
  
  
  
  
  
  

 سازي زبان در غزليات سعدي فرآيند برجسته

  حسين بهرامي                                                             
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي                              

  دكترمهيارعلوي مقدم                                                                    
  عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلّم سبزوار                                  

  مقدمه
ه سازي در زبان كه در واقع همان برجسته شدن عناصر موسيقيايي و معنايي است در ادبيات ب برجسته

تواند از اصول و قواعد  كند تا آنجا كه مي خصوص در شعر اهميت به سزايي دارد شاعر يا نويسنده سعي مي
اش  سازي را در اثر خود به نهايت اعالء برساند تا نوشته حاكم بر زبان روزگار خود فاصله بگيرد و برجسته

عبارات غيرمنتظره و غريب و برجسته در سازي زبان، لغات و  بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در برجسته
كند و كالم را از خطر كليشه و  كند و لذا توجه خواننده را جلب مي حالت خودكاري زبان وقفه ايجاد مي

يعني از موضوع به تكنيك و » چگونه گفته شد؟«به » چه گفت؟«بخشد و توجه خواننده را از  تكرار نجات مي
ي  ي نحوه كند. در اين مقاله درباره ات موضوعيت دارد جلب ميروش بيان و خود زبان كه در ادبي

  سازي زبان در ادبيات و كاربرد انواع برجسته سازي در غزليات سعدي مطالبي آورده شده است. برجسته
شعري شدن زبان خودكار عاملي است كه در ساخت هر شعر در اولويت قرار دارد بنابراين فرآيند 

عناصر زباني طوري به كار گرفته شوند كه غيرمعمول و غيرمتعارف باشند و در  سازي زبان يعني برجسته
گيري زبان  توان گفت كه فرآيند برجسته سازي عامل شكل ي بيان مورد توجه قرار گيرد. پس مي نتيجه شيوه

  ادبي و شاعرانه است.
  دي.برجسته ساري زبان، هنجارگريزي، قاعده افزايي، غزل هاي سع واژه هاي كليدي:
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  سازي زبان  فرآيند برجسته

باشد در ادبيات به  شدن عناصر موسيقايي و معنايي مي  سازي در زبان كه در واقع همان برجسته برجسته
ادبي زبان را نوعي سرپيچي اززبان خودكار  زبانشناسان كاربرد«خصوص در شعر اهميت به سزايي دارد . 

تفكيك دوفرآيندزباني، برجسته سازي وخودكاري،زبان ادبي وعادي ميدانند وخصوصاً فرماليستهاي روسي با
 ).21:1384(صفوي،» را ازنوع برجسته سازي ذكركرده اند

تواند از اصول و قواعد حاكم بر زبان روزگار خود فاصله بگيرد  كند تا آن جا كه مي شاعر يا نويسنده سعي مي
  اش بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. وشتهسازي را در اثر خود به نهايت اعالء برساند تا ن و برجسته

در برجسته سازي زبان، لغات و عبارات غيرمنتظره و غريب و برجسته در حالت خودكاري زبان وقفه ايجاد 
بخشد و توجه  كند و كالم را از خطر كليشه و تكرار نجات مي كند. و لذا توجه خواننده را جلب مي مي

يعني از موضوع به تكنيك و روش بيان و خود زبان كه در » چگونه گفته شد؟«به » چه گفت؟«خواننده را از 
  كند ادبيات موضوعيت دارد جلب مي

شعري شدن زبان خودكار عاملي است كه در ساخت هر شعر در اولويت قرار دارد. بنابراين فرآيند 
غيرمتعارف باشند و در  سازي زبان يعني عناصر زباني طوري به كار گرفته شوند كه غيرمعمول و برجسته

گيري زبان  سازي عامل شكل فرآيند برجسته«توان گفت كه  ي بيان مورد توجه قرار گيرد. پس مي نتيجه شيوه
  ) .82: 1381(علوي مقدم، » ادبي و شاعرانه است

رخ مي برجسته سازي ممكن است در زبان معيار هم اتّفاق بيفتد مانند آنچه در روزنامه نگاري و مقاله نويسي 
دهد ، اما اين فرآيند در زبان شعر، در شديدترين حالت براي بيان عيني و به دليل خود زبان به كار مي رود و 

  زبان ارتباطي را به پس زمينه مي راند؛ در واقع در شعر، زبان، ديگر در خدمت ارتباط نيست. 
  

  انواع برجسته سازي
  افتد:  سازي زبان به دو صورت اتفاق مي برجسته 

  الف ـ قاعده كاهي (هنجارگريزي)
  )43:1373(ر.ك:صفوي، قاعده افزاييب ـ 
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برجسته سازي گاه ازطريق هنجارافزايي حاصل مي شود وگاه از رهگذر هنجارگريزي. 
درشعرمعاصروخصوصاً زبانِ نيما، عنصر برجسته سازي بيشتر از رهگذر عدول ازهنجارها و    سنّت هاي 

يشه هاي ادبي شاعران گذشته ونه لزوماً دوري اززبان خودكاروعادي تحقّق تثبيت شده ي شعركالسيك وكل
پيدا كرده است . در گذشته ي ادبيات ما نيزنمونه ي توجه به نحوِگفتاروامكانات زبان محاوره را درشعرانوري 
وبه خصوص درغزليات سعدي مي توان ديد.به اعتقادپاره اي ازمنتقدين ادبي،رازسهل وممتنع بودن 

  ) .132:1373اين زبان است (موحد،»استفاده از زبان محاوره وبه كارگرفتن ذخيره هاي بي پايان«عرسعديش
  ي هنجارگريزي و ناهنجارگريزي  ضرورت تمايز بين عرصه 

توان مرزي دقيق بين هنجارگريزي و فراهنجاري با  واقعيت اين است كه در شعر كالسيك فارسي نمي      
هاي زبان عادي است كه در آن  چرا كه هنجارگريزي مبتني بر شكستن هنجارها و نرم ناهنجارگريزي يافت،

كه در ناهنجارگريزي هر نوع  تر است، در حالي كاركردهاي زيباشناختي و عناصر هنرمندانه بارزتر و برجسته
هاي  ظير، حذفالن شود مثل مراعات هاي زيباشناسي زبان باشد ديده مي كاربرد عناصر زباني كه برپايه جنبه

ها در شعر ممكن است زيبا باشد، اما چون برجستگي خاصي را به  مختلف، اماله و ... ، كه به كار بردن آن
وجود نياورده و خالف هنجار هاي رايج و عادي زبان نيست يعني انحراف و دگرگوني در ساختار صرفي و 

  نحوي آن صورت نگرفته پس هنجار گريزي محسوب نمي شود.
هاي سعدي كاري بس دشوار است و علّت آن است كه سبك نگارش  هاي هنجارگريزي در غزل ن نمونهيافت

اي كه اين زبان به آن اشتهار يافته سهل و ممتنع است، اين خصوصيت  تكلّف است، شاخصه سعدي ساده و بي
دست او مانند موم است،  اند كه زبان نوشتار او را متمايز كرده است كالم در زبان سعدي را در ايجازي دانسته
: 1358كند كه از آن بهتر و زيباتر و موجزتر ممكن نيست. (ر.ك:مؤتمن، هر معنايي را به عبارتي ادا مي

  ) 283ـ282
هاي او  سازي زيادي در غزل افزايي  و به طور كلي برجسته به همين داليل است كه هنجارگريزي يا قاعده

در سهل و ممتنع گويي بسياري از اشعار وي زيباست و به ندرت  شود. به دليل سبك خاصِ سعدي ديده نمي
توان يافت كه به علت ساده و سهل و روان بودن و به  بيتي از او چه در غزليات و چه در ساير اشعارش مي

توان گفت كه تقريباً تمام  اي نداشته باشد. بنابراين مي ها در كنار هم از زيبايي بهره علّت چيدن دقيق واژه
شعار سعدي زيباست و برجستگي خاص يعني انحراف از فرم خودكار زبان و ايجاد دگرگوني در ساختار ا

سازي ادبي است به  شود و از خصوصيات برجسته صرفي و نحوي جمالت كه به زيبايي آفريني منجر مي
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ز صنايع بديعي شود.صنايعي مانند مراعات النظير، اماله، تضاد، حذف ، لف و نشر وبعضي ا ندرت ديده مي

  ديگر از اينگونه هستند.
  هنجارگريزي(قاعده كاهي)

منظور از آن عدول ازهنجارمعمول ومتعارف است . هنجارگريزي و انحراف از هنجار صرفاً گريختن از   
باشد. عناصر زيبايي شناختي در هنجارگريزي بسيار  هنجار است و چندان تخيل برانگيز و هنرمندانه نمي

ي متعارف و معمولي با عنصر هنرمندانه بودن و تخيل برانگيزي كمتر  يدني است و خوانندهكمرنگ و ناد
  ) . 84:1381شود (ر.ك:علوي مقدم، مواجه مي

هنجارگريزي و انحراف از هنجار دور شدن از عناصر زيبايي شناختي شعر است؛وقتي نويسنده يا شاعر   
بنابراين تمام تالشش اين است كه به نوعي از هنجار بگريزد. اثرش چندان تخيل برانگيز و هنرمندانه نيست 

ي  به همين علّت است كه عناصر زيبايي شناختي در هنجارگريزي بسيار كمرنگ و ناديدني است و خواننده
  شود. متعارف و معمولي با عنصر هنرمندانه بودن و  تخيل برانگيزي كمتر مواجه مي

افزايي محدوديتي براي اين  ي هنجارگريزي و قاعده گام بحث دربارهليچ هن«) مي نويسد: 43:1373صفوي (
تواند تا بدان حد پيش رود كه ايجاد ارتباط مختل نشود و  شود. از نظر او هنجارگريزي فقط مي دو قايل مي

) هم بر اين نكته تأكيد دارد و معتقد است كه 13:1368شفيعي كدكني(». سازي قابل تعبير باشد برجسته
انتقال احساس شاعر به خواننده نبايد مبهم و «گويد: گريزي بايد اصل رسانگي را مراعات كند. وي ميهنجار

همان طور كه گفتيم هنجارگريزي در كل، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار است اما » . گنگ باشد
ين انحرافات تنها به منظور از اين انحراف هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيست زيرا گروهي از ا

  روند. شود و خالقيت هنري به شمار نمي ساختي غيردستوري منجر مي
  انواع هنجارگريزي 

صفوي مي گويد: انواع هنجارگريزي به نحوي كه مورد نظر جفري ليچ بوده بدين قرار است: هنجارگريزي 
  ).49: 1372وي، نحوي، واژگاني، آوايي، نوشتاري، معنايي, گويشي, سبكي، زماني (ر.ك: صف

  الف ـ هنجارگريزي نحوي
منظور از هنجارگريزي نحوي، تصرّفات شاعر در ساختار نحوي كالم است. در واقع در اين هنجارگريزي  

دهد و با ناديده گرفتن قيد ترتيب عادي جمله تابلوهاي زيبايي  شاعر ساختمان جمله را مورد هجوم قرار مي
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ي نابجا از آن نيز باعث تعقيد و پيچيدگي كالم  آفريند. هرچند كه استفاده ها مي از همنشيني غيرمعمول واژه
ي گفتار دارند (محور  ) در فراهنجاري نحوي ارتباطي كه عناصر در زنجيره15: 1380گردد (ر.ك. شيري:   مي
  گردد. نشيني) دستخوش تغييرات شاعر مي هم

گاهي به هم خوردن ترتيب نحوي اجزاي جمله، افزون رسد كه  اين نظر، كامالً پذيرفتني است؛ اما به نظر مي
هاي بالغي و اغراضي مانند تأكيدورزي، يادآوري، جلب توجه خواننده  بر عامل موسيقيايي، به سبب ضرورت

سازيِ قسمتي از كالم و ... است. هرچند كه در اكثر موارد وزن و موسيقي شعر اين كاركرد را به  و برجسته
  .كنند شاعر تحميل مي

پس به طور خالصه مي توان گفت كه هنجارگريزي نحوي عدم رعايت قواعد نحوي در شعر مي باشد يعني 
ي جمله، از قواعد  تواند در شعر خود با جا به جا كردن عناصر سازنده گونه از هنجارگريزي شاعر مي در اين

ه عبارت ديگر در اين هنجار نحوي زبان هنجار، گريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمايز سازد،ب
گريزي با ناديده گرفتن قواعد نحويِ حاكم بر زبان خودكار و جا به جا كردن عناصر شعري، هنجارگريزي 

  نحوي انجام مي پذيرد. 
  هنجارگريزي نحوي در غزل سعدي

با صائب  مطالعه غزليات و اشعار سعدي مبين آن است كه وي وقوفي به نحو دارد. نحو در شعر او در مقايسه
يا نيما كه سبك و نحو در كالم آن ها از نظم پايه زبان فارسي بسيار فاصله گرفته ، روان و متناسب با عواطف 
واقعي مردم و نزديك به نحو پايه و نحو معيار زبان فارسي است، رواني ساختارها، استفاده از وزن هاي 

عي مردم، هم خواني درونه و برونه در نظم وي ، طبيعي (مثل مفاعيلن و ...)، محتواي نزديك به عواطف واق
تداعي زباني بويژه در تضاد، كنايه و مجاز و شگردهاي جذابِ بازي هاي نحويِ وي، هنر و سبكي خاص 
(شخصي) به وجود آورده كه مجموعاً موجب تشخيص شعر او از غير آن مي گردد و آنان كه بر هنر وي 

بر اين تميز و تشخيص توانايند. شايد بشود سبك او را كه تلفيقي از  اشراف دارند و با سبك وي اُنس دارند
دو سبك ساده و سبك فاخر است؛ سبكي جادويي ناميد كه ويژه ي سعدي ست. رواني كالم و تناسب 
ساخت نحوي گوياي نحوي طبيعي و متناسب ،  نزديك به نظمِ پايه و معيار است. شماري از هنجارگريزي 

  عدي بدين قرار است:هاي س نحوي در غزل
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 داريگرفتم، آتش پنهان خبر نمي

 

 را ؟آب چشم پيدا نكني   نگاه مي 
                              )443(  

 
اليه (چشم) بين موصوف و صفت  را نگاه نمي كني، كه مضاف» آب پيداي چشم«مصرع دوم  بايد باشد 

  فاصله انداخته است.
 عنان عقلزدست برفتم، اول نظر

 

 و آن را كه عقل رفت چه داند صواب را ؟ 
                                       )446(  

 
  »از دستم برفت«بايد باشد »زدست برفتم«
بپيوندد كه سعدي به ضرورت حفظ وزن با عدول » دست«اليه دست است و بايد به  ضمير متصل، مضاف» م«

  باعث زيبايي شعر نيز گرديده است.از قواعد دستوري آن را با فعل همراه كرده و 
نوآوري در كاربرد حروف، رقص ضمير، نوآوري نحوي باموصوف و صفت، فاصله انداختن ميان صفت و 
موصوف آوردن صفتهاي مركّب، آوردن صفات به صورت جمع، تتابع اضافات، و آوردن اضافه هاي مقلوب 

  د.از انواع هنجارگريزي هاي نحوي در غزل هاي سعدي مي باش
  ب ـ هنجارگريزي واژگاني

باشد شاعر برحسب قياس و گريز از  سازي زبان مي در هنجارگريزي واژگاني كه يكي از راه هاي برجسته
بندد.يعني برخالف قواعدمعمول واژه  آفريند و به كار مي اي جديد مي ي زبان هنجار، واژه قواعد ساخت واژه

  ). مثل نفسدوده در اين شعر از اخوان ثالث:49:1373شود(ر.ك:صفوي،سازي، واژه ي جديد ساخته مي 
 . . .  

  با آنكه شب شهررا ديرگاهي است 
  هايشنفسدودبا ابرهاو

                                                 
  :ه  يادآوري مهم1374هاي بعدي از كليات سعدي ( ها در اين فصل  و فصل ي نمونه كه كليه به اينبا توج (

اي كه بيت در  انتشارات قفنوس به تصحيح محمدعلي فروغي استخراج گرديده، لذا در ذيل ابيات فقط شماره صفحه
  آن قرار دارد آورده شده است.
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  تاريك وسرد ومه آلود كرده است . . .
ساخت واژه ي جديدكه با گريز از ساخت واژه هاي زبان عادي وهنجار به وجود مي آيد جزو مهم ترين 

  ني است.اينگونه نوآوري ها و واژه سازي ها در غزل هاي سعدي بسامد بااليي ندارند:ابزار شعر آفري
 پيش از ايننكردمبر ميمن نيز چشم از خواب خوش

 

 روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را 
)445( 

« به معني» اشب خوش بگفتم خواب ر«و » باز نمي كردم«ويا » داشتم بر نمي«را به معني» نكردم بر مي«شاعر 
  به كار برده است.» خداحافظي با خُفتن

 تا كي اي بوستان روحاني
  

 مگير براي دل اغيار كم يارگو؛ 
 

 ؟وستانبانتگله از دست ب 
)528(  

 گيري كم دوستدشمن اين نيك پسندد كه تو 
)504(

  »گيري كم دوست«و » كم يار مگير«
  به معني ارزشِ كم قائل شدن و دست كم گرفتن بنابراين » كم گرفتن«
  ارزش حساب نكن  يار را دست كم نگير و كم» = كم يار مگير«
  كم بگيري وكم ارزش حساب كني. دوست را دست» = گيري كم دوست«
  

  ج ـ هنجارگريزي آوايي
برد كه از نظر  ند و صورتي را به كار ميز در اين نوع هنجارگريزي شاعر از قواعد آوايي هنجار، گريز مي

آوايي در زبان هنجار متداول نيست،يا به عبارتي ديگرمنظورازهنجارگريزي آوايي عدول ازقواعدآوايي زبان 
  معياراست،ماننداين بيت مولوي كه مي گويد:

  در لبهاي وي پنهانست يك دهان داريم گوياهمچو ني            يك دهان
هاي سعدي  ف قواعدمعمول بايد پنهانست تلفظ گردد.از اين گونه هنجارگريزي درغزلكه پنهان است برخال

  بسامدي ندارد.
  د ـ هنجارگريزي نوشتاري
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شود كه شاعر  گريز از قواعدي است كه برنوشتارِ زبان خودكارحاكم است، اين هنجارگريزي زماني ايجاد مي

اي را در  آوايي ندارد. به عبارت ديگر شاعر شيوهبرد كه معادل  از نوعي هنجارگريزي در نوشتار سود مي
آورد بلكه مفهومي ديگر بر مفهوم اوليه واصلي   برد كه تغييري در تلفظ واژه به وجود نمي نوشتار به كار مي

افزايد،يعني كلمه يا عبارت به نحوي نوشته شودكه معناي ديگري غيرازمعناي معمول را به ذهن  واژه مي
  ثل اين نمونه ازشعرحميدمصدق:متبادرمي سازد، م

  ... او بود
  از روي نرده

  خم شده
  روي

  ر
  و
  د  

  طرزنوشتن رود، خم شدن را مي رساند.
هنجارگريزي نوشتاري كه نوعي كاربرد زبان به صورت تصويري و كانكريت است در شعر سعدي نمودي 

  ندارد. 
  هـ ـ هنجارگريزي معنايي

يك هنجارگريزي مشخصي مثل گويشي، نوشتاري، سبكي و زماني خود به تنهايي » هنجارگريزي معنايي«
هايي كه درصنايعي مانند تشبيه، استعاره، مجاز، تشخيص، پارادوكس و  جز آن ، كه  نيست بلكه هنجارگريزي

شوند بيشتر در چارچوب هنجارگريزي معنايي  به صورت سنتي در مقوله ي بديع معنوي و بيان مطرح مي
  اند. قابل بررسي

  هنجارگريزي تشبيهي در غزل سعدي    
 از درون ما نرود مهرِ مهر

  
 مهرِ عاشقي چون مهري است كه برد ل ما نقش بسته

 بشكفت باغ لطافتدر تا گل روي تو 

 اي برادر كه نقش بر حجر است 
                                               )483(  

  
 تراست من از دامن گل چاك ي صبر پرده
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                                               )487(  
  رخ يار به باغي سرشار از لطافت گلها تشبيه شده است.

 چون دوست گرفتي، چه غم از دشمن خونخوار؟
  

 كوس شناعتبزن و  بوق مالمتگو 
)523(  

  بوق مالمت: فرياد سرزنش
  طبل دشنام و رسوايي  كوس شناعت:

 استعاره در غزل سعدي

 آيند.   هاي سعدي بيشتر در مصرع نخست  بيت مي استعاره

  سازد. معني را روشن ميهاست و   مصرع دوم معموالً رازگشاي آن
  

 برپايباغ تصورسرو باالي تو در
  

 از آن متاع كه در پاي دوستان ريزند
 

 شرم دارم كه  بباالي صنوبر نگرم 
                                             )663(  

 چه سر داردمرا سريست، ندانم كه او 
                                             )540 ( 

  مجاز در غزل هاي سعدي:   
در غزل  بررسي است و مجاز يكي ازصنايع بديع معنوي است كه در چارچوب هنجار گريزي معنايي قابل

 .هاي سعدي كاربرد فراواني يافته است

  ميان خانه ي ماست          كه سروهاي چمن پيش قـامتش پستند يكي درخت گل اندر
)573(  

  درخت گل = يار در زيبايي چون درخت گل است ( مجاز به عالقه شباهت )
  استعاره مصرحه نيز هست زيرا مشبه به، تشبيهي است كه مشبه آن يار است و اكنون به جاي آن به كار رفته .

  سريمبرود هم برآن  سر ست با تو كه گر خلق روزگار           دشمن شوند و سريمارا 
)695(  

  سري: مجاز            سر: حقيقت                سريم: مجاز 
 متناقض نما يا پارادوكس 
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متناقض نما در سخني مصداق دارد كه به ظاهر متناقض و ناسازگار آيد اما حقيقت پنهان در پس اين ظاهر «
  ).89: 1371داد، » ( ناقض، سبب سازگاري ميان طرفين ناسازگار شودمت

متناقض نما يكي از ترفند هاي بسيار مهم در شعر و ادب است، و به ويژه در نقد نوين آنرا از ويژگي هاي 
حتي شاعرِ به ظاهر ساده گو و صريح ، « اساسي شعر مي شمرند چنانكه يكي از منتقدان معاصر گفته است : 

  ).256: 1366(ريچز، »    گزير بر اثر ماهيت ابزار كار خود به جانب تناقض رانده مي شود نا 
متناقض نمايي در شعر باعث زيبايي آفريني مي شود ، زيبايي تناقض در اين است كه تركيب سخن به گونه 

  اي باشد كه تناقض منطقي آن از قدرت اقناع ذهني نكاهد.
نمايي يا پارادوكس يافت مي شود وي با افسون      متناقض نمايي شعر در برخي غزل هاي سعدي متناقض 

  خويش را غرابت و اعتال بخشيده و خاص نموده است. 
  ما با توايم و با تو نه ايم اينت بلعجب          در حلقه ايم با تو و چون حلقه بردريم

)696.(  
  كردي كه بد كردي و نيك انگاشتي نيك بد كردي، شكستن عهد يارمهربان           اين بتر     

)749(  
  بكار رفته است. » بسيار« و » خيلي «در معني » نيك«در مصرع اول 

 و ـ هنجارگريزي گويشي              

وآن عبارت است ازآوردن واژه ياعبارتي ازگويش خاص (غيرازگويش معمول درزبان معيار) درشعر،بنابراين 
كند، اين انحراف از  ختهايي را از گويشي غير از زبان هنجار وارد شعر ميآيد كه شاعر سا وقتي به وجود مي

  نامند.مثل اين شعرنيما: زبان هنجار را هنجاگريزي گويشي مي
  مي گذرد ده شمالهزير

  جدار راه چيده شده است
  با تن هاي زنان ...

  مي باشد. شماله از واژه هاي معمول درگويش خاص مازندران است وبه معناي برافروختن چوب
   

  درتمام غزليات سعدي واژه اي كه خاص مردمِ همان منطقه باشد يافت نشد. 
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 ز ـ هنجارگريزي سبكي

اين روش بيشتردرشعرمنثوركاربرد دارد تا نثرشاعرانه و آن عبارت است ازآميختن يا اختالط گونه هاي زبان 
به هنگام استفاده ازگونه هاي نوشتاري زبان واستفاده ازواژه ها يا ساخت هاي نحوي گونه ي گفتار، درآنچه 

ي  ي اصلي شعر كه گونه تواند از اليه خودكارمتداول است . پس مي توان گفت در اين هنجارگريزي شاعر مي
نوشتاري معيار است گريز بزند و از واژگان يا ساختهاي نحوي گفتار استفاده كند . مثالً درمتن، واحدزبانِ 

ديل گرددو بالعكس؛ مثل اين قسمت ازشعرشاملوكه قسمت دوم آن به زبان گفتارتبديل نوشتاربه زبان گفتارتب
  شده است:

  عصرعظمت غول آساي عمارت ها
  و دروغ

  عصر رمه هاي عظيم گرسنگي
  و وحشت بارترين سكوت ها

  هنگامي كه گلّه هاي عظيم انساني
  به دهان كوره ها مي رفت

  و حاال اگه دلت بخواد
  ادمي توني با يه فري
  گلوتو پاره كني

  ديوارا از بتن مسلحن
  اين هنجار گريزي در غزل سعدي كاربردي ندارد.

  ح ـ هنجارگريزي زماني     
هايي را به كارببرد كه پيشتر در  ي زماني زبان هنجار بگريزد و صورت شود كه شاعر از گونه وقتي ايجاد مي

آيند. يعني شاعربارديگراز  اي نحوي مرده به حساب مياند اما امروز ديگر واژگان يا ساخته زبان متداول بوده
واژه ياساختاري سود مي بردو استفاده مي كند كه درگذشته معمول بوده ولي در زمان حاضرمورد استفاده 

  در شعر احمدشاملو:آبگينه و باژگونهواقع نمي شود، مانندكلمات 
 . . .  

  غبار آلوده از جهان
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  بي قرار آبگينهدر  باژگونهتصوير 

  )437،1371. . . (شاملو، ر.ك: پور نامداريان،
  اند. ها را باستان گرايي هم گفته اين دسته از هنجارگريزي

رود؛ اما  هايي را كه سعدي در غزلياتش به كار برده است در نُرم زبان امروز به كار نمي بنابراين برخي از واژه 
دانيم كه اگر  رفته است يا نه. ما نمي ت رايج بوده و به كار ميدانيم كه در زمان سعدي اين كلما ما واقعاً نمي
ها را به كار برده، جزو كلمات مصطلح و رايج آن روزگار بوده يا وي به لحاظ ضرورت وزن يا  سعدي آن

بهل، فروهلد، «، » آبگينه«براي زيباسازي اشعارش از اين كلمات استفاده كرده است. مثالً در غزليات، كلمات 
ي اين سطور، از  از مصدر هليدن وكلمات ديگري را چندين جا استفاده كرده است. به نظر نگارنده» بهلي
گويي است و از پيچيده سخن گفتن پرهيز داشته بنابراين به  ي سادگي و آسان جا كه سبك سعدي برپايه آن

هاي معمول،متعارف  جزو واژه در آن روزگار» چمد، يرغو، جلّاب، فروهلد و آبگينه مي«كار بردن كلماتي مثل 
ـ 37: 1372گردد. اما شميسا ( و مصطلح در بين مردم بوده است بنابراين هنجارگريزي زماني محسوب نمي

توان تشخيص داد كه آثار هر شاعر نسبت به  اگر زماني نُرمِ زباني هر دوره مشخص شود مي«نويسد:  ) مي36
و كامل اين اطالعات در دست نيست بهتر   ن كه صورت دقيقهايي دارد اما اكنو ي خود چه انحراف دوره

شناسي نُرم را زبان ادبي و رسمي امروز فارسي قرار دهيم و هر انحراف و عدولي  هاي سبك است در بررسي
» وماهتاب نور از بناگوش او بدزديدي«بينيم كه آمده است:  را نسبت به آن بسنجيم. مثالً اگر در متني مي

، »بدزديدي«ي ما نيست زيرا امروزه به جاي  شويم كه اين فارسي مربوط به دوره )؛ متوجه مي(كليله و دمنه
  »ي زباني است. يك مختصه» بدزديدي«ترتيب  بريم. بدين به كار مي» دزديد مي«
اگر سخن سيروس شميسا را مالك قرار دهيم به كار بردن اين لغات توسط سعدي كه ديگر در فارسي امروز  

مصطلح بوده، چه نبود، ها چه اين كلمات  ي اين شوند. با همه ت هنجارگريزي زماني محسوب ميرايج نيس
  باعث زيبايي غزليات وي گرديده است.

 پويمميطريق عشقپويد ميمرا تا پاي 
 

 گويد زهي سوداي بيحاصل تا عقل ميبهل 
)641( 

  پوييدن، هليدن ديگر امروزه رايج نيست.
 باشداگر سروي بباالي تو

 

 تو باشد بشنِ دالراينه چون  
                                                 )560( 
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 بشن = قد و قامت

  كه ديگر مرسوم نيست: كلماتي
  افزايي قاعده  

افزودن برخي قواعد، عالوه بر قواعد موجود در زبان عادي و هنجار،  يا ايجاد وزن و قافيه و رديف، خود از 
افزايي  قاعده«افزايي كاربرد بيشتر عناصر زيباشناختي در شعراست. آيد.  قاعده افزايي به شمار مي قاعدهموارد 

انحراف از قواعد زبان هنجار نيست، بلكه اعمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان هنجار   برخالف هنجارگريزي،
  .)55:1373صفوي،:(ر.ك» رود و به اين ترتيب ماهيتاً از هنجارگريزي متمايز است به شمار مي

  شمع وش پيش رخ شاهد يار           دمبدم شعله زنان مي سوزم
                                                                                                   )673 (  

براي به وجود آوردن گونه اي شاعر در اين شعر تكرار هجاها را براي به وجود آوردن وزن و تكرار آوايي را 
از هماهنگي نوايي يعني هم حروفي بكار برده است، كاربرد چنين فرآيندي گريز از زبان هنجار نيست بلكه 

  افزون نظم بر قواعد زبان هنجار است. 
  مشتعل توام چنان كز همه چيز غائبم         مفتكر توام چنان كز همه خلق غافلم

)676(  
  درگاهم            ور براني مطيع فرمانمگر بخواني مقيم 

 )683 (  
در اين  دو نمونه هيچيك از گونه هاي هنجار گريزي به چشم نمي خورد و برجسته سازي موجود صرفاً از 
طريق قاعده افزايي  به دست آمده است. يعني شاعر بدور از هنجار گريزي و جدا از تكرار هجايي براي 

ارگيري جفت واژه هاي مسجع نوعي توازن دوم به وجود آورده است كه در دستيابي به وزن از طريق بك
  اصطالح سنتي ترصيع ناميده مي شود.  

بنابراين دو گونه از قاعده افزاعي يعني وزن و ترصيع در دو بيت باال مشهود است. سجع، موازنه و ترصيع از 
  عوامل افزايش موسيقي در شعر  هستند.

  و تكرارنيز از موارد قاعده افزايي در شعر هستند.تشخيص(انسان نمايي)     
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  گيري نتيجه     

پس از انجام اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه نظم سعدي همان طور كه خودش آن را به زره تشبيه    
  كرده:

  رها نمي كند اين نظم چون زره در هم         كه خصم تيغ تَعنّت براورد زنيام
                                                                                         )649(  

مانند بافت زره، در هم تنيده، مرتب دقيق، باظرافت، زيبا،محكم و در عين حال لطيف و منعطف و به نحوي  
خاص در هم رفته و پيوسته است. پرهيز از تنافر حروف، نياوردنِ واژه هاي متروك، اعجاز در حسن تركيب 

سخن سعدي است. زيبايي و  حرفي و التقاي دو ساكن و ... از وجوه امتياز 3جمالت، دوري از هجاهاي 
دلنشيني معني و آهنگ نرم و ساده اي كه در ابيات او موج مي زند لذّت شاعرانه ي كاملي را براي خواننده 
فراهم مي كند. مطالعه ي غزليات و اشعار سعدي مبين آن است كه وي وقوفي به نحو دارد. نحو در شعر 

ما، روان و متناسب با عواطف واقعي مردم و نزديك به اوبرخالف بعضي از شعراي ديگر نظير صائب و ني
نحو و پايه و نحو معيار زبان فارسي است. يافتن نمونه هاي هنجار گريزي در غزل هاي سعدي كاري بس 
دشوار مي نمايد و علّت آن سبك نگارش سعدي است، كه ساده و بي تكلّف است. چون پيچيدگي در 

ديده مي شود؛ بنابراين هنجار گريزي و برجسته سازي هم در غزل عبارت و مضمون در شعر او به ندرت 
هاي او به ندرت يافت مي شود. وي غزل هايش را در بحر هاي عروضي متفاوت و متنوعي آفريده است كه 
اكثراً شادي آفرين اند. بيشترين بحر هايي را كه براي آفرينش غزل هايش از آنها استفاده كرده است بحر هاي 

غزل(براساس شمارش ديوان غزليات سعدي به كوشش خطيب 125غزل و مجتث150زل، هزجغ 216رمل
 )  هستند.  1368رهبر،
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