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بـرد   مـی وتمهیداتی که شاعر به کار  ها اي است که درآن زبان متداول باروش اثرادبی نوشته
این همان چیزي است کـه از آن بـه    و جدیدبه وجودآید  میبه هم میریزد تا زبانی ناآشنا با نظا

آورد و  مـی اعتیادي بیرون  ازحالت کاربرد زبان را ،این نوع کاربرد شود میآشنایی زدایی تعبیر 
از نظر ساختار گرایان هنجار گریزي یکـی از  . شود میي آن ها باعث برجسته شدن خصوصیت

بسـیاري از شـاعران از   ي برجستگی زبان و آشنایی زدایی در شعر است  که ها موثرترین روش
در ادبیات معاصر عرب به دنبال شرایط حاکم بر جامعه بعد از جنگ جهـانی   .آن بهره برده اند

دوم وتاثیراتی که زبان وفرهنگ کشورهاي اروپایی بر اعراب داشتند شاعران بسـیاري بـه ایـن    
کی از شاعرانی کـه  ی .شیوه اهتمام ورزیده اند وزبان شعر خود را متفاوت از قبل بیان کرده اند

وي بـا   .از هنجار گریزي در جهت برجسته سازي اشعار خود بهره برده است نزار قبانی اسـت 
تاثیر از فرهنگ و ادبیات غربی و نگاه نافذ به میراث شعر عربی در جهت هنجار گریزي آوایی، 

جستار در پی اینرو این  از. گامهاي موثر در زبان شعري برداشت... و ،معنایی، واژگانی، سبکی
  .است»الرسم بالکلمات«بررسی انواع هنجار گریزي قبانی در دیوان شعري 
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  .نزار قبانی ،هنجارگریزي ،برجسته سازي ،آشنائی زدایی
  مقدمه

 .زبان دستخوش تحول و دگرگـونی عظیمـی گشـت    ۀدرآغازقرن بیستم روند مطالع
همزمـان   1سوئیسـی فردینانـد سوسـور   آموزشـهاي زبـان شـناس     آغاز این دگرگونی با

ي زبانی بگشاید ها اي رادر بررسی آنچه سبب شد تا سوسور بتواندعرصه گسترده.گردید
زبان است که در صدر همه آنها بایدازتمایززبان  ۀطرح مساله تمایزهادر بررسی و مطالع

  )12 ،1382 ،امامی( .همنشینی یادکرد وگفتار،تمایزدال و درزمانی،محور جانشینی و
گرچه فرمالیسـم خـود    .اثر گذاشت ها آموزشهاي سوسور پیش از همه بر فرمالیست

دقیقاً نوعی ساختارگرایی نیست امـا فرمالیسـم متـون ادبـی را از دیـدگاهی سـاختاري       
در  و دهـد  مـی را مورد توجه قرار ها نگرد و با رها کردن مصداق، بررسی خود نشانه می

و آن را از  آنچه مشخصه زبان ادبی بود .ه ادبیات استپی دستیابی به مبنائی براي نظری
داد،  میي گوناگون تغییر ها این بود که زبان معمول رابه روش کرد میزبان معیار متمایز 
  .نمود میشدو به تبع آن دنیاي معمول ناآشنا  میپس زبان غریب 

 هنجارگریزي انحراف یاخروج ازهنجارهاي پذیرفته شـده در محورزبـان اسـت کـه    
 تواند هنري باشد که به برجسته سازي در زبان بیانجامد و میدرصورت کاربرد مناسب 

زبـان کـه دیگرقـادر بـه انتقـال زیبـایی نیسـتند خاتمـه          ةبه هنجارهـاي خودکـار شـد   
  )50 ،1384 ،سالجقه(.دهند

درادبیات عربی شاعران بعداز جنگ جهانی دوم به جریان نوگرایی روي آوردنـد و  
نخسـتین کسـانی کـه بـه      .ز هنجارهاي پذیرفته شده شعرونثر پرداختندبه رد بسیاري ا

                                                        

١)De SaussureFerdinand (١٩١٣-١٨٥٧) 
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 ،عبـاس (.نوگرایی در ادبیات عربی پرداختند بدرشاکرالسـیاب ونـازك المالئکـه بودنـد    
1384، 60(  

نزار به تبع ایشان و به دنبال تأثیراتی که از فرهنگ کشورهاي اروپایی پذیرفته بودبه 
او با استفاده ازایـن هنجـارگریزي در   .موجوددرزبان پرداختشکستن هنجارها و قواعد 

پی دست یافتن به زبان شعري دیگري بودکه بیان کننده نگاه تازه او اسـت تـا شـعرش    
هنجارگریزي در شـعر   .بازتاب عقایدش و نمودار حاالت و روحیات تازه جویان باشد

ت جدید واژگانی در شعر او از ترکیبا.ي مختلف قابل بررسی استها نزار قبانی از جنبه
از نظر آوایی کلمات را بـه   ،قواعد نحوي زبان معیار را رعایت نکرده ،خود بهره جسته

مواردي در شعرش موجـود اسـت    .گونه اي به کار برده که در زبان معیار متداول نبوده
که نشانگر این است که وي از هنجار گریزي نوشتاري استفاده کـرده اسـت، او نیـز از    

کلماتی  ،باشد میغیره  ،پارادوکس ،تشخیص ةري جدید بهره جسته که در بر گیرندتعابی
مـردم   ۀاز زبان محلی خود را در شعرش آورده و کلمات و الفاظ اشعارش به افکار عام

یی بهره جسته که پیشتر در زمان متـداول  ها هم از نمادها و اسطوره ،بسیار نزدیک است
   .بوده اند

  پیشینه تحقیق
تحقیقی در زمینه هنجارگریزي در اشعار نزار قبانی صورت نگرفته است اما  تاکنون

    :شود میمشترکی با این تحقیق دارند اشاره  ۀدر زیر به برخی موارد که زمین
بـه ایـن مسـئله    »نـزار قبـانی شـاعر سـوریه    «محدثه مزروعی در مقاله اي با عنـوان -

قید وبند قافیه آزاد کرد و توانست از  پردازد که نزار قبانی شاعري است که شعر را از می
  .قواعد کالسیک ادبیات عرب رهایی یابذ وشعرش را در سبکی نو ارائه دهد

بـه بررسـی برخـی از    »تقنیات التعبیر فی شعر نـزار قبـانی  «بروین حبیب در کتاب -
  .پردازد که نزار با استفاده از آن به شعرش رنگ هنري بخشیده است میفنونی 
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اشاره دارد به »استلهام التراث فی شعر نزار قبانی«حبیب کشاورز در مقاله اي با نام -
اینکه نزار قبانی با استفاده از تلمیح وتضمین توانسته به بیان آراءو عقاید کهن رایـج در  

  . میان اعراب بپردازد
نگی ي نزار قبانی بپردازد و چگـو ها این مقاله بر آن است تا به بررسی هنجارگریزي

 .در جهت آشنائی زدایی شعر خود را باز نماید ها استفاده وي ازاین هنجارگریزي

  آشنائی زدایی -1
تغییر در واقعیت است و هدف زبـان ادبـی نیـز تغییـر در عادتهـاي       ،کار اصلی هنر

احساسی و ادراکی است که به دلیل استعمال زیاد به عادت تبـدیل گردیـده از ایـن رو    
برداشـتی متفـاوت عرضـه کنـد و      هـا  به کمک عناصر ادبی از واقعیتشاعر باید بتواند 

دیدي جدید و غیر فرسوده به ما بدهد و به بازسازي درکمان از واقعیت بپردازد به گونه 
 .اي که ما شروع به دیدن جهان کنیم به جاي آن کـه بـا کرختـی آن را شناسـایی کنـیم     

وس است داللت بر ناآشـنا سـاختن   آشنائی زدایی که از ارکان اصلی مکتب فرمالیسم ر
به درك واقعی امور نایل  ،واقعیت مألوف وشناخته شده دارد تا به جاي شناسایی صرف

آشنایی زدایی شامل تمهیدات و شگردهایی است که زبان شعر را بـراي مخاطبـان   .آئیم
ایـن نـوع تمهیـدات در     ،کند میي زبانی مخاطبان مخالفت ها سازد و با عادت میبیگانه 

 .کنـد  میشود و زبان معمول را ناآشنا  میآثار ادبی موجب تغییر شکل و دگرگونی  ۀهم
  )1381،107 ،علوي مقدم(

شاعر از شگردهاي زبانی بسیاري در جهت آشنائی زدایی بهـره   ها از نظر فرمالیست
. سـت ها نظم و هم نشینی واژگان در شعر که بنیان آن آهنگ و موسیقی واج -1 :برد می
ایجـاز   -3 )حس آمیـزي  ،تشبیه ،کنایه ،انواع مجاز ،استعاره(مجازهاي بیان شاعرانه  -2
 -6کاربرد صفت بـه جـاي موصـوف     -5کاربرد واژگان و ساختارهاي نحوي کهن  -4

  )60-1386،59 ،احمدي(ساختن واژگان ترکیبی جدید -7ي معنایی جدیدها ترکیب
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کند شکلی که ارزش  میدر شکلی تازه ارائه  شاعر با استفاده از این شگردها اثرش را
تواند زنگ عادت را از نگاه خواننده بزداید و دیدي نو  میادبی و زیبایی شناسی دارد و 

  .به او بدهد ها نسبت به پدیده
شاعر از آشنائی زدایی در جهت برجسته سازي زبان خود بهـره   ها از نظر فرمالیست

کند و توجه خواننده را بـه هنـر    میان وقفه ایجاد بدین وسیله در خودکاري زب ،گیرد می
  .کند میمتن جلب 

  برجسته سازي -2
کند و انسان  میامري خودکار و روان است و توجه انسان را به چیزي جلب ن ،زبان

ي غیـر منتظـره و   هـا  و عبارت ها واژه ،دارد اما لغات میرا به درنگ کردن بر جزیی وا ن
کنـد و خواننـده را بـه تأمـل وا      میبرجسته سازي در زبان عادي و خودکار وقفه ایجاد 

کنـد بـه    مـی ي زبانی و بیانی جلب ها و توجه او را از موضوع به سوي تکنیک .دارد می
توان گفت مهمترین کارکرد زبان شاعرانه ویران کردن زبـان معیـار و در    میگونه اي که 
  )121 ،1386 ،احمدي( .آن استهم ریختگی 

فرآیندي آگاهانه است و شاعر کلمات را با دقت در صورتی  ،بنابراین برجسته سازي
او بیش از این که به محتوا توجه داشته باشـد بـه گـزینش و     .چیند میتازه در کنار هم 

کند و سعی دارد تا با اسلوب بیـانی خـاص خـود بـه عوامـل       میترکیب کلمات توجه 
  .ساز دست یابدبرجسته 

توان گفت راههاي شناخته شده تمایز زبان یا رستاخیز  میبا توجه به چنین تعریفی 
گروه موسـیقایی عوامـل شـناخته شـده اي      .زبانشناختی ،موسیقایی :کلمات دو گروهند

است و گروه زبانشناختی مجموعه عواملی است کـه  .. .،ردیف ،قافیه ،ازقبیل انواع وزن
فس کلمات بیرون از خصوصیات موسیقایی آنهـا موجـب تمـایز زبـان     به اعتبار تمایز ن
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ترکیبـات زبـانی    ،آشنائی زدایی ،کنایه ،مجاز ،این گروه شامل مواردي استعاره .شود می
  )8-7 ،1370 ،شفیعی کدکنی( .شود می

قواعدي بر  -1:زبانشناس برجسته سازي به دو شکل امکان پذیر است1به عقیده لیچ 
  )هنجارافزایی(بان خودکار افزوده شود قواعد حاکم بر ز

 .)هنجـارگریزي (نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پـذیرد   -2
  )1256- 1255، 1389 ،فرضی(

زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و  ةبدین وسیله شاعر به هنجارهاي خودکار شد
دهد و با بینشی آینده نگر و با میل به زیبـایی بـه خلـق آثـار      میشگفتی نیستند خاتمه 

  .کند میپردازد و فضائی نو را مقابل خواننده ایجاد  می
  هنجارافزایی 1-2

هنجار افزایی یا قاعده افزایی افزودن قواعد اضافی بر قواعد زبـان هنجـار اسـت و    
اعر در بهـره گیـري از   دهـد و نشـانگر توانـایی شـ     میماهیت اثر را از نثر به نظم تغییر 

  .ي زبانی استها ظرفیت
هنجارافزایی چیزي نیست جز توازن در وسیع ترین مفهـوم خـود و ایـن تـوازن از     

 هـا  و واژه ها تکرار واج ،افزودن وزن عروضی و قافیه .آید میحاصل  میطریق تکرار کال
  )67 ،1388 ،عنایتی قادیکالیی ،روحانی( .گیرد میو جمله در چارچوب آن قرار 

باید توجه داشت که قاعده افزایی بیش از آن که باعث برجسته سازي شـود باعـث   
شود و  میگردد چرا که قاعده افزایی در نهایت باعث تبدیل نثر به نظم  میپیوسته سازي 

  )ir.bashgahonar.www( .است موزون و پیوسته مینظم کال
  

                                                        

١) Geoffrey leech (١٩٣٦) 
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  هنجارگریزي 2-2
کاري است که شـاعر   ،غیر از خیال انگیزي ،فرق اساسی بین متن ادبی و متن عادي

در  .شود میکالم نیز زیباتر  ،این کار هر قدر هنرمندانه تر باشد .دهد میروي زبان انجام 
ساختارهاي غیر متعارف وجود دارد و معمـوالً هنجارهـاي زبـان معیـار      ،ي ادبیها زبان

ممکن است این هنجـارگریزي بـه سـبب جابـه جـایی کـوچکی در        .شود میرعایت ن
هنجـارگریزي  .کنـد  مـی اماتأثیرواحساس عجیبی رابه خواننده منتقل ،ساختار جمله باشد

امـا منظـور از   . باشـد  مـی گریز از قواعـد زبـان معیـار وانحـراف از نـرم زبـان هنجـار        
ز این انحرافات تنها به زیرا برخی ا ،هنجارگریزي هرگونه انحراف از زبان هنجار نیست

بلکـه   )1373،51 ،صفوي( .شود و هیچگونه زیبایی ندارد میساختی غیر دستوري منجر 
ــع    ــول واق ــانی مقب ــارگریزي زم ــیهنج ــانگی   م ــل رس ــر اص ــه ب ــردد ک ــال(گ و )ایص

   ir.bashgahonar.www .استوارباشد)استتیک(زیباشناسی
 -3نحـوي     -2واژگانی  -1 :به انواعی تقسیم کرده اند که عبارتند از هنجارگریزي  را

 ،صـفوي (زمـانی     -8سـبکی     -7گویشـی     -6معنایی    -5نوشتاري    -4آوایی   
1373، 46(  

  درآمد 
نزار قبانی بزرگ ترین عاشقانه سرا و شناخته ترین شاعر در ادبیات معاصـر عربـی   

وضوع و شیوه بیـانش از شـهرت و اعتبـار ویـژه اي در بـین مـردم       است که به سبب م
او در .ي دیگر ترجمه شده اسـت ها برخوردار گشته است و بسیاري از اشعارش به زبان

کار خود قرار داد و سـپس   ۀدر آغاز غزل را دست مای .در دمشق متولد شد 1923سال 
  )72 ،1383 ،مزروعی( .شعر اجتماعی و سیاسی را تجربه کرد

ي عربـی واروپـایی وجـود    ها پس از جنگ جهانی دوم بر اثر روابطی که میان کشور
بسـیاري از  .. .،ادبـی  ،فرهنگـی  ،مردم خواستار تغییر اوضاع و اصالح اجتمـاعی  ،داشت
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رسوم و آراء کهن خود شدندنزار نه تنها از شرایط موجود بی بهره نبوده بلکـه شـرایط   
اتی در قالبهاي کهن شعر عربی بزند تا بتوانـد  جامعه سبب گردید تا وي دست به تغییر

  .آثار شعر و نثر اروپایی برساند ۀآن را در فریبایی و اثربخشی به پای
وافري به زبان اسپانیایی داشت ومعتقد بـود کلمـات اسـپانیایی در خـوش      ۀاو عالق

نـزار بـا تأثیرپـذیري از زبـان     )48 ،1356 ،قبـانی ( .آهنگی بر اصل عربی برتـري دارنـد  
بـه گونـه اي کـه اسـتفاده از     . انگلیسی وفرانسه توانست زبان شعرش را ارتقاء ببخشد

کـه اصـل   ......غیتار، موزارت، بیانو، آسانسور، میکل آنژ، فالمنکو، کلماتی چون کوریدا،
 وریشه اي اسپانیایی، فرانسوي و انگلیسی دارد دال بر همین مورد است

نخلـه کـه در شـعرش بیشـتر خصوصـیات      امین  ،پدر مکتب شعر آزاد 1عذرا پاوند
گزیـد توجـه فـراوان     مـی مدرسه برناسی وجود دارد و به لفظ و صورت شـعري کـه بر  

آزاد کـرد بـر نـزار تـأثیر       میکرد و همچنین ایلیا ابوماضی که شعرش را از قیود قدی می
  )112 ،1299 ،خلیل جحا( .فراوان گذاشتند

و ساختاري جدیـد باشـد و پیـروي بـی     او معتقد بود شعر و نثر باید داراي عناصر 
بلکه خواستار این بود کـه ادیـب بـا شـناخت      ،پسندید میتفکر و تأمل از پیشینیان را ن

صحیحی که از ادبیات دارد به ایجاد تغییراتی در میراث ادبی کهـن بپـردازد از ایـن رو،    
جـی از  که از نظر شکل و مضمون خرو »قالت لی السمراء« هنجار گریزي نزار قبانی در

هوامش علی دفتر «و در  )687 ،1986 ،الفاخوري( .مکتب کالسیک شعر عربی بود ةشیو
ي بالغت قدیم را با خـود بـه   ها ایی از آرایشهکه ر »االستجواب« ،»الممثلون« ،»النسکۀ

دهد وي آثار پیشینیان را بـی   میو نشان  )43 ،1356 ،قبانی( .همراه داشت مشهود است
 .پسندد میتفکر ن

                                                        

١) Ezra pound (١٩٧٢-١٨٨٥) 
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  :)تجزیه و تحلیل(انواع هنجارگریزي در اشعار نزار قبانی  -3
  :هنجارگریزیواژگانی 1-3

 موسـیقی،  زیـرا  میباشند وتاثیرآن ماده اصلی شعرویکیازعوامل زیباییواژگان والفاظ 
الفـاظی اسـت کـه بکـار گرفتـه       از بروز احساسات شاعر در بسیاري از موارد و آهنگ
آثار مهم اند که شاعر و ادیب بتوانـد بـا ذوق خـویش از    در ادبیات آن دسته از . میشود

ایـن   .واژها و عبارات جدید در آن استفاده کند به گونه اي کـه متفـاوت از قبـل باشـد    
شـود و پـس از    میمبسوط گشته آرام آرام جذب زبان   میواژگان جدیدجایگزین مفهو

  .دهد میخود را از دست  ۀمدتی ارزش و زیبایی اولی
ي معمـولی  ها واژگانی براساس آفرینش واژگان جدید با گریز از شیوههنجارگریزي 

 ،طنطنـه  ،این نوع هنجارگریزي بـر شـکوه   .دهد میدر زبان هنجاري رخ  ها ساختن واژه
  )5 ،1381 ،سنگري( .افزاید میشگفتی و تأثیر شعر 

  :واژگان 1-1-3
ـ           اثیر شاعران معموال واژگان خاصـی دارنـد بـه عبـارت دیگـر هـر شـاعر تحـت ت
عقاید،محیط اجتماعی وقالب شعر خود  با برخی از واژگـان انـس بیشـتري دارد    ،افکار

گیرد به گونه اي که کاربرد آن واژگان مختص شـعر   میودر آثارش آن واژگان را به کار 
یکی از .گردد و به ندرت میتوان استعمال آن واژگان را در آثار دیگر شاعران یافت میاو 

باشدشاعري که به شعر  میط دایره واژگانی ایجاد بستر گسترده تر راههاي رسیدن به بس
. تواند به هستی وهـر چـه در آن اسـت بپـردازد     مینگرش زبانی دارد در چنین بستري 

قبانی در شعر خود از واژگان بسیاري استفاده کرده است کـه در نـزد خواننـده غریـب     
او با شناختی که از زبان و فرهنگهاي مختلف  .دارد مینماید و او را به دقت بیشتر وا  می

  .واژگانی شعر خود بیفزاید ةداشت توانست بر غناي دایر
 دونیا ماریه  ..تمزقنی :»دونیا« - 
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 )171،1980قبانی،(بعینین اوسع من بادیه 

 :ترکیبها 2-1-3

ایـن ترکیبهـا،عالوه   .آید میباهم ترکیب به وجود  ها از در هم آمیختن و برخورد واژه
کنند در بسیاري  میخود رااز حالت عادي ومعمول خارج  ةاینکه کلمات تشکیل دهند بر

از موارد معنایی متفاوت از اجزاي سازنده خود دارند پـس معناهـایی کـه مـا در زبـان      
شـوند کـه دراثرآمیـزش در نظـام زبـان پدیـد        مییابیم معناهایی رابطه اي محسوب  می
  . آیند می

ي هنـري و  هـا  ب واژگـانی اسـت کـه ایجـاد ارزش    تصرف شعر در گزینش و ترکی
زیرا صرفاً تغییر واحدهاي زبانی در این محورهاست که ساخت هنـري   ،کند میعاطفی 

 ،امـامی ( .شـود  میآورد و سبب برجسته سازي واژگانی در ساختار شعر  میرا به وجود 
1382، 27(  

جدید بر بار بـدعت  قبانی در این زمینه طبع آزمایی کرده است و باخلق   ترکیبهاي 
  .کالم خود افزوده است

  عرفت حضاره التعب :»حضاره التعب« -
 الم تقرایها بخط یدي:»سور القمر« -

  فوق سور القمر 
  )104،18،124،1980،قبانی(من یملکون سریر بکاء:»سریربکاء«-
 :عبارات 3- 1- 3

عبـارات   .آید میعبارت به وجود  ،یک یا چند جمله ،از به هم پیوستن چند ترکیب
بلکـه در تصویرسـازي و معنـاآفرینی     ،انجامنـد  مـی جدید نه تنها به نوشدن زبان شاعر 

ذهنی شاعر یـا نویسـنده و    ۀحاصل تجرب،در حقیقت هر عبارت.بیشترین سهم را دارند
وسیله اي براي انتقال این تجربه به دیگران است ذهن شاعر یا نویسنده به کمک نیروي 
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کنـد و ایـن کشـف کـه      مییی تازه بین انسان و اشیاي اطراف او کشف ها تخیل ارتباط
عبارات جدید به خواننده  ۀحاصل تصرف شاعر در مفاهیم عادي زندگی است به وسیل

زبان هنجار دست به آفرینش  ةنزار قبانی نیز با گریز از قواعد ساخت واژ.شود میمنتقل 
  .اوست تعابیر جدیدي زد که نشانگر تجربه مندي و خالقیت

  و تستیقظ الحانه الغافیه:»قهقهات صنوج الخشب« - 
 علی قهقهات صنوج الخشب     

  تعودت اترکه یا حبیبی :»نجمۀ صیف علی کتفیک« - 
 )118،175،1980قبانی،(کنجمۀ صیف علی کتفیک

  :اشیاء خاص زنان میکاربرد اسا 4-1-3
رده و با این شـیوه  نزار قبانیدر شعر خود نام بسیاري از وسایل مربوط به زنان را آو

توان یافت که بـه ماننـد    میزیرا کمتر شاعري را  ،توانسته زبان شعرش را برجسته سازد
 ،عطـر  ةاو در فضـاي پراکنـدهاي از شـعرش دربـار     .نزار به وسایل خاص زنان بپردازد

گوید که این خود به نوعی  میسخن ... انگشتر، ،دستبند ،بادبزن ،سرمه ،گوشواره ،حریر
  .رساند میتمایالت او را  ،روحیات ،از زن شناخت وي

 تریدین مثل جمیل النساء :»عطر،مراوح ریش،کحل« -

 مراوح ریش                          

 کحال                                

 وعطرا                                

 )184،101،1980قبانی،(یتألق القرط الطویل بجیدها  :»القرط« -

 :نجارگریزي نحويه 2-3

هر زبانی قواعد نحوي خاص خود را دارد که اهل آن زبان ملزم به رعایت آن قواعد 
شود واین ناهنجاري به  میباشند اما گاهی قواعد نحوي حتی در زبان معیار رعایت ن می



12     نقد ادب معاصر ادبی   

شـاعر  . تواند بنا به ضرورت ازآن استفاده کنـد  میشود و شاعر میطبع درزبان ادبی وارد 
جمله از قواعد نحوي زبان هنجارگریز بزند و  ةبا جابه جا کردن عناصر سازندتواند  می

دشوارترین نوع آشنائی زدایی است که در قلمرو زبان  ،این نوع. زبان خود را متمایز کند
اختیارات نحوي هر زبان محدودترین  ةزیرا امکانات نحوي هر زبان و حوز ،دهد میرخ 

  )1265 ،1389 ،فرضی( .امکانات است
نزار قبانی نیز با جسارت و به دنبال میل به نـوگرایی و اصـالح بسـیاري از اصـول     

  .گذشته به نادیده گرفتن قواعد نحوي زبان عربی پرداخت
آید را در عبارت زیر به کار  میکه از اسماء غیر منصرف به شمار  »جداولٌ« ةوي واژ

  .برده که مبین مخالفت با قواعد نحوي است
  لٌو ظاللتسیل منه جداو

تنـوین جـر بگیـرد را بـه صـورت       ،بایست در حالت مجرور میکه  »مارد«وي واژه 
 .مکسور آورده است

  اعذري ..ذات المفکره الصغیره
1980،61،39قبانی،(ما عاد ماردك القدیم بمارد( 

  :هنجارگریزي معنایی 3-3
باید سعی کند با استفاده  ،شاعر و ادیب براي اینکه بتواند به اثرش روح هنري بخشد

از شگردهایی خاص بر پیچیدگی و کثرت معنوي آن متن بیفزاید و معنا را براي همیشه 
هنجارگریزي معنایی انحراف از قواعد معنایی حاکم بر زبـان هنجـار    .به تعویق بیاندازد

  .است
بیشـتر از دیگـر سـطوح در     ،حوزه معنی به عنوان انعطـاف پـذیرترین سـطح زبـان    

تـوان   مـی به گونه اي کـه  ) 84،1373صفوي،.(گیرد میته سازي مورد استفاده قرار برجس
ي زبـانی از  هـا  زیـرا دال  ،گفت عامل اصـلی شـعرآفرینی هنجـارگریزي معنـایی اسـت     
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ي جدیـدي در ذهـن   هـا  شـوند و مـدلول   مـی ي آشنا و پذیرفته شده شان جدا ها مدلول
 ،اسـتعاره  ،شـنایی زدائـی تشـبیه   از مهم ترین عناصر این نوع آ .شود میمخاطب حاضر 

هستند و قبانی در شعر خود فـراوان از آنهـا در   .. .حس آمیزي و ،پارادوکس ،تشخیص
وتوانسته با اتکا به همین هنجار گریزي معنایی و  .جهت آشنائی زدایی بهره جسته است

  .با کاربرد استعاري زبان به زیبایی وایجاز درکالم دست یابد
   :تشخیص 1-3-3

کرده محیط اطراف خـود را   میاز دیرباز انسان سعی در شناخت خود داشته و سعی 
در قالب انسان بشناسد و توصـیف کنـد از ایـن روصـفات وخصـایص انسـانی را بـه        

  کرد میموجودات غیر ذیروح منسوب 
 ،به این صورت که احوال ،تشخیص عبارت است از جان بخشیدن به اشیاي بی جان

به آن شی نسبت دهـیم تشـخیص کـه نـوعی اسـناد مجـازي و از        رفتارهاي انسانی را
بـه فراوانـی بـه کـار      هـا،  ماننـد سـایر زبـان    ،مباحث فن بیان اسـت در ادبیـات عربـی   

قبانی نیز با استفاده از تشخیص توانست بـه اشـیاء پیرامـونش حـس وحرکـت      .رود می
و هنرمندانه در آنها داند و با نگاهی ظریف  میهمچون انسان  ببخشد او آنها را در تکاپو

  .نگرد می
 والزرکشات علی السقوف تنادي-

  کما یضحک الضوءفی اآلنیه -
  )124،173،184،1980قبانی،(دخان سجائري یضجر -
  ي ابریشمی ها صدا کردن پارچه -
  خندیدن نور -
  دلتنگ شدن دود سیگار -
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 :پارادوکس 2-3-3

آنچه در شـعر اهمیـت دارد زبـان     ،خواننده با خواندن شعر به دنبال حقیقت نیست
زبانی که تا حدي متناقض باشد  تا بتواند خواننده را در تالطـم درك مفهـوم در    ،است

  .گیر کند
پارادوکس بدین معنی که شاعر تناقضی را در بین عناصـر یـک جملـه یـا در یـک      

ن آیـداما همـی   میاگر از نظر منطقی عیب است وپوچ وبی معنی به نظر  .آورد میترکیب 
باعث ،معنی پوچ ظاهري حقیقتی را در خود نهان داردو این تناقض ظاهري مفهوم جمله

در اشعار ها قبانی از این تناقض. شود میتعمق خواننده وکشف مفهوم زیباي پنهان در آن 
  .خود آورده است وتوانسته برادبیت آثار خود بیفزاید

  فی دمک اغتسلت
  یغسل بالخمر رجلیک 

 )99،157،1980قبانی،( 

 پاك کردن با خون که خود ناپاك است

 پاك کردن با شراب

 استعاره 3-3-3

اساس استعاره بر جایگزینی هویت عاریـه اي بـه جـاي هویـت حقیقـی پدیـده و       
همانندسازي موقتی استوار است و بالغت استعاره در این است که صورت تـازه اي را  

تشبیه پنهان و پوشیده در دل کالم  ،یی آن صورتزند که گیرا میدر خیال مخاطب نقش 
  )198 ،1385 ،عرفان( .برد میرا از یاد مخاطب 

بدین ترتیب کلمه اي که ،حاصل خالصه شدن تشبیهات هستندها، بسیاري از استعاره
رود حاوي معنی وسیع و گسترده اي است که درك آن بـه عهـده    میدر استعاره به کار 

تواند ذهن خواننده را براي یافتن جزء محـذوف   می آنجا که خواننده است این شیوه از



15  بررسی هنجارگریزي دربخشی از اشعار نزار قبانی                                        

ي متفاوتی براي ها قبانی در اشعارش از استعاره .اعتبار و ارزش واالیی دارد ،درگیر کند
ي وي از معشـوق  هـا  و عمـده اسـتعاره  .تشبیه آنچه در ذهن داشت استفاده کرده اسـت 

  .باشد می
-  
قبـانی، (»شهرزادالنسـاء «،»کلیـوبترا «،»بنـاء اجبنالج«،»حلـوتی «،»ملکـاالخرین «،»ملکی«

99،101،153،51،139،1980(  
  تشبیه 4-3-3

تشبیه کشف ویادآوري شباهت بین دو چیز یا دو امـر متفـاوت اسـت ایـن کشـف      
باشداو با همانند ساختن پدیده اي به پدیـده   میحاصل دقت وموشکافی شاعر یا ادیب 

را آشکارا به تصویر کشـد    ها پدیده ۀنهفتاي دیگر سعی بر آن دارد تا معانی و ظرایف 
افزایـد و او را مسـحور    میبدین ترتیب بر شگفتی مخاطب نیز ،سازد میدور را نزدیک 

درهر حال درك زیبایی تشبیه،بستگی به شناخت هنري و ذوق وقریحه .کند میهنر خود 
شـاعران   کاهند از اینـرو  میاز آنجایی که تشبیهات تکراري از ارزش شعر .مخاطب دارد

سعی دارند که با استفاده از تشبیهات جدید زبان شعرخودشان را برجسته سـازند ایـن   
  .شیوه سبب گردید که زبان شعري نزار برجسته وهنرش متعالی گردد

  و حباً کافراخ العصافیر   -
 قلبی کمندیل سفر -

 وال تزال لفظه العروبه  -

 کزهره حزینه فی آنیه

 ره المساءیاتی الی الحزن من مغا -

 )27،180،53،75،1980قبانی،(یاتی کطفل شاحب غریب

  ي گنجشکها تشبیه عشق به جوجه
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  تشبیه قلب به حوله سفر
  تشبیه کلمه عربی به شکوفه اندوهگین در آینه

  تشبیه اندوه به کودك رنگ پریده غریب 
 حس آمیزي 5-3-3

درك کردوخصایصش توان زیبایی پدیده اي را  میدر بسیاري از موارد با یک حس ن
از این رو شاعر و ادیب بایـد بتوانـد بـا    .را، آن گونه که شایسته است  به تصویر کشید

آمیزش حواس متفاوت به حسی برتر از هر یک از حواس پنجگانه انسانی بـراي درك  
حس آمیزي آمیختن دو یـا چنـد حـس در یکـدیگر      .دست یابد ها موضوعات و پدیده

باشد در گذشته ادیبان عربی به حس آمیزي نپرداخته اند بلکه ایـن اصـطالح اخیـرا     می
وضع و متداول شده است ویکی از پربسامدترین ابزارشعرآفرینی در میـان شـاعران نـو    

ادبی زبـان شـعر خـود را اعـتال بخشـیده       ۀنزارقبانی با استفاده از این آرای. باشد میگرا 
  .است
  »لظل یغدو لعطرك صوتففی ا« ،»مملکۀ من عبیر«
  »صوتک المبحوح خنجر« ،»کالماً ناعماً«
  )34،135،57،24،1980قبانی،(»ضوء مسموع«
  هنجارگریزي سبکی 4-3

ي هـا  از قالـب سـبک   ها اساس آفرینش ادبی بر رهایی از تقلیداستوار است آفرینش
  .یابد میآورندکه با آن زبان از یکنواختی  رهایی  میگریزند وسبکی پدید  میموجود 

گفتار گریز بزند، به هنجارگریزي  ةنوشتاري معیار به ساخت نحو ۀاگر شاعر از گون
کوچکترین بی دقتی یا شتاب زدگی در گریز از هنجار نوشـتار   .سبکی دست زده است

ارزش این هنجارگریزي از چنـد   .انجامد میبه افول و نزول شعر  ،به گفتار یا بر عکس
      :منظر قابل بررسی است
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ایجـاد صـمیمیت در فضـاي     -3تغییـر موسـیقی شـعر      -2تغییر فضا در شعر   -1
  )6 ،1381 ،سنگري(شعر

سبک شعري نزار بدین گونه است که شعرش به زندگی عموم مردم نزدیک است و 
لغات اشعارش آسان است و در کمتر مواردي نیاز به دائرة المعارف دارد و معانی کامالً 

  )72 ،1383 ،مزروعی(.واضح است
  برند مینزار تصویرگر شرایط عامه مردم است که با فقر وتهی دستی  به سر 

  فقیر..انا عامل من دمشق-
  اجري بسیط-
  )103،102،1980قبانی،(و زوج تخیط ثقوب ردائی-
  هنجارگریزي گویشی 5-3

جویدو  میاز تمهیداتی مدد  ها شاعر وادیب براي یادآوري حال وهوا ومکان وصحنه
  .بخشد میدایره زبانی خود رانیز وسعت ،از این امکاناتبا استفاده 

از ایـن سـطح از    ،یی را از گـویش خـویش وارد شـعر کنـد    هـا  اگر شاعر سـاخت  
مخاطب را با فضـا و مکـان    ،استفاده از واژگان محلی .هنجارگریزي استفاده کرده است

 ،سـنگري ( .کنـد  مـی کند و میزان تعلق شاعر را به محـیط بیـان    میشعر و شاعر آشناتر 
1381، 7(  
شاعر با استفاده به جااز واژگان محلی نه تنها مخاطب را به فضایی ساده وروستایی   
کند بلکه به بقا و ماندگاري آن واژگان نیـز کمـک     میبرد وبا او ارتباط بهتري برقرار  می
نزار قبانی در شعرش با استفاده از واژگان محلی کشورش توانسـت تنـوعی در    .کند می

  .فضاي شعرش ایجاد کند و آن را به چشم مخاطب دلنشین تر بنماید
 و خباء فی مالبسه :»لیلکۀ ،الزعتر« -

 طرابینا من النعناع و الزعتر    
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  )124، 1980قبانی، (و لیلکۀ دمشقیه  
  )باستانگرایی(هنجارگریزي زمانی  6-3

یی از ها همواره  کلمات وساختار .امري مداوم و همیشگی است ،تغییر و تحول زبان
البته  .شود مییی  جدید جایگزین آنها ها شوند و کلمات وساختار میقلمرو زبان خارج 

تواند تنها پایبند به زبان هم عصران  میشاعر .دهد میاین تغییر در طول سالیان دراز رخ 
خود نباشد بلکه اثرش را با نگاهی به گذشته خلق کند او با برهم زدن توالی زمان وبهره 

داردخواننـده در پـی فکـر کـردن بـه معنـی        میگیري از تداعی، خواننده را به تعمق وا 
نگرایی بـه کـار   باسـتا .  یابد و این خود با لذت همراه است میواژگان مراد شاعر را در 

ي دسـتوري قـدیم اسـت و نشـانگر وسـعت      هـا  بردن تعمدي کلمات مهجور وساختار
  .باشد میاطالعات شاعر 

 ،باستانگرایی نحوي ،باستانگرایی واژگانی :شود میباستانگرایی به سه دسته تقسیم . 
  )com.google.www(باستانگرایی باورها 

زیـرا   ،رگیري باستانگرایی نیازمند دقت بسیاري از سوي ادیب یا شـاعر اسـت  به کا
یکـی دیگـر از    .ممکن است استفاده نابه جا از باسـتانگرایی بـه نـزول شـعر بیانجامـد     

ي شعر قبانی،کاربردآرکائیک زبان است که به زبان شـاعر تشـخص بخشـیده    ها ویژگی
مشهوداسـت و   هـا  از دیگـر حـوزه   باستانگرایی درشعر اودر حوزه واژگانی بیش .است

  .تشخص شعري بیشتري دارد
  باستانگرایی واژگانی 1-6-3

ایـن نـوع    .استفاده از واژگان کهن در این اثر ادبی را باستانگرایی واژگـانی گوینـد  
شـود بسـیار    میي بی کاربرد و دور افتاده ها باستانگرایی از این رو که سبب احیاي واژه

اما در اشـعار خـود نـام     ،باشد میقبانی بااین که از شاعران معاصر عربی .ارزشمنداست
را آورده و این نشانگر این است .. .،مهلهل ،تعدادي از شاعران جاهلی چون امرو القیس
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که شاعر نسبت به متون و ادبیات کهن نیـز توجـه داشـته اسـت و پـاره اي از واژگـان       
که به شعرش حال و هوایی کهن و متفـاوت  مربوط به آن دوران را در شعر خود آورده 

  .بخشیده است
  بالطعنات الطعناتتردلی  -
  غزواتیومن  خیلیتعبت من  -
 قدموا مهراً لها -

 )85،13،15،1980 ،قبانی(قوافل العبید و الذهب

  
  باستانگرایی نحوي 2-6-3

اگر شاعر از ساختارهاي نحوي کهن در جهت آرکائیـک نمـودن زبـان خـود بهـره      
ي نحوي شعر معاصر ها از ویژگی.این سطح از باستانگرایی را به کار گرفته است ،جوید
باشد نزار  میي نحوي ادب کهن ها شکستن نرم نحوي زبان معیار وتبعیت از بافت،عرب

قبانی گهگاهی از ساختار نحوي گذشته در آثار خود استفاده کرده است و این به نوعی 
قواعدي که شاید قرنها پیش مستعمل  ،رساند میشناخت وي از قواعد نحوي گذشته را 

  .بود
از قواعدي که در گذشته مستعمل بود این است که فعل و حرف را بعد از حرف ندا 

  .شعر خود از این قاعده کهن مثال آورده است آورند و نزار در می
  یا لیت وارثتی الجمیله ادرکت  -

  ان الذین عنتهم اجدادي
 یا له منطق النساء امثلی -

  )141،185،1980 ،قبانی(یقبل اآلن ان یکون صدیقا 
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  باستانگرایی باورها 3-6-3
ـ .این نوع باستانگرایی اشاره بـه باورهـا و اعتقـادات کهـن دارد     ده را سـالها  و خوانن

یی است که شـاعر و نویسـنده بـا    ها گرداند  تلمیح یکی از شیوه میبه عقب بر  ها وقرن
  .یابد میاستفاده از آن به این نوع از باستانگرایی دست 

 ،1385 ،عرفـان (یا شعر مشـهور یـا ضـرب المثـل اسـت       ها تلمیح اشاره به داستان
تاریخی اشاره داشته است و ،مذهبی يها و روایت ها قبانی در شعر خود به داستان)378

باشد که خود به نوعی نشان  میعمده اشارات وتلمیحات وي برگرفته از فرهنگ اسالم 
  .از تعلق خاطر وي به پیشینه اسالم و اعراب دارد

  اشاره به داستان حضرت موسی
  ..لست نبیا من االنبیاء -

 ..اللقی عصاي

 )1980،100،قبانی(فینشق بحر

  حضرت سلیمان اشاره به داستان
  )98همان، (تریدین مثل جمیع النساء کنوز سلیمان   -

 هنجارگریزي نوشتاري 7-3

جوید تا زبان اثرش را نا آشـنا کنـد ایـن     مییکی از تمهیداتی که شاعر از آن بهره  
مفهوم یـا اندیشـه اي آشـنا را در    ،است که از تصاویر بهره ببرد شاعر از طریق تصـاویر 

  .کند که چه بسا از خود آن مفهوم دیر یابتر باشد میظاهري بر خالف عادت بیان 
در یک اثر ادبی طوري  ها هنجار گریزي نوشتاري به این معنی که کلمات یا مصراع

نـام دیگـر    .کند میشوند که تصویري مشخص را بر روي صفحه کاغذ ایجاد  میتنظیم 
  )7 ،1381سنگري، ( .است میشعر نگاره یا شعر تجس ،این سطح از هنجارگریزي
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نشـان دادن   ،دیـداري کـردن شـعر    ،انتقال احساس و اندیشه ،درست خواندن شعر
ي زمانی و مکـانی و برجسـته سـازي تصـاویر از مهمتـرین کارکردهـاي ایـن        ها فاصله

  )94-83 ،1382 ،صالحی نیا(هنجارگریزي است 
بدر شاکر  .شماري از شاعران به این شیوه اقبال نشان داده اندیر ادبیات معاصر عربد

او بـا   .السیاب در یکی از شعرهایش با عنوان سرود باران از این تجربه بهره برده اسـت 
خاص نگارشش توانسته تصویري از باریدن باران و صداي حاصل از ریـزش آن   ةشیو

  .گردي خاص او را به آن فضا ببردرا در خواننده ایجاد کند و با ش
  انشودة المطر -

 ...مطر

  ...مطر
  )132 ،1381 ،اسوار(..          .مطر

هر چند نزار قبانی از هنجارگریزي نوشتاري کمتر استفاده کرده است اما بـا همـین   
  .موارد اندك توانسته بر زیبایی اثرش بیفزاید

فاصله زمانی سالها را برجسته سـاخته  وي با به کار گیري این نوع از هنجار گریزي 
  .است
  یا صداعا عاش فی راسی    -  

  )135،1980قبانی،( وسنین ..سنینا   
  هنجارگریزي آوایی 8-3

خواننده با خواندن شعر به دنبال تلفظ متعارف واژگان نیست بلکه او در پـی لـذت   
اعر بایـد بتوانـد   از اینرو ش آید میاست لذتی که از هماهنگی موسیقایی واژگان حاصل 

ي فراتـر دسـت یابـد بـدین     هـا  ي زبان معیار به قانونمندي و هنجارها با عبور از هنجار
  .وسیله طنین و دوام سخن افزون تر شود و در جان مخاطب اثر بخشد
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هنجار گریزي آوایی عبارت است از گریز از قواعد آوایـی زبـان هنجـار و بـه کـار      
  )79 ،1373 ،صفوي(. بان هنجار متداول نیستگیري صورتی  که از نظر آوایی در ز

گیرند به شرط  میدر این بخش قرار .. .،اشباع ،ادغام ،تسکین ،تحوالتی نظیر تشدید
ي موسیقایی شعر به ویژه وزن و قافیـه بـه کـار    ها آنها در جهت حفظ جلوه میآنکه تما

  )7 ،1389 ،صراحتی جویباري ،محسنی( .گرفته شود
شاعران عربی بود که شکل و ساختار قصیده را از قید و بند  هر چند قبانی از جمله

قافیه آزاد کرد اما او در برخی از اشعارش بر طریق قدما گام نهاده است و وزن و قافیـه  
  )73-72 ،1383 ،مزروعی( .را رعایت کرده است

تشدید و تسکین واشباع توانسته بـر تشـخص    ةاو در اشعار خود با استفاده از قاعد
  .موسیقایی بیفزاید ةزبانی اثرش در حوز

  تشدید 1-8-3
ي یک شعر مسبب انفعاالت مخاطب اسـت شـاعران بـا    ها توازن جمالت یا مصراع

یابندبـه   مـی دهند عالوه بر اینکه به ایـن تـوازن دسـت     میتغییراتی که در تلفظ واژگان 
ي  ها یکی از تحوالتی که به حفظ جلوه.بخشند مینظم عواطف واحساسات مخاطب نیز 

هر چند .تشدیدیعنیمشدد کردن حروف غیر مشدد.موسیقایی شعر میانجامد تشدید است
باشـداما او بـا    مـی تشدید کم بسامد ترین نوع هنجار گریزي آوایی در شعر نزارقبـانی  

بخش موسیقایی شـعر   ي سبکی درها استفاده از این قاعده توانسته به پاره اي از ویژگی
  .دست یابد

  تموزیتساقط ثلج فی -
  )35 ،1980 ،قبانی(و مراکب حبلی بالفیروز      
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  تسکین صفت 2-8-3
توان از آن در جهت حفظ نظام عروضی شـعر یـاري جسـت     میازدیگرامکاناتی که 

موسیقایی برخوردار باشند در  ةباشد شاعرانی که از ورزیدگی در حوز میتسکین صفت 
ي مختلـف ادب عربـی    هـا  در میـان دوره .بهره گیري از این تحول آوایی موفـق هسـتند  

نزار قبانی نیز با به کار گیـري  .باشد میبیشترین کاربرداین تحول مربوط به دوره معاصر 
  .این خصیصه به اعتالي موسیقایی شعر خود کمک کرده است

  أشعر أن حبنا -
 °کبیرهحماقۀٌ 

  و أننی حاوٍ من الحواة
 خرج من جیو به االرانبالمثیرَهی°  

  °الجدیدهلعلّه فی السنتۀ  -
 )92،65،1980قبانی،(°البعیدهایتها الحبیبۀُ 

  اشباع 3-8-3
باشـد وعبـارت اسـت از تبـدیل      مـی یکی دیگر از تحـوالت آوایـی  زبـان اشـباع     

ــوت ــا مص ــوت  ه ــه مص ــاه ب ــا ي کوت ــا آن  ه ــب ب ــد متناس ــراحتی ،حسنیم(ي بلن ص
  )1389،8جویباري،

ي وزنــی از ایــن شــیوه بهــره بــرده اســت وبــه تکمیــل هــا نــزار بنــا بــر ضــرورت
عرفتــک مــن -.وتاثیرموســیقایی شــعر خــود و گــوش نــوازي آن کمــک کــرده اســت 

  ینبوع طیبه..عامین
  لمفضالو وجها بسیطا کان وجهی ا

  یدیاحاذري ان تقعی بین -
  )67،75،1980،قبانی(شفتیاکله فی  میان س
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  :ها تجزیه وتحلیل اطالعات ونتایج داده
  هنجارگریزي واژگانی
 درصد تعداد انواع

 96/1 13 واژگان

 23/4 28 ترکیبها

 27/20 134 عبارات

 32/3 22 خاص زنان اشیاء اسامی کاربرد

    
 59/10        70 هنجارگریزي نحوي

  هنجار گریزي معنایی
 49/11 76      تشخیص    

 90/5 39      استعاره   

 13/10 67 تشبیه    

 /.90 6 پارادوکس

 02/3 20 حس آمیزي

 74/5 38 هنجارگریزي سبکی  
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  هنجار گریزي زمانی
  

 /.90         6 نوشتاريهنجارگریزي 

    هنجار گریزي آوایی                                                                                                            
 84/4 32 تسکین صفت

 15/0 1 تشدید

 05/6 40 اشباع

  
  نتیجه گیري -4

هنجـارگریزي   ،ساز در آثـار ادبـی   ي برجستهها همانطور که گفته شد یکی از شیوه
هنجارگریزي در اشعار نزار قبانی نتیجه شرایط جامعـه و در پـی آن میـل او بـه      .است

این میل به نوگرایی در آثار نزار با غرابت و ایجاد شگفتی همـراه اسـت و    .تجدد است
ظـیم  او شاعري است که آگاهانه بـه گـزینش و تن   .دارد میخواننده را به تأمل بیشتر وا 

و  هـا  او سـنت  .کلمات پرداخته و به ساختار صـوري اشـعارش اهتمـام ورزیـده اسـت     

 11/2         14 هنجارگریزي گویشی

 90/5 39 باستانگرایی واژگانی

 51/1 10 باستانگرایی باورها

 90/0 6 باستانگرایی نحوي
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 ةدر حـوز  .بلکه خواسـتار تغییراتـی در آنهـا بـود     ،کرد میرا به طور کامل رد ن ها قاعده
ي جدیدي را در شعر خود آورده که نشانگر ذهن خالق ها و عبارت ها واژگانی ترکیب

ارهاي کهن توجه داشته و توانسته زبان شعرش را در شعرش به واژگان و ساخت .اوست
 ،نگارشش بـه دیـداري کـردن شـعرش انجامیـده      ةدر برخی موارد شیو .آرکائیک نماید

توان دریافت که نـزار بـه آن    میگرچه این نوع هنجارگریزي درآثار نزار اندك است اما 
حلی خـود میـزان   او با آوردن کلماتی از گویش م.توجه داشته و از آن غافل نبوده است

معنـایی بـیش از دیگـر     ةو در حوز .تعلقش را به فرهنگ و سرزمینش بیان داشته است
حس آمیزي  ،پارادوکس ،استعاره ،درخشیده است و با به کارگیري فراوان تشبیه ها حوزه

قبـانی از انـواع دیگـر هنجـارگریزي      .به شعرش رونق و زیبایی ویژه اي بخشیده است
نیزکم و بیش بهره برده است اما آنچه مهم است آنکـه وي از هنجـارگریزي در جهـت    
ادبیت و جذاب کردن آثار خویش بهره برده است و توانسته ذوق و توانـائی اش را در  

  .جهت غناي زبان به اثبات برساند
  

  و مآخذ منابع
 .نشر مرکز، چاپ نهم: ، تهرانأویل متنساختار و ت). 1386. (احمدي، بابک -

 .نشر سخن، چاپ اول: ، تهرانپیشگامان شعر امروز عرب). 1381. (اسوار، موسی -

 .، اهواز نثر رسش، چاپ اولساخت گرایی و نقد ساختاري). 1382.... (امامی، نصرا -

 :بیـروت  الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش،).1999.(خلیل جحا، میشال -
 .الطبعه االولی دار العوده ودار الثقافه،

 بررسـی هنجـارگریزي در شـعر شـفیعی    « ).1388. (روحانی، مسعود، عنایتی قادیکالیی، محمد -
 .3 ة، شمار90-63، گوهر گویا، »کدکنی

نشر مروارید، چاپ : ، تهران)شاملو(ها  کاشی ةامیرزاد. نقد شعر معاصر ).1384. (سالجقه، پروین -
 .اول
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،رشـدآموزش زبـان و ادب   »هنجارگریزي وفرا هنجاري در شـعر « ).1381.(محمد رضا سنگري، -
 .64 ةشمار ،9-4فارسی،

 چاپ سوم نشر آگاه، :تهران موسیقی شعر،، )1370(،شفیعی کدکنی،محمد رضا -

 نشر فردوس، چاپ اول: ، تهراننقد ادبی). 1378(. شمیسا، سیروس -

هاي ادبی،  ، فصلنامه پژوهش»هنجارگریزي نوشتاري در شعر امروز « . )1382(. صالحی نیا، مریم -
 .1 ة، شمار83-94

 نشر چشمه، چاپ اول: ، تهراناز زبانشناسی به ادبیات). 1373. (صفوي، کوروش -

نشـر  : عباسی، تهـران ... حبیب ا ۀ، ترجمرویکردهاي شعر معاصر عرب). 1384. (عباس، احسان -
 .سخن

 .انتشارات سمت، چاپ دوم: ، تهرانهاي نقد ادبی معاصر نظریه). 1381. (علوي مقدم، مهیار -

–الجـــامع فـــی تـــاریخ االدب العربـــی االدب الحـــدیث،بیروت  ).1986.(الفـــاخوري، حنـــا -

 .دارالجیل،الطبعه االولی:لبنان

هـاي   ، مجموعـه مقالـه  »هایی، نحوي در شعر نیما هنجارگریزي واژه«).1389. (فرضی، حمیدرضا -
 3 ة، شمار1275 -1255ا شناسی، دومین همایش ملی نیم

 .الرسم بالکلمات،الطبعه الخامسه عشر).1980.(نزار قبانی، -

، ترجمه غالمحسین یوسـفی، یوسـف حسـین    داستان من و شعر). 1356. (-------------- -
 .نشر توس: بکار، تهران

بررسـی انـواع هنجـارگریزي آوایـی و     «). 1389. (محسنی، مرتضی، صراحتی جویباري مهـدي  -
، 24-1، )بهـار ادب (تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی  ۀ، فصلنام»گانی در شعر ناصرخسروواژ

 .8 ةشمار

 212 ة، شمار75-72، مجله کیهان فرهنگی، »نزار قبانی شاعر سوریه«).1383. (مزروعی، محدثه -

نشر بالغـت،  : ، ترجمه حسن عرفان، قمترجمه و شرح جواهر البالغه). 1385. (الهاشمی، احمد -
 .چاپ ششم

 .com.google.www  3/10/89جزوه ادبیات معاصر قسمت اول  ). 1389. (قربان، پیکر -
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، تحلیــل ادبیــات از منظــر زبــان و تغییــرات آن در تعریــف )1389(باشــگاه هنرمنــدان جــوان،  -
 .ir.bashgahonar.www      7/11/89   »رفتارشناسی ادبی«
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  نقد االنزیاح فی اشعار نزار قبانی
                                                                                              به عربی؟؟؟؟ اسامی نویسندگان با سمت

 ١ایخیحمیدرضا مش                                                                                                  

  ٢سیده زینب خدادي
  
  

 الملخص

ب و االعــدادات  اللغــه املالوفــه يســتخدم الشــاعر مــن االســالي مبــا ريغــيالعمــل االدبــی هــو الــنص الــذی 
رج خيــفهــذا االســتخدام .بيــعــرب عنــه بالتغر يده و هــذا الــذی يــقــه جدطيبطر  معتــاده ريالــی ان تصــبح لغــه غــ

د اللغـه يـب  حتديعـد مـن ابـرز اسـالي ينيو يـاح مـن منظـور البنيـفاالنز .  دينتهی الی التحدياللغه عن الفتها و 
ــببهــا فــی الشــعر حيو تغر  ففــی االدب العربــی اثــر الظــروف القائمــه علــی . مــن الشــعراءريث اســتخدمها کثــي

ت  مـن ريه علـی العـرب اهـتم بـه کثـيـ االدب الغربی وثقافه البالد االروبريه و تاثيه الثانيمع بعد احلرب العاملا
د  يـاح فـی حتديـن اسـتخدموا االنز يفمـن الشـعراءالذ. ره مباکـان مـن قبـليه مغـايالشـعراء و جعلـوا لغـتهم الشـعر 

ــانی ــعارهم کــــان نــــزار قبــ ــی و اح يــــفهــــو قــــد خطــــی خطــــوات مهمــــه  لالنز .اشـ ــوی و اللفظــ ــوتی  و املعنــ الصــ
ـــا و نظرتـــه النافـــذه الـــی تـــراث الشـــعر يـــه بعـــد ان تـــاثر بالثقافـــه الغربيفـــی لغتـــه الشـــعر ...اغی ويالصــ ه و آدا

  .»الرسم بالکلمات«وان ياح عند قبانی فی ديبحث هذا املقال عن انواع  االنز يمن هنا .العربی

  .نزار قبانی اح،ياالنز  د،يالتحد ب،يالتغر  :هيليالکلمات الدل
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