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چکیده
آشناییزدایی یکی از اساسیترین مفاهیم مطارح در نظریاة فرمالیساتهاای روس اسات کاه
هدف آن ،بررسی جنبههایی از زبان است که منجر به آفرینش ادبی میشاود .تمهیادات ادبای باه
سبب کاربرد فراوان تکراری مایشاوند و تواناایی ایجااد غرابات را از دسات مایدهناد .در یاک
تعریف گسترده آشناییزدایی ،عبارت از تمام شاگردها و فناونی اسات کاه نویسانده یاا شااعر از
آنها بهره میبرد تا جهان متن را به چشم مخاطبان خود بیگانه بنمایاند .هنرمندان با ایجاد تغییرات
در تمهیدات کهنه و تکراری ،باع برجسته شدن فرم و به وجودآمادن زباان ادبای مایشاوند .از
طریق آشناییزدایی ،شاعر دریافتهای عادی خوانناده را تغییار مایدهاد کاه باه ایان ناوع کاار،
«تکنیک ادبی» نیز میگویند .در این مقاله ،با عنوان «آشناییزدایی و برجستهسازی در آثار مهدی
اخوان ثال » تال ،شدهاست باا تکیاه بار دیادگاههاای فرمالیساتهاا در زمیناة آشاناییزدایای و
برجسااتهسااازی ،اشااعار ایاان شاااعر توانااای ادب فارس ای از جنبااههااای مختلااف زبااانی ،بیااانی،
زیباییشناسی و «آشناییزدایای» کاه هادف افالی ایان پاژوهش اسات ،تحلیال و بررسای شاود.
بررسیهای به عمل آمده در این مقاله نشان میدهد که اخوان از رو ،آشناییزدایی بسایار بهاره
بردهاست و بدین طریق ،زبان شعری خود را برجسته نمودهاست.

واژگان کلیدی :آشناییزدایی ،فرمالیسم ،هنجارگریزی ادبی ،مهدی اخوان ثالث.
*
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مقدمه
آنچه یک اثر را ماندگار میکند ،چگونگی بیان و بهکارگیری زبان است؛ یعنی اینکاه
نویسنده چگونه از کارکردهای زبانی ،بیانی ،واژهای و زیباییشناسی بهاره باردهاسات؛ باه
عبارت دیگر ،یعنی منتقدان ،اثرادبی را فرایندی میدانند که مهمترین ویژگای آن ،شاکل
متمایزساختی ،آوایی ،نحاوی ،معناایی و در مجماوع ،هماة کارکردهاای ادبای آن اسات.
آشناییزدایی و هنجارگریزی از مباح افلی نقد فرمالیستی و رویکردهای ناوین در نقاد
ادبی به شمار میآید که در سالهای اخیر طرفاداران زیاادی باه خاود جلاب کاردهاسات.
آشناییزدایی ،یعنی تازه و نو ،غریبه و متفاوتکاردن آنچاه آشانا و شاناخته شادهاسات و
یکی از مهمترین نظریهها و تکنیکهای ادبی است که اولین باار در مکتاب شاکلگرایاان
(فرمالیستهای) روس مطرح شد .ویکتور اشکلوفسکی نخستین بار این مفهاوم را در ساال
 6667ماایالدی در رسااالهای بااه نااام «هناار بااه مثاب اة تمهیااد» مطاارح کاارد و واژة روساای
 Ostrannenjaرا برای این افطالح بهکار گرفات (ر.ک؛ علاوی مقادم .)689 :6877 ،در
این مقاله ،به مهمترین انواع آشناییزدایی در آثار مهدی اخاوان ثالا مایپاردازیم .ذهان
واژهساز ،خالق و عبارتپرداز اخوان ثال سبب شدهاست که قرینههای واژگاانی بارایش
تداعی شود و گاه هنجارگریزی یا هنجارستیزی به شاکلهاایی متفااوت در شاعر ،نماود
پیدا کند.

 .1آشناییزدایی
«آشناییزدایی» بر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمارة زنادگی داللات دارد و زباان
ادبی را از زبان محاوره و عادی متمایز میسازد .تمهیدات ادبی و هنری ساازههاا باه سابب
کاربرد فراوان ،تکراری میشود و توانایی القا و ایجااد «غرابات» و «تاازگی» در ماتن را از
دست میدهند و کار هنرمند ،فعال کردن هنر سازههای ازکارافتاده با نظامبخشای جدیاد و
شخصی خود است (ر.ک؛ شفیعی کدکنی .)681 :6866 ،مفهوم آشاناییزدایای ریشاه در
روانشناسی گشاتالت دارد و هار ادراک حسای باه عاادت تبادیل مایشاود و کاارکردی
خودکار می یابد .بنا بر این عادت و کارکرد ،میتوانیم از هر شاکلی محتاوایش را حادس
بزنیم و بپنداریم که آن را میشناسیم .اما کارکرد افلی هنر این است که بیااموزیم تاا هار
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شکل عادت را کنار بگیاریم .شگرد هنر همه چیاز را ناآشانا و مابهم مایکناد .از ایان رو
ادراک حسی را دشوار و دیریاب میسازد (ر.ک؛ احمدی .)36 :6839 ،هادف از ایااجاد
آشاناییزدایی در یاک اثر ادبی ،جلب توجه ذهن مخاطب به موضوع اسات ،باه گوناهای
که برای ادراک یک موضوع ،ذهن او وادار به تال ،و کاوشش بایشتر شود .هرچه تال،
ذهنی ما برای دریافت یک موضوع نامتعارف بیشاتر شاود ،طبعااً لایّت ناشای از درک آن
نایز افزایش خاواهد یافت .چنانکه شکلوفسکی در مقالة خود میگوید:
«شگرد هنر ،ناآشنا کردن موضوعات و مشکل کردن فورتهاست .مشاکل
تولید میکند تاا احساس لیت را طاوالنی کاند؛ زیرا فرایند درک حسای ،یاک
پایان جمالشناسیک هنری و لیتبخش دارد و هرچاه طاوالنیتار باشاد ،زیبااتر
است» (شیری.)6 :6838 ،

 .2هنجارگریزی
هنجارگریزی یکی از مؤثرترین رو،های برجساتگی زباان و آشاناییزدایای در شاعر
اساات کااه بساایاری از شاااعران از آن بهااره بااردهانااد .همچنااین ،هنجااارگریزی یکاای از
شگردهاییاست که اِعمال آن بر زبان ،موجب تقویت ،تحریف ،ایجاز و یا واژگونی زباان
معمول میشود .این افطالح برگرفته از حاوزة زباانشناسای مادرن و نقاد زباانشناسایک
است و از رهگیر زبان انگلیسی به مباح نقد ادبی و زبانشناسای فارسای راه یافتاهاسات.
انحراف از فرم در حوزة زبانشناسی به هر نوع استفادة زبانی اشاره دارد؛ از جمله کاارکرد
معناشناسیک تا ساختار جمله که مناسبات عادی و متعارف جهان در آن رعایت نشاود .در
نقد زبان شناسیک ،بررسی موارد انحاراف از فارم یکای از شایوههاای اساسای در درک و
انتقال پیام متن است (ر.ک؛ داد .)986 :6868 ،لیچ هنگاام بحا درباارة هنجاارگریزی و
قاعدهافزایی ،محدودیتی برای این دو قائل میشود .از نظر او ،هنجارگریزی میتواناد تنهاا
بدان حد پیش رود که اختالل ایجاد نکند و برجستهسازی تغییرپییر باشد .شفیعی کادکنی
نیز بر این نکته تیکید دارد و معتقد است که هنجارگریزی باید افال رساانگی را مراعاات
کند (ر.ک؛ ففوی.)37 :6868 ،
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پس هنجارگریزی در کُل ،انحاراف از قواعاد حااکم بار زباان هنجاار اسات ،هرچناد
منظور از آن ،هر گونه انحراف از قاعدههای زبان هنجار نیست؛ زیرا گروهی از انحرافها
تنها به ساختی غیردستوری منجر میشود و خالقیت هناری باه شامار نخواهاد رفات ،پاس
هنجارگریزی باید نقشمند ،جهتمند و غایتمند باشد (ر.ک؛ همان.)96 :

 .3روشهای آشناییزدایی
 .6آشااناییزدایاای درسااط زبااان :در ایاان شاایوه ،مشااکل و دیریاااب کااردن زبااان ،بااا
بهرهگیری از فور خیال ،همچون استعاره ،تشبیه ،مجاز ،کنایه و نیز آرایههای ادبای ایجااد
میشود.
 .8آشناییزداییدر سط مفهوم :یعنی وارونه کردن مفاهیم یا باورهای پییرفتاهشاده و
نمایش آنها از یک دیدگاه متفاوت.
 .8آشااناییزدایاای در سااط شااکلهااای ادباای :عبااارت اساات از شکسااتن معیارهااای
پییرفتهشدة ادبی یا افالت بخشیدن به شکلها و قالبهای فرعی هنری.

 .4انواع آشناییزدایی در شعر اخوان ثالث
یکی از مهمترین چالشهای بح هانجارگریزی ،مشاخص کاردن ماارز ماایان زباان
هنجار و زبان فراهنجار اسات ،اما «آنچه تا اینجا مسلم مینماید ،این است که مایتاوان باه
توفیف هنجارگریزیهای بالفعل پرداخت .به اعتقااد لایچ ،زباان ادبای نسابت بااه دیااگر
گاونههای کااربردی زباان پیچیدهتار اسات .خودارجاااع اساات و از خودکااری کمتاری
برخوردار است» (همان .)83 :موضوع دیاگر این اسات کاه هار گوناه گااریز از هنجاار را
نمیتوان عامل برجستگی کالم و یا آشناییزدایی به شمارآورد ،بلکه هنجاارگریزیهاایی
میتوانند باع ایجاد آشنایی زدایی و برجستگی کالم شوند که سه ویژگی مهام درآنهاا
رعایت شده باشد؛ یعنی نقشمند ،هادفمناد و جهاتمناد باااشند .در غیار ایان فاورت،
هنجارگریزی باع درهم ریختن نظام زبان مایشاود .از دیاد شافیعی کادکنی در کتااب
موسیقی شعر« ،شرط افلی در این توسعههای زبانی این است که شاعر باتصرّف خااود دو
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کاار دیگر را هم تعهد کند6 :ا رعایت افل جمالشناسیک8 ،ا افال رساانگی و ایصاال»
(شفیعی کدکنی.)86 :6839 ،

4ـ .1آشناییزدایی دستوری (نحوی)
«نحو به مجموعاة قواعادی گفتاه مایشاود کاه از چگاونگی همنشاینی تکواژهاا روی
زنجیرة گفتار و ساختن واحدهای بزرگتر گفتگو میکند» (باقری .)696 :6837 ،حال اگار
شاااعر بااا دخاال و تصاارف در ایاان قواعااد ،پااا را از محاادودة معیااار فراتاار بگاایارد ،بااه
آشناییزدایی نحوی که دشوارترین گوناة آشاناییزدایای اسات ،دسات زدهاسات؛ «زیارا
امکانات نحوی هر زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی ،محدودترین امکاناات اسات؛ آن
تنوعی که در حوزههای باستانگرایی ،واژگانی با خلق مجازها و کنایاات وجاود دارد ،در
قلمرو نحو زبان قابل تصور نیست» (شفیعی کدکنی .)88 :6839 ،در این ناوع فراهنجااری،
شاعر از تمام قواعد دستوری زبان عادی و هنجار فراتر مایرود .ایان جادایی از معیارهاای
کلیشهای زبان به برجستگی جمالت با نقشها و سازههای دستوری میانجامد .نموناههاای
شاخص این دگرگونیها در آثار اخوان چنین یافت میشود:

4ـ1ـ .1جابهجایی ارکان جمله
تغییر محل طبیعی ارکان جمله اگار ناشای از ضارورت وزن نباشاد و باه منظاور جلاب
توجه خواننده و دقت او روی کلمه یا کلمههایی خاص باشاد ،از جنباههاای بالغای کاالم
محسوب میشود که وقتی برخالف ساخت و آرایش طبیعی جمله فاورت مایگیارد ،باه
سبب خالف عادت بودن ،خواننده را غافلگیر میکند و توجه او را برمیانگیزد .ایان حاال
سبب می شود که خوانناده از حاال و هاوای روحای خاود رباوده شاود و از نظرگااهی باه
موضوع نگاه کند که شاعر میخواهد (ر.ک؛ پورنامداریان.)871 :6836 ،
«ای شط شیرین پرشوکت من! ای با تو من گشته بسیار
در کوچههای بزرگ نجابت» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)11 :
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در جملة «با تو من بسیار در کوچههای بزرگ نجابت گشتهام» جاباهجاایی در راساتای
برجستهسازی عنافر جمله انجام شدهاست.

4ـ1ـ .2جابهجایی ضمیر
یکی از رو،های هنجارگریزی و برجستهسازی در سخن ،جابهجایی یا جهاش ضامیر
است که در شعر اخوان برای رعایات وزن شاعر نیماایی ،ضارورتهاای شاعری و عوامال
موسیقایی کالم بسیار استفاده شدهاست:
ا «باز چشم او به رخش افتاد .اما ووووای! دید
رخش زیبا ،رخش غیرتمند ،رخش بیمانند
با هزار ،یادبود خوب خوابیدهاست» (همان ،ب.)838 :
ا «با کدامین خلعتش آیا بدل سازم
کم نه در سودا ضرر باشد» (همان.)683 :
ا «سپرده با خیالی دل
نه ،از آسودگی آرامش حافل
نه ،از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامنها» (همان ،6831 ،الف.)69 :
جابااه جااایی ضاامیر متصاال « »،و کاااربرد آن پااس از حاارف نفاای ،زبااان را برجسااته
ساختهاست.

4ـ1ـ .3تقدیم فعل بر ارکان جمله
مقدم آوردن فعل بر سایر ارکان جمله ،یکی از تمهیدات شاعران معافر برای نزدیکی
به زبان گفتار است ،ضمن آنکه با این ترفند فراهنجاری ،فعل در جمله برجسته مایشاود و
القای مفهوم آن با تکیه و تیکید بیشتری فورت میگیرد:
ا «آبیاری میکنم اندوهزار خاطر خود را
زان زالل تلز شورانگیز» (همان ،6837 ،الف.)38 :
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ا «نگه میکرد غار تیره با خمیازة جاوید» (همان ،6831 ،ب.)93 :
ا «میاندیشید که نبایستی بیندیشد
چشمها را بست و دگر تا مدتی چیزی نیندیشید» (همان.)839 :

4ـ1ـ .4کاربرد ساختهای فعل به جای یکدیگر
کاربرد فعلی به جای فعل دیگر ،هرچند ظاهر کالم را غریب میکند ،اما اگر باا دقات
و هوشمندی همراه نباشد ،به بافت طبیعی زبان آسیب میرساند:
ا «هر طرف میسوزد این آتش
پردهها و فر،ها را تارشان با پود» (همان.)33 :
کاربرد فعلهای گیرا و ناگیرا «میسوزاند» و «میسوزد»« /بپوشد» و «بپوشاند»
ا «زمستان گو بپوشد شهر را در سایههای تیره و سرد( »،همان ،الف.)73 :

4ـ1ـ .5تقدیم مضافٌإلیه ضمیری بر صفت
در سااازههااای اضااافی وابسااتهای ،فاافت پاایش از مضااافإلیااه مایآیااد ،امااا در گوناة
فراهنجاری آن ،مضافإلیه را در فورت ضمیر بودن بر ففت مقدم کردهاند .خلق چناین
ساختمانی در راستای برآورده شدن سه هدف است:
6ا تیکید و برجسته نمودن ففت و تحکیم مالکیت در مقابل مضافإلیه.
8ا اشباع موسیقی کالم.
8ا ایجاز در لف ،و معنا.
این ساخت از ابداعات نیماست که از سوی بیشاترین شااگردان او اساتقبال شادهاسات
(ر.ک؛ علیپور.)63 :6837 ،
«ما برای فت سوی پایتخت قرن میآییم
تا که هیچستان نُهتوی فرا این غبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغهامان ،تیز
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غر ،زهرهداران کوسهامان ،سهم
پر ،خارا شکاف تیرهامان ،تند نیک بگشاییم» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)38 :
این پاره از شعر اخوان از محکمترین و خو،آهنگترین قطعات اوست .آنچه به ایان
بافت استحکام و عظمت بخشیده ،جابهجایی مضافٌإلیه و ففت اسات ،تیکیاد و تکیاهای
که در ففتهای پایان مصراعها نهفته است و نیز تکمیل موسیقی با طنین و ضربآهناگ
حافل شدهاسات ،از ایان تیکیاد باه تجسام و تصاویرگری فضاای میادان بارای خوانناده
میانجامد .استفادة هنرمندانه از این ساخت ،یکی از ویژگیهای سبکی اخوان است:
ا «این سپاه را سردار
با پیامهایش ،پاک
با نجابتی ،قدسی( »...همان ،6831 ،الف.)68 :

4ـ1ـ .6فاصلۀ بین صفت و موصوف
این شیوه نیز از ابداعات نیما در قطعة «روی بندرگاه» است .اخوان در عطا و لقا درباارة
این تجربة نیما میگوید:
«خیلی هم ساده و هم زیباست .بالغتی بلیغ را متضمن است .از ایان ساادهتار
دیگر چه می خواهید این شیوه ضمن برجسته کردن ففت تکیه و تیکید بار آن
را نیز مد نظر دارد .این به سبب نقش ویژهای است که فافت در میاان مجموعاة
عنافر نحوی بر عهده دارد» (علیپور.)688 :6837 ،

ا «بر درة عمیق که پستوی جنگل است
لختی سکوت چیره شود ،سرد و ترسناک» (اخوان ثال  ،6831 ،ب.)638 :
ا «همان بهرام ورجاوند
که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست
هزاران کار خواهدکرد نامآور
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هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکوه» (همان).

4ـ .2جابهجایی عناصر نحوی
دخالت شاعران امروز در قراردادهای دستوری و هنجارهای طبیعای زباان بارای ایجااد
ساختهای نحوی تازه و سرانجام ،رسیدن به شعر ناب ،گاه ازحد جابهجایی اجزا و ارکان
جمله فراتر میرود ،چندان که به تغییر هویت شاخصاههاای دساتوری و کااربرد آنهاا باه
جای یکدیگر منجر می شود .اگرچه در شعر گیشته نیز نمونههایی از این تجربهها بهندرت
و به گونهای اتفاقی ر دادهاست ،اما آنچه مطارح اسات اینکاه تجرباههاا در شاعر اماروز
تعمدی و برای رسیدن به سبک زبانی خاص آزموده میشود (ر.ک؛ علیپور.)67 :6837 ،

4ـ2ـ .1قید در جایگاه اسم
ا «شرطهایی که بستم باز با هرگز» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)839 :
ا «لحظهها مثل فف موران خوابآلود
با همیشه همعنان میرفت» (همان.)839 :
اخوان «همیشه و هرگز» را که در زبان فارسی قید هساتند ،باا دیادگاه تاازه در جایگااه
اساام قاارار دادهاساات و از اسااتعداد تحااول در ایاان واژگااان بااه عنااوان اباازاری در راسااتای
آشناییزدایی از زبان سود بردهاست.

4ـ2ـ .2قید در جایگاه صفت
ا «آهای با توأم ،دریچة بیدار
از کوچة همیشهترین هرگز و هنوز
آهای با تو ......میشنوی » (همان.)868 :
قید همیشه مانند ففت با وند تصریفی «ترین» پیوند خورده ،اما اخوان با قارار دادن دو
قید «هرگز و هنوز» به عنوان موفوف این ففت به اوج رساندهاست.
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ا «و با دیوار و سیمِ خار هرگز هیچ گه مسدود» (همان.)686 :
«هرگز و هیچ گه» با اضافه شدن به اسم ،نقاش فافت پییرفتاهاناد .ایان هماان چیازی
است که به عنوان بُرد واژه مطرح میشاود .واژگاان تواناایی فراوانای دارناد .کشاف ایان
تواناییها به واسطة دقت ،استعداد وجسارت شاعر ممکن میگردد (ر.ک؛ علیپاور:6837 ،
.)686

4ـ2ـ .3استفاده از صفت به جای اسم
از تجربههای مهم زبانی شعر امروز ،جابهجایی واحدها و اجزای ساخت عبارت اسات.
طبق قراردادها و قواعد دستوری زبان ،ففت ،وابستة اسمی است که پس از آن مایآیاد و
آن را توفیف میکند ،اما گاه بهضرورت با حیف کسره پیش از اسم قرار میگیرد و بااز
همان وظیفة وففی را دارد ،اما در شعر اماروز ،باا شایوهای از جااباهجاایی اسام و فافت
مواجه میشویم که کامالً با آنچه ترکیب مقلوب خوانده میشود ،متفااوت اسات .در ایان
ساختار ،ففتی که پیش از اسم میآید ،وظیفة توفیف اسم را ندارد ،بلکه تمام بار معنایی
ترکیب بر دوشش گیاشته میشود .این ساخت نحاوی کاه نادرتاً در آثاار شااعران کهان
دیده شده ،به عنوان یک بادعت موفاق شااعرانه از ساوی نیماا و شااگردان او در ساطحی
گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاست (ر.ک؛ علیپور.)668 :6837 ،
ا «این فصل فصلهای نگارینم
سرد سکوت خود را بسراییم
پاییزم ای قناری غمگینم» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)31 :
ا «خالی هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی» (همان ،6831 ،ج.)689 :

4ـ2ـ .4استفاده از اسم به جای صفت
ا «بیجدال و جنگ
ای به خونآغشتگان کوچیده زین تنگآشیان ننگ» (همان ،الف.)78:
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در این بند« ،ننگ» جانشین «ننگآلوده» شدهاست.

4ـ .3بدعت درکاربرد عناصر نحوی
زبان باید توسعه یابد تا قادر باشد افقهای در حاال توساعة شااعران را برتاباد .تاال ،و
تقالی شاعران و خطر کردن در حوزة زبان ناشی از همین دیدگاه است؛ تالشای کاه ناه از
سَرِ ناچاری ،بلکه با آگاهی و دانش انجام میپییرد (ر.ک؛ علیپاور .)681 :6837 ،کااربرد
دو حرف پرسش برای یک جمله را میتوان از این گونه بدعت دانست:
ا «آیا چگونه باید باور کرد
این دستهای این همه انسانی» (همان ،ج.)87 :

 .5آشناییزدایی معنایی
شاعر با بهکارگیری آرایههای زیباشناختی و معنایی ،برجستهسازی ادبی میکناد و «در
زبان خودکار ،هر واحد معنیدار زبان برحسب مؤلفههای معنایی خود و با توجه باه قواعاد
ترکیبپییری معنایی به هنگام هامنشاینی باا واحادهای دیگار ،تاابع محادودیتهاایی در
کاربرد است» (ففوی.)39 :6868 ،
حوزة معنی به عنوان انعطافپییرترین سط زبان ،در برجستهسازی ادبی مورد استفاده
قاارار مایگیاارد .همنشااینی واژههااا باار اساااس قواعااد معنااایی حاااکم باار زبااان معیااار ،تااابع
محدودیتهای خاص خود است .فنایعی از قبیل استعاره ،مجاز ،تشخیص ،پاارادوکس و
جز آن که به فورت سنتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطارح مایشاوند ،بیشاتر در
چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسی هستند:
ا «در کوچههای چه شبهای بسیار،
تا ساحل سیمگون سحرگان رفتن
در کوچههای مهآلود بس گفتوگوها
بیهیچ از لیّت خواب گفتن» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)17 :
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در ایان شاعر ،شاعر «سحرگاه» را به «ساحل سیمگون» تشبیه مینماید کاه تشابیه بسایار
بدیع و زیبایی اسات .اماا در ناوع دوم آشاناییزدایای معناایی ،شااعر از آرایاههاا کماک
نمیگیرد ،بلکه در خود کالم ،مفهوم آشناییزدایی و عادتستیزی دیاده مایشاود ،وقتای
اخوان میسراید:
ا «باغ بیبرگی که مایگوید کاه زیبا نیست
داستان از میوههای سر به گاردونساای اینک خفته در تابوت پَست خاک مایگویاد»
(همان ،6831 ،ب.)698 :
زیبا دانستن «باغ بیبرگی» که معموالً در زبان فارسی نماد خازان اسات و چنادان زیباا
هم به نظر نمیرسد ،از منظر شاعر ،ایجاد نوعی عادتستیزی و آشااناییزدایای در حااوزة
معنایی است که بدون هایچ آرایاهای در شعر به وجود آمدهاست ،ولی شاعر با بهرهگیاری
از استفهام انکاری ،زیبایی آن را دوچندان کردهاست .در ادامة همین شعر است که اخاوان
برخالف عادت رایج که بهار را زیاباترین و باهترین فصل سال به شمار میآورند ،پااییز را
پادشاه فصلها میداند و میسراید:
ا «جاودان بر اسب یالافشان زرد ،میچمد در آن
پادشاه فصلها پاییز» (همان).

5ـ .1تشبیه
تشبیه از دید زبانشناسی عبارت است از« :انتخااب دو نشاانه از روی محاور جانشاینی،
برحسب تشابه و ترکیب آنها بر روی محور همنشاینی» (فافوی .)681 :6838 ،همچناین،
«تخیل زبان را تازه و باطراوات میکند که این نکتاه باا موضاوع آشاناییزدایای از زباان و
خالف عادت نمودن آن به چشم خواننده ارتباط دارد» (پورنامداریان .)31 :6836 ،عاالوه
بر این ،کسانی که شعر را تجلی زندگی شاعر میدانند ،تغییر ساختار زندگی معافار ،دیاد
تازة شاعران به جهان و پدیدهها را دلیل ناهمااهنگی افکاار و اعتقاادات و نیاز تجرباههاای
شخصی شاعر معافر با تصاویر کهنه و کلیشهای ادبیات کهن میپندارند و به همین دلیال،
آفرینش را امری ضروری بارای شااعران ناوپرداز مایدانناد (ر.ک؛ زرقاانی.)88 :6833 ،
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بنابراین ،تشبیه از مهمترین ابزارهای تصویرسازی در شعر محسوب میشاود و شااعران باه
کمک آن میتوانند به توفیف یک پدیده بپردازند که حافل همنشاینی واژههاسات .راز
زیبایی تاشبیه در همانندیهای پیشبینینشدهای است که برای انسان کشف میکند .تشبیه
ذهن انسان را باا شاگفتی ،درنگ و تاال ،همراه میسازد و این تال ،ذهنی ،منشاء لایت
هنری است .تشبیههای بهکار رفته در اشعار نیمایی اخوان ،گاهی گسترده و گاهی نیاز بلیاغ
هاستند که فاهم آنها به تال ،و کوشش ذهنی بیشتری نیازمند است.
اخوان در کاربرد تشابیه در اشاعار نیماایی خااود مااانند ناایما ،شااعری سانّتشاکن و
نوگراساات کااه درآفاارینش تصاااویر شااعری خااود در بیشااتر مااوارد بااه آشااناییزدایاای و
برجستهسازی روی آوردهاست .تشبیههای او چانان مؤثر و زیبا در متن شعر بهکار رفتاهاناد
که چون مغناطیسی سایر اجزای کاالم را بر گرد خود جامع ناامودهاناد؛ چناانکاه در بناد
زیر مشاهده میشود:
ا «برکه چون عهدی که با انکار
در نهان چشمی آبی خفته باشد بود
بیشه چون نقشی
کاندر آن نقا ،مرگ مادر ،را گفته باشد بود
آسمان خامو،
همچو پیغامی که کس نشنفته باشد بود» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)666 :
« 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
غنی و پربار مای کناد ،توجاه او باه دنیاای گساترده و بااساتعداد ادب و فرهناگ
کالسیک و دنیای زنده اطراف است که ماهرانه به هم پیوناد خاوردهاناد ،در آن
ناهمگونی دیده نمیشود .افوالً تشبیهات اخاوان ،بادیع ،زیباا و غریاب هساتند.
کیفیت تشبیهات او بر آشناییزدایی بنا شدهاست» (زرقانی.)383 :6833 ،

ا «گرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس
قهوهخانه گرم و روشن بود همچون شرم» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)79 :
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این ویژگی بارز تشبیهات اخوان است که در بیشتر آنها ،نکاات آشانا و محساوس باه
امور ذهنی و معقول مانند شدهاست.
ا «چشمی که خو،ترین خبر سرنوشت بود،
از آشیان سادة روحی فرشتهوار،
کز روشنی چو پنجرهای از بهشت بود،
خندید با مالمت ،با مهر ،با غرور» (همان ،ب.)663 :
اگر یکی از هنرهای شاعران بازرگ را یافتن وجاه شابههاای جدیاد و کشاف رواباط
پنهان بین اشیاء به شمار آوریم ،بیتردید باید اخوان را در این زمینه شاعری بسایار بازرگ
به شمار آورد .درخور تیمل است که «تشبیهات غریب ا در مقابال تشابیهات مبتایل ،یعنای
کلیشهای و تکراری ا حافل ذهان خاالق شاعران و مبیّن نوآوری ایشان اسات .هنرمنادان
از این طریق مدام به ابعاد جهان و حوزة معناهاا مایافزایناد و جهاان را متوساع و گساترده
میکنند» (شمیسا)638 :6878 ،؛ چنان کاه اخاوان در بناد زیار باین «آه» خاود و «عفریتاه»،
قرابت و نزدیکی و شباهت مییابد و میسراید:
ا «آتشین بال و پَر و دوزخی و نامه سیاه،
جهد از دام دلم فد گاله عافریتة آه» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)86 :
ا «حریفا میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد» (هماان ،6831 ،ب:
.)683
ذهن معتاد ادبیات «بید» را نمااد لرزیادن مایداناد و از آن بهاره مایبارد ،اماا شااعر باا
دیدگاهی نو« ،موج» را جایگزین این مشبهبه تکراری کرده تا مفهوم تارس را از آن دور و
محتوای خشم و خرو ،به آن ببخشد.
ا «سرود کلبة بیروزن شب
سرود برف و باران است امشب» (همان.)83 :
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شاعر جامعة پراختناق را به «کلباهای بایروزن» تشابیه کارده کاه هایچ گوناه راه نَفَاس
کشیدن و آزادی را برای ساکنان آن باقی نگیاشتهاسات .روزناههاا و دریچاههاای امیاد و
آزادی کلبه به وسیلة شب فراگیر بسته شدهاست و تنها سرود و آوازی که به گو ،جامعاه
میرسد ،سرود برف و باران یا خبرهای ظلم و ستم رژیم میباشد.

5ـ .2استعاره
شاعر با استفاده از پدیدههای زبانی استعاره در شاعر خاود ،واژه یاا جملاه را در معناای
غیرقراردادی آن بهکار میبرد و درک معنای قراردادی و غیرقراردادی آنهاا را بار عهادة
خواننده می گیارد .زبان شعر بر تخیل استوار است و بزرگتارین نیااز زباان شااعرانه ،ابهاام
است .نیما بر این باور است که کارهای باعمق اساساً ابهامانگیز هستند و واژهها در شعر باه
دلیل داشتن داللت معنایی گوناگون سبب ابهام مایگردناد کاه ایان داللاتهاای معناایی،
ناشی از معانی استعاری و مجازی آنهاست (ر.ک؛ علیپور .)88 :6837 ،اما ایان معاانی بار
اثر کثرت استعمال تبدیل به معانی قاموسی میشوند .تفاوت شاعر با غیرشاعر ،جسارت در
کاربرد واژهها با داللتهای معنایی جدید ،ضمن رعایت دو افل زیباییآفرینی و رساایی
کالم است که بخش درخور توجهی از آشاناییزدایای معناایی را شاامل مایشاود (ر.ک؛
شفیعی کدکنی.)88 :6839 ،
ا «در کوچههای نجیب غزلها که چشم تو میخواند» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)17 :
«غزل خواندن چشم» استعاره از نگاههاای عاشاقانه اسات .اساتعاره ،زباان را دیریااب و
غریب می کند ،اما شعر اخوان ساده و زودفهم است ،به دلیل آنکاه اساتعاره را در دساتگاه
تصویرگری فنعت پایه قرار ندادهاست و هر جا که محتوای کالم ایجاب میکند ،در حد
متعادل از آن بهره بردهاست.
ا «وای بر من! بنگر چه شاباشی ترا میگویم ! بشاکنادم کلاک حنطال پاا( »،هماان،
 ،6831ج.)881 :
«کلک حنطل پا ،»،استعاره از قلم غمگین سراست.
در اینجا ،پارهای از استعارههای اسمی شاعر فرفاً نام برده میشوند:

متنپژوهیادبی؛ سال  ،32شمارة  ،97بهار 8271
 

891

ا عنکبوت زرد :خورشید (ر.ک؛ همان.)838 :
ا کلید گنج مروارید :لبخند (ر.ک؛ همان.)33 :
ا خمیازة کوه :غار (ر.ک؛ همان ،6837 ،الف.)88 :
ا خلط گندیده :زندگی (ر.ک؛ همان ،6831 ،الف.)688 :
ا تابوت ستبر ظلمت نُهتوی ابراندود :آسمان (ر.ک؛ همان ،6831 ،ب.)686 :
ا مشرق چپق طالیی خود را * بر گوشة لب نهااد ،روشان کارد (ر.ک؛ هماان:6878 ،
.)817
«چپق طالیی» که استعاره ازخورشید اسات ،ضمن آناکه زیابایی و برجساتگی باه کالّ
شاعر بخشاایده ،باعا ایجاااد آشااناییزدایاای درآن شادهاساات ،امااا دریافاات آن بااه ساابب
تناسبهایی کاه در کاالم دارد ،باهآساانی فاورت مایپاییرد .در ایانگوناه اساتعارههاا،
بیشترین لیت ذهنی از تازگی و بدیع بودن ترکیبها نااشی مایشود ،اما در پاارهای دیگار
از استعارهها ،یافتن ارتبااط باین معناای حقیقای و معناای مجاازی باه ایان آساانی فاورت
نمیگیرد .در ایان گوناه اسااتعارههاا ،شااعر باایشتر باه بیاان اندیشاههاای اجتمااعی خاود
ماایپااردازد؛ چنااانکااه در شااعر زیاار ،شاااعر از بیااانی اسااتعاری بااه مااانظور بااایان افاااکار و
اندیشههای اجتماعی خود بهره گرفتهاست:
ا «آسمانش را گرفته تنگ در آغو،
ابر با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بیبرگی روز و شب تنهاست
با سکوت پاک غمناکش» (همان ،6831 ،ب.)698 :
در این بیت ،شاعر بر گستر ،و محکم شدن پایههای استبداد در ایران اشاره مایکناد.
شب که نشان از جور و ستم حکام است ،قرار است با تشادید ظلام طوفاانی شاود و ساایة
نحس خود را افزونتر بگستراند .در این فضای ستمخیز ،حتّی برف و باران نیز آلوده هستند
و بر جوّ آلودة جامعه میافزایند.
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ا «افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما
و آن باغ بیدار و برومندی که اشجار،
در هر کناری ناگهان میشد فلیب ما افسوس» (همان ،الف.)37 :
(بیدار ،استعاره از شکفته).

5ـ .3تشخیص
تشخیص و جاندارانگاری ،شیوههای بنیادین استعارة مکنیه هستند .در واقاع« ،تشاخیص
در ادبیات کهن بیشتر به اضافه کردن یکی از اعضای انسان یا موجود جاندار دیگر به یک
شیء مخصوص یا یاک مفهاوم ذهنای و غیرمحساوس حافال مایشاود» (پورناماداریان،
 .)888 :6836اما اخوان برای انتقال مفاهیم ذهنی و عواطف خویش ،محدود به شایوههاای
کهن نیست .زمستان به عنوان یک پدیده در این پااره از شاعر ،شخصایت و هیایتی انساانی
یافتهاست؛ انسانی که با قدرت می تواناد هار عملای را حتّای سایلی ساخت زدن بار گاو،
دیگران انجام دهد.
ا «حریفا گو ،سرما بردهاست
این یادگار سیلی سخت زمستان است» (اخوان ثال  ،6831 ،ب.)686 :
یکی از شگردهای تشخیص ،خطاب است .این خطااب مایتواناد گوناههاای مختلفای
داشته باشد که همة آنها از نظر درجة شخصیتبخشی یکسان نیستند .شیوة اخوان در ایان
پاره از شعر ،خطابی همراه با پرسش است که برجستگی کالم را بیشتر کردهاست.
ا «قافدک! هان چه خبر آوری از کجاا وَز کاه خبار آوردی» (هماان ،6837 ،الاف:
.)37

5ـ .4مجاز
مجاز واژهای است که در محور همنشینی کالم ،به جای واژهای دیگر به کاار مایرود
و عموماً با گواهی قرینة لفظی یا معنوی در کالم شناسایی میشاود .مجااز در ساخن باا در
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هم ریختن قراردادهای عادی معنایی ،باه گوناهای فراهنجااری معناایی مایانجاماد کاه در
دیدگاه مباح

زیباشناسی قابل بررسی است (ر.ک؛ سالجقه .)78 :6837 ،اما بهکارگیری

مداوم واژه در معنای مجازی اندکاندک آن معناا را تبادیل باه معناای حقیقای مایکناد.
آفرینش مجازهای تازه باکشاف عالیاق جدیاد و بادیع ،فرایناد آشاناییزدایای در محاور
معنایی کالم را دنبال دارد.
ا نافشانده موی دخترکی ارمنی به روی
فرمانروا نه عدل نه بیداد ،گرگ و میش» (اخوان ثال  ،6831 ،ب.)88 :
در نمادهای رایج ادبیات« ،روز» نماد «عدل» ،و «شب و تااریکی» نمااد «بیاداد و ساتم»
هستند که معموالً به جای واژة عادل و بیاداد از نمادهاای آن یعنای «روز و شاب» اساتفاده
میشود .شاعر این رابطة نمادین را به عنوان یک عالقه و پیوند در نظر گرفته ،اماا حرکتای
برخالف جریان رایج کالم دارد؛ چراکه باه جاای واژههاای «روز» و «شاب» ،از «عادل» و
«بیداد» استفاده کردهاست.

5ـ .5کنایه
دخل و تصرف در محورهای همنشینی کالم ،عالوه بر واژگان ،جماالت و عباارات را
نیز در بر میگیرد .کنایات پرکاربرد و تکراری نیز نه تنها کالم را زیبا نمیکنناد ،بلکاه آن
را تا حد یک کالم تقلیدی پایین میآورند .پس شاعر میکوشد تا با آفرینش کنایاات ناو
به سخن تازگی ببخشد.
ا «تشنگان را بخار باید داد
دور شو دور ،مرغ سقایک!» (همان.)31 :
بخار دادن :کنایه از امید واهی دادن است.
ا «بیجدال و جنگ
ای بهخونآغشتگان ،کوچیده زین تنگآشیان ننگ» (همان ،الف.)78 :
«بهخونآغشتگان» کنایه است از ففت ،یعنی کشتهشده و قربانی.
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5ـ .6پارادوکس
تصویری است که دو روی ترکیب آن به لحا مفهاوم ،یکادیگر را نقاض مایکنناد؛
یعنی عباراتی بیاورند که به لحا مفهوم ،مغایر و منافی هم به شمار میآیناد ،اماا در یاک
جا به هم می رسند .از نظر ظاهری ضدیت دارند ،اماا از نظار واقاع و نفاساألمار وحادت،
وحاادتی ناشاای از مبااانی عرفااانی و اعتقااادی ،بهاارهور از تعااابیر تشاابیهی و کنااایی (ر.ک؛
فشارکی .)63 :6837 ،از دیدگاه روانشناسی ،برای بیاعتبار کردن هار گوناه اساتدالل در
خِرَد منطقی و ردّ هر گونه نظام اندیشهمبناا ،کاافی اسات تناقضاات آن آشاکار شاود ،اماا
حاکمیت بالمنازع عدم اجتماع نقیضین ،تنها در قلمرو اندیشههای خودآگاه جریان دارد و
در عرفة ناخودآگاه ذهن ،قواعد دیگری حاکم است .فروید در تفسیر رؤیاها ماینویساد
شیوهای که رؤیا در بیان مقوالت ،تضاد و تنااقض دارد .واقعااً جالاب اسات؛ تاو گاویی از
کلمة «نه» آگاه نیست ،بلکه در این ماهر است که چیزهایی مباین و متناقض را در یک جاا
جمع کند و به فورت یک چیز واحد نشان دهاد (ر.ک؛ مهرگاان .)86 :6877 ،شاعر نیاز
همچون رؤیا توانایی اجتماع اضداد را دارد؛ چراکه «ساروکار شاعر باا زباان اسات و زباان
امری است بسیار پیچیده و دارای امکانات بینهایت» (شفیعی کدکنی.)813 :6839 ،
ا «از تهی سرشار جویبار لحظهها جاری است
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ» (اخاوان ثالا ،6837 ،
الف.)88 :
از دیدگاه منطقی ،از هار چیزی مایتوان سرشار باود ،غیار از «تهای» ،چاون پییاار،
یاکی در حکم ردّ دیگری است ،اما در عالم خیال شاعرانه ،این تناقض پاییرفتنی اسات و
زیبایی آن برخاسته از تناقض و ماوسیقی ماعنوی ناشی از آن است:
«شاید معدودی از ما این نظر را مایپییرند کااه زباان شااعر ،زبااان تااناقض
است و شاید تناقض ساالح مجازی است که شاعر میتواند آن را گاهگاه به کار
برد و آن زبان متناسب و اجتنابناپییر از برای شاعر اوسات .این عالم اسات کاه
حقایق مورد ناظر او ،ماحتاج زباانی ماناسب و پیاراسته از هر گونه نشاانة تنااقض
اسات» (دیچز.)698 :6878 ،
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اخوان در اشاعار نیمایی خاود ،باا ایان شایوه ترکیابهاای بسایار زیباایی را باه وجاود
آوردهاست؛ مانند:
ا «در مزارآباد شهر بیتپش
وای مرغی هم نمیآید به گو( »،اخوان ثال  ،6837 ،الف.)88 :
ا «مسکین دلم لرزان چون برگ از باد
با آتش پاشنده بر آن آب
خاموشی مرگش پُر از فریاد» (همان ،6831 ،الف.)38 :
ا «قصه است این ،قصة درد است ،شعر نیست
این عیار مهر و کین مرد و نامرد است
بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست
هیچ هم چون پوچ عالی نیست» (همان.)877 :
ا «آسمانش را گرفته تنگ در آغو،
ابر ،با آن پوستین سر نمناکش
باغ بیبرگی روز و شب تنهاست
با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران ،سرود ،باد ،جامها ،شوالی عریانی است» (همان ،ب.)611 :
«شااوالی عریااانی» نااوعی پااارادوکس و از مصااادیق فراهنجاااری اساات و اخااوان بااا
تصویرسازی ،از فضای اختناق بعد از کودتای  83مرداد  6888و خفقان حااکم بار جامعاة
پهلوی در سال  6889انتقاد میکند.
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5ـ .7حسآمیزی
شعر در الیة اولیة خود ،حافل یافتهها و داشتههای شاعر است .این یافتههاا و داشاتههاا
تنها از یک حس بهره نمی برند ،بلکه شااعر بارای بیاان و انتقاال ایان مفااهیم باه خوانناده،
ترکیبها و تعبیرهایی را میآفریند که از تمام حواس او متیثر شدهاسات .رواج ایان شایوه
در ادبیات معافر ،به تقلید از اروپاییان ،بهویژه سورئالیستها باود ،اماا اساتفادة افراطای از
آن در راستای رسیدن به زبان فراهنجاری و سابک شخصای ،کاارایی آن را تاا حاد یاک
کلیشه تقلیل داد و نمونههای بی مفهومی خلق شد که همیشه با عنوان «جیغ بنفش» تمساخر
میشد .بعدها شاعری چون سپهری ،امکانات بالقوّة این عنصر ،زبانی را به خادمت گرفات
و با توانایی خویش رنگ و آهنگ دیگری به آن بخشید و آن را اساس سبک و خالقیات
شعری خود گردانید .حسآمیزی معموالً باع درنگ بر یک موضوع میشاود و در ذات
خااود ،نااوعی هااانجارگریزی دارد؛ چااانانکااه وقت ای اخااوان ماایسااراید ،امااروزه بهتاارین
نمونههای حاسآمیازی را مایتاوان در اشاعار او جساتجو کارد (ر.ک؛ شافیعی کادکنی،
.)893 :6839
ا «با نواز،های لحن مرغکی بیداردل
بامدادان دور شد از چشم من جادوی خواب» (اخوان ثال  ،6831 ،ب.)87 :
ا «گویی شنیدم از نَفَس گرم این پیام
عطر نوازشی که دل از یاد برده بود» (همان.)669 :
«شنیدن» که به حس شانوایی ماربوط است ،با «عطر» که ویژة حاس بویاایی اسات ،باه
هم آمیخته شده اند و ایان آمایختگی دو حاس ناهمگون ،خودبهخود نوعی هنجاارگریزی
و آشناییزدایی پدید آورده که باع برجستگی کالم او شدهاست .نمونههای دیگر:
ا «من غنج دلش را میشنیدم خوب» (همان.)668 :6878 ،
ا «نمیخواهند بوی بدبختی شنیدن» (همان.)873 :
ا «سبزخطان و عزیزانی که الواح سِحر را سر رو کردند
آن کبوترها که زد در خونشان پرپر
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سربی سرد سپیدهدم» (همان ،6831 ،الف.)78 :
ا «با تو لیک ای عطر سبز سایهپرورد...
تا حریم سایههای سبز ،تا بهار سبزههای عطر» (همان.)78 :

 .6آشناییزدایی سبکی
بهکارگیری سبکهای مختلف ادبی در یک شعر واحد ،مثالً ترکیاب فخامات سابک
خراسانی با لطافت سبک عراقی ،آمیز ،سبک نوشتاری با زبان گفتار ،آمیز ،حوزههاای
م ختلف زبان یا نوع بیان با یکدیگر ،رسمی و محااوره طناز و جادی ،زباان شااعر باا زباان
راوی ،گفتاری ،نوشتاری و ...نیز شاخهای از فراهنجاری است که در دو سط واژگاانی و
رویکردیهای بیانی قابل بررسی است:
«آمیز ،دو یا چند سبک ادبی یا شیوة بیاان باا یکادیگر بادیهی اسات .ایان
خالفآمد عادت که شیوة بیان را از ایستایی نجاات مایدهاد و باا تغییار عاادت
ذهنی به یک شیوة خاص ،ساخن را بارای او گیارا و دلچساب مایکناد .اگار باا
فضاسازی متناسب فورت نپییرد ،نه تنها زبان نیست ،بلکه افق شعرا را میان جادّ
و تفنن محدود میکند .این هنجار باید در شعر به اعتالی موسایقی و القاای بهتار
درونمایه کمک کند» (سنگری.)1 :6877 ،

چراکه «هماهنگی کلمات و زیبایی آنها و توازن جمالت ،وسیلهساز انفعااالت ذهنای
خواننده است؛ یعنی زمینة ذهنی او را بیآنکه هشیار شود ،مایچیناد و همچاون نیاایش یاا
موسیقی یا رقص ،عواطف و احساس را نظم و نسق میدهد» (سارتر.)39 :6876 ،

6ـ .1استفاده از واژگان ،ترکیبات و اصطالحات محاورهای یا گویشی
گراهام هوف عقیده دارد که «در هر دوره ،منبع افلی حیات در زباان شااعرانه ،کاالم
واقعی آن دوره است که مجموعهای است از ضربالمثلهاا ،افاطالحات عامیاناه و زباان
روزمره ،فصاحت و اقتباس آگاهانه و ابداعات افاراد متفکار و اندیشامند» (هاوف:6819 ،
 .)669رشتههایی که شاعر را به مردم ارتباط میدهد ،بایاد چناان محکام باشاد کاه بتواناد
ظریفترین احساسات و سختترین تجربهها را منتقل کند .مهمترین رشتة پیوند شااعر باا
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مردم ،استفاده از زبانی است که مردم با آن سخن مایگویناد .شااعر بایاد باا زباان جااری
جامعه به عنوان یک واقعیت روبهرو شود و به پارهای از اجزا و عنافر آن اجاازة عباور باه
مرزهای احساس خویش را بدهد .وقتی قرار باشد شعر به میان جامعاه و ماردم بیایاد ،بایاد
افطالحات ،واژگان و سبک گفتار آنها را نیز داشته باشد (ر.ک؛ علیپور.)878 :6837 ،

6ـ1ـ .1واژگان محاورهای
6ـ1ـ1ـ .1اسم
کاربرد واژگان محاورهای «جَنَم»« ،دَم»« ،پوز»« ،بیبخار» و «تیپا» در نموناههاای زیار از
مصادیق کاربرد کلمات محاورهای در شعر اخوان است.
ا «استخوان قرص تنی ،پیکرة جهد و جهاد تن بهل ،کز جنم و جان جادا باود ،جاالل»
(اخوان ثال  ،6831 ،ج.)889 :
ا «دم پوز نسیم گند و گردآلودتان دروازهی از تور
که با مشک و عبیر آغشته بیاویزید» (همان.)88 :
ا «بر بخار بیبخاران روی شیشة در» (همان.)66 :
ا «منم سنگ تیپاخوردة رنجور
منم دشنام پَست آفرینش ،نغمة ناجور» (اخوان ثال  ،6831 ،ب.)683 :

6ـ1ـ1ـ .2فعل
همین طور است کاربرد افعال عامیانة «قوز کردن» و «گو زدن»:
ا «قوز کرده ،سر به جیب پوستین خود فرو برده» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)68 :
ا «گو زدن از آبیاریها و از پیوندها کافی است» (همان ،الف.)63 :
بسیاری از مواردی که در سخن اخوان ثال

با عنوان آشاناییزدایای سابکی باه چشام

میخورد ،کاربرد واژگان زبان محاوره در ضمن زبان معیار است.
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6ـ1ـ1ـ .3ترکیبها و تعبیرهای کنایی
«استفاده از تعبیرهای کنایی و روزمرة عامیاناه ،کاه گااه رگاههاایی از طناز یاا مفااهیم
ضمنی را نیز در خود دارند ،همزمان با دمیدن روح مردمی بودن در شعر ،شاعر را به القای
سریعتر احساس در قالب سادهترین ساختار زباان یااری مایکناد» (ر.ک؛ علیپاور:6837 ،
.)837
* چیزی از کیسة کسی رفتن :از دست دادن:
ا «تا از کیسه نان نرفته تماشا کنید خوب
در آسمان شب
پرواز آفتاب را» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)198 :
* دم کسی گرم بودن :به سالمت بودن:
ا «هوا بس ناجوانمردانه سرد است ....آی!
دمت گرم و سرت خو ،باد
سالمم را تو پاسز گوی
در بگشای» (همان ،ب.)683 :

6ـ1ـ .2واژگان گویشی
«وقتی قرار باشد جهانبینی شاعرانه و نگاه تازة هنری برجهان شعر و هنر اماروز حااکم
باشد ،پس هر واژهای در زبان نیز باید این فرفت را بیابد که وارد فضای شعر شاود ،حتّای
واژگان محلّی و بومی» (علیپور .)896 :6837 ،استفاده از این قبیل واژگاان« ،فامیمیتی در
شعر میآفریند که شاید واژگان زبان هنجار توانایی آن را نداشته باشاد» (سانگری:6877 ،
 .)7نیما در این زمینه میگوید« :جستجو در کلماات دهااتیهاا ،اسام چیزهاا ،درخاتهاا،
گیاهها ،هر کدام نعمتی است .نترسید از استعمال آنها» (یوشیج .)78 :6818 ،ایان دیادگاه
نیما در میان شاعران امروز بیپاسز نمانده و با اقباال خاوبی روباهرو شاده کاه حافال آن
احیای نمادها و تمثیلهای بومی ا فرهنگای اقاوام مختلاف اسات ،هرچناد در شاعر اخاوان
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بسامد باالیی ندارد .اما در اشعار نایمایی ،خاود از ایان شیوه برای هرچه برجستهتار نماودن
کالم خود بهره گرفته است؛ همانند:
ا «چون فد سبو سبزنا
مژدة فد بهاری» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)96 :
* سبزنا در گویش خراسانی به معنی سبزه است.
ا «مرد را بینم که پای پرپری در دست
با ففیر آشنای سوت
سوی بام خویش خواند تا نشاندشان» (همان ،6837 ،الف.)13 :
* پرپری در گویش محلّای خراساانی کباوتر ماادهای اسات کاه بارای نشااندن دیگار
کبوترها از آن استفاده میکنند.
ا «میاندازیم زورقهای خود را چون کُل بادام» (همان ،6831 ،ب.)618 :
* کُل :پوست در گویش یزدی.

6ـ .2رویکردهای گوناگون بیانی و سبکی
گاه شاعر به مقتضای موقعیت و به تناسب فضای کلّی شعر از زبان و شیوة بیاان خااص
خود ،به شیوة بیانی متفاوت روی میآورد که این رویکرد یکنواختی بیان را به هم ریختاه،
توجه بیشتر خواننده را جلب میکند .تنوع سبکهای ادبی و گونااگونی شایوههاای بیاان،
گسترة وسیعی را در اختیار شاعران قرار میدهد.

6ـ2ـ .1ترکیب زبان رسمی و محاوره
ا «مثل اینکه اولین بار است میبیند
بعد از آن تا مدتی تا دیر
بال و رویش را
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هی نواز ،کرد ،هی بویید ،هی بوسید
رو به یال و چشم او مالید» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)39 :
اخوان از این شیوه های فراهنجااری سابکی (یعنای آمیخاتن زباان رسامی و محااوره)،
فراوان استفاده میکند که از بهترین نمونههای آن ،دو شاعر «کتیباه و زمساتان» اسات و باه
سبب طوالنی شدن بح  ،از ذکر مثالهای آن خودداری میشود.

6ـ2ـ .2ترکیب زبان سادة امروز و شیوة بیان کهن
بهترین نمونههای این شیوه در دو شعر «مرد و مرکب» و «پیوندها و بااغ» اخاوان دیاده
میشود که در آنها ،زبان خراسانی و زبان متداول امروز پابهپای هام در جاادة مصاراعهاا
حرکت میکنند (ر.ک؛ حقوقی.)86 :6839 ،

6ـ2ـ .3ترکیب زبان رسمی و گویش محلی
ا «گاهی که بیند زخمهای دمساز و باشد پنجهای همدرد
خواند رثای عهد
و آیین عزیز ،را غمگین و آهسته
اینک چگوری لحظهای خامو ،میماند
و آنگاه میخواند
شو تا به شوگیر ای خدا بر کوهساران
میباره بارون ،ای خدا میباره بارون( »...اخوان ثال  ،6831 ،الف.)96 :
ا «من میگریزم سوی درهایی که میبینم
باز است ،اما پنجهای خونین که پیدا نیست
از کیست !
تا میرسم در را به رویم کیو میبندد» (همان.)36 :
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6ـ .3روایت
یکی از مهمترین زمینههای ایجاد فراهنجاری سبکی ،اشعار روایی است .روایت وقتای
با توفیف یا گفتگو همراه شود ،فافلهای بین راوی و شاعر ایجاد میکناد .ایان فافاله باا
ایجااد تغییار در محاور قاراردادی زباان بااه ناوعی فراهنجااری مایانجاماد کاه درخاادمت
برجسااتهسااازی هنااری زبااان قاارار م ایگیاارد .توفاایف یااا گفتگااو روایاات را تباادیل بااه
داستانوارهای میکند و کالم را باه سامت ناوعی گفتاار نمایشای ساوق مایدهاد (ر.ک؛
سالجقه.)68 :6837 ،

6ـ3ـ .1روایت و توصیف
ا «دو تا کفتر نشستهاند روی شاخة سدر کهنسالی
که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قویپیکر
دو دلجو مهربان با هم
دو غمگین ،قصهگوی غصههای هر دوان با هم( »...اخوان ثال  ،6831 ،الف.)61 :
نمونههای روایت آمیخته با توفایف در شاعرهای اخاوان فاراوان اسات .افاوالً شایوة
روایت گری اخوان بسیار بارز است .توفیف در پیرفت روایات ،داستانگونهای از آنهاا
ساخته که از بهترین نمونههای آن میتوان به «خوان هشتم» و «آنگااه پاس از تنادر» اشااره
کرد و «عالقة شاعر راوی به توفایف مایتواناد ناشای از عالقاة او باه شااهنامه باشاد کاه
توفیف یکی از محورهای افلی آن است» (زرقانی.)333 :6833 ،

6ـ3ـ .2روایت و گفتگو
عنصر گفتگاو در روایات را در دو محاور گفتگاو باا خویشاتن و گفتگاو باا مخاطاب
آشکار یا نهان میتوان بررسی کرد.
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6ـ3ـ2ـ .1گفتگو با خویشتن
ا «این شکستهچنگ بیقانون
رام چنگ ،چنگی شوریدهرنگ پیر
گاه گویی خواب میبیند
خویش را در بارگاه پرفروغ مهر
هان کجاست
پایتخت این کجآیین قرن دیوانه
با شبان روشنش چون روز» (اخوان ثال  ،6837 ،الف.)78 :
روایت آغازشده در ادامه با پرسش و گفتگوی شاعر از خویش ادامه پیدا میکناد کاه
حافل آن ،آمیختن دو سبک بیان با یکدیگر است.

6ـ3ـ2ـ .2گفتگو با مخاطب پیدا و پنهان
ا «ما که چندین سال با او همقفس بودیم
در قفسمان ،در همه احوال
همنفس بودیم
از شما میپرسم این مردی است
که به او آن وفلهها چسبد
او که از بس حجب و کمرویی
در حضور کور هم حتّی نمیخسبد !» (همان ،6831 ،ج.)76 :
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6ـ .4تکنیک فاصلهگذاری
تکنیک فافلهگیاری از شگردهای تازه در آشناییزدایای سابکی اسات کاه از طریاق
نوشتار یا استفاده از نشانة اختصار اعمال میشود و به نوعی فراهنجاری میانجامد .از آنجاا
که این شیوه به طور عمده در شعر معافر مطرح شدهاست ،شیوهای در خدمت «مدرنیسم»
شعر نو به شمار میآید (ر.ک؛ سالجقه.)63 :6837 ،
فافلهگیاری نوشتاری یا فافالهگایاری از طریاق نشاانههاای اختصااری ،از دو منظار
آشناییزدایی سبکی و معنایی درخور بررسای اسات .ایان شاگردی اسات کاه در ادبیاات
کهن ،هیچ گاه بهکار نرفتهاست .بهعالوه ،از نظر تقویات عنصار عاطفاه و ایجااز کاالم در
محور معنایی نیز شایستة بررسی است .در واقع ،شاعر به کمک نشانه یاا عالماتهاا ،اداماة
مطلب را باه خوانناده واگایار مای کناد و ذهان او را در یاک تعامال همدالناه باه چاالش
می کشاند تاا باه مقتضاای حاال ،سالیقه و خواسات خاود مطلاب را باه پایاان ببارد (ر.ک؛
سالجقه.)69 :6837 ،
ا «میکوشی که بر دل خلعت از لونی دگرپوشی
و اما لحظهها ...افسوس» (اخوان ثال  ،6831 ،ج.)687 :
ا «قصه بیشک راست میگوید
میتوانست او اگر میخواست لیک( »...همان.)37 :

نتیجهگیری
از جمله کارکردهای زبان در حوزة نقشهاای زباانی ،کاارکرد ادبای زباان اسات و از
جملة نقشها ی مبهم ادبای زباان ،شاعر یاا شاعریت نهفتاه در اناواع گونااگون شاکلهاای
گفتاری و نوشاتاری اسات .در مبحا زباانشناسای ارجااعی ،در بررسایهاای هار واحاد
شعری ،مبح

سیالن معنا و آزادی بیقید و شرط دالها منجر به «آشاناییزدایای» در ایان

نوع ادبی میشود و باا دوری از هنجاارگریزی در سااختار داللتای شاعر مطارح مایشاود.
آشناییزدایی و استفاده از ترکیبهای بدیع ،از شیوههای آفرینش ادبای اسات کاه اخاوان
ثال

از این هنر و توانایی ذاتی در شعر خود استفاده کردهاست و با آفرینش ترکیابهاای
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شگرف و دارای معانی ژرف و نیز با استفاده از محور همنشینی و جانشینی و فافالهگیاری
از زبان معیار ،سبب نوعی ساختارشکنی در زبان شعر شدهاست .وی در اشعار خود فاراوان
از هنجارگریزی بهره گرفتهاست و از این رهگیر توانسته زبان خود را غنا و توسعه بخشاد.
آگاهی اخوان از این امکانات ،عنافر و تواناییهای بالقوّة زباان و باهکاارگیری برخای از
ذخیرههای زبانی و اینگونه ظرفیتها و ساختارشاکنیهاا در زباان شاعری ،سابب ارتقاای
شعر وی در میان دیگر شااعران هامعصار خاود شادهاسات و جایگااه او را در مقایساه باا
بسیاری از آنان متمایز کردهاست.
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سنگری ،محمدرضا« .)6877( .هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر» .آموزش زبان و ادب
فارسي .س .13 ، .61
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سارتر ،ژان پل .)6891( .ادبیات چیست .ترجمة ابوالحسن نجفی .تهران :زمان.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)6866( .رستاخیز کلمات .چ  .6تهران :سخن.
ااااااااااااااااااااااااااااااا  .)6839( .موسیقي شعر .تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس .)6873( .نقد ادبي .چ  .6تهران :فردوس.
شیری ،علیاکبر« .)6838( .نقش آشاناییزدایای درآفارینش زباان ادبای» .آمـوزش زبـان

وادب فارسي .96 ، .فص 96ا.76
ففوی ،کور .)6868( .،از زبان شناسي به ادبیات .چ  .8ج  .6تهران :سورة مهر.
اااااااااااااااااا  .)6838( .از زبانشناسي به ادبیات .چ  .8ج  .6تهران :سورة مهر.
علوی مقدم ،مهیار .)6877( .نظریههای نقد ادبي معاصر (صورتگرایي و سـاختارگرایي).
تهران :سمت.
علیپور ،مصطفی .)6837( .ساختار زبان شعر امروز .تهران :فردوسی.
فرشیدورد ،خسرو .)6878( .دربارۀ ادبیات و نقد ادبي .ج  .8تهران :امیرکبیر.
فشارکی ،محمد .)6837( .نقد بدیع .تهران :سمت.
مهرگان ،آروین .)6877( .دیالتیک نمادها .تهران :فردا.
هوف ،گراهام .)6819( .گفتاری دربارۀ نقد .ترجمة نسرین پروینی .تهران :امیرکبیر.
یوشیج ،نیما .)6818( .حرفهای همسایه .تهران :دنیا.

