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زداییدرشعرشهریارآشنایی
سیّدمحمودرضاغیبی

چکیده

شود که در برجسته سازی یک متن ادبیی   زدایی در ادبيّات، شامل همۀ شگردهایی می آشنایی   

ۀ زداییی، نتيجی   توان گفی  آشینایی   همراهند و می« هنجارگریزی»دخيل هستند و معموالً با نوعی 

رایان از ميان دو فرایند خودکاری و برجسته سازی، صورتگ .برجسته سازی و هنجارگریزی اس 

، هرگونه انحراف از قواعد زبان زدایی آشنایی. دانند فرایند دوم را عامل بوجود آمدن زبان ادبی می

شیوند و   هنجار نيس ؛ زیرا گروهی از این انحرافات، تنهیا بیه سیاختی ديردسیتوری منجیر میی      

های مختلف  ین پژوهش، اشعار فارسی شهریار از جنبهدر ا .خالّقيّ  هنری به شمار نخواهد رف 

گریزی هنجیار )سیازی   زدایی، مورد بررسی قیرار گرفی  و پینم نمونیه از انیواس برجسیته       آشنایی

از ایین دییوان اسیتخرار گردیید و پیب از بررسیی،       ( واژگانی، زمانی، نحوی، سبکی و گویشیی 

راً حاصل خالّقيّ ، آشنایی به زبیان  های موجود در اشعار شهریار، اکث گریزیهنجار ص شد،مشخّ

عربی و علوم دیگر، دو زبانه بودن و احاطه بر ادبيّات کالسیيک فارسیی اسی  کیه بیه صیورت       

خودآگاه و ناخودآگاه، به وجود آمده و نه تنها زیبایی اشعارش را از بين نبرده اس ، در بسیياری  

 .  کند ه مخاطب را به خود جلب میص و برجستگی خاصّی به ابياتش داده که توجّاز موارد، تشخّ
 

:هاکلیدواژه

.،برجستهسازی،قاعدهکاهی،هنجارگریزیزداییآشناییشهریار،







                                                      


 (مسئول ةنويسند. ) ايران -، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمي، مرندات فارسيگروه زبان و ادبيّ  - 

Ma_gheibi@yahoo.com                 

66/10/49:تاریخپذیرش61/61/49:تاریخوصول
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مقدّمه

لیين بیار،   نقد ادبیی قیرن بيسیتم اسی  کیه بیرای اوّ       زدایی، یکی از اصطالحات مهمّ آشنایی   

را نخستين  defamiliarization)) «زدایی اییآشن»اصطالح . صورتگرایان روس آن را مطرح کردند

بر ( 9191) «هنر همچون شگرد»در رسالۀ خود با عنوان ( Victor Shoklovsky) بار، شکلوفسکی

آشینایی  »ی دربیارۀ اصیطالح معیروف    شکلوفسیک . به کیار بیرد   (Osteranenja)پایۀ واژۀ روسی 

دهید، عقيیده دارد در درا انسیان از     او را تشکيل میی های صورت گرایانۀ  ، که پایۀ نظریه«زدایی

عادت بیه طیور خودکیار درا     جهان، فرایند عادت جریان دارد و ما جهان اطراف را بر پایۀ این

فاقیاتی را کیه   شود که بيشتر اتّ عادت باعث میاین . کنيم، بدون اینکه آنها را درس  درا کنيم می

یی باید حجیا  عیادت را کنیار بگیماریم و     زدا ین با آشناییا؛ بنابردهد نبينيم طرافمان رخ میدر ا

 (.71: 9831احمدی،  (نسب  به پدیده ها، دیدی نو پيدا کنيم 

ها در مورد شعر، از این اصطالح استفاده کردند؛  برای مقابله با اندیشۀ سمبوليس  گرایان شکل» 

م ز تصیاویر مجیازی اسی  کیه مفیاهي     های روس، معتقد بودند شعر متشکل ا چرا که سمبوليس 

ا به عقيده شکلوفسیکی، ویيفیۀ ادبيّیات نیه     سازد؛ امّ و ديرقابل دسترس را آسان و آشنا میآشنا نا

خایفی، ) «آشنا ساختن تعابير مالوف اس تن مفاهيم دشوار، بلکه برعکب، ناهم ساخفآشنا و قابل 

9838 :15) 

هیا و   هیا، زیبیایی   ذبیه جویی پيوسته، جا زبان در پی بهره»باور بودند که ها نيز بر این  فرماليس 

های ادبیی   تدهد و تنها به ابزاری برای رفع نيازهای روزمره یا لمّ های خود را از دس  می تازگی

 (.15: 9831اسحاقيان، )« شود ر تبدیل میمکرّ

هجوم سازمان یافته و آگاه به زبان »و « کارکرد زیبایی شناسی زبان» ، شعر و ادبيّات رانیاکوبس

 .(7: 9838ایگلتون، ) داند می« ن سازمان یافتۀ گفتار متداولهم ریختدر »و « هر روزه 

 ما ادراا ،ادبيّات و هنر و اس  زدایی آشنایی ادبيّات، اصلی کارکرد که بود معتقد شکلوفسکی

 (.951: 9839م،مقدّ علوی) آورد می پدید جدید ساختار و بخشد می سازمان و نظام  دوباره را
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 سازی یک متن ادبیی  شود که در برجسته ، شامل همۀ شگردهایی میتنزدایی در جهان م آشنایی

توان گفی  آشینایی زداییی نتيجیۀ      همراهند و می« هنجارگریزی»دخيل هستند و معموالً با نوعی 

 .برجسته سازی و هنجارگریزی اس 

هیای زبیان    گيرد که تمام ویژگی ایی و زبانشناسيک جای میۀ موسيقياین شگردها در دو دست» 

دهید و   بالدی و زبانی را در خود جای می های بيانی، از موسيقی، صور خيال، ویژگی ری اعمّشع

ص و برجستگی بيشتری نسب  به زبان نثر برخیوردار شیود و   شود تا زبان شعر از تشخّ باعث می

 (11: 9831ر، حسينی مؤخّ)« .در نتيجه، ذهن مخاطب از معنی به زبان منعطف شود

. دانید  اصیل میی   ع زبیانی، موسيقی شعر، دو شرط اصلی را برای هر توسّی  شفيعی کدکنی در    

شرط اصلی در این توسعه های زبانی، این اس  که شاعر، با تصرّف خود دو کار دیگیر را هیم   »

شیفيعی کیدکنی،   . )«اصیل رسیانگی و ایصیال   ( 1رعای  اصیل جمیال شناسیيک،    ( 9: تعهّد کند

98:9818 ) 

« هنیر یعنیی صینع    »ی تح  عنیوان  ، مقالۀ بسيار مهم9191ّال ویکتور شکلوفسکی در س»       

(Art as devic) ن را بيانيیۀ فرماليسیم   اسی  کیه برخیی آ    ایین مقالیه، آن قیدر مهیمّ    . منتشر کرد

  گوید که کار اصلی هنر، ایجاد تغييیر شیکل در واقعيّی    در این مقاله می شکلوفسکی،. اند خوانده

اسی  کیه    (Osteranenja)الح او در این مورد، به روسی اصط. (Deformation of reality) اس 

. «ترجمیه شیده اسی    ( سیازی  دریب) (Making strange) ه به ریشۀ لغ  در انگليسی به با توجّ

 (918: 9833شميسا،)

ه به اینکه شاعران بزرگ اد  پارسی، با استفاده از قریحۀ زیبیایی شناسیانۀ خیود، بیه     با توجّ     

شعار خود داشتند، خواه ناخواه، میوارد  ا  ، سعی در جمابيّ(ورت تصنعینه به ص) صورت طبيعی

ی آنهیا،  انید کیه بیا بررسیی علمیی و فنّی       یی زدایی را در دواوین خیود آورده زیادی از انواس آشنا

داییرۀ واژگیانی وديیره اسیتنباط      ط به فنیون ادبیی،  ی در مورد قدرت شاعری، تسلّهای مهمّ نکته

به بررسی اشعار فارسی شهریار، به عنوان یکی از شیاعران برجسیتۀ   شود که در این پژوهش،  می

 . معاصر، از این دیدگاه پرداخته شده اس 
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 بحث ةپیشین -1

زبان شناسیی     ةبررسی متون ادبی از دیدگاه برجسته سازی، یکی از مباحث جدید در حوز      

انید   متیون اد     ه داشیته جّی ها   ساختارگرایان بدان تو ادبيّات است که در قرن اخير، فرماليست

ط د  انجمین  لیين بیار توسّی   ا ّ ،ر ش سیاختارگرایی  .انید  فارسی، کمتر از این نظر بررسیی شیده  

فی شید   سی ا افیرادی  یون یاکوبسین، تیری ای  تیون،        مطالعات زبان شناسی در مسکو معرّ

ایین زمينیه    هیا   مایایتی در   هر کدام کتا  ،دنيا ةشک وفسکی، ليچ   دی ر زبان شناسان برجست

در ایران نيز اخيراً ؛ نوشتند   این ر ش را یک ر ش ع می برای بررسی متون ادبی پيشنهاد کردند

در میورد   .نید ا هدر این زمينه ارائیه کیرد   را ه   کتب   ماایتیبعضی از بزرگان به این ر ش توجّ

. تهییای زیییادی بییه زبییان فارسییی انجییام شییده اسیی  زدایییی   هنجییارگریزی، پیی  ه  آشیینایی

، «از زبیان شناسیی بیه ادبيّیات    »در ( 1333)، صیووی  «ساختار   تا یل میتن »در ( 1331)احمدی

« موسيای شیعر »در ( 1331)، شويعی کدکنی«پي  درآمدی بر نظریة ادبی» ةدر ترجم(1331)مخبر

فیی آشینایی زداییی   انیواج هنجیارگریزی      ، بیه بررسیی   معرّ  «ناد ادبیی »در ( 1333)  شميسا 

 ،ده استهای شاعران مخت ف اشاراتی ش در ماایت متعدّد فارسی نيز به هنجارگریزی .اند پرداخته

هنجیارگریزی  »در ( 1331)  سجودی « شعر شناسی نشانهآمدی بر در»( 1333)سجودی  از جم ه

 نی اد  حسين ،«هنجارگریزی   فراهنجاری در شعر»در ( 1333)، سن ری «در شعر سهرا  س هری

زداییی   های آشنایی شيوه»در ( 1331)پور   همّتی ،  لی«در مثنوی موینا هنجارگریزی»در  (1333)

گریزی در اشعار نيمایی اخوان  زدایی   هنجار آشنایی»مدّرسی   احمد ند، در« از صوت در مثنوی

اند؛  لی تابحال هيچ تحايق مید ّنی   نکاتی در مورد هنجارگریزی در شعر فارسی ذکر کرده« ثالث

    .دایی   موارد آن در اشعار فارسی شهریار انجام نشده استدر مورد آشنایی ز

 

 :هنجار گريزي -2

، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار اس ، هر چند منظور از آن هنجارگریزی در کلّ»          

ایین انحرافیات تنهیا بیه سیاختی       زییرا گروهیی از   ؛هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيس 

ه ليچ برای تمایز ميان هرگونی  .  هنری به شمار نخواهد رف قيّشود و خالّ میديردستوری منجر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

            
  

        59       پاييز /        33شماره   /    سـيزدهم سال                                                           (   افرسي ژپوهشي   ادبّيات  –علمي  فصلناهمء )  بهارستان سخن 1
 

سیه   روند، میسازی به شمار  ای از برجسته هایی که گونه ریزیگانحراف نادرس  از زبان و هنجار

بيیانگر  (  الیف  :که هنجار گریزی ،یابد ق میسازی هنگامی تحقّ برجسته .گيرد امکان را در نظر می

بیه   به قضاوت مخاطب بيانگر مفهومی باشد؛ ( پ بيانگر منظور گوینده باشد،(   مفهومی باشد،

هرگونه انحیراف از   ی اس ، زیرابسيار کلّ( الف)به نظر ليچ، امکان  .مند باشد عبارت دیگر دای 

 . تواند بيانگر مفهومی باشد زبان هنجار می

گفته باشد، ميیان دو گونیه    شفيعی کدکنی بدون آنکه به صراح  دربارۀ هنجارگریزی سخن   

گریزی مستعمل، انحرافی اسی   به اعتقاد وی، هنجار. قائل اس  ق، تمایزانحراف مستعمل و خالّ

. که بر اثر کثرت استعمال، مبتمل شده و بتدریم در زبان هنجار نيیز بیه کیار گرفتیه شیده اسی       

کند که  این نکته اشاره می آورد و به ه میرا نمون« لوبيای چشم بلبلی»شفيعی کدکنی در این مورد 

سازی خود را از دس  داده اس ؛ در حاليکیه   ستهاین ترکيب تشبيهی، بر اثر کثرت استعمال، برج

براساس نظر شفيعی کدکنی، شیاید بتیوان در   . رفته اس  نوعی بدع  هنری به شمار می در آداز،

شد و اصیطالح خودکیار    سازی، به وجود فرایند سومی قائل کنار دو فرایند خودکاری و برجسته

هیایی نظيیر    تواند توجيه کنندۀ صیورت  ند در اصل میاین فرای. شدگی را در این مورد به کار برد

د کیه در گمشیته در   دهید و میواردی را شیامل شیو     باشد که شفيعی کدکنی به دسی  میی  مثالی 

تیوان   راین میی بنیاب  اند؛ فتهاند و سپب به زبان خودکار راه یا سازی مطرح بوده چهارچو  برجسته

ق می یابد و عکب آن یعنی استعمال ات تحقّگف  که فرایند برجسته سازی با گمر از زبان به ادبيّ

در ایین میوارد   . مواردی از ادبيات در زبان خودکار، تح  فرایند خودکار شدگی مطرح می گردد

 (71و  77: 9838صفوی،) « .می توان نمودار زیر را به دس  داد

 

 

 
 

            

ریزی وجود دارد که از آن جمله گهای زیادی برای هنجار ه به تعاریف زبان شناسان، نمونهبا توجّ

های واژگانی، نحوی، نوشتاری، گویشی، زمانی، سبکی، معنایی و قاعده  توان به هنجارگریزی می

 زبان     

 خودکار شدگي

 اتادبيّ

 برجسته سازي
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اشعار  افزایی اشاره کرد که در اینجا به دليل رعای  حجم مقاله، به پنم مورد از آنها، که در

 .شود اشاره می اند، شهریار مورد استفاده قرار گرفته فارسی

 

هنجارگریزیواژگانی-3-6

زبان خود را  هایی اس  که شاعر از طریق آن، یکی از شيوه گریزی،این گونه از هنجار»   

، کند، بدین ترتيب که برحسب قياس و گریز از قواعد ساخ  واژۀ زبان هنجار برجسته می

 (.75: 9838صفوی،)« بندد آفریند و به کار می جدید میی ا واژه

 این. دارند عهده به را پيام انتقالِ و ارتباط کارِ که هس  واژه هزار هزاران هنجار، زبان در    

 به دس  شاعر ،گاه اامّ. آفرینند می را کالم و شوند می همراه هم با متعارف کاربرد در واژگان

 زایی، واژگان. زند می هنجاری زبان در واژه ساختنِ معمولی ۀشيو از زگری با تازه واژگان ساخ ِ

 با نویسنده و شاعر. سازد می برجسته را خود زبان آن طریق از شاعر که اس  هایی شيوه از یکی

 در را آن یا آورد می بوجود جدید واژهای هنجار، و یعادّ زبان های واژه ساخ  قواعد از گریز

    .گيرد می کار به فراهنجاری ساختی

تواند محسو  شود  عيارهای ارزیابی قدرت یک شاعر میترین مّ ساخ  واژه یکی از مهم       

دهد؛ به طوری که اکثر شاعران  ها نشان می رت شاعر را در ساخ  و ترکيب واژهکه به نوعی، قد

ها، هر واژۀ نو و  هواژ منظور ما از این. ها را در آثار خود دارند ای از این واژه مجموعه بزرگ،

هایی  واند با بر هم ریختن قواعد، واژهت هر فرد می مغایر با هنجار نيس ؛ زیرا در این صورت،

شوند باید مورد قبول طبع یریف  هایی که ساخته می ه مهمل و نازیبا باشد، بلکه واژهبسازد ک

ن معيار سنجش این گونه هتریخوانندگان قرار بگيرد و باعث زیبایی کالم شود؛ بنابراین، شاید ب

ها و  توانسته اس  واژه شهریار، با توانایی شاعرانه خود. ها، طبع مخاطبان آگاه شعر باشد واژه

 .شود نمونه از آنها اشاره میترکيبات بسيار زیبایی بيافریند که به چند 

 مِی مُرده 

برگشتنازآیینخراباتنهمردیست 



مردهبیادرصفمیخانهبگرییم،می

(6/339/64ج)
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 .ساخ  واژه بر اساس و الگوی کلمه ای دیگر که در همان بي  آمده اس 
پیرسابراساسواژهپارسا

ذوقجوانیوطتربمدبتهمتیکننتد



تاچنتدپارستاکنتیوپیرستامترا

 (6/164/61ج)

«نوشخندبراساسواژهنیشخند»ایمشابهباآن؛ساخ واژهبراساسکلمه

صتتبششتتدازقلتترتلتت آتتتتا 



ارزنتتدنوشتتخندچتتونبتت عیّتت

 (6/949/3ج)

«دانشستان»؛(ستان)ساخ واژهباپسوند

حالیتتتازیتتتسدانشستتتتاناستتت 



چونبهبستانهتزاردستتاناست 

 (0/33/61ج)
 شکرستان

نگتتذردشتتاهدمتتابتترشکرستتتانوتتتا



سخنیگرطوطیهمهشهریارا شیرین

 (6/909/61ج)

خوابناک=(ناک)ساخ واژهباپسوند

چنانبهخمروخمارتوخوابناکمومدهوش


آوردآشو رستخیزبههوشمکهمشکل

 (6/010/1ج)

غمآباد،ترحآباد=(آباد)ساخ واژهباپسوند

شتهرشماست ةترحخاطرمنختاطر



خودغمآبادموخاطرترحآبادهنوز

 (6/366/4ج)

 محن آباد

بکنجستینهایتنپیترمحنت آبتادی



ایبهج آبتاداست هنوزدلبهتمنّ

 (6/613/61ج)

 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      
 

 
  

   

 آشنايي زدايي رد شعر شهريار           3

 
 

 :(Archaism)هنجار گريزي زمانی -3-2

حيات زبان گذشته  ةیعنی ادام». گرایی است یکی دی ر از ش ردهای آشنایی زدایی، باستان        

 تعیدادی  ،زبیان  شخصی، هر زندگی طول در» (.24: 1333شويعی کدکنی،)« در خالل زبان اکنون

 ال وهیای  از تعیدادی  تمیدّ  همين در   پذیرد می جدید دستوری های صورت   ظت وّ معنا،  اژه،

 کار به یعنی آرکائيسم، یا گرایی باستان». (236 :1333ترسک، یرنا )« دهد می دست از را قدیمی

« امییر ز زبییان در متییدا ل غيییر   مهجییور نحییوی شییيوة یییا منسییو  ک مییات تعمّییدی بییردن

 را آن ادییب،  کیه  هسیتند  هیایی  بازیافتیه  در اقع، گرایی، باستان (43 :1331 ،‹ذ الادر›ميرصادقی)

 .گرداند برمی زبانی سيستم به د باره

: 1333صیووی،  ) کنید  میی  یاد زمانی هنجارگریزی عنوان با گرایی باستان از کتاب  در صووی 

 ظت وّی  انتخا  یحتّ نيست، مرده  اژگان احيای به محد د تنها  اژگانی، گرایی باستان موهوم .(14

 . است گرایی باستان نوعی خود ک مه، یک تر قدیمی

ت آشنایی زیاد با ادبيّات شویم که این شاعر، به ع ّ ه میبا بررسی اشعار فارسی شهریار، متوجّ     

لغات گسترده، خواه نیاخواه از  اژگیان،    ةکالسيک فارسی   انا با شاعران قدیمی   داشتن دامن

کیر  نی در اشعار خود استواده کرده است که در ایین بخی  بیه ذ   اصطالحات   ساختارهای باستا

 :پردازیم  ند نمونه از آنها می

 

 باد افره، پاداشن

 منکر عکس عمل بین که عملل ر  پنا تل   

 

 مللزب بللاب ورم د مللدبم پاب تللن نی لل   

 (1/131/11ج)                                  

 (شهوت ةقوّ)، باه(بدکاره)ر س ی

 تم تحذيري د جنگ عصلیی ترح آن سی 

 

 ردسلل ی بللازي د ت یللی  الل  ي بللاهی  

 (2/744/1ج)                                    
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 (دليران)کُند آ ران

 سر زين برکَنانياکه به سر پنجه سخ   ز

 

 کُنللا آدر ن بلله يکللاگر ک بللا  ةکل لل 

 (2/661/9ج)                                  

 (توانستن)یارستن

 آس ب نیارسلتمی  ز آتلع عشل     من که

 

 دم که بی آتع آن عش  نیلار  آسل ب   

 (1/106/11ج)                                

 (ارمکّ)گُربُز

  ين گ نه خرب گربزي آرب هلم  ز  ينلرد  

 

 بر مف للام ب  للم مجللا د مجت ا ننللا  

 (1/796/11ج)                                

 (نوعی ظرف)ساتکين

  ي گلرب د خشل  برگیلر   به  تکع تل 

 

 صللی  ی سللاز د بر کللع سللاتکینی 

 (1/726/19ج)                                

 (ترانه   سر د)نشيده  

 کن ن که باب صیا سرکنا سردب ن  آيلین 

 

 تی   ةکن ن که مرغ چمن برکشا نشیا 

 (1/774/22ج)                                

 (دشت)دِمَن

 بمنلی گلل نامیلا    بلرباتر ز رخل  بر 

 

 س ربلگشاتر ز لی  بر چمنی غنچه نُ 

 (1/114/19ج)                               

 (غالم)برخی

 جان برخی ورتته به صلح د صفا د م لر 

 

 نفرين به بي  جنگ د به بژخیم  نتقلا   

 (1/176/12ج)                                

 (با عظمت)، سترگ (بزرگ)مهين 

 ر  تللرو د  الللیم آتلل ر   سلل    ي

 

 م للین م للا مللا د سللتر  سلحشلل ر  

 (1/121/11ج)                            
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 (زغال)ان ِشت 

 هشللته زيللر سللر هللر يلل  خشللتی    

 

 خشلللل  تللللاريکتر  ز  نگ شللللتی  

 (2/112/7ج)                                  

 (زنِ فرزند مرده یا زن فرزند گم کرده)ثکال 

  بيلللام  سللل هلللاي زن  کللل  نالللله

 

   اللیس بللر تربلل  لللی  بيللام  سلل    

 (2/246/4ج)                                  

 (باغبان باغ ان ور یا خرما)ناطور 

 سیخی به کف د تیرم برآديخته  ز سلی  

 

 چ ن خ ته خرماي سیه بر کلف نلار ر   
 (1/130/3ج)                                  

 (حبوبات)بُنشنان

 غربللاچ چللرب د بنشللنانع کلله  يللن  

 

 به چشم ردتنان جز ي  عاس نی   

 (1/707/9ج)                                  

 (خشکيدن)خوشيدن 

 ریلل  ةهنلل ز  نخ تللیا چ سرچشللم  

 

 به کلان ن لللل د گ لر خل  هم آملا      

 (1/194/6ج)                                  

 (نماز د  رکعت)د گانه 

 یل چ  هلل بچ  سل    يگانه ر ز د نیلاز ا 

 

 بدگانه يی که به برگام بی نیلاز کنیلا   

 (1/272/13ج)                                 

 (در نوردیدن)نَوَشتن 

 ردز د تلللق عقربللل  آسلللا گشلللتنا

 

 عملللر ج لللان بن تلللتنا  ةصلللفح 

 (1/93/11ج)                                  

 (بيهوده)خيره 

 ا بدسل  به خیرم ع ا نی تم که بشکنم ب

 

 به ع ا  د که همه تاب  هرمن تلکنم  

 (1/311/6ج)                                  
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 (گُم کردن)یا ه کردن 

 گیر  نگین جم ب ب  کن ن که يادم کلرب  

 

 بلازي بلا  هلرمن نیاتلم     ةمحتاج م ر 

 (1/310/1ج)                                  

 (هم ردیف)هم پالکيان 

 ی د تی  ک ي  د عرولا  مصري د  ربن

 

 همه هم پالکیان تل  پلیانلا د پلشل     

 (1/171/3ج)                                  

 ((دهخدا)صابون در زبان یونانی)سامونيا 

 صفر  به ج ش روته به ا چ  کلیم رد  

 

 بايا که بو  سلقم بله سلقم نیا کننلا     

 (1/222/2ج)                                  

 

 ارگريزي صروی د نح يهنج -3-3

تواند در شعر خود با جابجا کردن عناصر سازندة جم ه، از قواعد نحوی زبان  شاعر می»     

 (46: 1،ج1331صووی،) .«هنجار گریز بزند   زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد

 از که دليل این هب .افتد واقاتّ زبان نحو ق مر  در که است آن زدایی، آشنایی نوج دشوارترین      

 دی یر،  سیوی  از   اسیت  امکانیات  محید دترین  زبان، هر نحوی انتخا    اختيار ةحوز طرفی،

 سیاختاری  بیه دنبیال   زبان، در شاعر. است نحو ةحوز همين زبان، در جویی جتنوّ ةحوز بيشترین

 عید ل    تجا ز. برگيرد در را شعری رازهای   رمز تواند نمی قواعدش   احکام با نحو که است

 بهره الواظ از مبتکر که ای شيوه هر به. است همراه زیباشناسی اغراض با معمویً رایج، استعمال از

 . ر د می شمار به  ی خاصّ سبک همان گيرد، می

هیا     در این نوج برجسته سازی، شاعر از قواعد دستوری زبان معيار عید ل میی کنید   عبیارت        

گیردد؛ البّتیه در ایین میورد هیم هیر گونیه         سازی زبیان میی   رجستهسازد که باعث ب هایی را می جم ه

انید     شود   حتّی ع مای بالغت آن را جز  عيو  ک مه شمرده هنجارگریزی باعث زیبایی شعر نمی

اند؛ امّا در بعضی موارد، شاعر به عمد یا به نا یار از ایین    استواده کرده «مخالوت با قياس»از عبارت 
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با توجه به اینکیه شیهریار، در   . شود کند   گاهی موجب زیبایی شعر نيز می یهنجارگریزی استواده م

اشعارش، گاهی با بر هم زدن دستور صرفی ک مات   گاهی با جابجایی نحوی ک مات باعث بوجود 

 . گردد هایی از این موارد اشاره می آمدن این نوج هنجارگریزی شده است، به نمونه

 (شود شکوفا می)در معنی ( می شکوفد)

 مللا تللاب د مللی چکللا تللینم چمللی 

 

 هللا تللاب    تللک وا تللک وه  مللی 

 (1/764/1ج)                                  

 (کند زاری می)در معنی ( زارد)

 نلله بلله نلملل  بلله زدر د زر نللازب    

 

 نلله بلله محنلل  بلله ردز د تللق ز رب 

 (1/711/1ج)                                  

 (ر خوردمسُ)در معنی ( سُرّیدم)

 سر يا   ز آن س ي د به پ ل ش نش لتم 

 

 چ ن م من د م  که نشینا به سر س ر 

 (1/131/21ج)                                

 (کَنَد می)به جای ( کند کَنده می)

 هر چه ت ريار  وزدن جل م می کنا ملنی

 

 بیشتر بچ  ز بنیا کنام ملی کنلا ملا ر     

 (1/46/1ج)                                    

 (پ مرده نشود)به جای ( ن  مرد)
 ردب آن گل تازم ر  که بچ به هم وشرب د می

 
 باري  گر ن دمرب بله بلر وشلار  بلردب     

 (1/231/9ج)                                  

 (بکاری ، کشت کنی)به جای ( کِشته کنی)

 به کشتز ر زمین آسمان همه چشم  سل  

 

 شته کنی خرمن آسلیا بکنلا  که آنچه ک  

 (1/217/1ج)                                  

 ( رز ندادی)به جای ( نَوَرزندانی) 
 چ تلخ  برديا تخم تلللیم گرنه تخم تربی 

 

 تا ن رز ناي زمینهچ بذر علم  وشانانی نی   

 (1/134/2ج)                                    
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 از جهت جنا مطابات دادن صوت با موصوف

 (عالم)به جای ( عالمه)

  کلللر   ي ملللرآ  لکلللف د مکرمللله

 

 ب ر عالمللله نللل  علللردس خانللله   

 (1/111/11ج)                                

 ( خياط)به جای ( خياطه)

 وکللر رخلل  د بللزا د مشللاره  سلل  

 

 يللا بلله بنیللاچ زن خیارلله  سلل      

 (2/264/12ج)                                

 (شويع)به جای ( شويعه)
 تام زنان که ملجر عصم  به خ ن خضا 

 

 صحر ي محشلر  سل    ةتاوی ترين تفیل 

 (1/742/11ج)                                
 

 

 هنجارگريزي سیکی -3-7

کنید کیه در    گریزی سبکی، شاعر یا نویسنده از د  سبک متوا ت استواده میی  در هنجار            

شود؛ مثالً در بين ک میات ادبیی   فخیيم از     را  سبک نيز گوته میشناسی به آن اضط کتب سبک

شود که سياق سخن را به ک ّی عیوض   توجّیه    اصطالحات عاميانه یا ک مات محا ره استواده می

  .کند خواننده را به خود ج ب می

گوتیاری،  های نحوی گونة  ها یا ساخت های زبان   استواده از  اژه آميختن یا اختالط گونه»       .

توانید نیوعی    در آنچه به هن ام اسیتواده از گونیة نوشیتاری زبیان خودکیار متیدا ل اسیت، میی        

اکثر شاعران معاصیر ناخودآگیاه از ایین نیوج      (32: 1،ج1331صووی،. )«سازی پدید آ رد برجسته

گرا که آشینایی   دلبسیت ی    اند؛ مخصوصاً شاعران سنّت هنجارگریزی در اشعارشان استواده کرده

ها به اشعار سنّتی   به کارگيری آن در اشعار جدید، موارد زیادی از این نوج را به  جیود آ رده  آن

شهریار نيز در یبالی اشعارش از این هنجارگریزی استواده کرده است کیه بیه میواردی از    . است

 :شود آنها اشاره می

 شاهدان اسکی باز

 کل م  تلکیار آملا    که برف آ  تا د  چه جاي لشگرا  ي تاها ن  سکی بلاز 
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 (1/196/7ج)                                   

اسیکی  »، یک ک مه ادبی   قدیمی است در معنی زیبار  که با یک  اژة جدیید مثیل   «شاهد»      

 .اند در کنار هم قرار گرفته« باز

 موزیک ییزال

 کننلا  ذرّ   بر ر  ف د نیايع کله ملی  

 

   م زي  اليز چ س   د سلردب  دسل    

 (1/122/1ج)                                  

ییک  « یییزال »یک ک مة ان  يسی است که بيشتر در د رة معاصر اسیتواده شیده     « موزیک»     

 .ک مة عربی است که در متون قدیمی کاربرد داشته است

 ای مصراج ا ّل ادبی، مصراج د م محا ره

 بزب ي زنگ کفر د بر ولردز نقلع بيلن   

 

 ل ي مچاله  تل  د رتل ش کلن   دين تاب 

 (1/374/11ج)                                

 ژاژخایی، سيمان

  ب  بنلللللاب بهلللللان ژ ژخلللللايی

 

 بنلاي بله سلیمان    ترا  ز   ض ملی  

 (1/331/17ج)                                

 (نبُردستيم)استواده از صورت قدیمی ماضی نا ی 

 یمهلا ج لت   به نثر سابم هلم  ز سلنگ ب  

 

 بر  ين ملامله پس ما زيلان نیرربسلتیم   

 (1/13/4ج)                                   

 :  یا در بيت

 گلشن ت ر  به سیر د سفر خ  نام ت ريار

 

 زدبي بگ  به  ت  که ز ب آدرب تل ر   

 (1/49/11ج)                                  

 (ز دی ب و)کلّ بيت ادبی است؛ به جز عبارت 

 (سينما)اش    در ادامه(در معنی دشمنی)دا ری 

 بتمنع هم آ  می بناب بله ردي  هلل بیل    

 

 ب دري بین با چه ا می بی  یا ب رب   لین  

 (1/40/17ج)                                   
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  ت   س  دخ نها ها دپربم صحنه بلا ز  ينع

 

 بچ تماتا کن چه رنگین سینما ب رب   لین 

 ( 1/40/11ج)                                   

 خ رب ددچ می

  د مربم  س  د باز پرستار  لاچ ماسل   

 

 خل رب  بر زناگی ما همه جا ددچ ملی  

 (2/203/12ج)                                

 .بيت را از حالت ادبی د ر کرده است(   ل خوردن) ةک م

هیای   اهی زمانی، به دليل اینکیه مربیوط بیه د ره   های ذکر شده در قاعده ک بسياری از نمونه       

 .توانند محسو  شوند قدیمی هستند، در شمار هنجارگریزی سبکی هم می

 

 هنجارگريزي گ يشی  -3-1

 اگیر  .(23: 1336شیيری، )« اسیت  درگوتیار  آن کیاربرد  موارد   زبان عينی شکل گوی ،»         

 بییه سیازد،  شییعر  ارد يسیت ن هنجییار زبیان  در کییه خیوی   گییوی  از را هیایی  سییاخت شیاعر، 

 شیعر  مکانِ   فضا با را مخاطب مح ّی،  اژگان از استواده. است زده دست گویشی هنجارگریزی

در این نوج هنجار گریزی یا قاعده کاهی، شاعر به عمد یا ناخودآگاهانیه  » .کند می آشناتر شاعر  

 (43: 1،ج1333صووی،). «کند از زبان یا گوی  خود عباراتی را  ارد زبان معيار می

، زیرا توان یک کشور  ند زبانه دانست ایران را می»: نویسد مدرّسی دربارة  ندزبان ی ایران می

کنند   هر یک به طور عمده  ، گر های قومی گوناگونی زندگی میآندر محد دة مرزهای سياسی 

ال تنهیا زبیان   گویند، امّا در عين ح در ق مر  خود، به زبان بومی یا زبان مادری خوی  سخن می

 (.33: 1333مدرّسی، )« رسمی در این کشور فارسی است

هایی برخورد کرد که نشان دهندة این  توان به نمونه با دقّت در  اژگان ادبی زبان فارسی می»      

ت ادبی نویسندگان   شعرا سعی در اقتوا   پير ی از یک سنّ ،گر ه گویندگاناست که در ایران، 

   تأثير ا نا ، امّهای خود استواده کنند اند از زبان ادبی دری در نوشته کردهتالش   اند  داشته
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از زبان   سر د    توان شعر گوت ،   ونه میخورد هایشان به  شم می آنها در نوشتهزبان مادری 

نحو  اژگان   توان صحبت کرد   از    ونه می مادری خود رسوباتی در شعر بر جای ن ذاشت؟

 (. 1146: 1333 ،سبزع ي ور)« ؟ردکه نداستوا خود مادری زبان

تیر   تیأثير گیذارتر     هیای زبیان بیرای بيیان هر یه بهتیر، عميیق        گيری از تمام ظرفيّت بهره       

از ایین   اندیشه   احساسات شیاعر نیزد هیر شیاعری از نای  بسیيار مهّمیی برخیوردار اسیت،         

بیومی   مح ّیی آن اسیت کیه     هیر م ّتیی  اژگیان     ةی بسیيار ارزنید  هیا  ره ذر، یکی از ظرفيّیت 

کیه شیاعر بیا بکیارگيری ایین تکنيیک        دهید بطیوری   یکباره خواننده را در فضایی  ی ه قرار میی 

زنید   از سیویی بیا بکیارگيری سیاختارهایی       دنيای مخاطب را با دنيای  یی ه خیود پيونید میی    

گویشییی زبییان مح ّییی کییه در زبییان هنجییار   معيییار رایییج نيسییت بییه نییوعی هنجییار گریییزی  

توانیید از نایی   زنیید کییه بییا رعایییت اصییل جمییال شناسییيک   حوییظ رسییان ی مییی ت میییدسیی

 . ایی در ترسيم فضای حاکم بر ذهن شاعر برخوردار باشد ارزنده

، ا  فارسیی اسیت  ادبیی   ة   جامعی  غالیب محیيط  اسیت   زبیان   زبان مادری شهریار، ترکیی    

شیعر  . شیود  فیور یافیت میی   های عالی هر د  میورد از ایین اشیعار در شیعر شیهریار بیه         نمونه

ا    غزليّیات فیرا ان فارسیی ا ، نشیان      آذرینمونة عالی شعر ترکی « سالم شهریار  حيدربابایه»

، شهریار بیه راحتیی دسیت بیه     آنچه باعث شده است. دهندة تس ّط ا  بر نظام زبان فارسی است 

مادری خیود ا سیت    آ ایی ا  از زبان، نحوی   گاه  اژگانیهای  گيری ، قرضگریزی بزند هنجار

گیاه دربنید    شهریار هيچ .است( زبان ادبی   زبان مادری)هر د  زبان ا  به  ط خاصّتس ّ که نتيجة

ی که در زبان آمد با مهارت خاصّ ای برای  پي  می زبان نماند   هرگاه عابهگير  پا    قواعد دست

به . کرد شعرش را تکميل می زد   آن را به شعر فارسی پيوند میاز   یک قاعده ،داشتخود   مادری

مخصوصاً ترجمة )رسد شهریار، در بعضی موارد به صورت ناخودآگاه از ک مات، عبارات  نظر می

های فارسی آنها موجود  های ترکی استواده کرده است که شاید معادل   ضر  المثل( تحت الّوظی

 . شود هایی از این موارد اشاره می نباشند که به نمونه
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 ((لغت نامه دهخدا(. )ک مه ترکی)بای کوتاه که در زیر قبای مردان پوشند ق)ارخالق 

 آن کملللر ب لللته د  رخلللال  پللل ش 

 

 دين ک غی به سر د  لقه بله گل ش   

 (2/210/17ج)                                

 (مالفه، پار ه نازک که بر ر ی کشند)شَمَد 

 خفته بلر تخل  چل  گلل سلرد الاي      

 

 ر تللمايپللاي تللا سللینه بلله زيلل    

 (2/213/1ج)                                  

 (گردنه)گد ک 

 چللل ن رم م رچللله بلللر بدر گلللادا

 

 يا چنان رتلته کله پیچیلام بله بدا     

 (2/246/11ج)                                

 (رمة اسبان)ای خی 
 گ س نا ن گل ه گل ه کرم  سلیان خیلل خیلل   

 

  يلخلان بلان د  يلخلی بلا     ها بلا گل له   گل ه 

 (2/264/17ج)                                   

 ( بز ر تمیز کربن پ س  د م ي  سیان)اَش ر 

 خ يشتن بخشنابه هرصنلتگري  بز ر کار

 

 آخ ر اش  ب ربالم ر  بم به م ت وی که میر 
 (1/111/1ج)                                    

 (جغد)بياوش 

 ذ رب  سل   زين خیرخانه بله بیو لله گل   

 

 گ  به با   رک  کلیه بخ  نا بیقل ش  

 (1/719/3ج)                             

 ( سي ه کوبيدن)تخماق 

  گللر تخريللق بللا بیللل د کلنللگ  سلل 

 

 تلل  تخمللاای دگللر هللم ردش ب ري  

 ( 1/200/9ج)                                  

 (ای بزرگ   شکاری پرنده)قوش 

 نللازنین پللرد ز تلل   ي کیلل تر رنللاز   

 

  ذر ز چنگاچ باز اضا که ا ش آملا  

 (1/723/7ج)                                  
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 (کثيف)پنتی 

 صیح گ  خنجر خ رتیا به من بم تا چلاا 

 
 بچ  ين تیلرم تلق پنتلی پتیلارم کلنم      

 (1/314/1ج)                                  

 (ن هبان)قرا ُل 

 که وربدسی  س  به با  الله ار دچ تا 

 

 به ک ت  لی  يلن محتشلم ال ط درلن     

 (1/371/1ج)                                  

 (شع ه   شراره آت )اَلُو 

 تا چه آتع زنله بلا ملزرط آملاچ کننلا     

 

 بدب  سل  د  لل    ةمه نقش ةخرمن هال 

 (1/369/10ج)                                

 (پرده)تتق 

  ز کللر ن  ولل  تللگف  هاللله تللیر ز  

 

 ن  ر جابم يکی ن ر گش  د ب   تت  

 (2/14/1ج)                                   

 (نمک)د ز 

 ت ر عشقم به هار رو  د تیا  تیرين

 

 به گناهی که زمانی به نم  گفلتم بدز  

 (1/131/4ج)                                  

 (گر زیرک   حي ه)قالّش 

 زب د پرد نله بله تلم    تم  با باب برآدي

 

 ب کع باتاش دکه ا   عش  ترط  س  

 (1/112/10ج)                                 

 ( ای داغ)دیش مه 

 بللی تلل  کللا  تللل  مللن بيگللر نللا رب 

 

 چلللايی تلللیرين تمیلللز  ز بيشللللمه 

 (1/111/12ج)                                

 (حصار)قرق 

  ز رایلق  اصر تاهان بر ارو ب يم نمانا

 

 سلکان غم مخ ر   رسا ردزي به اهم میم عرض 

 (1/214/2ج)                                  
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 (آرای )بَزَک 

  ي ت  که ملتکف کلیه د بيري د کنش 

 

 چ بزا بلارن زتل   چه کنی ظاهر زيیا 

 (1/170/16ج)                                

 ل به عفاف د بزکی سلابم کنلی  گر تجمّ

 

 آبمیز ب به صلا   لن پريلز بم کنلی     

 (1/720/1ج)                                  

 .ترکی را به صورت کامل در یک بيت گنجانده است ةگاهی شهریار یک عبارت یا جم 

 «بیللربن آتلللاي ب ينمللا » يللن يکللی  

 

 «آزااللاي چخ ل ن کل مله   »د ن بگر  

 (1/116/1ج)                                  

 «ام بر د هآن دگر کم مانده بود بایی ک ّ»  « ای پرید ر ی گردنم این یکی یک دفعه»به معنی 

 تلل ر د غ غللايی با ن للان تللا بلنللا 

 

 «الپ ا يلاد  نمله  »که ملن بیچلارم    

 (1/111/16ج)                                

ترکی را به زبان فارسی های  در بعضی از موارد، شهریار، عبارات، اصطالحات یا ضر  المثل

 .ترجمه کرده   در شعر خود آ رده است

 ت  برد وکر خر د خرمن خ ب باش که ملن 

 

    آرب بیزيللام د غربللاچ هللم آديختلله  

 (2/771/17ج)                                

میین الکيمییی الييییب، ق بيریمییی دیییواردان )المثییل ترکییی  کییه مصییراج د م ترجمییة ضییر         

ام   این خيیالم   است به این موهوم که من کار خود را انجام داده   به پاییان رسیانده  ( امآسالميش

 .راحت است
 هز ر دعام که کلربي يکلی بیلا د بیلار    

 
 کَربها نزبي که وی  لمثل هما ن بدر د 

 (1/212/14ج)                                   

 .است( زا ، کردی سی یاخينهمدان ا )المثل معر ف  که مصراج د م ترجمه ضر 

 بلللز بیچلللارم وکلللر کنلللان جلللان  
 

 آن ةمللللرب اصللللا  وکللللر بنیلللل  
 (2/161/1ج)                                    

 (گچی قاليب جان هایينا، قصا  د ر   پی آختاریر)کلّ بيت ترجمة ضر  المثل ترکی 

 .ها از اصطالحات خاصّ در آذربایجان است گاهی این ترجمه
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 اتع رول  بله بلاب د الکتلا     سابقه صا 

 

 کرب من صاف دسابمريا باکه خاعه د  آنچه 

 (1/141/1ج)                                    

 کتابم عشرتی خ  هم   ابیخ ته  ز برس د 

                                     

 بی کتا   ي مام مکتق  ز بول برکع کتابی 

 (1/310/4ج)                                    

به موهوم کسی که ایمان ندارد   یا رحم ( بی کتا = کتا  سيز)در آذربایجان از اصطالح        

 .شود ندارد استواده می

 صا رم

 من د  نخ  ها تا ةپدمرب ةبچ چ ن غنچ

 

 صا رم ب ار آيا گرصا بار گل رديادگر 

 (1/270/1ج)                                    

. شود ؛ در زبان ترکی به جای دفعه از ره استواده می(یوز یول باشد)شاید ترجمه عبارت ترکی        

 .استواده کرده باشند( یک ره)شاید نظامی   خاقانی هم به این دليل از اصطالح 

 داليللل  ر  ز وتنللله پلللاي بگشلللاي 

 

 يکلللی رم بسلللتیرب خللل يع بنملللاي 

 (2191: 1346نظامیچ )                     

 ي  رم ز لق بجلهچ منلزچ بملا ين کلن   

 

 دز بيام بد  بجلهچ بر خاا ما ين ر ن 

 (271/1: 1344خااانیچ)                      

  شم بودن

 به کشتز ر زمین آسمان همه چشم  سل  

 

 که آنچه کشته کنی خلرمن آسلیا بکنلا    

 (1/217/1ج)                                   

 بیلللا ر کنیلللز  ختلللر ن چشلللمنا د 

 

 بخلل     ي ملله م  ظللق ب رب  يللن بچ 

 (1/211/4ج)                                    

باشد که از آن برای مواظبیت دقيیق   ( گوز ا لماق)، شاید ترجمة عبارت ترکی ( شم بودن)      

 . شود استواده می

 گریزا گریز

 و بلللابز سلللنجاو بلللار ن د تللل    

 

 بلللل ب نازکللللانر  گريللللز  گريللللز  

 (1/267/7ج)                                  
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با توجّه بیه  . شبيه است( قا اقاچ)از لحاظ ساخت به اصطالح ترکی ( گریزاگریز)اصطالح        

، (گِدهاگِید )شیود؛ مثیل    اینکه در این نوج قيیدها در زبیان ترکیی ییک الیف ميیانجی آ رده میی       

نظامی گنجوی نيیز از  . طالح را آ رده باشدشاید شهریار تحت تاثير آن، این اص...   (   رها  ر)

 .  نين ساختاری استواده کرده است

 سللل یام ب  ز لشلللگر گلللام خ لللرد 

 

 سللل ي بلللاغ سللل یا آملللا رد رد    

 (1737:  1346نظامیچ )                        

 ي  بهن خ  نان

 من بخ  نم بهنی د بهنی هم تل  بخل  ن  

 

 ورض کن ساز ور مل ش صلیايی بلیلل    

 (1/217/2ج)                                    

بيیر  ( )یک دهین خندییدن  )یا ( یک دهن خواندن)در عباراتی  ون ( یک دهن)اصطالح           

نظیامی نيیز از  نیين اصیطالحی     . در زبان ترکی معمیول اسیت  ( آغيز گولمک، بيرآغيز ا خوماق

 .استواده کرده است

 بیللا تللا يلل  بهللن پللر خنللام ب ريللم  

 

 بله تلابي زنلام ب ريلم     ي   مشق ر  

 (1747: 1346نظامیچ )                    
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 تیجه گیرين

های آثار ادبی ناشی از برجسته سازی اسیت کیه بیا اسیتواده از خالّقيّیت       بسياری از زیبایی       

در ایین پی  ه ،   . آیید  به دست می( کاهی   قاعده افزایی قاعده)شاعر   از طریق هنجار گریزی 

ار فارسییی شییهریار، مییورد بررسییی قییرار گرفییت   پیینج نمونییه از انییواج برجسییته سییازی  اشییع

هنجارگریزی  اژگیانی، هنجیارگریزی زمیانی، هنجیارگریزی نحیوی، هنجیارگریزی سیبکی          )

 :از این دیوان استخراج گردید که در این بررسی، نتایج زیر به دست آمد( هنجارگریزی گویشی

ر خاصّ خود، ک میات   ترکيبیاتی را خ یق کیرده  کیه در زیبیایی       شهریار با قدرت ادبی   ابتکا -1

 .آثارش تأثير بسزایی داشته است

در بعضی مواقع، شهریار در قواعد زبان هنجار تغييراتی  ارد کرده که باعث برجسته سازی زبان  -2

 .شده است

گرایی استواده  نلغات بای   انا با متون کالسيک فارسی، گاهی از باستا ةشاعر با استواده از دامن -3

 . کرده که در فخامت بعضی ابيات  نا  مهمّی داشته است

نشيب   فرازهای زندگی شهریار باعث شده که از ییک طیرف بیا اصیطالحات   لغیات میدرن        -4

معاصر سر   کار داشته باشد   از طرف دی ر از ک مات   اصطالحات قدیمی استواده کند که این 

 .ریزی سبکی شده استمسأله باعث ایجاد یک نوج هنجارگ

با توجّه به اینکه زبان مادری شاعر، ترکی بوده است، در بعضی مواقیع بیه صیورت آگاهانیه ییا       -1

 . ناآگاهانه بر زبان هنجار تاثير گذاشته   باعث برجسته سازی شده است

ی در بسیياری از  های شهریار، عمدتاً زیبایی اشعارش را از بين نبرده اسیت   حتّی   هنجارگریزی  -6

 .کند ص   برجست ی خاصّی به ابيات  داده که توجّه مخاطب را به خود ج ب میرد تشخّموا

 

 

 ها يابب ت 

 . ستفابم تام  س (  نتشار   نگام)بر  ين پددهع  ز بي  ن بد جلاي ت ريار  -1

ارة صلفحه د بیل    هاي بلا  ز آن به ترتیقچ تلم  بر ي جلا  ستفابم تام  س  د تمارم( ج)بر پايان هر بی   ز ع يم  ختصاري  -2

 . س 
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        59       پاييز /        33شماره   /    سـيزدهم سال                                                           (   افرسي ژپوهشي   ادبّيات  –علمي  فصلناهمء )  بهارستان سخن 23
 

 و رس  مناب  د مآخذ

 .،  اپ هشتم، تهران، نشر مرکزساختار د تأديل متن، (1331)احمدی، بابک،  -1

، سال ششیم،  31(ادبيّات   ف سوه)کتا  ماه ردنا خ بکاري زبانچ، (1332)اسحاقيان، جواد،  -2

 .11شماره

مخبیر،  یاپ  هیارم،    اس ترجمة عبّی  پیع برآماي بر نظرية ببیچ، (1331)ای  تون، تری،  -3

 .تهران، نشر مرکز

شیماره  ،1333آبیان  ، گ سیتان چ «هنجارگريزي بر مثن ي م النلا »، (1333) ،، درنان اد حسين -4

 31-31صص-111

فصی نامه  چ «ماهیّ  تللر  ز بيلاگام منتقلا ن  ردپلا    » ،(1332)حسينی مؤخّر، سيّد محسن،  -5

 .2های ادبی، شماره  پ  ه 

بیه کوشی  جهان يرمنصیور، تهیران،     بي  ن خاالانیچ  ، (1333) الدّین ابراهيم، خاقانی، افضل -6

 .انتشارات ن اه

آتنايی زب يی بر  تللار يلا ر رديلايیچ    ، (1333پیائيز )خایوی، عبّاس   نورپيشه، محسن،  -7
 .1های ادبی، انجمن زبان   ادبيّات فارسی، تهران، شمارة فص نامة پ  ه 

 .هران، انتشارات دانش اهت لو  نامه بهخا چ ،(1333)دهخدا، ع ی اکبر،  -8

زبلان  هاي  ير نی بر بلاردري د تلناخ     نقع گ يع»، (1333) ،، جهاند ستسبزع ي ور -9

، بکوشی   هیای منیاطق کیویری اییران     الم  ی گیوی   مجموعه ماایت همای  بين« وارسی

، صیص  ، دانش اه سیمنان 1333آذرماه ،  دهم   یازدهم اسماعي ی   مصطوی جباری عصمت

1141-1163. 

، 1331، زمسیتان  هنیر  چ«س  ري هنجارگريزي بر تلر س ر  »، (1331) ،، فرزانسجودی -11

 .433-433صص 32، شماره 1336بهار 

، شیماره  ، تابستان   پیایيز شعرچ « تلر تناسی نشانهآماي بر بر» ،(1333) ،_________ -11

26 21-23. 
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فصی نامه فرهن یی   ، «هنجارگريزي د ور هنجاري بر تللر »، (1333)محمّدرضا،  ،سن ری -12

 .41-42،  صص 41شماره  نيمه د م زمستان، سال د ازدهم، ،شعر

 .تهران، انتشارات ميترا،  اپ سوم نقا  ببیچ، (1333)شميسا، سير س،  -13

 .، تهران، انتشارات آگاه،  اپ  هارمم سیقی تلر، (1333)شويعی کدکنی، محمّد رضا،  -14

 .تهران، انتشارات ن اه،  اپ بيست   یکم   ن ت ريارچبي، (1333)شهریار، محمّدحسين،  -11

 .مازیار ا ّل، تهران، انتشارات  اپ تناسیچ گ يع بر برآماي، (1336)اکبر،  ع ی شيری، -16

 مهر ة، تهران، سور(نظم)ات، ج د ا ّل ، از زبان شناسی به ادبيّ(1331)صووی، کور ش،  -13

 .مهر ة، تهران، سور(شعر)ج د د م  ا چه  ببیّ ز زبان تناسی ب، (1333)،  __________-13

 .د م، تهران، سمت  اپ ملاصرچ  ببی نقا هاي نظريه، (1331)مهيار،  مادّم، ع وی -13

 نشیر  ا ّل، تهیران،  فاميان،  یاپ  ترجمة ع ی زبانچ میانی ،(1333)ترسک، رابرت،  یرنا -21

  .مرکز

آتلنايی زب يلی د هنجلار    ، (1333ان زمسیت )مدرّسی، فاطمه   احمد ند،  غیالم حسیين ،   -21

ات   ادبيّی  ةمج ة ع می پ  هشی اد  فارسی دانشکد گريزي بر  تلار نیمايی  خ  ن  الثچ

 .2ع وم انسانی دانش اه تهران، شماره 

پ  هشی اه ع یوم انسیانی       تناسلی زبلانچ   ماي بر جاملله آبر، (1333)مدرّسی، یحيی،  -22

 .تهران مطالعات فرهن ی،

 سیوم، تهیران، کتیا      اپتاعريچ  هنر نامة د ژم، (1331)، ميمنت، (ذ الادر)دقیصا مير -23

 .مهناز

 خ رد د تیرينچ ترح د تصحیح بکتر بر   زنجانیچ، (1336)، الياس بن یوسف، نظامی -24

 .تهران، انتشارات دانش اه تهران

تنايی زب يی  ز صف  هاي آ تی م ،(1331پائيز   زمستان)  لی پور، عبداهلل   همّتی، رقيه،  -21

 .فص نامة تخصّصی مولوی پ  هی، سال پنجم، شمارة د ازدهمبر مثن ي ملن يچ 
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