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 چکیده

روس اسات کاه    یهاا  سات یفرمال ةیا مطارح در نظر  میمفاه نیتر یاز اساس یکی ییزدا ییآشنا
باه   یادبا   داتیا . تمهشاود  یم یادب نشیاز زبان است که منجر به آفر ییها جنبه یهدف آن، بررس

در یاک  . دهناد  یغرابات را از دسات ما    جااد یا ییو تواناا  شاوند  مای  یسبب کاربرد فراوان تکرار
شااعر از   ایا  سانده یاسات کاه نو   یعبارت از تمام شاگردها و فناون   ،ییزدا ییآشناتعریف گسترده 

 راتییتغ جادی. هنرمندان با ااندیبنما گانهیتا جهان متن را به چشم مخاطبان خود ب برد یها بهره م آن
. از شاوند  یما  یرم و به وجودآمادن زباان ادبا   شدن ف باع  برجسته  ،یکهنه و تکرار داتیدر تمه
ناوع کاار،    نیا کاه باه ا   دهاد  یما  رییا خوانناده را تغ  یعاد یها افتیشاعر در ،ییزدا ییآشنا قیطر
 یدر آثار مهد یساز و برجسته ییزدا ییآشنا»مقاله، با عنوان  نی. در اندیگو یم زین «یادب کیتکن»

و  یای زدا ییآشانا  ناة یدر زم هاا  سات یفرمال یهاا  دگاهیا بار د  هیا است باا تک  تال، شده« اخوان ثال 
 ،یانیااب ،یمختلااف زبااان یهااا از جنبااه یادب فارساا یشاااعر توانااا نیاااشااعار ا ،یساااز برجسااته

شاود.   یو بررسا  لیا پاژوهش اسات، تحل   نیا ا یکاه هادف افال    «یای زدا ییآشنا»و  یشناس ییبایز
بهاره   اریبسا  ییزدا ییآشناکه اخوان از رو،  دهد یمقاله نشان م نیبه عمل آمده در ا یها یبررس
 .است را برجسته نموده خود یعرزبان ش ق،یطر نیاست و بد برده
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 مقدمه

کارگیری زبان است؛ یعنی اینکاه   کند، چگونگی بیان و به یمآنچه یک اثر را ماندگار 
اسات؛ باه    شناسی بهاره بارده   یباییزی و ا واژهرکردهای زبانی، بیانی، نویسنده چگونه از کا

ین ویژگای آن، شاکل   تر مهمدانند که  یمعبارت دیگر، یعنی منتقدان، اثرادبی را فرایندی 
ة کارکردهاای ادبای آن اسات.    هما متمایزساختی، آوایی، نحاوی، معناایی و در مجماوع،    

قد فرمالیستی و رویکردهای ناوین در نقاد   زدایی و هنجارگریزی از مباح  افلی ن ییآشنا
اسات.   ی اخیر طرفاداران زیاادی باه خاود جلاب کارده      ها سالآید که در  یمادبی به شمار 

اسات و   و شاناخته شاده   آشانا آنچاه   کاردن  متفاوتزدایی، یعنی تازه و نو، غریبه و  ییآشنا
 یاان گرا شاکل ب های ادبی است که اولین باار در مکتا   یکتکنها و  یهنظرترین  یکی از مهم

ساال  های( روس مطرح شد. ویکتور اشکلوفسکی نخستین بار این مفهاوم را در   یست)فرمال
ة روساای واژمطاارح کاارد و « ة تمهیاادمثابااهناار بااه »ی بااه نااام ا رسااالهماایالدی در  6667

Ostrannenja (. در 689: 6877کار گرفات )ر.ک؛ علاوی مقادم،     را برای این افطالح به
پاردازیم. ذهان    یما زدایی در آثار مهدی اخاوان ثالا     ین انواع آشناییرت مهم این مقاله، به

های واژگاانی بارایش    ینهقراست که  پرداز اخوان ثال  سبب شده ساز، خالق و عبارت واژه
یی متفااوت در شاعر، نماود    هاا  شاکل تداعی شود و گاه هنجارگریزی یا هنجارستیزی به 

 پیدا کند.

 زدایی ییآشنا. 1

ة زنادگی داللات دارد و زباان    روزمار بر زدودن غبار عادت از واقعیت « زدایی ییآشنا»
باه سابب    هاا  ساازه سازد. تمهیدات ادبی و هنری  یمادبی را از زبان محاوره و عادی متمایز 

در ماتن را از   «تاازگی »و « غرابات »شود و توانایی القا و ایجااد   کاربرد فراوان، تکراری می
بخشای جدیاد و    کارافتاده با نظام ی ازها سازههنر  کردن  فعالدهند و کار هنرمند،  یمدست 

زدایای ریشاه در    ییآشانا (. مفهوم 681: 6866، کدکنی  شفیعیشخصی خود است )ر.ک؛ 
شاود و کاارکردی    یما ی گشاتالت دارد و هار ادراک حسای باه عاادت تبادیل       شناس روان

حتاوایش را حادس   توانیم از هر شاکلی م  یمیابد. بنا بر این عادت و کارکرد،  یمخودکار 
شناسیم. اما کارکرد افلی هنر این است که بیااموزیم تاا هار     یمبزنیم و بپنداریم که آن را 
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رو  یان  اکناد. از   یما شکل عادت را کنار بگیاریم. شگرد هنر همه چیاز را ناآشانا و مابهم    
هادف از ایااجاد    (.36: 6839ر.ک؛ احمدی، ) سازد یمادراک حسی را دشوار و دیریاب 

ای  باه گوناه  ، جلب توجه ذهن مخاطب به موضوع اسات  زدایی در یاک اثر ادبی، یآشانای
هرچه تال،  به تال، و کاوشش بایشتر شود. وادار ذهن او موضوع، یککه برای ادراک 
طبعااً لایّت ناشای از درک آن     موضوع نامتعارف بیشاتر شاود،   یک یافتذهنی ما برای در

 گوید: خود می ةمقال فسکی درکه شکلو چنان افزایش خاواهد یافت. نایز

مشاکل   هاست. کردن فورت  ناآشنا کردن موضوعات و مشکل ،شگرد هنر»
یاک   درک حسای،  یندفرا زیرا کاند؛ یتاا احساس لیت را طاوالن کند یتولید م

زیبااتر   تار باشاد،   بخش دارد و هرچاه طاوالنی   و لیت یهنر یکشناس پایان جمال
 (.6: 6838 )شیری، «است

 زی. هنجارگری2

زدایای در شاعر    ی برجساتگی زباان و آشانایی   ها رو،هنجارگریزی یکی از مؤثرترین 
. همچنااین، هنجااارگریزی یکاای از  انااد بااردهاساات کااه بساایاری از شاااعران از آن بهااره   

است که اِعمال آن بر زبان، موجب تقویت، تحریف، ایجاز و یا واژگونی زباان   ییشگردها
شناسایک   ی مادرن و نقاد زباان   شناسا  زباان ة حاوز ز شود. این افطالح برگرفته ا یممعمول 

اسات.   ی فارسای راه یافتاه  شناسا  زباناست و از رهگیر زبان انگلیسی به مباح  نقد ادبی و 
ة زبانی اشاره دارد؛ از جمله کاارکرد  استفادی به هر نوع شناس زبانة حوزانحراف از فرم در 

جهان در آن رعایت نشاود. در  معناشناسیک تا ساختار جمله که مناسبات عادی و متعارف 
هاای اساسای در درک و    یوهشا شناسیک، بررسی موارد انحاراف از فارم یکای از     نقد زبان

ة هنجاارگریزی و  درباار (. لیچ هنگاام بحا    986: 6868انتقال پیام متن است )ر.ک؛ داد، 
تنهاا  تواناد   یمشود. از نظر او، هنجارگریزی  یمیی، محدودیتی برای این دو قائل افزا قاعده

کادکنی    یعیشفی تغییرپییر باشد. ساز برجستهبدان حد پیش رود که اختالل ایجاد نکند و 
نیز بر این نکته تیکید دارد و معتقد است که هنجارگریزی باید افال رساانگی را مراعاات    

 (.37: 6868کند )ر.ک؛ ففوی، 
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ناد  پس هنجارگریزی در کُل، انحاراف از قواعاد حااکم بار زباان هنجاار اسات، هرچ       
 ها انحرافی زبان هنجار نیست؛ زیرا گروهی از ها قاعدهمنظور از آن، هر گونه انحراف از 
شود و خالقیت هناری باه شامار نخواهاد رفات، پاس        یمتنها به ساختی غیردستوری منجر 

 (.96)ر.ک؛ همان:  دمند باش یتغاو  مند جهت، مند نقشهنجارگریزی باید 

 زدایی ییآشنای ها روش. 3

و دیریاااب کااردن زبااان، بااا   مشااکلزدایاای درسااط  زبااان: در ایاان شاایوه،  ییآشاانا. 6
های ادبای ایجااد    یهآرایری از فور خیال، همچون استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه و نیز گ بهره
 شود. یم

شاده و   مفاهیم یا باورهای پییرفتاه  کردن  وارونهدر سط  مفهوم: یعنی  زدایی ییآشنا. 8
 اه متفاوت.ها از یک دیدگ نمایش آن

ی ادباای: عبااارت اساات از شکسااتن معیارهااای  هااا شااکلزدایاای در سااط   ییآشاانا. 8
 ی فرعی هنری.ها بقالو  ها شکلة ادبی یا افالت بخشیدن به شد پییرفته

 ثالث  اخوانزدایی در شعر  ییآشنا. انواع 4

دن ماارز ماایان زباان    کار مشاخص  ی، زیبح  هانجارگری ها ترین چالش یکی از مهم
تاوان باه    این است که مای  نماید، آنچه تا اینجا مسلم می»اما ، و زبان فراهنجار اساتهنجار 
 زباان ادبای نسابت بااه دیااگر      ،لایچ اعتقااد  به  بالفعل پرداخت. یها یزیهنجارگر فیتوف
خودارجاااع اساات و از خودکااری کمتاری      .تار اسات   های کااربردی زباان پیچیده گاونه

گوناه گااریز از هنجاار را     این اسات کاه هار ضوع دیاگرمو (.83)همان:  «است برخوردار
یی هاا  یزیبه شمارآورد، بلکه هنجاارگر  ییزدا ییتوان عامل برجستگی کالم و یا آشنا نمی
 هاا  زدایی و برجستگی کالم شوند که سه ویژگی مهام درآن  باع  ایجاد آشنایی توانند یم

 در غیار ایان فاورت،    ااشند.مناد با   مناد و جهات   هادف  مند، یعنی نقش شده باشد؛ تیرعا
در کتااب   یکادکن   یعیشاف  از دیاد  شاود.  نظام زبان مای  ختنیهنجارگریزی باع  درهم ر

 های زبانی این است که شاعر باتصرّف خااود دو  توسعه نیشرط افلی در ا»، موسیقی شعر
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 «افال رساانگی و ایصاال   ا 8 شناسیک، افل جمال تیرعا ا6 را هم تعهد کند: کاار دیگر
 (.86: 6839 ،یکدکن ی عی)شف

 زدایی دستوری )نحوی( ییآشنا. 1ـ4

 شاود کاه از چگاونگی همنشاینی تکواژهاا روی      یما نحو به مجموعاة قواعادی گفتاه    »
(. حال اگار  696: 6837)باقری، « کند یمی بزرگتر گفتگو واحدهایرة گفتار و ساختن زنج

بگاایارد، بااه  ة معیااار فراتاارمحاادودشاااعر بااا دخاال و تصاارف در ایاان قواعااد، پااا را از   
زیارا  »اسات؛   زدایای اسات، دسات زده    ییآشانا ة گونا زدایی نحوی که دشوارترین  ییآشنا

ة اختیار و انتخاب نحوی، محدودترین امکاناات اسات؛ آن   حوزامکانات نحوی هر زبان و 
یی، واژگانی با خلق مجازها و کنایاات وجاود دارد، در   گرا باستانی ها حوزهتنوعی که در 
(. در این ناوع فراهنجااری،   88: 6839کدکنی،   یعیشف« )قابل تصور نیستقلمرو نحو زبان 

رود. ایان جادایی از معیارهاای     یما شاعر از تمام قواعد دستوری زبان عادی و هنجار فراتر 
ی هاا  نموناه انجامد.  یمی دستوری ها سازهو  ها نقشای زبان به برجستگی جمالت با  یشهکل

 شود: یمن چنین یافت ها در آثار اخوا یدگرگونشاخص این 

 جمله  ارکانیی جا جابه. 1ـ1ـ4

تغییر محل طبیعی ارکان جمله اگار ناشای از ضارورت وزن نباشاد و باه منظاور جلاب        
ی بالغای کاالم   هاا  جنباه یی خاص باشاد، از  ها کلمهتوجه خواننده و دقت او روی کلمه یا 

گیارد، باه    یما شود که وقتی برخالف ساخت و آرایش طبیعی جمله فاورت   یممحسوب 
انگیزد. ایان حاال    یبرمکند و توجه او را  یمسبب خالف عادت بودن، خواننده را غافلگیر 

شود که خوانناده از حاال و هاوای روحای خاود رباوده شاود و از نظرگااهی باه           یمسبب 
 (.871: 6836خواهد )ر.ک؛ پورنامداریان،  یمموضوع نگاه کند که شاعر 

 من گشته بسیار ای شط شیرین پرشوکت من! ای با تو»

 (.11، الف: 6837)اخوان ثال ، « ی بزرگ نجابتها کوچهدر 
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جاایی در راساتای    جاباه « ام گشتهی بزرگ نجابت ها کوچهبا تو من بسیار در »ة جملدر 
 است. ی عنافر جمله انجام شدهساز برجسته

 جایی ضمیر . جابه2ـ1ـ4

جایی یا جهاش ضامیر    ی در سخن، جابهساز برجستهی هنجارگریزی و ها رو،یکی از 
ی شاعری و عوامال   هاا  ضارورت است که در شعر اخوان برای رعایات وزن شاعر نیماایی،    

 است: موسیقایی کالم بسیار استفاده شده

 باز چشم او به رخش افتاد. اما ووووای! دید»ا 

 مانند یبرخش زیبا، رخش غیرتمند، رخش 

 (.838ب:  همان،« )است یادبود خوب خوابیده ،با هزار

 با کدامین خلعتش آیا بدل سازم »ا 

 (.683همان: ) «نه در سودا ضرر باشد کم

 سپرده با خیالی دل»ا 

 از آسودگی آرامش حافل ، نه

 (.69، الف: 6831، همان« )ها دامناز پیمودن دریا و کوه و دشت و  ، نه

و کاااربرد آن پااس از حاارف نفاای، زبااان را برجسااته « ،»جابااه جااایی ضاامیر متصاال 
 .است ساخته

 . تقدیم فعل بر ارکان جمله3ـ1ـ4

مقدم آوردن فعل بر سایر ارکان جمله، یکی از تمهیدات شاعران معافر برای نزدیکی 
شاود و   به زبان گفتار است، ضمن آنکه با این ترفند فراهنجاری، فعل در جمله برجسته مای 

 گیرد: یمالقای مفهوم آن با تکیه و تیکید بیشتری فورت 

 زار خاطر خود را اندوه کنم یمآبیاری »ا 

 (.38، الف: 6837، همان« )زان زالل تلز شورانگیز
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 (.93، ب: 6831)همان، « یازة جاویدخمغار تیره با کرد  یمنگه »ا 

 که نبایستی بیندیشد اندیشید یم»ا 

 (.839)همان: « را بست و دگر تا مدتی چیزی نیندیشید ها چشم

 یگری فعل به جای یکدها ساخت. کاربرد 4ـ1ـ4

کند، اما اگر باا دقات    یمفعل دیگر، هرچند ظاهر کالم را غریب  کاربرد فعلی به جای
 رساند: یمو هوشمندی همراه نباشد، به بافت طبیعی زبان آسیب 

 این آتش سوزد یمهر طرف »ا 

 (.33)همان: « را تارشان با پود ها فر،و  ها پرده

 «بپوشاند»و « بپوشد«/ »سوزد یم»و « سوزاند یم»ی گیرا و ناگیرا ها فعلکاربرد 

 (.73)همان، الف: « های تیره و سرد، یهساا در رشهر  بپوشدزمستان گو »ا 

 یه ضمیری بر صفتلإ مضافٌ. تقدیم 5ـ1ـ4

ة گونااآیااد، امااا در  یماایااه لإ مضاااف ی، فاافت پاایش از ا وابسااتهی اضااافی هااا سااازهدر 
. خلق چناین  اند کردهمقدم  یه را در فورت ضمیر بودن بر ففتلإ فراهنجاری آن، مضاف 

 ساختمانی در راستای برآورده شدن سه هدف است:

 یه.لإ مضاف ا تیکید و برجسته نمودن ففت و تحکیم مالکیت در مقابل 6

 ا اشباع موسیقی کالم.8

 ا ایجاز در لف، و معنا.8

اسات   این ساخت از ابداعات نیماست که از سوی بیشاترین شااگردان او اساتقبال شاده    
 (.63: 6837علیپور، )ر.ک؛ 

 آییم یمما برای فت  سوی پایتخت قرن »

 هامان، تیز غم را با چکاچاک مهیب تیغ توی فرا  این غبارآلود بی تا که هیچستان نُه
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 هامان، سهم داران کوس غر، زهره

 (.38، الف: 6837)اخوان ثال ، « پر، خارا شکاف تیرهامان، تند نیک بگشاییم

ین قطعات اوست. آنچه به ایان  تر آهنگ خو،ین و تر محکماز این پاره از شعر اخوان 
ای  یاه تکیه و ففت اسات، تیکیاد و   لإ مضاف ٌجایی  بافت استحکام و عظمت بخشیده، جابه

آهناگ   نهفته است و نیز تکمیل موسیقی با طنین و ضرب ها مصراعی پایان ها ففتکه در 
ای میادان بارای خوانناده    فضا  یرگری تصاو اسات، از ایان تیکیاد باه تجسام و       حافل شده

 های سبکی اخوان است: یژگیوة هنرمندانه از این ساخت، یکی از استفادانجامد.  یم

 این سپاه را سردار»ا 

 هایش، پاک یامپبا 

 (.68، الف: 6831همان، ) «با نجابتی، قدسی...

 . فاصلۀ بین صفت و موصوف6ـ1ـ4

ة درباار است. اخوان در عطا و لقا « هروی بندرگا»ة قطعاین شیوه نیز از ابداعات نیما در 
 گوید: یمة نیما تجرباین 

 تار  سااده خیلی هم ساده و هم زیباست. بالغتی بلیغ را متضمن است. از ایان  »
ففت تکیه و تیکید بار آن   کردن  برجستهخواهید  این شیوه ضمن  یمدیگر چه 

مجموعاة  ای است که فافت در میاان    یژهورا نیز مد نظر دارد. این به سبب نقش 
 (.688: 6837)علیپور، « عنافر نحوی بر عهده دارد

 است جنگلة عمیق که پستوی دربر »ا 

 (.638، ب: 6831)اخوان ثال ، « لختی سکوت چیره شود، سرد و ترسناک

 همان بهرام ورجاوند»ا 

 که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست

 آور نام خواهدکردهزاران کار 
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 )همان(.« او بشکوههزاران طرفه خواهد زاد از 

 یی عناصر نحویجا جابه. 2ـ4

دخالت شاعران امروز در قراردادهای دستوری و هنجارهای طبیعای زباان بارای ایجااد     
یی اجزا و ارکان جا جابهی نحوی تازه و سرانجام، رسیدن به شعر ناب، گاه ازحد ها ساخت

هاا باه    و کااربرد آن ی دساتوری  هاا  شاخصاه رود، چندان که به تغییر هویت  یمجمله فراتر 
 ندرت به ها تجربهیی از این ها نمونهشود. اگرچه در شعر گیشته نیز  یمجای یکدیگر منجر 

در شاعر اماروز    هاا  تجرباه است، اما آنچه مطارح اسات اینکاه     داده  ر ی اتفاقی ا گونهو به 
 (.67: 6837شود )ر.ک؛ علیپور،  یمتعمدی و برای رسیدن به سبک زبانی خاص آزموده 

 . قید در جایگاه اسم1ـ2ـ4

 (.839، ج: 6831)اخوان ثال ، « هرگز یی که بستم باز باها شرط»ا 

 آلود مثل فف موران خواب ها لحظه»ا 

 (.839)همان: « رفت یمعنان  هم همیشهبا 

را که در زبان فارسی قید هساتند، باا دیادگاه تاازه در جایگااه      « همیشه و هرگز»اخوان 
اسااتعداد تحااول در ایاان واژگااان بااه عنااوان اباازاری در راسااتای  اساات و از اساام قاارار داده

 است. زدایی از زبان سود برده ییآشنا

 . قید در جایگاه صفت2ـ2ـ4

 یچة بیداردرآهای با توأم، »ا 

 هرگز و هنوز ترین یشههمة کوچاز 

 (.868)همان: « شنوی  یمآهای با تو...... 

یوند خورده، اما اخوان با قارار دادن دو  پ« ترین» یفیتصرقید همیشه مانند ففت با وند 
 است. به عنوان موفوف این ففت به اوج رسانده« هرگز و هنوز»قید 
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 (.686همان: ) «گه مسدود  یچهو با دیوار و سیمِ خار هرگز »ا 

اناد. ایان هماان چیازی      یرفتاه پیبا اضافه شدن به اسم، نقاش فافت   « گه یچ ههرگز و »
یی فراوانای دارناد. کشاف ایان     تواناا   واژگاان شاود.   یمطرح است که به عنوان بُرد واژه م

: 6837ر.ک؛ علیپاور،  ) گردد یموجسارت شاعر ممکن  استعداد،  دقتة واسط  بهها  ییتوانا
686.) 

 . استفاده از صفت به جای اسم3ـ2ـ4

جایی واحدها و اجزای ساخت عبارت اسات.   ی مهم زبانی شعر امروز، جابهها تجربهاز 
آیاد و   یما ة اسمی است که پس از آن وابستها و قواعد دستوری زبان، ففت، طبق قرارداد

گیرد و بااز   یمضرورت با حیف کسره پیش از اسم قرار  کند، اما گاه به یمآن را توفیف 
جاایی اسام و فافت     باه  ای از جاا  یوهشا یفة وففی را دارد، اما در شعر اماروز، باا   وظهمان 
شود، متفااوت اسات. در ایان     یمرکیب مقلوب خوانده با آنچه ت کامالًشویم که  یممواجه 

یفة توفیف اسم را ندارد، بلکه تمام بار معنایی وظآید،  یمساختار، ففتی که پیش از اسم 
در آثاار شااعران کهان     نادرتاً شود. این ساخت نحاوی کاه    یمترکیب بر دوشش گیاشته 

ردان او در ساطحی  دیده شده، به عنوان یک بادعت موفاق شااعرانه از ساوی نیماا و شااگ      
 (.668: 6837ست )ر.ک؛ علیپور،  ا گسترده مورد استفاده قرار گرفته

 ی نگارینمها فصلاین فصل »ا 

 سکوت خود را بسراییم سرد

 (.31، الف: 6837)اخوان ثال ، « پاییزم ای قناری غمگینم

 (.689، ج: 6831)همان، « را سرشار باید کرد از هستی خالی هر لحظه»ا 

 تفاده از اسم به جای صفت. اس4ـ2ـ4

 جدال و جنگ بی»ا 

 (.78)همان، الف:« آشیان ننگ آغشتگان کوچیده زین تنگ ای به خون
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 است. شده« آلوده ننگ»جانشین « ننگ»در این بند، 

 . بدعت درکاربرد عناصر نحوی3ـ4

 ة شااعران را برتاباد. تاال، و   توساع ی در حاال  ها افقزبان باید توسعه یابد تا قادر باشد 
ة زبان ناشی از همین دیدگاه است؛ تالشای کاه ناه از    حوزتقالی شاعران و خطر کردن در 

(. کااربرد  681: 6837پییرد )ر.ک؛ علیپاور،   یمسَرِ ناچاری، بلکه با آگاهی و دانش انجام 
 توان از این گونه بدعت دانست: یمدو حرف پرسش برای یک جمله را 

 آیا چگونه باید باور کرد»ا 

 (.87)همان، ج: « ی این همه انسانیاه دستاین 

 زدایی معنایی ییآشنا. 5

در »کناد و   یمسازی ادبی  های زیباشناختی و معنایی، برجسته یهآراکارگیری  شاعر با به
ی معنایی خود و با توجه باه قواعاد   ها لفهؤمدار زبان برحسب  یمعنزبان خودکار، هر واحد 

هاایی در   یتمحادود  ا واحادهای دیگار، تاابع   ینی با نشا  هام پییری معنایی به هنگام  یبترک
 (.39: 6868)ففوی، « کاربرد است

ی ادبی مورد استفاده ساز برجستهپییرترین سط  زبان، در  حوزة معنی به عنوان انعطاف
باار اساااس قواعااد معنااایی حاااکم باار زبااان معیااار، تااابع  هااا واژهگیاارد. همنشااینی  یمااقاارار 
قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، پاارادوکس و  های خاص خود است. فنایعی از  یتمحدود

شاوند، بیشاتر در    یما جز آن که به فورت سنتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطارح  
 چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسی هستند:

 بسیار، یها بچه ش یها در کوچه»ا 

 تا ساحل سیمگون سحرگان رفتن

 وگوها آلود بس گفت های مه در کوچه

 (.17: ، الف6837اخوان ثال ، « )ز لیّت خواب گفتنهیچ ا بی
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کاه تشابیه بسایار     نماید می هیتشب« ساحل سیمگون»را به « سحرگاه» ، شاعردر ایان شاعر
هاا کماک    شااعر از آرایاه   زدایای معناایی،   اماا در ناوع دوم آشانایی    بدیع و زیبایی اسات. 

 یوقتا  شاود،  تیزی دیاده مای  س زدایی و عادت مفهوم آشنایی بلکه در خود کالم، گیرد، نمی
 :سراید اخوان می

 گوید کاه زیبا نیست که مای یبرگ یباغ ب»ا 

 «گویاد  ست خاک مای ساای اینک خفته در تابوت پَ های سر به گاردون داستان از میوه
 (.698: ، ب6831همان، )

نماد خازان اسات و چنادان زیباا      یکه معموالً در زبان فارس «برگی باغ بی»زیبا دانستن 
 ةزدایای در حااوز   و آشاانایی  یزیست ایجاد نوعی عادت ،از منظر شاعر رسد، به نظر نمی هم

یاری  گ شاعر با بهره ، ولیاست ای در شعر به وجود آمده معنایی است که بدون هایچ آرایاه
شعر است که اخاوان   ینهم ة. در اداماست کردهدوچندان ، زیبایی آن را استفهام انکاریاز 

را  ییزآورند، پاا  ر را زیاباترین و باهترین فصل سال به شمار میبهاکه  برخالف عادت رایج
 :سراید و می داند یها م پادشاه فصل

 در آن چمد افشان زرد، می جاودان بر اسب یال»ا 

 همان(.) «ییزها پا پادشاه فصل

 . تشبیه1ـ5

شاینی،  انتخااب دو نشاانه از روی محاور جان   »ی عبارت است از: شناس زبانتشبیه از دید 
(. همچناین،  681: 6838)فافوی،  « ها بر روی محور همنشاینی  برحسب تشابه و ترکیب آن

زدایای از زباان و    ییآشانا کند که این نکتاه باا موضاوع     یمتخیل زبان را تازه و باطراوات »
(. عاالوه  31: 6836)پورنامداریان، « ارتباط دارد خالف عادت نمودن آن به چشم خواننده

دانند، تغییر ساختار زندگی معافار، دیاد    یمشعر را تجلی زندگی شاعر  بر این، کسانی که
ی هاا  تجرباه ها را دلیل ناهمااهنگی افکاار و اعتقاادات و نیاز      یدهپدة شاعران به جهان و تاز

پندارند و به همین دلیال،   یمای ادبیات کهن  یشهکلشخصی شاعر معافر با تصاویر کهنه و 
 (.88: 6833ر.ک؛ زرقاانی،  ) دانناد  یما ان ناوپرداز  آفرینش را امری ضروری بارای شااعر  
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شاود و شااعران باه     شعر محسوب می ترین ابزارهای تصویرسازی در تشبیه از مهمبنابراین، 
راز  هاسات.  واژه ینیبپردازند که حافل همنشا  توانند به توفیف یک پدیده کمک آن می

 . تشبیهکند یانسان کشف م است که برایی ا نشده بینی های پیش همانندی تاشبیه در ییبایز
لایت   اءمنش ،یذهن  سازد و این تال، درنگ و تاال، همراه می ذهن انسان را باا شاگفتی،

نیاز بلیاغ    یگاهی گسترده و گاه رفته در اشعار نیمایی اخوان، کار های به تشبیه هنری است.
 ها به تال، و کوشش ذهنی بیشتری نیازمند است. فاهم آن  که هاستند

شاکن و   شااعری سانّت   در کاربرد تشابیه در اشاعار نیماایی خااود مااانند ناایما،      اخوان 
زدایاای و  نوگراساات کااه درآفاارینش تصاااویر شااعری خااود در بیشااتر مااوارد بااه آشاانایی  

اناد    فتاه ر کار متن شعر به های او چانان مؤثر و زیبا در تشبیه است. آورده یسازی رو برجسته
کاه در بناد    چناان ؛ اناد  را بر گرد خود جامع نااموده کاالم  یاجزا ریکه چون مغناطیسی سا

 شود: مشاهده می زیر

 برکه چون عهدی که با انکار»ا 

 در نهان چشمی آبی خفته باشد بود

 بیشه چون نقشی

 کاندر آن نقا، مرگ مادر، را گفته باشد بود

 آسمان خامو،

 (.666، الف: 6837)اخوان ثال ، « همچو پیغامی که کس نشنفته باشد بود

اخوان شاعر حماسه، روایات و توفایف اسات. باه هماین دلیال، تشابیه در        »
دستگاه تصویرگری او فنعت پایه قرار گرفته، اما آنچه سط  تصویری شعر او را 

کناد، توجاه او باه دنیاای گساترده و بااساتعداد ادب و فرهناگ         یما غنی و پربار 
، در آن اناد  ردهخاو کالسیک و دنیای زنده اطراف است که ماهرانه به هم پیوناد  

تشبیهات اخاوان، بادیع، زیباا و غریاب هساتند.       افوالًشود.  ینمناهمگونی دیده 
 (.383: 6833)زرقانی، « است زدایی بنا شده ییآشناکیفیت تشبیهات او بر 

 گرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس»ا 

 (.79، ج: 6831)اخوان ثال ، « خانه گرم و روشن بود همچون شرم قهوه



 8271ر بها، 97شمارة ، 32سال  پژوهیادبی؛متن893

، نکاات آشانا و محساوس باه     ها آنن ویژگی بارز تشبیهات اخوان است که در بیشتر ای
 است. امور ذهنی و معقول مانند شده

 ،ر سرنوشت بودبترین خ چشمی که خو،»ا 

 ،وار روحی فرشته ةساد انیاز آش

 ،ای از بهشت بود کز روشنی چو پنجره

 (.663: همان، ب« )با غرور ،خندید با مالمت، با مهر

هاای جدیاد و کشاف رواباط      شابه  یکی از هنرهای شاعران بازرگ را یافتن وجاه  اگر
باید اخوان را در این زمینه شاعری بسایار بازرگ    دیترد بی به شمار آوریم، ءپنهان بین اشیا
یعنای   در مقابال تشابیهات مبتایل،   ا    تشبیهات غریب» درخور تیمل است که .به شمار آورد

هنرمنادان   اسات.  شانین نوآوری ان خاالق شاعران و مبیّحافل ذهاا   ای و تکراری کلیشه
افزایناد و جهاان را متوساع و گساترده      معناهاا مای   ةم به ابعاد جهان و حوزامد قیاز این طر

، «عفریتاه » خاود و  «آه» نیکاه اخاوان در بناد زیار با      چنان؛ (638: 6878 )شمیسا،« کنند می
 :سراید یابد و می قرابت و نزدیکی و شباهت می

 و نامه سیاه، یر و دوزخآتشین بال و پَ»ا 

 (.86: ، الف6837اخوان ثال ، « )آه ةتیجهد از دام دلم فد گاله عافر

، ب: 6831)هماان،  « لرزد یممیزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج  حریفا»ا 
683.) 

عر باا  بارد، اماا شاا    یما داناد و از آن بهاره    یما را نمااد لرزیادن   « بید»ذهن معتاد ادبیات 
به تکراری کرده تا مفهوم تارس را از آن دور و   را جایگزین این مشبه « موج»دیدگاهی نو، 

 محتوای خشم و خرو، به آن ببخشد.

 روزن شب یبة کلبسرود »ا 

 (.83همان: ) «سرود برف و باران است امشب
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فَاس  کاه هایچ گوناه راه نَ     تشابیه کارده  « روزن ی بای ا باه کل»شاعر جامعة پراختناق را به 
هاای امیاد و    یچاه درو  هاا  روزناه اسات.   کشیدن و آزادی را برای ساکنان آن باقی نگیاشته

است و تنها سرود و آوازی که به گو، جامعاه   آزادی کلبه به وسیلة شب فراگیر بسته شده
 باشد. یمرسد، سرود برف و باران یا خبرهای ظلم و ستم رژیم  یم

 . استعاره2ـ5

های زبانی استعاره در شاعر خاود، واژه یاا جملاه را در معناای       هیدپدشاعر با استفاده از 
ة عهاد هاا را بار    برد و درک معنای قراردادی و غیرقراردادی آن یمکار  ی آن بهقراردادغیر

م بهاا گیارد. زبان شعر بر تخیل استوار است و بزرگتارین نیااز زباان شااعرانه، ا     یمخواننده 
در شعر باه   ها واژهیز هستند و انگ مبهاا اساساًباعمق است. نیما بر این باور است که کارهای 

ی معناایی،  هاا  داللات گردناد کاه ایان     یما م بهاداشتن داللت معنایی گوناگون سبب ا یل دل
(. اما ایان معاانی بار    88: 6837هاست )ر.ک؛ علیپور،  ناشی از معانی استعاری و مجازی آن

تفاوت شاعر با غیرشاعر، جسارت در شوند.  یماثر کثرت استعمال تبدیل به معانی قاموسی 
آفرینی و رساایی   ی معنایی جدید، ضمن رعایت دو افل زیباییها داللتبا  ها واژهکاربرد 

شاود )ر.ک؛   یما زدایای معناایی را شاامل     ییآشانا کالم است که بخش درخور توجهی از 
 (.88: 6839شفیعی کدکنی، 

 (.17، الف: 6837اخوان ثال ، « )خواند یمکه چشم تو  ها غزلی نجیب ها کوچهدر »ا 

ی عاشاقانه اسات. اساتعاره، زباان را دیریااب و      هاا  نگاهاستعاره از « غزل خواندن چشم»
کند، اما شعر اخوان ساده و زودفهم است، به دلیل آنکاه اساتعاره را در دساتگاه     یمغریب 

ر حد کند، د یماست و هر جا که محتوای کالم ایجاب  تصویرگری فنعت پایه قرار نداده
 است. متعادل از آن بهره برده

)هماان،  « گویم ! بشاکنادم کلاک حنطال پاا،     یموای بر من! بنگر چه شاباشی ترا »ا 
 (.881، ج: 6831

 ، استعاره از قلم غمگین سراست.«کلک حنطل پا،»

 شوند: یمنام برده  فرفاًی اسمی شاعر ها استعارهی از ا پارهدر اینجا، 
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 (.838؛ همان: )ر.ک ا عنکبوت زرد: خورشید

 (.33)ر.ک؛ همان:  ا کلید گنج مروارید: لبخند

 (.88، الف: 6837)ر.ک؛ همان،  یازة کوه: غارخما 

 (.688، الف: 6831)ر.ک؛ همان،  ا خلط گندیده: زندگی

 (.686، ب: 6831ر.ک؛ همان، )توی ابراندود: آسمان  ا تابوت ستبر ظلمت نُه

: 6878ر.ک؛ هماان،  روشان کارد )   ،ب نهااد ل ةبر گوش* مشرق چپق طالیی خود را ا 
817.) 

 ضمن آناکه زیابایی و برجساتگی باه کالّ    اسات، یدکه استعاره ازخورش« ییطال  چپق»
 سااببامااا دریافاات آن بااه ، اساات درآن شاده  زدایاای ییایجاااد آشاانا ، باعاا شاعر بخشاایده 

 هاا،  هاراساتع  گوناه  یان ا در پاییرد.  ساانی فاورت مای   آ باه  ،کاالم دارد ی کاه دریها بتناس
 یگار ای د اما در پااره ، شود نااشی مای ها بیبیشترین لیت ذهنی از تازگی و بدیع بودن ترک

ارتبااط باین معناای حقیقای و معناای مجاازی باه ایان آساانی فاورت            یافتن ها، از استعاره
هاای اجتمااعی خاود     شااعر باایشتر باه بیاان اندیشاه      ،هاا  گوناه اسااتعاره   یان در ا گیرد. نمی
شاااعر از بیااانی اسااتعاری بااه مااانظور بااایان افاااکار و  ،کااه در شااعر زیاار نااانچ؛ پااردازد ماای

 :است های اجتماعی خود بهره گرفته اندیشه

 آسمانش را گرفته تنگ در آغو،»ا 

 ابر با آن پوستین سرد نمناکش

 برگی روز و شب تنهاست باغ بی

 (.698، ب: 6831همان، ) «با سکوت پاک غمناکش

کناد.   یما های استبداد در ایران اشاره  یهپا شدن  محکمتر، و در این بیت، شاعر بر گس
شب که نشان از جور و ستم حکام است، قرار است با تشادید ظلام طوفاانی شاود و ساایة      

یز، حتّی برف و باران نیز آلوده هستند خ ستمنحس خود را افزونتر بگستراند. در این فضای 
 افزایند. یمو بر جوّ آلودة جامعه 
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 ن سقف بلند آرزوهای نجیب ماافسوس آ»ا 

 و آن باغ بیدار و برومندی که اشجار،

 (.37)همان، الف: « شد فلیب ما افسوس یمدر هر کناری ناگهان 

 )بیدار، استعاره از شکفته(.

 . تشخیص3ـ5

تشاخیص  »های بنیادین استعارة مکنیه هستند. در واقاع،   یوهشی، جاندارانگارتشخیص و 
اضافه کردن یکی از اعضای انسان یا موجود جاندار دیگر به یک در ادبیات کهن بیشتر به 

پورناماداریان،  )« شاود  یما شیء مخصوص یا یاک مفهاوم ذهنای و غیرمحساوس حافال      
هاای   یوهشا (. اما اخوان برای انتقال مفاهیم ذهنی و عواطف خویش، محدود به 888: 6836

شخصایت و هیایتی انساانی    در این پااره از شاعر،    کهن نیست. زمستان به عنوان یک پدیده
تواناد هار عملای را حّتای سایلی ساخت زدن بار گاو،          یماست؛ انسانی که با قدرت  یافته

 دیگران انجام دهد.

 است حریفا گو، سرما برده»ا 

 (.686، ب: 6831)اخوان ثال ، « این یادگار سیلی سخت زمستان است

ی مختلفای  اها  گوناه تواناد   یما یکی از شگردهای تشخیص، خطاب است. این خطااب  
یوة اخوان در ایان  شبخشی یکسان نیستند.  ة شخصیتدرجها از نظر  ة آنهمداشته باشد که 

 است. پاره از شعر، خطابی همراه با پرسش است که برجستگی کالم را بیشتر کرده

، الاف:  6837)هماان،  « قافدک! هان چه خبر آوری  از کجاا وَز کاه خبار آوردی   »ا 
37.) 

 . مجاز4ـ5

رود  ی دیگر به کاار مای  ا واژهی است که در محور همنشینی کالم، به جای ا واژهمجاز 
شاود. مجااز در ساخن باا در      ینة لفظی یا معنوی در کالم شناسایی میقربا گواهی  عموماًو 
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انجاماد کاه در    یما ی فراهنجااری معناایی   ا گوناه یختن قراردادهای عادی معنایی، باه  ر هم
یری کارگ به(. اما 78: 6837ر.ک؛ سالجقه، ) است دیدگاه مباح  زیباشناسی قابل بررسی

کناد.   یما آن معناا را تبادیل باه معناای حقیقای       اندک اندکمداوم واژه در معنای مجازی 
زدایای در محاور    ییآشانا آفرینش مجازهای تازه باکشاف عالیاق جدیاد و بادیع، فرایناد      

 معنایی کالم را دنبال دارد.

 ا نافشانده موی دخترکی ارمنی به روی

 (.88، ب: 6831)اخوان ثال ، « ، گرگ و میشبیدادنه  عدلنه  فرمانروا

« بیاداد و ساتم  »نمااد  « شب و تااریکی »، و «عدل»نماد « روز»در نمادهای رایج ادبیات، 
اساتفاده  « روز و شاب »ة عادل و بیاداد از نمادهاای آن یعنای     واژبه جای  معموالًهستند که 

عنوان یک عالقه و پیوند در نظر گرفته، اماا حرکتای   ة نمادین را به رابطشود. شاعر این  یم
و « عادل »، از «شاب »و « روز»ی هاا  واژهبرخالف جریان رایج کالم دارد؛ چراکه باه جاای   

 است. استفاده کرده« بیداد»

 . کنایه5ـ5

دخل و تصرف در محورهای همنشینی کالم، عالوه بر واژگان، جماالت و عباارات را   
کنناد، بلکاه آن    ینمپرکاربرد و تکراری نیز نه تنها کالم را زیبا  گیرد. کنایات یمنیز در بر 

کوشد تا با آفرینش کنایاات ناو    یمآورند. پس شاعر  یمرا تا حد یک کالم تقلیدی پایین 
 به سخن تازگی ببخشد.

 تشنگان را بخار باید داد»ا 

 (.31)همان: « دور شو دور، مرغ سقایک!

 دن است.بخار دادن: کنایه از امید واهی دا

 جدال و جنگ بی»ا 

 (.78)همان، الف: « آشیان ننگ آغشتگان، کوچیده زین تنگ خون ای به

 شده و قربانی. کنایه است از ففت، یعنی کشته« آغشتگان خون به»
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 . پارادوکس6ـ5

کنناد؛   یما تصویری است که دو روی ترکیب آن به لحا  مفهاوم، یکادیگر را نقاض    
آیناد، اماا در یاک     یمحا  مفهوم، مغایر و منافی هم به شمار یعنی عباراتی بیاورند که به ل

األمار وحادت،    رسند. از نظر ظاهری ضدیت دارند، اماا از نظار واقاع و نفاس     یمجا به هم 
از تعااابیر تشاابیهی و کنااایی )ر.ک؛  ور بهاارهوحاادتی ناشاای از مبااانی عرفااانی و اعتقااادی، 

اعتبار کردن هار گوناه اساتدالل در     یبی، برای شناس روان(. از دیدگاه 63: 6837فشارکی، 
ی اسات تناقضاات آن آشاکار شاود، اماا      کااف مبناا،   خِرَد منطقی و ردّ هر گونه نظام اندیشه

های خودآگاه جریان دارد و  یشهاندحاکمیت بالمنازع عدم اجتماع نقیضین، تنها در قلمرو 
نویساد   یما اها ة ناخودآگاه ذهن، قواعد دیگری حاکم است. فروید در تفسیر رؤیعرف در
جالاب اسات؛ تاو گاویی از      واقعااً یا در بیان مقوالت، تضاد و تنااقض دارد.  رؤای که  یوهش

نیست، بلکه در این ماهر است که چیزهایی مباین و متناقض را در یک جاا   آگاه« نه»ة کلم
(. شاعر نیاز   86: 6877جمع کند و به فورت یک چیز واحد نشان دهاد )ر.ک؛ مهرگاان،   

ساروکار شاعر باا زباان اسات و زباان       »وانایی اجتماع اضداد را دارد؛ چراکه یا ترؤهمچون 
 (.813: 6839)شفیعی کدکنی،  «نهایت امری است بسیار پیچیده و دارای امکانات بی

 جاری است ها لحظهجویبار  تهی سرشاراز »ا 

، 6837)اخاوان ثالا ،   « چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ
 (.88 الف:

چاون پییاار،    ،«تهای »از  ریا سرشار باود، غ  توان یچیزی ما از هار ،از دیدگاه منطقی
اسات و   یرفتنیپای  این تناقض ،شاعرانه الیعالم خ اما در است، یگرید در حکم ردّ یاکی
 :آن است آن برخاسته از تناقض و ماوسیقی ماعنوی ناشی از ییبایز

زبااان تااناقض    ،ند کااه زباان شااعر   پییر شاید معدودی از ما این نظر را مای»
گاه به کار  تواند آن را گاه است که شاعر می یاست و شاید تناقض ساالح مجاز
از برای شاعر اوسات. این عالم اسات کاه    ریناپی برد و آن زبان متناسب و اجتناب

تنااقض  ة گونه نشاان  هر پیاراسته از ماناسب و یماحتاج زباان او، ناظر مورد قیحقا
 .(698: 6878 )دیچز، «اسات
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بسایار زیباایی را باه وجاود      یهاا  بترکیا  ایان شایوه   ابا  ،اخوان در اشاعار نیمایی خاود 
 :مانند؛ است آورده

 تپش در مزارآباد شهر بی»ا 

 (.88: ، الف6837اخوان ثال ، « )آید به گو، وای مرغی هم نمی

 مسکین دلم لرزان چون برگ از باد»ا 

 با آتش پاشنده بر آن آب

 (.38: ، الف6831همان، « )ی مرگش پُر از فریادخاموش

 قصه است این، قصة درد است، شعر نیست»ا 

 این عیار مهر و کین مرد و نامرد است

 بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست

 (.877)همان: « هیچ هم چون پوچ عالی نیست

 آسمانش را گرفته تنگ در آغو،»ا 

 ابر، با آن پوستین سر نمناکش

 برگی روز و شب تنهاست یبباغ 

 با سکوت پاک غمناکش

 (.611)همان، ب: « است شوالی عریانی ا، جامهساز او باران، سرود، باد، 

نااوعی پااارادوکس و از مصااادیق فراهنجاااری اساات و اخااوان بااا    « عریااانی  یشااوال»
ة جامعا و خفقان حااکم بار    6888مرداد  83تصویرسازی، از فضای اختناق بعد از کودتای 

 کند. یمانتقاد  6889در سال پهلوی 



 897  حسین فیروزی و .../اخوانثالثیدرآثارمهدییزداییانواعآشنایبررس

 

 آمیزی . حس7ـ5

 هاا  داشاته هاا و   ی شاعر است. این یافتهها داشتهها و  یة خود، حافل یافتهاولیة الشعر در 
برند، بلکه شااعر بارای بیاان و انتقاال ایان مفااهیم باه خوانناده،          ینمتنها از یک حس بهره 

اسات. رواج ایان شایوه     و متیثر شدهآفریند که از تمام حواس ا یمو تعبیرهایی را  ها بترکی
ة افراطای از  اساتفاد ها باود، اماا    یستسورئالویژه  در ادبیات معافر، به تقلید از اروپاییان، به

آن در راستای رسیدن به زبان فراهنجاری و سابک شخصای، کاارایی آن را تاا حاد یاک       
تمساخر  « غ بنفشجی»مفهومی خلق شد که همیشه با عنوان  یبی ها نمونهکلیشه تقلیل داد و 

ة این عنصر، زبانی را به خادمت گرفات   بالقوّشد. بعدها شاعری چون سپهری، امکانات  یم
و با توانایی خویش رنگ و آهنگ دیگری به آن بخشید و آن را اساس سبک و خالقیات  

ذات  شاود و در  یک موضوع می میزی معموالً باع  درنگ برآ حسشعری خود گردانید. 
امااروزه بهتاارین  ،سااراید اخااوان ماای یکااه وقتاا چااانان؛ یزی داردنااوعی هااانجارگر ،خااود
کادکنی،   یعی شاف تاوان در اشاعار او جساتجو کارد )ر.ک؛      یما آمیازی را   ی حاس ها نمونه
6839 :893.) 

 ی لحن مرغکی بیداردلها نواز،با »ا 

 (.87، ب: 6831)اخوان ثال ،  «بامدادان دور شد از چشم من جادوی خواب

 س گرم این پیامفَگویی شنیدم از نَ»ا 

 (.669همان: )« که دل از یاد برده بود یعطر نوازش

باه   حاس بویاایی اسات،    ةژیکه و «عطر»با  که به حس شانوایی ماربوط است، «شنیدن»
 یزیخود نوعی هنجاارگر  به خود اند و ایان آمایختگی دو حاس ناهمگون، شده ختهیهم آم

 :دیگر یها نمونه است. الم او شدهآورده که باع  برجستگی کپدید زدایی  و آشنایی

 (.668: 6878همان، ) «شنیدم خوب من غنج دلش را می»ا 

 (.873همان: )« خواهند بوی بدبختی شنیدن نمی»ا 

 کردند رو سر سبزخطان و عزیزانی که الواح سِحر را »ا 

 آن کبوترها که زد در خونشان پرپر
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 (.78: ، الف6831همان، ) «دم سربی سرد سپیده

 پرورد... ا تو لیک ای عطر سبز سایهب»ا 

 (.78)همان: « ی عطرها سبزهر بهای سبز، تا ها هیساتا حریم 

 زدایی سبکی ییآشنا. 6

ترکیاب فخامات سابک     مثالًی مختلف ادبی در یک شعر واحد، ها سبکیری کارگ به
ی هاا  حوزهخراسانی با لطافت سبک عراقی، آمیز، سبک نوشتاری با زبان گفتار، آمیز، 

ختلف زبان یا نوع بیان با یکدیگر، رسمی و محااوره طناز و جادی، زباان شااعر باا زباان        م
ی از فراهنجاری است که در دو سط  واژگاانی و  ا شاخهراوی، گفتاری، نوشتاری و... نیز 

 های بیانی قابل بررسی است: یکردیرو

یوة بیاان باا یکادیگر بادیهی اسات. ایان       شآمیز، دو یا چند سبک ادبی یا »
دهاد و باا تغییار عاادت      یما یوة بیان را از ایستایی نجاات  شآمد عادت که  فخال

کناد. اگار باا     یما یوة خاص، ساخن را بارای او گیارا و دلچساب     شذهنی به یک 
فضاسازی متناسب فورت نپییرد، نه تنها زبان نیست، بلکه افق شعرا را میان جادّ  

موسایقی و القاای بهتار    کند. این هنجار باید در شعر به اعتالی  یمو تفنن محدود 
 (.1: 6877)سنگری، « درونمایه کمک کند

ساز انفعااالت ذهنای    یلهوسها و توازن جمالت،  ی کلمات و زیبایی آنهنگاهم»چراکه 
چیناد و همچاون نیاایش یاا      یما آنکه هشیار شود،  یبینة ذهنی او را زمخواننده است؛ یعنی 

 (.39: 6876)سارتر، « هدد یمموسیقی یا رقص، عواطف و احساس را نظم و نسق 

 ی یا گویشیا محاوره. استفاده از واژگان، ترکیبات و اصطالحات 1ـ6

، منبع افلی حیات در زباان شااعرانه، کاالم    دورهدر هر »گراهام هوف عقیده دارد که 
، افاطالحات عامیاناه و زباان    هاا  المثل ی است از ضربا مجموعهواقعی آن دوره است که 
: 6819)هاوف،  « اس آگاهانه و ابداعات افاراد متفکار و اندیشامند   روزمره، فصاحت و اقتب

دهد، بایاد چناان محکام باشاد کاه بتواناد        یمیی که شاعر را به مردم ارتباط ها رشته(. 669
ة پیوند شااعر باا   رشتین تر مهمکند.  را منتقل  ها تجربهین تر سختترین احساسات و  یفظر
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گویناد. شااعر بایاد باا زباان جااری        یما آن سخن مردم، استفاده از زبانی است که مردم با 
ة عباور باه   اجااز ی از اجزا و عنافر آن ا پارهرو شود و به  جامعه به عنوان یک واقعیت روبه

مرزهای احساس خویش را بدهد. وقتی قرار باشد شعر به میان جامعاه و ماردم بیایاد، بایاد     
 (.878: 6837ر.ک؛ علیپور، ها را نیز داشته باشد ) افطالحات، واژگان و سبک گفتار آن

 یا محاوره. واژگان 1ـ1ـ6

 . اسم1ـ1ـ1ـ6

ی زیار از  هاا  نموناه در « تیپا»و « بخار یب»، «پوز»، «دَم»، «جَنَم»ی ا محاورهکاربرد واژگان 
 ی در شعر اخوان است.ا محاورهمصادیق کاربرد کلمات 

« جاالل  ا باود، تن بهل، کز جنم و جان جاد  یکرة جهد و جهادپاستخوان قرص تنی، »ا 
 (.889، ج: 6831)اخوان ثال ، 

 ی از تور دروازهنسیم گند و گردآلودتان  دم پوز»ا 

 (.88)همان: « که با مشک و عبیر آغشته بیاویزید

 (.66)همان:  «یشة درشروی  بخاران بیبر بخار »ا 

 رنجور ةخوردتیپامنم سنگ »ا 

 (.683، ب: 6831)اخوان ثال ، « ة ناجورنغممنم دشنام پَست آفرینش، 

 . فعل2ـ1ـ1ـ6

 «:گو زدن»و « قوز کردن»یانة عامطور است کاربرد افعال  ین هم

 (.68، ج: 6831)اخوان ثال ، « ، سر به جیب پوستین خود فرو بردهقوز کرده»ا 

 (.63)همان، الف: « ها و از پیوندها کافی است یاریآباز  گو زدن»ا 

زدایای سابکی باه چشام      با عنوان آشانایی  بسیاری از مواردی که در سخن اخوان ثال 
 خورد، کاربرد واژگان زبان محاوره در ضمن زبان معیار است. یم
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 و تعبیرهای کنایی ها ب. ترکی3ـ1ـ1ـ6

یی از طناز یاا مفااهیم    هاا  رگاه ة عامیاناه، کاه گااه    روزمراستفاده از تعبیرهای کنایی و »
ی بودن در شعر، شاعر را به القای ضمنی را نیز در خود دارند، همزمان با دمیدن روح مردم

: 6837)ر.ک؛ علیپاور،  « کناد  یما ین ساختار زباان یااری   تر سادهتر احساس در قالب  یعسر
837.) 

 یسة کسی رفتن: از دست دادن:ک* چیزی از 

 تا از کیسه نان نرفته تماشا کنید خوب»ا 

 در آسمان شب

 (.198، ج: 6831)اخوان ثال ، « پرواز آفتاب را

 گرم بودن: به سالمت بودن: * دم کسی

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است.... آی!»ا 

 دمت گرم و سرت خو، باد

 سالمم را تو پاسز گوی

 (.683)همان، ب: « در بگشای

 . واژگان گویشی2ـ1ـ6

ة هنری برجهان شعر و هنر اماروز حااکم   تازینی شاعرانه و نگاه ب جهانوقتی قرار باشد »
زبان نیز باید این فرفت را بیابد که وارد فضای شعر شاود، حتّای   ی در ا واژهباشد، پس هر 

فامیمیتی در  »(. استفاده از این قبیل واژگاان،  896: 6837)علیپور، « واژگان محلّی و بومی
: 6877)سانگری،  « آفریند که شاید واژگان زبان هنجار توانایی آن را نداشته باشاد  یمشعر 
، هاا  درخات هاا، اسام چیزهاا،     یدهاات تجو در کلماات  جس»گوید:  یم(. نیما در این زمینه 7
(. ایان دیادگاه   78: 6818)یوشیج، « ها ها، هر کدام نعمتی است. نترسید از استعمال آن یاهگ

رو شاده کاه حافال آن     پاسز نمانده و با اقباال خاوبی روباه    یبنیما در میان شاعران امروز 
اسات، هرچناد در شاعر اخاوان      ا فرهنگای اقاوام مختلاف    های بومی یلتمثاحیای نمادها و 
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نماودن   تار  هرچه برجسته برایخاود از ایان شیوه  ،در اشعار نایمایی اما بسامد باالیی ندارد.
 :همانند؛ کالم خود بهره گرفته است

 چون فد سبو سبزنا»ا 

 .(96، ج: 6831)اخوان ثال ، « ریبهاة فد مژد

 * سبزنا در گویش خراسانی به معنی سبزه است.

 ا بینم که پای پرپری در دستمرد ر»ا 

 با ففیر آشنای سوت

 (.13، الف: 6837)همان، « سوی بام خویش خواند تا نشاندشان

ی اسات کاه بارای نشااندن دیگار      ا مااده * پرپری در گویش محلّای خراساانی کباوتر    
 کنند. یمکبوترها از آن استفاده 

 (.618ب:  ،6831)همان، « ی خود را چون کُل بادامها زورقاندازیم  یم»ا 

 * کُل: پوست در گویش یزدی.

 . رویکردهای گوناگون بیانی و سبکی2ـ6

یوة بیاان خااص   شگاه شاعر به مقتضای موقعیت و به تناسب فضای کلّی شعر از زبان و 
آورد که این رویکرد یکنواختی بیان را به هم ریختاه،   یمیوة بیانی متفاوت روی شخود، به 

هاای بیاان،    یوهشا ی ادبی و گونااگونی  ها سبککند. تنوع  یمتوجه بیشتر خواننده را جلب 
 دهد. یمة وسیعی را در اختیار شاعران قرار گستر

 . ترکیب زبان رسمی و محاوره1ـ2ـ6

 بیند یمبار است  ین اولمثل اینکه »ا 

 بعد از آن تا مدتی تا دیر

 بال و رویش را
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 هی نواز، کرد، هی بویید، هی بوسید

 (.39، ج: 6831)اخوان ثال ، « الیدرو به یال و چشم او م

 (های فراهنجااری سابکی )یعنای آمیخاتن زباان رسامی و محااوره،        یوهشاخوان از این 
اسات و باه   « کتیباه و زمساتان  »شاعر  ی آن، دو ها نمونهکند که از بهترین  فراوان استفاده می

 شود. ی آن خودداری میها مثالشدن بح ، از ذکر  ی طوالنسبب 

 یوة بیان کهنشة امروز و سادبان . ترکیب ز2ـ2ـ6

اخاوان دیاده   « پیوندها و بااغ »و « مرد و مرکب»شعر ی این شیوه در دو ها نمونهبهترین 
 هاا  مصاراع ة جااد پای هام در   ها، زبان خراسانی و زبان متداول امروز پابه شود که در آن یم

 (.86: 6839کنند )ر.ک؛ حقوقی،  یمحرکت 

 ش محلی. ترکیب زبان رسمی و گوی3ـ2ـ6

 درد ی هما پنجهی دمساز و باشد ا زخمهگاهی که بیند »ا 

 خواند رثای عهد

 غمگین و آهسته و آیین عزیز، را

 ماند یمی خامو، ا لحظهاینک چگوری 

 خواند یمو آنگاه 

 شو تا به شوگیر ای خدا بر کوهساران

 (.96، الف: 6831)اخوان ثال ، « باره بارون... باره بارون، ای خدا می می

 بینم یمگریزم سوی درهایی که  یممن »ا 

 ی خونین که پیدا نیستا پنجهباز است، اما 

 از کیست !

 (.36)همان: « بندد یمرسم در را به رویم کیو  یمتا 
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 . روایت3ـ6

های ایجاد فراهنجاری سبکی، اشعار روایی است. روایت وقتای   ینهزمین تر مهمیکی از 
کناد. ایان فافاله باا      یمی بین راوی و شاعر ایجاد ا لهفافبا توفیف یا گفتگو همراه شود، 

انجاماد کاه درخاادمت    یما ایجااد تغییار در محاور قاراردادی زباان بااه ناوعی فراهنجااری        
گیاارد. توفاایف یااا گفتگااو روایاات را تباادیل بااه   یماای هنااری زبااان قاارار ساااز برجسااته
د )ر.ک؛ دها  یما کند و کالم را باه سامت ناوعی گفتاار نمایشای ساوق        یمای  واره داستان

 (.68: 6837سالجقه، 

 . روایت و توصیف1ـ3ـ6

 ة سدر کهنسالیشاخروی  اند نشستهدو تا کفتر »ا 

 پیکر که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی

 دو دلجو مهربان با هم

 (.61، الف: 6831)اخوان ثال ، « ی هر دوان با هم...ها غصهگوی  دو غمگین، قصه

یوة شا  افاوالً با توفایف در شاعرهای اخاوان فاراوان اسات.      ی روایت آمیخته ها نمونه
هاا   ی از آنا گونه رفت روایات، داستان گری اخوان بسیار بارز است. توفیف در پی یتروا

اشااره  « آنگااه پاس از تنادر   »و « خوان هشتم»توان به  یمی آن ها نمونهساخته که از بهترین 
باشاد کاه    شااهنامه ة او باه  عالقا از  تواناد ناشای   یما ة شاعر راوی به توفایف  عالق»کرد و 

 (.333: 6833)زرقانی، « وفیف یکی از محورهای افلی آن استت

 . روایت و گفتگو2ـ3ـ6

عنصر گفتگاو در روایات را در دو محاور گفتگاو باا خویشاتن و گفتگاو باا مخاطاب          
 توان بررسی کرد. یمآشکار یا نهان 
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 . گفتگو با خویشتن1ـ2ـ3ـ6

 ونقان چنگ بی این شکسته»ا 

 رنگ پیر رام چنگ، چنگی شوریده

 بیند یمگاه گویی خواب 

 خویش را در بارگاه پرفروغ مهر

 هان کجاست

 آیین قرن دیوانه   پایتخت این کج

 (.78، الف: 6837)اخوان ثال ، « با شبان روشنش چون روز

کناد کاه    یمروایت آغازشده در ادامه با پرسش و گفتگوی شاعر از خویش ادامه پیدا 
 آن، آمیختن دو سبک بیان با یکدیگر است.حافل 

 . گفتگو با مخاطب پیدا و پنهان2ـ2ـ3ـ6

 قفس بودیم ما که چندین سال با او هم»ا 

 ، در همه احوالقفسماندر 

 نفس بودیم هم

 پرسم این مردی است یماز شما 

 چسبد  ها وفلهکه به او آن 

 رویی او که از بس حجب و کم

 (.76، ج: 6831)همان، « بد !خس ینمدر حضور کور هم حتّی 
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 یگذار فاصله. تکنیک 4ـ6

زدایای سابکی اسات کاه از طریاق       ییآشنادر  تازهگیاری از شگردهای  تکنیک فافله
انجامد. از آنجاا   یمشود و به نوعی فراهنجاری  یمة اختصار اعمال نشاننوشتار یا استفاده از 

« مدرنیسم»ای در خدمت  یوهش است، که این شیوه به طور عمده در شعر معافر مطرح شده
 (.63: 6837آید )ر.ک؛ سالجقه،  یمشعر نو به شمار 

 منظار ی اختصااری، از دو  هاا  نشاانه ی از طریاق  گایار  فافاله گیاری نوشتاری یا  فافله
اسات. ایان شاگردی اسات کاه در ادبیاات         یبررسا زدایی سبکی و معنایی درخور  ییآشنا

وه، از نظر تقویات عنصار عاطفاه و ایجااز کاالم در      عال است. به کار نرفته کهن، هیچ گاه به
ة اداما ، هاا  عالمات محور معنایی نیز شایستة بررسی است. در واقع، شاعر به کمک نشانه یاا  

کناد و ذهان او را در یاک تعامال همدالناه باه چاالش         یما مطلب را باه خوانناده واگایار    
ان ببارد )ر.ک؛  کشاند تاا باه مقتضاای حاال، سالیقه و خواسات خاود مطلاب را باه پایا           یم

 (.69: 6837سالجقه، 

 کوشی که بر دل خلعت از لونی دگرپوشی  یم»ا 

 (.687، ج: 6831)اخوان ثال ، « ... افسوسها لحظهو اما 

 گوید یمشک راست  ه بیقص»ا 

 (.37)همان: « خواست لیک... یمتوانست او اگر  یم

 گیری یجهنت

کاارکرد ادبای زباان اسات و از     ی زباانی،  هاا  نقشة حوزاز جمله کارکردهای زبان در 
ی هاا  شاکل ی مبهم ادبای زباان، شاعر یاا شاعریت نهفتاه در اناواع گونااگون         ها نقشة جمل

هاای هار واحاد     یبررسا شناسای ارجااعی، در    گفتاری و نوشاتاری اسات. در مبحا  زباان    
در ایان  « زدایای  ییآشانا »منجر به  ها دالقید و شرط  شعری، مبح  سیالن معنا و آزادی بی

شاود.   یما شود و باا دوری از هنجاارگریزی در سااختار داللتای شاعر مطارح        یمی نوع ادب
های آفرینش ادبای اسات کاه اخاوان      یوهشی بدیع، از ها بزدایی و استفاده از ترکی ییآشنا

ی هاا  باست و با آفرینش ترکیا  ثال  از این هنر و توانایی ذاتی در شعر خود استفاده کرده
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یاری  گ فافاله با استفاده از محور همنشینی و جانشینی و شگرف و دارای معانی ژرف و نیز 
است. وی در اشعار خود فاراوان   از زبان معیار، سبب نوعی ساختارشکنی در زبان شعر شده

است و از این رهگیر توانسته زبان خود را غنا و توسعه بخشاد.   از هنجارگریزی بهره گرفته
کاارگیری برخای از    ة زباان و باه  بالقوّای ه ییتواناآگاهی اخوان از این امکانات، عنافر و 

هاا در زباان شاعری، سابب ارتقاای       یساختارشاکن ها و  یتظرفگونه  یناهای زبانی و  یرهذخ
اسات و جایگااه او را در مقایساه باا      خاود شاده   عصار  هام شعر وی در میان دیگر شااعران  

 است. بسیاری از آنان متمایز کرده

 منابع

 . تهران: زمستان.از این اوستا  (. الف.6831اخوان ثال ، مهدی. )

 . تهران: زمستان.زمستان(. ب.  6831اااااااااااااااااااااا . )

 . تهران: زمستان.سه کتاب(. ج. 6831اااااااااااااااااااااا . )

 . تهران: زمستان.آخر شاهنامه(. الف. 6837اااااااااااااااااااااا . )

، تحلیال و تفسایر از محماد    انتخااب  .دۀ شعر اخوانگزی(. ب. 6837ااااااااااااااااااااااا . ) 
 : نگاه.تهران حقوقی.

 .بزرگمهر . تهران:8. چ زندان حیاط کوچک پاییز در در(. 6878اااااااااااااااااااااا . )

 . تهران: نشر مرکز.3. چ ساختار و ت ویل متن(. 6839احمدی، بابک. )

 قطره. . تهران:شناسي مقدمات زبان(. 6873باقری، مهری. )

 . تهران: نگاه.سفر در مه(. 6836پورنامداریان، تقی. )

 : نگاه.تهران .شعر زمان ما(. 6839حقوقی، محمد. )

 . تهران: مروارید.9. چ فرهنگ اصطالحات ادبي(. 6868داد، سیما. )

 یو محمادتق  یااوسفی  ینغااالمحس  ة. ترجما ادبـي  های نقـد  شیوه(. 6878) یوید.د ،دیچز
 نتشارات علمی و فرهنگی.: افدقیانی. تهران

 : ثال .تهران .انداز شعر معاصر چشم(. 6833زرقانی، سید مهدی. )

 . تهران: مروارید.ها يکاشۀ زادامیر(. 6837سالجقه، پروین. )

آموزش زبان و ادب «. هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر(. »6877سنگری، محمدرضا. )
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 ة ابوالحسن نجفی. تهران: زمان.ترجم. ادبیات چیست(. 6891سارتر، ژان پل. )

 . تهران: سخن.6. چ رستاخیز کلمات(. 6866کدکنی، محمدرضا. )  یعیشف

 . تهران: آگاه.یقي شعرموس .(6839) ااااااااااااااااااااااااااااااا .

 . تهران: فردوس.6. چ نقد ادبي(. 6873شمیسا، سیروس. )

آمـوزش زبـان   «. زدایای درآفارینش زباان ادبای     ییآشانا  نقش(. »6838) .اکبر یعلشیری، 

 .76ا96 فص .96 ، .وادب فارسي

 ة مهر.سور. تهران: 6. ج 8. چ از زبان شناسي به ادبیات(. 6868) .کور،ففوی، 

 ة مهر.سور. تهران: 6. ج 8. چ شناسي به ادبیات از زبان(. 6838اااااااااااااااااا . )

. و سـاختارگرایي(   یيگرا معاصر )صورت ي ادب نقدهای  یهنظر .(6877) یار.مهعلوی مقدم، 
 تهران: سمت.
 . تهران: فردوسی.ساختار زبان شعر امروز(. 6837علیپور، مصطفی. )

 . تهران: امیرکبیر.8. ج ۀ ادبیات و نقد ادبيدربار(. 6878. )خسرو فرشیدورد،

 . تهران: سمت.نقد بدیع(. 6837) فشارکی، محمد.

 . تهران: فردا.دیالتیک نمادها(. 6877)مهرگان، آروین. 

 . ترجمة نسرین پروینی. تهران: امیرکبیر.ۀ نقددربارگفتاری (. 6819هوف، گراهام. )

 .. تهران: دنیای همسایهها حرف(. 6818یوشیج، نیما. )


