423کبکـاب  /423تـیتـروک /363

بهره میجوید.

تشمال  /903حدی  /648اشکوب  /617گرمُشـت

«از آنجا که جهان و واقعیت همیشه در تغییر

 /151بتوله  /7005گابوره  /7029گوگریـو /7041

است ،ساختمان زبان که در توصیف و واقعیت بـه

شالو  /7805برگ سالو  /7387گتگ  7387و. ...

کار برده میشود ،هم باید مـدام در تحـول باشـد».

 ... باد را خشمناک بو میکرد /شوکی از عمق

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

جرگهها میخواند265/

نوشتهاند ،بسیاری از واژهها و ساختهـای نحـوی

 وقتی که روح محتشم خرما /در طارۀ شـکفته

ابداعی شاعران گذشته ،امروزه جزء واحدهای زبان

کبکاب /و چاشتبند کهنه چوپان /او از بال فاختـه

شده است .اصوالً شاعران خود را بـا زبـان درگیـر

را میشنفت423/

کرده ،کلیشههای دستوری را تغییر میدهنـد تـا بـه

به این واژگان ،باید اسـامی و واژگـان بـومی

سبک و زبان خـاص خـود دسـت یابنـد و اساسـاً

جنوب نیز اضافه کرد که به خوبی نشـانگر توجـه

سـبک بـر اثــر دگرگـونی قراردادهـا و هنجارهــای

و اهمیت آتشی به محیط زندگی و عالقـهاش بـه

عادی کالم تحقق مییابد( .علـیپـور )96 :7418 ،در

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

شعر نیما و شاگردان مکتب او با نوعی جسـارت و

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

کوشش در انحراف از قراردادهای زبـانی بـه قصـد

توفان ،گرداب  /257شط  /255اسکله ،بندر /345

رهایی از قید و بندهایی که مانع اندیشـه آزاد مـی-

کوسه ،شناگر ،حباب ،ماهی ،مرجان ،دریا ،بادبـان

گردند ،مواجه میشویم .آتشـی نیـز در ایـن راسـتا

 /240عرشه ،غریق ،ستاره قطبی./822

قدمهایی برداشته است که در ادامه به نمونههایی از
این انحرافها اشاره مینماییم.

 .4-2هنجارگریزی نحوی
هــر زبــانی دارای ســاختار دســتوری (= نحــوی)

 .4-4-2جابهجایی ارکان

خاصی است که مطابق زبان معیار نظم مییابـد امـا

گاه شاعر با جابهجایی در ساختار نحـوی شـعر و

در زبان شعر ،این نظم و ساختار به هم میخورد و

تغییر مکان ارکان جملـه بـه نـوعی غریبـهسـازی
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دست میزنـد و کالمـش را برجسـته مـیسـازد.

چنین است :رؤیایم شب را از هر غریبه تهی می-

یاکوبسن معتقـد اسـت مسـئله اصـلی هنـر و بـه

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

خصوص شعر «بـرهم زدن ترتیـب »77مـیباشـد.

این واژه تأکید میورزد.

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

این ویژگی در شعر آتشی بسامد زیـادی دارد

عــالوه بــر عامــل موســیقایی ،بــه دالیلــی چــون

که مجال ذکر نمونههای دیگر آن در ایـن جسـتار

ضرورتهـای بالغـی و تأکیـدورزی ،یـادآوری،

نیست.

جلب توجه خواننده و برجستهسـازی قسـمتی از
کالم و ...است .هرچند که در اغلب موارد ،وزن و

 .2-4-4-2جابهجایی ارکان فعل مرکب (یا تقددیم

موسیقی شعر ،این کارکرد را به شاعر تحمیل می-

فعل معین)

کند .نمونههـایی از ایـن جابـهجـاییهـا در شـعر

نوع دیگری از جابهجایی که در شعر آتشی دیـده

منوچهر آتشی:

میشود آن است که شـاعر در سـاختار برخـی از
افعال مرکب یا افعالی که دارای فعل معین هستند،

 .4-4-4-2جابهجایی ارکان جمله

دخالت نموده و همکرد فعل را بر پایـه آن مقـدم

از جمله جابهجاییهایی که در شعر آتشـی دیـده

میآورد .مثالً در شعر ذیل ،شاعر اجزای فعلهای

میشود جابهجایی در ساختار جمله اسـت .بـدین

مرکب «انگشت میکشـد» و «ریشـه مـیزنـد» را

شکل که شاعر جای ارکان سـازندۀ جملـه یعنـی

جابهجا بکار برده است:

فاعل و فعل و ...را عوض مـینمایـد تـا کـالم را
شاعرانه سازد:

 سپیدی میکشد بر شیشهها و پلهها انگشت/
ســیاهی مــیزنــد در ســنگ چشــم خســتگان

 میرسد اینک با گله انبـوهش چوپـان از راه

ریشه .749/این جابهجاییها باعث برجسته شـدن

 .766/که ترتیب جمله بدین شـکل اسـت :اینـک

موسیقی کالم میشود .همچنانکه در عبارت فـوق

چوپان با گله انبوهش از راه میرسد .نمونـههـای

میبینیم که فاصله افتادن میـان اجـزای فعـلهـای

دیگری از این دست:

انگشت میکشد و ریشـه مـیزنـد نـوعی موازنـه

 خر دیدهای چموش شود شـما؟ آدمـی امـا
چموش شود /وقتی جفتک زند در حقیقت .719/

ایجاد کرده است و یـا در شـعر ذیـل نیـز چنـین
جابهجاییهایی را میتوان دید:

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

 ... دیگر نرسـت خواهـد از آسـتین مـن /آن

گیرد .اما شاعر برای برجسته نمودن مفهوم مـورد

دختران پیکرشان ماده آهوان /دیگر ندید خـواهی

نظر از این جابهجایی استفاده نموده است.

بر ترک زین من25/...

 شــب را تهــی مــیکنــد از هــر غریبــه
رؤیایم .7821/در این عبارت ،ترتیب صحیح کالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وقتی اُریب میآید از صخرهها فرود346/

 /7136ســفیدیهــات  /7131حــرفهاشــان /730

فرود آمدن فعل مرکب است و در اینجا همکرد آن

فرصتهامان  /973سرگشتگیهام  /990پاش ./140

بر پایه مقدم شده است .نمونههای دیگر :داری جـا

الزم به ذکر اسـت حـذف حـرف میـانجی را

 /702سوخت خواهـد  /266مـیکنـد عبـور /334

میتوان با کاربرد زبان گفتار مرتبط دانست یعنـی

میشود شلیک  /7544میزند پرپر /730و ...

شاعر از شیوه بیان گفتاری استفاده نموده و حرف
(ی) را در کلمات استفاده نمیکند.

 .2-2حذف حرف میانجی (ی)
ضمیرهای متصل زبان فارسی عبارتاند از -َ« :م،

 .2-9تتابع اضافات

– َتَ - ،شِ - ،مـــانِ- ،تـــان -ِ ،شـــان» .بـــرای

آوردن کسرههای متوالی در حالـت اضـافه یـا در

جلوگیری از التقای مصوتها هنگام پیوستن ایـن

حالت وصفی را تتـابع اضـافات گوینـد( .همـایی،

ضمایر به واژههای مختوم به مصوت ،یک صامت

 )27 :7468در ادبیات کهن تتابع اضافات را مخـل

به عنوان میانجی بین واژه و ضـمیر متصـل قـرار

فصاحت میدانستند اما امروزه اسـتفادۀ زیـادی از

میگیرد مانند :درسهایم .اما آتشی در بسـیاری از

آن در جهت تقویـت موسـیقی مـینماینـد .آنچـه

موارد از حرف میانجی استفاده نکرده و به گونـه-

مسلم است تتابع اضافات نقش زیـادی در غنـای

ای هنجارگریزی نحوی دست زده است .نمونـه-

موسیقایی کالم دارد و نمونههای تتابع اضافات در

هایی از این موارد:

شعر آتشی نسبتاً زیاد است که در ذیل بـه برخـی

 تو خود اما نیامدهای امروز  /زیرا کلمـات تـو

از آنها اشاره مینماییم:

طنین نمیاندازند از کاغذهام7136/

 تکرار کن /غرور شادمانم را بر اسب بادپای

... نیشخندی میجهد از برق دنـدانهـاش /در

چوبین /و ریزشِ حصارِ بلندِ قلعهِ مفتوحِ موهـوم

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

را /تکرار کن83/

به خواب /سبز دشتان مرتع اندیشههاش732/...

در بند فوق ،میبینیم که شاعر در مصـراع سـوم

 تو خود اما نیامدهای امروز /زیـرا کلمـات تـو

از تتابع اضافات اسـتفاده کـرده اسـت .ایـن نـوع

طنین نمیاندازند از کاغذهام7136 /

کاربرد را در مصراع دوم عبارت شعری زیر:

و نمونــههــای فــراوان دیگــری ماننــد :عنــان
گسیختگیهاش /21حرفهاشـان  /730شـانههـات
 /455برامان  /664غصههـام  /536کعبـههاشـان /92
لبخندهاتان  /18چکمههاتـان  /18لحظـههاشـان /52

... ای چشمهای خرم تو بختِ سـبزِ بـاغ/....
ای آهویِ غریبِ بیابانهایِ بیرنگِ سادگی455/.
و مصراع سوم شعر زیر میتوان دید:
 نرم اگر اندیشـه مـیکردم/شـاید ایـن آفـاق

دندانهاش  /732اندیشههـاش  /732لبهاشـان /752

گردآلود /داربستِ تارهـایِ نـازکِ جـاجیمِ بـاران

پــیشرومــان  /215خواهرهامــان  /7023کاغــذهام

بود7754/
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 .2-1رقص ضمیر

را از ویژگــیهــای ســبکی شــعر وی و نــوعی

جابهجایی ضمیر در سطح جمله نیز یکـی از راه-

برجستگی نحوی برشمرد .نمونههایی از آن:

های برجستهسازی کالم اسـت کـه آتشـی بـه آن
توجه نشان داده است .در این شگرد شـاعر بـرای
ایجاد نوعی تأکید یا به علـت ضـرورت وزنـی و

 میخواهم /بنشـانمت همـین جـا /در شـکل
گرم یک گل سرخ میمندی675/...
... آب میبردمان برابـر کـام نهنـگ /رسـید و

عامل موسیقیایی و یـا فقـط بـه جهـت برجسـته-

رســیده بــودیم ،شــگفتا /.نجــات کــه یــافتیم

سازی ،ضمایر را در جایگاه اصلی خـود بـه کـار

ترسیدیم107/...

نمیگیرد .در اشعار قدما نیز این ویژگی به کـرات

و نمونههایی چـون :فروریزمـت /40بگـذارمت

بــه چشــم مــیخــورد و بیشــتر از طــرف وزن و

 /675بکارمــت و وادارمــت  /620مــیآغــازمش

موسیقی به شاعر تحمیل شـده اسـت( .بامـدادی و

 /627فرولغزانــدت  /625مــیبــردم  /640مــی-

مدرسی)72 :7488 ،

اندازدشان  /642میرانَدَم  /645میکاوندمان /664

 هر لحظهات شکنجه فزون باد43/

مینوشدت و میگسـاردت  /657ننویسـدم /173

ضــمیر «ت» مضــافالیــه اســت و بایــد بعــد از

کشتندم  /7684دیده باشمشان  /805و...

«شکنجه» بیاید.
 ... سیاوشانیم از پی /که آزمون را /عصـمت

 .2-1کاربرد اضافه گسسته

از این ورطه میبرند و رو به /طشت طـال تاخـت

 ضمیر منفصل فاعلی (اسدم)  +مضداف +

میکنند837/

مضافالیه (ضمیر متصل در مفهوم ملکی)

«م» مضاف الیه برای کلمه «پی» است.
 میان تابش لبخند توام /آفتاب همه تـاریکی-
هاست7345/
«م» مضافالیه است برای «تاریکیها».

این ساختار که شاید نخستین بار توسط نیما ابداع
شده ،مورد توجه و اقبال اغلـب شـاعران نـوپرداز
قرار گرفته است.
 من چهـرهام گرفتـه /مـن قـایقم نشسـته بـه
خشکی( ...یوشیج)355 :7410 ،

 .2-1آوردن فعل به همراه ضمیر متصل مفعولی
نکتۀ مهم دیگری که میتوان به آن اشاره کـرد آن
است که آتشی در موارد متعدد به جای استفاده از
ضمایر منفصل – که بیشتر نقش مفعـولی دارنـد-
از ضمایر متصل مفعولی بهره برده است و بسـامد
این امر در شعرش به گونهای است که میتوان آن

دستورنویسان این ساخت ابداعی نیما را اضـافه
گسسته میگویند( .علیپور)744-743 :7418 ،

نمونههای کاربرد ساخت اضـافه گسسـته را در
شعر منوچهر آتشی نیز میتوان یافت:
 ... وز خروش قهقهههای هـراسانگیـز /مـن
دلم آشوب بگرفته است18/
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 تو غمت را با من قسـمت کـن /علـف سـبز
چشمانت را با خاک799/...

شناســیک و هنــری یــک اثــر تأثیرگــذار باشــند.
«تکرارهای هنری تکرارهایی است که در ساختمان
شعر نقش خالق دارنـد و بـا اینکـه الزمـۀ تکـرار،

 .2-9حذف «ی» نکره/وحدت در «هنگامی که»

ابتذال است و ابتذال ،نفی هنر ،تأثیر گونـههـایی از

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

تکرار در ترکیب یک اثر هنری ،گـاه تـا بـدان پایـه

وحدت یـا نکـره را پـس از خـود داشـته باشـد:

است که در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار مـی-

هنگامی که.

گیرد»( .شـفیعیکـدکنی )308 :7489 ،تکـرار ممکـن

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

است بـه جهـت تأکیـد ،تخییـل ،اهمیـت دادن بـه

به کار برده است:

موضوع ،جلب توجه مخاطـب ،اغـراء و تحـذیر و

 ... و هنگام که عقربه نگـاهم /میـان شـقایق و
نرگس دل دل میزند900/
 به ساعت علفی /هنگام که حادثه رخ داد /عقربه
اشتیاق /کجای فصل از حرکت میماند؟ 907/

همچنین مفید حاالتی مانند ناامیدی ،غم و خستگی
باشد( .شمیسا )790 :7411 ،تکـرار اجـزای مختلـف
جمله در شعر منوچهر آتشی فراوان دیـده شـده و
زبان شعریاش را برجسته ساخته است.

 نیاکانم این چنین به اندیشه نشسـتند /هنگـام
که شمشیرهای دیوانه /فضای میهنم را پـاره پـاره
میکردند7788/

 .4-2-3تکرار ضمیر
 من از جنوب چشمه عطش /من از جنـوب
ماسه ،مار /من از جنوب باغ ساکت خلیج /مـن از

 .2-1کاربرد قید در حالت اضافه
 گفتم :تنـور دیـروز را /بـی هیمـه وانهـادیم/

جنوب جنگل بزرگ آفتاب /من از جنـوب تشـنه
زی شمال آب آمدم213/

7441
 مرغ شکستهبالِ از دیروز /بر شـاخهای کـه از
مفصل /از کندهاش گسسته نشسته7308/
 چه میکنند اینجا /این چهرههای دیروز ،ایـن
قلبهای پریشب /در فـردا؟ کجـا مـیرونـد ایـن

 .2-2-3تکرار قید
 پریدهرنگ /پریدهرنگ فرسوده است زمـان/
پریدهرنگ و فرسوده اسـت فضـا /پریـدهرنـگ و
فرسوده است زمین7363/...

پاهای فردا؟ در دیروز (همان)724 :

 .9-2-3تکرار فعل
 .2-3تکرار عناصر مختلف جمله

 بگو بخواند با هر دهان کـه مـیدانـد /بگـو

تکرار در شـعر نقـش بسـزایی دارد و در صـورت

بنالد با هفت بند گریانش چوپـان /بگـو بخوانـد/

کاربرد مناسب ،تکرارها میتوانند بر جنبـۀ زیبـایی-

بگو که روح من از برج کهنه برخیزد218/...

بررسی آشناییزدایی و هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی ،مسعود روحانی /محمد عنایتی قادیکالیی

 .1-2-3تکرار عبارت
 خــواب زیبــا نیســت /خانــه زیبــا نیســت/
بازگشتن زیبا نیست /راه رفتن زیبا نیست347/...
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 صفت  +موصوف  +صفت
 آن هیزها /آن شبنما حروف درخشان /بـر
سنگهای صاف288/
 بر سینه همین کوه /آری /که بادپـا سـواران

 .2-41استفاده از صفات به شیوۀ جدید

هوشیدر /درجستجوی آتش پنهان /با چشـمهـای

 .4-2-41استفاده از عبارات وصفی

کیهانی میکاوندش949/

آتشی گاهی در شعرش از نوعی خاص از صـفت

و نمونههای دیگـری ماننـد :پـاکآالی ابـری

بهره برده که شاید بتوان آن را صفت تـأویلی نـام

چرک و آلوده  /744شـبنمـا حـروف درخشـان

نهاد و آن بدینگونه است کـه شـاعر عبـارت یـا

 /278پرزنان گنجشـکهـای گـول  /7337سـرخ

جمله یا گروهی از کلمات را بعـد از موصـوف و

کوسههای هـراسآور  /7008تارانـده مـوشهـای

در جایگاه صفت میآورد که از نظر شکل ظاهر و

تیزدندان  /7128آزاد ماهی بیپروا  /659بـیخـرد

قاعدۀ موجود ،شبیه صفت نیست بلکه خواننده بـا

خــدای هوســباز  /43دورهگــرد چنگــی پیــر /46

تأویل آن معنای وصفی را درمییابد.

چوپان دخترک سرخجامه  /653چربسوز هیمـه

 در این گروهِ با شب خود خرسند /بـا ننـگ
زنده بودن خود دلبند33/

خشــک  /319رمنــده مــاهی بــیهــمخــرام /759
درشت انگشتهای هرزه  /52و...

 تکــرار کــن /جــاده گریــزان را تــا آســتانه
نخستین خانه شهر مهآلود /و نغمه دردنـاکم را تـا

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

گوش نخستین دخترِ بر آن آستانه مردد83/

(کاربرد صفت به جای اسم)

 آن تیغهای میوهشان قلبهـای گـرم /دیگـر

در کاربرد معمول زبان فارسی ،صفت پس از اسم

نرُست خواهد از آستین من /آن دخترانِ پیکرشـان

میآید و آن را توصیف میکند .در سـاختار شـعر

ماده آهوان /دیگر ندید خواهی بر ترک زین مـن.

امروز بـا نـوعی جابـهجـایی در ترکیـب وصـفی

(آتشی)25 :7486 ،

مواجهیم و آن بدین شکل است که صفت قبـل از
اسم میآید و بهجای توصیف اسـم خـود ،نقـش

 .2-2-41اسددتفاده از ترکیددب وصددفی جدیددد

اسمی پذیرفته و جـایگزین آن مـیشـود .در ایـن

(صفت+موصوف+صفت)

حالت ،صفتی که نقش اسم پذیرفتـه ،بـا حرکـت

در شعر منوچهر آتشـی بـه گونـهای از ترکیبـات

کسره همراه است .در شعر آتشی نیز نمونـههـایی

وصفی برمیخوریم که از ساختار جدیدی در آنها

از این دست دیده میشود:

استفاده شده است .نمودار این نوع ترکیـب بـدین
شکل است:

 بنشسته باغ ،چـادرش از نـرمِ بـاد /بگسسـته
رود ،خاطرش از خود خراب738/
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 از گردن اسب میپرد این غـرور /پوسـت کـه
میپراند از فضولِ مگس /و در گلوی غزال مییابـد
خود را /رو به کارد572/
و نمونههایی ماننـد :گلگـونِ خیـال /777خمـوشِ
تپه /47خالیِ شبان / 307و شعلهورِ خون  /7811و...

 تا ترا به گردۀ گور و گوزن /با ناخن پلنگـان
بنوشتم281/
 تنها منم اکنون آسانیاب /بشکسـتهام حصـار
ستبر عمر /بفشردهام سمند زمان را یال33/
 .2-4-2-44کاربرد افعال کهن

آتشی با استفاده از افعال کهنی کـه امـروزه کمتـر
 .2-44باستانگرایی نحوی

استفاده میشود ،بـر کهـنگرایـی زبـانش افـزوده

باستانگرایی در شعر آتشی از منظر نحوی نیز قابل

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

بررسی است .ساخت نحوی کهن بهویـژه سـاخت

گساردت  /657پرداختن (به معنی خـالی کـردن)

نحو سبک خراسانی در شـعر آتشـی بسـیار جلـوه

 /7345غنودهای  /395برتابیدند (تحمـل کردنـد)

میکند .این امر خود یکی از عوامل باستانگـونگی

 /988میگمارم  /631ستاندن  /660به تـک رفـتن

و فخامت در شکل شعری وی به شمار میرود.

 /662بِهِل  /611خُفت  /136بحِل کردمش /7713
شدن (در معنای رفتن) ... /771

 .4-2-44باستانگرایی در فعل

در بسیاری از این افعال ،حضور پیشـوندهای

در شعر آتشی ،باستانگرایی نحوی بیشتر در سـطح

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

فعل صورت پذیرفته است .باستانگرایی در فعل -

فرو بگرفت /770فـرارفتم  /400فرویابـدت /655

که یکی از ارکان مهم در ساختار جملـه اسـت -از

فرو میمرد  /787فرو میشکند...7666

اهمیت ویژهای برخوردار است« .در اهمیـت جنبـۀ
باستانگرایانۀ فعل همین بس که عبارتهـای فاقـد
فعلهایی با ساختمان کهن ،هرچند ممکن اسـت از
واژگان و ساختاری سنگین برخوردار باشند لـیکن

 ژرفــا فــراز آمــد و همــواره گشــت کــوه/
گلبرگهای سرخ سرِ خارها نشست303/
 خانه از یـاران پرداختـهام /خـاطر از مهـر و
مرارتشان پاک7345/

کمتر قادرند سیمای آرکائیستی خـود را بـه تماشـا
نهند»( .علیپور )476 :7418 ،آتشی گـاهی در شـعر
خود ساختاری از فعلها ارائه میدهد که در شـیوۀ
کهن به کار رفته است:
 .4-4-2-44افزودن پیشوند «ب» بر سر فعل

مانند :بشکستهام  /33بفشردهام  /33بگریختـه /19
بگرفتــه اســت  /18بگشــوده  /702بســپرده /776
بنوشتم  281و...

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

 اینگونه ...جایی بـرای گریـه و نالـه /خـالی
نماند و نماناد7976/
 سعدی بماناد /کز شـعله نـام بلنـدش نـامهـا
سوخت29/
 بی تو یک لحظه جز آتش در چشـم /چشـم
ایام مبیناد مرا7330/...

بررسی آشناییزدایی و هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی ،مسعود روحانی /محمد عنایتی قادیکالیی
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 .1-4-2-44منفی کردن فعل با پیشوند «م»

 /34فــرامش  /39گمــره  /13هشــیار  /53اســتاده

مباشید  /29مشکن  /28مگیر  /28مـزن  /28مپـیچ

 /716نگــا  /759شــهزاده  /237نــک  /378ورنــه

 /25مفشان  /39مبر  /39مسـپار  /82مـیفکن /82

 /998فسانه  /35کهپاره  385و...

مکن  /719مگیر  /719مگـذار  /278منـواز /618

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

میــاویز  /618بــاور مکنیــد  /185مکــوب /7740

ترانهای که گریزد به شهر /نز این پرندهای که رود

مترسان  /7547مشو...7153

با نسیم7393/

 اسب سفید وحشی .مشکن مرا چنین /بر من
مگیر خنجر خونین چشم خویش /آتش مـزن بـه
ریشه خشم سیاه من28/
 اگر هزار خورشید برآید /بـه یـک صـبحدم/
باور مکنید از چشم خود185/

کــه منــگ نــیلبــک بازگشــت درهــم چوپــان-
هاست148/
 آنک ...اِستاد« /اسب را زین کن291/....
 .2-2-2-44کاربرد «آنک» و «اینک»

از موارد دیگری که در شعر کهـن رواج داشـته و
نمونههایی از آن را در شعر آتشـی نیـز مـیتـوان

 .2-2-44انواع دیگر باستانگرایی نحوی

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

 .4-2-2-44مخفف کردن

آتشی بسیار از آن بهره برده است:

در شعر گذشته گاهی حرف یـا حروفـی از یـک

 آنک درختهای دراز ابر /با برگهای شعله-

واژه کاسته میشد که در بیشتر مواقع این امـر بنـا

ور /آنک پرندگان هراسان و دربدر /...آنـک شـب

به ضرورتهای وزنی انجام مـیپـذیرفت .چنـین

دگر227/

نمونههایی را در شعر معاصر امروز نیـز مـیتـوان

 اینک طلوع لرزنده هالل طالیی مـاه /.اینـک

یافت که گاه بنابر ضرورتهای موسـیقایی انجـام

نهالهای بلنـد سـتاره /اینـک پرنـدههـای نجیـب

میپذیرد و گاه در راستای باستانگرایی ،التزام بـه

اشاره /اینک شکوه حادثه در مد یک نگـاه /اینـک

افزایش شـباهتهـا و تبعیـت از الگوهـای زبـانی

دوباره آه227/

گذشته ،چنین دخل و تصرفهـایی در سـاختمان

 .9-2-2-44کاربرد حرف «را» به سبک کهن

واژه صورت میپذیرد( .علـیپـور )432 :7418 ،در

یکی دیگر از نمودهای کهنگـونگی شـعر آتشـی

شعر منوچهر آتشی نیز نمونـههـایی از ایـن نـوع

کاربردی اسـت کـه وی از حـرف «را» ارائـه داده

دیده میشود که برخی از آنها عبارتاند از :نز 65

اســت .در برخــی از شــعرهایش« ،را» در معنــی

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

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

بریشم  /7027غمگن  /145خموش  /7060ورنـه

مختصات سبک کهن شعر فارسی است:

 /7060ره  /23لیک  /732فتاده  /732کوتـه /228
اندُه  /764فسرد  /42فشاندم  /49گذرگه  /45نگه

 برمیآورد سر /تا سر بدواند هر سو /تپیـدن-
هایم را561 /
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 آنگاه آدم خواهد آمد /البد برهنگی خـود را
لباس خواهد خواست7259/
 و دری بــاز نخواهــد شــد فــرار م ـرا از ایــن

در شعر او دیده میشود ،منوچهر آتشی اسـت .ایـن
مقاله به بررسی هنجارگریزی نحوی (دسـتوری) در
شعر آتشی پرداخته و سعی کرده است عناصری کـه

برهوت7645/...

در ایجاد هنجارگریزی دستوری در شـعر وی مـؤثر

 .1-2-2-44جابهجایی صفت و موصوف

بودهاند را مشخص نماید.

از دیگر روشهایی کـه بـه باسـتانگـونگی شـعر

در شـــعر آتشـــی نمونـــههـ ـای فراوانـــی از

آتشی کمک نموده ،جابهجایی موصوف و صـفت

هنجــارگریزی دســتوری چــه در ســطح صــرف

(ترکیــب وصــفی مقلــوب) اســت کــه بیشــتر در

(واژگان) و چه در سطح نحـو دیـده مـیشـود .در

ساختار شعر کهن دیده شده اسـت :شـناور بادهـا

سطح صرف ،این هنجارگریزی با روشهایی چون

 /97دیوانــه شــب  /82راســتین احســـاس /85

ساخت واژگان جدید ،کاربرد واژگان کهن ،امروی

جوبارک تذرو  /309چشمچران شعله  /285نـیم-

و بومی شکل گرفته است و بدین دلیل واژگان به-

سوخته بـال  /828چوپـان بچـه  /7329گـز بوتـه

کار گرفته شده توسط آتشی از گسـتردگی زیـادی

 /7329پرآبله مو  /7329سوخته مو  /7329بیامان

برخوردار است .بومیگرایی یکـی از ویژگـیهـای

وطن  /7333بدرسوم کنام  /7339بـدنژاد درخـت

شعر آتشی است و همـین توجـه بـه بـومزیسـت،

 /7339دودین پرندهها  /7392چـربسـوز شـعله

باعــث حضــور گســترده واژگــان خــاص بــومی و

 /7314خوابآباد شب  /749زرینـه گـاهواره /31

محلی جنوب کشـور در شـعر وی شـده اسـت .از

دیرینه زادگاه  /31سیمگونـه تیـغ  /18شـیر دیـده

سوی دیگر ،کهنگرایی واژگانی نیز بسـامد زیـادی

گوزن  /942بیدم مسیحا  /82سمج امید  /87و...

در شعر آتشی دارد و نقش مهمی در آشناییزدایـی

 در شــب طــوالنی اندیشــهام ،عاشــق /راســتین

شعرش ایفا نموده است .در سطح نحو نیز ،نمونه-

احساس خـود را پـای دوار بلنـد خانـهای مانـده

های زیادی از گریز از هنجارهـای دسـتوری دیـده

است85/

میشود که عمدهترین آنها عبارتاند از :جابهجـایی

 چه بدرسوم کنـامی چـه بیشـهای مکـروه /کـه

ارکان جمله ،جابهجایی ارکان فعل مرکب ،حـذف،

خشم روبهکان چیرگی کند بر شیر7339 /

انواع تکرار ،رقص ضـمیر ،تتـابع اضـافات ،جمـع

 رم داده پرشــکوه گوزنــان /تارانــده پرغــرور

بســتنهــای غیرمتعــارف ،کــاربرد اضــافه گسســته،

پلنگان 26/

ساختهای جدید وصفی و باستانگرایی نحوی.

بحث و نتیجهگیری

منابع

هنجارگریزی یکی از راههای نوآوری در کالم است

آتشــی ،منــوچهر ( .)7486مجموعــه اشــعار .تهــران:

و یکی از شاعران معاصری که انـواع هنجـارگریزی

انتشارات نگاه.

بررسی آشناییزدایی و هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی ،مسعود روحانی /محمد عنایتی قادیکالیی

احمدی ،بابک ( .)7489ساختار و تأویل متن .تهـران:
نشر مرکز.

اسالمی ،محرم؛ بیجـنخـان ،محمـود ( .)7483واژه-
گزینــی و واجآرایــی .بــه کوشــش علــی کــافی.
مجموعه مقاالت دومین هماندیشی واژهگزینـی و
اصطالحشناسی .تهران :نشر آثار.
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شمیسا ،سیروس ( .)7411معانی .تهران :نشر میترا.
شیری ،علـیاکبـر (« .)7480نقـش آشـناییزدایـی در

آفرینش زبان ادبی» .مجلـه آمـوزش زبـان و ادب
فارسی .شماره  .95صص .8-71
صفوی ،کوروش ( .)7414از زبانشناسـی بـه ادبیـات.
جلد اول (نظم) .تهران :نشر چشمه.

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

عباســی ،حبیــباهلل ( .)7418ســفرنامه بــاران (نقــد و

فراهنجــاری دســتوری در اشــعار م .سرشــک».

تحلیــل اشــعار دکتــر شــفیعی کــدکنی) .تهــران:

پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا) .سال

روزگار.

سوم .شماره دوم .پیاپی  .70صص .7-20

حسنلی ،کاووس ( .)7484گونههای نوآوری در شـعر
معاصر ایران .تهران :نشر ثالث.
حقــوقی ،محمــد ( .)7417شــعر و شــاعران .تهــران:
انتشارات نگاه.
خویی ،اسـماعیل ( .)7496جـدال بـا مـدعی .تهـران:
انتشارات جاویدان.
روحانی ،مسعود؛ عنایتی قـادیکالیی ،محمـد (.)7488
«بررسی هنجـارگریزی در شـعر شـفیعیکـدکنی».
مجله پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهر گویا).
سال سوم .شماره  .77صص .64-50
ســجودی ،فــرزان (« .)7411هنجــارگریزی در شــعر
سهراب سپهری» .کیهان فرهنگی .ش .732صـص
.20-24
سالجقه ،پروین ( .)7483امیـرزاده کاشـیهـا .تهـران:
انتشارات مروارید.

صهبا ،فروغ (« .)7483برجسـتهسـازی واژه و ترکیـب
در شعر اخوان» .پژوهشنامه علوم انسـانی .شـماره
 .39-36صص .731-762
علیپور ،مصطفی ( .)7418ساختار و زبان شعر امروز.
ج  .7تهران :فردوس.
عمـرانپــور ،محمدرضــا (« .)7486اهمیــت عناصــر و
ویژگیهـای سـاختاری واژه در گـزینش واژگـان
شعر» .نشریه گوهر گویـا .سـال اول .شـماره اول.
صص .794-780

قاسمیپور ،قدرت ( .)7486درآمدی بـر فرمالیسـم در
ادبیات .اهواز :نشر رسش.
کروچه ،بنـدتو ( .)7487کلیـات زیباشناسـی .ترجمـه
فواد روحانی .تهران :علمی و فرهنگی.
لوریا ،الکساندر ( .)7468زبانشناخت .ترجمه حبیب-
اهلل قاسمزاده .ارومیه :چاپ انزلی.
محبتی ،مهدی ( .)7480بدیع نو .تهران :نشر سخن.

ســـنگری ،محمدرضـــا (« .)7487هنجـــارگریزی و

محمـدنـژاد ،زهــرا (« .)7488آشـناییزدایـی در شــعر

فراهنجاری در شعر ( .»)7مجله رشد آموزش زبان

منوچهر آتشی» .کتاب مـاه ادبیـات .شـماره .739

و ادب فارسی .سال شانزدهم .شـماره  .63صـص

صص .40-43

.3-5
شفیعیکـدکنی ،محمدرضـا ( .)7489موسـیقی شـعر.
انتشارات آگاه.

مدرسی ،فاطمه؛ احمدوند ،حسـن (« .)7483آشـنایی-
زدایی و هنجـارگریزی در اشـعار نیمـایی اخـوان
ثالث» .مجله عالمه .شماره  .74صص .755-228

«فصلنامه پژوهشهای ادبی و بالغی» ،سال سوم ،شماره دوم ،پیاپی  ،41بهار 4931
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مشــرف آزاد تهرانــی ،محمــود ( .)7416پریشــادخت
شعر .تهران :نشر ثالث.
میرصادقی ،میمنـت ( .)7489واژهنامـه هنـر شـاعری.
تهران :انتشارات کتاب مهناز.
نفیســی ،آذر (« .)7468آشــناییزدایــی در ادبیــات».
ماهنامه کیهان فرهنگی .سـال ششـم .شـماره دوم.
صص .43-41

ولک ،رنه ( .)7487تـاریخ نقـد جدیـد .ج  .2ترجمـه
سعید ارباب شیرانی .تهران :نیلوفر.

همایی ،جاللالدین ( .)7468فنون بالغت و صـناعات
ادبی .تهران :نشر هما.
یوشیج ،نیما ( .)7410مجموعه کامل اشعار .تدوین
سیروس طاهباز .تهران :نشر نگاه.

