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پیوند شعر  تأثیر غزلیات حافظ است.هاست که فرهنگ و ادبیات سرزمین ما، تحتقرن

شود. معاصر با غزلیات حافظ در تمام انواع شعر، سنتی، نیمایی، سپید و گفتار دیده می

هاي زداییتحلیلی، آشنایی -ي توصیفیدر این پژوهش با رویکرد ساختاري و به شیوه

دهد که آمده نشان میدستاست. نتایج بهزلیات حافظ بررسی شده شعر معاصر از غ

گیري از انواع هنجارگریزي، اشعار خواجه را به شاعر معاصر در بسیاري موارد با بهره

ي خویش به دهد و با توجه به اهداف شاعرانهسبک و سیاق خویش تغییر می

پردازد و گاه به مضامین میواژگانی تازه گاه به ساخت و زندزدایی دست میآشنایی

سازي وجوه غالب اشعار حافظ، نگرد تا ضمن برجستهاي دیگر میغزلیاتش از زاویه

 مخاطب را به شگفتی وادارد.

 زدایی، حافظ، شعر معاصر، فرمالیسم روسی.آشنایی های کليدی:واژه

 

 . مقدمه1

هاي متفاوت زبانی است. ي شکلهاي خاص زبان و ارائهگیري از تواناییهنر ادبیات بهره

 )ایگلتون،« ي گفتار متداول استیافتهریختن سازمانادبیات درهم»قول یاکوبسن: به

 ،ترین عناصر براي بیان متفاوت زبان و ایجاد التذاذ ادبی(. یکی از شاخص4:1380

زدایی از اصطالحات ادبی مکتب فرمالیسم روسی است که زدایی است. آشناییآشنایی

( آن را مطرح کرد. Victor Shklovskyشکلوفسکی ) ویکتور 1919 سال بار در نخستین

برد. ازنظر  کار به زدایی رااصطالح آشنایی «تمهید يمثابهبه هنر»ي او در مقاله

شده  مأنوس و عادي براي ما زیاد برخورد اثر در که را آنچه تواندمی ادبیات شکلوفسکی

 حس دوباره کندمی کمک ما به هنر بود وي معتقد .کند بیگانه و ناآشنا دوباره است،

 که گونهآن نه دریابیم شود،می که ادراک گونهآن را چیزي هر حس زندگی را بیابیم و

دانند و در پی یافتن ها اثر ادبی را شکل یا فرم محض میاست. فرمالیست شدهشناخته 

ظر آنان آنچه متن ادبی را از متن متن و کشف قوانین آن هستند. ازن« ادبیت»رمز و راز 

زدایی از زبان روزمره کند، همان عنصري است که در آثار ادبی با آشناییجدا میغیرادبی 

زبان براثر استعمال کهنه  ها،فرمالیست باور نامند. بهمی« ادبّیت»شود و آن را بازنمایی می
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بودن  ادبی اصلی جوهر ی،زدایدهد و با آشناییشود و گیرایی خود را از دست میمی

 ترین وجوه تمایز میان زبان خودکار و زبان شاعرانهیابد. این امر از مهمخود را بازمی

آورد و این هنر ادبیات است که گرد همراه میعادت، نابینایی ذهنی را براي ما به»است. 

(. 150:1381دم،)علوي مق« اي دیگر ببینیمگونهزداید تا ما بهعادت را از دیدگان ما می

ها، درک را دشوارتر سازي و نو کردن مفاهیم واژههنرمند و شاعر وظیفه دارند با غریب

 گوید:که خواجه میچنان ،کند و بر لذت، ذوق ادبی و شگفتی مخاطب بیفزاید

 شنوم نامکرر است کز هر زبان که می     عجب    نیست غم عشق ویننکته بیشیک   

 (28:1390حافظ،)

گرایان روس، هر نوع نوآوري در قلمرو ساخت و زدایی در نظر صورتآشنایی»

را از « هنر سازه»اي را در صورتی نو درآوردن، یعنی ي کهنهها است و هر پدیدهصورت

تواند فعال شده و نمیعلت تکرار، دستمالیمثالً یک تشبیه را که به ؛نو زنده و فعال کردن

 (. 96:1391کدکنی،)شفیعی «باشد، از طریقی فعال کردن

اي به شود که ما با نگاه تازهپردازان فرمالیسم معتقد بودند که ادبیات موجب مینظریه

دوباره ناآشنا و بیگانه  آنچه در اثر تکرار در نظر ما آشنا و مأنوس است، تاجهان بنگریم 

ت، جوهر ادبی را ترین کارکرد ادبیات و درحقیقزدایی را مهمشود؛ به همین دلیل آشنایی

ي متن توجه وسیلهدانستند و به چگونگی تأمین این هدف بهزدایی میآشنایی در

است، ریشه در مفهوم « بازي با زبان»چیز این نکته که شعر پیش از هر»دند. کرمی

بدل « موجودي یکه»دارد. غرابت و شگفتی زبان شاعرانه، هر شعر را به « زداییآشنایی»

(. 59:1393)احمدي، « آیندن راه شگردهاي زبانی بسیار به کار شاعر میکند و در ایمی

سازي یک متن ادبی دخیل هستند؛ چون ي شگردهایی که در برجستهتوان گفت همهمی

زدایی هاي هنرمندانه و آشناییهاي بیانی، بالغی، زبانی، بدیعی و... به هنجارشکنیویژگی

ین شگردها در کالم زیباتر باشد، هنجارگریزي پویاتر کارگیري اکنند. هراندازه بهکمک می

دارد خواهد بود. گریز از هنجار با افزایش درک ادبی مخاطب، او را به تأمل بیشتر وامی

زدایی است و به شود. هنجارگریزي از مبانی آشناییزدایی منجر میبه آشنایی که
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زبانی  توان با هنجارگریزيیرا مسازي در ادبیات، برجسته»افزاید. سازي زبان میبرجسته

و او  ستسازي مبتنی بر تخطی شاعر از قواعد و قراردادهایکسان شمرد. این برجسته

رود و با رهاندن خواننده ي این کار از سطح منابع ارتباطی به هنجار زبان فراتر میواسطهبه

ي هنري که نوعی تعارهکند. اساندازهایی دیگر میاي، او را متوجه چشماز قید بیان کلیشه

 (.61: 1390 مکاریک،)«سازي استي این برجستهین نمونهترست، مهمهنجارگریزي معنایی

اند در هاي سبکی و ادبی همواره سعی داشتهشاعران ادب فارسی بنا بر ضرورت

ي سو هنر خود را در عرصههایی را به کار گیرند تا ازیکساختارهاي زبانی و بیانی نوآوري

اي با مخاطب هاي ادبی و شعري، در هر دورهب جاودانه کنند و ازدیگرسو با حفظ سنتاد

ي پیدایش ارتباط برقرار کنند و موجب ایجاد التذاذ هنري شوند. با نگاهی به نحوه

توان هاي شعري معاصر، تأثیر مستقیم آبشخورهاي ادبی، زبانی و فرهنگی را میجریان

انکار نوان پیشرو جریان شعري نوگرا بر شعر معاصر غیرقابلعدید. اگرچه تأثیر نیما به

ي افسانه با نگاهی انتقادي به شکن در منظومهعنوان شاعري سنتاست و پدر شعر نو به

هاي شاعران معاصر، ي سرودهاست؛ ولی در رویکرد زبان و اندیشهحافظ نگریسته 

ي شاعران کهن و غزلیات حافظ هاگیري مستقیم و غیرمستقیم از مضامین و اندیشهوام

هاي شود. شعر معاصر ازنظر جریان فکري و زبانی به دو گروه کلی جریانمی مشاهده

شود. در ساختار شعري هر دو گروه، اثرپذیري از غزلیات سنتی و نوگرا تقسیم می

ي شعر سپید، از عنوان نمایندهي شیراز مشهود است؛ براي نمونه در شعر شاملو بهخواجه

چنان/ که حافظ گفت(/ و کالمِ آخر/ اسم اعظم/ )آن» است: حافظ چنین سخن رفته

 (.737:1389)شاملو،« گویم(چنان/ که من می)آن

عنوان پیشرو شعر گفتار با تأثیر از غزلیات حافظ چنین سروده ا سیدعلی صالحی بهی

الِ ایوانِ آینه/ یک دفتر باالي باغ آسمان خبرهایی بود/ مالئکی آشنا آمده بودند... ب» است:

 (.413:1385)صالحی،« سفید و دوسه نِی قلم از خواِب حافظ آورده بودند
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آن زمان کز لب تو »خوانیم: ي شعر حجم چنین میعنوان نمایندهیا در شعر رؤیایی به

قدر پاي بکوبیم، بکوبیم به رنگ ستم بگریزد/ برف شادي ز فلک زهره به بامم ریزد/ آن

 (.37:1387)رؤیایی،« کنان برخیزده حافظ ز لحد رقصشوق/ تا ک

دست در شعر شاعران معاصر، چه نوگرا و چه سنتی، بیانگر کاربرد موارد مکرري ازاین

سبب  ز است. چندوجهی بودن غزلیات حافظي شیرااثرپذیري از اندیشه و زبان خواجه

شاعر معاصر  ري کند.گیاز دیوان او وام مقتضاي حال خودت که هر شاعري بهاسشده 

کند و به زدایی میسازي واژگان خاص غزلیات حافظ آشناییدر بسیاري موارد با برجسته

گیرد تا ترکیباتی غریب و نو ي لغات و شگردهاي ادبی او بهره میاي دیگر از دایرهشیوه

ن که در ذه عنوان زبانی ادبیدر اختیار مخاطب قرار دهد. اگر زبان شعر حافظ را به

در نظر بگیریم، تغییراتی را که ضمن اثرپذیري از  مخاطب آشنا با غزلیاتش وجود داشته

توان از عوامل ، میي شعر معاصر رخ دادههاي شاعرانهي هنجارگریزياشعارش در گستره

ها بندي هنجارگریزيبه طبقه ،شناسان انگلیسیاز زبان ،لیچ» در نظر گرفت.زدایی آشنایی

گونه ازجمله واژگانی، دستوري، آوایی، شناسی پرداخت و آن را در هشتباناز دیدگاه ز

 «است و تحلیل قرار داده ردتجزیهگرایی موخطی، معنایی، سبکی، گویشی و باستان

 (. 54-49: 1383 )صفوي،

سعی بر این است که بازآفرینی شعر حافظ در شعر معاصر ازمنظر  پیش رو در پژوهش

 )واژگانی، معنایی، نحوي و زمانی( تحلیل و بررسی شود. زداییانواع آشنایی
 

 . مسئله و روش پژوهش1. 1

 زدایی غزلیات حافظسازي و آشناییبرجسته مختلف هايبررسی گونه تحقیق، يمسئله

مخاطب  توجّهجلب ادبی، اثر یک در سازيبرجسته ایجاد از است. هدف معاصر شعر در

 کوشش و تالش به ذهن خواننده مقوله، یک درک رايب کهايگونهبه است، موضوع به

سازي، پردازي، برجستهشود. شعر حافظ مصداقی عینی براي مضمون معطوف بیشتري

امروز منشأ  و تا استهاي خاص هنري آفرینی و عدول از هنجار و آفرینش پارادوکس
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له شاعران معاصر هاي مختلف ازجمها در زبان شاعران در دورهزداییبسیاري از آشنایی

 سازيبرجسته متفاوت هايمعاصر، جلوه شاعران دقیق به دیوان نگاهی است. بابوده 

هاي سنتی و نوگراي شعر معاصر کاربرد این در جریان .دید توانمی را غزلیات خواجه

سازي دهد؛ براي نمونه شاعر سنتی با برجستههایی را نشان میها تفاوتهنجارگریزي

که اغراض شاعر شعر نو از پردازد، درحالیه، به تأیید و شرح نظر او میغزلیات خواج

اي متفاوت با سازي واژگان خاص حافظ، گاه انتقادي و گاه بیان اندیشهکاربرد برجسته

 است.نظر خواجه 

روش این تحقیق بر مبناي هدف پژوهش، استنادي تاریخی و تحلیلی و مبتنی بر 

ي دیوان شاعران ت حافظ در شعر معاصر است. با مطالعهزدایی غزلیارویکرد آشنایی

سازي ثالث، فریدون مشیري، حمید مصدق و... انواع برجستهچون مهدي اخوان يمعاصر

شود و در اختیار زدایی غزلیات حافظ در اشعار آنان، کشف و استخراج میو آشنایی

 گیرد.مخاطب قرار می
 

 ی پژوهش. پيشينه2. 1

هاي شعر معاصر و هنجارگریزي در شعر حافظ زداییي آشناییحوزههایی در پژوهش

(، در 1398ی )ـود: ایشانـشاره میـها اشاست که در اینجا به برخی از آنشده انجام 

ي به مقایسه« فقیه عماد غزل از حافظ غزل ممتاز وجه هنجارگریزي»اي باعنوان مقاله

(، 1398است. فیروزي و همکاران )اخته هاي شعر حافظ و عماد فقیه پردهنجارگریزي

زدایی در ، انواع آشنایی«ثالث اخوان مهدي در آثار زداییآشنایی انواع بررسی»ي در مقاله

انواع « در اشعار یداهلل رؤیایی زداییآشنایی»ي در مقاله(، 1383رحیمی ) واشعار اخوان 

ي زمینه شده درهاي انجامق. تحقیاندکرده بررسیرا زدایی در اشعار رؤیایی آشنایی

دهد که تاکنون کار پژوهشی مستقلی اثرپذیري شعر معاصر از شعر حافظ نشان می

 است.نشده هاي شعر حافظ بر شعر معاصر انجام زداییدرراستاي آشنایی
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 زدایی شعر معاصر از غزليات حافظ. انواع آشنایی2

 نی(زدایی واژگانی )هنجارگریزی واژگاآشنایی. 1. 2

 سازي زبان که شاعر با هنجارگریزي به ساختهاي برجستهزدایی واژگانی از شیوهآشنایی

ي ي جدید است و سبب غنی شدن گنجینهمبتنی بر آفرینش واژه ،زندواژگانی نو دست می

ي واژهساخت در رایج قواعد از شاعر هنجارگریزي، گونهاین در»شود. واژگان شاعرانه می

شاعران  (.46:1383)صفوي،« کندمی خلق جدید ايواژه و گریزدمی هنجار زبان

گیري از واژگان خاصی، ضمن وام تبحر و با مهارت خود اشعار در گراي معاصرسنت

مرکب و مشتق پرداخته و به  واژگان خلق خاص ابیات حافظ در محور همنشینی، به

هاي واژگان در طی جریان يکه تفاوت گسترهدرحالی؛ اندسازي زبانی افزودهبرجسته

اش را از بار معنایی و کاربرد هرروزه دیوان خواجهاست که شاعر واژگان سبب شده  نوگرا

هایی از هنجارگریزي سازي به ترکیبی بدیع و نو بدل کند. در ادامه نمونهجدا و با غریب

 شود.واژگانی غزلیات حافظ در شعر معاصر ارائه می

 زدایی واژگانی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرانواع آشنایی. 1. 1. 2

 ساخت کلمات مرکب

 نامی ما را گـــذر ندادنددر کوي نیک
 

 بینمسرنوشتم اگر این است که من می

 را  اــقض پسندي تغییر کنگر تو نمی  

 (5:1390)حافظ،                          

 ت؟ ـحکم تغییر قضا را به که باید گف  

 (225:1388پور،)امین                   

تغییر قضا( را ساخته  ترکیب )حکمِ ،ي )حکم( به )تغییر قضا(پور با افزودن واژهامین

کند و تنها از ذهن آشنا با است؛ ترکیبی که معناي خاصی را به ذهن مخاطب متبادر نمی

 کند.زدایی میبیت مذکور حافظ آشنایی

 لهجه یعنی کلک شکرخاي توخوشطوطی         چکد  آب حیوانش ز منقار بالغت می

 (283:1390)حافظ،
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 اي سره مردي که طرفه طوطی کلکت           شکــر بــارد بـه گــاه نطــق ز منقـــار

 (178:1379ثالث،)اخوان 

محور همنشینی بیت حافظ  «طوطی، کلک و منقار»از واژگان  در بیت باال اخوان

شاعر معاصر در بیتی از شعر مدحی خود، با ساخت ترکیب است. این گیري کرده وام

 است.زدایی واژگانی پرداخته سازي، به آشناییضمن برجسته «طوطی کلکت»

 غیرتم کشت که محبوب جهـــانی لیکن       روز و شب عـربده با خلق خدا نتـوان کرد 

 (92:1390)حافظ،

 گساري است هنوز چشمِ شفق از بادهمحل!      سرخ، زُهد، خدا را چه يشب عربدهروزو

 (79:1394)فومنی،

به زهد، ترکیب جدیدي ساخته که ضمن تداعی « عربده»مصدر  شیون با افزودن اسم

 است.بیت حافظ به هنجارگریزي واژگانی افزوده 

 ي سـاقی دلم ز دست ببرد      که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنیدچنان کرشمـه

 (161:1390)حافظ، 

کدام عید و کدامین بهار؟ با چه امید/ که با نبود تو نومیدم از رسیدن عید/ نه هر مخاطب 

و هر حرف و هر حدیث خوش است/ که جز تو با دگرم نیست ذوق گفت و شنید 

 (.396:1388 )منزوي،

جاي به« ذوق»از بیت حافظ و جایگزینی « کسی»ي در شعر منزوي، حذف واژه

زدایی واژگانی را ساخته که به آشنایی« نیست ذوق گفت و شنید با دگرم»، ترکیب «برگ»

 است. منجر شده

 های مشتقواژهساخت

شاعر سنتی در مواردي با افزودن پسوند به واژگان شعر حافظ به ساخت کلمات جدید 

است. موارد زیر  پردازد. گاه این پسوند با اسم ترکیب و گاه به صفت افزوده شدهمی

است. سیمین بهبهانی با افزودن شده از ابیات خواجه ز واژگان مشتق ساختههایی انمونه

 است.هاي مشتق ساخته وحدت به واژگان اشعار حافظ، واژه« ي»
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 رت نیـاورد کـه جهـان پـر بـال کنــد ــساقی به جام عـدل بــده باده تــا گدا        غی

 (126:1390)حافظ،

 یکی ستم بر جهان کرد یکی ستم از جهان برد، گدایی      نه غیرتی باجام عدلی،ونه ساقی

 (1128:1388)بهبهانی،

، «کوشسخت»در ابیات زیر منزوي و سهیلی با افزودن ضمیر جمع به صفت مرکب 

 اند.را ساخته« کوشانسخت»ي مشتق مرکب واژه

 کوش سخت گیرد جهان بر مردمانمی سخت گیر بر خود کارها کز روي طبع    گفت آسان

 (193:1390)حافظ،

 رو           و ازآن« کوشانگیرد جهان بر سختسخت می»

 (329:1388ل انگاشتن نیست )منزوي،ـدن غیر سهــي آزاده مانارهــچ

 کـوشـان کند با سختتــو جـز نرمی مکن بــا زندگانی               که سختی می

 (34:1370)سهیلی،

دست « ما»به ضمیر منفصل « که»افزودن حرف ربط  همچنین در بیت زیر، اخوان با

 است.به هنجارگریزي واژگانی زده 

 هندویش بخشم سمرقند و بخارا را به خالشیرازي به دست آرد دل ما را     اگر آن ترک

 (3:1390)حافظ،

 ایم هم تهیدستیم و هم هندوي خالی دیـده   بخشیم ما که    بخارا نیست جاناگر سمرقندو

 (76:1379وان ثالث،)اخ

 زدایی واژگانی شعر حافظ در شعر نوآشنایی .2. 1. 2

 ساخت کلمات مرکب

 رده کجا شمع آفتـاب کجـاــز روي دوست دل دشمنـان چه دریـابد           چراغ م

 (3:1390)حافظ،
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است/ جز این غروب زرد؟/ اي روح سرد مهر زمستان/ دیگر از آن طلوع طالیی چه مانده 

شی که دیدم آیا به خواب بود؟/ شب با هزار چشم خندد به من/ که: خواب روز خو

 (.659:1392آفتاب بود )نادرپور، خوشی بود روز تو/ روزي که شمع مرده در آن،

از محور « شمع»و « مرده»، «آفتاب»گیري از واژگان در بیت باال، نادرپور با بهره

است. به نظر مبادرت ورزیده « دهشمع مر»حافظ، به خلق ترکیب جدید  همنشینی شعر

« شمع»و « چراغ» ي بار معنایی واژگاندر ساخت این ترکیب، به مقایسهنادرپور رسد می

 است.زدایی کرده آشنایی بیت حافظ« يچراغ مرده»از ترکیب  با این روشتوجه داشته و 

 ن اسیـرمآي اي آفتـاب صبـح امیــد             که در دست شب هجـرا بـــر     

 (227:1390)حافظ، 

زارهاي آبگیر ژرف/ من امید روشنم را هم آید/ از درونِ خامشِ نیشب که آوایی نمی

 (.177:1389سرایم شاد )شاملو،چو تیغِ آفتابی می

گیري تشبیه امید به آفتاب صبح از بیت خواجه، با مجاز جزء از کل و شاملو با وام

« تیغ آفتاب»ي هاي شاعرانهصبح است به امید، ترکیب نسبت دادن روشنایی که از مالزمان

زدایی از بیت سازي واژگانی به آشناییرا ساخته که عالوه بر برجسته« امید روشن»و 

 است.حافظ منجر شده 

 بریدن لیکن           از دوستـان جانی مشکـل توانآسان بود و بریدن طمع از جان  

 (270:1390)حافظ، 

 جان دست گسستن بود آسان                 يدیدم از رشته

 (370: ب1376 کدکنی،ن )شفیعیــي مهر تو گسستلیک مشکل بود این رشته

جاي در بیت باال، شفیعی با افزودن رشته به جان و مهر، ترکیب جدیدي ساخته و به

خواجه کار برده و با بیانی دیگرگونه به انتقال مفاهیم شعر طمع بریدن، دست گسستن، به 

سازي و ساخت گیري از واژگان شعر خواجه به برجستهاست. در بیت زیر، وامپرداخته 

 .انجامیده« تقریر چنگ و عود»ي ترکیب شاعرانه
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 کنندکنند             پنهان خورید باده که تعزیر میدانی که چنگ و عود چه تقریر می

 (135:1390)حافظ، 

هر پر بود از سیره و سرود/ اما در آن میانه/ ز شادي/ هاي جوانی/ آفاق شدر جشن جلوه

 (184ب: 1376 کدکنی،)شفیعی« ز تقریر چنگ و عود»کس را خبر نبود 

 ل آدم بسرشتند و به پیمانه زدندــد            گــدوش دیدم که مالئک در میخانه زدن

 (124:1390)حافظ، 

هو، گشتیم/ دیدیم، یکده میمشي گدگی/ پِیِ آن واژهالي خُرد و ریزهاي همین زنالبه

هوا/ مالئکی آشنا آمدند/ درِ میخانه زدند/ کنارِ کوچه و خلوتِ خانه نشستند/ خودشان بی

ي ما را برداشتند/ با خود به آسمان بردند هاي ممنوعهیکی کتابهم.../ خالص!/ یکی

 (.669:1385 )صالحی،

« مالئکی آشنا»و ساخت ترکیب  «مالئکه»به « آشنا»در شعر صالحی، افزودن صفت 

زدایی ضمن تداعی غزل خواجه، به آشنایی« در میخانه زدند»در محور همنشینی با ترکیب 

 است. واژگانی افزوده

 

 زدایی در معنا )هنجارگریزی معنایی(آشنایی. 2. 2

 استعاره، ازقبیل صنایعی»کند. زدایی میهنجارگریزي در صور خیال شعر، از معنا آشنایی

 و معنوي بدیع چهارچوب در سنتی صورتبه که ،آن و جز پارادوکس تشخیص، مجاز،

« هستند بررسیقابل معنایی هنجارگریزي در چهارچوب بیشتر شوند،می مطرح بیان

ابی به معنی بیگانه، به غزلیات یدلیل دست(. شاعر نوگرا به169:1398 )فیروزي و همکاران،

ي مفاهیم قراردادي صور شکنی در زمینهگرد، به عادتني غیرعرفی میحافظ از زاویه

کند تا از راه ایجاد معانی نو در شعر ي آن دیگرگونه قضاوت میپردازد و دربارهخیال می

اي چون استعاره شاعرانه کند. شاعران سنتی معاصر با کاربرد شگردهايبرجستگی ایجاد 

سازي و آفرینی به برجستهبو کنایه که وجه غالب غزلیات حافظ است، با ترکی
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هایی از هنجارگریزي شاهد مثال ادامهاند. در زدایی غزلیات خواجه کمک کردهآشنایی

 .شودمیمعنایی شعر سنتی معاصر و شعر نو از غزلیات حافظ ارائه 

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر معاصرانواع آشنایی. 1. 2. 2

 تشبيه .1. 1. 2. 2

گیرد تا به توصیف ي شاعران قرار میهاي صور خیال شعر که دستمایهترین آرایهاز مهم

 یا چیزي بر کسی یا چیزي کردن مانند تشبیه، یا مانندگی» است.شاعرانه بپردازند، تشبیه 

 یافت. توانمی دو آن يدر میانه شاعرانه، پندار به که پیوندي بنیاد بر است، کسی دیگر

 .(40:1368)کزازي، «ستشباهت ا ادعاي رب مبتنی تشبیه

 کشف انسان براي که است اينشده بینیپیش هايهماننديبه  تشبیه در راز زیبایی

تشبیهات غزلیات  ،هاي شاعرانهکند. شاعر سنتی در بسیاري موارد با هنجارگریزيمی

 آفریند.دهد و به صورتی دیگر میخواجه را به سبک و سیاق خویش تغییر می

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصریتشبيه در آشنای -

 از مشرق پیاله بـرآید            ز باغ عارض ساقی هــزار الله بـرآید چو آفتاب می   

 (158:1390)حافظ، 

 دیده، رنگ شفق یافت جام مامرا نصیبی از ِمی چون آفتاب نیست           از خون    

 (230:1390معیري،)

گیري از تشبیه می به آفتاب خواجه، با بیانی متفاوت ا وامدر بیت باال، رهی ب

« می، پیاله و ساقی»است. او برخالف خواجه که با کاربرد واژگان هنجارگریزي کرده 

نوشی را تصویرسازي کرده، با انتخاب ي شرابشادمانی عارض گلگون ساقی و لحظه

دست « دیدهخون »و « تابمِی چون آف»در محور همنشینی با « نصیبی نیست»فعل منفی 

 است.زدایی معنایی زده و تصویري دیگرگونه آفریده به آشنایی

 ریا نیست و است و در این رويکه چنینحقا ست        ي لطف الهیهــروي تو مگر آین

 (48:1390)حافظ، 
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 وه هیــچ نقص نــدارد خــداي تـــحقا ک ي خدا         و آیه و آیینهــاي صــورت ت

 (203:1388پور،)امین 

پور با ي معشوق به آینه بود. امینتوان شاهد تشبیه چهرهمی در بیت باال از خواجه

ي کردن صورت به آینه و آیهگیري از تشبیه غزل خواجه با ایجاد تشبیه جمع و مانندهوام

 است.تر کرده الهی دست به هنجارگریزي زده و صور خیال شعرش را گسترده

 ي حسن بیــاراي که داماد آمدروس هنر از بخت شکایت منما           حجلــهاي ع  

 (117:1390)حافظ، 

 روس بخت که خواهد مرا کند داماد ـآید          عنمی ســرم به دنیی و عقبی فــرو  

 (464:1376ثالث،)اخوان

نوعی ، بهو دیگر واژگان بیت باال از حافظ« عروس هنر»گیري تشبیه اخوان با وام

برجستگی معنایی ترتیب به اینرا آفریده و به« عروس بخت»زدایی کرده و تشبیه آشنایی

 است.شعر افزوده 

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوتشبيه در آشنایی -

 ي خویش آمد و هنگام درومزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                یادم از کشته

 (281:1390)حافظ،

ي داس مه نو زنگاري است/ و آنچه ي نقرهي سبز فلک جاري است/ تیغهد در مزرعهدو

 (506: 1، ج1380هنگام درو حاصل ماست/ لعنت و نفرت و بیزاري است )مشیري،

به « ي زنگاريتیغه»و « ي سبز فلکمزرعه»در ساختار شعر مشیري، افزودن دود به 

 است.زدایی معنایی غزل حافظ منجر شده شناییسازي مفاهیم و آ، به برجسته«داسِ مه نو»

 استعاره. 2 .1 .2. 2

ابزاري است که براي تزئین کالم و فن  ،اشغیراز نام اصلی میدن چیزي بهاستعاره، نا

ترین جهت ایجاز و تخیّل، هنريبه و استفشرده  تشبیه حقیقترود و درزیبایی به کار می

جاي لغت دیگر، زیرا عنی عاریه خواستن لغتی بهاستعاره در لغت ی»کشف شاعر است. 

« بردي دیگري به کار میجاي واژهي مشابهت بهاي را به عالقهشاعر در استعاره واژه
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گیري از استعارات خاص (. شاعر معاصر در مواردي چند با بهره153:1387)شمیسا، 

 ست.ا زدایی معنایی پرداختهسازي و آشناییغزلیات حافظ به برجسته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصراستعاره در آشنایی -

 تعبیه در منقارش غزل و قول ین همهاورنه نبود          بلبل از فیض گل آموخت سخن

 (187:1390)حافظ،

 ی را ــبلبل از فیض گل آموخته گویای   قول من از توست که در مکتب عشق      وغزل

 (93:1388)منزوي،

منزوي ضمن  .استعاره از معشوق است« گل»ي مصرحه از عاشق و استعاره« بلبل»

زدایی هاي بیت حافظ، با استناد غزل و قول شاعرانه به خویش، آشناییگیري استعارهوام

 است. معنایی ایجاد کرده

 ر        یادگاري که در این گنبـد دوار بماند ــتدم خـوشــق ندیـداي سخـن عشــاز ص

 (120:1390،)حافظ

 ماند د نیلوفر، به یادگار نمیـان گنبـمی       ترخدا خوش کزین صدا بهگفتم،شورعشق سخنز

 (1016:1388)بهبهانی،

و همنشینی با دیگر واژگان « گنبد نیلوفر»به « گنبد دوار»ي سیمین با تغییر استعاره

 است.سازي و هنجارگریزي معنایی کرده غزل خواجه، برجسته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوعاره در آشناییاست -

 رویــم به داغ بلنـدبـاالییکــه می                دکنی سرو روز واقعــه تابوت ما زبه   

 (349:1390)حافظ، 

دیدند/ که روز واقعه در مرگ افتاد/ بلندباالیان/ مگر چه میچقدر واقعه زود اتفاق می

کهن در میان باغ شکست/ چگونه خون به دل باغبان افتاد/  دوست خندیدند/ چگونه سرو

 (358:1389و باغ/ باغ پُر از گل در آن بهار/ چه شد؟ )مصدق،
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اي از معشوق عارهدر بیت حافظ، عالوه بر درخت سرو، است« سرو»ي ایهامِ واژه

 ي مذکور و همنشینی بااستعارهبه « کهن»ست. مصدق با افزودن صفت بلندباالي شاعر

 است.زدایی معنایی داشته سازي و آشناییسعی در برجسته« بلندباالیان»ترکیب 

 کنایه. 3. 1. 2. 2

افزاید. پردازي سخن ادبی میهاي هنري و خیالکنایه بیانی غیرمستقیم است که بر جنبه

گیرد. کنایه ي خویش بهره میشاعر از کنایه براي القاي معانی و اغراض شاعرانه

دوبعدي بودن، »انجامد، از آن جمله دارد که به زیباتر و هنري کردن شعر می هاییویژگی

ي کل، ایجاز، مبالغه، نقاشی زبان، عینیت بخشیدن به ذهنیت، ابهام، بیان جزء و اراده

(. شاعر معاصر با 142:1383)وحیدیان کامیار، « توان نام برد.زدایی را میغرابت و آشنایی

 است.هاي شاعرانه کرده جارگریزيهاي خاص غزلیات حافظ، هنیهگیري از برخی کنابهره

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرکنایه در آشنایی -

 را فکنم              و اندر این کار، دل خویش به دریا فکنم ـدیده دریا کنم و صبر به صح

 (239:1390)حافظ،

 شب نیست که دریـا نکنم چشم تـرم را       از اشک صفایی است دلم را که ندانی       

 (260:1372)سهیلی،

، براي بیانِ اندوه و «صبر به صحرا افکندن»و « دیده دریا کردن»ي ، کنایهباالدر بیت 

با جایگزینی  باالگیري از ترکیب است. سهیلی ضمن وامکار رفته  طاقتی شاعر بهبی

 است.شاعرانه داشته سازي سعی در برجسته« دیده»جاي به« چشم»

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوکنایه در آشنایی -

 شکند بازارش جاي آن است که خون موج زند در دل لعل          زین تغابن که خزف می

 (187:1390)حافظ،

زند به خون موج می»ها/ اش لعل پارهي زمرّديبر الژورد صبح، زمرّد/ رها رها/ در زمره»

اي زند که چرا مستیها/ خون موج میا ولی/ نز بهر آنکه از خزف است آن اشارهه«دل لعل
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گساران شهر نیست/ آن دیگر به جام باده /-دمیدهاي ساغر خیام میکز جرعه-چنان/ 

 (.160-159 :ب1376)شفیعی کدکنی، «درید؟ویر میي تزاي که پردهمستی

« دن در دل: کنایه از اندوه و غم بسیارخون موج ز»ي گیري از کنایهدر شعر شفیعی وام

 است.زدایی معنایی انجامیده بیت خواجه براي تصویرپردازي صبح، به آشنایی

 آميزیحس .4. 1. 2. 2

ب دو حس هاي صور خیال است. به این منظور شاعر با ترکیآمیزي از شیوهي حسآرایه

که به تأثیر سخن بیفزاید و ايگونهسازي کرده، بهترکیب ي ظاهرياز حواس پنجگانه

زدایی معنایی گیري از این شیوه به آشناییسبب زیبایی آن شود. شاعران سنتی با بهره

 اند.غزلیات حافظ پرداخته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرآميزی در آشناییحس -

 وار بمانداري که در این گنبد دــیادگ ر         ـتاز صداي سخن عشق ندیدم خوش

 (120:1390)حافظ، 

 ي گنبد افالک بماندجز صداي سخن عشق صدایی نشنیدم          که در این همهمه

 (179:1388پور،)امین 

جاي به« شنیدن»آمیزي، جایگزینی حس حسي پور با کاربرد آرایهدر بیت باال، امین

 است.شاعرانه کرده  حافظ، هنجارگریزي« گنبد دوّار»جاي به« گنبد افالک»و « دیدن»

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوآميزی در آشناییحس -

 (351:1390سالمی چو بوي خوش آشنایی                     بدان مردم دیده روشنایی )حافظ،

نخستین نگاهی که ما را به هم دوخت/ نخستین سالمی که در جان ما شعله افروخت/ 

به مهمانی عشق برد/  /...ا/ به بوي خوش آشنایی سپرد وهاي ما رنخستین کالمی که دل

 (1094:1380)مشیري،... پر از نور بودم /...پر از مهر بودي

آمیزي بویایی و بینایی غزل خواجه، سعی در گیري حسدر بیت باال، مشیري با وام

 است.زدایی معنایی داشته سازي و آشناییبرجسته
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 تشخيص. 5 .1 .2. 2

ي مکنیه، تشخیص یا جاندارپنداري است که در آن به مشبه غیر هاي استعارهوهیکی از شی

بـه ي تخییلیه، مـشبهي مکنیهاستعاره در» .شودهاي انسانی نسبت داده میانسان، ویژگی

  (personification)  در غالب موارد انسان است. غربیان به ایـن نـوع ،شودکه ذکر نمی

توان به آن است و میشده  بی و فارسی به تشخیص ترجمهگوینـد کـه در عرمـی

واره یا جاندارپنداري یا جاندارانگاري و نظایر مدار یا انساني انسانوارگی یا استعارهانسان

ي تشخیص در مواردي (. شاعران معاصر با کاربرد آرایه64: 1387)شمیسا، « آن نیز گفت

 اند.واجه پرداختهچند به هنجارگریزي معنایی از غزلیات خ

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرتشخيص در آشنایی -

 محل استثبات و بیبی جهان و کار جهان، در این رهگذارِ پرآشوب         به چشمِ عقل

 (32:1390)حافظ،

 ا و قدر به راه تو دام ــد قضــه گسترانــبه چشم عقل در این رهگذار تیره ببین         ک

 (34:1388اعتصامی،)پروین

و ایجاد هنجارگریزي « چشم عقل»ي ي مکنیهگیري استعارهپروین با وام ،در بیت باال

بخشی غزل حافظ، ضمن جان« رهگذار پرآشوب»از « رهگذار تیره»ي با آفرینش استعاره

 است.زدایی شعر افزوده سازي و آشناییبه قضاوقدر، به برجسته

 دار طلعت اوست ي محبت اوست                     دیده آیینهدل سراپرده

 (40:1390)حافظ،

 ت                     صبح سحر سوسوي کوچه ــدار طلــعت اوسآیینــه

 (91:1373)فومنی،

سازي دار خواجه، با برجستهي آیینهدر بیت باال، فومنی برخالف تشبیه بلیغ و دیده

دار طلعت معشوق است، هنجارگریزي کرده ي صبحی که آیینهص دربارهي تشخیآرایه

 است.
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 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوتشخيص در آشنایی -

 ان بنـوازد آشنـا را ــام آشنایــه پیـصبحگاهی          بـامیدم که نسیم شب در اینهمه  

 (6:1390حافظ،)

بوي آشنایی را....  که شاید/ بشنود از خاک،هاي غریب آمد/ نسیم ناشناس از سرزمین

زمین با آب باران شسته خون روشنایی را/ من اکنون گوش بر نجواي باد رهگذر دارم/ 

 (373:1392)نادرپور، اید بشنوم از او، پیام آشنایی راکه ش

رسانی نسیم در غزل ي تشخیص، برخالف نقش پیامگیري آرایهنادرپور ضمن وام

آمیزي و تضاد واژگان، وجو به وي و همنشینی با حسناد انتظار و جستخواجه، با است

 است.به هنجارگریزي معنایی بیت افزوده 

 تضاد .6 .1 .2. 2

منظور معناي آوردن دو کلمه با معنی متضاد بههاي معنوي است و بهتضاد از آرایه

اردي چند با گراي معاصر در موروشنگري، زیبایی و لطافت کالم است. شاعران سنت

  اند.زدایی پرداختهي تضاد در غزلیات حافظ به آشناییسازي آرایهبرجسته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرتضاد در آشنایی -

 م که آتش افروزد           نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز ــالم آن کلماتــغ    

 (180:1390)حافظ،

 (565:1389)بهمنی، شود/ کاغذید و/ خاکستر میگومی اند/کلمات، آتش

عنوان متضاد به« خاکستر»گیري از واژگان خواجه با افزودن بهمنی ضمن وام ،در بیت باال

 است. دست به هنجارگریزي زده« آب سرد»برخالف « آتش»

 وزــان پختـگان عشق او خامم هنــمن      در میآتشگون کهاي زان آبساقیا یک جرعه

 (179:1390حافظ،) 

 اش از داغِ خودجوشی کنمکو دلی تا پخته خـوردِ آتش عشقست از خامی هنـوز     نیم

 (29:1373فومنی،) 
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که « خورد آتشنیم»گیري از تضاد غزل حافظ، با ساخت ترکیب فومنی ضمن وام

 است.زدایی کرده آشنایی« پخته»کند، در تضاد با خامی را نیز به ذهن مخاطب متبادر می

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوتضاد در آشنایی -

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه        چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند    

 (124:1390)حافظ، 

اي جویند/ یا آنکه/ حقیقت را/ افسانهها میحقیقت را/ تنها در افسانه آه/ این جماعت/

 (587:1389دانند. )شاملو،بیش نمی

از بیت حافظ، ضمن « حقیقت و افسانه»ي تضاد گیري و تکرار آرایهدر شعر شاملو وام

 به هنجارگریزي معنایی افزوده است. ،آفرینش فضاي یأس و اندوه

 نمامتناقض. 7 .1 .2. 2

سخنی است که آشکارا متناقض و حتی »نما نوعی هنجارگریزي معنایی است. متناقض

است  یابیم که در آن حقیقتی نهفته؛ اما پس از بررسی دقیق درمیرسدمهمل به نظر می

نما (. متناقض1383:155)وحیدیان کامیار،« دهدکه دو امر متناقض را باهم سازگاري می

 انگیزد.وجوي معنی و مفهوم واقعی برمیمخاطب را به جست

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرنما در آشناییمتناقض -

 کردم  پریشان زلف ب جمعیت از آنــن            کســدر خالف آمد عادت بطلب کام که م

 (217:1390)حافظ،

 دوشـان! ـهـب ن گیســوــپــریشـانم از ای       ت خـاطــــر ربــودنــد     ـن جمعیــز م

 (35:1370)سهیلی،

 داند که چیست جمعیت نمیخاطر ما رسمِ ایم          هر نفس از جنبش زلفی پریشان بوده

 (65:1390)معیري،

شود و بیانگر نوعی هنجارگریزي و نما دیده میي متناقضدر بیت حافظ آرایه

است. سهیلی و رهی معیري برخالف خواجه که پریشانی ستیزي خواجه باورشکنی و عقل
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یش، سعی و روز خو است، با نسبت دادن پریشانی به حالرا به زلف معشوق نسبت داده 

 اند.زدایی بیت خواجه داشتهسازي و آشناییدر برجسته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نونما در آشناییمتناقض -

 و گذر عمر ببین                 کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  جوي لب بنشین بر

 (182:1390)حافظ،

 (31:1378الث،ست )اخوان ثها جارياز تهی سرشار/ جویبار لحظه

تهی، »نما در واژگان ي متناقضگیري از بیت خواجه با کاربرد آرایهاخوان ضمن وام

 سازي ایجاد کرده است.زدایی و برجستهآشنایی ،«سرشار

 گرایی. تجسم8 .1 .2. 2

 که شودقلمداد می هنجارگریزي معنایی زدایی و نوعیهاي آشناییگرایی از شیوهتجسم

. اي از جاندار یا سیال بودن آن مطرح نیستمطرح است و هیچ نشانهفقط ویژگی جسم 

 معیار زبان در که است چیزي به هر جسم معنایی يمشخصه دادن، پنداريجسم درواقع

لحاظ گیرد که به اي در جایگاهی قرارپس هرگاه واژهباشد؛  آن ویژگی را نداشته روزمره و

« پنداريجسم» ،ي جسم پر شوداي با مشخصهاژهآیی واژگان باید با وهاي هممحدودیت

 (. 137: 1378سجودي، رک. است )تحقق یافته 

هاي غزلیات خواجه، در مواردي چند گراییتجسم شاعر معاصر با دستمایه قراردادن

 است.سازي و هنجارگریزي کرده برجسته

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرگرایی در آشناییتجسم -

به « فلک»حافظ و با تشبیه « گوي»به « سر»گیري از تشبیه در بیت زیر، پروین ضمن وام

 است.در اختیار مخاطب قرار داده  ی رامتفاوت سازي، تصویر، ضمن برجسته«چوگان»

 کار بازآید اگرنه در خَمِ چوگان او رود سر من             ز سر نگویم و سر خود چه   

 (159:1390)حافظ، 

 ه چوگانِ فلک، اینش گوست ـــزان ک گوي چــوگان فلـک شـد، ســر ما              

 (88:1377)پروین اعتصامی،
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« ي پرگارمیله»گیري از تشبیه عشق به دایره، با تشبیه خویش به بهمنی نیز ضمن وام

 است.زدایی کرده ي پرگار غزل حافظ، آشناییبرخالف تشبیه عاقالن به نقطه

 اندوجـودند ولی            عشق داند که در این دایره سرگردان پــرگار ينقطـهعاقـالن 

 (130:1390)حافظ، 

 ه که گردونم سرگشته بگرداندــهرگون  ز          ـات اي عشق بیرون نروم هرگاز دایره

 (339:1389)بهمنی، 

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر نوگرایی در آشناییتجسم -

 مگرش هم ز سـر زلف تو زنجیر کنم   از آن شد که نصیحت شنود             دل دیوانه

 (238:1390)حافظ،

 ام              مبتالي دام غم را حاجت زنجیر نیستي زلف تو شـد بنـد دل دیوانهحلقه

 (25:1384)اصفهانی، 

بیت حافظ،  گیري شاعرانه ازو وام« ي در زنجیرآدم دیوانه»به « دل»اصفهانی با تشبیه 

سازي و هنجارگریزي ي تمنایی بیت خواجه، به برجستهبا بیان تأکیدي و متفاوتی از شیوه

 است.معنایی پرداخته 

 نماد. 9 .1 .2. 2

جان یا موجود جانداري است که هم خودش است و هم مظهر ء بینماد یا سمبل، شی

هنرمند و از شگردها و ي ذهن خالق شاعر و زاییده و مفاهیمی فراتر از خودش دارد

گراي معاصر در ترفندهاي صور خیال و نوعی هنجارگریزي معنایی است. شاعران سنت

 اند.زدایی کردهمواردي چند، از نمادهاي خاص غزلیات حافظ آشنایی

 زدایی معنایی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرنماد در آشنایی -

 ها گر کند خارِ مغیالن غم مخورسرزنش    در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم     

 (172:1390)حافظ،

 شـود ق، خـار مغیـالن نمیــي تحقیق را که چیست       در راه خلو شناخت کعبهکآن

 (128:1377)اعتصامی،
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خار مغیالن: نمادي است از هرگونه عاملِ شرارت، ایذا و بازدارندگی »در بیت حافظ 

 (. 2804 :4، ج1394میدیان، )ح «سوي کمالهاز سیروسلوک ب

ضمن همنشینی  ،عنوان نماد آزار مردمانبه« خار مغیالن»سازي در شعر پروین برجسته

 است.زدایی معنایی انجامیده ، به آشنایی«راهِ خلق»و « ي تحقیقکعبه»با ترکیبات 

 

 زدایی در نحو )هنجارگریزی دستوری(آشنایی .3. 2

جا کردن عناصر شعري از قواعد نحوي زبان گریز با جابهدر این نوع هنجارگریزي شاعر 

ي جمله از قواعد نحوي زبان هنجار جا کردن عناصر سازندهزند؛ درنتیجه شاعر با جابهمی

 جاجابه با هنجارگریزي گونهاین در شاعر»شود. زدایی انجام میرود و آشناییفراتر می

 (.46:1383)صفوي،« ندشکمی را زبان نحوي جمله، قواعد ارکان کردن

 انواع هنجارگریزی دستوری شعر حافظ در شعر سنتی معاصر .1. 3. 2

 جایی صفت و موصوفجابه .1. 1. 3. 2

 م داد نکرد ــاي علــپ م بهـــرهنمونی  که فلک        مه به خونابه بشویـکاغـذین جام

 (98:1390)حافظ،

 ه تظلّــمــبا پیــرهن کاغــذي آید ب     رم     ــش که شعــاي یار، از آن پی دادم بده

 (363:1388)منزوي، 

جایی صفت از غزل خواجه، با جابه« داد»ي گیري و تغییر نقش واژهمنزوي ضمن بهره

زدایی سازي و آشناییسعی در برجسته« جامهکاغذین»و موصوف در ترکیب وصفی 

 است.نحوي داشته 

 کاربرد ادات پرسش. 2. 1. 3. 2

 دیـو چــو بیــرون رود فــرشته درآیــد دل نیست جاي صحبت اضداد         خلوت 

 (157:1390)حافظ، 

 د           در خلوت کدام دل این هر دو جا نداشت؟ ـانخانه بودهدیــو و فرشته از ازل هم

 (451:1388)منزوي،
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 ،«کدام»رسش کارگیري ادات پجایی ارکان بیت خواجه و بهدر بیت باال، شاعر با جابه

 است.هنجارگریزي نحوي را رقم زده 

 افزودن ضمير متصل به اسم. 3. 1. 3. 2

 یگناهه زیبد دعوي بیــبر آدم صفی زد         ما را چگون عصیان بـرق جایی که    

 (347:1390)حافظ، 

گویم/ گیرم گرفته در آدم/ من فارغم ز و می« جایی که برق»خوانم/ حافظ گشوده می

یی/ گیرم که برق عصیانش/ در خرمن تمنا زد/ بیم از شرر کجا دارد/ مانداب و گیرا

 (787:1388تمنایی؟ )بهبهانی،بی

گیري صریح از ترکیبات غزل حافظ و همنشینی تعابیر ضمن وام بهبهانی در این بیت

زدایی نحوي ، آشنایی«برق عصیان»به ترکیب « ش»بیت مذکور، با افزودن ضمیر متصل 

 است.کرده 

 افزودن حرف نفی. 4. 1. 3. 2

 دمـگذرد پیر از آن شت           بر من چو عمر میـوفاسمن پیـر سال و ماه نیم یار بی

 (219:1390)حافظ، 

 نه!  چرا شوم،پیرمی رود به تلخی،عمر می وفا نه!          بی سال هستم، پیر یار پیر ماه و

 (1145:1388)بهبهانی،

 هـِر اشتباه که نــن، پیــاه نکـــه اشتبــن پیر سال و ماه که نه          چه زود پیر شدم، 

 (714:1389)بهمنی، 

در ابیات بهبهانی و بهمنی « وفایار بی»و « پیر سال و ماه»افزودن حرف نفی به ترکیب 

 است.کار رفته  سازي و هنجارگریزي شعر حافظ بههدف برجسته با

 دستوری شعر حافظ در شعر نو انواع هنجارگریزی. 2. 3. 2

 افزودن )ی( نسبت به صفت. 1. 2. 3. 2

 ا شرح و بیان نداردــن معمــه ایـاست       دردا ک هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین

 (86:1390)حافظ، 
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 است       بنگر چه خوش تراود صد آفتاب از آتش هر قطره اشک چشمم دریاي آتشینی

 (713:1389)مصدق، 

بیت خواجه، سعی بر « دریاي آتشین»نسبت به ترکیب « ي»با افزودن  مصدق

 است.هنجارگریزي نحوي داشته 

 ساخت فعل نفی. 2. 2. 3. 2

در بیت نادرپور و شفیعی به « نشکست؟»و « نگشت»در ابیات زیر، ساخت فعل نفی 

 است. سازي انجامیدههنجارگریزي دستوري برجسته

 از نفست       که از دروغ سیه روي گشت صبح نخست به صدق کوش که خورشید زاید 

 (21:1390)حافظ،

حکم میش صبحدمان/ به و در گرگ و ماه نخشب بر ماه راستین خندید/ و دزد و چوپان،

 رو نگشت صبح نخست. )نادرپور،ها بدل کردند/ و از دروغ، سیهي نو، جامهپیشه

597:1392) 

 زیرا که عـرض شعبده با اهل راز کـرد         بازي چرخ بشکنـدش بیضه در کـاله   

 (90:1390)حافظ، 

دیدي که بازهم/ صد گونه گشت و بازي ایام/ یک بیضه در کالهش نشکست؟/ این 

)شفیعی «. عرض شعبده با اهل راز کرد»معجزه ست/ سحر و فسون نیست/ چندین که 

 (286الف: 1376 کدکنی،

 افزودن ضمير متصل به اسم. 3. 2. 3. 2

 ق پیش ادیب عشق             هان اي پسر بکوش که روزي پدر شويــب حقایــدر مکت

 (346:1390)حافظ، 

هایی آشناست. ایم/ نکتهایم و خواندهدر بر ادیب دهر و مکتب حقایقش/ بیش و کم شنیده

 (403: ب1376 کدکنی،)شفیعی

ا جایگزینی دهر ب« حقایق»به « ش»ضمیر متصل  ضمن افزودن شفیعی، در بیت باال

 است.زدایی دستوري داشته جاي عشق، سعی بر آشناییبه
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 افزودن حرف نفی و )ی( نکره به اسم .4. 2. 3. 2

 انجام  ماجراي من و معشوق مرا پایان نیست             هر چه آغاز ندارد نپذیرد

 (211:1390)حافظ،

ه نه آغازي،/ اینجا نگاه کن که ست/ اینجا نگاه کن کاياي است آغاز/ انجام، قصهافسانه

 (249:1389ست )مصدق، نه انجامی

بیت حافظ، « انجام، آغاز»نکره به اسم « ي»مصدق با افزودن حرف نفی و 

 است.سازي و هنجارگریزي نحوي کرده برجسته

 کاربرد ادات پرسش -هـ

 ها بگشایند گیسوي چنگ ببرید به مرگ می ناب                تا حریفان همه خون از مژه

 (137:1390)حافظ،

 است؟ )رحمانی، بانوي بانوان شب و شعر/ با من بگوي:/ گیسوي چنگ را که بریده

698:1399) 

جایی ارکان غزل خواجه و به جابه« که»در بیت رحمانی، کاربرد ادات پرسش 

 است.هنجارگریزي نحوي انجامیده 

 

 زدایی زمانی )هنجارگریزی زمانی(آشنایی .4. 2

 گرایی واژگانیباستان .1. 4. 2

 گذشته در که هاییکاربردن واژهبه از: است عبارت گرایی()باستان زمانی هنجارگریزي

هاي قدیمی و آرکائیک کاربردن واژهبه .نیستند امروز متداول زبان در ولی اند؛بوده معمول

، موجب ودرکار  درستی بهدر شعر امروز به زبان شعر برجستگی داده و اگر به

هاي واژه اي،کارگیري واژگان اسطورهشاعران سنتی معاصر، با به .شودزدایی میآشنایی

افعال یا مشتقات فعل با پیشوندهاي کهن و... از غزلیات  وابسته به تاریخ و فرهنگ گذشته،

هاي زیر اند. شاهد مثالهاي شاعرانه پرداختهسازي و هنجارگریزيحافظ به برجسته
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گرایی واژگانی و هنجارگریزي زمانی غزلیات حافظ در گیري باستانایی از وامهنمونه

 شعر معاصر است.

 گرایی واژگانی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرباستان. 1. 1. 4. 2

 ایواژگان اسطوره

 آدم

 آبادممن ملک بودم و فردوس برین جایم بود           آدم آورد در این دیر خراب

 (216:1390)حافظ، 

 استکه آدم شدهاین ملک شور که را داشت،     د   ـدانمی« من ملک بودم و فردوس برین»

 (644:1389)بهمنی، 

در محور « آدم»در بیت باال، بهمنی با کاربرد واژگان آرکائیک شعر حافظ و تغییر نقش 

 است.زدایی زمانی پرداخته همنشینی شعر، به آشنایی

 بهرام و گور

 گورش است و نهصحرا نه بهرامجم بردار   که من پیمودم اینبیفکن جام یبهرام صید کمند

 (188:1390)حافظ،

ز نوشروان به و بیش است، نیز از اردشیرش نام/ گرفتم گشتی این صحرا، نه بهرام است 

 (459:1376نی گورش )اخوان ثالث،

کنار دیگر  ي بهرام در غزل حافظ، با همنشینی درگیري از اسطورهاخوان ضمن وام

 است.زدایی زمانی پرداخته اساطیر داستانی چون نوشروان و اردشیر، به آشنایی

 مسيحا

 کردالقدس ار باز مدد فرماید                دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میفیض روح

 (96:1390)حافظ، 

 ا کنم ولی... ه کار مسیحـزدم کتا بـاز روح قدسی حافظ مدد کنـد                 دم می

 (227:1388پور،)امین
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و با « روح قدسی»در محور همنشینی و ترکیب  «مسیحا»ي پور با استخدام واژهنامی

سازي به برجسته بیت، ضمن اثرپذیري از غزل حافظ،در پایان « ولی»افزودن حرف ربط 

 است.شعر افزوده و هنجارگریزي زمانی کرده 

 نگ گذشتههای وابسته به تاریخ و فرهواژه

کاربرد واژگان وابسته به تاریخ و فرهنگ کهن در شعر معاصر نمود دارد. شاعر معاصر با 

گیري این واژگان از غزلیات خواجه، ضمن تغییرات هنرمندانه به هنجارگریزي زمانی وام

 شود.است. در زیر برخی از این واژگان در شعر سنتی معاصر آورده میپرداخته 

 ایاغ

 پرستان صراحی اندر دست         یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغیکی چو باده

 (200:1390)حافظ، 

 کف از عطش ایاغی  وساغروسبو را بهخم    ان     ــنسی قال مستان به رفِ بلندوقیلهمه

 (37:1373فومنی،)

« ي»و افزودن « عطش»از غزل حافظ با افزودن « ایاغ»ي گیري واژهفومنی ضمن وام

 است.وحدت، هنجارگریزي زمانی کرده 

 زدهشراب

 زده شـراب اي خمـارکـش مفـلست         که ـسالم کــردم و با من به روي خنــدان گف

 زده خـانه شـده خیمه بر خـرابز گنج  رأي      و کردي به ضعف همتکند که توه اینک

 (291:1390)حافظ، 

 به آنکه بر دلِ غافل، دوصد حجاب زده  زده      ابخبــر ببــر به تن آسـودگـانِ خــو

 ي شــراب زدهتـر از تشنهتو اي خراب   کنی از هــول روز رستاخیـز     بگــو چه می

 (239:1371)سهیلی، 

خواجه با افزودن دیگر واژگان و ساخت « يزدهشراب»سهیلی ضمن استفاده از ترکیب 

 است.سازي داشته جستهبر درسعی « زدهي شرابتشنه»ترکیب 

 شيخ و شاب
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 شاب اندازوولوله در جان شیخ و خروش  بیــا و کشتی ما در شــط شــراب انـداز      

 (178:1390)حافظ، 

 لرزدنفس تو خرج صفا کن که پیر میکده گفت       چو عشق شعله کشد شیخ و شاب می

 (680:1399)رحمانی،

 ،«لرزیدن»و همنشینی آن با فعل « ابشیخ و ش»گیري ترکیب رحمانی با وام

 است.سازي و هنجارگریزي زمانی کرده برجسته

 محتسب

از غزل خواجه، بیان « محتسب»ي گیري واژهپور، ضمن وامدر ابیات زیر از منزوي و امین

امین پور  در شعر« ترس محتسب»به ترکیب « بی»تحسرآمیز منزوي و افزودن حرف نفی 

 است.نی منجر شده زدایی زمابه آشنایی

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیزاست   بیزاست     بخش و باد گلاگرچه باده فرح

 (30:1390)حافظ،

 ن سامان کسی نشناخت ارا درلحن نوایت است   محتسب تیز خواندي:مخور می،که میروزي

 (198:1388)منزوي،

 ر بنــوشیم و بانگ نـوشانـوش شـراب خانگی ترس محتسب خـــورده          به روي یا

 (191:1390)حافظ،

یک استکان چاي! )پس -تو بسپارم/ تا تو به دست من بنویسی/ بعد.../ تا من قلم به دست

 (108:1388پور،ترس محتسب )امینبی -این هم شراب خانگی ما!/  -از خستگی(/ 

 نو دولت

 کنند ه ناز از غالم ترک و استر میکاین هم     رب این نودولتان را با خر خودشان نشان  یا

 (135:1390)حافظ،

 نبود دولتتوگویی بر خرایشان کس از پیش  یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان    

 (175:1379)اخوان ثالث،
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به « خر دولت»سازي گیري واژگان خاص بیت حافظ و ترکیباخوان با وام

 است.هنجارگریزي زمانی پرداخته 

 یا مشتقات فعل با پيشوندهای کهن افعال

   افزودن الف در آخر فعل

. بهبهانی در استهاي کاربرد فعل در متون گذشته، افزودن الف در آخر فعل از ویژگی

گیري از غزل خواجه با کاربرد واژگانی متفاوت در محور همنشینی بیت زیر، ضمن وام

 .زدایی زمانی ایجاد کردهآشنایی

 ي توست ي تــوست          کرم نما و فرود آ که خانه خانهمن آشیانهرواق منظـر چشم 

 (25:1390)حافظ،

 ي حیرت         همان خیال محالی که در کناري و یاري کرم نما و فرود آ که پیش دیده

 (858:1388)بهبهانی،

 نفی «يمم»افزودن 

سازي غزل ن برجستهنفی به فعل و تکرار آن، ضم« میم»در بیت زیر از اخوان، افزودن 

 است. حافظ به هنجارگریزي زمانی افزوده

 سان که مپرس برد از دست بداندین می و دل  زاهد از ما به سالمت بگذر کاین مِی لعل   

 (183:1390)حافظ،

کم دهدم شور و شراري که مپرس/ بردم، افتان خیزان، به دیاري که مپرس/ گوید باده کم

که مگوي/ پیش چشم آوردم باغ و بهاري که مپرس. )اخوان آهسته به گوشم سخنانی 

 (28:1378ثالث،

 ام که مپرس دهـــی گزیـــلب لعل     گــزي که مگوي      سوي من لب چه می

 (183:1390)حافظ،

« حافظ»اي/ و بی که بدانی/ پیر/ نه تاب پرهیز و/ نه فرصت گریز/ شده تو دیگر اما تکثیر

 (572:1389گزي/ که مپرس. )بهمنی،گونه میخوانی و/ لب از آنمی



 (53پیاپی ) 1401، پاییز 3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  260

 

به محور همنشینی « گونهاز آن»و افزودن ترکیب « مپرس»گیري فعل بهمنی ضمن وام

 است.زدایی زمانی داشته واژگان حافظ، سعی بر آشنایی

 گرایی واژگانی شعر حافظ در شعر نوباستان. 2. 1. 4. 2

 ایواژگان اسطوره

در ابیات « سیمرغ، کیمیا و خضر»با کاربرد متفاوت واژگان شفیعی ضمن پاسخ بالغی، 

 است. زدایی زمانی ابیات حافظ پرداختهسازي و آشناییزیر به برجسته

 خضر

 اد کآتش محرومی آب ما ببرد ـــراهی کو            مب خضـر گذار بر ظلمات است

 (88:1390)حافظ،

 د بخشیــدـه خضــر خــواهــــب گـذار بـر ظلمــات آب زنــدگانی را           

 (495: الف1376 کدکنی،)شفیعی 

 سيمرغ و کيميا

 باش می کیمیا و سیمرغ طالب هرزه شنوي          بهنمی سخن ور کس  ز مجوي وفا

 (185:1390)حافظ،

 

 ان ـا و خردمند شادمـجستیم و هیچ یافت نشـد زیـر آسمان          سیمـرغ و کیمی

 (308: ب1376 کدکنی،)شفیعی

 های وابسته به تاریخ و فرهنگ گذشتهواژه

 «نماز شام غریبان»، «مزرع سبز فلک»، «میخانه و خم»گیري و کاربرد متفاوت واژگان وام

 است.غزل حافظ در شعر نو به هنجارگریزي زمانی منجر شده « کون و مکان» و

 کون و مکان

 کرد لب از گمشدگان لب دریا میاست           طبیرون ومکانکون گوهري کز صدف

 (96:1390)حافظ،
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الحکما .../ هرچه خواهند، بخوانند و بنامند تو را/ تو همان الملک، امامالحق، شرفحجت

 یکتایی. )مشیري،« در صدف کون و مکان»بوعلی سینایی/ گوهري  نادره داناي جهان،

1003:1380) 

 مزرع سبز فلک

 ي خویش آمد و هنگام درو هـنو         یادم از کشت دم و داس مهــک دیـز فلـمزرع سب

 (281:1390)حافظ،

 (175:1380بال در باِل کبوتر داشتن )مشیري،« مزرع سبز فلک»چون صبا در 

 ميخانه، خم

 اندازیم حوض کوثرپاي خمت روزي به که از   عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه    بهشت

 (258:1390)حافظ،

ن را به بوي زهد بفروشیم/ شراب ارغوانی را به حوض کوثر اندازیم/ سیه نسیم عطرگردا

آمد/ به آغوش زمان برگشت و من با گریه خندیدم/ من ي تاریخ میمستی که از خمخانه

 (739:1392آن شب، حافظ جاوید را در خواب خوش دیدم. )نادرپور،

 نماز شام غریبان

 پردازم  هاي غریبانه قصهبه مویه    نماز شام غریبان چو گریه آغازم          

 (228:1390)حافظ،

 نماز شام غریبان به گریه انجامید. )نادرپور، /ها برخاستکه زلزله آمد، چه فتنهشبی 

1392 :597) 

 نحوی گراییباستان. 2. 4. 2

گرایی نحوي در اجزاي جمله یا حروف اضافه از ساختمان نحوي گذشته در باستان

هر نوع خروج از نحو »افزاید. ود و همین امر به فضاي آرکائیک شعر میشاستفاده می

رود و ممکن است گرایی به شمار میزبان روزمره و استفاده از نحو زبان کهنه، باستان

 (. 41:1368 کدکنی،)شفیعی« .ي تشخّص و برجستگی زبان شودمایه
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جارگریزي ي سعی در هنگرایی نحوشاعران معاصر در مواردي چند با کاربرد باستان

این کاربرد باعث »افزایند. طریق به برجستگی زبانی شعر میاینغزلیات حافظ دارند و از

ظاهر شود. چنین کارکردهایی در شعر امروز هرچند بهسازي در زبان مینوعی برجسته

که  زدایی استاست؛ زیرا نوعی آشناییتوجه آید، نتایج زبانی آن قابلمعمولی به نظر می

 (.172:1387پور، )علی« شودهاي آن میسبب تشخّص زبان و استحکام بافت

 نحوی شعر حافظ در شعر سنتی معاصرگراییباستان. 1. 2. 4. 2

 جای ازز به

 ی دارد ـه دنباله خزانـاري که بــبه هر  راي         ــسمرغ زیرک نزند در چمنش پرده

 (85:1390)حافظ،

 ی خـزانی داشتـــاري ز پِــــر بهه  کـــوفه نــوشت         ي دهــر بــر شخـانه

 (110:1377)اعتصامی، 

گیري واژگان بیت حافظ در محور همنشینی و در این بیت پروین اعتصامی ضمن وام

 است. کردهگرایی نحوي ، باستان«از»جاي به« ز»کارگیري با به

 ر نونحوی شعر حافظ در شع گراییباستان. 2. 2. 4. 2

از ابتداي اگر در « ا»و اصفهانی با حذف « از»جاي به« ز»در ابیات زیر، مشیري با کاربرد 

گرایی نحوي سازي و باستانبرجسته دري شعر حافظ، سعی شدههاي تضمینمصرع

 اند.داشته

 ع زادمـه طالـی به چـم نشناخت        یا رب از مادر گیتکـوکب بخت مـرا هیــچ منجّ

 (216:1390)حافظ، 

ي عشقم و از هر دوجهان رهرو منزل عشق/ فاش گوید که ز مادر به چه طالع زادم/ بنده

 (1172:1380آزادم! )مشیري،

 به هم تازیم و بنیادش براندازیم  ساقی اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد      من و

 (258:1390)حافظ،
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هاي هستی را/ و با جان بزرگ ي گلد شیرهبه نزد من نویسنده به زنبورعسل ماند/ که نوش

« که گر غم لشکر انگیزد»بخش نیروآفرین سازد/ خود درآمیزد/ که یک معجون درمان

 (449:1384بنیادش براندازد )اصفهانی،

 

 گيری. نتيجه3

ها از غزلیات حافظ به کار زداییمعاصر انواع آشنایی شده، در شعرهاي انجامطبق بررسی

اي از دوران اوج و شکوفایی غزل در سبک با توجه به اینکه شعر حافظ تجربهاست.  رفته

در ادوار مختلف  از حیث زبانی و کاربرد صور خیال عراقی است، پیروي از شگردهاي وي

شاعران معاصر نیز آگاهانه براي گریز از تکرار، دوري از ابتذال و  .طبیعی است ،ادبی

ي جلوه ،زداییگیري از هنجارگریزي و آشناییبهرهایجاد نوآوري در خلق تصاویر، با 

اند؛ ولی سازي کردهکارگیري شگردهاي زبانی را برجستهپردازي و بهدیگري از مضمون

دهد؛ براي نمونه هایی را نشان میسازي در شعر سنتی و نو تفاوتاهداف این برجسته

که ظر او پرداخته؛ درحالیسازي غزلیات خواجه به تأیید و شرح نشاعر سنتی با برجسته

سازي واژگان خاص حافظ گاه انتقادي و گاه بیان اغراض شاعر شعر نو از کاربرد برجسته

گیري از اشعار حافظ هرحال شاعر معاصر با واماست. بهاي متفاوت با نظر خواجه اندیشه

آفرینش شناسی غنی کرده؛ بلکه با تنها شعرش را ازلحاظ زیباییزدایی، نهو آشنایی

طورکلی است. بهي واژگان شعر معاصر افزوده ترکیبات خاص، لغات فراوانی را به گنجینه

هاي ها نمونههنجارگریزي در شعر معاصر ابعاد وسیعی دارد و براي هریک از این جنبه

 براي و شعر خدمت ها درسازي و هنجارگریزيشود. تمام این برجستهمتعددي یافت می

؛ ها نبودهي آنو پرداختن به همه است که در این مقال، مجال شرحشده فته گر کار به بیان

و هنجارشکنی  داما باید گفت هنجارگریزي معنایی بیشترین بسامد را در شعر معاصر دار

 ترفندهاي از است.توجه آن در ساختار تشبیه، استعاره، کنایه و تصویرسازي قابل

 برده، بهره آن از خوبیزدایی غزلیات حافظ بهییکه شاعر معاصر در آشنا ايشاعرانه

 است. واژگانی و نحوي( گراییکهن )باستان واژگان از استفاده و دستوري تغییرات
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 تأثیر افزایش یا شعر به بخشیدن تشخّص براي معاصر، چه سنتی و چه نوگرا، شاعران

جارگریزي زمانی به هن شعر خود، در قدیمی و سنتی فضاي کردن زنده یا مخاطب در آن

 اند.پرداخته

 

 منابع

 تهران: مرکز. ساختار و تأویل متن.(. 1393احمدي، بابک. )

  . تهران: مروارید.تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم(. 1376) ثالث، مهدي.اخوان

 تهران: مروارید .  .آخرشاهنامه(. 1378) .ـــــــــــــــــ

 مجموعه شعر. تهران: مروارید. .ارغنون(. 1379) .ـــــــــــــــــ

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 1384اصفهانی، ژاله. )

 کوشش حسن احمدي گیوي، تهران: قطره.. بهدیوان اشعار(. 1377اعتصامی، پروین. )

 . تهران: مروارید.اشعار کامل مجموعه(. 1388پور، قیصر. )امین

بالغت  .«غزل حافظ از غزل عماد فقیه هنجارگریزي وجه ممتاز(. »1398طاهره. ) ایشانی،

 .28-11، صص8، پیاپی 2 ي، شماره4، سال کاربردي و نقد بالغی

 ي عباس مخبر، تهران: مرکز.ترجمه ادبی. درآمدي بر نظریهپیش(. 1380ایگلتون، تري. )

 . تهران: نگاه.اشعار (. مجموعه1388بهبهانی، سیمین. )

 . تهران: نگاه.شعارمجموعه ا(. 1389بهمنی، محمدعلی. )

 اهتمامبه شیرازي. حافظ محمد الدینشمس خواجه دیوان (.1390الدین. )حافظ، شمس

 .زوّار: قاسم غنی، تهران دکتر و قزوینی محمد

 تهران: قطره.  .حافظ هايشرح و تحلیل غزل: شرح شوق(. 1394). حمیدیان، سعید

 .. تهران: نگاهمجموعه اشعار (.1399رحمانی، نصرت. )

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 1387) یداهلل. رؤیایی،

 فرهنگ توسعه.«. شناسی در شعر فارسیدرآمدي بر نشانه» (.1378سجودي، فرزان. )

 .140-135، صص 41-40-39هاي شماره
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 . تهران: پوپک.مجموعه شعر. چه کنم، دلم که از سنگ نیست(. 1370سهیلی، مهدي. )

  : مجموعه شعر. تهران: پوپک.زار خوشه عقیقه(. 1371)ـــــــــــــ 

 . مجموعه شعر، تهران: سنایی.اولین غم و آخرین نگاه(. 1372) ـــــــــــــ

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار (.1389احمد. ) شاملو،

 . تهران: آگاه.موسیقی شعر(. 1368) کدکنی، محمدرضا.شفیعی

 هفت دفتر شعر. تهران: سخن. اي براي صداها:آیینهالف(. 1376) ـــــــــــــــــــــــ

تهران:  پنج دفتر شعر.: ي دوم آهوي کوهیهزاره ب(.1376) ـــــــــــــــــــــــ

 سخن.

 .تهران: میترا بیان.(. 1387)ــــــــ ـــــــــــــــ

ي ي نظریهگفتارهایی دربارهدرس: رستاخیز کلمات(. 1391) ـــــــــــــــــــــــ
 تهران: سخن. گرایان روس.ی صورتادب

 تهران: نگاه.مجموعه اشعار )دفتر یکم(.  (.1385صالحی، سیدعلی. )

 ي مهر.. تهران: سورهشناسی به ادبیاتاز زبان (.1383کورش. ) صفوي،

 . تهران: سمت.هاي نقد ادبی معاصرنظریه(. 1381مقدم، مهیار. )علوي

 تهران: فردوس. .شعر امروزساختار زبان (. 1387پور، مصطفی. )علی

 . رشت: مؤلف.یک آسمان پرواز(. 1373فومنی، شیون. )

 اخوان مهدي در آثار زداییآشنایی انواع بررسی» (.1398فیروزي، حسین و همکاران. )

 .189-159، صص 79ي ، شماره23، سال پژوهی ادبیمتن«. ثالث

 تهران: مرکز.بیان(. پارسی ) سخن زیباشناسی (.1368الدین. ) میرجالل کزازي،

، 1. جکلیات اشعار فریدون مشیري: بازتاب نفس صبحدمان(. 1380مشیري، فریدون. )

 تهران: چشمه.

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار (.1389) .مصدق، حمید

 تهران: نگاه. مجموعه اشعار. (.1390معیري، رهی. )
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ي مهران مهاجر و . ترجمهصرهاي ادبی معاي نظریهدانشنامه(. 1383مکاریک، ایرناریما. )

 محمد نبوي، تهران: آگه.

 تهران: نگاه. کوشش حسین فتحی،بهمجموعه اشعار. (. 1388منزوي، حسین. )

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 1392نادرپور، نادر. )

 . تهران: سمت.از دیدگاه زیباشناسی بدیع(. 1383وحیدیان کامکار، تقی. )


