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چكیده
روش تحلیلی که جفری لیچ برای بررسی زبان یک متن در پیش میگیرد ،در حقیقت یک روش زبانشناختی است .او
معتقد است که اثر در درون خود ویژگیهای برجستهای دارد که شاعر یا نویسنده آنها را گزیینش کزرده و هنزین ن زا
سبب تنایی آثار مختلف با یکدیگر میگردد .لیچ در تقسیمبنزدی خززود ،فراهنجزارهززا را بززه دو نززوع زبزانی و معنزایی
دستهبندی کرده که گونۀ زبانی آن شامل هنجارگرییی های واژگزانی ،دسزتوری ،نوشزتاری ،گوی زی ،سزبکی و زمزانی
است .در این پژوهش ،با استفاده از ن ریۀ لیچ و وارد کردن شاخص هزای ادبیزت مکتزب فرمالیسزم ،دو رمزان فارسزی بزا
فاصلۀ زمانی چهل ساله بررسی شده است تا ویژگیهای ادبی آنها استخراج شود .ویژگیهای ایزن آثزار در حی زههزایی
هنچون مییان حرکت در معیارهای ادبیت متن ،واژگان خارج از زبان معیار مانند بهکارگیری واژگزان دزدینی ،واژگزان
بومی و خلق واژگان جدید بررسی شده است .حاصل م العات ن ان میدهزد کزه در رمزان شزازده احتجزا  ،هوشزن
گل یری بی تر به دشوارنویسی روی آورده ،در حالی که اخوت در رمان نا ها و سایهها بزه رواننویسزی گزرایش داشزته
است .در حی ۀ واژگانی در دو نسل ،نویسندگان اغلب به واژگان زبان معیزار وفزادار مانزدهانزد .در زمینزۀ خلزق واژگزان
جدید تفاوتی در دو نسل دیده ننیشود .از ن ر مقایسه بین دو نسل میتوان گفت که نسل دو (دهه )08نسبت به نسزل
اول (دهه ،)08نقض دواعد هنجاری را به شیوۀ متعادلتری دنبال میکند ،تا کنتر در جهت دشوارسازی زبانی باشد.
کلیدواژهها :هنجارگرییی ،رمان ،شازده احتجا  ،نا ها و سایهها ،جفری لیچ.
* دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ايالما

k.saydi24@gmail.com
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مقدمه

در پرتو اين شکل از مطالعه ،پژوهشـگران ادبـی

با رشد و گسـترش شـاخههـای مختلـف رشـتة

می توانند جنبه هـای گونـاگون ادبیـات را مـورد

زبان شناسی و افزايش شـواهد و مـدارک زبـان-

بررسی قرار داده و با به کار بستن نظريهها ،آنهـا

شناختی که انسان شناسان از نقاط مختلف جهـان

را از مقام نظر به عمل آورندا فايدة ايـن نـوع از

جمعآوری کردهاند ،تفاوتهـای نويسـندگان در

مطالعة علمی ،به کار بستن و انطباق نظريه ها بـا

استفاده از زبان کمکم مورد توجـه قـرار گرفـتا

متون ويژه است ،تا اين نظريه ها ملموس و عینی

در کنار اين مطالعات به تدريج جنبههـای ديگـر

شوندا کمک رسانی نظريه ها بـه مطالعـة ادبیـات

زبان که در ارتباط با عوامل اجتماعی ،فرهنگـی،

اين است که پژوهشگر درمی يابد هر يک از آثار

سیاسی و تاريخی بود نیز مورد توجه و بررسـی

ادبی را براساس کدام نظريه بهتر می توان مطالعه

قرار گرفت (مدرسی)12 :1225 ،ا

کرد ،بی آنکه پژوهشگر آن نظريه را به آثار ادبی

از ديدگاه زبانشناسان اجتماعی ،1زبان يک

تحمیل يـا الصـاق کنـدا بـا پیـدايش فرمالیسـم،

واحد ثابت و بـدون تاییـر نیسـت کـه تنهـا بـا

تحو الت عظیمی در حوزة ادبیات و نقد ادبی رخ

بررسی شکل انتزاعی آن بتـوان بـه شـناخت آن

دادا آن چنان که همة مکتبهای ادبی بعـد از آن

نائــل شــد (چنــانکــه در زبــانشناســی زايشــی

مانند ساختارگرايی ،پساساختارگرايی و ااا حیات

چامسکی 3ايـن اتفـاق مـیافتـد)ا ايـن دسـته از

خود را مديون فرمالیسم هسـتندا از آنجـايی کـه

محققان بیشتر از آنکه به زبان در شـکل انتزاعـی

فرمالیستها به بررسی زبان ادبی و کارکردهـای

و ايده آل آن بپردازنـد ،زبـان را در سـط ،گفتـار

آن میپرداختند ،بـه شـدت تحـت تـأثیر زبـان-

واقعی آنچه که در جامعه تحت تأثیر متایرهـايی

شناسان و آرای آنها بودنـدا يکـی از مهـمتـرين

مانند جنسیت ،طبقـه ،نـژاد ،مـذهب و ااا شـکل

عناصری که فرمالیستها به آن تکیه مـیکردنـد،

میگیرد ،بررسی میکنندا بـا ورود نظريـه هـا بـه

هنجارگريزی استا هنجارگريزی گريز از برخی

عرصة پژوهش های ادبی ،مطالعـة مؤلـفمحـور

اصـول و قوانیـن زبــان معیــار اسـتا جفـری

اهمی ت خـود را از دسـت داده و مـتن در مرکـز

لیچ -زبانشناس انگلیسی -در تقسیم بندی خود،

توجه قرار گرفتا نظريه «راهی برای آزاد کـردن

فراهنجـاره ــا را بــه دو نــوع زبــانی و معنــايی

آثار ادبی از چنگ نوعی ظرافـت طبـع متمدنانـه

دستهبندی کرده است که گونه زبـانی آن شـامل

بــود و ايــن آثــار را در مقابــل نــوع جديــدی از

هنـجـارگـريـــزی هــای واژگــانی ،دســتوری،

تحلیل قرار می داد که در آن دست کم در اصول،

نوشتـاری ،گـويشـی ،سبـکـی و زمـانـی اسـت

همــه مــیتوانستنــد شــرکت کننــد» (ايگلتــون،
)5 :1255ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jeffrey Leech
2. N.Chomsky

بررسی و مقایسة رمانهای شازده احتجاب هوشنگ گلشیری و نامها و سایههای محمد رحیم اخوت براساس نظریة جفری لیچ

11

) (Leech,1969: 42-52و معتـق ــد اس ــت

صورت موجز مورد بررسی قرار داده اسـتا مینـا

هنجـارگـريزیهـا بـه زنجیـرة کـالم کـارکردی

بهنام ( )1210در مقالة «رهیافتی تطبیقی بر کاربرد

جديد می بخشنـد و بــار معنـايــی آن را تاییـر

زبــان در دو مکتــب رئالیســم و سوررئالیســم از

می دهند و باعـث رستـاخیز زنجیـرة کـالم مـی-

رهگذر بررسی رمان سووشون و بـوف کـور» بـه

شوند به شرطی که سه عامل زيـر در آن رعايـت

بررســی ايــن دو رمــان پرداختــه اســتا فاطمــه

شده باشد :الف) بیانگر مفهومی است؛ به عبـارت

مدرســی ( )1255در مقالــة «فراينــد فراهنجــاری

ديگر ،نقشمند باشدا ب) جهتمند باشـد؛ يعنـی

واژگانی ،در اشعار شفیعی کدکنی» ،اشعار شفیعی

بیــانگر منظــور گوينــده باشــدا ج) بــه قضــاوت

کدکنی را براساس فراهنجاری واژگانی در مکتـب

مخاطب بیانگر مفهومی باشدا بـه عبـارت ديگـر،

فرمالیسم بررسی کـرده اسـتا همچنـین کـورش

غايتمنـد باشـد (صـفوی)00 :1252 ،ا پـژوهش

صفوی ( )1252در کتاب از زبانشناسی به ادبیات

حاضــر کوششــی تطبیقــی در بازيــابی نحــوة بــه

انواع هنجارگريزی را بیان کرده استا

کارگیری زبان در دو رمان شازده احتجاب از دهة
2

 05و نامها و سايهها از دهـة  55براسـاس نظريـة

گونه زبانی

جفری لیچ استا

اين اصـطالح در جامعـهشناسـی زبـان و سـبک-
شناسی دربارة هر نوع نظام بیان زبـانی اسـت کـه

مسئله پژوهش

استفاده از آن با شاخصهای زبانی تعیین میشودا

آيا نثر داستاننويسان با توجه به زمان آنها متفاوت

در برخی موارد شاخصهای زبانی ممکـن اسـت

است؟ اين تفاوت در دو نسل نويسندگان به چه

به آسانی در گونههای شالی و جارافیـايی جـای

ترتیبی است؟

بگیرندا در مـورادی ديگـر ،گونـههـای زبـانی از

آيا بین نثر داستانی نويسندگان از نظر خلـق
و ايجاد واژگان جديـد (قاعـدهکـاهی واژگـانی)،

شاخصهای متعددی مانند جنسیت ،سن و شـال
تعیین میشوندا (مدرسی )215 :1225

استفاده از واژگان قديمی (قاعـدهکـاهی زمـانی)،
نقض قواعد نحوی زبان و استفاده از سـاخت يـا

گونه زبانی معیار

گويشی خارج از زبان معیار (قاعدهکاهی گويشی)

در جامعهشناسی زبان بـه آن گونـة معتبـر زبـانی

تفاوتی مشاهده میشود؟

گفتــه مــیشــود کــه در هــر جامعـة زبــانی ورای
تفاوتهای منطقـهای اسـت و بـه عنـوان وسـیلة

پیشینه پژوهش

ارتباطی واحد در رسانههای گروهی و در تدريس

صال ،گلريز ( )1251در مقالة «قاعدهکاهی در نثـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلشــیری» ،ســه اثــر از هوشـنگ گلشــیری را بــه

3. Variety
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زبان به خارجیان به کار میرودا زبان معیار گونـة

فرايند قواعد يا معیارهای زبـان هنجـار بـه نفـع

معتـبـری از زبـان اسـت کـه بیشتـر بـه وسیـلـه

ادبیت متن حذف و ناديده گرفته میشـوندا لـیچ

گوينــدگان تحصــیلکــردهای کــه در شــهرهای

دو اصـل کلی ،قـاعدهکاهـی و قاعـدهافزايـی را

فرهنگی و سیاسی يک کشور زندگی میکنند ،بـه

در اين مورد عنوان کرده و برای هريک مـواردی

کـار گرفته میشودا اين گونة زبانی باالترين شأن

را برمیشماردا

و منزلــت را در جامعــه دارد و مــیتوانــد نشــانة

هدف مؤلف از اين پژوهش اين اسـت کـه

تحصیالت باال ،طبقـه اجتمـاعی بـاالتر و منزلـت

با استفاده از نظرية لیچ برای پاسخ به پرسشهای

اجتماعی افزونتری باشدا (همان)321 :

پژوهش به مطالعه رمانهای مورد نظـر بپـردازدا
متون مورد مطالعه ،پس از بررسـیهـا و در نظـر

برجستهسازی

گــرفتن نکــات بســیار انتخــاب شــدهانــدا از

فرمالیســـتهـــايی همچـــون اشکلوفســـکی،0

معیارهايی که در اين انتخاب مؤثر بودهاند ،يکی

موکاروفسکی 0و هاروانک 2بر اين عقیده هسـتند

بُ عد زمانی و ديگـر وزنـه و جايگـاه ادبـی آثـار

کــه در زبــان دو فراينــد زبــانی خودکــاری 1و

انتخابی بوده اسـتا ايـن متـون در يـک فاصـلة

برجستهسازی 5از يکديگر قابل تشخیص هستندا

زمانی چهل ساله قبل و بعد از انقـالب انتخـاب

هاروانک ( )1123مـیگويـد :فراينـد خودکـاری

شــدهانــدا رمــان شــازده احتجــاب از هوشــنگ

زبــان را بــه قصــد اطــالعرســانی و بــرای بیــان

گلشیری ( )1201به عنوان نمونـة نسـل قبـل از

موضوعی به کار می برد ،بدون اينکه شـیوة بیـان

انقالب و رمان نامها و سايهها از محمـد رحـیم

جلب نظر کند يا مورد توجه اصلی قـرار گیـردا

اخوت ( )1253بـه عنـوان نمونـة نسـل بعـد از

ولی برجستهسازی به کارگیری عناصر زبان است

انقالب برگزيده شدندا اين آثار به عنوان چهـره-

بــه گونــهای کــه شــیوة بیــان جلــبنظــر کنــد و

های شاخص يا برگزيدة اين دو نسل مورد نظـر

غیرمتعارف باشد و در مقابـل فراينـد خودکـاری

انتخاب شدهاند ،بدون اينکه ادعا شـود کـه ايـن

زبان ،غیرخودکاری باشدا فراينـد خودکـاری در

آثار نمايندگان تام و تمـام نسـل داسـتاننويسـی

گفتو گوهای معمولی و برجستهسازی در متـون

خود هستند (اصوالً اگر بتوان يک اثر را نماينـدة

ادبی به کار گرفته مـیشـود و در شـعر بـه اوج

يــک نســل ادبــی دانســت) يــا اهمیــت کــار و

میرسدا به نظر لیچ ( )1121زبان ادبـی از زبـان

برجستگی آثار سـاير نويسـندگانی کـه بـه آنهـا

کاربردی پیچیده تر است ،خود ارجاع اسـت و از

پرداخته نشده زير سؤال برده شودا

پیچیدگی بیشتری برخوردار استا وی فراينـدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که در آن زبان ادبی از زبان کاربردی متمايز می-
شود را فرايند برجستهسـازی مـینامـدا در ايـن

4. V.Shlovsky
5. J.Mukarovsky
6. B.Harvank
7. Automatisation
8. Foregrounding
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3ا افزودن قواعدی بر قواعدحاکم بـر زبـان

شاخصهای مورد استفاده بحث هنجارگریزی
سـؤال اساســی و محــوری ايــن اسـت کــه آيــا نثــر

که منجر به قاعـدهافزايـی مـیشـود (ابـزار نظـم-

داستاننويسان با توجـه بـه زمـان آنهـا تاییـر کـرده

آفرينی)ا (گلريز)15 :1252 ،
جفری لیچ ( )1112هشت نوع قاعدهکاهی را

است؟ اگر آری اين تفاوت در دو نسل نويسـندگان
به چه ترتیبی است؟

برمیشمارد:
 -قاعدهکاهی آوايی :15صورتی را به لحـا

برای عملیاتی کردن اين سـؤال ابتـدا بايـد
شاخصهايی را که بازنمای ايـن تفـاوت باشـد،

آوايی به کار میبرند که در زبـان هنجـار متـداول

تنظیم کردا به اين منظور ابتدا شاخصهـا بـه دو

نیست (گلريز )15: 1252ا مثل اندهگین به جـای

دسته دستوری و غیردستوری (واژگانی) تقسـیم

اندوهگین در اين شعر شاملو:

میشودا شاخص های دستوری آنهايی هستند که

آن که میگويد دوستت میدارم

به شیوة کاربرد و نحوة دخل و تصرف نويسـنده

دل اندوهگین شبی است که مهتابش را میجويدا

در اســتفاده از دســتور زبــان مــیپردازنــدا ايــن

 -قاعدهکاهی نوشـتاری :11تاییـر در شـکل

شاخصها به دنبال آنند کـه بداننـد نويسـنده در

نگارش بدون تاییر در گفتار مثالً به شیوة نگارش

فرايند تولید و خلق ادبی خود چگونـه قواعـد و

فرو میريخت در اين شعر نگـاه کنیـد کـه خـود

معیارهای دستوری را به کار مـیگیـرد ،دسـت-

حسی از فرو ريختن را القاء میکند:
میديدم سیماب صبحگاهی از قله بلندترين

کاری میکند يا مالوبشان میشود؟
در اين زمینه از قاعدهای که نزد فرمالیست-

کوه

ها به برجستهسازی ادبی معروف اسـت ،اسـتفاده

فرو

میشود (فرمالیستها ،عامل ايجـاد زبـان ادبـی را

می

برجستهسازی میدانند)ا منظور از برجسـتهسـازی

ريخت

هــر گونــه اســتفاده از عناصــر زبــان بــه گونــهای

 -قاعدهکاهی واژگانی :خالق اثر دسـت بـه

نامتعارف و ناآشنا با زبان معیار اسـتا برجسـته-

واژهسازی میزند ،بدون اينکه اين واژه از قبل در

سازی از دو طريق انجام میشود:

زبان مورد نظر وجود داشـته باشـدا بـه واژة شـیر

1ا از طريق عدول و خروج از قواعد حـاکم
بر زبان خودکار که از آن به نـام قاعـدهکـاهی 1يـا
هنجــارگريزی نــام بــرده شــده اســت (ابــزار
شعرآفرينی)ا

آهنکوه در شعر زير نگاه کنید:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Deviation
10. phonological Deviation
11. Graphological Deviation
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و شیر آهنکوه مردی چنین عاشق

 -يــا بــه کــار بــردن شــکل گفتــاری کلمــات

میدان خونین سرنوشت

نوشتاری اتفاق میافتد :چرا نگذاشت عینکو بـزنم

به پاشنه آشیل در نوشتا

به چشمم؟ا (شازده احتجاب)10 :

 -قاعــدهکــاهی زمــانی (باســتانگــرای):13

 -قاعدهکاهی نحوی :گريزاز قواعـد نحـوی

کاربـرد کلمـات قديـمی کـه متعلـق به زمانهای

يک زبان به صورتی کـه در نگـاه اول آن کـاربرد

پیشیـن هستند و اکنون در زبـان معیـار بـه کـار

غلط به نظر برسدا مثل کـاربرد فعـل مفـرد بـرای

نمیروندا

فاعل جمـع يـا جابـهجـايی اجـزای جملـه وااا ا

مثالً بـه اصـطالح پیـرزن دروغ زن در ايـن
جمله از معصوم سوم (هوشـنگ گلشـیری) نگـاه
کنید:

صفوی اين قاعدهکاهی را جزء قاعدهکاهی سبکی
قرار میدهدا (صفوی)03 :1252 ،
 -قاعدهکاهی گويشی :استفاده از ساخت يا

از قرص ماه يا پیرزن دروغ زن خبری نبودا

واژگان گويشی خارج از زبـان معیـار10ا در ايـن

 -قـاعـدهکـاهی سبـکی :12در ايـن حالت

حالت نويسنده يا شاعر واژگـانی را از زبـانهـای

نويسنده يا شاعر از قواعد گونة نوشتاری فاصله

ديگر وارد نوشته خود میکندا مثالً ايـن را حتمـاً

گرفته و به واژگان يا ساختهای نحوی گفتار

شارژ دافر روس پیشکش کردها (شازده احتجاب)

نزديک میشود (سجودی)23 :1212 ،ا قاعده-
کاهی سبکی در شکل نحوی به چند شیوه اتفاق

قاعدهکاهی معنایی

میافتد:

لیچ اين قاعده را عامل شعرآفرينی میداندا در اين

 -جابــهجــايی اجــزا :بــه هــم زدن ترتیــب

نوع قاعدهکاهی خالق اثر خود را مقید بـه تبعیـت

مرسوم جمالت فارسی (فاعـل ،مفعـول و فعـل)

از قواعــد معنــايی حــاکم بــر زبــان ندانســته و در

مثالً :ريخت توی دهنم که رفت پـايین و ريخـت

محور جانشینی دست به انتخاب و برجستهسازی

روی پستانها و روی پیراهنما (شازده احتجاب)

میزندا صنايعی از قبیل استعاره ،مجاز ،تشخیص،

 -قرار دادن فعـل در اول جملـه :مثـل شـکار

پارادوکس و تشبیه و جز آن به صورت سـنتی در

میرفـتم بـا جیـپ ،امـا لطفـی نداشـتا (شـازده

چارچوب صـنايع بـديع معنـوی و بیـان مطــرح

احتجاب)

مـیشـوند و بیشتـر در چـارچـوب قـاعـدهکاهی

 آوردن قید بعد از فعل :دسـت پخـت جـدهکبیره حتماًا (شازده احتجاب)
 قــرار گــرفتن مفعــول بعــد از فعــل :گفــتخاموش همه راا (شازده احتجاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. Deviation of historical period
13. Deviation of register
14. dialectical devotion
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معنــايی (هنجــارگريزی معنــايی) ،قابــل بررســی

دم ظاهر می شود و خبر مـرگ اعضـای خـانواده

هستندا (سجودی)20 :1211 ،

را می دهدا افرادی که عالوه بر منش اشرافی ،در
مرگی نمادين هم شبیه يکديگر هسـتندا آنهـا در

قاعدهافزایی

شکلی استعاری جايگزين يکديگر مـیشـوند تـا

در قاعده افزايی ،قواعدی بر زبان هنجـار افـزوده

در آخر که مراد خبر مرگ شازده را میدهدا

میشـودا قاعـدهافــزايی در بخـش لفظـی قابـل

فخرالنساء و فخری دو شخصت ديگر داسـتان

جــایگیــ ری اسـتا لـیچ ،بـديع معنــايی را در

هستندا فخرالنساء همسر قبلـی شـازده ،بـه دلیـل

بخش قاعدهکـاهی و بديـع لفظـی را در بخــش

ابـتال بــه بیمــاری مــوروثی ســل مــرد ،امّــا هنــوز

قاعـدهافـزايـی قرار میدهـدا قــاعدهافزايـی در

خاطرات تلخی او را در ذهـن شـازده زنـده نگـه

معنـ ی دخـالتی نـدارد و تنهـا در بُعـد شـکلی و

میداردا فخرالنساء در گذر زمان مدام از اليههـای

لفظی زبان دخــالت مـیکنــدا شـاخــصهـای

ذهنی شازده عبور میکند و بـا اشـراف کامـل بـر

فوق ،غیر از دو شاخص نخسـت (قاعـدهکـاهی

تاريخ خاندان شازده هـويتش را بـه چـالش مـی-

آوايی و قاعدهکاهی نوشتاری ) که بیشتر در نظم

کشدا شازده بعـد از مـرگ فخرالنسـاء ،فخـری را

استفاده میشوند تا نثر ،بر متون مختلـف اعمـال

جانشین او میکنـد و مـیکوشـد تـا او را از نظـر

میشوندا به عبارت ديگر ،متون مورد بررسی بـا

ظــاهری بازســازی کنــدا از ايــن بــه بعــد فخــری

وارد کردن شاخص هـای فـوق بـر متایـر زمـان

ماهیتی دو پاره پیدا میکندا بخش پسـت و حقیـر

تحلیل میشوندا

فخری وقتی است که او همان فخری کلفت بـاقی
میماند و بخش فرهیخته شخصیتش وقتـی اسـت

خالصة رمان شازده احتجاب

که او جانشـین فخرالنسـاء تحصـیلکـرده و اهـل

داستان بلنـد شـازده احتجـاب دربـاره شـاهزادة

مطالعه میشودا شخصیت شازده در برابـر فخـری

قجری ناتوان و مسلولی است که ديگر ذرهای از

قدرتمند و زورگو و در برابر فخرالنساء نـاتوان و

جبــروت اجـــدادی در او نیســـتا او آخـــرين

ضعیف استا

بازمانــده خانــدان قجــری اســت کــه اکنــون در

شازده احتجاب داستانی با صناعت سیال
10

گوشهای افتـاده و زنجیـرهای از خـاطرات را در

ذهن استا زمان در داستانهايی که بهرهمند از

ذهن تداعی می کندا داستان در شب آخر حیـات

اين صناعت است بر خالف نوع سنتی خود،

شازده می گذرد و روايت سـفری اسـت طـوالنی

حرکتـی خطـی و رو به جلو ندارد؛ بلکه به شکل

در پیچ و خم های ذهن شازدها سفری که اعمـال
زمان را میکاود و جنايتهای وحشـتناک قـومی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظالم را بر مال می کندا مراد نوکر خـانواده دم بـه

15. Stream Consciousness

19
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يـک حجـم مـدام در حـال دوران ،چـرخــش و

نويسنـده ،ايـن شیـوه داستـاننويسی را بـرای

حرکت زيگزاگ بین گذشته و حال اسـت تـا بـه

آزمودن سبکهای مختلف نويسندگی انتخاب

تدريج به تمام زوايای تاريـک و خـاموش دسـت

کـرده استا جـايی که پروين حرف میزند،

يابد و خـاطرههـای دفـنشـده در البـهالی آن را

می کوشد تا روايت حالت زنانه به خود بگیردا

بیرون بکشدا

جايـی کـه نامـه غـزاله خانـم را میخوانیم ،نثر
درباری و سنگین دوره قاجار را میبینم و آنجا

خالصة رمان نامها و سایهها

که خان دايی قصهای را روايت میکند ،لفظ

داستان دربارة پیرمرد اديب و کهنه قلمی است

اديبانه يک استاد ادبیات ديده میشودا از آنجا که

که بعد از سی سال به وطن باز میگردد تا نزد

در کتاب چند داستان با همديگر پیش میروند،

خـانواده اش بمیردا داستان را ظاهراً پروين

داستـان راويـان متعـددی دارد و سیـر پیشرفت

همسر سابق خواهرزاده پیرمرد که در کتاب از او

داستان از گذشته به اکنون استا

با نام خان دايی نام برده میشود ،روايت میکندا
پروين که در حیات خان دايی شنونده نوشتههای

بررسی شاخصهای فرا هنجاری در دو رمان

خان دايی است ،بعد از خودکشی او نوشتههايش

بر اساس شاخصهای فراهنجاری لیچ کـه مبنـای

می-

مطالعه اين مقاله است ،سعی بر آن اسـت کـه دو

را حک و اصالح میکند و به دست چا

سپاردا روايت پروين از حوادث جابهجا با

رمان مورد نظر در ادامه بررسی و مقايسه شوندا

روايت داستانی که خان دايی نوشته و پروين آن
12

را اصالح کرده قطع میشودا ولی داستان خان

قاعدهکاهی سبكی

دايی نیز بدون انقطاع پیش نمیرود و داستان او

در اين حالت نويسنده يـا شـاعر از قواعـد گونـه

نیز يا با نقل های پروين و يا با ذکر نامه قديمی

نوشتاری فاصله گرفته و به واژگان يا ساختهای

از شاهزاده خانمی فرهیخته که همسر پدر خان

نحوی گفتـار نزديـک مـیشـودا در ايـن بخـش،

دايی بوده قطع می شودا ولی انگار اين نیز کافی

تفاوتهای گفتـاری نويسـندگان ،هـم در بخـش

نیستا در وسط اين ماجرا نیز نوشتهای که معلم

واژگانی و هم در بخش نحويی بررسی میشـوندا

سابق پروين ،آقای الف ،دربارة خان دايی نوشته

شاخصهای زير نحوة برخورد نويسـندگان را در

آورده می شودا داستان خان دايی ناتمام میماند،

کاربرد قواعد دستوری بیان میکندا

همان طور که از سرنوشت غزاله خانم شاهزاده
که در نامهاش از خودکشی میگويد ،خبـر
درستـی نمـیگیـريما بیشتـر میتـوان گفـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. Deviation of register
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قاعدهکاهی سبكی در بیش واژگیانی (کیاربرد

 -اين فکر لعنتی پیدا شد براما (همان)320 :

عامیانه کلمات در نوشتار)

 -برای شام نمیياما (همان)15 :

شازده احتجاب

 -هرکی يه کاری رو دوست دارها (همان)22 :

 -وقتــی خواســتم عینکــو بگــذارم ااا (شــازده

 -فکرشو بکنینا (همان)25 :

احتجاب)05 :

 -سر فرصت نگاهی بیاندازم بهشا (همان)321 :

 -صورت شازده مث شاتوت سیاه شـده بـودا

 -روش که ننوشتها (همان)55 :

عینکو برداشت و انـداخت روی اسـباب آرايـش
خانما (همان)05 :

کاربرد کلمات گفتار در نوشتار

 -هی کتابا رو ورق میزدا (همان)01 :

شازده احتجاب

 -گردنت مث گردن فخرالنساء شدها (همانجا)ا

 -شازده جون زهوار اين صندلی در رفتها (شازده

 -میگــم شـازده جـون مـن هـم مـیخـوام

احتجاب)10 :

بخوابما ااا اگه صب زود بلن بشم برسم بـه کـارا

 -هی میگفتا (همان)15 :

میگه فخرالنسـاء تـا پـیش از ظهـر مـیخوابیـدا

 -ااا که آدمها را بشود بـه ايـن سـادگی لـه و

(همان)05 :
 توی اون تخت آدم میتونه راحت بخوابـه،پاهاشو میتونه باز کنه و به تاق خیره بشها به اون
گل و بوته گچبری نگاه کنها (همان)03 :
 -گفتم نمیخواما (همان)05 :

لورده کردا (همان)33 :
 آن همه آدم لفت و لیس چیا (همان)21 : آخر اين توبه و انابهها برای مزاج مبارکشانمثل مسهل قوی بوده تا بتواننـد بـاز دلگـی کننـدا
(همان)01 :

 -چرا اون عکسا رو به ديـوار آويـزان کـرده؟

 -از صب ،تا شب هی بايد جارو کنما(همان)05 :

فخرالنساء گل میخکـو گذوشـته گوشـه دهـانشا

 -فخری تو هم خوشت میآد؟پس چرا غـش

(همان)01 :

غش میخندی؟ (همان)00 :

 -آدم گرمـش میشـه و میتـونــه بــی اون

اينجا اولین جـايی اسـت کـه نثـر گفتـاری را

ک ــه دســی تــو خــودش ببــره فخرالنســاء بشــها

کسی غیر از فخری اما خطاب به فخـری بـه کـار

(همانجا)

میبردا

 -بدنش شده بود مث دوکا (همان)10 :

 امشب چه مرگیش شده؟ (همان)01 : -اين حرفها کشکه شرابت را بخورا (همان:

نامها و سایهها
گاهی چیزی رنگ میبازد براما (نامها و سـايههـا:
)335

)21
 توی آن گوشه کنار در جل و پالسشـان راپهن کنندا (همان)55 :
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نامها و سایهها

آن قید يا هر کلمه ديگری که به جای وسط جمله

 -ببین دخی جان زندگی خودت استا (نامهـا و

در انتهای جمله آمده و بعد ازآن نقطه میگـذارد

سايهها)10 :

و اينجاست که جمله تمام میشودا مثل:

 -عقربهها میلازيدند ،کند و مطمئنا (شازده

 کجايی دخی جان؟ (همان)21 : قــرار بــود کارهــا را راســت و ريــس کنــدا(همان)31 :
 هی بـی راهـه مـیروی ،هـی در و بـی درمیزنیا (همان)105 :
 -از لج محسن بود به گمانما (همان)13 :

احتجاب)15 :
 و فخرالنساء باز زد با همان انگشت بلنـد وسفیدشا (همان)15 :
 بعد تنها صدای بلور بود که فرو میريخت،که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیـک و تـاک
تکه تکه میشدا (همان( )15 :در اينجا کل جملـه

قاعدهکاهی سبكی در بیش نحوی (انحراف از

را يک بار ديگر تکرار میکند ،تکراری که تنها در

قواعد مرسوم دستوری)

ذهن خواننده شکل میگیرد)ا

شازده احتجاب
 در سايه روشن زير درختها ،صندلی چرخداررا ديده بود و مراد را که همان طور پیـر و مچالـه
توی آن صندلی لم داده بود و بعد زن را که فقـط
يک گوشه چشمش از گوشه چادر نماز پیدا بـودا
(شازده احتجاب)0 :
 آواز جیرچیرکها نخی بیانتها بـود ،کالفـیسر درگم که در تمامی پهنـه شـب ادامـه داشـتا
(همان)1 :
 اسب سفید بود با خالهای قهوهای روشـنا(همان)1 :
 کتاب زير بالش را گذاشـت روی طاقچـها(همان)5 :
 چشمهايش خیس اشک شـده بـود ،حتمـاًا(همان)1 :
گلشیری جمله را بعد از فعل تمامشده نمـی-
داند؛ بلکه بعد از فعل ،ويرگول میآورد و بعـد از

 دست کشید تو موهای فخریا (همان)11 : ششــلول پــدربزرگ بــود ،ســنگین و ســردا(همان)13 :
 شازده احتجاب میدانسـت کـه فايـدهايـیندارد ،که نمیتواند ،که پـدربزرگ مثـل همیشـه،
مثل همان عکس سیاه و سـفیدش خواهنـد مانـدا
(همان)13 :
 سرفه کرد بلند و کشدارا (همان)12 : مراد خان کالهش را گذاشت روی سرش ونشست روی نشیمن جلوا (همان)10 :
 اااکه چرا نوکرها را با لگد و مشـت بیـرونانداخت و حتی مراد راا (همان)12 :
 دستش را کشید توی موهای سرشا (همان:)15
 پسر يک زنکه دهاتی بی و سر و پا بـا مـنبــا شــازده بــزرگا (همــان( )11 :فعلــی در کــار
نیست)ا
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نامها و سایهها
 به نظرم دو سه هفتهای بعد از خودکشـی خـاندايی بودا آذر مــاها آن هـم در آن سـن و سـالا
(نامها و سايهها)1 :
 بله سـال  10بـودا بعـد از خودکشـی خـاندايیا پايیز و زمستانا (همان)1 :
نويسنده وسط جملـه نقطـه مـیگـذارد ،مثـل
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 چیــز دنــدانگیــری پیــدا نکــرده بــود البــدا(همان)335 :
 بعــدها شــايد بــرای فــرار از بیکــاری ودردسرهای روزمـره رفـتم سـراغ يادداشـتهـاما
(همان)335 :
 تا نزديکیهای ظهـر نشسـته بودنـد بـه پـرگفتنا (همان)305 :

اينکه جمله تمام شده است در حالی کـه بـه نظـر

 -خودش را لوس میکند براشا (همان)305 :

میرسـد در جـايی کـه جملـه هنـوز ادامـه دارد،

 -يک آقای سیروس ايوانی بوده که خان داداش

ويرگول مناسبتر باشدا
 من هم مثل محسـن بـه او مـیگفـتم خـاندايیا (همان)5 :
 همان وقتها بود کـه نشسـتم بـه نوشـتنا(همان)1 :
 اگـــر بـــه دردش نخـــورد بیانــدازد دورا(همان)15 :
 آقای میرعاليـی را ديـده بـودما هـم در آنکتابفروشی آفتاب در خیابان سـعادتآبـاد ،هـم
بعد که آمد خیابان میرا (همان)11 :

يکیشان بوده و خان دايی آن يکیا (همان)321 :
 خطی قديمیا چیزی شبیه نسخا با چه دقتینوشتها مثل کتابهای چا

سنگیا يا نسخههـای

خطیا (همان)35 :
 با چه شوقی میافتاديم روی متنها و به هرجان کندنی بود میخوانديما اسناد نیاکانا به قـول
ما دانشجويان اريژينالا (همان)35 :
فريبا االن يـک پسـر  2سـاله دارد مثـل مـاها(همان)35 :
اخوت وقتی که از از زبان پروين حرف مـی-

 -مرا هم او معرفی کرد به ناشرا (همان)11 :

زند اصطالحات و تکیه کالمهای احساسـی مثـل

 -اين آخری گاهی که تنها بود میرفتم آنجـاا

قربانش بروم الهی ،مثل ماه و جز اينها را زيـاد بـه

پیش از ظهرهاا کتابفروشی زندهرودا مینشستیم

کار میگیرد تا بهزعم خود زبان يا روايت را زنانه

به صحبتا (همان)11 :

جلوه دهدا

نويسنده در اينجا نقطه می گذارد درحالی کـه

 -پوريا قربانش بروم الهیا (نامها و سايهها)31 :

بايد ويرگول بگذاردا جملـههـا يـا کلمـههـا بـه

 -قربون تو نیم وجبی بروم کهااا (همان)31 :

يکديگر مربوط هستند ا هر اصطالح بدون جمله

 -چهل سال بیشتر دارد امّا انگـار يـک دختـر

يا اصطالح قبلی بیمعنا مینمايدا
 محترمانــه گفــتن باشــد بــرای مخــدراتمحترماتا (نامها و سايهها)335 :

بیست و دوسه سالها (همان)35 :
 مثل مانکنهاستا مثل سـتارههـای سـینماا(همان)35 :
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 اما اين بیداری هـم چیـزی بـود از خمیـرهرؤياا (همان)05 :
 نـرينهيی بود فحل کـه در هـر کجـا دسـتمیدادااا (همان)25 :

و سايهها نیز ديده میشودا نويسنده بدون توجـه
به قواعد سجاوندی زبان فارسی به جـای نقطـه،
ويرگول میگذار د جايی که جملـه تمـام نشـده،
جمله را قطع میکند و بسیاری جابهجـايیهـای

 -صالحالـدين مانـد و خـواهر نـاتنی کـه در

ديگرا از نظر مقايسه بین دو نسل میتوان گفـت

خانهای که عزلتگاه تنهايیشان بود در اين سال-

که نسل دوم نسبت به نسـل اول ،نقـض قواعـد

های آخر عمرا (همان)101 :

هنجاری را به شیوه متعادلتری پی مـیگیـرد تـا

 -بايد يکیمان شروع میکرد بـه حـرف زدنا

کمتر در جهت دشوارسازی زبانی باشدا

(همان)121 :
 يک طوری وقتمـان را مـیگـذرانیما تختـهنردی چیزیا (همان)121 :

قاعدهکاهی زمانی ییا باسیتانگراییی (کیاربرد
جملههای قدیمی یا صورت قدیمی واژهها)

 -مهمانی بودم ناخواندها (همان)155 :

شازده احتجاب

 -حد فاصل موی کوتاه و زبر و سیاه و سفید

 -ااا آخر سر را بايد به کرسینشین ايالـت يـا بـه

او با ابروان پر پشت پیشانی کوتاهی بود به رنـگ

پايتخـت ممالــک محروســه هديـه فرســتاد و نــاز

مس زنگ زدها (همان)355 :

شست گرفتا (شازده احتجاب)51 :

جايی کـه روايـت از زبـان پـروين اسـت،
بیشترين قاعدهکاهی نحوی و جايی که خان دايـی

 وقتــی عمــاری را بردنــد و قنــديلهــا راخاموش کردندا (همان)12 :

صحبت يا روايت میکنـد ،کمتـرين قاعـدهکـاهی

 -حالمان فیالواقع خوب شدا (همان)15 :

نحوی ديده میشودا خان دايی به حساب قـديمی

 -سـرداری شمسـهاش بـیرنـگ بـودا (همان:

بودن و معلم ادبیات بودنش خیلی کالسیک مـی-
نويسد ،در حالی که حتی آقای الف هم در نثرش
گاهی به زبان گفتار نزديک میشودا
در رمان شازده احتجاب سرپیچی از قواعد
نحــوی حــاکم بــر زبــان بــه نــوعی در جهــت
دشوارســازی مــتن انجــام مــیشــود ،رديفــی از
کلمات طوالنی بدون فعل ،يا فعلی بـرای چنـد
جمله ،حذف فعل بدون هیچ قرينه بـه صـورتی
که خواننده بايد خود معنای جمله را حدس بزند

وااا اين مسئله به شکلی متعادلتر در کتاب نامها

)12
 تو بايد ياد بگیری مثل فخرالنساء بزک کنیا(همان)31 :
 خودتان که مسبوقیدا (همان)31 : کالسکه پدر بزرگ و عماری سـیاها (همـان:)21
 يادمــان رفتــه بــود کــه کلیچــه و ســرداریخودمان را بپوشیما (همان)25 :
 فخری نه فخرالنساء روی آن بلورهای الوانتکه تکه شده بودا (همان)21 :
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 جــد کبیــر و آن ســرداری شمســه مرصــعا(همان)22 :
 فراشها میروند و حسباالمر ،معتمد میرزارا فلک میکنندا (همان)15 :
 تمام ملک و ممالک و پولهـای سـپردهام رابه طوع و رغبت بخشیدم به امجد افخم ،حضرت
واالا (همان)11 :
 اين نوکر نمک به حرام ،خفیهنـويس صـدراعظم وقت بودها (همان)15 :
 يک شب يک هفتـه يـا اااا مـأخوذ داشـتا(همان)51 :
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 آن تبار مشعشعا (همان)13 : همشیره به جـای خـواهر ،همشـیرهزاده بـهجای خواهرزاده ،ابوی به جای پـدر و فـیالواقـع
به جای واقعاًا
 البته با ارسی منزل ابوی قابل قیاس نیسـتا(همان)31 :
 که از اين بابت خیلـی هـم مشـعوف بـودها(همان( )35 :مشعوف به جای شاد)ا
 کجاوه در حلقه نوکران جان نثار پیش مـی-رفتا (همان)25 :
 فرمان الزماالطاعة قبله عالما (همان)15 : -قلم سـحار نقاشـان زبردسـت (همـان)11 :

نامها و سایهها
در اينجا نیز در جايی که خان دايی خود نقل می-
کند يا از جايی روايت میکند ،بـه فراخـور زمـان
در نوشتهها و سبک خان دايی کلمـات قـديمی و
عربی بسیار يافت میشـودا در جاهـايی هـم کـه
خود کلمـات هنـوز اسـتفاده مـیشـوند ،در يـک
ترکیب قديمی به کار گرفته شدهاندا مـثالً پـارهای

(سحرکننده يا جادوگر)ا
 رجاء واثـق دارم (همـان( )111 :رجـاء بـهجای امید)ا
 رقعههای مختصر سادهلوحانه (همـان)111 :(رقعه به جای نامه)ا
 مذبلــههــايی کــه محــل عشــرت شماســتا(همان( )115 :مذبله به جای آشاالدانی)ا

اوقات ،يا حرارت حضـور (گرمـای حضـور) در

 -تنهــا در میــان اشــراف و متعینــین متجــدد

حالی که کلمه پاره و حـرارات هـر دو در زبـان

يحتمل میتوانستی چون او بانويی بیابیا (همـان:

معیار هنوز به کار گرفتـه مـیشـوند؛ امـا ترکیـب

)313

پارهای اوقات و حرارت حضور ،ترکیبـی قـديمی

به اين موار د کاربرد فراوان واژگانی ماننـد

استا در بعضی موارد هم اصـطالحی قـديمی در

ايام صباوت ،مخـدرهايـی شـوهردار ،قائـد يـک

حالتی استعاری به کار رفته که جايگزين امـروزی

ملت ،نیروی دراکه ،رهسـپار گرديـدن الاـرض،

نداردا مثل ممالک محروسه ،کجاوه ،ارسی ،خاقان

صب ،علی الطلوع ،منويات قلبی ،فسرده ،قرابـت

مافورا

قلبی ،مینمودم کما هـو حقـه ،بنـده يـا حقیـر،

 لققلة لسان ،به جای بازی زبـانا (نـامهـا وسايهها)15 :

اعـوان و انصـار ،نعمـت عظمـا ،قـوای خصـم،
فیالفور ،علیالدوام تعجیل نیست ،قاطبـه مـردم،
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الينقطع ،ما وقع ،فی مـابین ،جامـهدان ،محـاذات

بین واژگان داستان تنها دو واژه غیر فارسی ديـده

(مـوازات) ،توفیر به جـای تفـاوت نیـز اضـافه

میشود.

میشودا
استفـاده از واژگـانی خـارج از زبـان معیـار

نامها و سایهها

میتـوانـد بـه معنای نـوعی دخـل و تصـرف در

در اين کتاب نیز تنها دو مورد از کلمـههـايی کـه

زبان و عدم بــه کـارگیــری واژگــان خـارج از

کاربرد بومی منطقه اصفهان دارند و شش کلمـه از

زبـان معیـار میتواند بـه نـوعی تمايـل بـه بـاقی

لاات انگلیسی ديده میشود:

مانــدن در مـــرکز زبــان تعبیــر شــودا بنــابراين،

 -اصفهانیها خوب اسمی براش گذاشـتهانـد:

گلشیری بیشتر از اخوت واژگان قـديمی بـه کـار

خاله کوکومها

برده استا

 روش که ننوشته يک اصطالح اصـفهانی بـهمعنای چیزی که قابل پیشبینی نیستا

قاعدهکاهی گویشی (کاربرد کلماتی خیار از

کلمات غربی:

زبان معیار ،کلمههایی از زبانهای بیگانه ییا از

 -در ورژن اول همهاش را گذاشتم کنـار هـما

لهجهها یا گویشهای دیگر زبان خودی)

(نامها و سايهها)10 :

شازده احتجاب

 -رسپشن هتل کـه پشـتش را بـه مـا مـیکـردا

در اين کتاب کلمات غیر فارسی زيـادی بـه کـار

(همان)33 :

رفتهاند ،اما اغلب اين واژهها در گذشـته در زبـان

 -اسناد دسـته اول و بـه قـول مـا دانشـجوها

فارسی صورت کاربردی داشتهانـد و بیشـتر از آن

اورژينالا (همان)35 :

که بتوانند در بخش قاعـدهکـاهی گويشـی جـای

 -معلوم میشود پروپاگاندای آقايان پر بی اثـر

بگیرند ،برای جای گرفتن در بخش قاعـدهکـاهی
زمانی و کاربرد واژگان قديمی تناسـب دارنـدا در

هم نبوده استا (همان)125 :
 -به قول محسن سانتی مانتال بودا (همان)305 :

جدول  .1جدول بسامد دادههای جمعآوری شده
نام کتاب

شازده احتجاب

نامها و سايهها

قاعدهکاهی نحوی

115

975

قاعدهکاهی سبکی

45

13

قاعدهکاهی گويشی

1

7

قاعدهکاهی زمانی

31

71

قاعدهکاهی واژگانی

1

1
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بحث و نتیجهگیری

منابع

در ايـــن جســتار ،تفــاوتهــای زبــان (نثــر)

احمدی ،بابـک ()1210ا سـاختار و تأويـل مـتنا

نويسندگان در دو بخش نحوی و واژگانی مـورد
بررسی قرار گرفتا نويسـندگان هـم در بخـش
نحوی و هم در بخش واژگانی از قواعد متفاوتی
پیروی کرده اندا به اين معنا که گلشـیری قواعـد
دستوری زبان را پیچیدهتر از اخوت نقض کـرده

چا

سوما تهران :نشر مرکزا

اخوت ،محمدرحیم ()1253ا نـامهـا و سـايههـاا
تهران :آگها

ايگلتون ،تری ()1255ا پـیشدرآمـدی بـر نظريـة
ادبیا تهران :نشر مرکزا

استا در طول زمـان ،اخـوت از فـرم نوشـتاری

بهنام ،مینا ()1210ا «رهیافتی تطبیقـی بـر کـاربرد

همتای خود در نسل قبل فاصله گرفته استا بـه

زبان در دو مکتب رئالیسم و سور رئالیسـم از

ايـن صـورت کــه نويسـندة نســل بعـد کمتــر از

رهگذر بررسـی رمـان سـو و شـون و بـوف

نويسندة نسل قبل قواعد نحـوی زبـان را نقـض

کور»ا فصلنامه زبـانپژوهـی دانشـگاه الزهـرا

کرده است که از کنـار هــم گــذاشتن ايــن دو

(س)ا سال هفتم ،شماره 12ا

نکتـــه مــیتــوان بــه ايــن نتیجــه رسیـــد کــه

سجودی ،فـرزان ()1212ا «درآمـدی بـر نشـانه-

نـويسنـدگـان از شکـل پیـچیـده دشوارنويسـی

شناسی»ا فصلنامه سینمايی فارابیا شماره 25ا

دور شدهاندا
در بخــش واژگــانی تفــاوت بــین زبــان دو
نويسنده زياد نیستا هر دو کمتر از واژگان محیط
اطراف استفاده میکنند و در جايی که واژگانی بـه
غیــر از زبــان معیــار اســتفاده مــیکننــد ،واژگــان

ـــــــــــــ ()1211ا «هنجــارگريزی در شــعر
سهراب سپهری»ا کیهـان فرهنگـیا سـال ،10
تهران ،شماره 03ا

ص ـفوی ،کــوروش ()1252ا از زبــانشناســی بــه
ادبیاتا تهران :سوره مهرا

قديمیتر زبان معیار را به کار مـیگیرنـدا از ايـن

گلريز ،صال)1252( ،ا نقد و بررسی آثار هوشنگ

نکته میتوان چنین نتیجهگیـری کـرد کـه هـر دو

گلشــیری از ديــدگاه مکاتــب فرمالیســم و

نويسنده در حیطة واژگانی زبـان معیـار احسـاس

ساختگرايیا طرح پژوهشـی دانشـگاه عالمـه

راحتی بیشتری مـیکننـد و بیشـتر در ايـن زمینـه

طباطبــايی ،دانشــکده ادبیــات و زبــانهــای

حرکت میکنندا

خارجیا

از نظـر مقايسـه بیــن دو نسـل مـیتـوان
گفت که نسـل دوم نسـبت بـه نسـل اول نقـض

گلشــیری ،هوشــنگ ()1215ا شــازده احتجــابا
چا

نهما تهران :نیلوفرا

قـواعد هنجـاری را بـه شـیوه متعـادلتـری پـی

ــــــــــــــ ()1251ا «قاعـــدهکـــاهی در نثـــر

میگیـرد تــا کمتــر در جهــت دشـوارســازی

گلشیری»ا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

زبانی باشدا

فرهنگیا زبان شناختا سال اول ،شماره 1ا
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مدرســـی ،فاطمـــه (زمســـتان )1255ا «فراينـــد

مدرسی ،يحیی ()1225ا درآمدی بر جامعهشناسی

فراهنجــاری واژگــانی ،در اشــعار شــفیعی

زبانا تهـران :مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات

کــدکنی»ا فصــلنامه زبــان و ادبیــات پارســیا

فرهنگیا

شماره 03ا
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Abstract
The analytical method that Jeffrey Leech is used to study the language of a text is, in
fact, a linguistic method. He believes that a work within itself has prominent features
that its poet or its writer/author chosen them, and this system makes it possible to
differentiate between different works. In his classification, Lich categorizes
paranormas into two types of linguistic and semantic language, as its linguistic types
includes diviations of words, grammar, dialect, style, and time. In this research, by
the use of the Leech theory and the inclusion of formalism school literacy
aspects/features, two Persian novels with a time interval of 40 years have been
investigated in order to extract their literary qualities. The characteristics of these
works have been examined in areas such as the moving within the literacy criteria of
a text, non-standard vocabularies such as the use of past or long-stading vocabularies,
native vocabularies, and the creation of new vocabularies. The results of the studies
show that the writing style of Houshang Golshiri turned into difficult writing in
Shazdeh Ejjab novel, while Okhovat tended to simple writing in the novels of the
names and shadows. In terms of lexical language in these two generations, writers
often remain loyal to the source language vocabulary. There is no difference in the
creation of new vocabulary in these two generations these generations. In terms of
comparison between these generations, it can be said that the second generation (80s)
than the first generation (40s) violates the normative rules in a more balanced way to
lessen the difficulty of linguistics.
Keywords: Deviation, Novel, Shazdeh Ehtejab, Names and Shadows, Jeffrey Leech.
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