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 زبانی در شعرِ علی باباچاهی  هاي سازيبرجسته

 شناختیِ جِفري لیچ بر مبنايِ الگوي زبان
 

 جلیل شاکري

 عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان -استادیار

 نسبسمیه محمدي

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان -کارشناس ارشد

 چکیده
سازيِ زبانی، ویژگی و  پردازد. برجسته ی زبان و متونِ ادبی میشناسی به عنوانِ دانشی نوین، به بررسی و تحلیِل علم زبان

مند از قواعد  زدایی یعنی انحراف هدف توان با هنجارگریزي و آشنایی سازي را می مشخصۀ اصلی زبانِ ادبی است. برجسته
هايِ زبانی قابلِ  سازي تهزبانِ معیار یکسان شمرد. شعر علی باباچاهی، از شاعرانِ پست مدرنِ دهۀ هفتاد، به دلیلِ برجس

هاي روس، شعر را نوعی بازي  تأمل و بررسی است. باباچاهی و شاعرانِ پست مدرن، با تأثیرپذیريِ از آرايِ فرمالیست
آفرینی، حذف یا  هایی مانند واژه دانند و براین باورند که شعر، نوعی کاربرد خاصِ زبان است. باباچاهی از شیوه زبانی می
ها، تلفیق و  نویسیِ حروف و واژه هاي شعر، نوشتنِ پلکانی شعر، جدا جايِ عناصر زبانی، شکستنِ سطرهکاربرد ناب

نشان، ها، گریز از آرایشِ واژگانی بی همنشینیِ واژگانِ کهن با واژگان نو، حذف عناصرِ ساختاري جمله، سپیدنویسی
سازيِ زبانی شعرش بهره گرفته  هانی در یک بند شعر براي برجستههاي ناگ هاي زبانِ غیرمعیار، ایجاد تعلیق واژگان یا گونه

شناختی لیچ نشان دهیم.  هايِ زبانی شعر باباچاهی را بر مبنايِ الگويِ زبان سازي است. در این جستار برآنیم که برجسته
 تحلیلی است. -روشِ پژوهش توصیفی

 مدرن، علی باباچاهی، لیچپستسازيِ زبانی، شعرِ  ادبیات معاصر، برجسته :واژگان کلیدي
 
 مقدمه -1

گویند شعر چیزي نیست جز کارکرد خاص و ویژة شناسان میگونه که زبان توان یک هنر زبانی دانست همان شعر را می
هاست و باید از  هاي روس از جملۀ منتقدان نقد ادبی بودند که اعتقاد داشتند زبان ادبی یکی از انواع زبان زبان. فرمالیست

ها هرگاه از زبان براي گیرند به اعتقاد آن ها براي زبان دو نوع کارکرد در نظر میشناسی به آن پرداخت. آن دیدگاه زبان
اي که شیوة بیان جلبِ توجه نکند از فرایند و کارکرد خودکاريِ زبان استفاده شده بیانِ موضوعی استفاده شود به گونه

اي باشد که عناصر زبانی در آن جلب توجه کند و غیر متعارف و نامعمول به ونهکه بیان موضوع به گاست. اما هنگامی
سازي برخوردار ها معتقدند که زبانِ شعر از نهایت برجسته سازي اتفاق افتاده است. فرمالیست نظر برسد، فرایند برجسته

تأکید بر هر یک از این عوامل، یکی است. رومن یاکوبسون معتقد بود که در هر ارتباط کالمی شش عامل نقش دارند و 
گیري زبان به سوي خود پیام باشد، نقشِ ادبی زبان برجسته  کند؛ اگر تأکید کالم یا جهت هاي زبان را برجسته می از نقش

یوة شود که ش کار گرفته می اي به گیرد و عناصرِ زبان به گونه نفسه در کانونِ توجه قرار می شود؛ در این صورت، پیام فی می
رود  کار می کند و در این صورت زبان نه براي ایجاد ارتباط بلکه براي ارجاعِ به خود پیام به بیانِ پیام، جلب نظر می
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دانند و ترین شاخصۀ علم ادبی را ادبیت آن میها، مهم . به همین دلیل فرمالیست)77-72: 1369(یاکوبسون و دیگران، 
بارز شود باید زبانِ شعر و متونِ ادبی از زبان عادي عدول کند. عدولِ از زبان معیار و  که ادبیت ادبیات معتقدند براي این

تر از این اي که شاعر یا نویسنده مفاهیم آشنا را طوري جلوه دهد که گویی پیش ناآشنا ساختن تعابیرِ مألوف به گونه
زدایی را نخستین بار شکلوفسکی الح آشناییگویند. اصطمی )Defamiliarization(زدایی اند را آشناییوجود نداشته
خطوط کلی مفهوم « یدتمههنر به مثابۀ «اي با عنوانِ  گراي روسی در نقد ادبی مطرح کرد او در مقالهمنتقد شکل

ها و  کنشبینیم و قوانین کلی ادراك،  ها را نمی زدایی را بیان کرد. به نظرِ او ما در زندگِی روزمره، اشیا و ساختاِر آن آشنایی
هایی را که در  کند و همۀ چیز فرایند خودکاري، زندگی را ناپدید می«شوند. به عقیدة او  قوانین سخن براي ما خودکار می

بلعد. ازین رو براي بازگرداندنِ حس زندگی و براي حس کردنِ اشیا، چیزي به نامِ هنر وجود دارد. هنر  اطراف ماست می
شکلوفسکی و دیگران، (دهد تا اشیا و زندگی را مستقیم و بدون واسطه درك کنیم  امان میادراك حسی ما را دو باره س

. ازین رو نقشِ اصلیِ شعر، به منزلۀ هنر، مقابله با فرایند خودکار شدگی است و این عمل را از طریقِ )79-98: 1385
زدایی ادراکی، به سويِ  واننده را به سويِ آشناییزداییِ زبانی، خ آشنایی«دهد و  زداییِ از زبانِ متعارف انجام می آشنایی

ها و  زدایی، به تمامِ شگرد آشنایی«. به عبارت دیگر، )50: 1382برنتز، (کند  شیوة تازه نگاه کردنِ به جهان هدایت می
ه نماید کند تا جهانِ متن را به چشمِ خوانندگان بیگان ها استفاده می شود که مؤلف آگاهانه از آن فنونی اطالق می

برد  در حقیقت شعر کنشِ گفتمانی را به درجاتی باالتر از گفتمان زبانِ متداول می. «)48 -47: 1370احمدي، «(
موکاروفسکی، با تمایز قایل شدنِ بینِ زبان شعر و زبانِ معیار، اصطالح . بعداز شکلوفسکی، یان)46: 1384سجودي، «(

سازي را  ). البته برجسته63-65: 1373موکاروفسکی، (نی به کاربرد را در همین مع )Forgrounding(سازي  برجسته
شناسِ انگلیسی نیز با تأثیر پذیريِ از  ). جفري لیچ زبان61: 1383مکاریک، شمرد (سان  توان با هنجارگریزيِ زبانی یک می

دو طریقِ هنجارگریزي و  سازي از فرایند برجسته کهها این نظریه را شرح و بسط داد. او معتقد بود  آرايِ فرمالیست
افتد. اگر از قواعد حاکم بر زبانِ هنجار، انحراف صورت پذیرد هنجارگریزي و اگر قواعدي بر  افزایی اتفاق میقاعده

سازي از محدودیت  افزایی رخ داده است. اما از دیدگاه لیچ برجستهقواعد حاکمِ بر زبان خودکار افزوده شود قاعده
اي باشد که در ایجاد ارتباط اختالل ایجاد نکند در واقع در سازي باید به گونه یعنی برجستهخاصی برخوردار است 

سازي اگر حالت تقلید و  چنین برجسته شناسیِ کلمات توجه شود. همسازي باید به اصلِ رسانگی معنا و اصل زیبا برجسته
رفته باشد که دیگر براي خواننده تازگی نداشته باشد و  قدر در زباِن عادي و روزمره به کار تکرار به خود بگیرد یعنی آن

توان گفت که فرایند  بنابراین می«دهد.جلب توجه نکند، نقشِ اساسی خود، یعنی خالقیت ادبی را از دست می
ر، یابد و عکس آن یعنی استعمال مواردي از ادبیات در زبانِ خودکاسازي، با گذرِ از زبان به ادبیات تحقق می برجسته

سازي با قواعد حاکم بر زبانِ هنجار  ). از نظرِ لیچ، برجسته45، 1380(صفوي،«گرددتحت فرایند خودکارشدگی مطرح می
ها، به بررسی ساختارِ زبان پرداخته و آن را  در ارتباط مستقیم است به همین دلیل او پیش از اشاره به انواعِ هنجارگریزي

کند و  هاي سنتی استفاده می ده است. در گونۀ عادي، خالقِ اثر از امکانات و قابلیتبه دوگونۀ عادي و خالقانه تقسیم کر
سازي در گونۀ  کند. ازین رو، برجسته وجو می اي را جست هاي ادبی قلمرو تازه در گونۀ خالقانه، فراتر از محدودیت

ي سه سطح معنی شناسی، صورت و گیرد. او با ارائۀ الگوي زیر معتقد است که برجسته سازي بر رو خالقانه جاي می
 .)Leech, 1969 ;36-38(کند. تحققِ صوري عمل می
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 1141/  بر مبناي الگوي زبانشناختی جفري لیچ زبانی در شعرِ علی باباچاهی  هاي سازيبرجسته

 
 تحقق صوري صورت معنی شناسی

 معنی
 یا شناختی)(صریح 

 
 دستور و واژگان

 دستگاه واجی
 دستگاه خطی

 
اند مواردي مبهم اي صورت و معنیهاي دو الیهکند که در طرحاي مواردي را توجیه میبه اعتقاد لیچ این طرح سه الیه

 مانند:
 (ابزار آرایش مو)«شانه«(کتف) و «شانه «آوایی: تلفظ واحد، صورت متفاوت، مانند  ) همالف
 )./o/, va/یی: صورت واحد؛ تلفظ متفاوت. مانند  و () چندآواب

 جهان«و « یادن«پ) هم معنایی: صورت متفاوت، معنی واحد. مانند» 
 )42-43، 1380صفوي، غزال (ی متفاوت. مانند آهو در معناي عیب و نقص یا ت) چندمعنایی: صورت واحد؛ معن

سازي باید انسجام  کند. به اعتقاد لیچ برجستههاي متفاوت ایجاد میکند و گونهسازي در این سطوح عمل می برجسته    
تفسیر پذیري داشته باشد چرا که  چنین قابلیتداشته باشد یعنی عناصر برجسته شده در کل متن با هم ارتباط داشته و هم

 گیرد.بدون آن، امکان درك متن به خوبی صورت نمی
مدرن دهۀ  باباچاهی از شاعرانِ پست ها نبوده است. علیتأثیر از این انحرافات و هنجارگریزي شعرِ معاصرِ ایران هم بی

مدرن، شعر را  ا تشخص بخشیده؛ شاعران پستها وجه زبانیِ شعر خود ر هفتاد است که با تأثیرپذیري از آرايِ فرمالیست
چاهی معتقد است شعر  دانند و معتقدند شعر نباید به غیر از خود به معنایی بیرونی داللت کند. بابانوعی بازي زبانی می

 هاي انتفاعیجنگد و با احیاي انرژي کلمات، عبارات، اشارات و حذف جنبهمدرن با ابزاري شدنِ زبان به شدت می پست
مدرن به طورِ عام و در شعرِ بابا چاهی به طورِ خاص، زبان  کند. در شعرِ پستارتباط، از ابزاري شدن شعر جلوگیري می

گیرد: براي زبان دو نقش در نظر می»نم نم بارانم«یابد. وي در موخرة کتابِ  شناختی اهمیتی دو چندان می و مسائل زبان
طی. وي معتقد است که در نقش ارتباطیِ زبان، هدف تولید و انتقال معناست اما . نقش فراارتبا2. نقش صرفاً ارتباطی 1

داند و زبان در نقش فراارتباطیِ خود نه حاملِ معناست و نه قاتل آن. او در این شیوة  ارتباط، زبان را در خدمت زبان می
زبان قرار گیرد الزم است قوانین با قاعدة  که نقشِ فرا ارتباطیِ زبان برجسته شود و زبان در خدمت معتقد است براي این

آید مگر با تغییرِ در نحوِ زبان، حذف قبل از بین بروند و شعر از کاالیی شدنِ زبان جلوگیري کند که این امر به وجود نمی
باباچاهی، (د.گوین ها و فنون، هنجارگریزي می هاي زبانی و... که به همۀ این شگردها و بازياي از عبارتها و  پارهفعل

شود که هرکدام از سازي شامل هنجارگریزي و توازن می گونه که پیش از این نیز، اشاره شد برجسته). همان15: 1390
مدرن به وزن و توازن اعتقاد چندانی  هایی هستند اما از آن جایی که شاعرانِ پست این موارد خود داراي زیر مجموعه
ها در شعر بابا چاهی بر مبناي الگوي  انواع هنجارگریزي  عی شده است به بررسیِنداشتند، لذا در این پژوهش فقط س

 زبان شناختی لیچ پرداخته شود. 
 
 پیشینۀ پژوهش -2

شناختیِ لیچ در بارة متون ادبی و نقشِ  شناختیِ ساختارگرایان به ویژه الگوي زبان هاي زبان این مقاله بر اساسِ نظریه
شناس و  توان از آثارِ بابک احمدي،  حق . از جملۀ آثاري که در این زمینه منتشر شده میشعريِ زبان نوشته شده است

به تفصیل مباحث مربوط به «شعر شناسی به ادبیات، نظم و  از زبان«کوروش صفوي نام برد. صفوي در دو جلد کتابِ 
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چنین، در این زمینه  را شرح داده است. هم هاي مورد نظرِ لیچ سازي  ها و برجسته گریزي نقش شعريِ زبان و انواعِ هنجار
)، 1387(سجودي، «شعر گریزي معنایی در گفتمان  ها و هنجار تعامل سیالن نشانه«هاي زیر اشاره کرد:  توان به مقاله می

(نجمه « یرحمانگریزي نوشتاري در اشعار نصرت  هنجار«)، 1388(مدرسی، « یکدکن هنجاري در اشعار شفیعی فرایند فرا«
(مولود طالیی و «پور  هاي زبانی در داستان کوتاه شرق بنفشه، اثر شهریار مندنی برجسته سازي«)، 1393ینی سروري، حس

ابتهاج گریزي معنایی در شعر هوشنگ  هاي هنجار شناختیِ رمز به عنوان یکی از گونه بررسی زبان«)، 1393دیگران، 
سجودي، «( یکدکن گریزي لیچ و اصلِ رسانگی شفیعی ر هنجارتوهم حضور: نقد ب«) و مقالۀ 1393(شاکري و اکبري، «

هاي زبانی  سازي هایی صورت گرفته، اما به طورِ خاص با موضوعِ برجسته چاهی نیز، نقد و تحلیل ). در بارة شعرِ بابا1387
، 1390، شهریور 81ارة شناختیِ لیچ، پژوهشی انجام نشده، البته در مجلۀ آزما، شم چاهی بر مبنايِ الگويِ زبان شعرِ بابا

تألیف سریا داوودي حموله دیده شد که این مقاله نیز، «گرایی در شعرِ بابا چاهی هنجارگریزي و تجربه«عنوانِ اي با  مقاله
چاهی و معرفیِ سبک شاعري اوست و هیچ بحث و پژوهشی دربارة  هاي شعر بابا در واقع، نقد و بررسیِ دفتر

 بابا چاهی انجام نداده است.  هاي زبانی شعرِ سازي برجسته
 
 بحث و بررسی -3

دهد هنجارگریزي به هشت گونۀ واژگانی، نحوي، واجی، نوشتاري، معنایی، گویشی، سبکی و در الگویی که لیچ ارائه می
ها در شعر بابا چاهی هاي هنجارگریزي، به بررسی آن شود که در ذیل، ضمن شرح هرکدام از گونهتاریخی تقسیم می

 پردازیم: می
 
 هنجارگریزي واژگانی . 3-1

سازد، هنجارگریزي واژگانی است که در آن شاعر، از هایی که شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته مییکی از شیوه
کارگیري واژگان در شعر، مهارت، خالقیت و  کند. در واقع،  نحوة به هاي زبانِ هنجار تبعیت نمیقواعد ساخت واژه

سازي از عواملی است که باعث برجستگی زبان و  گیري از امکانات زبان و شیوة تلفیق و ترکیب در بهرهتجربۀ شاعر 
-هایی جدید می توان گفت که شاعر در هنجارگریزيِ واژگانی، واژگان و ترکیبشود. به طور کلی می سبک شاعر می

 خورد:نه هنجارگریزي زیاد به چشم میآفریند که در زبان هنجار کاربرد ندارند. در شعر بابا چاهی این گو
 * معصومیت این رقص را

 دهد که در زیر زمین خانۀ متروکی آبشاري تشخیص می
 و فشفشدمی هاي قطعه قطعه شده رااندام

 )63:1392بابا چاهی،(ندانسته برقص. 
 * در غارهاي پر از نرگس تجرد تازه،

 آوردمی فکر انگیزي
 )164همان، ذکرانگیزي (

 آمده بودي    ولی رازقیا سوسنیاکه تو زودتر از  * دوش
 )186کی مانده (همان،   نپرسیدنیادوش دوش      هیچ  رفتنیا 

فشفشد، فکرانگیزي، ذکرانگیزي، سوسنیا، رفتنیا و پرسیدنیا واژگانی هستند که در زبانِ هاي: میهاي باال واژه در نمونه
 هنجار، چندان کاربردي ندارند.
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 گریزي نحوي. هنجار3-2

در هنجارگریزي نحوي مواردي از قبیلِ جا به جایی عناصر سازندة جمله، گریز از قواعد نحوي زبانِ هنجار، گریزِ از 
جاي عناصر زبانی، تطابق ندادن عناصر سازندة جمله و کاربرد فعل نشان زبان، حذف یا کاربرد نابهآرایش واژگانی بی

هم زدنِ ساختار  گریزي، شاعر با بر ). در این نوع هنجارLeech,1969:45(رد خوالزم با مفعول صریح به چشم می
 کند.  ها و دخل و تصرف در ارکان جمله، زبانِ شعرش را متمایز و برجسته می دستوري جمله

 ها ودر اشعار بابا چاهی، حذف ارکان و عناصر جمله، بسامد زیادي دارد زیرا بابا چاهی خود معتقد است که سفیدي
تواند در روند آفرینش اثر گونه میهایی که درمتنِ شعر وجود دارند باید توسط خواننده کشف شوند و خواننده اینحذف

. به مشارکت خوانندة خالق در 1«کند: شرکت کند. وي معتقد است که با حذف عناصرِ جمله سه هدف را دنبال می
-. به تمایزِ زبانیِ شعر کمک می3کند.بندي شده پرهیز میسته. از تحول معنایی حتمی و ب2تکمیل شعر نظر دارد.

 ).61:1393(لوطیج،«کند
 
 حذف ارکان جمله. 3-2-1

 هاي خودت چال چال* که او را نیز با دست
 زیر بوتۀ گل سرخی  
 و پیرهنش را هم   
 به کالغی   
 ).618: 1392بابا چاهی، (که همیشه کالغ   

حذف شده تا خواننده با خالقیت ذهنیِ خود فعلی براي جمله بیابد تا در آفرینشِ متن، با  هاها، فعلِ جمله در این شعر
 شاعر شریک باشد و از این نمونه است شعرِ:

 کند* جهنم از تو حذر می
 بس که تو از باغ دیگران  سیب کال و انار ترش  
 ).632همان، (بس که به بام این و آن کبوتران نامه رسان را   

وقتی کارکرد زبان شعر، حس و «کند: گونه توجیه میها را این دلیلِ این حذف«صف بیرون پریدن از «اهی در کتابِ بابا چ
حالتی واضح یا مبهم در خواننده پدید آورد که تقارنی با معناي عام الهام داشته باشد، با لذت یک متن هنري رو به 

گذارند. حذف یک یا جایی براي چون و چراهاي غیر الزم باقی نمی ها) پدیدآورندة لذتی باشندروییم. اگر این (حذف
هاي ناگهانی در یک صحنه (بند) و سرانجام اجراهاي ماهرانۀ زبانی، هر گونه حذف و چند فعل یا عبارت، ایجاد تعلیق
 ).334: 1385(بابا چاهی،«سازدتعلیق را در شعر توجیه پذیر می

 
 جایی ارکان جمله. جابه3-2-2
 ).1039: 1392بابا چاهی، (با مداد نوشتن بنویس! با سرعتی از بیشتر بنویس!   *

شد: با گونه نوشته میدر این جمله ارکان و اجزاي آن، جا به جا شده است و متمم از جمله حذف شده، جمله باید این
 سرعتی بیشتر از این بنویس.
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 . کاربرد ضمیر مفعولی به جاي مفعول صریح3-2-3
 ).21: 1392ام نتراش (بابا چاهی،سري* سر  

آمد: سرم را شد جمله در واقع باید به این صورت میضمیر مفعولی در این جمله نباید جایگزین مفعول صریح می
 سرسري نتراش. شاعر با آوردن ضمیر مفعولی به جاي مفعول صریح درواقع از هنجارگریزي نحوي استفاده کرده است. 

 
 . هنجارگریزي آوایی یا واجی3-3

دهد و صورتی را به کار ها را تغییر میزند و آندر این نوع هنجارگریزي، شاعر از اصول آواییِ زبان هنجار، گریز می
برد که از نظر آوایی در زبان هنجار مرسوم نیست. در اشعار بابا چاهی بسامد این نوع هنجارگریزي زیاد نیست و با می

خوریم که شاعر از کسرة اضافه به صورت پی در میجو در مجموعه اشعارِ بابا چاهی تنها به مواردي بروستتوجه به ج
 اي که در زبان هنجار کاربردي ندارد:پی استفاده کرده است به گونه

 هايِ بزرگهايِ پشت سرِ سایههايِ نامریی*سگ
 )11: 1392بزرگ (بابا چاهی،  هايِ بعداًهايِ خون آشامهايِ بزرگ متولد نشدهقاتل

 
 . هنجارگریزي نوشتاري3-4

این نوع هنجارگریزي تا حدودي شبیه به شعر نگاره، یا شعر مصور است. شعر نگاره، شعري است که در آن کلمات به 
رب، گیرند که در قالب یک شکل قابل تشخیص، به خواننده عرضه شوند این نوع شعر در غاي در کنار هم قرار میگونه

برد که اي را در نوشتار به کار میشاعر شیوه«گریزي،  شود. به عبارت دیگر، در این نوع هنجارشعر کانکریت خوانده می
). در شعرِ 47: 1380(صفوي،«افزایدآورد بلکه مفهومی ثانوي بر مفهوم اصلی واژه میتغییري در تلفظ واژه به وجود نمی

ها و حروف،  نویسیِ واژه ها، جدا استفادة خاص از عالئم نگارشی، شکستنِ سطر گریزي، با مدرن، این نوع هنجار پست
هایی این چنینی، باعث برجستگیِ زبان و  آرایی و شگرد گیري از هنر صفحه خالی گذاشتنِ سطر یا بندي از شعر، بهره

 .افزاید دهد که به تأثیر عاطفی شعر می شود و مفهومی ثانویه به شعر می سبک شاعر می
 * فاصله  

 فاصلـــه    
 فاصلـــــه   
 فاصلـــــــــه  
 فاصلــــــــــه  
 )92: 1392بابا چاهی،(فاصلــــــــــــه    

در این شعر، بابا چاهی در ساختارکلی شعر آشنایی زدایی کرده است تا درون مایۀ شعر را که دوري و فاصله است با 
کشد یا چیزي را بابا چاهی با دور کردن حرف (ه) از حرف (ل) به تصویر می شکل آن نشان دهد؛ فاصله داشتنِ از کسی

اي که روز به یابد که این تداعی کنندة فاصلۀ تدریجی است فاصلهدر هر سطر، حرف (ه) با حرف (ل) فاصلۀ بیشتري می
 دي بر مخاطبِ شعر دارد.گریزي، تأثیرِ عاطفی شدی شده است. این نوع نوشتارِ شعر، عالوه بر هنجارروز بیشتر می

 * ما
 قطره
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 قطره      

 قطره            
 )96: 1392چکیدیم      (بابا چاهی،                    

در این شعر، بابا چاهی با شکستنِ یک سطرِ شعر و پلکانی نوشتنِ آن، ضمنِ تأکید بر مفهومِ ضمنی و برجسته کردنِ 
 کشد. ه تصویر میواژگان، شیوة تدریجیِ چکیدنِ قطره را ب

 
 . هنجارگریزي گویشی3-5

کند. در اشعار بابا اي خاص را که در زبانِ هنجار متداول نیست وارد شعر میهایی از گویشِ منطقهگاهی شاعر ساخت
 خوریم که شاعر گویش بوشهري خود را وارد شعر کرده است:چاهی نیز گاهی به این گونه شعرها برمی

 * تا عشق را 
 !موندو«  

 رودم   
 بود و نبودم   
 کُکام    
 بوام!   
 خرابم خونه   
 )321: 1392بابا چاهی، (موندو!        

هایی مثل: موندو به معنی ماندنی، رود به معنی فرزند، در این شعر، شاعر از گویش بوشهري استفاده کرده است و واژه
 است.ککا به معنی برادر، بوا به معنی پدر را به کار برده 

 
 . هنجارگریزي سبکی3-6

گریزي سبکی، گریزِ از گونۀ  گریزي سبکی، آمیزشِ دو یا چند سبک مختلف زبانی است. به عبارت دیگر، هنجار هنجار
شده در گفتار است. لیچ معتقد است هر گاه با  کار گرفته هاي نحوي به نوشتاري زبانِ معیار و استفادة از واژگان یا ساخت

گریزي سبکی تحقق  هاي سبکی از الیۀ اصلی، یعنی گونۀ نوشتاري زبان معیار، گریز صورت بگیرد هنجار تنوع کار بردنِ به
 ).Leech,1969; 50یابد ( می

 *یادت باشه
 ما به تو فرمان دادیم  
 گفتیم بشود 
 کاشف یک قاره شدي 
 ).361: 1392بیست و یکم (بابا چاهی،قرن  این ورقرار بود بترسند   سرساعت قرار بود            هاآخه اون 

 خورد.این نوع هنجارگریزي در اشعار بابا چاهی زیاد به چشم می
 
 . هنجارگریزي تاریخی 3-7
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تر از  کند که پیشهایی استفاده میزند و از صورتدر هنجارگریزي تاریخی شاعر از گونۀ زمانی زبان هنجار، گریز می
شوند. این نوع  هاي مرده و متروك محسوب میامروزه به عنوان واژگان یا ساختاند و این، در زبان متداول بوده

 نامند.گرایی یا آرکائیسم می هنجارگریزي را باستان
 مکدر هايآبگینههاي شکسته در * به چهره

 ساید دست؟می   
 برف نشسته         برف نشسته بر پر و بال کلمات ستردمیو یا که   
 )495: 1392بابا چاهی،(ران    و سر و روي رهگذ  

اي از متون و گفتارهایی را که در کاربرد این نوع هنجارگریزي در اشعار بابا چاهی زیاد نیست اما گاهی بابا چاهی پاره
-رفته و ظاهراً خارج از این شعر هیچ گونه پیوستگی با هم ندارند را در شعر خود می کار می مقاطع زمانی دور از هم به

عبارت و یا سطرِ « توان گفت شاعر از هنجارگریزي زمانی استفاده کرده است. در این نوع شعر،به نوعی می آورد که
اي براي مکالمۀ شود. این نوع شعر عرصهعاریتی نه در امتداد کارکردهاي پیشین که به عنوانِ خود متن به کار گرفته می

: 1393لوطیج، «(کند ذخیرة فرهنگی و ادبیِ زبان را احضار می خالق با حافظۀ درازمدت زبان فارسی است و انبوهی از
55.( 

 * حسنک را فرمودند که جامه بیرون کن
 من فرار و بیابان فرار  
 پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند  

 به جز من گریستندهمه زار زار می   
 )21: 1392من فرار و بیابان فرار  (بابا چاهی،  

توان نقل قول هاي مشخص شده برگرفته از کتاب تاریخ بیهقی است؛ این گونه کاربردها را نه میق جملههاي فو در نمونه
مستقیم، نه تلمیح و نه تضمین نامید در واقع همان درآمیختنِ سنت و مدرنیته است زیرا این عبارات در خارج از این 

کند. این گونه شعرها ها را فراهم میکه زمینۀ مجاورت آنمتن، هیچ گونه تناسبی با یکدیگر ندارند و این متن تازه است 
 گوید:که در جایی دیگر می چاهی کاربرد زیادي دارند چنان در اشعار بابا

 * صورتش آب که زد    شیطان نشده آدم شد و رفت 
 ).15: 1392چاهی، بابا(ید به صحرا که عشق باریده بودد  

 گوید:جا که در مقام بایزید بسطامی می یاء عطار است آناالولجملۀ فوق، برگرفته از کتاب تذکر
 به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود....

 
 . هنجارگریزي معنایی3-8

گریزي معنایی، به آن دسته از روابط  است. هنجار هاي هنجارگریزي پذیرترین حوزه هنجارگریزي معنایی، یکی از انعطاف
ها بر اساسِ قواعد نشینی واژهنمایند. هم به طورِ منطقی، ناسازگار و یا از جهاتی متناقض می شود که معنایی گفته می

صنایعی از « .شودها نقض می هایی دارد؛ در هنجارگریزي معنایی این محدودیتمعنایی حاکِم بر زبان هنجار محدودیت
شوند نتی در صنایعِ بدیع معنوي و بیان مطرح میقبیل کنایه، تشبیه، استعاره، مجاز و تشخیص و جز آن که به صورت س

 ).37: 1368شفیعی کدکنی،»(انددر چارچوب هنجارگریزي معنایی قابل بررسی
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 . استعاره3-8-1

شاعران پسانیمایی «گوید: می« یراناقرائت چهارم در شعر امروز «با عنوان «بارانم نم نم «باباچاهی خود در موخرة کتاب 
پردازي میانۀ خوبی ندارند و امورِ ذهنی را به مدد کارکردهاي زبانِ هاي روس با استعارهو فرمالیست هاچون مدرنسیتهم

هاي ظاهرا ثابتی هستند چنین به استعاره، نماد و عناصري که نشان دهندة ارزشسازند. همشعر، عینی و قابل رویت می
توان چنین نمیشود و هم استعاره رکِن اصلی زبان ادبی محسوب می جا که ). اما از آن164: 1390(بابا چاهی، «اند عالقهبی

توان گفت تقلیلِ استعاره در شعر بابا چاهی لزوماً به معناي نفی قطعی نقش استعاره را در شعر نادیده گرفت بنابراین نمی
یمایی و غیر نیمایی نیست هاي نرویکرد استعاري شاعر است به طور کلی، شعر بابا چاهی اگرچه داراي استعاره پردازي

نیز »بارانم نم نم «در «گوید: گونه که خود میخورد. همانهاي استعاري در شعرش به چشم میها و کنشاما گرایش
، »خاك زهدان «، «آرزو درخت «چون هاي تشبیهی هاي پنهان استعاري هستید اما دیگر از اضافهها و گرایششاهد کنش

-ام اما فارغ از کنشها و نمادها و... گرفتار نشدهنیست. یعنی در دام شکلِ قراردادي استعارهو.... خبري »یدخورشچشم «
 ).130: 1381بابا چاهی،»(هاي استعاري زبان هم نیستیم

 هاي استعاري در کتاب نم نم بارانم:اي از کنشنمونه
 یک ریز* بلکه هنوز محو تماشاي توست که  

 غرق نم نم بارانی     
 ).20: 1390بابا چاهی، (طور منتظر چیزي است همین یا که  

 غرق نم نم باران، استعاره از مدام اشک ریختن است.
 * حداقل سیصد و شصت و سه چار مرتبۀ دیگر 

 حبۀ قندي    
 آفتاب عالم تابی      
 شوددرته فنجان تو حل می      

 )10: 1390بابا چاهی،(شق لجوج چایخوريبا قا       
 وج، استعاره مکنیهقاشق لج

 
 . کنایه3-8-2

گیرد. کنایه عبارت است از، جمله یا کنایه یکی دیگر از صنایع بدیعی است که در حوزة هنجارگریزي معنایی قرار می
ها خود  اي که ما را متوجه معناي ثانویه کند نیز وجود ندارد. کنایهعبارتی که معناي ظاهري آن مورد نظر نیست و قرینه

شکنیِ در ساختارِ  شکنی کرده و با ساخت شوند اما بابا چاهی در ساختاِر کنایه نیز ساختارگریزي محسوب مینوعی هنج
درکار هنري البد قرار نیست درست پا بر « گوید:ها وجه زبانیِ شعر را تشخص بخشیده است. بابا چاهی خود می کنایه

-خواهند همهاي غیرتاریخی میدانی م. فرزندانی که با آدابجاي پیشینیان خود بگذاریم تا فرزندانی خلف به شمار آیی
 ).333: 1385بابا چاهی،»(مجلس ریش سفیدهاي محترم قوم و قبیلۀ خود باشند« ینِنشذیل «چنان سر به زیر و 

 * و آن که به زیر بار منت گندم گاهی 
 آن همه از رنگ و بوي جامۀ خود دور شد   
 و دیوار و آن که به زخم زبان از در    
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 .)14: 1390(بابا چاهی،  از سایۀ خود دست کشید آن قدر   
آفتابی «شکنی است که در ساختار کنایۀ  هاي فوق، دست کشیدنِ از سایه خود، نوعی هنجارگریزي و ساخت در شعر

م زبان شد: به علت زخبه مفهوم در جمع حاضر نشدن، روي داده است در واقع جمله باید این گونه نوشته می»نشدن
 فراوان دیگر آفتابی نشد.

 * گرگ باران ندیده هم  
 این همه خیس منت ابر سفید و   

 ).27: 1390سیاه نیست  (بابا چاهی،     
رود اما بابا چاهی براي گریز از زبان اي است که در مورد افراد با تجربه و کارآزموده به کار می کنایه»یدهدگرگ باران «

را به کار برده است و بدین گونه در »گرگ باران ندیده« یرِتعبپا بر جايِ پیشینیان خود نگذارد که  تکراري و براي این
 شکنی کرده است. ساختار کنایه ساخت

 
 . تناقض3-8-3

زدایی، تناقض است. تناقض و پارادوکس جمعِ دو امر متضاد در یک پاره است هاي هنريِ آشنایییکی از زیباترین شیوه
مدرن هم تناقضات به دلیل عواملی چون صنعتی شدن  شود. در شعرِ  پستهاي شعر فارسی دیده میهکه در تمام دور

چنین با تأثیرپذیري اند و همجوامع و رشد شهرنشینی و... که ذهن شاعر را سرشار از تجربیات ناهمگون و نامنظم ساخته
به «کند: اي دیدگاه کولریج را این گونه بیان میمقاله اي در شعر دارد. حسین پاینده درها، نقش ویژه از آراي فرمالیست

کند ها تعادل برقرار میدهد و بین آن اعتقاد وي زبان شعر، زبانی است که کیفیات متناقض یا متضاد را با هم آشتی می
روزمره (غیرشاعرانه)  زبانِ شعر مبین همسانی در عین افتراق، یا مبین امر انتزاعی و امر متعین است و از این حیث با زبان

 ).202: 1383پاینده،»(تفاوت دارد
 اي دارد و از بسامد باالیی برخوردار است:در اشعار بابا چاهی تناقض، نمود و برجستگِی ویژه

 هاي سفیدي* تو آدم بنفشه 
 از آغاز آفرینش زلف سیاه   
 شويبدل میپیرمرد جوانی وکم کمک به    
 که چند شاخه شقایق را   
 ).630: 1392براي روز مبادا کنار گذاشته است (بابا چاهی،     

 * در این اتاق یکسره ابري که چرا   
 آفتاب یخ زدهپشت سر       
 ).635بارد  (همان: یک ریز نمی      

 
 گیري نتیجه -4

زبانِ شعرش برجستگی و  ها، پذیري از آرايِ فرمالیست مدرن معاصر است که به دلیلِ تأثیر باباچاهی از شاعران پست علی
ساختۀ شاعر، تلفیق و  هاي نو هایی چون واژگان و ترکیب اي دارد. این برجستگیِ زبانی با شگردها و شیوه تشخص ویژه

ها، خالی گذاشتنِ سطر یا بندي از شعر،  همنشینیِ واژگانِ کهن با واژگان نو، حذف عناصرِ ساختاري جمله، سپید نویسی
گیريِ از معانیِ ثانویه واژگان، نمود یافته است. در  حروف، استفادة خاصِ از عالئمِ نگارشی و بهره ها و جدا نویسیِ واژه

ها و  گریزي مدرن باید علیه راحت طلبیِ زبان شورش به پا کند وي با به کارگیريِ انواِع هنجار نظرِ بابا چاهی شعرِ پست
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ز حالت اطالع رسان دور کند و معتقد است که خواننده در آفریدِن تعابیر نامتعارف و غیر معمول سعی دارد زبان شعر را ا

شعر باید با شاعر سهیم باشد. بابا چاهی سعی در آن دارد که به تعداد هر مخاطب معنایی خاص تولید کند و شعر را از 
کارگیريِ انواع  در بهچاهی  زند. شگرد باباحالت تک معنایی به چند معنایی سوق دهد از این رو دست به هنجارگریزي می

هاي  چنین قابلیتگونه، قدرت و توانایی خود را و همها، حاکی از اشراف وي بر زبان است و او اینهنجارگریزي
توان گفت استفادة پیچیده و بیش از حد وي  شناسیِ شعر او می کشد؛ اما از منظرِ آسیبگوناگونِ زبان فارسی را به رخ می

رسد یکی از دالیلی که باعث شده شعر ها، زبانِ شعر وي را مبهم و مشکل کرده است به نظر میاز انواعِ هنجارگریزي
چاهی کمتر مورد توجه قرار گیرد و مخاطب زیادي به خود جلب نکند، همین پیچیده بودن و استفادة بیش از حد از  بابا

که داراي تحصیالت عالی هستند به خودجلب کند ها باشد که فقط توانسته قشِر خاصی از مخاطبین را انواع هنجارگریزي
 و مخاطب عادي نتواند شعر وي را به خوبی درك کند. 

 
 . منابع5

 . تهران: نشر مرکز. ساختار و تأویل متن). 1370احمدي، بابک. (
 . تهران: نوید شیراز.ام که خیلی مشکوك استقیافه). 1381بابا چاهی، علی. (

 گفتگو، نقد و نظر، مقاله). به کوشش مازیار نیستانی. کرمان: مفرغ نگار. ( ،از صف بیرون پریدن). 1385، (_____
 . چاپ دوم. تهران: نشر چشمه.نم نم بارانم). 1390، (______
 . چاپ اول. تهران: نگاه.مجموعه اشعار). 1392، (______
 . چاپ اول. تهران: نگاه.در غارهاي پر از نرگس). 1392، (______

 . ترجمۀ فرزان سجودي. تهران: آهنگ دیگر.نظریۀ ادبی). 1382یلم. (برنتز، و
. 83. پاییزمجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی تبریز در. «تباین و تنش در ساختار شعر نشانی). «1383پاینده، حسین. (

 .212-192. صص 192شماره 
. سال ادبیات پارسی معاصر. مجلۀ «رحمانیگریزي نوشتاري در اشعار نصرت  هنجار). «1393(حسینی سروري، نجمه. 

 .70-51چهارم، شمارة اول، 
 . تهران: نیلوفر.شناختی مقاالت ادبی زبان). 1370علی ( شناس، محمد حق

. نامۀ هنر فصل، «گریزي لیچ و اصل رسانگی شفیعی کدکنی توهم حضور: نقدي بر هنجار). «1387سجودي، فرزان. (
 .42شمارة 

نامۀ  فصل. «گریزي معنایی در گفتمان شعر ها و هنجار تعامل سیالن نشانه). «1387ه خاکی، فرناز. (سجودي، فرزان و کاک
 .19. شمارة شناخت زیبا

هاي هنجارگریزي معنایی در شعر  شناختی رمز به عنوانِ یکی از گونه ی زبانبررس.» )1393شاکري، جلیل و اکبري، لیال. (
 ، دانشگاه بیرجند.93. آبان مایش ملی ادبیات و زبانشناسیمجموعه مقاالت ه. در: «هوشنگ ابتهاج

هاي روسی. ترجمۀ عاطفه طاهایی. تهران:  هایی از فرمالیست متن نظریۀ ادبیات،). 1385شکلوفسکی، ویکتور و دیگران. (
 اختران.

 . تهران: آگه.موسیقی شعر). 1368محمد رضا. (شفیعی کدکنی،
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 جلد. چاپ دوم. تهران: سورة مهر.2، ی به ادبیاتشناس از زبان). 1380صفوي، کوروش. (
 باباچاهی در وضعیتی دیگر. چاپ اول. تهران: سرزمین اهورایی. ، علیهفتاد گل زرد). 1393لوطیج، محمد. (

 .42، شمارة مجلۀ زبان و ادب فارسی. «فرایند فراهنجاري واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی). «1388مدرسی، فاطمه. (
 . ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: آگه.هاي ادبی معاصر نامۀ نظریه دانش ).1384.)نا ریمامکاریک، ایر

 .2. دورة اول، شمارة کتاب اصفهان». زبان معیار و زبان شعر ). «1373موکاروفسکی، یان. (
1. Leech , G. N. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry , New York: Longman. 
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