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چكیده
م رشااااب ار اااا ثر جساااازبار ااااي ر ر
هنجاااايزي مؤثرتاااا
آشنيما ا ماارازرشا ر اهرها رهماا ز ،راغدغا رشاير ر ااا،ر اه.ر ما ر
شااب ارازرش ا ثره ا ر اايررنااا ر«تااانر ااا»رتط ا مرتاااشاااار ر حمدزضااير
حماادثر ا رنا ر جسااز ا م رشااير ر م ا رج مااي رازر ش ا يز ر صاااز ر
يسااز ا ،رز مکاا اثرهنجيزي مؤ اا را زا ر اايررز مکاا ارشااير رز ر ااکیلر
ت اا¬اه اد.ر م ا رجساازيز رازرپااارپي ا ر ا ر م ا ر ا لر ااهره ا ر حماادثر
چبا ا ر رازرچا رحاا ،هاايمار ر ا رچا ر شاکي ار ا رهنجايزي مؤثرا ااهر ا،ر
ااه.ر ز اااهاايثر رملآتااد ،ر ااي ب ر م ا رتاضاااكر ااهره ا ر حمدزضااير
حماادثرازر ش ا يز ر ر ااا كرهنجاايزي مؤثر د ا ،ر ا ا،ر ااه.رمکااار ر ااا كر
هنجاايزي مؤثهاايرازرشاا ر رهنجاايزي مؤثر حاااثر ااه.رهنجاايزي مؤثر
تااي ارمااير ي اازي ي مار یااؤرازر ش ا يز ر ساايتدر ااي مارا زاره ا رشااير ره ا ر
ازرحاااا ،رف ااالر رهااا رازرحاااا ،ر ژياااي ر رآ ر دااا ،ري فزااا ر اااه.ر
هنجاايزي مؤثرت ناايمار صاااز ريسااز ا،ر رازرهیاار رآز ماا هاايثر اا ی ر
ااصی رحساايتیؤثر ر رااي م رپيز ا هسااارازر شاا يزر ر ماااارا زا.ر فااؤ ر
ر ما ر رازرحاا ،هايثر اشازيز ر ا  ،ر ژياي ر رآ ر یاؤر ا رهنجايزي مؤثر
ا ااهر ا،ر ااه.ر م ا رپ ا ه راز ديم اهر ا ر م ا ر زیج ا رز ااید،ر ااهره ا ر
هنجاايزي مؤث ر اايررز مکاا ارشااير رز ر ااکیلرا ا،رهاا رجاااارج مااي ر
ي  ،ثر رش رز رزق رتا د .ر
كلیدواژهها :احمدرضا احمدی ،آشناييزدايي ،هنجارگريزی ،اشكلوفسكي

 1استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه گنبدکاووس
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مقدمه
تغییررر و تحررو ت گسررترده و شررو آور ،هنگررا ي کررز ز ینررزهررای زب برررای
پذيرش و در آن هرا فرراهن نیا رده باشرد ،همرواره بررای اسرتحرار و حیرات رود ،برا
سرسختيهای بسیار از جانب جا عز و حری پیرا رون واجرز ريشروند .اير ححیحر
را رريترروان در ترراريش شررعر نررو ايررران و در واجه رز و بر ررورد تمسررخرآ یز بررا جی ر
بنفش هوشرن ايرانري شراهده کررد «برا پیردايش روسجنگري انروا سرن گرايران
بز همراه نوگرايران نوپرا از تررس ايجراد تزدرزن در ن راب زيبراييشناسريشران و ن رن و
عنررای زنرردگيشرران ،بررر روسجنگ ري و بررزويژه هوشررن ايرانرري و جی ر بررنفش او
شوريدند و او را بز دنیا نیا رده ،کشرتند .پیردا برود کرز هنروز ايرران و ايرانري برز رحلرز
ارتباط و نیاز بز اي گونرز هنرر نرسریده بودنرد .ز ران زب برود .حرد ات ینری نیرازی
در سانهای یهر پیداسر و احمدرضرا احمردی ،پیشرگاب و نمراد نسر ترازه و در راه
شد و کتاب طرح را نتشر کرد( ».دنگرودی)111 :1831 ،
احمدرضررا احمرردی يكرري از شررايراني اس ر کررز در ده ر یه ر  ،در برابررر هنررر
تعهد و لتزب قد برافراشر و در برابرر شرعار هنرر بررای اجتمرا  ،از همران ابتردا هنرر
برای هنر را طرح کرد کز فردگرايي و بريايتنرايي برز تمراب عتحردات حزبري و كتبري
يكي از ويژگيهرای آن برود )1(.برز تعبیرری او برز سررودن نرويي از شرعر دسر يازيرد
« کز او ً هیچ وجز شترکي با شرعر نیمرايي نداشر و یانیراً شرباه آن برا شرعر سر ید،
صرروری بررود( ».سررمیعي )111 :1831 ،اي ر دگرگرروني و تغییررر نگرررش از يکسررو ،نتیجررز
دگرگرروني و شررراي جا عررز آن روز ايررران بررود جا عررزای کررز تشررديد نرروگرايي و
سن شكني در همرز يرصرزهرای فرهنگري ،بررای جبرران يحب انردگيهرای سیاسري و
فرهنگرري آن در دوره رضاشرراه و پررا از سررحوط او ،فزررای زنرردگي و رهنی ر ايرانیرران
را بزصورت گسترده در سیطره نفرور رود گرفر  .برا سرحوط ديكتراتور و برر سرر کرار
آ دن فرزند د وکرات آب او کرز هنز ران برود برا حزرور نیروهرای ن را ي سرز کشرور
صنعتي در ايران ،از يکسرو در جا عرز ،برزظاهر فزرای براز سیاسري برز وجرود آ رد و
از سرروی ديگررر تبلیغررات ترقرري واهانررز و طرفررداری از توسررعزبخشرري بررز آزادیهررای
اجتمررايي و فرهنگرري ،فزررای يمررو ي جا عررز را در يرصررز ترریییر ررود گرفرر
بزگونزای کرز نشرانزهرای اير گررايش را در همران دوره ريتروان بزسرادگي حتري در
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يناوي نشرريات -پیراب نرو ،روزگرار نرو ،جهران نرو ،تمردن -شراهده کررد .برا وقرو
کودتا ،اگریز برای دتي کوتاه ترب نروگرايي فرروکش کررد ،ا را بففاصرلز برار ديگرر و
اي بار در گسترهای وسیعتر و ادبترز انديشریدهترر و يمیر ترر ،اير گررايش دوبراره وارد
يرصز شرد .از سروی ديگرر ،سرتگي و دنزدگري از ر انتیسرن و سمبودیسرن ،برزينوان
دو جريرران لادررب شررعری کررز در طررون یهررار دهررز بررزرلن فرازوفرودهررای سیاسرري و
فرهنگي در جا عرز ،همننران از ز ران افسرانز و ای شرب نیمرا فزرای يمرو ي ادبیرات
ايران را در سیطره ود گرفترز برود و قايردتاً تجديردن ر در سرن هرا و تجرددگرايي و
تكا رر طلبرري شررك گرفتررز ،اي گونررز ايسررتايي در انديشررزهررا را برنمرريتابیررد .ايرر
تحررو ت ،در حرروزۀ ادبیررات ،باي ر پديررد آ رردن شررعر م و ن ن و شررد کررز احمدرضررا
احمدی بد و بنیانگذار اي نو شعر بود (شیری)83 :1831 ،
اشررعار احمدرضررا احمرردی بررا انتحرراد و خادف ر سرسررختانز بر رري از اديبرران آن
روزگار روبزرو شد ( ،)1ا ا بز ن ر ريرسرید کرز شرعر رو ،نرو ،راه رود را پیردا کررده
اس بسیاری از جوانان پرشرور و شرتاش شرايری برز سرم سررودن اير نرو شرعر
کشرریده شرردند و بررز تعبیررری زيررر يَلَ رن آن سررینز زدنررد( .آتشرري )11 :1831 ،ادبتررز اي ر
هوا واهي از احمدی و شعر و ،نرو ،فحر برز شرايران جروان فصرز نشرد و بر ري
از نتحدان نیرز برز تمجیرد از او و سربک جديردش پردا تنرد و شرعر او را نسریمي ترازه
()8
در شعر پارسي و حتي درِ روجيِ شعر و فزای بستز آن روزگار ،دانستند.
فرضیات پژوهش
در اي پژوهش فرض برر آن اسر کرز ادر  :احمدرضرا احمردی در اشرعار رود،
یررز در دفررچ و یررز در عنرري ،بررز هنجررارگريزی دسرر يازيررده اسرر  .ب :اسررتفاده
هنجارگريزان رز احمرردی از زبرران ،شررعر او را تمررايز و نحصررربزفرد کرررده اس ر  .اي ر
پژوهش برر آن اسر کرز اشرعار احمدرضرا احمردی را براسراس ن ريرز آشرناييزدايريِ
فر ادیس ر هررا ررورد تحلیرر و بررسرري قرررار داده و بررز ايرر پرسررش کررز احمدرضررا
احمدی در شعرش ،در یز حوزههايي و بز یرز شرك هرايي ،دسر برز هنجرار گريرزی
زده اس  ،پاسش دهد.
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پیشینه پژوهش

هرریچ پررژوهش سررتحلي پیرا ررون بررسرري فر ادیسررتي اشررعار احمدرضررا احمرردی
صورت نگرفترز اسر ا را بر ري از نتحردان در آیارشران ،برز بر ري از ويژگريهرای
فر ادیسررتي شررعر او اشرراراتي کررردهانررد .شرریری ( )1831در حاد رز «از جی ر بررنفش تررا

ايرانري و احمدرضرا احمردی ،نماينردگان دو جريران

و ،نو نگاهي برز شرعر هوشرن
شعری عاصرر» ،شرك گیری اير دو جريران را براسراس تحرو ت جا عرز ريدانرد .او

در بحرر از شررعر احمرردی ،هنگرراب برشررمردن ويژگرريهررای شررعر او ،بررز بر رري از
هنجررارگريزیهررای احمرردی ،اننررد نا حرردود شرردن دا نررز انتخررابهررا در سررا ت
ترکیرربهررا و اسررتفاده گسررترده از قرروه تخیر  ،اشرراره کرررده اسر  .بیرانونررد ( )1831در
کتاب شرح حاشریز ،نگراهي اجمرادي برز شرعر رو ،نرو دارد و بر ري از ويژگريهرای
سبكي ،فر ري و زبراني احمدرضرا احمردی را بر ريشرمرد .طادبیران و ديگرران ()1833
در حادز «تحابر هرای دوگانرز در شرعر احمدرضرا احمردی» ،تحابر هرای دوگانرز را در
شعر او ورد واکراوی قررار دادهانرد .نويسرندگان در اير حادرز ،بر ري از ويژگريهرای
فر ي اشرعار او ،هماننرد اسرتفاده از ظرفیر هرای بیران گفترار حراوره ،ترکیربسرازی-
هررای عنررايي نررا رتب در شررعری واحررد ،اسررطورهزدايي از زبرران فررا ر و سطرسررازی-
هررای بلنررد را فحر بر رريشررمارند .کاسري ( )1811در حادرز «فرررب در شررعر احمدرضررا
احمدی» ،بز بررسي نمود فرب در شرعر احمردی پردا ترز اسر و از نمونرزهرايي یرون:
طرح فر ادیسرتي ،هرزن رسروب نوشرتار ،فردير شرعر و فررب پسر درني و ...برزينوان
برجستزسازیهای شعر احمدی ناب برده اس .
حدود و روش پژوهش
حدودۀ پرژوهش حاضرر ،جموير اشرعار احمدرضرا احمردی اسر کرز برا
رهیررافتي توصرریفي – تحلیلرري ،بررا اسررتفاده از ابررزار کتابخانررزای و اسررنادی،
آشررناييزدايرري و انرروا هنجررارگريزی از ن ررر فر ادیسررتي را وردبررسرري قرررار
يدهد و در ادا ز با اي رويكررد برز تحلیر و واکراوی اشرعار احمدرضرا احمردی
يپردازد.

چهارچ ب نظری تحقیق
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الف) آشناییزدایی Defamiliarization

اصررطفح آشررناييزدايرري يكرري از فرراهین طرررح شررده در ن ريرز فر ادیسر هررای
روس اسررر  .ايررر اصرررطفح را نخسرررتی برررار ،اشكلوفسررركي ( ،)Shklovskyنتحرررد
روسرري ،در نحررد ادبرري بررز کرراربرد و بعرردها وردتوجررز ديگررر نتحرردان فر ادیسرر و
سرررا تارگرا ،اننرررد ياکوبسررر  Jacobsonو تینیرررانوف  Tynyanovقررررار گرفررر .
براساس ن ر اشكلوفسكي ،ادرا هرای زنردگي واقعري را همرواره برایرر يرادت ،رفن-
آور يشود ،ا ا هنرر ،رويكردهرای ناآشرنا و شریوههرای نرا نت ری بررای ديردن فرراهن
يآورد تا بتوانین بزگونزای اشریا را ببینرین کرز گرويي نخسرتی برار ،آنهرا را ريبینرین.
(هاردند )111 :1831 ،او ريگويرد« :لاير هنرر ،ايطرای حرا شري اسر  ،آنگونرز کرز
ديده يشود ،نرز آنگونرز کرز شرنا تز ريشرود .فر هنرر ،ناآشرنا کرردن ییزهاسر ،
رربهن کررردن برگزهاسرر تررا دشررواری و طررون ز رران ادرا را افررزايش دهررد .يمرر
ادرا  ،در هنررر ف رينفسررز لاي ر اس ر و بايررد طررو ني شررود .در هنررر ،تجرب رز ررا از
فراينررد سررا ت اس ر کررز اهمی ر دارد نررز عنررای تمرراب شررده( ».اسرركودز-111 :1831 ،
 )118بر اي اساس ،سئلز آشناييزدايري در ن رر اشكلوفسركي اير اسر کرز هرر نرو
ایر ادبي سرر راه خاطرب رود ،رانع ريگرذارد یراکرز وقتري رانعي سرر راه اسر ،
حرکرر کنرردتر رريشررود و بايررد در هررر حطعرري كرر کرررد و راه گررذر از ررانع را
درياف  .بز همی ددی ادرا کنردتر ريشرود و بزتردريج را را برز اصر طلرب ري-
رسرراند ازاي ر رو سررئل اصررلي ادبیررات ،يررز دادن بررز کررفب و فهرروب اس ر ( .نفیسرري،
)11 :1813

آننررز بررز ن ري رز اشكلوفسرركي شررمون بیشررتری رريبخشررد ،ن ريررات ياکوبس ر و
تینیرانوف اسر کررز همرران آشررناييزدايرري از زبرران و تمهیرردات ادبرري اسر بررز يحیررده
آنها تمهیدات ادبري رود پرا از ردتي بزصرورت ریدوف در ريآيرد برزطوریکرز از
ايفای آن تیییر اودیّرز يراجز ري انرد .اينجاسر کرز بايرد از رود تمهیردات ادبري نیرز
آشناييزدايي شود .بز باور آنهرا ترفنردهای آشرناييزدا ،فحر نترايجي روقتي واهنرد
داش ر و حترري نوآورانررزتررري تمهیرردات نیررز بررا گذش ر ز رران ،ترروان ررود را برررای
جلبتوجز ا از دسر ريدهنرد ازاير رو كانیسرن حررّ پشر سرر تحرون ادبري،
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حرکترري همیشررگي برری فراينررد اجتنابناپررذير آشناشرردگي و آشررناييزدايرري اسرر .
(برتنا)11 :1838 ،

در تعري آشرناييزدايري بايرد گفر اير اصرطفح ،تمرا ي شرگردهايي را در برر
يگیرد کز زبان شرعر را برا زبران طبیعري و هنجرار ،بیگانرز ريکنرد و برا يرادتهرای
زبرراني خاطبرران خادف ر ررينمايررد و در هم رز آیررار ادبرري نررويي تغییررر و دگرگرروني
ايجاد يکند( .يلروی حردب )113 :1833 ،بنرابراي  ،آشرناييزدايري در جهران رت برا يرک
زب برز رکرر اسر کرز برجستزسرازی مكر اسر در
نو برجستزسازی همراه اس
زبان عیار هن روی دهرد ،ا را اير فراينرد در زبران شرعر ،در شرديدتري حادر  ،بررای
بیان يیني و بز ددی ود زبران برز کرار ريرود و زبران ارتبراطي را پرا ريرانرد .در
ححیحر  ،در شررعر ،زبرران ديگررر در ررد ارتبرراط نیسر  ،بلكررز برررای برجستزسررازی
کنش بیان ،کنش ود کفب بز کار يرود( .انوشز)313 :1831 ،
ازن ررر درریچ زبانشررناس انگلیسرري ،برجسررتزسررازی بررز دو شررك قايدهپررذير و
هنجررارگريزی در زبرران روی رريدهررد( .صررفوی )18 :1، ،1838 ،بررز سرربب اي کررز هرردف
در اي ر جسررتار ،بررسرري هنجررارگريزی در اشررعار احمدرضررا احمرردی اس ر  ،در اي ر
قسم فح بز هنجارگريزی در زبان پردا تز يشود.
ب) هنجارگریزی Deviation

هنجارگريزی از يافتزهای هرن فر ادیسر هرا اسر و ا رروزه اسراس بحر هرای
سرربکشناسرري را تشرركی رريدهررد .آنرران زبرران هنررری را يرردون از زبرران عیررار
( )Deviation from the normعرفرري و سرربک را براسرراس همرری اصرر طادعررز
رريکردنررد .تیکیررد بررر هنجررارگريزی در آن حررد بررود کررز ياکوبس ر  ،ادبیررات را در هررن
ريخت ساز انيافترز گفترار ترداون ريدانسر (ايگلترون )1 :1838 ،و وکاروفسركي برر
اير برراور بررود کررز بررر فف هنجارهررای ا فقرري ،قررانوني ،زبانشررنا تي و يلمرري کررز
واستار انطبراش و اطاير هسرتند ،هنجرار زيباشرنا تي شرورش و اطاير گريرزی را
پیشفرض يگیررد« .بررای او فعادیر هنرری تحريبراً برا بردي هنجارشركنانز يكسران
اسرر ( ».زيمرراه )31 :1811 ،ازايرر روی ،ازن ررر او هررنتررري کررارکرد زبرران شررايرانز،
ويران کرردن زبران عیرار اسر و بردون سررپیني از قايردههرای زبراني ،شرعر وجرود
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نخواهررد داشرر ( .احمرردی )111-111 :1831 ،درریچ هنجررارگريزی را بررز هشرر قسررم
واژگاني ،نحوی ،آوايي ،شركلي ،عنرايي ،گويشري ،سربكي و درز راني يرا باسرتانگرايي
تحسررین کرررده اسرر ( .صررفوی )11 :1838 ،کررز در ايرر جسررتار ،اسرراس تحسررینبنرردی
هنجارگريزی در شعر احمدرضا احمدی قرار يگیرد:
پ) ان اع هنجارگریزی در شعر احمدی
پ )8.هنجارگریزی واژگانی
هنجارگريزی واژگاني يكري از شریوههرايي اسر کرز شرايران از طرير آن زبران
ود را برجستز ريسرازند .وقتري گنجینرز زبران ،يناصرر واژگراني زب را بررای بیران
انديشررز تررازه نرردارد ،بررز نرراگزير بخررش ترروانش زبرراني شرراير فعرران رريشررود و
بدي صورت شاير با هر واژۀ جديردی کرز لر ريکنرد ،فكرری را ريآفرينرد و اير
بررز عنررای توسررعز انديشررگي زبرران در قادررب واژگرران اسرر ( .يلرريپررور)183 :1833 ،
واژهسازی در اشرعار احمدرضرا احمردی برز دو شریوه سرا ت واژگران جديرد و لر
ترکیبات و تعبیررات ترازه و جديرد صرورت گرفترز اسر  .نمونرزهرايي از هنجرارگريزی
واژگاني در اشعار احمدی:
پ )8 .8.واژگان
 رؤي رای ررا در کویررز نبررود -زود و فسفرآسووا /سررتز انرردين (احمرردی:1833 ، /)113برگ ینان /برگآسوا /آسرمان ینران /آسومانآسوا /برر سررب ريخر ( .احمردی،
 /)13 :1838یز د مزها /کز فقرآسا گن شدند (همان)11 :

پ )2 .8 8.تركیبات و تعبیرات تازه
شررايران بررزرگ همررواره بررا آ یخررت واژههررا و سررا ت ترکیبررات گونرراگون ،بررز
توسع زباني و ل عاني ترازه دسر ريزننرد .آفررينش ترکیبرات ترازه ،برز نرو شردن
زبرران شررعر کمررک رريکنررد و اللررب در ايجرراز سررخ کارسرراز اسر ( .حسر درري:1838 ،
 )118حزررور تعبیرررات و ترکیبررات جديررد در اشررعار احمدرضررا احمرردی بسرریار
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یشررمگیر اسر  .در ادا ررز نمونررزهررايي از اير تعبیرررات جديررد در شررعر او آورده رري-
شود.
 ررا کررز از ديررروز گرررب اترراشهررای اسررتوايي آ رردهايررن /قرار رران /در پایتخ وآوازهای صبح اسر (احمردی /)1 :1813 ،را در همران فصو هوای دتترانوه /برا ديگرران
کز روستا واه بودنرد /اهیران را برز فریو شوفافی آب /قت يراب کرردين (همران/)11 :
بر و تو ،افسروس اسر  /کرز برا عرفوان واععیو  /از کنرار هرن ريگذرين/يكرديگر
را /استفهام جادههای تجلّوی ريدانرین (همران /)18 :در قردين نیسر  /هرناکنرون اسر /
کررز شرریرهای آب /در تشکسووالی لیاع و هووا /تررو را رريجوينررد (همرران /)11 :عرفووان
شوك فههووا کررز از نطر هررراس دارد /و يحر کررز در عوواب دژتوویم اسوتد ل /پژ ررردن
گرفتز اس (همران /)13 :بیايیرد /را را از ايمراش اير فقور صوبحااهی /برز لربر اير
انز بیاويزيرد (احمردی /)13 - 111 :1838 ،برر سرفرهاب /ویرانوههوای دل را برز براد ري-
س ارب (همان /)111 :ديگرر نمري واسرتن /عقایود زمسوتانی داشرتز باشرن (احمردی:1811 ،
 /)33زنان و ردان تكرار ،رواهران شرب گشرتند /سرح سرنگی زناشرويي برر سرتون
شررا گاه و پگرراه دشررناب داد (احمرردی ،)18 :1831 ،توقعررات برراکره (احمرردی،)11 :1813 ،
طنررز اکسررتری ز سررتان (همرران )131 :یمرردان ژنررده ححیحرر (همرران ،)111 :عرکررز
فرهن ر دغ ر (احمرردی ،)11 :1831 ،دريرراتر از دري را (همرران) ،هترراب سررر قبررا (همرران:
 ،)111برررادههررای رؤي را (همرران ،)111 :یشررمزهررای تكرررار (احمرردی ،)11 :1831 ،وشررز-
هررای تنهررايي (همرران ،)81 :فررانوس شرركوفزهررا (همرران ،)81 :سرراي زايررش برراران (همرران:
 ،)11اندابهای بيروزن انردوه (همران ،)11 :گنرد زار جراده روابهرا (همران ،)111 :پرردۀ
اسررتفهاب (همرران ،)111 :ب ررودت انديشررزهررای شررهری (همرران ،)33 :قا ر دري را (احمرردی،
 ،)11 :1838شر هررای يمررر (همرران ،)11 :وهررن وص ر (همرران ،)11 :شررفاي برررگ (همرران:
 ،)33طعن که رگ (همران ،)183 :گرنجهرای انردوه (همران ،)111 :آسرمان يبروس (همران:
 ،)133طعررن انرردوه (همرران ،)111 :ا ررا هنجررارگريزی واژگرراني در اشررعار احمرردی تنهررا
واژه و ترکیرب نیسر کراربرد اصرطفحات ادبري و ايرداد و ارقراب
نحصر برز سرا
رياضي ،از ديگر شگردهای او در اي حوزه اس .

پ )3 .8. 8.استفاده از اصطالحات ادبی
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 اسووتعاره و تشووبیه در یشررمان ررا /شررباه بررز يررک بعرردازظهر پررايیز داش ر(احمدی /)111 :1831 ،از ابیات شعری /کز برز کنرار گر هرای يرش /ريخترز برودب /آسران
گذشرتن (همرران /)111 :لرزن را بررز يرراد دارب /ابیراتش شررباه برز قصرریده دارد (احمرردی،
 /)31 :1838كلمووات -وزن -عافیووههووا /عطررر و جرروان /در اترراش پرررواز رريکردنررد
(احمرردی /)11 :1831 ،عافیووه در برراد گررن رريشررود (احمرردی /)181 :1831 ،عبررودب برران
گسررترده /در کنررار آن دیرروان شرریر /در بیمارسررتان /دانزدانررز /مصووراعهووای شووعر را /از
دانزهای رواريد /جدا يکند (احمدی)11 :1833 ،

پ )4. 8. 8.كاربرد اعداد
  8روز بررود /کررز شررما را /از رروابهررای سرشررار  22سررادز /بررز ز رری آوردهبودب (احمدی /)31 :1811 ،نميدانسرتن /سراي ینرد اسر  /تمراب سراي هرای آويخترز
بررز در ترران /سرراي  22دقیحررز انررده بررز  4را نشرران رريداد ( /)111 -113در 32
ارديبهش در قطار برودين /آنگراه حرا ريکرردين /در تران کهر در کنرار جراده /از
ا يگريختند (احمدی)18 :1838 ،

پ ) 2.هنجارگریزی آوایی
در اير نررو از هنجررارگريزی ،شرراير از قوايررد آوايرري هنجررار ،گريررز رريزنررد و
صررورتي را بررز کررار رريبرررد کررز از ن ررر آوايرري در زبرران هنجررار تررداون نیسرر و
ورداسررتفاده قرررار نمرريگیرررد (صررفوی )13 :1، ،1838 ،نمونررزای از اير هنجررارگريزی در
شعر احمدی:
 اسررتعمان پیررره بررزجای پیررراه  :ا یررر! – ا یررر رروب! /پیررره دارب و/گرریفس را ديرردهاب (احمرردی /)111 :1813،فسرررده بررزجای افسرررده :ررا فسوورده ررواهین
شررد تررا کودکرران حاف ررز و رؤي رای ررويش را آري ر بندنررد (احمرردی /)11 :1831 ،برررون
بزجای بیرون :بیرون رزان در کرار برود /نمريدانسرتن در بهرار درون بايرد گفر  /يرا
در زان برون (همان)111 :

پ )3.هنجارگریزی نح ی
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هر زبان دارای سا تار نحروی و دسرتوری اصري اسر کرز طراب زبران عیرار
ن ن ييابد ا ا در زبان شرعر ،اير ن رن و سرا تار برز هرن ري رورد ( )1براوجوداي ،
«دشرروارتري نررو آشررناييزدايرري آن اسر کررز در قلمرررو نحررو اتفرراش رريافتررد زيرررا
ا كانات نحوی هر زبان و حوزه ا تیرار و انتخراب نحروی هرر زبران ،برز يرک حسراب،
حرردودتري ا كانررات اس ر ( ».شررفیعيکرردکني )81 :1813 ،در ررفن اشررعار احمرردی بررز
وارد تعددی از اي نو هنجارگريزی بر ي ورين.

پ )8. 3.دس كاری در ساتتار متداول جمالت
همانگونز کز گفتز شرد ،در زبران شرعر ،سرا تار و ییرد ان نطحري و عیرار زبران
بز هن ي رورد اهمیر اير طلرب ترا حردی اسر کرز برز يحیرده ياکوبسر سرئل
اصرررلي هنرررر و برررزويرررژه شرررعر« ،بووور هوووم زدن ترتیووو » Disarrangement of
( arrangementاسرر (نفیسرري )1 :1813 ،بررر هررن رروردن سررا تار نحرروی در اشررعار
احمدرضا احمدی بز اشكان زير ديده يشود.

پ )8. 8. 3.جابهجایی م ص ف و صف :
 -آشفته گیس بز کویز رفتز بودب (احمدی)113 :1838 ،

پ )2. 8. 3.آوردن عید بعد از فع
 -بوی باران اس در کویز /امش

(احمدی)11 :1833 ،

پ )3. 8. 3.آوردن نهاد در میان و پایان جمله

 تیرهوتررار اسر رؤی وای مو (احمرردی /)118 :1833 ،ینرران بررر دن گدا تررز رري-شود مالل /کز ديگر /را ناب ونشاني نیس (احمدی)111 :1831 ،

پ )4. 8. 3.جابهجایی اركان جمله

 کمرري سررجده کررردين گیرراه را (احمرردی /)113 :1833 ،نگرراه ک ر رررا /کررز یشررنکنکررن نايرراب رريشررود (احمرردی /)111 :1831 ،بررز پررا ايسررتادهاب در برراد /نوازنرردگان در
باران /آراب ينوازند (همان)181 :
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پ )2. 3.استفاده از «را» در معانی متفاوت
پ«)8. 2. 3.را» ی فک اضافه
 بالبرران هسررتن /و فح ر آسررمان حررا ي ر نیس ر  /ز سررتان و زودبرراوری ويش  /گراهي ررا ردد اسر (احمردی /)11 :1838 ،را را هرراس /آن برود /کرز روزی/
پنجره در استعاره گن شود /را پیرر باشرین (همران /)111 :صردای سرنتور ررا سراسریمز/
بز کنار یمر بررد /یمر زرد پرايیزی /ررا جرواب نبرود /ررا جرواب نبرود (احمردی،
 /)111 :1831ینرران ررا را ر سررار /از ياسررم پوشرریده بررود /کررز هرریچکا نمرري-
توانس  /فر ان رانردن ابرر را براور کنرد (همران /)111 :ر  /در روزهرايي ري واسرتن/
قربانيها را دوس باشن (همران /)111 :دسرتانن بزسروی کسراني /دراز ريکرنن /کرز ررا
يار نیسرتند (همران /)111 :جهراني گرن در دسرتان ترو اسر  /کرز رؤيرا را رواهر اسر
(احمدی)81 :1833 ،

پ )2. 2. 3.آوردن «را» در معنی «به»

 دريررا را کمررک کنیررد /تررا از پلّررزهررا بررز ان رز ررا بیاي رد (احمرردی/)113 :1831 ،گاهي با دشنزای کز همرراه را برود /ديروار را ز رن زديرن (احمردی /)11 :1831 ،کودکران
در کنررار سرربدهای سرریب سررر  /اسرربان را شرربنن رريدادنررد (احمرردی /)31 :1831 ،انرز
را /نگاه ک  /کرز یگونرز در فصر آب ريشرود (همران /)113 -113 :پرا بیرا /را را
از اي حري و باد /بز انز برر /برز هرر انرزای ببرری /را تررا دشرناب نخرواهین داد/
انز در ز ی باشد (احمدی)111 :1833 ،
فح
پ«)3. 2. 3.را» ی فاعلی
 -نوازنده را طاق دوری /از سنتور نیس

(احمدی)113 :1831 ،

پ )4. 2. 3.آوردن «را» در معنی «برای»
 -گ ياسم بر انتهای ديوار /را کافي بود (همان)111 :

پ )3. 3.جمع بست عید
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 راستي کز اي باور رنر برود /زيرر در تران /همیشرز /هموههوا /و زيسرت را/برراور داشررتند (احمرردی /)111 :1813 ،ررون ر در جسررتجوی همیشووههووای «تررو» /در
نردبان باغ قدين /يدرزيد (همان)118 :

پ« )4. 3.هناام كه» بهجای «هناامیكه»
 هنگاب کز برز دنیرا آ ردب /نوازنردگان در براد رينوا تنرد (احمردی/)111 :1831 ،ا /هنگراب کرز در زيرر شرا زهرای در تران /برا يكرديگر گفتگرو و حتري نجروا ري-
کررردين /شررا زهررای در ترران /در بهررار رريدرزيدنررد (احمرردی /)81 :1838 ،هنگرراب کررز
سررتاره انرردوه رريشررود /و بررر دسررتان رر رريیكررد /ديوارهررا در پررا حادیررز/
فرو يیكند (همان /)11 :هنگاب کز تو ررده برودی /آدب برز گخر فترز برود /هنگراب کرز
تو رده بودی /ياران بز يش و يطر /انده بودند (احمدی)11 :1831 ،

پ« )5. 3.یک از» بهجای «یكی از»
 يررک از ررا در کنررار تابسررتان /هنگرراب کررز رري واس ر  /سررتارهای را بنینررد/جان س رد /يک از ا /هنگاب کز در براغ قرديمي /برز کاشريهرای ريخترز /یرره برود/
جان س رد (احمدی)113 -113 :1838 ،

پ )6. 3.فع

زم بهجای فع متعدی

 تنها يرکت  /يرک ررد /کرز هربران و پاسردار آ رري برر برود  /گر هرایتندرس ر گلرردان ررود را بیمررار کرررد /و آنهررا را بررا هررری سررر س و ت (احمرردی،
)11 :1831

پ )7. 3.فاصله بی حرف نفی و فع
 در جستجوی رگ /نز بز انرز رفرتن /و نرز از کسري سراي دفر  /ز رانرا شنیدب /و نز در باران برز کسري گفرتن /کرز سرر ا سررد اسر  -سررد اسر (احمردی،
 /)11 :1831گفتن :نز را طاق رگ شراير اسر  /نرز ررا طاقر درز شردن انگورهرا/
نز را طاق بردن گ هرای يراس (احمردی /)11 :1833 ،نرز اشرک برر یشرمان دارب /نرز
بر ت دباسي فا ر دارب (همان)11 :
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پ )4.هنجارگریزی زمانی (باستانگرایی)
يكي از شگردها و شریوههرای هنجرارگريزی ،کراربرد واژههرا يرا سرا هرايي در
شعر اس کز در ز ران سررودن شرعر ،در جريران ودکرار ترداون نیسر و واحردهايي
بز شمار يروند کز در گذشتز ترداون برودهانرد بردي نمونرز ،هنجرارگريزی ز راني يرا
باستانگرايي يگويند .در ري واردی از باستانگرايي در شعر او ارائز يشود:

پ )8. 4.باستانگرایی واژگانی
ب جانسون ،نتحد انگلیسري ،برر اير براور اسر کرز کلمراتي کرز از ايصرار کهر
اقتباس يشود ،نويي شركوه و جرفن برز شرعر ريبخشرد و سربب حرچ و درذت ري-
شود یراکرز از قردرت سرادیان بر روردار اسر و برایرر ردتي فتررت ،نرويي ترازگي
شكوهمند احراز ريکنرد (دينرز )113 :1838 ،اير نرو از باسرتانگرايي برز دو شرك در
اشعار احمدرضا احمدی ديده يشود:

پ )8. 8. 4.واژههای كه
ازجملز اي واژهها کز در شعر احمدی برز کرار رفترزانرد ،ريتروان برز روارد زيرر
اشاره کرد:
 از شهرهای ز سرتاني /برا زمهریوری برز شرك سراي  /برز قربانگراه آ ردهبودب (احمردی /)113 :1811 ،کسري در انت رار را نبرود /نرز نریش زنبرور برر پوسر را
بود /نز دتمهای /کرز قررار برود در آن گرن شروين (احمردی /)113 :1833 ،اکنرون هرزاران
پرنررده را /در برراد بررز یغمووا رريبرنررد (احمرردی /)11 -11 :1831 ،نمرراز فررت  :یرران
نمازشرران و نموواز تفووت  /يررک گ ر نرررگا رويیررده اسرر  /شررب آ ررر يمررر اسرر
(همان /)111:نا را يدانرن /آنهرا برز ر نگفتنرد /دژتویم برز ر سرفب ريگويرد
(همان /)111 :اسن :دوستيها نز ضرورت برود /نرز واسرت  /موردهریو هرايي برود /کرز
آنها را بر ريشزهرای در تران درون را پاشریدند (احمردی /)11 :1831 ،برازار هرر شرهر
و هر دهكده زنداني آسمانههوا و ضررورتهاسر (همران /)11 :ررا در اير دبراس کهنرز
و منوودر  /رهررا کنیررد /کررز ر بررز ررويش ا یررد نرردارب (احمرردی /)111 :1838 ،هیمررز
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(احمرردی ،)18 :1831 ،آبشررخور (همرران ،)31 :یلی ررا (همرران ،)111 :قرروس و قررزح (همرران:
 ،)113کجاوه (همان ،)811 :نیاگر (احمدی)11 :1831 ،

پ )2. 8. 4.باستانگرایی در ح زة فع
باسررتانگرايي در فع ر کررز يكرري از واژگرران در سررا تار جملررز اس ر  ،از اهمی ر
ويژهای بر وردار اس در اهمی جنبز باسرتانگرايانرز فعر  ،همری برا کرز يبرارت-
های فاقرد فعر هرای برا سرا تار کهر  ،هرینرد مكر اسر از واژگران و سرا تاری
سنگی بر روردار باشرند ،دریك کمترر قادرنرد سریمای آرکائیسرتي رود را برز تماشرا
نهنررد( .يلرريپررور )811 :1831 ،احمرردی گرراهي در اشررعار ررود سررا تاری از فع ر هررا را
ارائرررررز ررررريدهرررررد کرررررز در دوران گذشرررررتز برررررز کرررررار گرفترررررز
يشدهاند .برای ثان:

پ )8 .2. 8. 4.پیش ند «فرو» بر سر فع
 در ترران پختررز رريشررد /حرردي رريشررد /آيررز رريشررد /و در یشررمانفرو رريافترراد (احمرردی /)11 :1813 ،دبخنررد تررو در ايرر جهرران /از در ترران کررا،
فروموویافتوود (احمرردی /)18 :1831 ،خاطررب از سرریر صررعود /فروافترراد (احمرردی:1831 ،
)11

پ )2 .2. 8. 4.پیش ند «باز» بر سر فع
 ت را یگونز بز ديگران بسر ارب /کرز کودکرانن از درسرز برز انرز بازآ ردهانرد(احمدی)188 :1831 ،

پ )3 .2. 8. 4.پیش ند «بر» بر سر فع
 شب برآ د /را تمرابروز ،دبراس برر تر  /در راهررو ايسرتاده برودين /کرز شرببرآيد (احمردی /)111 -111 :1831 ،نران را گررب و آشرفتز /برر برابهرا برردين /ترا صرن
دررب بربنرردد (احمرردی /)181 :1831 ،یررون /رررا در کویررز تنهررا ديدنررد /ررروش برآ ررد
کز :از ياران گريختز اس (همان)113 :

پ )4 .2. 8. 4.فع نهی با پیش ند «م»
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ردهاب /ررا از انرز برز کویرز برر (احمردی /)111 :1831 ،برر
 تا يادب کني/ود یچ کز تازيانز کبودگر تن  /گلي کالذی بود (احمدی)11 :1813 ،

پ )5 .2. 8. 4.افعالی از گذشته
يفوه بر ثانهرای ارائزشرده ،در اشرعار احمردی بر ري از افعران از زبران گذشرتز
بز کار گرفتزشدهاند کز بر که گرايي زبان او افزوده اس افعادي یون:
 سررفب بررز شکسررادي شرریرهای آب /بووه درآی /بررز سررخ درآی!« /نررز»ییندي هزارسادز فتز بر دربهرای جسرمزهرا را بگرو (احمردی /)11 :1813 ،از پیرران و
جوانها /اجازت مویت اسوتم /کرز هنگراب رکرر ز سرتان /بريهرراس از سرر ا /گروش
فرادارند /کز ر یرز ريگروين (احمردی /)13 :1831 ،ای يرارب /یرون گریسوتم /زبرانن
را گررن کررردب (همرران /)31 :یررون ترر ررا در آب فروشوود /آب را بررز ررود کشررید و
ت شانید (احمدی)33 :1831 ،

پ )5.هنجارگریزی ن شتاری
يكرري از شررگردهايي کررز شررايران عاصررر برررای برجسررتز کررردن واژههررا يررا
بخشهايي از شعر ود ،بز کرار ريگیرنرد ،شریوه نوشرتار تفراوت بنردها و پرارههرای
شعر اس  .در اي نرو هنجرارگريزی بررای ادحرای بیشرتر فهروب روردن ر ،شرعر را برز
شك آن ،ينويسند .در ححیح  ،گراهي شراير در نوشرتار شرعر شریوهای برز کرار ري-
برررد کررز تغییررری در تلفررچ واژههررا بررز وجررود نمرريآورد ودرري در اي ر شررك نوشررت ،
فهو ي یرانوی برز فهروب واژههرا ريافزايرد( .انوشرز )1111 :1831 ،نمونرزهرايي از اير
نو هنجارگريزی در اشعار احمدی:
 شی ورهای تیسانداب ا را
تا پايیز
تشییع يکرد (احمدی)11 :1813 ،
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 بز حدودي های ضماير بینديش /کز آ ري رهس اری ادر «تو»

بز انزوا رسید (همان)
-

برای کاهفن يسراين /کز بز شک يانجا د /و تو واهي اند/و فرار ت
از فصلي
بز گلي کبود

شجاي بهاران قلب اس (همان)13 :

 روز اگر بود جمعز بودبرگهای جنگ
در روز جمعز
شیون طب را
تا هتاب
بدرقز يکردند (همان)81 :

پ )6.هنجارگریزی معنایی
گرراه شرراير بررا بررزکارگیری آرايررزهررا و صررنايع زيباشررنا تي و عنررايي ،دسر بررز
برجسررتزسررازی و هنجررارگريزی رريزنررد یراکررز هننش ریني واژههررا در سررطن عنررايي
براساس قوايرد حراکن برر زبران يرادی و هنجرار ،ترابع حردودي هرايي اسر ( .يلروی
حررردب )13 :1833 ،از هنترررري يناصرررر هنجرررارگريزی عنرررايي ،تشررربیز ،تشرررخی ،
حسا یزی ،پارادوکا و  ...هسرتند کرز احمدرضرا احمردی نیرز در شرعر رود از آنهرا
بهره برده اس .

پ )8 .6.تشبیه
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تشبیز يكري از يناصرر هرن تصويرسرازی اسر کرز در شرعر بهرره فراوانري از آن
بررده ريشرود .واضررن اسر کرز شرربز و شربزبرز يناصررر ضرروری و جرداييناپررذير
تشبیز هستند بزکارگیری شربز و شربزبرزهرای تكرراری باير ايجراد ابترذان در شرعر
يشرود بنرابراي شرايران برا اسرتفاده از شربز و شربزبرزهرای لیرتكرراری و برديع،
سررعي در آشررناييزدايرري در شعرشرران دارنررد .احمدرضررا احمرردی ازجملررز شررايراني
اس کز اکثر تشربیهات ورداسرتفاده او ،ابردا رود او هسرتند .در رير نمونرزهرايي از
تشبیز در شعر او آورده يشود:
 قلرربهررا جهررنن اس ر  /يررذاب در آن يشبسررتز اس ر (احمرردی /)11 :1813 ،روزديگر یشمان کنجكراوت را یرون تصرويری کردر برر روی درز يرافتن کرز دود سریگار
آن را سررو تز بررود (همرران /)11 :آنرران کررز روزی شررن را یررون کهنررز بوريررايي ین ر
ي زدنرد /اکنرون انت رار را و جررب واقعیر برر دوششران سروار اسر (همران/)31 :
يكي يگف  /:جه ا براراني اسر کرز ريبرارد (احمردی /)81 :1831 ،انردوه /ارابرزای
سنگی بود /کز از یان تابسرتان ريگذشر (احمردی /)11 :1838 ،یرراغهرای را وش
بندر را /رگ شايران ريدانسرتن /کرز در سر یده ررده بودنرد (همران /)111 :پرنردگان/
زنب های ارزاني بودند/کرز از هرون وحشر را از ررگ /گراه ترا لرروب آفتراب /در
کویررز رري اندنررد (همرران /)113 :آوارهررای انرردوه :در حرران تررر انررز بررودين /کررز
آوارها /آوارهرای انردوه /برر سرر ان ريخر (احمردی /)11 :1833 ،جهران يرک بشرحاب
یینرري اسرر  /کررز تررر هررای فررراوان دارد (همرران /)11 :در آتشفشررانهای پررايیز /در
س یده بز انز آ دب (احمدی)118 :1831 ،
پ )2 .6.تشخیص
تشخی يبرارت اسر از جران بخشریدن برز اشریا و طبیعر يعنري بررای آنهرا
صوصیات انساني در ن ر گرفترز شرود .برر اير اسراس ،تشرخی يكري از روشهرای
ارائرز تصرروير زنررده و پوياسر یراکررز در آن تمرراب اشرریا و رراهر طبیعر  ،جانرردار و
زنده فرض يشروند .گریرز اير شرگرد در شرعر سرنتي و نیمرايي نیرز فرراوان کراربرد
دارد ،ا ررا آننررز سرربب تشررخ ايرر شررگرد در شررعر احمرردی رريشررود یگررونگي
هننشیني آن با ديگر اجزاء جملز و بزيبارتيديگر هنجارگريزی او اس :
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 اي آواز را یگونرز برز شرهر رسرانین  /کرز آواز /در پشر دروازههرای گمران/واهد رد (احمردی /)1 :1813 ،ا جنرازه رويش را برز پرايیز ريبرردين /پرايیز جنرازه
ا را بر ز ی نهاد /و بز تماشا رفر (همران /)11 :شرب کنرار را ايسرتاده برود /و نغمرز-
های زباني ديگر را /نجوا يکررد (همران /)13 :دقیحرز و یانیرز برزتنهايي دويدنرد و يررش
کردنررد /...دقیحررز از سرراي هررراس داش ر  /و از بیمرراری ايررداد و ررین /جرران س ر رد
(همان /)81 -183 :آسمان پهر و شرگف  /از پشر شیشرزهرای انرز رادرب /سراي -
های فتز ز سرتان را /بیردار ريکررد و رينوا ر (احمردی /)31 :1811 ،شركوفزهرای
نورستز ستز بودنرد و در يخبنردان شرب ردنرد (احمردی /)13 :1831 ،شربهرا /شرا ز-
های شرمگی در تران را شكسرتند و برز روی آبهرا دويدنرد (همران /)11 :آينرزهرای
لمگی در انبروه زنران و رردان گريرز ريکردنرد (همران) /بادهرای جنگري برر درهرا و
پنجرهها پیراه گ دار ود را آويختنرد /درهرا برر پنجررههرا یرره شردند (همران/)81 :
یر گوشر بررا دس ر شررب رريیر ررد /از دهررانش ررون واژههررا رريريررزد :ررون
گوش ر  ،ررون پرنررده ،ررون در ر  /،ررون اسررب (همرران /)11 :گلرردان را بررا انرردوه
واب کردب /گلدان برز رواب رفر  /در رواب ديرد و شرنید کرز ر پژ رردهاب /کرز
رردهاب (همران /)11:و ررگ /از سرتی کروه برا رفر  /و در کنرار اقاقیرا /از يطرر
اقاقیا پیر شرد و شركف (همران /)131 :رادرب گفر  :سرنتور برز رواب رفر (احمردی،
 /)131 :1831سررايز در ترران روی یم ر سرربز /دراز کشرریده بودنررد (احمرردی/)11 :1838 ،
پايیز با دهجزای گمرراه و بردوی /برا بررگهرا /از راه ريرسرد (همران /)111 :جويبارهرا
در کنررار سررفره هف سری  /گیاهرران شکشررده را /در یرران ديرروان حررافچ ررينهادنررد
(احمدی /)11 :1831 ،رگ زودترر از ويرد /نرارس و گنر برز را سرفب گفر (همران:
 /)11يل ها در باد آراب صربن /بريايتنرا برز نراتوانيهرای را /قردبهرای را را ديدنرد
(احمدی)31 :1831 ،

پ )3 .6.حسامیزی
حسا یزی در آرايرزهرای ادبري ،آ یخرت دو يرا ینرد حرا اسر در کرفب،
بزگونررزای کررز بررا ايجرراد وسرریحي عنرروی بررز ترریییر سررخ بیفزايرد .اشررعار بیرردن
دهلرروی نحطرر او ،حسررا یزی در شررعر فارسرري اسرر  .هوشررن ايرانرري اودرری
شايری اس کرز در شرعر عاصرر فارسري ،بزصرورت گسرترده از حسرا یزی بهرره
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گرفرر و بررز تعبیررری هررنتررري صیصررز شررعر او در حرروزه زبرران ،اسررتفاده از
حسررا یزی اسرر (شررفیعيکرردکني )111 :1813 ،پررا از ايرانرري شررايراني یررون
احمدرضررا احمرردی ،سررهراب سرر هری و يرردا زويررايي از ايرر صررنع اسررتفاده
کردند و بدي شیوه برر لنرای اشرعار رود افزودنرد .نمونرزهرايي از حسرا یزی در
اشعار احمدی:
 تررو بیررا /آواز سررر ده /کررز ز رری تشررنز آوازهووای آبووی اس ر /)11در تان انبوه پاس يدادنرد /همرز در تران واحرد ،براور بودنرد /در سربزها ،براور
سبز /در بنفشها ،براور برنفش /و در سریاههرا ،براور سریاه (همران /)111 :پروانرزهرا ررا
شنا تند و /برز روی پ سو سواك و بینوایم /برز پررواز آ دنرد (همران /)181 :ا رروز 1
فروردي اس  /آوازهای تیس شبانز دريرا /برر ففرزهرای ر جراری اسر (احمردی،
 /)38 :1811سووخنانش پیوور بررود /کودکرران از پیررری سررخنانش نديدنررد (احمرردی:1831 ،
 /)88آبشارهای نو ر سوخ در تراريكي رهنر تبراه ريشرود (همران /)33 :ر صردای
کشتي را در نا ز /با رن آبري بررای رواهرب نوشرتن (همران /)131 :ررد نمريتوانسر /
يطر گر را بررای زن بگويرد (همران /)831 :آوازی شرنیدب /نوازنردگان کرور در آفتراب/
ررينوا تنررد /سازهايشرران بوو ی توواریكی داشرر (احمرردی /)13 :1831 ،از ديوارهررا/
صوودای رب ب و را /رريشررنیدب (همرران /)118 :گرر هررای بنفشررز /بعووم كه و رررگ/
درشرركز انررده در برررف را /بايررد فرا رروش کنررین (احمرردی /)183 :1838 ،آوازی در کنررار
همهمووههووای :موودام ،سووربی رنوو (احمرردی /)11 :1833 ،صرراحب انز در یرران اترراش
ايستاده اس  /و با لكن ناواه /را را نگراه ريکنرد (احمردی /)11 :1831 ،در وهرن اير
ظروف شكستز ییني انرده در سراسرر شرب ر رنو آبوی را صودا مویزنوم (همران:
 /)13ستزتري اسبها /بخار بدنشران بو ی سوفیدی /یترهرا را داشر کرز زيرر براران
شرركفتز رريشررد (احمرردی /)11 :1831 ،در عطووش آبووی یشررمان دخترري نررک شرردب
(احمرردی:1813 ،

(همان)11 :

پ )4. 6.تصاویر پارادوكسی
تصرراوير يررا يبررارات پارادوکسرري يررا تنرراق نمررا ،گررزارههررايي هسررتند کررز دو
بخش آنهرا برز دحرا صروری و ادبترز نطحري يكرديگر را نفري ريکننرد و در ظراهر
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قرارداد زبان را ناديده ريگیرنرد و يرا حتري بزگونرزای برز یرادش ريکشرند و باير
يط توجز خاطب بز زبران ريشروند .ازاير رو ،بسریاری از شرايران در آیرار رود
از اي شگرد بهره جسرتزانرد )1( .احمدرضرا احمردی از شرايراني اسر کرز برا اسرتفاده
از تصرراوير پارادوکسرري ،هنجارهررای قررراردادی را بزهنريختررز و از هنجارهررا يرردون
يکند .در اينجا نمونزهايي از هنجارگريزیهای او آورده يشود:
 ا ررروز /در برراران /هررر «نررز»« /آری» اس ر  /و «آری» /بررينهاي ر از ا یررد وناا یردی اسر (احمردی /)11 :1813 ،دروغ قرديا ودکا ررزای اسر  /کرز هروای گر -
های راسرتي را ريپرورانرد (همران /)13 :یهرره را /ترا سررحد ررگ /دوس داشرتني
بررود (احمرردی /)111 :1838 ،بريپايران اسر اير پايرران (احمرردی /)11 :1833 ،صررن ر
صبر يکند /کز از گر ا بیرون آيرن /آنگراه /دشرنزای را برر قلرب ر  /فررود ري-
آورد /یررز جسررتز دشررنزای اسر  /کررز رررا از وابوبیرداری /رهررا رريکنررد (همرران:
 /)11کشتي از شركي آ رده اسر (احمردی /)11 :1831 ،آنقردر بمیررب /ترا زنرده شروب
(همان /)13:در آن هنگاب /از صدای ا وشي کلمات نميترسیدب (همان)111 :

پ )7.هنجارگریزی سبكی
همررواره یرران گونررز نوشررتار و گفتررار در حرروزه واژگرران و نحررو تفرراوتهررايي
وجود دارد ا ا گراه يرک نويسرنده يرا شراير ،از واژگران و سرا تار گفتراری و يا یانرز
در ایرش استفاده يکند و برز تعبیرری از حروزه نوشرتار عیرار برز حروزه گفترار گريرز
يزند کز بز اير يمر  ،هنجرارگريزی سربكي گفترز ريشرود .اير ا رر از يکسرو برز
سرربب تغییررر در فزررا و وسرریحي شررعر و همننرری ايجرراد صررمیمی در فزررای شررعر،
دارای ارزش اسررر (سرررنگری )1 :1831 ،و از سررروی ديگرررر« ،شرررايران ا رررروز برررا
بررزکارگیری واژههررايي کررز تررا پرریش از دوره عاصررر اجررازه ورود بررز سررا شررعر را
نداشتند و نیز استفاده از واژههای ترازهای کرز در زبران روز رره ا رروز برز کرار ريرود،
در کنار واژههای گذشتز ،بز گسرترش و توسرع زبران شرعر کمرک ريکننرد( ».حسر دري،
 )111 :1838احمدرضرررا احمررردی ز شرررايراني اسررر کرررز در اشرررعارش ،برررزوفور از
واژههای حاورهای و بر ي از اصطفحات روز رره اسرتفاده ريکنرد و برز تعبیرر يردا
رؤيرايي «زبرران حرراوره اسر کررز در دهرران او کیمیررا رريگیرررد( ».رؤيرايي)118 :1831 ،
در ري نمونزهايي از اي نو هنجارگريزی در اشعار او آورده يشود:
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پ )8. 7.واژگان محاورهای و روزمره
 در شب بمباران /ياد دارب /میخهرا برر ديروار /یرز پهنراور بودنرد /هنگراب /کرزعابهای عكوس /از دیو ار رهرا ريشروند (احمردی /)11 -13 :1831 ،فرردا /مل انوان در
اي ر اترراش را /برراز رريکننررد /دسووتهكلید در دس ر آنهاس ر  /اي ر کشررتي را از روی
عالی بر يدارند /بز دريا يبرند (همان)111 :
همننی اسنهايي یون:
 قرروطي سرریگار (احمرردی ،)11 :1813 ،تلفرر (همرران ،)813:راهآهرر (همرران،)881 :سرررا تمان پسررر و تلگرررراف (احمررردی ،)11 :1811 ،سررركزهرررای پرررون (همررران،)11 :
فروشررندگان پرتحرران (همرران ،)11 :ايسررتگاه راهآه ر (همرران ،)13 :آب عرردني (همرران،)111 :
انگشررتری (همرران ،)111 :يینررک (همرران ،)118 :رریش (همرران ،)111 :سرروت قطررار (همرران:
 ،)111یررز ناهررار وری (همرران ،)111 :اتررو (احمرردی ،)13 :1831 ،سرررايدار انررز (همرران:
 ،)31يصررا (احمرردی ،)31 :1838 ،پنكررز سررحفي (همرران ،)181 :سررین تلفرر (همرران،)181 :
کفررش (همرران ،)81 :یرراط (همرران ،)81 :بخرراری هیز رري (همرران ،)111 :دیرروان (همرران،)111 :
سرراي (همرران ،)111 :اسررتخر (همرران ،)111 :فنجرران یررای (همرران ،)111 :آ بررو نا
(احمرردی ،)11 :1831 ،سررماور (همرران ،)11 :ريرر (احمرردی ،)33 :1831 ،آسررفاد (همرران:
 ،)31بمب شیمیايي (همان ،)33 :گرا افون (همان ،)111 :کافز (همان)111 :

پ )2 .7.عبارات و جملههای عامیانه

 سفب بز انتهرای جراده کرز ترو ايسرتاده برودی /و جمعیر ینارهرا پچپوچ موی-كردنوود (احمرردی /)31 :1813 ،دبرراسهررا را شسررتزاب /چووای را دمكووردهام (احمرردی1811 ،
 /)11:یزهررای سرربز /در هرروای سررفید /تل تلو رري ررورد (همرران /)111 :پرنررده تصرروير
پرپوور موویزد (احمرردی /)11 :1831 ،روحررن طاقر انرردن /در اير اترراش را نرردارد /و بررا
يک تلنار ترو /چورو مویشو د (احمردی /)31 :1831 ،ردتهاسر کرز قرون /ابرهرای
نخنموا را /بز همسرايز دادهاب (احمردی /)11 :1838 ،ديگرر براران برود /و ا یردهايي کرز در
اي س و سران /بريآ يرش بودنرد /اموا نخوی از امیود نمویدادنود (همران /)111 :برگري
يزادار /در فای و ترو /برا يطرری لررش در ايمران /نرز برز تابسرتان /برز ز سرتان

□ 81

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،4پیدرپی  )38زمستان 8338

رريرسررید /.پررا كوو پوواییز پررا كوو موو
دستپاچه /،نت ر پايان يمر بودين (همان)33 :

پررا كوو بهووار (احمرردی/)81 :1831 ،

پ )3. 7.تصنیفهای عدیمی در شعر
«باد بهاری بر گلش  /رونر هسرتي بخشریده /قطرره شربنن برر گر هرا /ريشرده
ستي بخشیده /وش بود اکنون سرتانز /برا ترو ره صرحرا گیررب /سر طررب یرون
پروانز /در بر گ ها جراگیرب» /از یرز ريترسریدين /آواز داريروش رفیعري برا را برود
(احمرردی /)111 :1831 ،ر ياشررحن و از قهررر و نررازش رسررندب /بررا رروی او پیوسررتز
باشد پیوندب /شمعن /یان اشک و آتش ري نردب /درب از شركاي هرا ريبنردب (همران:
)111

بحرر هررای صررورت گرفتررز در صررو کاربسرر هنجررارگريزی در اشررعار
احمدرضا احمدی کز در اي پژوهش بز آن پردا ترز شرد ،بیرانگر اير اسر کرز يا ر
اصررلي کررز وجررب ويررژه شرردن و صوصرري شرردن شررعر احمرردی شررده ،صیصررز
هنجارگريزی در شعر اوس ويژگريای کرز طررح شردن شرعر او ،برزينوان يرک شرعر
جريررانسرراز از جانررب شررايران برجسررتز شررعر حجررن ،طرررح و حترري شررعر فرانررو و
تفاوت دنبان شد.

نتیجهگیری
شرايد از همری رو « رو ،نرو»

شعر و ،نو ،شعر زبران و فررب و سرا تار اسر
ناب گرفتز اس کز بیش از آنکز برز يمر بررود برر سرطن زبران ريوزد و واننرده را
با تفطنهرايش لرافلگیر ريکنرد اتفاقراتي کرز در شرعر احمدرضرا احمردی برزينوان
سرآ د اي جريران ،حسرابشرده و سرنجیده در تمراب سرطوح زبراني ر ريدهرد ترا
شايد عنا را بز سخره بگیررد و يرا برز تری یر انردازد .برز هرر رو برا شرعر پریش و هرن
روزگرار رود برز حابلررز بر ري یرزد .جريراني کررز برا درنیسرن صروری اجتمررايي و
اقتصادی بز راه افتاده در روزگار ود بز وبي برز همنروايي ريرسرد و برزسران همران
جريان همتای ود دواب ینداني هن نمييابرد ا را صررفن ر از اير نگراه فرا تنري برز
شعر احمدی ،نرونگریهرای او در يرصرز زبران در راسرتای تححر آننرز رود «شرعر
ناب» و «شعر حر » نا یرده ،سرتودني اسر و براز فرارغ از تفراوت اساسري بیرنش
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او با سارتر او صداش اير يبرارت عرروف سرارتر اسر کرز «شراير برز زبران فايرده
رريرسرراند ».اي ر فايرردهرسرراني بررا هم رز يرررفشرركنيهررايي کررز در حرروزه آوا ،واژه،
ترکیررب ،نحررو جملررز ،بفل ر  ،عنررا و درنهاي ر سرربک در شررعر او ر نمرروده اس ر ،
ود را ایبات يکند.
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پین ش ها
 -1برررای اطفيررات بیش رتر از شررعر احمدرضررا احمرردی و سرربک او رجررو شررود بررز( :دنگرررودی :8، ،1833 ،ص ر
 11 -11براهنرري :1، ،1831 ،صرر  1133 -1111نرروری يررفء :1813 ،صرر  811 -811بابایرراهي:1، ،1833 ،
ص )811 -811
 -1نتحدی یون يبردادعلي دسرتغیب پیرا رون اشرعار احمدرضرا احمردی نوشر  :ر در رورد اير کرز نوشرتزهرای
احمدرضا احمدی و یند نفر ديگر شعر باشد ،شركوکن .برز ن رر ر آننرز برزلل باير شرده رو ،نرو شرعر نا یرده شرود،
يک جريان فر ادیستي و انحرافي اس اي نوشرتزهرا نرزتنها شرعر نیسرتند ،بلكرز سرا ت سرشر انحطراط هسرتند و از تنبلري
و کاهلي سریشمز يگیرند (بز نح از دنگرودی)111 :8، ،1833 ،
 -8يناي سمیعي در ورد شعر احمدرضا احمردی رينويسرد« :یرز وافر باشرین ،یرز خراد  ،نمريتروان برر اير
واقعی یشن پوشید کز شعر او درينزای را برز روی شرعر عاصرر گشرود کرز ا رروز از آن برز نراب کثرتگرايري يراد ريکنرین.
بز کفب ديگر ،شعر او در آن فزای بستز ،درِ روجي را نشان داد( ».سمیعي)111 :1831 ،
هرداد صمدی نیز ينويسد :کار احمردی در آينرده ،برز هرر سربكي بگرايرد و يرا هرر سربكي را بسرازد ،آننرز تراکنون
ارائرز داده اسر نسرریمي ترازه در شرعر پارسرري اسر  .تكنیرک کررار او و برداشر نروي او از اشرریاء ،شرعر او را برز ححیحر ،
نسیمي فرحبخش يسازد (صمدی)31 :1831 ،
بز يحیرده شراپور جرورکش «احمدرضرا فحر نرا ي د ر تراريش ادبیرات عاصرر نیسر  .شرعر او شرجاي بیرانِ نرويي
نگاه اس کز بز ا آ و تز و هنوز رو در آينده دارد( ».جورکش)111 :1831 ،
وب صائبِ» احمردی را ،بعرد از آيردا در آينرز و تودردی ديگرر ،يكري از جمويرزهرای دهرز
بر ي جمويز «وق
یه يدانند کز او ،شايری حسوب يشود (احمدی)11 :1831 ،
بر ي نیز بز تیییرپذيری فروغ فر رزاد از احمدرضرا احمردی نیرز اشراره کررده و حتري برز رود فرروغ نیرز گفترزانرد:
«بز فروغ ي گويند کرز هررداد صرمدی عتحرد اسر فرروغ در اوا رر از احمدرضرا ادهراب گرفترز .فرروغ هرن ريگويرد :اگرر
صمدی گفتز ،حتماً درس گفتز اس ( ».سمیعي و فرجي)81 :1831 ،
 -1برررای اطفيررات بیشررتر پیرا ررون هنجررارگريزی در حرروزه نحررو (ر  :حسررني و صررراحتي جويبرراری:1811 ،
)111 -131
 -1برای اطفيات بیشتر پیرا ون وجود تناق نمايي در اشعار فارسي (ر : .یناری)1833 ،
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.13
.13
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احمدی ،احمدرضا )1813( .وع ت ب مصائ  .انتشارات کتاب ز ان.
رررررررررررررررر  )1811( .هزار پله به دریا مانده اس  .نشر نحره.
رررررررررررررررر  )1831( .همه آن سالها .نشر رکز.
رررررررررررررررر  )1831( .لكهای از عمر بر دی ار ب د .انتشارات نويد شیراز.
رررررررررررررررر  )1838( .ویرانههای دل را به باد میسپارم .تهران :نشر ز ن.
رررررررررررررررر  )1831( .یک منظ مه دیریاب در برف و باران یاف شد .تهران :اهريز.
رررررررررررررررر  )1831( .عافیه در باد گم میش د .تهران :افكار.
رررررررررررررر  )1833( .عاشقی ب د كه صبحااه دیر به مسافرتانه آمده ب د .تهران :افكار.
احمدی ،بابک )1831( .ساتتار و تأوی مت  .تهران :نشر رکز.
اسكودز ،رابرت )1831( .درآمدی بر ساتتارایی در ادبیات .ترجمز فرزانز طاهری ،تهران :آگاه.
انوشز ،حس  )1831( .فرهن نامه ادبی فارسی ( )2تهران :ساز ان یاپ و انتشارات.
ايگلتون ،تری )1838( .پیشدرآمدی بر نظریۀ ادبی ،ترجم يباس خبر ،تهران :نشر رکز.
بابایاهي ،يلي )1833( .گزارههای منفرد ،1، .تهران :نشر نارنج.
براهني ،رضا )1831( .بال در مس .تهران :نشر ؤد .
برتنا ،هانا )1838( .مبانی نظریه ادبی .ترجن حمدرضا ابوادحاسمي ،تهران نشر اهي.
بیرانونررد ،احمررد )1831( .شوورح حاشوویه :بررسووی سوواتتار جریووانهووای حاشوویهای شووعر معاصوور بعوود از
نیما .تهران :نشر روزگار
تسلیمي ،يلي )1838( .گزارههایی در ادبیات معاصر ایران (شعر) نشر ا تران.
یناری ،ا یر )1833( .متناعضنمایی در شعر فارسی .تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
حس دي ،کاووس )1838( .گ نههای ن آوری در شعر معاصر ایران .تهران :نشر یاد .
دينررز ،ديويررد )1838( .شووی ههووای نقوود ادبووی .ترجمررز حمرردتحي صرردقیان و لف حسرری يوسررفي.
انتشارات يلمي.
روزبز ،حمدرضا )1831( .ادبیات معاصر ایران (شعر) تهران :روزگار.
زيماه ،پیتر .وی )1811( .فلسوفه نظریوه ادبوی مودرن .ترجمرز رحمران ويسري حصرار و يبردا ا ینري.
تهران :ر داد نو.
شفیعيکدکني ،حمدرضا )1813( .م سیقی شعر .تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس )1831( .معانی .تهران :نشر یترا.
صفوی ،کوروش )1838( .از زبانشناسی به ادبیات .جلد اون (ن ن) ،تهران :نشر یشمز.
يلوی حدب ،هیار )1833( .نظریههای ادبی معاصر .تهران :سم
يليپور ،صطفي )1833( .ساتتار و زبان شعر امروز ،1، .تهران :فردوس.
دنگرودی ،شما )1833( .تاریخ تحلیلی شعرن  ،8، .تهران :نشر رکز.
یرصادقي ،یمن  )1831( .واژهنامه هنر شاعری ،تهران :انتشارات کتاب هناز.
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 .81نرروری يررفء ،اسررمايی  )1838( .تئ و ری شووعر ،از «م و ن ن و » تووا «شووعر عشووق» .دنرردن :انتشررارات
لزان.
 .81هاردنرد ،رينرارد )1831( .درآمودی تواریخی بور نظریوه ادبیوات از افالبو ن توا بوارت .گرروه ترجمرز
شیراز :يلي عصو ي و ديگران ،زير ن ر شاپور جورکش ،تهران :یشمز.
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.88
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.83
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.81
.11
.11
.11

.18

.11
.11

آتشرري ،نررویهر« )1831( .شوواعر بیوورون جسووته از بطوو جنجووالهووا» .فصرر نا ررز تخصصرري شررعر
گوهران .شماره  .11ص  11تا .11
احمرردی ،بابررک« )1831( .واژههووا» .فص ر نا ررز تخصصرري شررعر گرروهران .شررماره  .11ص ر  11تررا
.13
با رردادی ،حمررد و فاطمررز درسرري« )1833( .ناوواهی بووه فراهنجوواری دسووت ری در اشووعار م.
سرشووک» ،پژوهشررنا زبرران و ادب فارسرري (گرروهر گويررا) ،سرران سرروب ،شررماره دوب ،پیرراپي،11
ص .11 -1
جورکش ،شراپور« )1831( .زنودهتور از هموه پیوامبران» .فصر نا رز تخصصري شرعر گروهران .شرماره
 .11ص  111تا .111
رؤيايي ،يردا « )1831( .چشومهای سونای» .فصر نا رز تخصصري شرعر گروهران .شرماره  .11صر
 111تا .111
سررمیعي ،ينايرر « )1831( .درِ تروجووی» .فصرر نا ررز تخصصرري شررعر گرروهران .شررماره  .11صرر
 111تا .118
رررررررررررررررررر  .و حس ر فرجرري )1831( .م و از ت و دم تقلیوود موویكوونم گفتگررو بررا احمدرضررا
احمدی .فص نا ز تخصصي شعر گوهران .شماره  .11ص  11تا .81
شیری ،قهر ان« )1831( .از جیو بونفش توا مو ن نو ه ناواهی بوه شوعر ه شون ایرانوی و احمدرضوا
احمدی ،نمایندگان دو جریان شعری معاصر» ،کتاب اه ،ادبیات ،شمارۀ ،11پیاپي.111
صررمدی ،هرررداد« )1831( .دربواره احمدرضووا احموودی» .فصر نا ررز تخصصرري شررعر گرروهران .شررماره
 .11ص  31تا .31
طادبیرران ،يحیرري و ديگررران« )1833( .تقاب و هووای دوگانووه در شووعر احمدرضووا احموودی» .پژوهشررنا ز
زبان و ادب فارسي (گوهر گويا) سان سوب .شماره جهارب .پیاپي .11ص  11تا .81
يمرررانپررور ،حمدرضررا« )1831( .اهمیوو عناصوور و ویژگوویهووای سوواتتاری واژه در گووزینش
واژگووان شووعر» ،پژوهشررنا ز زبرران و ادب فارسرري (گرروهر گويررا) ،سرران اون ،شررماره اون ،صر -118
.131
کاسرري ،فاطمررز« )1811( .فوورم در شووعر احمدرضووا احموودی» .جمويررز حررا ت ششررمی همررايش
بی ادملل ري انجم ر ترررويج زبرران و ادب فارسرري .بررز کوشررش قدسرریز رضرروانیان .ناشررر :انررز کترراب.
ص  138تا .138
رررررررررررررررررر « )1831( .گزارشووی از یووک اتفوواع بووا معنووا» .فصرر نا ررز تخصصرري شررعر
گوهران .شماره  .11ص  13تا .111
حسررني ،رتزرري و هرردی صررراحتي جويبرراری« )1811( .گ نووههووایی از هنجووارگریزی نحوو ی در
شعر ناصرتسرو» ،بوستان ادب ،سان سوب ،شماره اون ،پیاپي.3
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 .11وکاروفسرركي ،يرران« )1833( .زبووان معیووار و زبووان شووعر» ،کترراب شررعر ،ترجمرز احمررد ا رروت،1، ،
اصفهان ،شع  ،ص .111 -11
 .13نفیسرري ،آرر« )1813( .آشووناییزدایووی در ادبیووات» ،اهنا ررز کیهرران فرهنگرري ،سرران ششررن ،شررماره
دوب ،ص 83 -81
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