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  چكيده
نهنـد و    هايي چون شكلوفسكي در بررسي اثر ديدگاه فرامتني را به كنـاري مـي    فرماليست

به  تر كميابند و   متني به ادبيت متن دست مي هاي درون  به خود متن و عناصر و مؤلفه  باتوجه
و  اند قائل در زبان ادبي را »شگفتي«سري عوامل فرامتني به متن توجه دارند. اينان ويژگي تَ

انـواع هنجـارگريزي را باعـث     ،و در ايـن مسـير   باور دارندبه نگاه متفاوت به امور عادي 
كه منتهي به خلـق   ،بر نگاه متفاوتش به ژانر طنز عالوه ،دانند. پرويز شاپور  زدايي مي  آشنايي
نــام كاريكلمــاتور شــده، در كاريكلماتورهــايش از برخــي شــگردهاي  جديــدي بــهنــوع 
ژانـرش   چـون  هـم معنايي بهره بـرده اسـت تـا زبـانش      ويژه هنجارگريزي زدايي به آشنايي

و نو بنماياند. با استفاده از شگردهايي چون تناقض، تشـخيص، تشـبيه،    ،غيرتكراري، تازه
 اسـت  و وارانگي سعي داشته ،آميزي تعليل، حسواژگاني، حسن  ةاستعاره، داللت چندگان

او بـه طبيعـت و    دار جاناي تازه از دنيا را به خوانندگان بنماياند و در اين راه نگاه  تا جلوه
آميختن امور عيني و ذهنـي غبـار عـادت از ايـن شـگردها زدوده و جـان        درپي آن درهم

 ،شود بق با مفاهيمي كه ذكر ميده است. در اين پژوهش، مطايبه امور مألوف بخشاي  دوباره
تا  مي شود پرويز شاپور پرداخته آمدي  خوش نگاهم بهبه بررسي كاريكلماتورهاي كتاب 

با بررسي دقيق پرده از راز و رمز نگاه و بيان ساده اما جالب اذهان اين كاريكلمـاتورنويس  
  برداشته شود.

پرويـز شـاپور، كاريكلمـاتور،     ،آمـدي   خـوش  نگـاهم  بـه  زدايـي،   آشـنايي  :هـا  كليدواژه
  هنجارگريزي.
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  مقدمه. 1
  زدايي ها و آشنايي فرماليست 1.1

هـاي مهمـي درمـورد ادبيـات و       كه نظريه شكل گرفتدر روسيه گروهي  ،م 1915در سال 
هاي روس معروف شدند. اينان   هاي زباني آن داشتند. اعضاي اين گروه به فرماليست  ويژگي
و تـاريخي را در   ،شناسـي، اجتمـاعي    نظيـر ديـدگاه فلسـفي، جامعـه    هـاي فرامتنـي     ديدگاه
وتحليـل   گفته موردتجزيه هاي پيش  هاي ادبي به كناري نهادند و اثر را فارغ از ديدگاه بررسي

شد و   متني مهم تلقي مي هاي درون  در اين روند فقط خود متن و عناصر و مؤلفه دادند.  قرار 
گرفـت. در    متن در اولويت بعدي قرار مي ةمتني به حوز ونبربررسي تسري و ورود عناصر 

هاي اين گروه جايگـاه خاصـي پيـدا كـرد.       در تحليل» فرم«و » ادبيت«دو مفهوم  ،اين مسير
تـوان    مندي كه مي شناس توان دو زبان ،مرور زمان، رومن ياكوبسن و ويكتور شكلوفسكي به

بـا نظريـات خـود بـه مكتـب       ،   سـي تلقـي كـرد   ها و اركان اساسي فرماليسم رو  آنان را پايه
ارتباط زباني و زبان شعري را ارائه كرد و  ة فرايندشكل و قوام دادند. اولي، نظري   فرماليست

جايگـاه   )defamiliarization( »زدايـي  آشنايي«آشناي  نامة دادن نظري دست دومي توانست با به
بود كه كار ادبيات زدودن  بر آنوفسكي اي ميان منتقدان فرماليست كسب كند. شكل  برجسته

شناسانه از اثر براي خواننـده   گيري زيبايي  مفاهيم آشناست تا مدت بهره ةغبار عادت از چهر
  تر شود.  طوالني

ــل  ــا قائ ــان ب ــه دو  اين ــدشــدن ب ــه فراين ــان ب ــام  زب ــاري«ن ) و automatization( »خودك
شدن غبار عادت را ناشـي از   زدوده ، هرگونه برجستگي و)foregrounding» (سازي برجسته«

موكاروفسـكي نيـز بـه     ،داننـد. بعـدها    زبان خودكار و معيار مي ةشد عدول از قواعد پذيرفته
 ةد و هشـت طبقـ  كـر بـاره اظهـارنظر    نيـز درايـن  » لـيچ «پرداخـت.   »سـازي زبـان   برجسته«

كي يا تمامي است كه آفرينش اثر ادبي به وجود ي و بر اين نظرهنجارگريزي را مطرح كرد. ا
شـرح   درادامـه  اين هشت طبقه .)47: 1390 هشت نوع هنجارگريزي وابسته است (صفوي

 شود. داده مي

  هنجارگريزي واژگاني 1.1.1
شاعر يا نويسنده با گريز از هنجار ساخت واژگان، با قياس از ساختار واژگان ديگر، واژگاني 

عدول از هنجار ايجاز در زبان را به  ةاين شيواند.   آفريند كه از نرم عادي زبان عدول كرده  مي
اي جديد معنايي گسترده را در ظرف و صـورتي    دنبال دارد و نويسنده يا شاعر با خلق واژه

  .)237: 1378 پور د (عليشو  هاي زبان مي  مندي تواندهد كه سبب باالبردن   محدود جاي مي
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  هنجارگريزي گويشي 2.1.1
ار و استفاده از واژگان گويشي يك مكـان جغرافيـايي خـاص    عدول از هنجارهاي زبان معي

  .)166: 1377 گيرد (پورنامداريان  هنجارگريزي گويشي قرار مي ةدرزمر

  هنجارگريزي نوشتاري 3.1.1
است؛ مثل  اي القاكننده تصوير فيزيكي سوژه گونه در هنجارگريزي نوشتاري، نگارش شعر به

شكل فيزيكي واژگان نموداري از معناي مقصود  ،رتيعبا به .)concrete poem( شعر كانكريت
  .)234: 1376 كند (ميرصادقي را ترسيم مي

  هنجارگريزي زماني 4.1.1
  شود. عبارتي باستاني باعث هنجارگريزي زماني مي استفاده از واژگان متروك و مهجور و به

  هنجارگريزي سبكي 5.1.1
و از واژگـان يـا    كند نوشتاري رايج تخطيشود كه شاعر از معيارهاي  به مواردي اطالق مي

فعـل مركـب،    ةجايي ضمير، تجزي همواردي نظيرِ جاب ؛هاي نحوي گفتار استفاده كند ساخت
يي در كاربرد پيشوند و فعل كمكي، كاربرد فعل الزم جا جابهاليه،  يي مضاف و مضافجا جابه

  .)482: 1381 وديگيرد (سج با مفعول مستقيم در ذيل اين نوع هنجارگريزي قرار مي

  هنجارگريزي نحوي 6.1.1
كـردن عناصـر سـازندة جملـه از قواعـد       جا تواند در شعر خود با جابه  شاعر مي«نويسنده يا 

اين  .)54: 1390 (صفوي »نحوي زبان گريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمايز سازد
  .داند ي در شعر مينوع هنجارگريزي را شفيعي كدكني از گيراترين نوع هنجارگريز

  هنجارگريزي آوايي 7.1.1
  .)484 :1390 صفوي( براي رعايت وزن در شعر كاربرد دارد تر بيش

  هنجارگريزي معنايي 8.1.1
جـا ناشـي    كند و اين امـر از آن   ها تغيير مي  سطح معنايي واژه«، در اين نوع هنجارگريزي

زبانيِ  كه ممكن است برحسب نرم شود كه واژه محدود اما معاني نامحدود است يا آن مي
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 (شهسـواري  »اي در گذشته معناي ديگري داشته، اما امروزه تغيير كرده است  امروز واژه
آميـزي، تشـخيص،     بررسي نقش شـگردهاي ادبـي چـون حـس     ،عبارتي به ؛)26: 1395
چراكـه در  « ؛گيرد سازي متن ذيل اين قسمت قرار مي زدايي و برجسته در آشنايي تناقض

 »رود  كـار مـي   موضوع لـه بـه   غيراصطالح علماي علم بالغت، لفظ در  به ،اين مواردة هم
  .)484: 1390صفوي (

ركـاربردترين  تـرين و پ  دهد كه گسترده دقت در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور نشان مي
ــاي وي  ــوع هنجــارگريزي در كاريكلماتوره ــايي«ن ــن » هنجــارگريزي معن اســت. او از اي

 تــر بــيشنــواع هنجــارگريزي كــردن زبــان خــود از ســاير ا برجســتههنجــارگريزي بــراي 
  است.  برده  بهره

را مـالك   ،پـردازان آن  نظريـه از  ،»لـيچ «كه ما در اين مقاله نظريات  ،ها  پس از فرماليست
، . ساختارگراييشكل گرفتفرماليست  تأثير تحتهاي ديگري نيز  مكتب ،ايم  تحليل قرار داده

هـاي نظـري و     مطالعـات گونـاگون از گـرايش   ة در حوز ،ن آن بودگذارا كه سوسور از بنيان
شناختي است و اين در آثار  انسان ةبر فرماليسم و نگر  هاي آن متكي  بانفوذي است كه تحليل

بـارت نقـاط قـوت و ضـعف     ة نظريـ  ،شـود. درادامـه    خوبي ديده مـي  ويي استروس نيز بهل
پردازانـي چـون    نظريـه ة هاي پساساختارگرايان  هساختارگرايي را نشان داد و راه را براي نظري

  .)126 -  123: 1380 (سيم دريدا و فوكو هموار كرد
  
  يكلماتوركار 2.1

گردد و در يك قرن   و سوزني سمرقندي بازمي ،پيدايش شعر طنز در ايران به سنايي، انوري
اين سـير ادامـه   كرده و  هاي نسيم شمال و شعرهاي عارف قزويني نمود پيدا  اخير در نوشته

اي در   رسيده است؛ كاريكلماتوري كه خون تازه ،نام كاريكلماتور هب ،يافته تا به نوع جديدش
  .)332 :1392(شاپور  هاي طنز ايران وارد كرده است  رگ

 ،ديگـر  عبـارت  بـه  ؛»كلمـه  ةاضـاف  كاريكـاتور بـه  : «اسـت  تعريف كاريكلماتور آمـده  در
كاريكلماتور فراتـر از ايـن    هيشود. گا  لمات بيان ميجاي خط با ك كاريكاتوري است كه به

شـود كـه بـا      اي اطـالق مـي    و به نوشته، )439 :1392شاپور  بنگريد بهباره،  دراينمعناست (
بتوانـد طرحـي    ،معنـا  ةچه در حوزة صورت و چه در حـوز  ،هاي كلمات  استفاده از توانش

ـ   تصوير بكشد. خـالق ايـن ژانـر    گرافيكي و ديداري را به  »گومـث دال سـرنا  «نـام   هفـردي ب
 ،آوانگـارد اسـپانيا   اصلينويس و شخصيت  رمان ،)1963 -  1888 /مادريد ،(بوئنوس آيرس
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چـاپ   بـه  1910) كه اولين كاريكلماتورهايش را در سال 348 -  349 :1393 است (شبيري
 = طنز + هاستعار«دهد:   رسانيد. خود رامون در تعريف اين نوع ادبي چنين فرمي را ارائه مي

كاريكلماتورهايش ايـن نـوع را    ةمجموع ة. وي در مقدم)Cardona 2018: 20( »كاريكلماتور
 چـه  آندرآوردن  اسـارت  ناشدني، بـه  ت ابراز توصيف آن توصيفئجر«كند:   معرفي مي چنين

  .)22 :(همان »]...[ فرّار است
ـ    تـأثير نوشـته   تحت در ايران نيز پرويز شاپور اند كه بر آنبرخي  ة هـاي كاريكلماتورگون

است كه قبل از  بر اين نظربوده است. سادات اشكوري ، نويسنده فرانسوي ،ژيلبرت سيبرون
نام مستعار در مجالت مختلف  كاريكلماتورهايي با ،كاريكلماتورهاي سيبرون شاپور ةترجم
 دانـد  سـيبرون و نـه مقلـد آن مـي     تـأثير  تحـت پرويـز شـاپور را    واقـع، نوشته اسـت. در  مي

 در كاريكلمـاتور شايد اظهارنظر طالبيان و تسليم جهرمي در  .)56: 1378 اشكوري  سادات(
نسل اول كاريكلماتورهـا بـا   «سادات اشكوري باشد: ة اين گفت گر بيان يفارس ياتادب ةگستر
معنـاي   طنـز و كاريكلمـاتور بـه   ة اخالقي و غيراخالقيشان چيزي بـين لطيفـه و قطعـ    ةنتيج

شدت  كه به ،شان رغم ساختار ظاهري چراكه علي ؛محض بودند ةلطيف شان بودند. نه امروزي
ها را كاريكلمـاتور   توان آن وار برخوردار نبودند و نه مي  رنگي لطيفه از پي ،ها بود مانند لطيفه
در نوسان بـين لطيفـه و    ،چراكه فاقد ايجاز كاريكلماتور واقعي بودند و درواقع ؛كامل ناميد

  .)62همان: » (بردند سر مي كاريكلماتور به
هـا    تحقيق حاضر به بررسي منتخبي از كاريكلماتورهاي پرويز شاپور ازمنظر فرماليست

تـا   اسـت  زدايـي كاريكلماتورهـا پرداختـه     با بررسي هنجارگريزي و نقـش آن در آشـنايي  
تحقيـق يـك   ة هاي اين نوع ادبي داده شود. پيكـر   تري از خصيصه  تر و جزئي بررسي عميق

است كـه   آمدي  خوش نگاهم بهنام  از هشت كتاب كاريكلماتورهاي پرويز شاپور بهكتاب 
 كـن  ميزان قلبم با را قلبت ةدر قسمت سبديات و اكنون در مجموع توفيق ةقبالً در روزنام

 رگريـزي   تك كاريكلماتورهـا ازمنظـر انـواع هنجـا     تك ،چاپ رسيده است. در اين مقاله به
  اند.  دقت بررسي شده به

  
  تحقيق ةپيشين .2

 ةو صفوي دربار ،نظري چون شميسا، شفيعي كدكني، پورنامداريان استادان صاحب ،در ايران
ترين  اما از مهم ،اند هاي روشني ارائه داده و بحث هانظرزدايي  هنجارگريزي و عوامل آشنايي

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: است مي  آثاري كه به كاريكلماتور پرداخته
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 يـات ادب ةگسـتر  در كاريكلمـاتور )، 1391( تسـليم جهرمـي   ةفاطمـ ن، يحيي و طالبيا ـ
  ؛ناشرِ تخصصي شعر تهران: ،يفارس

آميختگي شطح بـا كاريكلمـاتور در نثـر    « )،1393(پورآستانه، ليال و علي صفايي علي ـ
  ؛28 ش ،15 ، سيفارس ياتزبان و ادب ةنام كاوش ،»احمد عزيزي

زدايــي در  انــواع آشــنايي« )،1392( جهانــدار ةترانــتركمــان بارانــدوزي، وجيهــه و  ـ
  .9 ، ش3 س، »آثار پرويز شاپور بر  كاريكلماتور با تكيه

گرايي گرايس در  نقش نقص اصول هم« )،1396( صراحي، محمدامين و زهرا غيوري ـ
  .2 ، ش7ة دور ،معاصر پارسي ادبيات ،»ساخت كاريكلماتور

ــيال كردبچــه  ـ ــاي ايجــ« )،1393( شــريفي، غالمحســين و ل ــي زيربن از و صــنايع ادب
 .3 ، ش4 س ،معاصر پارسي ادبيات ،»كاريكلماتور

  
  بيان مسئله .3

تحليـل سـاير انـواع ادبـي     ة انـداز  ان به تحليل و بررسي كاريكلمـاتور بـه  گر پژوهشتاكنون 
هاي كالسيك از اين نوع ادبي   ارچوب تحليلهگاه تحليلي در چ وبي هرچند گاه اند.  نپرداخته

هـاي ادبـي    بندي انواع كاريكلمـاتور يـا آرايـه    عمدتاً در اين تحقيقات به تقسيم ،انجام شده
آمـاري خـاص از    ةو نه با بررسي دقيـق و انتخـاب جامعـ     ها با ديدي كلي  كاررفته در آن به

 يفارسـ  يـات ادب ةگسـتر  در كاريكلمـاتور است. ناگفته نمانـد در     شده توجه  كاريكلماتورها
در  چه آن چنين همشده است.   ارگريزي واژگاني و نحوي پرداختهصورت مختصر به هنج به

  زدايي در كاريكلماتور با تكيـه  انواع آشنايي«ة بررسي در مقال ةبا شيو ،شود اين مقاله ارائه مي
  متفاوت است.» بر آثار پرويز شاپور

  
  بحث و بررسي .4
بودن و نگاه نو بـه   غيرمتعارف ،انگيزد  در برخورد اول با كاريكلماتور مخاطب را برمي چه آن

كنند.   مطرح مي »زدايي آشنايي«نام  ا شناسي ب ها اين مبحث را در زبان  هاست. فرماليست  پديده
 بـه زدايي كاريكلماتورهاي شاپور تمام كاريكلماتورهـاي كتـاب     براي بررسي عوامل آشنايي

 550تقريباً در  نيسوم يع حدود يك ازآن مشخص شد كه و پس بررسي آمدي  خوش نگاهم
مانـده انـواع    كاريكلماتور بـاقي  1200كار نرفته است. در  به شگرد ادبي خاصي كاريكلماتور

  .كاويده شد و نتايج ذيل حاصل آمدهنجارگريزي 
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  هنجارگريزي نحوي، گويشي، زماني، آوايي 1.4
ي آمـاري موردبررسـ   ةدر جامعـ  زمـاني، آوايـي   اي از هنجارگريزي نحوي، گويشـي،  نمونه
  نشد.  يافت
  
  هنجارگريزي نوشتاري ـ ديداري 2.4

ديـداري) كـه ازطريـق     ـ (هنجارگريزي نوشتاري زدايي در فرم نوشتار در قسمت آشنايي
شـاعر از نـوعي هنجـارگريزي در    «نويسنده يـا   دهد، رخ ميآن  ايمعن تناسب شكل واژه با

كـار   اي را در نوشتار به  شيوه ديگر، شاعر عبارت به ؛برد كه معادل آوايي ندارد نوشتار سود مي
آورد، بلكه مفهومي ثانوي بر مفهوم اصلي واژه   وجود نمي برد كه تغييري در تلفظ واژه به  مي
هاي اندكي از اين مـورد در كاريكلماتورهـاي شـاپور      نمونه .)54: 1386 (صفوي »افزايد  مي

  كه بدين قرارند: يافت شد
شـود؛ عـدد يـك از ايسـتادن خسـته        مـي  »دال« خوردگي تبديل به در زمان سال »الف«
كنـد؛    دار استراحت مـي   دندانه »سين«ها روي   ريزم كه شب  اشك مي »الفي«شود؛ به حال  مي

نداشتن دوست دارم؛ اگـر   از دوست تر بيشداشتن را  اعداد سرگرم واليبال با صفرند؛ دوست
قبرهـا حاصـل     شود؛ عاقبت سـنگ   از عرض جاده مي تر كمطول راه  ،مقصد كوي يار باشد

تـر از    سپارند؛ عرض بعضي از عمرها طـوالني   خاك مي ها را در گورستان به  جمع كوهستان
گـرفتن   تر از طول عمرم بود؛ براي بازپس  طول برخي از عمرهاست؛ عرض عمرش طوالني

عـرض   ،نـد كه طول عمرش را كوتـاه ك  گذارم؛ براي اين  ام سر درپي باد مي آرزوي بربادرفته
  زندگي را پشت سر نهاد.
امـا   ،توان از نوع هنجارگريزي نوشـتاري تلقـي كـرد     طور يقين مي چهار مورد اول را به

نـوعي هنجـارگريزي    توانـد بـه    است و مي »بازي با كلمات«موارد بعدي هم  ،نظر نگارنده به
و در موردي  ،»باد«، »طول و عرض«، »داشتن دوست« ةچراكه با بازي با كلم ؛نوشتاري باشد
 .زدايي شده است نوعي آشناييموجب  »گورستان كوهستان/«با تجانس بين 

نمـود   »هنجارگريزي معنـايي «ها در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور  از انواع هنجارگريزي
  شود.  آن بحث مي ةمفصل دربار ادامهدارد كه در بسياري

  
  عنايي)زدايي در معنا (هنجارگريزي م آشنايي 3.4

بياني ازجمله مجـاز، تشـبيه، كنايـه، اسـتعاره، تشـخيص، اسـتعاره،        موارد بديعي و ةتقريباً هم
در ايــن نــوع  .)56 :1386صــفوي گيرنــد (  آميــزي، تنــاقض در ايــن حيطــه قــرار مــي حــس
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هاي معمول   زند، با واژه  زدايي، شاعر يا نويسنده نظام معمول ساخت جمله را بر هم مي آشنايي
كند كه مفهوم آن خالف رسم عادت و معمول اسـت.    مي توري مطلبي را بيانهاي دس و جمله

  .است 1جدول قرار  پرويز شاپور از شگردهاي اين نوع از هنجارگريزي به ةبسامد استفاد
  پرويز شاپور آمدي خوش نگاهم به در معنايي هنجارگريزي بسامد. 1 جدول

 تعداد نوع تعداد نوع تعداد نوع

  19  ايهام  7  34  تشخيص  4  182  تضاد  1
 19 انگاريدار جان 8 29 حسن تعليل 5 73 مكنيه ةاستعار 2

 9 آميزي حس 9 27 كنايي ةاستعار 6 64 تشبيه 3

  هنجارگريزي ازطريق تضاد 1.3.4
 ها جمع شده است در اين حيطه قرار  متقابل در آن ةآن دسته از كاريكلماتورهايي كه دو واژ

كـه   كنـد؛ وقتـي    سكوتي هستم كه از فرياد تقاضاي پناهنـدگي مـي  عاشق  ازجمله ؛اند گرفته
ــتي ــي  ،نيس ــك م ــدهايم اش ــداحا   لبخن ــالم و خ ــد؛ س ــيريزن ــال   فظي آدم ب ــله مج حوص
  .دهد  نمي  پرسي احوال

تـوجهي بـه خـود     قابـل  كه تقابـل در كاريكلماتورهـاي موردبررسـي بسـامد     جايي ازآن
  .شود رداخته ميپتر به آن   صورت جزئي به ،اختصاص داده است

  اروابط مفهومي تقابل در سطح واژه در كاريكلماتوره 1.1.3.4
هاي متضاد (ازلحاظ معنايي) در اكثر كاريكلماتورهاي پرويز شاپور در   كه واژه جايي ازآن

شود.   به اين موضوع پرداخته مي تر بيشدر اين قسمت با سعة صدر  ،گيرد  مقابل هم قرار مي
هنگام بحث دربـارة مفـاهيم متقابـل يـا در      به )semantic oppositionمعنايي (اصطالح تقابل 

 شناسي عمداً از اصطالح تقابـل  در معني« .رود  كار مي ها به  اصطالح سنتي معاني متضاد واژه
)opposition( جاي تضاد به )antonymy( اي از تقابـل    زيرا تضاد صرفاً گونه ،شود  استفاده مي
كـه   شود هاي مختلفي را شامل مي  نايي گونهتقابل مع .)72: 1386 (صفوي »دآي  حساب مي به

  ها پرداخته شده است. درادامه به آن
  )gradable opposition( تقابل مدرج 1.1.1.3.4

بگيرنـد  ‘  ‘ترين’ و ‘تر’ توانند  هايي سروكار داريم كه مي  در اين نوع تقابل، ما با صفت«
پس از بررسي كاريكلماتورها از . )73 :1386 صفوي» (شوند  مي بندي درجهدليل   همين  و به

  .شد 2صورت جدول  ها به  داده ةنتيج ،اين منظر
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  شاپور يزپرو آمدي خوش نگاهم به در مدرج تقابل. 2 جدول
 تعداد كلمه رديف

1 
تر،  سنگين تر، خطرناكتر،  تر، طوالني تر، تماشايي تر، غمگين كوتاه تر، چاق ديرتر، تر، سفيدتر، روشن

تر، دورتر،  تر، سريع تر، نازك تر، سبك تر، خشمگين تر، بزرگ تحمل ، قابلتر كمناگوارتر، زيادتر، 
 .تر باالتر، خالي ،تر، تر، سرخ تر، روشن تر، بلندتر، فرسوده تر، عاقل تر، زودتر، كامل كننده ويران

1 

 3 .تر تر، طوالني تر، نزديك درازتر، روشن 2

 3 .تر تر، شاداب تشنه 3

  )complementary opposition( تقابل مكمل 2.1.1.3.4
  .)73: 1386 صفوي( »است ديگر واژة اثبات يكي نفي تقابل، اين در«

  شاپور پرويز آمدي خوش نگاهم به در مكمل تقابل. 3 جدول
 تعداد كاريكلماتور ةشمار كلمه رديف

 سكوت و فرياد 1

298/189/136/63/61/37/32/27/2/313/516/557/841/849/928/929/
934/969/1048/1111/1133/1138/1196/1242/1245/1260/1274/
1276/1282/1306/1359/1360/1449/1508/1549/1762/1758/1734/

1686/1653/1624/1550 

42 

 سكوت و صدا (حرف) 2
314/55/38/31/165/173/211/314/492/706/725/1360/1282/1244/

992/499/235/1479/1617/1635/1727 
21 

 (لبخند) غم و شادي 3
640/973/947/925/923/86/8/1527/1558/1724/1731/1059/1393/

1234/1169/12/14 
17 

 10 150/161/1301/429/589/1112/1477/1610/1711/1466 زندگي و مرگ 4

 9 1309/1151/793/792/1076/691/687/792/774/1076 بيداري و  خواب 5

 شب و روز 6
  1603شب/صبح)/1015/(1351/697/135/1746/371/488/991

 دم) سپيده / (شب
9 

 9 109/120/184/393/407/474/1200/1206/1426 سالم و خداحافظي 7

 7 54/316/341/750/1255/1509/1633 كردن و پيداكردن گم 8

 5 334/476/666/975/1104 هستي و نيستي 9

10 
 روشنايي و تاريكي
 (خاموش و روشن)

1073/80/1510/1073/1069/  

  1127/39/1625/1738/1625 ورودي و خروجي 11

 3 701/887/853 سير و گرسنه 12

 3 104/1735/991 سفيد و  سياه 13

 3 809/253/708 زمين و آسمان 14

 2 853/222 پر و خالي 15

 2 893/964 گريه و خنده 16

 2 1069/1022 كوبان ريزان و پاي اشك 17
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 2 1091/1183 دور و نزديك 18

 2 735/1201 آمدن و رفتن 19

 1 46 تشنه و سيراب 20

 1 68 جهنم و بهشت 21

 1 744 دنيا و آخرت 22

 1 893 هق قاه و هق قاه 23

 1 995 اول و آخر 24

 1 90 آسان و مشكل 25

 1 715 گذشته و آينده 26

 1 1587 مبدأ و مقصد 27

 1 804 گشاد و تنگ 28

 1 426 پريشان و مرتب 29

  )symmetrical opposition( تقابل دوسويه 3.1.1.3.4
 كه بالفرض اگـر   معني  اين  به ؛دارند ديگر يكاي دوسويه با   ها رابطه  اين دسته از متقابل«

  .)73: 1386 صفوي( »است ‘فرهاد شوهر مريم پس’ ،باشد ‘مريم زن فرهاد’

  شاپور يزپرو آمدي خوش نگاهم بهدر  يه. تقابل دوسو4 جدول
 تعداد كاريكلماتور ةشمار كلمات رديف

 7 48/92/414/637/920/1162/710 و روح جسم 1

 3 98/438/1604 قاتل و مقتول 2

  )directional opposition( تقابل معنايي جهتي 4.1.1.3.4
توان درقالـب تقابـل جهتـي      هاي موجود در كاريكلماتورها را مي  بخش ديگري از تقابل

اي را   هـا، نقطـه    در اين نوع تقابـل «است.  »آمد و  رفت«بارز اين تقابل  ةمطرح ساخت. نمون
 ،در چنـين تقـابلي   .(همـان)  »سنجيم  ها را براساس آن نقطه مي  گيريم و اين جفت  درنظر مي

  سوي يا ازسوي گوينده است. مستلزم حركت به »رفت«نسبت به  »آمد«

  شاپور يزپرو يدر به نگاهم خوش آمد يجهت يي. تقابل معنا5 جدول
 تعداد كاريكلماتور ةشمار كلمات رديف

 13 33/34/35/110/498/508/584/839/1529/1532/1559/1595/1632 نشسته و ايستاده 1

 7 94/285/1091/1113/1231/1299/1301 آمدن باالرفتن و پايين 2

 6 203/204/575/109/1052/1366 چپ و راست 3
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 6 123/237/468/775/1589/1596 طول و عرض 4

 4 112/199/824/1595 ايستادن و درازكشيدن 5

 2 163/272 عمودي و افقي 6

 1 1116 بلندكردن و نشاندن 7

 1 102 سربااليي و سرازيري 8

  )lexical opposition( واژگاني تقابل 5.1.1.3.4
ساز درتقابـل واژگـاني بـا      هاي منفيواژ تككمك  هاي متقابل به  در اين نوع تقابل، جفت

 / اصـولي «، »ناآگـاه  / آگـاه «هـايي نظيـر     توان نمونـه   مي ،باره گيرند. دراين  قرار مي ديگر يك
  .)74 :1386 صفوي( مثال زد »غيراصولي

  شاپور پرويز آمدي خوش نگاهم بهر د ي. تقابل واژگان6 جدول
 تعداد كاريكلماتور ةشمار كلمات تعداد

 3 16/699/1470 بودن و نبودن 1

 1 515 نكردن كردن و پارس پارس 2

 1 1368 گفتن و نگفتن 3

 1 28 نداشتن داشتن و دوست دوست 4

 1 1610 دارد و ندارد 5

 1 1669 ستاره ستاره و بي 6

 1 1704 بس آتش و آتش 7

 ةتواند نمـودي از اوضـاع دهـ     در كاريكلماتورهاي موردبررسي مي »تقابل«بسامد بسيار 
كـرد    سمت ديكتاتوري و استبداد حركت مي سو رژيم به ازيك ،چهل ايران باشد. در آن زمان

يافتند تا براي آزادي و رهايي از جنـگ    ي ميتر بيشديگر مبارزان داليل و اشتياق  و ازسوي
فضـاي كلـي ايـن دهـه را تضـاد دائمـي ميـان         ،سـبب   همين  نند. بهكن تالش استبداد خش

  كرده بود. رخواهي و استبداد پ اديآز
  
  هنجارگريزي ازطريق تشبيه 4.4

  :است برخي از كاريكلماتورهاي حاوي اين شگرد
گـل روز اسـت؛ وقتـي     ةشود كه سفيدتر از موهايم باشد؛ ستاره شكوف  كفني يافت نمي

 شود؛ شمشير ترديد تصميم را به دو  نگاهم در تاريكي محبوس مي ةپرند ،بندم  چشمم را مي
  .كند  نيمه مي
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شـده    رفته از نوع بليغ بوده و خيلي كـم از ادات تشـبيه اسـتفاده    كار ههاي ب  تشبيه تر بيش
كرده و گاهي بيش از يـك تشـبيه در يـك     تشبيهي نمود پيدا ةصورت اضاف است. گاهي به
  بسامد بااليي داشتند. »روي ماه«و  »گل روز«جمع شده است. دو تشبيه  كاريكلماتور

 تشبيه ازطريق يزي. هنجارگر7 جدول

 تعداد يكلماتوركار ةشمار رديف

 14 745،712،599،570،461،20،1035،986،752،749،1533،1444،1135،1590 روي ماهت

 6 1140،1122،779،119،1145 گل روز

 ؛زدايـي شـده اسـت    ندرت باعث آشنايي  كاريكلماتورهاي پرويز شاپور بهاين شگرد در 
ند و توجه ا كه خالي از تازگي »گل روز«و  »روي ماهت«هايي مانند   تشبيه ةخصوص دربار هب

كـه موجـود زنـده از     ‘ينتظارا’ هر محركي با« كه رسد  نظر مي به انگيزند.  مخاطب را برنمي
اگر اين اطالعات با اطالعات خواننده ناسازگار باشـد،   .شود  ميها دارد مقايسه   كرحوقوع م

كند تا اين ناسـازگاري را بـه سـازگاري بـدل سـازد و ايـن امـر ذوق وي را          فرد تالش مي
ـ    كـه تشـبيه   درصـورتي . )18: 1392 زاده (قاسم »انگيزد برمي شـده در ايـن    كارگرفتـه  ههـاي ب

  آيند.  حساب نمي كي براي ذهن خواننده بهركاريكلماتورها مح
  
  انگاريدار جانزي ازطريق تشخيص و هنجارگري 5.4
پنداري در قريـب نيمـي از كاريكلماتورهـاي      دار جاناز تشخيص است.   انگاري اعمدار جان

و جمـادات سـطحي    ،چراكه پرويز شاپور به اشـيا، موجـودات   .؛شود  پرويز شاپور ديده مي
جهـان   .دهد  بخشد و قدرت عمل مي  ها جان مي  دارد. به آنها  اي به آن  نگرد و نگاه ويژه  نمي

 انـد و هريـك   بيند، تمام عناصر جهان با او درحـال حركـت    مي دار جانپارچه زنده و  را يك
هاي انساني هم   جان حتي صفت  اند. پرويز شاپور به طبيعت بي  زبان و دنيايي براي او ساخته 

ور طبيعتي انساني است. وي از طبيعت بيرونـي عبـور   طبيعت شاپور در كاريكلمات« دهد.  مي
 ؛)333: 1392 (شـاپور  »بخشـد  رسد و به آن ابعاد انساني مـي   كند و به طبيعت دروني مي  مي

سـپارد،    پرسي جان مي كند، احوال  تني مي براي مثال در دنياي كاريكلماتورهاي او سقوط آب
  شود.  وگو مي گفت گرمِ سكوت كند،  سالي خودكشي مي شنود، خشك  آب مي

رچـانگي بـه   كاغذ سفيد بـا سـكوتش امكـان پ    ست:گونه كاريكلماتورها اين اي از  نمونه
كننـد؛ شـيري كـه چكـه       زبان تكلم مـي   ها به يك  دهد؛ حاصل جمع سكوت  خودنويس مي
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 ازاش را   حال فريادي كه تارهاي صوتي ريزد؛ به  رود اشك مي  حال آبي كه هدر مي به ،كند مي
  .ريزم  اشك مي ،داده است  دست

شود كه حاوي صنايعي   هاي بسياري يافت مي  دربين كاريكلماتورهاي موردبررسي نمونه
ـ ا ،آيد چشم مي كه در نظر اول آن تضاد يا تشبيه به ند. باوجوداينا ازجمله تضاد، تشبيه دكي ن

كـه در   چنان ،داند  ميبخشي  بعد خواننده لذت حاصل از كاريكلماتور را ناشي از همين جان
  گونه است: موارد ذيل اين

هرچند بين  ،»پرسي دردم جان سپرد اصابت نمود كه احوالسالم  چنان با آنخداحافظي «
آن حـس   ،آيد  چشم مي سالم و خداحافظي تضاد وجود دارد و در نظر اول صنعت تضاد به

. دشـو   مـي زدايي  باعث آشنايي ،شود  پرسي ايجاد مي سپاري احوال كه از جانمعمول ناتازه و 
زدايـي از امـور     اين نگاه متفاوت پرويز شاپور به امور اطرافش عامل بسيار قوي در آشـنايي 

  آيد.  حساب مي معمول به
  
  مكنيه ةعارهنجارگريزي ازطريق است 6.4

 هـاي   چراكـه اكثـر اسـتعاره    ؛داد قرار» پنداريدار جان«ة توان زيرمجموع  مكنيه را مي ةاستعار
آتش،  ةگرفت رودخانه، چشم خون ةانگاري است؛ مثلِ دست بخشاينددار جانبرآمده از  مكنيه

در  ،رفتوت سرچشـمه دوش درخت عريان، منافذ پوستي ابر، مجلس ختم رودخانه، جيب پ
  است: كاريكلماتورهاي ذيل

 ةگرفتـ  دهد در مجلس ختم رودخانه شركت كند؛ چشم خـون   عمر رودخانه كفاف نمي
رفتـوت  رودخانـه از جيـب پ   ةشـده اسـت؛ دسـت بخشـايند      آتش زير پلك خاكستر پنهان

  آيد.  سرچشمه بيرون مي
بـا   »در ورودي«با درخت، زندگي، اميد، گذشته، نگاه، روشنايي و  »در خروجي«تركيب 

ي دارد. تـر  بـيش هاي مكنيـه بسـامد     درخت، سكوت، اميد و پرواز، نسبت به ديگر استعاره
  و اصرار بر اين تكرار اندكي از تازگي اين كاريكلماتورها را گرفته است. ررتكرار مك

 مكنيه استعارة ازطريق هنجارگريزي. 8 جدول

 تعداد كاريكلماتور ةشمار رديف

 در خروجي
82،182،249،253،307،310،366،373،423،507،525،543،567،568،607،716،744،
823،984997،1002،1044،1045،1059532،1441،1725،1164،1181،1184،1214،1

277،1257،1676،1427،1756،1728،144،169،1045،1044،1002،997 
42 

 6 928،938،1128،115،177،496 در ورودي
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  ت كنايينجارگريزي ازطريق عباراه 7.4
احترام برداشتن؛ كاله سر كسي گذاشتن؛ جان به لـب رسـاندن؛   ة نشان عباراتي ازقبيلِ كاله به

عمل پوشاندن؛ نان آجر كردن؛ پا را از گليم درازتر كردن؛ با دم گردو شكاندن؛ آرزو به  ةجام
گور بردن؛ آرزوي بربادرفته؛ چشم آب نخوردن؛ چشم ديدن چيزي را نداشتن؛ باالي چشم 

كـردن در كاريكلماتورهـاي    سـيلي سـرخ   دهان ماندن؛ و صـورت را بـا   به بروست؛ انگشتا
  موردبررسي ديده شد.
صـرف   ،شـود   زدايـي مـي    باعـث آشـنايي   چـه  آن كه ها مشخص شد  پس از بررسي داده

شكستن ساختار عبارات كنايي  ةزدايي نتيج بلكه آشنايي ،ن اين عبارات كنايي نيستردكارب به
است كه موجب تداعي مفاهيم آشنا براي تناظرسـازي بـا ايـن مفـاهيم در ذهـن مخاطـب       

  :كند  بودن جلب مي متعارفنا تازگي و سبب نظر مخاطبش را به و درپي آن شود مي
گويند پايين چشمش ابروست؛ بستر خشك رودخانـه    جماعت مي ،زنم  وقتي باالنس مي

نخوردن)؛ مسافر تا پـايش را از گلـيمش     گرداند (چشم آب نه به چشمم بازمينگاهم را تش
  رسد.  به مقصد نمي ،درازتر نكند

  
  ازطريق داللت چندگانه هنجارگريزي 8.4

را پيش  »مرگ مؤلف«از ظرفيت چندمعنايي واژگان موضوع  )Roland Barthesروالن بارت (
مدد چندمعنايي واژگـان در اثـر    كند كه مؤلف به  كشد و از اين منظر نيز صفوي اثبات مي  مي

 .)87: 1382 بوغبيش شود (آل  تر مي  خود جاودانه و با هر مرگي زنده
يابد و بدون ارتبـاط بـا بافـت اساسـاً قبـل طـرح         داللت چندگانه در كاربرد مصداق مي

عنـي  فروشـي م  در بافت فوتبال يك معني؛ در بافت مربـوط بـه گـل    »گل«ة واژ نيست؛ مثالً
كـه   در چنـين شـرايطي بافـت دو گونـه دارد     .بافت استعاري معاني ديگر دارد و در ؛ديگر

  شود. خته ميها پردا درادامه، به آن

  بافت زباني 1.8.4
بافتي است كه بر روابط دستوري و معنايي يك واحد با واحدهاي ديگر متن داللت دارد. در 

كـار   جـاي هـم بـه    ريم كه در بافتي مشخص بـه هايي سروكار دا واژهما با « ،معنايي بافتي هم
كـار   گردد سـيلي بـه گـوش طلـب      كه برمي چكي "در  مثالً ؛)70: 1386 (صفوي »روند مي
نامه معنايي متفاوت از معناي موردنظر در اين بافت  تنهايي در فرهنگ به »چك« ة، واژ»زند مي

  خورد:  چشم مي دربين كاريكلماتورهاي موردبررسي اين موارد به دارد.
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شود؛ فقط عشـق    هدايت مي راه راستمارپيچ هم به  ةعاشق مسافري هستم كه در جاد
 ،شـده   ام خـراب   كنـد؛ از وقتـي سـينه   بلندپرواز  ةسفر پرند را هم كوتاه پرواز ةتواند پرند  مي

كه گربه به جواب سربااليي دارد؛  شدن چپ؛ چشم راست هم امكان كشم  ميسيگار با ترازو 
كنـد؛    نمـي  بـرداري  كـاله هد بستگي به ارتفاع درخت دارد؛ عاشق بادي هستم كه د  سگ مي

  شود.  كه در آينه ديده نمي كالهي سرم گذاشتفروش  ه كال

  (موقعيتي) بافت غيرزباني 2.8.4
شود و صرفاً با تكيه بر دانـش    چيزها و كارهايِ پيرامون فرستنده و گيرنده را شامل مية هم

براي خريد يك شير، خيلي «ة جمل در شود؛ مثالً  موردنظر دريافت مي ايمشترك آن دو معن
اين طرف و آن طرف رفتم. اگر دانش مشترك خواننده و نويسنده نباشد، معنـي موردقصـد   

 .)165 -  164 :1387 (سميعي و ديگران »شود  دريافت نمي
خيـاطي كـه   كنـد؛    آفـرين تسـليم مـي     جام به جان ايستاده برم كه  به موجودي رشك مي

دهـد؛    مـي  جواب سرباالبه مشتري  ،عمل دوختن براي آرزوي بربادرفته است ةسرگرم جام
شنوي ندارد. حرف احدي رگو ازآدم پ  

در ادبيــات فارســي اســت. برخــي ديگــر از   »ايهــام«معــادل صــنعت  يادشــده مــوارد
  ذكرند: كاريكلماتورهايي كه در ذيل بحث داللت چندگانه قابل

و  »اشـك «بـا   »زدن حلقـه « ،»كند  چشم را كور مي حلقه بزندد با پرگار اشكي كه بخواه«
(ايهام تبادر گل رز را به ذهـن متبـادر   » گل روز است هستار«صنعت استخدام دارد؛  »پرگار«

  ».قلم«جناس تام بين دو  ،»بسا قلمي كه پاي نويسنده را قلم كرده است چه«كند)؛   مي
 

  تعليلهنجارگريزي ازطريق حسن  9.4
زدايي در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور ذكـر داليـل ادعـايي و     يكي ديگر از عوامل آشنايي

دوروبرش طبيعـت انسـاني قائـل     يادبي براي مطالب است. پرويز شاپور كه براي اكثر اشيا
 است:  كرده  هاي نامعمول استفاده  ن گفتهكرد خوبي از اين شگرد ادبي در نامتعارف به ،شود  مي

ترين فاصله  كه شب را از نزديك اين  كند؛ براي  ناپذير ماهي را ساكن آب مي پايان تشنگي
كـه تـاريكي را مضـاعف     ايـن   عكاسي براي ةخان كنم؛ در تاريك  چراغ را خاموش مي ،ببينم
ام كه براي ديدن تصويرم دربرابر   بيني شده چنان دچار خودبزرگ بندم؛ آن  چشمم را مي ،ببينم

كنم؛ وقتـي    لي نمي لي ،ايستم؛ تا پاي راستم با مرخصي پاي چپم موافقت نكند  شش آينه مي
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كه اعضاي  اين  گردد؛ براي  اش بازمي  ميهمان با شكم خالي به كاشانه ،دهد  ميزبان جاخالي مي
كه سـفر آسـماني    اين  آينه را بلعيدم؛ براي ،گور نبرند ام آرزوي ديدن تصويرشان را به داخلي

خـاطر سـالمتي بنـدگان     چكان به دهم؛ قطره  دود سيگار را قورت مي ،أخير اندازمت دود را به
تواند از درخت باال برود اين است كه درخت بـه    كه سگ نمي ريزد؛ دليل اين  خدا اشك مي

ام موافقت   هيچ قيمتي حاضر نيست كه از سگ پايين بيايد؛ چون مرگ با تقاضاي پناهندگي
چنان عاشق ديدن آسمان است كه بـراي   بردم؛ پرنده آن م به دراز خودكشي جان سال ،نكرد
  سازد.  اش سقف نمي آشيانه
  
  آميزي هنجارگريزي ازطريق حس 10.4

زمان نسبت به انگيزش دو يا چند حس، مانند شنيدن رنگ يـا   آميزي يعني واكنش هم حس«
آميزي  بسياري از حسدر بررسي كاريكلماتورها به موارد . )96: 1388 (ميرصادقي» ديدن بو

  قرار ذيل است: ها به چند نمونه از آن برخورديم.
شـود؛    گيـرد كـه شـنيده نمـي      چنان صداي پاي كودك را در آغوش مي آن هاي مادر  گام

تـرين فاصـله    عنكبوت را از نزديك كند؛ مگس تار  زمان با بستن چشم، نگاه سكوت مي هم
بلعد؛   هايش تصويرش را مي  ي با حاصل جمع چشمشنود؛ آدم خودبين دربرابر آينه گوي  نمي

  كند.  ها روشنايي را نجوا مي چراغي در دوردست
انـد. ايـن     بـرده  كار كنون در آثار خود به آميزي را از گذشته تا شاعران و نويسندگان حس

 اي از دنيا را به خوانندگان  هاي تازه  برانگيختن توجه دارد و جلوه در سهم مهميشگرد ادبي 
ميزي تنها به حواس آ حس«كند:   آميزي بيان مي دهد. ميرصادقي در ذيل مدخل حس  نشان مي

را كه مربـوط بـه حـواس     چه آنشود و اگر   محدود نمي ديگر يكها با  گانه و آميختن آن پنج
رفتـه   كـار  آميـزي بـه   به امور انتزاعي و حواس باطني نسبت بدهد نيز حـس  ،گانه است پنج

رود؛   در كاريكلماتورهايي مانند نگاه سگ با سرعت گربه از درخت باال مي چه ناچن .»است
چنان تشـنه هسـتم كـه فريـادي بـه       قبرم باشد؛ آن  تر از سنگ كنم بار گناهانم سبك  آرزو مي

از يك  ،رگو استكالم آدم پ ةرشتدهم؛ جاده درازتر از   بلندي بستر خشك رودخانه سر مي
شـده اسـت.     اسـتفاده  ــ   بـودن  بـودن و انتزاعـي   ازلحاظ عيني ـ صفت براي دو امر متفاوت

ام   سايه« :شود  آميختن امور عيني و ذهني در اكثر كاريكلماتورهاي پرويز شاپور ديده مي درهم
. پرويز شاپور با ايـن شـگرد تصـوير را از ايسـتايي     »كنم  را با قيچي از تاريكي شب جدا مي

  دهد.  نجات مي
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  ازطريق صفات بديعزدايي  آشنايي 11.4
اي كـه    ها و صفات تازه  زدايي در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور به ويژگي  وجه ديگر آشنايي

هـاي    عشق به پرواز در بـال «در  »كشيدن عشق زبانه«گردد؛ مثالً   دهد برمي  و امور مي اشيابه 
، 158، 45، 24( كاريكلماتورهايدر  كه »آب تشنه«) يا 1347( »كشد  محبوس زبانه مي ةپرند
)؛ 534( شـدن پـرواز   دوش كشـيده  )؛ به262( برداشتن بال )؛ گام840، 658، 602، 527، 524

شـدن جسـد    دوش كشيده شده، به )؛ روز فوت296( دوزي صوتي )؛ گل167( پركشيدن آب
  ) آمده است.840( شنوايي
  
  هنجارگريزي ازطريق وارانگي 12.4

عوامـل   ةجملـ  از ،كنـد   كه عمـران صـالحي اشـاره مـي     طور همان ،»دندي وارانگي يا وارانه«
هايي از بارزترين شـكل    شاپور است. در ذيل نمونه زدايي در كاريكلماتورهاي پرويز آشنايي

  كنيم:  را ذكر مي اشيااو به  ةنگاه واران
داده   دسـت  اش را از  آيد؛ از وقتي چشم راستم بينـايي   اش پايين مي  سرانجام قله از دامنه

ترسـو بـا ديـدن سـگ      ةوظيفه هستند؛ گرب  چپم سرگرم انجام  است، دو ابرويم باالي چشم
توانستم قفس را در پرنـده محبـوس كـنم؛      كاش مي  كند؛ اي  درخت را لبريز از باالرفتن مي

زنم؛ وقتي   مي »هم«عمل بپوشاند؛ با نگاهم چشمت را  ةتواند به آدم تنبل جام  لباس كار نمي
شود؛ گويي درخت   حالي روي پايش بند نمي باغبان از خوش ،رود  رخت از خودش باال ميد

  عريان پاييزي ريشه در هوا دارد.
 

 گيري نتيجه. 5
زدايي درپي آن است كه در خواننده و شنونده تـأثير بگـذارد و او را بـه اوج التـذاذ      آشنايي

ريزد تا از امور عادي رنـگ عـادت    ميمنظور، دنياي آشنا و معمولي را درهم   برساند. بدين
بزدايــد. پرويــز شــاپور نيــز بــا نگــاه متفــاوتش بــه طنــز و خلــق كاريكلمــاتور ســعي در  

كاريكلمـاتور از   1800ده است. پس از بررسي حـدود  كرنماياندن امور به مخاطب  متفاوت
كاريكلمـاتور شـامل جمـالت عـادي اسـت و       پانصدبه اين نتيجه رسيديم كه حدود  ،وي
لطافـت شـعري بـا انـدكي تغييـر قابليـت        دليـل  هاما ب ،شود  ها ديده نمي گريزي در آن جارهن

كـه در   گونه همان، يك سوژه رسبب پافشاري شاپور ب دارند. در تعدادي ديگر به شدن را شعر
 ،دليل تكرار مكرر كاسته شـده اسـت   تازگي و طراوت استعاره به ،قسمت استعاره اشاره شد
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نگـاه متفـاوت و    ةبـا خصيصـ  » كاريكلمـاتور «نـام   او خالق نوعي جديـد بـه   ،ررويه اما به
كاريكلماتورهـا وي بـا    ةست و دور از واقعيت نيست كه بگوييم در بقيـ اشياهنجارگريز به 

از ديگـر   تر بيشدنيايي متفاوت خلق كرده است. وي  اشيانگاه متفاوت و هنجارگريزش به 
و بـا اسـتفاده از شـگردهاي     اسـت  يي بهـره بـرده  انواع هنجارگريزي از هنجارگريزي معنـا 

ـ  واژگـاني،   ةهنجارگريزي معنايي ازجمله تناقض، تشخيص، تشبيه، استعاره، داللت چندگان
اي تـازه از دنيـا را بـه     تـا جلـوه   اسـت  و وارانگي سـعي داشـته   ،آميزي حسن تعليل، حس
  خوانندگان بنماياند.

اصـلي كاريكلماتورهـاي وي را تشـكيل     ةيـ انگاري و نگاه انساني او به طبيعت پادار جان
آميختن امور عيني و ذهنـي باعـث    او به طبيعت و درپي آن درهم دار جاندهد. همين نگاه   مي

هـاي چندگانـه در     ها، صـفات بـديع و شـگفت، و داللـت     آميزي ها، حس  ايجاد حسن تعليل
اي بـه امـور     ن دوبـاره واژگان شده است و از اين طريق غبار عادت از امور آشنا زدوده و جا

مألوف بخشيده است. مشخصة بارز ديگر كاريكلماتورهاي پرويـز شـاپور تقابـل دو واژه در    
شود. سطوح مختلف تقابل در كاريكلماتورهاي وي   وفور مشاهده مي كاريكلماتور است كه به

چهل باشد. درآخـر   ةتواند نمودي از دو حركت متضاد در تاريخ سياسي ايران ده  نوعي مي به
گونـه   در ايـن  چـه  آنامـا   ،اسـت  كه وي از تشبيه و استعاره و عبارات كنايي نيز بهره برده اين

بلكه وي  ،صرفاً آن تشبيه يا استعاره و كنايه نيست است ساختارها جالب اذهان مخاطب بوده
خاطـب  با شكستن ساختارها و ايجاد ساختار متفاوت موجب تداعي مفاهيم آشنا در ذهـن م 

يـافتن   تـالش ذهـن در   چـون  هـم  ،شده كه درپي آن با تـالش بـراي درك سـاختار اصـلي    
  براي ذهن و ضمير مخاطب شادابي را به ارمغان آورده است. ،واژگان ةهاي چندگان  داللت
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