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  دهكيچ
شناسـي، شـكل      هـاي مبتنـي بـر زبـان         ير، ديـدگاه  محور در بررسي متن ادبي اوايل قرن بيستم تحت تأث           رويكردهاي متن 

بـه  . شناسان روس و مكتب فرماليسم روسي در تحول نقد ادبي قرن بيـستم سـهم بـسزايي داشـتند                   در اين ميان زبان   . گرفتند
اي كه در تحليل متن ادبي معتقد بودند كه تمام چيزهاي ارزشمند يـك اثـر در خـودش نهفتـه اسـت و عـواملي ماننـد                       گونه

از آنجـا كـه   . تاريخي ايجاد يك اثر ادبـي، يـا هـدف از آن و زنـدگي شـاعر در درجـات بعـديِ اهميـت، قـرار دارد            شرايط  
ترين اصطالحات مكتب فرماليسم اسـت كـه مقـصود از آن در حـوزة ادبيـات، كـار بـردن شـگردهاي                    ازمهم» زدايي  آشنايي«

ريزد، و از ايـن طريـق    هاي زباني آنان را به هم مي ، عادتسازد مختلف هنري است كه زبان ادبي را براي مخاطبان، بيگانه مي   
هـا اصـطالح    و در گام بعـدي فرماليـست  . نمايد تر مي تر و لذت بخش مدت زمان ارتباط با متن و فرايند ادراك آن را طوالني          

 يعنـي عـدول   :»هنجـارگريزي «در زبـان شـعر از طريـق    » زدايـي  آشنايي«را مطرح ساختند و مدعي شدند كه      » هنجارگريزي«
هاي دو شاعر معاصر عربي و فارسـي يعنـي خليـل          پژوهش حاضر، سروده  . گيرد  آگاهانه از زبان معيار و متعارف صورت مي       

زدايي و هنجارگريزي كه براسـاس مكتـب فرانـسوي ويلمـن             مطران و سپهري را از نظرگاه نقد صورتگرايانه از منظر آشنايي          
 از آنرو كه شاخصة اصلي شعر هر دو شاعر كاربستِ شـگردهاي يـاد شـده اسـت،           دهد؛ و   است مورد بررسي و نقد قرار مي      

هاى تكرارى ادبيات بود و مبانى    بررسي متن شعري اين دو شاعر نشان از آن دارد كه شعر سهراب؛ آب حياتي در رگِ سنّت                 
زبـاني وراي زبـان عـادي و    جديدى براى علوم ادبى فارسي در پي داشت، اما در مقايسه با سـهراب، زبـان شـعري مطـران،           

زدايي از زبان مأنوس، جانب رسانگي را نيز رعايت كرده اسـت، يعنـي خواننـده بعـد از                     معمولي است، بلكه در كنار آشنايي     
  .پردازند ها مي در اين جستار نگارندگان با روش توصيفي تحليلي به پردازش داده. كند تأمل، معني مكتوم را كشف مي

  .يسپهر، مطراني، زيهنجارگريي، زدا ييآشناي، عرب و يفارس  معاصرشعر :هاي كليدي واژه
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   مقدمه-1
 مثابـه  به هنر" عنوان با اي رساله در يالديم 1917 سال در شكلوفسكي كتوريو بار نينخست

 سـخن  انواع ريسا از را آن است ادبي زبان مشخصة آنچه. گرفت كار به را اصطالح نيا "ديتمه
 شـكل  رييـ تغ گونـاگون  هـاي  روش بـه  را معمـول  زبـان ،  ادبي زبان كه است نيا كند مي زيمتما
، فـشرده ،  تقويـت ،  سندهيـ نو يـا  شـاعر  شـگردهاي  قيـ طر از و اتيادب در معمول زبان. دهد مي

 زبـاني  به معمول زبان،  شگردها نيا درنتيجه و شود مي وارونه گاهي و مختصر،  موجز،  تحريف
، مخاطب براي كشد مي ريتصو به زبان نيا كه ييدنيا ،آن دنبال به و شود مي مبدل بيغر و تازه
رار و  كـ ت) 46: 1380،  فـر  گانيشـا . (بود خواهد است كرده عادت آن به آنچه از متفاوت ايييدن
 يت هر اثر ادب   يزان جذاب ياز م ي،   و انتقال معن   ي رسانگ يروياستن از ن  كثرت استعمال عالوه بر     ك

 يا رّر را بـه گونـه     كن م يه مضام كن است   يار هنر ا  كن  گرا به اعتقاد صورت  . اهدك يز م ي ن يو هنر 
ن اصل به مطالعات يه بخش اعظم ا ك. بزند» ييزدا ييآشنا « دست به  يد و به عبارت   ينو عرضه نما  

) م1982 (وبـسن كا، ي )م1984(كي  لوفـس ك چـون ش   يگـردد و در آثـار بزرگـان        يستم بازم يقرن ب 
ه كـ  يهنگام. ز مشهود است  يان ن ينيشيار پ كفه در ا  ين نظر ي ا يها ن رگه يهمچن. ندك ي م ييخودنما

، نايسـ  ابـن :  چـون يا ا فالسـفه  يرانند و    ينزد او سخن م   » رييتغ «شارحان آثار ارسطو از اصطالح    
 را يـي زدا يي آشـنا يبه نوع،  دهند ير قرار م  ييرا در مقابل تغ   » اةكمحا « اصطالح يو فاراب ،  رشد ابن

: ز آنچـه بـا عنـوان   ي نيات عربين بزرگان زبان و ادباين در م يعالوه بر ا  . نندك ي م يدر ذهن تداع  
: ت (جـاحظ ، )ق180: ت (هيبويس:  چونيشمندانية نزد انديتوسع و شجاعة العرب،  مجاز،  عدول
 ه از كـ  يخـصوصاً در بحثـ    «) ق471: ت(ي  و عبدالقاهر جرجان  ،  )ق392: ت(ي  ابن جن ،  )ق255

گانـه  يبهـا   ستيـ  فرماليي زداييبا آشناسازد   يه مطرح م  ك را   ياتكشد ن ك يش م يپ» ي المعن يمعن«
 مـألوف  يانيـ  بيها ستن اسلوبك انحراف و درهم شي به نوع يهمگ،  شود  مي دهيد ... و» ستين

 كـه  اسـت  ظريفـي  اختالف،  شود مي غفلت آن از غالباً كه مهمي بسيار مسئله. دهند يرا نشان م  
ـ  كـ  اسـت  ادبـى  فنـون  از ىيكـ  هكزدايي   و آشنايي  شكلوفسكي نظر بين  تـب كم در بـار  نيه اول
. شــد تينيـانوف مطــرح  يوريــو  ياكوبـسن  ديــدگاه از، )روس هــاى ستيـ فرمال (انيــگرا لكشـ 
 بـه  كه دانست ميناپذير    تغيير و قطعي را ادبي تمهيدات كه شكلوفسكي زدايي برخالف  ييآشنا«

 بـر ) 3تينيـانوف  و 2ياكوبسن مانند (متأخر هاي فرماليست،  است زدايي آشنايي خود عامل  خودي
 و) خوانـد  مـي  غالب عنصر را آن (ياكوبسن. است تغييرپذير و پويا،  ادبي كه تمهيدات  بودند آن

 نقـشي ،  يابـد  مـي  مختلـف  ادبـي  هـاي  دوره طي كه با عنوان عملكردي   كه بخشي در (تينيانوف
 درون،  امـري  4پـراگ  مكتب در زدايي آشنايي مفهوم،  عبارت ديگر  به؛  كند مي پيدا زدايانه آشنايي
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ه كـ  يا بـه گونـه   (آيـد  مـي  ميـان  بـه  زدايي در ادبيـات  آشنايي از صحبت شود و  قلمداد مي  متني
 بـرآن  يب سـع ين ترتينگرد و بد ياء م ي نامعمول به اش   يا ا هنرمند در اثر خود به گونه      يسنده  ينو

ـ  مدتي از پس،  خود،  ادبي تمهيدات،  آنان عقيدة به). ندازدي نو به اطراف خود ب     يدارد تا نگاه   ه ب
. ماننـد  مي عاجز اوليه اصلي از تأثير  آن ايفاي در كه طوري به،  آيد مي در آشنا و مألوف صورت

 عملكـردي ،  خـاص  تمهيـدي  و شود زدايي آشنايي نيز ادبي تمهيدات خود از بايد كه اينجاست
 زدايـي  آشـنايي  بنـابراين ). 26: 1378،  مقـدادي  (باشـد  اوليـه  تـأثير  القاي به قادر تا بيابد جديد

 ديگـر  و آن  معيـار  بـه زبـان    نـسبت  يكي: شود سنجيده مبنا دو با بايد و يابد مي وسيع مفهومي
 كالسـيك  قالـب  زبـان و   به شعري ما دوره در شاعري اگر: مثال براي؛  ادبي زبان خود به نسبت
 زيـرا هـم   ،  دارد زدايـي را   آشـنايي   از ينـوع ،  معيار زبان به نسبت حافظ مانند غزلي مثالً بسرايد
 هم هنجارگريزي  و گرفته صورت آن در) شعر سنّتي موسيقي و قافيه،  وزن مانند (افزايي هقاعد

، قالـب  زيـرا تكـرار   ،  اسـت  زاديي آشنايي فاقد ادبيات به نسبت اما،  دارد...) و خيال صور مانند(
 و شـود  مـي  ذهن خواننـدگان   در عادت و نواختي يك نوعي باعث ... و ها استعاره،  ها تشبيه وزن
 شـناختي  ييزيبـا  تكـرار ارزش   اثـر  بر قديمي هاي استعاره. افكند نمي طنيني آنان گوش در ديگر
 از  - يدة موكاروفـسك  يـ عق به. اند يافته را مدلول به مستقيم داللت انگار و داده دست از را خود
 يريارگكـ ه همان به    كاست  » سازي برجسته«يي  زدا يين آشنا يتر مهم -تب پراگ كپردازان م  هينظر

 ياركـ رمتعـارف باشـد و در مقابـل خود   يغ، ندكنظر  ان جلبيوهِ بيه شك يا به گونه ،  ر زبان عناص
 يدهـد و معـان     ي اصالت را به الفاظ م     يه عبدالقاهر جرجان  كو حال آن  ،   باشد ياركخود ، غير زبان
ي نـد و نـه صـرفاً نفـس معـان          ك يد مـ  كيتا» انيوة ب يش «ا به يداند گو  يم» قي الطر يمطروحة ف  «را
 مختلـف و ناآگاهانـه اسـتفاده        يها لكبه ش » ليتخ «گاه افراد جامعه از   ). 374: 1954،  يجرجان(
الم را  كـ ه ظـاهر    كـ ه نـشان از آن اسـت        كاستعاره  ،  هيتشب،  هينا، ك استفاده از مجاز  : نند مانند ك يم
  .ده گرفتيتوان ناد ينم

 با  ي و عرب  يرسات معاصر فا  ي دو ادب  يقي تطب يشود بررس  ين مقاله بدان پرداخته م    يآنچه در ا  
ه كـ  1لمـن يو براساس آراء و ،  شود ي بدان پرداخته م   يتب فرانسو كو بنابر م  ،  دو فرهنگ متفاوت  

. ار برده استك را به يقيات تطبيم اصطالح ادب  1828 خود در سال     يها ين بار در سخنران   ينخست
 يوش علمـ وه و ر  يشـ  «گفتنـد  يه از آن سخن مـ     كگران و معاصرانش     قيدة تمام تطب  ياما بنابر عق  

ـ  يـ  مقا يفقط نوع ،   نداشت و در واقع    ينيمشخص و مع   ـ    يسه ب »  مختلـف بـود    كن شـاعران ممال

__________________________________________________________________________ 
1- A. Villemain 
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ا يـ سه صرف دو يمقا،  آني در مفهوم فرانسو  يقيات تطب يه ادب كچرا  ). 181: 1374،  وبكن  يزر(
ه كـ  اسـت  ينقطـة آغـاز و عمـل الزمـ    ،  تبكن م يدگاه ا يسه از د  يه مقا كبل،  ستي ن يچند اثر ادب  

گـر  يبـه د . ديـ نما ي را فـراهم مـ  ين آثار ادب ي موجود در ب   يها ا تفاوت يها و    اهت شب كان در كام
ق صـرفاً   يتطب. ستيسه ن يق با مقا  ي تطب -يا  رغم برداشت عده   ي عل -تب فوق كدر م ،  سخن هدف 

ـ       يـي ه همـان تب   ك واالتر   يدن به هدف  ي رس ي است برا  يا لهيوس ـ  ين تعـامالت و مبـادالت ادب ن ي ب
 در شـعر  ييزدا ييه آشناكن است يادي بنيها ن پرسشي پاسخ به او حال.  مختلف است  يها ملت

 و  يو سـپهر  ؟  تـوان از آن بهـره گرفـت        يست و چگونـه مـ     يل مطران چ  ي و خل  يسهراب سپهر 
ن يـ  ايو در چه موارد؟ اند  جستهياري ين شگرد هنري از ايا وهيمطران تا چه اندازه و به چه ش       

ضـمن  ، ل محتـوا  يـ  از روش تحل   يريگ بهره و حال با   ؟اند  و افتراق داشته   كدو شاعر با هم اشترا    
 بـا  يكيه ، ك آن در شعر دو شاعر از دو فرهنگ متفاوت        يها  و مصداق  ياربردك يارائه محورها 

و دربـاره  . شـود  يها پرداخته مـ  ن پرسشي به ا يكار سمبل ك اف ي دارا يگري و د  يكي رمانت يديعقا
 در  ي و واژگـان   يـي ل آوا يـ  در سـطوح تحل     و انـواع آن    ييزدا يي و آشنا  يزي هنجارگر يه ادب ينظر

ن رهگـذر بـر مـا       يـ ن دو شـاعر از ا     ي اشعار ا  ييباي از ز  يا شود تا گوشه   يشعرشان سخن گفته م   
  .ان شودينما

  نة پژوهشيشي پ-2
 از منظـر  ييهِ نقـد صـورتگرا  ي دربارة نظر  يفراوانهاي     نوشته ي و فارس  ينون در ادب عرب   كتا
 ياح فـ يتاب اإلنزكها   ن آن يتر  از مهم  يكيد  يترد يه ب كافته  ي  انتشار يزي و هنجارگر  ييزدا ييآشنا

ن موضوع پرداختـه    ي به ا  يلّكه به صورت    ، ك سيف احمد محمد و   ي تأل ي و البالغ  يالتراث النقد 
 را ىيـ زدا ىيآشـنا ي،  نكدك يعيتر شف كه د ك) 1358ي،  نكدك يعيشف ( شعر يقيتاب موس كو  ،  است

لمـات در   كه  كـ ني بـر ا   يند مبن ك ي م ي معرّف يشناس بانلمات در محور ز   ك زيوجوه رستاخ  از ىيك
ه باعـث   كـ بخـشد    يلمات مرده جان مـ    كن  يه به ا  كن هنر شاعر است     ياند و ا    مرده يهنجار عاد 

ا مقـاالت  ، رده است كفا  يامل ا كه حقّ اثر را به طور       ، ك شود ي م يلّذت ادب  نـه  ين زميـ ه در اكـ  يامـ
، زيـ  هنجـار گر   يشعر،  زيشه عادت ست  ياندي،  سپهرسهراب   « با عنوان  يا مقاله،  نوشته شده باشد  

 يهـا  نامـة پـژوهش   فـصل ، 23شماره » حجم سبز ،  مسافر،   آب ي پا ي سه دفتر شعر صدا    يبررس
 يد شــست بررســيــهــا را با واژه « وياضــي و محمــد فيتــر مــسعود روحــانكتوســط دي، ادبــ
ي، ت فارسـ  ايـ  زبـان و ادب    يمجلـه تخصـص   ،  5شـماره   » ي در اشعار سهراب سپهر    ييزدا ييآشنا

 و در  ي در اشـعار سـپهر     ييزدا يينه آشنا يه در زم  ك يم مراد يتوسط مر يي،  دانشگاه عالمه طباطبا  
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 و نقـش  يـي زدا ييآشـنا  «و مقالـة . ان نرانده اسـت   ي به م  ي شعر سهراب سخن   يزينة هنجارگر يزم
 ييتوسـط غالمعبـاس رضـا   ، دانـشگاه تهـران  ي، نامة ادب عرب  فصل،  2شماره  » در خلق شعر   آن
 و ي نظــريه مبــانكــ» ) شــعريستيــ نقـد فرمال ي بــرايروشــ(ي گــاهينقــد گران «و، ارانكـ هم و

ا اصـحاب نقـدنو     ي ييايكن آمر ي و همچن  ي روس يها ستيدگاه فرمال ي شعر را از د    يستيفرمال نقد
ـ      فصل،  3اود و در شماره   ك يباز م   وي،  رضـا فـوالد   يتوسـط عل  ،  اشـان ك دانـشگاه    ينامـه نقـد ادب

، 18شـماره » وتيـ  و تومـاس اسـترن ال  ير اشـعار سـهراب سـپهر    د كيلوفسكد ش ي عقا يبررس«
منتـشر  ، ارانكـ  ممـتحن و هم يمهد توسط، رفتيدانشگاه جي، قيات تطب ينامة مطالعات ادب   فصل

 يتـاب و مقـاالت    ك ي اشـعار سـپهر    يستيـ  و نقد فرمال   ييزدا يينه آشنا يهر چند در زم   ،  شده است 
– چنـد    يند و ابهامات  ك ارائه   يتر املكتر و    نوشته شده است و نگارنده برآن است تا نگاه جامع         

 و يـي زدا ييانـه از منظـر آشـنا   يگرا  در مورد نقد صـورت   يول،   برطرف سازد  -در حد توان خود   
 ين مقالـه در راسـتا     يـ  صـورت گرفتـه اسـت لـذا ا         يقيمتر تحق ك در شعر مطران     يزيهنجارگر

 و» لكشـ  «قيـ تقدند از طر  گرا مع  ه منتقدان صورت  كچرا  ،  ر گشته ين موضوع تحر  يپرداختن به ا  
و قبـل از    . ديرسـ » افـت مـتن   يدر «افـت و بـه    يشف معنـا دسـت      كتوان به    يم» يعناصر صور «

ل مطـران  يـ  و خليا در شـعر سـپهر  يـ ن اسـت آ يـ  ايمسئلة اساس،  مقالهيپردازش موضوع اصل  
اذ شتر در آن اتّخ   يها ب  وهي از ش  يكدام  كشود و    يده م ي د يزي و هنجارگر  يي زدا يي از آشنا  ينمود

  .شده است

  ل مطراني و خلينامة سهراب سپهر شناخت -3
 كادرا بـر  عـالوه ،  شـعرش  كدر يبـرا  و خاصي دارد  زبان هك است يشاعران جزو يسپهر

 1307 مهر 15 در رانيا معاصر نقّاش و شاعر،  سپهري،  بود مسلّح ديبا هم يزبان كادرا بهي،  ادب
 او در . درگذشـت  تهـران  در 1359 شتبهـ يارد 13 در و ات گذاشـت  يح عرصه به پا اشانك در

 از 1332 سـال  در. ردكـ  منتشر "مرگ" به نام  را خود ييماين شعر مجموعة نينخست 1330 سال
 در و آمـد  نائل زين يعلم اول درجة افت نشان يدر به و شد ليالتحص فارغ بايز هنرهاي دهكدانش
 را خود اشعار مجموعه نيمدو زين و،  ردكت  كشر تهران در ينقّاش شگاهينما چند در سال نيهم

 در. گماشـت  همتي،  نقاش ارگاهك سيبه تأس  آنگاه. ردك منتشر "ها خواب يزندگ رنگ"باعنوان
 تـازه  هـاي  افـق  بـه  را خواننـده  و ملـون ،  شـعرش ،  ديرسـ  چاپ به او اشعار ترجمه 1334 مهر

 و اهريظـ  ييبـا يوجـود ز   بـا  هكـ  است عيبد راتيتعب و اليخ از صور  پر ه آثارش ، ك شاندك يم
 در ه كـ  چـرا ،  اسـت  دور نبـوده   ز بـه  يـ ن زمان خـود   هاي انيازجر،  رنگارنگ و عيبد رهاييتصو
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 در و يلـ ك و بـه طـور    . دهد ي از خود نشان نم    يارك آش يريتصو ياجتماع اميپ و نقد،  اشعارش
عدي هاتيتـشب  رگ در را اى تـازه  اتيـ ح و. اوست سرنوشت و انسان نگران،  ع اشعارش يوس ب 

 نـد ك مى جارى بودند گرفته المك از را ماندگارى و تيشعر ژگىيو هك اى نندهك خسته و رارىكت
الت يده به جهان گشود و تحـص      ي د كدر بعلب 1871ل مطران در سال     يخل) 506: 1380ي،  شافع(

 و كـي  تريهـا  ه زبـان كـ ان رساند   يروت به پا  ي در ب  يازجيم ال يو ابراه  ليخل،   برادران خود را نزد  
س به مصر بازگشت و در آنجـا  يه پس از دو سال اقامت در پار    كاگرفت   را در آنجا فر    يفرانسو
: 1377ي،  الفـاخور  (را منتـشر سـاخت    » ةيب المـصر  ئالجوا «و روزنامه » ةيالمجلة المصر  «مجله
1017-1032 (.   بـه خـصوص    ،  رد و به سرودن شعر    ك را رها    ينگار  روزنامه يتمطران بعد از مد
ان يـ در م  و  داده بـود   ي به او لقـب ابـن الرومـ        يمنفلوطو  ،  پرداخت مدح و رثا  ،  نه وصف يدر زم 

و  ديب گرد ة ملقّ يو شاعر االقطار العرب   ) مصر و لبنان   ( به جهت  ني به شاعر القطر   شاعران معاصر 
 يوان شـعر يو د،  برگردانده استيرا به عربن ير و راسيپسكش،  تور هوگو يك از و  ييها شنامهينما

در قـاهره در    1949بـه سـال      و سرانجام ،  تشر شده است  ل در چهار جلد من    يوان الخل ياو به نام د   
دورة : نخست: اند ردهكم  يل مطران را به سه دوره تقس      ي خل يزندگ) 28: 1383ي،  طهران (گذشت

دورة دوم  : دوم. ابـد ي ي ادامـه مـ    يالدي م 1891 تا   1872 يعنياول از آغاز تا استقرار او در مصر         
دورة سـوم  : سـوم . ابدي يان م ي پا 1918اول به سال     يه با اتمام جنگ جهان    ك اوست   ياوان پختگ 

ـ ). 1028-1017: 1377ي، الفـاخور  (ابـد ي يان مـ يـ  پا 1949ه به سال    ك اوست   يمال شعر ك  يول
 يهـا  د اسلوب يات را از ق   ي بر آن داشته تا متناسب با عصر سخن براند و ادب           يشه سع يمطران هم 

،  گذشـته  يها  از سنّت  يروي و پ  يبنديپان  يه در ع  كر بود   كشه برآن ف  يد برهاند و هم   ي تقل كخش
 و در واقع ادب     يك رمانت يها شي با گرا  يكالسك ير نُوشدن باشد او شاعر    كهمگام با عصر به ف    

  .تب استكن دو مين اياو حد فاصل ب

  يچهارچوب نظر -4
  1ييزدا يي آشنا-4-1

 بـه  يروس انيگرا صورت از يكي هك است ستميب قرن مهم اصطالحات از يكي ييزدا ييآشنا
 اسـاس  بـر » شِگرد منزله به هنر «مقالة در و ساخت مطرح را آن بار نياول يبرا كيلوفسكش نام
 هكـ  داشتند اذعان آنان و) 107: 1377،  مقدم يعلو (برد ارك به» Ostraneni« را آن يروس واژة

__________________________________________________________________________ 
1- Defamiliarization 
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: همـان  (هاست آن »2ندهيزدا ييآشنا «اي و »1سازي  گانهيب «ريتأث اتيادب عناصر همه كمشتر فصل
 زده عـادت  را هـا  انـسان  مـا  يزنـدگ ،  سـرعت  بـه ي،  زندگ از يجزئ عنوان به راركت هك رايز،  )7
 بـا  هكـ  اسـت  هنـر  نيا و سازد يم مرده اطراف طيمح به نسبت را مان يآگاه هك چندان،  ندك يم
ـ  راهـا   آن و بخـشد  يمـ  تـازه  يجـان  اءياش به »كننده  ندك «اي» بازدارنده «داتيتمه يريارگكب  لقاب

 اصـطالح ). 13: همـان  (نـد ك يمـ  تـر  يـك نزد و تـر  امـل ك هـا  آن به نسبت را ما يآگاه و تر كدر
 امـا ،  اسـت  روسشناسـان     زبـان  شهيـ اند محـصول  و معاصر دوران دهييزا هرچند ييزدا ييآشنا

 دعـوت  آغاز از هكبل،  اند نبوده گانهيب مفهوم نيا با تنها نه مسلمان پژوهشگران و ياسالم جامعة
 هرچنـد ،  انـد  گذاشـته  يبرجـا  بـاب  نيـ ا در ييها نوشته و اند پرداخته امر نيا يبررس به،  اسالم

 و ميركـ  قـرآن  فهم منظور به ابتداء از آنان،  نداشت را يامروز يها تالش بازتاب آنان مطالعات
 يسـحر  و غرابـت  ميركـ  قـرآن  انيـ ب در هكـ  افتندي راه مطلب نيا به،  آن اعجاز اسباب افتنيدر

 مـسألة ،  امـر  نيهمـ  و،  اسـت  متفـاوت  زمـان  آن معمـول  هنجـار  ريتعب و انيب با هك دارد وجود
 عنـوان  با ييها تابك و ردك مطرح را خود زمان نُرم با آن بودن متفاوت يمعنا به بودن» بيغر«

، قـرآن  مهـم  يها واژه ترجمة و ريتفس نه ها آن هدف هك درآورد ريتحر رشته به را القرآن بيغر
 ايـ  يينمـا  بـه يغر هـا  آن در قـرآن  هكـ  بـود  ييهـا  اسـتعاره  و هاتيتـشب  و ريبتعـا  بـه  اشاره هكبل

  .بود ردهك ييزدا ييآشنا
 و» زاح «آن فعـل  هكـ ،  »حيـ ز «مـصدر  از يعرب زبان در را) احياإلنز (ييزدا ييآشنا اگر حال
طاوعه معـادل  صـورت  نيـ ا در،  )حيـ ز مـاده : منظـور  ابن (ميبدان است» شدن دور: »إنزاح «آن م 

 يست فرانـسو  يـ شـاعر سمبول   3يبه پل والر   توان آن را   يه م ك است» Ecart« يفرانسو الحاصط
 رايـ ز،  است» ecart« لمهك يحرف ترجمه ييزدا ييآشنا عبارت،  )100: 2006ي،  المسد (برگرداند

ـ  يمعـادل  ا، يـ  ردك ينامگذار مألوف حد از گذر» تجاوز «با عنوان  را مفهوم نيهم توان يم  يعرب
 عنـوان  بـه  مـشخص  ياقيسـ  در را آن بالغـت  علـم  دانشمندان ه، ك ردك وضع رتعبا نيا يبرا

 در هك است همان،  آشنا و مألوف از عدول و اريمع از خروج نيا). 124: همان (اند عدول آورده 
 ييمعنـا  يعني له وضع ما غير. است شده وضع» له وضع ما غير «اصطالح آن يبرا يسنّت انيب علم
  ).19: 1374، سايشم (قرارداد از خارج و رمتعارفيغي، اصل غير
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   موضوعيلي پردازش تحل-5
  ييزدا ييآشنا در يسپهر  مطران ويردهايك رو-5-1

 در ىيـ زدا ىيآشـنا   حـضور فـن  يها ن مصداقي از بارزتر  يكيسپهرى    سهراب يوان شعر يد
ز آن  توان ا  يه م ك ي سهراب به هست   يا نگاه اسطوره  (اش عرفانى ديعقا اساس بر او. است شعرنو

 يعارف هنـد   عرفانى هاى شهياند با ادىيز اريبس قرابت هك) ز نام برد  ي ن يبه عنوان عرفان اسالم   
 كه در كـ ن اسـت    يه اساس نگرش و فلسفه او بر ا       ، ك )22: 1382،  سايشم (دارد 1مورتى شنايرك

ش از  يه پ ك ييها امالً مستقل و تازه و آزاد از هرگونه چهارچوب        كد  يبا،  راموني پ يها دهيما از پد  
ف و شناخت        ،  اند ما بسته شده    بـه  بـا  سـپهرى .  باشـد  ي مـوروث  يها و به اصطالح به دور از معرّ

 ميترسـ  اشـعارش  در را نىينو جهان ناخودآگاه اي خودآگاه -ىيزدا ىيآشنا– قاعده نيا رىيارگك
 آن بـه  هرگـز  شـناختى   ييبـا يز و هنـرى  منظـر  از،  نـوعى  انسان ديشا هك را آنچه تمام و ندك  مى
 آن آثارش خوانندگان نظر در ركب و تازه نيعناو و اتيخصوص نهادن بر با است نداشته وجهىت

 رسـد  مـى  لـذّت  اوج بـه  آن در نهفتـه  ميمفـاه  افـت يدر از پـس  ذهن هك ندك  مى برجسته چنان
ه از منظـر    كـ  يروسـ پـرداز     هيـ نظر (2فـالر  راجر هك است اساس نيهم بر). 28: 1374،  سايشم(

 ييگـو  هك آورد زبان بر نيچن ديبا را يعاد و هنهك«: سدينو يم،  )نگرد يت م ي به روا  يشناخت زبان
 نـا  ييگـو  هك ديبگو سخن چنان متداول و معمول مسائل درباره ديبا انسان. است بيغر و تازه

 چگونـه  دهـد  يمـ  نـشان ،  مينك يم توجه عبارت نيا به هك يهنگام). 42: 1987،  فالر(» آشناست
 به نامأنوس و آشنا نا يمفهوم و ديزدا يم خود خواننده ذهن از را أنوسم و آشنا يمفهوم ندهيگو

  :است ردهكن شگرف استفاده يسروده خود از ا نيا در يسپهر ه، كآورد يم وجود
  خوانم يم يوقت را نمازم من«
  »سرو گلدسته سر گفته باشد، باد را اذانش هك

  )328: 1385ي، سپهر(
 يربطـ  چه سرو و ديگو يم اذان چگونه باد،  ديپرس توان يم هك است ييزدا ييآشنا نديفرا در

 ي مـا عـاد    يشـان بـرا     بـودن  يراركلمات به سبب ت   ، ك ميدان يه م ك يطور همان. دارد گلدسته به
ه عادت را از زبان  كن است   يب در ا  يشگرد شاعر و اد   ،  مينيب يرا نم ها    ه آن ك يبه طور ،  شوند يم
ار كـ  اشـعارش و بـا اف      يه مطـران در ورا    ك ياركهمان  آورند   ي نو به وجود م    يند و زبان  يزدا يم

 محـسوب   ييزدا ييآشناي،  ا يگانه ساز يه هر ب  كرد  كد اذعان   يند و با  ك يلمات م كاش با    يكيرمانت
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 باشـد تـا     يباشـناخت ي اثـر ز   ين دارا ير در مخاطب باشـد و همچنـ       ي تأث يد دارا يه با كشود بل  ينم
ونـد دارنـد و    ي با هـم پ    ي به نوع  ييزدا يي و آشنا  يكه رمانت كو از آنجا    ،  مخاطب از آن لذّت ببرد    

ظهور ي،   نحو ييزدا ييو در شعر مطران آشنا    ،  ت است و نه هدف آن     ين نمود در خدمت شعر    يا
 يد شـعر  يـ  جد يهـا  شگامان شعر نـو و بـه قالـب        يه مطران هرچند از پ    كچرا  ،   ندارد يدرخشان

) هـا   مـصراع  يظـام تـساو   ن ( مـشهور  ين اشعار خود را در همان وزن عروض       يكند ل ك يدعوت م 
پـس  ، شـود  يده نمـ ي در شعرش دي خالف آمدييگرا ن رو از جانب صورت   ياز ا ،  سروده است 

ن يـ ه در اكـ  ي ايـي زدا يي و آشـنا   يشتر به جانب معن   يم و ب  ين لحاظ حوزة صورت را وانهاد     يبد
ن يـ هرچنـد ا  ،  رديـ گ يال را دربـر مـ     ي مختلف خ  يها ه صورت كم  يد داشت كيدهد تأ  ينه رخ م  يزم
ـ    يز مـ  ي متمـا  يزبان شعر مطران را از زبان عاد      ي،  ژگيو  ياش را بـرا    يت زبـان  يـ  ظرف يسـازد ول

و دور از   . »كياألسد البا  «و» المساء «اش دهيدهد مخصوصاً در دو قص     يش م يزش عاطفه افزا  يانگ
 شـعر  هـن ك روش«: دارد يمـ  انيب نيچن شعر نهيزم در را خود يلك روش ه مطران كست  يذهن ن 

 و الهـام  از يناشـ  را شعر و ندك يم تالش شعر در ديتجد و ينوآور يبرا و سنددپ ينم را يعرب
 يارهـا يمع و هـا  اسيـ مق رو نيـ ا از باشد خود زمان ريد تصو يبا شعر دارد اعتقاد و داند يم طبع

ـ  معاصر شعر با سهيمقا در را ميقد يشعر عمود پـس  ) 75: 1949،  جحـا (» .دانـد  يمـ  ارزش يب
تـوم  ك م يمعن،  ه خوانندة شعر مطران بعد از تأمل      كشود   يه گفته م  ك ستيدور از ذهن ن   ك،  ش يب

 به دو صورت اتّفـاق      ي در زبان شعر   ييزدا ييآشنا) 268: 1994،  عبدالمطلب. (ندك يشف م كرا  
  :افتد يم

سمِ روس  يـ تب فرمال ك در م  ييزدا يي آشنا يها وهي از ش  يكي ييقاعده افزا : ييقاعده افزا ) الف
 و  يسـاز  ه موجـب برجـسته    كشود   يار افزوده م  ي بر قواعد زبان مع    يعدن شگرد قوا  يدر ا ،  است
گـردد و    ي در زبان شعر مـ     يقيجاد موس يو موجب ا  . گردد ي م يالم در متن ادب   كتر شدن    نيآهنگ

 بـه منظـور ناآشـنا سـاختن و     ي زبـان يها تي از ظرفيريگ  شاعر در بهرهيياستفاده از آن بر توانا 
 وبسن معتقد اسـت كا، يان روسيگرا ان صورتين رو از م   ي از ا  هكند  ك ي زبان داللت م   يبرجستگ

ن تـوازن از    يـ ن مفهـوم خـود و ا      يتـر  عيست جز توازن در وس    ي ن يزي چ ييند قاعده افزا  يه فرآ ك«
ق يـ ه از طر كـ  يو صـناعات  ،  )1/150ج  : 1380ي،  صـفو (» ديـ آ يحاصل مـ  » يالمكرار  كت «قيطر

 تـوازن را  يهـا  ل گونـه ين دليبه هم ،  ستندينسان برخوردار   يك يتياز ماه ،  شوند يتوازن حاصل م  
 از ي و شـگردها   يزي با هنجـارگر   يمطران و سپهر  . ردك ي بررس ي متفاوت يليد در سطوح تحل   يبا
انـد و در     ردهكـ  خلـق    ييزدا ييو از آن آشنا   ،  اند دهي بخش ي خود برجستگ  ين نوع به زبان شعر    يا
  .مينكان يرا ب موجود در اشعارشان يها يزيم تا هنجارگرين راستا برآنيا
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 ج: همـان  (اسـت  يعـادت  و هنجار و نرم زبان از انحراف و عدول همان: يزيهنجارگر) ب
 و سـازد  بيـ غر و آشنا نا را زبان« هك گردد يم ييزدا ييآشنا موجب يزمان يزيهنجارگر،  )2/38

 )398: 1378ي،  احمـد (» بخشد يفزون را او يادب كدر لذّت و وادارد شتريب تأمل به را مخاطب
 هـا  از آن  شـاعر  يـا  نويسنده كه است فنوني و شگردها تمامي،  گسترده تعريفي در زدايي آشنايي

 سريع كردن روشن،  او هدف. بنماياند بيگانه خود مخاطبان چشم به را متن جهان تا برد مي بهره
 :همـان . (بيافرينـد  تازه مفاهيمي،  زيباآفريني قالب در خواهد مي بلكه،  نيست و مفهوم  معني يك
49(  

  1ي واژگانييزدا يي آشنا-5-2-1
 شـاعر ،  آن مبنـاي  بـر  كـه  اسـت  هـايي  شـيوه  از يكي،  المك واژگانى سطح در ىيزدا ىيآشنا
 آن يـا  و سازد مي جديد اي واژه،  هنجار زبان در ها واژه ساخت قواعد از گريز و قياس برحسب

و حـال   . نـدارد  ذهنـي  سـابقة  خواننـده  بـراي  كه دهد مي قرار استفاده مورد خاص طرزي به را
  :دارد يان مين بيسهراب چن
  ،باد و شعله انيم وك يچادر، راهم فرسوده

  )195: 1376ي، سپهر(؟ خوابستان همهمه از دور
 اربردكـ  مك امروزه و نشده استقبال واژه نيا از اما،  است خواب گاهيجا يمعن به» خوابستان«
 ىيـ زدا ىيآشنا از نوع نيا ه، ك است ردهك استفاده آن از بار يك فقط هم يسپهر خود يحتّ. است

بـا  ، اصـطالحات ، عبـارات ، لمـات كمتعمدانـة  ي، ريارگكـ به  (» 2سميائكآر «اصطالحاً را واژگانى
  .نامند يم) ستيه در زبان امروز متداول نك ي نحويا وهيش

ن يوسف طعمـه چنـ    ي از بستگان    يكيف  يدر توص » نفحة الزهر  «دةيز در قص  يل مطران ن  يخل
ـ  يكالسك معمول شعر    ك واژگان از سب   يري قرارگ كند و سب  ك  ي م ييسرا هبا نغم يز  خـارج   ي عرب

/ الزهـر / القطـر / األمـر  (لمـه ك يكو مصراع دوم با     ،  املكل  كشده است و مصراع نخست به ش      
ه خـارج از    ك ساخته شده است     يا  واژه كبند ت  عي ترج يكت از   يآورده شده است و هر ب     ) ركالب

  . استيعرف شعر معاصر عرب
  و األَمرِي قَالَتِ الوردةُ ذات النَّه

  في الزَّهرِ
__________________________________________________________________________ 
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طرِ ا وصفاتي بنَاتِ النُّورِي   و القَ
جرِ   في الفَ

دِ   الزُّهرِ أُختُنَا شَمس البنَاتِ الخُرَّ
  في العصر

  رِكالبِ اعِبِكمن غد تَبرَح خِدر ال
  في طُهرِ

  )53: 1997، مطران(
 مـن   يها في توص يا. هاست وفهك دست ش  و دستورات در  : گل سرخ خردمند گفت   : ترجمه
وفه در قـرن    ك شـ  يبـارو يد دختران ز  يخواهرمان خورش . دمان دهيو شبنم در سپ   ،  وفهكدختران ش 

» المـساء  «دهيه قـص  كـ  يهنگـام . شود يار م كدامن و باعفت آش   ك دختران پا  ييباياز فردا ز  . است
ن يـ ه الفاظش بر ا   ، ك تت سروده شده اس   ي ب 40ده در ين قص يا،  شود ي واقع م  يمطران مورد بررس  

و مشتمل بـر  ،  اسم معرفه117و ، رهك اسم ن93ها   ه از آن  ، ك 210ها   ه اسم ك: شوند يم م يمبنا تقس 
، شـود  يده نمـ ي در آن ديزي از لحاظ فعل امر چي فعل مضارع ول27 و ي فعل ماض26؛  فعل 53

  .دخور ي به چشم نميا لمهك ي در سطح واژگانييزدا ييه در آن از آشناكحال آن

  1يدستور ييزدا يي آشنا5-2-2
 ردنكـ  جـا  جابـه  و عادى زبان بر مكحا نحوى قواعد گرفتن دهيناد با ي دستور ييزدا ييآشنا
، اسـت  ىيـ زدا ىيآشـنا  نـوع  نيدشوارتر،  نوع نيا هك گفته شده . رديپذ مى صورت شعرى عناصر

 حـساب  يـك  بـه  زبـان  هـر  انتخـاب نحـوى    و اريـ اخت حوزه و،  زبان هر نحوى اناتكام رايز«
  ).30: 1386، نىكدك يعيشف (است اناتكام نيمحدودتر
  )25: 1385، سپهرى. (تو همه، ما در تراود هك باشد: مانند
 يانِ سروده خود به نـوع     ي در ب  ي از قواعد نحو   ي با چشم پوش   يم سپهر ينيب يه م كطور   همان

م نگارنـده   يده بـود  ركه در آغاز اشاره     كطور   همان. افته است ي در باب شعر دست      يي زدا ييآشنا
ابـد و اشـعارش را   ي ي در اشعار مطـران نمـ  ييزدا ييد و آشنا  ي از تعق  يزيپس از تالش فراوان چ    

ز در  يـ  ن يل موسـ  يـ ه خل كـ طـور    برد همـان   يش م ي به پ  ي مألوف در زبان عرب    يژگيطبق همان و  
 اردد ي در شـعرش اذعـان مـ   يژگين ويرده است و به نبود ا     ك گذرا   يا ه اشاره ين قض يتابش به ا  ك
  ).24: 2000ي، موس(

__________________________________________________________________________ 
1- Grammatical Defamiliarization 



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 482

  1ييمعنا ييزدا يي آشنا-5-2-3
 ينيهمنـش  تيـ فكي بـر  مكحا ييمعنا قواعد تيرعا از عبارت است ،  معنايي ييزدا ييآشنا در
، ريـ نظ مراعـات ،  صيتـشخ ،  اسـتعاره ،  هيتشب ليقب از يادب عيصنا نيهمچن. اريمع زبان در ها واژه

 آنجـا  از. اند شده فيتعر ييمعنا ييزدا ييشناآ چارچوب در گريد يادب عيصنا ريسا و سكپارادو
 يمعـان  سـطح  هكـ  رود يمـ  انتظار؛  شود يم محسوب زبان سطح نيرتريپذ انعطاف معنا حوزة هك
 ايجـاد  بـه  و آنچـه  «. رديـ گ قـرار  استفاده مورد يادب يساز برجسته در زبان سطوح ريسا از شيب

 هـم  به آن كليت در را شعري زيباي ايو تصويره  انجامد مي شعر در ... و استعاره،  تشبيه،  مجاز
  ).99: 1380، جليلي(» انگيزي است خيال عوامل همان، دهد مي پيوند

  2هيتشب -5-2-3-1
 و يهماننـد  يادآوري «هيتشب قتيحق در رايز،  است يشعر يها هيآرا نيتر ياربردك ه از يتشب
: 1380ي،  نكدك يعيفش(» دارد وجود مختلف زيچ دو انيم يجهات اي يجهت از هك است يمشابهت

 را يشـعر  ياجـزا  تشابه و يهمانند تا دارد  مي وا را  را ادعا و مخاطب    يپس شاعر شباهت  ،  )53
 هاتشيتـشب  هكـ م  يابيـ  ين هدف دسـت مـ     ي به ا  يسپهرهاي    ه با تأمل در سروده    كآن حال و ابديب
  :مينك ي از اشعارش اشاره ميها نجا به نمونهيه در ا، كدارد يعرفان يبو و رنگ شتريب

ـ انج نـوبر  يزنـدگ / نديچ يم هك است يدست جذبه يزندگ«  گَـس  دهـان  در،  اهيسـ  ري
 يقطـار  سـوت  يزندگ/ دارد مهاجر مرغ يك هك است يبيغر حس يزندگ/ است تابستان
  »چديپ يم يپل خواب در هك است

  ؛)290: آب يپا يصدا(

 واقـع  در،  دنـ ك يمـ  معطـوف  خود به را از خوانندگان  ياريبس ذهن ريتصاو نيا در سهراب
 نيچنـ  خلـق  به ه، ك افتهي دست يشاعر در نبوت مقام به اخوان قول به و شعر وتكمل به شاعر
ه و طعـن دارد     يـ  گال يشتر رنگ و بـو    يهات مطران ب  ي تشب يول. است دهيازي دست ييبايز هيتشب

م  به چـش   يكي از حزن و اندوه رومانت     ياتش نمود يثراً در اب  كآزارد و ا   ي درونش را م   يزيانگار چ 
  :دارد يان مي بيامالً عاطفك ي اش را با مضمونيين وجود اشعار غناي با ايول، خورد يم

__________________________________________________________________________ 
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حرِ إلى شَاكٍ الب اطرِ إضطِرَابنِي يخَو جِيب ي   الهوجاءِ بِرِياحهِ فَ
خرٍ على ثاوٍ ص أصم و يت خَرةِ كَهذِهِ قَلباً لي لَ اءِ الصم الص  

  )1/145: 1997، مطران(

ه او هم با امواج خروشانش جـواب        ، ك برم يت م ياكا ش ي درونم به در   يها يناآراماز  : ترجمه
اش قلـبم   كـ  يا) نمكـ  يدر درونم زمزمه م    (و؛  ستميا يم م كو بر سنگ سخت و مح     . دهد يمرا م 

  :م بودكسخت و مح، ن صخرهيبسان ا
 ي جاو در . ندك يه م ين شاهد مثال قلب خود را به سنگ سخت و استوار تشب           يه شاعر در ا   ك

  :دارد يان مين بيگر چنيد

يلٍ حاكِي وخَ خرِ وسرعةً لَوناً البرقَ تُ كالماءِ تُهوِي إذ وكالصإذ و جرِيي  
  )1/187: همان(

 همچون سنگ   يو در استوار  ،  و آن سپاه در درخشش و سرعت بسان صاعقه بودند         : ترجمه
  .ه بودنديبه آب شبت كان و حريدر جر، آمدند ي فرود مييه در جاكآن هنگام ، بودند

» ليـ خ «هكمصراع   هردو در مشبه را  و ردهكفا  يا يخوب به را هيتشب انكار تيب نيا در مطران
 فـرود  در سـنگ  بـه  دوم مـصراع  در و) سرعت و رنگ در: شبه وجه (برق بار، يك است سپاه اي

. برد يه مقابلش باشد را با خود م      كه هرچه را    كاست   ردهك هيتشب شدن يجار در آب به آمدن و 
ان يـ  عارفانـه آن را ب ياركه سهراب با افك دارند يشان هماهنگ  هاتي دو شاعر در تشب    يتا حدود 

ف ي روزگـار ضـع  يهـا  يردن ندارد و مطران در برابـر نـاگوار  ك ي از زندگيدارد و دل خوش   يم
و ن حال   ياش او را به چن      از محبوبه  يتوان گفت دور   يه م ، ك  مقابله با آن را ندارد     ياراياست و   

هـم   ت آن بـه   يـ لك را در    ي شعر ييباي ز يرهاياند تصو  ه دو شاعر توانسته   ، ك  انداخته است  يروز
 يي معنـا  ييزدا ييها به عنوان آشنا    ه ما ازآن  كاند   يزيال انگ يهمان عوامل خ  ،  ها ه آن ، ك وند دهند يپ
  .مينك ياد مي

  1استعاره. 5-2-3-2
. است مخاطب عهده بر ادعا نيا شفك و است به مشبه و مشبه نيب يهمانند يادعا استعاره

 و هنرمنـد  شفكـ  نيتـر  بـزرگ  اسـتعاره «. اسـت  المكـ  در مبالغه و شتريب دكيتا آن از هدف هك
__________________________________________________________________________ 
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 ابزار اصطالح به و ليتخ ابزار نيارآمدترك اشعار،  است يهنر زبان طهيح در اناتكام نيتر يعال
 ارتبـاط  جـاد يا بـه  يواقع يعنام  غير در يا واژه اربردك) 142: 1383،  سايشم(» است المك ينقاش

ه در شعر سهراب    ، ك ندك يم برابر نيچند را المك ييبايز و انجامد يم المك ياجزا نيب يا دهيچيپ
  :خورد يرّر به چشم مكو مطران به طور م

  ديچسبان مي پنجره پسِ به را صورتش تنهايي گاه
  .ردك يم يباز ركف، اندخت مي حس گردن در دست، آمد مي شوق

  )277: آب يپا يصدا(

 ماننـد  بـه  و دارد صـميمانه  و انـساني  رفتـاري » فكـر  و شـوق  و تنهـايي  «نيـز  شعر اين در
 انسان يبرا را اءياش به يبخش جان صفت اول مصراع در شاعر ه، ك كند مي رفتار زنده هاي انسان

 كـارگيري  به با و،  نديگو   مي هينكم استعارهي،  ادب اصطالح در صنعت نيا به هك است برده ارك به
ه كـ و آنجـا    . است گذاشته شينما به اشعارش در را زندگي حس و شادابي،  نحو بهترين به آنها
  :ديگو يه مكم يابي يان اشعارش ميدر م

  بودك شد مى شب زخم
  .بودم من هك ابانىيب در

  )51: واريد(

بـود شـدن زخـم    ك پس از غروب را به يكيدن زمان تار  يشاعر رس : (بودكشد   يزخم شب م  
اش را بـه   شتر محبوبـه يـ ش بيهـا  ان اسـتعاره ي اشعار مطران در ب   ي با بررس  يول. رده است كه  يبتش

ان يـ ار و غربـت سـخن بـه م        يـ  د كتري،  ماريا از حزن و اندوه درون خود و ب        يشد  ك ير م يتصو
  .آورد يم

تِ شَ الجِبالُ م الَ بِهِمس ادِ وضَوا يالواداً ومادٍ فَوقَ سِرنَ مِهمِه  
  )1/15: 1997، مطران(

بـار بـه    يل در جو  يو چون سـ   ،  رده بودند كر و روانه    يها را اس   آن) مردان سپاه  (ها وهك: ترجمه
 شـاعر  هكـ  ميابيـ  يدرمـ  تيب نيا در. ردندك ي م ي ط يگري پس از د   يكيها را    نيراه افتادند و زم   

 نياول هك الح و) ديانجام ها يناز ستكش به هك(،  داند يناپلون م  ارتش از استعاره را جبال لمهك
 همـان  مـشبه  هكـ ،  )اسـت  ردهك استفاده وانشيد در استعاره يادب صنعت از شاعر هك است يتيب
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 شـاعر . (اسـت  ردهكـ  ركـ ذ را اسـت  جبـال  هكـ  به مشبه و ردهك حذف را آن است مردان ارتش 
  ).ندازديها ب ينسبت به فرانسو آلمان ارتش دل در را ت وحشتين بي در ايبه نوع خواسته

بلُ أنا، كيالبا داألس أنا ج أنا ياألس مس   أرماسٍ فَوقَ اًيدام يمشِي الرَّ
  )1/269: همان(

ه آغشته به خون كهستم  يهمان جسد من، اندوهم وهك من، انمير گريش همان من: (ترجمه
 قبرهـا  يبـررو  هك ردهك هيتشب يجسد به را خود تيب نيا در مطران.) رود يم راه قبرها يبر باال 

ه كـ است   داده نسبت جان  بي يريكپ به است انسان صفات از هك را رفتن راه مطران؛  درو يم راه
  .دارد يان ميبه استعاره مصرّحه آن را ب با حذف مشبه و اراده مشبه

  1يزيآم  حس-5-2-3-3
 و ديـ آ يمـ  وجـود  به) يكديگر به حس دو آميختن رهگذر از (نامأنوس لماتك ينيهمنش از
 شعر در يزيآم حس اربردك گرانيد هرچند،  آورد يم وجود به خواننده ذهن در ييآشنا نا ريتصاو

 سـبك  در سپهري سهراب اهميت«،  دانند ينم تياهم حائز،  فراوانش اربردك ليدل به،  را سهراب
 اسـت  موفق گاه كه است آميزي حس بسامد افزايش،  عامل ترين مهم او سبك مركز در و اوست

  )21: 1380ي، نكدك يعيشف(» ناموفق گاه و

  ديدند مي نقره هاي خواب من كوچك هاي لحظه ... 
  )380، 1385: يسپهر(

  ... كردند  ميفكر ستاره تا من كوچكهاي  لحظه
  )381: همان(

 سكپـارادو  نـوع  ، يـك  اسـت » الحـواس  تراسـل  «معادل يعرب زبان در هك يزيآم حال حس 
 سـاخت . رسـند  يمـ  يسـاز  هـم  بـه  گانـه  پـنج  حـواس  يهـا  يوابـستگ  آن در ه، ك است يگفتار
ايـ  يعنـ ، ي گانه پنج حواس يها محدوده در يول است استوار نيضينق اجتماع هيپا بر يزيآم حس 
 هكـ  اسـت و حـال آن      يگـر يد حس به وابسته يگريد و حس يك به وابسته،  ضينق دو از يكي

  :دارد يم انيهنرمندانه ب ني اشعارش چنيدر ورا مطران

__________________________________________________________________________ 
1- Synethesia 
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جر لقَوقعِا ك تَلقَّصي مكصوتَ يأر مك س يالذِ يالشَّ الم النَّار  
  )1/234: 1997، مطران(

 يه همانند خش خش درخت    ، ك نميب  مي را) تانيصدا (تان افتهياهش  ك يآوا اريچه بس : ترجمه
 درهـم  را» ييشـنوا  «و» يينـا يب «حـس  دو تيـ ب نيـ ا در شاعر. ندك يم اصابت آتش به هك است

 دسـت  يزيـ آم ت بـه حـس  يـ ن بيه مطران در ا، كشود يده نميه صدا د  ك و حال آن  ،  است ختهيآم
  .ده استيازي

  1نما  تناقض-5-2-3-4
ـ  در ايـ  و يمجـاز  طور به ه، ك است ييها واژه از يكي ليدل به معموالً تناقض«  يـك  از شيب
 يظاهر يپوچ و ندك يم جلب را خواننده نظر،  آن يظاهر بودن نكنامم. باشد رفته ارك به يمعن
 يميمفـاه  بكيـ تر تناقض). 62: 1383،  الرنس(» ندك  يم دكيتأ شود يم هگفت آنچه قتيحق بر آن

 تـاب ك در ينكدكـ  يعيشـف . دهنـد  يمـ  ارائه را يواحد مفهوم و هستند متناقض ظاهراً هك است
 انيـ ب انتخـاب ،  زبـان  در يهنـر  ييزدا ييآشنا انواع از يكي«: دارد يان م ين ب يچن شعر» يقيموس«

 ن دو شـاعر   يـ ا المك به هك يگريد يها مقوله از). 36: 1380ي،  نكدك يعيشف(» است يسكپارادو
ه كـ . اسـت  شـده  ادغـام  آن دو  كيسـب  يهـا  يژگـ يو در هك است تناقض فنون،  داده يبرجستگ

  :ندك يان ميبا بين زيسهراب چن

  عراقي كور كودكان، سفر راه كنار
  حمورابي لوح خط به

  كردند مي نگاه
  )317: 1385ي، سپهر(

 ايجـاد  متنـاقض  تـصويري  و داده نسبت» كور كودكان« به را» كردن گاهن «نجايا در شاعر هك
  :نهين زميگر در ايو مثال د. رده استك

  .ام شده تر هيسا: ام آمده نور ىيكتار از سرشار، آفتاب سفر از و
  )178: اهيگ آواى(

__________________________________________________________________________ 
1- Paradox 
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 با شاعر مقصود،  است توجه جالب اريبس آن ىيزدا ىيآشنا جنبه ه، ك سىكپارادو انيب نيا در
ه كـ دهـد    ي نـشان مـ    ي نور آن را به خوب     يكيه تار ك است نيام ا  شده تر هيسا شعر ادامة به توجه

، زبـان  در يـي زدا ييآشـنا  انـواع  از يكـي . اوردميـ ن همراه نورى،  آفتاب سفر از ديخواهد بگو  يم
 شـمار  بـه  تـضاد  جـزء  و نـشناخته  را آن مـا  بالغـت  يعلمـا  هك است يسكپارادو انيب انتخاب
 يترفنـد  عنـوان  بـه  امـا ،  اسـت  رفته ارك به نما متناقض ربازيد از يعرب ادب در گرچه ،اند آورده

 اند شده آشنا آن با غرب اتيادب قيطر از شاعران و امدهين يشعر صناعت يها تابك در شاعرانه
 هكـ  متـضاد  و ناسـازوار  و سازگار ميمفاه هك «است شرط سكپارادو در اما،  )25: 2002،  شبانه(

 و يزيـ آم هـم  نيـ ا از تـا  زنـد ياميب هم با هنرمندانه يا گونه به،  زنديگر يم هم از يعاد حالت در
 زاده پـسند  ذوق و زيـ انگ توجه جهينت در و زيآم تعجب،  نييآ نو،  عيبد يريتصو يهنري،  ستيز هم

ه شـاعر در  كـ م ي هـست يهـا  ن مثال يز شاهد چن  يل ن يه در اشعار خل   ك) 29: 1367،  راستگو. (شود
  : دارد مانندييطوالد يها  ان آنيب

اءدم تّانةٌ لَعوب أَ فِ  ٌفَ ها ما فةٌيخَ   قرَار لَ
مرُها يصغِ رةٌيبكرةٌ ع غاريذا الشَّأنُ فكوهالص   

  حاري مِثلِها يرُ فكو الفِ هايرُ والِدكحار بِها فِ
  )162 /1: مطران(

ـ  يه آرام و قرار   ، ك ف است يربا و لط    دل يا دختر بچه ،  أدماء: ترجمه  دارد  يمـ كسـن   . دارد ن
ر پدر و مـادرش از او در        كف. انكودكان  يشأنش در م  ،  ن گونه است  يو ا ،  اد است ي عمرش ز  يول
، »ةيـ ريالبو الطفل «دةيقص در مطران. افتد يرت م يرت مانده و خود هم در برابر امثال او به ح          يح
 بـسان  را خـود  و،  اسـت  رانده سخن هيريمظلوم بو  مردم بر سيانگل رةيچ و الياست از ه در آن  ك

ـ  سكنمودِ پارادو  اما،  است اندوه و حزن در غرق ه، ك داند ي م يا پدر همان دختر بچه    ن طفـل   يب
شـاعر را  ،  هيريل شدت استعمار بر مردم مظلوم بو      يه به دل  ، ك  است ي طوالن يبودن و داشتن عمر   

  :ندك يم انيب نيچن مطران گريد يجا در اي و.  وادار ساخته استين ابداعاتيبه خلق همچ

  رسائلُ دتهيقَ قٌيطَلِ أنا و السالسِلُ حرّرته رٌيأسِ أنا
  )2/134، مطران(

 در مـرا  نامـه  هكـ  هستم يآزاد من. اند  هردك آزاد را او رهايزنج هك هستم يرياس من: ترجمه
رتُه «انيم هك. اند دهيشك بند السِلُ حرَ م مصراع در هك همچنان است تناقض» رُيأسِ «و» السزيـ ن دو 
  .مي هستين نموديشاهد چن» قُيطَل «و» رسائلُ دتُهيقَ «نيب
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  1ي نمادپرداز-5-2-3-5
 يه افـزون بـر معـان      كـ  يا هيـ ا نما ي نام   ، يك نامند يمظهر و نماد م   ،  رمزي،  سمبل را در فارس   

،  گنـگ  يزيـ نمـاد شـامل چ    ،  ز باشـد  يـ  متناقض ن  ي معان يار و روزمره خود دارا    كآشي،  قرارداد
ـ  يزيه چ كشود   ين م ي نماد ي نماد هنگام  يكا  يلمه  ك  يك ... هان از ماست  ا پن يناشناخته   ش از  ي ب
 يتـر  ه جنبه ناخودآگاه گـسترده    يا نما يلمه  كن  يا. ار و بدون واسطه خود داشته باشد      كمفهوم آش 

چ يو هـ  ،  شـود  يح داده نمـ   يامل توض كست و به طور     يق مشخص ن  ي دق يا ه هرگز به گونه   كدارد  
 از  يكـي نمـاد   : توان گفت  يل م كدر  ) 16: 1377،  ونگي (ار ندارد كن  يا به انجام    يديس هم ام  ك

م بـودن آن    يرمستقيرمشروح و غ  يغ،  عدم صراحت ،  ابهام،   بارز نماد  يژگيو.  است ي ادب يها هيآرا
 اسـت   يه مفهـوم  كـ ست بل يـ الم ن كظاهر و صورت    ،   مراد و مقصود   يكه در زبان سمبل   ، ك است
  .تر و فراتر از آن قي ظاهر و عميورا

  يروز
  آورد خواهم ياميپ و آمد خواهم

  ختير خواهم نور ها رگ در
  بيس! پرخواب تان يسبدها يا: داد در خواهم صدا و

  ديخورش سرخ بيس، آوردم
  )339: 1385ي، سپهر(

 داسـتان  با سهراب شعر در،  بيس نينماد يمعنا. است يينايب و معرفتي،  آگاه سمبل بيس
 يهـا -وهيـ م «شعر در يم سپهر ينيب يه م كه  ك چنان. است اطارتب در ممنوع يها وهيم و حوا و آدم
  :دارد اشاره ممنوع وهيم خوردن و حوا و آدم داستان به» يكتار

 در افتاده يپرتو/ هراس رنگ هم و زاد هم اش وهيم/ گرفت جان يدرخت راهش سر در
 او دسـت / شـد  دور خود از دنيچ جنون در/ ناشناس يخوب به را آن بود دهيد/ : او پنهان
ـ م،  آمـد  دسـت / نـد ك شهير از را ترس دنيچ شور/ درخت از ديترس ديلرز ـ چ را وهي  از دي

  )181: همان. (درخت

ي، ديـ تجر شتريـ وب ياجتمـاع  متـر ك ميشـو  رهيخ سهراب اشعار نيا در دقّت با هك يهنگام
 هـا  ستيـ سمبول بـه  را او شـعر ي،  اسيس اناتيجر به سهراب يبنديپا عدم و است ييغنا يفلسف

__________________________________________________________________________ 
1- Symbole 
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 يديلك يها واژه از بيوس. ندك يم ييخودنما لماتشك يورا در ابهام ه، ك ندك يم يكنزد تر شيب
 شـعرش  آن نينمـاد  يمعنـا  نظرگرفتن در بدون و،  است يكسمبل بافت يدارا سهراب و  اشعار
 يريارگكـ ه امروزه به    كم  ينيب يم،  مينه ي به ادب عرب م    يه پا ك يو حال هنگام  . ستين فهم قابل

 تـازه  يا  شده و به آن عمق و جلوهير در شعر معاصر عرب ي فراگ يها يژگي از و  ، يكي رمز و نماد  
  :ارا داردك آشيه در اشعار مطران نمودكده است يبخش

بلُ أنا، كيالبا األسد أنا ج أنا ياألس مس   أرماسٍ فَوقَ اًيدام يمشِي الرَّ
  )1/269: 1997، مطران(

ه آغشته به خـون  كهستم  يهمان جسد من، ماندوه وهك من، انمير گريش همان من: ترجمه
 و فيضـع  اريبـس  يموجـود ،  اسـت  شـاعر  همان هك انيگر ريش نيا،  رود يم راه قبرها يبر باال 
 شـعرش  در نمـاد  نيـ ا يريـ گ ارك به با مطران هك دارد يكيرمانت ياندوه وستهيپ هك است ناتوان

 در شـاعر  تـوان  واقـع  در ه، ك تاس آورده ديپد آن از يعاطف امالًك يمضمون با ييغنا يا دهيقص
 انيـ ب» كيالبـا  األسـد  «دهيقـص  در چه آن هك چرا است بوده سرانجام يب ريش لمهك ساختن محقق
 از نـشان  واقـع  در ه، كـ  است ناتوان و انيگر برة يك وصف هكبل ستين ريش يك يژگيو،  شده
 و،  نـد ك يمـ  ييخودنمـا  شـعرش  ه در ك دارد شاعر هيروح بر ييگرا واقع و يكرمانت تبكم ريتأث

 ينمـاد ،  در شعر مطـران   ،  است شجاعت و عزّت نماد هك جهان اتيادب در ريش شهرت برخالف
  :است شاعر يروح ضعف از

ها ك أنَّ  غيرذَكَرتُ نِي الشَّ ج نَ إذا النساء إنّ خَالَ ب ال راوغْ ج ع  
نَّ ي أمزجة الفردوسِ ةِيح مِن فَهأعقابِها مِن هِنَّيفِ ثُور ب صع  

  )1/345: انهم(

 يه جا كرا  يز،  مشغول ساخت  د مرا به خود   ي و ترد  ك ش ياد آوردم ول  يآن زن را به     : ترجمه
 ي از مارهـا   يكـي ) زن (ه او كـ را  يـ ز. رنـد يار گ كـ  به   يا لهير و ح  كم،  ها هرگاه آن ،  ستيتعجب ن 

 دهيقـص  شـاعر در   ديـ د در. نـد ك ي م يزيانگ فتنه،  ها  از مار در وجود زن     يا و رشته ،  بهشت است 
 شدكـ ب فـساد  به را امت يك تواند يم هك است رنگين له و يح نماد زن» سي بار يأجملُ امرأةٍ ف  «
، ديـ آ يه در ادامـه مـ  كـ  يرده اسـت و هنگـام  كه ي را به مار تشب  يزنان بهشت ،  بايار ز يه شاعر بس  ك

 امبريـ پ وسـف ي از خواست  مي مصر زيعز ه زن كگاه   آن،  ربط داده  مصر زنان به ده را يقص،  شاعر
 از دو شـاعر     يلـ ك ينـش يو حـال بـا ب     .  مثل هم اسـت    ياقش تا حدود  ي وس كه سب ، ك رديبگ ماك
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 اشراق،  احوال تبيين براي نامتعارف،  حال عين در،  نمادين بيان سهراب اشعار در: توان گفت  يم
 بـه ، راسـتا  ايـن  اسـت و در    فـرد  منحـصربه ،  خود نوع در كه برده بهره،  خويش عارفانة شهود و

 تـصويري ،  زباني،  معنايي زدايي آشنايي از مسيري در شعرش و يافته دست صيخا شناسي زيبايي
 در مـدرن  و متفـاوت  شاعري عنوان به را او،  مختصات همين. است كرده حركت،  سمبوليك و

 بـا   يي غنـا  يا دهيقـص ،  ن نمـاد  يـ  ا يريارگكـ بـا بـه     ،   مطـران  يول. است ساخته مطرح ما روزگار
 و يـك رمانت تـب كم ريتـأث  از نـشان  واقـع  در ه، ك آورده است د  ي از آن پد   يامالً عاطف ك يمضمون
رون يـ  مواقـع بـا ب     يند و در بعض   ك يم ييخودنما شعرش ه در ك دارد شاعر هيروح بر ييگرا واقع

  .رديگ ي به خود ميني بدبياشعارش رنگ و بو، رفتن از آن

  يريگ جهي نت-6
  :هكافت يجه دست ين نتيتوان به ا ي اشعار دو شاعر ميبا بررس

ر گذاشـته  يز تـأث يـ زبـانش ن  ز او بـر يسـت  شة عادتيه اندكدهد  يمطالعة شعر سهراب نشان م
تـة  كن. باشد ين م ينندة ا كد  يي در شعرش تأ   ينك و هنجارش  يزيگر  فراوان هنجار  يها نمونه. است
شتر از يـ ب) يزمـان ي، واژگـان يي، معنـا =  (هـا  يزين انـواع هنجـارگر   ي از ب  يه سپهر كنيتأمل ا  قابل

نمـاد و   ،  بـات تـازه   كير و تر  ياربرد تـصاو  ، كـ  سكپـارادو ،  صيتـشخ :  مانند يي معنا يزيهنجارگر
ن يل ايدل. متر بهره جسته استي، ك زيگر هنجارگر يرده و از انواع د    كره استفاده   ي و غ  يزيآم حس

 توجه يشتر در پي بييه از سوكرد ك سهراب جستجو يركشه و نظام خاص ف   يد در اند  يامر را با  
رد به گذشـته  يكگر هرگونه روي ديو از سو،  استي عرفان يها شهين و اند  ي مضام به معنا و ارائه   

تـوان انتظـار     ين نمـ  يبنـابرا .  اسـت  ي و زدودنِ غبارِ هـست     ي تازگ يند و همواره درپ   ك ي م يرا نف 
 اسـتفاده   – اسـت    ي و يركدگاه ف يه مخالف د  ك –) ييگرا باستان(ي   زمان يزيداشت از هنجارگر  

  .رده باشدك
 يا شهيه اند كرد  كاش جستجو    يركن مقوله را در نظام ف     يد ا ي در شعر مطران با    ياما با بررس  

ه كباشد  ي درون خود مي انتقال آالم و دردهاي طرف در پ  يكگرا بسان سهراب دارد و از        درون
 يرديكـ  گذشـته رو ي اسـت و در نفـ  ي عرفـان يها م و آموزه يشتر انتقال مفاه  يدر شعر سهراب ب   

ل يـ البتـه در شـعر خل  ،  هـستند ي از هـست ي و غبـارروب ي تَروتـازگ  ي درپ ه همواره كمشابه دارند   
شة يـ اند،  گـر در شعرشـان    يشـود و بـه عبـارت د         مـي  دهيـ  در نگاهش به گذشـته د      ييها لغزش
 يي معنـا  يزيل هنجـارگر  كشتر به ش  ي ب – ي عرفان يژگي و يك به عنوان    -ز هر دو شاعر   يست عادت
  .افته استينمود 



 491 زدايي آشنايي و ارگريزيهنج منظر از سپهري سهراب و مطران خليل شعر  صورتگرايانة نقد و بررسي

 در ريتـأث  يدارا ديـ با هكبل شود ينم محسوب ييزدا ييآشناي،  ا يساز گانهيب ه هر كو از آنجا    
 هكـ و حـال آن   ،  ببرد لذّت آن از مخاطب تا باشد يباشناختيز اثر يدارا نيهمچن و باشد مخاطب
ـ ،  نـد ك يمـ  دعوت يشعر ديجد يها قالب به و نو شعر شگامانيپ از هرچند مطران  اشـعار  نيكل
 از رو نيـ ا از،  اسـت  سـروده ) هـا  مـصراع  يتـساو  نظام (مشهور يعروض وزن همان در را خود

 را صـورت  حـوزة  رو نيـ ا از،  شـود  ينمـ  دهيـ د شـعرش  در يآمد خالف ييگرا صورت جانب
 هك ميداشت دكيتأ دهد يم رخ نهيزم نيا در هك يا ييزدا ييآشنا و يمعن جانب به شتريب و ميوانهاد

  .رديگ يم دربر را اليخ مختلف يها صورت
 اتيادب رارىكت هاى سنّت رگ در ياتيح آب؛  سهراب شعر؛   دو شاعر   اشعار يپس در بررس  

 يعاد زبان يورا يزبان،  مطران يشعر زبان اما،  ردك جاديا ادبى علوم براى دىيجد مبانى و بود
 ردهك تيرعا زين را يرسانگ جانب،  مأنوس زبان از ييزدا ييآشنا نارك در هكبل،  است يمعمول و

  .ندك يم شفك را تومكم يمعن، أملت از بعد خواننده يعن، ياست

  منابع -7
  تبكفهرست ) الف
، چـاپ شـشم  ، جلـد اول ، گرايـي   و سـاختار يشناس نشانه: ل متنيساختار و تأو، )1387(ك بابي،  احمد

  .زكنشر مر: تهران
  .دارالعودة: روتيب، چاپ اول، ثيالحد العربي الشعر، )1949 (ليخل شليم، جحا

  .المناردار  : مصر، أسرار البالغة ،)1954 (عبدالقادري، جرجان
چاپ ، موالنا غزل هنري تمهيدات و ترفندها در جستاري، )1380 (جان باغ سيب، مريم، جهانتيغ خليلي

  .سخن نشر: تهران، اول
  .9شماره ، سال ششمي، هان فرهنگكي، خالف آمد، )1376 (د محمديس، راستگو

  .انتشارات سخن: تهران، چاپ سوم، يادب با نقد ييآشنا، )1374 (نيعبدالحس، وبك ني زر
  .يانتشارات طهور: تهران، )يمجموعه اشعار سپهر (تابكهشت ، )1385 (سهرابي، سپهر
  .ترايم نشر: تهران، چاپ دوم، عي تازه به بدينگاه، )1374 (روسيس، سايشم
  .معاصر صداى نشر: تهران، چاپ هشتم، سپهرى به نگاهى، )1382 (روسيس، سايشم

  .ديتاب خورشك: تهران، چاپ اول،  تا امروزكيودك و شعر صد شاعر از يزندگ، )1380 (خسرو ي،شافع
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  .نشر دستان: تهران، چاپ اول، اتب نقدك مي و معرفينقد ادب، )1380 (درضايحم، فر گانيشا
  .الفارسدار  ، ثي الحدي الشعر العربيالمفارقة ف، )2002 (ناصر، شبانه
  .نشر آگه: تهران،  شعريقيموس، )1358 (محمدرضاي، نكدك يعيشف
  .توس نشر: تهران، چاپ اول، عرب معاصر شعر؛ )1359 (محمدرضاي، كدكن يعيشف

  .چشمه نشر: تهران، )نظم (اول جلد؛ ادبيات به شناسي زبان از، )1380 (كوروشي، صفو
 دانشگاه: تهران،  ثيحدال العصر يف النثر و النظم من شذرات،  )1383 (ديسع،  واعظ و نظام نادري،  طهران

  .يطباطبائ عالمه
  ).179 ياپيپ(، 65شماره ، اتيتاب ماه ادبكبرگرفته از ، انهيگرا ت نقد صور، )1391 (احسان، عباسلو

  .ناشرون لبنان تبةكم: روتيب، چاپ اول، ةياألسلوب و البالغة، )1994 (محمد، عبدالمطلب
: تهـران ،  و سـاختارگرايي   گرايـي  صـورت ،  عاصـر م ادبـي  نقـد هاي    نظريه،  )1377 (مهيار،  مقدم علوي

  .سمت
  .ليالجدار  : روتيب، چاپ اول، يخ األدب العربي تاريالجامع ف، )1986 (حنّا، الفاخوري

  .ين: تهران، ندهيوحسين پا خوزان مريم ترجمة، ادبي نقد و شناسي زبان، )1987 (وديگران، راجر، فاولر
  .نشر اطالعات: تهران، چاپ سومي، عكة فاطمه راترجم، درباره شعر، )1383 (نيپر، الرنس
  .د المتحدةيتاب الجدكالدار  : روتيب، چاپ پنجم، ة و األسلوبياألسلوب، )2008 (عبدالسالمي، المسد
  عبود دارمارون: لبنان، چاپ اول، ليالخل وانيد، )1997 (ليخل، مطران

  .ايپا: تهران، چاپ اول، يرده شعر سهراب سپهيل و گزيتحل، )1378 (بهرامي، مقداد. 24
  .ريثك ابندار  ، چاپ اول، ثيالحد العصر شاعر مطران ليخل، )1999 (ليخل، موسى. 25
  .لوفرين: تهراني، رانيد ارباب شيترجمه سع، ديتاريخ نقد جد، )1388 (رنهك، ول. 26
انتـشارات  : انتهـر ،  هيترجمه محمـود سـلطان    ،  شيها انسان و سمبول  ،  )1377 (ارلكگوستاو  ،  ونگي. 27

  .يجام

  فهرست مقاالت) ب
ـ   ينـشر ،  » و نقش آن در خلق شـعر       ييزدا ييآشنا«؛  )1392 (ارانكغالمعباس و هم  يي،  رضا ، يه ادب عرب

  .88-69ص، سال پنجم، 2شماره ، دانشگاه تهران
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، »زي هنجـارگر  يشـعر ،  زيشه عادت ست  ياندي،  سهراب سپهر «؛  )1388(ي  اضيمسعود و محمد ف   ي،  روحان
  .126-109ص، سال ششم، 5شماره ، ي ادبيها هشه پژوينشر

دانـشگاه  ،  يه نقد ادب  ينشر ،» شعر يستي نقد فرمال  ي برا ي روش يگاه ينقد گران «؛  )1390 (رضايعلي،  فوالد
  .163-137ص، سال اول، 3شماره، اشانك
 اتيـ ه تخصص زبان و ادبينشر، »ي در اشعار سهراب سپهر  ييزدا يي آشنا يبررس«؛  )1389 (ميمري،  مراد

  .93-69ص، 5شماره يي، دانشگاه عالمه طباطبا، يفارس
 و تومـاس    ي در اشعار سـهراب سـپهر      كيلوفسكد ش ي عقا يبررس«؛  )1391 (ارانك و هم  يمهد،  ممتحن

  .169-153ص، 5سال ، 18شماره ، رفتيدانشگاه ج، يقيات تطبيه مطالعات ادبينشر، »وتياسترن ال




