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    چكیده

شناختی است. او گیرد، در حقیقت یک روش زبانروش تحلیلی  که جفری لیچ برای بررسی زبان یک متن در پیش می

دارد که شاعر یا نویسنده آنها را گزیینش کزرده و هنزین ن زا       ایهای برجستهمعتقد است که اثر در درون خود ویژگی

وع زبزانی و معنزایی   زه دو نز زا را بز زارهز زود، فراهنجزبنزدی خز   لیچ در تقسیمگردد. سبب تنایی آثار مختلف با یکدیگر می

زمزانی  های واژگزانی، دسزتوری، نوشزتاری، گوی زی، سزبکی و       ی آن شامل هنجارگرییینزبا  ۀبندی کرده که گوندسته

هزای ادبیزت مکتزب فرمالیسزم، دو رمزان فارسزی بزابا استفاده از ن ریۀ لیچ و وارد کردن شاخص ،در این پژوهش .است

هزایی  های ایزن آثزار در حی زه   های ادبی آنها استخراج شود. ویژگیتا ویژگی ستا ساله بررسی شده چهلزمانی  ۀفاصل

کارگیری واژگزان دزدینی، واژگزان    واژگان خارج از زبان معیار مانند بهچون مییان حرکت در معیارهای ادبیت متن، هن

، هوشزن   شزازده احتجزا   دهزد کزه در رمزان    بومی و خلق واژگان جدید بررسی شده است. حاصل م العات ن ان می

داشزته   نویسزی گزرایش  بزه روان  هاها و سایهنا گل یری بی تر به دشوارنویسی روی آورده، در حالی که اخوت در رمان 

خلزق واژگزان    ۀانزد. در زمینز  واژگانی در دو نسل، نویسندگان اغلب به واژگان زبان معیزار وفزادار مانزده    ۀاست. در حی 

(  نسبت به نسزل  08)دهه نسل دو  که توان گفتنسل می شود. از ن ر مقایسه بین دوجدید تفاوتی در دو نسل دیده ننی

 تا کنتر در جهت دشوارسازی زبانی باشد.  ،کنددنبال میتری متعادل ۀونقض دواعد هنجاری را به شی ،(08)دهه اول

.، جفری لیچهاها و سایهنا ، شازده احتجا هنجارگرییی، رمان،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

هـای مختلـف رشـتة    با رشد و گسـترش شـاخه  

-شناسی و افزايش شـواهد و مـدارک زبـان   زبان

شناسان از نقاط مختلف جهـان  شناختی که انسان

هـای نويسـندگان در   ند، تفاوتاهآوری کردجمع

ه قـرار گرفـتا   کم مورد توجـ استفاده از زبان کم

هـای ديگـر   مطالعات به تدريج جنبهدر کنار اين 

زبان که در ارتباط با عوامل اجتماعی، فرهنگـی،  

ه و بررسـی  نیز مورد توجسیاسی و تاريخی بود 

 (ا 12: 1225، گرفت )مدرسی قرار

، زبان يک 1شناسان اجتماعیاز ديدگاه زبان

واحد ثابت و بـدون تاییـر نیسـت کـه تنهـا بـا       

شـناخت آن  بررسی شکل انتزاعی آن بتـوان بـه    

ــاننائــل شــد )چنــان شناســی زايشــی کــه در زب

ايـن دسـته از    اافتـد( ايـن اتفـاق مـی    3چامسکی

محققان بیشتر از آنکه به زبان در شـکل انتزاعـی   

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

متایرهـايی   تأثیرواقعی آنچه که در جامعه تحت 

 جنسیت، طبقـه، نـژاد، مـذهب و ااا شـکل     مانند

هـا بـه    بـا ورود نظريـه  کنندا گیرد، بررسی میمی

محـور  لـف ؤم  ةهای ادبی، مطالعـ  پژوهش  ةعرص

ت خـود را از دسـت داده و مـتن در مرکـز     میاه

راهی برای آزاد کـردن  »نظريه  اتوجه قرار گرفت

آثار ادبی از چنگ نوعی ظرافـت طبـع متمدنانـه    

بــود و ايــن آثــار را در مقابــل نــوع جديــدی از 

داد که در آن دست کم در اصول، قرار میتحلیل 

 )ايگلتــون، «د شــرکت کننــدـنــتتوانسه مــیـهمــ

 ا (5: 1255

در پرتو اين شکل از مطالعه، پژوهشـگران ادبـی   

هـای گونـاگون ادبیـات را مـورد      توانند جنبه می

ها، آنهـا   بررسی قرار داده و با به کار بستن نظريه

ايـن نـوع از     ةرا از مقام نظر به عمل آورندا فايد

ها بـا   علمی، به کار بستن و انطباق نظريه ةمطالع

ها ملموس و عینی  متون ويژه است، تا اين نظريه

ادبیـات   ةها بـه مطالعـ   رسانی نظريه شوندا کمک

يابد هر يک از آثار  اين است که پژوهشگر درمی

توان مطالعه  ادبی را براساس کدام نظريه بهتر می

نظريه را به آثار ادبی کرد، بی آنکه پژوهشگر آن 

بـا پیـدايش فرمالیسـم،    تحمیل يـا الصـاق کنـدا    

الت عظیمی در حوزة ادبیات و نقد ادبی رخ تحو

های ادبی بعـد از آن  آن چنان که همة مکتب اداد

مانند ساختارگرايی، پساساختارگرايی و ااا حیات 

خود را مديون فرمالیسم هسـتندا از آنجـايی کـه    

کارکردهـای  زبان ادبی و ها به بررسی فرمالیست

-زبـان  تـأثیر ت تحـت  پرداختند، بـه شـد  آن می

تـرين  شناسان و آرای آنها بودنـدا يکـی از مهـم   

کردنـد،  ها به آن تکیه مـی عناصری که فرمالیست

هنجارگريزی استا هنجارگريزی گريز از برخی 

ـ ـول و قوانیـاص ار اسـتا جفـری   ـان معیـ ـن زب

بندی خود،  در تقسیم -شناس انگلیسیزبان -لیچ

ـــفراهنج ــايی   اـاره ــانی و معن ــوع زب ــه دو ن را ب

ی آن شـامل  نزبـا   که گونه بندی کرده استدسته

هــای واژگــانی، دســتوری،    زیـريـــارگـجـهن

  تـی اسـانـزمی و ـکـی، سبـويشـاری، گـنوشت
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52)-42 (Leech,1969: ت ـد اســـقـــو معت

زنجیـرة کـالم کـارکردی    هـا بـه   ريزیـارگـهنج

بخشنـد و بــار معنـايــی آن را تاییـر    جديد می

-دهند و باعـث رستـاخیز زنجیـرة کـالم مـی   می

که سه عامل زيـر در آن رعايـت    شوند به شرطی

به عبـارت  است؛ بیانگر مفهومی : الف( شده باشد

مند باشـد؛ يعنـی   جهتب(  امند باشدنقش ،ديگر

ــده باشــدا   ــانگر منظــور گوين ــه قضــاوت ج( بی ب

 ،بـه عبـارت ديگـر    امخاطب بیانگر مفهومی باشد

پـژوهش   ا(00: 1252 )صـفوی،  منـد باشـد  غايت

ــه   حاضــر کوششــی تطبیقــی در بازيــابی نحــوة ب

از دهة  احتجابشازده کارگیری زبان در دو رمان 

براسـاس نظريـة    55از دهـة   هاها و سايهنامو  05

 جفری لیچ استا

 

 له پژوهشئمس

نويسان با توجه به زمان آنها متفاوت آيا نثر داستان

است؟ اين تفاوت  در دو نسل نويسندگان  به چه 

 ترتیبی است؟  

آيا بین نثر داستانی نويسندگان از نظر خلـق  

کـاهی واژگـانی(،   )قاعـده  و ايجاد واژگان جديـد 

کـاهی زمـانی(،   )قاعـده  استفاده از واژگان قديمی

نقض قواعد نحوی زبان و استفاده از سـاخت يـا   

( کاهی گويشیگويشی خارج از زبان معیار )قاعده

 شود؟  تفاوتی مشاهده می

 

 پیشینه پژوهش

کاهی در نثـر  قاعده»( در مقالة 1251) صال، گلريز

نگ گلشــیری را بــه ســه اثــر از هوشــ ،«گلشــیری

صورت موجز مورد بررسی قرار داده اسـتا مینـا   

رهیافتی تطبیقی بر کاربرد »( در مقالة 1210) بهنام

ــم از   ــم و سوررئالیس ــب رئالیس ــان در دو مکت زب

بـه  « بـوف کـور  و  سووشونرهگذر بررسی رمان 

ــه    ــه اســتا فاطم ــان پرداخت ــن دو رم بررســی اي

ــة 1255) مدرســی ــد »( در مقال فراهنجــاری فراين

اشعار شفیعی  ،«واژگانی، در اشعار شفیعی کدکنی

کدکنی را براساس فراهنجاری واژگانی در مکتـب  

فرمالیسم بررسی کـرده اسـتا همچنـین کـورش     

 شناسی به ادبیاتاز زبان( در کتاب 1252) صفوی

 انواع هنجارگريزی را بیان کرده استا  

 

 2گونه زبانی

-و سـبک  شناسـی زبـان  اين اصـطالح در جامعـه  

هر نوع نظام بیان زبـانی اسـت کـه     ةشناسی دربار

شودا های زبانی تعیین میآن با شاخص استفاده از

های زبانی ممکـن اسـت   در برخی موارد شاخص

های شالی و جارافیـايی جـای   به آسانی در گونه

هـای زبـانی از   گونـه  ،در مـورادی ديگـر   ابگیرند

جنسیت، سن و شـال   مانندهای متعددی شاخص

 (215: 1225)مدرسی  شونداتعیین می

 

 گونه زبانی معیار

ـ  در جامعه معتبـر زبـانی    ةشناسی زبان بـه آن گون

زبــانی ورای  ةشــود کــه در هــر جامعــگفتــه مــی

 ةای اسـت و بـه عنـوان وسـیل    های منطقـه تفاوت

های گروهی و در تدريس ارتباطی واحد در رسانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Variety 
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ـ  رودا زبان معیارزبان به خارجیان به کار می  ةگون

ه ـلـه وسیـر بـه بیشتـت کـان اسـری از زبـبـمعت

ــیل  ــدگان تحص ــردهگوين ــهرهای  ک ــه در ش ای ک

بـه   ،کنندفرهنگی و سیاسی يک کشور زندگی می

ن أزبانی باالترين ش شودا اين گونةار گرفته میـک

ــت را در جامعــه دارد و مــی ــد نشــانو منزل  ةتوان

تحصیالت باال، طبقـه اجتمـاعی بـاالتر و منزلـت     

 (321: همانتری باشدا )اجتماعی افزون

 

 سازیبرجسته

ــت ــايی فرمالیسـ ــکیهمهـ ــون اشکلوفسـ ، 0چـ

 هسـتند بر اين عقیده  2و هاروانک 0موکاروفسکی

ــاری   ــانی خودک ــد زب ــان دو فراين ــه در زب و  1ک

از يکديگر قابل تشخیص هستندا  5سازیبرجسته

فراينـد خودکـاری    :گويـد ( مـی 1123) هاروانک

رســانی و بــرای بیــان زبــان را بــه قصــد اطــالع

بیـان   ةبرد، بدون اينکه شـیو موضوعی به کار می

جلب نظر کند يا مورد توجه اصلی قـرار گیـردا   

کارگیری عناصر زبان است سازی بهولی برجسته

 و نظــر کنــدبیــان جلــب ةای کــه شــیوبــه گونــه

غیرمتعارف باشد و در مقابـل فراينـد خودکـاری    

خودکـاری در  فراينـد  زبان، غیرخودکاری باشدا 

سازی در متـون  گوهای معمولی و برجستهوگفت

شـود و در شـعر بـه اوج    ادبی  به کار گرفته مـی 

از زبـان   ( زبان ادبـی 1121) لیچبه نظر رسدا می

تر است، خود ارجاع اسـت و از  کاربردی پیچیده

فراينـدی   ستا ویر اپیچیدگی بیشتری برخوردا

-متمايز می که در آن زبان ادبی از زبان کاربردی

نامـدا در ايـن   سـازی مـی  شود را فرايند برجسته

فرايند قواعد يا معیارهای زبـان هنجـار بـه نفـع     

شـوندا لـیچ   گرفته میادبیت متن حذف و ناديده 

افزايـی را  ی و قاعـده ـکاهاعدهـل  کلی، قـدو اص

اين مورد عنوان کرده و برای هريک مـواردی   در

 شماردارا  برمی

کـه  هدف مؤلف از اين پژوهش اين اسـت  

های لیچ برای پاسخ به پرسش ةبا استفاده از نظري

ا دهای مورد نظـر بپـرداز  پژوهش به مطالعه رمان

هـا و در نظـر   العه، پس از بررسـی متون مورد مط

ــده    ــاب ش ــیار انتخ ــات بس ــرفتن نک ــدا از گ ان

اند، يکی معیارهايی که در اين انتخاب مؤثر بوده

عد زمانی و ديگـر وزنـه و جايگـاه ادبـی آثـار      بُ

 ةانتخابی بوده اسـتا ايـن متـون در يـک فاصـل     

زمانی چهل ساله قبل و بعد از انقـالب انتخـاب   

ــان شــده ــدا رم از هوشــنگ  حتجــابشــازده اان

نسـل قبـل از    ة( به عنوان نمونـ 1201گلشیری )

از محمـد رحـیم     هاها و سايهنامانقالب و رمان 

ـ   1253اخوت ) نسـل بعـد از    ة( بـه عنـوان نمون

-انقالب برگزيده شدندا اين آثار به عنوان چهـره 

اين دو نسل مورد نظـر   ةهای شاخص يا برگزيد

بدون اينکه ادعا شـود کـه ايـن     ،اندانتخاب شده

نويسـی  نمايندگان تام و تمـام نسـل داسـتان   آثار 

 ةاگر بتوان يک اثر را نماينـد  خود هستند )اصوالً

ــا  اهميــک نســل ادبــی دانســت(  یــت کــار و ي

برجستگی آثار سـاير نويسـندگانی کـه بـه آنهـا      

 پرداخته نشده زير سؤال برده شودا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. V.Shlovsky  

5. J.Mukarovsky  

6. B.Harvank 

7. Automatisation  

8. Foregrounding 
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 های مورد استفاده بحث هنجارگریزیشاخص

آيــا نثــر  سـؤال اساســی و محــوری ايــن اسـت کــه  

نويسان با توجـه بـه زمـان آنهـا تاییـر کـرده       داستان

اگر آری اين تفاوت  در دو نسل نويسـندگان  است؟ 

 به چه ترتیبی است؟  

برای عملیاتی کردن اين سـؤال ابتـدا بايـد    

که بازنمای ايـن تفـاوت باشـد،     هايی راشاخص

هـا بـه دو   تنظیم کردا به اين منظور ابتدا شاخص

)واژگانی( تقسـیم   دسته دستوری و غیردستوری

که  های دستوری آنهايی هستندشودا شاخصمی

به شیوة کاربرد و نحوة دخل و تصرف نويسـنده  

ــان مــی ــن در اســتفاده از دســتور زب ــدا اي پردازن

آنند کـه بداننـد نويسـنده در    ها به دنبال شاخص

فرايند تولید و خلق ادبی خود چگونـه قواعـد و   

-گیـرد، دسـت  معیارهای دستوری را به کار مـی 

 شود؟کند يا مالوبشان میکاری می

-ای که نزد فرمالیستاز قاعدهدر اين زمینه 

سازی ادبی معروف اسـت، اسـتفاده   ها به برجسته

ها، عامل ايجـاد زبـان ادبـی را    شود )فرمالیستمی

سـازی  منظور از برجسـته  ادانند(سازی میبرجسته

ای گونــه اســتفاده از عناصــر زبــان بــه گونــه هــر

-زبان معیار اسـتا برجسـته  نامتعارف و ناآشنا با 

 شود:ريق انجام میسازی از دو ط

از طريق عدول و خروج از قواعد حـاکم  ا 1

يـا   1کـاهی بر زبان خودکار که از آن به نـام قاعـده  

ــار ــت   هنج ــرده شــده اس ــام ب )ابــزار  گريزی ن

 اشعرآفرينی(

افزودن قواعدی بر قواعدحاکم بـر زبـان   ا 3

-)ابـزار نظـم   شـود افزايـی مـی  که منجر به قاعـده 

 (15 :1252، )گلريزا آفرينی(

کاهی را نوع قاعده هشت( 1112جفری لیچ  )

 شمارد:برمی

صورتی را به لحـا   : 15کاهی آوايیقاعده -

برند که در زبـان هنجـار متـداول    آوايی به کار می

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

 اندوهگین در اين شعر شاملو:

 دارمگويد دوستت میآن که می

 جويدامهتابش را میدل اندوهگین شبی است که 

: تاییـر در شـکل   11کاهی نوشـتاری قاعده -

نگارش  ةنگارش بدون تاییر در گفتار مثالً به شیو

ريخت در اين شعر نگـاه کنیـد کـه خـود     فرو می

 کند:می ءحسی از فرو ريختن را القا

ديدم سیماب صبحگاهی از قله بلندترين می

 کوه 

 فرو

 می

 ريخت    

خالق اثر دسـت بـه   کاهی واژگانی: قاعده -

قبل در از زند، بدون اينکه اين واژه سازی میواژه

بـه واژة شـیر    زبان مورد نظر وجود داشـته باشـدا  

 کوه در شعر زير نگاه کنید:آهن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. Deviation 
10. phonological Deviation 
11. Graphological Deviation 
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 کوه مردی چنین عاشق  و شیر آهن

 میدان خونین سرنوشت  

 به پاشنه آشیل در نوشتا

ــده - ــانیقاع ــاهی زم ــتان ک ــرای()باس  :13گ

های ق به زمانـه متعلـمی کـات قديـکلم ردـکارب

ن هستند و اکنون  در زبـان معیـار بـه کـار     ـپیشی

 روندانمی

دروغ زن در ايـن  مثالً بـه اصـطالح پیـرزن    

)هوشـنگ گلشـیری( نگـاه     جمله از معصوم سوم

  کنید:

 از قرص ماه يا پیرزن دروغ زن خبری نبودا

 ن حالتـدر اي: 12کیـاهی سبـکدهـاعـق -

نوشتاری فاصله  ةنويسنده يا شاعر از قواعد گون

های نحوی گفتار گرفته و به واژگان يا ساخت

-قاعده ا(23: 1212 )سجودی، شودنزديک می

کاهی سبکی در شکل نحوی  به چند شیوه اتفاق 

 افتد:می

ــه هــم زدن ترتیــب  :جــايی اجــزاجابــه - ب

 فعـل( و  مفعـول  مرسوم جمالت فارسی )فاعـل، 

ريخت توی دهنم که رفت پـايین و ريخـت    :مثالً

 (شازده احتجاب) ها و روی پیراهنماروی پستان

شـکار  قرار دادن فعـل در اول جملـه: مثـل     -

شـازده  ) ارفـتم بـا جیـپ، امـا لطفـی نداشـت      می
 (احتجاب

دسـت پخـت جـده     آوردن قید بعد از فعل: -

 (شازده احتجاب) کبیره حتماًا

گفــت  :قــرار گــرفتن مفعــول بعــد از فعــل -

 (شازده احتجاب) اخاموش همه را

بــردن شــکل گفتــاری کلمــات  يــا بــه کــار -

بـزنم   عینکو چرا نگذاشت: افتدیمنوشتاری اتفاق 

 (10: شازده احتجاب)به چشمم؟ا 

کاهی نحوی: گريزاز قواعـد نحـوی   قاعده -

يک زبان به صورتی کـه در نگـاه اول آن کـاربرد    

غلط به نظر برسدا مثل کـاربرد فعـل مفـرد بـرای     

 ا جـايی اجـزای جملـه وااا   جابـه  يـا  فاعل جمـع 

کاهی سبکی کاهی را جزء قاعدهصفوی اين قاعده

 (  03: 1252 )صفوی، دهداقرار می

کاهی گويشی: استفاده از ساخت يا قاعده - 

در ايـن    ا10واژگان گويشی خارج از زبـان معیـار  

هـای  حالت نويسنده يا شاعر واژگـانی را از زبـان  

کندا مثالً ايـن را حتمـاً   ديگر وارد نوشته خود می

 (شازده احتجاب) اروس پیشکش کرده شارژ دافر

 

 کاهی معناییقاعده

داندا در اين اين قاعده را عامل شعرآفرينی می لیچ

کاهی خالق اثر خود را مقید بـه تبعیـت   نوع قاعده

از قواعــد معنــايی حــاکم بــر زبــان ندانســته و در 

سازی محور جانشینی دست به انتخاب و برجسته

زندا صنايعی از قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، می

در پارادوکس و تشبیه و جز آن به صورت سـنتی  

رح ـچارچوب صـنايع بـديع معنـوی و بیـان مطـ     

 کاهی  شـوند و بیشتـر در چـارچـوب قـاعـدهیـم

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12. Deviation  of historical period 
13. Deviation of register 
14. dialectical devotion  
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ــايی ــايی( گريزیهنجــار) معن ــل بررســی ،معن  قاب

 (20: 1211)سجودی،  اهستند

 

 افزاییقاعده

افزايی، قواعدی بر زبان هنجـار افـزوده   در قاعده

زايی در بخـش لفظـی قابـل    ـافـ دهـودا قاعـشمی

ری اسـتا لـیچ، بـديع معنــايی را در    ـگیـ ایـجـ 

ش ـع لفظـی را در بخـ  ـاهی و بديـکقاعدهبخش 

افزايـی در  اعدهـدهـدا قـ  قرار می افـزايـیدهـقاع

عـد شـکلی و   ی دخـالتی نـدارد و تنهـا در بُ   ـمعن

هـای  صـاخـ ـدا شـکنـ الت مـی ـلفظی زبان دخـ 

کـاهی  غیر از دو شاخص نخسـت )قاعـده   ،فوق

که بیشتر در نظم   کاهی نوشتاری (آوايی و قاعده

بر متون مختلـف اعمـال    ،شوند تا نثراستفاده می

متون مورد بررسی بـا   ،شوندا به عبارت ديگرمی

هـای فـوق بـر متایـر زمـان      وارد کردن شاخص

 شوندا تحلیل می

 

 شازده احتجابخالصة رمان 

 ةدربـاره شـاهزاد   شـازده احتجـاب  داستان بلنـد  

ای از قجری ناتوان و مسلولی است که ديگر ذره

جبــروت اجـــدادی در او نیســـتا او آخـــرين  

بازمانــده خانــدان قجــری اســت کــه اکنــون در  

ای از خـاطرات را در  ای افتـاده و زنجیـره  گوشه

کندا داستان در شب آخر حیـات  ذهن تداعی می

گذرد و روايت سـفری اسـت طـوالنی    شازده می

های ذهن شازدها سفری که اعمـال  در پیچ و خم

های وحشـتناک قـومی   کاود و جنايتزمان را می

کندا مراد نوکر خـانواده دم بـه   ظالم را بر مال می

شود و خبر مـرگ اعضـای خـانواده     دم ظاهر می

دهدا افرادی که عالوه بر منش اشرافی، در را می

مرگی نمادين هم شبیه يکديگر هسـتندا آنهـا در   

شـوند تـا   شکلی استعاری جايگزين يکديگر مـی 

 دهدادر آخر که مراد خبر مرگ شازده را می

فخرالنساء و فخری دو شخصت ديگر داسـتان  

بلـی شـازده، بـه دلیـل     هستندا فخرالنساء همسر ق

ابـتال بــه بیمــاری مــوروثی ســل مــرد، امّــا هنــوز  

خاطرات تلخی او را در ذهـن شـازده زنـده نگـه     

هـای  داردا فخرالنساء در گذر زمان مدام از اليهمی

کند و بـا اشـراف کامـل بـر     ذهنی شازده عبور می

-تاريخ خاندان شازده هـويتش را بـه چـالش مـی    

نسـاء، فخـری را   کشدا شازده بعـد از مـرگ فخرال  

کوشـد تـا او را از نظـر    کنـد و مـی  جانشین او می

ظــاهری بازســازی کنــدا از ايــن بــه بعــد فخــری 

کندا بخش پسـت و حقیـر   ماهیتی دو پاره پیدا می

فخری وقتی است که او همان فخری کلفت بـاقی  

ماند و بخش فرهیخته شخصیتش وقتـی اسـت   می

کـرده و اهـل   که او جانشـین فخرالنسـاء تحصـیل   

ت شازده در برابـر فخـری   یشودا شخصمطالعه می

قدرتمند و زورگو و در برابر فخرالنساء نـاتوان و  

 ضعیف استا  

داستانی با صناعت سیال  شازده احتجاب

مند از هايی که بهرهاستا زمان در داستان 10ذهن

اين صناعت است بر خالف نوع سنتی خود، 

 بلکه به شکل  ؛ی و رو به جلو نداردـی خطـحرکت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15. Stream Consciousness 
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ش و ـرخـ ـال دوران، چـدام در حـم مـک حجـي

زيگزاگ بین گذشته و حال اسـت تـا بـه    حرکت 

تدريج به تمام زوايای تاريـک و خـاموش دسـت    

الی آن را شـده در البـه  هـای دفـن  يابد و خـاطره 

 بیرون بکشدا 

 

 هاها و سایهنامخالصة رمان 

داستان دربارة پیرمرد اديب و کهنه قلمی است 

 گردد تا نزدکه بعد از سی سال به وطن باز می

اش بمیردا داستان را ظاهراً پروين انوادهخـ

همسر سابق خواهرزاده پیرمرد که در کتاب از او 

کندا روايت میشود، با نام خان دايی نام برده می

های پروين که در حیات خان دايی شنونده نوشته

هايش خان دايی است، بعد از خودکشی او نوشته

-کند و به دست چا  میرا حک و اصالح می

جا با سپاردا روايت پروين از حوادث جابه

روايت داستانی که خان دايی نوشته و پروين آن 

ان شودا ولی داستان خرا اصالح کرده قطع می

رود و داستان او دايی نیز بدون انقطاع پیش نمی

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

از شاهزاده خانمی فرهیخته که همسر پدر خان 

شودا ولی انگار اين نیز کافی دايی بوده قطع می

ای که معلم در وسط اين ماجرا نیز نوشته انیست

ن دايی نوشته سابق پروين، آقای الف، دربارة خا

ماند، شودا داستان خان دايی ناتمام میآورده می

طور که از سرنوشت غزاله خانم شاهزاده همان

ر ـگويد، خباش از خودکشی میکه در نامه

ت ـوان گفـتر میـريما بیشتـگییـی نمـدرست

رای ـنويسی را بانـوه داستـن شیـده، ايـنويسن

انتخاب های مختلف نويسندگی آزمودن سبک

زند، ايی که پروين حرف میـرده استا جـک

 اکوشد تا روايت حالت  زنانه به خود بگیردمی

خوانیم، نثر م را میـزاله خانـه غـه نامـی کـجاي

بینم و آنجا درباری و سنگین  دوره قاجار را می

کند، لفظ ای را روايت میکه خان دايی قصه

از آنجا که  شودااديبانه يک استاد ادبیات ديده می

روند، در کتاب چند داستان با همديگر پیش می

ر پیشرفت ـددی دارد و سیـان متعـان راويـداست

 داستان از گذشته به اکنون استا

 

 های فرا هنجاری در دو رمان  بررسی شاخص

های فراهنجاری لیچ کـه مبنـای   بر اساس شاخص

دو کـه  مطالعه اين مقاله است، سعی بر آن اسـت  

 د نظر در ادامه بررسی و مقايسه شوندا  رمان مور

 

 12کاهی سبكیقاعده

در اين حالت نويسنده يـا شـاعر از قواعـد گونـه     

های نوشتاری فاصله گرفته و به واژگان يا ساخت

شـودا در ايـن بخـش،    نحوی گفتـار نزديـک مـی   

های گفتـاری نويسـندگان، هـم در بخـش     تفاوت

شـوندا  واژگانی و هم در بخش نحويی بررسی می

های زير نحوة برخورد نويسـندگان را در  شاخص

 کندا  کاربرد قواعد دستوری بیان می
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. Deviation of register 
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کاهی سبكی در بیش واژگیانی )کیاربرد   قاعده

 عامیانه کلمات در نوشتار(

 شازده احتجاب

ــی  - ــذارم ااا )  وقت ــو بگ ــتم عینک ــازده خواس ش
 (05: احتجاب

ا ورت شازده مث شاتوت سیاه شـده بـود  ص -

عینکو برداشت و انـداخت روی اسـباب آرايـش    

 (05خانما )همان: 

 (01زدا )همان: هی کتابا رو ورق می -

 جا(اگردنت مث گردن فخرالنساء شدها )همان -

خـوام  م شـازده جـون مـن هـم مـی     ـگـ می -

اگه صب زود بلن بشم برسم بـه کـارا    بخوابما ااا

خوابیـدا  تـا پـیش از ظهـر  مـی     گه فخرالنسـاء می

 (05 )همان:

تونه راحت بخوابـه،  توی اون  تخت آدم می -

به اون  تونه باز کنه و به تاق خیره بشهاپاهاشو می

 (03گل و بوته گچبری نگاه کنها )همان: 

 (05 خواما )همان:گفتم نمی -

 ؟به ديـوار آويـزان کـرده    ون عکسا روچرا ا -

فخرالنساء گل میخکـو گذوشـته گوشـه دهـانشا     

 (01 )همان:

ـ ـته و میـشش میـآدم گرم - ـ ـون ی اون ـه ب

ــو خــودش ببــره فخرالنســاء بشــها  ـکــ ه دســی ت

 (جا)همان

 (10 بدنش شده بود مث دوکا )همان: -

 

 ها  ها و سایهنام

: هـا ها و سـايه نام) بازد براماگاهی چیزی رنگ می

335) 

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

 (15 )همان: يامابرای شام نمی -

 (  22 )همان:ا هرکی يه کاری رو دوست داره -

 (25)همان: ا فکرشو بکنین -

 (321سر فرصت نگاهی بیاندازم بهشا )همان:  -

 (55 روش که ننوشتها )همان: -

 

 کاربرد کلمات گفتار در نوشتار

 احتجابشازده 

شازده )ا شازده جون زهوار اين صندلی در رفته -
 (10 :احتجاب

 (15 )همان: اگفتهی می -

ها را بشود بـه ايـن سـادگی لـه و     که آدم ااا -

 (33 )همان: الورده کرد

 (21 )همان: اآن همه آدم لفت و لیس چی -

ها برای مزاج مبارکشان آخر اين توبه و انابه -

بتواننـد بـاز دلگـی کننـدا     مثل مسهل قوی بوده تا 

 (01 )همان:

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

آد؟پس چرا غـش  فخری تو هم خوشت می -

 (00 ؟ )همان:خندیغش می

ثـر گفتـاری را   اينجا اولین جـايی اسـت کـه ن   

ا خطاب به فخـری بـه کـار    کسی غیر از فخری ام

 بردامی

 (01 امشب چه مرگیش شده؟ )همان: -

 ها کشکه شرابت را بخورا )همان:اين حرف -

21) 

توی آن گوشه کنار در جل و پالسشـان  را   -

 (55 پهن کنندا )همان:
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   هاها و سایهنام
هـا و  نامببین دخی جان زندگی خودت استا ) -

(10: هاسايه

 (21)همان:  ؟کجايی دخی جان -

قــرار بــود کارهــا را راســت و ريــس کنــدا  -

 (31 )همان:

روی، هـی در و بـی در   ه مـی ـی راهـهی ب -

 (105 زنیا )همان:می

(13ا )همان: از لج محسن بود به گمانم -

کاهی سبكی در بیش نحوی )انحراف از قاعده

قواعد مرسوم دستوری(

شازده احتجاب  

دار ها، صندلی چرخدر سايه روشن زير درخت -

را ديده بود و مراد را که همان طور پیـر و مچالـه   

صندلی لم داده بود و بعد زن را که فقـط   توی آن

 يک گوشه چشمش از گوشه چادر نماز پیدا بـودا 

 (0: شازده احتجاب)

کالفـی   انتها بـود، ها نخی بیآواز جیرچیرک -

 سر درگم که در تمامی پهنـه شـب ادامـه داشـتا    

 (1 )همان:

 ای روشـنا های قهوهاسب سفید بود با خال -

 (1 )همان:

 ا گذاشـت روی طاقچـها  کتاب زير بالش ر -

 (5 )همان:

 حتمـاًا  ،هايش خیس اشک شـده بـود  چشم -

(1 )همان:

-شده نمـی گلشیری جمله را بعد از فعل تمام

آورد و بعـد از  داند؛ بلکه بعد از فعل، ويرگول می

آن قید يا هر کلمه ديگری که به جای وسط جمله 

گـذارد  در انتهای جمله آمده و بعد ازآن  نقطه می

 شودا مثل:اينجاست که جمله تمام میو 

شازده کند و مطمئنا ) لازيدند،ها میعقربه - 

 (15: احتجاب

و فخرالنساء باز زد با همان انگشت بلنـد و   -

 (15سفیدشا )همان: 

 ريخت،بعد تنها صدای بلور بود که فرو می -

که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیـک و تـاک   

)در اينجا کل جملـه   (15 )همان: شداتکه تکه می

کند، تکراری که تنها در بار ديگر تکرار می را يک

  اگیرد(ذهن خواننده شکل می

 (11 دست کشید تو موهای فخریا )همان: -

ششــلول پــدربزرگ بــود، ســنگین و ســردا  -

 (13 )همان:

ايـی  دانسـت  کـه فايـده   شازده احتجاب می -

همیشـه،  تواند، که پـدربزرگ مثـل   که نمی ندارد،

مثل همان عکس سیاه و سـفیدش خواهنـد مانـدا    

(  13 )همان:

 (12 )همان:ا سرفه کرد بلند و کشدار -

مراد خان کالهش را گذاشت روی سرش و  -

 (10 نشست روی نشیمن جلوا )همان:

اااکه چرا نوکرها را با لگد و مشـت بیـرون    -

 (12 انداخت و حتی مراد راا )همان:

 های سرشا )همان:دستش را کشید توی مو -

15)

پسر يک زنکه دهاتی بی و سر و پا بـا مـن    -

ــزرگا )همــان:   ــا شــازده ب )فعلــی در کــار  (11ب

انیست(
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 هاها و سایهنام
ای بعد از خودکشـی خـان   به نظرم دو سه هفته -

اها آن هـم در آن سـن و سـالا    ـدايی بودا آذر مـ 

 (1: هاها و سايه)نام

خودکشـی خـان   بـودا بعـد از    10بله سـال   -

(1)همان: ا دايیا پايیز و زمستان

مثـل   ،گـذارد نويسنده وسط جملـه نقطـه مـی   

اينکه جمله تمام شده است در حالی کـه بـه نظـر    

رسـد در جـايی کـه جملـه هنـوز ادامـه دارد،       می

تر باشداويرگول مناسب

گفـتم خـان   من هم مثل محسـن بـه او مـی    -

 (5 )همان: دايیا

نشسـتم بـه نوشـتنا    ها بود کـه  همان وقت -

 (1 )همان:

ــ - ـــاگ ـــر ب ــدازد دورا ـه دردش نخ ورد بیان

 (15 )همان:

آقای میرعاليـی را ديـده بـودما هـم در آن      -

آبـاد، هـم   فروشی آفتاب در خیابان سـعادت کتاب

(11 )همان:ا بعد که آمد خیابان میر

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

رفتم آنجـاا  بود میاين آخری گاهی که تنها  -

نشستیم می رودافروشی زندهکتاب اهاپیش از ظهر

 (11 به صحبتا )همان:

گذارد درحالی کـه  نويسنده در اينجا نقطه می

هـا بـه   هـا يـا کلمـه   بايد ويرگول بگذاردا جملـه 

ا هر اصطالح بدون جمله هستند يکديگر مربوط

 نمايدا معنا میيا اصطالح قبلی بی

ــه  - ــدرات   محترمان ــرای مخ ــد ب ــتن باش گف

(335: هاها و سايهناممحترماتا )

گیــری پیــدا نکــرده بــود البــدا چیــز دنــدان -

 (335 )همان:

ــاری و      - ــرار از بیک ــرای ف ــايد ب ــدها ش بع

 هـاما دردسرهای روزمـره رفـتم سـراغ يادداشـت    

 (335 )همان:

 های ظهـر نشسـته بودنـد بـه پـر     تا نزديکی -

(305 )همان: گفتنا

 (305 )همان: کند براشالوس می خودش را -

يک آقای سیروس ايوانی بوده که خان داداش  -

 (321 )همان: يکیشان بوده و خان دايی آن يکیا

خطی قديمیا چیزی شبیه نسخا با چه دقتی  -

هـای  های چا  سنگیا يا نسخهنوشتها مثل کتاب

 (35 )همان:ا خطی

ها و به هر افتاديم روی متنبا چه شوقی می -

خوانديما اسناد نیاکانا به قـول  جان کندنی بود می

 (35 ما دانشجويان اريژينالا )همان:

سـاله دارد مثـل مـاها     2فريبا االن يـک پسـر   -

(35 )همان:

-اخوت وقتی که از از زبان پروين حرف مـی 

های احساسـی مثـل   زند اصطالحات و تکیه کالم

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

زعم خود زبان يا روايت را زنانه گیرد تا بهکار می

 جلوه دهدا

(31 :هاها و سايه)ناما پوريا قربانش بروم الهی -

 (31 )همان: اااقربون تو نیم وجبی بروم که -

چهل سال بیشتر دارد امّا انگـار يـک دختـر     -

 (35 )همان: بیست و دوسه سالها

 سـینماا هـای  هاستا مثل سـتاره مثل مانکن -

(35 )همان:
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اما اين بیداری هـم چیـزی بـود از خمیـره      -

 (05 )همان: يااؤر

يی بود فحل کـه در هـر کجـا دسـت     رينهـن -

 (25 )همان: دادااامی

الـدين مانـد و خـواهر نـاتنی کـه در      صالح -

-شان بود در اين سالگاه تنهايیای که عزلتخانه

 (101 های آخر عمرا )همان:

 کرد بـه حـرف زدنا  شروع میمان بايد يکی -

 (121 )همان:

گـذرانیما تختـه   يک طوری وقتمـان را مـی   -

(121 نردی چیزیا )همان:

 (155 )همان: امهمانی بودم ناخوانده -

حد فاصل موی کوتاه و زبر و سیاه و سفید  -

او با ابروان پر پشت پیشانی کوتاهی بود به رنـگ  

(355 )همان: مس زنگ زدها

 ،از زبـان پـروين اسـت   جايی کـه روايـت    

کاهی نحوی و جايی که خان دايـی  بیشترين قاعده

کـاهی  کنـد، کمتـرين قاعـده   میيا روايت صحبت 

شودا خان دايی به حساب قـديمی  نحوی ديده می

-بودن و معلم ادبیات بودنش خیلی کالسیک مـی 

در حالی که حتی آقای الف هم در نثرش  ،نويسد

شوداتار نزديک میفگاهی به زبان گ

سرپیچی از قواعد  شازده احتجابدر رمان 

ــت    ــوعی در جه ــه ن ــان ب ــر زب نحــوی حــاکم ب

شــود، رديفــی از دشوارســازی مــتن انجــام مــی

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 

ها نامتر در کتاب متعادل له به شکلیئوااا اين مس

ه شودا نويسنده بدون توجـ نیز ديده می هاو سايه

 ،به قواعد سجاوندی زبان فارسی به جـای نقطـه  

د جايی که جملـه تمـام نشـده،    رگذاويرگول می

هـای  جـايی کند و بسیاری جابهجمله را قطع می

 توان گفـت ديگرا از نظر مقايسه بین دو نسل می

نقـض قواعـد    ،نسـل اول نسل دوم نسبت به  که

گیـرد تـا   تری پی مـی هنجاری را به شیوه متعادل

کمتر در جهت دشوارسازی زبانی باشدا

)کیاربرد   گراییی کاهی زمانی ییا باسیتان  قاعده

ها(های قدیمی یا صورت قدیمی واژهجمله

 شازده احتجاب
نشین ايالـت يـا بـه    آخر سر را بايد به کرسی ااا -

هديـه فرســتاد و نــاز  پايتخـت ممالــک محروســه  

 (51: شازده احتجاب) شست گرفتا

ــديل   - ــد و قن ــاری را بردن ــی عم ــا را وقت ه

(12 )همان: خاموش کردندا

 (15 )همان: الواقع خوب شداحالمان فی -

 )همان: وداـگ بـرنیـاش بهـرداری شمسـس -

12)

 تو بايد ياد بگیری مثل فخرالنساء بزک کنیا -

(31 )همان:

 (31 )همان: مسبوقیداخودتان که  -

 )همـان:  کالسکه پدر بزرگ و عماری سـیاها  -

21)

ــود کــه کلیچــه و ســرداری   - يادمــان رفتــه ب

 (25 )همان: خودمان را بپوشیما

فخری نه فخرالنساء روی آن بلورهای الوان  -

(21 )همان: تکه تکه شده بودا
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ــر و آن ســرداری شمســه مرصــعا  -  جــد کبی

 (22 )همان:

االمر، معتمد میرزا روند و حسبها میفراش -

 (15 )همان: کنندارا فلک می

ام را هـای سـپرده  تمام ملک و ممالک و پول -

به طوع و رغبت بخشیدم به امجد افخم، حضرت 

 (11 واالا )همان:

نـويس صـدر   اين نوکر نمک به حرام، خفیه -

 (15 )همان: اعظم وقت بودها

 مـأخوذ داشـتا   يک شب يک هفتـه يـا اااا   -

(51 )همان:

 هاها و سایهنام
-جايی که خان دايی خود نقل می در اينجا نیز در

بـه فراخـور زمـان     ،کندکند يا از جايی روايت می

ها و سبک خان دايی کلمـات قـديمی و   نوشتهدر 

شـودا در جاهـايی هـم کـه     عربی بسیار يافت می

شـوند، در يـک   خود کلمـات هنـوز اسـتفاده مـی    

ای اندا مـثالً پـاره  گرفته شدهترکیب قديمی به کار 

در  اوقات، يا حرارت حضـور )گرمـای حضـور(   

حالی که کلمه پاره و حـرارات هـر دو  در زبـان    

ا ترکیـب  شـوند؛ امـ  معیار هنوز به کار گرفتـه مـی  

ای اوقات و حرارت حضور، ترکیبـی قـديمی   پاره

استا در بعضی موارد هم اصـطالحی قـديمی در   

که جايگزين امـروزی   حالتی استعاری به کار رفته

کجاوه، ارسی، خاقان  نداردا مثل ممالک محروسه،

 مافورا

هـا و  )نـام  ابه جای بازی زبـان ، لققلة لسان -
(15: هاسايه

 (13 )همان: آن تبار مشعشعا -

زاده بـه  همشـیره  ،همشیره به جـای خـواهر   -

الواقـع  فـی و  ابوی به جای پـدر ، جای خواهرزاده

 ابه جای واقعاً

 البته با ارسی منزل ابوی قابل قیاس نیسـتا  -

 (31 )همان:

 که از اين بابت خیلـی هـم مشـعوف بـودها     -

ا)مشعوف به جای شاد( (35 )همان:

-کجاوه در حلقه نوکران جان نثار پیش مـی  -

(25 )همان: رفتا

 (15 )همان: قبله عالما ةعاالطافرمان الزم -

 (11 )همـان:  قلم سـحار نقاشـان زبردسـت    -

 ا)سحرکننده يا جادوگر(

)رجـاء بـه    (111 رجاء واثـق دارم )همـان:   -

 اجای امید(

 (111 لوحانه )همـان: های مختصر سادهرقعه -

 ا)رقعه به جای نامه(

هــايی کــه محــل عشــرت شماســتا مذبلــه -

 ادانی()مذبله به جای آشاال (115 )همان:

ــا در - ــین متجــدد   تنه ــان اشــراف و متعین می

 چون او بانويی بیابیا )همـان:  توانستیيحتمل می

313  ) 

ماننـد  د کاربرد  فراوان واژگانی ربه اين موا

قائـد يـک   ، ايـی شـوهردار  مخـدره  ،ايام صباوت

 ،رهسـپار گرديـدن الاـرض    ،نیروی دراکه، ملت

قرابـت  ، فسرده، منويات قلبی، صب، علی الطلوع

، بنـده  يـا حقیـر   ، نمودم کما هـو حقـه  می، قلبی

، قـوای خصـم  ، ت عظمـا ـنعم ،ارـوان و انصـاع

، قاطبـه مـردم  ، الدوام تعجیل نیستعلی، الفورفی
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محـاذات  ، دانجامـه ، فی مـابین  ،ما وقع، الينقطع

توفیر به جـای تفـاوت  نیـز اضـافه     ، وازات(ـ)م

 شودامی

اده از واژگـانی خـارج از زبـان معیـار     ـاستف

ه معنای نـوعی دخـل و تصـرف در    ـد بـوانـتمی

ـ  ان خـارج از  ـری واژگـ ـارگیـ ـکه ـزبان و عدم ب

تواند بـه نـوعی تمايـل بـه بـاقی      ار میـان معیـزب

ــ ــدن در م ــود ـمان ــر ش ــان تعبی ــابراين،رکز زب  ا بن

گلشیری بیشتر از اخوت واژگان قـديمی بـه کـار    

 برده استا
 

کاهی گویشی )کاربرد کلماتی خیار  از  قاعده

های بیگانه ییا از  هایی از زبانکلمه زبان معیار،

 های دیگر زبان خودی(ها یا گویشلهجه

 شازده احتجاب
در اين کتاب کلمات غیر فارسی زيـادی بـه کـار    

ها در گذشـته در زبـان   ا اغلب اين واژهاند، امرفته

انـد و بیشـتر از آن   فارسی صورت کاربردی داشته

کـاهی گويشـی جـای    که بتوانند در بخش قاعـده 

کـاهی  بگیرند، برای جای گرفتن در بخش قاعـده 

زمانی و کاربرد واژگان قديمی تناسـب دارنـدا در   

بین واژگان داستان تنها دو واژه غیر فارسی ديـده  

 .شودمی

 

 هاها و سایهنام

هـايی کـه   در اين کتاب نیز تنها دو مورد از کلمـه 

کلمـه از   ششکاربرد بومی منطقه اصفهان دارند و 

 شود:لاات انگلیسی ديده می

انـد:  براش گذاشـته ها خوب اسمی اصفهانی -

 اخاله کوکومه

روش که ننوشته يک اصطالح اصـفهانی بـه    -

 ابینی نیستمعنای چیزی که قابل پیش

 کلمات غربی:

 اش را گذاشتم کنـار هـما  در ورژن اول همه -

 (10: هاها و سايهنام)

 کـردا رسپشن هتل کـه پشـتش را بـه مـا مـی      -

 (33 )همان:

دانشـجوها  اسناد دسـته اول و بـه قـول مـا      -

 (35 )همان: اورژينالا

شود پروپاگاندای آقايان پر بی اثـر  معلوم می -

 (125)همان:  هم نبوده استا

(305 )همان: به قول محسن سانتی مانتال بودا -

   

 آوری شدههای جمعجدول بسامد داده .1جدول 

 هاها و سايهنام احتجابشازده  نام کتاب

 975 115 کاهی نحویقاعده

 13 45 کاهی سبکیقاعده

 7 1 کاهی گويشیقاعده

 71 31 کاهی زمانیقاعده

 1 1 کاهی واژگانیقاعده
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 گیریبحث و نتیجه

ــ ــاوت ـدر اي ــتار، تف ــر(  ن جس ــان )نث ــای زب  ه

بخش نحوی و واژگانی مـورد  نويسندگان در دو 

بررسی قرار گرفتا نويسـندگان هـم در بخـش    

نحوی و هم در بخش واژگانی از قواعد متفاوتی 

اندا به اين معنا که گلشـیری  قواعـد   پیروی کرده

تر از اخوت نقض کـرده  دستوری زبان را پیچیده

اخـوت از فـرم نوشـتاری     ،استا در طول زمـان 

رفته استا بـه  همتای خود در نسل قبل فاصله گ

نســل بعـد کمتــر از   ةايـن صـورت کــه نويسـند   

نسل قبل قواعد نحـوی زبـان را نقـض     ةنويسند

ن دو ـذاشتن ايـ ـم گـ ـکرده است که از کنـار هـ  

ــ ــیـنکت ــ  ه م ــه رسی ــن نتیج ــه اي ــوان ب ــه ـت د ک

ده دشوارنويسـی  ـچیـل پیـان از شکـدگـويسنـن

 اندا دور شده

در بخــش واژگــانی  تفــاوت بــین زبــان دو  

نويسنده زياد نیستا هر دو کمتر از واژگان محیط 

کنند و در جايی که واژگانی بـه  اطراف استفاده می

کننــد، واژگــان غیــر از زبــان معیــار اســتفاده مــی

گیرنـدا از ايـن   تر زبان معیار را به کار مـی قديمی

گیـری کـرد کـه هـر دو     توان چنین نتیجهنکته می

احسـاس   واژگانی زبـان معیـار   ةنويسنده در حیط

کننـد و بیشـتر در ايـن زمینـه     راحتی بیشتری مـی 

 کنندا  حرکت می

تـوان  ن دو نسـل مـی  ـه بیـ ـر مقايسـاز نظ

نسـل دوم نسـبت بـه نسـل اول نقـض       که گفت

تـری پـی   ه شـیوه متعـادل  ـاری را بـواعد هنجـق

ازی ـوارسـ ـت دشـر در جهـ ـا کمتـ ـرد تـ ـگیمی

 زبانی باشدا

   منابع

 اسـاختار و تأويـل مـتن    ا(1210، بابـک ) احمدی

 تهران: نشر مرکزا اچا  سوم

ا هـا هـا و سـايه  نـام ا (1253رحیم )محمد اخوت،

 تهران: آگها

درآمـدی بـر نظريـة    پـیش ا (1255) ايگلتون، تری

 تهران: نشر مرکزا اادبی

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

زبان در دو مکتب رئالیسم و سور رئالیسـم از  

بـوف  و  سـو و شـون  بررسـی رمـان   رهگذر 

 دانشـگاه الزهـرا   پژوهـی فصلنامه زبـان  ا«کور

 ا  12ماره سال هفتم، ش ا)س(

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

 ا25ماره ش افصلنامه سینمايی فارابی «اشناسی

ــــ ــعر  » ا(1211) ـــــــــ ــارگريزی در ش هنج

، 10سـال   اکیهـان فرهنگـی   «اسهراب سپهری

 ا03ماره تهران، ش

ــان ا(1252کــوروش ) فوی،صــ ــه از زب شناســی ب

 تهران: سوره مهرا اادبیات

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

گلشــیری از ديــدگاه مکاتــب فرمالیســم و    
عالمـه  دانشـگاه  طرح پژوهشـی   اساختگرايی

ــايی ــات و  ، طباطب ــکده ادبی ــاندانش ــای زب ه

 خارجیا

 ااحتجــابشــازده  ا(1215گلشــیری، هوشــنگ )

 تهران: نیلوفرا اچا  نهم

کـــاهی در نثـــر قاعـــده»ا (1251) ــــــــــــــ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ا«گلشیری

 ا1ماره سال اول، ش ازبان شناخت افرهنگی



 5131پاییز و زمستان ، شماره دوم چهارم، لنامه تیتتی مطالعات داستانی، سالدوفت       34

 

ــه ــی، فاطمـ ــتان ) مدرسـ ــد » ا(1255زمسـ فراينـ

فراهنجــاری واژگــانی، در اشــعار شــفیعی    

ــات پارســی ا«کــدکنی ــان و ادبی  افصــلنامه زب

 ا03ماره ش

شناسی بر جامعه درآمدی ا(1225مدرسی، يحیی )
سسـه مطالعـات و تحقیقـات    ؤتهـران: م  ازبان

 فرهنگیا  
 Leech, G. N. (1969). A Linguistic 

Guide to English Poetry. London: 

Longman. 
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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. 
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