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چکیده
جایگاه بنیادین زبان در ادبیات به عنوان عمدهترین وسیلۀ خلق اثر هنری حقیقتیی انکارناپیییر اسی

زبیان در آثیار

ادبی تا آن اندازه متفاوت و دگرگون میگردد که همچون زبانی منحصر به فرد مورد مطالعه قرار مییگییرد در ایین
میان ،یکتایی زبان غزلیات حافظ و شعری

کیه خواننیدگان را متحییر کیرده اسی

منحصر به فرد آنها قرنهاسی

منتقدان ادبی بسیاری کوشیدهاند با استفاده از شیوههای مختلفِ نقد این یکتایی را توضیح دهند در همین راسیتا ،در
بخش رویکردهای زبانشناختی باور بر این اس
اس

که عامل اصلی ”شعرآفرینی“ به طور کلیی هنجیارگریزی معنیایی

در این پژوهش غزلیات حافظ مورد بررسیی قیرار گرفی

مشخص شد تالش شد تأثیر و اهمی
تحلیل قرار گیرد دادههای به دس

و مصیادیق هنجیارگریزیهیای معنیایی در آنهیا

هنجارگریزیهای به کار رفته در اشیعار حیافظ و سیشع شیعری او میورد

آمده مشخص کرد هنجارگریزیهیای معنیایی بیشیتر از نیو انسیانپنیداری و

گیاهپنداری هستند نتیجهگیری دیگر تحقیق تأیید این دیدگاه بود که هنجارگریزی معنایی از نو تجسمگرایی عامیل
اصلی ایجاد کالم شاعرانه و رهایی دالها از قوائد زبان هنجار اس
کلیدواژهها :حافظ ،غزل ،آشناییزدایی ،هنجارگریزی معنایی ،شعر آفرینی
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 -3مقدّمه
قرنهاس

منتقدان تالش کردهاند درکی شایسته از ’ادبی ‘ آثار ادبی ارائه کنند در این تیالشهیا،

سه عامل ”نویسنده“” ،خواننده“ و ”متن“ اثر هنری به صیورتهیای مختلیف در شییوههیای نقید
مورد توجه قرار گرفتهاند از نظر تأکید یا عدم تأکید بر عامل متن ،شیوههیای نقید را مییتیوان در
دو گروه عمده جای داد گروه اول که در رویکرد خود بیشتر بر عوامل بییرون از میتن اثیر ادبیی
مانند حقایق تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ،فلسفی ،شخصییتی و زنیدگینامیهای تمرکیز مییکننید
بزرگترین ایرادی که بر این دسیته وارد اسی  ،نادییده گیرفتن عنصیر کلییدی زبیان و میتن اثیر
خلقشده اس

که بر ویژگیهای متن مورد مطالعیه بیشیترین تأکیید را

گروه دوم ،نقدهایی اس

دارند و محور اصلی تحلیل خود را خصوصیات زبانی اثر قرار مییدهنید ایین گیروه رویکیردی
زبانشناختی دارند و در توضیح ادبی

یا شعرآفرینی اثر ،مطالعۀ زبان اثر ادبی را در کانون تیالش

و توجه خود قرار میدهند
دیوان حافظ یکی از پرخوانندهترین دیوانها در بین اشعار فارسی اس
مملو از ابزارها و بازیهای متفاوت زبانی اس

زبان غزلییات حیافظ

که خوانندة فارسیزبان را با چالش بسییار مواجیه

میکند آیا در بین رویکردهای زبانشناختی که بر ویژگیهای زبانی اثیر ادبیی تمرکیز مییکننید،
رویکردی وجود دارد که درکی متفاوت از زبان نامتعیار و هنجیارگریز غزلییات حیافظ بیه میا
دهد؟ در این پژوهش تالش خواهد شد با توجه به نظرات فرمالیس های روس و مفاهیم عمیدة
آشناییزدایی ،برجستهسازی و هنجارگریزی توضیحی برای آنچیه عامیل یکتیایی زبیان غزلییات
حافظ اس  ،ارائه شود تقسیمبندیهای انجامشده در خصیو
طرح فرزان سجودی مورد توجه قرار خواهد گرف
مشخص خواهد شد تالش اصلی این اس
نو تجسمگرایی عامل اصلی ایجاد ادبی

انیوا هنجیارگریزی معنیایی در

و تنو و بسامد استفادة آنها در این غزلییات

که مشخص شود آیا هنجیارگریزیهیای معنیایی از
غزلییات حیافظ اسی

و آییا تجرییدگرایی در اشیعار

حافظ در ایجاد کالم شاعرانه و رهایی از قوائد زبان هنجار نقش کمرنگی دارد؟
 -2پیشینة تحقیق
محققان بسیاری به نقد متون ادبی با توجه به انوا مختلیف هنجیارگریزی پرداختیهانید کیه از آن
جمله میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد :بررسی نثر بو کور صادق هدای

(نشییان و ایرجیی،

 ،)9111کهنگرایی در شعر شاملو (خاتمی و مالع پایین ،)1121 ،هنجارگریزی معنیایی در شیعر
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آزاد (فرضی و دیگران ،)9119 ،برجستهسیازی در داسیتان کوتیاه سیه قطیره خیون (تسیلیمی و
محمدپور ،)1121 ،شیوههای نو سعدی در استفاده از تششیه و استعاره در غزل (روحانی و مهیدی
نیاچوبی ،)1121 ،هنجارگریزی در مجموعیه شیعر از ایین اوسیتا (طغییانی و صیادقیان،)1121 ،
هنجارگریزی مولیوی در ردییف غیزل (رادمینش )1189 ،و آشیناییزداییی در غزلییات شیم
(محمدی ،)1181 ،رویکردی صورتگرایانیه بیه شیعر قیصیر از منظیر هنجیارگریزی (بهمنیی و
رهایی ،)1121 ،بررسی انوا هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شیعر ناصیر خسیرو (محسینی و
صراحتی ،)1121 ،قاعدهکاهی در نثر گلشییری (صیالح ،)1182 ،بررسیی هنجیارگریزی در شیعر
شفیعی کدکنی (م سرشیع) (روحیانی و عنیایتی قیادیکالیی ،)1188 ،هنجیارگریزی در قصیاید
خاقانی (حسنپور ،)1188 ،و قاعدهافزایی در غزلیات شم

(مدرسی و یاسینی)1181 ،

اشعار حافظ از دیدگاههای مختلف زبانشناسیی میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسی

رادفرنییا

( )1168در تحقیق خود شرح میدهد که شیاعر هماننید دیگیر میردم از دسیتوری یکسیان بهیره
میگیرد ولی در آن دخل و تصر میکند ،که از آن جمله میتوان به برجستهسازی اشیاره کیرد
وی پارهای از جنشههای زبان حافظ را بر مشنای دستاوردهای نظیری محیع مییزنید و مشیخص
میکند که در دیوان حافظ انحرا از هنجار در چهار سیطح آواییی ،واژگیانی ،نحیوی و معنیایی
وجود دارد از نظر او اعطای جنشۀ مادی و حسی به اسامی معنا و غیرحسی و نییز اطیالق صیف
یا فعل خا

جاندار به بیجان از موارد پربسامد هنجارگریزی معنایی در اشعار حافظ هستند

 -1چارچوب نظری
قرنهاس

که مطالعه و نقد ادبیات مورد توجه محققان بوده اس

آنها تالش کردهاند بیا اسیتفاده

از شیوههای مختلف نقد ،معانی نهفته در متن ادبیی را کشیف کننید در ایین مییان ،رویکردهیای
زبانشناختی درک متفاوت متون ادبیی را امکیانپیییر کیردهانید و تعیاریف شیفافی از مفیاهیم و
ویژگیهای سشکی زبان و آثار ادبی ارائه کردهاند از طر دیگیر ،مطالعیات زبیان در آغیاز قیرن
بیستم دستخوش تغییرات و تحوالت عظیمی گش
فردینان دو سوسور همزمان شد سوسور توانس

که بیا آمیوزشهیای زبیانشیناس سوئیسیی
عرصیۀ گسیترده و تیازهای را در بررسییهیای

زبانی با طرح مسئلۀ تمایزها بگشاید
نظریییات فردینییان دو سوسییور ( )1851-1211پیی
زبانشناسی همگانی در سال  1216پ

از انتشییار کتییاب درسهییایی دربییارة

از مرگ وی مطرح شد از نظر وی،
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«نشانۀ زبانی نه یع شیء را به یع نام ،بلکه یع مفهوم را به یع تصیور صیوتی پیونید
میدهد تصورِ صوتیِ آوایی مادی نیس
این آواس

که جنشۀ فیزیکی داشته باشید ،بلکیه اثیر یهنیی

و حواس ما نمایشی از آن را ارائه میدهد؛ نشانۀ زبانی محسوس اس

»

(سوسور)26 :1118 ،
سوسور معتقد بود در زبان تنها تمایز وجود دارد و زبان نظامی اس

که اجیزای آن بیه تنهیایی و

بدون ارتشاط با اجزای دیگر و یا کل نظام هیچ معنایی ندارند او همچنیین تمیایز مییان زبیان ،کیه
مجموعۀ قواعد و قوانینی اس

که یع زبان خا

مانند زبان فارسی را میسازد ،و گفتار را ،کیه

شکل مشخص بکارگیری زبان اس  ،مطرح کرد
از مطالعات زبانی دیگر در آغاز قرن بیستم که نقد ادبی را در کنار مطالعات زبان میورد توجیه
قرار دادند ،نظریههای ادبی روس (بین سالهای  1214تا  )1292بودند که مراحیل چندگانیهای را
با سرع

پشی

سیر نهادنید آنهیا بیه دو دسیتۀ ”گیروه اپوییازِ“ سین پترزبیورگ (بیه رهشیری

صاحبنظرانی چون بوری

آیکنبیان ،4ییوری تینییانو  5و ویکتیور شکلوفسیکی )6و ”حلقیۀ

زبانشناسی مسکو“ (به رهشری رومن یاکوبسن )1تقسیم میشدند چالش اصیلی ایین رویکردهیا
که فرمالیسم نام گرفتند ،علمی کردن نقد ادبی بود از نظیر آنهیا موضیو شایسیتۀ نقید ادبیی آن
خصوصیاتی اس

که ادبیات را از همۀ پدیدههای دیگر متمایز میکرد ،یعنی ادبی بودن متن

از سال  1291به بعد فرمالیسم تغییر رویه داد و به تدریج بر نفوی یاکوبسن و تینیانو افیزوده
شد و از تأثیر شکلوفسکی کاسته شد ساخ گرایی چع از درون نظریۀ فرمالیستی روسی شیکل
گرف

و یاکوبسن به ایجاد مکتب زبانشناسی پراگ 8کمیع کیرد و پاییۀ جنیشش سیاختارگرایی

نهاده شد اعضای ابتدایی این مکتب را زبانشناسان تشکیل میدادند که به تدریج به نقید ادبیی و
به ویژه سشعشناسی عالقمند شدند ساختارگرایی به دلیل پیشینۀ خویش ،شیشاه هیای کلیی بیا
فرمالیسم داش

و گاهی تفکیع این دو از هم دشوار مینمود به عشیارت دیگیر« ،سیاختارگرایی

همانند نشانهشناسی در پی آن [بود] که دریابید عناصیر زبیانی چگونیه شیکل مییگیرنید و چیه
ارتشاطی با دیگر عناصر دارند ،چگونه کلیتی از این اجزاء و عناصر پدیدار میشوند و چگونه ایین
4. B. Eikenbaum
5. Y. Tynyanov
6. V. Shklovsky
7. R. Jakobson
8. Pargue School
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اجزاء و عناصر الگوهای متنی را پدید میآورنید» (علیوی مقیدم )111 :1111 ،سیاختارگرایان در
نقد ادبی به جای پرداختن به شرححیال و عقایید نویسینده بیا بررسیی موشیکافانۀ میتن جهی
استخراج معنا ،به کشف و تشیین نظام حاکم بر یع اثر ادبی و ارتشاط آن با نظام حاکم بیر آن نیو
ادبی یا کل ادبیات پرداختند
یاکوبسن در رسالۀ زبانشناسی و نظریۀ ادبیی هیر رخیداد زبیانی را دارای سیه عنصیر اولییه
میداند :پیام ،فرستنده و گیرنده او وجود سه عامل دیگر را برای توفیق در امیر ارتشیاط ضیروری
میداند که عشارتاند از تماس 2بین فرستنده و گیرنده ،کد یا رمزگان ،و زمینه 11که تنها بیا وجیود
آن میتوان پیام را درک کرد هر کدام از این شش عنصر کارکرد ویژة خیود را دارنید او کیارکرد
فرستنده را عاطفی ،کارکرد زمینه را ارجاعی ،کارکرد تماس را کالمیی ،کیارکرد کید را فرازبیانی،
کارکرد گیرنده را کوششی و کارکرد پیام را ادبی نامیده اسی
ادبی جه گیری پیام به سم

خود پیام اس

(احمیدی )66 :1185 ،در کیارکرد

و شکل ظیاهری پییام بیشیتر میورد توجیه اسی

یاکوبسن این نقش زبان را نقش شعری یا شعری

مینامد و مینویسد« :وقتی سیخن از شیعری

به میان میآید ،زبانشناسی نمیتواند خود را به شعر محدود کنید» (برادفیورد )12 :1224 ،او در
ادامه میگوید هر فرد در کاربرد روزمره از زبان نیز این نقش را به کیار مییبیرد؛ وقتیی کسیی از
صف

هولناک برای توصیف صحنۀ تصادفی استفاده میکند ،در واقع از ایین نقیش شیعری بهیره

گرفته اس

(همان :همانجا)

 -3-1آشناییزدایی

’آشناییزدایی‘ یکی از اساسیتیرین مفیاهیم مطیرح در نظرییۀ فرمالیسی هیای روس اسی
نخسییتین بییار شکلوفسییکی آن را در نقیید ادبییی بییه کییار گرف ی
آشناییزدایی در یع تعریف گسترده عشارت اس

کیه

(احمییدی 12 :1185 ،و )41

از تمامی شیگردها و فنیونی کیه نویسینده ییا

شاعر از آنها بهره میبرد تا جهیان میتن را بیه چشیم مخاطشیان خیود بیگانیه بنمایانید بیه گفتیۀ
شکلوفسکی شگرد هنر آن اس

که اشیاء را ناآشنا سازد ،صورتها را مشکل کند و باعی

شیود

که ادراک آنها سخ تر و طوالنیتر شود او معتقد بود که وظیفۀ اصلی هنر و شیعر جلیوگیری از
عادی شدن و خو گرفتن اس

که آن هم نتیجۀ روزمرگی اس

(امیر عالیی)11-16 :1118 ،
9. contact
10. ground
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بدین منظور ،شاعر دنیای آشنا و معمولی زبان را در هم میریزد تا کلمات در معنیای میألو
و عادی خود به کار نروند ،بلکه در زبانی ماورای زبان معیار و گفتار استفاده شوند که همان زبیان
شعر اس

ما در زبان شعر با تغییر اساسی رابطۀ دال و مدلول مواجهایم؛ یعنیی در زبیان میألو ،

دالها ،مدلولهای مشخص و معینی دارند ،امیا در زبیان شیعر ،دالهیا ،میدلولهای تیازهای پییدا
میکنند و مخاطب برای فهمییدن ایین میدلولهای جدیید بیه زحمی

میافتید و فراینید ادراک

طوالنیتر میشود و از آنجا که کشف مقصود بعد از کمی درنگ لیتبخیشتیر اسی  ،پی
مخاطب تأثیر ویژهای خواهد گیاش
ادبیات رهنمون میشود پ

در نهای  ،آشناییزداییی بیه برداشی

در

تیازه و جدییدی از

از بسط و گسترش مفهوم ’آشناییزدایی‘ ،زبیانشناسیان سیاختارگرا

برای تشیین نظریههای خود از دو اصطالح ’برجستهسازی‘ و ’خودکاری‘ بهره گرفتند
 -2-1برجستهسازی و هنجارگریزی

11

’برجستهسازی‘ را میتوان نسخۀ تکمیلشدة آشناییزدایی فرمالیس های روس دانسی
لیچ 19با توسل به ابزارهای زبانشناختی بحی
بررسی قرار داده اس

جفیری

برجسیتهسیازی و چگیونگی تحقیق آن را میورد

که بسیار مورد توجه زبانشناسانی قرار گرفته اس

که بیه مطالعیات ادبیی

عالقمندند از نظر وی برجستهسازی به دو شیوه تحقق مییابد’ :هنجارگریزی‘ که همیان تخطیی
از قواعد حاکم بر زبان هنجار اس

و ’قاعدهافزایی‘ 11که افزودن قواعدی اسی

بیر قواعید زبیان

هنجار (لیچ )56-62 :1262 ،الشته هنجارگریزی و قاعدهافزایی خود تابع محدودی هایی هسیتند
او معتقد اس

که هنجارگریزی فقط تا جایی مییتوانید پییش رود کیه در ایجیاد ارتشیاط دچیار

اختالل نشود (صفوی )41 :1181 ،هنجارگریزیهای هش گانۀ مطرحشده توسط لییچ بیه قیرار
زیر هستند :واژگانی (گریز از شیوههای واژهسازی در زبان هنجار و ساخ

واژگان تازه) ،نحیوی

(بر هم زدن آرایش قواعد زبان) ،آوایی (گریز از قواعد آواییی زبیان هنجیار) ،زمیانی (اسیتفاده از
صورتهایی که پیشتر در زبان متداول بودهاند) ،سشکی (گریز از گونۀ نوشتاری معیار به سیاخ
نحوی گفتار) ،گویشی و نوشتاری (بدون تغییر در تلفظ واژه ،مفهومی ثانوی افزوده میشود)

11. deviation
12. J. Leech
13. extra regularity
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نو هشتم هنجارگریزی معنایی اسی

کیه در آن نشیانههیای زبیانی از میدلولهیای آشینا و

پییرفتهشده برای آنها در نقش ارجاعی جدا میشوند و بیه دالهیا ،اسیتقالل نشیانهشیناختی داده
میشود و بدین ترتیب معنا به تعویق میافتد لیچ میگویید بهتیر اسی

هنجیارگریزی معنیایی را

بیمعنایی یا بیهودگی بنامیم ( )48 :1262به بیان سادهتر ،شاعر روابط عادی میان واژهها را بر هیم
میزند تا سخنی نو گفته باشد و از زبیان عیادی و معمیول دور گیردد ایین نیو هنجیارگریزی
بیشترین فاصله را میان مدلول و مصداق پدید میآورد و بر دو محور همنشینی (ترکیب واژگیان)
و جانشینی (انتخاب واژگان) عمل میکند با توجه به اینکه حوزة معنا بیش از دیگر سطوح زبیان
در برجستهسازی مورد نظر اس  ،هر شاعری که بتواند برحسب تواناییهای یوقی و علمی خیود
در این زمینه موفق باشد ،از اشعار نابتری برخوردار خواهد بود
 -1-1هنجارگریزی معنایی از دیدگاه سجودی
از نظر سجودی ’هنجارگریزی معنایی‘ یعنی تخطی از معیارهای معنیایی تعییینکننیدة هیمآواییی
واژگان؛ یا به عشارت دیگر ،تخطی از مشخصههای معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معییار
برای مثال فعل ”خواندن“ را در نظر بگیرید خواندن فعلی دوظرفیتی اس

و فیاعلی مییخواهید

با مشخصههای [+انسان] و [+باسواد] و مفعولی با ویژگی [ +نوشتار] حال اگر برای مثیال کسیی
در کاربرد زبان در نقش ارجاعی آن بگوید ”اتومشیلم جاده را میخواند“ ،با آنکه جملیه بیه لحیا
نحوی خوشساخ

اس  ،اما از آنجا که محدودی های همآیی واژگیان رعایی

نشیده اسی ،

جملۀ تولیدشده در نقش ارجاعی زبان جملهای بیمعنیا تلقیی مییشیود ( )484-481 :1116بیر
اساس این طرح ،هنجارگریزی معنیایی در مرحلیۀ نخسی

بیه دو زیرشیاخۀ ’تجرییدگراییی‘ و

’تجسمگرایی‘ تقسیم میشود
 -3-1-1تجریدگرایی

در این روش ،فرد به هر آنچه در زبان معیار مشخصۀ ملموس داشیته باشید ،مؤلفیههیای معنیایی
مجرد اختصا

میدهد و در ساختار کالم خود نوآوری و تصاویر بدیع ایجاد میکنید «مقصیود

ما از ’تجریدگرایی‘ دادن مشخصۀ [+مجرد] به واژهای اس
یا به عشارتی [+ملموس] اس

تجریدگرایی در قیاس با جف

اندکی از هنجارگریزیهای معنایی را به خود اختصا

که در کاربرد ارجیاعیاش [-مجیرد]
خود تجسمگراییی درصید بسییار

میدهد» (سجودی1118 ،ب)94 :
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 -2-1-1تجسمگرایی

تجریدگرایی اس

تجسمگرایی عک

مشخصۀ معنایی (مجرد) اس

و «حاالتی را در بیر مییگییرد کیه در زبیان معییار دارای

بدین ترتیب مشخصۀ معنایی (ملموس) به (مجرد) داده مییشیود

و یا آنکه در گروه واژگان (ملموس) مشخصههای فرعیتر تغییر داده میشیود تجسیمگراییی بیه
سه گروه ’جسمپنداری‘’ ،سیالپنداری‘ و ’جاندارپنداری‘ تقسیم میشیود» (سیجودی 1118 ،ب:
 )94در این مورد از هنجارگریزی صینایع بیدیع معنیوی ماننید تشیشیه ،اسیتعاره و مجیاز باعی
برجستهتر شدن متن میشوند
الف) جاندارپنداری
«قائل شدن مشخصۀ [+جانیدار] بیرای آنچیه [-جانیدار] اسی ’ ،جاندارپنیداری‘ تلقیی
به ’گیاه‘ و ’حیوان‘ (در این سطح از طشقهبنیدی

میشود با این فرض که ’جاندار‘ نسش

انسییان ،حیییوان تلقییی میییشییود) شییمول معنییایی دارد پ ی

جاندارپنییداری خییود بییه

زیرمجموعههای ’حیوانپنداری‘ و ’گیاهپنداری‘ قابل تقسیم اس »

(سجودی 1118 ،ب)95 :
گیاهپنداری

در گیاهپنداری مقصود آن اس
«که خصیصۀ [+گیاه] (که طشیعتاً [+جاندار] نیز هس

و این اطیال حشیو اسی ) بیه [-

گیاه] داده شود و آن واژه در همآیی با واژگان دیگر جایگاه واژهای بیا مشخصیۀ معنیایی
[+گیاه] را اشغال کند همان دادن خصوصیات گیاهی به غیرگیاه اس »

(سجودی 1118 ،ب)95 :
حیوانپنداری
«هرگاه واژهای با مشخصۀ [-حییوان] در جایگیاه واژهای بنشییند کیه بیر اسیاس قواعید
همآیی واژگان در نقش ارجاعی باید دارای مشخصۀ [+حییوان] باشید’ ،حییوانپنیداری‘
روی داده اس
بدیهی اس

از طرفی ’حیوان‘ نسش

به ’انسان‘ و ’جانور‘ شمول معنیایی دارد پی

که این مقوله خود میتواند به دو زیرگروه ’انسانپنیداری‘  -همیان صینع

’تشییخیص‘ اسی

کییه در آن ویژگییی [+انسییان] بییرای غیرانسییان اختصییا

برجستهسازی از این طریق از اهمی

شایانی برخوردار اس

مییییابیید

 -و ’جانورپنیداری‘  -دادن
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مشخصۀ [+حیوان] به هر چیزی که دارای خصوصی

[-حیوان] اسی

در بسیاری موارد مؤلفهای که به ’حیوانپنداری‘ تحقق یافته اس
مشترک اس

 -تقسییم شیود

بین ’انسیان‘ و ’جیانور‘

و لیا تفکیع در این موارد امکان ندارد»

(سجودی1118 ،ب)96 :
ب) سیالپنداری

نوعی از تجسمگرایی اس

که شاعر با استفاده از مؤلفۀ معنایی سیال برای صیورتهیایی از زبیان

که فاقد چنین ویژگی هستند ،شعر خویش را متمایز میکند «دادن ویژگی [+سیال] بیه واژههیای
دارای مشخصۀ معنایی [-سیال] را سیالپنداری مینامند» (سجودی1118 ،ب)96 :
پ) جسمپنداری

جسمپنداری در واقع دادن مشخصۀ معنایی جسم به هر چیزی اس
فاقد آن ویژگی باشد جسم واژهای اس
[-جاندار] اس

نرگسی معتقد اس

که در زبان معیار و روزمیره

با مشخصۀ [+جسم] ،یعنی آنچه [+ملموس] هس

امیا

هرگاه واژهای با مشخصۀ [-جسیم] در جایگیاهی نشسی

که به لحا محدودی های هیمآییی واژگیان بایید بیا واژهای بیا مشخصیۀ [+جسیم] پیر شیود،
’جسمپنداری‘ تحقق یافته اس

(نرگسی )111 :1181 ،از دید سجودی «میواردی کیه واژهای بیا

مشخصۀ [+جسم] در جایی قرار گرف

که به لحا توزیعی واژة دیگری بیا مشخصیۀ [+جسیم]

باید آن جایگاه را اشغال کند را نیز ’جسمپنداری‘ تلقی کردهاند» (سجودی 1118 ،ب)91 :
 -7بحث
بر اساس الگوی سجودی هنجارگریزی معنایی به دو زیرشاخۀ ’تجریدگراییی‘ و ’تجسیمگراییی‘
تقسیم میشود اختصا

مؤلفههای معنایی مجرد به آنچه در زبان معیار دارای مشخصۀ ملمیوس

اس  ،اگرچه نوآوری و بدع

در کالم اس  ،اما درصد بسیار کمیی از هنجیارگریزی معنیایی را

در متن ادبی ایجاد میکند در تجسمگرایی به واژگان مجرد مؤلفههیای ملمیوس داده مییشیود و
معنای آنها ملموستر و قابل تصورتر میشود تجسمگراییی و انیوا مختلیف آن عوامیل اصیلی
خلق زبان ادبی هنجارگریز هستند که در اشعار منتخب مورد مطالعه قرار میگیرند
از میان هر صد غزل ،ده غزل به طور تصادفی از نسخۀ وییرایششیدة اشیعار حیافظ توسیط
احمد شاملو انتخاب شد که شیمارة غیزلهیا از ایین قیرار اسی ،)46( ،)15( ،)95( ،)19( ،)4( :
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(،)112( ،)165( ،)155( ،)142( ،)112( ،)191( ،)115( ،)115( ،)21( ،)81( ،)18( ،)68( ،)54
(،)922( ،)981( ،)916( ،)964( ،)952( ،)949( ،)911( ،)998( ،)916( ،)919( ،)128( ،)186
(،)411( ،)419( ،)411( ،)181( ،)111( ،)161( ،)154( ،)141( ،)114( ،)196( ،)111( ،)114
(.)421( ،)481( ،)412( ،)461( ،)454( ،)444( ،)411( ،)499
 -3-7انسانپنداری

برجستهسازی از طریق ’انسانپنداری‘ از اهمی

شایانی برخوردار اس

’انسانپنداری‘ زیرگیروه

’حیوانپنداری‘ اس ؛ به عشارت دیگر ،واژهای با مشخصۀ [-حیوان] در جایگاه واژهای میینشییند
که بر اساس قواعد همآیی واژگان در نقش ارجاعی باید دارای مشخصیۀ [+حییوان] باشید ایین
همان صنع

’تشخیص‘ اس

که در آن ویژگی [+انسان] بیه غیرانسیان اختصیا

میییابید در

ادامه بسامد استفاده از این نو هنجارگریزی معنایی به تفصیل در غیزلهیای انتخیابشیده میورد
بررسی قرار میگیرد
در مصرا ”که بر نظم تو افشاند فلع عقد ثریا را“ از غیزل شیمارة (” )4آسیمان“ بیه انسیانی
تششیه شده اس

که به غزل حافظ به واسطۀ زیشایی نظم آن خوشۀ پروین را هدییه مییدهید در

غزل ( )19از ”صشا“ همچون یع پیامرسان خواسته میشود که ”با ساکنان شهریار“ از بندگی آنهیا
بگوید در همان غزل ”بخ “ به دلیل ناکامی هماننید انسیانی خیوابآلیود اسی
بیداریش امید بسته اس

کیه شیاعر بیه

واژههای ”مه“” ،دل“ و ”آفتاب“ در غیزل شیمارة ( )15همچیون انسیان

آئینهدار روی یار هستند و برای دیدارش یکر و مناجات میکنند و در برابر زیشیایی ییار شیرمگین
هستند
واژة ”زمانه“ در غزل ( )54به انسانی تششیه شده که کمربند قشیای ییار را مییبنیدد در همیین
غزل ”مرغ چمن“” ،غنچه“” ،نسیم صشح“” ،دل مسکین“ و ”دل“ عاشقانی هسیتند کیه آرام و قیرار
ندارند و بر سر عهد خود ایستادهاند ،اما از یار امید همراهی ندارند ”فلع“ در غزل ( )68از هییچ
رازی مطلیع نیسی

و بهتیر اسی

کیه خییاموش باشید در غیزل (” )21هدهید صیشا“ مخاطییب

حر های شاعر شده و او را به منزل یار مییفرسیتد در همیین غیزل ”دل“ بیرای جلیوگیری از
نییابودی از غییم یییار ،جییان خییود را تقییدیم یییار میییکنیید در غییزل (” )115دل“ همییان عاشییق
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هجرانکشیده اس

که داغ بر دل دارد و ”بنفشه“ و ”سیاه کمبهیا“ میدعیان دروغینیی هسیتند کیه

ادعای زیشایی در سر میپرورانند
کیه جوانیان را بیه ”عشیرت“

در غزل (” )191چنگ“ انسان کهنسال و خمیدهقیامتی اسی

فرامیخواند در مصرا ”با غنچه باز گوئیید تیا زر نهیان نیدارد“ از همیین غیزل” ،غنچیه“ میورد
خطاب اس
نهانی اس

و از پنهان کردن داراییاش منع شده اس
و به همین خاطر بهتر اس

”شمع“ نیز در این غیزل افشیاگر اسیرار

اسرار را با وی در میان نگیاش

در مصیرا ”دییدی ای

دل که غم یار دگر بار چه کرد“ از غزل ( ،)112با ”دل“ همچون مخاطیب انسیان صیحش
اس

شیده

در همین غزل ”نرگ “ و ”مس “ مردم هشیار را دیوانه کیرده و بیا آنهیا بیازی مییکننید

”طالع بیشفق “ بسیار بیرحم بیوده و باعی
”نرگ “ معشوقی اس

در غیزل (” )165چشیم“ و

جیدایی شیده اسی

که به عاشق توجهی ندارد

در غزل (” )112دول “ با خشر آمدن یار به بالین عاشق میآیید تیا او را بییدار کنید و ”نالیه“
برای عاشق فریادرسی اس

که او را یاری میکند در بی

نهم ایین غیزل ”ابیر بهیار“ بیه خیاطر

بدعهدی و بیوفایی ”ایام“ زار میزند و میبارد در همین غزل ”بلشل“ حیر هیای حیافظ را بیه
”صشا“ بازگو میکند و او نیز به تماشای گلها میآید در غزل ( )186در بی
”دوش دیدم کیه مالئیع در میخانیه زدنید

گییل آدم بسرشییتند و بییه پیمانییه زدنیید“

در ”مالئع“ تشخیص وجود دارد همچنین ”شمع“ اگر میخندد ،نشاندهندة آن اس
نگرفته اس

و هنوز باید آتشی را که در دل شاعر اس

در غزل (” )916دل“ اگرچه همچون انسانی اس
کماکان مشتاق دیدار چهرة زیشای یار اس
بر هم زده اس

تجربه کند
که از دس

یار خیون بیه دل شیده اسی ،

در همین غزل چشم یار ”فتنهانگیز“ اس

همچنین ”صشا“ پیغامرسانی اس

کیه آتیش

و جهیان را

که عاشق هم برای او طلب سیالمتی مییکنید

”آب دیده“ در غزل ( )998به سر کوی یار میرود و عاشیق از ایین موضیو گلیه دارد در غیزل
(” )911فلع“ گویی انسانی جفاکار اس  ،ولی حتی جفای او باع

فراموشیی معشیوق نخواهید

شد در بی
”در ازل بسی

دلییم بییا سییر زلفی

پیمییان

تییا ابیید سییر نکشیید وز سییر پیمییان نییرود“
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از این غزل” ،دل“ پیمان میبندد و این پیمان را با ”سر زلیف“ مییبنیدد و بیر سیر پیمیان وفیادار
میماند
در غزل ( ،)949در بی
”گفییتم کییه بییر خیالیی

راه نظییر بشنییدم

او از راه دیگیر آیید“

گفتا که شیشرو اسی

در اینکه ”خیال“ ششرو اس

و از راه دیگری میآید ،تشخیص وجود دارد در غیزل (” )952بیاد“

خود را خوششو کرده اس

و عاشق از او میخواهد که به کوی یار برود و از او و زلفیش بیرایش

پیامی بیاورد در مصرا ”ما را چو روزگار فراموش کیردهای“” ،روزگیار“ بیه انسیانی فراموشیکار
تششیه شده اس

در بی

”ای دل بسییاز بییا غییم هجییران و صییشر کیین

و ای دیده در فراقش از این بیش خون مشار“

صف های انسانی ساختن با غم هجران و صشر کردن به ”دل“ نسش

داده شده اس

و از ”دییده“

تقاضا میشود بیشتر از این از فراق یار خیون نشیارد و نالیه و زاری نکنید در غیزل (” ،)964دل“
اگرچه شرایط خوبی ندارد و غمگین اس  ،ولی به بهشود شرایط امیدوار اس

در مصیرا ”چتیر

گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور“” ،چتیر“ بیر سیر کشییدن میرغ دارای تشیخیص
اس

در همین غزل” ،خار مغیالن“ همچون انسان سیرزنشگیری اسی

در مصیرا ”ای دل ار

سیل فنا بنیاد هستی برکند“ ،شاعر ”دل“ را به امیدواری و غم نخوردن تشویق میکند
در غزل (” ،)981آب دیده“ در سرش هوای خاک درگاه یار را دارد و به همین دلییل همیشیه
جاری اس

”پیراهن“ و ”قشا“ در غزل ( )922دوس

دارند یار را در آغوش بکشند و به آرامیش

برسند در مصرا ”میزنید غمیزة او نیاوک غیم بیر دل رییش“ از غیزل (” ،)114غمیزه“ ماننید
تیراندازی به سوی دل غمدیدة عاشق تیر غم پرتاب میکند در غزل ( ،)111در مصرا هیای ”کیه
داد من بستاند دهد سزای فراق“” ،شکسته باد به سنگ وصال پای فراق“” ،اگر به دس

مین افتید

فراق را بکشم“” ،به آب دیده دهم باز خونبهای فیراق“” ،فیراق را بیه فیراق تیو مشیتال سیازم“ و
”چنانکه خون بچکانم ز دیدههای فراق“” ،فراق“ انسان جفاکاری اس
بردن او را کرده اس

کیه عاشیق قصید از بیین

در هر دو مصرا بی

”مرحشییا طییایر فییر پییی فرخنییدهپیییام

خیر مقدم! چه خشر؟ یار کجیا؟ راه کیدام؟“

از غزل (” )196طایر“ مورد خطاب و سؤال قرار گرفته اس

و دارای تشخیص اسی

در همیین

غزل” ،زلف“ یار همچون فرمانروایی ظالم به کفر حکیم مییرانید همچنیین واژههیای ”گیل“ و
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”سرو“ در غیاب معشوق همچون انسان به خود مغرور شدهانید و شیاعر از ییار مییخواهید کیه
جلوهگری کند
در غزل (” ،)154دل“ برای دیدار یار حتی به ”روزن چشم“ میآید در همیین غیزل ”چشیم“
به عل

دیدن یار باع

عاشقی شده اس

و اگر اتفاقی به واسطۀ این دیدار بیرای عاشیق بیفتید،

تقصیرها متوجه ”چشم“ خواهد بود در غزل ( )184از ”ابر“ بسیان فیرد عییبپیوش درخواسی
میشود که بیاید و عیبها را بپوشاند در مصرا ”لنگیر حلیم تیو ای کشیتی توفییق کجاسی “،
مفهوم ”توفیق“ به کشتی تششیه شده و از او درخواسی

حلیم و بردبیاری شیده اسی

در غیزل

(” )419مه“ همچون زیشارویان قصد جلوهگری دارد همچنین ”دوران“ با کشیدن نقش خوش بیر
چهرة یار او را زیشا خلق کرده اس
در غزل ( )411واژههیای ”زلیف“ و ”غمیزه“ مخاطیب شیاعر هسیتند و از آنهیا درخواسی
میشود که سرکش و ستمگر نشاشند در همین غزل از ”نظر“ و ”ابرو“ خواسته میشود بیه شیکار
آفتاب و شکستن قوس مشتری بپردازد همچنین سنشل بیه انسیانی تشیشیه شیده اسی
زلفش باد را خوششو میکند در مصرا ”چو عندلیب فصاح
بلشل سخنوری خشره اس

فروشد ای حافظ“ ایین غیزل نییز

که سخنوری میکند در غزل (” )499نرگ “ گمان زیشیایی بیه خیود

دارد و به ناز و کرشمه پرداخته اس
بسیار اس

کیه عطیر

در غزل (” )411کرده“ همچون کسی اس

کیه توانیاییاش

و زاهد ”دوروی“ را افشا میکند در مصرا ”ای دل مشیاش یکیدم خیالی ز عشیق و

مستی“ از غزل ( ،)444از ”دل“ درخواس

میشود که همیواره عاشیق باشید در غیزل ( )412از

شده اس

دوم همیین واژه

”نسیم“ در بی

اول درخواس

پیغامرسان خلوت یار شده اس
”سفله طشع اس

که به سر کوی ییار بیرود و در بیی

در بی

جهان بر کرمش تکیه مکین

از غزل ( ،)421به ”جهان“ در هر دو مصرا صف

ای جهاندیده ثشیات قیدم از سیفله مجیوی“

انسانی نسش

داده شده اس

در غزلهای (،)916( ،)919( ،)128( ،)155( ،)142( ،)115( ،)81( ،)18( ،)95( ،)46
( )461( ،)411( ،)111( ،)161( ،)141( ،)114و ( )481انسانپنداری وجود ندارد
 -2-7گیاهپنداری

در ’گیاهپنداری‘ شاعر برای برجسته و متمایز کردن کالم شیعری خیود از ویژگییهیای مختلیف
انوا گیاهان و گلها بهره میگیرد و واژگانی که فاقد ایین ویژگیی هسیتند را بیا ایین خصیصیه
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برجسته میسازد به عشارت دیگر« ،خصیصۀ [+گیاه] (کیه طشیعتیاً [+جانیدار] نییز هسی

و ایین

اطال حشو اس ) به [-گیاه] داده شود و آن واژه در همآیی با واژگان دیگیر جایگیاه واژهای بیا
مشخصۀ معنایی [+گیاه] را اشغال کند» (سجودی  1118ب)95 :
در مصرا ”ک
تششیه شده اس
استفاده شده اس

طرفی نشسی

به دور نرگس

در غیزلهیای شیمارة ( )165( ،)112( ،)46و ( )499نییز همیین گییاهپنیداری
در مصرا ”با صشا همراه بفرس

یار به باغی پر از گل تششیه شده اس
یار بفرستد در غزل (” ،)95قام
اس

از عافیی “ از غیزل ( ،)19چشیم بیه نیرگ
گل دسیتهای“ از غیزل (” ،)19ر “

از رخ

و از وی خواسته میشود که دسته گلی از این باغ را بیرای

یار“ به واسطۀ ارزش باالیی که دارد ،بیه ”طیوبی“ تشیشیه شیده

در مصرا ”گل در بر و می در کف و معشوقه به کام اس “ از غزل (” ،)46لیات دنییوی“

خصوصی

گیاهی یافته و با ویژگیهای ”گل“ بیان شده اس

در مصرا ”کایام گل و یاسیمن و

عید صیام اس “ از همین غزل” ،روزگار بهار و زمان عیش“ با واژههای ”گل و یاسمن“ کیه نمیاد
سرزندگی و زیشایی هستند ،بیان شده اس
در غزل (” ،)54عاشق“ همچون ”سرو“ به خاطر شکوه باالی یار خاکنشیین شیده اسی
همین غزل” ،عاشق“ به دلیل دلتنگی با ”غنچه“ برابیر شیده اسی
صحش

در

در مصیرا ”خوشیتر ز عییش

و باغ و بهار چیس “ از غزل (” ،)68باغ و بهار“ همان ”خوشیهیای زنیدگی“ اسی

در

بی
”دل میین بییه دور روی ی

ز چمیین فییراغ دارد

که چو سرو پایبند اس

از غزل (” ،)115عاشق“ به دلیل در بند بودن پایش نسش
دل داشتن به ”الله“ تششیه شده اس

و چو اللیه داغ دارد“

به معشیوق بیه ”سیرو“ و داغ فیراق در

و ”روی یار“ به واسطۀ زیشایی به ”گیل“ تشیشیه شیده اسی

در مصرا ”ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم“ از همین غزل” ،رقییب“ بیه دلییل زلیف نیه
چندان زیشایش به ”بنفشه“ تششیه شده اس
”چمن“ تششیه شده اس

و ویژگی گیاهی یافته اس

در غزل (” ،)191انسان خسی

در همین غزل ”دنییا“ بیه

و مش بسته“ همچون ”غنچیه“ اسی

که زیشایی و بوی خوش خود را از همگیان درییم مییکنید در غیزل (” ،)165عاشیق داغدییده“
همچون ”الله“ اس

که حتی بعد از مرگ و زنده شدن دوباره این داغ را با خود دارد

در مصرا ”گریهاش بر سمن و سنشل و نسرین آمد“ و ”عنشر افشان به تماشای رییاحین آمید“
غزل (” ،)112سمن و سنشل و نسرین“ و ”ریاحین“ همان ”عاشقان“ اس

در مصرا ”ما بیه صید

خرمن پندار ز ره چون نرویم“ از غزل (” ،)186پندار“ به دلیل بسیار بودن به ”خرمن“ گیاه تشیشیه
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در غزل (” ،)128یار“ همچون ”سرو“ بلندباالیی اس

شده اس
شییده اس ی

کیه عاشیق دسی

بیه دامیانش

در غییزلهییای ( )911و ( )161نیییز همییین گیییاهپنییداری وجییود دارد در مصییرا

”سمنبویان غشار غم چو بنشینند بنشانند“ از غزل (” ،)919معشوقه“ به خیاطر بیوی خوشیش بیه
”سمن“ تششیه شده اس
”شوق“ به دلیل قابلی

در مصرا ”نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشیانند“ از همیین غیزل،
ازدیاد آن ویژگی گیاهی یافته اسی

و بیه ”نهیال“ تشیشیه شیده اسی

در

مصرا ”کلشۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور“ از غزل (” ،)964خوشی“ به ”گلستان“ زیشیایی
تششیه شده اس

که بعد از غم میآید و همه چیز را زیشا میکند در غیزل (” ،)196گیل و سیرو“

همان ”رقیشان و حسودان“ هستند که در غیاب یار زیشارو بیش از اندازه ناز میکنند
چشم در مصرا ”خیال روی تو چون بگیرد به گلشن چشم“ از غزل ( ،)154به خاطر مکیان
نظر کردن به گلشن تششیه شده اس

که جایگاه تماشا اس

در مصرا ”من اگر خیارم اگیر گیل

چمنآرایی هس “ از غزل (” ،)411عاشق“ بیه ”خیار و گیل“ و ”خیالق“ بیه ”چمینآرا“ تشیشیه
شدهاند و ویژگی گیاهی یافتهاند در قطعۀ
”مرغول را برافشان! یعنیی بیه رغیم سینشل

گرد چمن بخوری همچیون صیشا بگیردان

مه جلوه مینماید بیر سیشز خنیگ گیردون

تا او به سر درآید بیر رخیش پیا بگیردان“

از غزل (” ،)419سنشل و چمن“ به خاطر داشتن بوی خوش برای ”رقیشان“ و ”سشز خنیگ“ بیرای
دنیا به کار رفته که همگی ویژگی گیاهی یافتهانید همچنیین در غیزل (” ،)411سینشل“ بیه جیای
”رقیشی“ به کار رفته که اگرچه بوی خوشی دارد ،ولی در برابر بوی زلف یار بیارزش میینمایید
در مصرا ”بیخ نیکی بنشیان وگیل توفییق بشیوی“ از غیزل (” ،)421نیکیی و توفییق“ بیه خیاطر
پتانسیلی که در زیاد شدن و رشد کردن دارند ،ویژگی گیاهی یافتهانید و بیه ”بییخ و گیل“ تشیشیه
شدهاند در مصرا ”زانکه هرگز گیل و نسیرین ندمید ز آهین و روی“ از همیان غیزل” ،گیل و
نسرین“ نماد انسانهای لطیف طشع و مهربان هستند که تغییر و رشد میکنند و مانند آهین و روی
سخ

و ثاب

نیستند

 -1-7جانورپنداری

’جانورپنداری‘ زیرمجموعۀ ’حیوانپنداری‘ اس
جانور تشدیل شده اس

کیه در آن هیر واژة فاقید خصیصیۀ جیانور بیه

و به گونهای هنجارگریز میشود .به عشارت دیگر’ ،جانورپنیداری‘ یعنیی

دادن مشخصۀ [+حیوان] به هر چیزی که دارای خصوصی

[-حیوان] اس
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در غزل (” ،)15قلم“ شاعر همچون ”زاغی“ اس

که بسیار فصیح و بلیم اسی

و در مصیرا

”ای هدهد صشا به سشا میفرستم “ از غزل (” ،)21صشا“ همانند ”هدهد“ به واسطۀ داشیتن بیال و
راحتی در حرک

کردن به مکان دیگری فرستاده میشود در بی های

”سییوی میین وحشییی صییف
دانس

آهییو روشیییی کشیییع خرامیییی نفرسیییتاد

عقییل رمیییده

وز آن خط چیون سلسیله دامیی نفرسیتاد“

که خواهد شدنم مرغ دل از دسی

از غزل ( ،)115به ”پیع“ و ”پیام“ خصوصیات آهو و کشیع داده شیده و بیه دلِ اسییر در قفی ِ
عشق ویژگی مرغ داده شده اس

در غزل ( ،)115شاعر به خیاطر قیرار گیرفتن ”زاغ“ ییا همیان

”رقیشان“ در جایگاه ”بلشل“ که همان ”معشوق“ اس  ،بسیار غمگیین اسی

در مصیرا ”در بحیر

فتادهام چو ماهی“ از غزل (” ،)142شاعر“ به خاطر غرق بودن در دریای عشق بیه ”میاهی“ ماننید
شده اس
در غزل (” ،)112یار“ خوششو به ”آهو“ تششیه شده اس
اس

که ویژگی اصیلی آن مشیکین بیودن

و در مصرا ”مرغ دل ،باز هوادار کمان ابروییس “” ،دل“ به واسطۀ قابلیی

به ”مرغ“ تششیه شده اس

در دام مانیدن

در همین غزل” ،یار“ همچون ”شاهین“ توانایی شکار دارد و ”عاشیق“

همچون ”کشوتر“ پتانسیل اسارت را داراس

همچنین اس

در مصرا ”چتر گل بر سر کشیی ای

مرغ خوشخوان غم مخور“ از غزل ( ،)964که ”عاشق“ به خاطر سر دادن نغمههای دل حیزین بیه
”مرغ خوشخوان“ تشدیل شیده اسی
”بلشل“ نغمهخوان اس

در غیزل (” ،)111حیافظ“ از درد دوری و فیراق همچیون

در مصرا ”مرحشا ،طایر فر پی فرخنده پیام“ از غزل ( ،)196بیه ”پییع“

ویژگی حیوانی طایر داده شده اس

در مصرا ”مرغ روحم که همی زد ز سیر سیدره صیفیر“ از

همان غزل” ،روح“ به واسطۀ رها بودن ویژگی حیوانی ”مرغ“ را گرفته اسی

همچنیین در غیزل

(” ،)114فکر“ به خاطر همین ویژگی به ”مرغ“ تششیه شده اس
در غزل ( ،)411مصرا ”در پ

آینه طیوطی صیفتم داشیتهانید“” ،عاشیق“ چیون از روز ازل

عشق را در جانش انداختهاند و به تکرار حر های خالقش میپردازد ،به ”طیوطی“ تشیشیه شیده
اس

در مصرا ”به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر“ از غزل ( ،)411به ”نظیر“ بیه دلییل نافیی بیودن

ویژگی حیوانی ”آهو“ و به ”آفتاب“ به خاطر در دسترس نشودن ویژگی حیوانی ”شیر“ اعطاء شیده
اس

در مصرا ”چو عندلیب فصاح

فروشد ،ای حیافظ“ از همیین غیزل” ،شیاعر“ بیه دلییل

فصیح بودن کالمش از ”بلشلی“ که نماد فصاح

اس  ،باالتر قرار گرفته اس

در بی
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”چه شکرهاس

شییاهشازان طریقیی

در این شهر که قانع شدهاند

بییه مقییام مگسییی؟“

از غزل ( ،)461به جای ”پیر و راهیافتگان“ از ”شاهشاز“ و بیه جیای ”افیراد دونماییه“ از ”مگی “
استفاده شده اس

در بی
حیف باشد چو تو مرغی که اسییر قفسیی“

”بال بگشای و صفیر از شیجر طیوبی زن!-
از همین غزل” ،عاشق“ به مرغ تششیه شده اس
 -7-7جسمپنداری

’جسمپنداری‘ اختصا
جسم واژهای اس

اس

مشخصۀ معنایی جسم برای هر آنچه کیه جسیم محسیوب نمییشیود،
با مشخصۀ [+جسم] ،یعنیی آنچیه [+ملمیوس] امیا [-جانیدار] اسی

«مواردی که واژهای با مشخصۀ [+جسم] در جایی قرار گرف

که به لحا تیوزیعی واژة دیگیری

با مشخصۀ [+جسم] باید آن جایگاه را اشغال کند را نیز ’جسمپنداری‘ تلقی کردهاند» (سیجودی،
 1118ب)91 :
در غزل شمارة ( )4به مفاهیم انتزاعی و مجرد ”صشر“ و ”عشق“ مؤلفۀ معنایی جسم داده شیده
و به ترتیب به خوان یغما و چهرة زیشای یوسیف تشیدیل شیدهانید در غیزل ( )15در بیی

اس

هفتم” ،صشا“ همچون ”مرکب“ اس

و بر پشتش زین میبندند در غیزل ( ،)18بیرای درک بهتیر

واژة ”صنع“ از واژة ”قلم“ استفاده شده اس

در غیزل ( )115از آنجیا کیه سیاقی شییرینسیخن

اس  ،از ”شکرلب“ برای بیان آن استفاده شده اس
جایگاهی برای استراح

اس

در غزل ( )191به خاطر راه طوالنی نییاز بیه

و این جایگاه همان ”سر منیزل فراغی “ اسی

”عشق“ در دل شاعر ”غمی“ همچون ”آتش“ ایجاد کرده اسی
”باری“ اس
حقیق

در غیزل (،)112

در غیزل (” ،)186امانی “ عشیق

که حتی آسمان هم آن را تاب نیاورد و ”افسانه“ را منزلی میداند که به عل

نییافتن

”در“ آن را میکوبند همچنین ”پندار“ به ”خرمنی“ مانند شده کیه نمییتوانید میا را از راه

منحر کند در غزل (” ،)128روی“ زیشای ییار مییتوانید همچیون ”آتشیی“ عاشیق را از خیود
بیخود کند
در غزل ( ،)919برای درک آسانتر ”غم“ از ”غشار“ ،برای ”جفا“ از ”فتیراک“ و بیرای ”شیوق“
از ”نهال“ استفاده شده اس

و مفاهیم انتزاعی به مفاهیم ملموس تشدیل شدهانید در غیزل (،)911

عاشق ”دل“ خود را همچون ”لوحی“ میداند که معشوق بر آن ثش

شده اس

و ”غیم“ ایین ییار

بسان ”باری“ از دل عاشق پاک نمیشود در غزل (” ،)922عشق“ همچیون آتشیی اسی

کیه دل
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عاشق را مانند ”دیگ رویین“ که بر آتش اس  ،بیه جیوش آورده اسی
دریافته که می مورد نظر او بسیار صادقانه اس

در غیزل ( )411شیاعر

و به همین دلیل ”ریا“ را به ”رنیگ“ تشیشیه کیرده

که با می آن را شستشو میدهد در غزل ( )461برای درک بهتر مفهوم انتزاعی مقامیات دنییوی از
واژة ”شکر“ استفاده شده اس
 -5-7سیالپنداری

از مشخصههای سیاالت حرک

و جریان داشتن اس

و در صورتی که این مشخصیه بیه واژهای

داده شود که فاقد آن ویژگی اس ’ ،سییالپنیداری‘ ر داده اسی
تجسمگرایی اس

بیه عشیارت دیگیر ،نیوعی از

که شاعر با استفاده از مؤلفۀ معنایی سیال برای صورتهایی از زبیان کیه فاقید

چنین ویژگی هستند ،شعر خویش را متمایز میکند «دادن ویژگیی [+سییال] بیه واژههیای دارای
مشخصۀ معنایی [-سیال] را سیالپنداری مینامند» (سجودی 1118 ،ب)96 :
در غزل ( )19به ”خوبیِ“ معشوق ،به واسطۀ همیشگی بودن و طیراوت آن ،صیف
همان [+سیال] داده شده اس
”آب حیییوانش ز منقییار بالغیی

از غزل (” ،)15فصاح
گرفته اس

”آب“ ییا

در بی
میییچکیید

زاغ کلع من به نام ایزد چه عالی مشرب اسی “

و بالغ “ شعر شاعر خصیصۀ روانی و جاری بودن همیشیگی ”آب“ را

در غزل (” ،)68لیت زندگی“ همچون ”آب“ خاصی

شادابکننیدگی و سیرزندگی

دارد .در بی
”دور از ر او ،دمبییهدم از چشییمۀ چشییمم
از غزل (” ،)81چشم“ عاشق همانند ”چشمه“ای اس

سیالب سرشگ آمید و توفیان بیال رفی “
که در فیراق ییار ”اشیع“هیایی همچیون

”سیالب“ از آن جاری میشود و ”بال“ همانند ”توفان“ از چشم جاری اس
خاصی

سیالی و حرک

نهفته اس

و در همۀ این میوارد

در غزل (” )191ششنم“ که نماد مشیکالت کیوچکی اسی

که دردسر زیادی ایجاد نمیکند ،تشدیل به ”دریا“یی شده اس

که سراسر موج اسی

در مصیرا

”در بحر فتادهام چو ماهی“ از غزل ( ،)142مشکالت به واسطۀ دربرگیری فرد بیه درییایی تشیشیه
شده اس

که ماهی را در خود دارد و به هر طر میبرد

در غزل (” ،)155لیتهای زندگی“ همچون ”دریا“ی مواجی اس

که ارزش ریسیع کیردن

را ندارد در مصرا ”ای دل! ار سیل فنا بنیاد هسیتی برکنید“ از غیزل ( ،)964بیه ”فنیا“ بیه دلییل
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نابودگری و زیاد بودنش خصوصی

و سییال بیودن ”سییل“ داده شیده اسی

حرک

( )916بعضی کلمات همچون آب سردی اس
خاموش میکنند ،بنابراین خصوصی
داده شده اس
”زهر“ی اس

در غیزل

کیه بیر آتیش ریختیه مییشیوند و سیریع آن را

”آرام کردن“ و ”آرامش“ بعضی کلمات با ”آب سرد“ نشیان

در مصرا ”زهر هجری کشییدهام کیه مپیرس“ از غیزل (” ،)981هجیر“ هماننید
که عاشق باید در غیاب معشوق بنوشد در مصرا ”خیال تییم تیو بیا میا ،حیدی

تشنه و آب اس “ از غزل ( ،)412خیال معشوق به خاطر نیاز بیش از اندازة عاشق بیه آن بیه آب
تششیه شده اس
 -5نتیجهگیری
پنجاه غزل از غزلیات حافظ به صورت تصادفی از روی نسخۀ ویرایششدة احمد شاملو انتخیاب
دادههیای بیه دسی

شد و بر اساس الگوی سجودی میورد بررسیی قیرار گرفی

آمیدة بسیامد

هنجارگریزیهای معنایی در این غزلها که بیشتر از نو انسانپنداری و گیاهپنیداری بودنید را بیه
شرح زیر مشخص کرد:
جدول شمارة ( .)3بسامد هنجارگریزیهای معنایی در غزلیات حافظ

انسانپنداری

گیاهپنداری

جانورپندای

جسمپنداری

سیالپنداری

تجریدگرایی

مجموع

%42

%12

%11

%11

%6

%1

%111

22

12

94

91

11

1

919

در غزلهای بررسیشده تنها هف
به تجسمگرایی بسیار اندک اس

مورد از تجریدگرایی یاف

شد که در مقابل موارد مربیوط

( %1از کل هنجارگریزیهای معنایی) تعداد هنجارگریزیهیای

مربوط به سیالپنداری در غزلیات  11مورد بیود کیه  %6از کیل میوارد هنجیارگریزی معنیایی را
تشکیل میدهد تعداد جسمپنداری نیز در این غزلها  91مورد تشخیص داده شد که حیدود %11
از کل مصادیق هنجارگریزی معنایی اس

جانورپنیداری  94بیار اسیتفاده شیده بیود کیه  %11و

گیاهپنداری  12بار به کار رفته بود که حدود  %12از کل موارد را شامل میشوند نهایتیاً اینکیه 22
مورد انسانپنداری در غزلیات وجود دارد که حدود  %42از کل موارد هنجارگریزی اس
سییجودی ( )1116در بررسییی تفصیییلی خییود از اشییعار سییهراب سییپهری در برابییر %24/6
تجسمگرایی تنها  %5/6تجریدگرایی مییابد و بر همین اساس نتیجیهگییری مییکنید کیه بخیش
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تجسمگرایی در ساخ

ادبی

شعر و هنجارگریز کردن کالم شعری عامل اصیلی اسی

در ایین

بین ،تجریدگرایی نقش چندانی ایفا نمیکند (سجودی 1118 ،ب )94 :بررسی تفصییلی غزلییات
حافظ بر اساس طرح سجودی نشان داد که  125مورد تجسمگرایی در پنجاه غیزل میورد مطالعیه
وجود دارد که  %21از کل مصادیق هنجارگریزی معنایی را شامل میشود و ایین در حیالی اسی
که تجریدگرایی فقط  %1از این هنجارگریزیها را بیه خیود اختصیا
نتیجهگیری سجودی را در این خصو

داده اسی

ایین مطالعیه

مورد تأیید قرار میدهد به عشارت دیگر ،یکیی از نتیایج

این تحقیق این اس

که هنجارگریزیهای معنایی از نو تجسمگرایی عامل اصیلی ایجیاد ادبیی

غزلیات حافظ اس

همچنین مشخص شد کیه تجرییدگرایی در اشیعار حیافظ در ایجیاد کیالم

شاعرانه و رهایی از قوائد زبان هنجار چندان نقشی ندارند
در شعر حافظ دالها با اشاره به مدلولهای جدید و متنو ثشات و یکرنگی زبیان معییار را در
هم میشکنند به عشارت دیگر ،هر دال به مدلولهای مختلفی اشاره دارد و بر خال زبیان معییار
به معنای مشخص و ثابتی مقید نمیمانند؛ سیالن معنا را بیه خیوبی مییتیوان در غزلییات حیافظ
مشاهده کرد برای مثال واژة ”دل“ گاهی مدلولش ”مرغ“ و گاهی ”انسان“ اس  ،گیاهی ”لیوح“ و
در برخی غزلها ”دیگ“ اس

در غزل شمارة ( ،)15واژههیای ”میه“” ،دل“ و ”آفتیاب“ همچیون

انسان ،آئینهدار روی یار هستند در همین غزل” ،قلم“ شاعر مشخصۀ ]+جانور[ گرفته و همچیون
”زاغی“ اس
اس

که بسیار فصیح و بلیم اس

در بی

هفیتم ایین غیزل” ،صیشا“ همچیون ”مرکیب“

و بر پشتش زین میبندند و مشخصۀ ]+جسیم[ را گرفتیه اسی

”فصاح

همچنیین در ایین غیزل،

و بالغ “ کالم شاعر خصیصۀ روانی و جاریبودن همیشگی ”آب“ را گرفته اس

آنچه از نظر گیش  ،از نگاهی دیگر کوششیی بیود بیرای ارائیۀ سیاختار داللی

در یکیی از

پرخوانندهترین و مهمترین دیوانهای اشعار فارسی ،یعنی دیوان غزلییات حیافظ در ایین مطالعیه
تالش بر این بود نشان دهیم آنچه شیعر حیافظ را تحقیق مییبخشید ،فاصیله گیرفتن دالهیا از
مدلولهایشان در نقش ارجاعی اس
و دالل

(هنجار گریزی معنایی) و اینکه در کالم شیعری معناسیازی

شعری به نوعی به معنای رسیدن به استقالل نشانهشناختی اس

به عشیارت دیگیر ،ایین

مقاله در راستای ’نظریۀ بازی بیپایان دالها و سیالن معنا در نقش شعری‘ که سجودی هم بیه آن
پرداخته اس  ،قرار میگیرد (سجودی  1118ب )91 ،این پیژوهش نشیان داد کیه عامیل اصیلی
’شعرآفرینی‘ هنجارگریزی معنایی اس

و هنجارگریزی معنایی به «دالها استقالل نشیانهشیناختی
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میدهد و معنا را برای همیشه به تعوییق مییانیدازد» (سیجودی 1118 ،ب )91 :در بیازی زبیان
شعری ،دالها آزادنه ،پویا و مستقل شرک

میکنند «در نقش ارجاعی زبان دالها رژه مییرونید،

در شعر دالها میرقصند» (سجودی 1118 ،ب)98 :
منابع
احمدی ،بابع ( )1185ساختار و تأویل متن جلد  1تهران :مرکز
امیرعالیی ،ندا ( )1118سشعشناسی شعر شاملو در چارچوب زبانشناسی سیاخ گیرا تهیران :دانشیگاه
تهران
بهمنی مطلیق ،ییداو و اسیماعیل رهیایی ( )1121رویکیردی صیورتگرایانیه بیه شیعر قیصیر از منظیر
هنجارگریزی زبان و ادبیات فارسی ،شمارة 98-1 ،11

تسلیمی ،علی و لیال محمدپور ( )1121برجستهسازی در داستان کوتاه سه قطره خون پژوهشهیای نقید
ادبی و سشعشناسی ،شمارة 111-21 ،1

حافظ ،شم الدین ( )1161حافظ شیراز ،به روای

احمد شاملو تهران :مروارید

حسنپور آالشتی ،حسین ( )1188هنجیارگریزی در قصیاید خاقیانی مجلیۀ تخصصیی زبیان و ادبییات
فارسی ،شمارة 41-11 ،95
خاتمی ،احمد و مصطفی مالع پایین ( )1121کهنگرایی در شعر شاملو میتنپژوهیی ادبیی ،شیمارة ،51
111-21
رادفرنیا ،رضا ( )1168زبان شعر حافظ از دیدگاه زبانشناسی تهران :دانشگاه تهران
رادمنش ،عطا محمد ( )1189هنجارگریزی مولوی در ردیف غزل متنشناسی ادب فارسیی ،سیال سیوم
شمارة 54-11 ،2
روحانی ،مسعود و محمد عنایتی قادیکالیی ( )1188بررسی هنجیارگریزی در شیعر شیفیعی کیدکنی (م
سرشع) زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) ،سال سوم ،شمارة سوم ،پیاپی 21-61 ،11
روحانی ،مسعود و سید محسن مهدی نییاچوبی ( )1121شییوههیای نیو سیعدی در اسیتفاده از تشیشیه و
استعاره در غزل سشعشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،سال چهیارم ،شیمارة اول ،پییاپی،11
949-991
سجودی ،فرزان ( )1116سشعشناسی شعر سیپهری :رویکیردی زبیانشیناختی تهیران :دانشیگاه عالمیه
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