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بررسی فرضیه شناخت بنیاد نوآوری بهینه در «شعری برای جنگ»
قیصر امینپور
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مصطفی بهرامن
استادیار زبانشناسی مرکز آموزش عالی کاشمر
تاریخ دریافت مقاله96/4/17 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/7/20:

چکیده
فرضیه نوآوری بهینه که در زبانشناسی شناختی مطرحشده است بر این فرض است که محرکی که تا
حدودی جدید است و البته مقداری آشنایی نیز در آن وجود دارد ،بیشـترین لذت هـنری را منـتقل
میکند .این فرضیه شبیه به هنجارگریزی و برجستهسازی در ادبیات است و بر اساس آن ،این تحقیق به
بررسی این فرضیه میپردازد که لذت ادبی در عبارات هنجارگریز شعر قیصر امینپور بهدلیل نوآوری
همراه باکمی آشنایی در این عبارات است و نه بهدلیل نوآوری محض .به نظر میرسد تاکنون در زبان
فارسی ،محققی از دیدگاه این فرضیه به بررسی آثار ادبی نپرداخته باشد و بنابراین ،برای اولین بار محقق
به بررسی این فرضیه در شعر «شعری برای جنگ» از قیصر امینپور پرداخت .عبارات هنجارگریز
«شعری برای جنگ» بر اساس الگوی لیچ استخراج شد و روایی آن بهصورت صوری و محتوایی مورد
تأیید دو کارشناس ادبیات فارسی قرار گرفت .سپس پرسشنامههایی تهیه شد و از شرکتکنندگان
خواسته شد میزان آشنایی با این عبارات را روی محور مشخص کنند .نتایج توسط آزمون آماری «تی»
بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که عبارات هنجارگریز شعر مذکور ،کامالً نو نیستند و میزانی آشنایی
در آنها وجود دارد و فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.
واژههای کلیدی :هنجارگریزی ،برجستهسازی ،نوآوری بهینه ،برجستگی ،زبانشناسی
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-1مقدمه
هنگامیکه متن ادبی خوانده یا شنیده میشود احساس لذتی به خواننده یا شنونده
دست میدهد که این احساس را با متون دیگر تجربه نمیکند؛ اما سرچشمه این حس
کجاست و چگونه این حس در شخص ایجاد میشود؟ اخیراً فرضیهای به نام فرضیه
نوآوری بهینه( 1گیورا )2003 ،2در زبانشناسی شناختی مطرحشده است که بر اساس
آن ،اعتقاد بر این است که محرکی که تا حدودی جدید است و البته مقداری آشنایی نیز
در آن وجود دارد ،روح را لذت میبخشد و باعث ایجاد چنینی حس دلنشینی میشود.
در زبان و ادبیات نیز هنجارگریزی به مفهومی شبیه به مفهوم مذکور در زبانشناسی
شناختی بهکاررفته است و گریز از هنجارها را دلیلی بر صیقل یافتن روح و احساس
لذت میدانند .در این مقاله در پی آنیم تا دریابیم آیا فرضیه نوآوری بهینه میتواند
توجیهکننده لذتی باشد که اشعار قیصر امینپور به خواننده منتقل میکند یا خیر .به
این منظور ،شعری از قیصر امینپور به نام «شعری برای جنگ» انتخابشده است و
نگارنده در پی آن است تا با بررسیهایی که روی آن انجام میشود دریابد آیا
پیشبینیهای این نظریه در این شعر حماسی قیصر امینپور نتیجه میدهد یا خیر و
احساس لذتی که پس از خواندن این شعر ایجاد میشود آیا نتیجه هر دو شاخصه
نوآوری و آشنایی است؛ بنابراین فرضیهای ک ه در این تحقیق مورد آزمایش قرار میگیرد
این است که لذت ادبی در عبارات هنجارگریز شعر قیصر امینپور بهدلیل نوآوری همراه
باکمی آشنایی در این عبارات است و بهدلیل نوآوری محض نیست .در زبان فارسی،
تحقیقات زیادی در مورد هنجارگریزی و برجستهسازی بر روی آثار مختلف انجامشده
است اما تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،این تحقیق در زبان فارسی ،اولین تحقیقی است
که از دیدگاه فرضیه نوآوری بهینه به این پدیده نگاه میکند .در بخش اول ،پایههای
نظری لذتآفرینی کالمی بیان میشود .در بخش دوم ،به معرفی این نظریه خواهیم
پرداخت .در بخش سوم ،روش تحقیق بیان میشود .در بخش چهارم ،به ارائه دادهها
میپردازیم ،در بخش پنجم بحث و بررسی در مورد دادهها ارائه میشود و در بخش آخر،
به بیان نتیجهگیری از مباحث مطرحشده و دادههای جمعآوریشده خواهیم پرداخت.

. Optimal innovation hypothesis
. Giora
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-2پیشینه
هکرت 1و دیگران ( )2003پس از آزمایش دریافتند پردازش نوآوری بهینه ،زمان
بیشتری طول میکشد تا همتای آشنای آن به این دلیل که باید معنای اضافه (برجسته)
را قبل از معنای نو فعال کنند .اگرچه ،نوآوریهای بهینه بیتوجه به اینکه تحتاللفظی
یا غیر تحتاللفظی ،کالمی یا غیرکالمی هستند لذتبخشترین میباشند .در مقابل،
بوهرن 2و دیگران ( )2012نشان دادند درحالیکه میزان لذت ،ضربالمثلهای نوآورانه
بهینه را در مقایسه با دیگر همتاهایشان برجسته نمیکند ،اما فرایندهای عصبی چنین
میکند و این نشان میدهد نقاطی در مغز به نوآوری کالمی حساس است و فعال می-
شود .مقام بعدی را در لذتبخش بودن ،عبارات آشنا دارند و کمترین لذت بخشها،
نوآوریهای محض هستند (گیورا و دیگران .)2004 ،در پژوهشی (ماشال و دیگران،
 )2012تفاوت بین استعارههای نو و آشنا در بچههایی که رشد عادی داشتند بررسی
شد .محققان پس از آزمایش دریافتند محرک استعاری ،دیداری یا کالمی تفاوتی ایجاد
نمیکند اما آشنا یا نو بودن تفاوت ایجاد میکند و نتایج نشان داد از بین شرکت-
کنندگان پیر و جوان ،سن در تشخیص نو بودن استعارهها نقش داشت (ماشال و
دیگران.)2011 ،
گیورا در مقالهای (در دست چاپ) بیان میکند یافتههای زیادی وجود دارد که این
نظر را که میزان جدید بودن مهم است نه میزان تحتاللفظی نبودن ،تأیید میکند.
خصوصاً ،محرک های نوآورانه بهینه که عالوه بر نو بودن ،مقداری آشنایی نیز
برمیانگیزند و هم لذت برانگیزند و هم بر شیوه پردازش تأثیر میگذارند مهم هستند.
درحالیکه پردازش چنین محرکهایی نسبت به محرکهای آشنا ،زمان بیشتری طول
میکشد ،اما در مقایسه با بقیه همتاهای خود لذتبخشتر هستند .او معتقد است هم
نوآوریهای تحتاللفظی بهینه و هم غیر بهینه نسبت به محرک آشنا ،هزینهدارتر و
لذتبخشتر هستند (گیورا و دیگران2004 ،؛ ون مولکن و دیگران2010 ،؛ شوال و
دیگران.)2009 ،
این حقیقت که میزان جدید بودن ،بیش از میزان تحتاللفظی نبودن باعث ایجاد
تفاوت میشود در مورد چیزهای مختلفی صدق میکند ،چه بهطور عادی و چه بهطور
غیرعادی رشد کرده باشد .او اعتقاد دارد ما بیشتر خود را درگیر درک عبارات جدید
. Hekkert
. Bohrn
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میکنیم و از آن سود میبریم (آمانزیو و دیگران2008 ،؛ گیورا و دیگران2012 ،؛ ماشال
و دیگران2011 ،؛ ماشال و دیگران .)2012 ،ازنظر او اگرچه بافت ،ابتدا پردازش نوآوری
بهینه را ساده نمیکند اما اجازه نادیده گرفتن معانی یا تعبیرات برجسته را ندارد حتی
وقتی با فت ،خیلی به هدف نوآورانه بهینه گرایش داشته باشد .حتی وقتی گرایش بافت،
قوی است مثل وقتیکه منظور سخنگو شفاف است ،تالش برای پردازش ،در مقایسه به
شرایط کنترل کاهش نمییابد .پردازش نوآوریهای بهینه همیشه سختتر است نسبت
به همتای خود که محرک آشناتری است که شامل معنای برجسته است .او میگوید
آزمایشهای عصبشناختی نیز این نظر را تأیید میکنند که میزان نو بودن مهم است نه
1
میزان تحتاللفظی نبودن .برخالف محرک آشنا که نیمکره چپ را درگیر میکند (کانا
و دیگران)2012 ،؛ نوآوریهای بهینه ،بیتوجه به میزان تحتاللفظی نبودن ،نواحی
نیمکره راست را درگیر میکنند (آمانزیو و دیگران2008 ،؛ آرزوان و دیگران2007 ،؛
بوتینی 2و دیگران1994 ،؛ کاردیلو 3و دیگران2012 ،؛ اویتر و دیگران2006 ،؛ فاست و
دیگران2007 ،؛ گیورا و دیگران2000 ،؛ کاکینیک 4و دیگران2007 ،؛ ماشال و دیگران،
2008؛ ماشال و دیگران2005 ،؛ ماشال و دیگران2009 ،2007 ،؛ پوبریک 5و دیگران،
2008؛ شامای سوری و دیگران2005 ،؛ وینر و دیگران .)1977 ،وی معتقد است
نوآوریهای بهینه ،توجه پردازشگر را جلب میکنند و حس لذتبخشی در او ایجاد می-
کنند .تعجبی نیست که چرا این عبارات نوآورانه در تبلیغات و ضد تبلیغات از همه نوع
(مثل آگهیهای تجاری ،تیتر روزنامهها ،یا عنوان کتابها) ،زیاد استفاده میشود .او
میگوید تحقیقات آینده باید این را بیازمایند که آیا زیباییای که ما به دنبال آن
هستیم ،حقیقت است و زیبایی حقیقی است یا نه (کیتس ،)1820 ،6چه در زبان و افکار
و چه در رفتار سیاسی و اجتماعی .فرضیه نوآوری بهینه در شش آزمایش دیگر
بررسیشده است (گیورا و دیگران .)2004-2001،در این آزمایشها ،فرض بر این بود
که محرک نوآورانه بهینه که باعث دادن پاسخ جدید میشود درحالیکه اجازه پاسخ
برجسته را نیز میدهد (گیورا )2003 ،1997 ،باید ازنظر شرکتکنندگان خوشایندتر
1
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باشد ،نسبت به محرکی که تا حدودی آشناست .آزمایش یک نشان داد محرکی
خوشایندتر است که شرایط محرکهای نوآورانه بهینه را دارد .در آزمایش یک هم آشنا
بودن و هم لذتبخش بودن بررسی شد و محرکهایی که کمی آشنا و نو بودند،
بیشترین لذت را ایجاد میکردند؛ بنابراین بین آشنا بودن ،نو بودن و لذت بخشیدن
رابطه وجود داشت .سرعت خواندن که در آزمایش دو بررسی شد تأییدی بود بر این
فرضیه که محرکی که خوشایندترین است ،در آن معنای برجسته پردازش میشود.
آزمایش سه نشان داد نتایج آزمایش یک و دو در مورد محرکهای یکسان صدق
میکند .در آزمایش چهار ،زمان خواندن زیاد که در ابتدا ،ممکن بود تصور شود
منعکسکننده فقدان درک است کنترل شد.
آزمایش پنج نشان داد نوآوری بهینه ،بر تمثیلی بودن مقدم است .در این آزمایش
نشان داده شد استعاره خیلی آشنا که معنای استعاری در آن ،معنای برجسته است،
لذت معنای استعاری در آن کمتر از لذت معنای تحتاللفظی این استعاره است .در
استعارههای آشنا که هممعنای استعاری و هم تحتاللفظی ،برجسته هستند ،لذت
معنای استعاری و معنای تحتاللفظی به یک اندازه است .در استعارههای ناآشنا که
معنای تحتاللفظی در آنها معنای برجسته است ،لذت معنای استعاری بیش از لذت
معنای تحتاللفظی است و این نمونه ،بین تمام نمونههای دیگر ،بیشتر لذت میبخشد.
آزمایش شش نشان داد فرضیه نوآوری بهینه بر محرکهای غیرکالمی نیز صدق میکند
(گیورا و دیگران.)2004-2001 ،
در تحقیقی دیگر (گیورا و دیگران ،)2004-2002،کتابچههایی به شرکتکنندگان
داده شد و از آنها خواسته شد میزان انسجام جمله آخر هر متن را با بافت قبلی خود
روی محوری هفت ارزشی نشان دهند .همانطور که فرضیه برجستگی تدریجی پیش-
بینی میکند ،استعارههای کمتر آشنا نسبت به تعبیر تحتاللفظی معادل و آشنا ،انسجام
کمتری دارند و در مقابل ،استعارههای آشنا و تعبیر آشنای تحتاللفظی معادل از طرف
شرکتکنندگان به یک اندازه منسجم درنظر گرفتهشده بودند .در آزمایش دو از شرکت-
کنندگان خواسته شد میزان خوشایند بودن را روی محوری هفت ارزشی مشخص کنند
(گیورا و دیگران)2004-2002،؛ درنهایت ،یافتهها نشان داد ممکن است برای ایجاد
خوشایندی ،از عباراتی استفاده شود که مانع انسجام میشود.
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-3چارچوب نظری
-1-3فرضیه نوآوری بهینه
فرضیه نوآوری بهینه توسط گیورا ( )2003مطرح شد .بر اساس این فرضیه ،لذت بردن
از کالم ،به نوآوری بهینه مرتبط است .محرک بهطور بهینه ،نوآورانه است اگر باعث پاسخ
جدید غیربرجسته شود (گیورا و دیگران )2004 ،که این محرک نهتنها ازنظر کمی
متفاوت از پاسخ برجسته است بلکه ازنظر کیفی نیز متفاوت است و در همان زمان،
اجازه میدهد پاسخ برجسته نیز فعال شود بهطوریکه باعث درک طرفین شود (گیورا،
 ،184-176 :2003 ،c2002 ،1997گیورا و دیگران .)2004 ،پردازش نوآوریهای بهینه
همیشه سخت تر است نسبت به همتای خود که محرک آشناتری است که شامل معنای
برجسته است؛ بنابراین لذت ،تحت تأثیر نو بودن بهینه 1است یعنی نو بودن و نوآوریای
که باعث پاسخ نو و آشنا میشود.
-2-3برجستگی
برجستگی ازنظر این فرضیهپرداز (گیورا) به این معناست :بر اساس فرضیه برجستگی
تدریجی( ،2گیورا ،)1997 ،اطالعات برای برجسته شدن (برجسته بودن در ذهن) ،باید
تثبیت 3شوند یعنی باید در واژگان ذهنی ذخیره یا کدگذاری شوند .اطالعات ذخیرهشده
در واژگان ،برتر از اطالعات ذخیره نشده مثل اطالعات جدید یا اطالعاتی که از بافت
استنتاج میشوند هستند :اطالعات برجسته بسیار قابلدسترسی هستند ،ولی اطالعات
غیربرجسته نیاز به اطالعات بافتی حمایتکننده قویای دارند تا بهاندازه اطالعات
برجسته در دسترس شوند .برجستگی ،دوقطبی و مطلق نیست بلکه درجات دارد .هرچه
اطالعات در ذهن شخص یا در جامعه زبانی خاص ،پربسامدتر ،آشناتر ،متداولتر یا نمونه
اولیه یا غالبتر باشد در ذهن افراد یا در میان اعضای جامعه برجستهتر خواهد بود.
-3-3برجستهسازی
همانطور که پیشتر گفتیم در زبان و ادبیات نیز از برجستهسازی سخن به میان آمده
است .برجستهسازی ،انحراف از هنجارهای زبان معیار است .هنگامیکه یک عنصر زبانی
1

. Optimal novelty
. Graded salience hypothesis
3
. consolidation
2
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برخالف معمول به کار میرود و توجه مخاطبان را به خود جلب مینماید
(موکاروفسکی.)1932 ،1
-4-3هنجارگریزی
همانطور که قبالً بیان شد ،هنجارگریزی در ادبیات و زبان مطرحشده است که مفهومی
شبیه نوآوری بهینه است .هنجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار
است هرچند منظور از آن هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست زیرا گروهی از این
انحرافات تنها به ساختی غیردستوری منجر میشود و خالقیت هنری به شمار نخواهد
رفت (صفوی .)50 :1390 ،انواع هنجارگریزی ازنظر لیچ (:)42-53 :1969
-1-4-3هنجارگریزی واژگانی:
اینگونه از هنجارگریزی یکی از شیوههایی است که شاعر از طریق آن زبان خود را
برجسته میسازد؛ بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از قواعد ساختواژه زبان
هنجار ،واژهای جدید میآفریند و به کار میبندد؛ مثال:
با آنکه شب شهر را دیرگاهی است
با ابرها و نفس دودهایش
تاریک و سرد و مهآلود کرده است(...اخوان ثالث)
بهکارگیری واژهای چون «نفس دود» که در زبان هنجار به کار نمیرود نشاندهنده
هنجارگریزی واژگانی است.
-2-4-3هنجارگریزی نحوی
شاعر می تواند در شعر خود با جابجا کردن عناصر سازنده جمله از قواعد نحوی زبان
هنجارگریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد؛ مثال:
با چکاچک مهیب تیغ هامان ،تیز
غرش زهرهداران کوس هامان ،سهم
پرش خاراشکاف تیر هامان ،تند( ...اخوان ثالث)
در این نمونه ،کاربرد صفت پس از ضمیر ملکی نوعی هنجارگریزی نحوی است.

. Mukarovsky

1
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-3-4-3هنجارگریزی آوایی
در این نوع هنجارگریزی ،شاعر از قواعد آوایی هنجارگریز میزند و صورتی را به کار
میبرد که ازنظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست؛ مثال:
دو دهانداریم گویا همچو نی
یکدهان پنهانست در لبهای وی (مولوی)
-4-4-3هنجارگریزی نوشتاری
گاه شاعر از نوعی هنجارگریزی در نوشتار سود میبرد که معادل آوایی ندارد.
بهعبارتدیگر ،شاعر شیوهای را در نوشتار به کار میبرد که تغییری در تلفظ واژه به
وجود نمیآورد بلکه مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی واژه میافزاید؛ مثال:
رفتم
در انتهای جاده نگاهی کردم
او بود
از روی نرده
خمشده
روی
ر
و
د

(حمید مصدق)

در این نمونه مشاهده میشود شاعر چگونه از هنجارگریزی نوشتاری سود برده است.
واژه «رود» چنان نوشتهشده است که وضع خم شدن «او» را روی رود نشان میدهد.
-5-4-3هنجارگریزی معنایی
حوزه معنی بهعنوان انعطافپذیرترین سطح زبان ،بیش از دیگر سطوح زبان در برجسته-
سازی ادبی مورداستفاده قرار میگیرد .همنشینی واژهها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر
زبان هنجار ،تابع محدودیتهای خاص خود است .نمونههای زیر بیانگر هنجارگریزی
معنایی است:
ای درختان عقیم ریشهتان
در خاکهای هرزگی
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یک جوانه ارجمند در هیچ جاتان
رست نتواند( ...اخوان ثالث)
ز خود هرچند بگریزم همان دربند خود باشم
رم آهوی تصویرم ،شتاب ساکنی دارد (واعظ قزوینی)
ما نه مرغان هوا نه خانگی
دانه ما دانه بیدانگی
هر کبوتر میپرد زی جانبی
وین کبوتر جانب بیجانبی (مولوی)
بنابراین ،صنایعی از قبیل استعاره ،مجاز ،تشخیص ،پارادوکس و جز آنکه بهصورت
سنتی در چارچوب بدیع معنوی و بیان مطرح میشوند ،بیشتر در چارچوب
هنجارگریزی معنایی قابلبررسیاند (شفیعی کدکنی.)37 :1368،
-6-4-3هنجارگریزی گویشی
در برخی موارد شاعر ساختهایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد شعر میکند.
چنین انحرافی از زبان هنجار را هنجارگریزی گویشی نامند (صفوی)56 :1390 ،؛ مثال:
و ما بر بیکران سبز و مخمل گونه دریا
میاندازیم زورقهایمان را چون کل بادام...
«کل» در گویش یزدی به معنای «پوست» است (اخوان ثالث)
-7-4-3هنجارگریزی سبکی
این امکان برای شاعر وجود دارد که از الیه اصلی شعر که گونه نوشتاری معیار است
گریز بزند و از واژگان یا ساختهای نحوی گفتاری استفاده کند؛ مثال:
عصر عظمت غولآسای عمارتها
و دروغ
عصر رمههای عظیم گرسنگی
و وحشتبارترین سکوتها
هنگامیکه گلههای عظیم انسانی
به دهان کورهها میرفت
و حاال اگه دلت خواست میتونی با یه فریاد
گلویم پاره کنی
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دیوارا از بن مسلحن (احمد شاملو)
-8-4-3هنجارگریزی زمانی
شاعر میتواند از گونه زمانی زبان هنجار بگریزد و صورتهایی را به کار ببرد که پیشتر
در زبان متداول بودهاند و امروز دیگر واژگان یا ساختهای نحوی مردهاند .این دسته از
هنجارگریزیها را باستانگرایی مینامند (شفیعی کدکنی)24 :1368 ،؛ مثال:
غبارآلوده ،از جهان
تصویری باژگونه در آبگینه بیقرار( ...احمد شاملو)
با کجی آوردهای آن بداندیشان
که نه جز خواب جهانگیری از آن میزاد
این به کیفر باد( ...نیما یوشیج)
-4روش تحقیق
شعر «شعری برای جنگ» از قیصر امینپور که شعری حماسی و پایداری است انتخاب
شد و برای آزمودن فرضیه نوآوری بهینه ،ابتدا بر اساس معیارهای هنجارگریزی
مطرحشده توسط لیچ ( ،)42-53 :1969عبارات هنجارگریز این شعر استخراج شد .برای
اطمینان در مورد اینکه عبارات مناسبی بهعنوان نمونههای هنجارگریزی انتخاب شدند،
دو کارشناس ادبیات فارسی بهعنوان داور در مورد این نمونهها قضاوت انجام دادند و
توافق قابل قبولی بین آنها وجود داشت و روایی آن بهصورت صوری و محتوایی مورد
تأیید قرار گرفت .سپس پرسشنامهای تهیه شد و در آن ،هرکدام از عبارات هنجارگریز به
همراه محوری هفت ارزشی ارائه شد و از شرکتکنندگان خواسته شد میزان آشنایی با
آن عبارت را روی محور ،از یک تا هفت نشان دهند که عدد یک بیانگر بیشترین میزان
ناآشنایی بود و میزان آشنایی ادامه مییافت تا شمارۀ هفت که میزان بسیار آشنا توسط
آن مشخص میشد 30 .دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی بینالود مشهد که بین  18تا  30سال داشتند ( 7مرد و  27زن) بهعنوان
شرکتکنندگان در این آزمایش انتخاب شدند.
-5ارائه دادهها
در بخش قبل بیان شد عبارات هنجارگریز شعر «شعری برای جنگ» از قیصر امینپور
بهعنوان مواد آزمایش استخراج شدند که این عبارات ازاینقرارند:
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جدول  1هنجارگریزی معنایی

دیگر سالح سردسخن کارساز
نیست.

دیگر قلم ،زبان دلم نیست.

باید که شعر خاکی و خونین گفت،
باید که شعر خشم بگویم ،شعر
فصیح فریاد.

آژیر قرمز مینالد.

خواب ناتمام جسدها

خفاشهای وحشی دشمن ،حتی ز
نور روزنه بیزارند.

باید تمام پنجرهها را با پردههای
کور بپوشانیم.

دیوار ،گور دیگری است که استاده
است.

شاید ستارهها شبگردهای دشمن
باشند.

ستارگان میبینند.

اگر ستاره زبان میداشت چه شعرها
که از بد شب میگفت.

عفریت مرگ

جیغ کدام مادر ،بیدار است

جیغ کدام مادر در گلو نیامده
میخشکد.

کابوس
میپوشد.

کودکان

لباس

واقعه

این حرفهای داغ دلم را دیوار
همتوان شنیدن نداشته است.

دیوار سرد سنگی سیار! آیا رواست
مرده بمانی؟ دربند آنکه زنده
بمانی؟

جدول  2هنجارگریزی زمانی

لفظ ناخوش

بگذار شعر من ،چون خانههای
خاکی مردم ،خرد و خراب باشد.

دیگر ستارگان را هیچ اعتمادی
نیست.

هر شام

خامشانه به خود گفتهایم

استادهاند فاتح و نستوه

بر دوششان درفش قیام است.

از بانگ رود رود بسوزانیم

جدول  3هنجارگریزی واژگانی

تنها میان ساکت شبها

زن ،خاموش مانده است.

مردی خمیده پشت

بیهیچ خان و مان

لختی دیگر به روی زمین غلتید.

جدول  4هنجارگریزی نحوی

بشکسته زانوان و کمرهاشان

استادهاند فاتح و نستوه

در این شعر فقط نمونههای هنجارگریزی معنایی ( 17عدد) ،واژگانی ( 5عدد) ،زمانی (8
عدد) و نحوی ( 2عدد) مشاهده شد .قابلذکر است نمونههای هنجارگریزی نحوی در
شعر فراوان به چشم میخورد بنابراین از آن صرفنظر کرده و فقط دو مورد بهعنوان
نمونه انتخابشده است .بهطورکلی 32 ،نمونه هنجارگریزی بهعنوان مواد تحقیق
مورداستفاده قرار گرفتند.
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-6بحث و بررسی
پس از تکمیل پرسشنامهها توسط شرکتکنندگان ،از آزمون آماری تی 1برای
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد و میانگین بهدستآمده برای هرکدام از نمونههای
هنجارگریزی در جدول زیر ارائهشده است ( Vnبیانگر شماره عبارت است)
جدول  5جدول اطالعات آماری عبارات هنجارگریز

Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
3.1000
1.60495
.29302
3.3667
1.54213
.28155
3.4000
1.49943
.27376
5.6333
1.06620
.19466
4.9000
1.21343
.22154
5.0333
1.62912
.29743
4.1333
1.52527
.27847
3.0667
1.48401
.27094
3.2667
1.76036
.32140
3.4667
1.61316
.29452
4.7667
8.87337
1.62005
5.3333
1.64701
.30070
5.4000
1.65258
.30172
5.2000
1.37465
.25098
2.9667
1.47352
.26903
5.5667
1.59056
.29040
2.7000
1.70496
.31128
5.5667
1.59056
.29040
5.6333
1.27261
.23235
5.7667
1.16511
.21272
5.3333
1.53877
.28094
5.8000
1.34933
.24635
5.5000
1.43238
.26152
5.3333
1.53877
.28094
5.6667
1.56102
.28500
5.8667
1.54771
.28257
5.7000
1.57896
.28828
3.6000
1.58875
.29007
5.7667
1.40647
.25679
2.6000
1.67332
.30551
2.8000
1.58441
.28927
5.5000
1.61352
.29459

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v27
v28
v29
v30
v31
v32

. T test

1
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پس از تجزیهوتحلیل آماری بر روی کل میانگینهای بهدستآمده و انجام آزمون تی،
میانگین کل عبارات هنجارگریز بهاینترتیب به دست آمد:
جدول  6جدول اطالعات آماری کلی عبارات هنجارگریز

Std. Error Mean
.20474

Std. Deviation
1.15816

Mean
4.6488

N
32

v33

همانطور که در جدول مشهود است Mean=4.6 ،به دست آمد که به این
معناست که عبارات هنجارگریز ،نه کامالً آشنا نه کامالً ناآشنا هستند بلکه همانطور که
در نمودار شماره  1در زیر مشاهده میشود ،بیشتر آنها کمی آشنا هستند و بر روی
نمودار آشنا بودن ،رتبۀ ( 5کمی آشنا) را کسب کردهاند.
نمودار  1میزان آشنا بودن کلی عبارات هنجارگریز

 -7نتیجه
این یافتهها فرضیه نوآورانه بهینه گیورا ( )2003را تأیید میکند که بیانگر این است که
عباراتی بیشترین لذت ادبی را منتقل میکنند که در عین نوآورانه بودن ،کمی آشنایی
به همراه داشته باشند و کمی آشنا باشند .شعر زیبای «شعری برای جنگ» از قیصر
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امینپور نیز از این قاعده مستثنا نیست و این شعر که از قلب شاعر دردآشنا برآمده است
و عبارات هنجارگریزی که به زیبایی و ظرافت توسط این شاعر استفادهشده است ،باکمی
چاشنی آشنایی خواننده را به اوج حظ هنری میرساند و به همین دلیل است که این
شاعر نامآشنا  ،بسیاری را با شعرهای خود همراه ساخته است و شعر او بر دل خوانندگان
آن مینشیند.
ازجمله کارهایی که میتوان در ادامه این تحقیق انجام داد این است که فرضیه
نوآوری بهینه بر روی شعرهایی که نوشته شاعران کمتر نامآشنا هستند نیز بررسی شود
تا دریابیم آیا در این شعرها ،عدم رعایت این فرضیه باعث همراه نشدن خوانندگان با این
شاعران و شعرهای آنها بوده است یا خیر .همچنین ازجمله ادعاهای مطرح در فرضیه
نوآ وری بهینه این است که سن در رابطه میان لذت هنری و نوآورانه بودن شعر نقش
دارد .میتوان در تحقیقات آینده با واردکردن متغیر سن در آزمایشها ،بررسی کرد آیا
آنگونه که این فرضیه پیشبینی میکند ،متغیر سن نقش مهمی در لذت هنری و
ستایش نوآوری در شعر دارد یا خیر.
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