
 32ـ03صص، 5211ستان تابو بهار ، 1 یاپی، پاول، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربرددوفصلنامة علمی 

  هشت کتابدر  «ییمعنا» یزینظامند هنجارگر یواکاو

A Systematic Review of the "Semantic" Normative Evasion in Eight Books  

 انیفیشر یمهد

 17/15/1398: تاریخ دریافت

 21/11/1398: تاریخ پذیرش

 چکیده
در « بالغت تصویر»هنجارگریزی، ماناترین نوع 

آمدِ عادت ادبی یا شعرپژوهی معاصر ایران است. ازخالف
هنجارگریزی معنایی،  ۀهنجارگریزی فرنگی به سه حوز

حاضر پس از  ةشود. در مقالواژگانی و زمانی تقسیم می
 ةدر مجموعاستخراج مصادیقِ هنجارگریزی معنایی 

مرگ رنگ، زندگی »های شعری سهراب سپهری با نام
صدای پای آب، مسافر، ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، خواب

، به این نتیجه رسیدیم که «حجم سبز و ما هیچ، ما نگاه
ها، به شکل وسیعی از سپهری از میان انواع هنجارگریزی

 نما،هنجارگریزی معنایی نظیر؛ تشخیص، نماد، متناقض
آمیزی استفاده کرده و از انواع دیگر ترکیبات تازه، و حس

شک دلیل این امر، است. بیهنجارگریزی کمتر بهره جسته
 شعر گرایی شاعر است. بررسیمسلکی و درونعرفان

 باشد، رویکردی چنین درستی بر گواهی تواندمی سپهری
آمد خالف)ستیز عادت اندیشة میان توانمی که چرا

 معناداری ارتباط هنجارگریزش زبان و ریسپه( عادت
روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای تحلیل  .کرد برقرار

 ها  استوار است.  و توصیف داده

بالغت  ،یسازبرجسته ،ییمعنا یزیهنجارگر ها:کلیدواژه

 .یهشت کتاب، سهراب سپهر ر،یتصو
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Abstract 

Normativeism is the most common type of 

"rhetoric of image" in contemporary Iranian 

poetry. In contrast to the literary habit or the 

normative avoidance, the divide is divided into 

three areas of semantic, lexical, and temporal 

normative. East of grief, the sound of water, the 

passenger, the green volume, and the "we are 

nothing, we look" we came to the conclusion 

that, through a variety of normative evasions, a 

wide range of semantic evidences such as 

recognition, symbol, diagnosis, paradox, 

combinations New, sensible, and less used to 

other forms of avoidance, no doubt because of 

their professional and introvert attitude. Rai is a 

poet. The research method in this study is based 

on data analysis and description. 
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 مسأله انیو ب مقدمه .1
نقد » یکی از رویکردهای نقد نو به آثار ادبی معاصر

 ۀشیو . باختین و گلدمناست« گریزیهنجار ةپای بر
شناسیک خود را بر چنین رویکردی پژوهش زبان

ن اعتقاد بر ای ،بنیان نهاده بودند. در این رویکرد
بینی نهفته در آن است که میان محتوای اثر و جهان

ای تنگاتنگ وجود دارد. بررسی تن اثر، رابطهبا م
واهی بر درستی چنین تواند گمیشعر سپهری 

 ةتوان میان اندیشرویکردی باشد، چرا که می
عادت( سپهری و زبان  آمد)خالف ستیزعادت

 داری برقرار کرد.معنا هنجارگریزش ارتباط
به معنای نو کردن و غریبه کردن « زداییآشنایی»

ت، یکی از شگردهای ادبی است که  چه آشناسآن
گرایان روسی مطرح شد. نخست در مکتب شکل

شاعر یا هنرمند با استفاده از این تکنیک، غبار عادت 
صورت و تکرار را از واقعیات ملموس زندگی که به

شوند، تکراری و مبتذل در زبان ادبی مطرح می
آفریند زداید و از این رهگذر تصاویر نوینی میمی

شود. این سبب ایجاد برجستگی در کالم میکه 
، خبر ادبی را «های چکفرمالیست»تکنیک به قول 

کند و از این رهگذر، در خواننده التذاذ می« کالن»
کند. سهراب جزو آن دسته از هنری ایجاد می

شاعرانی است که در تفسیر هستی، تصاویر نوینی را 
ای تازهکند و حیات از رهگذر بالغت ادبی ارائه می

در رگ تشبیهات و ترکیبات تکراری و 
ای، که ویژگی شعریت و ماندگاری را از کنندهخسته

کند. مثالً آنجا که کالم گرفته بودند، جاری می
زار گوید: و نهار را خوردیم روی سبزهسهراب می

کند؛ خواننده میز خبر ادبی را کالن می ة، کلم«میز»
را ندارد و پرواضح « می»زار اصالً انتظار بعد از سبزه

زدایی، که نوعی هنجارگریزی است که آشنایی
معنایی است، خواننده را به اوج لذت ادبی 

وفور رساند. این شگرد در غزلیات حافظ هم بهمی
گوید: روزی که جا که میشود؛ مثالً آنیافت می

سر ما  ةها کند/ زنهار کاسچرخ از گل ما کوزه
 ةتظار دارد بعد از کلمپرشراب کن، خواننده ان

ایم که فعل منفی بیاید، چراکه ما عادت کرده« زنهار»
بشنویم زنهار نکن، زنهار نرو و قس هذا. اما حافظ 

گوید زنهار بکن. و این همان رمز رندی ادبی می
زدایی، کالم عادی و حافظ است که با آشنایی

تردید کند. بیمعمولی را به زبان ادبی فاخر مبدل می
های ادبی را سهراب مدیون یاری از این رندیبس

 حافظ بزرگ است. 

 پیشینة پژوهش. 2

اکبر شامیان ساروکالئی و موسی طهماسب نژاد 
هنجارگریزی نحوی در شعر سهراب »ادمالیی، 

کوشند تا نویسندگان این مقاله می(. 1393« )سپهری
هنجارگریزی »با استفاده از مکتب فرمالیسم به بررسی 

برخی . ر شعر سهراب سپهری بپردازندد «نحوی
منتقدان شعر سپهری را فاقد برجستگی در نحو بیان 

دهد که سپهری از اند، اما این پژوهش نشان میدانسته
کوشیده تا شعرش را برجسته  ،طریق دگرگونی نحوی

است تا ضمن در این نوشتار سعی شده .سازد
ای یادآوری هنجارگریزی شعر امروز، به تحلیل پاره

آفرین آن پرداخته شود. نقش از کارکردهای زیبایی
شیوۀ نوشتار در درست خواندن شعر، انتقال احساس 

سازی تصاویر و نشان دادن و اندیشه، برجسته
های زمانی و مکانی ازجمله محورهای فاصله

 موردتوجه نویسنده است. 

 . هنجارشکنی3
وجود دارد که در نقد ادبی، دو رویکرد برجسته 

د اول رویکر ند؛پیمایجدای از هم را می ریمسی
دهد و محتوا را بر اهمیت را به ذهنیت مؤلف می

و محور رویکرد دوم بر متن و  ،نهدلفظ برتری می
و ادبیات را مسألة زبانی جدا اثر ادبی است 

داند. امّا کسانی هم هستند که لفظ )متن( و نمی
بلکه این  دانند،یه( را از هم جدا نمیما)درون محتوا



 15 هشت کتابدر  «ییمعنا» یزینظامند هنجارگر یواکاو

انگارند. یکی پذیر میناواقعی و امکانجدایی را غیر
های برجستة چنین دیدگاهی لوسین از چهره

گرایی تکوینی وی که نظریة ساختارگلدمن است 
ف مطالعة متن مشهور است. گلدمن صر

نی)روش ذات مفهومی( را خوا)پوزیتیویسم( و کلی
در کند از این دو روش د و سعی میدانناکامی می

، شناخت کلّ کنار هم استفاده کند. از نظر گلدمن
که ابتدا از مگر این پذیر نیست،امکان مجموعه

از سویی،  شناخت حاصل شود.مجموعه جزء جزء
نها در صورت شناخت کلّ جزء نیز تشناخت جزء
آید. گلدمن چنین روشی را دست میمجموعه به

شه، هر نامد. در این نوع اندیمی «مطالعة دیالکتیکی»
گر م ،یابدواقعیتِ جزئی معنای واقعی خود را نمی

طور که از طریق جایگاهش در یک مجموعه؛ همان
از مگر  ،پذیر نیستیک مجموعه نیز شناخت

ی. های جزئرهگذر پیشرفت در شناخت واقعیت
صورت بدین ترتیب سیر حرکت شناخت به

نوسانی دائم بین اجزاء و کل است که باید متقابالً 
 (191 :1376 دیگر را روشن کنند. )گلدمن،هم

 ستیزی. عادت5ـ2

های برجستة عرفان اسالمی از ویژگی ستیزیعادت
ان برای به تصویر کشیدن عارف» است.

ای خاص عمل های اجتماعی به شیوهناهنجاری
آنان با ایجاد نهادی متفاوت در اجتماع آن  کردند؛
کر حاکم مستقیم با تفنوعی به مخالفت غیرهروز، ب

داختند. این نظام فکری متفاوت بر جامعه پر
برابر خالفت درحقیقت نوعی مبارزۀ منفی در

 (28 :1363، کوب)زرین« رفت.شمار میهعباسی ب
این نظام فکری درواقع در دو بعد اساسی نمود 

ی هم یعن ( زبان عرفانی.2( سلوک عرفانی 1 یافت؛
ظامی با در رفتار عملی و طرز زندگی شاهد ایجاد ن

و هم در زبان و نوع  ،های متفاوت هستیمنشانه
اجعه به تذکره و گفتار. دربارۀ شیوۀ زیست با مر

های فراوانی را در تاریخ توان نمونهمقامات اولیا می
ایران یافت که عارفان با ایجاد ادب خاص صوفیه 

اهی و فردی، در دل و اصول خاص زندگی خانق
، نهادی دگرگون زشدۀ جامعة آن رونظام تعریف

 (137: 1385 )مشرف، بنا نهادند.
« زبان عبارت»مقابل را در «اشارت» عارفان زبان

نجارهای ، هوجود آوردند؛ آنان در حوزۀ زبانهب
وسیله ادراک خودکار معروف را شکستند تا بدین 

، درکی دم را از جهان و زندگی ضعیف کردهمر
زیرا بر  وجود آورند،همتفاوت در ذهنیت اجتماعی ب

، پذیرش که درک مبتنی بر عادتاین عقیده بودند 
ربرابر بایدها و نبایدهای چرا دوچونو تسلیمی بی

انواع تناقض،  آورد.شده به همراه میدیکته
شکنی، سخنان خالف عرف و ، منطقپارادوکس

سازی معنایی از ، هجو و وارونهعادت، طنز، هزل
به  ای ضربه زدنجمله شگردهایی است که بر

کار هشده در اذهان مردم بمفاهیم جبری مطلق
ها وحشت شد تا با شکستن عظمت آنگرفته می

نتیجه ذهن می نسبت به آن نیز زایل شود و درعمو
بار عی آزادسازی خود از قیدهای اسارتبه نو

 (141-138: )همان توفیق یابد.

 زدایی  آشنایی .3ـ2

که  زدایی تمامی شگردها و فنونی استآشنایی
برد تا جهان متن را ها بهره مینویسنده یا شاعر از آن

به چشم مخاطبان خود بیگانه بنمایاند. هدف او 
روشن کردن سریع یک معنی و مفهوم نیست، بلکه 

خواهد در قالب زیباشناختی، مفاهیمی تازه می
بیافریند. طبق این دیدگاه، زبان ادبی زمانی پدید 

گیری از این با بهرهآید که شاعر یا نویسنده می
رویکرد، موجب ایجاد حسّ تازه و باعث شگفتی 

زدایی اصطالحی است که شود. آشناییمخاطب می
، منتقد روس، آن را در نقد «شکلوفسکی»نخستین بار 

کار گرفت و بعدها مورد توجه دیگر منتقدان ادبی به
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فرمالیست و ساختارگرا مانند یاکوبسن، تینیانوف و ... 
فت. و یان موکارفسکی اصطالح قرار گر

کار برد. به نظر سازی را در این معنی بهبرجسته
شکلوفسکی، هنر ادراک حسی ما را دوباره سازمان 

های آشنا و ساختارهای دهد و در این مسیر، قاعدهمی
کند. هنر ظاهر ماندگار، واقعیت را دگرگون میبه

به  دهد و هر چیز آشنا راهایمان را تغییر میعادت
 (47: 1385)احمدی،  کند.چشم ما بیگانه می

زدایی باید با دو مبنا سنجیده شود؛ یکی آشنایی
نسبت به زبان معیار و دیگری نسبت به خود زبان 
ادبی. برای مثال اگر شاعری در دورۀ ما شعری به 
زبان و قالب کالسیک بسراید، نسبت به زبان معیار 

افزایی )وزن، قافیه و زدایی دارد؛ زیرا هم قاعدهآشنایی
است و هم موسیقی سنّتی شعر( در آن صورت گرفته

هنجارگریزی )صور خیال و ...( دارد. امّا نسبت به 
زدایی است، زیرا تکرار قالب، ادبیات فاقد آشنایی

ها و... باعث نوعی یکنواختی و ها، استعارهوزن، تشبیه
شود و دیگر در گوش عادت در ذهن خوانندگان می

های قدیمی بر اثر افکند. استعارهها طنینی زیبا نمینآ
اند. تکرار، ارزش زیباشناختی خود را از دست داده

 (75: 1383)خائفی، 

 سازی . برجسته2ـ2
سازی انحراف از زبان معیار است. برجسته

را فرایندی آگاهانه سازی برجستهموکارفسکی 
ل درمقاب سازیبرجسته ،داند. براساس نظر اومی

 ،سازیبرجستهدر فرایند  شود.هنجارها ایجاد می
، مندی، رسانگیباید عواملی چون انسجام، نظام

که  ،شناسی مورد توجه قرار گیردییانگیزش و زیبا
و « رسانگی»دو اصل  ،البته از بین این عوامل

 اهمیت بیشتری دارند.« ناسیشییزیبا»
 تواند تا بدان حد، هنجارگریزی می«لیچ»از نظر

پیش برود که ایجاد ارتباط مختل نشود و 
( 43: 1373سازی قابل تعبیر باشد. )صفوی، برجسته

شفیعی کدکنی نیز معتقد است که هنجارگریزی 
باید اصل رسانگی را مراعات کند. )شفیعی می

سازی به دو ( از نظر لیچ، برجسته13: 1381کدکنی، 
م که در قواعد حاکپذیر است؛ نخست اینشکل امکان

بر زبان خودکار، انحراف صورت پذیرد و دو دیگر 
که قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده آن

سازی از طریق دو شیوۀ شود. بدین ترتیب برجسته
افزایی تجلّی خواهد یافت. هنجارگریزی و قاعده

سازی را در دو گروه شفیعی کدکنی انواع برجسته
کند؛ گروه بندی میشناختی طبقهموسیقایی و زیبایی

گیرد که زبان موسیقایی مجموعة عواملی را دربرمی
شعر را از زبان روزمره به اعتبار آهنگ و توازن 

درواقع از رهگذر ( »43کند. )همان: بخشیدن جدا می
نظام موسیقایی، سبب رستاخیز کلمات و تشخیص 

هایی مانند شود. این گروه صناعتها در زبان میواژه
شود. گروه یه، ردیف و ... را شامل میوزن، قاف

گیرد که به اعتبار تمایز شناختی عواملی را دربرمیزبان
ها، بیرون از خصوصیت نفس کلمات در نظام جمله

تواند موجب تمایز یا رستاخیز ها، میموسیقایی آن
چون استعاره، ها شود. این گروه صناعاتی همواژه

زدایی را آمیزی و آشناییمجاز، کنایه، حس
 (8-7: 1385)احمدی، «. گیرددربرمی

   هنجارگریزی. 1ـ2
د حاکم بر زبان هرگاه انحراف از هنجارها و قواع

آید. امّا معیار صورت پذیرد، هنجارگریزی پدید می
گونه انحراف از توان هرت که نمیداش نظرباید در 

از زیرا برخی  ،هنجارها را هنجارگریزی دانست
ها ساختی غیردستوری ایجاد ها تناین انحراف

 کنند و ارزش ادبی ندارند.می

 هشت کتاب. واکاوی هنجارگریزی معنایی در 4
این حقیقت را آشکار  دقت در شعر سهراب

، رمز محتواستیزی در فرم و عادت سازد کهمی
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 جا و هنری ازهب ۀمانایی شعر او شده و استفاد
ر د هنجارگریزی معنایی دلیل اصلی بالغت تصویر

مسلکی ذهنی و ، که این مسأله با عرفانشعر اوست
سازگاری دارد. چراکه عرفان نیز  فکری او کامالً 
زدایی از عقاید تکراری و روزمره نوعی آشنایی

برخورد هنری با دین  است؛ بدین معنا که عرفان
 ،است و هنجارگریزی برخورد هنری با زبان معیار

 است.« ارزبان خودک»ها یا به تعبیر فرمالیست

 . تشبیه 5ـ1

 تشبیه بلیغ اضافی .5ـ5ـ1

در شعر سهراب، میان ترکیبات اضافی دو نوع 
حسی به حسی و مفرد به مفرد، باالترین بسامد را 

به به شده از نوع اضافة مشبّه  دارند. موارد شناسایی
 مشبّه است.

الف( ترکیبات حسی به حسی، مفـرد بـه مفـرد 
 اند از:عبارت

( گردابِ آفتاب 365: 1371حجم سبز، اکسیژنِ آب )
(، مردابِ 146(، خاِک آیینه )همان: 178)آوار آفتاب: 

(، چاه افق )آوار 78و  114ها: اتاق )زندگی خواب
(، مارِ برق 182(، شبِ بازوان )همان: 211آفتاب: 

(، 214(، خنجر برگ )آوار آفتاب: 71)مرگ رنگ: 
(، 176: (، زمین بستر )همان157زورق بستر )همان: 

(، تابوتِ پنجره 55گوشوارۀ پژواک )مرگ رنگ: 
های تماشا )ما هیچ، (، پروانه78ها: )زندگی خواب

(، باِغ 214(، مرمرِ تن )آوار آفتاب: 442ما نگاه: 
(، 259(، زنبِق چشم )همان: 223جهان )شرق اندوه: 

(، ابر چشم )آوار آفتاب: 253سفالینة چشم )همان: 
(، 286دای پای آب: چک چلچله )ص( چک146

(، گهوارۀ دریا )زندگی 356عقاِب خورشید )همان: 
(، صخرۀ 343(، دانة دل )حجم سبز: 81ها: خواب

(، بِت دوست )همان: 263دوست )شرق اندوه: 
های رنگ (، گل146(، بلورِ دیده )آوار آفتاب: 263

(، فرش 244( آیینة رود )شرق اندوه: 5)مرگ رنگ: 

(، زمیِن زهر و منجالب 431اه: زمین )ما هیچ، ما نگ
ها )مرگ رنگ: (، دیوار سایه73زهر )مرگ رنگ: 

های ستاره (، قطره71ها )همان: (، تور سبزه19-18
ها: (، باران ستاره )زندگی خواب152)آوار آفتاب: 

از تأمّل در عناصر فوق،  نکاِت ذیل قابل (. 111
 دریافت است:

تنوع، م . عناصر برگرفته از عالم طبیعت،5
دهندۀ دقّت و تأمّلِ شاعر در گسترده و نشان

زوایای مختلف هستی است. این عناصر با توجه 
 اند از:به طرفین تشبیه عبارت

آب، آفتاب، افق، جهان، الف( بر اساس مشبّه: 
رود، زمین، سبزه، سحر، ستاره، شب، شقایق، 

 طوفان، فضا، فصل، فوّاره، کهکشان و مهتاب.
اکسیژن، گرداب، خاک،  هٌ به:ب( بر اساس مشبّ

مرداب، چاه، شب، زمین، تابوت، زنبق، پروانه، باغ، 
ابر، خرمن، سفالینه، گل، کوچه، باران، قیر، نهال، 

 آیینه، غبار، کوچه، شبنم و شهاب.
مانند، مار برق، مرمر تن،  ای. تصاویر کلیشه3

باغ جهان، ابر چشم، گهوارۀ دریا، فرش زمین، دانة 
دهندۀ تأثیرپذیری شاعر از ستاره، نشاندل، باران 

چنین های ادبی و کهن زبان فارسی، و همسنّت
دهندۀ اطالعات شاعر از آثار گذشته و نشان

 وفاداری او به پیشینة ادبی ایران است.
حجم »ای تحت عنوان شفیعی کدکنی در مقاله

در شعر سپهری ردّپای هیچ »است: نوشته« سبز
اغ کرد، مگر بعضی از توان سرشاعری را نمی

ور )در بعضی موارد( ... امّا ها از قبیل پرهفرنگی
« اشتراکی دارد.« فروغ»گاهی نوع بینش او با 

( هرچند ایشان در تکمیل 52: 1382)سیاهپوش، 
اند، لیکن حقیقت کالمِ خود استثنائاتی قائل شده

خصوص در این است که در مورد تصویر، به
ل ردّپایی از شاعران گذشته اجمامحدودۀ تشبیه، به

پذیریم که شاعر نوآور توان یافت. امّا میرا می
تواند امروز هم بدون اطالع از آثار گذشته نمی
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 (76 :1348نوآوری کند. )نوری عال، 
برخی از ترکیبات هرچند ممکن است عینًا در  .2

کار نرفته باشد، لیکن شعر شاعران گذشته به
رد و عناصر آن غالباً وبوی تصویر سنّتی دارنگ

مربوط به ادبیات گذشته است مثل: مرغ مهتاب، 
موج نگاه، شّط نور، کوه سحر و خنجر برگ؛ در 

غالبًا یکی از طرفین  ،حالی که در تصاویر ابداعی
ای تازه و امروزی یا برگرفته از زبان رایج تشبیه واژه

چک چلچله، اکسیژن گفتار امروز است، مانند: چک
توان سنّتی میگونه تصاویر را نیمهاین آب و... .

نامید، به این دلیل که اگرچه طرفین تشبیه در پیشینة 
ها تازه است و یا ادبیات ما وجود دارد، امّا پیوند آن

 است.ای منظور نظرِ شاعر بودهتازه« وجه شبه»

اکسیژن آب، »چون  . تصاویر ابداعی1

وچة گوشوارۀ پژواک، زنبق چشم، اجاق شقایق، ک
گر ذهن خلّاق و نوگرای ها ... بیانفصل، تورِ سبزه

دهد که شاعر در پی کشف شاعر است و نشان می
 هاست.پیوندهای تازه میان پدیده

دلبستگی « های رنگگل»ترکیباتی چون  .1

 دهد.شاعر را به حوزۀ نقاشی نشان می

اکسیژن آب، صخرۀ »از ترکیباتی چون . 3

سحر، گلدستة سرو، ها، جوی دوست، تور سبزه
جرقة لبخند، حوض موسیقی، شط نور و ... امید به 
زندگی و احساس نشاطِ شاعر را از دیدن 

 یابیم.های هستی درمیپدیده

چاه افق، خرمن تیرگی، تابوت پنجره، زمین . 0

میلی به زهر، منجالب زهر، صخرۀ شب، یأس، بی
 زندگی و نامساعد بودن شرایط اجتماعی یا فردی برای

توان دهد. این ترکیبات را میزندگی بهتر را نشان می
 شاعر به حساب آورد.« تصویرهای سیاه»جزو 

آیینة رود، موسیقی روییدن، آتش لب،  .1

شهاب نگاه و ... همدلی شاعر با عناصر جهان 
 دهد.آفرینش را نشان می

 مفرد به مقیّدـب( ترکیبات حسی به حسی

دها از نوع صفت است و در این نوع تشبیه، غالباً قی
رسد سهراب در ساخت این تصاویر از به نظر می

خودآگاهی و ناخودآگاهی به نسبتی تقریباً مساوی، 
با تمایل بیشتر به سمت خودآگاهی، سود برده و 

گونه شود ذهنِ شاعر در ساختِ اینحس می
تصاویر به کارگاهی تبدیل شده که در تولید این 

است. برخالف ر یافتهترکیبات ورزیدگی و تبحّ
نمک بی»چه گفته شده، عمدۀ تصاویر این حوزه آن

( بهتر است 25 :1373است. )حقوقی، « و لوس
بگوییم این تصاویر شاعر مسیر تکاملِ تدریجی 

کند، مانند: بالشِ تاریک تنهایی خود را طی می
(، درختِ خاکستری 98(، جام سپید بیابان )84)

(. در میان 262ر )(، تبر نقرۀ نو127پنجره )
هایی نیز یافت مجموعة تصاویر این بخش نمونه

شود که نشان از جاذبه و ظرافت هنری دارند می
(، سیب 321مانند: گوشوارۀ عرفان نشانِ تبّت )

 (.148( و رشتة گرم نگاه )339سرخ خورشید )
غالمحسین یوسفی دربارۀ اغلبِ تصاویر شعری 

نظرگاه »ویسد: نسپهری به دیدی مثبت نگریسته می
خاص سپهری نسبت به جهان و طبیعت به مدد 
قریحة تصویرگرش آثار وی را از صور خیال و 

است؛ ممکن است برخی تعبیرات بدیع سرشار کرده
ها برای بعضی خوانندگان نامأنوس باشد، امّا بر از آن

کم آشنایی حاصل خواهد شد و نیز اثر تأمّل، کم
کسی که نخستین بار خوشایند خواهند نمود. شاید 

خندۀ »و « خندۀ جام»، «خندۀ می»که در شعر حافظ 
بیند، از انتساب خنده به می و جام و را می« صراحی

صراحی در شگفت شود، امّا بعد احساس خواهد 
گوید: کرد چه لطفی در سخن است. سپهری نیز می

خواهم آمد، سرِ هر دیواری، میخکی خواهم کاشت، »
شعر خواهم خواند، ... نور خواهم  ای،پایِ هر پنجره

 ( 559 :1371)یوسفی، « خورد.
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 مفرد به مفردـج( ترکیبات عقلی به حسّی

در بین انواع مختلف تشبیه، سپهری از این نوع 
است. البته این عمل با یکی از بیشتر استفاده کرده

از مشبّه « اجلی»اصول مسلّمِ تشبیه که مشبّه  به باید 
ها را به ین و ایضاح امور عقلی آنباشد و برای تبی

کنند، سازگار است. از طرف امورِ حسّی تشبیه می
گر دیدگاه و طرز تفکر سهراب و دیگر، بیان

دهد که سهراب بینی او نیز هست و نشان میجهان
بیشتر از آن که به طبیعت و فضای بیرون از ذهن 
خود توجه داشته باشد، به حاالت درونی، عوالم 

و مفاهیم انتزاعی نظر دارد. این نکته با روحانی 
گونه سوررئالیسم سپهری نیز منطبق است. به این

یک سوی تصویر محسوس و از اشیاء »تصاویر، که 
های حسّی و مادّی است و سوی دیگر با تجربه

، تصاویر «ژرف ادراک عمیق آدمی پیوند دارد
 (67 :1386گویند. )فتوحی، هم می« اعماق»

ترکیباتی چون: مهتاب آشنایی از عناصر و 
مرتع  ،(35) (، کودکان احساس183)سپهری: 

(، حوضچة اکنون 281(، بام اشراق )381ادراک )
(، نوشداروی اندوه 155(، تاریکی اندوه )292)
ابرِ  ،(334(، سفالینة انس )262(، گل اندیشه )316)

(، آب بصیرت 411خوشة بشارت ) ،(375انکار )
دردی (، شب بی121) (، سیالب بیداری435)
 ،(314غبار تجربه ) ،(443(، کاج تأمّل )173)

(، شب 253(، آب تجلّی )281سکّوی تجلّی )
پنجرۀ تنهایی  ،(234(، کودک ترس )156تردید )

(، 282(، گلِ حسرت )435(، آیینة حزن )286)
(، کوچة 241(، چشمة خواب )389علف خستگی )

هن (، ییالق ذ298(، بارِ دانش )284خواب )
(، رشتة 147(، روزن رؤیا )217(، دانة راز )319)

(، ریگستان 118مرداب زندگی ) ،(183رمز )
(، خوشة شک 287(، شیشة شادی )155سکوت )

(، 234(، پیچک شوق )277کوچة شک ) ،(167)
(، باغ عرفان 249(، بادِ عدم )314غبار عادت )

( و 287(، کاسة غربت )363(، بیشة عشق )271)
های فکری و ها و گرایشن به دلبستگیتوا.... می

 تأمّالتِ روحانی و سلوک عرفانی سهراب پی برد.
شب »ای از ترکیبات این مقوله، چون در پاره

تردید، کودک ترس، آیینة حُزن، خوشة شک، کاسة 
، «داروی اندوه، ابر انکارغربت، شطّ وحشت، نوش

نوعی تحیّرِ صوفیانه و حُزن عارفانه مشهود است. 
( امّا در اغلب ترکیبات این 79-81: 1386توحی، )ف

مهتاب آشنایی، سفالینة انس، ییالق »بخش مانند 
ذهن، باغِ عرفا ، بیشة عشق، فرش فراغت، چراغ 

سرشاری شاعر از حسّ « های  هدایتلذّت، آب
نشاط و احساس روشنی و فروغ در اشیا و طبیعت 

 (79-81شود. )همان: دریافت می
حوضچة »رکیبات مذکور چون در مواردی از ت
اش را به شاعر حسّ درونی...« اکنون، بام اشراق و 

را به یاد « هایکویی»اشیا منعکس کرده که تصاویر 
 (23: 1381آورد. )روزبه، می

شفیعی کدکنی اغلب تصاویر سهراب را جدول 
( با تمام 139-136: 1369داند. )عظیمی، ضربی می

ای نیز قابل کتهاتقان و استواری نظر ایشان، ن
افزودن است و آن این که، ما در اشعاری چون 

غالباً چنین احساسی « مسافر»و « صدای پای آب»
نداریم و سهراب اغلب در ترکیبات عرفانی، اعم از 

برد. از طرف تشبیه و استعاره، از این شیوه بهره می
طورقطع، شعر سهراب از سیر و سلوک و دیگر، به

ای، نه از نوع نیست و اندیشهمکاشفة عرفانی تهی 
تصویرسازی صرف، در شعرش نقش عمده دارد و 
منکر ابداعات سپهری در ترکیباتی چون: علف 
خستگی، غبار عادت، مرتع ادراک، گل اندیشه و 

توان چنین نمییتوان شد. همسکوی تجلّی و ... نم
پذیرفت که سهراب از ساخت این تصاویر قصدِ 

است. گفتنی است که را نداشتهای بیانِ هیچ اندیشه
در مقایسه با ترکیبات حسّی به حسّی، این ترکیبات 
از قدرت ابداع و پویایی بیشتری برخوردار است. 



 1521ستان تابو بهار ، 1 یاپی، پاول، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  07

شاید یکی از دالیل آن، دور شدن سهراب از 
 عصرانش باشد.فضاهای تصویرسازی هم

 تشبیه بلیغ غیراضافی  .3ـ5ـ1

وع این نوع تشبیه در شعر سهراب، نسبت به ن
های اضافی آن، کاربرد بسیار کمی دارد. در نمونه

مورد حسّی به حسّی  28شده که مجموعاً شناسایی
عنوان به« انسان»مورد حسّی به عقلی است،  11و 
بسامد باالیی دارد. و تنوع چندانی هم در « مشبه»

ای و شود. از نظر کلیشهعناصر تشبیه دیده نمی
غلبه با تصاویر  ابداعی بودن تصاویر، تا حدودی

ابداعی است، امّا حضور تصاویر سنّتی و کالسیک 
به « الله»مانند تشبیه انسان به چنگ، دریا و آیینه و 

لبخند نیز غیرقابل انکار است. از تصاویر ابداعی 
توان از تشبیه دهان به گلخانة فکر این بخش می

( نام برد که 451( و سرو به شیهة بارز خاک )384)
ر مورد دوم رنگ سوررئالیستی نمایان ویژه دبه

را که یک پدیدۀ حسّی است به « سرو»است. شاعر 
تشبیه کرده که در قسمت دوم « شیهة بارز خاک»

رو هستیم )تزاحم ای روبهبا ترکیب استعاره
تصویر(. امّا وجه شبه گنگ و مبهم است، چنان که 

ی رابطة میان مشبّه و مشبّه  به، به تملّکِ ادراکِ حسّ»
آید، بلکه احساسی گنگ و و فهم عقالنی درنمی

انگیزد و راز لذّت این نوع لطیف در خواننده برمی
« ها در غرابت دو طرف آن نهفته است.تشبیه

 (386 :1386)فتوحی، 
بارزترین ویژگی تصاویر سهراب موجز بودن 

(. این 219: 1382)رضایی جمکرانی، « هاست.آن
یهات فشردۀ سهراب خصیصه که بسامدِ باالیِ تشب

ویژه نوع مبیّنِ آن است، اغلب در تشبیهات بلیغ به
است که اصطالحاً با عنوان اضافی آن نمودار شده

 (221 :است. )هماناز آن یاد شده« تصاویر مینیاتوری»

  )مرسلِ مفصّل( تشبیه گستر ده .2ـ5ـ1
تشبیه گسترده )چهار رکنی( در شعر سپهری، در 

اع تشبیه از نظر کاربرد در مقایسه با دیگر انو
ویژه جایگاه سوم قرار دارد. سایر انواع تشبیه، به

تشبیهاتی که جنبة تصنّعی و هنرنمایی دارند، در 
با ـ شعر سهراب کاربرد چندانی ندارند؛ مثالً 

ای وجه در آثار سهراب نمونههیچبه ـ استقراء کامل
از تشبیه مقلوب، عکس، ملفوف و مشروط دیده 

دهد که سهراب و ود. این نکته نشان میشنمی
مخصوصاً ـ  بسیاری از شاعران نوپرداز معاصر

هایی که نشانی از تصنّع به آرایه ـ استادش نیما
ها احساس شود، توجهی ندارند؛ ظاهری در آن

های معنوی ها مبتنی بر آرایهبلکه تالشِ عمدۀ آن
ی ویژه تشبیه، استعاره و رمز است تا شعر به فضابه

هنری و جوهر اصلی خود که همان کالم مخیّل 
 است نزدیک شود. 

شاعر معاصر بیشتر زمانی از تشبیه گسترده 
کند که احساس کند وجه شبه برای استفاده می

که وقتی سهراب خواننده قابل دریافت نیست، چنان
و او به شیوۀ باران پر از طراوت تکرار »گوید: می
داند تشبیه ین که می(، با ا399)حجم سبز: « بود.

شخصی یا شیئی به باران تشبیه بسیار غریب و دور 
از ذهنی نیست، امّا چون از دیدِ خودش درصدد 

ای تازه بین انسان و باران است و این کشف رابطه
نکته برای مخاطب روشن نیست، به بیانِ وجه شبه 

پردازد تا مخاطب دچار انحراف ذهنی نشود. می
اهد آمد، سهراب در این هرچند، چنان که خو

است. سازی کردههای مختلف ابهامبخش به گونه
گستردگی دامنة تشبیه گسترده در شعر سپهری، عدم

های ابهام در شعر وی خود یکی دیگر از جلوه
گونه تصاویر تواند بود. اینک برای آشنایی با این

 کنیم:سپهری چند نمونه ذکر می
/ مثل یک گلدان دانممثل بال حشره وزن سحر می»

دهم گوش به موسیقی روییدن/ مثل زنبیل پر از می
میوه تبِ تند رسیدن دارم/ مثل یک میکده در مرز 
کسالت هستم/ مثل یک ساختمان لبِ دریا نگرانم 



 11 هشت کتابدر  «ییمعنا» یزینظامند هنجارگر یواکاو

 (289-288 :)صدا...« های بلند ابدی.به کشش
و او به سبک درخت/ میان عافیت نور منتشر 

 (411)حجم سبز: « شد.می
 :)ندای آغاز« گیرد...ه اندازۀ یک ابر دلم میمن ب»

392) 

 تشبیه مجمل   .1ـ5ـ1
شود که در آن تشبیه مجمل به تشبیهی گفته می

وجه شبه ذکر نشده باشد. از نظر پروردگی این 
تر تشبیه از تشبیه گسترده )مرسلِ مفصّل( قوی

است، زیرا شاعر مخاطب را در شناسایی وجه شبه 
کن این نکته را نباید از نظر دور است. لیسهیم کرده

داشت که شاعر معاصر گاهی اوقات که قصد 
تواند گویی ندارد و احساس کند مخاطب نمیمبهم

به رابطة بین مشبه و مشبّه  به پی ببرد، وجه شبه را 
مورد از این  19کند. سهراب مجموعاً در ذکر می

دهندۀ مقدار نشاننوع تشبیه استفاده کرده و همین
رتِ هنری او در خلقِ چنین تصاویری تواند بود. قد

از مجموع تصاویر سهراب در این حوزه، سه تا 
توان زیبا و شاعرانه به حساب چهار مورد را می

 آورد، مانند: 
« لک/ مثل یک اتفاق سفید / بر لبِ برکه بود.لک»

 (435 :)ما هیچ...
زندگی چیزی بود، مثلِ یک بارشِ عید، یک چنارِ »

 (276)صدای پای آب: .« پرسار
« گذرد.حسّی شبیه غربت اشیا / از روی پلک می»

 (427 :)ما هیچ...
در این نوع تشبیه، در مقایسه با تصاویر 

های مذکور، نوع دیگری گسترده، عالوه بر ابهام
ابهام از جهتِ عدم ذکر وجه شبه، غرابتِ رابطة 
مشبه و مشبه  به و قابل درک نبودن مشبّه  به 

دانیم روشنی نمیکه ما بهس است؛ چنانمحسو
خود را « حسّ»چگونه است، تا وقتی « غربت اشیا»

شود. فهم میکنیم ملموس یا قابلبه آن تشبیه می

خواهد مخاطب سهراب در این تصاویر به عمد می
در حسّی گنگ و مبهم با او شریک باشد. سپهری 

تصویری ساخته که بازتاب « لکلک»در توصیف 
خود تصویر مؤثرتر است. این خصیصه، که  آن از

است، در « امپرسیونیسم»های مکتب از ویژگی
برخی اشعار سهراب مخصوصاً مسافر، صدای پای 

 آب و حجم سبز مشهود است.

 . رمز )= نماد(    5
 نمادهای طبیعی  .5ـ1

 الف( آب  
آب تجلّی تو نوشیدم و دمیدم. : . سمبل اشراق1

 (262 :1391)سپهری، 
در متون عرفانی نمادی از اشراق انوار الهی  آب

است و در تفسیرهای عرفانی قرآن، نمادی از علم 
 و معرفت. 

قدمی است/ روشنی ها را بکنیم / آب در یکرخت
 (299 :را بچشیم )همان

مادری دارم، : . سمبل پاکی و زاللی و صفا2
بهتر از برگ درخت/ روستایی بهتر از آب روان 

 ( 279 :)همان
، به همین هشت کتابدر جایی دیگر از  و

آب را گل نکنیم/  گوید:زاللی آب اشاره کرده و می
رود پای سپیداری، تا فرو شاید این آب روان، می

شوید/ اندوه دلی چه گوارا این آب/ چه زالل این 
 (934:رود )همان

 ب( آتش 
تا بدین منزل نهادم پای را/ از : نماد عشق و اشراق

سوزم از این ام /گرچه میگسستهدرای کاروان ب
ام/ خیره آتش به جان/ لیک بر این سوختن دل بسته

 ( 197 :چشمانش با من گوید )همان
کو چراغی که فروزد دلِ ما؟ /هرکه افسرد به 
جان،/ با من گفت: آتشی کو که بسوزد دل ما؟ 

 (42 :)همان
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آتش در متون عرفانی، نماد و سمبل عشق و 
آتش  فرماید:ر مثنوی میاشراق است. مولوی د
جوشش عشقست کاندر / عشق است کاندر نی فتاد

 (159)مولوی، مثنوی، دفتر اول، ب می فتاد

 ج( باران

. باران سمبل تطهیر، شویندگی، طراوت و نگاه 1
با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت / : تازه

دوست را، زیر باران باید دید/ عشق را، زیر باران 
یر باران باید با زن خوابید/ زیر باران باید جست/ ز

باید بازی کرد/ زیر باران باید چیز نوشت، حرف 
 (292:1391)سپهری،  زد، نیلوفر کاشت.

گونه تقریر مولوی نیز شویندگی و تطهیر را این
 کند:می

 آب بهر این ببارد از سماک 
 تا پلیدی را کند از خبث پاک

 (199)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ب 
اشفه، شهود، واردات . باران سمبل تجلّی، مک2

های مرا برد/ روی یک نفر آمد کتابالهی و اشراق: 
ها کشید/ عصر مرا با سرم سقفی از تناسب گل

های مکرّر وسیع کرد/ میز مرا زیر معنویت دریچه
 (416 :1381باران نهاد )سپهری، 

این باران غیبی، باران کشف و شهود، تجلّی و 
انوار الهی بر دل سالک است و منشأ  سرازیر شدن

 آن آسمان و ابری دیگر است:
 نیست این باران از این ابر شما

 هست ابری دیگر و دیگر سما
 غیب را ابری و آبی دیگر است

 آسمان و آفتابی دیگر است
 ناید آن االّ که بر خاصان پدید            

 باقیان فی لبس من خلق جدید
 (2136-2134ل، ابیات )مولوی، مثنوی، دفتر او

های کبوترانه روان از سرِ باران/ تا ته پاییز/ تجربه
بود/ باران وقتی که ایستاد/ منظره اوراق بود/ وسعت 

 (     421: 1381مرطوب از نفس افتاد )سپهری، 

. باران سمبل باروری و تأثیرات آسمانی بر 3
مرا راهی از تو به در نیست/ زمین : روی زمین
 (189زند، من تو را )همان : دا میباران را ص

عنوان نماد اثرهای ها، باران بهدر تمامی فرهنگ
واقعیتی »آسمانی بر روی زمین است. این نکته 

بدیهی است که باران بارورکنندۀ زمین است. و 
شود. به همین که زمین از آن حاصلخیز میاین

اند تا های زراعی شکل گرفتهشمار آییندلیل، بی
 (    17، 2، ج1385)شوالیه و دیگران، «. ببارد باران

  . تشخیص1
تشخیص جان بخشیدن به اشیاء و طبیعت است، به 

های انسانی در ها ویژگیاین صورت که برای آن
ترین نظر گرفته شود. تشخیص یکی از مهم

های ارائة تصاویر زنده و پویا است. یکی از روش
و دید او مسائل مهم مطرح در شعر سهراب، توجه 

پارچه نسبت به جهان است. سپهری جهان را یک
بیند؛ یعنی تمام عناصر جهان با زنده و جاندار می

او در حال  گفتگوست و هر یک زبانی و دنیایی 
جهت است که در گشایند. به همینبرای او می

گیرد، نوشد، درخت جان میاشعار او باغ نور می
ن پر است و خزد و کوه از خوابی سنگیروشنی می

... . تمامی تصاویر از نوع تشخیص است. منتها در 
کار سپهری، این شخصیت دادن بنا به وظیفة 
شعری نیست، بلکه بنا بر طبیعت اشیاست؛ یعنی 

کند و با سپهری واقعاً این رمز و راز را حس می
زند. در همین ویژگی شعر ذهن خود پیوند می

سهراب است که تأثیر عقاید و آرای 
 ملموس است.« کریشنامورتی»

سپهری برای صنعت تشخیص بیش از »
شگردهای دیگر اعتبار و شخصیت قائل شده، 

توان جای این ای که در کمتر شعری از او میگونهبه
که خود « صدای پای آب»صنعت را خالی دید. در 

اسم شعر نیز از این شیوه )=تشخیص( بنا نهاده 
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نبة صنعت تشخیص جااست، استعمال زیبا و همهشده
توان این شعر را ای که میگونهرا شاهدیم، به

 (56:  1367)حسینی، « نام نهاد.« جشنوارۀ تشخیص»
بندد/ دست جادویی شب/ در به روی من و غم می

)سپهری،  خندد.کنم هرچه تالش /او به من میمی
1391 :16) 

اند و خنده هم از انسان و حیوان دارای دست
نی است؛ امّا سهراب شب را دارای کارکردهای انسا

دست و کارکرد خنده دانسته و او را جاندار 
 انگاشته است.

دست از دامان شب برداشتم/ تا بیاویزم به گیسوی 
 (19)همان:  سحر

سهراب سحر را جاندار انگاشته و او را دارای 
 است.گیسو دانسته

بر تن دیوارها طرحِ شکست/ کس دگر رنگی در 
 )همان( د.این سامان ندی

سهراب دیوار را جاندار انگاشته و برای او قائل 
 است.شده« تن»به 

خندد به راهِ ها/ صبح میکشد از بامتیرگی پا می
 شهرِ من )همان(

پا کشیدن و خندیدن هردو از کارکردهای 
ها را به تیرگی و صبح انسانی هستند که سهراب آن

 است.نسبت داده
 زمزمه در بستر سپید های جویبار/ لبریز موجِلب

 (21:)همان
سهراب جویبار را دارای لب دانسته و او را 

 است.جاندار انگاشته
گشاید چشم زار/ مرداب میپای رقصِ نازکِ نیهم

 (22ترِ سپید )همان : 
زار را رقاص و مرداب را دارای سهراب  نی

چشم ترِ سپید دانسته و هردو را جاندار و دارای 
 است.شمار آوردههکارکردی انسانی ب

خروشد رود/ مانده در دامن کوه خاموش است /می
 (31-31)همان:  دشت /خرمنی رنگ کبود

خاموشی و خروش هردو از کارکردهای انسانی 
و حیوانی هستند، ولی سهراب این کارکرد را به 
کوه و رود تعمیم داده و این دو را جاندار 

 است.انگاشته
افسرده است/ رود  هاها پژمرده است /سنگشاخه

 (32)همان:  نالدمی
پژمردن و افسردن و نالیدن هرسه از صفات 

اند و شاعر با نسبت دادن این صفات به انسانی
شاخه و سنگ و رود، هرسه را جاندار انگاشته و 

 است.آراسته« تشخیص»شعرش را به صنعت 

  آمیزی. حس1ّ
 (87ام.  )همان: شب را نوشیده

ام یا حس شب را دیدهگفت: اگر شاعر می
ام، کالمش عادی و متعارف بود، امّا با آوردن کرده
کالمش را « شب»و انتساب آن به « نوشیدن»فعل 

 است.غیرمتعارف و هنجارگریز کرده
ام/ او را بگو: نسیمِ سیاهِ چشمانت را نوشیده

 (88)همان:  آراممام که پیوسته بینوشیده
، از افعالی «امنوشیده»جای توانست بهشاعر می

جست سود می« امبوییده»یا « امحس کرده»چون 
که کالمش متعارف باشد، ولی با آوردن فعل 

 است.ام کالمش را هنجارگریز کردهنوشیده
کشیدم/ خوابی که تصویر خواب کوتاهم را می

 (89گرمی دوزخ را نوشیده بود )همان:
نوشند. کنند، نمیمعموالً گرمی را حس می

ا تصریح بر این نکته که خوابش گرمی سهراب ب
دوزخ را نوشیده، کالم را از شکل متعارف و عادی 

 است.آن منحرف و هنجارگریز کرده
 (93کشید.  )همان : پرده نفس می

جان است و سهراب او را جاندار پرده شیئی بی
کشید از جای میتوانست بهاست. شاعر میانگاشته

آمد، باال جنبش می خورد، بهافعالی چون تکان می
رفت استفاده کند، امّا با نسبت دادن و پایین می
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نفس کشیدن به پرده، کالمش را هنجارگریز 
 است.ساخته

 (93بارد. )همان : فراموشی می

، از «باردمی»جای فعل توانست بهسهراب می
که « شودجاگیر می»یا فعل « گیردمی»افعال 

، امّا ترجیح داده اند، استفاده کندمتعارف و معمول
شمار آورد تا کالمش فراموشی را امری باریدنی به

 غیرمتعارف و هنجارگریز گردد.
ها ریزش رؤیا را در چشمانم شنیدند.  علف

 (141)همان: 
معموالً چشم کارکردش در حوزۀ بینایی است 
نه شنوایی، لذا بهتر بود که شاعر از فعل متعارف 

جست، امّا از میسود « شنیدند»جای به« دیدند»
انگیز کردن کالم خویش جاکه شاعر در پی خیالآن

های دور از ذهن و و بردن خواننده به فضاها و افق
اندیشه است، شنیدن را از جمله کارکردهای چشم 

 است.شمار آوردهبه

 نما        . متناقض۸
تصاویری هستند که دو طرف  نمامتناقضتصاویر 

کنند. انواع دیگر را نفی میها به لحاظ منطقی یکآن
)پارادوکس( در  نمامتناقضمختلفی از این تصاویر 

است، که برخی ادبیات مورد استفاده قرار گرفته
رود؛ گاهی این کار میصورت یک ترکیب بهبه

شود و گاهی تناقض میان عناصرِ یک جمله دیده می
های بین اجزای دو جمله با یکدیگر. یکی از روش

ذهن در متون عرفانی، که کاربردی بسیار آزادسازی 
سازی معنایی است. استفاده از کهن دارد، وارونه

کند و از های وارونه، طبیعت زبان را آزاد مینشانه
کاهد. بدین ترتیب بسیاری از نفوذ زبان قراردادی می

ای های زبانیعارفان در آثار خود از چنین تعارض
خی اشعارش از اند. سهراب نیز در بربهره جسته

است که پارادوکس برای هنجارگریزی استفاده کرده
 شود.در ذیل به چند نمونه اشاره می

روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف/ بام و درِ 
 (24: 1391رود از هوش )سپهری، این سرای می

. زیرا نماستمتناقضسکوت پرحرف، تصویر 
اند و کسی سکوت و حرف دو مقولة متناقض

واحد هم سکوت کند و  هم د در آنِتواننمی
 سکوتش پر از حرف باشد.

 (281)همان: حجراالسود من روشنی باغچه است...
در تناقضی عجیب « حجراالسود»سیاهی سنگ 

 است.با روشنایی همنشین شده
ریزد از پیکر ما. گذرد /رنگ میباد نمناک زمان می

  (42)همان: 
ر شعر باد نمناک زمان ترکیبی تازه است که د

 است.کالسیک و نو دیده نشده
به خشم از پس هر سنگ/ کشیده خنجر خاری 

 ( 45)همان : 
 خنجر خار ترکیبی تازه است.

شود نقش زهر این فکر که این دم گذر است /می
 (47: 1391)سپهری، به دیوارِ رگ هستیِ من.

 دیوارِ رگِ هستی، ترکیبی تازه است.
 (76)همان:  در نمِ زهر است کرم فکر من زنده

کند امری که کرم در جای نمناک زندگی میاین
طبیعی است، اما این که سپهری فکر خود را در تغییر 

اش داشته هایی که در مراحل مختلف زندگیو تبدیل
 است، ترکیبی تازه است.به کرم تشبیه کرده

 (69قایقی ریخته شب بر سر او )همان: 
مانند تصویر قایقی که در تاریکی است و شب 

ریزد، تصویری دزدی کمین کرده بر سر او می
 کامالً تازه است.

گودالی از مرگ پر شده بود/ و من در مردۀ خود 
 ( 125به راه افتادم  )همان:  

گودال معموالً با خاک که امری محسوس است 
شود، امّا شاعر تصویری جدید خلق کرده و پر می

داده جای خاک را به مرگ، که امری معقول است، 
آور و تا ذهن مخاطب خود را در فضایی رعب
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انگیز قرار دهد. در مردۀ خود راه افتادن هم وحشت
ذهن پارادوکس بودنی که دارد تصویری عجیب و 

 افکند.باورنکردنی را در ذهن مخاطب می
 (148کشند. )همان: در مه تصویرها، قبرها نفس می

ای است که در نفس کشیدن قبر تصویر تازه
اسر شعر پارسی کالسیک دیده نشده و حتّی در سرت

شعر نو هم از چنین تصویری خبری نیست. این که 
قبر موجود زنده شود و نفس بکشد تصویری کامالً 

 غریب و البته دور از ذهن و اندیشة مخاطب است. 
رفتم تا در پایان خودم فرو افتم.  رفتم، میو من می
 (157)همان: 

جا افتند، امّا از آنال فرو میمعموالً در چاه یا گود
داند، که شاعر انسان را نسخة جامع عالم کبیر می

شمار آورده. و حد بهعمق و ژرفای او را هم بی
یابی سهراب درحقیقت محور این تصویر تازه، دست

 به معرفت انفس بر پایة معرفت آفاق است.

 نتیجه  
های برجستة عرفان در همة اعصار، یکی از ویژگی

بوده که عارف در دو سطح « ستیزیعادت»ندیشة ا
است تا ایی اتخاذ کردهزبان و معنا همواره شگرده

، چهرۀ حقیقت را بنمایاند. با پس زدن غبار عادت
سپهری نیز در راستای تفکرات نوگرای خود و 

 ، بایدهای پیرامونعتقاد به این که درک ما از پدیدها
ای موروثی هتازه و به دور از معارف و شناخت

ستیزی را در اشعارش ترویج باشد، اندیشة عادت
توان سویی با بررسی اشعار سپهری می از کند.می

نیز تأثیر  ستیز وی در شعرشدریافت اندیشة عادت
زدایی و ذاشته و سپهری از شگردهای آشناییگ

است. امّا نکتة قابل تأمّل هنجارگریزی بهره گرفته
ها ع هنجارگریزیه سپهری از بین انوااین ک

، واژگانی و زمانی( بیشتر از )=معنایی)تصویری(
تشخیص، هنجارگریزی معنایی )تصویری( مانند 

پارادوکس، کاربرد تصاویر و ترکیبات تازه، نماد و 
دیگر  .. استفاده کرده و از انواع.آمیزی وحس

است. دلیل این امر هنجارگریزی کمتر بهره جسته
هراب جستجو کرد که فکری س را باید در نظام

یِ ارائة سو در پرا دارد و از یکگای دروناندیشه
های عرفانی در شعر خود است و مفاهیم و آموزه

کند ، هرگونه رویکرد به گذشته را نفی میاز سویی
رروبی از هستی تازگی و غباو همواره در پی ترو

توان انتظار داشت از است. بنابراین نمی
که مخالف ـ  گرایی(ستان)با هنجارگریزی زمانی

عبارت ه؛ بدیدگاه فکری وی است ـ استفاده کند
عنوان یکی از هبـ  ستیز سهرابدیگر، اندیشة عادت

رگریزی شکل هنجاهبیشتر بـ  های عرفانیویژگی
 است.معنایی بروز و نمود یافته

های ادبی، از سهراب سپهری در کنار سایر آرایه
های خویش بهره ن اندیشهآرایة سمبل و نماد برای بیا

های شعر او برگرفته از عقاید و گیرد. سمبلمی
های عرفانی، فلسفی و اجتماعی اوست. برخی اندیشه

های مختلف نظیر ها به فرهنگاز این سمبل
کند و مسیحیت، هند و چین باستان شباهت پیدا می

البته تأثیرپذیری او از ادبیات عرفانی ایران نیز غیرقابل 
ر است. سمبل و بیان نمادین در شعر سهراب، تا انکا

های نیما، اخوان و شاملو متفاوت حدودی با سمبل
است. او اگرچه در شکستن وزن و عدم رعایت قافیه 
پیرو نیماست، اما به لحاظ محتوای شعری، راهش از 
نیما جداست. شعر سپهری کمتر اجتماعی و بیشتر 

بندی پایتجریدی، فلسفی و غنایی است. عدم
سهراب به جریانات خاص سیاسی، شعر او را به 

کند، چرا که آنان نیز هنر تر میها نزدیکسمبولیست
تابند بلکه دنیای فراواقعی ذهن متعهّد را برنمی

کشند. یکی از اصول خویش را به تصویر می
ها ابهام است. در شعر سهراب نیز ابهام سمبولیست

ل در شعر سپهری شود. اگرچه سمبوفور دیده میبه
دارای بسامد باالیی است، امّا کامالً با معیارهای 

چه مسلّم است، ها مطابق نیست. آنسمبولیست
های کلیدی اشعار سهراب سپهری بسیاری از واژه
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دارای بافت سمبلیک است و بدون در نظر گرفتن 
ها، شعرهای او قابل فهم نیست. معنای نمادین آن

تری ل سرخ نمادهای معروفسیب، کبوتر، نیلوفر و گ
هستند. گویی سهراب به این چهار سمبل توجه 
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