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  كاهي در نثر گلشيري قاعده
  *صالح گلريز

  
  چكيده

جـز   هايي به توجه به ادبيات داستاني معاصر و نقد و بررسي آن به كمك شيوه
اي را  هـاي تـازه   روز بيشتر مورد توجه بوده است، دريچهنقد سنتي كه تا به ام

در اين مقاله، نظريات مكتب فرماليسم روس و . گشايد دوستان مي بر روي ادب
شناس انگليسي، مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، كــه از ديدگــاه       ليچ، زبان

، كنند، چند اثر از هوشنگ گلشـيري  شناسي به آثار ادبي نگاه مي ادبـي و زبان
 .نويسندة معاصر، پژوهش و بررسي شده است

كــاهي  فرماليســم روس، خــود كــاري، برجســته ســازي، قاعــده: هــا كليـدواژه 
 . افزايي قاعده) هنجارگريزي (

  

  مقدمه
در  .شـود متفـاوت بـوده اسـت     ه با آنچه امـروز از آن اسـتناط مـي   مفهوم نقد در گذشت

همچون مسـائل تـاريخي،    ،متنيفرا هاي لف و ديگر زمينهمؤان به زندگي منتقد ،گذشته
فقط بـه كمبودهـاي   مكاتب نقد نوين  كه ؛ درحاليتوجه داشتند ،...اجتماعي، فرهنگي و 

 .اسـت  مورد نظرنيز آن  داليل بارز بودنكنند بلكه تجزيه و تحليل و  يك اثر نگاه نمي
قد ادبي مورد ن ةعنوان جنبشي نوين در زمين به 1مكتب فرماليسم ،در نيمه اول قرن بيستم
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1) Formalism 
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بررسـي و  بـه   ،بدون توجه به مسائل فرامتنـي  ،طرفداران اين مكتب .توجه قرار گرفت
آنها در بررسي و تفحص آثار ادبي بـه فـرم    .پرداختند شناسي مي نقد ادبي از ديدگاه زبان

ـ      فرماليست. دادند اهميت مي) شكل( اي از زبـان   ژههـاي روس نقـش ادبـي را كـاربرد وي
 ،عالوه بر جان تازه بخشـيدن بـه كـالم    ،انحراف از زبان معيار ،از ديد آنها .دانستند مي

  .سازد مفهوم جديدي را به ذهن متبادر مي
  نقش زبان

هاي متمايزي را برشمرده و در اين راستا تقسيماتي را ارائه  شناسان براي زبان نقش زبان
اي كامـل نگـاه    وان نمونـه عن به 1گانة ياكوبسن توان به الگوي شش اند، از جمله مي كرده
و  2باتوجـه بـه نظـر بـولر    «گـذاران مكتـب فرماليسـم روس اسـت      او كه از پايه. كرد

انـد   شش نقش براي زبان قايل شده كه عبـارت  (Suhrkamp 1997:176) »پروراندن آن
طــور كلــي،  بــه. از نقــش عــاطفي، نقــش ترغيبــي، ارجــاعي، فرازبــاني، همــدلي و ادبــي

ــت ــاي روس و د فرماليس ــمندان ه ــراگ «انش ــة پ ــكي 3»حلق ــه موكاروفس ، 4، ازجمل
ازجمله كساني بودند كه به نقش ادبي زبان اعتقاد داشتند  6و شوكولوفسكي 5هارورانك

دانستند كه، با انحراف از زبان خودكار، باعث تازگي  و آن را كاربرد خاصي از زبان مي
ادب، نه براي ايجـاد  زبان : گويد موكاروفسكي مي. شود كالم و درك جديدي از آن مي

رود و اين همان ديدگاهي است كه ياكوبسن  كار مي ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به
سوي خـود   داند كه توجه پيام به دهد و زبان را آن زمان داراي نقش ادبي مي دست مي به

  : آنها قايل به دو فرايند جداگانه بودند). 34، 1ج: 1380صفوي(پيام باشد 
   7خودكاري) 1
  برجسته سازي) 2

                                                                                                 

1) Jakobson 
2) Bühler 
3) Prague circle 
4) Mokarovsky 
5) Harvranek 
6. Shokolovsky 
7) atuomatization 
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در «خودكاري، اعتقاد داشت كـه   سازي و هارورانك، با توجه به تمايز ميان برجسته
شـوند   كار گرفته مـي  فرايند خودكاري، عناصر زبان در راستاي بيان موضوع و محتوا به
كارگيري  سازي زبان، به بدون آنكه شيوة بيان جلب توجه كند؛ ولي، در فرايند برجسته

اي است كه شيوة بيان جلـب نظـر كنـد و غيرمعمـول و نامتعـارف       گونه به عناصر زبان
 (16-1932:3). »باشد

» جلو«معادل   foregroundواژة . سازي از اصطالحات مهم اين مكتب است برجسته
  . رود كار مي به» طرح و الگوي زبـان خودكار«معني   است كـه در اينجا بـه» ظاهر«و 

گـرفتن از   هاي هنجار و با كمك و خروج از مؤلفه صورت عدول سازي به برجسته
كاهد  واژگان، اصطالحات، تعابير ناآشنا و بديع و ساير عوامل از يكنواختي كالم مي

به اين ترتيب، در پديد آوردن سبك ادبـي اهميـت   . كند بيني جلوگيري مي و از پيش
البته در اين مـورد  . دانند كه بسياري آن را اساس سبك ادبي مي صورتي بسيار دارد، به

جـاي   بهتر است بـه : كند شميسا پيشنهاد مي. نظران اتفاق نظر وجود ندارد بين صاحب
ترين عناصر سـبك ادبـي اسـت، زيـرا      يكي از مهم» فورگراندينگ«بگوييم » اساس«

همراه نيست و ثانياً هميشه عدول فورگرانـدينگ  » عدول«اوالً هميشه كالم ادبي با 
ورگرانـدينگ هميشـه در مقولــة زبـان نيسـت و گاهــي در       نيست و ثالثاً بحث ف

دنبـال   لحـاظ موضـوع و شخصـيت و هسـتة داسـتاني هـم بـه        تـوان بـه    داستـان مـي 
 ) 162: 1378. (فورگراندينگ بود

داند كه انگيزة هنري  سازي را عدول هنرمندانه مي شناس انگليسي، برجسته ، زبان1ليچ
  :يابد ه دو صورت تحقق مياز نظر او اين فرايند ب. داشته باشد

   2)هنجارگريزي(كاهي  قاعده) 1
   3افزايي قاعده) 2

و افزودن قواعدي » كاهي قاعده«وي عدول و خروج از قواعد جاري بر زبان هنجار را 
كـاهي ابـزاري در    از نظـر لـيچ، قاعـده   . دانـد  مي» افزايي قاعده«بر قواعد زبان هنجار را  

. رود كار مي افزايي در راستاي آفرينش نظم به قاعده كه خدمت شعرآفريني است، درحالي
                                                                                                 

1) Leech 
2) deviation 
3) extra regularity 
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تـر از   واژة شعر در اينجا مفهومي محـدودتر و فنـي  : بايد گفت» شعر«دربارة مفهوم 
نشان است و نظـم و   به مفهوم عام آن دارد كه در واقع نسبت به نظم بي» شعر«واژة 
نظم و سرانجام نثر،  شناسي، مقصود از شعر، در سبك. گيرد هر دو، را دربر مي شعر، 

هاي مختلف آثار ادبـي از آميـزش    نمونة نظري و انتزاعي، است كه گونه آن سه پيش
آيد و هر اثر درواقع در پيوستاري بين سه گونة مذكور قرار دارد؛ نظم  اينها پديد مي

. هـاي زبـان   اي است از گونه با برونة زبان سروكار دارد و شعر با درونه و نثر آميزه
افزايـي، اسـباب    ن اساس، گفتيم كه هنجارگريزي، ابزار شـعرآفريني و قاعـده  بر همي

  )1377:20سجودي. (آفريني است نظم
؛ يعنـي هرگونـه   هنجـار نيسـتند   ـا بــه هـ  كـاهي  شايان توجه است كــه تمـام قاعـده   

  . تواند در ايجاد يك اثر ادبي دخالت داشته باشد كاهي در زبان خودكار نمي قاعده
سـازي را عامـل ايجـاد زبـان ادبـي       هـا برجسـته   فرماليست چه ذكر شد،با توجه به آن

اي كـه غيرمتعـارف و ناآشـنا باشـد يـاد       گونـه  د و در اين راه از عناصر زبـان بـه  دانن مي
) 1: (گيـرد  سـازي از دو طريـق صـورت مـي     همچنين مالحظه شد كه برجسته ؛كنند  مي
يـا   »كـاهي  قاعـده «كـه  طريق عـدول و خـروج از قواعـد حـاكم بـر زبـان خودكـار        از
افزودن قواعدي بر قواعد حاكم بـر زبـان كـه بـه      )2( شود و مي يدهنام »هنجارگريزي«
ـ . شود منجر مي »افزايي قاعده« آفريني و از مـورد دوم  شـعر  عنـوان ابـزار   هاز مورد اول ب
  .آفريني ياد شده است براي نظمعاملي عنوان  به

سـازي كـه ارائـه شـد، هشـت نـوع        ، باتوجه بـه نظريـة برجسـته   (42:1969-53)ليچ
 4، زمـاني 3، واژگـاني 2، نوشـتاري 1آوايي: اند از كاهي را ارائه داده است كه عبارت قاعده

او آفـرينش اثـر ادبـي را در    . 8و معنايي) زباني( 7، گويشي6، سبكي5نحوي) گرايي باستان(
                                                                                                 

1) phonological  
2) philological 
3) lixical 
4) period deviation of historical 
5) grammatical 
6) deuiatoin of negister 
7) dialetical 
8) semantic 
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مبنـاي  بنـدي فـوق    تقسـيم . دانـد  گانـه مـي   شعر و نثر در ارتباط با اين تقسيمات هشـت 
مطالعات اين مقاله است و سعي بر آن بوده كه در زمينة نثر، باتوجـه بـه چنـد اثـر از     

بـه  . سازي در آثار اين نويسنده دست يافت هايي از برجسته هوشنگ گلشيري، به گوشه
مجموعـه  ( تاريـك مـاه   ةنيمو  هاي دردار آينه، شازده احتجاباين منظور، سه كتاب 

  . دبررسي ش) هاي كوتاه داستان
اي  در مورد گلشـيري بايـد گفـت كـه او، درطـول چنـد دهـه نويسـندگي، نويسـنده         

او، از همان آغاز، مسير خود را انتخاب كرده بود؛ بـه  . سبك شناخته شده است صاحب
هاي داستان ذهني شروع كرد و تا پايـان عمـر    با شرح و تعريف ويژگي«اين صورت كه 

تـرين   چه در آثـار نويسـندگان ديگـر مهـم    ها چه در آثار خودش و  رعايت اين ويژگي
  )300: 1379ميرعابديني . (»داد اش را تشكيل مي مشغله ذهني

كاهي در آثـار مختلـف    نمايد كه انواع قاعده وجه به اين نكته ضروري ميت ،در ادامه 
نوشـتاري خـود از  آن سـود     ةبـر سـبك و شـيو    كار برد يكساني ندارد و هر فردي بنا

توان ميزان كاربرد و درصد هركدام از  مي به كمك آمار نهايي ،دليلبه همين  .جويد مي
، دستيابي به اين ترتيب .نمودار آن را ترسيم كرد ،بر اين اساس ،ها را يافت و كاهي قاعده

  .شود پذير مي بسامدتر در هر اثر به كمك اين روش امكانبه موارد پر
 كاهي آوايي قاعده. 1

كـه در   ،هاي آوايـي  نجار و كاربرد واژگان با صورتبا كمك گريز از قواعد زبان ه
  . گيرد كاهي شكل مي اين قاعده ،اين زبان نامأنوس است

  دارم گويد دوستت مي كه مي  آن
  خنياگر غمگيني ست

...................  
  آن كه گويد دوستت دارم

  دل اندهگين شبي است
  .جويد كه مهتابش را مي

  )هاي كوچك غربت شاملو، ترانه(
كار  به/ anduhgin/» اندوهگين«جاي واژة  را به /andohgin/ »اندهگين«اعر واژة ش

  .استفاده كرده است] o[ از واكة] u[ جاي واكة برده است؛ يعني به
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  )شعر تجسمي(كاهي نوشتاري  قاعده. 2
كـاهي نــوشتاري منجـر     شدن از قوانيني كه بر نوشتار حاكم است به قاعـده  خارج

كاهي، شيوة نگارش بدون تغيير در گفتار باعـث مفهـوم    ـوع قاعدهدر ايـن ن. شود مي
اين روش براي بسياري از مردم هنوز نامأنوس است و كاربرد چنداني . شود ثانوي مي

در چند دهة اخير يـك نـوع   . اي از آن مشاهده نشد در نثر نيز نمونه. در شعر ندارد
توجه قرار گرفته است كـه، در   مورد 1نام شعر عيني يا تجسمي كاهي به از اين قاعده

شـاعر هـر شـعر را بـا     «هاي هندسي و اشكال ديگر كه مرسوم بود،  جاي فرم آن، به
» .دهـد  طرح دلبخواه خود كه معموالً تجسم عيني درونمايـة شـعر اسـت، ارائـه مـي     

  ) 196: 1377ميرصادقي (
  

 

                                                                                                 

1. concrete poem 
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  كاهي واژگاني دهقاع. 3
اند، براساس گريز از قواعـد سـاخت واژه   تو كاهي، خالق اثر مي طبق تعريف اين قاعده

سازي بزند و واژة جديدي را بسازد و از اين طريـق زبـان    در زبان هنجار، دست به واژه
  .خود را برجسته كند

  شرقاشرق شاديانه به اوج ـ آسمان
  شبنم خستگي  بر پيشاني مادر و 

  كاكل ـ پريشاني ـ آدمي
  ...ي ميالدش  ي خجسته در نقطه
  نگران،
  .و چشمان استآن د

  )قراري ماهان  شاملو، حديث بي(
يعنـي   ،كـاهي  ، باتوجه بـه ايـن قاعـده   »شاديانه«و » شرقاشرق«هاي  در شعر فوق، واژه

  .اند ساخته شده ،هاي زبان هنجار خروج از قواعد ساخت واژه
  )گرايي باستان(كاهي زماني  قاعده. 4

شـود، يعنـي  نويسـنده يـا      ام ميكاهي زماني انج سازي زبان گاه ازطريق قاعده برجسته
شاعر كلماتي را كه متعلق به دوران گذشته است و امروزه كمرنگ شده و بسامد خود 

  ...برد كار مي را از دست داده است به
كـاهي بـه تناسـب     گلشيري ازجمله نويسندگاني است كه در آثار خود از ايـن قاعـده  

اين مفهوم محدود بـه  : گويد يي ميگرا شفيعي كدكني درمورد باستان. استفاده كرده است
تـر يـك كلمـه، خـود، نـوعي       حتي انتخـاب تلفـظ قـديمي     احياي واژگان مرده نيست،

كار رود و در هنجار  معني معكوس به به» وارونه«مثالً، اگر امـروز . گرايي است باستان
گونـه،  واژ  جاي وارونـه،  گرايي خواهد بود، اگر به باستان  عادي گفتار جاي داشته باشد،

  )25: 1376. (كار بريم باژگونه، واژون و امثال آن را به
  )32، شازده احتجاب. (ــ پدر سرداري شمسه مرصع پوشيده بود

  )211، معصوم سوم( .زن خبري نبود ــ از قرص ماه يا مثالً پيرزن دروغ
  .نويسنده در هر دو جملة باال از كلماتي كه ديگر كاربرد ندارند استفاده كرده است
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  كاهي نحوي قاعده. 5
است از كاربرد تمـامي قواعـدي كـه جملـة نادرسـت را در       كاهي نحوي عبارت قاعده

سازد، ولـي در زبـان برجسـته     اي درست مبدل مي لحاظ نحوي به جمله زبان خودكار به
صفوي مواردي مانند كاربرد . شود مثابه شگردي در آفرينش زبان برجسته پذيرفته مي به

  . داند ي فعل الزم را از اين مقوله ميجا فعل متعدي به
  كاهي سبكي قاعده. 6

گيري آماري درصد  مورد است، به همين دليل، در نتيجه سبكي شامل چند كاهي قاعده
ايـن  « .1.6:    شـود  در زير به سه مورد آن اشاره مي. دهد بااليي را به خود اختصاص مي

كه گونـة نوشـتاري   ) نثر(اصلي شعر  وجود دارد كه از الية) نويسنده(امكان براي شاعر 
سجودي (» هاي نحوي گفتاري استفاده كند معيار است گريز بزند و از واژگان يا ساخت

  .هاي زير از گونة گفتاري استفاده شده است در نمونه). 53:  1373
  اين پنج سال برات بس نبود تا سرت به سنگ بخوره؟! بازم همون حرفا  بسه ديگه،  ــ
  )46، دهليز. (ونا ارزش اينو ندارن كه آدم يه عمري براشون تو سولدوني بپوسهدوني ا مي

دونـم،   نمـي «: اي كه پهلوي دستش ايستاده بود زير لب غر زد گنده ــ مرد خپله و شكم
  )35، چنار. (»س شايد ديوونه

هـاي   در زبان فارسي و نيـز در زبـان  «بينم كه  باتوجه به ترتيب اركان جمله، مي .2.6
هـايي در ذهـن    به سخن ديگر، قالب. كنند هاي خاصي پيروي مي ها از طرح جمله  ر،ديگ

. »آينـد  وجود مي ها به شود و جمله ها در آن چيده مي گويندگان هر زبان هست كه واژه
  )195: 1379انوري و احمدي گيوي (

يـز  در آثارگلشيري ن. خورد چشم مي هاي گفتاري زياد به جايي اين اجزا در گونه هجاب
كاهي بسـامد بـااليي    شود و كاربرد اين قاعده شاهده ميهاي بسياري از اين دست م نمونه
  .هايي از آن اشاره شده است زير، به نمونهدر . دارد

  :قراردادن فعل در اول جمله. 1.2.6
  )163، سرخ مردي با كراوات. (هاي دودي عينك از پشت آن شيشه  كرد، نگاه مي  ــ
شـازده  . (دار بـود  ها، باهمان دسـتي كـه تـوي آسـتين چـين      چلچراغاشاره كرد به   ــ 

  )11ص   ،احتجاب
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  :قرارگرفتن متمم بعد از فعل. 2.2.6
  )6  ،شازده احتجاب. (عينكو برداشت و انداخت رو اسباب آرايش خانم  ــ
  ) 380ص ،نقشبندان. (پدربزرگان رسانند، بـه  فالن و فالن سالم مي... آخر هر نـامه   ــ

  :آوردن قيد بعد از فعل. 3.2.6
، معصوم سـوم . (ها كرد، شب مان كار مي ــ يك هفته بود روي مجلس اتاق مهمانخانه

  )210ص
  ) 52، هاي دردار آينه. (ديد، يك ماهي ها مي ــ دخترش را فقط تابستان

  :قرارگرفتن مفعول بعد از فعل. 4.2.6
  ) 28، شازده احتجاب. (بازشان راهاي  ديدم و دهان من فقط سياهي سرهاشان را مي  ــ
  )  15، شازده احتجاب! (خاموش كن، همه را: گفت  ــ

  :جدا كـردن صفت و موصوف از يكديگـر و انتقال آن در جايگاه بعد از فعل. 5.2.6
  ) 11، شازده احتجاب. (ــ ساعت پدربزرگ زنگ زد بلند

  ) 51، هاي دردار آينه. (اي بود، سبز روشن ــ اينجا و آنجا سبزه
  ) 382، نقشبندان. (ــ وقتي چراغ راه پله را روشن كرد، گرد بود و سرخ

  :حذف فعل با قرينة فعل قبل. 6.2.6
  ) 382  ،نقشبندان(هاي ساقه كوتاهش را  ش را كند و بعد كفش و جوراب شيرين باراني  ــ
  ) 192، سوم معصوم. (به حسني نگاه كرد و بعد به مردها  ــ

  :بدون وجود قرينه حذف فعل. 7.2.6
  )24، شازده احتجاب. (سر و پا با من، با شازده بزرگ ـ  پسر يك زنكه دهاتي بيـ 

شـازده  ! (آن هم توي ايـن خانـه   اش دو تا گلدان شمعداني و يك درخت بيد،  ــ همه
  )71، احتجاب

اي پوياسـت و بـا گذشـت دوران دچـار      زبان در طـول زمـان و در هـر جامعـه     .3.6
مرور تازگي و طراوت  خود  چيزي كه زماني بديع و نو بوده است به. شود دگرگوني مي

  .دهد را از دست مي
تمام توسعات زبـان كـه در قلمـرو انـواع مجـاز      «: گويد دكتر شفيعي در اين مورد مي

اثـر  در طول تاريخ زمـان انـدك انـدك بر    ...است ) صور گوناگون استعاره و كنايه (=
او در اين ). 1376: 14(  »شود قاموسي زبان مي ةاخل حوزكثرت استعمال مبتذل شده و د
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كـه از  نظر او، اين تشـبيه حسـي، قبـل از آن    از. كند ياد مي» بلبلي چشم«از لوبياي  مورد
 ،و به يك واژه در معني قاموسي خـود تبـديل شـود    خصوصيت مجازي آن كاسته شود

  :مله استنيز از اين ج هاي زير نمونه. مسلماً بديع و زيبا بوده است
شـب  . (كنـد  ــ آقاي فكرت هم حرفي ندارد، ولي دو تا پايش را توي يك كفـش مـي  

  )6 3، شك
  .)1م(حرفي نداشتن 

  .) م(پا را توي يك كفش كردن 
. ها فقط وقتي سپيده زد و پنجره درست و حسابي روشن شد از صـدا افتادنـد   ــ سگ

  )192، معصوم اول) (192، ص معصوم اول(
  .)م(درست و حسابي 

  .) م(از صدا افتادن  
 ) زباني(كاهي گويشي  قاعده. 7

او .  سازي اسـت  كاهي در اثر خود قادر به برجسته شاعر يا نويسنده ازطريق اين قاعده
) نثر(هايي را از زبان يا گويشي غير از زبان هنجار وارد شعر  ها يا واژه ساخت«تواند  مي
  .نام دارد» كاهي گويشي قاعده«چنين انحرافي از زبان هنجار . كند

هـا، آشـنا شـدن مـردم بـا       باتوجه به رشد وسايل ارتباط جمعي، ترجمـة كتـاب  
اصـطالحات و    فرهنگ بيگانه و داليل بسيار ديگر، زبان فارسي با هجوم واژگان،

اگر موارد اخير در گفتـار و نوشـتار   . رو است هاي ديگر روبه تعابير بسيار از زبان
اصطالح در زبـان جـا افتـاده باشـد، ديگـر جـزء ايـن         و بـه كاربرد عام يافته باشد

  .آيد حساب نمي كاهي به قاعده
نظر درمورد تعيين خط مرز دقيق بين اين  باتوجه به تعاريف زبان و گويش و اختالف

شناسان بهتر است در محدودة يك كشور معـين و بـا    دو و بنا بر پيشنهاد برخي از زبان
سياسي و فرهنگـي آن، ايـن اصـطالحات تعريـف      اجتماعي، درنظرگرفتن شرايط زباني، 

  )61: 1349صادقي (» .شود
                                                                                                 

  مجازي: م ) 1
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كـاهي   گيرنـد جـزء قاعـده    بنابراين، مواردي كه در حوزة تعريف زبان قرار مـي 
كـاهي گويشـي اسـت     آيند؛ در غير اين صورت، مربوط به قاعده حساب مي زباني به

بسامد باالي ايـن هنجـارگريزي   . كه البته در اينجا زير يك عنوان آورده شده است
كـاهي در   توانـد تأثيرگـذار باشـد ولـي تأثيــر ايــن قاعـده        در تشخيص سبك مي

توان به دو نمونة  براي درك بهتر مي. كردن زبان خودكار جاي ترديد دارد برجسته
  :زير توجه كرد

 شـازده . (حتماً شـارژ دافـر روس پيشـكش حضـور انـور اقـدس كـرده        اين را   ــ
  ) 11، احتجاب

توانند  ها مي و ميان پنگ دانستند تازه خارك زده شده است ــ  و فردا، پسرها كه مي
  ) 73   ،مثل هميشه( .رطب پيدا كنند يوتوك تك

كـه كلمـات    درحـالي  ،زبـاني اسـت  » شـارژ دافـر  «فرانسـوي   ةواژ ،طبق تعريـف بـاال  
  .آيند حساب مي به شييگو »پنگ« و »خارك«

  كاهي معنايي قاعده. 8
هاي معنايي كه بر كاربرد واژگان در زبـان معيـار حـاكم     ج و عدول از مشخصهخرو

كـاهي   گانة خـود قاعـده   بندي هشت ليچ در طبقه. شود كاهي منجر مي است به اين قاعده
  .شمار آورده است به» شعر آفريني«مهمي در  معنايي را عامل

برحسـب  دار زبـان   نيهر واحد مع  در زبان خودكار،« : توان گفت مي ،به زباني ديگر
به هنگام همنشيني بـا   ،پذيري معنايي توجه به قواعد تركيبهاي معنايي خود و با مؤلفه

  )80، 2 ج: 1382صفوي (  .»هايي در كاربرد است تابع محدوديتواحدهاي ديگر، 
اثر خـود را مقيـد بـه قواعـد معنـايي حـاكم بـر زبـان          خالقِ ،كاهي در اين نوع قاعده

. كند سازي مي و برجسته ندز ميو در محور جانشيني دست به انتخاب  داند ميخودكار ن
معنـوي  شناسي سنتي در بـديع   كه در سبك ،استعاره، تشخيص، مجاز و ديگر صنايع ادبي

  .در اين حوزه قابل بررسي است ،شود مطرح مي
  ) 70  ،شب شك. (پاك كالفه شديم... مون تخم گذاشت  وقتي اين فكر توي كله  ــ
جا رو به سقفي كه پيدا نبود دراز كشيدم و سعي كردم كه شكل تـاريكي را   مانه  ــ

   )385  ،نقشبندان. (بسازم
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، درنهايـت، بـا   متـون مـورد نظـر   ة مطالعـ  بررسـي و بعد از  ،راستاي كاربرد عمليدر 
كـاهي سـبكي    شد كه كاربرد قاعـده مشخص  ها هر كدام از بخش آوردن بسامد دست به

. مـورد  اين قسمت خـود شـامل چنـد    ،شده ر تعريف ارائهب بنا. استبيش از ساير موارد 
ها مربوط بـه ايـن بخـش     كاهي قاعدهكل  %)19/92(شمارش نهايي نشان داد كه . شود مي

ـ %)3/37(يعني  ،البته بيش از نيمي از آن. است يـن  بـه ا . ة گفتـاري اسـت  مربوط به گون
مجـاز  . اسـت نزديـك   شـده بـه ايـن گونـه     تيب مشخص است كه زبان متون بررسيتر

و  اين مورد كاربرد عام دارد .ة بسيارالبته با فاصل در جايگاه دوم قرار دارد، مستعمل نيز
بـه   ؛ذهن نويسنده نيست ةبرند و ساخته و پرداخت كار مي ة سخنگويان زبان آن را بههم

جايي يا حذف اركـان جملـه بـا     جابه. استفاده شده است» مستعمل« ةاز واژ ،همين دليل
طبــق مقيــد نكــرده اســت كــه، بر نويســنده خــود را.  بعــدي جــا دارد ةدر رد%) 61/1(

ن خود از مشخصـات  كه ايكند جايگاه اركان جمله را مراعات  ،دستور زبان هاي باكت
  . زبان گفتاري است

كـاهي زمـاني    ة گذشتگان باعث شده است كه قاعـده توجه به آثار كالسيك و نوشت
در %) 95/2(كـاهي معنـايي نيـز  بـا      قاعـده . دهـد  ا را تشكيله كاهي كلّ قاعده%) 25/4(

طبـق تعريفـي كـه قـبالً از آن ارائـه شـد،        ،كاهي در اين قاعده. اه بعدي قرار داردجايگ
زنـد و از   نويسنده بدون توجه به قواعد معنايي در محور همنشيني به گزينش دست مـي 

طريق بسامـد عامــل   از اين. كند سازي اقدام مي اين طريق در آثار خود به خلق برجسته
كاهي گويشي است كـه بسـامد    شود و باالخره قاعده  ي در اين آثار معلوم ميـآفرينشعـر

  . است %)61/0(آن فقط 
تـر  دهد كه در اين آثار از واژگـان بيگانـه و گويشـي كم    نشان مي توجه به ارقام باال

مجازي درصـد  آن است كه زبان  ةكاهي معنايي نيز نشان بسامد قاعده. استفاده شده است
رفتـه بايـد كـاربرد عـام     كار باتوجه به اينكه مجازهاي به. شود توجهي را شامل مي قابل

خصوص در بعضي  را، به توان زبان او مي ،نداشته باشند و تراوش ذهن خود نويسنده باشد
حسـاب   انـدك بـه   علت بسـامد بسـيار   هب موارد ديگر. از اين نظر پربار دانست ،از آثار

  .نيامده است
تـوان بــا ترسـيم نمــودار زيـر نتـايج        دست آمده و درصد آنها مي اتوجه به ارقام بهب
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  .نشان دادآمده را  دست به
بنـابر آراي    ،آمده و درصد حاصـل  دست ه كمك بسامدهاي بهب ذكر است كهشايان 

  .شود زبان غالب و سبك نوشتاري ميسر مي فرماليستي، دسترسي به
شـده، صـنايع ادبـي     ذكر اين مطلب ضروري است كه، در آثار بررسـي در پايان، 

ها قابل بررسـي اسـت ولـي از آنجـا كـه       كار رفته كه از ساير جنبه ديگري نيز به
شناسـي نـوين اسـت، بـه همـين       هدف بررسي آثار اين نويسنده از ديـدگاه سـبك  

  .مختصر اكتفا شد
  

  
  منابع

  .مؤسسة فرهنگي فاطمي: تهران ،1ج  ،ر زبان فارسيدستو. 1379 حسن احمدي گيوي و انوري، حسن
  . 30ش  ،فارابي سينمايي فصلنامة، »شناسي در شعر فارسي نشانه بر درآمدي«. 1373سجودي، فرزان 

  .142ش  ،س پانزدهم ،فرهنگي كيهان، »هنجارگريزي در شعر سهراب سپهري«. 1377 ــــــــــــ 
  .آگاه: تهران ،موسيقي شعر. 1376شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .فردوس: تهران ،نقد ادبي. 1378شميسا، سيروس 
  .8ش  ،زندگي فرهنگ و ،»هاي مختلف آن زبان فارسي و گونه«. 1349صادقي، علي اشرف 

  .سورة مهر: تهران ،نظم:  1ج ،شناسي به ادبيات از زبان. )الف(1380صفوي، كورش
  .سورة مهر: تهران ،شعر: 2ج، شناسي به ادبيات زبان از. )ب(1380 ــــــــــــ

  .نيلوفر: تهران ،شازده احتجاب. 1380گلشيري، هوشنگ 
  .نيلوفر: تهران ،)هاي كوتاه داستان( نيمة تاريك ماه. 1380 ــــــــــــ
  . نيلوفر. تهران ،هاي دردار آينه. 1368 ــــــــــــ

 .مهناز: تهران ،نويسي استاند نامة هنر واژه. 1377) ذوالقدر( ميمنت ميرصادقي و ميرصادقي، جمال
  . 12ش فرهنگي، مجلة ،»ت مدرناسي سال تالش براي تثبيت ادبي«. 1379ميرعابديني، حسن 



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستانشناخت زبان

   كاهي در نثر گلشيري قاعده     56

 

Harvrank. B. 1932. The Functional Differentiation of Standard Language, Georgetown University. 
Leech, G. H. 1969. Linguistic Guide to English Poetry, N.Y: Longman. 

Suhrkamp, Manfred F. 1977. Das Induviduelle  Algemeine, Frankfurt am main. 

 
 


	Zabanshenakht 1

