
 

 آرکائیسم واژگانی و نحوي در اشعار شمس لنگرودي
 

 حیدري فاطمه
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
زدایی با  هاي آشنایی است. این شگرد یکی از شیوههاي برجسته کردن و تشخص بخشیدن به زبان  آرکائیسم از راه

اند. پیوند شعر شمس لنگرودي با زبان و ادب کهن  گرایی نیر نام نهاده عناصر کهن (آرکائیک) زبان است که آن را باستان
 فارسی به صورت متنوع و پراکنده در اشعارش مشهود است. با این شیوه خاص هنري و با بررسی اجمالی از افکار و

گرایی هنرمندانه در اشعارش پی برد که در دو شاخه واژگانی و نحوي تأثیري  توان به نوعی سنت هاي وي می اندیشه
گیري بهینه شاعرانه و نویسندگان از کاربرد کلمات باستانی، به تعبیر دیگر آرکائیک باید  ژرف بر ادبیات داشته است. بهره

بان متداول و رایج نزند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی رویکرد آرکائیسم از اي به ز طوري در اثر گنجانده شود که لطمه
 هایی از این کاربرد بپردازد. نظر واژگانی و نحوي در اشعار شمس لنگرودي همراه با نمونه

 گریزي، شمس لنگرودي. واژگان کلیدي: آرکائیسم واژگانی و نحوي، برجسته سازي، آشنایی زدایی، هنجار

 

 مقدمه
ها و عباراتی که در زبان رسمی و متداول، کهنه و غیرمستعمل و  به کارگیري لغت«رکائیسم در ادبیات به معنی آ

ترین راههاي تشخیص و  هاي شاعرانه و اثربخش ) یکی از شگردها و شیوه10، ص 1372داد، » ( منسوخ شده باشد.
انه است.آرکائیسم یا باستانگرایی یعنی استعمال الفاظ یا ي شعري دادن به کالم، کاربرد باستانگرای برجستگی زبان و جنبه

» ي حیات زبان گذشته در خالل زبان اکنون است. ادامه«ساختارهایی که در زبان روزمره متداول نیست و به تعبیر دیگر 
 )24، ص 1386(شفیعی کدکنی، 

که در شعر است که در زمان سرایش  هایی ها یا ساخت آرکائیسم به زبان دیگر یعنی گریز از هنجار، کاربرد واژه
اند، که به آن  روند که در گذشته متداول بود و سپس مرده شعر، در زبان خود رایج نیست و واحدهایی به شمار می

نویسد:  نامداریان می آیند. تقی پور اند؛ و امروزه جزو ساخت هاي کهنه و مرده به حساب می هنجارگریزي زمانی نیز گفته
هر شعري بر روي پایه هاي قبل از خود نهاده می شود و تأثیر پذیري از اشعار گذشته و عناصر آنها شکل  پایه و اساس«

دار شدن  سازي موجب اصالت و ریشه می پذیرد. توجه به عناصر زبان و فرهنگ در گذشته در شعر عالوه بر برجسته
تواند به اشکال و  هاي بالقوه است که می اناییپوشی از بخش وسیعی از امکانات و تو شود و غفلت از آن چشم شعر می

 )77،ص 1381(پورنامداریان، » ي شاعر فعلیت پیدا کند. صور مختلف و به وسیله
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این شیوه اگر با مهارت و زیبایی در شعر به کار گرفته شود، «نویسد:  ي این شگرد خاص می شفیعی کدکنی درباره

ایی که باستانگرایی در شعر امروز، نوعی هنجارگریزي از نرم عادي شود. از آن ج موجب برجستگی و تشخص شعري می
 )15، ص 1373(صفوي، » نامند. آید، به این سبب آن را هنجارگریزي زمانی می زبان به شمار می

ي شعري دادن به کالم، کاربرد  ترین راههاي تشخیص و برجستگی زبان و جنبه یکی از معروفترین و اثربخش«
 )83، ص 1374(احمدپور، » است.باستانگرایانه 

هنجارگریزي، «چنانچه گفته شد آرکائیسم یا هنجارگریزي زمانی انحراف از هنجارهاي متداول رایج در زبان است.        
انحراف یا خروج از هنجارهاي متداول و پذیرفته شده در محور زبان است که در صورت کاربرد مناسب و غایتمند می 

سازي در زبان بینجامد و به هنجارهاي خودکار شده زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و  به برجسته تواند هنري باشد. و
) توفیق شاعران معاصر در بهره گیري از آرکائیسم ریشه 50، ص 1384(سالجقه ، » شگفتی در آن نیستند، خاتمه دهد.

 ادب فارسی دارد.دار بودن آنهاست. شمس لنگرودي نیز شعرش ریشه در طول هزار سال 
همانطور که شایسته است نویسندگان رشد یافته و توانا، به خویشتن متکی «بن جانس منتقد انگلیسی معتقد است: 

ي خود کار کنند و با اعتماد بر آن فعالیت نمایند، بر مبتدیان و نوآموزان نیز فرض است که آثار  باشند و به نیروي قریحه
گردد و به کار  لعه کنند، زیرا ذهن و حافظه بر اثر درك و هم آثار اشخاص دیگر تشحیذ میدیگران و بهترین آنها را مطا

 )272، ص 1373(دیچز، » افتد. می
نظامی » ( پیش از خداوند خود بمیرد.«گوید:  شعر بدون ریشه و پشتوانه همان است که مؤلف چهار مقاله می

 )30، ص  تا عروضی، بی
ي  هاي آرکائیستی اگر در جاي مناسب خود به کار نروند به جنبه ه عناصر و ساختباید به این نکته توجه کرد ک

گرایی بتواند ساختار شعر خود را  آفرینی شعر خود در ایجاد زبان کهن شناختی شعر لطمه می زنند. شاعر باید در فضا زیبا
ي  یق شاعر از آثار گذشتگان و عالقهبا اجزایی از زبان گذشته پیوند دهد و مسلّط به این فضاسازي باشد. آشنایی عم

تواند فضاي  ي شمس لنگرودي از این دست می خاص به گذشته باعث شده است به باستانگرایی دست یازد. عالقه
ترین فضایآرکائیستی را  شعري خود حس باستانگرایی ببخشد همچنین پیروي وي از اشعار شاملو که بهترین و هنرمندانه

 تواند از این دست باشد.  ده است میدر شعار خویش ارائه کر
این مقاله به بررسی نمونه شعرهایی از شمس لنگرودي در دو شاخه ي آرکائیسم واژگانی و ساخت نحوي کهن 

 پردازد. می

 ـ آرکائیسم واژگانی1
یک تر  باستانگرایی یا آرکائیسم واژگانی، تنها محدود به احیاي واژگان مرده نیست، زیرا انتخاب تلفظ قدیمی

ي ادبی، در ایران توسط نیمایوشیج آغاز شده  گیري آگاهانه از این شیوه کلمه، خود نوعی باستانگرایی است. نخستین بهره
فقط یک چیز هست کسی که قدیم را «ي نیما به زبان کهن است، نیما در این باره معتقد است:  است و این بیانگر عالقه

) الزم به ذکر است که 80، ص1363(نیمایوشیج، » متمایل است که بفهمد.فهمد؛ یا  خوب بفهمد، جدید را حتماً می
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ي پیوند و کنار هم قرار گرفتن آنها، ارتباط  تواند به اثر صورت آرکائیسم دهد. نحوه صرف کاربرد این واژه ها، نمی«

ک هیأت آرکائیستی، ها از سطح یک ساخت نحوي معمولی و گفتاري، در ارائه ی معنایی و فرا ایستادن ساختار عبارت
 )311، ص 1378پور،  (علی» اي دارد. اعتبار و اهمیت ویژه

آنچه «درگیري شمس لنگرودي میان حال و گذشته در اشعار او کامال مشهود است. به تعبیر دیگر باید گفت: 
هنرمند امروز تا  کند، ستایش بی چون و چراي گذشته نیست، بلکه این است که هنرمند را مجبور به پیوستن با گذشته می

، ص 1356(دستغیب، » هاي کهن بهره برد و مرده ریگ هنر قدیم را در هنر امروز ادامه دهد. تواند از تجربه چه حد می
، ص 1367(مهاجر و نبوي، » گیرد. ي عمل واژگان و دستور صورت می بندي معنا به واسطه سازمان«توان گفت  ) می131
35( 

هاي گوناگون در اشعار شمس لنگرودي به کار رفته است که در اینجا با ذکر مثال به باستانگرایی واژگانی به شکل
 شود. برخی از آنها اشاره می

 ـ آرکائیسم در فعل
فعلهاي زبان فارسی از گونه هاي متنوع برخوردار است، در میان آنها فعلهاي پیشوندي جایگاه خاصی در 

ي زبان  هاي بسیار گذشته ه و درخشان است. فعلهایی که متعلق به دورهي باستانی آنها برجست آرکائیسم دارند و چهره
 گیرند. اند که با ورود به فصل زبان شعر امروز، هیأت دوباره می فارسی

 ـ کاربرد باستانگرایانه فعلهاي ساده و مرکب

 هشتن در مفهوم نهادن -
 و این راه چندان بیگانه بود 

 که گاوان و خران حتی
 هشتنشاز در نوشتن و 

 آري
 شرمی و وحشتی چندان

 )37، ص 1390(شمس لنگرودي ، آزارشان می داد.
 

 ـ آکندن
 ها را ها و خیابان و خانه

 )380. (همان، ص آکنیم میاز حضور زنده ـ مرده خود 
 

 ـ انباشتن
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 و لبخندي سپید

 ي ناگهانی مردگان چون قهقهه
 )400. (همان، ص انباشترخسار هولناکش را 

 
 ـ نگریستن

 نزدیک تر بیا / دیگر / آوازي / ندارم.
 تا رازم را بشنوي

 / بایدبنگريي بی تاب را  تا ستاره
 ) 270که پرده ي تاریک را بر گشایی.( همان، ص 

 ـ پاییدن
 بسیاري کسان

 یی در روشناي جاودانه گریختند ي زرین ستاره بر گردونه
 ي زیبا یشان و چهره

 )255. (همان، ص نپاییدیی  در خاطره
 

 ـ پراکندن
 بسرایید و غوغاي پراسرار

 بپراکنیدهاي جهان  خانه در کبوتر
 )289اویم که شما نامش را هرگز نخواهید دانست. (همان، ص 

 
 ـ زیستن

 زیند میبی پروانه و بی بهار 
 یی همچون کرکس مرده

 )499سالیان. (همان، ص  در گود آهک
 

 ـ کاربرد باستانگرایانه فعل هاي پیشوندي
 برنشستن ـ برآوردن ـ در سیدن

 هیاهوگر
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 بر نشستیمچندان به تماشایش 
 که بامدادي دیگر

 برآمد 
 و بهاري دیگر 

 از چشم اندازهاي بی برگشت 
 )72(همان، ص  در رسید

 
 ـ فرود آمدن

 زیانبار
 فرود آمدیمبدان سانی 

 )33که راه مان به تباهی انجامید. (همان، ص 
 

 ـ بازستاییدن
 رآیدچون سپیده د

 در بگشایید
 ي خویش  و خداوندان را در احتضار لئیمانه

 )36(همان، ص  باز ستایید
 

 ـ فراخ آمدن
 با عشق

 پارسایی تن را آلودیم
 چرا که عشق
 )40(همان، ص  فراخ می آمدتن جامه اي 

 
 ـ فرو شدن

 پروانه و آتش برگرد سرش حیرانند
 )259اند. (همان، ص  و باز نیامده اند شدهفرو چرا که شعله و پرواز دیري به خرمن تاریکی 

 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۷۸۰

 
 ـ در نوشتن

 و ماهیان تشنه این تاریکی
 )37(همان، ص  را در نوشته بودند.هاي بسیار  اقیانوس

 
 ـ بر گشادن

 خلعتی برما آوردند
 قبایی که اگر کهنه نبود

 )37. (همان، ص بر گشاده بودباري بند بندگیش از هر جانب بر گردن مان 
 

 داشتن ـ بر فراز
 چون سپیده در آید

 بندرگاهی از خون و آتش
 )36. (همان، ص برفراز می دارید

 
 ـ اندر افکندن

 اندرفکنی از آن سبب که دلم را به آتش
 خلقی را به سایه میفکن

 )139چهره مپوشان. (همان، ص 
 

 ـ در خواب کردن

 در خوابم می کنیبه زمزمه یی چون نسیم 
 به گیاهی آتشین

 )140(همان، ص بیدارم. 
 

 نهی در آغاز فعل» م « ـ آوردن 
 ـ از آن سبب که دلم را به آتش اندرفکنی

 میفکنخلقی را به سایه 

 .مپوشانچهره 
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 مکنجانم به لب، به آهم آویخته، نگاهم 
 )139چهره بپوشان. (همان، ص 

 
 که چرا دوستت دارم من مپرس ـ از من

 تو هم چون شعري
 )606شوي. (همان، ص  یباتر میگویی، ز که هر چه دروغ می

 ي کاهش ـ قاعده
 که این مرد

 تلخ بیابان گرد خامشاین 
 )29هاست / دست از دلم بردار.(همان، ص  ي روزگار با تو بودن دست آوریده

 

 براي ساختن فعل منفی:» ن « به جاي جزء پیشین » نا « ـ استفاده از پیشوند 
 دروازه بان شهر

 دمید خوابی چنان شگفت می
 که برگزاري هزاره امان گویی

 )53است / نه توانستن (همان، ص  نادانستن همه از
 

 ـ تقدم فعل در جمله
اي همچون  ترین فراهنجارهاي دستوري در شعر سنتی است ... شاعران برجسته تقدم فعل یکی از متداول« 

تر شدن آن شده  باعث فخامت کالم و حماسی اند ... که فردوسی از این ترفند در راستاي اهداف شعري خود استفاده کرده
 )170، ص1388(نورپیشه، » است

 گفتم -
 سخن به یاوه سراییدم

 )93، ص1390چرا که عشق / دشنامی بیش نبود (شمس لنگرودي، 
 

 ام  گم شده-
 جو حیران و و صداي شما را که به جست

 )314شنوم (همان، ص اید/ می مانده
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 گفتم-

 داند میپرنده رمز پریدن را 
 :خندید ـ گفت

 آتش
 یعنی که دود

 )99خاکستر (همان، ص
 

 یی باشم ترانه خواستم می -
 ام کند که چشمه زمزمه

 آبشار
 )642با سنج و دهل بخواند (همان، ص

 

 ـ باستانگرایی اسمی، وصفی و قیدي
 ـ احیاي اسمهاي قدیمی و کهنه

 آبگینه ●
 ها آبگینههایی تهی، شفاف ، لرزنده و محصور در  میدان

 )424و ساقه گلی در دست (همان، ص
 
 قریه ●

 ست هواي قریه بارانی
  آید کسی از دور می

 )26آید (همان، ص هاي نور می کسی از منظر گلبوته
 
 خلعت ـ قبا ●

 بر ما آوردند خلعتی

 که اگر کهنه نبود قبایی
 )37مان برگشاده بود (همان، ص بندگیش از هرجانب بر گردن  باري بند

 
 رواق ـ خیل ●
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 ها لک لک  خیلکه شاید 

 )27من (همان، ص رواقنشیند بر 
 

 هاي کهن ها و کاربرد ادات و سازه ـ انتخاب تلفّظ قدیمی واژه
 الجورد به جاي الژورد ●

 ریزد، این گرد الژورد و نقره کجا می
 کند این زخم داغ تازه که سرباز می

 )218بوید، ... (همان، ص و دست مرا می
 
 سفیدبه جاي  سپید ●
 ها آمدند آن

 نشستند سپیدهاي  در انبوه شاخه
 ) 403نجواکنان، شتابزده، نگران ... (همان، ص

 
 اینک  ●

 اینک هراسی دیگر 
 )35با راهی / که پایانش آشکاره است. (همان، ص

 
 چونان ●

 چونان فانوسی
 )83بر گذرگاهی تاریک برنهاده (همان، ص

 
 چندان که ●

 دهد مان آزارش می پاي در جایی چندان که
 یأسی به سادگی آه

 )46گیرد (همان، ص می قلب صمیمی و سوگوارش را دربر
 
 گویی ●
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 بان شهر  دروازه

 دید خوابی چنان شگفت می
 گویی امان که برگزاري هزاره

 )53همه از ندانستن است/ نه توانستن (همان، ص
 
 سان بدین ●

 کوتوالی پناه بردنسان / به  ریز گرانی بدین در برف
 )54که خود از تن پوش / رداگونه اي از برف بر اندام می دارد. (همان، ص 
 

 ـ استفاده از الف مبالغه و الف اطالق
 بسا ●

 کبوتران سر راهت را ندیدي
 دانی نمی بساو 

 تابستان گذشته است
 اند ها که تو را در بر گرفته و این برگ

 )409ست. (همان، ص برگهاي خزانی
 

 میانجی همراه با مصوت از ابتداي ضمایر متصل» ي«ـ حذف 
 هاشان دکان ●

 لوح مردان ساده
 با اضطراب

 )52بستند (همان، ص را می هاشان دکان
 
 برادرهامان ●

 از پلی نیمساخته گذشتیم
 برادرهامانو در عزاي 

 )54مان به گورستان جوانی دیگرگونه/ پایانی پذیرفت. (همان، ص راه
 



 ۷۸٥/ آرکائیسم واژگانی و نحوي در اشعار شمس لنگرودي

 

 دریغا ●
 آواري که نه چندانش نیز/ دیگر با

 هواي تکراریش در سر باشد
 دریغاکه 

 دریغ، دریغ
 )54ها (همان، ص ها و گوري در دل تابوتی بر دست

 
 حالیا + الف کثرت ●

 اگر عشقت با من نبود
 حالیا ست دیري

 که زندگیم را باخته بودم
 )63و با دردهاي گرانم ساخته. (همان، ص

 
 خوشا ●

 دشتی  خوشا
 داند باروري نمیکه 

 خوشادستی 
 )83نهد. (همان، ص  که هیزم را/ بر شعله می

 

 ـ ساختار جمع به شیوة کهن
 اسم زمان + ان ●

 و رویاروي تو صبحی است
 )56برد (همان، ص را از یاد می شبان که رنج

 
 »و«هاي مختوم به مصوت  کاربرد واژه ●

 توانم بنویسم شعرها می
 با قلبی

 )672تازند. (همان، ص سربریده در آن می آهوان که
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 جمع بستن اعضاي بدن + ان  ●

 و این راه چندان بیگانه بود
 حتی خرانو  گاوانکه 

 از درنوشتن و هشتنش / آري
 )37داد (همان، ص شرمی و وحشتی چندان/ آزارشان می

 
 جمع بستن اعداد + ان ●

 مشعلی در کف
 )81را و / کالهی بر سر (همان، ص یکانهر 

توان  هاي ذکر شده، موارد دیگري از عناصر واژگانی باستانگرایانه را در شعر شمس لنگرودي می عالوه بر نمونه
ها در  طلبد. تمامی این کاربرد تري می یافت که دفعات کاربرد آنها بیشتر است اما پرداختن به همۀ آنها صفحات افزون

دي از استحکام و صالبت خاصی برخوردارند که فضاي شعر را از طریق گذشته و حال حماسی اشعار شمس لنگرو
 نمایاند.  می

 

 آرکائیسم نحوي -2

 ـ باستانگرایی در حروف
توسع و «کردند.  شاعران معاصر براي ایجاد فضاي باستانگرایانه در شعرشان، از عناصر نحوي شعر استفاده می

ترین عوامل تشخص زبان ادب است (چه در شعر و چه در نثر) و گاه تنها عامل  مهمتنوع در حوزة نحو زبان از 
) کاربرد حروفهاي باستانگرایانه در 26، ص1386(شفیعی کدکنی، » برجستگی ساخت نحوي آن به تناسب موضوع است 

 شود. اشعار شمس لنگرودي به وفور دیده می
 
 »براي«در معنی » را« ●

 سهمناك راگونه  هایی این که جاده
 از گورستان تا به خانه

 خسته و دلگیر درنوشتیم
 )76، ص1390از بهشت خبر آورده باشم (شمس لنگرودي،  را تا شاید شما

 
 ـ و بدین هنگام

 ماند می را کوتوالی



 ۷۸۷/ آرکائیسم واژگانی و نحوي در اشعار شمس لنگرودي

 
 )45که رنج دیرپاي پاسداریش/رنجور کرده است (همان، ص

 
 اند تان برخاسته ـ مردگان به تماشاي

 ستراشان با فریادي از این دست که شما شکمبارگیتا مگر 
 )76جهنم را دشنامی گفته باشد (همان، ص

 
 »براي«، »به«در معنی » بر« ●

 ها رفت بر من ستم
 ) 28ها رفت (همان، ص با روزگار من ستم

 
فارسی رود که در ادوار بعدي تا  در مواردي به کار می» با«از مختصات سبک قدیم آن است که حرف اضافه «

 )235، ص1382(ناتل خانلري، » شود. استعمال می» به«رایج امروز به جاي آن حرف 
 

 )28، ص1390ها رفت (شمس لنگرودي،  با روزگار من ستم
 این کارکرد در شعر نثر مکتب خراسان بندرت در آثار قرنهاي هفتم و هشتم به کار رفته است

 )161، ص1368و و آن کهن (مولوي، بخش ن اي سخن  گفتم، نه با ایشان سخن با تو می
» هیچ نبشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد و پس از این عصر مردمان دیگر عصر، با آن رجوع کنند«
 )161، ص1، ج1368(بیهقی، 

 ـ به: در 
 .هاي سبک کهن است رود که از ویژگی به کار می» در«به مفهوم » به«در شعر باستانگرایانۀ امروز گاه حروف 

 اینک  ●
 زیر ماهبه 

 یی از آسمان را به دهان گرفته و  قطعه
 )499، ص1390کنند (شمس لنگرودي،  به درها پارس می

 
 به کشتن آفتاب صبح آمدند و گذشتند ●

 شب پرگانی 
 بیضۀ بلبالن به که 

 )498نهان شده بودند (همان، ص
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 » اندر«ـ حرف اضافۀ 
که از مختصات شعر گذشته به ویژه دورة اول زبان فارسی است در » در«به جاي » اندر«به کارگیري حرف اضافه «

در متون نثر ساسانی در زمان » در«گردد. از لحاظ تاریخی کاربرد کلمۀ  شعر امروز باعث باستانگرایی در زبان شاعر می
. ولی در نثر قدمی که توان کرد سامانیان به هیچ وجه کلمه نیست و به اشعار منسوب به آن دوره هم اعتقاد کامل نمی

است » اندر«که مخفف » در«استعمال شده است و لفظ » اندر«توان بدانها اعتماد کرد، هر قدر جستجو شده، همه جا  می
) این شگرد در شعر شمس لنگرودي فضاي آرکائیسمی بخشیده 338، ص1، ج1375(بهار، » در عهد غزنویان آمده است

 است.
 اندر ●

 لگد انداختیمزاري گشوده  در لجن
 ) 54، ص1390آمدیم (شمس لنگرودي،  اندر دمی و به تاالب سپیده

 ـ پس پشت: پشت سر
حروف مرکب پس پشت به دلیل موسیقی درونی و ذات آرکائیک به زبان شاعران معاصر شکوه حماسی 

 شمس لنگرودي فضاي حماسی به صورت هنرمندانه نمود خاصی دار.» پیدا«بخشد. در شعر  می
 نه ●

 پنهان مکن پس پشتتخنجر را 
 الي پیرهنت از البه

 )123، ص1390بینمش (شمس لنگرودي،  می
 

 کند:  در آخر اسم یا صفت که افادة تصغیر یا تحبیب یا ... می» ك«ـ 

  برگک ●

 تو را بگشایم برگک هايبودم که   آه برکشیده
 غنچۀ محبوب من!

 )280ن، صبینم (هما اکنون/ خاکستر سوزانت را برابر خود می
 
 فیلسوفک ●

 خاموش! فیلسوفک ام، سخنی بگو، قاطر خسته
 سخنی بو

 )686کنی. (همان، ص ات به چه فکر می روزه  هاي همه خیره به راه



 ۷۸۹/ آرکائیسم واژگانی و نحوي در اشعار شمس لنگرودي

 
 

توان  هاي ذکر شده، موارد دیگري از کاربرد عناصر نحوي باستانگرایانه در شعر شمس لنگرودي می عالوه بر نمونه
نها چه عامدانه و چه آگاهانه بیشتر و بیشتر است اما پرداختن به همه آنها صفحات بیشتري پیدا کرد که دفعات کاربرد آ

هاي هنرمندانه استحکام ساختاري خاصی به اشعار  گیري گنجد. تمامی این بهره طلبد که در حوصلۀ این مقاله نمی می
 ر بستگی دارد.شمس لنگرودي بخشیده است و تمامی اینها به قدرت و توانایی زبانشناختی شاع

 

 گیري  نتیجه
سازي و آشنایی زدایی زبان شعر  اي از هنجارگریزي است که موجب برجسته چنانکه ذکر شد آرکائیسم گونه

شود، و مراد از آن، کاربرد لغات و یا قواعد گذشته در شعر و نثر امروز است. باید اضافه کرد که هر کاربردي و هر  می
ود. بلکه شاعر و نویسنده باید بسیار خالّقانه و ش رویکردي به گذشته باعث زایش و خالقیت هنري در زبان نمی

هنرمندانه سیاق کلی سخن را طوري ترتیب دهد که واژه یا جملۀ باستانی بافت اثر و زبان را مستحکم و هنري سازد و 
در نظر مردم که مخاطبان حقیقی شعر هستند مقبولیت زیادي پیدا کند و به تعبیري مورد پسند عام و خاص گردد. در 

گیري به صورت یکسان نیست  ر شمس لنگرودي نیز از انواع مختلف باستانگرایی استفاده شده است، هرچند بهرهشع
گیري از زبان گذشتگان، عالقۀ خود را به شعر کهن به خوبی  شود. لنگرودي با بهره هایی از این منظر دیده می بلکه تفاوت

 براي معاصران و آیندگان نشان داده است. 
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