آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮ ،و ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ آﺷﻨﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﺻﻄﻼح ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺎر در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮاﯾﺎِن )ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی( روس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،وظﯿﻔﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﯾﺎ ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎھﯿﻢ آﺷﻨﺎ و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻓﺮمھﺎ و اﻓﺰودن ﺑﺮ دﺷﻮاری ،ﻣﺪت زﻣﺎن درک ﺧﻮاﻧﻨﺪه را طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮐﺮده و ﻟﺤﻈﻪ ادراک را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻟﺬت و ذوق ادﺑﯽ ﮔﺮدد.
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ از ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺷﻌﺮ ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن روی ﻣﯽدھﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻌﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﻋ ﻤﻠﯽ روی
زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﺷﻌﺮی او و زﺑﺎن روزﻣﺮه و ﻋﺎدی ﺗ ﻤﺎﯾﺰی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﻣﯽﺗﻮان آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗ ﻤﺎﯾﺰ ﻗﻠ ﻤﺪاد
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت و ﺗ ﻤﺎﯾﺰ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﻌ ﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺷﻌﺮی در ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن آن اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮش واژهھﺎ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌ ﻤﻮل و ﻋﺎدی آن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رﺳﺘﺎﺧﯿِﺰ ﮐﻠ ﻤﺎت« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮز ﺷﻌﺮ و ﻧﺎﺷﻌﺮ ھ ﻤﯿﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠ ﻤﺎت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪی دارد
وﻟﯽ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ
»آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ« ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠ ﻤﺎت در ﻣﺤﻮر زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻠ ﻤﺎت در ھﻨﺠﺎر ﻋﺎدی ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺗﺸ ّ
ﺨﺺ وﯾﮋهای
ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ،ھﻨﺮ ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠ ﻤﺎت ﻣﺮده ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺮﯾﺖ در ﮐﻼم ﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺬت ادﺑﯽ ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻮزهھﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ
ﭘﺲ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎطﺐ آﺷﻨﺎ و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در دو ﺣﻮزه ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد:
 (١ﺣﻮزۀ ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ:
آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮﻣﻌ ﻤﻮل و ﻧﺎﻣﺘﺪاول ﮐﻠ ﻤﺎت .ﺷﺎﻋﺮ واژهای را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﮐﮋ و ﻣﮋ«
از اﺗﺒﺎعاﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽ ﻟﻨﮕﺮ ،ﮐﮋ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﮋ ﻣﯽﺷﺪ« .ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﮫﺎ از ھﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻨﺎزداﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﯾﺎ آوردن ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ »ﺗﺮﯾﻦ« ﺑﺮای ﺻﻔﺖ ﻋﺎدی »ﯾﮕﺎﻧﻪ« ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﮫﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ اﺳﺖ:
»ای ﯾﺎر ،ای ﯾﮕﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎر! «
 (٢ﺣﻮزه ﻧﺤﻮ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن:
آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺤﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ھﻢ زدن ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﻮری زﺑﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن اﺟﺰای ﺟ ﻤﻠﻪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻧﺤﻮ آن ،ﻣﺜﻼ ٌ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی:
»اول ﻣﻨﻢ ﮐﻪ در ھ ﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺗﻮ در ﻧﻈﺮم ھﯿﭻ ﻣﻨﻈﺮی«
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮی زﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻣﺼﺮع دوم ،اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻘﺎم ﺧﻮدش را در ﻋﺎﻟﻢ از ھ ﻤﻪ ﮐﺲ
ﻣ ﻤﺘﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠ ﻤﻪ »زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺗﻮ «...ﺗ ﻤﺎم ﺟﮫﺖ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻼﻏﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺴﺤﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (٣ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی ﺗﺎزه
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن »ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی ﺗﺎزه از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﮐﻠ ﻤﺎت ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠ ﻤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﻣﻌ ﻤﻮل ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ در ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻧﻌﺮۀ ﺳﻨﮓ« در
اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع:
»ﺧﻮاب درﯾﭽﻪھﺎ را ﺑﺎ ﻧﻌﺮۀ ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﻦ«.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ از ھ ﻤﺎن اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺳﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم در ﻧﻘﺪادﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت را از ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺘ ﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎزهای از ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ رھﻨ ﻤﻮن ﮔﺸﺖ .ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖھﺎی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻗﻮاﻋﺪ ھﻨﺮی ﻧﻮ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﺳﺒﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯽرﯾﺰی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
] [١ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﷴرﺿﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﺗﮫﺮان ،آﮔﺎه ،١٣٧٣ ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،ص.٣-۶٣

] [٢ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ )ذواﻟﻘﺪر( ﻣﯿ ﻤﻨﺖ ،واژهﻧﺎﻣﻪ ھﻨﺮ ﺷﺎﻋﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻨﺎز ،١٣٨۵ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺳﻮم ،ص.١١
] [٣ﻣﮑﺎرﯾﮏ ،اﯾﺮﻧﺎرﯾ ﻤﺎ ،داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ادﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﮫﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﷴ ﻧﺒﻮی )ﺗﺮﺟ ﻤﻪ( ،ﺗﮫﺮان ،آﮔﺎه ،١٣٨۴ ،ﭼﺎپ اول ،ص.١۴
ﻣﻨﺎﺑﻊ:

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﷴرﺿﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﺗﮫﺮان ،آﮔﺎه ،١٣٧٣ ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،ص.٣-۶٣
 ↑ .٢ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ )ذواﻟﻘﺪر( ﻣﯿ ﻤﻨﺖ ،واژهﻧﺎﻣﻪ ھﻨﺮ ﺷﺎﻋﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻨﺎز ،١٣٨۵ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺳﻮم ،ص.١١
 ↑ .٣ﻣﮑﺎرﯾﮏ ،اﯾﺮﻧﺎرﯾ ﻤﺎ ،داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ادﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﮫﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﷴ ﻧﺒﻮی )ﺗﺮﺟ ﻤﻪ( ،ﺗﮫﺮان ،آﮔﺎه ،١٣٨۴ ،ﭼﺎپ اول ،ص.١۴

ﻣﻨﺒﻊ

ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ  :اﺻﻄﻼﺣﺎت ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

