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محمدرضا شفیعی کدکنی 	 	 آشنایی	زدایی	

ت�ویقینم�یدانک�هان�درراِهاو
او درگاِه الی�ِق »ع�ادت« نیس�ت

هرچ�هاز»ع�ادت«روددرروزگار
نیس�تآنرابا»حقیقت«هیچکار

عطار،مصیبتنامه)1(

برای ساده تر کردِن مفهومِ آشنایی زدایی)2(،  از مثالی که بارها و بارها در کالس درس استفاده 
کرده ام بار دیگر ناچارم استفاده کنم،  زیرا بسیار ساده و حّسی است: اگر قلوه سنگی را، با نیروی 
تمام،  به طرِف شیشة پنجره پرتاب کنیم، حادثه ای که ازین کار حاصل می شود این است که 
تمام یا بخش اعظم اجزای شیشه به روی زمین خواهد ریخت. درین موقع ما فعِل »شکستن« 
را به کار می بریم. حال اگر سّکة پنجاه ریالی را با ضربه به سوی پنجره پرتاب کنیم، نوع حادثه 
به گونه ای دیگر خواهد بود. احتماالً شیشه سِر جای خود خواهد ماند ولی یک خط روی 
شیشه خواهد افتاد. در اینجا ما از فعل »تَرک برداشتن« استفاده می کنیم و می گوییم: شیشه »تَرک 
برداشت«. هر کس زباِن فارسی را در حدّ  ابتدایی بداند،  مرزِ میان ِ »شکستن« و »تَرک برداشتن« 

را به خوبی احساس می کند.
حال اگر بخواهیم این دو گونه »حادثه« را در موردِ  سرنوشِت شیشه بیان کنیم یا بهتر است 
»تَرک  به  نسبت  است  مهم تری  حادثة  »شکستن«  گفت:  همه خواهند  کنیم،   ارزیابی  بگوییم 

برداشتن«. پس، تَرک برداشتن واقعة کم اهمیّت تر و ساده تری است.
1( مصیبت نامه ، چاپ شفیعی کدکنی،  سخن، تهران، ص  219 و تعلیقات همان کتاب،  ص 577 و نیز موسیقی 
شعر، صص 28 ـ 29 که نشان می دهد عارفان ایرانی، قبل از صورتگرایان روس به این مسأله توجه کرده بوده اند 
که هر چیز وارد قلمرو عادت شود، بی اثر خواهد شد و صائب فرموده است: »عادت به هر دوا که کنی بی اثر 
شود.« نیز بنگرید به مقالة ما با عنوان »از عرفاِن بایزید تا فرمالیسِم روسی« در مجلة هستی، دورة دوم، سال 

defamiliarization (2دوم، شمارة 3 )پاییز 1380(، صص 12 ـ 28.
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حاال از چشم انداز دیگری به همین دو کاربردِ »شکستن« و »ترک برداشتن« می نگریم. اگر 
بگوییم: وقتی خبر فوت پدرِ شما را شنیدم »دل شکسته«  شدم یا وقتی آن حرف را به من زدید 
»دلم شکست«، میزاِن  تأثِر شما بیشتر بوده است یا وقتی که در همین دو جمله جای کلمه ها را 
عوض کنیم و بگوییم: وقتی خبر  فوت پدر شما را شنیدم »قلبم تَرک برداشت« یا وقتی شما آن 
حرف را به من زدید قلبم تَرک برداشت. میزانِ  تأثِر  عاطفِی شما، در برابِر یک واقعه، در کدام 
»فعل« بیشتر جلوه می کند؟ بی گمان همه خواهیم گفت: در »قلبم تَرک برداشت«، میزان اندوه 
و غِم گوینده بسی بیشتر است، در صورتی که معنای قاموسِی شکستن بسی نیرومندتر از تَرک 
برداشتن است. چرا درین سیاق،  ما وقتی می گوییم »قلبم تَرک برداشت،« تأثِر بیشتری را نشان 
می دهیم تا وقتی بگوییم »دل شکسته شدم«؟ صورتگرایاِن روْس این مسأله را به خوبی توضیح 
می دهند. بر طبِق نظریة ایشان ما با تعبیِر  »دل شکسته شدن« اُنس و عادت داریم و از بس در 
زباِن روزمّره تکرار می شود، ما به آن ُمعتاد شده ایم، توجه ما را به خود جلب نمی کند، اما تعبیر 
»ترک برداشتن قلب«، چون بیاِن ناآشنایی است، بیشتر در ما اثر می گذارد، با اینکه مفهومِ  قاموسِی 

»شکستن« بسی نیرومندتر از »ترک برداشتن«  است.
تمام کنایاِت زبان برای اهل زبان چنین حالتی را به خود می گیرند. هر کنایه در آغاز »غریب« 
و دارای »نقطة تعجب« بوده است ولی بر اثِر کثرِت استعمال،  چندان »رسانگِی«  خود را از دست 
می دهد که ما هرگز به آن توّجه نمی کنیم، اما اگر بعضی ازین کنایه ها به زبان دیگری  که در 
آن زبان چنین کنایه ای وجود ندارد ــ ترجمه شود، اهِل آن زبان به شّدت تحِت تأثیر آن قرار 

خواهند گرفت. 
ِ دانشجویی، در پاریس، ما جمعی دانشجو بودیم که  یکی از دوستان می گفت: در روزگار 
در منزل یک پیرزِن فرانسوی زندگی می کردیم. هر کس اتاقی جداگانه اجاره کرده بود و مبلغی 
بود.  تعیین شده  مال  االجاره  به طور مساوی،  جزءِ   اتاق،  برِق هر  اجاره می پرداخت. مخارِج 
بعد از مدتی پیرزن متوّجه شده بود که درین جمِع مستأجران، غیر از المِپ برق، کسی هست 
که مصرفی دیگر هم دارد و این کار سبِب افزایِش صورت حساِب برق ساختمان شده است. 
هرچه کوشیده بود که عامِل  افزایش مصرف برق را کشف کند، نتوانسته بود. ناچار آمده بود و 
در یک یِک اتاق ها به جستجو پرداخته بود تا ببیند که آیا کسی اُتوی برقی یا وسیله ای که برق 
مصرف کند دارد؟ در ضمِن جستجو رفته بود به سراغ چمداِن  یکی از دانشجویاِن ایرانی که 
اُتوی برقی اش را در آن پنهان کرده بود. وقتی پیرزن خواسته بود درِ چمداِن آن دانشجو را باز 
کند، دانشجو به زباِن  فرانسه گفته بود: »مادام! دست به چمداِن  من نزن، شاید سِر بریده توِی 
 آن باشد!« او با ترجمة این کنایة فارسی به زباِن فرانسه خواسته بود بگوید به امورِ شخصِی من 
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چه کار داری؟ اما آن پیرزن که برای نخستین بار با تعبیِر »سِر بریده در چمدان« روبه رو شده بود 
از شّدِت وحشت زبانش بند آمده بود و گفته بود: »وای! سِر بریده در چمداِن شما!« و غش کرده 
بود و کار به آمبوالنس و بیمارستان کشیده بود. ما، روزی هزار بار این کنایه را به کار می بریم 
که »دست نزن! شاید تویش سر بریده باشد.«  و هیچ گاه به معنی »سِر بریده« نمی اندیشیم، به آن 
عادت کرده ایم و از آن مفهوم سّری بودِن یک امر را می فهمیم و هیچ گاه ذهِن ما به طرِف »سِر 
بریده« نمی رود. اما آن پیرزِن فرانسوی وقتی با ترجمة »سِر بریده در چمدان« روبه رو شده بود، 
از وحشت غش کرده بود. چون برای او تکرار وجود نداشت تا سبب عادت شود  و عادت، 

سبِب از دست رفتن رسانگی و انتقاِل معنی.
مثاِل بسیار ساده ای که صورتگرایاِن روس برای مسألة »عادت« و کاستِن »عادت« از نیروی 
رسانگی می زنند این است که می گویند: اهالی شهرهای ساحِل دریا، دیگر، صدای امواج را 
نمی شنوند زیرا به آن معتاد شده اند، اّما کسی که برای اولین بار واردِ چنین شهرهایی می شود 
نظِر  از  است.  نشده  معتاد  امری  او  برای  هنوز  زیرا  می شنود  را  امواج  این صدای  مدتها  تا 
صورتگرایان،  کار هنرمند آشنایی زدایی است و زدودِن »غبارِ عادت«)1( از چشِم ما. آشنایی زدایی 

1( »غبارِ عادت« از اندیشه های ژرِف موالناست که می گوید بیِن  انسان و درِک  حقایق جهان، غباری از »عادت« 
پاشیده شده است و آن غبار مانع از رؤیِت حقایق می شود. ←

• دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی )عکس از: زهرا حامدی(
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در همة هنرها بی نهایت است. هر نوع تغییری که در حوزة  »وظایِف« »هنْرسازه«ها ایجاد شود 
عماًل آشنایی زدایی حاصل خواهد شد.

وقتی فصِل مربوط به آشنایی زدایی و آراءِ صورتگرایاِن روس را در موسیقی شعر می نوشتم، 
به چند شاهد در حوزة کاربردهای زبان اشاره کردم و از چشم اندازِ  بی نهایتِ  مقولة آشنایی زدایی 
سخنی نگفتم. اآلن متوجه شده ام که دانشجویان،  غالباً، مفهومِ آشنایی زدایی را در همان دایرة  
مثالهای من محدود کرده اند و هر مقاله یا رساله ای که می نویسند، فقط، از همان چشم انداز و 
از طریق همان مثالها مسائل را تعقیب می کنند. واقِع  امر این است که آشنایی زدایی، در نظِر 
صورتگرایاِن روس، هر نوع نوآوری در قلمرِو ساخت و صورت ها است و هر پدیدة کهنه ای 
را در صورتی نو درآوردن؛ یعنی »هنْرسازه« )artistic device( را از نو زنده کردن و فّعال 
کردن. مثاًل یک تشبیه را که، به عّلت تکرار،  دستمالی شده و نمی تواند فّعال باشد، از طریقی 

فّعال کردن.
بگذارید مثالی ساده بیاورم تا تفهیم بهتری از مقولة  آشنایی زدایی داشته باشیم. اگر صد بار 
من بگویم که چهرة معشوِق  من مثِل آفتاب است، یک تشبیه قدیمی یا هنْرسازة  غیرفّعال را به 
کار برده ام. صد بار هم اگر این »پیام« را به عبارتی ازین دست مکّرر کنم غیر ازین که خواننده یا 
شنونده حوصله اش سر برود و احساس نفرت کند حاصلی نخواهد داشت. هم چنین اگر شاعر 
جامِ شراب را در زاللی و روشنی به آفتاب تشبیه کند که جام شراب ماننِد  خورشید است )یک 
هنرسازة از کار افتادة دیگر را مورد استفاده قرار داده است(، اگر صد بار این »پیام« را با عباراتی 
از همین دست مکّرر کند جز خسته کردن و متنفر کردِن مخاطب هیچ حاصلی نخواهد داشت 

اّما یک شاعر نه چندان مشهور، در دورة  صفوی یا قاجاری گفته است:
ــِر میخانه مگذر کاین حریفان یا ببوسندت که یاری یا بنوشندت که جامیآفتابا، از س

همان حرِف  بسیار مبتذل و مکّرر را یعنی همان هنرسازة دستمالی شده و مبتذل را صورتی 
تازه بخشیده و از آن آشنایی زدایی کرده و به آن زندگی بخشیده است. حرِف  تازه و بدیعِ  این 
شاعر همان پیام های مبتذِل پیشین بود که روی معشوِق من مثل آفتاب است و یا جامِ شراب 
مانند آفتاب است. همین که گوینده از شکل گرامرِی »َوجهِ خبرِی ساده« که »آفتاب مثل چهرة 
معشوق من است« یا »چهرة  معشوق من مثل آفتاب است«  عدول کرده و از یک بیاِن  خطابی بهره 
برده است، خود نوعی آشنایی زدایی است و امری را که از فرِط تکرار مبتذل شده بوده است، 
در جامه ای نو عرضه کرده است. این کار آشنایی زدایی است و به تعبیر صورتگرایان روس 

← بنگرید به موسیقی شعر، صص 18 ـ 19 و مثنوی، چاپ نیکلسون، 336/1؛ نیز غزلیاِت  شمس تبریز، مقدمه، 
گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، 1388،  ص 196.
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هنْرسازه ای را که دیگر کارایی و حیات نداشته است، با نوآوری خود، زنده کرده است و فّعال.
همین تشبیهِ دستمالی شدة »روی معشوق« و »آفتاب« را یک شاعر دیگر،  در هزار سال پیش 
ازین، به گونه ای دیگر آشنایی زدایی کرده است. شما می دانید که »نیلوفر« ُگلی است که در میان 
برکه ها و در میان آب می روید. شب که می شود به زیِر آب فرو می رود و با طلوِع آفتاب سر از 
میاِن آب بیرون می آورد. حال ببینید این شاعر، هزار سال پیش ازین، چه گونه این تشبیهِ کهنه را 

نو کرده و آشنایی زدایی کرده است:
ــه باغی ــبی ب ــر برگذری ش ــت)1(گ کِش نیلوفر میاِن آب اس
ــرآَرد ب ــر  س آب  از  ــر  ــت)1(نیلوف ــدارد رویت آفتاب اس پن

)1(

با چنین چشم اندازی وقتی شما با هر »متِن« هنری و خاّلق روبه رو شوید از رباعیات خیام 
تا دیوان حافظ تا غزلهای سعدی و تمام آثار برجستة ادبیاتِ  بشری، خواهید دید که آن هنرمند، 
حرفی را که دیگران، حتّی عامة مردم، به کّرات از آن سخن گفته اند و از فرط تکرار خسته کننده 
شده است به گونه ای صورت نو بخشیده،  که ما با لّذت از آن استقبال می کنیم. در دورة سبک 
هندی شاعران، فّعال کردِن هنْرسازه ها را »معنی بیگانه« می خوانده اند و در جوهر اندیشة  ایشان 
هم چیزی از نوِع آشنایی زدایی وجود داشته است که به صورِت  »معنی بیگانه« خود را نشان 
می داده است. الزم به تعیین و انتخاب نیست. هر بیِت درخشان و برجسته ای که نظر شما را 
جلب کند و به تسخیِر روح شما بپردازد وقتی به عمِق ساختار آن برسید خواهید دید که در 
اصل حرِف تازه ای نیست؛ حرفی است که از دیگران، و حتّی عامة مردم هم، گاه آن را شنیده اید 
ولی صورتی که این هنرمند بدان بخشیده سبب شده است که در نظر شما »نو« و »غریب« و 
»غیِر آشنا« جلوه کند. تمامِ نوآوری های در حوزة  ادبیات و هنر، جز در موارد بسیار استثنایی و 

نادر،  از مقولة آشنایی زدایی است.
سراسِر دیوان حافظ، مظاهِر آشنایی زدایی است. هر بیِت آن که موردِ تأمل قرار گیرد، نقطة 

جّذاب و خیره کننده اش مرتبط با مقولة آشنایی زدایی خواهد بود.
آشنایی زدایی حّد و مرزی ندارد. هر نوع نوآوری در هنر، آشنایی زدایی است زیرا در عالم 
هنر هیچ حرِف تازه ای وجود ندارد و در عین حال اگر چیزی واقعًا  هنر باشد، حتماً تازه است 

و »غریب« و »ناآشنا«.
حتّی کوشش نخستین شاعران جهان در اینکه احساس خود را ـ که همان احساس اهالِی 
عصِر ایشان بوده است ـ در شکِل »موزون« و همراهِ »قافیه« یا به یارِی  تشبیه عرضه کنند، خود 
نوعی سعی در راه آشنایی زدایی بوده است. وقتی مادری برای کودِک خود از »اَتَل َمتَل توتوله« 

1( نمونة نظم و نثر فارسی از آثاِر  اساتیِد متقدم، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ تابان، تهران، 1343
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سخن می گوید با کلمات،  عملی انجام می دهد که طفل احساس غرابت و تازگی می کند. وزِن 
عروضِی اتل متل توتوله و تکرارِ ]t[ در طوِل سطر، خود نوعی آشنایی زدایی است از حروف و 
کلماِت روزمره. در طوِل روز، مادر،  صدها کلمه را به کار می برد و کودک هم آنها را می شنود 
ولی مجذوِب آن کلمات ـ که در زنجیرة عادی و طبیعِی زبان قرار دارند ـ نمی شود اّما وقتی 
ساختارِ جمله وزِن عروضِی »اتل متل توتوله« را به خود گرفت و تکرار صامت ]t[  درین حجم 
اندک به بسامِد چهار رسید، توّجه کودک را جلب می کند. با این عمل،  کلمات از حالتِ  عادی 
و تکراری خود،  برای کودک، بیرون می آیند و آشنایی زدایی می شوند. کودک از ریتم جمله و 

تکرار ]t[ ها احساس غرابت می کند و لّذت می برد.
از  است.  آشنایی زدایی  هنرها مصداق  و  ادبیات  در حوزة   نوآوری  و  ابداع  نوع  هر  پس 
همین جا نتیجه می توان گرفت که آشنایی زدایی امری است نسبی. چیزی که برای ما معمولی و 
مکّرر به نظر می رسد، برای کسی که سوابق امر را در اختیار ندارد و از آن بی خبر است ممکن 

است مصداِق »غریب« و »ناآشنا« و »بدیع« و »نو« جلوه کند.
تمام »شگرد«هایی که در ادبیاِت بشری وجود دارد،  و بعضی از آنها ـ تقریبًا  بخِش اعظِم 
آنها ـ امری است جهانی و در میان همة  ملل و همة  زبانها و همة ادبیات ها، شناخته شده و رایج 
است مثل مقولة »وزن« یا مقولة »قافیه« یا مقولة »تشبیه« یا »استعاره« و... بعضی ازین شگردها 
در بعضی از فرهنگ ها بسیار شاخص و عامل خالقیت اند ولی در فرهنگ های دیگر یا شناخته 
نیستند و یا اگر مصادیقی داشته باشند،  چندان حالتِ  چشم گیر و خاّلق نخواهند داشت؛ مثِل 
مقولة »ردیف« در شعِر فارسی. یکی از موهبت های بزرِگ شعِر فارسی ردیف است. بخش 
عظیمی از خاّلقیت شاعران ایرانی و سهم چشم گیری از تشّخص کارشان در بهره وری از ردیف 
است. اّما در زبان انگلیسی اگر کسی بخواهد از امکاناتِ  ردیف بهره ور شود با تنگناهای عجیب 
و دست وپاگیر روبه رو خواهد شد. بنابرین، ردیف یک هنْرسازه artistic device یا »شگرد« 
یا یک امکان برای آشنایی زدایی و ابداع و خاّلقیت است که در زبان فارسی محورِ بسیاری از 
نوآوری های نوابغی از نوع مولوی و حافظ و سعدی و از چشم اندازی خاقانی بوده است. در 
فرهنگ های دیگر،  بهره وری از ردیف یا محال و دشوار است و یا محدود و با نتایج نه چندان 
چشم گیر. مثاًل در زبان عربی بازدهِ  خالقیّت ردیف بسیار محدود است و کمتر شعر موفّقی در 

زبان عربی می توان یافت که در آن از »شگردِ« ردیف استفادة خالق شده باشد.
این که ردیف و بهره وری از ردیف در خالقیّت شاعران بزرگ ایران چنین جایگاهی دارد 
ولی در عربی و انگلیسی این کار با دشواری و بازدهِ  اندک و غیرشاخص همراه است، مربوط 
به ساختارِ زبانِ  فارسی است. ساختارِ  عربی اقتضای چنین بهره مندیی را ندارد. ممکن است 
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در عربی هم »شگرد«هایی وجود داشته باشد که در زبان فارسی نباشد، مثاًل ساختِن کلماِت 
هماهنگ در صورتِ  اوزان صرفِی زبان عرب که ما می توانیم بر وزِن »فاعل« صدها کلمه بسازیم 
یا بر وزِن »مفعول« و... چنین امکانی سبب شده است که در موسیقِی درونِی شعر عربی شاعران 
ازین شگرد بهره های بسیار ببرند. شما در اوجِ  خاّلقیت های شاعرانی از نوع ابوتّمام و متنبّی 
بهره وری ازین شگرد را به صورتِ  خیره کننده ای می بینید. در زبان فارسی یا انگلیسی چنین 
امکانی وجود ندارد. مثاًل درین بیت ابوتّمام، چهار کلمه بر وزِن صرفِی ُمْفتَعِل، بسیار طبیعی آمده 
و موسیقِی شعر را به گونة  شگفت آوری گسترش داده است. در قصیدة  معروف »فتِح َعّموریه« 

به مطلِع »السیُف اَْصَدَق اِنباًء مَِن الُکتُِب« می گوید:
ُمنْتَقٍِم بِاهللِ  ُمْعتَِصٍم  هلِلِهّ ُمرتَقٍِب فی اهللِ ُمرتَغٍِب)1(تَْدبیُر 

)1(

فرهنگ های  در  شگردها،  بعضی  از  بهره وری  و  آشنایی زدایی ها  بعضی  امکان  بنابراین، 
مختلف نمی تواند یکسان باشد. مثاًل »قافیه« به عنوان یک device در زبان فارسی و در زبان 
عربی دامنة گسترده ای دارد. گاه، شاعر می تواند از ده ها و حتی صدها قافیه، در فارسی و عربی، 
استفاده کند اّما در زبان انگلیسی این کار از شمار انگشتان یک دست که بگذرد با دشواری و 

تنگنا روبه رو می شود.
از این روی، هر فرهنگی ممکن است deviceهای ویژه و طبعاً ابزارهای ویژة آشنایی زدایی 
را در اختیار داشته باشد. اما ابزارهای آشنایی زدایی جهانی و جهان شمول از نوع وزن و قافیه 
و تشبیه و استعاره  و انواع مجازها، اموری هستند که در فرهنگ بشری شناخته شده اند و همة 

هنرمندان و شاعران از آنها سود برده اند.
اگر  کرد،  مجذوب خود  را  شما  که  وقتی  بگیرید،  نظر  در  که  را  حافظ  دیوان  بیِت  هر 
تواناییِ کافی برای تحلیلِ  ساختار و جانبِ  مفهومِی آن را داشته باشید ـ یعنی آگاهی کافی در 
موردِ  سابقة کار هنرمند و آنچه از اسالف، موردِ نظر او قرار داشته است و امروز بدان »متن 
پنهان« یا intertextuality می گویند ــ خواهید دید که حافظ تنها هنرش در آشنایی زدایی 
است. در آن سوی آشنایی زدایی، یا حرِف مکّرر مبتذل شناخته شده ای است یا ارتقا دادنِ  درجة 
آشنایی زدایِی دیگران است، همان حرفی که او خود درین گونه موارد آورده است و ضرب المثل 

شده، اّما هیچ کس متوّجه ارتباِط آن با مسألة آشنایی زدایی و فهم قدما از آن نشده است.
ــتیک نکته بیش نیست غِم عشق و ای عجب ــنوم نامکّرر اس ــر زبان که می ش از ه

و این »نامکّرر« بودن حاصل همان آشنایی زدایی هایی است که شاعران و هنرمندان همیشه با 

1( شرِح دیواِن ابی تّمام، ایلیا الحاوی، داُرالکتاب اللبنانی، بیروت، 1981، ص 27.
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آن سرو کار دارند و با فّعال )motivated( کردِن  »هنْرسازه«ها مانع از آن می شوند که تکراری 
و مبتذل جلوه کند.

در سراسِر دیواِن حافظ یک »بیت« نمی توان یافت که به اعتبارِ »معنی« و »صورت« بی سابقة 
مطلق باشد. بر فرِض محال اگر چنین موردی پیدا شود،  این ماییم که از منشأ آن بی خبریم 
و نمی دانیم که حافظ درین سخن به کدام شعر و کدام تجربة  شعری قبل از خود نظر داشته 
است؛ بسیاری از آثارِ قدما و معاصران حافظ امروز برای ما باقی نمانده است. بنابرین، آن مورد 
استثنایی و خاص هم پیشینة خود را داشته است ولی درین روزگار در اختیارِ ما نیست، یعنی 
دیواِن شاعری که حافظ ازو بهره ُجسته است یا از میان رفته یا ما از نسخة آن، هنوز، بی خبریم.

از هر جای دیوان حافظ که شروع کنم و نمونه بیاورم خواننده ممکن است بگوید: درین 
مورد چنین است، بقیة دیوان ازین  گونه نیست. بنابرین بهتر است به تحقیق هایی که معاصراِن ما 
در حواشِی دیوان و شعِر حافظ کرده اند نگاهی بیفکنیم تا ببینیم که حافظ هیچ »حرف« تازه ای 
ندارد . همة  حرف های او در دیوان های قدما و معاصرانش سابقه دارد. او یک هنر دارد و آن 
عبارت است از »آشنایی زدایی« یعنی حرف های تکراری و دستمالی شدة دیگران را در ساخت 
و صورتی نو عرضه کردن و با فّعال کردِن »هنْرسازه« های مرده چیزهایی را که بسیار »تکراری« 
و »آشنا« و »بی  رمق« هستند به گونه ای درآوردن که خواننده احساس »غرابت«  و »تازگی« کند 
و در نظرش امری بدیع و نو جلوه گر شود، همان »معنی بیگانه« در تعبیِر شاعراِن عصِر صفوی.
آنچه عامِل اصلِی آشنایی زدایی است همان »شگرد«ها است. به ظاهر چنین می نماید که این 
»شگرد«ها ــ که بخش اعظم آنها جهانی است و در ادبیات تمام ملل شناخته شده است ــ 
دامنه ای محدود دارند. پس اینهمه ابداع و نوآوری در دایرة امکاناتی که محدودند، چه گونه قابل 
 device تصور است؟ حق این است که بگوییم »وزن« یا »استعاره« به اعتباری »یک« شگرد

است ولی به اعتبار دیگر و در مقامِ عمل،  دقیقاً مصداِق »بی نهایت« است.
درین مباحث، بنیادِ کار بر سادگی و اختصار است و من نمی خواهم مبحِث آشنایی زدایی 
را، بیش ازین درازدامن کنم اّما  از آوردِن یک نمونه ناگزیرم. بهتر است که از حافظ که خداوند 

آشنایی زدایی است مثالی بیاورم. از همان غزِل آغازِ دیوان خواجه. ببینید موالنا فرموده است:
ــار چونی؟درین دریا و تاریکی و صد موج ــتِی پُرب ــو اندر کش ت

دیوان شمس، 35/6
و حافظ گفته است:

ــاحل هاشِب تاریک و بیِم موج و گردابی چنین هایل ــبکباراِن س ــا دانند حالِ  ما س کج
دیوان حافظ، 1
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دیگر  و  قافیه  و  وزن  تغییر  با  که  است  شعری  مادة   یا  روحی  حالتِ   یا  احساس  همان 
هنْرسازه ها artistic devices آشنایی زدایی شده و به چنین صورت شگرفی درآمده است و 

از آخرین غزل دیوان خواجه این بیت را بخوانید:
این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گوییمی خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی؟

همان حرف سعدی است، به خصوص که عشق و مستی در شعر خواجه دو روی یک سکه 
است:

ــحری ــرا،  آن بلبِل س ــت م ــی چه گف ــق بی خبریدان ــو خود چه آدمی یی کز عش ت

روایت(  رتوریِک  و  قافیه  و  )وزن  هنْرسازه ها  تغییِر  با  و  است  پیام  اصلِ  سخن یک  که 
دگرگون شده است و آشنایی زدایی.

بخِش عظیمی از مباحِث مربوط به »آشنایی زدایی« بازگشتش به مقولة »رتوریک« است و 
تنوع جویی های بی نهایتی که در عرصة رتوریک همیشه وجود دارد: آنچه ُجرجانی آن را »علِم 
معانیِ  نحو« می خواند و هرگونه تغییر ساختاریِ  جمله را دارای سایه روشن های معناییِ  متفاوت 
می داند و حق با اوست و امروز در مطالعات discursive دامنة این گونه دقّت ها بی کرانه است.
یک نکتة دیگر را دربارة  مقولة  آشنایی زدایی بگویم و این بحث را فعاًل  خاتمه یافته تلّقی 
کردِن  فّعال  دارد،   اهمیّت  فرمالیست های روس  دیدگاهِ  از  آشنایی زدایی  بحِث  در  آنچه  کنم. 
»هنْرسازه «های ازکارافتاده است.)1( بر طبِق نظریة عاّم ایشان، هنْرسازه ها، بر اثِر کثرِت استعمال، 
ِ هنرمند این است که آن هنْرسازه های مرده را با  توانایِی القاءِ خود را از دست می دهند و کار 
نظام بخشِی جدید خود و با رتوریِک شخصِی خود زنده و فّعال می کند. حافظ نخست گفته 

بوده است:
بِنُْت العِنَب که صوفی اُمُّ الخبایثش خواند)2(

و بعد متوّجه شده است که تقابُِل »بنُت العنب/ اُم الخبایث« )توازِی دختر و مادر( به عنوان 
یک device کارکردِ خود را از دست داده است و ذوق های فرهیخته مسحورِ  آن نخواهند شد، 

1( برگسون )1859ـ1941( گفته است »ما واقعیت اشیاء را نمی بینیم. در اغلب موارد خود را بدان قانع می کنیم 
 Bergson: Laughter, .اشیاء را می خوانیم.« این سخن را او در کتاب خنده گفته است lables که برچسب های

p. 159. دربارة تأثیرپذیری صورتگرایان روس از نظریة برگسون ←
 J. Curtis: “Bergson and the Russian Formalists”, in Comparative  Literature, 28 (Spring
.1976): 109-21

به نقل از:
Boris Eikhenbaum; Voices of Russian Formalists, by Any, Carol Joyce, Stanford University 
Press, 1994, p. 58.
2( بنگرید به دیوان حافظ، چاپ استاد خانلری، 1160/2 و دفتِر دگرسانی ها در غزل های حافظ، دکتر سلیم 

نیساری، 100/1 و بحث ما در موسیقی شعر،  صص 432 ـ 421.
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بنابرین، با صرِف نظر از یک »هنرسازة« نیم مرده یا نیمه فّعال، از موسیقی ــ که »وجه غالِب« 
dominant سبِک شخصی او در دوراِن کماِل شاعری اوست و فّعال ترین عنصر ــ بهره برده 

و گفته است:
آن تْلخ َوش که صوفی اُمُّ الخبایثش خواند

موسیقی تکرار ]خ[ و ]ش[ کارایی هنری بیشتری یافته است و حرِف معمولِی »من دوستدارِ 
شراب و مستی هستم« را نو کرده و آشنایی زدایی.

یک مثاِل دیگر از خواجة شیراز: سنایی در حدیقه این فکر را که »هرکه عاشق شود، زندگی 
جاودانه خواهد یافت« بدین گونه بیان کرده است:

ــق برتابد ــو چون صبِح عش نه تو کس را نه کس تو را یابد)2(بر ت
ــری بیش)1(چون بترسی همی ز مردِن خویش ــقی باش تا نمی عاش
ــدگان را بُرد ــاِن زن ــه اجْل ج هرکه از عشق زنده گشت نُمرد)2(ک

)1( )حدیقه، 330(

و این فکری است که همواره در ادِب صوفیه به صورت های مختلف در حال تغییر محل 
و تغییر نقاب است و از قدمای صوفیه نقل شده است که »ااَل اِنَّ اَولیاَء اهللِ ال یَموتون«)2( یعنی 
»دوستان خدا )= دوستی/ عشق( نمی میرند.« سنایی خود همان حرِف حدیقه را با تغییراتی در 

هنْرسازه های دیگر به صورتی نو درآورده است که
آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست

هرگز گمان مبر که مر او را فنا بَُود)3(

و خواجه همة  آن حرفها را که در روزگارِ او تکراری به نظر می رسیده، با تغییر هنْرسازه ها، 
دگرگون کرده و گفته است:

ــم دوامِ ما)4(هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق َ ــدة عال ــت بر جری ثبت اس
)4(

وقتی بیت حافظ را ــ که قرنهاست به گونة ضرب المثل درآمده ــ می خوانیم هرگز به این 
نمی اندیشیم که این همان حرفهای سنایی و ماقبِل سنایی است. اینها همه از برکِت آشنایی زدایی 

است و فّعال کردنِ  هنْرسازه های بی رمق شده و غیِر فّعال.

1( »بیش« به معنِی »دیگر« است یعنی »تا دیگر نمیری«.
2( این سخن را بعضی از قدما حدیث تلقی کرده اند ولی گویا در اصل گفتار ابوالفضِل حسِن سرخسی عارِف 

خراسانِی قرِن چهارم است. بنگرید به تعلیقاِت کتاب حاالت و سخنان ابوسعید، سخن، 1386، ص 198.
3( دیوان سنایی، چاپ استاد مدرس رضوی، 541، و نسخة چاپ کابل، ص 866.

4( دیوان حافظ، ص 9.


