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 چكيده

و هنجارگريزي يكي از مؤثرترين روش زدايي در شعر آشناييهاي برجستگي زبان

هوشنگ ايراني يكي از شاعراني. انداست كه همواره، شاعران از آن استفاده كرده

. است كه در اشعارش به صـورت گسـترده، دسـت بـه هنجـارگريزي زده اسـت 

و نگارندگان در اين جستار، در پي پرسش به اين سوال بودند كه ايرانـي چگونـه

ددر چه حوزه هاي به عمل آمـده، بررسي. ست يازيده استهايي به هنجارگريزي

نشانگر اين موضوع است كه هوشنگ ايراني در اشعارش از انـواع هنجـارگريزي 

گيـري بـه صـورت يكسـان نيسـت؛ يكـي از امـا ايـن بهـره. بهره بـرده اسـت 

مي هنجارگريزي شود، هنجارگريزي نوشتاري هايي كه در اشعار ايراني بسيار ديده

هنجارگريزي زمـاني. گوناگون در اشعار او وارد شده استهاي است كه به شكل

و گرايي نيز در اشعارش بسامد بااليي دارد كه شاعر هم در حوزه يا باستان ي نحو

هنجارگريزي معنايي بـه صـورت.ي واژگان، از آن بهره گرفته استهم در حوزه

و در هيأت آرايه و تصاوير پارگسترده ادوكسي در هاي تشبيه، تشخيص، حساميزي

و آوا نيزهاهمچنين عالوه بر اين، او در حوزه. اشعار او نمود دارد ي نحو، واژگان

.به هنجارگريزي دست يازيده است
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 مقدمه.1

و شوك و تحوالت گسترده و درك هاي كه زمينه آور، هنگاميتغيير الزم بـراي پـذيرش

و حيات خود، با سرسـختي  هـاي بسـيار از آنها فراهم نيامده باشد، همواره براي استقرار

و محيط پيرامون مواجه مي مي. شودجانب جامعه توان در تاريخ شعر نـو اين حقيقت را

و در مواجهه .و برخورد تمسخرآميز با جيغ بنفش هوشنگ ايراني مشاهده كرد ايران

و نگ ايراني يكي از شـاعراني اسـت كـه نـامش در دهـه هوش ي سـي، وارد محافـل

و جريانـات و بريدن از تمامي سنن نشريات ادبي شد؛ شاعري كه به سبب روش جديد

و شـاعران دوره  و معاصر، همواره با عدم پذيرش از سوي ادبـا ي خـودش ادبي گذشته

مي شفيعي كدكني در اين. روبرو بود ي شـعري از اسـتعدادهاي برجسـتهيك«: نويسدباره

و اسـتهزا قـرار منثور، كه متاسفانه به خاطر اصطالح جيغ بنفش، همواره مـورد تمسـخر

آنچه در كارهـاي او قابـل مالحظـه اسـت درك درسـتي ... گرفته، هوشنگ ايراني است

و  است كه از مفهوم شعر منثور دارد؛ يعني كـاربرد زبـان در جهتـي غيـر از نـرم مبتـذل

مي) 258: 1368شفيعي كدكني،(».آن عادي او«: نويسداو در ادامه زبان شعرهاي منثـور

در شعر آن روز شاملو هم به دشواري. هاستهاي زبان شعر در آن سالاز بهترين نمونه

زمي و آراستهباني يافت كه پالودهتوان . هاي هوشـنگ ايرانـي باشـد تر از زبان آن سال تر

ها، به حقيقت شعر منثور، از شـاملو بسـي آشـناتر ني در آن سالايرا: توان گفت حتي مي

ها منحصر بـه، حضور هوشنگ ايراني در آن سالاين با وجود) 261 همان،(».بوده است

و به دست گـرفتن رهبـري يك شاعر نبود، بلكه او با پيوستن به مجله ي خروس جنگي

و سبكي شعرش، به انتقاد از تمامي روش جبهه و زمـان خـودش هاي ها شعري گذشته

بسـته شـده بـود، امـا 1327ي خروس جنگـي در سـال در واقع، اگرچه نطفه. پرداخت

اي كه هوشـنگ ايرانـي بـه هيـأتي دوم آن است؛ دورههاي دورهاهميت آن در شماره

و تحريريه و ناگهان انقالب جيغ بنفش در خروس جنگي به راه افتـاد ي مجله راه يافت

ج1370شمس لنگرودي،.ك.ر.(شد خورِ نام خودمجله، درست در ،1:389(

و هوشـنگ ايرانـي منتشـر خروس جنگي در دوره ي دوم، زير نظر غريب، شيرواني

اي، به نام سالخ بلبل، اصول هنري خود را كه اي دوازده مادهها با انتشار بيانيهآن.شد مي

و متفاوت براي شعر گفتندربردارنده و روشي ديگر ي عصـاره. بود، اعالم كردندي راه

و طرفداران آن، فرزند زمـان: اين بيانيه چنين بود و قوانين هنري گذشته ضديت با سنن
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و جـوش و صميميت با درون را يگانه راه آفرينش دانستن، سـراپاي جنـبش خود بودن

و راهـي متفـاوت  و استوار كردن تفكّر به دانـش نـوين، تـر از زندگي را در خود داشتن

و هنر براي اجتماع در پيش گرفتنطر 1.فداران هنر براي هنر

و مخالفـت سرسـختانه و نظريات هوشنگ ايراني بـا انتقـاد يي جامعـه اگرچه شعر

و تمسخر او پرداختند، اما پـس از گذشـت چنـد و به طعن ادبي آن روزگار روبرو شد

و اجتماعي آنچنان زمينه آني دهه از آن دوران، بسترهاي فرهنگي از مناسب براي گونـه

و بـا هاي ادبي فراهم آورده است كه جريان نگرش هاي غالـب شـعري، خـود بـه خـود

و شيفتگي به جانب آن شيوه از شاعري گـرايش يافتـه  و مقصـود غـايي خـود را طـرح

(انـد تكميل آن قرار داده و نظـرورزي«كـه از آنجـايي)27: 1386شـيري،.ك.ر. شـعر

باي جنبشهوشنگ ايراني پيشگام همه و انتقادي بعد از نيماست كه به كلي هاي شعري

و نظري نيما متفاوت اسـت تجربه و شـاعران صـاحب)91: 1384سـميعي،(»ي شعري

و يداهللا رويايي، به نحـوي تحـت تـأثير سبكي چون سهراب سپهري، احمدرضا احمدي

و انديشه و بررسي است2،اندايراني بودهي هوشنگ شعر 3.شعرهاي او درخور بازنگري

ي نگارندگان در اين پژوهش در پي آنند كه اشعار هوشنگ ايراني را بر اساس نظريه

و بـراي ايـن سـوال كـه زداييِ فرماليست آشنايي و بررسـي قـرار داده : ها مـورد تحليـل

زدايي زده اسـت؟ پاسـخييهايي دست به آشناهوشنگ ايراني در شعرش، در چه حوزه

.بيابند

ي پژوهشپيشينه.2

هيچ پژوهش مستقلي پيرامون بررسي فرماليستي اشعار هوشنگ ايراني صـورت نگرفتـه

.اندهايي از آثارشان، به شعر او نيز اشاراتي كرداهاست؛ اما برخي از منتقدان در بخش

من موسيقي شعر،در كتاب) 1368(شفيعي كدكني ثـور، بـه هوشـنگ در بخش شـعر

و او را يكي از نخستين استعدادهايي دانسته است كه در آن سال ها بـا ايراني اشاره كرده

و در جهتي حركت مي كرده كه جريان مدرن شعر غـرب شعر مدرن غرب تماس داشته

ي شـعر منثـور ايرانـي در تـرين خصيصـه همچنين مهـم. اندها حركت داشتهدر آن سال

.استفاده از حساميزي دانسته استي زبان را حوزه
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بـا، در فصل دومهاي نوآوري در شعر معاصر ايرانگونهدر كتاب) 1383(لي حسن

و ساختار، اعتقاد دارد كه هوشنگ ايراني بيش نام و فرم تر از شـاعران نوآوري در شكل

.ديگر به شكل نوشتاري متفاوت از شاعران ديگر روي آورده است

 به بررسي شـعر هوشـنگ ايرانـي شرح حاشيهر بخش سوم كتابد) 1389(بيرانوند

و فرم شعر ايراني ارائه كرده اسـت و توضيحاتي پيرامون سبك، زبان نويسـنده. پرداخته

و تركيب  و حساميزي براي بيان سبك شعر ايراني به بررسي عواملي چون لحن، روايت

و موصـوف، رنگ و در بحث زبان، جا به جايي صفت اسـتفاده از سـطرهاي ها پرداخته

و استفاده از انواع فعل ي وزن، در توضـيح فـرم شـعر، دربـاره. ها را آورده استلواليي

و معني، موسيقي، واج و هـم سازش اصوات و قافيه ي معنـي، در چنـين در حـوزه آرايي

. هاي عرفاني شعر او توضيحاتي ارائه شده استباب انديشه

جي«ي در مقاله) 1386(شيري غ بنفش تا موج نو؛ نگاهي به شعر هوشـنگ ايرانـي از

را، شكل»و احمدرضا احمدي، نمايندگان دو جريان شعري معاصر گيري اين دو جريان

و. داندبراساس تحوالت جامعه مي او در بحث از شعر ايرانـي، هنگـام برشـمردن مزايـا

.هاي ايراني اشاره كرده استمعايب شعر او، به برخي از هنجارگريزي

 روش تحقيق.3

و اسنادي بهره مـي تحليلي، از روش كتابخانه-اين پژوهش با رهيافتي توصيفي . بـرد اي

و انواع هنجارگريزي از منظر فرماليسـت ترتيب ابتدا منابع پيرامون آشنايي بدين هـا زدايي

و واكاوي اشعار هوشـنگ مورد بررسي قرار مي و در ادامه با اين رويكرد به تحليل گيرد

ي اشعار هوشنگ ايراني اسـت كـهي پژوهش، مجموعهمحدوده.شودايراني پرداخته مي

ي منـوچهر آتشـي بـه چـاپ رسـيده، با مقدمهانديشمبنفش تند تا به تو ميدر كتاب از

.است

 چارچوب نظري.4

 (Defamiliarization) زدايي آشنايي.4.1

ي هـاي فرماليستشده در نظريه مفاهيم مطرحترين يكي از اساسي زدايي اصطالح آشنايي

، منتقد روسـي، در (Shklovsky) بار، شكلوفسكي اين اصطالح را نخستين. روس است
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و و بعدها مورد توجه ديگر منتقـدان فرماليسـت سـاختارگرا، ماننـد نقد ادبي به كار برد

تي)Jacobson( ياكوبسن موجـب نظـر بـه.قـرار گرفـت ...و) Tynyanov( انوفنيـو

شـود، امـا آور مـي هاي زندگي واقعي ما همواره بر اثر عادت، مـالل اشكلوفسكي، ادراك

و شيوه آورد تـا بتـوانيم بـه هاي نامنتظري براي ديدن فراهم مـي هنر، رويكردهاي ناآشنا

آن اي اشيا را ببينيم كه گويي نخستينگونه مي بار، ،)Harland( هارلنـد.ك.ر(بينيم ها را

مي)241: 1382  غايت هنـر، اعطـاي حـس شـي اسـت، آن گونـه كـه ديـده«: گويد؛ او

مي مي تكنيك هنـر، ناآشـنا كـردن چيزهاسـت، مـبهم. شودشود، نه آن گونه كه شناخته

و طول زمان ادراك را افزايش دهـد كردن فرم عمـل ادراك، در هنـر. هاست، تا دشواري

و بايد طوالني شود ي ما از فرايند ساختن است كه هنر، تجربهدر. في نفسه غايت است

بر) Scholes(،1379 :122-123( به نقل از اسكولز(».معناي تمام شدهاهميت دارد نه

زدايي در نظر اشكلوفسكي اين است كه هر نـوع اثـر ادبـي،ي آشناييمسأله اين اساس،

حركـت كنـدتر گذارد؛ چرا كه وقتي مانعي سر راه اسـت، سر راه مخاطب خود مانع مي

و راه گذر از مانع را دريافـت مي و بايد در هر مقطعي مكث كرد بـه همـين دليـل. شود

و به تدريج ما را به اصل مطلـب مـي ادراك كندتر مي ي رسـاند؛ از ايـن رو مسـأله شود

و مفهوم است (اصلي ادبيات، اليه دادن به كالم )26: 1368نفيسي،.ك.ر.

و تـري مـي شمول بـيشي اشكلوفسكي چه به نظريه آن بخشـد، نظريـات ياكوبسـن

و تمهيدات ادبي است؛ بـه عقيـده تيتانوف است كه همان آشنايي آنزدايي از زبان هـاي

آن آيد به طوريتمهيدات ادبي خود پس از مدتي به صورت مألوف در مي كه از ايفـاي

زدايـيي نيـز آشـنايي جاست كه بايد از خود تمهيدات ادبـ اين. ماندتأثير اوليه عاجز مي

آن. شود و حتـي ها ترفندهاي آشنايي به باور زدا، فقط نتـايجي مـوقتي خواهنـد داشـت

ترين تمهيدات نيز با گذشت زمان، توان خود را براي جلب توجه مـا از دسـت نوآورانه

دهند؛ از اين رو مكانيسم محرّك پشت سر تحول ادبي، حركتي هميشگي بين فراينـد مي

و آشناييناپذ اجتناب (دايي است ير آشناشدگي )Bertens(،1383 :56(برتنس.ك.ر.

مي در تعريف آشنايي گيرد زدايي بايد گفت اين اصطالح، تمامي شگردهايي را در بر

و هنجار، بيگانه مي و با عادتكه زبان شعر را با زبان طبيعي هـاي زبـاني مخاطبـان كند

و در همهمخالفت مي و دگرگـوني ايجـاد مـيي آثار ادبي نمايد .ك.ر.(كنـد نوعي تغيير

سازي زدايي در جهان متن، با يك نوع برجسته بنابراين آشنايي) 107: 1377علوي مقدم،
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سازي ممكن است در زبـان معيـار هـم روي همراه است؛ الزم به ذكر است كه برجسته

و به دليل خـود دهد، اما اين فرايند در زبان شعر، در شديدترين حالت، براي بيان عيني

ميزبان به كار مي و زبان ارتباطي را پس در. راندرود در حقيقت، در شعر، زبـان ديگـر

سازي كنش بيـان، كـنش خـود كـالم بـه كـار خدمت ارتباط نيست، بلكه براي برجسته

(رود مي )747: 1376پور، عباس.ك.ر.

و دو شكل قاعدهسازي به شناس انگليسي، برجسته، زبان)Leech(از نظر ليچ افزايي

ج1373صـفوي،.ك.ر.(دهـد در زبان روي مـي) كاهيقاعده(هنجارگريزي  بـه)1:43،

سبب اينكه هدف نگارندگان در اين جستار، بررسي هنجـارگريزي در اشـعار هوشـنگ 

.شودايراني است، در اين قسمت فقط به هنجارگريزي پرداخته مي

)Deviation( هنجارگريزي.4.2

و امــروزه اســاس بحــثهــاي مهــم فرماليســتهنجــارگريزي از يافتــه هــاي هــا اســت

 Deviation(آنان زبان هنري را عـدول از زبـان معيـار. دهدميشناسي را تشكيل سبك
from the norm ( و سبك را براساس همـين اصـل مطالعـه مـي .ك.ر(.كردنـد معرفي

در) 1381:157شميسا، تأكيد بر هنجارگريزي در آن حد بود كـه ياكوبسـن، ادبيـات را

مي هم ريختن سازمان يافته : Eagelton(،1383( ايگلتـون.ك.ر(دانستي گفتار متداول

ترين كاركرد زبان شاعرانه، بر اين باور بود كه مهم)Mucarovsky(و موكاروفسكي)4

و بـدون  هـاي زبـاني، شـعر وجـود سـرپيچي از قاعـده ويران كردن زبان معيـار اسـت

(نخواهدداشت )125-124: 1386احمدي،.ك.ر.

كه ليچ هنجارگريزي را به هشت قسمت واژگاني، نحوي، آوايي، شـكلي، جايي از آن

و در زماني يا باستان صـفوي،.ك.ر(گرايي تقسيم كـرده اسـت، معنايي، گويشي، سبكي

هـا را بـر سعي بر آن دارند تـا انـواع هنجـارگريزي نگارندگان در اين مقاله)45: 1373

و نشان دهند كـه ايرانـي اساس اين تقسيم بندي در اشعار هوشنگ ايراني استخراج كرده

.هايي در شعرش هنجارگريزي كرده استبه چه شكل
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 بررسي انواع هنجارگريزي در شعر هوشنگ ايراني.5

 هنجارگريزي واژگاني.5.1

خواژگاني يكي از شيوههنجارگريزي ود را هايي است كه شاعران از طريق آن زبان

ي تازهي زبان، عناصر واژگاني الزم را براي بيان انديشهوقتي گنجينه. سازندبرجسته مي

و بدين صورت شاعر با هر ندارد، به ناگزير بخش توانش زباني شاعر فعال مي شود

ميواژه راي جديدي كه خلق و اين به معناي توسعهمي كند، فكري ي انديشگي آفريند

(زبان در قالب واژگان است سازي در اشعار هوشنگ واژه) 237: 1378پور، علي.ك.ر.

و تعبيرات تازه صورت ايراني به دو شيوه و خلق تركيبات ي ساختن واژگان جديد

.گرفته است

:هايي از هنجارگريزي واژگاني در اشعار ايرانينمونه

 واژگان.5.1.1

و لـرزه بسنگد شيشه/ سرب وحشت خيز بردارد: بسنگد- .اي دنيـا بـه هـم ريـزد ها را

)82: 1379ايراني،(

)78،همان(.شكفاند/ از شرر اكسير جان به بلورش: شكفانَد-

 نام آوا يا اسم صوت.5.1.2

مياين واژه و يا بيانها معموالً از طبيعت گرفته از شوند قبيل صوت خاص گر صداهايي

آن«در حقيقت،. انسان يا حيوان يا برخورد دو شي است و كـاربرد هـا زيباترين گزينش

و همراه كردن آن با اسـم  در مواردي است كه شاعر با استفاده از شگردهاي القاي معني

ميصوت، راه كند كـه تشـخيص آن موجـب لـذت هاي رسيدن به معني را در هم ادغام

جا دو نمونـه اسـتفاده از نـام در اين) 166: 1386پور، عمران(».شودمضاعف خواننده مي

:شودآوا در شعر ايراني آورده مي

.(تاخ تاخ........تاخ تاخ/ ها صدا كنداستخوان- )73: 1379ايراني، .........

بن سينه- و چرخد افعي نالهبه/ي تنديناله/ي نيزار بشكند،از )77،همان.(»ايس«/ پيچد

بي.5.1.3 و واژگان  معنااستفاده از اصوات

و اشعار او پا بـه در آميختگي كالم با اصوات بي معنا، در شعر معاصر، با هوشنگ ايراني

ميعرصه اگرجه اين شكل از هنجارگريزي در شعر او، مورد انتقاد قرار. گذاردي وجود

گرفته است، اما به اعتقاد برخي، هوشنگ ايراني بـا اسـتفاده از برخـي از ايـن اصـوات، 
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و احساسات دروني خود را، با موسيقي كالم عينيت مي ميحاالت و تجسم . بخشـد دهد

)32: 1386شيري،.ك.ر(

نونمونه اوهايي از اين :ع هنجارگريزي در شعر

ي/ هوم بوم/ هوم بوم- ي ي ي ا/ وي يو هو هي ا ا ا )87: 1379ايراني،.(هي يا يا يا

ن كيشاكيشي- )81 همان،(.وان داهان

و ما نهير ايد/ هيق ناق هوق لي ماالي/ نهي واغار غوري/ خيشو اقيجار گامبوك- ايدار

و ما نهير )89 همان،.(دار

بياستفادهبسامد و واژگان اين امر در شـعر. معنا نسبتاً زياد استي ايراني از اصوات

يكاو طبيعي مي سو، بـا اسـتفاده از ايـن شـيوه فرمـي جديـد ارائـه نمايد؛ چرا كه او از

و از ديگر سو، مي و واگذاشتن كشف معناي شعر، به عهـده«كند ي خواننـده، غيبت معنا

و هنر مدراز ويژگي ».شـودن است كه اين ويژگي در شعر ايراني مشاهده مـي هاي شعر

)47: 1386آراني، طاووس(

 هنجارگريزي آوايي.5.2

و صورتي را بـه در اين نوع از هنجارگريزي، شاعر از قواعد آوايي هنجار، گريز مي زند

و مورد استفاده قرار نميكار مي .ردگيبرد كه از نظر آوايي در زبان هنجار متداول نيست

ج1373صفوي،.ك.ر( :يي از اين هنجارگريزي در شعر ايرانينمونه)1:47،

.ي فريـاد بيشـه/ تا گسـالند/ بفشرد از هر طرف نهانگه طوفان: بفشُرد به جاي بفشارد-

)79: 1379ايراني،(

بـر پرتـو آن عريـان/ هاي خاموش مدفونسـت رازي را كه در انده: انده به جاي اندوه-

بن نيمه (وشتيشب )159،همان.

 هنجارگريزي نحوي.5.3

و دستوري خاصـي اسـت كـه مطـابق زبـان معيـار نظـم هر زبان داراي ساختار نحوي

و سـاختار بـه هـم مـي. يابد مي بـا وجـود ايـن،4خـورد؛ اما در زبـان شـعر، ايـن نظـم

مي دشوارترين نوع آشنايي« افتـد؛ زيـرا امكانـات زدايي آن است كه در قلمرو نحو اتفاق

و حوزه و انتخاب نحوي هر زبان، به يك حساب، محدودترين نحوي هر زبان ي اختيار
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در خالل اشعار هوشـنگ ايرانـي بـه مـوارد)30: 1368شفيعي كدكني،(».امكانات است

:براي مثال. خوريممتعددي از اين نوع هنجارگريزي برمي

 هاي فعلجا به جايي اجزاي ساخت.5.3.1

را/ آن آتش سياه خواهد آمد- خواهـد/ خواهـد كوبيـد/ خواهد خرد كردو ني لرزان

)104: 1379ايراني،(. نابود كرد

و سايه/ آرام باش/ عقاب سركش..... آرام باش- ي باشكوه زنجيرهايت خواهد گسست

)105 همان،(. خواهد كور كردها را هايت نقاببال

تازانوان- )73 همان،(. شده

ز پاي- )75 همان،(. گشته رهاسوز نگاهش

 دستكاري در ساختار متداول جمالت.5.3.2

و صفت.5.3.2.1 :جا به جايي موصوف

را- (از نهفت به نيزار سركش آذرتا بجهد/ پنجه فشارد گريزگاه نهان )75 همان،.

آن/ خاموش مدفونست هايرازي را كه در انده-  همان،.(بنوشتيشبعريان نيمه بر پرتو

159(

 آوردن قيد بعد از فعل.5.3.2.2

)73 همان،(. جهد تندسرخي تازيانه-

 كاربرد قيد در حالت اضافه.5.3.2.3

(سـرگردان اسـت تاريكي هرگزهـا ات در شكوه گمشده/ اي فرمانرواي دلير-  همـان،.

174(

 جمع بستن غير متعارف.5.3.3

ميدر دستور زبان فارسي، و» هـا«: پذيرد كه عبارتنـد از جمع بستن با دو عالمت انجام

با.»ان« و معني را مي»ها«اسامي جماد و واژگان ذيروح را با جمع هوشـنگ.»ان«بندند

و بدين شكل به هنجـارگيري نحـوي  ايراني در مواردي خارج از اين قاعده عمل نموده

.دست يازيده است

پس- كش سنگان در و سرشود نهان (د )76 همان،.

)75 همان،(. آرزوانچنگ فكنده به نيزار-
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(سـرگردان اسـت تاريكي هرگزهـا ات در شكوه گمشده/ اي فرمانرواي دلير-  همـان،.

174(

بر ايراني با بهره و هم ريختن اصول دستور زبان فارسـي، گرفتن از هنجارگريزي سبكي،

ي سـالخ بلبـل گونه كه در بيانيههمان. ازدپردبه نوعي با قراردادهاي زباني به مبارزه مي

و كهن را بگسلد .گفته بود، در پي آن است كه تمام قراردادهاي گذشته

)گرايي باستان(هنجارگريزي زماني.5.4

و شيوه هايي در شعر اسـت ها يا ساختهاي هنجارگريزي، كاربرد واژهيكي از شگردها

و واحـدهايي بـه شـمار كه در زمان سرودن شعر، در جريـان خودكـار  متـداول نيسـت

گرايـي انـد؛ بـدين هنجـارگريزي، زمـاني يـا باسـتان روند كه در گذشته متداول بوده مي

. گويند مي

و رحمانـه اگرچه هوشنگ ايراني به تعبيري نبرد بي ي خـود را بـر ضـد تمـام سـنن

ج1377لنگرودي، شمس.ك.ر(قوانين گذشته آغاز كرده بود، د) 1:457، اواما ر اشعار

و باستانموارد زيادي از استفاده از ساخت در ذيـل. شـود گرايـي ديـده مـي هاي گذشته

مي مواردي از باستان :شودگرايي در شعر او ارائه

 گرايي واژگاني باستان.5.4.1

مي اين نوع از باستان :شودگرايي به دو شكل در اشعار ايراني ديده

 هاي كهناستفاده از واژه.5.4.1.1

ميها كه در شعر ايراني به كار رفتهي اين واژهاز جمله :توان به موارد زير اشاره كرداند،

(هـا درنـد رشـته/ از هـوار/ ها بستهدخمه/ سر فراكشد/ايسوز سايه: دخمه- ايرانـي،.

1379 :85(

مي: مهميز- (جهدمهميزي فوالدين برون )100 همان،.

(ها هنوز نگرانندآن/ ببين/كنانبانت را باز: انبان- )103 همان،.

)124 همان،.(اينك ندايي دوردست كه خلوت روياها را به سخره گرفته است: سخره-

و نمادهاي اسطوره شخصيت(كاربرد اسامي خاص كهن.5.4.1.2 )حماسي-ايها

(جهد سيمرغ كوري/ از بن ظلمت: سيمرغ- )85 همان،.

من: بودا- (بس عظيم است/ قرباني آنان كه بر تو ره يافتند/ بوداي ) 139 همان،.
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)155 همان،.(بر بام دنيا درخشيدم/در كنار آن بيدار بزرگ/ها منم مهر،پرتو راستي:مهر-

(بگذار جادوي ابوالهول همچنان ناگشوده ماند: ابوالهول- )183 همان،.

)183 همان،(.ها نابودي پذيردعصيان آنتيگون در دخمه: انتيگون-

ي فعل گرايي در حوزه باستان.5.4.2

ترين واژگان در سـاختار جملـه اسـت، از اهميـت گرايي در فعل كه يكي از مهم باستان

ي فعـل، همـين بـس كـه گرايانـهي باسـتان اي برخوردار اسـت؛ در اهميـت جنبـه ويژه

و سـاختاري هاي فاقد فعل عبارت هاي با ساختار كهن، هر چند ممكن است از واژگـان

. تر قادرند سيماي آركايستي خـود را بـه تماشـا نهنـد سنگين برخوردار باشند، ليكن كم

)316: 1378پور، علي.ك.ر(

دهـد، كـه در هـا را ارائـه مـي هوشنگ ايراني گاهي در اشعار خود ساختاري از فعل

:براي مثال5.اندشدهمي هاي دور به كار گرفته گذشته

 بر سر فعل» فرا«افزودن پيشوند.5.4.2.1

(از آب فرا گذشتي- )160: 1379ايراني،.

(سايه را فرا بگذار- )161 همان،.

(از ابرها فراگذشتم/ اي رهروان عظيم- )162 همان،.

 بر سر فعل» فرو«افزودن پيشوند.5.4.2.2

.گيـرد پسـتي مـي/آنكه به جـايي فروافتنـدبي/اشسال ماندههاي هزاراني زنگگرده-

)69 همان،(

و زهم فروپاشد- (اين زنجير سنن/ي كهناين رشته/ سايد )70 همان،.

(بلعدهاي گمشده را فروميامواج شن، چشمان زرد كاروان- )124 همان،.

رشعله- پنؤي ميراي و فرو/ اه برده استياهايت، به آخرين )134 همان،(.ريز بازايست

 بر سر فعل» باز«افزودن پيشوند.5.4.2.3

(انگيز برگي خشك بازخواهند ايستاد رقص خشم- )105 همان،.

ر شعله- پنؤي ميراي و فرو ريز/ است اه بردهياهايت، به آخرين )134 همان،(.بازايست

ده- (آنچه از ماست به ما باز )176 همان،.

 بر سر فعل»بر«پيشوند افزودن.5.4.2.4

و فروغ بشريت از چهرهبر ارابه- (ام بتافتي تجلي برنشستم )154 همان،.
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(و راه را بر بيگانگان روز بربستي- )160 همان،.

 بر سر فعل»ب«افزودن پيشوند.5.4.2.5

.شـب بنوشـتي بـر پرتـو آن عريـان نيمـه/هاي خاموش مدفونسترازي را كه در انده-

)159 همان،(

(مركز آسمان بچسبيده/ بيحركت/ آفتابي سياه- )72 همان،.

»م«فعل نهي با پيشوند.5.4.2.6

در/مساز ات را پنهانچهره- )151 همان،(.راهست به اعماق درياها مگريزو ازخروش آنكه

(مگريز اي آشناي كهن- )160 همان،.

(آرامگاه خدايان مطرود را پنهان مسازيد- )177 همان،.

من نزديك- (ناتواني مرا به چيزي مگير/ تر بيا دوست دوردست )180 همان،.

هاي ارائه شده، در شعر ايراني برخي از افعال از زبان گذشته به كار گرفتـه عالوه بر مثال

: گرايي زبان او افزوده است؛ افعالي چون اند كه بر كهنشده

ط بفشرد از هر طرف نهان: گسالند- (تا گسالند/ وفانگه )79 همان،.

و نتواني دريافت- كـه اگـر بـر/ هـاي مردابنيستي بر تو اي گمشده: نتواني نگريست

(كه اگر اضطراب تنهايي را نتواني دريافت/ آنسو نتواني نگريست )135 همان،.

(كشتار آغازد/ درياي فوالدين دهان/ از درون ظلمت: آغازد- )81 همان،.

(آرامگاه اژدهاي كهن درون شدمبه: درون شدم- )155 همان،.

و در خلوت جمع قدم نهادي: برون شدي- (از ميان برون شدي )163 همان،.
و باستان هاي گونـاگون در اشـعار گرايي در حوزه در استفاده از هنجارگريزي زماني
و اين پرسش پيش مي آيد كه چرا هوشنگ ايراني كـه بـا تمـام ايراني جاي تعجب است

و شعر قبل از خود برخاسته بود، به صـورت ... وجود، به جنگ با سنت ادبي، زبان، فرم
و آركاييك استفاده مي و زبان گذشته  كند؟گسترده از عناصر باستاني، سنن

ايراني از يك سو به بـه قـدرت زبـان واقـف: توان گفتدر پاسخ به اين پرسش مي
و با بهره و هنجاست و گريـز از گيري از عناصر آركاييك ارگريزي زماني، نوعي تـازگي
ميهنجار، در شكل از سوي ديگـر. كندهاي مرسوم كه ايراني با آنها در ستيز بود، ايجاد

و  و به تعبيري پدر سوررئاليسم ايـران اسـت هوشنگ ايراني اولين شاعر سوررئال ايران
و هنجارگريزي زماني، مي و عناصر گذشته ي شعر را از زمـان تواند فضااستفاده از زبان
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هـاي پيوند بزند كه اين امر، يكـي از ويژگـي) گذشته(حال خارج كرده، به زماني ديگر

.اساسي هنر سوررئال است

 هنجارگريزي نوشتاري.5.5

هـا يـا تواننـد بـراي برجسـته كـردن واژه يكي از شـگردهايي كـه شـاعران معاصـر مـي
و پـارهي هايي از شعر خود، به كار گيرند، شيوه بخش هـاي شـعر نوشتار متفاوت بنـدها
ي نوشـتار ترين استفاده را از شـيوه هوشنگ ايراني يكي از شاعراني است كه بيش. است

و به اشكال متفاوتي به هنجارگريزي نوشتاري دسـت مـي متفاوت مي در ايـن. يـازد برد
:شودقسمت، اشكال متفاوت نوشتاري در شعر او ذكر مي

ي تمـام هاي نوشتاري متفاوت ايرانـي ايـن اسـت كـه او حاشـيه يكي از شيوه.5.5.1
. كرد كه با سبك نوشـتاري معيـار متفـاوت بـود اشعار خود را از سمت چپ، تنظيم مي

:براي مثال
 طلبداو مرا مي

 به او خواهم پيوست
 از آنِ او خواهم شد
 دوست دور از جستجو

 هاي بيشماري كه به سويت برداشتمبه پاس قدم
 قدمي پيشتر گذار تو هم

 نزديكتر بيا دوست من
(شنوماكنون جز صداي تو صدايي نمي )180-179 همان،.

تر مفهوم مورد نظـر، شـعر را بـه اي است كه براي القاي بيشروش دوم، شيوه.5.5.2
ميدر حقيقت، گاهي شاعر در نوشتار شعر شيوه. نويسدشكل آن، مي بـرد كـه اي به كار

آورد، ولي در اين شكل نوشتن، مفهومي ثانوي بـه ها به وجود نميواژهتغييري در تلفظ 
ميمفهوم واژه (افزايدها :براي مثال) 1445: 1376، پور عباس.ك.ر.

 سوهانگران!هان
 بنگريد چسان

و زهم فروپاشد  سايد
ي كهن اين رشته

).70: 1379ايراني،(اين زنجير سنن
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استفاده از هنجـارگريزي نوشـتاري، مفهـوم فروپاشـيدن را بـه شاعر در اين شعر، با

ميتصوير مي و از آن براي القاي اين مفهوم به خواننده مدد . گيردكشد

هـاي نوعي ديگر از هنجارگريزي نوشتاري در شـعر ايرانـي، اسـتفاده از نقطـه.5.5.3

.درپي، براي نشان دادن يك امر يا يك حالت است پي

خ- هادايان رويد افعياز بن قبر

 ها را بگيرد جان غبار كهنه

 ...........................و باز

 ..............................و باز

 ..............................و باز

)82 همان،......................................(

و/ جاده در ميان كوهستان- و پيچد و پيچد و پيچد )71 همان،.......(پيچد

 Patter(يك نوع ديگر از هنجـارگريزي وجـود دارد كـه بـه آن شـعر نگـاره.5.5.4
poetry (مي و به اينگفته  هـا در آن حـروف، كلمـات يـا مصـراع«گونه است كـه شود

مي شوند كه تصويري مشخص را بر روي صفحهطوري تنظيم مي ».دهنـدي كاغذ شكل

 اشعار هوشنگ ايراني نيز شعري وجـود دارد كـه اصـواتدر) 323: 1385ميرصادقي،(

و شايد هم لوزي تجسم يافتهبي .اندمعنا در آن به شكل صليب

.آ

 آ، يا

نا»آ«  بون

آ اومان، تين تاها، ديژ داها آ اوم،

ها: ميگن تا اودان

ها: هو ما هون

ها: يندو

(ها )169: 1379ايراني،.

از بديهي است كه ايراني بيش تمام شاعران معاصر از هنجارگريزي نوشتاري سـود تر

و اين شيوه، بيش گونـه كـه گفتـه همان. ترين بسامد را در اشعار او داراست جسته است

و از شـيوه شد، او حاشيه هـايي تمام شعرهاي خود را از سمت چپ تنظيم كرده است
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شدچهارگانه مي. اي كه ذكر و بـا هـدف رسد كه ايـن امـر كـامالً آگ چنين به نظر اهانـه

مشخص صورت گرفته است؛ چراكه خواننده در اولين برخورد با شعر او، حتي قبـل از 

ميشيوه خواندن اشعارش، متوجه و جديد در نگارش شعر شود كه بـا تمـام اي متفاوت

و واضح اسـت  و در تضاد است؛ امري كه ايراني به دنبال آن بود و سنن، متفاوت قواعد

توانست به او براي رسيدن به اين هـدف، رگريزي، به اين روشني نميگونه هنجا كه هيچ

. مدد بخشد

 هنجارگريزي معنايي.5.6

و معنايي، دست به برجستهگاه شاعر با به كارگيري آرايه و صنايع زيباشناختي سـازي ها

همو هنجارگريزي مي  ها در سطح معنايي بر اساس قواعد حـاكم نشيني واژه زند؛ چرا كه

و هنجار، تابع محدوديت (هايي اسـت بر زبان عادي از)97: 1377علـوي مقـدم،.ك.ر.

و مهم ... ترين عناصر هنجارگريزي معنـايي، تشـبيه، تشـخيص، حسـاميزي، پـارادوكس

.ها بهره برده است هستند كه هوشنگ ايراني نيز در شعر خود از آن

 تشبيه.5.6.1

ي فراوانـي از آن بـرده اسـت كـه در شـعر بهـره تشبيه يكي از عناصر مهم تصويرسازي

و مشبه. شودمي و جداييواضح است كه مشبه ناپذير تشـبيه هسـتند؛ به عناصر ضروري

و مشبه شـود؛ لـذا هاي تكراري باعـث ايجـاد ابتـذال در شـعر مـيبهبه كارگيري مشبه

و مشبه دربهشاعران با استفاده از مشبه و بديع، سعي در آشـنايي هاي غيرتكراري زدايـي

ي هوشنگ ايراني از جمله شاعراني است كه اكثر تشبيهات مورد استفاده. شعرشان دارند

او نكته. او، ابداعي خود او هستند ي قابل توجه پيرامون تشبيهات ايراني ايـن اسـت كـه

هـايي از در ذيـل نمونـه.ي تشبيهي ارائـه داده اسـت اغلب تشبيهاتش را در قالب اضافه

مي تشبيه :شوددر شعر او آورده

ميمي: تشبيه سنن به زنجير- و فرو (زنجير سنن/ ريزدسايد )69: 1379ايراني،.

مي/ بنگريد چسان: تشبيه سنن به اژدر- (شود اژدر سنننابود )70 همان،.

(ي چشمش گلوي نهرها را يخ زنددشنه: تشبيه چشم به دشنه- )84 همان،.

(ها را در نورددها جهان رحمو آتشدي: تشبيه آتش به ديو- )85 همان،.

و چرخد افعي ناله: تشبيه ناله به افعي- (پيچد )77 همان،.
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كنهاي عصيان را سنگينپتك: تشبيه عصيان به پتك- (تر )105 همان،.

مه- مي: تشبيه خاطرات به (لغزندقوهاي آبي رنگ ميان مه خاطرات )112 همان،.

 تشخيص.5.6.2

و طبيعت؛ به اين صورت كه براي آن هـا تشخيص عبارت است از جان بخشيدن به اشيا

تـرين بـر ايـن اسـاس، تشـخيص يكـي از مهـم. خصوصيات انساني در نظر گرفته شود

و مظـاهر طبيعـت، هاي ارائهروش و پوياست؛ چرا كه در آن تمـام اشـيا ي تصوير زنده

و زنده فرض مي و هوشـنگ ايرانـي تحـت از آنجـايي كـه. شـوند جاندار تـأثير عرفـان

و شاعري عارف پيشه است، تمام مظاهر طبيعـت را زنـده انديشه هاي عرفاني قرار دارد

و بدين سبب، در اشعارش صنعت تشـخيص، فـراوان ديـده مـي مي در زيـر. شـود بيند

مينمونه :شودهايي ارائه

ز هم پاشد- و و نالد (زنجير كهن به خود غرّد )69 همان،.

(بجوند اسكلت/ ها به زير غبارتيرگي- )85 همان،.

مي- (دودغار كبود )87 همان،.

تا- (شانه كند موي/ي نيزار زير جنگل ابهامسينه/ باز بنه )77 همان،.

ن/ زشتي دهشت بخندد- ن (ديدين دان )92 همان،.

(سرب وحشت خيز بردارد- )82 همان،.

ميرياها به دخمه- ميو بر زمان/ بردي پستي پناه (كندهاي گمشده زاري )128 همان،.

 حساميزي.5.6.3

اي كـه بـا هاي ادبي، آميختن دو يا چند حس است در كالم، به گونـه حساميزي در آرايه

در. ايجاد موسيقي معنوي به تاثير سخن بيافزايد هوشنگ ايراني اولين شاعري است كـه

و به تعبيري مهمشعر معاصر فارسي، به صورت گسترده از  تـرين حساميزي بهره گرفت

(ي زبان، استفاده از حساميزي استي شعر او در حوزهخصيصه شفيعي كـدكني،.ك.ر.

ي اوج حسـاميزي در شـعر اگرچه برخي اشعار سـهراب سـپهري را نقطـه) 259: 1368

و عنايتي،.ك.ر(اند، معاصر دانسته ذكر شـد اما بايد اين نكتـه را متـ)79: 1388روحاني

و بازي بـار، ايرانـي وارد شـعر معاصـر هاي زبـاني را بـراي اولـين كه صنعت حساميزي

و در ادامه در دهه و يداهللا رويايي به فارسي كرد ي چهل عمدتاً در شعر سهراب سپهري

(بار نشست :هايي از حساميزي در اشعار ايرانينمونه)93: 1384سميعي،.ك.ر.
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مي: جيغ بنفش- و خميده/ دودغار كبود و فشرده پلك يكسره جيغـي/ دست به گوش

(كشدمي/ بنفش )87: 1379ايراني،.

(لبخندي كبود بر لبان رهرو گسترد: لبخند كبود- )128 همان،.

(صخره را اضطرابي سرد به لرزه در آورد: اضطراب سرد- )132 همان،.

مي: خاموشي خاكستري- (جويددر خاكستري خاموشيت آرام )137 ان،هم.

)178 همان،.(است رنگ راه دشوار را به هم پيچانده سرماي مهتابي:رنگ سرماي مهتابي-

هـاو نفس سپيد مردگان طوفان/ ها هرگز مرا رها نكنندبگذار سنگيني كوه: نفس سپيد-

(را خاموش سازد )183 همان،.

او: اندوه نيلي- و فـرو ريخـتن در تالطم سقوط/ اندوه نيلي  پناهگـاه را در هـم/ هـا هـا

(شكندمي )185 همان،.

را/يها، نقش بيهودهسرماي استخوان: فريب سبز- هاي فـرو ريختـه از كوه/ فريب سبز

(زدوده است )186 همان،.

و باطني را در هم مـي . آميـزد الزم به ذكر است كه ايراني در حساميزي، حواس ظاهري

بسهمچنين، عنصر رنگ در حوزه به خصـوص در نسـبت6يار برجسته است،ي ديداري

و و باطني؛ خاموشي خاكستري، اندوه نيلي  ...دادن به عناصر ذهني

 تصاوير پارادوكسي.5.6.4

نما، تصاويري هستند كه اگرچه دو طرف تصوير به لحاظ تصاوير پارادوكسي يا متناقض

اما به خالف مهمل بودن ظاهري معنا يا حقيقتـي را كنند، منطقي يكديگر را نفي مي

تـر، كـه در نگـاهي دقيـق) حتي عبث(سخني متناقض با خود«:به تعبيري. در بر دارد

J( كادن(»حقيقتي را كه جامع اضداد است در خود دارد A Cuddon(،1380 :305.(

راستفاده از نشانه از آنجايي كه و متناقض، طبيعت زبان ا آزاد كـرده، از هاي وارونه

كاهد، بسـياري از شـاعران در آثـار خـود از ايـن صـنعت بهـره نفوذ زبان قراردادي مي

هوشنگ ايراني يكي از اين شاعران است كه به صـورت گسـترده از تصـاوير7.اند جسته

و بدين شيوه، هنجارهـاي قـراردادي را بـه هـم مـي پارادوكسي استفاده مي و كند ريـزد

ميهايي از اين هنجارگريزي در اينجا نمونه. كندهنجارگريزي مي :شودهاي او آورده

ز هاله- (ي ظلمت بينشدر بگشاييد )79: 1379ايراني،.
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آن- مي طوفاني جانگير به هـا را بـهو با دسـتي بـي انگشـت نيسـتي/ گويدها خوشامد

ميهستي (سايدها )100 همان،.

هر: نيشخند نمكين- آن نيشخند نمكين كوير مي آن، (فريبدها را )102 همان،.

(آيا شكست يك شادي آرامش رنج را خواهد آزرد- )135 همان،.

را/ رفـت كـه باشـد/ شنيد كه نشـنود/ گفت كه نگويد/ نگريخت كه بگريزد- و يـافتن

آن/و يافتن را نيافت/ نيافت و او كه (ها هرگز نشودبود كه شده/ هاست بر آنها  همـان،.

185-186(

(از تهي لبريز گرديد- )178 همان،.

(مركز آسمان بچسبيده/ بيحركت/ آفتابي سياه- )72 همان،.

ي واژگـان، آوا، در پايان الزم به ذكر است كه اگرچه هوشنگ ايراني در شش حـوزه

و معنا، به اشكال مختلف، به هنجارگريزي دست زده اسـت، نحو، باستان گرايي، نوشتار

و گويشي در اشعار او ديده نشداما هنجارگريزي  ي ديگري كه اشاره به آن نكته. سبكي

رسد، اين اسـت كـه ايرانـي در برخـي از انـواع هنجـارگريزي مـثالً ضروري به نظر مي

و تركيبهنجارگريزي در حوزه .، در شعر معاصر، پيشگام استسازيي نوشتار، معنا

ارگريزي در اشـعار هاي صـورت گرفتـه در خصـوص كاربسـت هنجـ جميع بحث

هوشنگ ايراني، كه در اين پژوهش به آن پرداخته شد، بيانگر اين است كه عامل اصـلي 

و خصوصي شدن شعر ايراني شده، خصيصـه  ي هنجـارگريزي در كه موجب ويژه شدن

ي شـعر او، بـه عنـوان يـك شـعر هـاي بعـد از ارائـه اي كه در دههشعر اوست؛ ويژگي

و برجسته ساز از جانب شاعران جريان و حتي شـعر فرانـو ي شعر موج نو، حجم، طرح

.متفاوت دنبال شد

 گيري نتيجه.6

در در اين جستار، آشنايي و زدايي در شعر هوشنگ ايرانـي مـورد بررسـي قـرار گرفـت

:پايان نتايج زير حاصل شد

سازي يـكي شگردهايي است كه در برجسته زدايي در جهان متن، شامل همه آشنايي.1

مي متن .باشندادبي دخيل هستند، كه معموالً با نوعي هنجارگريزي همراه
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در.2 و هوشنگ ايراني يكي از شاعراني است كـه بـه وفـور از هنجارهـا عـدول كـرده

.هاي گوناگون به هنجارگريزي دست يازيده استحوزه

و تعبيـرات جديـد،ي واژگان، از طريـق واژه او در حوزه.3 سـازي، سـاختن تركيبـات

بياستفاده از نام و به كارگيري اصوات . معنا، هنجارگريزي كرده استآوا

شـود؛ او در در اشعار ايرانـي بـه وفـور ديـده مـي) گرايي باستان(هنجارگريزي زماني.4

و اسامي اسطورهي واژگان، با استفاده از واژهحوزه و در حوزههاي كهن ي فعل، با به اي

ك .گرايي استفاده كرده است هن، از هنجارگريزي باستانكار بردن افعالي با ساختار

نــوع ديگــر هنجــارگريزي در اشــعار ايرانــي، هنجــارگريزي نحــوي اســت كــه بــه.5

هـاي فعـل، دسـتكاري در سـاختار متـداول جا به جـايي اجـزاي سـاخت: هاي صورت

ها، ساختن فعل خالف هنجارهاي دستوري، كاربرد فعل در حالـت اضـافه، جمـع جمله

و تكرار عناصر مختلف جمله روي داده استبستن .هاي غيرمتعارف

و.6 ايراني به چندين شكل در ساختار متداول نوشتار، دست به هنجارگريزي زده است

.ترين استفاده را از هنجارگريزي نوشتاري برده است يكي از شاعراني است كه بيش

زدحوزه.7 ي معنا استه است، حوزهي ديگري كه ايراني در آن دست به هنجارگريزي

حسكه با استفاده از آرايه و تصاوير پارادوكسي، كـه غالبـاً هاي تشبيه، تشخيص، آميزي

. ابداعي خود او هستند، به اين مهم دست يافته است

اي كه ايراني از آن بهره برده، هنجارگريزي آوايي است كـه آخرين نوع هنجارگريزي.8

.رددر اشعار او بسامد اندكي دا

ها يادداشت

).10-1380:8طاهباز،.ك.ر(، سالخ بلبلي تر از بيانيه براي اطالعات بيش.1

ج1370لنگـرودي، شمس، 1368:117كدكني، شفيعي(منتقداني چون.2 لـي،، حسـن1:553،

بــه تأثيرپــذيري ســهراب ســپهري از هوشــنگ ايرانــي اشــاره)31: 1386و شــيري،33: 1383

، معتقـد بـه تأثيرپـذيري)168: 1383و تسـليمي،91: 1381روزبـه،(همچنين برخي. اند كرده

و يداهللا رويايي مي .باشندسهراب سپهري، احمدرضا احمدي

و حتـي بنيـان.3 كه هوشنگ ايراني را پـدر سوررئاليسـم ايرانـي به ذكر است گـذار هنـر الزم

سم در ايران را با ورود هوشنگ ايرانـي مشيت عاليي، اعالم حضور سورئالي:انددادائستي ناميده
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ميبه مجله را)259: 1385عاليي،(داندي خروس جنگي و سيروس طاهباز، هوشـنگ ايرانـي

(داندبنيانگذار هنر دادائستي مي )59: 1380طاهباز،.

(ي نحـو تر پيرامون هنجارگريزي در حـوزه براي اطالعات بيش.4 و صـراحتي:ك.ر. محسـني

)206-179: 1390جويباري، 

و نيز به استفاده شرح حاشيهمؤلف كتاب.5 به شكل كهن اشاره كـرده اسـت ي ايراني از افعال

و مـيي فراگذشتم، بستردم، پيشي مـيهافعل . آوردبنمايـد را بـراي مثـال مـي گيـرد، بچسـپيده

)1389:192بيرانوند،(

بررسـي رنـگ در شـعر، كـه بـه وجوي خوش خاكسـتري جستمصطفي صديقي در كتاب.6

و بـه اسـتفاده معاصر مي ي وسـيع پردازد، فصلي را با رنگ در شعر ايراني اختصاص داده است

حسايراني از رنگ و كاربرد ميآميزي با استفاده از رنگ ها در اشعارش .كندها اشاره

(نمايي در اشعار فارسيتر پيرامون وجود متناقض براي اطالعات بيش.7 )1377، چناري.ك.ر.
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