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بررسی هنجارگريزي زمانی در مجموعه داستان هاي

غزاله عليزاده(از کتاب با غزاله تا ناکجا)
معصومهزارعکهن،1دکترآذردانشگر
ﺷﻤﺎره  ، 34زﻣﺴﺘﺎن 1396

2

تاریخدریافت96/21/17:
تاریخپذیرش96/27/19 :

چکيده
ازشگردهاوشیوههایبرجستهسازیکالمدربینصاحبانِآ ارادبی،هنجارگریزیو
خروجاززبانمعیار(نُرم)آنعصرمیباشد.هنجارگریزییکیازمعیارهایزیباییشناسی
ادبی محسوب می شود،و همچنین به کاربردن واژگان و ساختاری است که در گذشته
متداول بوده است؛ودارای انواع گوناگونی است .ازجمله :هنجارگریزی آوایی ،نوشتاری
،زمانیوغیره.اینتحقیقبهبررسیهنجارگریزیزمانی(باستانگرایی)درمجموعهداستان
های غزاله علیزاده در کتاب با «غزاله تا ناکجا» پرداخته است.هنجارگریزی زمانی دارای
زیرمجموعه های نحوی و واژگانی است؛ برآیند پژوهش در این مقالهنشان می دهدکه
هنجارگریزی زمانی در مجموعه داستان های کوتاه این نویسنده به شکل :کاربرد واژگان
کهنوکمکاربرد،کاریردنامشغلهابصورتکهن،تضمینشعری،ضربالمثل،افعالکهن
وکمکاربرد،حذففعل،وجهوصفیوسجعوتقدیمفعلمنعکساست.روشتحقیقدر
این مقاله بصورت تحلیلی – تو صیفی بوده و مؤلف پس از بیان مبانی نظری مرتبط با
موضوعبهبررسیمواردهنجارگریزیزمانیدرسبکایننویسندهپرداختهاست .
کليدواژه :زیباییشناسی،برجستهسازی،هنجارگریزی،هنجارگریزیزمانی(نحوی،واژگانی)،
غزالهعلیزاده.

.1دانشآموختهکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج،کرج،ایران.
masoume.zare1891@gmail.com
.2استادیار،گروهزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج،کرج،ایران.
a.daneshgar2112@gmail.com
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مقدمه 
غزالهعلیزادهدرسال1327درمشهدمتولدشد.دورانمدرسهرادرمشهدگذراند.اواز
کودکیباادبیاتمأنوسبود؛درخانهشانهرهفتهمحافلادبیبرگزارمیشد.علیزادهکارادبی
خود را از دهه  42با چاپ داستانهایش در مشهد شروع کرد .دو رمان با نامهای خانه
هاوشبهایتهرانوچندینمجموعهداستانازآ اراوست.تلفیقنثریسادهدر


ادریسی
روایتداستانهایشهمراهبانثریشعرگونهوپرازخیالپردازیهاوتصویرهایشاعرانه
وفیلسوفانهازنثروی،نثریمنحصربهفردساختهاست.غزالهعلیزادهدرروز21اردیبهشت
1371برابربادهمماهمهدرجنگلیاطرافرامسردرروستایجواهردهخودراحلقآویز
کرد،وچندتنازساکنانمحلی جسداوراکه از درختیآویزانبودیافتند .پیکرشرادر






امامزادهطاهرکرجبهخاکسپردند.توجهایننویسنده ،بهادبیاتکهنومعیارهایسبک
کهنبویژهسبکخراسانی،حکایتازدغدغههایفکریایننویسندهازدوریمردماین
اوکهذوقوهنرپیشینیانرامیستایددرآ ارشازواژگانو

عصرازارزشهایگذشتهدارد.
افعالکهنبهزیباییاستفادهمیکند .اینامرباتوصیفاتبینظیروشاعرانةاوازوقایع،

باعثبرجستگیوزیباییکالمویگشتهاست.ونوعیهنجارگریزیرادرنثراورقمزده
است  .این موضوع مؤلفرابرآنداشت تا مجموعهداستانهای ایننویسندهرااز منظر
هنجارگریزیهایزمانیموردبررسیقراردهد.تاباواکاویهنجارگریزیزمانی،برجستگی

و شاعرانههاینثر او از این لحاظنمود بیشتری یابد .حاصل تحقیقنشان دادکه نثر این
مشحون،ازهنجارگریزیهایزمانیدرهردوبُعدواژگانیونحویمیباشد .

نویسنده
 
مبانی نظري
برجسته سازي
در آغاز قرن بیستم میالدی روند مطالعة زبان دستخوش تحول و دگرگونی عظیمی
گشت.آغاز ایندگرگونیباآموزشهایزبانشناسسوئیسیفردیناندوسوسورهمزمان
ایرادربررسیهایزبانیبگشاید


آنچهسببشدتاسوسوربتواندعرصهگسترده
گردید .
طرحمسألهتمایزهادربررسیومطالعةزباناستکهدرصدرهمهآنهابایدازتمایززبانو 
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گفتار،تمایززمانیومحورجانشینیوهمنشینییادکرد(.امامی )12:1382،
تحوالتمهمیکهاهلقلمبهآنجاندادند،برجستهسازیآ ارشانبوسیلهخروجاز
زبانمعیاردورةخودبودهاست.اینبرجستهسازیگاهیدرلغاتوواژگانمرسوماتفاق
میافتاد؛وگاهیدرحیطهزبانشناسیرخمیداد.خالقیکا ر ادبیبهطورارادیو
آگاهانهازصورتهایویژةزبانیاستفادهمیکند،وزبانروزمرهومعیاررادگرگونمی
سازد؛وبااینروشبهاصطالحدستبهعملبرجستهسازیِصورتهایزبانیمیزند،و
درنهایتبهوادیادبیاتوکالمموزونواردمیگردد(.افخمی )228:1382،
برجسته  سازی فرآیندی است که صورت گرایان روس مطرح کرده اند ،و آن را از
عواملبهوجودآورندةزبانادبیخواندهاند«:اینبرجستهسازییابهشکلقاعدهافزایی
یعنی افزودن چیزی در برونة زبان مانند وزن عروضی،یا به شکل هنجارگریزی با قاعده
کاهییعنیحرکتازحالتهنجارومعمولزبانوآفریدنصورتهایبدیع،شکلمی
گیرد(».ساسانی86:1384،و )87
بسیاریازبزرگانعلمنقدبراینباورندکهبرجستهسازیباعثجلبتوجهمخاطب
میشود،دراینرابطهیاکوبسنکهبرجستهسازیراانحرافاززبانمعیارمیداندمعتقد
استکهشیوهایاستکهتوجهمخاطبانرابهخودجلبمیکند(.یاکوبسن )41:1376،
 همچنینصورتگرایانروسوبعداًپیروانمکتبپراگعقیدهداشتندکهدرکلزبان
ادبیعدولاززبانمعیاراست(.شمیسا )179-189:1376،
نظاممندی،رسانگی،انگیزشوزیباشناسی
برجستهسازیبایدعواملیچونانسجام ،

درفرآیند 
موردتوجهقرارگیرند؛کهالبتهازبیناینعواملدواصل«رسانگی»و«زیباشناسی»اهمیت
بیشتریدارند(.صفوی )36-42:1373،
برجستهسازیادبیبهدوشکلامکانپذیراست:نخستآنکهنسبتبهقواعدحاکمبر
زبانعادیوغیرادبیانحرافهنریصورتپذیرد؛کهاینراهنجارگریزیمینامندودوم
آنکهقواعدیبرقواعدحاکمبرزبانخودکارافزودهشود.کهتحتعنوانقاعدهافزاییاز
میشود.بهاینترتیببرجستهسازیازطریقدوشیوهتجلیخواهدیافت(.همان)43:
آنیاد 
-1هنجارگریزی(قاعدهکاهی)-2قاعدهافزایی 
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هنجارگريزي يا قاعده کاهی ()Deviation
هنجار در لغت به معنای « راه ،طریق ،طرز ،قاعده ،قانون ،روش ،رفتار و »...می باشد.
(معین )1662:1392،
فراهنجاری(سامان گریزی ،قاعده کاهی ،هنجارگریزی) گریز از قواعد حاکم بر زبان


هنجاروعدممطابقتوهماهنگیمعانیبازبانخودکار(معیار)است.وبیهنجاری«:بهمعنی
بیقاعده»میباشد(.همان) 
بعضیازهنجارگریزیهابهساختهاینازیباییمنجرمیشوند؛کهنمیتوانآنهارا
ابداع ادبی زیبا به حساب آورد،فرا هنجارگریزی انواع گوناگونی دارد ،همچون:
هنجارگریزی آوایی ،گویشی ،معنایی ،دستوری ،نوشتاری ،واژگان و هنجارگریزی زمانی.


(صفوی )42-11:1373،
گریزازهنجارهااگر عالمانه،زیباوهنجارمندباشد،گذشتهازشکوفایی،بالندگیواستمرار
حیاتا ر،بهغنایزباننیزکمکمیکند(.روحانی )67 :1388 ،




هنجارگريزي زمانی يا باستان گرايی()Archaism
باستانگرایییاآرکائیسمدرلغتبهمعنی«بهکارگیریلغتهاوعباراتیکهدرزبان
رسمیومتداول،کهنهوغیرمستعملومنسوخشدهباشد،آمدهاست(».داد )12:1372،
باستانگرایییاآرکائیسمنوعیهنجارگریزیاززبانمعیاراست.میرصادقیدراینباره
میگوید «:باستانگراییبهکارگیریلغاتوجمالتوترکیباتمهجوریاستکهدرزبان

معمولعصراستعمالنداشتهباشدوکوششیکهبعضیازادیبانونویسندگانبرایسره
نویسیمیکنند،وواژههاوتعبیرهایغیرمعمولرابهجایلغاتمعمولعربیو...درزبان
میآورندنوعیباستانگراییاست(».میرصادقی )614 :1394 ،




باستانگراییواژگانی

نیمایوشیجاولینشاعریاستکهبابکارگیریواژگانکهندستبه

زده است؛ وی در این باره توصیه میکند «:باید هزاران کلمة آرکائیک که کهنه شدهاند ،
کلماتمالیمومأنوسباسبکخودرابهدستبیاورید.ایناستکهبهشماتوصیهمی
کنمازمطالعهدقیقدراشعارقدماغفلتنداشتهباشید(».یوشیج )72:1363:
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کاربردواژگانکهنومرده(آرکائیسم)کهنوعیهنجارگریزیزمانیمحسوبمیشود،در
بسیاریازمتوننظمونثردیدهمیشود.دراینمتونخالقا ربنابهتشخیص،ذوق،سبک
واحساسخودآنواژگانرادوبارهزندهمیکند«.استفادهازکلماتواصطالحاتکهندر
شعرپدیدهایتقریباًجهانیودرشعربیشترمللجهانمرسوماست(».فروو)113:1384،
هنجارگریزیزمانینوعیبازیابیفرهنگیاست«.آنچهمطالعاتفرهنگیرادراینسمت
بهپیشرانده،تنشمیانمیلبهبازیابی ِفرهنگعامهبهمنزلةوجودمردممیباشد .هدف
مطالع ة فرهنگی آشنا شدن با چیزهایی است که در زندگی مردم معمولی ،در تقابل با
متخصصانزیباشناسیواساتیداهمیتداردیعنیفرهنگآنها(».کالر)63:1394،بازیابیو
کنکاشدرادبیاتکهنواستفادهازداشتههایگذشتگانواستفادةکاربردیازاینداشته
هانوعیخروجازمعیارزبانیوهنجارگریزیمحسوبمیشود .
هنجارگريزي زمانی در مجموعه داستانهاي غزاله عليزاده در کتاب« با غزاله تا ناکجا» :
 -1هنجارگريزي واژگانی
-1-1کاربرد واژگان کهن و کم کاربرد
استفادهازواژگانفصیحوباشکوهگذشتهمانعتحول،پویاییونوگرایینیستواگر
بنابر اقتضایحالومقاموهمسوباانتظاراتخواننده،همنشینواژههایامروزیشود،هم
نشانةاصالتزبانوریشهداربودنآناست،وهمنشانةپایداریقویاستکهتحوالت
تاریخی،هویتومظاهرهویتآنهارادگرگوننکردهاست.فرووفرخزادایننکتهرابهخوبی
میگوید:کلماتزندگیامروزوقتیدرکنارکلماتسنگینومغرورگذشته
دریافتهاستکه 
میکشندودریکدستیشعر ،اختالف هافراموش
میدهندوقد 
نشینند ،ناگهانتغییر ماهیت 


می


میشود(.قاسمزاده )232:1372،

کلماتیکهازاعصارکهناقتباسمیشودنوعیشکوهو

دیچزدراینبارهمعتقداست« :
میبخشدواحیاناًخالیازحظولذتنیست،زیراازقدرتسالیانبرخوردار
جاللبهسبک 
استوبرا رمدتیفترت،نوعیتازگیشکوهمنداحرازمیکند(».دیچز )217:1373،
غزالهعلیزادهدرداستانهایشدستبهنوعی،هنجارگریزیزدهاست؛کهضمنشکوه 
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 نوشتاری،طعموعطرسالیاندورازآنبهمشاممیرسد.ویادآورنثرفنیاستکه
چونگنجینهایپُربها،سرشارازلفظوکلمهاست.کهبهنمونههاییازآندرداستانهای
علیزادهاشارهمیشود :
«داستان شجره طيبه» 
«پسرککارمیکرد،منجامههایشرامیشستم(»....علیزاده )11:1384،
« درآندمغرقهیعرق،شورابهوچرکبهزلفانشمیآمیخت(»...همان )13:
« نوبهنودرگردشبانفخهیدمهایا یریخاکرسیدموبهاشکالازمیانبوتههاراه
گشودم(».همان )16:
ا یر=کرهآتشکهباالیکرههواست(.معین )73:1392،
نفخه=دمیدنبادهان،دم(همان )1131:
«داستان پاندارا»
« من آنگاه بالنده برقناعت،تموجی آبی و برّا میان دمه های افشان او پدید می کردم».
(علیزاده )33:1384،
تموجی=موجزدن(معین )383:1392،
برا=برنده،بران(همان )197:
«تمام ناصره،خیابانی عریض بود ،در دو سو بناهایی غمناک و دو اشکوبه( »..علیزاده )22 :1384،


























اشکوبه=طبقه(معین )128:1392،
«سرانجاممنخرینگشادهرافرازآنگرفتونفسبلندکشید(»...علیزاده )22:1384،
منخرین=سوراخهایبینی(معین )1431:1392،
«داستان با انار و با ترنج از شاخ سيب»
مامیگذشت(».علیزاده )41:1384،
لحظههایشبپرخلجانکشمیآمدوکنداز 

«
خلجان=پریدنپلکچشم،لرزیدن،اضطراب(معین )498:1392،
«تراکچوبهایتختتابامدادشنیدهمیشد(».علیزاده )41:1384،
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زیبهگوشمیرسـد،شکاف،چاک 

تراک=آوازیکهازشکستنیاشکافتـهشـدنچیـ
(معین )439:1392،
جرقههایچشمانشآختهسویمن(».علیزاده )41:1384،
« 
آخته=بیرونکشیده،باالآمده(معین )31:1392،
«داستان دو منظره» 
«گاهیبرایتجدیدنیروازاتاقتنگبیرونمیآمد،شانهرابهطارمیتکیهمیداد »...
(علیزاده )89:1384،
 
کهاطرافمحوطهیاباغینصبمیکنند(.معین )791:1392،

طارمی=نردهچوبییاآهنی
«فضایتارعصرتموز،ازبویباروتسنگینشدهبود(»...علیزاده )122:1384،
تموز=تیرماه(معین )383:1392،
انبوهعدلهایپنبهوپشمکهمحضامتحانبعضیازآنهاراگشودهبودند ».

«
(علیزاده )89:1384،
عدلهایپنبه(همان )89:
عدل=یکلنگهبار،مثلونظیرچیزیدروزنوبها(معین )829:1392،
«انداملهراازدهانمغاکباالکشیدند(».علیزاده )98:1384،
مغاک=گودالعمیق،گودال(معین )1394 :1392،


«داستان دادرسی»
«محاکمارتشیرونقگرفتهبودو(»...علیزاده )176:1384،
محاکم=محکمهمحاکمجزاییعادی(معین )1289:1392،
«بهساعتمطالیپشتدستنگاهکرد(»...علیزاده )183:1384،
مطال=زراندودشده(معین )1379:1392،
«داستان بعد از تابستان» 
«زیرحلقههایطره،چهرهییپریدهرنگ(»...علیزاده )232:1384،
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طره=مویپیشانی(معین )821:1392،
پارهیی ازاوقات خود را صرف جوان بیمار کرد(».علیزاده )211:1384،
کاریها ،
«ضمن همة طرفه 


























طرفهکاری=حقهبازی(معین )821:1392،
«اینلعبتانطناز،دارندقلببیچارهامراباخودمیبرند((».علیزاده )272:1384،
لعبتان=محبوبزیباروی،معشوق،صنم(معین )1229:1392،
«داستان جزيره» 
«حیدریبااحساسغبنگفت(»...علیزاده )299:1384،
غبن=افسوس،ضررفریفین(معین )872:1392،
«عرقجبینراخشککرد((»...علیزاده )322:1384،
جبین=پیشانی(معین )413:1392،
«کترهییچیزیمیپرانی(»...علیزاده )324:1384،
کترهیی=بیخودی،بیدلیل(معین )1246:1392،
«داستان نقش ها»
«پرتوهایفرارشادیبیگذشتهوآیندهازنسوجپیکرشدرفضاپراکندهمیشد ».
(علیزاده )374:1384،
نسوج=جمعنسج،بافت،پرز(معین )1118:1392،
«ازچهدخمهایپیداشد؟»(علیزاده )389:1384،
دخمه=سردابهایکهجسدمردگانرادرآننهند،گورستانزردشتیان(معین )121:1392،

«چرخیزدو قلیتصورناپذیرپاهایاوراکوباند((».علیزاده )397:1384،
قل=سنگینی،گرانشدن(معین )424:1392،
«داستان اول بهار» 
«زیرچشمهاطوقافتادهبود(».علیزاده )381:1384،
طوق=گردنبند،زیوریکهدرگردگردنبرآرند،گودی(معین )811:1392،
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«داستان گردوشکنان» 
«...زیرشکممُطَبَقمیشکفت( »...علیزاده )422:1384،


مُطَبَق=تودرتو،طبقهطبقهشده(معین )1378:1392،
«مندیلیزردرنگبرسرداشت((».علیزاده )427:1384،
مندیل=دستمال،دستار،عمامه(معین )1431:1392،
«نایبکاسهییبرداشتوزیرشیرمطبخگرفت(».علیزاده )441 :1384،


مطبخ=جاییکهدرآنخوراکپزند(.معین )1378:1392،
داستان تاالرها:
«جملهقصاراودربارةفیلم((»...علیزاده )448:1384،
قصار=سخنانکوتاهوپرمعنی(معین )971:1392،
کاربرد واژگان کم کاربرد 
داستانهایعلیزاده 

استفادهازواژگانکمکاربردنیزنوعیخروجاززبانمعیاراست،کهدر
بهچشممیخورد .
«درپناهمادرهموارهوشتکودکینزارداشتم(».علیزاده )37:1384،
وشت=خوبی،نیکو،خوش(معین )1613:1392،
«درآسمانروشن،حجابیحجیموبنفشفامپسرفت(»...علیزاده )73:1384،
فام=رنگ،لون(معین )926:1392،
«پیرمردینرمخوبود،باشاربسپیدریختهبرلبو(»...علیزاده )67:1384،
شارب=مویرویلب،سبیل(معین )722 :1392،


«روزیتنهادراتاقنشیمننشستهبودموهیزمسوزخاموشبود(»..علیزاده )72:1384،
هیزم=چوبخشک،هیزمسوز=محلیبرایسوزاندنچوبخشک،شومینه 
(معین )1669:1392،
«وبهچشمیپرتفرعنوگلهمند،چونکسیکهازبلندیچیزیفروتررابیند ».
(علیزاده )43: 1384،
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تفرعن=تکبر،خودپرستی(معین )371:1392،


«وبافندهایبالهتبارنثارپایبازیکنانمیکرد(».علیزاده )98: 1384،


بالهتبار=کمخردی،سادهلوحی(معین )221:1392،
«لیچارگوهااینشایعهرامیکشانندبهجاهایتاریک»(علیزاده )332:1384،
لیچار=سخننارواوناپسند(معین )1223:1392،
«سکوتنامسخرمرابترساند(».علیزاده )13:1384،
مسخر=بهتصرفدرآمده،مطیع،رام(معین )1313:1392،
میکشید».
خوشههابا درخششی آتشگون روی موجسبز برگهاشعله 

«گل














(علیزاده )317: 1384،


«درآغازهمهچیزراتاریکومهگونمیدید(».همان )44:
گون=رنگ،رخسار،نوع،قسم(معین )1186:1392،
خوابیغافلگیرارتباطآنهارامیآشفت(»..علیزاده )22:1384،

«وشیر
«وبهباغیبیبروبیدستانپرخلنگرسیدیم(».علیزاده )43:1384،
خلنگ=علفجاروب،خلنج(معین )499:1392،
«ورمبشهزارانپاکهبیمحابامیدویدند(»...علیزاده )1384:163،
رمبیدن=فروریختنسقفودیوار(معین )193:1392،
«هفتعشرتبدارد(».علیزاده )473:1384،
عشر=یکدهم،دهیکچیزی(معین)837 :1392،






 -2-1کاربرد قيدهاي کهن و کم کاربرد در کتاب« با غزاله تا ناکجا»
رنگچهرهالمیانرمانرمتازهمیشد(».علیزاده )11:1384،

«
نرمانرم=قیدحالت 
«ومننرمانرمراهرامیشناختم»(همان )11:


نرمانرم=قیدزمان 
«باتسالییآتشینوکشیدهورخوتیمدید(».همان )19:
آتشین=قیدحالت 
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«وسریسنگینازهزارفکرگریزانراسوبهسومدید(».همان )22:
سوبهسو=قیدمکان/مدید=قیدزمان 
«آنراسالیانمدیدمیشناختم»(همان) 
سالیانمدید=قیدزمان 
«اشیاءکمشمارآنروزانهشبهگردگیریایازسروسواسسپردهبودند(»...همان )28:
کمشمار=قیدمقدار 
«...سوزنیرانخکردموبیدرنگبرگشتم(».همان )28:
بیدرنگ=قیدزمان 
«درجاییمحصورباردیفافراهایدیرسالرفتیم(».همان )42:
دیرسال=قیدزمان 
«پیرمردیدرتیرگیشامگاهپیداشد(».همان )31:
شامگاه:قیدزمان 


 -3-1کاربرد ضرب المثل در کتاب « با غزاله تا ناکجا»
نصحیتگونهوتلنگراخالقیبهمخاطب،

ضربالمثلدرداستان،بهغیرازجنبه

استفادهاز
داستانهایعلیزادهبهچشم

دربرجستهسازیکالمنیزمؤ راست.اینموضوع،دربرخیاز
آیدوازنشانه هاییاستکهدربرجستگیآ ارایننویسندهمعاصر،تأ یرگذاشتهاست :


می
«داستان دادرسی»
خشتاولچوننهدمعمارکجتا ریامیروددیوارکج(همان )226:
جوجهراآخرپاییزمیشمارند(.همان )227:
هرکسیرابهرکاریساختند(.همان )227:
ازکیتاحاالازگیلهمقاطیمیوههاشده(.همان )219:
هرکیخربزهمیخورهپایلرزشهممیشینه(علیزاده )219:1384،
آفتابهلگنهفتدستولیشامونهارهیچی(همان )227:
گهیزینبهپشتوگهیپشتبهزین(همان )266:
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«داستان بعد از تابستان»
مباداگدامعتبرشود(همان )244:
عقلمردمبهچشمآنهاست(همان) 
«داستان سوچ»
مابهپخشدهایمراضی،پخبهمامیکندنازی(همان )343:
بههرکجارویآسمانهمینرنگاست(همان )341:
ازآبکرهمیگیرند(همان )316:
«داستان تاالرها»
شیرهمشیربوداگرچهبهزنجیربود(همان )419:
نبردبندوقالده،شرفشیرژیانرا(همان) 
مثلکاهوکهربا(همان )387:
«داستان کشتی عروس»
گربهرابایددمحجلهکشت(همان )491:


-4-1آوردن استشهادات شعري(آرايه تضمين) ضمن نثر:
تضمیندرلغتبه« معنایضمانتکردنومتعهدشدنبهانجامدادهشدنکارییاتهیه
چیزی است( ».انوری)1769 :1392،تضمین از آرایه های ادبی و به معنی آوردن ،آیه،
حدیث و یا سخن مشهور در بین سخن است.تضمین به آرایش سخن کمک می کند.
همچنینتضمینپدیدآورندهایجازدرسخناستوآگاهیشاعرراازقلمروهایگوناگون
کالمنشانمیدهد(.همایی) 212:1364،حضوراینعنصردرنثراو،یادآورویژگیهاینثر

فنیومسجعاستکهایننویسندهفراوانازآنبهرهمیبرد :
تضمين به شعر دقيقی در «داستان دادرسی»
یکی پرنیانی /دگر زعفرانی/یکی زر نام ملک برنبشته/دگر آهن آبداده ی یمانی(علیزاده )212:1384 ،
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تضمين به شعر رودکی در داستان بعد از تابستان:
ایبخاراشادباشودیرزیخلقزیتوشادمانآیدهمی 
(همان )248:
تضمين به شعر هوشنگ ابتهاج در «داستان بعد از تابستان»
بسترمصدفخاکییکتنهاییاست 
وتوچونمروارید 
گردنآویزکساندگری(همان )241:


تضمين به شعر انوري در «داستان جزيره»
آنشنیدستیکهروزیزیرکیباابلهیگفتاینوالیشهرماگداییبیحیاست 
گفت چون باشد گدا آن کز کالهش دگمه ییصدچوماراروزهابلسالهابرگونواست 
















(همان )299:
درگدایینیستجزخواهندگیهرکهخواهدگرسلیماناستوگرقارونگداست 
(همان)
تضمين به شعر پروين اعتصامی در «داستان سوچ»
اینکهخاکسیهشبالیناستاخترچرخادبپرویناست 
(همان )341:
تضمين به شعر حافظ در «داستان تاالرها»
شدآنکهاهلنظربرکنارهمیرفتندهزارگونهسخنبردهانولبخاموش 

(همان)468:
االایآهویوحشیکجایی؟(علیزاده )468:1384،
تضمين به شعرفروغ فرخزاد در «داستان تاالرها»
بهچمنزاربیا 
بهچمنزاربزرگوصدایمکن 
ازپشتنفسهایگلابریشم 
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همچنانآهوکهجفتشرا(...همان )471:
تضمين به شعر اخوان ثالث در «داستان تاالرها»
دیدیدالکهیارنیامد 
گردآمدوسوارنیامد 
آراستیمخانهوخوانرا 
وانضیفنامدارنیامد(همان )419:


-5-1کاربرد افعال کهن(متروک و مهجور)
عزیزترینبازیچهی

میآماهیدوبعدهزارنما
میشد ،
«وعطرگلهایآبیوزردکهدرهمفرو 
دورانکودکیامشد(».همان )32:

آماهید=آماسیدن/آماهیدن/بادکرده،ورمکرده(معین )11:1392،
«وبسطدمادمآنراازبنمیپراشیدم(».علیزاده )33:1384،
پراشیده=پریشان،پراکنده،پاشیده(معین )264:1392،
« وچونساکناستنمیحراکدوچونمیحراکدساکننیست(»...علیزاده )66:1384،
حراک=جنبش(معین )461:1392،
«اولتابستانیکدورهکتابابتیاعکردیم(».علیزاده )296:1384،
ابتیاعکردیم=خریدن،بازخریدن(معین )62:1392،
«باصیحهتنبهخاکمیتپانم(».علیزاده )79:1384،
«تاآرامشمحبوبقدیمشاننیاشوبد(».همان )39:
«وقتیصدایروفتنشنیدهبودم(».همان )67:
«برابرهامیلمموسرخوشازحمامبیرونمیآیم(».همان )82:
«زیرپایاوتکانخوردوناگهانزمینرمبید(».همان )98:
رمبیدن=فروریختنسقفودیوار(معین )193:1392،
«شایدنامزیبایشرارویتنهاینقرکرده»(علیزاده )282:1384،
کوبیدن=کندهکاریرویسنگ(معین )1142:1392،
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«...روزیاگرتبنداشتمیاکماگرمیسرفیدم(»..علیزاده )33:1384،
میسرفیدم=مصدرجعلی 
 
ییدرحنجرهمیخفانید(».همان )17:


اماکلماترابهسرفه
«
میخفانید=مصدرجعلی 
 
«ودرراستایگردننرممیشرید(».همان )13:
میشرید=مصدرجعلی 
-6-1کاربرد کلمات جديد با پسوند ناک:
ساختنواژگانجدیدوکمتراستفادهشده،برایایجادسجع،نوعیهنجارگریزیمحسوب
هایعلیزادهنمونههاییازآنبهچشممیخورد .


شود.کهدرداستان

می
«...چونلحظهیآغازعبادتیفرحناک(»...همان )37:
«شتابناکآنجاآمدهبود(»..همان )69:
«..یکدوصداینرموآمیختهیشرمناکی،پرسید(»...همان )69:
«سربهبخارهایگرموشهدناکزمینسپردم»(همان )71:
«...بابهتیلذتناکلبخندمیزند»(همان )83:
«درحیاطخلوت،پهلوبهپهلو،ساکتواندیشناک(».همان )83:
 -7-1کاربرد نام شغل ها به صورت کهن:
داستان پاندارا:
«مکاریهاومالبندهاپاکگمبودند(»...علیزاده )22:1384،
مکاریها/مالبندها=آنکسکهخرواسبوشترکرایهدهد(.معین )1414:1392،
داستان بعد از تابستان:
« آوازدرودگرانوجیغکپرندهایتنهادرآسماندورمیزند(»..علیزاده )261:1384،
درودگران=نجار،چوبتراش(معین )489:1392،
«رامشگران،خامدست،سرگرمنواختنشدند (».علیزاده )283:1384،


رامشگر=خوانندهونوازنده،مطرب(معین )172:1392،
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داستان دو منظره:
مکتبدارانوخرکچیهاسربازانوحکاموبازرگانان(»..علیزاده )119:1384،

«


مکتبداران=صاحبانمکتبوخرکچی=آنکهخرکرایهدهد(.معین )489:1392،
داستان دادرسی:
میفروخت(».علیزاده )173:1384،
میرفتوانار 
«درکوچه،طوافیباصداییتیزونامفهوم 
طوافی=شخصیراگویندکهمیوهوامثالآنرابرسرگرفتهگردکوچهوبازاربگرداند .
(معین )812:1392،
داستان گردوشکنان:
«پناهبرخدامنسورچینایبم،پیغامیداشتم(».علیزاده )422:1384،
سور=اسبواستروخریکهخطسیاهیازکاکلتادمشکشیدهباشند .
سورچی=هدایتکنندهاسب(معین )723:1392،
«ازباغبانوشوفرگرفتهتانظافتچی»(علیزاده )276:1384،
شوفر=راننده،رانندهاتومبیل(معین )717:1392،
 -2هنجارگريزي نحوي
-1-2حذف فعل
یکی از کارکردهای زیبایی شناسی دستور زبان ،حذف اجزاء جمله است ،این حذف
گاهیدراصلیترینبخشجملهکهفعلمیباشد،اتفاقمیافتد«.درکاربردزبان،اصلی
پذیرفتهشدهاستکهبنابر آن،الزمنیستآنچهرامخاطبازپیشمیداندبرایاوتکرار
کنیم.ایناصلهماناصلاقتصادزبانی،اصلکمکوشییااصلکمترینتالشاست ».
(باطنی )122-121:1371،
حذف به دو صورت معنوي و لفظی است.
حذفلفظی(حذفبهقرینه):برایپرهیزازتکرارلفظیایجادمیشود.این حذفسبب



شودامابهدلیلوجودلفظمشابهدرنگوتأملیدردریافتمعناایجادنمیشود.


ایجازمی
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حذفمعنوی(حذفبدونقرینه):موقعیاستکهلفظمحذوفقبالًنیامدهباشدوخوانندهیا
پیببرد(.پرویزی )12:1392،
شنوندهمیکوشدتابادقتوتأملازسیاقسخنبهبخشمحذوف 
ویژگیهایسبکینثرعلیزادهاستکهبهزیباییکالمشافزودهاست .

حذففعلیکیاز
بابوتههای

قهوهای
پردههایی چرکتاب 
خانههای قدیمی ،
پنجرههایی شش گوش محدب نشان 
« 




















گلدانهایینازکازگلپنجپرطالیی» (.علیزاده)12:1384،حذففعلبدونقرینه 

بنفشو






« درتنگههرمزبهکشتینشستمودرماالگایجاوهبهخشکیپانهادم،سفریطوالنیو
پرغرایب،سفریسخت(».همان)21:حذففعلبدونقرینه 
حومهیشهربودومحورپنجخیابانسنگفرش
محلههای 
تندیسهادرمرکزمیدانچهایاز 

«
باریک(».همان)36:حذففعلبهقرینه 
«آوایتیززنگازجهتینامعلوموناگهانظهورپرندهایعظیمدرآسمان،باساعتیشماطه
تر ،گوشآزارتر( ».همان)38:حذففعلبدون
دمادمروشن 

ییآویزپنجةپا ،آواززنگ ،

قرینه 
شیشههایآنسهقابعکسبزرگ،تنسپردةغبار
«عکاسی،پرتینبشخیابانبودوپشت 
سالیاندور(».همان)93:حذففعلباقرینه 
«چیزی شبیه ارفاق نسبت به دختران و یا تبعیض میان دانشجویان» (همان)98:حذف


فعلبدونقرینه 
«دستیبهزیرچانهنهادهوغرقهدربحراندیشه(».همان)121:حذففعلبدونقرینه 
مزرعهایی وسیع ،با تشکیالت مرغداری ،بوی علفهایتر و گل و یونجه(».همان )174:

«




















حذففعلبدونقرینه 
پردههای زرد باز ،اطو
دریچهایی مشبک  ،

«خانة دکتر قدیمی ساز بود ،با آجر بهمنی ،
کشیدهوشسته(».همان)179:حذففعلباقرینه 
«دراوقاتبیکاری،تفریحسالمدارم؛مرووخروس.همتخممروتازه،همگوشت ».
(علیزاده)182:1384،حذففعلباقرینه 
« عمویبزرگکنارورودیطاقدارایستادهبود ،موهاینرمنقرهگون ،روبهعقبشانه
خورده»(همان)231:حذففعلباقرینه 
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میدیدم،من و تو باهم یگانه ،در دامن طبیعت(».همان )368:
«در عالم رؤیا همیشه این صحنه را 




























حذففعلبدونقرینه 
موهایخاکستریگردچهرهاشپریشان».

جایکششلواربرکمرگاهالغرمیخاراند ،

«


(همان)383:حذففعلبدونقرینه 
شانهها افشـانده»
ایهایی نیلوفـری غـرق بود .زلف تابدار خرمـایی بر 
پلکهای بلند در سـ 
« 
























(همان)399:حذففعلباقرینه 
عصارةتمامهنرها،کشتیالهام،لنگروحی(».همان)413:حذفبدونقرینه 
 -2-2تقديم فعل
میرسیدوفانوسهمچنانروشناستچونسالهایپیش»(همان )12:
«بهدهلیزهمیشگی 
«...تارسیدمبهدکهییکهنه(»...همان )11:
«اندوهاوبدلشدبهشوقیهمانقدرعمیق(».همان )232:
میکندبهنسلهای 
میشدوفکرمیکردنگاه 
نقطهاییدورخیره 
تکیهگاهچانه،به 
«گاهدست 
آینده(».همان )447:
«کناردریچهرفتوپیشانیراچسباندبهشیشه(».همان )411:
«ایستادمونگاهکردمبهعنوانکتابهایطبقدیمدرجعبهآینه(».همان )426:
،دررشتههایگوناگون(».همان )447:

نقدمینوشت

شعرمیگفتو

«
بهنسلهایآینده»(همان) 

نگاهمیکرد

«وفکرمیکردو


-3-2کاربرد افعال پيشوندي در کتاب« با غزاله تا ناکجا»
میآیندوازآن،فعلپیشوندی
تکواژهاییچون:بر،در،فرو،بر،بازو...کهبرسرفعلساده 
میسازند(.وحیدیانکامیار )17:1389،

درنثرعلیزادهبسیاربهچشممیخورد .

فرومیافتند(».علیزاده )12:1384،

«چوندرالشهایبیتکان
میخیزد(»...همان) 
«وبهدیدنشمابر 
«چراکهبرآنمارتباطعطارباعلفمستقیموملموسوعاشقانهست(».همان )19:

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
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«پسازدمیمکثسربرداشتم(».همان )22:


 -4-2کاربرد فعل مرکب درکتاب « با غزاله تا ناکجا»
اگرپیشازفعلسادهیاپیشوندییکیاچندتکواژمستقلقرارگیردوباآنترکیب
شود،کلمةحاصلفعلمرکباست(.وحیدیانکامیار )17:1389،
لبریزمیکرد(».علیزاده )447:1384،

«گیالسشرا
«درفصلیبیشوکمسرد،پنجرهتاصبحگشودهماند(».همان )29:


 -5-2کاربرد فعل آغازين در کتاب «با غزاله تا ناکجا»
خانلریدرتعریففعلهایآغازینمیگوید«:فعلهایآغازین،افعالیرامیگوییمکه
برآغازجریانفعلیداللتمیکنند(».خانلری)468:1311،ویگرفتن،افتادن،آمدن،ایستادن
،بناکردنو...راهنگامیکهمعنیشروعوآغازکاریراداشتهباشد،جزافعالآغازینمی
نامد .
«وحالوتیپراهترازسویمنوزیدنگرفت(».علیزاده )17:1384،
«سرانجامباچشمانیبستهچیدنآغازکردم»(علیزاده )32:1384،
تابیدنمیگرفت»(همان )447:

«چشمها
«آنگاهبیتوضیحعزمرفتنکرد(».همان )41:


 -6-2تنسيق الصفات
تنسیق در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن(معین )387 :1392،می باشد .و در
اصطالحادبیاتفارسی« تنسیقالصفاتآناستکهبانظمیخاصبرایموصوفواحد
صفاتمتعددیآوردهشود(».راستگو)92 :1382،علیزادهنیز درسهداستانشجرهطیبهو
پانداراوبااناروباترنجازشاخسیببسیارازاینآرایهادبیاستفادهکردهکهبهذکرنمونه
هاییازآنپرداختهشدهاست :
شجره طيبه:
زمینهیزرد
میگرفتباسبزیبینهایتبرگهابر 
«درختیبزرگازباالتاپایینپردهراتمام 
لبریزمیوههایرسیدهیتابناک(»...همان )12:

رخشانودرخت
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قدیمیترینکوچهونوترینکوچه،بندهایآجرقرمزباگسترشیشریانواربهراستای

«
سیماندودیفرازمیکرد(»...همان )9:
پاندارا:
«پشتهربرگکرکینرم،بنفشگداختهوسطحبرگسبزآفتابی(».همان )22:
وبادیاگرمیوزید»

معلقوخندانوبیجنبش

میپرید....
«عطریسبکوگریزپادرنور 
(همان) 
«وروناسوتوسومورد،باعطرینازکومحتاط،حافظانخاموشباوبودند(.همان )21:
برآویزههاخروارهانور،دالویزبودشکوفان(.همان) 

الماسهاپران،

شعلههاگشوده،
« 
چهرهیپرآژنگوچشمانعقیقیِرخشان(»...همان )23:
اوبیدگرگونیدر 
« 
بادریآبیورنگباختهبادوپنجرهییکسان،

کوچکدرپسکوچهییپرت ،

خانهیی
« 
پوشیدهیحایلیفلزیومشبکازنقشگلبوتهها(».همان )27:

با انار و با ترنج از شاخ سيب:
تازهیروشن (»...علیزاده )74:1384،
سرشکستگیهاورهاشدگی،آنطعم 

«درتنهاییودر


ماندههاینمو(»...همان )73:
بیسوییوجابهجا،گردبادها،با 
«بادیشگرفوسبکوزاناز 
 -7-2توجه به روش تسجي در نثر غزاله عليزاده در کتاب «با غزاله تا ناکجا»
« تسجیعیکیازروشهاییاستکهبااعمالآن،درسطحدویاچندکلمه،یادرسطح
یکیاچندجمله،موسیقیوهماهنگیبهوجودمیآیدیاموسیقیکالمیافزونیمییابد.
بهکالمیکهدرآنس جعباشد،مسجعگویندازمصدرتسجیعبهمعنایموسیقیاییسخن
گفتن(».شمیسا) 33:1392،نثرعلیزادهبهخصوصدرسهداستانشجرهطیبه،پاندارا،باانارو
باترنجازشاخسیببقدریمسجعاست،کهپهلوبهشعرمیزند.کلماتهموزن،تکرار
واجها،تکرارمصوتبلندآو...درنثرشبهفراوانییافتمیشود.

-1-7-2کلمات هم وزن





«گونههایمازفشـارخودخـواهیگلانداختهبـودوبرقـیبیآزرمازچشمانمبرا اث 
سادهیاتاقمیتابید(».علیزاده )39:1384،
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آنگاه تمامی الوان تابناک آزفنداک درشبنم زمستانی و رگیاز خورشید،ترکنده درتن
برف،قرمزخواببیداربرگیرهاوزردوگریزانگلهایداودی(.همان )34:
آوای تیز زنگاز جهتی نامعلوم و نا گهان ،ظهور پرنده یی عظیم در آسمان،باساعتی
شماطهییآویزپنجهپا،آواززنگ،دمادمروشنتر،گوشآزارتر(.همان)38:





 -2-7-2تکرار واج
یکیاززیرمجموعههایتکراردربدیعلفظی،تکرارواکیاواجآراییمیباشد.تکرار
واکیعنیتکراریکصامتیامصوتدرچندینکلمةجمله.همحرفییاهمحروفینیز
یکی از اقسام واج آرایی محسوب می شود(.شمیسا )73 :1392،تکرار واج ها در داستان
هایعلیزادهدرآهنگینشدننثرشتأ یربسزاییداشتهاست .
تکرار واج ش «:شعله ها گشوده،الماس ها پران،برآویزه ها خروارها نور،دالویز بود
شکوفان(.همان )22:
تکرار واج ش«:پشتشیشهشبحهاییمیدیدم(».همان )33:
تکرار واج ش  «:گویی شگرف و شاهوار در آسمان به رنگی پاک ،شسته به اشک
خویش،رخشانوبههرآهروبهشکوفایی،آبگینههاییکشندهیتصویرشامخاوتادور(»..
علیزاده )34:1384،
علیزادهدرنمونههایذکرشدهازتکرارواجش،گاهیشکوهوعظمترانشانمی
دهدوگاهیترسراباواجش،درمثال«پشتشیشهشبحهاییمیدیدم»منتقلمیکند .
تکرار واج س «:آب سبز با سایه ی درختان سردسیر ،دریاچه یی ساکت(»..همان)33:
علیزادهدرتکرارواجس،دعوتبهسکوتمیکند .
تکرار واج گ«:ازمندرآنروزگارگهگاهحکایاتکاراگاهیمینوشتم(».همان )31:
تکرار واج گ «:گویا پرنده یی از اموال مورو ی آنها به گونه یی گم شده بود(.همان)
تکرارواجگ،گوییکهنهگیورمزآلودبودنموضوعیرابیانمیکند.





 -3-7-2تکرار مصوت بلند آ
تکرارمصوتبلنـدآدرداستانهایعلیزاده،موجبشـاعرانگینثرویگشتهاست؛کـه 
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گاهینثرویبانظماشتباهگرفتهمیشود.وایننیزازهنجارگریزیهاینثرعلیزاده
حکایتدارد .
«گوییشگرفوشاهواردرآسمانبهرنگیپاک،شستهبهاشکخویش،رخشانوبه
هرآهروبهشکوفایی،آبگینه هاییکشندهیتصویرشامخاوتادور،پرهایسبکیازبال
تماممرغان،ریزان(».همان )34:
آبگینهها ،شامخ،پرها،
تکرارمصوتبلندآدرکلماتشاهوار،آسمان ،رخشان ،شکوفا  ،
بال،مرغانو...دیدهمیشود.
پنجرههایی گشوده شد و سرهایی خاموش،گردان در نور  ،باگیسوانی
« در شمال و جنوب  ،
خیسولبخندهاییلرزان،خودرابهبادسپردند(».همان)73:تکرارمصوتبلندآدرکلمات
شمال،پنجرههایی،سرها،البهال،گیسوانو...دیدهمیشود .
شاخههاشکوفه
برگهاسبزمیشدو 
شاخههاکهدرپیردپروازش،یکسره 
«پرانالبهالی 
می داد،تمامباوخزانگرفتهازنفسپروازاوجابهجاشکوفانشدهبود(».همان)12:تکرار

مصوتبلندآدرکلماتپران،البهال،شاخهها،پرواز،برگهاو...دیدهمیشود .
نتيجه گيري
هنجارگریزیزمانیدرغنایزبانوزندهکردنواژگانکهنمؤ راست.تنوعوگستردگی
واژگان در ادبیات به قدری گسترده است،که نویسندة نظم یا نثر ،با توجه به مطالعات
وسیعیکهدراینحوزهدارد،سبکنوشتاریکهنوکمکاربردراازدلتاریخبیرونمی
کشد؛وبهغیرازبرجستهسازیا رش،دراحیایواژگانکهنوهمچنینسبکنوشتاری
گذشتگاننیزنقشبسزاییدارد.هنجارگریزیزمانیبهگسترشفرهنگوپابرجاماندنآن
کمکشایانیمیکند  .عالقهعلیزادهبهسبکخراسانیومطالعهآ ارقدمادرآ ارشکامالً
مشهوداست.ویبااحاطهکاملبهادبیاتکهنازسبککهندرداستانهایشوامگرفتهوبه
غیر از زیبایی کالم  ،دست به نوعی هنجارگریزی و خروج از معیار زبانی زده است؛ که
خوانندهرابهتفکربازمیدارد.ویدرمجموعهداستانهاییکهدرکتابباغزالهتاناکجا
جمع آوری شده است ،از هنجارگریزی زمانی برای زیبایی کالمش سودجسته است،
زیرمجموعههنجارگریزیزمانیکهدراینمجموعةداستانیازآناستفادهکردهاستشامل:
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هنجارگریزی واژگانی و نحوی است؛ که هر کدام دارای زیر مجموعه هایی است.
ازجمله :کاربردواژگانکهنوکمکاربرد،کاربردقیددرهنجارگریزیزمانی ،کاربردضرب
المثل ،کاربردتضمینشعری،کاربردافعالکهن ،کاربردکلماتجدیدباپسوندناک،حذف
فعل،کاربردافعالپیشوندی،مرکبوآغازین،تقدیمفعلوسجعکهدرداستانهایعلیزاده
مشاهدهشدوموردبررسیقرارگرفت .
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مناب
 .1امامی،نصراهلل،)1382(،ساختارگرايی و نقد ساختاري،چاپاول،نشررسش،اهواز
 .2انوری،حسین)1392(،فرهنگ بزرگ سخن،انتشاراتسخن،تهران
 .3باطنی،محمدرضا،)1371(،پيرامون زبان و زبان شناسی،نشرفرهنگمعاصر،تهران
 .4خانلری،پرویز،)1311(،دستور زبان فارسی،بنیادفرهنگایران،تهران
 .1داد،سیما،)1372(،فرهنگ اصطالحات نقد ادبی،انتشاراتمروارید،تهران
 .6دیچز،دیوید)1373(،شيوههاي نقد ادبی،ترجمهمحمدصدقیانیوغالمحسینیوسفی،
چاپچهارم،انتشاراتعلمی،تهران
 .7راستگو،محمد،)1382(،هنر سخن سرايی،انتشاراتسمت،تهران
 .8شمیسا،سیروس،)1376(،کليات سبک شناسی،چاپسوم،فردوس،تهران
 .9شمیسا،سیروس،)1392(،نگاهی تازه به بدي ،چاپچهارم،نشرمیترا،تهران
 .12صفوی،کوروش،)1373(،از زبان شناسی به ادبيات،چاپاول،نشرچشمه،تهران
 .11علیزاده،غزاله،)1384(،با غزاله تا ناکجا.انتشاراتتوس،تهران
 .12قاسمزاده،محمد،)1372(،ناگه غروب کدامين ستاره،چاپاول،انتشاراتبزرگمهر،
تهران
 .13کالر،جاناتان،)1394(،نظرية ادبی.ترجمةفرزانهطاهری،نشرمرکز،تهران
 .14معین،محمد،)1392(،فرهنگ فارسی،انتشاراتبیگی،تهران
 .11میرصادقی ،جمال ،)1394( ،چگونه میتوان داستان نويس شد؟ چاپاول ،انتشارات
سخن،تهران
 .16وحیدیانکامیار،تقی،)1389(،دستور زبان فارسی( ،)1چاپدوازدهم،انتشاراتسمت،
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