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چکيده
منظومة دالويز ويس و رامين از داستانهاي روزگار اشکانيان است که فخرالدين اسعد گرگاني از شاعران بزرگ سبک
خراساني در ميان سالهاي (224-234ه.ق) به بحر هزج آن را به نظم درآورده است .هنجارگريزي يکي از مؤثرترين شيوههاي
برجستهسازي و آشنايي زدايي فخرالدين در سرايش اين مثنوي است که از اين رهگذر هم به توسعة زبان شعري و زيبايي کالم
خود پرداخته و هم لذّت درک ادبي و تأمّل مخاطب را فزوني بخشيده است .اين پژوهش سعي دارد تا با روش توصيفي-
تحليلي در چارچوب مکتب ساختارگرايي و برمبناي الگوي هنجارگريزي ليچ به بررسي پنج نوع هنجارگريزي (نحوي ،آوايي،
واژگاني ،گويشي ،زماني) در مثنوي ويس و رامين بپردازد .نتايج پژوهش حاکي از آن است که بسامد وقوع هنجارگريزي
نحوي در سخن فخرالدين گرگاني ،بيش از ساير هنجارگريزيهاست .هنجارگريزي آوايي ،معنايي ،واژگاني ،زماني ،گويشي به
ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار گرفتهاند و دو نوع هنجارگريزي سبکي و نوشتاري بسامد صفر در ويس و رامين داشتهاند.
در اين مقاله از پرداختن به هنجارگريزي معنايي چشمپوشي ميشود؛ زيرا اين گونة هنجارگريزي مجال فراختري براي ارائه،
طلب ميکند و شايسته است در مقالهاي جداگانه به اين نوع هنجارگريزي پرداخته شود.
کليدواژهها :ويس و رامين ،آشناييزدايي ،هنجارگريزي ،هنجارگريزي نحوي ،هنجارگريزي آوايي
 -1آشناييزدايي
آشنايي زدايي يکي از اصطالحات مهّم قرن بيستم است که يکي از صورتگرايان روسي به نام شکلوفسکي براي اولين بار آن را
مطرح ساخت و در مقالة «هنر به منزلة شگرد» براساس واژة روسي « »ostrevanenjaبه کار برد .درخور ذکر است که «اين
اصطالح تمامي شگردهايي را در برميگيرد که زبان شعر را با زبان نثر طبيعي و هنجار ،بيگانه ميکند و با عادتهاي زباني
مخاطبان مخالفت ميکند و در همة آثار ادبي نوعي تغيير و دگرگوني ايجاد مينمايد» (علوي مقدم .)101 :1331 ،آشناييزدايي با
برجستهسازي رابطة مستقيم دارد و معموالً با نوعي «هنجارگريزي» همراه است .به عبارت ديگر ،با «فراهنجارياي ارتباط دارد که
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امکانات ديگر معناشناسانه و حسّي يک اثر را بيازمايد و بيافريند» (احمدي .)333 :1330 ،شاعر و نويسنده ميکوشد تا در يک اثر
هنري و ادبي ،زبان شخصي ،متمايز و فردي پيدا کند .بنابراين ،ميکوشد زبان را ناآشنا سازد .پس شاعر با بيان شاعرانة خود ،از
واژگان ،عناصر زباني و  ...آشناييزدايي 1ميکند .صورتگرايان ،تمام شگردها ،ترفندها و آرايههايي که زبان شعر را از زبان
غيرشعري (معيار) جدا کرده و آن را براي مخاطب بيگانه ميساخت ،تحت عنوان کلي «آشناييزدايي» جاي دادند (پورنامداريان،
 .)2 :1332آنان معتقد بودند« :نوآوري شاعران نه در تصاويري که ترسيم ميکنند بل در زباني که به کار ميگيرند يافتني است.
اشعار شاعران براساس شيوة بيان ،شگردهاي کالمي و کاربرد ويژة زبان از يکديگر متمايز ميشوند» (احمدي.)13 :1330 ،
بنابراين ،آشنايي زدايي گاه به معناي روش نگارش است و گاه به معناي شگردها و ترفندهايي است که نويسنده و شاعر به کار
ميگيرد .ياکوبسون 4ادبيات را نمايشگر «درهم ريختن سازمان يافته گفتار متداول» (ايگلتون )2 :1343 ،ميداند .گفتار متداول يا
همان زبان معيار شامل اصطالحات ،واژگان ،تعبيرات و قواعدي است که در زبان رايج و متداول است ،ادبيات اين زبان رايج و
متداول را ناآشنا ،بديع و شگفت ميسازد .در ادبيات عمدة نوآوري و ابداع در طرز بيان و استعمال زبان است؛ چراکه زيباشناسي
با غريبسازي موارد معتاد و عادي زبان صورت مي گيرد و استفاده از زبان و لغات و عبارات غريب و برجسته در زبان خودکار
وقفه و مکث ايجاد ميکند ،چنانکه توجه مخاطب را از «چه چيزي گفتن» به «چگونه گفتن» يعني تکنيک ،روش بيان و زبان جلب
ميکند و در نتيجه وي را به التذاذ هنري ميرساند .اشعار شاعران براساس شيوه بيان شگردهاي کالمي و کاربرد ويژه زبان از
يکديگر متمايز ميشوند .هدف اين پژوهش تحليل همين شگردهاي کالمي است که به انواع هنجارگريزي در شعر منجر ميشود
و ما را در درک بهتر از سبک شعري شاعر و دريافت مقاصد معنايي او ياري ميرساند .اهميت اين پژوهش زماني روشن ميشود
که ما ميتوانيم بر اساس يافتههاي خود ،سبک و زبان شخصي شاعر را از روي کاربرد انواع هنجارگريزيها و تحليل محور
جانشيني و همنشيني زبان وي و ميزان عدول در اين دو محور تشخيص دهيم .در اين پژوهش ،ابتدا تعريفي از هنجارگريزي ارائه
ميشود ،سپس گونههاي مختلف هنجارگريزي در مثنوي ويس و رامين مورد تحليل قرار ميگيرد.
 -2هنجارگريزي
هنجارگريزي به هر نوع استفادة زباني -از کاربرد معناشناختي تا ساختار جمله -که مناسبات عادي و متعارف زبان در آن رعايت
نشود ،اشاره دارد (داد .)120 :1333 ،هنجارگريزي از يافتههاي مهم فرماليستهاست.آنان زبان ادبي را «عدول از زبان معيار»
معرفي و سبک را نيز بر اساس همين اصل مطالعه ميکردند (شميسا .)113 :1331 ،از ديدگاه ساختارگرايي ،ادبيات يک نظام
نشانهاي «ثانوي» است که يک نظام نشانهاي «اولي» يعني زبان را به کار ميگيرد و بر پايه آن بنا ميشود و به تعبير تودورف،
ادبيات نظام نمادين نخستيني نيست ،بلکه نظامي «ثانوي» است .ادبيات نظامي ازپيشموجود است؛ يعني زبان را به مثابة موادخام
مورد استفاده قرار ميدهد اما در چارچوب زبان محصور نميماند .به گفتة يوري لوتمن ،ادبيات با زبان ساخته ميشود ،اما از آن
فراتر ميرود و زبان ويژه خود را مييابد و نشانهها و قاعدههايي ميآفريند تا پيام ويژه خود را بيان کند ،اين پيام از راه زبان طبيعي
ارائه شدني نيست .زبان ادبي ،همچنان که کريستوا ميگويد از بندهاي دستوري ،نحوي و معناشناختي رهايي مييابد .به بيان ديگر،
زبان متن ادبي منش دوگانهاي دارد .از يک سو وابسته به قوانين زبان هرروزه است و از سوي ديگر ،در کنش شکستن اين قواعد
و قانونها تحقق مييابد (احمدي .)143- 344 :1330 ،شارل بودلر 3شاعر سمبوليست فرانسوي ميگويد« :راز هنر ،يافتن زباني
است شخصي ،ناآشنا و به شدت فردي و دروني» (احمدي .)303 :1331 ،برهم زدن کليشهها و عادتهاي متعارف اشکالي تازه
براي محتواي تازه ميآفريند« .شعر قاعدههاي قالبي را ميشکند ،زبان را «ويران» ميکند« ،عادت» ما را در نگرش به جهان ،هستي
و خويشتن و از اين رهگذر خود ما را عوض ميکند» (احمدي ،1330 ،ج« .)31 :1هنجارگريزي ،زماني موجب آشناييزدايي
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ميگردد که زبان را ناآشنا و غريب سازد و مخاطب را به تأمّل بيشتر وادارد و لذّت درک ادبي را فزوني بخشد» (احمدي: 1333 ،
 .)333موکاروفسکي نخستين شرط هنجارگريزي را در اين ميداند که برجستهسازي حاصل از آن ،در پي ايفاي نقش ارتباطي زبان
نباشد و ميگويد« :برجسته سازي ادبي براي بيان عيني و به خاطر خود زبان به کار رود و زبان ارتباطي را به پسزمينه 1براند»
(موکاروفسکي .)31 :1333 ،ليچ نيز در اين زمينه معتقد است که هنجارگريزي نبايد موجب اختالل در ايجاد ارتباط شود و
هرگونه هنجارگريزي در پيوند با خالقيت هنري نيست .او براي هنجارگريزي هنري ،سه شرط «نقشمندي»« ،جهتمندي» و
«هدفمندي» را مطرح ميکند (صفوي.)23/1 :1330 ،
به طورکلي از ديدگاه ساختاري ميتوان گفت ويژگيهايي که به زبان ادبي شکل ميدهد و آن را از زبان عادي متمايز ميکند
به دو مقوله مربوط ميشود -1 :ساختارهاي ثانوي که روي ساختارهاي عادي زبان قرار ميگيرند که اعمال قواعد تازهاي بر قواعد
زباني است و «قاعدهافزايي» گفته ميشود  -4انحرافهايي که نسبت به ساختار عادي زبان ايجاد ميشود و انحراف از قواعد
موجود است که «هنجارگريزي» ميگويند .حقشناس جوهر شعر را بر بنياد گريز از هنجارهاي زبان خودکار ميداند (حقشناس،
 .)2 :1331و شفيعي کدکني نيز جوهر شعر را بر شکستن هنجار منطقي زبان استوار ميبيند (شفيعي کدکني.)421 :1343 ،
همچنين سيروس شميسا سبک را حاصل انحراف و خروج از هنجارهاي عادي زبان ميداند و دامنه عدول از هنجارهاي متعارف
را هم در زمينه ديد و معني و هم در زمينه زبان ميداند (شميسا .)34 :1334 ،بهکارگيري اين دو گونه تمهيد يا شگرد است که به
اصطالح شکلگرايان و ساختارگرايان مکتب پراگ ،از زبان معمول «آشناييزدايي» ميکند و باعث «برجستهسازي» آن ميشود.
بنابراين ،بر اساس نظرية ليچ هريک از هنجارگريزيها در آفرينش شعر ،نقش جداگانه و مهمي را ايفا ميکنند که از مهمترين نوع
آنها در ويس و رامين ،هنجارگريزي نحوي و آوايي به شمار ميآيد؛ زيرا که اين دوگونه هنجارگريزي از تنوع و آزادي بااليي در
جابهجايي واژهها و تغييرات آوايي به ضرورت وزني يا مقاصد بالغي در شعر برخوردار است.
 -2-1هنجارگريزي نحوي
دشوارترين نوع آشناييزدايي آن است که در قلمرو نحو زبان اتفاق بيفتد؛ زيرا امکانات و حوزة اختيار و انتخاب نحوي هر زبان
به يک حساب ،محدودترين امکانات است .آن تنوعي که در حوزة باستانگرايي واژگاني يا خلق مجازها و کنايات وجود دارد ،در
قلمروي نحو زبان قابل تصور نيست .از سوي ديگر و با چشم اندازي ديگر ،بيشترين حوزة تنوع در زبان ،همين حوزه است
(شفيعي کدکني .)30 :1343 ،شاعر ميتواند در شعر خود با جا به جا کردن عناصر سازنده جمله از قواعد نحوي زبان گريز بزند و
زبان خود را از زبان هنجار متمايز کند به اعتقاد ليچ ،گريز از آرايش واژگاني بينشان زبان هنجارگريزي نحوي است و از آنجا که
هنجارگريزيها در کل اسباب آفرينش شعر به شمار ميروند؛ پس تغيير در آرايش واژگاني بي نشان جمله بايد به آفرينش شعر
منجر شود ،اما کورش صفوي معتقد است که در بسياري موارد هنجارگريزي نحوي ابزاري براي حفظ وزن يا قاعدهافزاييهاي
ديگر ،از قبيل حفظ قافيه يا رديف و جز آن ،به کار ميرود .البته ليچ در مورد هنجارگريزيهاي آوايي و نحوي به چنين مسئلهاي
اذعان دارد ولي باز هم اين دو نوع هنجارگريزي را ابزار شعرآفريني معرفي ميکند (صفوي .)30/4 :1330 ،جابهجايي اجزاء کالم
و بيرون آمدن از منطق طبيعي کالم در القاي بهتر مفهوم شاعر را ياري ميرساند و «تغيير نظم معمول کلمات منجر به تغيير مسير
انديشه ميشود (لونگينوس .)44 :1333 ،در واقع وقتي کالم بر مدار نحو طبيعي زبان حرکت کند ،ديدگاه گوينده دربارة موضوع
خنثي است؛ ولي همين که يکي از عناصر جمله از جايگاه طبيعي خود جابهجا شود ،در واقع موقعيت آن عنصر در نگاه گوينده
تغيير کرده است و هر نوع چيدمان کلمات ،حامل معنا و نگرشي متفاوت است .در اين نوع هنجارگريزي آنچه اهميت دارد همان
چيزي است که رومن ياکوبسن از آن به عنوان «کارکرد شعري» ياد کرده است ،وي «اهميت ادبيات را در اين ميداند که چگونه
ساختار متن به منظور برجستهسازي عناصر جوهري آن بهويژه واجشناسي و نحو تنظيم ميشود» (فالرو و ديگران-44 :1343 ،
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 .)41اگر هنجارگريزي نحوي به صورتي باشد که در کالم شخص به يک عادت زباني بدل شود و ويژگي سخن وي به حساب
آيد ،نحو شخصي وي را تشکيل ميدهد (فتوحي .)22 :1331 ،با مطالعة شعر ويس و رامين ميتوان به روشني ساختارهاي ويژه و
پرکاربرد فخرالدين را دريافت؛ نظير ترکيب مقلوب وصفي ،جابهجايي ضماير متصل شخصي که غالباً تابع اهداف بالغي خاصي
همچون تأکيد بر بخشي از اجزاي کالم و  ...است.
الف -ترکيب مقلوب وصفي
در اين مورد ،صفت برجسته و تقويت مي شود و از طرف ديگر با غني و پوياتر کردن موسيقي شعر موجب تداوم موسيقي و طنين
آن در ذهن خواننده ميشود .واکنش زبان و ايجاد ساختارهاي تازهي زباني و انحراف از نرمهاي زبان به قصد هنجارگريزي و به
منظور انتقال عواطف و احساسات و انديشه کاربرد دارد .در اين مورد به علت تکيه و تأکيد بر صفت و ايجاد نوعي موسيقي ،اين
هنجارگريزي اعتبار زيباشناختي يافته است .در تقدم صفت بر موصوف ،صفت حوزة معنايي گستردهاي مييابد و حالت
بزرگنمايي و برجستگي به آن بخشيده ميشود .اين گونه هنجارگريزي يکي از پرکاربردترين و چشمگيرترين هنجارگريزيهاي
نحوي در بيتهاي ويس و رامين است؛ زيرا جنبة توصيفي و روايي شعر و عينيتگرايي و دقتنظر شاعر در پرداخت مناظر و
شخصيتهاي داستان ،موجب کاربرد بسيار صفت در ويس و رامين شده است .اين نوع هنجارگريزي که هم در آغاز و ميان
مصراعها ديده ميشود و هم در پايان مصراعها؛ البته بسامد تکرار ترکيب مقلوب وصفي در پايان مصراعها بيشتر از ديگر
قسمتهاي مصراع است که اين خود تأييدکنندة نظر کورش صفوي در جهت حفظ نقش موسيقايي و توازن آوايي اين
هنجارگريزي است .براي مثال ،شاعر به طور متوالي و پيوسته در بيتهاي زير از ترکيبات مقلوب وصفي در آغاز مصراعها استفاده
کرده است:
ز بيييدل بنييدهاي بييي خييواب و بييي خييور

سيييپرده دل بيييه شييياهي چيييون ميييه و خيييور

ز نيييياالن عاشييييق و بيمييييار و مهجييييور

بييييييه کييييييام دشييييييمنان وزکييييييام دل دور

ز پيچيييان چييياکري سيييوزان بييير آتيييش

جهييييانش تيييييره گشييييته بخييييت سييييرکش

ز گريييييان خييييادمي بييييدبخت مسييييکين

روان از دييييييييدگانش سييييييييل خيييييييونين

ز پيييييخسييييته دلييييي خسييييتهروانييييي

عقيقييييييين ديييييييدهاي زرّييييييين رخيييييياني
(فخرالدين گرگاني)314 :1333 ،

در اين بيتها هم در پايان مصرع و هم در آغاز مصرع اين هنجارگريزي ديده ميشود:
گنيييياه آيييييد ز گيهييييان ديييييده پيييييران

خطيييييييا آييييييييد ز داننيييييييده دبييييييييران

دونييييده بيييياره هييييم در سيييير درآيييييد

برنيييييده تيييييي هيييييم کنيييييدي نماييييييد
(همان 3 :و )4

ب -جانشين ساختن صفت به جاي موصوف
روشن :روز روشن
بيييه راهانيييدر شيييب و روشييين يکيييي بيييود

کييييه جييييانش را صييييبوري انييييدکي بييييود
(فخرالدين گرگاني)134 :1333 ،
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درست :انسان درست
جيييييييييييوابش داد راميييييييييييين دالزار

کييييييه نشناسييييييد درسييييييت آزار بيمييييييار
(همان)430 :

نو :يار نو -کهن :يار کهن
وگيييير نييييو کييييرده اي نييييو را نگييييه دار

کهييييييين را نييييييييز بيهيييييييوده مييييييييازار
(همان)434 :

رفته و نابوده :روزگار رفته و نابوده
چييييه بايييييد رفتييييه را انييييدوه خييييوردن

همييييييان نييييييابوده را تيمييييييار بييييييردن
(همان)413 :

ج -مطابقت نکردن فعل و فاعل از نظر شمار
در بيتهاي ويس و رامين ،فراوان به ناهماهنگي شمار فعل و فاعل برميخوريم .هرچند که اين هنجارگريزي در بيتهاي شاعران
اين دوره به وفور ديده ميشود ،گاهي فخرالدين اين موضوع را در بعضي موارد تنها براي حفظ وزن و رعايت تناسب آوايي بيت
به کار برده است .در زير ،مواردي از ناهماهنگي ميان فعل و فاعل از لحاظ شمار آورده شده است:
 مفرد آوردن فعل براي فاعل «همه کس»:کيييه مهييير از هييييچ کيييس پنهيييان نمانيييد

هميييييه کيييييس مهييييير تابيييييان را بدانيييييد
(فخرالدين گرگاني)133 :1333 ،

فخرالدين سيزده بار براي فاعل «همه کس» فعل را مفرد ميآورد و تنها دو بار ميان آنها مطابقت را رعايت ميکند.
 آوردن فعل مفرد براي فاعل جمع ذيروح:چييييو آمييييد شييييادمان در کشييييور ميييياه

پيييييذيره رفيييييت شييييياه و لشيييييکر شييييياه
(همان)130 :

نُه مرتبه فخرالدين براي فاعل جمع ذيروح ،فعل را به صورت مفرد آورده است.
 جمع آوردن فعل براي فاعل مفرد ذيروح:بيييه تييياري شيييب ازيشيييان نييياوکانيييداز

زننييييييييد از دور مييييييييردم را بييييييييه آواز
(فخرالدين گرگاني)341 :1333 ،

چهار مرتبه براي فاعل مفرد فعل جمع آورده شده است.
د -آوردن حرف اضافه پس از متمم
روش دارد سيييييييتاره آسيييييييمان بييييييير

همييييدون مهييير دارد تييين بيييه جيييان بييير
(فخرالدين گرگاني)113 :1333 ،
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ه -جابهجايي ضماير متصل شخصي در ارکان جمله
يکي ديگر از پرکاربردترين هنجارگريزيهاي نحوي در ويس و رامين جابهجايي ضماير متصل شخصي در ارکان جمله خواه در
نقش متممي و اضافي و به خصوص در نقش مفعولي است و اين ضماير به اقسام کلمه ،مانند حرف ،اسم و فعل ميپيوندند و
شاعر براي حفظ وزن موسيقايي بيتها به ضرورت اين ضماير را جابهجا يا تکرار ميکند .اهميت زيباشناختي جابهجايي ضماير
متصل در شعر فخرالدين ،از يک سو در توان القاي موسيقي آن است و از ديگر سو از آنجا که ساختار متعارف کاربرد ضمير،
دگرگون ميشود و اين دگرگوني ،سبب برجستگي و تأکيد يک يا چند عنصر نحوي ميشود .بهکارگيري اشکال مختلف و بديع
زباني نوعي از تازگي و هنجارشکني را به همراه دارد؛ بنابراين ،خود سبب زيبايي سخن ادبي ميشود .اما زماني که اين ساختار و
اشکال زباني نوعي موسيقي را طنينانداز ميکند ،اين زيبايي مضاعف خواهد شد .در زير ،تعدادي از بيتها که اين نوع
هنجارگريزي را شامل ميشود ،آورده شده است:
سييييه ميييياه آنجييييا بمانييييد آزادهرامييييين

نديييييدش جييييز هييييواي دل جهييييانبييييين
(فخرالدين گرگاني)322 :1333 ،

کجييييا مشييييکين دبيييييرش بييييود ديييييرين

هميشييييييييه رازدار ويييييييييس و رامييييييييين
(همان)414 :

نييييه شييييان کييييردار بتييييوان آزمييييودن

نيييييه شيييييان گفتارهيييييا بتيييييوان شييييينودن
(همان)102 :

و -جابهجايي فعل معين و فعل اصلي
فخرالدين در اشعار خود از اين قاعده نحوي گريز زده است و با پس و پيش کردن فعل معين و اصلي توانسته بسامد بااليي از اين
نوع هنجارگريزي را در منظومة خود خلق کند .براي مثال:
جهانييييا ميييين ز تييييو ببريييييد خييييواهم

فرييييييب تيييييو دگييييير نشييييينيد خيييييواهم
(فخرالدين گرگاني)342 :1333 ،

سييه يييک رفتييه ز شييب گيتييي چنييان کييرد

کيييييه يکسييييير بيييييود رفتيييييه دوليييييت زرد
(همان)340 :

ز -ترکيب مقلوب اضافي
فخرالدين عالوه بر کاربرد بسيار ترکيب مقلوب وصفي ،از ترکيب مقلوب اضافي و جابهجايي مضاف و مضافٌاليه نيز استفادة
فراوان کرده است .اما ميزان و بسامد کاربرد ترکيب مقلوب اضافي نسبت به ترکيب مقلوب وصفي کمتر است .با اين حال ،شاعر
با بهرهگيري از اين نوع هنجارگريزي نحوي ،نحو و چيدمان واژگان خود را برجسته و نشاندار کرده است؛ براي مثال:
سيييخنهيييايي بگفيييت از جيييان پرتييياب

کييييه شييييايد گيييير نويسييييندش بييييه زر آب
(فخرالدين گرگاني)311 :1333 ،

بيييه مييين شيييد هرکيييه در گيييوراب خسيييتو

کييييه ميييين هسييييتم کنييييون گييييوراب بييييانو
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(همان)322 :
از آن پيشييييين وفييييا کشييييتن چييييه دارم

کيييه تيييا زيييين پيييس وفاييييت نييييز کيييارم
(همان)342 :

در بيت فوق ،عالوه بر جابجايي مضاف و مضافاليه ،صفت و موصوف نيز جابهجا شده است« .کهسار سيالب» (ص،)322
«کاخ شبستان» (ص ،)413از جمله ترکيبهاي مقلوب ديگر در ويس و رامين است.
ح -ارجاع ناصحيح اسمهاي اشاره «اين» و «آن»
در نحو محور همنشيني جمله در زبان فارسي اسم اشارة «آن» براي ارجاع به مرجع دور و اسم اشارة «اين» براي ارجاع به مرجع
نزديک است .اما گاهي فخرالدين از اين قاعده عدول کرده و در چندين جاي اسم اشارة «آن» را به مرجع نزديک و اسم اشارة
«اين» را به مرجع دور ارجاع داده است؛ براي مثال:
خيييرد بيييا مهييير هرگيييز چيييون بسيييازد

کيييه آن چيييون مييييهميييي ايييين را بتيييازد
(فخرالدين گرگاني)33 :1333 ،

سيييييتوده گيييييوهرم از ميييييام از بييييياب

کييييه اييييين از همدانسييييت آن ز گييييوراب
(همان)433 :

از آن پيشييييين وفييييا کشييييتن چييييه دارم

کيييه تيييا زيييين پيييس وفاييييت نييييز کيييارم
(همان)342 :

«رفيدا» پدر «گل» اهل گوراب و «گهر» مادر او اهل همدان است .اما در بيت باال ضماير اشاره «اين و آن» در معنا و نقش
اصلي خود به کار گرفته نشدهاند و به اين طريق يک نوع انحراف و پيچيدگي در معناي بيت ايجاد شده است.
ط -منفصل نوشتن پيشوند نفي «نه» و «مَه» از گزارۀ جمله و فاصله انداختن ميان اين دو
اگيييير تييييو بيييير وفييييايم نييييه يقينييييي

بييييييا تيييييا ايييييين گواهيييييان را ببينيييييي
(فخرالدين گرگاني)312 :1333 ،

اگرنييييه شيييياه بييييودي سييييخت عييييادل

بييييه گيييياه مهيييير و بخشييييايش نکييييودل
(همان)13 :

مييييرا بينيييييد و وز ميييين پنييييد گيريييييد

دگيييير در مهيييير خييييواهش مييييه پذيريييييد
(همان)433 :

ي -به کار بردن اسم در جايگاه و مفهوم صفت
در بيت زير «پوالد» نقش صفت را دارد و بايد به شکل «پوالدينمسمار» آورده شود ،در حالي که به صورت اسمي ذکر شده است:
چنيييين بييياغي بيييه پيييروين بيييرده دييييوار

درش را بييييييييرزده پييييييييوالد مسييييييييمار
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(فخرالدين گرگاني)413 :1333 ،
يا در اين دو بيت:
چييو پييران شييد ز پييرده جسييت بيير بييام

ربيييييودش بييييياد از سييييير لعيييييل واشيييييام
(همان)410 :

پييييس او را جييييامهييييا پوشيييييد شييييهوار

قبييييياي الليييييهگيييييون و لعيييييل دسيييييتار
(همان)434 :

«لعل» نقش صفت را براي «واشام و دستار» دارد اما به صورت اسمي به آنها اضافه شده است.
يکييييي پيکيييير بسييييان ميييياهي شيييييم

پشييييزه بييير تييينش چيييون کوکيييب سييييم
(همان)33 :

به جاي حالت وصفي «سيمين» از شکل اسمي «سيم» براي «کوکب» استفاده شده است.
همان طور که مشاهده کرديد ،در نمونههاي ذکرشده از مثنوي ويس و رامين ،شاعر با گريز از ساختهاي نحوي زبان هنجار
و قواعد حاکم بر آن  ،زبان خود را برجسته و متمايز کرده است و بيشترين نمود هنجارگريزي نحوي در سخن فخرالدين،
بهصورت گريز از آرايش غالب جملهها در زبان هنجار بوده است که در اکثر موارد اين هنجارگريزي ،خود را به صورت برجسته
و عامل مؤثر در شعرآفريني نشان داده است .بنابراين ،شاعر با تأکيد بر بخش خاصي از کالم و کاربرد غيرمتداول نسبت به نظم
پايه از يک سو چينش مناسب واژگان و ساختار عروضي شعر را حفظ کرده و از سويي ديگر ،بخشي از فرديت و نگرش شاعر
نسبت به کا ربرد الفاظ و تشخص نحوي وي در آن انعکاس يافته است .همان طور که سمبوليستها معتقدند که « کلمات را نه از
روي قواعد منطقي ،بلکه آنطور که شاعر احساس ميکند بايد با همديگر ترکيب کرد» (سيدحسيني .)443 :1333 ،در واقع شاعر
با بهرهگيري از اين نوع ترفند ،عالوه بر سرعت بخشيدن به القاي مفاهيم شاعرانه ،کالم را در سطحي باالتر از زبان هنجار قرار
ميدهد .بر اين اساس ،ميتوان گفت دست يافتن به زباني ممتاز و ويژه در شاعري ،يکي از دل مشغوليهاي فخرالدين است .او
براي رسيدن به چنين هدفي بيشترين توجه خود را به درهم ريختن نحو معمول کالم کرده است .آنچه در نظام زيباشناختي ويس
و رامين جلب نظر ميکند ،در درجة اول  ،متوجه هنجارگريزي نحوي زبان شعر اوست که بخش اعظم آن متأثر از موسيقي بيروني
و کناري است .از سويي ديگر ،در مواقعي با توجه به موضوع غنايي و تسلط عنصر عاطفه و احساس در داستان ،جمالت فشرده و
هنريتر بيان ميشود که در اين بين شاعر با جابهجايي اجزاي جمله و القاي احساسات خود در کالم و براساس اصل اقتصاد
زباني ،دست به اين نوع هنجارگريزي ميزند و با جابهجايي کلمه يا ترکيب خاصي در پي تأکيد و برجستهسازي مضمون مورد
نظر است .در جدول زير ،آماري از انواع هنجارگريزي نحوي در بخش «نامه نوشتن ويس به رامين» که شامل  100بيت است،
آورده شده است که نشاندهندة بسامد بيشتر ترکيب مقلوب وصفي نسبت به ساير موارد است.
جدول  .1فراواني انواع هنجارگريزي نحوي در ويس و رامين
انواع هنجارگريزي نحوي

تعداد

بسامد

ترکيب مقلوب وصفي

44

%11

جانشين ساختن صفت به جاي موصوف

3

%3/1

مطابقت نکردن فعل و فاعل از نظر شمار

1

%4/1
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آوردن حرف اضافه پس از متمم

0

%0

جابهجايي ضماير متصل شخصي در ارکان جمله

4

%11

جابهجايي فعل معين و فعل اصلي

1

%4/1

ترکيب مقلوب اضافي

1

%4/1

ارجاع ناصحيح اسمهاي اشاره «اين» و «آن»

0

%0

منفصل نوشتن پيشوند نفي «مه» و «نه» از گزاره

2

%10

جمله
کاربرد اسم در جايگاه و مفهوم صفت

4

%1

20

%100

بر اساس جدول فوق ،آنچه قابل ذکر است کاربرد مسلط ترکيبات مقلوب وصفي است و از آنجا که صفت توضيحي را دربارة
اسم و موصوف ميدهد ،مي تواند ديدگاه و قضاوت شاعر را در مورد موضوع بيان کند و با توجه به اينکه سبک سخن فخرالدين
سبکي تشبيهي است ،وي با کاربرد وسيع اين ترکيبات به برجسته ساختن جزئيات و تأکيد بر صفت خاص ،به دنبال مصداقجويي
براي مفاهيم انتزاعي و توضيح گستردهتر موضوع نيز هست.
 -2-2هنجارگريزي آوايي
در اين نوع هنجارگريزي ،شاعر از قواعد آوايي حاکم بر زبان خودکار يا زبان هنجار گريز ميزند و صورتي را به لحاظ آوايي به
کار ميبرد که در زبان هنجار متداول نيست و از نظر کورش صفوي هنجارگريزي در اين معنا ،معني خاصي را القا نميکند و
چنين هنجارگريزي وابسته به ضرورت حفظ وزن يا قاعدهافزاييهاي ديگر است (صفوي.)33/4 :1330 ،
انتخاب مناسبتر در کاربرد آواي واژگان بيش از هر جا در سخن ادبي ممکن است که شاعر با بهرهگيري از آن ،صورتهاي
هنرمندانه برجستهاي ميسازد که حاصل انگيزه و حساسيتهاي فردي شاعر در شکل دادن به سبک سخن خود است .بنابراين ،در
اين هنجارگريزي شاعر مجال گسترده و متنوعي براي جلب نظر خواننده و شگفتزده کردن او دارد .فخرالدين گرگاني گاه به
مقتضاي ضرورت شعر ،حرفي را از حروف کلمه حذف ميکند و آن را مخفف ميسازد يا حرفي را به حروف کلمه ميافزايد که
اين موضوع بيشتر براي رعايت وزن و توازن هجايي بيت است .عالوه بر اين ،با توجه به شناخت دقيق و کاربرد گستردة
فخرالدين از امکانات موسيقي دروني و بيروني ،شاعر در هر بخش از داستان که در پي افزايش آهنگ کالم و تأثيرگذاري باشد،
مصوتها و صات ها را مخفف و کوتاه مي سازد و در هر قسمت کالم که بازگشتي به تجربة تلخ عشقي خود دارد ،آهنگ و ريتم
مصوتها و صامتها کشيده و افزون ميشود .در زير هر کدام از اين موارد بررسي ميشود.
الف -افزودن حرفي به حروف کلمه
 درآوردن همزه در آغاز کلمهها در قياس با زبان معيار معاصر فارسي:چييييو ميييياهي خرمييييي کردنييييد همييييوار

بييييه چوگييييان و شييييراب و رود و اشييييکار
(فخرالدين گرگاني)421 :1333 ،

چيييو زيييين اشيييکوفه آييييد مييييوة جييياه

رهييييي گييييردد مييييرو را مهيييير بييييا ميييياه
(همان)333 :
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کلمات ديگري مانند «استام» (ص )310و «اطناب» (ص )411نيز از اين موارد هستند .اينگونه تصرفها را شمس قيس
«عدول از جادة صواب در شعر» ميخواند و شاعران را پند ميدهد که از اين کار درگذرند «و از کلمات پارسي و تازي جز آنچه
در خطب و رسايل غرا و فصول و حکايات سلس که مستعمل و متداول اهل فضل و ارباب طبع است در شعر خويش به کار
نبرد» و از تغيير حرفها و تحريف کلمهها از متقدمان تقليد روا نبيند (رازي.)443-444 :1333 ،
-

افزودن «ه» به آخر کلمات و قوافي مختوم به «الف»:
ز کييييار خييييود تييييو را آگيييياه کييييردم

بيييييه پيگيييييار تيييييو دل يکتييييياه کيييييردم
(فخرالدين گرگاني)120 :1333 ،

خييط نامييه چييو بخييت ميين سييياه اسييت

همييان نييونش چييو پشييت ميين دوتييا هسييت
(همان)431 :

ب -اشباع حرکتها و مصوتها
«خوشي» به اشباع واو معدله:
طييييييراز جاميييي ية شييييييادي بفرسييييييود

چييييييو آب چشييييييمة خوشييييييي بپييييييالود
(فخرالدين گرگاني)431 :1333 ،

«عفو» به اشباع صامت واو:
دگيييير ره شيييياه رامييييين را عفيي يو کييييرد

دريييييده بخييييت رامييييين را رفييييو کييييرد
(همان)404 :

«لولو» و «مبدا» به اشباع همزه:
بييييه پيييييري بييييارور شييييد شييييهربانو

تيييييو گفتيييييي در صيييييدف افتييييياد لوليييييو
(همان)23 :

کجييييييا در عييييييالم مبييييييدا و بيييييياال

بيييه ترتييييب آنچيييه بيييد بيييه گشيييت پييييدا
(همان)41 :

اشباع مصوت کوتاه ضمه«ييُي»:
دراز و گيييييييرد و آگنيييييييده دو بيييييييازو

درخييييييت دلربييييييايي گشييييييته هيييييير دو
(فخرالدين گرگاني)31 :1333 ،

جهييييان آسييييوده گشييييت از دزد و طييييرار

ز کيييييرد و ليييييور و از ره گيييييير و عييييييار
(همان)334 :

ج -مشدد کردن کلمات و افعال
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از ويژگيهاي زباني فخرالدين ،مشدد کردن واژه است که بيشتر موارد در محل قافيه و يا براي رعايت تناسب آوايي و
موسيقايي دروني بيت ديده ميشود.
هميييان بهتيييير کييييه ايييين کينييييه ببيييرّي

جهيييياني را بييييه يييييک زن بيييياز خييييرّي
(فخرالدين گرگاني)34 :1333 ،

درودت بيييييييا بسيييييييي پيييييييذرفتگاري

بييييييه شيييييياهيّ و مهيييييييّ و کامگيييييياري
(همان)12 :

د -تخفيف کلمه و حذف حرفي از حروف آن
استا :اوستا
يکيييييي نييييياقوس در دسيييييت و چليپيييييا

يکييييي آتييييش پرسييييت و زنييييد و اسييييتا
(فخرالدين گرگاني)1 :1333 ،

رو :روز
بيييييه رو انيييييده گسيييييارم آفتابسيييييت

کيييه چيييون رخسيييار تيييو بيييا نيييور و تابسيييت
(همان)313 :

تخفيف در اين کلمات نيز ديده ميشود« :زوتر :زودتر» (ص« ،)31شاند :نشاند» (ص« ،)34چنه :چينه» (ص« ،)432مکافا:
مکافات» (ص« ،)333تا :تار» (ص.)312
حذف حرف «ه بيان حرکت» از آخر کلمات ،يکي از پرکاربردترين شيوههاي تخفيف کلمه در ويس و رامين است از جمله در
کلماتي مانند «شرم زد :شرم زده» (ص« ،)13ديوزد :ديوزده» (ص« ،)433گوا :گواه» (ص )123که در زير به دو نمونه بيت از اين
گونه تخفيف اشاره ميشود:
قطر :قطره:
ز بييييياران خرميييييي چنيييييدان بيفيييييزود

کييييه گفتييييي قطيييير بيييياران خرمييييي بييييود
(فخرالدين گرگاني)313 :1333 ،

بيجاد :بيجاده
ز کييييافوري تيييينش شيييينگرف ميييييزاد

چنيييان کيييز کيييوه سييينگين لعيييل و بيجييياد
(همان)133:

ذ-کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند
خوابنيده :خوابانيده
يييييالن را مييييرگ بيييير گييييل خوابنيييييده

چييييو سروسييييتان سييييغد از بيييين بريييييده
فخرالدين گرگاني)44 :1333 ،

 / 12فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره( ،3پياپي )14پاييز1331

پردخته :پرداخته
قضييييا پردختييييه بييييود از کييييار ايشييييان

نبشييييته يييييک بييييه يييييک کييييردار ايشييييان
(همان)30:

کلمات ديگري چون« :روينيدن» (ص« ،)114پيرامن» (ص« ،)12بيامُخت» (ص« ،)401کُه» (ص« ،)32اندُه» (ص،)111
«بيهُشي» (ص« ،)33بيهُده» (ص« ،)31خامُش» (ص )43و  ...شامل اين گونه تخفيف ميشود.
ه -ساکن کردن مصوت کلمات
شييييدند از راه سييييوي ويييييس شييييادان

ز خيييييوزان آوريدنيييييدش بيييييه هميييييدان
(فخرالدين گرگاني)11 :1333 ،

کلمه «همدان» پنج مرتبه در ويس و رامين به ضرورت حفظ وزن و موسيقي بيت به صورت «همدان» تلفظ شده است .ايننوع
تخفيف در کلمات ديگري همچون«طَمع» (ص« ،)110جرْس» (ص« ،»134طَبرستان» (ص )344و «پرْسِتاران» (ص )22ديده
ميشود.
 از ديگر موارد ساکن تلفظ شدن مصوت و حرکت کلمه هنگامي است که ضماير شخصي متصل ،به کلمهاي پيوسته شوندکه در اين حالت اکثراً صامت پاياني کلمه ساکن ميشود از جمله بيتهاي:
لييييب و زلفييييينْش را دو گونييييه بيييياران

شيييييکربار ايييييين بيييييدي و مشيييييکبار آن
(فخرالدين گرگاني)23 :1333 ،

مبييير شييياها چنيييين رنيييج انيييدرين کيييار

مخيييور بييير وييييس و بييير جسيييتنْش تيميييار
(همان)33:

چييييو در گيتييييي تيييو را همسيييير نييييدانم

بيييييه ناهمسيييييرت دادن چيييييون تيييييوانم
(همان)14:

در زير به بررسي آماري گونههاي هنجارگريزي آوايي در بخش «نامه نوشتن ويس به رامين» پرداخته شده است که مي توان
به روشني به تمايز بين ميزان کاربرد آنها در اين منظومه پي برد.
جدول .2فراواني انواع هنجارگريزي آوايي در ويس و رامين
انواع هنجارگريزي آوايي

تعداد

بسامد

افزودن حرفي به حروف کلمه

1

%3/3

اشباع حرکتها و مصوتها

1

%3/3

مشدد کردن کلمات و افعال

11

%34/4

تخفيف کلمه و حذف حرفي از حروف آن

10

%33/3

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

1

%3/3

ساکن کردن مصوت کلمات

4

%40

30

%100
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همان طور که گفته شد ،بسامد کاربرد تخفيف و مشدد کردن کلمات در ويس و رامين با توجه به موضوع غنايي داستان بيشتر
از ساير موارد است .فخرالدين در جايي با رعايت وزن عروضي ،در پي سرعتانگيزي و شتاب جريان داستان برميآيد و در جايي
به شرح و تفصيل وقايع و گفتوگوها مي پردازد که با مهارت بسيار کلمات را در وزن و ترکيب جمله جاي ميدهد و احساسات
و ذوق خواننده خود را با استفاده از اين شيوه برميانگيزد تا التذاذ و درک هنريتري از داستان براي وي حاصل شود .البته گفتني
است که يکي از نشانههاي کهنگي اشعاري همچون ويس و رامين سهلانگاري در رعايت وزن عروضي است که اين امر سبب
شده است تا در اين منظومه به مواردي بربخوريم که بايد براي رعايت وزن در هنگام خواندن ،کلمهاي را مخفف يا مشدد کنيم و
گاهي هم تلفظ کلمه در زبانهاي باستاني و کهنه همچون پهلوي منجر به ايجاد اين گونه تغييرات آوايي مي شود.
 -3-2هنجارگريزي واژگاني
شاعر ميتواند در شعر خود واژهاي جديد بسازد و از اين طريق به برجستهسازي بپردازد .مسلماً اين برساختهها نشانه دارند؛ زيرا
در نظام زبان در قالب چنين ترکيبي وجود نداشتهاند .به همين دليل ،شايد بتوان گفت که هنجارگريزي واژگاني پس از
هنجارگريزي معنايي ،قويترين ابزار شعرآفريني است (صفوي .)32/4 :1330 ،گاه نويسنده يا شاعر براساس قياس دستوري و
اصول ساخت واژه ،صورت زباني تازهاي ميسازد که پيش از آن در زبان وجود نداشته است« .صورت قياس عبارت است از
صورتي که برحسب قانوني معين از روي الگوي يک يا چند صورت ديگر ساخته شده باشد» (سوسور .)431 :1313 ،واژة نو در
بافت شعر پذيرفتنيتر از نثر است؛ زيرا زبان شعر به جهاني درون خود شعر معطوف است؛ يعني واژهها در شعر ،معطوف به
خويشاند و نشانهها به خود ارجاع ميدهند نه به مصداق بيروني .از طرف ديگر ،شعر بيان تجربهاي باطني است و بسياري از اين
تجربهها يک مفهوم بيسابقهاند که در زبان موجود براي آنها واژهاي وجود ندارد ،همچنين شعر تصويرگراست و از رهگذر تخيل
به سادگي مي تواند دو مفهوم متناقض را با هم ترکيب کند و مفهومي تازه بسازد .وقتي نويسندهاي در ساخت واژههاي جديد و
بيسابقه کارش را ادامه دهد ،به هنجارآفريني زباني دست مييابد و سبک تازهاي را براي نويسنده رقم ميزند (فتوحي:1331 ،
 .)414شعر ميتواند «به کلمات جان بخشد ،ظرفيت و وسعت جاگيري مفاهيم را در آنها زياد کند ،کلمات را درخور
حساسيتهاي تازه اين عصر سازد و باالخره براي مفاهيم تازه ،باتوجه به معاني کلي زبان کلمات تازه خلق کند» (نوري عالء،
 .)11 :1323نه تنها با کاربرد و استفاده از ترفندهاي هنري چون تشبيهات و استعارات غيرمتعارف ميتوان عادتهاي زباني را از
بين برد ،بلکه با «استفاده از واژههاي جديدي که معنايشان را فقط ميتوان حدس زد ،يا گهگاه استفاده از واژههاي مهجور»...
(ولک ،)432 :1333 ،ميتوان زبان را هنري و در نتيجه دريافت پيام و مفهوم متن را دشوار و طول زمان ادراک حسي را تشديد
کرد.
فخرالدين باتوجه به دانش و توانش زباني به ساخت واژگان جديد و ترکيبات بديع دست ميزند که از يک سو سخن او را
تازه و بديع جلوه ميدهد و از سويي نيز با کاربرد اين سازهها در کنار برخي کلمات ديگر دنيايي از معني را در کلماتي اندک بيان
ميکند .همچنين فخرالدين با کاربرد اين نوع هنجارگريزي  ،دست به گزينشي در محور جانشيني زده است تا هر چه بهتر تعامل و
تناسب عناصر ساختاري شعرش را مستحکمتر کند .هنجارگريزي واژگاني در ويس و رامين در دو گروه طبقهبندي ميشود :يکي
شامل پسوندها و پيشوندهايي است که به کلمه افزوده ميشود و ديگري شامل ترکيب واژگان و همنشيني کلمات در کنار يکديگر
است .در زير به بررسي اين دو طبقه پرداخته ميشود:
الف -افزودن پسوند صفتساز«خوار» به اسم و صفت
سيييزد گييير خيييوار و انيييدهخيييوار گشيييتم

کيييه شيييمع دل بيييه دسيييت خيييود بکشيييتم
(فخرالدين گرگاني)432 :1333 ،
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تيييييو از بييييييرون نشيييييته بانيييييگداران

بييييييه خانييييييه او نشسييييييته شييييييادخواران
(همان)131:

ب .-افزودن پسوند صفتساز«ين» به اسم:
رهييييت مييييارين و کهسييييارت پلنگييييين

گيييييا و سيييينگش از خييييون تييييو رنگييييين
(فخرالدين گرگاني)132 :1333 ،

ج -افزودن پسوند مشابهت و نسبت «انه»به اسم
در و دييييييييوار و بيييييييوم و آسيييييييتانه

نگارييييييييده بيييييييه نقيييييييش چينيانيييييييه
(فخرالدين گرگاني)43 :1333 ،

اگرچييييييه بييييييود مييييييويش زنگيانييييييه

چنييييان چييييون بييييود چشييييمش آهوانييييه
(همان)421:

د -افزودن پسوند يا شبه پسوند صفتساز«کاري ،گاري» به اسم
پشييييييمان شيييييد ز مهييييير و مهرکييييياري

گزيييييييييد آزادگييييييييي و ترسييييييييگاري
(فخرالدين گرگاني)113 :1333 ،

عيييييروس گيييييل بياميييييد از عمييييياري

ببيييييييييرد از بليييييييييبالن آرامکييييييييياري
(همان)313:

د -افزودن پسوند صفت ساز «يده» به اسم
غمييييده دل هميييي گشيييت انيييدر آن بيييا

ز يييييييياد وييييييييس او را دل پييييييير از دا
(فخرالدين گرگاني)404 :1333 ،

ه -افزودن پسوند صفتساز «ا»
يکيييييي اسيييييتور مييييير دُم را خمانيييييا

شييييکفته بيييير تيييينش گييييلهيييياي زيبييييا
(همان)44:

و -افزودن پسوند مکان«ˏستان» به اسم
بيابييييان از خوشييييي همچييييون گلسييييتان

گلسيييييتان از صييييينم همچيييييون بتسيييييتان
(همان)413:

بنفشسيييتان دو زليييف خيييويش بشکسيييت

چييييو اللسييييتان وقايييييه سييييرخ بربسييييت
(همان)313:

هنجارگريزي در ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني 13 /

ز -افزودن پسوند يا شبه پسوند صفتساز و قيدساز «پرداز» به اسم
مبيييييادا هييييييچ عاشيييييق را چنيييييين روز

ز سييييييختي صييييييبرپرداز و روان سييييييوز
(فخرالدين گرگاني)323 :1333 ،

ح -افزودن پسوند صفت دارندگي «ور» به اسم
ز بيييييس در چيييييرم ايشيييييان آژده تيييييير

تيييييو گفتيييييي پيييييرّور بودنيييييد نخچيييييير
(همان)412:

بيييه تيييوران نيسيييت همچيييون او کميييان ور

بييييه فرمييييانش رونييييده ميييير بييييا پيييير
(همان)34:

ط -افزودن پسوند «اني» به اسم که صورتي ديگر از ياي مصدري است
بييييه بييييوم ميييياه وي را نيسييييت دشييييمن

کييييه يييييارد دشييييمناني کييييرد بييييا ميييين
(فخرالدين گرگاني)33 :1333 ،

دگييييير آن را کيييييه کيييييردت دايگييييياني

و ييييييا ورزييييييد بيييييا تيييييو دوسيييييتگاني
(همان)143:

ي -افزودن پسوند مصدري«ˏش» به اسم
نييييه دل بگرفييييت رامييييين را ز رامييييش

نيييه ويسيييه سيييير گشيييت از نييياز و کيييامش
(همان)134:

س -افزودن پسوند مکان و زمان بدون نياز به آنها
هميييييدون آن سييييراي خسييييروي گيييياه

بييه چشييم ميين چييو زنييدان بييود و چييون چيياه
(فخرالدين گرگاني)41 :1333 ،

دل راميييييين ز گييييياه کيييييودکي بييييياز

هييييييواي ويييييييس را ميييييييداشييييييتي راز
(همان)33:

ع -افزودن پسوند صفت تفضيلي و عالي«تر -ترين» به اسم
چنيييان گيييردد جهيييان بييير چشيييم شيييهرو

کيييه دشيييمنتييير کسيييي باشيييدش وييييرو
(فخرالدين گرگاني)24 :1333 ،

شييييما تييييا دوسييييتي بييييا هييييم نماييييييد

مييييرا دشييييمنتييييرين دشييييمن شييييماييد
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(همان)133:
ف -افزودن حرف اضافۀ «با» در پيش از اسم معني و ساخت صفت دارندگي
پيييييييام ميييييين بگييييييو سييييييرو روان را

بيييييييت گوييييييييا و مييييييياه بيييييييا روان را
(فخرالدين گرگاني)100 :1333 ،

همييه طبعييي چييو خسييرو بييود بييا کييام

هميييه دسيييتي چيييو نيييرگس بيييود بيييا جيييام
(همان)141:

کلمات ديگري چون «با روزه» (ص )143و «با جان ،با روان» (ص )433از نمونههاي ديگر اين نوع هنجارگريزي محسوب
ميشوند.
ض -افزودن پيشوند مرده «ب» به اسم معني و ساخت صفتي با مفهوم دارندگي
بييييدو گفييييت اي بدانييييديش و بنفييييرين

ميييه تيييو بيييادي و ميييه وييييس و ميييه راميييين
(فخرالدين گرگاني)112 :1333 ،

چراغييييي بييييود گفتييييي سييييور ويييييرو

بيييييييرو زد ناگهيييييييان بيييييييادي بنييييييييرو
(همان)34:

در اين زمينه مثالهاي ديگري مانند «بافرين» (ص« ،)32بآيين» (ص« ،)123بستوه» (ص« ،)123بآزار» (ص )30ميتوان ذکر کرد.
ق -به کار بردن ترکيبهاي تازه
ساختن ترکيب هايي با معاني جديد و غرابت و شگفتي که از اين ساخت حاصل ميشود از ديگر شگردهاي بيان شاعرانه است که
به کليشههاي متعارف و معتاد خاتمه ميدهد و زبان را آشناييزدايي ميکند ،بدين ترتيب«بيان با واژههاي ناشناخته شکل ميگيرد»
(احمدي .)23 :1330 ،پورنامداريان معتقد است «شاعر ميتواند در صورتي که در زبان ،کلمه يا ترکيبي که مفهوم دقيق مقصود او
را برساند وجود نداشته باشد ،با در نظر گرفتن ظرفيت و استعداد زبان ،بسازد» (پورنامداريان .)313 :1332 ،به اعتقاد سوسور نيز
«نظام زبان در تمامي سطوح خود ،شامل مجموعههايي از انتخابهاي جانشيني است که بر روي محور همنشيني ،در ترکيب با
يکديگر قرار ميگيرد» (صفوي .)130 :1332 ،بر اين اساس ،فخرالدين با استفاده از توانمندي و استعداد شاعرياش ،در بسياري
از موارد به گزينش و چينش ترکيب واژهها در محور همنشيني و جانشيني ميپردازد .به اين نکته هم بايد توجه داشت که منظور
از ترکيبسازي در اين جا صرفأ ابداع ترکيبات مجازي همچون اضافة استعاري يا تشبيهي نيست؛ بلکه مقصود آن نوع ترکيبات
است که صرفأ حاصل خالقيت فخرالدين در حوزة زباني و درهمآميختگي واژهها و تکواژهاست وگرنه ساختن ترکيباتي خيالي از
قبيل« :ژوبين هجر» (ص )413و «زنگ خون» (ص )133جزء تصرفات ابتدايي زبان هر شاعر و از جمله بديهيات سرايش شعر
است و ويس و رامين نيز از چنين اضافاتي سرشار است.
فخرالدين بدين شيوه  ،به نو شدن و توسع زباني خود به قصد انتقال انديشه در يک ساخت فشرده و موجز کمک کرده است.
شاعران توانمند همواره با آميختن واژهها و ساختن ترکيبهاي جديد و گوناگون معاني تازه را خلق ميکنند و از اين طريق با
ايجاز ،دنيايي از معاني را ميرسانند .شاعران سمبوليست همواره با خلق واژگان و عبارات جديد زبان خود را شخصي و يکتا
ميسازند .آنها به ياري «سحر کلمات» و «جادوي خيالانگيز» روابط و مناسبات مرموز و پنهان اشياء و احساسات را که بيان
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مستقيم و صريح آنها امکانپذير نيست ،آشکار ميسازند .گزينش کلماتي که در تشکل معنايي عظيم ،شگرف و موجز مستعدند،
عنصري زيبا و خوشساخت پديد ميآورد .ترکيبات جديد فخرالدين عالوه بر اينکه در القاي مفهوم توان بااليي دارد ،فضاي
تازهاي در شعر پديد ميآورد و تأثير شعر را مضاعف ميکند .در بيتهاي زير چند نمونه از ترکيبسازي فخرالدين آورده شده
است:
«بندهفرمان»:
ميين آن گفييتم کييه ديييدم پييس تييو بييه دان

کيييه تيييو فرميييان دهيييي مييين بنيييدهفرميييان
(فخرالدين گرگاني)41 :1333 ،

«همگفت»:
بيييه حيييق آنکيييه بيييا هيييم جفيييت بيييوديم

بيييه حيييق آنکيييه ميييا هيييمگفيييت بيييوديم
(همان)413:

«زرّ خودروي»:
بيييه جييياي سييييم نييياب و زرّ خيييودروي

بيييييييدل دادت زمانيييييييه آهييييييين و روي
(همان)433:

از نمونه ترکيبهاي بديع ديگر در ويس ورامين« :مارافساي» (ص« ،)33مردمستاني» (ص« ،)103مادرآورد» (ص« ،)411زيرناالن»
(ص« ،)432رهانجام» (ص« ،)310تندباال» (ص« ،)113تفته دا » (ص. )403
همان طور که در نمونههاي باال مشاهده ميکنيد ،فخرالدين با گريز از شيوههاي معمول ساختن واژهها و با همنشين کردن
واژههايي که همنشيني آنها در زبان هنجار متداول نيست ،واژههاي جديد آفريده تا زبان هنجار را به زبان آفرينشگر تبديل کند.
اين نوع هنجارگريزي ،عالوه بر افزايش تأثير شعر ،باعث غناي زبان نيز ميشود تا جايي که بسياري از اين واژههاي خلق شده
توسط شاعر ،در زبان هنجار متداول ميشوند و اين غني شدن زبان را به دنبال دارد.
 -4-2هنجارگريزي زماني
به اعتقاد ليچ شاعر ميتواند واژهها يا ساختهايي را در شعر خود به کار ببرد که در زمان سرودن شعر ،در زبان خودکار متداول
نيستند و واحدهايي به شمار ميروند که در گذشته متداول بوده و سپس مردهاند .اين دسته از هنجارگريزيها را «باستانگرايي» يا
«آرکائيسم» نيز مينامند و اين هنجارگريزي ميتواند ابزاري در آفرينش شعر به حساب آيد ،برخالف چند هنجارگريزي پيشين؛
زيرا کاربرد اين توع هنجارگريزي بر نظام زبان خودکار تأثير ميگذارد .در واقع ،شاعر واحدي را از روي محور جانشيني انتخاب
مي کند که پيش از اين مرده است  ،ورود اين واحد به ساخت زبان تغييري در نظام زبان پديد ميآورد که به دليل همين تغيير
برشبکة نشانهها تأثير ميگذارد و بر محتواي زبان عمل ميکند (صفوي .)31/4 :1330 ،از ديدگاه دکتر محمود فتوحي« ،واحدهاي
زبان (تکواژ ،واژهها ،عبارات و ساختهاي نحوي) بر پيشاني خود مهر زمان دارند ،اين يعني هويت تاريخي و تاريخمندي زبان و
کاربرد واژههاي دورههاي زبان گذشته در دورههاي بعد و عناصر تاريخمند زبان در يک بافت زماني تازهتر را کهنگرايي و
آرکائيسم ميگويند» (فتوحي .)412 : 1331 ،در واقع« ،احياي واژههايي که در دسترس عامه نيست سبب تشخص زبان ميشود و
نيز ساخت نحوي کهنه زبان اگر جانشين ساخت نحوي معمولي و روزمره شود ،خود نوعي از عوامل تشخص زبان است»
(شفيعي کدکني .)42 :1330 ،شايان ذکر است که «هر کاربردي و گذشتهگرايي باعث زايش خالقيت هنري در زبان نميگردد ،بلکه
شاعر و يا نويسنده ،بايد بسيار هنرمندانه و استادانه ،سياق کلي سخن را طوري ترتيب دهد که واژه يا جملة باستاني ،بافت اثر و
زبان را پرصالبت سازد» (مشفقي و حيدري.)1134 :1333 ،
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کاربرد چنين لغات و عناصر زباني نيز در ويس ورامين آشکارا ديده ميشود .در منظومة ويس و رامين ،کلمات و لغات
بسياري از زبان پهلوي و کهن اخذ شده است که براي آگاهي يافتن از مفهوم و معناي آنها بايد به فرهنگنامهها مراجعه کرد.
بنابراين ،مالک انتخاب و تشخيص واژگان غيرمتداول ،انتقال و کاربرد آنها از زبان پهلوي يا زبان پيش از شاعر در منظومة ويس و
رامين است .فخرالدين باتوجه به منبع و اصل داستان خود که متعلق به زبان پهلوي است ،بسياري از کلمات را به صورت نزديک
به پهلوي و همچنين بسياري از لغات مهجور و کهنة زبان فارسي را در شعر خويش وارد کرده است .براي نمونه:
بفرمييييودش کييييه خييييواهر را بفييييرهنج

بيييييه شفشييييياهنگ فيييييرهنجش در آهييييينج
(فخرالدين گرگاني)134 :1333 ،

بييييدين رنييييج و بييييدين گفتييييار نيکييييو

تييييرا داشيييين دهيييياد ايييييزد بييييه مينييييو
(همان)143:

زبييييييان پهلييييييوي هرکيييييياو شناسييييييد

خراسييييان آن بييييود کييييز وي خييييور آسييييد
(همان)133:

کنييييون سييييوگند و پيمييييان را مفرمييييوش

بجييييييا آور وفييييييا در راسييييييتي کييييييوش
(همان)11:

کلماتي ديگر مثل« :ابرنجن» (ص« ،)33نفريد» (ص« ،)31مرغول» (ص« ،)14جان بوز» (ص« ،)111ايرماني» (ص« ،)33آبساالن»
(ص« ،)444چخيدن» (ص« ،)443کشفته» (ص« ،)132داهول» (ص« ،)403شميدن» (ص« ،)13آغار» (ص« ،)113دشخوار»
(ص« ،)32گست» (ص ،)33از جمله کلماتي هستند که باعث ايجاد هنجارگريزي زماني يا آرکائيسم در شعر فخرالدين شدهاند.
البته بهرهگيري هنرمندانه از اين ظرافت ادبي ،مستلزم شناخت دقيق از زبان ديروز است؛ به طوري که استفادة نابجا از آن نهتنها
باعث افزايش شکوه و صالبت شعر نميشود بلکه شکاف عميقي ميان مخاطب و شعر ،ايجاد ميکند که جز سردرگمي در ميان
خيل عظيم واژگان مهجور و مطرود ،ارمغاني براي مخاطب ندارد .اما استفادة بجا و هنرمندانه از اين ظرفيت زبان و بازآفريني
جلوههاي تاريخي از رهگذر کهنگرايي سبب انگيزش حس نوستالوژيک ،تداوم فرهنگي ،شکوه و فخامت سبک ميشود و نه تنها
شعر را آهنگين ميکند بلکه ميتواند انديشههاي ممکن و باورهاي فراموش شدة باستاني را در شعر ،بروز دهد و بر توانمنديهاي
آن بيفزايد.
 -5-2هنجارگريزي گويشي
به اعتقاد ليچ شاعر ميتواند ساختها يا واژه هايي را از گويشي غير از زبان هنجار وارد شعر کند ،اما در اينکه اين هنجارگريزي
در آفرينش شعر و برجستگي زبان خودکار نقش ثابت و مسلمي را داشته باشد جاي ترديد است .هرچند در تشخيص سبک يک
شاعر مؤثر است ،نميتواند هنجارگريزي به حساب آيد؛ زيرا کاربرد واژه هاي قرضي در زبان خودکار نيز متداول است و اين
کاربرد ابزار شعرآفريني به حساب نميآيد (صفوي .)31/4 :1330 ،تفاوتهاي واجي که منجر به تفاوت زباني در شکل آوايي
سخن ميشود گاه ناشي از تفاوت آوايي واژهها در لهجههاي محلي است .از سده چهارم گونههاي محلي سيستاني ،فرارودي،
خراساني وارد متنهاي رسمي زبان فارسي شده است ،روند کاربرد گونههاي محلي در زبان معيار تا سدة هشتم هجري ادامه
داشت (رواقي .)41 :1334 ،اين متغير در اليه آوايي سبک نمود آشکاري دارد و با آنکه در شمار خالقيتهاي سبکي نيست متن را
با بافت اجتماعي و تاريخياش پيوند ميزند (فتوحي.)422 :1331 ،
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نمونههاي اين هنجارگريزي در ويس و رامين ،کلماتي چون «ياوه :يافه» (ص« ،)134بزان :وزان» (ص« ،)412هامواره :همواره»
(ص )40است .همچنين صورتهاي گوناگون لغت «واژگونه» :باژگونه ،واشگونه ،باشگونه که در بيتهاي زير آمده ،نمونهاي
ديگر از اين نوع هنجارگريزي به شمار ميآيد.
شيييييود آگيييييه از ايييييين کيييييار نمونيييييه

و زييييييين بفسييييييرده مهيييييير باژگونييييييه
(فخرالدين گرگاني)303 :1333 ،

نمايييييييد چيزهيييييياي گونييييييه گونييييييه

درونيييييش راسيييييت بييييييرون واشيييييگونه
(همان)343:

سيييير سييييرو سييييهي شييييد باشييييگونه

دوتييييا شييييد پشييييت او همچييييون درونييييه
(همان)343:

در پايان ،براي روشن ساختن آنچه در مباحث گذشته بيان شد ،به تحليل و بررسي  100بيت از بخش «نامه نوشتن ويس به
رامين» پرداخته ميشود .آمار و نمودارهاي زير نشاندهندة ميزان هنجارشکني شاعر در گونههاي مختلف آن است که با توجه به
بسامد باالي هنجارگريزي نحوي و آوايي ميتوان به نگاه ويژه و کاربرد گزينشي شاعر از امکانات زبان شعري و تشخص سبکي
وي دست پيدا کرد.
جدول .3فراواني انواع هنجارگريزي در ويس و رامين
انواع هنجارگريزي

تعداد

بسامد

گويشي

3

%4

زماني

1

%3/3

واژگاني

14

%3/1

نحوي

34

%11/3

آوايي

14

31/1

123

%100

همچنانکه گذشت هنجارگريزي سبکي و نوشتاري در منظومة ويس و رامين بسامد وقوع صفر را دارد و نمونهاي از اين گونه
هنجارگريزيها مشاهده نميشود.
نتيجه
براساس نظر کورش صفوي ،از ميان تمام هنجارگريزيهاي مطرحشده از سوي ليچ ،آنچه بهواقع ميتواند هنجارگريزي به حساب
آيد و ابزاري براي آفرينش شعر تلقي شود ،هنجارگريزي زماني ،سبکي ،نوشتاري ،واژگاني و بهويژه معنايي است .البته براي
هنجارگريزي هاي سبکي و نوشتاري شواهدي در ويس ورامين پيدا نشد؛ چراکه هنجارگريزي نوشتاري در ساختار نظم و شعر
سنتي داراي بسامد وقوع صفر است و تنها در اشعار جديد و معاصر ديده ميشود و تنها زماني به کار ميرود که شاعر خود را
محدود به رعايت خطي بودن سروده خود نکرده باشد .همچنين هنجارگريزي سبکي در ويس و رامين شواهدي ندارد؛ يعني
فخرالدين از زبان گفتاري و محاورهاي در بيتها و زبان نوشتاري خويش استفاده نکرده است .اين نوع هنجارگريزي به دليل
وابستگياش به نثر ادبي در پيوستار ميان «شعر منثور» تا «نثر شاعرانه» کاربرد يافته است .هنجارگريزي معنايي هم به دليل
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گستردگي موضوع و توجه بيشتر به آن در مقالهاي جداگانه بررسي خواهد شد .در مورد تشخص زباني شعري فخرالدين ،ميتوان
گفت بخشي حاصل ويژگيهاي طبيعي سرزمين و گويش محلي وي است ،بخشي نيز نتيجة مطالعه و تعمق وي در ادب و فرهنگ
اسالم و ايران باستان و علوم و دانشهاي گوناگون است  ،بخشي هم نتيجة رعايت اصل امانت و انتقال واژگان کهن و پهلوي در
بيتهاي خود و برخي نيز مربوط به تجربه عشقي او در طول زندگي است .به طور کلي ،ميتوان با تجزيه و تحليل بيتها وقوع
هر يک از هنجارگريزيها را در مثنوي ويس و رامين بهترتيب به هنجارگريزي نحوي ،آوايي ،معنايي ،واژگاني ،زماني ،گويشي
طبقهبندي کرد .اما مهم آن است که وي در کاربرد هنجارگريزيها دو اصل رسانگي و زيباشناسي را بهخوبي رعايت کرده و شعر
او با وجود استفاده فراوان از هنجارگريزيها ،هيچگاه دچار سردرگمي و نارسايي معنايي نشده است.
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