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 مهمقدّ -3

هیا، آثار ادبی ارائه کنند  در این تیالش ‘ادبی ’ی شایسته از اند درکهاس  منتقدان تالش کردهقرن

هیای نقید وههیای مختلیف در شییاثر هنری به صیورت “متن”و  “خواننده”، “نویسنده”سه عامل 

در تیوان هیای نقید را مییمتن، شیوهعامل کید بر أکید یا عدم تأاند  از نظر تمورد توجه قرار گرفته

دو گروه عمده جای داد  گروه اول که در رویکرد خود بیشتر بر عوامل بییرون از میتن اثیر ادبیی 

 کننید رکیز مییتم اینامیهمانند حقایق تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی، شخصییتی و زنیدگی

 اثیر زبیان و میتن کلییدی عنصیر نادییده گیرفتن  ،اسی  وارد این دسیته بربزرگترین ایرادی که 

کیید را أهای متن مورد مطالعیه بیشیترین تنقدهایی اس  که بر ویژگی ،  گروه دوماس شده خلق

ی گیروه رویکیردایین  دهنید را خصوصیات زبانی اثر قرار مییدارند و محور اصلی تحلیل خود 

تیالش  در کانونمطالعۀ زبان اثر ادبی را  ،در توضیح ادبی  یا شعرآفرینی اثرشناختی دارند و زبان

 دهند قرار میو توجه خود 

زبان غزلییات حیافظ در بین اشعار فارسی اس    هاترین دیواندیوان حافظ یکی از پرخواننده 

زبان را با چالش بسییار مواجیه فارسی ةزبانی اس  که خوانندمتفاوت های بازیابزارها و مملو از 

 ،ننیدکزبانی اثیر ادبیی تمرکیز میی هایویژگی که بر شناختیکند  آیا در بین رویکردهای زبانمی

و هنجیارگریز غزلییات حیافظ بیه میا  درکی متفاوت از زبان نامتعیار  رویکردی وجود دارد که

 ةروس و مفاهیم عمید ایهیس دهد؟ در این پژوهش تالش خواهد شد با توجه به نظرات فرمال

سازی و هنجارگریزی توضیحی برای آنچیه عامیل یکتیایی زبیان غزلییات زدایی، برجستهآشنایی

شده در خصیو  انیوا  هنجیارگریزی معنیایی در های انجامبندی  تقسیمشودارائه  ،حافظ اس 

در این غزلییات  آنها ةاستفاد و بسامدتنو  طرح فرزان سجودی مورد توجه قرار خواهد گرف  و 

ی از یهیای معنیاهنجیارگریزی آیامشخص خواهد شد  تالش اصلی این اس  که مشخص شود 

تجرییدگرایی در اشیعار آییا  صلی ایجاد ادبی  غزلییات حیافظ اسی  وگرایی عامل انو  تجسم

 د؟رنگی دارئد زبان هنجار نقش کمهایی از قوار حافظ در ایجاد کالم شاعرانه و

 تحقیق ةپیشین -2

انید کیه از آن محققان بسیاری به نقد متون ادبی با توجه به انوا  مختلیف هنجیارگریزی پرداختیه

 های زیر اشاره کرد: بررسی نثر بو  کور صادق هدای  )نشییان و ایرجیی،توان به نمونهجمله می

(، هنجارگریزی معنیایی در شیعر 1121ین، یمالع پا و گرایی در شعر شاملو )خاتمی(، کهن9111
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 و )تسیلیمی سیازی در داسیتان کوتیاه سیه قطیره خیونبرجسته(، 9119 ،و دیگران آزاد )فرضی

)روحانی و مهیدی  های نو سعدی در استفاده از تششیه و استعاره در غزلشیوه(، 1121 محمدپور،

(، 1121)طغییانی و صیادقیان،  هنجارگریزی در مجموعیه شیعر از ایین اوسیتا(، 1121نیاچوبی، 

 زداییی در غزلییات شیم آشینایی( و 1189)رادمینش،  لیوی در ردییف غیزلهنجارگریزی مو

)بهمنیی و  گرایانیه بیه شیعر قیصیر از منظیر هنجیارگریزیرویکردی صورت(، 1181)محمدی، 

)محسینی و  بررسی انوا  هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شیعر ناصیر خسیرو(، 1121رهایی، 

بررسیی هنجیارگریزی در شیعر (، 1182صیالح، ) کاهی در نثر گلشییریقاعده(، 1121صراحتی، 

(، هنجیارگریزی در قصیاید 1188)روحیانی و عنیایتی قیادیکالیی،  سرشیع( )م  شفیعی کدکنی

 ( 1181)مدرسی و یاسینی،  افزایی در غزلیات شم قاعده(، و 1188پور، خاقانی )حسن

اسی   رادفرنییا گرفتیه  شناسیی میورد بررسیی قیرارزبانمختلف های اشعار حافظ از دیدگاه 

 که شیاعر هماننید دیگیر میردم از دسیتوری یکسیان بهیره دهد در تحقیق خود شرح می (1168)

سازی اشیاره کیرد  توان به برجستهجمله می که از آن ،کندمی آن دخل و تصر گیرد ولی در می

زنید و مشیخص های زبان حافظ را بر مشنای دستاوردهای نظیری محیع مییای از جنشهوی پاره

کند که در دیوان حافظ انحرا  از هنجار در چهار سیطح آواییی، واژگیانی، نحیوی و معنیایی می

اطیالق صیف   و نییز مادی و حسی به اسامی معنا و غیرحسی ۀجنش یاعطااز نظر او وجود دارد  

 جان از موارد پربسامد هنجارگریزی معنایی در اشعار حافظ هستند یا فعل خا  جاندار به بی

 ب نظریچارچو -1

بیا اسیتفاده  اندتالش کرده آنها  محققان بوده اس  هکه مطالعه و نقد ادبیات مورد توج هاس قرن

معانی نهفته در متن ادبیی را کشیف کننید  در ایین مییان، رویکردهیای  ،های مختلف نقداز شیوه

هیم و انید و تعیاریف شیفافی از مفیاپیییر کیردهشناختی درک متفاوت متون ادبیی را امکیانزبان

آغیاز قیرن  زبیان در اتمطالعی از طر  دیگیر،  اندارائه کردهادبی و آثار های سشکی زبان ویژگی

شیناس سوئیسیی هیای زبیانبیا آمیوزشکه  گش بیستم دستخوش تغییرات و تحوالت عظیمی 

هیای ای را در بررسییگسیترده و تیازه ۀسوسور همزمان شد  سوسور توانس  عرصیدو فردینان 

 تمایزها بگشاید  ۀمسئل زبانی با طرح

 هییایی دربییارة درس( پیی  از انتشییار کتییاب 1851-1211سوسییور ) نظریییات فردینییان دو 

 ،از نظر ویشد   مطرحپ  از مرگ وی  1216در سال شناسی همگانی زبان
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نشانۀ زبانی نه یع شیء را به یع نام، بلکه یع مفهوم را به یع تصیور صیوتی پیونید »

ایی مادی نیس  که جنشۀ فیزیکی داشته باشید، بلکیه اثیر یهنیی دهد  تصورِ صوتیِ آومی

  «دهد؛ نشانۀ زبانی محسوس اس    این آواس  و حواس ما نمایشی از آن را ارائه می

 (26 :1118 )سوسور،

تنهیایی و  در زبان تنها تمایز وجود دارد و زبان نظامی اس  که اجیزای آن بیهمعتقد بود سوسور 

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

 کیهرا،  و گفتار ،سازدمجموعۀ قواعد و قوانینی اس  که یع زبان خا  مانند زبان فارسی را می

  مطرح کرد، شکل مشخص بکارگیری زبان اس 

مطالعات زبان میورد توجیه از مطالعات زبانی دیگر در آغاز قرن بیستم که نقد ادبی را در کنار  

ای را مراحیل چندگانیهبودند که  (1292تا  1214های بین سال)های ادبی روس قرار دادند، نظریه

 )بیه رهشیری بیورگ رزپتسین  “گیروه اپوییازِ” ۀبیه دو دسیت نید  آنهیابا سرع  پشی  سیر نهاد

 حلقیۀ ”و  (6و ویکتیور شکلوفسیکی 5، ییوری تینییانو 4بیانری  آیکنونظرانی چون بصاحب

ایین رویکردهیا   چالش اصیلی ندشدتقسیم می( 1)به رهشری رومن یاکوبسن “شناسی مسکوزبان

نقید ادبیی آن  ۀموضیو  شایسیت هیاآن کردن نقد ادبی بود  از نظیر علمی ،م نام گرفتندفرمالیسکه 

 کرد، یعنی ادبی بودن متن های دیگر متمایز میخصوصیاتی اس  که ادبیات را از همۀ پدیده

نفوی یاکوبسن و تینیانو  افیزوده  تغییر رویه داد و به تدریج بر مبه بعد فرمالیس 1291از سال  

گرایی چع از درون نظریۀ فرمالیستی روسی شیکل شد و از تأثیر شکلوفسکی کاسته شد  ساخ 

جنیشش سیاختارگرایی  ۀپایی وکمیع کیرد  8شناسی پراگیاکوبسن به ایجاد مکتب زبان و گرف 

تدریج به نقید ادبیی و  به کهدادند شناسان تشکیل میرا زباناین مکتب   اعضای ابتدایی نهاده شد

هیای کلیی بیا شناسی عالقمند شدند  ساختارگرایی به دلیل پیشینۀ خویش، شیشاه ویژه سشع به

سیاختارگرایی »به عشیارت دیگیر،   نمودگاهی تفکیع این دو از هم دشوار می فرمالیسم داش  و

گیرنید و چیه شناسی در پی آن ]بود[ که دریابید عناصیر زبیانی چگونیه شیکل میینههمانند نشا

شوند و چگونه ایین و عناصر پدیدار می ءارتشاطی با دیگر عناصر دارند، چگونه کلیتی از این اجزا
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(  سیاختارگرایان در 111: 1111)علیوی مقیدم، « آورنیدو عناصر الگوهای متنی را پدید می ءاجزا

حیال و عقایید نویسینده بیا بررسیی موشیکافانۀ میتن جهی  جای پرداختن به شرحنقد ادبی به 

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 

 اولییه  هیر رخیداد زبیانی را دارای سیه عنصیر شناسی و نظریۀ ادبییزبانیاکوبسن در رسالۀ  

داند: پیام، فرستنده و گیرنده  او وجود سه عامل دیگر را برای توفیق در امیر ارتشیاط ضیروری می

که تنها بیا وجیود  11و زمینه ،بین فرستنده و گیرنده، کد یا رمزگان 2تماس ند ازاکه عشارت داندمی

کیارکرد  دارنید  او خیود را ةکدام از این شش عنصر کارکرد ویژ توان پیام را درک کرد  هرآن می

فرستنده را عاطفی، کارکرد زمینه را ارجاعی، کارکرد تماس را کالمیی، کیارکرد کید را فرازبیانی، 

کیارکرد (  در 66: 1185کارکرد گیرنده را کوششی و کارکرد پیام را ادبی نامیده اسی  )احمیدی، 

توجیه اسی    سم  خود پیام اس  و شکل ظیاهری پییام بیشیتر میورده گیری پیام بجه ادبی 

وقتی سیخن از شیعری  »نویسد: نامد و مییاکوبسن این نقش زبان را نقش شعری یا شعری  می

او در  ( 12: 1224 ،)برادفیورد« تواند خود را به شعر محدود کنیدشناسی نمیآید، زبانبه میان می

وقتیی کسیی از  ؛بیردکیار مییه گوید هر فرد در کاربرد روزمره از زبان نیز این نقش را بادامه می

در واقع از ایین نقیش شیعری بهیره  ،کندتصادفی استفاده می ۀصف  هولناک برای توصیف صحن

 ( همان: همانجا) گرفته اس 

 زداییآشنایی -1-3

 کیه هیای روس اسی فرمالیسی  ۀتیرین مفیاهیم مطیرح در نظرییاساسی یکی از ‘زداییآشنایی’

  (41 و 12 :1185)احمییدی،  کییار گرفیی آن را در نقیید ادبییی بییه  نخسییتین بییار شکلوفسییکی

زدایی در یع تعریف گسترده عشارت اس  از تمامی شیگردها و فنیونی کیه نویسینده ییا آشنایی

 ۀبیه گفتی شیم مخاطشیان خیود بیگانیه بنمایانید برد تا جهیان میتن را بیه چشاعر از آنها بهره می

ا مشکل کند و باعی  شیود ها رشکلوفسکی شگرد هنر آن اس  که اشیاء را ناآشنا سازد، صورت

اصلی هنر و شیعر جلیوگیری از  د  او معتقد بود که وظیفۀشوتر تر و طوالنیکه ادراک آنها سخ 

 ( 11-16: 1118گرفتن اس  که آن هم نتیجۀ روزمرگی اس  )امیر عالیی،  شدن و خو عادی
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نیای میألو  ر معکلمات دتا ریزد دنیای آشنا و معمولی زبان را در هم میشاعر منظور،  بدین 

که همان زبیان  استفاده شوندروند، بلکه در زبانی ماورای زبان معیار و گفتار و عادی خود به کار ن

یعنیی در زبیان میألو ،  ؛یماما در زبان شعر با تغییر اساسی رابطۀ دال و مدلول مواجه  شعر اس 

ای پییدا های تیازهمیدلولهیا، های مشخص و معینی دارند، امیا در زبیان شیعر، دالها، مدلولدال

افتید و فراینید ادراک های جدیید بیه زحمی  میکنند و مخاطب برای فهمییدن ایین میدلولمی

تیر اسی ، پی  در بخیششود و از آنجا که کشف مقصود بعد از کمی درنگ لیتتر میطوالنی

دی از و جدیی زداییی بیه برداشی  تیازهنهای ، آشنایی ای خواهد گیاش   درمخاطب تأثیر ویژه

شناسیان سیاختارگرا ، زبیان‘زداییآشنایی’پ  از بسط و گسترش مفهوم  شود ادبیات رهنمون می

  بهره گرفتند ‘خودکاری’و  ‘سازیبرجسته’های خود از دو اصطالح برای تشیین نظریه

 11سازی و هنجارگریزیبرجسته -1-2

ری جفی های روس دانسی  یس زدایی فرمالآشنایی ةشدتکمیل ۀتوان نسخرا می ‘سازیبرجسته’

میورد سیازی و چگیونگی تحقیق آن را شناختی بحی  برجسیتههای زبانبا توسل به ابزار 19لیچ

که بیه مطالعیات ادبیی  قرار گرفته اس  شناسانیاس  که بسیار مورد توجه زبان بررسی قرار داده

که همیان تخطیی  ‘زیهنجارگری’ یابد:تحقق می شیوهسازی به دو برجسته وی  از نظر عالقمندند

که افزودن قواعدی اسی  بیر قواعید زبیان  11‘افزاییقاعده’از قواعد حاکم بر زبان هنجار اس  و 

  هسیتندهایی افزایی خود تابع محدودی هنجارگریزی و قاعدهلشته (  ا56-62: 1262هنجار )لیچ، 

ارتشیاط دچیار  ایجیاددر توانید پییش رود کیه مییتا جایی او معتقد اس  که هنجارگریزی فقط 

شده توسط لییچ بیه قیرار حگانۀ مطرهای هش هنجارگریزی  (41: 1181، اختالل نشود )صفوی

نحیوی  ،(ساخ  واژگان تازه وسازی در زبان هنجار های واژهگریز از شیوه) واژگانی :هستندزیر 

)اسیتفاده از زمیانی  ،(از قواعد آواییی زبیان هنجیارگریز )، آوایی (زدن آرایش قواعد زبان هم بر)

نوشتاری معیار به سیاخ   ۀاز گون )گریزسشکی  (،اندتر در زبان متداول بودههایی که پیشصورت

 ( شودافزوده میدر تلفظ واژه، مفهومی ثانوی  تغییر)بدون  نوشتاریو  گویشی ،(گفتار نحوی

                                                           
11. deviation 

12. J. Leech 

13. extra regularity 
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ا و آشینهیای هیای زبیانی از میدلولنشیانهآن در اسی  کیه  هنجارگریزی معنایینو  هشتم  

شیناختی داده اسیتقالل نشیانه ،هیاند و بیه دالشوقش ارجاعی جدا میها در نشده برای آنپییرفته

بهتیر اسی  هنجیارگریزی معنیایی را  گوییدمیافتد  لیچ شود و بدین ترتیب معنا به تعویق میمی

هیم  رها را بژهشاعر روابط عادی میان وا تر،(  به بیان ساده48: 1262بیهودگی بنامیم )معنایی یا بی

زند تا سخنی نو گفته باشد و از زبیان عیادی و معمیول دور گیردد  ایین نیو  هنجیارگریزی می

نشینی )ترکیب واژگیان( آورد و بر دو محور همبیشترین فاصله را میان مدلول و مصداق پدید می

ر سطوح زبیان معنا بیش از دیگ ةکند  با توجه به اینکه حوزمی ملو جانشینی )انتخاب واژگان( ع

خیود  های یوقی و علمینظر اس ، هر شاعری که بتواند برحسب توانایی سازی مورددر برجسته

 هد بود برخوردار خوا تریمینه موفق باشد، از اشعار نابدر این ز

 هنجارگریزی معنایی از دیدگاه سجودی -1-1 

آواییی کننیدة هیمتعییین یعنی تخطی از معیارهای معنیایی ‘هنجارگریزی معنایی’ سجودیاز نظر 

  های معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معییارتخطی از مشخصه ،به عشارت دیگریا  ؛واژگان

خواهید فعلی دوظرفیتی اس  و فیاعلی میی را در نظر بگیرید  خواندن “خواندن”برای مثال فعل 

حال اگر برای مثیال کسیی  با ویژگی ]+ نوشتار[  +انسان[ و ]+باسواد[ و مفعولیای ]هبا مشخصه

لحیا  بیه  با آنکه جملیه ،“خوانداتومشیلم جاده را می”ی آن بگوید در کاربرد زبان در نقش ارجاع

آیی واژگیان رعایی  نشیده اسی ، های هماز آنجا که محدودی  اما اس ، ساخ خوشنحوی 

(  بیر 484-481: 1116) شیودمعنیا تلقیی مییای بیه در نقش ارجاعی زبان جملهجملۀ تولیدشد

و  ‘گرایییتجریید’اساس این طرح، هنجارگریزی معنیایی در مرحلیۀ نخسی  بیه دو زیرشیاخۀ 

 شود تقسیم می ‘گراییتجسم’

 گراییتجرید -1-1-3

هیای معنیایی مؤلفیه ،در این روش، فرد به هر آنچه در زبان معیار مشخصۀ ملموس داشیته باشید

مقصیود »کنید  نوآوری و تصاویر بدیع ایجاد میدهد و در ساختار کالم خود مجرد اختصا  می

مجیرد[ -اش ]ای اس  که در کاربرد ارجیاعیدادن مشخصۀ ]+مجرد[ به واژه ‘تجریدگرایی’از ما 

گراییی درصید بسییار یا به عشارتی ]+ملموس[ اس   تجریدگرایی در قیاس با جف  خود تجسم

 ( 94: ب1118 سجودی،« )دهدهای معنایی را به خود اختصا  میاندکی از هنجارگریزی
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 گراییتجسم -1-1-2

گییرد کیه در زبیان معییار دارای حاالتی را در بیر میی»گرایی عک  تجریدگرایی اس  و تجسم

شیود مشخصۀ معنایی )مجرد( اس   بدین ترتیب مشخصۀ معنایی )ملموس( به )مجرد( داده میی

گراییی بیه شیود  تجسیمیر داده میتر تغیهای فرعیو یا آنکه در گروه واژگان )ملموس( مشخصه

: ب 1118)سیجودی، « شیودتقسیم می ‘پنداریجاندار’و  ‘پنداریسیال’، ‘پنداریجسم’سه گروه 

(  در این مورد از هنجارگریزی صینایع بیدیع معنیوی ماننید تشیشیه، اسیتعاره و مجیاز باعی  94

 شوند تر شدن متن میبرجسته

 پنداریجاندارالف( 

 تلقیی  ‘جاندارپنیداری’ ،جانیدار[ اسی -]]+جانیدار[ بیرای آنچیه  قائل شدن مشخصۀ»

بنیدی )در این سطح از طشقه ‘حیوان’و  ‘گیاه’نسش  به  ‘جاندار’شود  با این فرض که می

شییود( شییمول معنییایی دارد  پیی  جاندارپنییداری خییود بییه انسییان، حیییوان تلقییی مییی

  «قسیم اس قابل ت ‘پنداریگیاه’و  ‘پنداریحیوان’های زیرمجموعه

 (95: ب 1118 )سجودی،

 پنداریگیاه

 مقصود آن اس  پنداریگیاهدر 

-که خصیصۀ ]+گیاه[ )که طشیعتاً ]+جاندار[ نیز هس  و این اطیال  حشیو اسی ( بیه ]»

ای بیا مشخصیۀ معنیایی آیی با واژگان دیگر جایگاه واژهگیاه[ داده شود و آن واژه در هم

  «ن خصوصیات گیاهی به غیرگیاه اس ]+گیاه[ را اشغال کند  همان داد

 (95: ب 1118 )سجودی،

 پنداریحیوان

 اسیاس قواعید  ای بنشییند کیه بیرحییوان[ در جایگیاه واژه-] ۀای با مشخصهرگاه واژه»

 ‘پنیداریحییوان’آیی واژگان در نقش ارجاعی باید دارای مشخصۀ ]+حییوان[ باشید، هم

شمول معنیایی دارد  پی   ‘جانور’و  ‘نسانا’نسش  به  ‘حیوان’روی داده اس   از طرفی 

همیان صینع   - ‘پنیداریانسان’تواند به دو زیرگروه بدیهی اس  که این مقوله خود می

 یابیید  اسیی  کییه در آن ویژگییی ]+انسییان[ بییرای غیرانسییان اختصییا  مییی ‘تشییخیص’

ن داد - ‘جانورپنیداری’و  -سازی از این طریق از اهمی  شایانی برخوردار اس  برجسته
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تقسییم شیود   -حیوان[ اسی  -]+حیوان[ به هر چیزی که دارای خصوصی  ] ۀمشخص

 ‘جیانور’و  ‘انسیان’اس  بین  تحقق یافته ‘پنداریحیوان’ای که به در بسیاری موارد مؤلفه

  «مشترک اس  و لیا تفکیع در این موارد امکان ندارد

 (96: ب1118 )سجودی،

 پنداریسیالب( 

هیایی از زبیان معنایی سیال برای صیورت ۀس  که شاعر با استفاده از مؤلفگرایی انوعی از تجسم

هیای دادن ویژگی ]+سیال[ بیه واژه»کند  شعر خویش را متمایز می ،که فاقد چنین ویژگی هستند

 ( 96: ب1118 )سجودی،« نامندپنداری میسیال[ را سیال-دارای مشخصۀ معنایی ]

 پنداریجسمپ( 

معنایی جسم به هر چیزی اس  که در زبان معیار و روزمیره  ۀدادن مشخصپنداری در واقع جسم

]+ملموس[ هس  امیا یعنی آنچه  ،ای اس  با مشخصۀ ]+جسم[فاقد آن ویژگی باشد  جسم واژه

جسیم[ در جایگیاهی نشسی  -ای با مشخصۀ ]جاندار[ اس   نرگسی معتقد اس  هرگاه واژه-]

  ،شیود ای بیا مشخصیۀ ]+جسیم[ پیرگیان بایید بیا واژهآییی واژهای هیمکه به لحا  محدودی 

ای بیا میواردی کیه واژه»از دید سجودی (  111: 1181تحقق یافته اس  )نرگسی،  ‘پنداریجسم’

]+جسیم[  ۀ]+جسم[ در جایی قرار گرف  که به لحا  توزیعی واژة دیگری بیا مشخصی ۀمشخص

 ( 91: ب 1118 )سجودی،« اندکرده تلقی ‘پنداریجسم’باید آن جایگاه را اشغال کند را نیز 

 بحث -7

 ‘گرایییتجسیم’و  ‘گرایییتجرید’ ۀنجارگریزی معنایی به دو زیرشاخاساس الگوی سجودی ه بر

ملمیوس  ۀهای معنایی مجرد به آنچه در زبان معیار دارای مشخصلفهؤاختصا  مشود  تقسیم می

کمیی از هنجیارگریزی معنیایی را اما درصد بسیار  ،ع  در کالم اس اگرچه نوآوری و بد ،اس 

شیود و ملمیوس داده مییهیای لفهؤمگرایی به واژگان مجرد کند  در تجسمدر متن ادبی ایجاد می

گراییی و انیوا  مختلیف آن عوامیل اصیلی شود  تجسمتر و قابل تصورتر میمعنای آنها ملموس

 گیرند ار میخلق زبان ادبی هنجارگریز هستند که در اشعار منتخب مورد مطالعه قر

اشیعار حیافظ توسیط  ةشیدوییرایش ۀاز نسخطور تصادفی  ده غزل به ،از میان هر صد غزل 

(، 46(، )15(، )95(، )19(، )4: )از ایین قیرار اسی هیا غیزل ةکه شیمار احمد شاملو انتخاب شد



 1121، پاییز 6های غرب ایران، سال دوّم، شمارة / فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش56

(54( ،)68( ،)18( ،)81،) (21( ،)115( ،)115( ،)191( ،)112( ،)142( ،)155( ،)165( ،)112) ،

(186( ،)128،) (919( ،)916( ،)998( ،)911( ،)949( ،)952( ،)964( ،)916( ،)981( ،)922 ،)

(114( ،)111( ،)196( ،)114( ،)141( ،)154( ،)161( ،)111( ،)181( ،)411( ،)419( ،)411 ،)

(499( ،)411( ،)444( ،)454( ،)461( ،)412( ،)481( ،)421.) 

 پنداریانسان -7-3

زیرگیروه  ‘پنداریانسان’از اهمی  شایانی برخوردار اس    ‘پنداریانسان’طریق  ازسازی برجسته

نشییند مییای حیوان[ در جایگاه واژه-] ۀای با مشخصواژهبه عشارت دیگر،  ؛اس  ‘پنداریحیوان’

   ایینآیی واژگان در نقش ارجاعی باید دارای مشخصیۀ ]+حییوان[ باشیداساس قواعد هم که بر

در  یابید انسیان اختصیا  مییغیر هدر آن ویژگی ]+انسان[ بی کهاس   ‘تشخیص’همان صنع  

شیده میورد هیای انتخیابتفصیل در غیزل از این نو  هنجارگریزی معنایی بهادامه بسامد استفاده 

 گیرد بررسی قرار می

ه انسیانی بی “آسیمان”( 4) ةارغیزل شیم از “که بر نظم تو افشاند فلع عقد ثریا را”  ادر مصر 

در  دهید پروین را هدییه میی ۀخوشی نظم آن یزیشا ۀواسط بهغزل حافظ  شده اس  که بهشیه تش

هیا از بندگی آن “با ساکنان شهریار”شود که خواسته میرسان چون یع پیامهم “صشا” از (19) غزل

 بیهاسی  کیه شیاعر آلیود خیواب به دلیل ناکامی هماننید انسیانی “بخ ”همان غزل    دربگوید

 انسیان چیونهم (15) ةدر غیزل شیمار “آفتاب” و“ دل”، “مه”های واژه  ید بسته اس ام بیداریش

در برابر زیشیایی ییار شیرمگین ند و نکو برای دیدارش یکر و مناجات می هستنددار روی یار آئینه

  هستند

بنیدد  در همیین ( به انسانی تششیه شده که کمربند قشیای ییار را میی54در غزل ) “زمانه” ةواژ 

عاشقانی هسیتند کیه آرام و قیرار  “دل”و  “دل مسکین”، “نسیم صشح” ،“هچغن” ،“مرغ چمن” غزل

از هییچ  (68در غزل ) “فلع”  اما از یار امید همراهی ندارند ،اندایستاده خود ندارند و بر سر عهد

 مخاطییب  “هدهید صیشا”( 21در غیزل ) مطلیع نیسی  و بهتیر اسی  کیه خییاموش باشید  رازی

بیرای جلیوگیری از  “دل”در همیین غیزل  فرسیتد ده و او را به منزل یار مییهای شاعر شحر 

 همییان عاشییق  “دل”( 115در غییزل ) کنیید از غییم یییار، جییان خییود را تقییدیم یییار مییینییابودی 
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میدعیان دروغینیی هسیتند کیه  “بهیاسیاه کم”و  “بنفشه” و اس  که داغ بر دل دارد کشیدههجران

  پرورانندادعای زیشایی در سر می

 “عشیرت”قیامتی اسی  کیه جوانیان را بیه سال و خمیدهانسان کهن “چنگ”( 191)در غزل  

 میورد “غنچیه”از همیین غیزل،  “چه باز گوئیید تیا زر نهیان نیداردبا غن”در مصرا  خواند  میفرا

اسیرار  افشیاگر در این غیزلنیز  “شمع” اس   شدهش منع اییاز پنهان کردن داراو  اس خطاب 

دییدی ای ”در مصیرا    بهتر اس  اسرار را با وی در میان نگیاش  ه همین خاطراس  و بنهانی 

 همچون مخاطیب انسیان صیحش  شیده “دل”با ، (112)زل غاز  “که غم یار دگر بار چه کرد دل

  کننیدمردم هشیار را دیوانه کیرده و بیا آنهیا بیازی میی “مس ”و  “نرگ ”همین غزل در   اس 

و  “چشیم” (165)باعی  جیدایی شیده اسی   در غیزل م بیوده و رحبسیار بی “شفق طالع بی”

 ی اس  که به عاشق توجهی ندارد معشوق “نرگ ”

 “نالیه” و آیید تیا او را بییدار کنیدعاشق می آمدن یار به بالین با خشر “دول ” (112) غزلدر  

خیاطر  هبی “ابیر بهیار” نهم ایین غیزل در بی  کند برای عاشق فریادرسی اس  که او را یاری می

افظ را بیه هیای حیحیر  “بلشل”  در همین غزل باردزند و میزار می “ایام”وفایی بدعهدی و بی

 در بی   (186)در غزل  آید ها میماشای گلتو او نیز به  کندمی گوباز “صشا”

 دوش دیدم کیه مالئیع در میخانیه زدنید”

 

 “گییل آدم بسرشییتند و بییه پیمانییه زدنیید 
 

دهندة آن اس  کیه آتیش نشان ،خندداگر می “شمع”همچنین دارد   تشخیص وجود “مالئع”در 

 که در دل شاعر اس  تجربه کند  را هنوز باید آتشیو اس   نگرفته

، که از دس  یار خیون بیه دل شیده اسی اگرچه همچون انسانی اس   “دل” (916) در غزل 

و جهیان را  اس  “انگیزهفتن”مین غزل چشم یار هدر  زیشای یار اس   ةمشتاق دیدار چهرکماکان 

 کنید سیالمتی مییطلب عاشق هم برای او  که اس  یرسانپیغام “صشا”همچنین اس    زدهبر هم 

غیزل  در رود و عاشیق از ایین موضیو  گلیه دارد به سر کوی یار می (998)در غزل  “آب دیده”

نخواهید  حتی جفای او باع  فراموشیی معشیوقولی ، جفاکار اس گویی انسانی  “فلع” (911)

 در بی   شد 

 در ازل بسیی  دلییم بییا سییر زلفیی  پیمییان”

 

 “تییا ابیید سییر نکشیید وز سییر پیمییان نییرود 
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 وفیادار بنیدد و بیر سیر پیمیان میی “زلیف سر”بندد و این پیمان را با پیمان می “دل” ،غزل ایناز 

 ماند می

   بی در  ،(949)غزل  در

 گفییتم کییه بییر خیالیی  راه نظییر بشنییدم”

 

 “اسی  او از راه دیگیر آییدگفتا که شیشرو  
 

 “بیاد” (952)غیزل در  تشخیص وجود دارد  ،آیدششرو اس  و از راه دیگری می “خیال”اینکه  در

رود و از او و زلفیش بیرایش بخواهد که به کوی یار خود را خوششو کرده اس  و عاشق از او می

 فراموشیکار یانسیان بیه “ارروزگی”، “ایا را چو روزگار فراموش کیردهم”در مصرا   پیامی بیاورد 

 اس   در بی   تششیه شده

 ای دل بسییاز بییا غییم هجییران و صییشر کیین”
 

 “ای دیده در فراقش از این بیش خون مشار و 
 

 “دییده”از و اس   نسش  داده شده “دل”به کردن  های انسانی ساختن با غم هجران و صشرصف 

 “دل” (،964)غیزل در نالیه و زاری نکنید  شود بیشتر از این از فراق یار خیون نشیارد و تقاضا می

 چتیر”  ادر مصیر ولی به بهشود شرایط امیدوار اس   گین اس ،اگرچه شرایط خوبی ندارد و غم

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

ای دل ار ”  ادر مصیر  اسی  یگیرسیرزنشهمچون انسان  “خار مغیالن”در همین غزل،   اس 

 کند تشویق مینخوردن را به امیدواری و غم  “دل”شاعر  ،“سیل فنا بنیاد هستی برکند

به همین دلییل همیشیه هوای خاک درگاه یار را دارد و  در سرش “آب دیده” (،981)غزل در  

دوس  دارند یار را در آغوش بکشند و به آرامیش  (922) در غزل “قشا”و  “پیراهن” جاری اس  

 ماننید “غمیزه” ،(114)غیزل  از“ میزة او نیاوک غیم بیر دل رییشزنید غمی”در مصرا   ند برس

کیه ”هیای  ادر مصر، (111زل )غ در کند عاشق تیر غم پرتاب می ةدیداندازی به سوی دل غمتیر

گر به دس  مین افتید ا”، “شکسته باد به سنگ وصال پای فراق”، “داد من بستاند دهد سزای فراق

و  “فیراق را بیه فیراق تیو مشیتال سیازم”، “بهای فیراقدیده دهم باز خون به آب”، “فراق را بکشم

بیین  قصید ازاس  کیه عاشیق  یجفاکار انسان “فراق” ،“های فراقکه خون بچکانم ز دیدهچنان”

 در هر دو مصرا  بی   اس  بردن او را کرده

 پیییامپییی فرخنییدهمرحشییا طییایر فییر ”
 

 “اه کیدام؟خیر مقدم! چه خشر؟ یار کجیا؟ ر 
 

همیین   در اسی تشخیص دارای و اس  مورد خطاب و سؤال قرار گرفته  “طایر” (196زل )غاز 

و  “گیل”هیای   همچنیین واژهرانیدحکیم مییبه کفر  فرمانروایی ظالمیار همچون  “زلف” ،غزل
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خواهید کیه انید و شیاعر از ییار مییبه خود مغرور شدههمچون انسان در غیاب معشوق  “سرو”

 ری کند گجلوه

 “چشیم”آید  در همیین غیزل می “روزن چشم”برای دیدار یار حتی به  “دل” (،154)غزل در  

 ،این دیدار بیرای عاشیق بیفتید ۀو اگر اتفاقی به واسط اس  عاشقی شده دیدن یار باع به عل  

سی  اوپیوش درخبسیان فیرد عییب “ابر”از  (184)در غزل   بود خواهد “چشم”تقصیرها متوجه 

 ،“لنگیر حلیم تیو ای کشیتی توفییق کجاسی ”در مصرا   پوشاند بها را که بیاید و عیبشود می

 غیزلدر  اسی   از او درخواسی  حلیم و بردبیاری شیده و تششیه شده کشتی به “توفیق”مفهوم 

بیر  خوش نقشکشیدن با  “دوران” همچنین گری دارد همچون زیشارویان قصد جلوه “مه” (419)

 کرده اس   یار او را زیشا خلق ةچهر

 مخاطیب شیاعر هسیتند و از آنهیا درخواسی   “غمیزه”و  “زلیف”هیای واژه (411)غزل در  

شیکار  بیه شودخواسته می “ابرو”و  “نظر”غزل از  ندر همی شود که سرکش و ستمگر نشاشند می

کیه عطیر  اسی  تشیشیه شیده یسنشل بیه انسیانهمچنین  مشتری بپردازد و شکستن قوس  آفتاب

 ایین غیزل نییز “روشد ای حافظچو عندلیب فصاح  ف”در مصرا   کند خوششو میزلفش باد را 

گمان زیشیایی بیه خیود  “نرگ ” (499) غزلدر  کند خشره اس  که سخنوری می سخنوری بلشل

اش کیه توانیایی اس  کسیهمچون  “کرده” (411) غزلدر   رد و به ناز و کرشمه پرداخته اس دا

ای دل مشیاش یکیدم خیالی ز عشیق و ”در مصرا    کندافشا میرا  “دوروی”بسیار اس  و زاهد 

 از (412)غیزل در   اره عاشیق باشیدوشود که همیدرخواس  می “دل”از  ،(444زل )غ از“ مستی

همیین واژه که به سر کوی ییار بیرود و در بیی  دوم  اس  در بی  اول درخواس  شده “نسیم”

 در بی   اس   رسان خلوت یار شدهپیغام

 ع اس  جهان بر کرمش تکیه مکینسفله طش”
 

 “دیده ثشیات قیدم از سیفله مجیویای جهان 
 

  اس  در هر دو مصرا  صف  انسانی نسش  داده شده “جهان”به ، (421زل )غاز 

 ،(916) (،919) (،128) ،(155) ،(142) ،(115) ،(81) ،(18) (،95) ،(46) هایغزل در 

 پنداری وجود ندارد انسان (481و ) (461) (،411) (،111) (،161) (،141) ،(114)

 پنداریگیاه -7-2

 هیای مختلیفاز ویژگیید خیو یشیعرکالم شاعر برای برجسته و متمایز کردن  ‘پنداریگیاه’در 

 بیا ایین خصیصیه را که فاقد ایین ویژگیی هسیتند و واژگانی دریگمیها بهره وا  گیاهان و گلان
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یاه[ )کیه طشیعتیاً ]+جانیدار[ نییز هسی  و ایین خصیصۀ ]+گ» به عشارت دیگر، سازد برجسته می

ای بیا آیی با واژگان دیگیر جایگیاه واژهگیاه[ داده شود و آن واژه در هم-اطال  حشو اس ( به ]

  (95 ب: 1118 )سجودی« مشخصۀ معنایی ]+گیاه[ را اشغال کند

 نیرگ چشیم بیه  ،(19) زلغیاز  “ک  به دور نرگس  طرفی نشسی  از عافیی ”  ادر مصر 

پنیداری نییز همیین گییاه (499)و  (165)، (112)، (46) ةشیمار هیایغیزلدر   تششیه شده اس 

 “ر ” (،19غیزل ) از “یابا صشا همراه بفرس  از رخ  گل دسیته”  امصردر  اس   استفاده شده

شود که دسته گلی از این باغ را بیرای از وی خواسته می و اس  یار به باغی پر از گل تششیه شده

تشیشیه شیده  “طیوبی”بیه  ی که دارد،ارزش باالی ۀبه واسط “قام  یار” (،95)در غزل  فرستد یار ب

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

کایام گل و یاسیمن و ”  ااس   در مصر بیان شده “گل”های ویژگیخصوصی  گیاهی یافته و با 

کیه نمیاد  “گل و یاسمن” هایهبا واژ “روزگار بهار و زمان عیش” غزل، نیهماز  “ عید صیام اس

 اس   بیان شده ،ایی هستندسرزندگی و زیش

اسی   در  نشیین شیدهاطر شکوه باالی یار خاکخه ب “سرو”همچون  “عاشق” (،54)در غزل  

خوشیتر ز عییش ”  ااسی   در مصیر شیده برابیر “غنچه”دلیل دلتنگی با  به “عاشق” ،همین غزل

در  اسی   “هیای زنیدگیخوشی”همان  “باغ و بهار” ،(68از غزل ) “صحش  و باغ و بهار چیس 

 بی  
 دل میین بییه دور روییی  ز چمیین فییراغ دارد”

 

 “بند اس  و چو اللیه داغ داردکه چو سرو پای 
 

در ق داغ فیراو  “سیرو”بیه  نسش  به معشیوقپایش در بند بودن  به دلیل “عاشق” (،115)از غزل 

اسی    تشیشیه شیده “گیل”به زیشایی  ۀبه واسط “روی یار”و  اس  تششیه شده “الله”دل داشتن به 

 هبیه دلییل زلیف نی “رقییب” از همین غزل، “ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم”  ادر مصر

بیه  “دنییا”ن غزل و ویژگی گیاهی یافته اس   در همی اس  تششیه شده “بنفشه”چندان زیشایش به 

اسی   “غنچیه”همچون  “بستهانسان خسی  و مش ” (،191)در غزل  اس   تششیه شده “چمن”

 “دییدهعاشیق داغ” (،165)کنید  در غیزل که زیشایی و بوی خوش خود را از همگیان درییم میی

 اس  که حتی بعد از مرگ و زنده شدن دوباره این داغ را با خود دارد  “الله”همچون 

 “افشان به تماشای رییاحین آمید عنشر” و “ن و سنشل و نسرین آمداش بر سمگریه”  ادر مصر 

ما بیه صید ”  ااس   در مصر “عاشقان”همان  “ریاحین”و  “سمن و سنشل و نسرین” ،(112زل )غ

گیاه تشیشیه  “خرمن”ر بودن به به دلیل بسیا “پندار” ،(186) زلغاز  “خرمن پندار ز ره چون نرویم
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ی اس  کیه عاشیق دسی  بیه دامیانش باالیبلند “سرو”همچون  “یار”(، 128)اس   در غزل  شده

   ادر مصییرپنییداری وجییود دارد  ( نیییز همییین گیییاه161) ( و911هییای )غییزل  در اسیی  شییده

اطر بیوی خوشیش بیه به خی “معشوقه” ،(919زل )غاز  “بویان غشار غم چو بنشینند بنشانندسمن”

از همیین غیزل،  “و برخیزند بنشیانندنهال شوق در خاطر چ”  ااس   در مصر تششیه شده “سمن”

در  تشیشیه شیده اسی   “نهیال”و بیه  اسی  به دلیل قابلی  ازدیاد آن ویژگی گیاهی یافته “شوق”

زیشیایی  “گلستان”به  “خوشی” ،(964زل )غاز  “کلشۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور”  امصر

 “گیل و سیرو” (،196)  در غیزل کندآید و همه چیز را زیشا میکه بعد از غم می اس  تششیه شده

 کنند هستند که در غیاب یار زیشارو بیش از اندازه ناز می “رقیشان و حسودان”همان 

خاطر مکیان ه ب (،154)از غزل  “خیال روی تو چون بگیرد به گلشن چشم”  اچشم در مصر 

اگیر گیل من اگر خیارم ”  اکه جایگاه تماشا اس   در مصر اس  نظر کردن به گلشن تششیه شده

 تشیشیه  “آراچمین”بیه  “خیالق”و  “خیار و گیل”بیه  “عاشق” ،(411زل )غاز  “آرایی هس چمن

   ۀدر قطع اند و ویژگی گیاهی یافته اندشده

 مرغول را برافشان! یعنیی بیه رغیم سینشل”

 نماید بیر سیشز خنیگ گیردونجلوه می مه

 

 گرد چمن بخوری همچیون صیشا بگیردان 

 “پیا بگیردانتا او به سر درآید بیر رخیش 
 

بیرای  “سشز خنیگ”و  “رقیشان”خاطر داشتن بوی خوش برای ه ب “سنشل و چمن” ،(419زل )غاز 

بیه جیای  “سینشل” (،411)همچنیین در غیزل   انیدرفته که همگی ویژگی گیاهی یافته کار دنیا به

نمایید  ارزش مییلی در برابر بوی زلف یار بیو ،ار رفته که اگرچه بوی خوشی داردبه ک “رقیشی”

خیاطر ه بی “نیکیی و توفییق” ،(421زل )غیاز  “بیخ نیکی بنشیان وگیل توفییق بشیوی”  ادر مصر

تشیشیه  “بییخ و گیل”و بیه  انیدویژگی گیاهی یافته ،دارند کردن شدن و رشد ادپتانسیلی که در زی

گیل و ” از همیان غیزل، “زانکه هرگز گیل و نسیرین ندمید ز آهین و روی”  ا  در مصراندشده

کنند و مانند آهین و روی که تغییر و رشد می هستندهای لطیف طشع و مهربان انسان نماد “نسرین

 سخ  و ثاب  نیستند 

 پنداریجانور -7-1

جیانور بیه  ۀفاقید خصیصی ةاس  کیه در آن هیر واژ ‘پنداریحیوان’ ۀموعزیرمج ‘پنداریجانور’

یعنیی  ‘جانورپنیداری’دیگر،  به عشارت .شودای هنجارگریز میو به گونه اس  جانور تشدیل شده

 حیوان[ اس  -]+حیوان[ به هر چیزی که دارای خصوصی  ] ۀدادن مشخص
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  ادر مصیر و اس  که بسیار فصیح و بلیم اسی  “زاغی”شاعر همچون  “قلم” (،15)غزل در  

داشیتن بیال و  ۀبه واسط “هدهد”همانند  “صشا” (،21)از غزل  “فرستم ای هدهد صشا به سشا می”

   هایبی در   شودبه مکان دیگری فرستاده میدر حرک  کردن راحتی 

سییوی میین وحشییی صییف  عقییل رمیییده ”

 دانس  که خواهد شدنم مرغ دل از دسی 

 

 آهییو روشیییی کشیییع خرامیییی نفرسیییتاد 

 “وز آن خط چیون سلسیله دامیی نفرسیتاد
 

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

ییا همیان  “زاغ”خیاطر قیرار گیرفتن  هشاعر ب (،115) غزلدر  عشق ویژگی مرغ داده شده اس  

در بحیر ”  ادر مصیر بسیار غمگیین اسی   ،اس  “معشوق”ن اکه هم “بلشل”در جایگاه  “رقیشان”

ماننید  “میاهی”عشق بیه خاطر غرق بودن در دریای ه ب “شاعر” (،142)غزل  از “ام چو ماهیفتاده

  س شده ا

که ویژگی اصیلی آن مشیکین بیودن  اس  ششیه شدهت “آهو”خوششو به  “یار” (،112)غزل در  

دام مانیدن  در قابلیی  ۀبه واسط “دل” ،“س دار کمان ابروییمرغ دل، باز هوا”  ادر مصرو  اس 

 “عاشیق”توانایی شکار دارد و  “شاهین” نهمچو “یار” ،همین غزلدر  اس   تششیه شده “مرغ”به 

سر کشیی ای  چتر گل بر”  ادر مصرهمچنین اس    پتانسیل اسارت را داراس  “کشوتر”ن همچو

های دل حیزین بیه دادن نغمه خاطر سره ب “عاشق”که  (،964)از غزل  “مرغ خوشخوان غم مخور

از درد دوری و فیراق همچیون  “حیافظ” (،111)غیزل  در اسی   تشدیل شیده “مرغ خوشخوان”

 “پییع”بیه  (،196)از غزل  “پی فرخنده پیاممرحشا، طایر فر ”  امصر درخوان اس   نغمه “بلشل”

از  “مرغ روحم که همی زد ز سیر سیدره صیفیر”  ااس   در مصر داده شدهویژگی حیوانی طایر 

همچنیین در غیزل   ه اسی گرفترا  “مرغ”ویژگی حیوانی  رها بودن ۀواسطبه  “روح” غزل، همان

 تششیه شده اس   “مرغ”به خاطر همین ویژگی  هب “رفک” (،114)

چیون از روز ازل  “عاشیق” ،“انیددر پ  آینه طیوطی صیفتم داشیته”  امصر (،411)غزل در  

تشیشیه شیده  “طیوطی”به  ،پردازدهای خالقش میاند و به تکرار حر عشق را در جانش انداخته

ییل نافیی بیودن بیه دل “نظیر”به  (،411)از غزل  “به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر”  امصردر  اس  

 شیده ءاعطا “شیر”ویژگی حیوانی خاطر در دسترس نشودن ه ب “آفتاب”و به  “آهو”ویژگی حیوانی 

بیه دلییل  “شیاعر” غیزل، نیهمیاز  “لیب فصاح  فروشد، ای حیافظچو عند”  ااس   در مصر

 در بی   باالتر قرار گرفته اس   ،که نماد فصاح  اس  “یبلشل”فصیح بودن کالمش از 
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 اندکه قانع شده هاس  در این شهرچه شکر”
 

 “شییاهشازان طریقیی  بییه مقییام مگسییی؟ 
 

 “مگی ”از  “ماییهدون افیراد”و بیه جیای  “شاهشاز”از  “پیر و راهیافتگان”به جای  (،461)از غزل 

 استفاده شده اس   در بی  

 -بال بگشای و صفیر از شیجر طیوبی زن!”
 

 “حیف باشد چو تو مرغی که اسییر قفسیی 
 

 اس   شدهبه مرغ تششیه  “عاشق” ین غزل،از هم

 پنداریجسم -7-7

 ،شیودآنچه کیه جسیم محسیوب نمیی ای هرمعنایی جسم بر ۀمشخصاختصا   ‘پنداریجسم’

 سی  جانیدار[ ا-]]+ملمیوس[ امیا یعنیی آنچیه  ،ای اس  با مشخصۀ ]+جسم[جسم واژه  اس 

که به لحا  تیوزیعی واژة دیگیری  ]+جسم[ در جایی قرار گرف  ۀای با مشخصمواردی که واژه»

 )سیجودی،« اندتلقی کرده ‘پنداریجسم’]+جسم[ باید آن جایگاه را اشغال کند را نیز  ۀبا مشخص

 ( 91: ب 1118

 معنایی جسم داده شیده ۀلفؤم “عشق” و “صشر”م انتزاعی و مجرد یبه مفاه (4) ةدر غزل شمار 

 در بیی  (15)در غیزل  انید سیف تشیدیل شیدهیشای یوز ةترتیب به خوان یغما و چهر هاس  و ب

بیرای درک بهتیر  (،18)بندند  در غیزل اس  و بر پشتش زین می “مرکب”همچون  “صشا” هفتم،

سیخن از آنجیا کیه سیاقی شییرین (115)اس   در غیزل  استفاده شده “قلم” ةاز واژ “صنع” ةواژ

خاطر راه طوالنی نییاز بیه ه ب (191) اس   در غزل برای بیان آن استفاده شده “شکرلب”از  ،اس 

 (،112) اسی   در غیزل “سر منیزل فراغی ”جایگاهی برای استراح  اس  و این جایگاه همان 

عشیق  “امانی ” (،186)ایجاد کرده اسی   در غیزل  “آتش”همچون  “غمی”ر عدر دل شا “عشق”

ه به عل  نییافتن داند کرا منزلی می “افسانه”را تاب نیاورد و  نتی آسمان هم آحاس  که  “باری”

اه ر زتوانید میا را امانند شده کیه نمیی “خرمنی”به  “پندار”  همچنین کوبندمیآن را  “در”حقیق  

عاشیق را از خیود  “آتشیی”توانید همچیون زیشای ییار میی “روی” (،128) منحر  کند  در غزل

 بیخود کند 

 “شیوق”و بیرای  “فتیراک” از “جفا”، برای “غشار”از  “غم”تر برای درک آسان (،919) در غزل 

 (،911) انید  در غیزلو مفاهیم انتزاعی به مفاهیم ملموس تشدیل شده اس  استفاده شده “نهال”از 

ایین ییار  “غیم”اس  و  داند که معشوق بر آن ثش  شدهمی “لوحی”خود را همچون  “دل”عاشق 

اسی  کیه دل همچیون آتشیی  “عشق” (،922) شود  در غزلاز دل عاشق پاک نمی “باری”بسان 



 1121، پاییز 6های غرب ایران، سال دوّم، شمارة / فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش64

شیاعر  (411)در غیزل  بیه جیوش آورده اسی   ،آتش اس  که بر “دیگ رویین”عاشق را مانند 

تشیشیه کیرده  “رنیگ”را به  “ریا”دریافته که می مورد نظر او بسیار صادقانه اس  و به همین دلیل 

ی از هوم انتزاعی مقامیات دنییوبرای درک بهتر مف (461)دهد  در غزل که با می آن را شستشو می

 اس   استفاده شده “شکر” ةواژ

 پنداریسیال -7-5

ای داشتن اس  و در صورتی که این مشخصیه بیه واژههای سیاالت حرک  و جریان از مشخصه

نیوعی از  بیه عشیارت دیگیر، اسی   ر  داده ‘پنیداریسییال’ ،داده شود که فاقد آن ویژگی اس 

هایی از زبیان کیه فاقید یی سیال برای صورتمعنا ۀه از مؤلفگرایی اس  که شاعر با استفادتجسم

هیای دارای دادن ویژگیی ]+سییال[ بیه واژه»کند  شعر خویش را متمایز می ،چنین ویژگی هستند

 ( 96: ب 1118 )سجودی،« نامندپنداری میسیال[ را سیال-مشخصۀ معنایی ]

ییا  “آب” صیف  آن،همیشگی بودن و طیراوت  ۀبه واسط ،معشوق “خوبیِ”به  (19)غزل در  

 در بی    اس  همان ]+سیال[ داده شده

 چکییدآب حیییوانش ز منقییار بالغیی  مییی”
 

 “زاغ کلع من به نام ایزد چه عالی مشرب اسی  
 

را  “آب”و جاری بودن همیشیگی روانی  ۀشعر شاعر خصیص “فصاح  و بالغ ” ،(15زل )غاز 

و سیرزندگی کننیدگی ی  شاداباصخ “آب”همچون  “لیت زندگی” (،68) در غزل اس   گرفته

 در بی   .دارد

 دم از چشییمۀ چشییممبییهدور از ر  او، دم”

 

 “سیالب سرشگ آمید و توفیان بیال رفی  
 

هیایی همچیون “اشیع”ای اس  که در فیراق ییار “چشمه”عاشق همانند  “چشم” (،81زل )غاز 

این میوارد  ۀاز چشم جاری اس  و در هم “توفان”همانند  “بال” شود واز آن جاری می “سیالب”

که نماد مشیکالت کیوچکی اسی   “ششنم( ”191در غزل ) اس  خاصی  سیالی و حرک  نهفته 

  ادر مصیر اس  که سراسر موج اسی   یی شده“دریا”تشدیل به  ،کندکه دردسر زیادی ایجاد نمی

دربرگیری فرد بیه درییایی تشیشیه  ۀمشکالت به واسط ،(142زل )غاز  “ام چو ماهیدر بحر فتاده”

 برد که ماهی را در خود دارد و به هر طر  می اس  شده

یسیع کیردن ی مواجی اس  که ارزش ر“دریا”مچون ه “های زندگیلیت” (،155)غزل در  

بیه دلییل  “فنیا”بیه  ،(964زل )غیاز  “ای دل! ار سیل فنا بنیاد هسیتی برکنید”  ادر مصر را ندارد 
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غیزل در  اسی   داده شیده “یلسی”خصوصی  حرک  و سییال بیودن نابودگری و زیاد بودنش 

شیوند و سیریع آن را بعضی کلمات همچون آب سردی اس  کیه بیر آتیش ریختیه میی (916)

نشیان  “آب سرد”بعضی کلمات با  “آرامش”و  “آرام کردن”خصوصی  بنابراین  ،دنکنخاموش می

هماننید  “هجیر” ،(981زل )غیاز  “ام کیه مپیرسزهر هجری کشییده”  ادر مصر داده شده اس  

خیال تییم تیو بیا میا، حیدی  ”  ادر مصر  یاب معشوق بنوشدی اس  که عاشق باید در غ“زهر”

آن بیه آب عاشق بیه  ةمعشوق به خاطر نیاز بیش از اندازخیال  ،(412از غزل ) “تشنه و آب اس 

 اس   تششیه شده

 گیرینتیجه -5

 حمد شاملو انتخیابا ةشدویرایش ۀبه صورت تصادفی از روی نسخاز غزلیات حافظ پنجاه غزل 

بسیامد  ةآمید دسی ه بیهیای داده اساس الگوی سجودی میورد بررسیی قیرار گرفی   و برشد 

بیه بودنید را پنیداری پنداری و گیاهانسانها که بیشتر از نو  در این غزلمعنایی های هنجارگریزی

 :مشخص کردزیر  شرح

 فظدر غزلیات حا های معناییبسامد هنجارگریزی (.3جدول شمارة )

 مجموع تجریدگرایی پنداریسیال پنداریجسم جانورپندای پنداریگیاه پنداریانسان

42% 12% 11% 11% 6% 1% 111% 

22 12 94 91 11 1 919 

گرایی یاف  شد که در مقابل موارد مربیوط مورد از تجرید هف  شده تنهابررسی هایدر غزل 

 هیایتعداد هنجارگریزی  های معنایی(رگریزیاز کل هنجا %1) گرایی بسیار اندک اس به تجسم

را  از کیل میوارد هنجیارگریزی معنیایی %6کیه  بیود مورد 11 پنداری در غزلیاتمربوط به سیال

 %11که حیدود شد  تشخیص داده مورد 91ها غزلاین در نیز پنداری تعداد جسم  دهدتشکیل می

  و %11 کیه بیود شیده اسیتفادهار بی 94پنیداری جانوراز کل مصادیق هنجارگریزی معنایی اس   

 22 اینکیه نهایتیاً ند شواز کل موارد را شامل می %12که حدود  بود کار رفتهه بار ب 12پنداری گیاه

  اس از کل موارد هنجارگریزی  %42حدود  وجود دارد کهدر غزلیات پنداری انسانمورد 

  %6/24ی در برابییر در بررسییی تفصیییلی خییود از اشییعار سییهراب سییپهر( 1116)سییجودی  

کنید کیه بخیش گییری میییابد و بر همین اساس نتیجیهگرایی میتجرید %6/5گرایی تنها تجسم
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  در ایین اسی گرایی در ساخ  ادبی  شعر و هنجارگریز کردن کالم شعری عامل اصیلی تجسم

ت غزلییا (  بررسی تفصییلی94: ب 1118کند )سجودی، تجریدگرایی نقش چندانی ایفا نمی ،بین

در پنجاه غیزل میورد مطالعیه  گراییتجسممورد  125 دی نشان داد کهاساس طرح سجو برحافظ 

حیالی اسی   شود و ایین دررا شامل می کل مصادیق هنجارگریزی معنایی از %21که رد وجود دا

ها را بیه خیود اختصیا  داده اسی   ایین مطالعیه از این هنجارگریزی %1که تجریدگرایی فقط 

دهد  به عشارت دیگر، یکیی از نتیایج یید قرار میأت خصو  مورددر این ودی را ری سجگینتیجه

لی ایجیاد ادبیی  گرایی عامل اصیی از نو  تجسمیهای معنااین تحقیق این اس  که هنجارگریزی

ر ایجیاد کیالم   همچنین مشخص شد کیه تجرییدگرایی در اشیعار حیافظ دحافظ اس  غزلیات

  ن هنجار چندان نقشی ندارندهایی از قوائد زبار شاعرانه و

 های جدید و متنو  ثشات و یکرنگی زبیان معییار را درها با اشاره به مدلولحافظ دال در شعر 

خال  زبیان معییار  های مختلفی اشاره دارد و برشکنند  به عشارت دیگر، هر دال به مدلولهم می

تیوان در غزلییات حیافظ وبی مییسیالن معنا را بیه خی مانند؛به معنای مشخص و ثابتی مقید نمی

و  “لیوح” گیاهیاس ،  “انسان”و گاهی  “مرغ”گاهی مدلولش  “دل” ةواژمشاهده کرد  برای مثال 

 چیونهم “آفتیاب”و  “دل”، “میه”هیای واژه، (15) ةاس   در غزل شمار “دیگ”ها در برخی غزل

همچیون گرفته و  ]انورج[+ ۀمشخصشاعر  “قلم” ،  در همین غزلهستنددار روی یار آئینه ،انسان

 “مرکیب”همچیون  “صیشا” ،هفیتم ایین غیزل در بی   اس  که بسیار فصیح و بلیم اس  “زاغی”

 ،اسی   همچنیین در ایین غیزل را گرفتیه] جسیم[+ ۀو مشخص بندنداس  و بر پشتش زین می

 اس   را گرفته “آب”بودن همیشگی روانی و جاری ۀشاعر خصیص کالم “فصاح  و بالغ ”

سیاختار داللی  در یکیی از  ۀاز نگاهی دیگر کوششیی بیود بیرای ارائی ،نظر گیش  آنچه از 

در ایین مطالعیه   ر فارسی، یعنی دیوان غزلییات حیافظهای اشعاترین و مهمترین دیوانپرخواننده

 هیا از فاصیله گیرفتن دال ،بخشیدتالش بر این بود نشان دهیم آنچه شیعر حیافظ را تحقیق میی

رجاعی اس  )هنجار گریزی معنایی( و اینکه در کالم شیعری معناسیازی هایشان در نقش امدلول

ایین  ،شناختی اس   به عشیارت دیگیرو دالل  شعری به نوعی به معنای رسیدن به استقالل نشانه

که سجودی هم بیه آن  ‘ها و سیالن معنا در نقش شعریپایان دالبازی بی ۀنظری’مقاله در راستای 

عامیل اصیلی کیه  (  این پیژوهش نشیان داد91، ب 1118 رد )سجودیگیقرار می ،پرداخته اس 

شیناختی نهها استقالل نشیادال»به  یهنجارگریزی معنایی اس  و هنجارگریزی معنای ‘شعرآفرینی’
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ی زبیان در بیاز  (91: ب 1118)سیجودی، « انیدازدهمیشه به تعوییق میی دهد و معنا را برایمی

رونید، ها رژه مییدر نقش ارجاعی زبان دال  »کنندشرک  می آزادنه، پویا و مستقل ها، دالشعری

 ( 98: ب 1118 )سجودی،« رقصندها میدر شعر دال

 منابع

  : مرکزتهران  1جلد ساختار و تأویل متن  (  1185احمدی، بابع )

دانشیگاه تهیران:   گیراشناسی سیاخ شناسی شعر شاملو در چارچوب زبانسشع(  1118) امیرعالیی، ندا

 هران ت

گرایانیه بیه شیعر قیصیر از منظیر (  رویکیردی صیورت1121رهیایی )اسیماعیل بهمنی مطلیق، ییداو و 

  98-1، 11 ةشمار ،  زبان و ادبیات فارسیهنجارگریزی

هیای نقید پژوهش سازی در داستان کوتاه سه قطره خون (  برجسته1121محمدپور )لیال  تسلیمی، علی و
  111-21، 1ة شمار ،شناسیادبی و سشع

 : مروارید تهران  حافظ شیراز، به روای  احمد شاملو(  1161الدین )حافظ، شم 

تخصصیی زبیان و ادبییات مجلیۀ  (  هنجیارگریزی در قصیاید خاقیانی 1188پور آالشتی، حسین )حسن
  41-11، 95ة شمار ،فارسی

، 51 ةشیمار ،وهیی ادبییپژمیتن گرایی در شعر شاملو (  کهن1121مالع پایین )مصطفی خاتمی، احمد و 

21-111  

 دانشگاه تهران تهران:   شناسیزبان شعر حافظ از دیدگاه زبان(  1168رادفرنیا، رضا )

سیال سیوم   ،شناسی ادب فارسییمتن (  هنجارگریزی مولوی در ردیف غزل 1189رادمنش، عطا محمد )

  54-11، 2ة شمار

 )م  کیدکنیارگریزی در شیعر شیفیعی ررسی هنجی(  ب1188عنایتی قادیکالیی )محمد روحانی، مسعود و 

  21-61، 11 پیاپی ،سوم ةشمار ،سال سوم ،)گوهر گویا( زبان و ادبیات فارسیسرشع(  

هیای نیو سیعدی در اسیتفاده از تشیشیه و (  شییوه1121مهدی نییاچوبی )سید محسن روحانی، مسعود و 

، 11پییاپی ،اول ةشیمار ،ال چهیارمس ،شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(سشع استعاره در غزل 

991-949  

  تهیران: دانشیگاه عالمیه شیناختیشناسی شعر سیپهری: رویکیردی زبیانسشع(  1116سجودی، فرزان )

 طشاطشایی 

  91-91، 149، کیهان فرهنگی(  هنجارگریزی در شعر سهراب سپهری  1111) -----------



 1121، پاییز 6های غرب ایران، سال دوّم، شمارة / فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش68

ارگریزی لیچ و اصل رسانگی شفیعی کیدکنی    توهم حضور: نقدی بر هنجالف( 1118) -----------

  99-18، 49ة شمار ،هنر

  92-91، 6ة ، شمارمجلۀ شعرشناسی شعر    درآمدی بر نشانهب( 1118) -----------

 کورش صفوی  تهران: هرم     مترجم:شناسی عمومیدورة زبان(  1118سوسور، فردینان دو )

  56-41 ،1 ةشمار ،سال اول ،شناخ زبان یری کاهی در نثر گلش(  قاعده1182صالح، گلریز )

 مهر  ةنظم  تهران: سور 1  ج شناسی به ادبیاتاز زبان  الف( 1181صفوی، کوروش )

 شعر  تهران: سورة مهر  9شناسی به ادبیات  ج   از زبانب( 1181) -----------

ادبییات پارسیی  یین اوسیتا (  هنجارگریزی در مجموعه شعر از ا1121صادقیان )سمیه طغیانی، اسحاق و 
  61-12 ،اول ةشمار ،سال اول ،معاصر

   تهران: چاپ و نشر لیلی های نقد ادبی معاصرنظریه  (1111علوی مقدم، مهیار )

(  بررسی انیوا  هنجیارگریزی آواییی و واژگیانی در 1121صراحتی جویشاری )مهدی محسنی، مرتضی و 

  94-1 ،8ة شمار ،شناسی نظم و نثر فارسیسشع شعر ناصر خسرو 

، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علیوم انسیانی زدایی در غزلیات شم  (  آشنایی1181محمدی، محمد حسین )

  991-911، 1، شمارة 5و  4دورة 

-112 ،52ة شیمار ،تیاریخ ادبییات  افزایی در غزلیات شم (  قاعده1181یاسینی )امید مدرسی، فاطمه و 
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