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زدایی در مقاال  شناسی درک و كاربس  مبحث آشناییآسیب 

  9311لمی ل پژوهشی دانشگاهیان ایران در حوزة زبان فارسی تا بهار ع
 

 *سعید قربانیان رهورد
  انشگاه فر وسی مشهد تگرايز حةاسی ت انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سی

 مقدمداود عمارتی

 ناشاب   انشگاه  تفا سیشبان و ا باات گروه اسنا يا  

 چکیده
هام بناا ين ر سی اننقا م مقاالت علةی ت پژوهشیت کاسنیمقالة حاضر برآن است تا با ب

هايی  ا بر سی کند که    ح ش  شبان فا سی مدعی کا بست يا ارح مبیث پژوهز
    4091ت  4071شمانی  اند. نناجة بر سی سی مقاله    اين ح شه که    باش  ش ايیآانايی

کند که بساا م اش میققان  انشگاهی یاندت  وان منشريات معنبر  انشگاهی ايران مننشر اده
هايی جدم هسنند. تساهل و اانباهات ايشان ش ايی  چا  بدفهةیايران      م مفه   آانايی

ت جهی به . بی4 بندم کر :ت ان چنان طبقه ا می ش ايی   فهم و کا بست اصطالح آانايی
 ش ايی لساعه اش مفه   آانايیا. ا ائة تعا يف خلق2هام  و   اناخنی فرمالاست وش اص ل

خص ص تقلال و بهحث نسبناع مشابه ش ايی با  يگر مبا. خلط و هةانندپندا م مبیث آانايی0
س  به بداهت م ض ع پژوهز و اش اش يک ها آن به مباحث ابندايی بالغت سننی. اين کاسنی
است   ی انجامادههام  انشگاه   پژوهز آن يگر س  به تقلال اين مفه   و تايانی ادن 

آمده تا به ت لاد انب ه مقاالتی بپر اشند که برام میققان فراهم  مجالی  نناجة اين م ا  ت 
 کنند. اانباهات مشابهی  ا    اين ح شه باشنشر می

                                                                                                                  
 Saeedghorbanian.r@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 40/2/4093تا يخ پذيرش:   44/9/4097تا يخ   يافت: 
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بالغت ساشمت اناسیت فرمالاسم  وسیت برجسنهش ايیت آساب: آانايیهاي كلیديواژه
 سننی.

 . مقدمه9
گذا م ادت سرآغاش   بناان4940   سال  4اناسی مسك حلقة شباننا  تشكلی که با  

 0ش به آن نا  فرمالاسم2هايی   با  ا باات ب   که بعدتر مخالفان س ساالاستپژوهز
اش تا آنجاست که اين  ويكر   ا  ا ند. اهةات اين جريان و وسعت تأثارگذا م

اناسام. گسنر  وساع می« نظرية ا بی» نا ام است اش آنچه امروش بهمطالعات ا بی طلاعه
پر اشان   با  ا باات چنان است که پر اخنن به وج ه ها و آ ام اين نظريهپژوهز

نگاهی اجةالی به  هةهت نةايد  با اين مخنلف اين  ويكر  نقد ا بی بساا   ا ا  می
لاسنیت    تعدا  پراةا  مقاالت علةی ت پژوهشی  انشگاهاان ايران    ح ش  نقد فرما

 هند  تةرکا قاطبة میققان بر بخشی اش اين نظريه است که ما با  و  هة اخار نشان
گرچه » 0ق ل هانس برتنستاناسام. اين    حالی است که بهمی« ش ايیآانايی»عن ان 

ترين کا کر  عن ان مهم ا به‘ ش ايیآانايی’ها به س يی ب   که مسار حرکت فرمالاست
حال    (. 01: 2444)« دت اما    هةان آغاش آن  ا به ب تة فرام ای سپر ندا باات بپذيرن

هام پراةا  ايراناان    اين غاا  بساا م اش مباحث بناا ين اين نظريه    پژوهز
ش ايی چه اش انداش  اين میققان بر مبیث آانايی ح شهت بايد  يد که تةرکا باز

ادن ابعا  هةان  تأکاد و تةرکا به  وانهةه است  آيا نناجة اينبرآيندم  اانه 
ام مبیثِ مخنصر اش مباحث گسنر   اين نظريه انجاماده است     اين مقالهت با س يه

   نظرية فرمالاسم باشخ انیت و  ش ايیاناخنیت ابعا  گ ناگ ن مبیث آانايیآساب
اان هام حاصل اش بدفهةی اين مبیثت    مقاالت علةی ت پژوهشی  انشگاهآساب

 است. بندم اده ايران اسنخراج و طبقه
ش ايیت با جامعات اين اناسانة مبیث آانايیکن ن پژوهشی    شمانة نقد آسابتا

 لال طرح ت ان سه مقالة مننشراد  شير  ا بهاست  اما میپژوهز ص  ت نگرفنه 
 اناسانه    ح ش  نقد فرمالاسنیت پاشانة اين پژوهز  انست:مباحثی آساب
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( 4092)جلالی تق يانت « گرايی و تا يخ جهانگشام ج ينینقد مقاله: ص  ت» .4

که فقط به نقد يكی اش مقاالت اين پژوهز اش  نقد ا بی فصلنامةمننشراده    
ام  يگر اخنصاص  ا  . بايد ت جه کر  که کا کر  اين مقاله با پژوهز شاويه
ا تباط به مسئلة بیاده    آن  و کامالع منفاوت است و مباحث طرحپاز

 است.ش ايی آانايی

( 4091مقد ت )عةا تی «عبدالقاهر جرجانیت  ومن ياک بسن و معانی نی م. »2

هام بناا ين    اكل مبس طی به آسابکه    آن به  سن   مجلةاده    چاپ
اثر میةد ضا افاعی کدکنی    ح ش  فرمالاسم پر اخنه   سناخاا کلةاتکنا  
ت اند ا ت جه به ا جاع مداو   يگر پژوهشگران به اين کنا ت میاست که باده 

 بساا   اهگشا بااد. 

مننشراده  (4091پ  ت )قاسةی« هام نقد ا بینامهاناسی و نا سايی    آساب. »0
هام نقد ا بی نامهط   کلی به ايرا ات    که به ا باات پا سی معاصر   

اظ م ض عی و مین ايی نسبت مسنقاةی با لیپر اخنه است. اگرچه اين اثر به
 و ندا  ت     اسنام ارح و بسط و تنةام برخی مطالب ِپژوهز پاز

    اين پژوهز کا آمد است. ادهمطرح
 
و ارائة  1سازيسازي/ بیگانهزدایی/ یکّه. انحراف از معناي اصط حی آشنایی2

 تعاریفی گنگ از آن
الساعه و ناکا آمد يرانی ا ائة تعا يف خلقيكی اش ااكاالت پربسامد پژوهشگران ا

ش ايی    بخز نظرم مقاالت است. اين امر اايع باعث اده معنام اش مفه   آانايی
اين عبا ت اش حدو  اصطالحی خ   خا ج ا   و مخاطب اين مقاالت اش   م معنام 

   اعر و  نگ باخنن معنا »است: ام آمده اين اصطالح نات ان بةاند. مثالع    مقاله
گ يندت ساشم میش ايی يا باگانهم    ت جه قرا  گرفنن شبان که اصطالحاع به آن آانايی

شا ه مارعلی و )حسن« ها ....ا مطرح کر ندترين م ض عاتی ب  ت که فرمالاستيكی اش مهم

   ن يسنده    اثر ا بی خ»است:  ن انه ادهام  يگر . يا    مقاله(2: 4077شا هت غالمیسان
 يا  تا شبانی تاشه و غريب هم میکا گارم اگر ها و صناعاتیت شبان منداول  ا بهبا به
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حال آنكه    مقالة (. 400: 4034)عباسیت « ش ايی ا  وج   آو   و باعث آانايیبه
و    مقالة  و  «  نگ باخنن معنا و م    ت جه قرا  گرفنن شبان»نخستت عبا ت 

اند.   واقع    اين مقاالت معرِف خ   مسنلا  ت ضان« شبان تاشه و غريب»عبا ت 
ش ايیت ضرو م است به آ ام اخفی اش معرَف است. برام  وان ادن مفه   آانايی

پر اشانت تعريف  قاقی هام  و  مراجعه ا   تا    پرت م آ ام اين نظريهفرمالاست
 اش اين اصطالح ا ائه ا  .

توجهی محققان دانشگاهی به ها و بیراي فرمالیس زدایی برمبناي آ. تعریف آشنایی2-9
 این تعریف

مر مانی که کنا    يا »ن يسد: می 7«مثابة صناعتهنر به»   ابندام مقالة  1اكل فسكی 
)به نقل « ان نداند و هرگا آن  ا نةیکنندت با عا ت به شمامة م ج  اد کر هشندگی می

ش گی يا  وشمرگی سرآغاش ضان کلةة عا تاين تةثال    ت  .(Erlich, 1980: 176اش 
مثابة وجه تةايا شبان ا بی اش شبان ش ايی بهتعريفی است که اكل فسكی اش آانايی

  هد.  وشمره ا ائه می
 هد پر اش  و ت ضان میاو نخست به تةايا شبان اعر و شبان  وشمره/ خ  کا  می

نام هر پاا     اين کا کر  است  لذا ا  ام معکه ق انان سخن عا م خ  کا  اده 
انجامد که   واقع به هةان اعننايی به منن پاا  میشبان آسان است و اين سا گی به بی

ا  . سپس با تر يد    برخی نظريات اشجةله نظرية صرفة ق ام عد  تأثار تعبار می
اسنفا ه اسپنسر معنقد ب   که غايت  پر اش .نگر  و به    اين نظر میمی 9اسپنسر 3ذهنی

  (31: 4947)اكل فسكیت ترين  اه است سةت معنا اش آساناش شبان س ی  ا ن ذهن به
هدف هنرت ايجا  حسی اش ابژه است  حسی که »کند که حال آنكه اكل فسكی تأکاد می

 هاست و فرايندمساشم ابژهيک بانز بااد و نه باشاناخنن ابژه  فرايند هنر فرايند يكّه
 (.  39ت  33)هةانت « مض کر ن فر  و افاايز  ا ا م و شمان ا  اماست مبننی بر غا

النفسة هنرت کنز ا  ام است و ط النی ادن اين     يدگاه اكل فسكیت هدف فی
ام که    فرايند ا  ام ا  . اش نظر اوت وقفه وند اش ملاومات ماه م آن میس   می

م بر مخاطب  ا   و اين  قاقاع نقطة تر باادت تأثار باشنرآيدت هرچه ط النیوج   میبه
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ترين  اه بهنرين  اه ناست و تقابل شبان اعر با شبان خ  کا  است. اش اين منظرت آسان
ا  . اش نظر ک تاهی و  سانايی سريعت ا شای ماه م برام شبان ا بی میس   نةی

ند. گارم کس يه 44سةت ابها ک اد تا بهاكل فسكیت شبان ا بی   ع  ِ اي اح می
ط   ا تباط فرايند اده بعد اش اين ت ضایاتت و هةانهام ا ائهتدقاق    مثال

است که منظ   اكل فسكی اش ها باانگر اين ساشم با شبان ا وتاک و چاسنانيكّه
ساشمت  وند  ا ا ساشم منن است که با کا بست تةهاداتی    اين ش ايی/ يكّهآانايی
 آيد.وج   می اسنا به

کند که آفرينز هنرم حامل سكی    پايان مقالهت اين مبیث  ا طرح میاكل ف 
اعنقا  بانشی است که مصن عاع ساخنه اده تا ق   ا  ام  وم آن ت قف کند. سپس به 

برانگاا  اانه کند که شبان ااعرانه بايد خص صات باگانه و تعجبا سط  ااا ه می
اةر  که به رايند  ا    ط ل تا يخ برمیبااد.    ا امه اكل فسكی نة  هايی اش اين ف

ها يا اسنفا ه اش شبان باگانه تعلق  ا ند  اشجةله اسنفا   شبان س مرم برام آا  م
عن ان معل لی اش اين س ية او هةچنان اش آ کائاسم به(. 442)هةانت ها گرايی پا  عر 

 کند که خ  ت سبب تط يل فرايند ا  ام است.  ذاتی هنر يا  می
حال با تكاه به مباحث اكل فسكیت مطالعة مقاالت علةی ت پژوهشی    اين  

اند   هد که  انشگاهاان ايران تعا يفی غارمنطبق با اين نظريه ا ائه  ا هح شه نشان می
 ام آمده است: مثالع    مقاله

پذير . شبان ا بی عدول واسطة شبان ا بی ص  ت میش ايی    عرصة اعر بهآانايی
ها و گ يند.    اين شبانت واژهاست که هةگان با آن سخن میبان معاا م اش ش

ها    غار اش کا گارم واژه وند. اين بهکا  نةیجةالت    معنام عا م خ   به
پذير  معنام عا م و مأل فت خ   اش  هگذ  مجاشت تشباهت اسنعا ه و... ص  ت می

 (.74: 4039)مرا مت 
کند که تا چه حد چاسنی شبان معاا  و هم مشخص میت جه به هةان تعريف مب 

ن ع  يگرم  تر است.مبهم« ش ايیآانايی»معنامِ معنام عا م و مأل ف اش خ   اصطالح 
ام  و الساعهت آو  ن عان معرَف    معرِف است  مثالع    مقالهاش اين تعا يف خلق

ايی مجة عة ترفندها و ش آانايی»اند: ترجةه اش يک اصطالح    تعريف يكديگر آمده
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برشوت شا ه )عبداله« گر  است که سبب باگانه ادن شبان اعر برام مخاطب میاگر هايی

ش ايی به آانايی»آيد: می« گ يیهةان»   مقالة  يگرم ناا عاناع اين ااكال  (.443: 4094
باگديل ت ه )اسدالهی و علااا « نةايی منجر ا  ن عی به باگانهگ يند که بههر عةلی می

البنه »ا  : الساعه و مبهم بر آن افاو ه می    يگرمت ارطی خلق (.2: 4094
نةايی و مخالفت با عا ات شبانی صرف باگانهش ايی تنها بههنجا گريام و آانايی

ا   و بايد نقشةندت جهنةند و هدفةند هم بااد تا بن ان مخاطبانت هنرم میس   نةی
هةچنان میققی  يگر  (.01: 4094)بسةل و مارعابدينیت «  انست آن  ا  فعالانی خالقانه

ش ايیت به تعريفی مغلق با جةالتی مشابه و   ع  ِ باان تعريفی  وان اش آانايی
 آو  : م اشم  وم می

است که هنرمند با اسنفا ه اش يک ترفند ساشم ش ايی   واقع ن عی برجسنهآانايی
ام اكند و گ نهنجا هام منعا ف ذهن  ا میها و ههنرم ويژه    شبانت عا ت

بخز و  سناخاا    کالبد نهد و ن عی جانمی آمد عا ت  ا    شبان پازخالف
 (.   212: 4094)ناصرمت بخشد کلةات مر ه و معنا  شبان می

   برخی مقاالت ناات تعا يفی اش اين اصطالح آمده که اساساع با نظرية فرمالاسم  
 است:ام آمده    مقالهگار   مثالع ا  می و     ت ا  قر

هات ها و مكاافههات  ؤيتصراحت و صةاةات    باان ع الم  اشنام  وحیت الها 
ها بدون طرح و خ   يا  ااتگريا اش شبان علةی و  سةی و نگا ش خ  به

هام ناگهانی کال ت ص   خاال و بديعت هةه و ها و چرخزانديشة قبلیت جهز
است که اش شبان خ  کا  و معاا  گرايانت جاو اگر هايی دگاه ص  تهةه اش  ي

مؤخر و  )حسانیگر   ش ايی کر هت م جب ااعرانگی شبان اثر میآانايی
 (. 19: 4030پ  نامدا يانت 

الساعه ش ايی  چا  تساهل و تعريفی خلقتنها    تعريف آانايی   اين مقالهت میققان نه
که    ا امه اند. )چنانها  ا به ايشان نسبت  ا ه ا  با فرمالاستاندت بلكه نظرم مناده

و نقز آن « الها »هات به انكا  مفه   44ها    تقابل با سةب لاستخ اهد آمدت فرمالاست
 اند.(   آفرينز اعر پر اخنه

ام با عن ان اين سر  گةی و باان تعا يف اخصی تا آنجاست که    مقاله
 است: آمده « قز آن    خلق اعرش ايی و نآانايی»
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که فعل آن « شين»ش ايی )اناياح(  ا    شبان عربی اش مصد  حال اگر آانايی 
بدانامت    اين ص  تت معا ل « انااح:  و  ادن است»)شاح( و مطاوعة آن 

گر   ....ا برمی (Valery)است که به فالارم  (Ecart)اصطالح فرانس م 
ت ان هةان مفه    ا است  چراکه می (Ecart)کلةة ش ايی ترجةة حرفی آانايی

هفنا   و  يگرانت گذا م کر  ) ضايی تیت عن ان تجاوش )گذ  اش حد مأل ف( نا 
4092 :70  .) 

اصطالحات    هر نظريهت کا کر م منفاوت با شبان خ  کا   ا ند و الشمة يافنن 
اه و تالش   جهت اين اانب 42معنام آنت  ج ع به فرهنگ لغات  وشمره ناست.
ا   که اش بدانجا خنم میاللفظیاناسايی يک اصطالح نظرم اش طريق معنام تیت

و هةچنان: ( 19)هةانت « ش ايی خروج اش مأل ف و آاناستآانايی»آيد:    اين مقاله می
ترين تعريف آن خروج اش معاا  استت عجاب قرا   ا ن معاا  برام امرم که مهم»

. اين ابراش اگفنی میققان اش تناق ی که حاصل تساهل خ   ايشان (77 )هةانت« نةايدمی
و « معاا »   فهم مفه   اصطالحات    نظريه استت ايشان  ا به  ا ا م تعريف 

اايد مشكل به »کشاند: اندت میسپس نات انی    پاسخ به پرسشی که خ   مسبب آن
  به هةان سبب  ا ام ‘غار استکه مفه می پاچاده و من’گر   ش ايی برمیخ   آانايی

جام   م معنام که اگر اين میققان به  حالی  ( 71هةانت « )معاا  خاصی ناست
اش فرهنگ لغات شبان  وشمرهت   پی   يافت معنام آن    « ش ايیآانايی»اصطالح 

 گرفت. يخنگی و مدعاهام غلط اكل نةیب  ندت اين   همنظرية فرمالاسم می
 
 توجهی محققان دانشگاهی ایران به آنها و بیشناختی فرمالیس . اصول روش3 

اناسی معاّن    ها که نناجة آن خلق ساسنةی با  وشگرايز پ شينا يسنی فرمالاست
ها    40ها و آکةئاست40مطالعات ا بی ب  ت يكی اش  اليل نا يكی ايشان با ف ت  يست

مدا انة سةب لاسم باعث عرفان گارم آن است  چراکه مقابله با س يةابندام اكل
که اش مباحث « الها »گرايی اين سه جريان اد  اشجةله تقابل با مباحثی هةچ ن هم

ا    به اين معنا که الها     نظريات کان نی هةة اين جريانات میس   می
ها و نكه ف ت  يستآاد. حال وچرام خلق اثر فر  میچ نها الشمة بیسةب لاست
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 انسنند که آگاهانه بر منن کا گارم تةهاداتی میا ت لاد اثر ا بی  ا حاصل بههآکةئاست
ها     اسنام اين گرايزت واگشايی منن ا بی  ا تیلال امرم ا  ت فرمالاستاعةال می

پنداانند که نقد ا بی جهت م اجهه با آن و کشف تةهاداتز فاقد قدسی نةی
 سد:ن يبا ه میصالحات بااد. تا يه    اين

علةی مسنقل که م    بیث آن ا باات »است اش  وش ص  م/ فرمال عبا ت  
خص صاات ذاتی مصالن »که اش طريق « ام خاص اش  ويدا هاستاكل مجة عهبه

اناسی و علم جةال و اش کند. بنابراين  وش ص  م اش شيبايیعةل می« ا بی
 (. 24: 4937ا   )یاناخنی و شيبااناخنی آثا  جدا مفلسفه و تعبارهام  وان

نظرية  وش »که اش فرمالاسم با عن ان  41باو    اين  اسنات مراجعه به نظريات آيخن
اناخنی اين نظريه  ا ارح ام به هةان نا ت اص ل  وشکند و    مقالهيا  می« فرمال

مسئلة اساسی »کند که باو     اين مقاله تأکاد می. آيخن اهگشا خ اهد ب   هدت می
منالة م ض ع اين  وش مطالعات ا بی ناست  مسئلة آنان ا باات به‘ هامالاستفر’

ما   م    هاچ ن ع »کند که وم ابندا ااا ه می (.04 :4921)« مطالعات است
ام صرفاع اش اص ل نظرم»اما با باان اينكه  ( 04)هةانت « گ يامام سخن نةیاناسی وش

هام خاص اين ما ّه ما ّ  ان ةامی و ويژگیگ يام که ....ا اش مطالعة يک سخن می
کند  يعنی عةالع يكی اش اص ل اين  وش  ا ارح می (ت04)هةانت « است سنگارمان اده 

 بر سی ما ّه و ثبت نناين.  
 ن يسد:ها میگ نه اظها نظرهام فرمالاستت   وف    م    اين

برانگاا بااد  چ ن ت اند تعجبچنان اظها اتی اش س م اين  انشةندان فقط می 
ترين با نفی هرگ نه ا شش مسنقل برام  وش خ  ت آن  ا به يكی اش کامل

 هد اند ....ا چاام که با   يگر نشان میکر ه اناخنی تبديلهام  وشآم شه
کننده است  چاام که باشنر نشانگر انگا انه هةاشه گةراهگرايی سا هتیصل
است  يعنی عد  آگاهی به وسايل خ   و ناا عد  گرايان ام  اين نا  تجربهپديده

 (.  24: 2444)آگاهی به ذات مشی خ    

باو  ااا ه کر  که   واقع ت ان به ا امة مقالة آيخن   تأياد اين نظر ت   وف می
   کا  »ن يسد: اناخنی اين نظريه است. آنجا که میباان برخی  يگر اش اص ل  وش
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يک فرضاه  ا  ا   که به مد ش ام   واقع  ا تعاان  علةی مات نظريه صرفاع ا شش
ها اين کنام که به کةک آنمندم  ا کشف میفهةام  ما خص صاات نظا کنام و میمی

 (.02: 4921)« گر ندام برام مطالعه میام  ِ واقع ما ّه
ام مفرو  بر اناسی فرمالاسنی حاصل تیةال نظريهفرايند بر سی من ن     وش

ام است که میقق با بر سی آن به مثابة ما ّه  بلكه    اين فرايندت منن بهمنن ناست
کند. اين  وش حاصل گرايز  سد که آن  ا    قالب يک نظريه طرح میننايجی می

امت اننخا  من ن گ ناگ نت نناين و هاست.   نناجة چنان اا هپ شينا يسنی فرمالاست
ت که يكی اش  اليل تفاوت و گاه ت ا  ا   و اينجاسمباحث مخنلفی  ا باعث می

 ا  .   برخی مباحث اين نظريه  وان می
 ا بات بلكه آنت عا  معنامبه ا باات نه ا بی مطالعات م ض ع هاتفرمالاست نظر اش
ساش  می ا بی اثر يک معاّن اثر يک اش که است آن ياک بسنت ق لبه ا بات و است

(Erlich, 1972: 628.) مطالعات کان نی بساا م اش ر  که مسئلةبايد ت جه ک 
ام که بساا م است  مسئله من ن    ا بات مفه   باشاناسی و   م هةان هافرمالاست

 طرح اين با هافرمالاست. استيافنه  تكامل و گرفنه اكل آن ح ل ايشان آ ام اش
 فرايند اثر    يک آنت طی که کنند کشف  ا  وندهايی تا ب  ند برآن مسئله

 . ا  می مبدل ا بی اثر به اناخنیيبايیش
 ما ّه م     ا شبان و ان ةامی عنصرم  ا ا بی آثا  هافرمالاست تالشت اين سار   

 جدا  يگر مننقدان اش فرايند اين تعريف     ا خ    اه که ب   اينجا. تیقاق تلقی کر ند
 نه ا باات هاتالاستفرم نظر اش پر اخنند  شيرا مخالفت به نظريات برخی با و کر ند
 و تخال اه  ت هةچ ن مباحثی اش باشاناسی قابل نه و ب   عاطفی و احساسی حالت
  (27: 4031پ  ت قاسةی)منعالی  و واال م ض عات تص ير و اسنعا هت و يا جا()هةاننب   
   ب آثا  ساير با افنراقی هايیويژگی  ا ام هافرمالاست نظر اش ا بی آثا  و ا باات بلكه

 هر و آمد نائل ا بات ج هر  کشف به ادمی آن بندمطبقه و اناخت و بر سی با که
به باان . کر  واکاوم عةل اين  اسنام   تیلال و اناخت ساشوکا هام آن  با  ا منن

اان  ا ام ها اين است که منن م    بر سیمطالعاتی فرمالاست فر ترت پاز قاق
ز ايشانت کشف چاسنی اين ج هره است  حال ج هر  ا بات است و م ض ع پژوه
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فر  اگر میققی بخ اهد    اصالت و ماهات ا بی منن تیقاقی انجا   هدت يعنی پاز
ها   با  ا بات طرح  ا م ض ع تیقاق قرا   هد و به آ ائی مراجعه کند که فرمالاست

 ا  . مثالع اگر معل می پازاست که نناين اشام معك    ا   پاز گرفنه اندت اا هکر ه
 ا    مننی « ش ايیآانايی»يا مباحث مرتبط با آن مانند « ا بات»کسی بخ اهد مبیث 

ا بی بسنجدت کا م باطل کر ه  شيرا اش هةان ابندا نناجه مشخص است. بیث اينجاست 
 وبا ه  ا  تها کسب میت ان ا باات و من ن ا بی  ا با معاا هايی که اش خ   آنکه نةی
 سنجز قرا   ا .  م    

 گ نه مباحث بر بسط و اي اح اين تعا يفها    اين يگر اينكهت تكاة فرمالاست
گ نه نظريات با اين کنند    نناجه کا بست ايناستت نه مثالی که برام آن ذکر می

باشنر اش  41ش ايیاا هت باشنر تعةام مثال است تا نقد عةلی. مثالع طرح مسئلة آانايی
کا  آيدت      م چاسنی ا بات کا بر   ا   يا عبا ت گذا م منن به ششآنكه    ا

آيد تا تعاان مصا يق کا  میبه« اعر»   باشاناسی معرف  47« سناخاا کلةه»معرفِ 
 م   م آن    اثرم خاص.  

ها م جب بروش ت جهی به آن      م برخی آ ام فرمالاستاش  يگر نكاتی که بی
است. اين س ية  اناخنی اين جريان نقد ا بیس ية شبان ام ادهتاغالط عديده

استت م جب مثابة ما ّ  م    مطالعه اناخنی که اش ملاومات آنت بر سی شبان بهشبان
گ نه مطالعات ت صاف امر واقع بااد  يعنی هدف اين مطالعات ا   که غايت اينمی

منةرکا است تا ا ائة اش تیلال اجاام منن باشنر بر کشف چگ نگی ساخت آن اثر 
ت ان با بر سی تةهادم    اثر ا بیت گذا م. لذا بايد ت جه کر  که نةیساسنم ا شش

ام گرفت که اامل مااان ا شش اثر ا بی بااد  اين بدان معناست که پژوهشگر نناجه
گذا م منن بااد. مثالع اگر م ض ع بايد اش طرح مباحثی پرهاا نةايد که غايت آن ا شش

ش ايی    اثرم خاص اننخا  کندت ضةن ت جه به اينكه خ    ا بر سی آانايی مقالة
گارم هم بايد اش هرگ نه مقالة او فاقد کا کر  مشخص استت    بخز نناجه

اندت    گذا م بپرهاا   چراکه بساا م اش تةهاداتی که بر اين ساای مطرح ادها شش
ند.  يگر اينكهت غاا ِ مباحثی   با   ا اكلی عة می و گسنر ه  يده میآثا  ا بی به

هايی که  اعاة کا بست اين نظريه  ا    پژوهز« چاسنی ا باات»مسائل کلی مثل 
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ت جهی به اين ب عد اش آ ام اين  ا ندت آسابی جدم    فهم اين نظريه است.   واقع بی
 نب   م اش ت اند نة پر اشان و عد  تدقاق    م ا   انفكام نثر و اعرت خ   مینظريه

آانايی کافی پژوهشگران با اين نظريه بااد  م ض عاتی که مننن به مباحث مط ل 
 ها   با  تفاوت شبان اعر و شبان  وشمره اده که اش اهم آ ام ايشان است. فرمالاست

 ش ايیت   م نكر ن اص لگار    مبیث آانايیيكی اش اغالط بناا ين و هةه
فر  آن است  جايی غايت پژوهز با پاز  و جابههام  واناخنی فرمالاست وش

جام آنكه نشان مثابة ما ّ  م    مطالعهت بهيعنی پژوهشگرانت پس اش مطالعة اثر ا بی به
انجامدت به اثبات ا بی ب  ن مننی  هند چه عناصرم به اننااع مفه   ا بات اش آن ما ّه می

 تشكاكی نب  ه است.   اند که پاز اش اروع پژوهزت    ا بات آنپر اخنه
ها من ن ا بیت مثالع کنام که فرمالاستجهت  وان ادن باشنر اين مطلب ااا ه می

کر ند و سپس به طرح مباحث خ   و البنه آثا  پ اكان يا ت لسن مت  ا باشخ انی می
پر اخنند  يعنی    اين نگرشت اصل وج   می« ا بات»اناسايی مفاهاةی کلی مانند 

م ض ع « »ا بات»اد و مفه   فر  میس   می   آثا  پ اكان پاز« تج هر  ا با»
اد. اما میققان ايرانیت بدون تعريف اين مفه  ت آن  ا   نظر گرفنه می« پژوهز

فر  يا هةان و به تیقاق   با   امر بديهی و پاز فر  پژوهز خ   گرفنهپاز
به  وان ادن ابعا  مفه می کلی اند  يعنی مننی که بايد خ   ا بی ب  ن ما ّه پر اخنه

گشايی ا    مفه می که بپر اش ت    نظر اين میققانت بايد ت سط هةان مفه   کلی گره
 ترم  ا  .  مراتب ابعا  پاچادهبه

اين آساب چنان فراگار است که قاطبة مقاالت م    بر سی اين پژوهز  ا 
اند نة  هام ا بات  ا    اثرم تالش کر ه هاگار   يعنی نگا ندگان اين پژوهز  برمی

اند که ام آثا م پ رااكال ت لاد کر هص  ت گسنر هبهخاص نشان بدهند و   نناجه 
جام اينكه ها بهگارم مشخصی است. آنکا کر  مشخصی ندا   و عةالع فاقد نناجه

ت که مفه می نامنعان است ت    آثا م مانند ااعا  « ا بات»  صد  کشف ج هر  
ش ايی(    آثا م يكی اش نة  هام ا بات  ا )آانايی اندک اادهم النا برآيندت  حافظ و

ها هم قطعاع يكسان است و هم البنه بديهی و چنان بر سی کنند. نناجة اين پژوهز
 ا  :    اين اانباه بناا ين مشاهده می تمعل  .    مقاالت شيراشپاز
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مؤخر و پ  نامدا يان حسانی (ت 4034(ت عباسی )4077شا ه )شا ه و غالمیسانحسن
مد سی و ياسانی (ت 4037(ت کرمی و ناكدا  اصل )4030خائفی و ن  پاشه )(ت 4030)
(ت مد سی و 4033قا يكاليی )(ت  وحانی و عناينی 4033(ت  وحانی و فااضی )4037)

(ت میسنی و صراحنی 4039(ت مرا م )4039(ت ن  وشم )4039(ت گلريا )4033ياسانی )
ناصرم (ت 4094آبا م و افاعی )(ت  ولت4094برشو )شا ه (ت عبداله4094با م )ج ي

امانی (ت 4094شا ه )(ت مد سی و کاظم4094باگديل  )(ت اسدالهی و علااا ه 4094)
 میةدم(ت 4094پاروش و  يگران )(ت 4094قا يكاليی )(ت  وحانی و عناينی 4094)

ن  وشم بخز و حاج(ت تاج4090فر )هرمسلیش   و طا(ت 4092فشا کی و صا قاان )
اريفی ( و 4090قا يكاليی )(ت  وحانی و عناينی 4090ناا )(ت هااةاان و اريف4090)

  (. 4091ج نقانی )و ولدانی 

  به مباحث ب غ  سنتی« زداییآشنایی». تقلیل مبحث 4
اندت نشان ادهش ايی نگاانه ام اجةالی    مقاالتی که با م ض ع آانايیحنی مطالعه

 هد که تا چه حد میققان جامعة  انشگاهی ايران باو   ا ند که اكل فسكی هةان می
خ انام: است.    يكی اش مقاالت می کند که    بالغت سننی ما آمدهچاام  ا طرح می

اناسان ش ايی هرچند شاياد   و ان معاصر و میص ل انديشة شباناصطالح آانايی»
تنها با اين مفه   باگانه معة اسالمی و پژوهشگران مسلةان نهاستت اما جا و  

هفنا   و  ) ضايی« انداندت بلكه اش آغاش  ع ت اسال ت به بر سی اين امر پر اخنهنب  ه

که آمدت ماهات ما ّ  م    بر سی )منن( به .    اين ن ع نگرشت چنان(72: 4092 يگرانت 
ب  ن يا  نبال اثبات ا بی ا    يعنی مننقد بهیفر  نامعل     نظر گرفنه مص  ت پاز

کند با يافنن ا بی ب  ن يک منن مشه   ا بی است! بدين اكل که مننقد سعی میغار
هام ا بی يا بر سی  سن  م مننت نشان  هد که تا چه حدم هايی اش ان اع آ ايهنة نه

  . اين تلقی غلط اش ها و صناعات بالغت سننی بهره  امنن م    بر سی اش اين آ ايه
ت جهی به غايت طرح مباحث و اش  يگر س  س  حاصل بی ش ايی اش يکمفه   آانايی

 است.  تناده و پاچاد  اين نظريه میص ل تقلال مباحث   هم
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   . تمایز مفهوم صناع  در آراي شکلوفسکی با ب غیون سنتی1
وض ح با کنامت بهمطالعه می ش ايی  ا اش منظر اكل فسكیتا شمانی که مبیث آانايی 

کند. وجه تةايا اناسی م اجهام که   با   غايت آثا  ا بی بیث میيک بیث شبان
شبان ا بی با شبان خ  کا  برپاية  ا ا ساشم و ابها  طرح اده و اين بخز اش نظريه 

هام آن قابل فهم است. اكل فسكی صناعات معة ل ا بی  ا    پا ند با  يگر بخز
مثابة وجه تةايا  اند. او اعنبا  تص ير  ا بهش ايانه فاقد اصالت میا کر  آانايیبدون ک

کند. اكل فسكی    تقابل  هد و سپس    میا باات اش غارِ آنت م    تشكاک قرا  می
ت نهايناع با طرح اين مبیث که  امنة خلق «تص ير»با نظرية الكساند  پ تبناا   با  

ا ند کند که تصاوير اش نسلی به نسلی  يگر مننقل میه میتصاوير میدو  استت ااا 
ت ان جايگاه آثا  ا بی و فصل و وجه مةاا اين آثا   ا اش  يگر آثا  بدين اا ه و نةی

 سد که به اين نناجه می« مثابة صناعتهنر به»باشاناخت. او    پايان مقالة 
البنه ت جه ا    (.4947 فسكیت )اكلش ايی فصل شبان ا بی است اش شبان خ  کا  آانايی

هام فرمالاسنی     اسنام کشف ج هر  ا بات ام است که پژوهزکه اين هةان س يه
ش ايی  وانی منظ   خ    ا اش مفه   آانايی ا ند. اكل فسكی    اين مقاله به

 هد که تةهادات م    نظر وم    اين است و فقط ت  ی آن نشان می مشخص کر ه
که وم ضةن قرا  اد  بالغت کالساک ما ناست  چنانسنة تةهادات اناخنهمعنات اش  

ا شم ها  ا يكسان  انسنه )هم ا ن تص ير         يگر تةهادات ا بیت ا شش هةة آن
است. اكل فسكی کدا   ا فصل شبان ا بی اش شبان خ  کا  ندانسنه تةهادات( و هاچ
خ   آو  هت اش آثا  ت لسن م بهره بر ه که هايی که برام اثبات مبیث هةچنان    مثال

افند. نكنه اينجاست که تع يق می اليل مخنلفی بهها بهفرايند ا  ام هر جةله    آن
ها مشابه آنچه    بالغت کالساک فا سی    مباحث باانت بديع و کدا  اش اين مثالهاچ

ادت هةة اين مباحث به  که گفنهاندت ناسنند و چنانبندم و باشاناسی ادهمعانی طبقه
اين  لال که امكان ندا   وجه مةاا آثا  ا بی اش غار بااندت جايی    اين مبیث ندا ند. 

ت    «صرفة ق ام ذهنی اسپنسر»هةچنان مخالفت اكل فسكی با وجاهت نظرية 
تعريف کا کر  و غايت شبان ا بیت آن بخشی اش صناعات ا بی  ا که بالذات   جهت 

کندت بلكه    ش ايی خا ج میتنها اش نة  هام آانايی وند نهکا  میاي اح مطلب به
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خص ص تشباهات الةثل يا تشباهات )به هد  مثالع ا سالت ا  با اين مفه   ناا قرا  می
 معق ل به میس   و...(. 

 هد که طرح ش ايی نشان میبر سی مقاالت  انشگاهاان ايران با م ض ع آانايی  
ام برام و و  به مباحثی است که هاچ ا تباطی با نظرية بهانه اين مبیث صرفاع

   بالغت سننی « علم معانی»فرمالاسم ندا  . مثالع    يكی اش مقاالتت مؤلفان مباحث 
اطنا ت حسن اننخا  کلةاتت )مثل تقديم و تأخار ا کان جةلهت تكرا ت حذفت ايجاشت 

هايی اش آثا  احةد غاالی  ا ا مطرح و مثالاقن ام حال و مقا (  تغاار شبان به النفات و
ام  يگر اصطالح يا    مقاله (.4077شا هت شا ه و غالمیسان) .م: حسناند اسنخراج کر ه

ام برام طرح مباحثی مانند اسنعا هت تشخاصت تلةانت تشباه ش ايی و ا بات بهانهآانايی
هايی با گاينز بخز ا   و میقق    چندين صفیهو  يگر مباحث بالغت سننی می

 . (4034) .م: عباسیت کند هايی برام اين مباحث اسنخراج میت مثالجهانگشااش منن 

ت ان ا عا کر     ذهن پژوهشگران ايرانیت اين آساب چنان فراگار است که می
   بالغت سننی است. اين  ادهش ايی برابرنها ِ تةامی مباحث مطرحاصطالح آانايی
اكلی تايانی كه نه غايت طرح و نه معنام اين اصطالح  ا   يابندت بهآنپژوهشگران بی

هايی  ا که اش  واوين و کنب مخنلف اسنخراج برند تا مثالاش اين اصطالح بهره می
ام علةی ت پژوهشی گنجدت    قالب مقالهترين مباحث بالغی میو ذيل سا ه تاندکر ه

آو ند که به ابااتی اش خاقانی  ا می اممننشر کنند  تا آنجا که نگا ندگان مقاله
هام قرآنی تلةان  ا   و اين تلةایات با تغااراتی منناسب با م ض ع م    نظر  اسنان

ا   و آنچه مخاطبان کا   فنه که البنه اا   معة لی اش تلةان میس   میااعر به
  ت ح رت هام ح رت آاناسند هم غار اش اين ناست ) اسنانا باات اش تلةان می

هام مد ن ي سفت ح رت م سی )ع( و...(  اما مشخص ناست چه تص  م اش نظريه
کرمی و ناكدا  اصلت ) .م: باعث اده که اين مقاله  ا به  ويكر  فرمالاسم ا تباط  هند 

جا و و  به مباحث عروضی و اسنخراج اوشان و ام  يگر همت    مقاله (.4037
يی غارعلةی   با  هرکدا ت هاچ کا کر  مشخصی هام برخی اباات و ا عاهاآ ايه

 و  که اين مسئله تا بدان حد پاز می(. 4037مد سی و ياسانیت ) .م: ا   مشاهده نةی
تشباه و اسنعا ه و تشخاص  ا نة  م اش تأثار فرمالاسم بر اعر افاعی میققی وج   
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هايی    راج مثالبه اسنخبرخی میققان هم  (.4033) .م: میةديانت پندا   کدکنی می
ت حساماامت نةا  و کنايه    اعر م النا اکنفا تناقضح ش  تشباهت اسنعا هت تشخاصت 

  (.4094باگديل ت ) .م: اسدالهی و علااا ه کنند می
ها چاست  چه گ نه پژوهزپرسز اساسی اين است که حاصل مطالعة اين

   ا به خ   مشغ ل کر هها ذهن میققان گ نه پژوهزام    آغاش اروع اينمسئله
معنام هةان مطالب ش ايی بهاند آانايیاانباه گةان بر ههم   حالی که بهاستت آن

   اعر  بالغت سننی ماست  آيا يافنن ان اع تشباه و اسنعا ه    اعر م النا يا تلةان
خاقانی حاصلی جا افاو ن ااهد و مثال برام کنب بالغی کالساک  ا    آيا يافنن 

ت اند ماحصل مقالة پ   میالصفات    اعر قاصر امانل برام تشباهت کنايه و تنساقمثا
يا يافنن چند تشباه و  (4094قا يكاليیت  وحانی و عناينی ) .م: علةی ت پژوهشی بااد  

) .م: هام گلشارم خ انز مناسبی اش ا باات  اسنانی معاصر است  اسنعا ه     اسنان

 است:ص  ت فاحشی    مقاالت شير هم قابل اناسايی ب بهاين آسا (.4039گلريات 
کرمی و ناكدا  (ت 4030(ت خائفی و ن  پاشه )4030مؤخر و پ  نامدا يان ) حسانی 

(ت 4033قا يكاليی ) وحانی و عناينی (ت 4033 وحانی و فااضی )ت (4037اصل )
 صراحنی میسنی و (ت 4039مرا م )(ت 4039ن  وشم )(ت 4033مد سی و ياسانی )

(ت ناصرم 4094آبا م و افاعی ) ولت(ت 4094برشو )شا ه عبداله(ت 4094ج يبا م )
(ت 4094(ت پاروش و  يگران )4094امانی ) (ت4094شا ه )مد سی و کاظم(ت 4094)

بخز و تاج (ت4090فر )(ت سلیش   و طاهرم4092فشا کی و صا قاان )میةدم 
قا يكاليی  وحانی و عناينی (ت 4090ناا )هااةاان و اريف(ت 4090ن  وشم )حاج

 (. 4091ج نقانی ) ( و اريفی و ولدانی4090)

و  91كاهیو هنالارگریزي/ قاعده 98سازيزدایی با برجسته. التقاط مبحث آشنایی6
 21افزاییقاعده

خ   ت چشم میهايی که    مقاالت  انشگاهاان ايران بهترين آسابيكی اش گسنر ه
و مباحث جفرم  24پر اشان حلقة پراگنظرية فرمالاسم با آ ام نظريهخلط گسنر   

ساشمت هنجا گريام/ ش ايیت برجسنهاست.    اثر اين النقاطت مباحث آانايی 22لاچ
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اند. میققان  انشگاهی ايران با اده افاايی يكسان پنداانهکاهی و قاعدهقاعده
ند که معنام تةامی اين اصطالحات اانگا م چنان اين مباحث  ا   هم خلط کر هسهل

ش ايی بعدها اصطالح آانايی»است:  ام آمدهاست. مثالع    مقالهيكسان پنداانه اده 
نا  هاوا انک با عن ان ها( بهگرايان )فرمالاستت سط يكی  يگر اش ص  ت

ت اين ام  يگر. يا    مقاله(2: 4077شا هت شا ه و غالمیسان)حسن« ساشم مطرح ادبرجسنه
 است: ا عام غلط بدين اكل طرح اده 

است که هنرمند با اسنفا ه اش يک  ساشمش ايی   واقع ن عی برجسنهآانايی
اكند ها و هنجا هام منعا ف ذهن  ا میترفند هنرم ويژه    شبانت عا ت

بخشی و نهد و ن عی جانمی آمد عا ت  ا    شبان پازام خالفو گ نه
 (. 212: 4094)ناصرمت بخشد کلةات مر ه و معنا  شبان می  سناخاا    کالبد

 سازي و مباحث جفري لیچ زدایی با برجسته. تفاو  آشنایی9 -6
ش ايی    آ ام ساخنا گرايان پراگ اگرچه تیت تأثار مفه   آانايی« ساشمبرجسنه»

ن يسد: یکه برتنس مهةانی اين  و اصطالح ناست. چنانمعنام اينب  ت اين مسئله به
اش پاز گسنرش  ا ند. آنان اثر  ش ايی  ا بازاع ام گروه پراگ ....ا نظرية آانايی»

ش ايی  ا    اين نگرش جا گرفنند و آانايیا بی  ا هةچ ن يک ساخنا    نظر می
ساشم  ا جانشان اناخنیت برجسنه ا ند. ساخنا گرايان با وامگارم اش مطالعاتِ  وانمی

ش ايی به اين ساشم با آانايیتفاوت برجسنه (.19: 2444)برتنست « ر ندش ايی کآانايی
ش ايی به خ  کا ادگی عناصر مننی مجاو  تعبارت    اين است که فرايند آانايی

شمانه ساشم  يگر عناصر آن ساخت به پسآنكه    فرايند برجسنه انجامد  حالنةی
. اين تفاوت     يدگاه (14انت )هةا ند  انده و به عناصر خ  کا اده مبدل می

  ص  ت خلط و عد  تدقاقت به تداخل  و ساحت مسنقل خ اهد انجاماد که نة   
ناآانايی پژوهشگر اش وج ه افنرای اين  و  ويكر  است. اگرچه ساخنا گرايان پراگ 

   بساا م اش م ا   اخنالفات و  20هام  و  ب  ندتتاحدم منأثر اش فرمالاست
ها  اانند.    کنا  اين مسئلهت اايان ذکر است که اوتی با فرمالاستاجنها ات منف

ادهت  وان  که    ح ش  فرمالاسم    ايران نگاانه هايیام اجةالی    پژوهزمطالعه
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اثر ک  وش صف مت بساا م اش  اناسی به ا بااتاش شبانکند که پس اش اننشا  کنا  می
اسم  ا تا نظريات لاچ گسنرش  ا ند. ک  وش اانباه مرشهام نظرية فرمالمیققان به

 هام  و  پر اخنهصف م    ابندام اين کنا  به سار نظرية ا بی و طبعاع فرمالاست
معنام مشابهت يا هةسانی پنداات.  لاچ ت ان سار تط   نظرية ا بی  ا بهاست  اما نةی
ساا م اش هةچ ن ب 20تاناخنی به اعر انگلاسی  آمدم شباننا     کنابی به

کجام اين کنا  اش  پژوهشگران غربیت به آ ام حلقة پراگ ت جه  ا    اما    هاچ
معط ف است « نةايیبرجسنه»ت جه او به مبیث  21کند.هام  و  يا  نةیفرمالاست
است. جفرم لاچ با ها منفاوت فرمالاست« ش ايیآانايی»که آمد ت با مسئلة که ت چنان
و « خ  کا ادگی»هام شبان ااعرانه و تقابل  و مفه   ويژگیام   با   طرح نظريه

بندم کند که شبان اعر طی  و فرايندت با شبان خ  کا  مرشااا ه می« ساشمبرجسنه»
کاهی/ هنجا گريام که افاايی و  يگرت فرايند قاعدها  : نخستت فرايند قاعدهمی

افاايی به اعةال اوت فرايند قاعده ا  . اش نظرهام گ ناگ نی تقسام میهرکدا  به  سنه
انجامد و    تقابل با آنت    هنجا گريام/ بر ق اعد معة ل بر شبان میق اعدم م اف

کند. اش آنجا که و و  کاهیت شبان اعر اش ق اعد معة ل شبان خ  کا  عدول میقاعده
نُةايدت یبه مباحث لاچت با ت جه به گسست آن اش فرمالاسمت    اين پژوهز ضرو م نة

ش ايی بیثی منفاوت با که مسئلة آانايی ا  به هةان مقدا  بسنده و تأکاد می
است و برقرا م ا تباط ماان اين  و مبیث هم نااشمند اسندالالت کافی ساشم برجسنه

 و باشاناسی تةامی ابعا  مشابهت و تةايا اين  و اصطالح است.
قاطی و خلط مباحث چنان فراگار است که    ماان میققان ايرانیت ا ائة تعا يف الن 
اش نظر آنانت اين »گ ناگ ن آن  ا  يد:  هاماكلت ان    بساا م اش مقاالتت بهمی

کاهی( و ش ايی هم اش طريق حذف يا کاهز برخی عناصر اش شبان معاا  )قاعدهآانايی
)حسانی « ار گافاايی( ص  ت میهم اش طريق افاو ن برخی عناصر به شبان معاا  )قاعده

 (.12: 4030مؤخر و پ  نامدا يانت 

ش ايی      م هنر ها( به هنجا اكنی يا آانايیگرايان  و  )فرمالاستص  ت» 
 (.4: 4037)کرمی و ناكدا  اصلت «  هنداهةات شيا م می
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ش ايی    مكنب فرمالاسم است.    اين هام آانايیافاايی يكی اش اا هقاعده» 
ساشم    منن ا   که م جب برجسنهق اعد شبان معاا  افاو ه میاگر  ق اعدم بر 

 (.424: 4037)مد سی و ياسانیت « گر  ا بی می
افاايی ....ا افند: قاعدهش ايی    شبان اعر به  و ص  ت اتفای میآانايی» 

 (.70: 4039)مرا مت « هنجا گريام
باگانه ادن شبان اعر  است که سببش ايی مجة عة ترفندها و اگر هايی آانايی» 

تر کا گارم اين اگر ها    کال  شيباتر و پر نگگر  ت هر انداشه بهبرام مخاطب می
 (.443: 4094برشوت شا ه )عبداله« باادت هنجا گريام پ ياتر خ اهد ب  

است که    نقد فرمالاسنی افاايی هام اصلی قاعدهت اشن آوايی يكی اش ويژگی» 
 (. 019: 4090ناات )هااةاان و اريف« گار   ت جه قرا  میگرايی( م  )ص  ت

افاايی کند و    بخز قاعدهوشن که شبان اعر  ا اش لیاظ م ساقايی برجسنه می»
ش ايی شبان اعر ناا نسبت گر  ت    آانايیها اش اباا  و عناصر مهم تلقی میفرمالاست

 (.010)هةانت « به شبان  وشمره جايگاه مهةی  ا  
ساشم ا   که    برجسنهش ايی    جهان منن اامل هةة اگر هايی میآانايی» 

ت ان گفت اند و معة الع با ن عی هنجا گريام هةراه هسنند و میيک منن  خال
) وحانی و عناينی قا يكاليیت « ساشم و هنجا گريام استش ايی نناجة برجسنهآانايی

4090 :27  .) 

آيدت پژوهشگران ايرانی    برقرا م  ابطه ماان مبیث میها برکه اش اين نة نهچنان
اند که گاه افاايیت چنان سر  گمساشمت هنجا گريام و قاعدهش ايی با برجسنهآانايی

پ ای اش ها با چشمپندا ند. آنها  ا يكسانت گاه نناجة  يگرم و گاه مالش  هم میآن
هام غلط ماان اين اصطالحات نسبتانگا انه به برقرا م سهل تهام اين مباحثتفاوت

مثابة امرم تايانی    که باان ادت اش تةامی اين اصطالحات بهپر اشند و چنانمی
 خ   :چشم میبرند. ا عاهايی چنان    مقاالت شير بهمقاالت خ   بهره می

 وحانی و (ت 17: 4030)خائفی و ن  پاشه ت (12: 4030)مؤخر و پ  نامدا يان  حسانی
 (ت441: 4033) میةديان(ت 10: 4033)قا يكاليی  وحانی و عناينی  (ت447: 4033) یفااض

 مارباقرم و آلگ نه(ت 2: 4039)ن  وشم (ت 00: 4039)گلريا (ت 044: 4033)مد سی و ياسانی 
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ت (212: 4094)ناصرم  (ت434: 4094)ج يبا م  میسنی و صراحنی(ت 03: 4039)ج نقانی 
پاروش و  (ت442: 4094)قا يكاليی  وحانی و عناينی  (ت01: 4094) بسةل و مارعابدينی

فر سلیش   و طاهرم(ت 407: 4092)فشا کی و صا قاان  میةدم(ت 4: 4094) يگران 
 ج نقانیاريفی و ولدانی ( و 79: 4090)ن  وشم بخز و حاجت تاج(41: 4090)
 (4091 :401.)   

   سازي. بداه  موضوع و مقاله7
ها    کنا  عد  تدقاق    مبیث اناخنی فرمالاسته اص ل  وشت جهی ببی 

ام  ا برام نگا ش ش ايی و تقلال آن به مباحث بالغت سننیت شمانهآانايی
اند. بداهت هايی فراهم آو  ه است که  چا  فقر و فقدان مسئلة پژوهشیپژوهز

هشگران    اين پژو ياباما   که   میم ض ع اين مقاالت آنجا بر ما  وان می
ام اش تعابار و تفاسار غلط اش اين اصطالحت   نهايت به ننايجی    پايان مقاالت شنجاره

اند که حنی با   نظر گرفنن هةان تعابار غلط همت فاقد مسئله و ا شش خ    ساده
مباحث بالغت  بهش ايی  ا معنا که وقنی اين میققان مبیث آانايی اند  بدانپژوهشی

اد  بالغت سننی ها و صناعات ا بی اناخنهت آيا اثبات وج   آ ايهاندنهفروکاس سننی
ت اند م ض عی برام پژوهز می اةس غالااتحافظ يا   ي ان   آثا  مشه  م مانند 

استت  انشگاهی بااد     اين  اسنات به برخی نناين که    پايان اين مقاالت آمده 
  افكنام:نظرم می

)خائفی « استش ايی س   بر ه هايی اش آانايیها و ترفند...ا اش  وشيداهلل  ؤيايی .. »4

 (.74: 4030و ن  پاشهت 

) وحانی و « استش ايی و هنجا گريام بهره بر ه سپهرم اش اگر هام آانايی. »2

 (.421: 4033فااضیت 

«  هد افاعی اش  وش هنجا گريام بهره بر هآمده نشان میعةلهام بهبر سی. »0
 (.31: 4033 قا يكاليیت حانی و عناينی و)

)ن  وشمت « ط   کلی هنجا گريام    خةسة نظامی ابعا  گ ناگ ن و وساعی  ا  به. »0

4039 :11 .) 
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با  وج   آو  ه که ا برام برخی میققان به امشمانهانگا م و تساهل اين سا ه
يد گفت که با اين حجم اش ساشم اقدا  کنند. باضربی به مقالهام جدولاسنفا ه اش اا ه

ت ان به تعدا  تةا  آثا  ا بی مقاله ت لاد کر  و پس اش طرح کژفهةی اين مبیثت می
هايی اش کا بر  ان اع تشباهت پرغلط و النقاطی و تايانی اين اصطالحت به اسنخراج مثال

 اسنعا ه و...    آثا  ا بی پر اخت. به اين عناوين نظرم بافكنام:
 ( 4033قا يكاليیت  وحانی و عناينی ) «کدکنی افاعی اعر    گريامهنجا  بر سی»

 ( 4039ن  وشمت )« نظامی مخةسه    هنجا گريام»

ج يبا مت  میسنی و صراحنی)« هايی اش هنجا گريام نی م    اعر ناصر خسروگ نه»

4094 ) 

 و... .( 4094)پاروش و  يگرانت « ايرانی ه انگ ااعا     هنجا گريام»

ا   که برخی میققان عاناع صفیاتی اش اين بیران علةی آنجا  وان می عةق
 هند و الم مقاالت  يگر خ   جام میامت البهمقاالت پاشان خ    ا بدون هاچ ااا ه

 سپهرمت سهرا »ا ند  مثالع     و مقالة می« سرقت اش خ  »ن عی مرتكب فعل به
 مسافر آ ت پام اعر صدام  فنر سه یبر س هنجا گريا  اعرم سنااتعا ت امانديشه

 «کدکنی افاعی اعر    هنجا گريام بر سی»و ( 4033) وحانی و فااضیت « و حجم سبا
 لال اانرام يكی اش میققان اين  و گروه اايد به (4033قا يكاليیت  ) وحانی و عناينی

 م بر اسطر بخز نظرم مقالة  يگر  وبهپژوهشی منفاوت! بدون ذکر مرجعت سطر
مقالة نخست  447و  441مقالة  و  عاناع تكرا  صفیات  10و  10است )صفیات اده 

افاايی    غالاات قاعده»با هةان ابعا      و مقالة « سرقت اش خ  »است(. اين ن ع اش 
)مد سی و « افاايی    اعر حةاد مصدیقاعده»و مقالة ( 4037)مد سی و ياسانیت « اةس

مقالة  و  عاناع مشابه  044و  049است )صفیات ی افنا ه ناا اتفا (4033ياسانیت 
(  حنی اين میققان غلط تايپی م ج      واژ  مقالة اول است 423و  427صفیات 

 (alliterationاند! )اكل   ست:  ا اصالح نكر ه allibrationمعنام بی
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  . نتیاله8
ش ايی مشخص آانايیبر سی اننقا م مقاالت  انشگاهاان ايران    کا بست مبیث 

کند که تساهل فراگار    مطالعه و اناخت اين بخز اش نظرية فرمالاسمت به ت لاد می
هام ا بی تنها نسبنی با نظريهمقاالتی    حجم انب ه منجر اده است. مقاالتی که نه

معاصر ندا ندت بلكه فاقد ملاومات ماه م پژوهز علةی ناا هسنند. میققان 
هات به طرح مباحثی اناخنی فرمالاستبدون ت جه به اص ل  وش انشگاهی ايرانت 

اند.    مقاالت م    بر سی اين فر   چا  نابسامانیاند که    غايت و پاز ست ش ه
ش ايی کا کر   تايانی يافنه و اش مفه   اصطالحی آن تهی پژوهزت اصطالح آانايی

مباحث بالغت سننی و خلط آن با است. تعابار اخصی اش اين مفه  ت تقلال آن به اده 
 اند.هام جدم اين مقاالت امنة  يگر مباحثت اش آساب

ام که طی باز اش  و  ههت    فهم اين بخز ک چک  سد تساهل گسنر هنظر میبه
اش نظرية فرمالاسم وج    ا  ت شنگ خطرم جدم برام میققانی است که    اين 

 لادات جامعة  انشگاهی ايران    اين شمانهت اند. بخز اعظةی اش تح شه فعالات  اانه
هاچ نظا ت و باشخ انی  قاقیت ها و تساهالتت بیها و کژفهةیام اش آساب   شنجاره

اند  اانباهاتی که   ص  ت اصالح هاست به اننشا  و تعلام مطالبی مغل ط پر اخنهسال
یققان  ا به هايی خ اهند ب   که هم وجاهت علةی منشدنت هةچنان میةل آساب

 شنند.  انداشند و هم به وجهة نشريات  انشگاهی آساب میمخاطره می
 
 هانوش پی

1. the Moscow Linguistic Circle 
2. socialism 
3. formalism 
4. Hans Bertens 

هام  يگر وج    ا  . اصطالح هام مخنلفی اش اين اصطالح اش شبان  وسی به شبان. ترجةه1
 makingساشم اش ترجةة است و باگانه نا يک defamilirazation به ترجةة ش ايیآانايی

strange  ساشم اش ترجةة فرانس م اين اصطالح که يكّهاست  چنانبه شبان فا سی وا   اده
(singularisation)  است. اين اده 

6. Victor Shkolvsky 
7. "Art as Device" 
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8. economizing mental energy 
9. Herbert Spencer 
10. ambiguity 
11. symbolism 

( است و منبع اين ترجةه  singularisation)ش ايی . ترجةة ت   وف اش اصطالح آانايی42
 نامشخص است.

13. Futurism 
14. Acmesim 
15. Boris Eichenbaum 
16. defamilirazation 
17. the resurrection of the word 
18. foregrounding 
19. deviation 
20. extra Regularity 
21. the prage scool 
22. Geoffry Leech 

 . گرفت اكل  و س س   فر ينان  وش و اا ه تأثار تیت هرچاا اش باز ساخنا گرايان . آ ام20
24. A Linguistic Guide to English Poetry 

 است.اناسی به ا باات اش شبانهةان کنا  منبع اصلی کنا  . 21

 ال  مورد بررسیمقا
ش ايی و فراهنجا م    آانايی(. »4094باگديل  )ت اسدالهیت خدابخز و منص   علااا ه 

 . 24ت  4. بها . صص44. شاعرپژوهی مجلة«. غالاات م ل م
تیلال بانی اش سعدم و حافظ برام   م بهنر يک مفه   (. »4094ت امانیت میةد ضا )

 . 04ت  24. بها . صص44. شاعرپژوهی مجلة«. گرايیبناا ين ص  ت
«. هام شبانی    ااعا  ناةا ي اانضعف(. »4094ت بسةلت میب به و ساداب طالب مارعابدينی )

 . 10ت  01. صص2. ش1)بها  ا  (.   اناسی نظم و نثر فا سیسبک فصلنامة تخصصی
 مجلة«. هنجا گريام    ااعا  ه انگ ايرانی(. »4094 ضا و  يگران )ت پاروشت غال 
 . 24ت  4. شمسنان. صص40ش .اعرپژوهی

«. گرايانة  اسنان بلند سفرخ انز ص  ت(. »4090ن  وشم )بخزت اسةاعال و ندا حاجت تاج
 .  94ت  77. پاياا و شمسنان. صص2. ش0.  مجلة نقد ا بی و بالغت

کا بر  برخی اش (. »4077شا ه )شا ه مارعلیت عبداهلل و غالمیسان غالمیسانت حسن
 مجلة«. ساشم(    آثا  فا سی احةد غاالیش ايی و برجسنه هام شبانی )آانايیاگر

 . 42ت  4. شمسنان. صص9. شمد   عل   انسانی
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هام شيبااناخنی بر سی جنبه(. »4030نامدا يان )مؤخرت سادمیسن و میةدتقی پ   ت حسانی
. تابسنان. 0ش. هام ا بیپژوهز مجلة«. گرايی )فرمالاسم(معا ف اش  يدگاه ص  ت

 . 32ت  19صص
 مجلة«. ش ايی    ااعا  يداهلل  ؤيايیآانايی(. »4030ت خائفیت عبا  و میسن ن  پاشه )

 . 70ت  11. پاياا. صص1. شهام ا بیپژوهز
تأملی    اكل و فر  اعر صفا شا ه اش (. »4094آبا مت حةاد ضا و سةارا افاعی )ت  ولت

 . 411ت  401. بها . صص7ش .هام ا بیانديشه مجلة«. ش ايیمنظر آانايی
 مجلة«. ش ايی و نقز آن    خلق اعرآانايی(. »4092عبا  و  يگران )هفنا  ت غال ت  ضايی 

 .                33ت  19. پاياا و شمسنان. صص2. ش1.  ا   عربی
فاعی بر سی هنجا گريام    اعر ا(. »4033قا يكاليی )ت  وحانیت مسع   و میةد عناينی 

 .         94ت  10. پاياا. صص44. شهام ا   عرفانیپژوهز مجلة«. کدکنی
تیلال شيبااناخنی ساخنا  آوايی اعر (. »4094) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 . 423ت  99. پاياا و شمسنان. صص70. ششبان و ا باات فا سی مجلة«. پ  قاصر امان
ش ايی و هنجا گريام بر سی آانايی(. »4090) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

. بها . 44. ش0.  هام ا بی و بالغیپژوهز مجلة«.  سن  م    اعر من چهر آتشی
 . 00ت  20صص

سناات اعرم ام عا تسهرا  سپهرمت انديشه(. »4033ت  وحانیت مسع   و میةد فااضی )
 مجلة«. م پام آ ت مسافر و حجم سبا(هنجا گريا  بر سی سه  فنر اعر )صدا

 . 421ت  449. بها . صص20. شهام ا بیپژوهز
ش ايی و هنجا گريام    ااعا  احةد آانايی(. »4090فر )ت سلیش  ت مريم و ناهت طاهرم

 . 02ت  41. پاياا. صص44.  بها سنان سخن مجلة«. عايام
می   فرمالاسم و اعر انديشه(. »4091)ج نقانی  حسان و بهنا   سنةیولدانیت غال ت اريفی 

ت  401. بها . صص40. شفن ن ا بی مجلة«. هام طاهره صفا شا هاش منظر آثا  و  يدگاه
414 . 

. 02. ششبان و ا باات فا سی مجلة«. گشام ج ينیا بات جهان(. »4034اهلل )ت عباسیت حباب
 . 401ت  404بها . صص

 فصلنامة«. هام  سن  م    اعر اخ ان و اامل فراهنجا م» (.4094شا ه برشوت  احله )ت عبداله
 . 409ت  447. بها . صص29. ش انشگاه آشا  اسالمی مشهدتخصصی 
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هام قرآنی ش ايی اش  اسنانآانايی(. »4037ت کرمیت میةدحسان و میةدحسان ناكدا  اصل )
  .20ت  4. بها . صص1ش هام ا   عرفانی.مجلة پژوهز .«    ي ان خاقانی

اناخت پژوهشگاه عل   شبان مجلة«. کاهی    نثر گلشارمقاعده(. »4039ت گلريات صالن )
 . 11ت  00. شمسنان. صص4. شانسانی و مطالعات فرهنگی

هايی اش هنجا گريام نی م    گ نه(. »4094ج يبا م ) ت میسنیت مرت ی و مهدم صراحنی
 . 241ت  479. بها . صص7ش اعرپژوهی. مجلة«. اعر ناصر خسرو
. شمسنان. 2. شیاعرپژوه مجلة .«گرايیکدکنی و اكلافاعی (. »4033ت میةديانت عبا  )

 . 402ت  440صص
آبا م ش ايی شبانی    آثا   ولتآانايی(. »4092ت میةدم فشا کیت میسن و سةاه صا قاان )

 4. ش0.  صرا باات پا سی معا مجلة«. )با تكاه بر  و اثر  اسنانی با ابارو و عقال عقال
 . 413ت  401. بها  و تابسنان. صص2و 

. تا يخ ا باات مجلة«. افاايی    غالاات اةسقاعده(. »4037ت مد سیت فاطةه و اماد ياسانی )
 . 400ت  449. شمسنان. صص19ش

هام میةدعلی بهةنی    فر  نگاهی به ن آو م(. »4094شا ه )ت مد سیت فاطةه و  قاه کاظم
 . 13ت  07. بها . صص24. شهام ا   عرفانیزپژوه مجلة«. غال

ا   و  مجلة«. افاايی    اعر حةاد مصدیقاعده(. »4033ت مد سیت فاطةه و اماد ياسانی )
 . 021ت  299. شمسنان. صص01. ششبان  انشگاه باهنر کرمان

تخصصی  فصلنامة«. ش ايى    ااعا  سهرا  سپهرمبر سى آانايى(. »4039ت مرا ىت مريم )
 . 90ت  19. شمسنان. صص1. شان و ا باات فا سیشب

تیلال فرمالاسنی شبان (. »4039ج نقانی )اصغر و مسع   آلگ نه فر ت سادعلیت مارباقرم
 . 03ت  27. پاياا. صص474. شجسنا هام ا بی . مجلة«عرفانی ل اش  و ع اقب آن

پژوهشنامة فرهنگ و  مجلة«. آمدِ عا تحافظ    تراشوم خالف(. »4094ت ناصرمت ناصر )
 . 270ت  214. بها  و تابسنان. صص44. شا  

پژوهز شبان و ا باات  مجلة«. هنجا گريام    خةسة نظامی(. »4039ت ن  وشمت شينب )
 . 13ت  09. تابسنان. صص47. شفا سی

«. بر سی ت اشن آوايی    ااعا  من چهر آتشی(. »4090ناا )ت هااةاانت لاال و فر ين اريف
ت  019. پاياا و شمسنان. صص01. ش47.     و شبان  انشگاه اهاد باهنر کرمانا مجلة
032 . 
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  منابع

هايی اش نظرية ا باات: منن   « نظرية  وش فرمال(. »4921باو ت ب  يس )ت آيخن
(. ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: 2444. گر آو م تاوتان ت   وف )هام  و فرمالاست

  .79ت  04صص .4031 اخنران.

. . ترجةة میةد ضا اب القاسةی. تهران: ماهیمبانی نظرية ا بی(. 2444ت برتنست هانس )
4030. 

 .4073 . ترجةة مهشاد ن نهالی. تهران: نال فر.نقد ا بی    قرن باسنم(. 4937تا يهت ژان اي  )ت 
ام هت هتايی اش فرمالاستت  نظريتة ا باتات: متنن   کنا   ام بر(. مقدمه2444ت   وفت تاوتان ) ت

 . 23ت  1صص .4031 . ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: اخنران. و 
 .«گرايی و تا يخ جهانگشام ج ينینقد مقاله: ص  ت(. »4092تق يانت مصطفی ) ت جلالی

 .494ت  431. صص 24. ش1.  فصلنامة نقد ا بی
 . تهران: سخن.  سناخاا کلةات(. 4094کدکنیت میةد ضا )ت افاعی  
هايی اش نظرية ا باات: منن   « هنر هةچ ن فرايند(. »4947كن   )ت اكل فسكیت وي 

(. ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: 2444. گر آو م تاوتان ت  و وف )هام  و فرمالاست
 . 441ت  34صص .4031 اخنران.

 . تهران: س    مهر. 2و  4. جاناسی به ا بااتاش شبان(. 4090ت صف مت ک  وش )
 مجلتة «. عبدالقاهر جرجانیت  ومن ياک بسن و معتانی نیت م  (. »4091  )مقد ت  اووت عةا تی
 .211ت  207. صص42. ش سن  

 . تهران:  سز.  آمدم بر فرمالاسم    ا باات(. 4031پ  ت قد ت )قاسةی ت
مجلتة   «.هتام نقتد ا بتی   نامههام    اناسی و نا سايیآساب(. »4091) تتتتتتتتتتتتتتتتت ت

  91ت  74(ت بها . صص24) 4. ش7.  ا باات پا سی معاصر
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