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 چکیده

 بردن کار به ادبیات، يحوزه در آن از مقصود که است فرمالیسـم مکتب اصطالحات ترین مهم از »زداییآشنایی«

 هم به را آنان زبانی هاي عادت سازد،می بیگانه مخاطبان براي را ادبی زبان که است هنري مختلف شگردهاي

این وجه . نمایدمی تربخش لذّت و تر، طوالنی را آن ادراك فرایند و متن با ارتباط زمان مدت طریق این از و ریزد،می

از مکتب فرمالیسم همیشه مورد توجه شاعران و نویسندگان بزرگ قرار گرفته و در تمامی اشعار می توان رد پایی از 

آن را دید. در این پایان نامه قصد نگارنده بر آن است که عناصر و مولفه هاي آشنایی زدایی را در آثار شعري یکی از 

افغانستانی است که در دهه شصت  نویسنده و شاعر کاظمی محمدکاظم شاعران مطرح معاصر بررسی و تحلیل کند.

بعد از آن به عنوان شاعر و فعال فرهنگی در ایران  کرد آغاز ادبی خود را در ایران هايبه ایران مهاجرت کرد و فعالیت

 ادبی انجمن هاي محافل برگزاري شعر، آموزش هايزمینه در شعر، سرایش بر عالوه او .داد ادامه به فعالیت هایش

 ادبیات و زبان زمینه در کتابهایی ویرایش و تألیف مطبوعات، در مقاالتی و نقدها انتشار ایران، در افغان مهاجرین

در این پژوهش پس از ذکر کلیاتی در فصل اول و بیان مبانی نظري در فصل دوم، به . است کرده فعالیت فارسی

 ایم. هاي مورد نظر دست یافتهگیريبررسی موضوع پرداخته ایم و به نتیجه

  

  .شعر، محمدکاظم کاظمی، آشنایی زدایی، هنجارشکنی، شعر معاصر :هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1-1

 آن از منظـور . محسوب مـی شـود   جدید شناسی سبک ادبی و نقد مهم موضوعات آشنایی زدایی از

 تغییري که رسیم می جدید ساخت و سبک یک به ما وقتی یعنی. است متعارف و معمول هنجار از عدول

 محـدود  دسـتوري  غیر ساخت به تنها که باشد نحوي به هم تغییر این و باشد شده ایجاد قبلی ساخت در

 بیشـتر  تغییـر  ایـن  هرچـه  و آورد پدیـد  را خاصی سبک گردیده، محسوب هنري ابداع خود بلکه نگردد،

  . است تر فراهم ویژه سبک به رهیافت امکان باشد،

 تعریـف  یک در. است روس هاي فرمالیست نظریه در اساسی مفاهیم از یکی زدایی در واقع آشنایی

 تا برد می بهره آنها از شاعر یا نویسنده که فنونی و شگردها تمامی از است عبارت زدایی آشنایی گسترده،

 که دهد جلوه چنان را ادبی متن محتواي و موضوع بنمایاند و بیگانه خود مخاطبان چشم به را متن جهان

 در و مـتن  معنـاي  گسـترش  و افتادن تأخیر به موجب روشها این. است نداشته وجود پیشتر این از گویی

 به زمان و هنجار زبان مبناي با باید زدایی آشنایی. گردد می آن از خواننده بیشتر وري بهره و لذت نتیجه

  .شود سنجیده مؤلف، توسط ادبی ترفندهاي کارگیري

 بعـدها  بـرد و  کـار  به ادبی نقد در روسی فرمالیست منتقد شکلوفسکی بار، نخستین اصطالح را این

 یـان . گرفـت  قـرار ... و تینیـانوف  یاکوبسـن،  ماننـد  سـاختگرا  و فرمالیسـت  منتقـدان  دیگـر  توجـه  مورد

بـه ایـن معنـی کـه     . برد کار به معنی این در را »راندینگفورگ یا سازي برجسته« اصطالح مورکاروفسکی

 دخیـل  ادبـی  متن یک سازي برجسته در که شود می شگردهایی همه شامل متن، جهان در زدایی آشنایی

 و سـازي  برجسته نتیجه زدایی آشنایی گفت توان می و هستند همراه هنجارگریزي نوعی با معموال و اند

 و داشـتند  تاکیـد  آن فـرم  بـر  اثر، یک محتواي بررسی جاي به ها فرمالیستدر واقع . است هنجارگریزي

 بـراي  را بستري محتوا، آنان نظر از بلکه است، محتوا بیان وسیله فرم که نبودند معتقد مساله این به هرگز

  آورد. می پدید خاص فرمی اعمال
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 سـخن،  شـنونده  یـا  خواننده براي آن پی در که خروجی آشناست، و مالوف از خروج زدایی آشنایی

 خلـق  تاثیرگـذار  و زیبا سخنی زبان، صورت از تکرار زدودن با ادیب یا شاعر یعنی شود، حاصل شگفتی

 کـه  زبـانی  آفرینـد،  مـی  نو زبانی و زداید می زبان از را عادت که است این در ادیب و شاعر شگرد کند،

 آشـنایی  عدولی، هر البته .است شعر زبان همان این و است عادي گفتار سازي برجسته هدفش ترین مهم

 زبـان،  در کـه  این صرف و شود گرفته نظر در نیز زبان رسانگی جنبه که آن مگر آید، نمی شمار به زدایی

 تـا  باشـد  زیبا نیز و بگذارد تاثیر مخاطب در عدول، آن باید بلکه آید نمی وجود به شعر بیاوریم، استعاره

 کـه  اسـت  شـگردهایی  از یکـی  عنوان به بلکه نیست، شعر هدف زدایی آشنایی. ببرد لذت آن از مخاطب

 معنی درك با نتیجه در و بیفتد زحمت به معنی دریافت براي خواننده تا کند می آمیز ابهام را شعر فضاي

  .ببرد لذت آن از و شود زده هیجان

 عناصـر  بر بیشتر اساس همین بر. دانستندمی زبان ناب کاربرد را شعر به عبارت دیگر فرمالیست ها،

. گـردد مـی  اثر شدن توخالی باعث محتوا بر تاکید بودند که عقیده این بر و داشتند تاکید) فرم یعنی(زبانی

 در آشـنازدایی  جز چیزي شعر بود معتقد و دانست می ادبیت مهم عامل را زداییآشنایی ،نیز شکلوفسکی

 اسـتعمال  کثـرت  سبب به ما براي امروزه شناسی، زیبایی مسائل از بسیاري«چرا که . نیست ارتباطی زبان

 آنهـا  از دوبـاره  تـوان  مـی  سـازي  غریـب  بـا  اما اند داده دست از را خود تاثیر بنابراین است؛ شده عادي

  .)158: 1383 شمیسا،»(کرد استفاده

کاربرد آشنایی زدایی در شعر شاعران به وفور دیده می شود و شاعران نیز یکی از رسالت هاي ادبی 

خود را آشنایی زدایی و عادت شکنی در حوزه هنري و زیباشناختی شعر می دانند به همین دلیل یکـی از  

ب سـبک  وجوه بارز شعر هر شاعري عناصر و مولفه هاي آشنایی زدایی اسـت و هـر شـاعري بـه تناسـ     

  شعري خود و هنر شاعري که دارد به این مقوله توجه خاصی دارد. 

 مختلـف  عناصـر  در معاصر شاعران ناهمگونی. است ناهمگون يشعر ،فارسی معاصر شعراز طرفی 

 آن جاي به اندبوده ناگزیر ها آن. است نموده بروز متفاوت و مختلف اشکال به و رسیده ظهور به شعري

 و کشـف  بـه  ،کننـد  انتخـاب  و گلچـین  را خـویش  شعر محتواي و زبان، مضمون قدما شعر دیوان از که

 خـویش  زبـان  بـا  را خود هايدریافت و هاتجربه و بپردازند خویش زندگانی و تفکر ساحت در جستجو

 آن بین نیز شباهتی و ندارد هم به شباهتی کدام هیچ شاعران معاصر شعر در شده آفریده دنیاي. دارند بیان

 و حال و حس برآیند شاعران این از هریک شعري ساحت. نیست گذاشته شعراي شعري هايدیوان و ها
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و  معاصـر  شـعر  در زداییآشنایی موارد گیريپی .هاست آن فردي نوآوري نیز و ها، آن عواطف و تجربه

 از ساده. هست نیز دشوار امري رسد،می نظر به ساده کاري که حال عین درهم چنین در شعر یک شاعر، 

 توانـد مـی  نظر هر از و نموده حرکت شعري هايسنت جهت خالف در معاصر شعر اساساً که جهت این

 کـه  خـاطر  ایـن  بـه  دشـوار . باشـد  گذشـته  شعر از متفاوت آن جزئیات و هاجنبه و رسیده نظر به غریب

 بـه  هـا  آن بنـدي طبقـه  و اسـتخراج  و زداییآشنایی هاينمونه عنوان به آن از هاییبخش یا بخش تفکیک

 تـوان مـی  امـروز  اشعار از شعري نمونه هر در. گنجید نخواهد موضوع یک ظرف در موارد کثرت جهت

 نظـر  ایـن  از. است نداشته برخورد آن با اثر رویت از پیش اثر خواننده که یافت سابقهبی و ناآشنا مواردي

 در خیـال  و تفکـر  زبان، در را زداییآشنایی مختلف هايجلوه که است زداییآشنایی از اينمونه اثري هر

 بـه  تسـلط . باشـد  کـرده  حاضـر  را آن بایـد  شاعر که است مناسبی ابزارهاي نیازمند امر این و. دارد خود

 مسـیر  متعـالی،  اياندیشـه  از برخـورداري  و قـوي  تخیلـی  داشـتن  زبانی، مختلف ساختارهاي و واژگان

 بـر  شعر در زداییآشنایی موارد آوردن پدید هاسرمایه این بدون. سازدمی هموار شاعر بر را زداییآشنایی

  .بود نخواهد میسر شاعر

محمد کاظم کاظمی نیز از شاعران مطرح معاصر است که در چند دهه اخیر خود را در عرصه ادبـی  

کشور شناسانده است. این شاعر مهاجر افغانی که هم اکنون در ایران زندگی می کنـد و در عرصـه هـاي    

یر و شمشـ «، »پیـاده آمـده ام  «مجموعه شـعري بنـام هـاي     چهارمختلف هنري و ادبی ایران فعالیت دارد 

تاکنون به چاپ رسانده است که ما در این پژوهش بر آنیم تا اشعار » سنگ و خشت«و » کفران«، »جغرافیا

این سه مجموعه را از منظر آشنایی زدایی ادبی بررسی و تحلیل نماییم. به همین دلیل این پژوهش از سه 

  فصل نشکیل شده است:

آن پس از بیان مقدمه اي، به تعریف مسأله،  است که در» کلیات پژوهش«این فصل شامل فصل اول: 

ي تحقیق و ضـرورت انجـام آن را مـورد مطالعـه و     ایم. سپس پیشینهفرضیات و سواالت تحقیق پرداخته

  ایم.ایم. و در پایان روش تحقیق مورد نظر را بیان کردهبررسی قرار داده، اهداف تحقیق را مشخص نموده

گیرد. در این فصل پس از آشنایی با زندگی و آثار را در بر می» قیقمواد و روش تح«این فصل  فصل دوم:

شاعر و معرفی مجموعه هاي شعري او، ابتدا تعریفی از مبانی فرمالیسم و آشنایی زدایـی در ایـن مکتـب    

ادبی بیان شده، سپس به انواع آشنایی زدایی در زبان و عناصر و مولفه هاي آن در حد نیاز پرداخته شـده  

  است.
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اختصاص دارد. در این فصل نیز با توجه به عنوان » ي اصلی تحقیق (بحث)بدنه«این فصل به  :ل سومفص

نامه، پس از ذکر کلیاتی در خصوص شعر کاظمی،  در سه عنوان جداگانه، هر سه مجموعـه شـعري   پایان

از لحـاظ  شاعر را با توجه به مبانی نظري بیان شده در فصل دوم و متناسب بـا موضـوع پـژوهش خـود،     

آشنایی زدایی و انواع آن تحلیل و برسی کرده ایم و با ذکر نمونـه هـایی از اشـعار، مولفـه هـاي آشـنایی       

زدایی، عادت شکنی و غریب سازي را در این سه مجموعه شعري بررسی کرده ایم. در پایان ایـن فصـل   

نتخاب موضوع براي پایان ادر  سهولتهایی به جهت گیري کلی از بحث، پیشنهادي نتیجهنیز ضمن ارائه

-ایم. بخش پایانی پژوهش نیز به معرفی منابع و مآخذ به صورت مجزا (کتابنامه هاي بعدي مطرح کرده

 نامه به زبان انگلیسی اختصاص دارد.ي پایانها و مقاالت) و سپس چکیده

  

 لهأمس بیان - 1-2

توسـط   زیبه نام رستاخ يبا انتشار رساله ا هیدر روس 1914که در سال  ینقد ادب ياز مکتب ها یکی

قانون مند کـه دسـت    يهاانجمن نیبوده است از اول ستیکرد اشاعه روش فرمال دایظهور پ یکلوفسکش

 ایـ  نرومـ  اسـت یانجمـن بـه ر   نیـ مسکو بود ا یدست زد انجمن زبان شناس یستیفرمال اتیبه ارائه نظر

  شد. سیتأس 1915در سال  نکوبس

گفتند در  یاپوپاز م یکه مخفف آن را به زبان روس يزبان شعر یبه نام انجمن پژوهش گرید انجمن

ـ انجمـن زبـان شناسـان و منتقـدان بـزرگ فعال      نیشد. در ا لیدر پطرز بوگ تشک 1916سال   داشـتند  تی

  .)42: 1380فر،  گانی(شا

بیـرون از دایـره    ها این بود که قصد داشتند ادبیات و هنـر را از موضـوعات  ادعاي اصلی فرمالیست

  ).  34: 1368ادبیات و هنر دور نگاه دارند و به قول خودشان علمی کنند (نفیسی، 

ـ ناآشـنا و غر  میکه معتقد بودند شعر قصد آن دارد تـا مفـاه   يها ستینظر سمبل برخالف را بـا   بی

ردن واژه قصد دارد تا به کـارب  ییمخاطب قابل دسترس و آشنا سازد آشنا زدا يخود برا يکمک زبان هنر

آشـنا   یاصـل  فگفت که هد دیبا حیتوض يمألوف و آشنا را ناآشنا سازد. برا میمفاه بیغر یمعان ایها و 

به سبب  یاز مسائل زبان شناس ياریبس رایعادت و تکرار است ز یبخشدن مخاطب از نوع ییرها ییزدا

   بیدهند و به کمک غر یخود را از دست م ریشوند، لذا قدرت تأث یم يما عاد يکثرت استعمال برا
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  .)158: 1388 سا،ی، شم1/47: 1370 ،يتوان دوباره از آنان استفاده کرد (احمد یاست که م يساز

که هر ادراك  حیتوض نیاست، با ا ییهمان آشنازدا اتیادب یدارد که کارکرد اصل دهیعق یلوفسکشک

مـا   يعادت ها اتیکند هنر و ادب یرا دگرگون م يدهد و قواعد آشنا و عاد یما را از نو سازمان م یحس

  .)212: 1380،ي(محمد ندینما یم گانهیدهند و آشناها را در چشم ما ب یم رییرا تغ

آن را بـه   سـا یشم روسیشاعران برشمرده اند از جمله دکتر سـ  ییآشنا زدا يبرا یمختلف يها روش

  داند: یقابل حصول م قیچهار طر

 يروند، مـثالً شـاعر بـه جـا     یخود به کار نم یاصل یغات در معان: که در آن ها لهیمجاز و استعاره و کنا .1

از آشنا  یرا نوع هیالبته اگر تنها مجاز و استعاره و کنا »کاشف معدن صبح« دیگو یم دیخورش ياسم آشنا

ها و استعاره ها رفته رفته و با تکرار فراوان به  هیکنا از ياریبس راینادرست خواهد بود ز میکن یتلق ییزدا

  شوند. یهنجار و عادت بدل م

تـوهم در خواننـده    جـاد یلغـت و ا  کیـ دور و نزد یکه توجه به معان هامیالً استعاره از اث: میصناعات ادب .2

  .است

 هرا کـ  ییتازه مثالً صائب دست دراز کردن بـه جهـت گـذا    ریارائه تصاو ایتازه  تیروا ایدوباره:  فیتعر .3

  .کرده است ریگذشتن از آبرو تعب ياست به صورت پل بستن برا يریتصو

 گریکدیکلمات با  یدر رابطۀ افق رییتغ ایو  يدستور ي: هر گونه از دست کارینیتصرّف در محور هم نش .4

- هیمکن يهم استعاره لیذ يدر نمونه نیاست نه اسم همچن دیدر آن ق» هنوز«از شاملو که  لیمثالً نمونه ذ

  ):159-161: 1388 سا،یتناسب (شم هامیوجود دارد و هم ا هیلیتخ ي

  توان در دو بخش خالصه کرد. یرا م ماتیتقس نیا تداوم

  : ياز مولو ریز تیو ... مانند ب دیجد باتیشامل کاربرد لغات و ترک -یلفظ -1

  یلی یرلی یپل یتن تن تنن پرلهر دم زنم ی                  لی یرلی یلی یرلیاکنون بشنو ز من  باز

  )1ب 3215غ 1190: 1384 ،ي(مولو                                                                         

آواز مسـتان اسـت    يکـه در معنـا   »یلـ ی« ای »یرلی« يمعنا یبا کنار هم آوردن جزء ب تیب نیدر ا يمولو

  مستان است. يعربده ها هیکه شب دهیتازه آفر یبیترک

  از حافظ: ریز نیشود. مانند ب یم يمعنو عیشامل صنا شریکه ب -ییمعنا -2

  کلّه دانست نیعالم در يکه سرافرازی                            نداد جز به کس يافسررند زمانه
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  )2ب 47 غ 46: 1382(حافظ،                                                                         

ـ    یدر صورت نیاز رِند به دست داده و ا یتقدس ریتصو تیب نیدر ا حافظ از او  شیاست کـه رِنـد پ

  در اذهان داشته است. یمنف يریتصو

قد بودند کـه  تمع یآثار ادب یدانستند و در بررس یم یزبان يمسئله کیرا صرفاً  اتیها ادب ستیفرمال

فرم خـاص   ییدر نظر داشت که هر محتوا دی). اما با147 :1388 سا،یبر فرم باشد نه محتوا (شم هیتک دیبا

  آن دو برقرار است. نیب یتنگاتنگ يطلبد و در واقع رابطه  یخود را م

 نیروس اسـت بـر همـ    يهـا  ستیفرمال اتینظر نیاز مهم تر یکی ییزدا ییکه ذکر شد آشنا چنان

ـ با بسامد ز يشاعر یقرار داد. وقت یرا مورد بررس یاز آثار ادب ياریتوان بس یاساس م  ایـ در شـعر   يادی

حـافظ   چون یکند. به عنوان مثال در آثار شاعران یسبک م جادیزند ا یداستان به عدول از همباز دست م

مقولـه از نقـد    نیـ ا یتـوان بـه بررسـ    یم تیچون صادق هدا یسندگانیو صائب ... و در آثار نو يمولو

 یفراوان تیشناخته شده است، از اهم زین اینقاط دنصی که در اق يمولو شده ادیبزرگان  انیپرداخت. از م

در اشـعار خـود    ییزداآشنامطرح نموده به  یاز نقد ادب یمباحث نیکه چن يدر عصر يبرخوردار است. و

ـ اقدام کرده است. ناگفته نماند که هنجار گر بلکـه درون او سـخنان    سـت، یلزومـاً آگاهانـه ن   يمولـو  يزی

در  يو يهایاظهار شود. عادت شکن جیو متفاوت از هنجار را عیبد یانیطلبد با ب یاوست که م زیشورانگ

گرامر،  وارید يموالنا با عبور از رو«نشده است.  لیها هنوز هم به عادت تدباز موارد با گذر قرن ياریبس

 یدر شعر، ب ،یو خلّاق يراز چنان تجربه هن ن،یتر از ا شیبرد که پ یم يهنر تیاز خلّاق یما را به عوالم

پـردازد  یمـ  ییزهایگرامر حرکت کردن اوست که به شمارش چ وارید يمقوله رو نی. از هممیبهره بوده ا

  .)101: 1388 ،يمولو»(ستندیکه قابل شمردن ن

  

  پژوهش هاي سؤال - 1-3

 يزیانـواع هنجـارگر   ،هـا ستیفرمال دیو عقا اتیبه نظر یتالش شده است که با نگاه قیتحق نیدر ا

استفاده شـده اسـت،    یکه در آثار محمد کاظم کاظم ییها ییزدایی شناهم چنین آو  ها یعادت شکنها، 

پاسـخ  امکـان   در حد ریمطرح شده ز يها به پرسشدر این پژوهش لذا  ،قرار گیرد یبررساین آثار مورد 

  :ه ایمداد
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 :سوال هاي اصلی 

  کاظمی چه جایگاهی دارد؟آشنایی زدایی در آثار محمد کاظم 

 در آثار کاظمی کدام یک از عناصر و مولفه هاي آشنایی زدایی بیشتر به کار رفته است؟ 
 

 :سوال هاي فرعی 

  چه اندازه استفاده شده است؟تا  یدر اشعار محمدکاظم کاظمآشنایی زدایی از قواعد  

 موارد؟ ریسا ای ییمعنا ایاست  یآثار واژگان نیدر ا يزیاز نظر بسامد، هنجارگر 

  آشنایی زدایی به صورت ابتکاري استفاده کرده است و یا تقلیدي؟اشعارش از کاظمی در  
  

 

  هاي پژوهشفرضیه - 1-4

 و داشته است يا ژهیتعلقات خود توجه و انیرا در اشعارش و در ب ییآشنازدا يهامؤلفه یبه نوع یکاظم 

  .شده است یباعث تازگ

 دست به  ییدر جنبه معنا شتریتوجه داشته و ب ییو معنا یلفظ يدر اشعارش به جنبه ها یکاظم

  باشد. یدر اشعارش م یزده است، واژگان خاص نشان از عادت شکن يزیهنجارگر

 کند. ها نیست و تعلقات خود را آزادانه بیان میکاظمی در بیان تشبیهات زیبا مقید به قاعده 

  
 

  ي تحقیق نهپیشیبحثی درباره  - 1-5

شنایی زدایی در ادبیات سـنتی و معاصـر،   آمورد بحث  موضوع پژوهش باید گفت که در با توجه به

شده است و منتقدان و نویسندگان به وفور در مورد نقد، سبک فرمالیسـم و   آثار و مقاالت متعددي نوشته

 هم چنین عناصر آشنایی زدایی به پژوهش پرداخته و اطالعات مناسـبی بـه دسـت داده انـد. امـا دربـاره      

بررسی عناصر آشنایی زدایی در آثار محمد کاظم کاظمی پژوهشی صورت نگرفته است و محققان کمتـر  

به این وادي وارد شده اند. به همین جهت در بحث سابقه مطالعاتی پژوهش بـه دلیـل نبـود اثـر کامـل و      

هایی که در مورد جامعی در خصوص تحلیل آثار کاظمی تنها به ذکر تعدادي از آثار، مقاالت و پایان نامه 

بحث آشنایی زدایی نوشته شده است، پرداخته می شود. امید است که این پایان نامه فـتح بـابی باشـد در    

  جهت شناختن شعر یکی از شاعران مطرح معاصر که از دید منتقدین اندکی مغفول مانده است.
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 ) ،مؤلـف در   يگفتارهادرسکه » رستاخیز کلمات«)، در کتاب معروف خود با عنوان 1379شفیعی کدکنی

کـه   ياز منظـر  ؛کنـد یآن آشنا م یجهان راتیو تأث یروس ییگراشکل انیبا جرما را دانشگاه تهران است، 

است  يکتاب مرور نیاگرفته است.  هیما رانیا یاجتماع خیو تار یفارس اتیبخش اعظم شواهد آن از ادب

 ؛یفارس اتیآن بر ادب قیدرخشان آن و تطب يو دستاوردها» روس انیگراشکل یادب یۀنظر« يریگبر شکل

 سـنده ینو قصـد  .سـتند ین ازینینظران هم از آن بصاحب یشده که حت يسودمند ۀانداز دفترچچشم نیاز ا

او را به انکار هدف و  یاست کس دواریاست و نه دفاع از آن و ام یروس سمیفرمال انیجر یخیتار تیروا

  و هنر متهم نکند. اتیآرمان در ادب

 ) ،به تحلیل این )امروز شاعران شعر در زداییآشنایی(»طرحبی ايآیینه«)، در کتابی با عنوان 1387جلیلی ،

بحث در شعر شاعران معاصر از جمله کاظمی پرداخته است و چون تحقیق مفصلی است و بـه جزئیـات   

  باشد. نپرداخته است می تواند در شناخت کلیت بحث آشنایی زدایی در شعر معاصر گره گشا

 ،بـه تحلیـل   »شـمس  غزلیـات  در زدایی آشنایی«)، در مقاله اي با عنوان 81و بهار  80(زمستان  محمدي ،

 زدایـی،  آشـنایی  مهـم  روش هـاي  از یکـی  عناصر آشنایی زدایی در دیوان شمس پرداخته و معتقد است:

 هنجـارگریزي  از مختلفـی  انـواع  شـمس  غزلیات در. است معیار زبان از آگاهانه خروج یا گریزي هنجار

 هنجـارگریزي  و واژگـانی  هنجـارگریزي  معنـایی،  هنجـارگریزي  :از عبارتند که گرفته قرار استفاده مورد

 .زمانی

 یـداهللا  اشـعار  در زدایـی  آشـنایی «ارشد خود با عنـوان   کارشناسی نامهدر پایان )،1382قدیمی، ( نورپیشه 

محسوب می شود، از این منظر مـورد بررسـی قـرار    ، اشعار رویایی را که از موجدان شعر حجم »رویایی

 داده است.

 ی، به بررسـ »آشنایی زدایی در اشعار یداهللا رویایی«با عنوان  ي)، در مقاله ا1383خائفی و نورپیشه، (پاییز 

پرداخته و معتقد است: در تـاریخ شـعر معاصـر ایـران،      ییایدر شعر  رو ییزدا ییمباحث مربوط به آشنا

آمد که یکـی از ویژگیهـاي    وجودرؤیایی، شاعر و منتقد معاصر به  گرایی توسط یداهللاسبکی به نام حجم

 برجستۀ آن، آشنایی زدایی است. 

 دیـوان  در قرآنـی  داستانهاي از زدایی آشنایی«)، در مقاله اي با عنوان 1387 دار اصل، (بهار نیک کرمی و 

 شـاعران  از بسـیاري  بـه  نسبت خاقانی امتیازات از ، نیز به این بحث پرداخته و معتقد است: یکی»خاقانی

 ایـن  بـه  توجـه  بـا  مقالـه  این در ست،ي قرآنی اها داستان این به هنرمندانه و دیگرگون ویژه، نگاه دیگر،
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 ایـن  در خاقـانی  شـگرد  چنـد  هـر  ایم؛ پرداخته خاقانی دیوان در پیامبران از داستانهایی بررسی به معیار،

 .است گرایانشکل  تعاریف از تر گسترده و فراتر موضوع

 رنج و درد مفهوم و ماهیت بررسی: نهفته دردهاي«)، در مقاله خود با عنوان 1388 میري وگرجی، (اسفند 

به تبیین مفهوم درد و رنج در اشعار کاظمی پرداخته انـد و چنـین نظـري    » کاظمی کاظم محمد اشعار در

 هـا سختی همه نتیجه که است فروخورده یا و شکارآ اندوهی و غم از مملو اشعار کاظمی دارند: که بیشتر

 آن از حـاصل هايعدالتیبـی و ناپذیرپایـان جـنگ و کشورش اشغال خاطر به که اسـت هاییمـرارت و

 اتحـاد  عـدم  و مبـارزه  در ضـعف  و قـدرت  سـر  بـر  اختالفـات  و جنـگ .اسـت دیـده خویش چشم بـه

 کنایـه، از  بـه  یـا  و مستقیم طـور بـه شـاعر است شده موجب و آورده درد به را شاعر جان و مردم،روح

  .کند بیان خود دنیاي به توجه بـا نـیز را آن از رهـایی هايراه و بـگوید سـخن هارنج و درد این

 ) ،صـفّارزاده  طـاهره  اشـعار  در زداییآشنایی«ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه)، در پایان1389شفیعی «

 اینکـه  به اعتقاد با پژوهش، آشنایی زدایی در آثار صفارزاده، چنین نظري بیان می دارد: این پس از تحلیل

 در آغاز ي نقطه را زدایی آشنایی نظري مفاهیم دارد، را آشنازدایانه بررسی قابلیت صفّارزاده، شعري دفاتر

 فصـل  پنج در ترفندها این جستجوي براي خویش، تکوینی روند در و داده قرار صفّارزاده اشعار خوانش

 مـردان  دلتـا،  در طنـین  راه، روشـنگران  صـبح،  دیدار دفاتر بررسی به فرم، و محتوا تخیل، موسیقی، زبان،

 . پرداخت ها، نمونه ذکر با سفر هفت و منحنی

 ات در زداییآشنایی«ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه)، در پایان1389( لنگري، کوثريبـه  » شمس غزلی

 هنجارگریزي ها و آشنایی زدایی هاي موالنا در غزلیات شمس پرداخته است. بررسی

 بـه  » ناصرخسرو هايقصیده در وزنی زدایی آشنایی«)، در مقاله اي با عنوان 1389اي، (پاییزطرقبه عیدگاه

 آشنایی و چیست زدایی آشنایی فرایند ماهیت که پرسش این به دادن پاسخ دنبال دو هدف است: نخست

 هسـت  اي عروضی ویژگی ناصرخسرو شعر در اینکه دادن نشان دوم. دهد می روي چگونه وزنی زدایی

 . آورد شمار به وزنی زدایی آشنایی از اي برجسته نمونه را آن توان می که

 منظـر  از صفارزاده شعر فرم و شکل در تاملی«)، در مقاله اي با عنوان 1390 شفیعی، (بهار آبادي و دولت 

 اشـعارش  در فـرم  تغییـر  یـا  تـازه  هاي فرم به اشعارش، روایت به ، معتقد است: صفارزاده»زدایی آشنایی

 روش ایـن  بـا  وي. اسـت  گرفتـه  پیش در درونی یا ذهنی فرم حفظ براي بیشتر را کار این و داشته توجه
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 نـوع  بـارزترین  اشـعارش  در. آورد ارمغان به را تازگی و کند خارج یکنواخت ریتم از را کالمش توانسته

 است. شده شعرش شدن دیداري باعث که است شعر کانکریت و مصراعی درون هاي برش ساخت،

 ) ،نیمـا  شعر در هنجارگریزي و زداییآشنایی«ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه)، در پایان1390رضائی 

 کرده است.، شعر نیما را از لحاظ عناصر و وجوه آشنایی زدایی بررسی و تحلیل »یوشیج

 ) ،بـه ایـن   ، »خاقـانی  غزلیات در زداییآشنایی«ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه)، در پایان1390فراقی

 شـدن  تـر  برجسته موجب تواند می که شگردهایی ترین مهم از یکیبحث پرداخته است و معتقد است: 

 زبـان  وسـعت  به تنها نه هنري اثر یک در زدایی آشنایی بررسی با. است زدایی آشنایی شود، ادبی اثر یک

 واقعی ارزش زمانی. یابیم می در آن به نسبت را مخاطب ادبی درك لذت بلکه بریممی پی اثر آن شاعرانه

 عـدول  عادي و روزمره قراردادهاي از خود کالم کردن مخیل براي که شود می مشخص هنرمند یک هنر

 . بکشد تصویر به تخیل کمک به هنجار زبان از خارج قالبی در را تعابیر و اصطالحات و کند

 ) ،داسـتان  آثـار  برگزیـده  در زبـانی  زدایـی  آشـنایی «دکتراي خود با عنـوان   نامهپایان )، در1391صادقیان 

، به یکی از وجوه آشنایی زدایی یعنی آشنایی زدایی زبانی در آثار داستانی معاصر پرداخته »معاصر نویسان

 است. و آن ها را  طبقه بندي کرده

 در معنـایی  فراهنجاري و زدایی آشنایی«)، در مقاله اي با عنوان 1391بهار، (بیگدیلو زاده علی اسدالهی و 

 شعر آفرینش براي شاعران همه که است روشی معیار، زبان قواعد از عدول ، معتقد است:»مولوي غزلیات

 ضـمن  خـود،  شـعر  بـه  دادن تشـخص  براي که است بزرگی شاعران از نیز مولوي. گیرند می بهره آن از

 مـی  ارائـه  خود زمان در ناآگاهانه طور به را فراهنجاري نوع آن از بسیاري معنایی، فراهنجاري از استفاده

 هـاي  نمونـه  و بپـردازد  شـمس  دیـوان  در معنـایی  فراهنجـاري  بررسی به که است آن بر مقاله این. دهد

 . دهد نشان را فراهنجاري نوع این از اي برجسته

 و زدایـی  آشـنایی «خود با عنوان ي )، در مقاله 1392 زمستان و احمدي، (پاییز نامداري و هفتادر، رضایی 

گزینی و ... ر آن از جمله هنجار شـکنی و هنجـار  به تحلیل آشنایی زدایی و عناص» شعر خلق در آن نقش

 پرداخته اند.  

 زدایـی و  آشـنایی  تحلیلی بررسی«عنوان ارشد خود با  کارشناسی نامه)، در پایان1392جونقانی، ( رستمی 

، به انواع هنجارگریزي و آشنایی زدایی در شعر معاصر اشـاره کـرده و بـا    »معاصر شعر در گریزي هنجار

 شواهد شعري به آن ها پرداخته است.
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 اشـعار  در گریـزي  هنجـار  و زدایی آشنایی«)، در مقاله خود با عنوان 1393فر، (پاییز سلحشور و طاهري 

 آن شـعري  شـواهد  و عزیـزي  احمد اشعار در زدایی آشنایی گوناگون به بررسی نمودهاي» عزیزي احمد

 بـه  را گریـزي  هنجـار  و زدایـی  آشنایی که است بزرگی شاعران از عزیزي پرداخته و معتقد است: احمد

 قوت و زیبایی باعث وي، اشعار در ادبی تکنیک این. است برده کار به خود اشعار در توجهی، قابل میزان

 .است شده مخاطب ذهن در آن بیشتر چه هر گذاري تاثیر و شعري زبان

 ) ،250آشنازدایی و هنجارگریزي در «در پایان نامه کاشناسی ارشد خود با عنوان  ،)1393علیزاده بیگدیلو 

 غزلیات موالنا را از منظر هنجارگریزي بررسی کرده است.  ،»غزل از دیوان شمس

 هنجارگریزي و زدایی آشنایی بررسی«)، در مقاله خود با عنوان 1394 (بهار کالیی،قادی روحانی و عنایتی 

 داده قرار بررسی مورد را نحوي هاي هنجارگریزي قواعد مختلف موارد» آتشی منوچهر شعر در دستوري

اسـت و در   نموده استفاده نحو شعرش سازي غریبه جهت در هایی روش چه از آتشی است داده نشان و

 بخـش  دو هر در دستوري از هنجار گریزي او که است داده نشان آتشی شعر معتقد است: بررسینهایت 

: از انـد  عبـارت  آتشـی  شـعر  در صـرف  سـطح  در هنجارگریزي انواع. است نموده استفاده نحو و صرف

 . بومی واژگان کاربرد و امروزي واژگان کارگیري به کهن، واژگان کاربرد جدید، واژگان ساخت

و ... به مسـائل   یو زمان ينحو ،یسبک یواژگان يزیگوناگون هنجار گر يها نهیآثار مؤلفان در زم نیا در

  د.نکن ی) اشاره میی(هنجار افزا یقاعده کاه
  

  کلی تحقیقاهداف   - 1-6

  کند:نگارنده در پژوهش پیش رو، اهداف زیر را دنبال می

 ظمی.تبیین عناصر و مولفه هاي آشنایی زدایی در آثار شعري کا 

 شیها يزیدر هنجار گر یبردن به مقاصد کاظم یپ. 

 در آثارش. یکاظم يزیآشنا و آگاه ساختن عالقه مندان با انواع گوناگون هنجار گر 

 گذشته. يمخاطب از عادت و تکرارها دنیبخش ییرها 
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   ضرورت و اهمیت پژوهش  - 1-7

و  گـر ید يهـا  نـه یاز آن دارد که بـرعکس زم  تیحکا یمربوط به زبان فارس يها دقت در پژوهش

 يبه کاربردها يهنر دینگرش جد نهیدر زم ،پژوهش هموار شده است يها راه يعلوم که تا حدود ریسا

و تـا   یو تخصصـ  یاساسـ  يکـار  ،ردیـ گ یکه موجب جلب توجه مخاطبان قرار م يمعمول به طور ریغ

 قاتیو کمبود تحق یغلظت علم نیخاطر با در نظر گرفتن ا نینگرفته است. به همشکل مستقل  يحدود

ـ ا ،یستیجهان ضرورت دارد با نگرش فرمال یمتون آثار ادب يبا وجود غنا نهیزم نیدر ا آثـار را مـورد    نی

  گردد. یمخاب معرف يقرار داد و جهت بهره مند لیو تحل هیتجز
  

 

  و روش پژوهشمواد   - 1-8

 در آثار محمد قیآن اشعار مورد تحق يآمار يو جامعه  ياسناد يپژوهش به صورت کتابخانه ا نیا

منـابع   ییبـه شناسـا   قیحدود تحق انیمسئله و ب فیاست که در آن پس از روشن کردن تعر یکاظم کاظم

آن هـا   لیـ مطالـب و تحل  ي. پـس از جمـع آور  شده استاز مطالب الزم پرداخته  يبردار شیمربوط و ف

ـ به  دنیمرحله، رس نیگردد. پس از ا یصاحب نظران مطرح م دگاهید موضـوع مـورد    یکلـ  دگاهیـ د کی

  باشد. یپژوهش م نیا ياجرا يمستندات مورد نظر، گام بعد قیبحث، از طر

  

  زندگی و آثار محمد کاظم کاظمی - 1-9

 شـهر  در فرهنگی اي خانواده در شمسی 1346 سال در افغان، نویسنده و شاعرمحمد کاظم کاظمی، 

 ابتدایی تحصیالت اتمام از پس و کرد کوچ کابل به 1354 سال در. گشود جهان به چشم افغانستان هرات

 رشـته  در را خـود  کارشناسـی  در ایران مـدرك  و شد ایران راهی 1363 سال در کابل شهر در متوسطه و

 آشنا و فرهیخته اي خانواده در پرورش وجود با ایشان .گرفت مشهد فردوسی دانشگاه از عمران مهندسی

 ریاضیات با آشنا ذهنی که چرا کرد، نمی تصور ها رشته این در را خودش آینده هیچگاه ادبیات و شعر با

 جمـع  بـه  مشـهد  مهندسی دانشکده از را او سرنوشت اما. داشت آن هاي فرمول و هندسی هاي تحلیل و

 شعر رشد و پرورش زمینه در سنگینی مسئولیت کرد حس خودش مدتی از پس و برد نویسندگان و شعرا

  .کند می دنبال را آن فراوان پشتکار و تعهد با هنوز که مسئولیتی. اوست برعهده مهاجرت ادبیات و
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 گـذار  تاثیر و شده شناخته هاي چهره از یکیو  کرد آغاز 1365 سال ازخود را  ادبی هايفعالیتاو 

 در داخلـی  هـاي  جنـگ  و ایـران  به ها افغان مهاجرت ابتدایی سالهاي در مقاومت شعر رواج و رونق در

 که» بازگشت« خودش بلند مثنوي با همراه را افغان مهاجر شاعران شعر مجموعه نخستین و شد افغانستان

  . رساند چاپ به 1370 سال در شد، برخوردار فراوانی شهرت از بعدها

 قصـه « و »کفران«، »شمشیر و جغرافیا« ،»بودم آمده پیاده« هاي نام با وي شعر مجموعه چهار کنونات

 از »پارسـی  شعر« ، »زبانی بی و همزبانی« ،»روزنه« کتاب مانند تالیفاتی و رسیده چاپ به »خشت و سنگ

 هـا  آن چـاپ  و متـون  ویرایش و تصحیح. اند شده روبرو فراوان اقبال با ایران در که اند بوده هاییکتاب

 قرن پنج در افغانستان« کتاب ویرایش و »بیدل غزلیات گزیده« ،»خلیلی اهللا خلیل استاد اشعار دیوان« مانند

 هاي فعالیت از شده، چاپ تجدید بار نوزده کنون تا و بوده برخوردار باالیی اهمیت از ایران در که »اخیر

  ت.اس بوده ها سال این در ایشان دیگر مهم

 مهـاجرین  ادبـی  انجمنهـاي  محافـل  برگزاري شعر، آموزش هايزمینه در شعر، سرایش بر عالوه او

 ادبیـات  و زبـان  زمینه در کتابهایی ویرایش و تألیف مطبوعات، در مقاالتی و نقدها انتشار ایران، در افغان

 در عضویت و »سوم خط« و »دري در« هايفصلنامه تحریر هیأت در عضویت. است کرده فعالیت فارسی

  کاظمی). سایت شخصی(کاظمی، .است بوده او فعالیتهاي دیگر از دري در فرهنگی مؤسسه

  زندگانی شاعر از زبان خود او -1- 1-9

استاد محمد کاظم کاظمی که هم اکنون ساکن ایران هستند و در فعالیت هاي ادبـی کشـور حضـور    

دارند. طی مصاحبه هاي مختلف و گفتگو با دیگران، به صورت مفصل زندگی خود را شرح داده اند کـه  

در سایت شخصی ایشان موجود است. به همین دلیل و جهت شناخت بیشتر ایشان خالصه اي از نـدگی  

  است: شده آوردهذیل مه ایشان در نا

 کـه  خـوبی  شعري طبع صاحب و بود هرات دوستفرهنگ بازرگانان از محمدکاظم حاجی مرحوم

 صـورت  بـه  چه و خودش از شعرهایی صورت به چه ،است موجود ما خانوادة نزد هنوز تا آن هاينشانه

 وقایع ،آن در که جنگنامه نام به است کتابی ها،آن از یکی. شعردوست یا و شاعر فرزندزادگانی و فرزندان

 امعمـه  یـک  و کاکـایم  یـک  ،پـدرم  یعنـی  ،ایشـان  فرزنـد  سه. استدرآورده نظم به را دوم جهانی جنگ

   طور به شعر از و کشید سویی به را هریک ،اجتماع و محیط شرایط البته و شدند ایشان شاعري دارمیراث
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  .بازداشت جدي

 لحـاظ  از مـا  .بـود  بلخـی  عالّمـه  شهادت از قبل ماه شش ،این و آمدم دنیا به 1346 زمستان در من

 عـادي  مـردم  دیگـر  از بیشـتر  ولی ،آمدیممی حساب به شهري متوسط خانوادة یک اجتماعی و اقتصادي

 و است فرهنگ و دانش اهل پدرم. بودیم اجتماعی و فرهنگی هايدغدغه اهل روزگار، آن کابل و هرات

 بعضـی  هنـوز  من. روشنفکر و مترقی و باسواد ولی بود، مذهبی پدرم. خویش نسل مذهبی روشنفکران از

 اولـین  او همچنـان . را دینـی  مسـایل  بعضـی  گـاه  نیـز  و پرسـم مـی  او از را انگلیسـی  زبان در مشکالتم

 گـاه  هـم  اکنـون هـم و  بـود  خـویش  نسـل  باسواد زنان معدود از هم مادرم. استبوده شعرم کنندةاصالح

  .کندمی شعرم مورد در دقیقی اظهارنظرهاي

 چیـز  روزگار، آن از. کوچیدیم کابل به ،پس آن از و گذشت هرات در 1354 سال تا امکودکی ،باري

. مطالعـه  اهـل  بسیار ولی ،بودم منزوي و خجالتی رو،کم پسري که این جز ،ندارم گفتن براي گیريدندان

 ،ایـران  به مهاجرت تا ،هنگام آن از .بود پدرم وجود برکات از این و شدمی یافت بسیار کتاب ما خانۀ در

 نخسـتین  اوهـم  و ندیـد  را هـا آن کسی غالباً پدرم جز که شعرها بعضی نوشتن و گذشت مطالعه با وقتم

  .بود هاآن کنندةاصالح

 مگـر  بـود،  بسته پسران روي بر دانشگاهدر آن زمان . رسید پایان هابتدایی ب دورانروزگار گذشت و 

 مهاجرت به ناچار پس. نبود تحمل قابل ما براي خدمت براي رژیم .بودند گذرانده را عسکري که کسانی

 ایـران چـرا کـه مـا بـا     . باشد مأمن بهترین توانستمی ایران ،بودیم مذهبی ايخانواده که ما براي و شدیم

 از پـیش  من. داشت هم ایرانی همسر یک و بود برده سربه کشور این در هاسال پدربزرگم. نبودیم بیگانه

 در ،گذشـته  آن از. داشتیم جااین در ایرانی اقوامی حتّی. بودمکرده سفر ایران به کودکی در بار سه هم این

 و فیلم تا گرفته مجلّه و کتاب از داد،می تشکیل ایرانی تولیدات را ما فرهنگی خوراك بیشتر نیز افغانستان

 طریـق  از بعـد،  سال دو و بگیرم پی نراای در را هایمدرس توانستم که بود واسطه همین به شاید. موسیقی

 آسـان  خیلی هم ایرانی آموزاندانش خود براي که ايرشته در هم آن ،شوم دانشگاه وارد سراسري کنکور

  . عمران مهندسی یعنی نبود،

 در بیشـتر  روز بـه  روز ،هنگـام  آن ازو  شـدم  آشـنا  مهـاجر  شاعران دیگر با کمکم 1366 حوالی در

 .گـرفتیم  فاصـله  ادبی تولیدات و شعر خود از ،همین موازات به البته و شدیم غرق ادبی مختلف کارهاي

 در کـه  نیازي احساس. چسپدمی دستم مقاله و نقد نوشتن به ولی ،ندارم استعدادي داستانی ادبیات در من



١٦  

 بـراي  را جا کمکم ها،نوشتن این و کشانید سو بدین بیشتر مرا شد،می کارها گونه این به مهاجرین جامعۀ

 نشـریات  ایـن  از بسـیاري  در. بـود  واسطه بدین هم ایرانی مطبوعات با ارتباطم. کرد تنگ هم شعرسرایی

 و پـرورش  و آمـوزش  ،هنـري  حـوزة  مثـل  ایرانـی  مراکـز  بـا  بیشـتر  من. کردم چاپ و نوشتم چیزهایی

 بـراي  ایرانی دوستان با مشترك کارهایی گاهی امتوانسته لحاظ، همین به و امکرده کار ایرانی هايروزنامه

 نیـاز  فرهنگـی  رابطۀ گونه این به ما کنممی فکر و دهم انجام عام طور به فارسی ادبیات براي یا افغانستان

 در صـبح  و رنگ چیدن از ،افغانستان مقاومت شعر ،پارسی شعر ،روزنه مثل هاییکتاب. داریم و ایمداشته

  .هستند روابط همین حاصل همه زنجیر،

 تـا  گرفتـه  ویراسـتاري  و شـعر  کـردن  نقـد  و نوشـتن  مقالـه  از ،امکـرده  کارها ها،سال این در ،باري

 شـعر  تـدریس  و داوري و رادیو در گویندگی از و شعري مجالس و محافل برگزارکردن و نگاريروزنامه

 چیـز  امخصوصی زندگی اما. ايرایانه خدمات دیگر و طراحی و آراییصفحه تا گرفته آموزاندانش براي

 و دانـد مـی  را کارهـایم  قدر راستیبه که کسی با ،امکرده ازدواج 1374 سال در که این جز ندارد، ايویژه

 سختی به ،اششغلی هايگرفتاري وجود با. است قلم اهل و کردهتحصیل هم خودش چون کند،می درك

 کتـاب  بعـد،  به سالگی یک حدود از که دارم هم دختري کند، فراهم کارم براي آرام محیطی که کوشدمی

 .آوردمی درمرا  خواندنکتاب اداي و گیردمی دست به

  معرفی آثار -2- 1-9

به عرصه ادبی کشور ارائه  کاظمی هم به عنوان شاعر و هم به عنوان نویسنده و منتقد آثار مختلفی را

  کرده است که از آن جمله می توان به آثار ذیل اشاره کرد:

  الف) مجموعه شعر:

 .مه تهران: سوره سوم، چاپ ،)1388(بودم،  آمده پیاده .1

  تکا. تهران: نشر دوم، چاپ )،1388( کفران، .2

 .نیستان تهران: کتاب ششم، چاپ )،1390( خشت، و سنگ قصه .3

  .باورانسپیده: مشهد نخست، چاپ، )1392، (جغرافیا و شمشیر .4

 ب) آثار تحقیقی و پژوهشی:

 .مهر سوره :تهران ،اول چاپ)، 1390، (انقالب شاعر ده .1
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 مهر. سوره :تهران دوم، چاپ، )1390( امروز، جوان شعر نقد و خوانش: صبح رصد .2

 .باورانسپیدهمشهد:  چهارم، چاپ)، 1391، (شعر آموزشی مجموعه: روزنه .3

 .آفتاب ضریح مشهد: اول، چاپ )،1379پارسی، ( شعر .4

 هنـري  حـوزة  :تهـران  رحمـانی،  محمدآصف همکاري با :)، گردآوري1369(،افغانستان مقاومت شعر .5

 .اسالمی تبلیغات سازمان

 تبلیغـات  سـازمان  هنـري  حوزة :)، تهران1370( زنجیر، در صبح ادبی مسابقۀ حاصل: زنجیر در صبح .6

 .اسالمی

 .عرفان: تهران اول، چاپ)، 1390( پارسی، قند .7

 .مهر سوره تهران: ،اول چاپ)، 1387( بیدل، شعر در هایی رهیافت: باز در کلید .8

 .افغانستانی شریعتی ابراهیم محمد ناشر: تهران ،)1385( ،خلیلی اهللاخلیل دیوان گردآوري .9

 .عرفان :تهران دوم، چاپ)، 1388( بیدل، غزلیات گزیده .10

 .باورانسپیده مشهد: دوم، چاپ )،1390(بیدل از رباعی صد: صدرنگ مرقع .11

  عرفان انتشارات :تهران اول، چاپ)، 1382( زبانی،بی و همزبانی .12

  ج) ویراستاري:

  فرهنگ. محمدصدیق اثر میر اخیر قرن پنج در افغانستان .1

  سلجوقی. الدیناثر صالح بیدل نقد .2

  خلیلی. اهللاثر خلیل هرات آثار .3

  سلجوقی. الدینصالحاثر  نیکوماخوس اخالق .4

  سلجوقی. الدیناثر صالح انفس و آفاق در خدا تجلی .5

  طنین. اثر ظاهر بیستم قرن در افغانستان .6

  پوالدي. اثر حسن هاهزاره .7

  آبادي.دولت  اثر بصیر احمد افغانستان شناسنامه .8
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  سبک و شیوه شاعري -3- 1-9

کاظمی شخصیتی چند بعدي دارد از یک طرف شاعري است قهار و آشنا به اصول شعر، و از طرفی 

منتقد و محققی است پرتالش که در طول فعالیت هنري خود آثار به نسبت خوبی در زمینه هاي مختلف 

ـ ان ،یبا شـعر اعتراضـ   رانیرا در ا یمحمد کاظم کاظم نهایاز همه ا شیاما ببه وجود آورده است،  و  یقالب

مختلـف بـوده و شـاعر     يشناسند که متاثر از تحـوالت افغانسـتان در دوره هـا    یبا طنز تلخ او م ختهیآم

  مردم افغان بوده است. يغربت و آرزومند تگریروا یبه نوع شهیهم

آن، از عصر مشروطه بـه   يریدر سطح جامعه و فراگ یو اجتماع یمدن میمفاه يریگبا شکلدر واقع 

هـا در عصـر   آن اعتراض بود. اعتـراض  يشاخصه نیترکرد که مهم دایدر کشور رواج پ یادب یانیبعد جر

ـ بـه و - يو متناسب با اتفاقات آن دوران بوده است. در عصر پهلو یاسیس شتریمشروطه ب  -اواخـر آن  ژهی

و  یسـ ایس تیو مبارزات آنان گره خورد و عالوه بر اعتراض به وضـع  یمردم يهاامیبه ق یاشعار اعتراض

 یانقـالب اسـالم   يروزیـ شد. پس از پ اتیوارد ادب زیاسالم ن یو بازگشت به مبان ینید میمفاه ،یاجتماع

 يو روشنگر یخواهلتهمچون عدا یمیرها شد و مفاه یمل ياز جنبه یها در شعر فارساعتراض يرهیدا

از  يریناپـذ ییشعر اعتـراض بخـش جـدا    زیروزگار ن نیها مورد توجه قرار گرفت. در اتمام انسان يبرا

 یها محمد کاظم کاظمآن نیتراند که از موفقکرده ییآزماطبع نهیزم نیدر ا يادیاست و شاعران ز اتیادب

و  یاجتمـاع  يهاقالب کلمات، دغدغه رو د باشدیشعرش م یاصل يکه اعتراض شاخصه ياست. شاعر

  .شناساندیبه مخاطب م ینید يهاهیمارا با درون اشیهنیم

 تیـ رفته و درباره هر موقع شیمسایل روز پ يدانند که همگام و همپا یم يرا همگان شاعر یکاظم

 یصراحت اعتراض به شـدت  یدر شعر کاظم معاصرانش،گفتن داشته است. به گفته  يبرا یحرف یحساس

 یاز اعتراض و نکته دان یخال يبه حد يو شعر و دیاینیست که در زمره آثار مخالف و ممنوعه به شمار ب

بـوده کـه گـاه     رانیاشعار او در ا تیاز نکات مهم در موفق نیشود. ا لیتبد یخنث يهم نیست که به شعر

انتقاد صورت گرفته، با ملـت افغـان احسـاس     یکه به صراحت از او در اشعار کاظم یرانیخود مخاطبِ ا

  کرده است. يو برادر يهمدرد

از آن بـه حـوادث    یدارنـد؛ کـه بخشـ    یاعتراض يهاهیمادرون یاشعار کاظم شتریببه عبارت دیگر، 

آن  گـر یاست. بخش د یاجتماع - یاسیو س گرددیمهاجرت هموطنانش برم تیافغانستان و وضع هنشیم

است  رشعر اعتراض، شعا يهایژگیاست. هر چند که از و یو انسان ياعتقاد ،یانقالب میمفاه يکننده انیب
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 بهره ینشدن اعتراضاتش از طنز تلخ يشعار يکمتر به دنبال شعار رفته و برا شیهادر سروده یاما کاظم

  که خاص شعر اوست: بردیم

  است یمسلمان هایبعض شغل                        است در عالم یکه را شغل هر

  است یمردم به قربان نیا چشم                       تـآن مردم به غارت رف دیع

  …است یشانیمردم به پ نیا داغ                        ودـا بـهه دلـردم بـآن م داغ

به  هاياست اما از تکلفات و دشوار یبرگرفته از زبان اشعار خراسان یزبان اشعار محمد کاظم کاظم

بـه   یظمها در شعر کـا از واژه یبرخ نی. همچنکندیبرقرار م یارتباط مناسب اتیدور است و مخاطب با اب

سـرَنده، هلمنـد، چـپن،     اچل،در زبان مردم افغانستان رواج دارد: بِهِل، بِشَرمند، ن شتریکه ب خوردیچشم م

انـد کـه در آن بـه اتفاقـات     مورد استفاده قـرار گرفتـه   ییدر شعرها شتریها بواژه ن. از ای …لَت، بودنه و

  :پردازدیافغانستان و مردم آن م

  تنه نیبر ا دانیـم يهـوردگان پهنـخ تـلَ                نهـون کـد چـسپنـبچ ارهـاست تا دوب تـوق

  هـودنـردار بـه کـب ب،یـصـنی ق بـلـخ ما              هـاختــازانِ بـب هــودنـگ بــه رنـــب انـنیـا

  درآتش، چنگ و سرَنده در گور یو ن تنبور             ورـده در گـخن يهااره، لبـرود پـس قــحل

  سو پرنده در گور کی ،یسو ستاره زخمکی              ست؟یچه قوميتنفّس لَت خوردهیشهر ب نیا

دارد و اثرات آن  اریبس يعالقه زین يسبک هند يهايپردازبه نازك یکاظم ،یاز زبان سبک خراسان جدا

  کرده است: دایدر اشعارش نمود پ

  میشد یچاه سرافکندگ نینش حسرت                    شماریب يهایکن هچا منیبه  نکیا

  میشد یمستحق دو دم زندگ گونهنیا                   حفظ کرده است یکفنیرا لباس ب ما

سـبک اشـعار    يادامه دهنده یاو را به نوع توانیاست و م يمثنو یاشعار محمد کاظم کاظم شتریب قالب

 ،یسـادگ  ،یبرخالف زبان پرطمطراق سبک خراسان یتفاوت که در زبان کاظم نیبا ادانست. » معلم یعل«

البته، به گفته خودش، او همچنان عالقمنـد   به زبان مردم امروز وجود دارد و شتریب یکیو نزد یگیرایپ یب

  کند که: یم هیتشب یهم هست  و شعر خود را به کودک يدهلو دلیاز نوع ب يهند زیانگ الیسبک خ

  از جانب رندان خراسان دارد یرگ                   برده ست لیتخ ياز جانب هندو یرگ



٢٠  

 ياينام مثنو» بازگشت«برخوردار است.  ياژهیو گاهیاز جا يدر دفتر اشعار و زیعالوه بر آن قالب غزل ن

 نیاشاره دارد و از بهترن افغان به کشورشان یاست که به بازگشت مهاجر یاز محمد کاظم کاظم جاودانه

  :باشدیشعر امروز م يهانمونه

  م رفتـخواه ادهیـده بودم، پـآم ادهیـپ                در نفس گرم جاده خواهم رفت غروب

  بود،بسته خواهد شد یکه ته ياسفره و                غربتم امشب شکسته خواهد شد طلسم

  !هیهمسا د،یشن یخواهـن هیـگر يداـص                  !هیـهمسا د،یع يهاشب یدر حوال و

ـ پ«برگرفته از شعر فوق  زین یشعر محمد کاظم کاظم مجموعه نینخست نام و  باشـد یمـ » آمـده بـودم   ادهی

  .هستند يمجموعه اشعار و گرید» شمشیر و جغرافیا«و » کفران« ،»سنگ و خشت يقصه«

بـوده، او سـهم    یمهاجرت بر عهده استاد کاظم اتیکه به خاطر پرورش شعر و ادب یفیعالوه بر تمام وظا

داشته است،  رانیازافغان ها در ا دهیو ارتقا مطبوعات، آثار و کتب به چاپ رس دنیبخش تیفیدر ک یمهم

محصوالت  يصفحات برا یچاپ و طراح ،يراستاریو ت،یفیک نهیبوده که در زم یچرا که او نخستین کس

ـ نشان داده و تـا کنـون هـزاران صـفحه کتـاب را در ا      ادیز تیافغان ها از خود حساس یفرهنگ راسـتا   نی

  کرده است. حیو تصح شیرایو

 محورهـاي  حـوش  و حول که هستند هایی سروده جمله از کاظمی کاظم محمد هاي سروده تقدیر هر به

 وفادار زبان باطنی و طبیعی ساخت عناصر به و گیرند می شکل مناسب مضمونی و محتوا با متعادل زبانی

 آمـده  وجـود  به آثار دهد،می صورت سادگی و صمیمیت ایجاد براي شاعر که تالشی با نهایت در و بوده

 یـاد  زنـده  تجربیات و آثار از بسیاري مانند درست محور عاطفه و زیباشناسانه انعکاسی و تمبر و رنگ از

 یوسـفعلی  کاکـایی،  عبـدالجبار  خـود  مقفـی  و مـوزون  آثـار  و حسـینی  حسـن  یاد زنده پور، امین قیصر

  . هراتی برخوردارند سلمان مرحوم یا عزیزي احمد میرشکاك،

 بـه  کـه  آن از پـیش  و بـیش  خـودش  قـول  به که است انقالب شاعرانِ از نسلی به متعلق کاظمیدر کل، 

 در او .دیگـر  دعـوي  و اسـت  دیگر روزي امروز اما اند، بوده »گفتن چه« پی در بیاندیشند »گفتن چگونه«

 سـالی  هفـت : « دهـد  مـی  شرح شعرش اولین مورد در »رفت خواهم پیاده بودم آمده پیاده« کتاب مقدمه

 فکـر  قبـل،  سـال  نه که دانم می فقط. مندم عالقه شعر به کی از نیست یادم به. ام حوالی این ساکن است

 :1388، بـودم  آمـده  پیاده( ...»بود ام جدي کار اولین و نوشتم که اي قصیده با باشم، شاعر توانم می کردم

 ).مقدمه
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 شـعر  بـودن  فهل اثبات خود به خود آن دوشی به سخن و محوري معنا و شعر اولین این ابیات به نگاهی

 :نویسد نمی نشود سرریز سخن از تا او اینکه و محتواست لحاظ به کاظمی

 آیم می آه و اشک همره                         مـآی یـم اهـسی اییـفض از

 ...مرا است کرده دنبال ناله                         مرا است کرده مال لگد غم

 بودم ها سایه تعقیب تحت                          ودمـب ها هـایـکن ارـب زیر

 همدستند مرگ هیوالي با                         پستند همچنان باز ها سایه

 در و است داشتن حرف و محوري معنا ،کندمی توجه جلب که اينکته اولین شعراین  درچنان چه 

 هفتـاد  و شصـت  دهه اشعار بررسی دراز طرفی  .بالغت و فصاحت فنون در دقت و پایبندي بعد مرحله

 ره، «قبیـل  از کلمـاتی  بسامد اول دهه اشعار در که شود می مالحظه هم با گروه دو این مقایسه و کاظمی

 تر مشخص و بیشتر کاهد می کالم فصاحت از کاربردشان روي هر به که...»  و هال بهل، نهید، همره، گر،

 تـا  شـده  کاسته آن رنگ و نقیصه این از رسیم می هفتاد دهه شعرهاي و دهه این پایان به چه هر و است

 مـی  شـاعر  سـلیقه  از نظـر  صـرف  کـه  »فراواننـد  سیه ابرهاي« مانند مصراع .شود می رفع کامال که جایی

 شیرین تأثیرپذیري با نباید را نکته این که نماند ناگفته و الخ...و بسیارند سیاه ابرهاي: شود نوشته توانست

 .دیگر آن و است دیگر این که کرد خلط معلم، علی فاخر کالم و شعر از شاعر
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Abstract: 

"Defamiliarization" formalist school is the most important terms that the purpose of that 

literature, The use of various artistic techniques that literary language is alien to the 

audience, Their language habits are disrupted, and the time associated with the text and the 

process of perception it longer, and is more enjoyable. This aspect of formalism always 

been considered great writers and poets in the poems we can see traces of it. In this thesis 

tries that the elements and components defamiliarize in the works of famous poets of 

contemporary poetry review and analyze. Kazem Kazemi Afghan poet and writer who 

emigrated in the sixties to Iran and his literary activity began in Iran Then as a poet and 

cultural activist in Iran has continued its activities. In addition to singing poetry, poetry in 

the fields of education, community organizing literary circles Afghan refugees in Iran, 

reviews and articles in the press release, written and edited books on Persian language and 

literature served. In this study, after mentioning the basics theoretical overview in the first 

quarter and second quarter, To examine the issue and we've made to Conclusion desired. 

 
Keywords: poetry, Kazem Kazemi, Defamiliaraization abnormalities, contemporary 

poetry. 
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