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 چکيده
ش سبک ادبی است و به طور کلّی میتوان آن را در هنجارگریزی، یکی از مهمترین عوامل در پیدای

 گیرد تا اثرش را به شکلی متفاوت نشان دهد، جستجو کرد. هایی که مؤلّف به کار میروش تمام رو

در شعر سلمان « هنجارگریزی معنایی»پرکاربردترین آرایه ها در حوزۀ  واکاویبه همین منظور به 

توان که ب هستتا مشخص کنیم که آیا کاربرد این آرایه ها در شعر او به اندازه ای  یمهراتی پرداخت

در شعر سلمان هراتی در  بررسیها نشان میدهد که  مار آورد یا خیر؟آنها را مختصّات سبکی به ش

حوزۀ هنجارگریزی معنایی، استفاده از نوع تشخیص، بیشترین کاربرد را دارد و پس از آن تشبیه، 

یص بسامد باالی تشبیه و تشخ مجاز، کنایه، پارادوکس و حسآمیزی، پرکاربردترین آرایه ها هستند. 

توجه و عالقه ای وی به تصویرسازی است .کاربرد فراوان تشبیه مفصل در  در شعر او  حاکی از

راتی با هشعر او قابل توجه است  و نشان دهنده تازگی تشبیه ها و خلق تصاویر تازه و بکر است .  

نگاهی متفاوت در شعرش، کارکردی متفاوت از این آرایه ها را نشان داده است و با شگردها و زبان 

 آنها را به خدمت گرفته است.خاص ّ خود، 

 .هنجارگریزی، آشنایی زدایی، سلمان هراتی: اژگان کليديو
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 2 شيرین قادري،  1 غالمرضا سالميان

 .زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشیار 1

 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 شيرین قادري

 مهمترین شاخصۀ سبکی سلمان هراتی« هنجارگریزي معنایی»
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 مقدمه
کند با انحراف از قواعد حاکم بر زبان عادیّ، آشنایی زدایی کند و اثر یختار زبان هنجار است. شاعر سعی مهنجارگریزی، شکستن سا

 لیچ، زبان شناس انگلیسی معتقد است که برجسته سازی از دو طریق انجام می شود:»بگذارد. تر به نمایش را به گونه ای، زیباتر و متفاوت خود

حوزۀ  درهنجارگریزی، که شامل انواعی است: هنجارگریزی واژگانی، زبانی، نحوی، معنایی، نوشتاری، سبکی، آوایی و گویشی که  -1

 سازد.بدیع معنوی است و شعر می

 (.04ص :  2، ج صفویاز زبان شناسی به ادبیات ، « )سازدظی است و نظم میدر حوزۀ بدیع لف قاعده افزایی، که -2

گی، این دیگرگون بینند و الجرم برای بیانشاعران جهان را دیگرگونه می»ود. شپیدایش نظرات متفاوت میهای متفاوت سبب دیدگاه

 زشود؛ هنرمندان برای بیان جهان مخیّل خود اآشکار میهان در زبانی دیگرگونه، گویند. به عبارت دیگر، دیگرگونه دیدن جدیگرگونه سخن می

توان را می« هنجارگریزی معنایی»رد که (. هنجارگریزی انواعی دا11-24:صشمیسابیان و معانی ، « )کنندیقرارداد های متعارف استفاده نم

و به همین دلیل بیش از دیگر سطوح زبان  حوزۀ معنی انعطاف پذیرترین سطح زبان است»یکی از مهمترین انواع آن به شمار آورد چرا که 

شود. انحراف از قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار )هنجارگریزی معنایی( نهایت ورزبان[ دچار تحوّل و دگرگونی می]سطح واج شناسی و دست

(. از آنجایی 12ص:1ج،صفویبیات ،از زبان شناسی به اد« )هنددندارد و شاعران در این حوزه بیش از هر حوزۀ دیگر، هنجارگریزی به دست می

اویر بدیع صکند تا با خلق تی است که به هنرمند کمک میهایتباط با دیگران است، دارای ظرفیتها و تواناییکه زبان، مهمترین وسیلۀ برقراری ار

 بینی خود را برای مخاطبان به نمایش بگذارد.و زیبا، اندیشه و جهان

، مناظر کند تا در نگاه مخاطبقیم فهم، پیچشی عامدانه ایجاد میاز شگردهای مبتکرانه، در مسیر مست شاعر با استفادۀ آگاهانه»بنابراین 

مه ه گشاید که از منظر آنای تازه میه که پیوسته در مسیر تماشاست، پنجرتکراری پیشین را تازه و غریبانه نماید. او با زدودن غبار عاداتی 

 (.04ص احمدی: اختار و تاویل متن ،س « )یدآچیز بدیع و بیگانه به چشم می

 

 دربارۀ شاعر

د بود که به در لنگرود از دنیا رفت. وی شاعری آگاه و متعهّ 1331در مرزدشت تنکابن متولّد شد و در سال  1334سلمان هراتی در 

اتی بیشتر بازگو کننده معرفی شد. اشعار هر 1331سال شعر جنگ در سال  24شاعر برگزیدۀ  11گفت. هراتی جزو زبان انقالب شعر می

 «از این ستاره تا آن ستاره»دری به خانۀ خورشید، »، «از آسمان سبز»های سیاسی و اجتماعی وی است. ادات، جهان بینی، تفکّر و برداشتاعتق

شعر سپید در اشعار . »از جمله آثار اوست. هراتی زبانی خاصّ و با حالوت دارد که در عین سادگی، چاشنی طنز و کنایه را نیز به همراه دارد

سلمان جایگاه ویژه ای دارد. حجم زیادی از مجموعۀ از آسمان سبز را به خود اختصاص داده است. به عرصه آوردن این قالب در شعر انقالب 

 (.1: ص رحمدلبررسی محتوای و تصویری شعر سلمان هراتی ،  « )و جنگ از یادگارهای این شاعر است

 

 ضرورت تحقيق

های سبکی و شگردهای ویژۀ شاعر، عر شاعر و تحلیل هنجارگریزیها و نوآوریهای وی در زبان شعر رایج، میتوان به شاخصهرسی شبا بر

در شعر شاعر که از مهمترین عوامل « هنجارگریزی»همچنین عوامل تمایز شعر او نسبت به شاعران دیگر پی برد. همچنین از طریق بررسی 

صویرآفرین های زیبایی ساز و تفادۀ شاعر از آنها و انواع تکنیکتوان آرایه های پرکاربرد، چگونگی استمی آید؛ میندۀ سبک ادبی به حساب پدید آور

 بدیع شعر او را شناخت و سبک ادبی و شگرد خاص ّ او را به دیگران معرفی نمود.

ت سهکارگرفته شده در شعر شاعر به اندازه ای  در این نوشتار می خواهیم با جستجوی اثر شاعر به این نکته پی ببریم که آرایه های به

هستند؟ و شاعر آنها را در اثرش چگونه و با  کدامهاکه بتوان آنها را مختصّات سبکی به شمار آورد یا خیر؟ پرکاربردترین آرایه ها در شعر او 

 ا بگذارد؟چه شگردی به کار گرفته است که توانسته تصویری متفاوت از اندیشه و نگرش خود را به تماش

 

 شيوۀ پژوهش

گیرد سپس در شعر شاعر، مورد بررسی قرار می« هنجارگریزی معنایی»روش کار در این نوشتار به این شکل است که ابتدا موارد 

ایت، هشود. در ناین آرایه ها ذکر شده و تحلیل میشود. نمونه هایی از کارگیری آنها توسط شاعر مشخص می پرکاربردترین آرایه ها و شیوۀ به

بک ادبی خاصّ او بهره برده است و سبب پیدایش س« هنجارگریزی معنایی»مهمترین و پربسامدترین آرایه هایی که شاعر از آنها در حوزۀ 

 گردد.می شده است، معرّفی
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 پيشينۀ تحقيق

ردند. های روسی بیان کفرمالیستخستین بار صورتگرایان و عمدۀ مطالبی را که دربارۀ هنجارگریزی و آشنایی زدایی مطرح شده است، ن

( 1113صورتگرایانی مانند شکلوفسکی، موکاروفسکی، لیچ و غیره که به شکل و ساخت اثر، بیشتر از هرچیز دیگر توجّه داشتند. شکلوفسکی )

نظریه آشنایی زدایی خود را مطرح کرد که به نوعی نخستین  ”Art as Device“ « هنر همچون شگرد»در مقالۀ معروف خود با عنوان 

بیان  «برجسته سازی»، این نظریه را با عنوان «زبان معیار و زبان شعر»نظریه دربارۀ هنجارگریزی است. موکاروفسکی  در مقالۀ خود با عنوان 

 کرده است.

انواع هنجارگریزی از دیدگاه « بانشناختی به شعر انگلیسیرویکردی ز»( در کتاب خود با عنوان   1131لیچ، زبانشناس انگلیسی )

 زبانشناسی را طبقه بندی کرده و آن را در هشت گونه از جمله: واژهای، نحوی، آوایی، معنایی و ... تحلیل و بررسی کرده است.

ه و به بررسی ارتباط نظریۀ ، هنجارگریزی و انواع آن را بیان کرد«از زبانشناسی به ادبیّات»( در کتاب دو جلدی 1333صفوی )

انواع آشنایی زدایی در دو حوزۀ موسیقیایی و « موسیقی شعر»( در کتاب 1334هنجارگریزی و ادبیات پرداخته است. شفیعی کدکنی )

کرده است علل انحراف از نرم را بیان « شاعر آینه ها»( در مقدّمۀ کتاب 1331زبانشناسی را معرّفی و طبقه بندی کرده است. وی همچنین )

 و به عوامل تشخصّ سبکی در شعر بیدل پرداخته است.

شعر شاملو را از جهات مختلف، از جمله هنجارگریزی و زبان شعری مورد تحلیل و بررسی « سفر در مه»( در کتاب 1330پورنامداریان )

مکتب صورتگرایی و ساختارگرایی را معرفی کرده  ابتدا دو« نظریه های نقد ادبی معاصر»( در کتاب 1333قرار داده است. مهیار علوی مقدّم )

و در فصل چهارم و دهم کتاب به نقد ساختارگرایانۀ چند شعر از نوع کالسیک و معاصر پرداخته است و موارد هنجارگریزی را در آنها مشخّص 

 کرده است.

کالسیک و معاصر توسّط اساتید و دانشجویان  تاکنون چندین مقاله نیز دربارۀ هنجارگریزی و آشنایی زدایی در شعر برخی از شاعران

 های شعر سلمان هراتی پرداخته شده باشد؛ مشاهده نشد.که مستقالً به موضوع هنجارگریزی محترم در کشور نوشته شده است امّا اثری

 

 هنجارگریزي معنایی

ایی و برجسته کردن زبان ز عوامل آشنایی زدشود و یکی ایی است که در حوزۀ معنا اعمال میهاارگریزی معنایی شامل تمام نوآوریهنج

آورند قائل شده است. آنچه  ه این خیال انگیزی را به وجود میشود. واین عنوان را جفری لیچ برای خیال انگیزی شعر و عواملی کمحسوب می

 دهد، همان عوامل خیال انگیزیهم پیوند می ر را در کلّیت آن بهبه ایجاد مجاز، تشبیه، استعاره و ... در شعر می انجامد و تصویرهای زیبایی شع

هنجارگریزی معنایی، مباحث علم بیان و صور خیال است. شفیعی کدکنی عالوه بر تشبیه، کنایه،  (.11ص  :خلیلیسیب باغ جان ، « )است

ند کجارگریزی معنایی ذکر میر حوزۀ هناستعاره، مجاز و تشخیص که مربوط به صور خیال است؛ حسّآمیزی و پارادوکس )تناقض گویی را نیز د

(. هنجارگریزی معنایی بیشتر به 11-33:ص شفیعی کدکنی رک . موسیقی شعر، داند( )ب تشخّص زبان و رستاخیز کلمات میو آنها را موج

انه این است رمهمترین کارکرد زبان شاع»شود. به اعتقاد موکاروفسکی که سبب خیال انگیز ساختن کالم میشود، مربوط میعلم بیان و عواملی 

-121ص :احمدیساختارو تاویل متن ،  « )بدون سرپیچی از قاعده های زبانی، شعر وجود نخواهد داشت»و « که زبان معیار را ویران کند

120.) 

 

 انواع هنجارگریزي معنایی

 Simileتشبيه 

ای شاعرانه ههستۀ اصلی و مرکزی اغلب خیالبیه تش»تشبیه یکی از عناصر و آرایه های تصویرساز برای خیال انگیز ساختن کالم است. 

شف میان اشیاء و عناصر مختلف کاست. صورتهای گوناگون و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیّل شاعرانه در 

ترده ای دارد و شاعر جهان بینی و (. تشبیه دامنۀ گس20:ص پورنامداریانسفر در مه ،  « )کند و به صورت های مختلف به بیان درمی آیدمی

ست ذال، حصول آن هم بدینگونه دلطف تشبیه، غرابت آن است و دوریش از ابت»کشد. با کمک تشبیه دلپذیر به تصویر میتجربیات خود را 

م جزو مبتذل، بعد ه د وشوغریب وقتی که مکرّر شد، شایع می دهد که وجه شبه، امری باشد که زود به خاطر نرسد. البتّه حتّی یک تشبیهمی

 (.  13: ص زرین کوب شعر بی دروغ ، شعر بی نقاب ، )ر.ک:« دهدسنّتها میشود و اصالت خود را از دست می

 

 تشبيه بليغ )اضافه تشبيهی(

بلیغ یه ترین تشبیهات به وجود آید. تشباز زیباترین و دیریابدر این نوع تشبیه، حذف ادات تشبیه و وجه شبه، سبب شده است تا یکی 

ن یدارای بیشترین ایجاز در میان دیگر انواع تشبیه است و به استعاره نزدیکتر است. حذف ادات تشبیه در این نوع تشبیه، شباهت و همسانی ب

http://www.rassjournal.ir/


 89 -19  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 اه، در نتیجه لذّت و تأثیر فراوانتری رکند و حذف وجه شبه نیز تالش و کوشش ذهنی خواننده را افزایش دادمشبّه و مشبّه بۀ را تقویت می

 کند. این دو ویژگی مهم در تشبیه بلیغ سبب شده است که این تشبیه از زیباترین و تأثیرگذارترین تشبیه ها به شمار رود.ایجاد می

 (.13هراتی :صهراتی، مجموعۀ اشعار سلمان  نایل آمد. )« خرمهرۀ نوبل»به دریافت  کی میتوان از سادگی تو گفت و هم

 (32کند. )همان: زیگوشی میبا باتالق تقلّبزمین را که در 

 (22قی کرده است. )همان: « کاپیتالیسم» سطل زبالۀدنیایی که چند صد سال پیش قلب خود را در 

نمونه های ذکر شده، همگی تشبیه بلیغ هستند که در آنها ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده است و شاعر با به کاربردن این گونه 

بیه را به حدّ اعال رسانده است. و بدین وسیله تشبیه هایی فشرده، زیبا و تأثیرگذار خلق کرده است. نکتۀ تشبیه، شباهت و همسانی طرفین تش

ر دشایان توجّه در این گونه تشبیهات در شعر هراتی این است که شاعر مشبه هایی را به مشبه بّه هایی تشبیه کرده که بدیع و تازه هستند و 

برای خواننده، به نمایش گذاشته است. وی جایزۀ نوبل را که در دنیای کنونی جایزه ای ارزشمند است به  واقع شاعر نگرش و دیدگاه خود را

خرمهره که بسیار بی ارزش است تشبیه کرده و بدین وسیله برجسته سازی و هنجارگریزی را در کالمش ایجاد کرده است. همچنین است 

 ق.تشبیه کاپیتالیسم به سطل زباله و تقلّب به باتال

 (.344می آید از اطراف این صحرا )همان:  بهار سبز پیروزیبوی 

 (.203نشسته اند )همان:  جشن شهادتمردم به سوگ تو، نه به 

 (.113افتادند )همان:  تبر نفرتاین صنوبران اگرچه با 

 تشبیه است. تشبیه بلیغ، در شعرتشبیه پیروزی به بهار سبز، شهادت به جشن، نفرت به تبر از نوآوری های شاعر در خلق این نوع 

  د.هراتی پربسامدترین نوع تشبیه می باش

 

 تشبيه حسی به حسی

تشبیه امری حسی به یک امر حسی دیگر است. این نوع تشبیه بیشترین میزان کاربرد را در شعر هراتی به خود اختصاص داده است. 

 مواردی چون: 

 ( 131ص  ) هراتی :جنگل ابر

 .(232ص مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :  )باغ آسمان

چون ابر و آسمان به جنگل و باغ که آنها نیز از امور حسّی هستند تشبیه شده  یاز این گونه تشبیه ها هستند که در آنها اموری حسّ

 است.

 

 تشبيه عقلی به حسّی

ه شود. این تشبیه نیز در شعر هراتی بعد از تشبیه حسّی ب در این نوع تشبیه یک امر عقلی )مشبّه(به امری حسّی )مشبّه بۀ( تشبیه می

 حسّی باالترین بسآمد را دارد.

 (.234ص همان : ها )اشت، دل تنگی همچون جادۀ کوهستاندل تنگی د

 در این نمونه دل تنگ )عقلی( به جادۀ کوهستان )حسّی( تشبیه شده است.

 

 تشبيه حسی به عقلی

 شود. بسآمد این تشبیه در شعر هراتی زیاد نیست.ه امری عقلی )مشبّه به( تشبیه میب در این تشبیه امری حسّی )مشبّه(

 باغ که امری حسّی است به سخاوّت سیّال که امری عقلی است تشبیه شده است. 214سخاوت سیّال باغ ص 

 (.343ص  )همان :چون غم میان سینۀ من ماندگار شو

 

 تشبيه عقلی به عقلی

 شود. این تشبیه کمترین میزان کاربرد را در شعر هراتی دارد.امر عقلی دیگر تشبیه میی به در این تشبیه امری عقل

 (.233ص  ) همان :خواب پیشانی او مثل خاموشی فکری تازه است.

 (. 43ص ) همان :تنهایی راز بزرگی است. 

و راز بزرگ که آنها نیز عقلی هستند تشبیه کرده شاعر خواب پیشانی و تنهایی را که هر دو از امور عقلی هستند به خاموشی فکری تازه 

 است.
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 تشبيه مجمل و مؤکّد

تشبیهی که وجه شبه در ضمن آن ذکر نشود »شود. ر تشبیه مؤکّد ادات تشبیه حذف میشود و ددر تشبیه مجمل، وجه شبه حذف می

شاعر در  (.31-34:صمیرصادقیواژه نامۀ هنر شاعری ، « )و تشبیهی که ادات تشبیه در آن ذکر نشده باشند، مؤکّد یا مضمراالدات نام دارد

 برد. او با ساختنو ارزش هنری کار خود را باال می تشبیه مجمل و مؤکّد با ذکر نکردن وجه شبه و ادات تشبیه به هنجارگریزی دست میزند

 شتری برسد.این نوع تشبیه مخاطب را وادار می کند تا خودش وجه شبه را بیابد و از این راه به لذّت بی
 

 (333ص  زیبایی ) مجموعه اشعار سلمان هراتی،هراتی:  شهید داستانی است پر از حادثه و  تشبیه مؤکّد:

 (331ص همان : )تحته سیاه ما قلب سیاه دشمن است.  مجمل و مؤکّد:

 (331ص همان : )پدرم خورشید است.    

 (43ص همان :  )سنگرها ییالق تفکرند.   

 (311ص همان : ). تیغ سرخ زخم   

این هنجارگریزی، با باال بردن کوشش ذهنی  شاعر در این نوع تشبیه، یافتن وجه شبه را به عهدۀ مخاطب گذاشته است . او به کمک

 خواننده، ارزش کار خود را افزایش داده است. شاعر وقتی ادات تشبیه را نیز حذف

 برد.حدّ یکسانی باال میفین تشبیه تا کند درجۀ شباهت و همسانی را بین طرمی 

 

 تشبيه مفصّل

 (.10:ص تجلیلمعنی و بیان ،  « )شودیهی است که وجه شبه در آن ذکر میتشب»

 (132ص )مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :حجلۀ تو مثل یک فانوس گشت روشن با پر ققنوس. 

 (333ص ) همان :ماند. ۀ بیست داخل دفتر قلب من و تو میشهید مثل یک نمر

 وجه –شود وجه شبه ذکر شده است. )روشن گشتن و ماندن در داخل دفتر قلب من و تو نمونه ها همانگونه که مشاهده میاین  در 

  تصویرآفرینی به دست که هنگامی شاعر. هستند باال تشبیهات در شده ذکر های شبه

که برخاسته  است ییلیل ذکر کردن وجه شبه، تازگی تشبیهاکند؛ دزند و تشبیهات نو و بدیع خلق میکند، وجه شبه را معموالً ذکر میمی

چار زحمت از نگرش و دیدگاه ویژۀ و متفاوت شاعر است. شاعر ناچار است این وجه شبه تازه و غریب را ذکر کند تا خواننده در درک آن د

نجارگریزی در شعر هراتی باالست و پس از تشبیه خواهد وجه شبه مورد نظر خود را به خواننده نشان دهد. بسامد این نوع هنشود یا اینکه می

به کار  ایه االی تشبیه مفصل در شعر هراتی میتواند نشان دهندۀ تازگی تشبیه)بلیغ، مجمل و مؤکد( بیشترین میزان را دارد. وجود میزان ب

نوع تشبیه در شعر خود زیاد بهره جوید و  گرفته شده در شعر او باشد که همین نوآوری و ابتکار در خلق تصاویر جدید سبب شده است از این

 تر باشد.برای خواننده ذکر نماید تا روشنتر و قابل فهم وجوه شبه تازه و بدیع خود را

 

 تشبيه مرسل

ر است که ادات تشبیه در آن ذک تشبیهی»کند. برای کشف رابطۀ ارکان تشبیه نمی تشبیهی است که خواننده در آن کوشش زیادی

 (.10: ص تجلیلو بیان ، معانی  « )شودمی

 (31ص  ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :نیلوفری بر قامت نیزه پیچید. چوناندلم برای لمس آفتاب 

 (313ص ) همان : داشت.  تالله به انبوه داغ عاد شبیه

نکتۀ قابل توجّه در شعر هراتی برای به کارگیری این نوع تشبیه که مانند تشبیه مفصّل میزان قابل توجّهی را به خود اختصاص داده 

شود ، کوشش ذهنی خواننده را برنمی انگیزد امّا هراتی از آن برای تشبیه کردن این تشبیه که در آن ادات ذکر می است؛ این است که با اینکه

دادن دو امر غیرملموس به هم استفاده کرده است و به کمک آن تصویری زیبا، ملموس و بدیع را در پیش روی خواننده به نمایش  و ارتباط

 گذاشته است.
 

 تشبيه تفضيل

 «آن است که گوینده، چیزی را به چیزی تشبیه کند و سپس از عقیدۀ خود برگردد و مشبّه را بر مشبّه به رجحان دهد»تشبیه تفضیل 

شود. یزیبایی و تأثیرگذاری بیشتر آن م . تشبیه تفضیل با هنجارگریزی در شکل عادی تشبیه، سبب(.33: ص دادفرهنگ اصالحات ادبی ،  )

 (.14: ص شمیسابیان و معانی ،  « )تشبیه مبتذل و کهنه را نو میکند»شاعر به کمک تشبیه تفضیل 
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 (.33ص  ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :نامعلومتریاز خأل  نیمی از تو هنوز نامکشوف مانده است.

 (.213ص ) همان :شگفت انگیزتر از کهکشان مساحت مبهم پیشانی توست

 (.02ص )همان :تو آمدی ساده تر از بهار 

ر مشبّه مشبّه را ب ر واقعتر هستی و درده است و فراتر از آن رفته و میگوید تو از خأل نامعلومشاعر مشبه را در نامعلومی به خأل تشبیه ک

 به برتری داده است. شاعر در نمونۀ دوّم نیز مشبّه و آمدنش را مانند بهار ساده 

داند بلکه ساده تر از بهار. در واقع به کمک این تشبیه دست به آشنایی زادیی و هنجارگریزی زده است. بسآمد این تشبیه در شعر می

 هراتی بسیار اندک است.

 

 نهان(تشبيه مضمر )پ

یان و معانی ، ب« )در این نوع تشبیه، ظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است»تشبیه مضمر یا پنهان 

 کند.به کمک این تشبیه، هنجارگریزی میکند و ن تشبیه، خواننده را شگفت زده میشاعر با ساختن ای (.01: ص شمیسا

 (.343ص )مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :ته سیراب ش سبز ایثار تو گشرباغ از با

 شاعر ایثار را به باران به صورت مضمر تشبیه کرده است.

های شاعر است. هراتی به کمک این تشبیه ایثار را که امری عقلی محسوب میشود به از خودگذشتگی به باران از نوآوریتشبیه ایثار و 

ه است و با این نوآوری هم کالمش را برجسته نموده، هم درک ایثار و از خودگذ شتگی را برای مخاطب باران که امری حسّی است تشبیه کرد

 آسان نموده است و در واقع آن را به زیباترین شکل به تصویر کشیده است.

 

 (Metaphor)استعاره 

واند تی تبدیل شده است. به همین سبب میتر تشبیه است و ادّعای شباهت در آن به ادّعای یکسانصورت فشرده شده و هنری استعاره

استعاره، در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری، زیرا شاعر »زیباتر و تأثیرگذارتر از تشبیه باشد. 

 (.13ص : شمیسابیان و معانی ،  « )بردمشابهت به جای واژۀ دیگر بکار میدر استعاره واژه ای را به عالقۀ 

د و به روی محور شومی« انتخاب»از روی محور جانشینی به جای نشانۀ دیگری « تشابه معنایی»استعاره، نشانه ای است برحسب »

هراتی در شعر خود به استعاره توجّه خاصی دارد و از این نوع (.134: ص صفویاز زبان شناسی و ادبیات ،  « )گیردهمنشینی قرار می

ه سخنور شاعرانه ک یکی از هنرهای»داند استعاره یکی از عناصر مؤثر و زیبایی آفرین در کالم است و ره برده است زیرا مییزی بسیار بههنجارگر

اره دامی است، تنگتر و کوشد تا سخن خویش را هرچه بیشتر در ذهن مخاطب جایگیر گرداند، استعاره است؛ از این رو استعبه یاری آن می

 (.10: ص کزازیاز گونۀ دیگر ،  « )شودابر خواننده گسترده میه که در برتر از تشبینهان

 

 استعاره مصرّحه

 ماند.ذف میشود و فقط مشبّه به باقی میاستعاره ای است که در آن یکی از ارکان تشبیه )مشبّه( ح

 (.23ص  ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی : از ایمان که قوام زمین در قیامشان نشسته بود. هفتاد و دو آفتاب

 (.104ص )همان : زخم خورده و گلگون دمیده است.  خورشید

 (.211ص ) همان : در او خوابیده است.  خورشیدحجله ای هست که 

 (.213ص  ) همان :درخشند.در حوالی شب آن خاک می هزار ستارۀ دنباله دار 314شناسم که اما من خاکی را می

مونه های ذکر شده شهیدان کربال به هفتاد و دو آفتاب تشبیه شده اند یا شهیدان جبهه های ایران به ستاره های دنباله دار تشبیه در ن

 شده اند که از دو طرف تشبیه فقط مشبه بّه باقی مانده است.

ین گونه هنجارگریزی به شکل قابل خورشید استعارۀ مصرحه از شهید است که مانند خورشیدی در حجله خوابیده است. هراتی از ا

 توجهی در شعر خویش بهره برده است.

 

 استعارۀ مکينه

ستعاره، شاعر به وسیلۀ ا»ماند به اضافۀ یکی از مالیمات مشبه بّه. چاست که در آن یکی از طرفین تشبیه )مشبّه( باقی می  ه ای استعار

بی روح، حسّ و  ء کند. به حیوانات زبان بیان نسبت میدهد و به اشیاچبخشد. به همه چیز لطف و ظرافت عطا می چبه همه چیز جان می 

 (.31: ص زرین کوب، شعر بی دورغ ، شعر بی نقاب ،  « )حرکت
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ه امد این نوع از استعارهراتی با استفادۀ فراوان از این نوع هنجارگریزی، شعر خویش را به گونۀ خاصّی پرتحّرک و پویا نموده است. بس

ستفاده ا در شعر هراتی باال است و پرکاربردترین آرایه به شمار می آید. شاعر از این آرایه به شکل تشخیص )جاندار انگاری( در همه جای اثرش

فراوان  یهای تشخیص فعلی، خطابی، تشخیص همراه با صفت و تشخیص به صورت ترکیب اضافی در شعر هراتکرده است. تشخیص به شکل

 دهد.است و به گونه ای محور اصلی خیالها و تصاویر شعری او را تشکیل می

 

 تشخيص

 ءجان بخشیدن به اشیاء و طبیعت است. در آرایۀ تشخیص که یکی از مهمترین روشهای ارائۀ تصاویر زنده و پویا است به طبیعت و اشیا

 ترین آرایۀ شعر هراتی است.شود. این آرایه پرکاربردبیجان ویژگیهای انسانی بخشیده می

 

 تشخيص فعلی

شود که گونه ای هنجارگریزی و انحراف از نُرم و قواعد عادی زبان به نسانی به غیر انسان نسبت داده میدر این نوع از تشخیص، عملی ا

 شمار می آید.

 شنوم و تنفس آسمان راتو را می

 (.212ص ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :و خواب برگها را 

 نفس کشیدن و خوابیدن عملی انسانی است که به آسمان و برگها نسبت داده شده است. 

( . حوصله 24ص ) همان :تو را دوست دارم و بهشت زهرایت را که آبروی زمین است. و میدانهای تو که تراکم اعتراض را حوصله کردند. 

 ه است . کردن  را که از رفتارهای انسانی است به میدانها نسبت داد

 (.14ص  ) همان :بیعت کرده است.« بسم اهلل»و زبانمان مدتهاست با ذکر 

 بیعت کردن عملی انسانی است که به زبان نسبت داده شده است.

 (.104ص  ) همان :چشم سفر به رفتن بازمانده است.

 (.224ص ) همان :کند. امپراتوری خویش احساس خوشبختی میکرمی که در خاطرات 

 خوشبختی کردن عملی انسانی است که به غیر انسان نسبت داده شده است.احساس 

 (.231ص  ) همان :حرص و ولع روی شعور برگ و درخت آرمیده بود.

 آرمیدن عملی انسانی است که به حرص و ولع نسبت داده شده است.

 (.334ص  ) همان :و من که به نفرین سایه ها عادت کردم.

 انسان است که به سایه ها نسبت داده شده است. نفرین کردن عملی مربوط به
 

 همراه با صفت  تشخيص

شود. بیشتر اوقات عواطف و احساسات درونی شاعر به این به موصوف غیرانسان نسبت داده می در این نوع از تشخیص، صفتی انسانی

 شکل در شعرش بروز می یابد.

 (.13ص  )همان :تن سپید ش را در دستهای نیازمند درختان ریخت.

 (.331ص  : مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی  )بخشم.من دستهای مهربانم را به تو می

 (.21ص ) همان :زمین عطشناک پایین، زیر معنویت خونتان رویید. 

 نیازمندی، مهربان و عطشناکی همگی صفاتی مربوط به انسان هستند که به غیر انسان نسبت داده شده اند.

 

 تشخيص خطابی

مورد خطاب  «ای»دهد. در زبان هنجار، انسان با حرف غیرانسانی را مورد خطاب قرار می جان ون گونه هنجارگریزی، شاعر امور بیایدر 

خطاب میکند و بدین « ای»سانی را نیز با حرف جان و غیراننجارگریزی در شعر خود موجودات بیگیرد؛ شاعر برای برجسته سازی و هقرار می

که ندر کالم حذف شده است یا ای« ای»گیرد در حالیکه حرف ی میکند. گاهی این خطاب صورت میبخشد و آشنایی زدایمی وسیله به آنها جان

 کند.خطاب می« تو»شاعر با کلمۀ 

 کند:خطاب می« تو»زیر وطن را با کلمۀ هراتی در نمونۀ 

 (.11ص  ) همان :تو را دوست دارم و بهشت زهرایت را که آبروی زمین است.
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 (.13ص ) همان :هایت را شهیدان برگزیده اند. برای تو که نام خیاباننه 

 (. 43ص )همان : شتاب کن، آقای عادت. 

نگل، یان جیکی از مواردی که در شعر هراتی شایان توجّه است؛ نگاه ویژه و متفاوت او نسبت به جهان است. هراتی در طبیعت سرسبز، م

رش گنشیند؛ حرف های دلش را که حاصل دیدگاه و نیمیکند، درک میکند، با طبیعت به گفتگو م دریا و آسمان زندگی میکند، آنها را حسّ

 جان در میانخاصّ خودش است با موجودات بی

 ترین و پرکاربردترین عنصر اصلیت که تشخیص و جاندار انگاری اصلیبیند به همین جهت اسهراتی جهان را زنده و جاندار می گذارد.می 

تی به کمک این آرایۀ مهمّ، دست به هنجارگریزی و برجسته سازی بزرگی در شعرش زده است و شعری پویا، زنده و ملموس شعر اوست. هرا

کشد؛ مانند آسمان آبی و زیباست، همچون دریا یه مانند جنگل سرسبز است، نفس میرا پدید آورده است. شعر هراتی با بهره گیری از این آرا

 از تازگی و طراوت است. پُرو لطیف  ،و رود پرخروش 

 

 مجاز

قی ژه در معنی حقیشیوه ای است برای بیان اندیشه های شاعرانه که مانند استعاره وایکی از عناصر سازندۀ هنجارگریزی معنایی است 

مجاز (.23: ص شمیسابیان ،  « )تا مخاطب به معنی و مقصود رهنمون شود دباید عالقه و قرینه ای وجود داشته باش»البتّه رود .  خود به کار نمی

یکی از عوامل زیبایی زبان ادبی است. راز هنری و زیبایی آن به خاطر تالشی است که در ذهن می آفریند همین تالش برای رسیدن به مفهوم 

ته قابل توجّهی سود جسدهد. هراتی از این ابزار زیبایی آفرین جهت برجسته نمودن کالم خود به شکل تأثیر کالم هنرمند را افزایش می تازه،

 است.

مجاز انواعی دارد که هراتی از آنها در کالمش بهره برده است و مجاز حال و محل ،الزم و ملزوم و سپس مجاز جزء و کل بیشترین 

 شود.ند که نمونه هایی از آنها ذکر میکاربرد را در شعر هراتی دار

 

 مجاز حال و محل

 (. 04: ص شمیسانقد ادبی ،  « )به داللت التزام یعنی استعمال جای و جایگیر به جای هم»

 (21ص ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :دنیایی که در حمایت از نوع خویش گاو شده است. 

 دنیا را ذکر کرده و مردم دنیا را اراده کرده است.

 (.14ص ) همان :یابد.  م ایران با پماد زیتون التیام میو سعی دارند دنیا باور کند زخ

 دنیا و ایران )محل( را ذکر کرده و مردم ساکن در آنها )حال( را اراده کرده است.

 این نوع مجاز در شعر هراتی بیشترین بسامد را نسبت به سایر انواع آن دارد.

 

 مجاز الزم و ملزوم

 (.01: ص شمیسابیان ، « )یعنی به کاربردن الزم و ملزوم به جای یکدیگر که طبیعتاً به داللت التزام است.»

 (.32ص  ) مجموعه اشعار سلمان هذاتی ، هراتی : بینیم.ه آفتاب را بر بلندای این خاک میما ک

 آفتاب را ذکر کرده و خورشید را اراده کرده است.

 (. 44ص  ) همان :تابد.امروز آفتاب چه داغ می

 آفتاب را ذکر کرده و خورشید را اراده کرده است.

 

 مجاز جزء و کل

برعکس عالقۀ پیش، آن است که جزء را در سخن بیاورند و از »شکل که ، یا کلّ را در سخن بیاورند و از آن جزء را بخواهند یا  به این

 (. 100: ص کزازیاز گونه ای دیگر ، « )آن کلّ را بخواهند

 (.03ص ) مجموعه سلمان هراتی ، هراتی :تا منتهای جنگل به دنبال ردّ تو بودم. 

 است ذکر کرده و پا را که جزء است اراده کرده است. تو را که کلّ

 (.343ص  ) همان :روسری سیاه بر تن کرد.

 تن را که کل است ذکر کرده و سر را که جزء است اراده کرده است.

 (.33ص )همان :زمین فقط پنج تابستان به عدالت تن داد. 

 تابستان را که جزء است ذکر کرده و سال را اراده کرده است.
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 کنایه

کنایه[ در زبان هنر بیان، عبارت است از ایراد لفظ و ارادۀ معنی »]کنایه یکی دیگر از عناصر زیبایی ساز در کالم و تصویرآفرین است. 

 (.40:صتجلیلمعانی و بیان،   « )غیرحقیقی آن، آن گونه که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد

 (. 11ص ار سلمان هراتی ، هراتی :) مجموعه اشعچه گلی بر سر خویش زدی. 

 کنایه از اینکه چه کار مهمّی کردی. چه فایده ای داری؟

 .. کنایه از همتایی(131ص  ) همان :حرف تو به شعر ناب پهلو زده است

 .کنایه از آدم خسیس 221(.ص  ) همان :گذرد.از نعل خرمرده هم در نمی

ته نموده و از این عنصر به عنوان چاشنی کالمش سود جسته است. نکتۀ قابل توجّه هراتی به کمک این آرایه زبان شعر خویش را برجس

در شعر هراتی این است که عالوه بر کنایه هایی که به شکل عادیّ در کالمش استفاده کرده است به گونه ای ساختارشکنی و آشنایی زدایی 

های رایج دست برده و به شکلی تازه و بدیع آنها را در شعر خود گنجانده  ویژه در شعر خود پرداخته است . هراتی در کنایه ها و ضرب المثل

 است . این مورد از ابتکارات هراتی به شمار می آید.

 

 نمونه هایی از ساختارشکنی کنایه ها و ضرب المثل ها

 (.12ص )همان :وگرنه هرچه دیدی از چشم خودت دیدی. « طمع را نباید که چندان کنی»

 نی که به کمک تضمین یک مصرع از شعر سعدی صورت گرفته است؛ طنز زیبایی رااین ساختار شک

 جود آورده است. وب 

 (.13ص  ) همان :یک قلم ناسزا به محتکر، قربتاً الی اهلل.

 (.244ص  )همان :بهار آن است که خود ببوید  نه آنکه تقویم بگوید.

 (.12ص )همان :خنک نگهداری کنید. لطفاً لطفتان را به نفتالین بیاالیید و در جای خشک و 

 (.300ص )همان :لطف کردی آمدی اینجا اجر تو با حضرت دریا. 

معمول، به گونه ای ه های دیگری به جای واژ واژۀ اولهراتی در نمونه های ذکر شده، با اندکی دست بردن در کالم و جانشین کردن 

نماید و به شکل توجّه خواننده را به خود جلب می هنجارگریزی کرده است .ا وبسیار زیبا و هوشمندانه، کالم خود را برجسته ساخته و 

های زیبای هراتی در شعرش است و قابل توجّه و نوآوری هامورد یکی از ابتکاراتدارد. این را به درنگ و تأمل در کالم وا میغیرمستقیم خواننده 

 است.

 

 پارادوکس

در اصطالح کلمه ای است که در ظاهر حاوی مفهومی متناقض است؛ بطوری که در « پارادوکس»یکی از عناصر زیباساز در کالم است. 

نگاه اوّل، پوچ و بی معنی به نظر می آید؛ امّا در پشت معنی پوچ ظاهری آن حقیقتی نهفته است و همان تناقض ظاهری جمله، باعث توّجه 

شعر خوب آن است که دارای »(.30: ص میرصادقیواژه نامۀ هنر شاعری ،  « )شودکشف مفهوم زیبایی پنهان در آن می شنونده یا خواننده و

معنوی و پیچیدگی و ابهام هنری کثرت معنی باشد. تناقض در کنار عنصری چون: استعاره، تلمیح، آیرونی، اشاره و ... به شعر، روح، کثرت 

:ص ادیمقدفرهنگ اصالحات نقد ادبی ،  « )خواند با تفکّر دربارۀ آن، یکی از رموز زبان را کشف نمایدر را میتا خواننده هر بار که شع بخشدمی

131-134.) 

 مثل زباله میل انبار شدن با توست

 (.11ص ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :تو فراوانی، عیناً کمبود 

 دادممیمحمّدی به تو افسوس که نیستی اگر نه یک شاخه گل 

 (.234ص  ) همان :تا با عطر آن تمام دیکتاتورها را مسموم کنی

 های به کار رفته در شعر هراتی از زیباترین و تأثیرگذارترین قسمتهای شعر اوست. مسموم کردن دیکتاتورها با عطربی شک پارادوکس

وت وی است که به صورت تصاویر متناقض نما به نمایش های شعر هراتی است که حاصل اندیشۀ ناب و متفاگل محمّدی از زیباترین پارادوکس

 گذاشته است.

 فرسایند امّامطبوعات یکسره در تقریظ قلم می

 (.13ص ) همان :گیرد  جنازۀ اعتراض در سیبری بو م
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ده است. ربو گرفتن جنازۀ اعتراض در سیبری که از سردترین مکان های روی زمین است نیز تصویر پارادوکسی بسیار جالبی را خلق ک

 محوریت تشخیص نیز در سراسر این تصاویر قابل توجّه است. )جنازۀ اعتراض(

تصاویر خلق شده به کمک آرایۀ پارادوکس، تصاویری زیبا، تأثیرگذار و قابل توجّه هستند که هراتی در شعر خود به خوبی از آنها بهره 

 قابل توجّه است.گرفته است و بسآمد این نوع از هنجارگریزی معنایی در شعر او 

 

 حسّ آميزي

یکی از وجوه برجستۀ ادای معانی »بازی با کالم و آمیختن حسها با هم برای خلق موسیقی معنوی ، زیبایی شعر را دوچندان میکند .  

دهد، یا تعبیرات و لغات مربوط عبیرات مربوط به یک حسّ انجام میاز رهگذر صور خیال، کاری است که نیروی تخیّل در جهت توسعۀ لغات و ت

 به یک حسّ را به حسّ دیگر انتقال 

 (.231: ص شفیعی کدکنیموسیقی شعر ،  « )گویندمیدهد که به آن حسّآمیزی می

 (.13ص ) مجموعه اشعار سلمان هراتی ، هراتی :های خاک. بهار تعجّب سبزی است در چشم

 (.231ص ) همان :خت در خانه ری  بوی غریب پرسش فردا را  با آخرین نفس

ا هآمده است و آرایۀ حسّآمیزی را بهوجود آورده است. ترکیب رنگسبز و دیدن آن مربوط به حسّ بینایی است که به همراه تعجّب  رنگ

ر شد دهای خاک( نیز همانطوری که قبالً اشاره تشخیص )چشمعنصر  با امور انتزاعی مانند تعجّب در شعر هراتی قابل توّجه است. همچنین 

 سراسر شعر هراتی حضور دارد.

 که مربوط به حسّ بویایی است نیز به همراه پرسش فردا آمده که سبب پدید آمدن آرایۀ حسّآمیزی شده است.«بو »

 (.233ص  ) همان :من تصویرهایی دارم از سکوت که در بیانش واژه ها اللند.

 تصویر سکوت نیز از حسآمیزی های زیبای شعر هراتی است.

 (.332) همان : ص کنم. آب را در عطش کویر زمزمه می میکارم و کپاهایم را در جسم فسردۀ خا من

شخیص در سراسر زمزمه کردن آّ ب حسآمیزی زیبا و جالبی را به وجود آورده است. جسم خاک و عطش کویر نیز گویای حضور عنصر ت

 د.باششعر هراتی می

 اوج حسآمیزی را میتوان در مجموعۀ اشعار هراتی مشاهده نمود که بسامد قابل توجهی دارد . 

 

 نتيجه

 سلمان هراتی از شاعران برجستۀ انقالب است: زبان شعر او در عین سادگی با چا شنی طنز و کنایه ترکیب شده است.

بخشی شعر نقش مهمّی دارد و از مهمترین عوامل تشخصّ سبکی بی تردید یکی از عوامل مهمّ ابهام هنری که در تأثیرگذاری و لذّت 

 سلمان هراتی با این شیوه دست  به ابتکار و نوآوری در کالم زده است .  به شمار می آید، هنجارگریزی به ویژه هنجارگریزی معنایی است.

دهد که گسترده ترین و پرکاربردترین نوع هنجارگریزی در اشعار وی هنجارگریزی یاشعار هراتی این نکته را نشان م بررسی و دقت در

بهره گرفته است. دلیل اصلی این امر را می توان در دیدگاه و نگرش  کمترمعنایی است و او از سایر انواع هنجارگریزی مانند زمانی، نحوی و ... 

 ه وی به معنای کالم و عدم دلبستگی به صورت و ظاهر زبان دانست.توجّ ،به جهان و مسائل پیرامونش  هراتیمتفاوت و خاص ّ 

در حوزۀ هنجارگریزی معنایی، استعاره به ویژه استعارۀ مکنیه از نوع تشخیص بیشترین و باالترین بسآمد را دارد. در واقع تشخیص یا 

ا تمام جهان پیرامونش به گفتگو داند و بجاندار میاو همه چیز را در جهان جاندار انگاری محور اصلی تصویرهای خیال شعر هراتی است. 

کشد. شعری که نفس می ؛ شعری پویا ، پرتحرک ،زنده ونشیند. شعر سلمان تلفیق آرمان و اندیشه های خاصّ او با طبیعت پیرامونش استیم

شبیه بلیغ )مجمل و مؤکّد( و پس از آن تشبیه به ویژه ت .؛ شعری خالق و دیگر گونه دیگر« زاویۀ دیدی»در واقع شعر هراتی شعری است با 

بسامد باالی تشبیه مفصل در شعر هراتی نشان دهندهُ تازگی تشبیه های به  تشبیه مرسل و مفصل بیشترین کاربرد را در شعر هراتی دارند.

هراتی  .ن کالم در شعر هراتی هستندمجاز و کنایه نیز از دیگر عناصر زیبایی آفری وسیلۀ  اوست . شده و خلق تصاویر تازه و بکر به کار گرفته

ویری صبرای تازه کردن کالم خود ، عنصر کنایه را به شکلی زیرکانه به کار گرفته است . او با دست بردن در کنایه ها و ضرب المثلهای رایج ، ت

ا ب میکند و او را به درنگ و تامل وسوی کالمش جلخواننده را به شکل غیر مستقیم به تازه و بکر خلق کرده است . هراتی با این شیوه توجه

 پارادوکس و حسآمیزی نیز در شعر هراتی قابل توجّه هستند و سبب آفرینش تصاویری بکر، زیبا و منحصر به فرد در شعر او شده اند. میدارد .

ازه هایی دیده میشود که ت در اشعار سلمان تصویرسازی پارادوکس در شعر هراتی از زبیاترین و تاثیرگذارترین قسمتهای شعر اوست . 

دهند. تعداد این تصاویر در شعر سلمان قابل توجّه است و از معانی تازه ای به دست میحاصل اندیشۀ ناب و متفاوت او هستند و هستند و 

 شگردها و ابتکارات او در خلق تصاویر شاعرانه به شمار می آیند.
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