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زدایی شعر است. شاعران زیادی از این روش،  های کاربردی در آشناییروشهنجارگریزی یکی از  

موجب ایجاد    ،اند. شاعر هنجارگریز با هدف رستاخیز ادبی در شعربرای انتقال معانی استفاده کرده

ها در  شود. بررسی میزان هنجارگریزی در شعر شاعران معاصر، میزان توانمندی آنلذت هنری می

  ، ترین عوامل انتقال فرهنگدهد. از آنجایی که یکی از مهمات را به خوبی نشان میسازی کلم برجسته

شود. در این پژوهش های شاعران محسوب میترین ویژگیزبان است. نوع به کارگیری زبان از مهم

های مختلف  لیچ به بررسی جلوه  بندیهای روسی و تقسیممرور مفاهیم مربوط به اهمیت فرمالیستبا  

این    . رسالتو هنر معاصر پرداخته شده است   رگریزی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستاهنجا

شناسی و معرفی دالیل علمی برای جذّابیّت و ماندگاری  های علم زبانکارگیری یافتهدر به  پژوهش

م برای آثار مورد بررسی و شناخت بیشتر شاعران معاصر و التذاذ بهتر از شعر آنها و ایجاد زمینه الز

مند، اهمیّت پژوهش تر در این حوزه، برای محّققین و دانشجویان عالقههای بیشتحقیقات و پژوهش

، بر آن است که به سوال های مطرح شده  پاسخ دهد.   ا دو چندان کرده است.  این پژوهشحاضر ر

مهرداد اوستا    های هنجارگریزی معنایی در اشعار رهی معیری ونگری در مبانی نظری، ویژگیبا ژرف

بررسی شده است و پس از مطالعه مبانی نظری و منطبق کردن آن ها با شعرهای معیری و اوستا،  

 توصیفی بیان شده است.  -ی تحلیلی ای به شیوهنتیجه مطرح شده به روش کتابخانه
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 مقدمه 

.  افزایندمی  بالندگی زبان یک ملت   ، بری خودویژهبا زبان    شعرا،   ؛ زیرافرهنگ یک ملت استگاهی از  جلوه،  شعر شاعران

است که از آن استفاده  نی  گیری زباکار ی بهکند، نحوهز مردم عادی متمایز میشاعر و هنرمند را  اکه    هییکی از وجو

پس از آنکه افالطون، در    .دهدزیبایی مضاعفی به اشعار می  هنجارگریزی یکی از موارد مهم زبانی است که .  کندمی

پاسخ    برایال چیستی ادبیات به چالش کشید، شاگردانش  ؤشعر و شاعری را با پاسخ به س  یت، اهم«جمهوری »کتاب  

مالک و  ادبیات  چیستی  زیباییبه  متهای  از  یکی  پرداختند.  ادبیات  از  دفاع  به  آن  آنأشناختی  توسط    ،هاخرترین 

.  شودراتر از زبان متعارف گفته میبه استفاده از هنجارهایی ف  شعر  ، در این دیدگاه های روسی صورت گرفت.تسفرمالی 

  نوع رفتار شاعر با در این دیدگاه،  .بر این باور بودند که هدف منتقد باید بنا نهادن علم ادبیات باشد روسی گرایانشکل

هنجارگ  سازیبرجسته  باعث  هاواژه میو  او  زبان  حالریزی  هر  در  و  از  شود  خروج  و  انحراف  سبب  ،  معیار،  زبان 

از نظر آنان در  هستند،    آن   معنای  وتناسب بین شکل اثر    یافتن  خواهانی،  روس  هایفرمالیست.  زدایی آن استآشنایی

رهی معیری و مهرداد  ، آن است که آیا  محوری این پژوهشی  مسئله  .صورت و فرم نیست  هنر معنی چیزی جز نفس

برده  هنجارگریزی معنایی   از اوستا   یا خیر؟بهره  با ژرفبه شیوه  اند  و  ویژگیای تحلیلی  نظری،  مبانی  در    های نگری 

 شده است.بررسی هنجارگریزی معنایی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا 

های روسی آغاز شد. این  بیستم با طرح فرم در شعر توسط فرمالیستاز ابتدای قرن  ی هنجارگریزی  تحقیق در زمینه

ی شعر و ادب فارسی بوده است. هر چند هنجارگریزی  ی پژوهشگران معاصر در حوزهموضوع در ایران نیز مورد توجّه 

در زیر به صورت  در شعر ایران از سابقه طوالنی برخوردار است اما در شعر معاصر بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است که  

ای  « اشارهود: کوروش صفوی در کتاب دوجلدی »از زبانشناسی به ادبیّاتشها اشاره میخالصه به بعضی از این پژوهش 

، شواهدی اندک از شعر معاصر ایران را چاشنی بحث  اند و براساس الگوی لیچ های آن داشتهزی و گونهبه هنجارگری

-شفیعی   ای مشترک با عنوان بررسی هنجارگریزی در شعرمحمد عنایتی در مقالهاند. مسعود روحانی و  خود قرار داده

لیچ الگوی  بر مبنای  این  ، گونهکدکنی  را در شعر  نظریههای هنجارگریزی  از  الگوپذیری  با  بررسی  ی »لیچ شاعر    »

جارگریزی در اشعار  زدایی و هنآشنایی»  ای مشترک تحت عنوانفاطمه مدرسی و حسن احمدوند ، در مقاله  اند.نموده

د  اند. عالوه بر آن فاطمه مدرّسی و  امی هایی از گریز شاعر از زبان هنجار اشاره نمودهنیمایی اخوان ثالث « به ذکر نمونه

ای در مورد  « مطالب مفید و ارزندههای زیبا شناختی در شعر معاصریهتحلیل و تحوّل آراای با عنوان »یاسینی در مقاله

ای مشترک ، با عنوان »دگردیسی  در مقاله  تقی پورنامداریان و محمد خسروی شکیب  اند.نایی ارائه دادههنجارگریزی مع 

گیرد مورد نقد و بررسی  ها را که در محور هنجارگریزی معنایی قرار می« تحوّل معنایی سمبلنمادها در شعر معاصر

که به    «بان و نقش آن در شعر معاصر فارسیسازی در زبرجستهای تحت عنوان »الهاند. آزیتا طالقانی در مققرارداده

ن را مورد بررسی قرار داده است.  اساس هنجارگریزی در شعر چند تن از شاعرازبان در شعر معاصر و بررسی آن برنقش  

کتاب این  بررسی  پژوهشبا  و  دربارهمی  هاها  مستقلّی  پژوهش  که  یادآور شد  در  توان  معنایی  هنجارگریزی  شعر  ی 

 شاعران مورد نظر این تحقیق )رهی، معیّری، مهرداد اوستا( در دست نیست.  
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 سازی مفهوم برجسته .1

  بر   با  سازی، شاعردر برجسته  شود.اطالق میای غیر متعارف  عناصر زبان به گونهاستفاده از    ی  نحوه  به  ،سازیبرجسته

واژه یا جمله، نسبت به دیگر اجزای زبان در متن    زبانی، مثالًیک واحد    که  شودمی  هم زدن هنجارهای زبانی باعث

گیرند و اجزایی که  »هنجارهای زبان در پس زمینه قرار می   شود.    جلب  بدان  برجسته تر به نظر آمده و توجه خواننده

سازی در مقابل  برجسته، لیچبراساس نظر . (30: 1988،  )لیچ» گیرندمی ند در کانون توجه قراراز نظر شاعر اهمیت دار

هدفمند    گریز  و یا  سازی»برجسته  داند.های شعر میسازی کالم را از ویژگیشود و حد اعالی برجستههنجارها ایجاد می

. گرچه ممکن است  شده است  پذیرفته  شناختییباییعنوان اصل بنیادین ارتباط زهنجارهای زبانی و یا اجتماعی به  از

برای مطالعه زبانی ادبی    های هنری کاربرد دارد، اما مطمئناً شیوه  دیگر  این مفهوم در مورد  فت کهنتوان با قاطعیت گ

   (30: همان.« ).ارزشمند و حتی ضروری است

  . رودمیکه در واقع »اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار به شمار    قاعده افزایی یا هنجارافزایی:  افزایی   قاعده

ازن از طریق  ترین مفهوم خود و این تودر وسیع  توازن  ی چیزی نیست جزفرایند قاعده افزای  بر این باور بود کهیاکوبسن  

  بدیع   . منتقدان جدیدتر گرددمی  کالم  نجر به آفرینش نظم درم   قاعدتاً ( و  50:  لیچ، همانآید )تکرار کالمی حاصل می

 آورند. را جزو قاعده افزایی به حساب می   لفظی

ارای انواع آید و دهش قواعدی از زبان هنجار پدید میکا   انجامد، باقاعده کاهی که به آفرینش شعر می:  قاعده کاهی 

بخش عمدة علم بیان از جمله  »،  در واقع   .رین آنها قاعده کاهی معنایی استترین و وسیع تمختلفی است که از مهم

 (98: 1395ویسی، )« گنجدبخش قاعده کاهی معنایی می و مجاز و کنایه در استعاره

 هنجارگریزی)آشنایی زدایی( و انواع آن.2

  ادبی   اعتراض علیه قرار دادن مسائل و ضوابط سیاسی و متافیزیک به جای ضوابط و موازین  در  هاجنبش فرمالیست

گرفت.   مسئلهمهمشکل  فرمالیستترین  که  آنای  بر  شعری  زبان  ایجاد  در  دارند  ها  تأکید  و  نظر  فرآیند اتفاق   ،  

« سخن به میان آورد  ار از »آشنایی زداییرای نخستین بشکلوفسکی ب  .تزدایی« اسزی« یا همان »آشناییهنجارگری»

، و دیگری به معنایی  همان علم بیان  یا  زبان  ازی درمعنای کاربرد عناصر مج  به  نخست»  :  و آن را به دو معنا به کار برد

بر فنون و شگردهایی میگسترده تر که در  «  سازدبیگانه می  مخاطب  چشم  در  شود که جهان متن رادارندة تمامی 

ایجاد ارتباط مختل نشود و    تواند تنها تا بدان حد پیش برود کههنجارگریزی می»از نظر لیچ،   (48:  1386،  احمدی)

سازی و هنجارگریزی  زدایی نتیجة برجستهتوان گفت آشنایی(. می43  : همانلیچ،  )   «سازی قابل تعبیر باشد برجسته

  :عبارتند از لیچ بندیبراساس طبقه . که سازی استبرای برجستهوعی استفاده از زبان ، نهنجارگریزی درواقعاست. 

  «. تری به کار می بردقواعد ساخت واژه را به شکل وسیع  شاعر در هنجارگریزی واژگانی،»هنجارگریزی واژگانی:    -1

 (42: 1969،  لیچ رک.)
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 (  47همان : رک.)« هنجارگریزی آوایی است در تلفظ   قاعدگی  بی»: آوایی هنجارگریزی -2

نحوی )دستوری(:  -3 برای یک  هنجارگریزی  که  نظر  مقوله  »جایگاهی  شده است توسط مقوله    گرفته  دستوری در 

 (  45همان :رک.« ) شود پر می دستوری دیگر

   .(48همان :  رک.« )است هنجارگریزی سبکی: »آزادی شاعران از قید و بندهای زبان شاعرانه   -4

 (.  52: 1969« )لیچ ، اعر محدود به زبان عصر خویش نیستش  »بحث بی زمانی است،: زمانی  هنجارگریزی -5

ند.«  ت که از نظر جغرافیایی و اجتماعی تعریف شده هس  هایی  های لهجه  هنجارگریزی گویشی: »وام گیری ویژگی   -1

 .(49)همان : 

«  شد ما با هنجارگریزی مواجه هستیمخوانی نداشته با   هم  ای با تلفظ آنواژه  هرگاه امالی»هنجارگریزی نوشتاری:   -2

 .( 48)همان : 

   .(48: 1969،  )لیچ »هنجارگریزی معنایی، وجود یک عنصر غیر منطقی در اثر ادبی است«: هنجارگریزی معنایی -3

 هنجارگریزی معنایی.1.2

ای  دهد که موقعیت واژههنگامی خود را نشان میکنند و  ها از قواعد پیروی میریزی معنایی، همنشینی واژهدر هنجارگ

نشینی آن با سایر اجزای جمله  را در جمله در نظر بگیریم و در صدد دریافت معنی آن از طریق برقراری رابطه هم

، آنچه به واقع میتواند قاعده کاهی به حساب آید و ابزاری    لیچ  مطرح شده از سوی  »از میان قاعده کاهیهای  .باشیم

به ویژه معنایی است .« )صفوی،   نوشتاری، واژگانی و  قاعده کاهیهای زمانی، سبکی،  برای آفرینش شعر تلقی شود، 

انواع مختلفی  معنایی  هنجارگریزی.  (86:  1373 نوبه خود  به  از:دارد؛    نیز  سیال    -2  جسم پنداری   -1»  که عبارتند 

 .(27: 1378سـجودی، رک. )   «انسان پنداری -5، گیاه پنداری- 4 جانور پنداری،  - 3پنداری 

  آن را قرار داده است. های معنایی  در زمره هنجارگریزیاز مواردی است که لیچ  (  ، متناقض نما )پارادوکسعالوه بر آن

از    در پی تفسیری منطقی  فراتر رود و   جمله  متداول متناقض نما خواننده را وامی دارد که از معنای  معتقد است: » لیج  

  - 3سیال پنداری    -2جسم پنداری    - 1در این پژوهش هنجارگریزی معنایی در پنج سطح:  .  (48:    « )همانآن باشد

 شود.بررسی می  انسان پنداری  -5،  گیاه پنداری- 4 جانور پنداری،

 و مهرداد اوستا رهی معیری .3

  "رهی"زندگی رهی معیری را به صورت موجز اینگونه بیان می کند: »مـحمدحسن مـعیری متخلّص به  استاد یاحقی  

شمسی، در تهران درگذشت. وی   1347سال  و به شد شمسی، زاده 1288سرایان بنام معاصر است که در سال از غزل
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ایران از مرزهای  افغانستان شهرت بسیاری د  پاکستان  ویژهبه  در بیرون  به اشعار سعدی، نظامی، مـولوی و  و  او  ارد. 

است« )رک.  چاپ شده  "سایه عمر"تأثیر پذیرفت. مجموعه اشعار وی با عنوان    هاآن  و از  حـافظ توجه خـاص داشت

بایزید بسطامی،    . پدرش نـسب بـهبودند  و سیاست  ی محمّد حسن همگی از بزرگان علمخانواده  (.184:  1387یاحقی،  

بـدیع السـّلطنه حجازی بود. در    یو نـوه  االصل  برد و مادر نیز آذریسرای دوره قاجار میبزرگ و فروغی غزلعارف  

عشق نافرجام رهی،  و    داشـت  شهریار  او نیز سرنوشتی مشابه  . یافت  « رشدای با فضل و با فرهنگ، »رهیخانواده  چنین

سـرانجام پس از یک   که سروده هایش را نیز شوری دیگر بخشیده است. زندگی شخصی او را دگرگون کرده، بل تنها نه

خواب ابدی فرو   به  1347ماه سال آبان  24سالگی در بامداد روز جمعه  58دوره بیماری ممتد سرطان معده، در سـن 

 .خاک سپرده شد  به تجریش یالدّوله ظهیر ی دوستدارانش در آرامگاهگـسترده تشییع از رفت. پیکر پاکش پس

ای عالقمند به ادبیات داشت. او  ، شمسی در بروجرد به دنیا آمد. او خانواده1308بهمن ماه    20محمدرضا رحمانی در  

ی معقول و منقول گرفت. و با استاد فروزانفر  با خانواده اش به تهران مهاجرت کردند و سپس، لیسانسش را در رشته

های  خود را در تحقیق و آموزش کشف کرد و با وجود تحقیق و پژوهش در حوزهآشنا شد، از آن زمان، قابلیت های  

ی فلسفه ادامه داد. اوستا در رشته های مختلفی تدریس نمود  مختلف علوم انسانی، کارشناسی ارشد خود را در رشته

زمین را خوب می شناخت.  و دانشش شعر او را فاخر کرد. استاد اوستا به ادبیات عربی نیز اشراف داشت، و ادبیات مغرب  

شمسی با برتراند راسل و در سفر   1346او به فرانسه، انگلیس، ایتالیا ، سوئیس سفر کرد و در سفر انگلستان در سال  

با ژان پل سارتر مالقات کرد. تخلص شعری او در ابتدا »رعنا« بود و بعد از مدتی به »اوستا«    1349به سوئیس در سال  

در تاالر وحدت، دچار عارضه قلبی شد و درگذشت.    1370اردیبهشت،    17اوستا سرانجام در    تغییر نام داد. مهرداد

 مهرداد اوستا در بهشت زهرای تهران مقبره مشاهیر فرهنگ، ادب و هنر به خاک سپرده شد. 

 هنجارگریزی معنایی در اشعار رهی معیری .4

 پنداری  جسم.4.1

{  جسم}  ای با مشخصه»هر گاه واژه.  سروکار داریم  قابل لمسای  با پدیدهای که گویی  بیان آنچه ذهنی است به شیوه

د، »جسم پنداری« تحقق  { پر شوای }+جسمآیی واژگانی با واژه  هم  هایدر جایگاهی نشست که به لحاظ محدودیت

ست، تشبیه شده  مزارِ مولوی« خاطر که مجرد است به آینه که جسم ا»  در غزل بر.  (27:  1378« )سجودی،  یافته است

 پنداری صورت گرفته است: وجه شبیه غبار آلودگی. در این بیت جسم  است در

 ی خاطرم غبار     تا دور ماندم از نفسِ بی غبارِ دوست بگرفته است آینه

 (114: 1383)معیری، 
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است را به عنوان  ی زهره که مطربه فلک  ی »در بزرگداشت پیامبر اکرم )ص(« غیرت در ستارهرهی معیری در قصیده

ی مشتری جسم است  ی مشتری است، تشبیه کرده است. سیارهای مجرد، به صورت پیامبر)ص( که چون سیارهپدیده

  :و در اینجا جسم پنداری صورت گرفته است

 غیرت زهره بود عارض چون مشتریش        گشته خلقی چو منِ سوخته دل مشتریش 

 ( 31)همان:  

کند در وجه  ی غزل»خوابِ آشفته«، رهی معیری محبت را که خاصیتی مجرد دارد به نخل که جسم است تشبیه م در  

 پنداری است:شبه پژمردگی که جسم 

 نخلِ محبت، پژمرده شد کو          فیضِ نسیمی، اشک سحابی 

 ( 115)همان: 

شده است در وجه شبه داشتن گنج. در    در غزل »ابنای روزگار«، بخت که مجرد است به خانه که جسم است تشبیه 

 این بیت جسم پنداری به وجود آمده است: 

 ( 325ره نیابی به گنچ خانه ی بخت       گر جهان سوز، چون شرار نه ای        )همان: 

 

   پنداری سیال.4.2

 (23: 1377« )سجودی، گونگی به غیر سیال  سیالن و آب »دادن ویژگی 

در غزل »بر مزارِ مولوی« تشبیه مهر و محبت به داغ که جزو حواس است و ماهیتی مجرد دارد، باعث ایجاد سیال  

 پنداری شده است:  

 ما راست داغِ مهرِ تو بر سینه یادگار          رفتی ولی زِ دل نرود یادگارِ تو 

 (114: 1383)معیری، 

آشفته ، نقش فریب و موجِ سراب تشبیه شده است، که هر سه مشبه  در غزل »خوابِ آشفته« جهان هستی، به خواب  

 به ماهیتی مجرد دارند و سیال پنداری صورت گرفته است: 
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 هستی چه باشد؟ آشفته خوابی         نقش فریبی، موجِ سرابی

 ( 115)همان: 

خاموشی و حیرانی به نگاهی در  در غزل »غباری در بیابان«، افتان و خیزان بودن به غباری در بیابان که سیال است و 

 نظر گاه تشبیه شده است که سیال پنداری صورت گرفته است:

 گهی افتان و خیزان، چون غباری در بیابانی     گهی خاموش و حیران، چون نگاهی بر نظرگاهی 

 ( 130)همان: 

است، که سیال پنداری  در غزل »دشمن و دوست«، جفای دوست که ماهیتی سیال دارد به ابر بهمن ماه تشبیه شده  

 به شمار می آید: 

 دیگران از صدمه ی اعدا همی نالند و من        از جفای دوستان گریم، چو ابر بهمنی 

 ( 322)همان: 

 جانورپنداری .4.3

  .شود، شی و یا مفهوم ذهنی پر میند که در زبان خودکار توسط انساننشیجانور در جایگاهی می  مفهوم  در جانورپنداری

ابروی خونریز، که کنایه ایست به جذبه و جرات و جسارت  ،  قصیده »در بزرگداشت پیامبر اکرم )ص(« رهی معیریدر  

 شود:  کند که جانور پنداری محسوب میزیبایی تشبیه می توصیف در   آهوشکل حیوان   پیامبر را به  

 آهوی شیر شکار و صنم لشکریش                       چنان ابروی خون ریز چه خوانم؟ خوانمبا 

 

 ( 32: 1383)معیری، 

ی  کند و آن را به پرندهق که جنبه ی تشخیص دارد، صحبت می در غزل »شاخک شمعدانی« شاعر، با گل سر معشو

انی،  شاخک شمعدکند، که بر سر چون شاخِ درختِ طوبای معشوق خانه کرده است، در تشبیه  بوستان بهشتی تشبیه می

 پنداری صورت گرفته است:به طایر بوستان بهشتی جانور

 تو ای بی بها شاخک شمعدانی        که بر زلفِ معشوق من، جا گرفتی...

 مگر طایر بوستانِ بهشتی؟            که جا بر سرِ شاخِ طوبی گرفتی 
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 ( 323)همان: 

آمیزی جالبی است؛  ی قرقاول، حسمعشوق به رنگِ خون تنِ پرندهعلِ  در مثنوی »غزال رمیده«، تشبیه سرخیِ لبِ ل

 که جانور پنداری صورت گرفته است:

 داشت آن رشِک حور و غیرتِ سرو      لبِ لعلی به رنِگ خونِ تذرو

 ( 271)همان: 

رویان به سگی  ؛ و تشبیه مزاحمان مه  در مثنوی »غزال رمیده«، تشبیه مه رویان به کبک، در وجه شبه درخشندگی

 شود: هاست، جانور پنداری دیده میل آنکه دنبا

 باری آن مه روان چو کبکِ دری     وز پی ِ او سگی به پویه گری

 ( 272)همان: 

 گیاه پنداری.4.4

گیاه { داده شود و آن واژه در  -}+جاندار{ نیز هست ) و این اطالع حشو است ( به }  طبیعتا خصیصه }+گیاه { )که»

 ( 25: 1378، دیگر جایگاه واژه ای با مشخصه معنایی }+گیاه { را اشغال کند.« )سجودی واژگان با آییهم 

گاهی اجزای بدن انسان به شکل گیاه توصیف می شود. در این بیت رنگ زلف یار به گیاه بنفشه و قد یار به سرو، و تن  

شاعر با تشبیه تفضیل به زیبایی زلف یار بر گیاه بنفشه و  یار به گیاه نسرین در طراوت و زیبایی تشبیه می شود که  

 سوسن برتری می دهد :

 بنفشه زلف من، ای سرو قد نسرین تن       که نیست چون سر زلفت بنفشه و سوسن

 ( 62: 1383)معیری، 

زمانه یا روزگاری  زیبایی و طراوت تو)معشوق( به زمانه )در معنای کل ( تشبیه شده است که فصل بهار جزئی از کل  

ایست که زیبایی یار به آن مانند شده است و چمن تشبیه جزء تر شاعر به کلیت بهار است . در این بیت گیاه پنداری  

 در تشبیه زیبایی و طراوت یار به زیبایی و طراوت گیاه چمن شده است:

 چمن ترا به حسن و طراوت، جز این نیارم گفت      که از زمانه بهاری و از بهار 

 ( 63)همان: 
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 در مثنوی »مار و غار« تشبیه زن به گل، در وجه شبه در دامان دشت خوابیدن، گیاه پنداری صورت گرفته است: 

 زنی خفت چون گل به دامان دشت       قضا را یکی مار از آن سو گذشت 

 ( 291)همان: 

 اه پنداری شکل گرفته است: در غزل »پیک مراد«،  طبع لطیف مخاطب، به بوستان تشبیه شده است، که گی

 شعری به تابناکی و نظمی به روشنی          مانند اشِک دیده ی شب زنده دار من 

 ( 410)همان: 

 در مثنوی»خسته ی عشق« تشبیه من  شاعر به گل سوسن،  و تشبیه یار به گل ، گیاه پنداری صورت گرفته است: 

 آن گل مانده، چون سوسن خموش روز و شب از اشِک حسرت جرعه نوش          دور از 

 ( 269)همان: 

  انسان پنداری  .4.5

ها را  ، آنمعنی یا  غیر انسان، جاندار یا بیجان، ذاتشاعر با مخاطب قرار دادن ».  انسان پنداری همان »تشخیص« است

مقایسه مفاهیم ذهنی به انسان    (158:  1378« )مقدادی،  کنندمی   ه رو در رو با هم گفتگوکند کهمانند انسان فرض می

در این بیت گیاه  . رسد یکی از شگردهای زبانی پربسامد در مثنوی استمی  نظر  به  ، یعنی چیزی که برای ما آشنا

بنفشه که از روی خجالت در برابر زیبایی رنگ و شکل موی یار سر را پایین انداخته است، مانند انسانی که سر در جیب  

ت و گل از دیدن روی زیبای یار چون انسانی است که در حال پیرهن دریدن است. که انسان  دارد توصیف شده اس

 پنداری صورت گرفته است:  

 بنفشه در بر مویت فکنده سر در جیب      گل از نظاره ی رویت دریده پیراهن 

 ( 62: 1383)معیری، 

ها، شاعر را به یاد  ی آنخندند و خندهبستان مانند انسانی هستند که می هایِ »زندان یوسف«، گل  در این بیت از غزل

 شود. در این بیت انسان پنداری صورت گرفته است: اش میاندازد و باعث گریهزهایی که چون نوبهار جوان بود میرو

 بستان مراهای این ی گلد                 گریه آرد خنده ده نوبهارم یاد از عهد جوانی می
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 ( 82)همان: 

ی  های مستانهکند تا نالهداند که پنبه در گوشش می عیری، مرغ مینا را چون انسانی میدر غزل »اشِک غم« رهی م

 شاعر را نشنود زیرا طاقت شنیدن آن را ندارد: 

 ی مستانه ام         شب به محفل، پنبه در گوش است مینا را همی بس که طاقت سوز باشد ناله

 ( 89)همان: 

در رباعی »اشک« اشک به خوی سحر تشبیه شده است، سحر چون انسانی است که اخالق پرده دری دارد و در سحر   

 انسان پنداری صورت گرفته است:

 گرنه در پرده دری خویِ سحر دارد اشک       پرده از رازِ نهانم ز چه بردارد اشک؟ 

 ( 258)همان: 

نچه،  انسان پنداری صورت گرفته است، غنچه در داشتن نفس به انسان تشبیه شده  در غزل »نگاه خاموش« در نفسِ غ

 است:

 مگر به دامن گل سر نهاده ای شب دوش      که آید از نفس غنچه بوی آغوشت 

 ( 260)همان: 

 ( در شعر رهی معیری متناقض نما )پارادوکس .6.4

نما تصاویری هستند که دو طرف آنها به  تصاویر متناقض.  که در ظاهر نقض آشکار مقوله است  ، تناقض بیان اضداد است

 کنند. لحاظ منطقی یکدیگر را نفی می

هنگامی که بدانیم این    ا ، امشود ده میدی  تناقض   ، دشمن خودش باشد،در طرفداری از دوستان  گفتن این که فردی

 دهد: در این بیت این حس را انتقال می   ، رهی معیریرفع میگردد  تناقضروی بزرگی صفات انسانی است این  از  دشمنی  

 در هوای دوستداران، دشمن خویشم رهی           در همه عالم نخواهی یافت، مانند مرا 

 (403: 1383)معیری، 
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گوید بدون تالش غم عشق تو در دل من نشست، غم عشق تو  گنج غم تناقض دارد، اینکه شاعر میروزمره    در زبان

غم گنج معرفت با  اما هنگامی که بدانیم این   است. نابهنجار و غیر معقول گنجی در زیرپایِ من بود. تشبیه گنج به غم 

 .شودتناقض برطرف می آورد  خود به بار می

 دل نشست       گنج را در زیرپا، بی جستجویی یافتم  بی تالش من، غم عشق توام در 

 ( 143)همان: 

 زی معنایی در اشعار مهرداد اوستا هنجارگری.5

 جسم پنداری  .5.1

  اند؛ و است و ندامت به آستان تشبیه شده  ی اشک« مالمت که ماهیتی سیال دارد به آیینه که جسم در غزل »آیینه

 پنداری صورت گرفته است:جسم

 آشیان مالمت، چو مرغِ آه پریدم       بر آستان ندامت، چو گردِ راه نشستم از 

 (41: 1388)اوستا، 

 دهد:ه است، که جسم پنداری را نشان می قصیده »شعر و زندگی« امید که مجرد است به حلقه تشبیه شد  در

 ی اورند اشکی به ره شب شده آویزه        ی امید     آهی، به در صبح زده حلقه

 ( 111همان: اوستا، )

پنداری صورت گرفته  شود و جسمتشبیه شده است که تارش نواخته می»ای نسیم دامن الوند« دل به چنگی    در مثنوی

 است:

 ای هر دم      تار دل را می نوازد چنگنغمه ی بیگانه

 ( 95)همان: 

 دارد و جسم پنداری صورت گرفته است: در قصیده »بخت خوابگیر«، سپیده به خانه ای تشبیه شده است که پرده 

 به پرده ی سپیده از سواد شب          به جلوه، چهر دلربای من

 ( 138)همان: 
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 در قصیده »بخت خوابگیر«، تشبیه انتظار به چراغ ،در وجه شبه سوختن، جسم پنداری صورت گرفته است: 

 سرمه سای من چراغ انتظار سوخت هر شبه              ز روزن دو جشمِ 

 ( 139)اوستا، همان: 

   پنداری یالس.5.2

کند  به رویایِ گردون)آسمان( تشبیه می شاعر در پاسخ به  سوال من کی هستم؟ خود را    در قصیده »آشیانگیر افسانه«،

 شود:این تجسیم، سیال پنداری محسوب میکه 

 رویای گردون، و آسمان رویای منبا هزاران دیده در من خواب می بیند سپهر       من کیم؟ 

 ( 31)همان: 

 « آه تشبیه به دود شده است، که خاصیتی سیال دارد: در قصیده »آشیانگیر افسانه

 ی شب آه دودآسای من های آه من در پرده های شب گرفت      اینک اندر پردهشعله

 ( 32)همان: 

 تشبیه شده است، که خاصیتی سیال دارد:در قصیده ی »باز پرواز« روزگار به ابر و امید به دریا 

 همه تالطم و اشک است روزگار و امید     که این یکی به مثل ابر و دیگری دریاست 

 ( 197)همان: 

 در شعر »اشک و آه« تشبیه دریا به اشک و ابر به آه ، سیال پنداری صورت گرفته است:

 گفتم که: امید؟ گفت: بیهوده، تباه! گفتم که : وصال روی تو؟ گفت که: آه                  

 گفتم: پس از این؟  گفت چو دریا و ابر            روزی همه شب باش و  روزی همه آه 

 ( 106)همان: 

 در مثنوی »ای نسیم دامن الوند« در تشبیه خشم به موج سیال پنداری صورت گرفته است:

 ی تاب چار موجِ خشم از هر سو              داردم اندیشه را ب 
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 ( 94)همان : 

 در قصیده »شعر و زندگی« حس آمیزی در نگاه معشوق به موجی تشبیه شده است که سیال پنداری را نشان می دهد:

 در موجِ نگاه تو سپهر است روانه       واندر لب نوش تو، سحر گرم شکرخند 

 ( 115)همان: 

 جانورپنداری  .5.3

 غزل»آه« شاعر آه نیمه شب را به بال و پر پرنده تشبیه می کند که جانور پنداری محسوب می شود:  در 

 ای آه نیمه شبی، بر بسته بال و پری       فریاد بی ثمری، نفرین بی اثری 

 (99: 1388)اوستا، 

 جانور پنداری است: در شعر »ترانه ی امید من« ، یار به آهوی شوخ و شنگ  تشبیه شده است، که به نوعی 

 غزال شوخ و شنگ من      ترانه ی امید من 

 ( 54)همان: 

در قصیده »گریه ی بی شیون«،  انسان دالور به ببر آهنگی مانند شده است که  زلف حریری دارد و همچنین انسان  

 پنداری صورت گرفته است: دالور به پیل بلند باال و نگارین گردن مانند شده است که در همه ی موارد جانور  

 ببر آهنگی، پرندین کاکلی         پیل باالیی، نگارین گردنی 

 ( 120)همان: 

در قصیده »پرواز اسیر«، شاعر با تشبیه خود به عقاب می نویسد اگر عقاب بودم هرگز از پرواز نمی ایستادم. که جانور  

 پنداری شکل گرفته است: 

 واز یک ره نیاسودمی! دریغا عقابی اگر بودمی        ز پر

 ( 169)همان: 

 در مثنوی »ببر« تشبیه رزمنده به پیلِ بلند باالی جنگی، جانور پنداری صورت گرفته است:
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 از آن پیلِ باالیِ جنگی ز بیم      دل شیرمردِ نبرده، دو نیم 

 ( 320)همان: 

 گیاه پنداری .5.4

 شده است که گیاه پنداری صورت گرفته است:   در این بیت اندام یار به درخت سرو و صورتش به گل تشبیه 

 ای گر بگذرد بر سروِ اندامش     به چهره می دود، چون رنگ بر گل شرم گلفامش نسیم بوسه

 (223: 1388)اوستا، 

در شعر »پیام دل« شاعر، قد یار را به درخت سروی تشبیه کرده است که در این جان بخشی سرو حریر بر تن دارد و  

 پنداری را جلوه گر ساخته است:گیاه 

 دور از تو خالی مانده آغوشم      ای سرو قدِ پرنیان پوشم 

 ( 223)همان: 

 در غزل »آه صبحگاهی«،  چشم معشوق به گل نرگس مانند شده است که گیاه پنداری مشهوری است:

 گیران!  مپسند بیش از اینم، دربند، چون اسیران         ای نرگست همه ناز، چشمی به گوشه

 ( 225)همان: 

در قصیده»شکوه سخن« معشوق به گلی تشبیه شده است که بویش در چمن زار پیچیده و شاعر می گوید اگر تو مانند  

 نسیم از چمنزار عبور کنی عطر یار من را که چون گلِ پیچیده خواهی شنید، گیاه پنداری در این بیت مشهود است:  

 چو نسیمی به چمن بگذری بشنوی از بوی گل آوای او      گر 

 ( 132)همان: 

  انسان پنداری .5.5

 «،  ابر بهاری در داشتن رگ، به انسانی مانند شده است:در قصیده »آشیانگیر افسانه

 بسته پیوندی که هرگز باز نگشاید گره        با رگِ ابرِ بهاری، چشمِ گوهرزای من 
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 ( 32)همان: 

 انسانی تشبیه شده است دروجه شبه دامن پوشیدن که انسان پنداری را بیان می کند: در غزل »دودمان آه« صحرا به 

 اگر به دامن صحرای درد می گذری           سواد خیمه ای از دودمان آه اینجاست 

 ( 54)همان: 

کشیدنِ دامن  در مثنوی »شکوه عصیان« فتنه در خون فشانی کردن، به انسانی تشبیه شده است و چرخ در به خون  

 افق به انسان :

 فتنه، تیغ خونفشان بیرون کشید      یاد باد آن یاد خوش کز یاد رفت 

 ( 196)همان: 

بهشت مانند شده است، مرغی است که به چنگی که زمزمه  گی«، کاخی که به لحاظ زیبایی به  در قصیده »شعر و زند

نواشگری است. در این بیت چنگ به انسانی مانند شده که  ی نوازشگر دارد، تشبیه شده است، این مرغ همواره در حال  

 زمزمه دارد و انسان پنداری صورت گرفته است:

 مرغی است در این کاخ به فردوس همانند       چون زمزمه ی چنگ نوازشگر و دلبند 

 ( 111)همان: 

گشوده و شاعر شب را در  در مثنوی» سرود برگریزان«، ندامت که مجرد است به انسانی تشبیه شده است که آغوش  

 آغوش او به سحر رسانده است . انسان پنداریِ دصورت گرفته، مشهود می شود: 

 بسا شب، کاندر آغوش ندامت ها سحر کردم!           بسا ناگفته با یادت روان از چشم تر کردم!

 ( 118)همان: 

ه است و بخت را به چشم انسان تشبیه  در شعر »خشم« شاعر، حسرت را به انسانی مانند می کند؛ که دامن پوشید

 کرده است که انسان پنداری صورت گرفته است:  

 اشکی همه شب به دامن حسرت        بی پرده ز چشم بخت می بارم 

 ( 136)همان: 
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 (در شعر مهرداد اوستا متناقض نما )پارادوکس.5.6

بگیرد و به جز من چه کسی در دل ، می تواند  به جز دل چه کسی می تونه جای من را    مثال که؛ از لحاظ منطقی این  

جای بگیرد، امری متناقض است، زیرا دل ماهیتی مجرد است؛ این مفهوم که اگر دل بمیرد وای بر من؛ و اگر من بمیرم  

 وای بر دل، به صورت  منطقی متناقض به حساب می آید؛ اما زمانی که شعر مطرح می شود تناقض برطرف می شود: 

 د جای من؟ جز من که گیرد جای دل؟          گر دل بمیرد وای من، گر من بمیرم وای دل! جز دل که گیر

 (19: 1388)اوستا، 

، اما هنگامی که بدانیم منظور از گفتن  زبان خودکار بیانگر تناقض استدر    هنر در بی هنری استگفتن این حرف که  

  د:گردتناقض بر طرف میاست؛  هنراین حرف تأکید بر

 دامن افشان به طرب، نعره کشان در غوغا                    راست، هنگامه ی گرم هنرِ بی هنریست

 ( 314)همان: 

از    شاعر رسد، اما هنگامی که بدانیم  آمیز به نظر می  تناقض  ، اینکه بر و بار همان بی بار و بر بودن است عمومدر زبان  

   شود:  اش دارد تناقض بر طرف میکند و تاکید بر غرور و آزادگیاش بیان می، صفت آزدگیبی بار بودن با سعادت سرو را

 سرو آزاد از آن بالد در صدر چمن       کش بر و بار، همان دولتِ بی بار و بریست 

 ( 317)همان: 

 در هنر معاصرشناسی زیبایی  .6

های متفاوتی تقسیم شده که نظریات فاصله چندانی  بندیایران در نظریه معماران بزرگ به دستهدر هنر معماری معاصر  

اند می باشند،  با هم ندارند و زیبایی شناسی از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان و معماران که هر کدام تعریف ارائه کرده

بد و فرم و نوع بناهای  ود امری تأثیرگذار بر کالشناسی که خذر زمان و تغییر در تعریف زیباییتحوالت معماری در گ 

به ویژه نقاشی در دوره معاصر به بعد به دستاوردهای    هنر معاصر ایران  (. 1:  1395)خضریان و همکاران،  باشد معماری می

های گذشته دست یافت. این دستاورد بیشتر در جهت شناخت نوینی در نحوه تکنیک و اجرا  متفاوتی نسبت به سنت

بود. به دلیل کم توجهی هنرمندان به تحوالت فرهنگی، ملی مذهبی، هنر ایران در این دوره از اقبال کافی در میان  

 مخاطبان برخوردار نشد. 
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هرگز خود را محدود به قوانین و هنجارهای موجود نساخته است.    فرشجیان از جمله نقاشان معاصر است که در آثارش 

مندان حتی با اینکه به هنرهای سنتی اقلیم خود پایبند بوده اند تفکرات و سالیق خود  بدین معنی که این دسته از هنر 

گیرند. در آغاز نگارگر کامالً در اختیار ذهن شاعر و حتی خوشنویس قرار داشت و عین داستان و  را نیز در نظر می 

گذاری چند الیه فرشچیان  دازی و  رنگ پرکرد. تفاوت آثار فرشچیان با آثار نگارگران قدیم در رنگمضمون را روایت می

 برخالف سطوح رنگی قدیمی است. وفاداری به طبیعت و کالبدشکافی، انفکا از منون ادبی از دیگر مختصات آثار اوست.

در آثار فرشجیان داستانها کامالً تخیلی و برخاسته از ذهن و قوه خیال پرداز هنرمند است. استفاده از حیوانات در نده  

نماد وخو، شمش به عنوان  برای پیکره  پرنده  بال  و دو  است  یر  غیر زمینی،  فضایی  و  ا ف نشان دادن  قوی  از خطوط  ده 

پردازی در خلق آثاری متفاوت تأثیرگذار بوده است. یکی از مختصات آثار هنری نقاشان معاصر، نگرش آنها در  حجم

های مختلف متفاوت باشد. در  ها و مکانتأثیر عواملی در دوره  تواند تحت اثر است که این نگرش نیز خود می  روند خلق

ن امر در تمام مکاتب هنری صدق  آثار هنرمندان معاصر، ذهن هنرمند بازیگر اصلی در خلق چینی آثاری است و ای

 (.46-56: 1399مؤمن، کفشچیان مقدم، )  کندمی

 گیرینتیجه

اوستا همواره زبان ادبی  کند.  فاهیم فکری خود را بیان میدیوان شعرش، به صورت سهل ممتنع، مدر  رهی معیری  

خود،  گریز از هنجارهای معنایی بـه مـفاهیم ذهنـی    طریق  ازاند که  هر دو شاعر سعی کردهتری را برگزیده است.  سخت

سازی به  برجستهکنند. همانطور که گفته شد،  مـیسر    خواننده   ین کار  درک شعر را برایو با ا  بپوشانند   ی عمل جامه

  هنجارگریزی   دهد، های به عمل آمده نشان می بررسی .تجلی خواهد یافتو »قاعده کاهی«  افزایی«  دو شکل »قاعده

هر    و بدین طریق زبان شعری  استفاده شده است بسیار  کاهی را به دنبال دارد، در اشعار هر دو شاعر  معنایی که قاعده

شاعر   و جذاب  دو  بهرهشده  برجسته  شاعر  گیریاست.  دو  هر  در  معنایی  هنجارگریزی  یکسان    در  اتفاق  به صورت 

ری و گیاه پنداری بسامد دارد این در حالی است که در دیوان  پندای انسانمعنایی در حوزه  هنجارگریزی؛ بلکه  افتدنمی

د را  ی تشبیه در اشعار هر دو شاعر همواره بیشترین بساماوستا، سیال پنداری بسامد بیشتری دارد. استفاده از آرایه

زدایی  باعث آشنایی  اند کهدر زیباتر کردن مفاهیم بهره بردهآمیزی  های کنایه، تشخیص، حسدارد و هر دو شاعر از آرایه

شناسی و  دو اصل زیبایی  ی معنایی در شعر رهی معیری در هااست. کاربرد هنجارگریزی  ها شدهآنو برجستگی شعر  

رعایت   بخوبی  پیچیدهاست  شدهرسانگی  کمی  اوستا  دیوان  که  است  حالی  در  این  است.  ؛  دیوان،  تر  دو  هر  در 

های سبکی  شده است و گاهی این هنجارشکنی از ویژگی  ها آن  شعری باعث تشخص بخشیدن به زبان  ،  هاهـنجارگریزی

 .یدآاین شاعر به حساب می

(  و انسان پنداری  )جسم پنداری، سیال پنداری، جانور پنداری، گیاه پنداریهای به عمل آمده در پنج بخش بررسی 

  که  با تجسیم   ی به کار برده شده استآرایههای رهی معیری مهمترین اریی تشبیه در جسم پندآرایهدهد: نشان می

شود.  ی تشبیهی مطرح میپنداری بیشتر با اضافهشود. در شعر مهرداد اوستا، جسمیسازی رهی معیری مطرح مو تصویر

  شوند.ی تشبیهی مجرد به جسمی خاص، توصیف میدر واقع در شعر مهرداد اوستا، هر جسم مجرد، به صورت اضافه



 1401 شهریور ، 46، شماره 19دوره  633 
616 - 635 

آمیزی در این گونه از هنجارگریزی معنایی بسامد  شود و حسدر شعر رهی معیری، با تشبیه مطرح می  پنداری  سیال

پنداری در دیوان مهرداد  شود. سیالدر شعر مهرداد اوستا بیشتر با تشبیه و آوردن تجسیم بیان می  پندارییالس دارد.  

 اوستا بسامد  بیشتری نسبت به عناصر دیگر دارد که باعث شده است، درک شعرش برای عوام سخت تر باشد.  

در   معیری  آرایهجانورپنداری رهی  از  حس،  و  تشبیه  تشخیص،  کنایه،  میهای  استفاده  جان  آمیزی  و  معیری،  کند. 

در اشعار مهرداد اوستا، نیز همواره  جانورپنداری  های زیبایش در این هنجارگریزی، شعرش را مصور کرده است.  بخشی

ستا کمتر استفاده شده است.  تشبیه را در خود جای داده است، با این تفاوت که این هنجارگریزی در شعر مهرداد او

گیاه پنداری در شعر رهی معیری، تشبیهی است به گل و باغ و سرو، که همواره در دیوان رهی بسامد دارد، تشبیه به  

شود. گیاه پنداری در آثار مهرداد اوستا، نیز تشبیه تکراری گل  بوستان در اکثر اشعار او دیده می انواع گل ها، به باغ و  

این  شود. که هر دو شاعر در  و شاعر تشبیه تکراری قد به سرو؛ صورت به گل دیده میاشعار هر د  در  و سرو است.

در  ی شاعر  ، در دیوان رهی معیری، بسامد باالیی دارد، تجسیم خالقانهانسان پنداری اند.  هنجارگریزی هنرآفرینی نکرده

ی شاعر را نمایان  شود. در دیوان مهرداد اوستا، نیز، انسان پنداری تجسیم خالقانهاین هنجارگریزی در دیوان دیده می

( در شعر رهی معیری و مهرداد اوستا،  متناقض نما )پارادوکس اند.  کند. که هر دو شاعر از آن به زیبایی بهره بردهمی

استفاده شده است.   بکمتر  نیز میدر هنر معاصر  نقاشی  زیباییه خصوص  از  بارزی  نمود  شناسی  و صورخیال  توان 

 مشاهده کرد. 
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