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 چکیده:
در شعر نو  یمختلف یها انیجر د،یجد ینوع ادب نیا تیو تثب یشعر نو فارس شیدایو پ مایبعد از ظهور ن

زبان در  تّیبر اهّم دیبا تأک یشعر انیجر نیاست. ا« شعر زبان محور» ها، انیجر نیاز ا یکیشروع شد.  یفارس

 ةویپژوهش به ش نی. ادهد یخود قرار م توّجهزبان را کانون  یها ییتوانا ،یزبان یو رفتارها یزبان یها یشعر، باز

شعر  زبان در تّینقش و اهّم انیبه ب نینگنشتایو اتّینظر ژهیوب یادب یها هیاز نظر یریگ با بهره یلیتحل-یفیتوص

نقد  اتّینظر ةیآن، بر پا یها مؤّلفه یو بررس یشعر انیجر نیا یرو، معّرف شی. هدف پژوهش پپردازد یم معاصر

بهره  ینوآور جادیا یزبان برا یها قابلّیتمحور از  به دست آمده، شعر زبان جی. بر اساس نتاتاس دیجد یادب

نوع شعر با یك بازی زبانی  نی. در اندیآفر یرا م دیجد یها مستمر خود، فضاها و فرم شیو با قدرت زا برد یم

های معنایی متكّثر با  ارتباط مكاننیست، بلكه فراهم كردن ا مشّخصرو هستیم كه در آن هدف، انتقال معنای ه روب

 خواننده است.

 

 .نیگنشتاتیو ،یزبان یها یباز ،یشعر معاصر، زبان محور کلیدی: واژگان
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 مقدّمه -1

 مسأله انیب -1-1

 داریو او در شعر نوو پد  ةویاز او و به نام ش یرویبه پ یادیز یها انیجر مایاز ن پس

 انیو م نی. در ادیمنتشر گرد یادیز یشعر یها نود سال، دفترها و مجموعه نیشد؛ و در ا

از نقودها   یوجود آمد که حجم فراوانو  در شعر معاصر به زین ییپر سر و صدا یها انیجر

 و نظرها را به دنبال داشت.

اسوت.  « محوور  شعر زبوان » ای«  شعر زبان» ر،یاخ یها در دهه ها انیجر نیاز ا یکی

کوه نوه    شوود  موی  یشاعران فیهفتاد است و شامل ط ةده ،یسبک شعر نیا یمنشأ اصل

هفتاد نوشتن و انتشار اشعارشان را آغواز کردنود،    ةده لیاوا ایو  60 ةلزومًا از اواخر ده

 دهه مطرح شده است.   نیکارشان در ا یبلکه نمود پختگ

از  یدیووجد ةهفتاد)كووه سوورآغاز دور ةشووعر دهوو یگفووت کووانون اصوول توووان مووی

شوعر   ةّیو انیو ب یرانو یدر اشوعار هوشونا ا   شهیبود( ر یدر شعر فارس یادب یكردهایرو

رضوا   ةخوود را در کارگواه شوعر و قّ و     انیو جر ییدارد و شکل نها ییایرو داهللیحجم 

در آغاز آن دهوه:   یو شاعر عرش یعموم ةّیکامالً متفاوت با روح یو کتاب شعر یبراهن

کورده اسوت. انتشوار     لیو تکم «سوتم ین ییمایشاعر ن گریو چرا من د ها خطاب به پروانه»

 شیدر واقع چه در شکل سورا  «ستمین ییمایشاعر ن گریها و چرا من د خطاب به پروانه»

 ةبوود از همو   یگسسوت  اش یانیو اپ کیو بلنود و تئور  ةشعرها و چه در آن مقالو  یو اجرا

دوره مقواتت،   نیو .  و هوم در ا یهفتواد شمسو   ةتوا دهو   مایمعاصر شعر از ن یها انیجر

 وجود آمد.   به یشعر انیجر نیبر سر ا ییها و بحث و جدال ها یتئور

 تووان  میشعر امروز است که  مشّخص ةاز سه چهار چهر یکی( ای)روییایرو داهللی

بوا   ییایو رو داهللیو کرد. " ادیمحور  شعر زبان یها عنوان سرچشمه از او به یدر کنار براهن

 تّیو گذشتگان و معاصران خود بر موضووع اهمّ  ةاز هم شیچهل، ب ةدر ده شیها نوشته
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 یتر از نقش معنو  ها را مهم جنس و آهنا کلمه نقشکرد. او  یپافشار« فرم و زبان شعر»

 شیهوا  شوه یخود بوه نشور اند   یها و گسترش نگره نییتب یو برا دانست میآنها در شعر 

 (  60، صرانیدر شعر معاصر ا ینوآور یها گونه ،یپرداخت.)حسنل

 یهوا  پلوه  نیلو اّو ،«هوا  یدلتنگو »جنبش شعر حجم بود که در کتاب  شرویپ ییایرو 

 فسوت یمان» نیلو آن انتشوار اوّ  ةجو یداد و نت دیجنبش تازه را در شعر معاصر نو نیکمال ا

و تکامول   یریو در روند شوکل گ  ییبسزا ریاز شعر معاصر شد که بعدها تأث «ییگرا حجم

 ،1391 ،ییایو )روکرد. یمعّرفو  فاتیتشور  وشعر نو را شعر شوکل   یشعر زبان داشت. و

 (113ص

بوا   یزبوان، بواز   یهوا  لیو پتانسو  هوا  قابلّیتبه  توّجه یسرتاسر ادوار شعر فارس در

 یدسوتور  ریو شوعر و غ  یهوا  تازه، ت ّرف شاعر در نحو عبوارت  باتیکلمات، ابداع ترک

 شاعران بوده است: یها از دغدغه یکیو  توّجهناخواسته مورد  ایجلوه دادن آن خواسته 

 موارد اشاره کرد: نیبه ا توان میعنوان نمونه  به

     یمیبه شکل ج هشیس زلف

 :ریز تیدر ب نیهمچن

 و پس طعن شیام پ استاده چنان

 یمیچو الف، دهن چو مقدش   

 (182ص ،1363 ،ی)نظام

 «اطعنا» یها استاده الف که

 (25ص ،1368 ،ی)خاقان

کننود کوه    یزبوان  نیریش یزبان یها یدر باز توانند میهمان اندازه  یو خاقان ینظام

 :پردازد میبه آن  ریآزرم در شعر ز

. )آزرم، برنود  موی را  شیبرود، ابورو  یآب ریز زنند، میآبش را  ریآب برود ز یرو -

 (3ص ،1381



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      278

 

کوه   میبدان یباتیاز مفردات و ترکای  بر آن اگر زبان شعر را کارکرد مجموعه عالوه

از موتنوا و   یاریبس اتیدر اب آورند می دیخواننده و متن پد نیرا ب یمفهوم ریغای  رابطه

 : میاز آن مواجه هست ییها با نمونه انیکهن سرا گرید

 و  افسون ییسخت گرم دارد که به جادو دم

 وا راوودد او هوره بر آب و ببنوود گوبزن          

 (110ص ،1384 ،ی)مولو

هستند که  یداتیو تمه باتیجزء ترک« بستن هوا»و « گره بر آب زدن»که  طور همان

شواعر از   ریو در سوطر ز  اورنود، یب دیو در موتن پد  یدر سواختار و لوّذت   یجنبش توانند می

زبوان   شیو و قدرت زا ییایکه پو کند میمهارتش استفاده  انیب یبراای  تازه یساز بیترک

 :کشد میرا به رخ 

 (52ص ،1391 ،یمبادا)آقاجان یروزها یبرا خورم می غیمن ج -

 ،1391 ،ی)براهنوزد،یو بواران کوه م   وزدیچشمانم باران که م یسو وزدیباران که م -

 (84ص

بوه  »چوون:   گور یدای  گونوه ما به ادبّیاتدر  نیاز ا شیپ« باران دنیوز» ةتاز بیترک

 قرار داشته است. توّجهمورد « بود دهیصحرا شدم عشق بار

 : ریز تیب نیهمچن

 گنج توران نهیکنجدش نگنجد در س کی  

 ملک بربر دهیسنجدش نسنجد در د کی  

 (195ص ،1368 ،ی)خاقان

 کرد با: سهیمقا توان میبا کلمات و حروف را  یباز

 (61ص ،1391تن است از هوا. )آزرم،  فیم تحرتوّه ستیمن ن فیحر

 تیو در ب« کنجد، نگنجد، گنج، سنجد، نسنجد» حروف یمستمر زبان در باز شیزا

از شوعر آزرم کوه در آن حوروف ت، ن،     یدارد با سطر یادیز یکینخست مشابهت تکن

 توّهم، تن، هوا... . ف،یتحر ف،ی: حرپردازند میکلمه  دیبًا به تولح، و، ف، هو  مرّت
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. در شود میکه چگونه شعر از برجسته شدن زبان حاصل  دهند میموارد نشان  نیا

 .کشد میواقع زبان را به رخ 

 پژوهش تّیضرورت و اهّم -1-2

 ادبّیوات  ةکوه در کنوار آن، وارد عرصو    ییهوا  انیجر گریمحور و د شعر زبان انیجر

و پوژوهش   یمورد بررسو  دیمعاصر هستند با ادبّیات خیشدند؛ چون متعّلق به تار یفارس

 پوردازد  میاز شعر معاصر  یدارد که به بخش تّیاهّم یپژوهش از آن رو نی. ارندیقرار گ

درونوش   عوت یمق وود خوود از طب   انیب یو برا اردد دیزبان تأک یکاربرد کردیکه بر رو

طوور معموول از   کوه بوه   کنود  موی  یرا معّرف یشعر یها مؤّلفه گر،ید یانی. به ببرد میبهره 

 .برد میدر مخاطب بهره  ریتأث یقدرت زبان برا

 ی پژوهشها هدف-1-3

محور از شوروع و  شعر زبان انیو شناخت جر یپژوهش بررس نیعمده از ا هدف

رفتار  لیاز قب یپژوهش به سؤاتت نیآن است. در ا یها و مؤّلفه ها یژگیکردن و مشّخص

گردد؟ شوعر زبوان چگونوه بوا اموور       یم یابیدر شعر چگونه ارز یزبان یها یو باز یزبان

پاسوخ   سوت؟ یترجمه بر شوعر زبوان چ   ریتأث وهم زمان خود در ارتباط است؟  یاجتماع

 .. شود میداده 

 پژوهش ةنیشیپ-1-4

عنووان   نیبا همو  یاز رضا براهن یا بار در مقاله نیلاّو یدر شعر، برا تّیزبان ةمسئل 

 تّیو مقالوه بوه اهمّ   نیو مطرح شد. او در ا 47و46 ة، شمار1383کارنامه در سال  ةدر مجّل

بوه   شوتر یب شیدر شوعرها  یبراهنو  توّجوه شعر اشاره کورد.   یزبان در شعر و خودارجاع

هور  »او  یموجود در آن بوود. در تئوور   یها لیپتانسمستمر و  شیزبان، قدرت زا قابلّیت

ر از متوأثّ  یبراهنو  یتئوور  .«آورد موی آن را بوه جلوو    ایو و  کشد میزبان را به رخ  یشعر

 است. «اکوبسنیرومن »و « سوسور»آراء  ژهیبو یغرب اتّینظر

 یهوا  ات و چوا  مجموعوه  محور و انتشوار آن در مجّلو  با رشد شعر زبان همزمان

اشوعار نوشوته    نیو بر ا یفراوان یها لینقد و تحل ران،یا گرگونیشعر د» نیبا عناو یشعر
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عنووان موورد    نیمحوور را بوا همو   ًا شعر زبوان که مستقّل یاثر ایشد، اّما تاکنون مجموعه 

 نیو ا یکه بوه بررسو   افتی توان می ییها نوشته ضًاقرار دهد، ارائه نشده است. بع یبررس

نقش زبان در شعر؛ شعر » ةاثر از شاعران آنها پرداخته است مانند: مقال کینقد  ای انیجر

 (  3ص ،1392 ،ی)صادق.«ستامروز، شعر زبان ا

باشود کوه آنهوا در ضومن مطالوب       نیدسته از آثار ا نیما با ا تفاوت پژوهش دیشا

پرداختوه   انیو جر نیو پژوهش اخت اصوًا بوه ا   نیا یاند، ولموضوع پرداخته نیبه ا گرید

 است.

 

 بحث -2

  یادب یها هینظر -2-1

قائل شد. به  یخاّص تّینقش زبان در شعر اهّم یبود که برا یازجمله کسان نیباخت

دارد و زبوان   ازیو آن ن تّیو اعتقاد او در قلمرو فرهنا تنها شعر است که به زبان در تمام

 نیباتتر دیکه زبان با جاستنی. پس در اکند میخود را تنها در شعر آشکار  یها ییتوانا

 (57ص ،1377 ودورف،حّد انتظار را برآورد.)ت

آن اشواره کورده کوه در بخوش      یفرا ارتباط یژگیبه نقش زبان و و زین نیتگنشتایو

 .میپرداز میاو  ةینظر حیشرح و توض ربهیز

  نیتگنشتایو یزبان یباز ةّینظر -2-1-1

معاصور در بواب زبوان     اتّیو نظر نیاز مهمتور  یکو ی نیتگنشتایو یزبان یباز ةّینظر

و تفکور   شوه یاند ادیبن ةزبان را به منزل «یفلسف یها پژوهش»در کتاب  نیتگنشتایاست. و

پوژوهش   نیاو در ا یزبان ةیدارد. اساس نظر دیزبان تأک یکاربرد کردیو بر رو شمارد می

کوه   کنود  موی  یتلّقو  یاجتمواع  ییهوا  را همچون کنش اناست. او زب «یزبان یها یباز»بر 

هور   نیتگنشوتا ی. وکننود  میخاص دتلت  یبر غرض و مق ود ش،یهرکدام از کاربردها

دوم  یدر بنودها  سونده ی. نوشمارد میبر یزبان یباز کیخاص را  یکارکردها نیاز ا کی

توا بوا    کوشود  موی  «یزبوان  یبواز » ةّیو نظر تّیبه اهّم توّجهبا  یفلسف یها تا هفتم پژوهش
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مق ود خوود را از   ،یزبان یها یزبان و باز ،یاز باز یلیتف  اریبس البّتهروشن و  فیتعر

 (  30ص ،1380 ن،یتگنشتایآن نشان دهد.)و یکاربرد زبان و وجه عمل

از  یا که سنخ توازه  میتازة زبان مواجه هست یها با گونه یبه باور و ،یزبان یباز در

 دیو بنود تأک  نیو در ا نیتگنشوتا ی. وکند میرا منسوخ  نیشیپ یها کاربرد زبان است و سنخ

که  میرا برجسته کن تّیواقع نیا میخواه-یم «یزبان یباز»جا با اصطالح  نیکه ا دارد می

 یصوورت زنودگ   کیو از  یبخشو  ایو  ت،ّیو الفّع کیو از  یسخن گفوتن بوه زبوان، بخشو    

 (44، صاست.)همان

 یها، کارکرد زبان را در ِمه واژه یمعتقد است که درک متداول از معنا نیتگنشتایو

به عمل زبوان،   توّجهو  یا فهم کاربرداّم شودیکه فهم درست آن ناممکن م کند میاحاطه 

فهوم و درک   هوا  از کواربرد و غورض واژه   توان میصورت  نیِمه را کنار زده که در ا نیا

شوطرنج بور وجوه عمول اسوتوار       یزبان مانند باز یازب دیداشت. تأک یحیروشن و صح

 (  140ص ،1385.)پورحسن، یو مناقشات محض ذهن یاست نه صرف تأّمالت انتزاع

را  ییمایو ن کیساختار شعر کالس و ها فرم ن،یچن نیا یکردیمحور با روزبان شعر

صورت اسوت   نی. در ابرد می نیشعر و نثر را از ب انیم یو مرز قرارداد شکند میدر هم 

 .میشو یروبرو م یدر پ یو پ یمتوال یکه ما با سطرها

 شعر زبان یها مؤّلفه -2-2

 فرم -2-2-1

 ،ییمعنوا  یها محور مرکز ارتباطات اثر است و شامل همه ارتباط فرم در شعر زبان 

 .شود می یزبان یو ترفندها ها کیو  تکن ینحو ،ییآوا ،ییقایموس

 کیو  ی. نه تنهوا سوبک شوعر   میرو به رو هست یمختلف یها نوع شعر با فرم نیا در

از شاعران ممکن اسوت   یاست، بلکه برخ صیمشابه، قابل تشخ ییها شاعر، با خلق فرم

خطواب بوه   »مثوال در کتواب شوعر     یبورا  را تجربه کننود. ای  در هر شعر خود، فرم تازه

هوم فورم    شوود،  موی  دهیو د« هوو ه »مثل  یصوتهم شعر با فرم  یاثر رضا براهن« ها پروانه

 یهوا  کیو کوه از تکن « نگاه چرخوان »مثل  ییهم فرم روا ،«یقیموس»مثل؛ شعر  ییقایموس
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بوا  »از کتاب با آغ نیا 65مثل شعر ص  گرا انیهم بهره گرفته و هم فرم ناب یسینو داستان

مثول   ی، شعر«ها  خطاب به پروانه»در کتاب  .«گذرد میبرگ  یکه از رو لیچشم سرخ ف

 یاز بحور عروض یبی( با وزن ترکماژی)ا یزبان یرهایهم هست که سرشار از ت و« دف»

 است.

از رزا « امدم کورده ای  قهوه یسیپل یماجرا نیا یبرا» یفرم مجموعه شعر نیهمچن

. کننود  میعنوان حرکت  یاشعار در راستا یکه کّل مجموعه اشعار از نظر فرم کّل ،یجمال

تفواوت   زیو ن شوود  میها آورده  فهاز مؤّل کیهر یکه برا ییها از مثال کیدر هر  نیهمچن

 .دید توان میرا  ها فرم

 یعنو یتجربوه را در حوال تجربوه شودن،      ،یزیگفتن از چ یزبان محور به جا شعر

 (40ص ،1392 ،ی)آقاجان.دیگشا میخود آن تجربه را در زبان 

 ،یمنو  ةمعشوِق جان به بهوار آغشوت   افتد میکه  یمن ةهنگام  افتد میکه مرا  یافتادن

 که یمن ،یمن

 افتد میمرا 

   یاز هووش مو      ی!   من اگر تو مرا   تو شانه بزن زانو یمن  یاز هوش م روم می و

 َو

 (85ص ،1391 ،ی)براهن                                                                        

 حیوتوضو  فیاز هوش رفوتن را نوه بوا توصو    «  یاز هوش م»شعر با عنوان  نیا در

قبل از گفوتن، بوا نگفوتن؛ از هووش      یو راو میکن میشاعر مشاهده  یبلکه در رفتار زبان

 .کند میرفتن را رفتار 

نشوان   یزبوان  یرا در شعر بوا رفتوار   یجیشاعر دوران حاصل از گ زین ریشعر ز در

 .دهد می

 ندیآ میو  روند میکه ن ییروزها -

 راه دراز شود میکوتاه  شوم می جیتو که گ از

 زنم میدور                           
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 دور                              

 زنم می                   زنم می            

                               دور                                        

 (34ص ،1377 ،ی)آقاجان 

 یزبان یها یباز -2-2-2

نسبت به زبوان و   نینگنشتایو نگاه تازه و هّیدست آمده از نظربه نشیزبان با ب شعر

از ای  : مجموعوه کنود  موی  فیو تعر گونوه نیو را در شعر ا «یزبان یها یباز»کاربرد لغات، 

 توّجوه . و با کشد میگوناگون زبان را به رخ  یقراردادها و قواعد که عملکرد و کاربردها

.)منبع؟( "وقتوی  کند میرا در شعر اجرا  یدیجد یها تّیظرف ،ینامحدود زبان یها یبه باز

 خوانیم:می« نیما یوشیج»نوشته  «قیقا»در شعر 

 ام گرفته/ من قایقم نشسته به خشكی من چهره 

 شویم:و در آغاز بند بعدی با این سطر مواجه می 

 (83ص ،1370 ج،یوشیمای)نزنم.با قایقم نشسته به خشكی/ فریاد می 

 مشوّخص با یك بازی زبانی روبرو هستیم كه در آن هودف، انتقوال یوك معنوای      

احتموالی اسوت.    ةر بوا خواننود  ایی متكّثو ی معنو ها نیست بلكه فراهم كردن امكان ارتباط

باعوث بوه توأخیر افتوادن معنوایی      « من»با كلمه « با»جایی كلمه  بین دو بند و جابه ةفاصل

 .  شود میو قطعی  مشّخص

 تیو و آن را رعا گوذارد  موی  یخود را دارد، و در خود قواعد خاّص یشعر باز هر

قراردادهوا تنهوا در دل هموان موتن بسوته       نیا آورد، میقواعد را به اجرا در نیو ا کند می

رضوا   یها که از کتاب خطاب به پروانه ری. مانند شعر زروند می شیو با همان پ شوند می

 انتخاب شده است: یبراهن

 «یقیموس»

 میشنو میو ما ن     انویپ کیشوپن به پشت  کی شپند می انویپ

 میشنو می/ و ما نمیشنو می/  و ما نمیشنو میما ن و
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 یو ما    و ما    و ما نم ما و

  یو ما نم    میو ما     شنو    میشنو

 شپند میکه       میشنو مین کیشوپن به پشت  کیو     میشنو مین   میشنو

 یم که

 و

 و

 م م م ... میشنو میما ن و

  

 شو    و پن    شوپن    شپند میشوپن   ن    شپند مینو    کیپشت  به

 ی یشونو  موی ن    میشنو میو  که     که    شپند میش     ینم ینم ینم ینم ینم

 م م  ی ی

 (111ص ،1391 ،ی)براهن

 ست،ین ییاست به مفهوم معنازدا یزبان یباز کیهر شعر در حکم  مییگو می یوقت

 یعنو یدر شوعر زبوان،    ییبه مفهوم رفتن به سمت تکّثر معناها اسوت. منظوور از معنوازدا   

شوعر، در گورو    کیو در  یزبوان  یهوا  یاز باز . لّذتیو قطع مشّخص یمعنا کیزدودن 

 آنهاست. اندنخو یبرا ییساختن قواعد و قراردادها ایکشف 

 دهیو باشوم و د  دیو در د بیو ترت نیبه هم ایباشم /  دهید بیداده تا به ترت یبیترت -

/  ردیو گ میشکل  بیترت نیبروم / به ا ایببرم  دیخارج از د ایرا  ها بزنم اسم دینشوم / د

 (23، ص1381)آزرم، .شود یشکل برده م نی/ به ا شود میکه اسم برده ن یکس

 یهوا  متفواوت و خووانش   یبا لغوات معوان   یکردن نحو یشعر بات شاعر با باز در

را در نظور نودارد، اّموا     یخاّصو  ی. شوعر معنوا  کنود  می جادیخواننده ا یرا برا یگوناگون

 .کند میرا به ذهن متبادر  یادیز یها افتیدر

پرداختن به موضوع  یبرا یشعر زبان محور، نه فضا و شرایط جهان واقع یباز در

و نه شرایط تثبیت شده ژانر شوعر. بوه هموین دلیول      شود، میخاص در نظر گرفته  یزبان
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هرچه كه باشد صرفًا در خود شعر و  یاز خّلاقیت تا نوآور یفرایند زبان یآثار و پیامدها

و نوه براسواس معیارهوا و     گیورد  موی و انتقاد قورار   جشسنبا قواعد برآمده از متن مورد 

كوه   ییهوا  ت شعر بودن حاكم بوده یا هنجارها و ارزشكه قباًل بر شعر و موقعّی یقواعد

 است یو الزام یانسان یرعایت آنها امر یاحتماًت در جهان واقع

 یلفظ یتداع -2-2-3

 یتوداع  ریحرکت کننود، تحوت توأث    یمعان یکه براساس تداع یاز آن شتریب سطرها

 نیبو  یو معلوول  یعّلو  ةرابطو  ی. در واقع نوعبرند می شیو معنا را پ رندیگ میقرار  یلفظ

و  نوه   ردیگ می)رابطه دال به دال( است شکل یزبان یها یبراساس تداع شتریسطرها که ب

 (63ص ،1392 ،یمعنا.)آقاجان لیتکم

 و آن نیانس با ا ۀشیکه از ر یآدم/     و انسان شود میکه  یبازدم

 (42ص ،1392 ،یسان)صادقو آن ساننیا شود یم

را به دنبال دارد، اّموا در برابور تقابول    ای  تازه یمعنا شود می یکه تداع یلفظ گرچه

و مودام   دهود  موی خوود را از دسوت    تّیاهّم گریکدیکلمات با  یلفظ یو باز ییایقیموس

مثل ارجاع بوازدم   شود میارجاع داده  گرید یا خود در جمله به کلمه ییمعنا تیتثب یبرا

 .ساننیسان و اانسان به آن آخربه آدم و دم  و شکستن واج 

 بحران معنا-2-2-4

شوعرها   نیدر ا یظاهر ینوع شعرها با بحران معنا روبه رو هستند. غالبًا معنا نیا 

را بوه ذهون    یمفهووم  یندارد. اگور سوطر   یتّیاگر هست چندان اهّم ایوجود ندارد و  ای

 یریو گیپ کوه یطوور به شود، می یدچار پراکندگ گرید یمتبادر کند، در برخورد با سطرها

 (63ص ،1392 ،یخواهد بود.)آقاجان هودهیب یکار ایو  ستین ریامکان پذ یمنطق

 گذردچشم سرخ فیل که از روی برگ می با

 کودک آتش گرفته روی رود قدسی   با

 خواهدی مرا تنها تا بهار آینده میها ایستگاه مرگ که اندام در

 در کمال شجاعت سپیده دم بارید   امروز
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 گذردچشم سرخ فیل که از روی برگ می با

 وزدجنگلی به شکل سازهای بادی آتش که می با

 زندخیزد     فریاد میی کاهگلی که از هند ، هند خجسته بر میها دست با

من اگرچه همین نیز با /       و خوواب ایسوتاده کوه توفوان     گونج نهفتوه را        که

 برساند به سطح آب 

 (86ص ،1391 ،ی)براهنمن خسته.در به روی پنجره       و

آخور   ستگاهیکودک آتش گرفته، ا ل،یچشم سرخ ف نیب یمثال، ارتباط منطق نیا در

و... وجود ندارد. سطرها ، کلمات، اصطالحات و عبارات، تنهوا از منطوق شوعر، فورم و     

را دنبوال   یخاصو  یکوه معنوا   انگراسوت یناب یتو یشوعر روا  نینظام آن حاصل شده اند. ا

 .شود میمنجر  یستیسوررئال یزبان یرهایخودش به ت و انیب نیاّما در ح کند، مین

 یسیتظاهر به نثرنو -2-2-5

 یگفت هدف شعر، همچنان خود شعر است؛ اّما اسوتراتژ  توان مینوع شعر  نیا در

نوشته  یشعرها نثر نیاست. در ا یبه هدف، کاربرد همه امکانات زبان دنیرس یشعر برا

جز فرم آن وجود ندارد. تظاهر بوه نوشوتن    یامیجز خود شعر و پ یو موضوع شود ینم

 .ستینثر، نثر نوشتن ن

 یها بر سفره دینیب میبه بعد خواب فندق  نیکه از ا ییها ساقه دیریگفت: بم ایدر -

 رنود یم می ها نهیسبز را از دهان آ یها ساقه دیمک میکه  یوقت دینیخواب بب یعروسک کم

 ...دیمک می یکم یوقت

 «شده است؟ ی( خون؟ی)چه کس؟یک یموها ِیماه ت» و

را هموراه   شیَو پاها پرستدیکه مورچه م یَو زن کند مین هیکه گر یبیتا صل قهیدق85

 ،ی... )جموال کند میسرخ  کیکالس یسوپ یبرا تیدرجه فارنها 89در  ینیزم بیس یکم

 (21، ص1377

جا در نوام مون    من آن یها سکوت در است. سکوت در است، کار من است. نام -

از بواز   کنند، میاز هم صعود  یگاه کنند میدر هم سقوط  اند، یو از هم دور اند یضرور
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را در  یاضو یاز هم شکل ندارنود ر  شوند میاز بسته فراموش، برهم پاک  رندیگ میاشتباه 

 (56، ص1391را در بله.)آزرم،  یقیو موس گذارند میلبه 

 یا موضووع اصول  شکل گرفته اسوت، اّمو   یسیبر اساس تظاهر به نثرنو یزبان یباز

 .خود شعر است

 ها شکستن جمله -2-2-6

ناقص و کلمات منفرد بوه   یبا ساختار دستور زبان ییها جمالت به عبارت شکستن

خواننده در حکم  یو برا شود می یمنظور نشان دادن رفتار زبان است که از سکوت ناش

 متن شعر است: یدخوانیسپ

 من چقدر روزید

 ... ویتر از هم عاشق

 َهما... کیتو که در  نیهم مثل

 (58ص ،1391 ،ی)براهن                               ....                              ُشّرا

 نیو انود. ا کامول نشوده   زیو جموالت ن  اند،افتهی... هما... و ُشّرا... ادامه نیهم کلمات

به  دیبگو خواهد میآنچه  تیرا در روا یراو ییتوانند عدم توانا یهمچنانکه م ها سکوت

توا آنهوا را بوا     دهنود  موی ه مخاطب اجازه را ب نیو ...نشان دهند، ا یمختلف عاطف لیدت

 کند. لیخوانش خود تکم

 یرفتار زبان -2-2-7

از  یکوویآن در شووعر  یو اجوورا «یرفتووار زبووان»بووه  تّیوومحووور اهّمشووعر زبووان در

اجرا کردن و نشان دادن است  ةبه منزل یاست. رفتار زبان توّجهمهم و قابل  یها  هیخ 

آن اسوت کوه    یبوه معنوا   ی. رفتار زبوان ندینش میو گفتن  فیتوص ح،یتوض گاهیکه در جا

 در خود شعر به اجرا درآورند مانند:   ارفتار ر ه،یتشب د،یق ف،یتوص یجابه گرید

 دف یها   هارّیس -

 کوبند میچلچه  یها باغ در

 (10ص ،)همانَدفَدفَدَدفَدَدف
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 برنده تر از نام به فحوا بر گرد و خاک  -

 خارج از موضوع یدهایبه ص راتریوضوح ز یاز رو جادیا به

 گردباد

 ت  یگ ر د س ت ن ه ا  یر ب ع د  م

 ها یترند باز به خشک را فحوا کند بازنده درها

 جا به جا من شد دشمن

 ت ر م یگ ر د س ت ن ه ا  یع د  ب

 (20ص ،1391) آزرم،                                

در شعر پخوش   دهیحروف از هم پاش زد،یر میهم شعر بات گردباد کلمات را به در

 «.من شد» گرد باد  نیا امدیدر پ« دشمن»و  شوند می

 رایو ز سوت؛ ین بوا یشوعر ز  یدر گورو معنوا   شوه یهم یشوعر  نیزبان چن یباشناسیز

در هور   یزبان یفرق دارند و باز گریکدیو کاربرد زبان در هر دو قطعه شعر با  تّیمحور

مختلوف زبوان دارد کوه     یاشاره بوه کاربردهوا   نیمتفاوت است و ا یگریقطعه شعر با د

 . شود میخود  شامل مجموعه قواعد خاّص

بوه  زیو خوود را دارد و شوعر ن   در شعر، استقالل خاّص یزبان یها از نشانه کی هر

 یهوا  یژگو یو نیو ا افوت ی. شاعر با درباشد میمستقل  یها نشانه نیاز اای  عنوان مجموعه

را  هوا  یباز نیو ا زند می یشمار آن، خّلاقانه دست به نوآور یب یها یباز قابلّیتزبان و 

 :ریمثال در شعر ز انعنو. بهآورد میبه صحنه شعر 

آهو که عور آهو که عور آهو که او،او او کوه   افتد میمن  نهیس یآهو که عور رو -

 آ   او او تو شانه بزن!

 . افتد میمن   اواو    نهیس یمن   و عور رو شیبر ر افشاند میآب را  ریبعد ش و

 (84ص ،1391 ،ی)براهن

و  فیو توصو  حیبه توض گریاش افتاده؛ او د نهیس یرو ییاذعان دارد که آهو شاعر

احسواس را در   نیو بلکه ا آورد، مین یرو اشنهیس یآهو بر رو ینیسنگ انیب یبرا هیتشب
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آهو که عور آهو که عور آهوو کوه او،او او   » آورد میو آن را به صحنه  کند می یشعر باز

دهود و بوا    یو سخت شدن سوخن گفوتن را نشوان مو     دنینفس کش ینیسنگ« که آ  او او

 .  کند می یهمراه ساز تّینیزبان، خوانش را با ع ییتوانا نیاز ا یآگاه

را سوبب   یبو یاختالط عج یبا شعر و نام دکتر رضا براهن انیجر نیا یخوردگ گره

 یو فضواها  هوا  شوتاب زده، مقاوموت   ایو و  یغلط، سوطح  یها افتیهمراه با در رایشد ز

 یبوا دشووار   انیو م نیو در ا ایو پو لیاص یخط افتنیرا به وجود آورد که  یا رهیت یجعل

 . دیفراوان روبرو گرد

 تیشعر کانکر -2-2-8

 لیو در آن دخ حیکه وصوف و توضو   ی. بطورکند می دایپ یداریشعر جنبه د یگاه

 . انینه ب کند میاجرا  رسدیمای  نوع شعر زبان به مرحله نیدر ا. شود مین

از زبان را مشاهده  یکارکرد نی، چن«فاصله»با عنوان  یباباچاه یاز عل ریشعر ز در

 :میکن می

 فاصلوووووه

 فاصلوووووووووووووه

 فاصلوووووووووووووووووووووه

 فاصلووووووووووووووووووووووووووووووه

 فاصلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 فاصلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 فاصلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 فاصلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهفاصلوووووووووووووووووو

 فاصلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 توانود  میشعر انعکاس دارد، ن نیدر ا کهیساختار ذهن شاعر به صورت یکّل طوربه

شوعر   نیو متوسول شوود. در ا   یدر پ یپ یها یبه زبان غّلاظ و شّداد  استعاره و نمادساز
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است. شاعر فاصله را  انیمفردات زبان در م یرفته و تنها پا انیاز م یفاتیاحساسات تشر

 گردد، می تردهی. و در هر سطر هرچه کلمه فاصله کشدهد مینشان « فاصله»تنها در خود 

 .  شود می یشتریب دیکأکلمه ت نیبر مفهوم فاصله در خود ا

 :شود می دهید ریدر شعر ز تر میو مفهو گرید ةنمون

 شود میمثل آب خوردن  میمثل آب خوردن هم برا  -

 یگریکه تهران را طور د یطور

 ست؟ی).( بودم ناولش

 کند میاز سربازم  زند مین یجز)؟ ( حرف یکی نیا فعاًل

 دیآ می شتریهمه به هم نزن لطفا تلخش نکن ببند پشت سرت ب نیا

 شود میای  قهوه میقبال موها کند یکه)    ( م یتلفن با هر فکر یتو

 از )ت( )ه( )ر( )ا( )ن( یگریکه فعالً طور د یطور

 (11ص ،1381)آزرم،        از مثل )؟ (  دیاوریب یوانیلطفا ل خورد میآب ن چشمم

 کیو  تّیو بوه کوار گرفتوه شوده و در موقع     یاز زبان نوشتار یشعر بات عناصر در

 دیو با میکنو  انیو آنهوا را ب  میو اگر بخوواه  ستندین یشدن انیکه بقرار گرفته  یزبان لیشما

عبارت بوا   نیعالمت سوال در پرانتز که خود ا میی)؟( بگو یمثال به جا میکن فشانیتوص

 ییو بوه سوطرها    بیو از مثل )؟( ، در شوعر ترک  دیاوریب یوانیعبارت قبل از خود لطفًا ل

نودارد   یرونیب یاست و مابازا ریکه فقط با منطق شعر و در زبان امکان پذ شود میمنجر 

 از پرانتز و عالمت سؤال آورد. یوانیل شود میو ن

 یبلكوه یوك نموا    افتود  موی فاق ناّت یزبان« یبازنمای»، هیچ یچنینتمام موارد این در

منطوق  طوور كوه اشواره شود     و همان گیرد میجدید شكل  یزبان یجدید در  فضا یزبان

 یاد شده با هم متفاوت اند.   یهریك از فضاها یزبان

 ییزدا ییآشنا -2-2-9

و بوا   کنود  موی دستور زبان هدف معمول خود را رها  نکهیو ا ینحو ییزدا ییآشنا 

 :سازد می رمعمولیغ یها معناها عبارت بیترک یگردان بهیغر
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 اَندیگو میومرا     دیآ میگفتن او  یو ناگهان صدا  -

 اَندیگو میرا که حات گفتم  زهایچ نیا

 اَندیگو میرا آَورنده،  آن

 اَندیگو میکه مرا  یآن کس ست؟یک او

 و بخوابان اَورانیبخوابان   مرا ب مرا

 گرید امدهیخواب   اَورانین گریرا  کامل کن   د ام یبازگشتگ یحات  ب و

 (103ص ،1391 ،ی)براهن    .  اورانین گریمن را    د   یآوراَنندگ یآوراننده! ا یا

از م ودر آوردن کوه در    یاز م در گفتن، آوراننده و آورانندگ اند،یگو می ساختن

از « را کامول کون    امیبازگشتگ یو حات ب»چون:  یجمالت نی. همچنستیزبان معمول ن

 دست کاربردها هستند. نیا

نباشند که در گووش مون مودام / و      ییها جمجمه ریتکث ها جغجغه نیخدا کند ا - 

 (11، ص1388 ،ی)باباچاه جغجغندیم

مووش   دنیو ُعقد؟ / جو ُعق می/  خوَرد می    جود می یدارد چه کس یتّیچه اهّم -

 (74ص ،1392 ،یدارد؟)باباچاه یتیسا  چه اهم دنیُعق

« عوق عوق  »از  «دنیو عقنود، عق  عوق  می»از کلمه جغجغه  و  «جغجغند می» ساختن

 که در زبان معمول نبوده است. ستیتازه ا بیترک

 ییچندصدا -2-2-10

خواص   یراو کیو  ی( کوه از تسوّلط زبوان   ییبودن ساختار )چند صودا  هیسو چند

دّقت « گلپل»با عنوان  ری. به شعر زسازد می یزبان الیس انیجر یو نوع کند می یریجلوگ

 :دیکن

من آمد    جهان نه     توو       یکرانه    تو نه       از پنجره به سو نیا یول      باغم

 الفاظ ؟ استیو از س

پول           یاز رو یکه بلنود شود   یتو وقت یها شعور       و چشم کیاز         چیه نه

 رنا شراب صورت
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نهیسو  یکه فحش داد بهار از شهر      گم رو یوقت       نیهان؟    ستاره   و ا تو

 من عهد داشت که ی

نوه آنکوه     در کوچوه راه     یآدم و حوا به خواب رود       نه      حّت یروزها تا

 شاعرها یها و نام رود می

به شکل شانه    و  زنها     با صوورت   یمشت     زد می ادیاز حافظه فر کی کی را

 (115ص ،1391 ،ی)براهن.یو رنگ دیسپ

ساخته شده، زبان  نه بوه  یمختلف چند راو یها تیروا بیشعر که از ترک نیا در

 یزیو و چ دهود  موی است که به درون خود ارجواع  ای  دهیبلکه به عنوان پد له،یعنوان وس

را بهوم   یتخوود، دسوتور و نحوو سونّ     یسوّنت  نیقوان یکه حّت شود می ینیب شیپ رقابلیغ

 :افتد میدر خود زبان  ها اتفاق ةهمزبان را به رخ بکشد.  تّیتا زبان زند می

 شود یکه جذر و مد قاط یبر طبل حلب کوبم می -

 وحشت کند غرِق عرق شود ایدر

 ها به سنا بخوَرد موج سرشان

 از سرشان بپرد خواب

 به صورتشان بزنند یآب

 !یپسرک مو وزوز ی! خسته نباشخب

 ستها یاز غرق یکیکه  استیبشود که در توّجهم ایکه در رمیگ

 تو چه؟ به

 کرده یطانیش یحتمًا قدر یغرق آدِم

 گذاشته رونیرا از تشِت آب ب شیپا

 کوک ساِز خودش را زده کوِک

 .ستها یغرق نیاز هم یکیتو هم سوغات سفر  یدهن ساز

 ؟یچطور نایجر نایبا جر یراست

 پس نیکه از ا یدو سه َو ساز کی ییها هسّک با
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 (۲6و  ۲۵صص ،1390 ،ی)باباچاه” من؟ یبرا

و  یراو یهوا  ییگوو  هوم در توک   الوگ،یو د جادیشعر، هم در ا نیدر ا ییچندصدا

 یی. صوداها دیآ میدروِن شاعر به گفتار  یدر شعر نمود مؤّثر دارد. صداها شیها ضیتعر

متفواوِت شواعر    یمنهوا  ةمواجه ی. صداتاباند میاز وجوه شاعر را باز  یکه هرکدام وجه

 .کند می تیحکا اعرش تّیدر متن که از چند پاره بودن فرد

 ییکارکردآوا-2-2-11

معنا  ةبر فرم است و آواها متبادر کنند یمحور مبتن زبان یدر شعرها ییکارکرد آوا 

خود را بر زبوان   ةیاست تک یروس سمیکارکرد که متأّثر از اشعار مکتب فرمال نیهستند. ا

واژگوان   نیآهنگو  یشوعر تووال  »معتقد بودند که:  ها ستی. فرمالگذارد میو آهنا واژگان 

کوالم،   ییمعنا هیکردن سو یزبان دتلت ندارد. و تنها با قربان زج یتّیواقع چیاست و به ه

 (60ص ،1372 ،ی)احمد.«گفت که شعر وجود دارد توان می

 خودش یصدا نیتربا بم نیلرزا لرزا قسم به زم -

 بم روبرگرداننده از خودش یها دهیبه رس قسم

 خودش ریهوا را از توو زده ز یتوو ییها یها

 (7، ص1391) آزرم، .  میتر از تقس هو شده وا شده آننده یهوار ی! توو در توونه

. سوازند  موی ساختار معمول دستور زبوان، فورم شوعر را     ختنیشعر بات به هم ر در

 تور  کیو شوعر نزد  انیو معمول هستند، اّما هر چه بوه پا  یجمالت در ابتدا با ساختار نحو

 ،ییقایو موسو  یوی آوا یفراز و فرودها نی. همچنزدیر میبهم  شتریساختار ب نیا میشو می

 . دهد می شیمازلزله در حال رخ دادن را در زبان ن

 کیو /  یبزرگو  نیو به ا ایدارد در یکشت کیدارد/ یکشت کی یبزرگ نیبه ا ایدر  -

دارد  یبزرگو  یدارد/کشوت  ایو در کی یبزرگ نیبه ا ی/ کشتیبزرگ نیبه ا یدارد کشت ایدر

 نیو بوه ا  یدارد / کشوت  ایو در یدارد / کشوت  یکشوت  ای/ دریدارد کشت یبزرگ یای/در ایدر

بوزرگ /بوزرگ  بوزرگ بوزرگ / دارد      ی/ کشت رگبز ای/ در یبزرگ نیبه ا ای/ در یبزرگ
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 ،یدارد و دارد/ دارد دار  دارد و رد دارد/ ردرد  رد رد رد  رد رد رد رد ...)باباچووووووواه

 (  155-156صص ،1391

 جواد یو ا یحرکت کشوت  ،یو بزرگ ای، در یشعر بات با ترفند تکرار کلمات کشت در

آنهوا   رییکلمات و تکرار و تغ نیدر ا ییجا که با جابه یرسازیو ت و فیموج  نه با توص

 .شود می یزبان

آن در  تّیو موقع رییو اصوطالح و تغ  کیو  یها با تکرار واج یمعناساز -2-2-12

  ها عبارت

/  هوا  کتواب  ی/ ت هوا  آدم ی/ ت بوه ت  ها حرف یرا دوست دارم / تبه تتبه ت  -

/ عشوق   میبوزن  مانیها حرف یرا / تبه ت مانیها حرف میا-موها / عادت کرده یتبه ت

حروف الفبا ! / که توان  یا دیایدر ب تانیها /  اشک زیهمه چ رود میباشد / لو  دیاگر شد

 ،ی.  )آقاجوان یهمه گرفتار نیا یبود / تبه ت ییچه بال گرید نی/ ا دیهم ندار یتپوشان

 (35ص ،1391

. کوه در  رود موی  لوو  یعشق شود میکه زده  یحرف یدر شعر بات ناگهان تبه ت که

 موضوع شعر باشد. تواند میهم  ها مثال عشق به تکرار واج نیا

ترتورم / توو    تیو ترم / مون از تموام ترها   ترسم میترم،  یمخف باترم،یز دیگو می -

 (67ص ،1377 ،یکالم ، ترم)آقاجان کی، ترترم /  یمن ترم / تر یپاک

دستور زبان منجور بوه خلوق     تیرعا یها واج بدون دغدغه کیتکرار  یگاه یحّت

 .شود میو چند پهلو  یتغّزل یمعناها

 (76ص ،1377)آزرم،  میبگو یجور واجور و چه جور یها جور جمله 

 هنرها در شعر ریکارکرد سا-2-2-13

و... کموک   نمایچون داستان نوو، تئواتر، سو    ییآن از امکانات هنرها یو اجرا شعر

 :میکن میکارکرد هنر تئاتر در شعر را مشاهده  ریز ة. در نمونردیگ می

 اندشعر را کوتاه کرده نیبب -

 ترکوتاه                              
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 تمام است ی: بازندیگو می

 کنند می کیشل و

 امکه حرف آخر را گفته من

 لاّو برداشت

 امشام آماده یبرا 

 نقش هم نیا یگریباز یبرا

 کند می ریگ میها دامن بلندم به پاشنه کفش گرچه

 !آورم میخوب به جا  ترا

 دوم برداشت

 دیاکه گم کرده یا به خاطره -

 دیادهیمرا دزد اسم

 کند می یمرا خوب باز نقش

 د؟یکرد می ریدستگام را رشته به رشته یموها

 !کیشل

 (14ص ،1380 ،ی... )جمالدیداد می میام را تعلرشته به رشته یموها

و چکوش   خیه    سوهان    مه   مّت:/ اّرزنند میبرق  یمختلف ایاش شیها در چشم  -

    اشیسو یمغناط یهوا  مردموک  ایو / سوت؟ یدر کار هست   نای  که معجزه میگو می/ بعدًا 

پورت        بّرد میاضافه را  یآورند؟...../ابرها-یدر م یرا/ به اشکال مختلف یدختران فلز

 (96ص ،1390 ،یاز غروب را)باباچاه شیپ یها افق کند می/سوراخ یاگوشه کند می

کوه   یوی روا انیب نیاّما ا»استفاده شده است.  ییمثال، از امکانات عناصر روا نیا در

که به سرانجام برسد و به اصطالح  ستین یتیحکا ایقّ ه  ماند، میداستان  کیبه شروع 

 ییفضوا  جواد یا یاسوت بورا   یمحملو  یوی روا انیو ب قتیکند. در حق دایپ کیبافت درامات

 (30، ص1381) خواجات، .«دهد میتن در ن یداستان و ییبه خط روا البّتهشاعرانه که 
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 و روزمره یخ وص یفضا جادیا -2-2-14

پرداخووت و  نش،یو گووز یو عرفووان یحماسوو ک،یوورمانت انیووخووروج از زبووان و ب 

 یهوا  یزگو یاز و یزندگ یایخود در راه اعالم زوا یلحن و زبان نسبتَا خ وص صیتشخ

 (75ص ،1391 ،یلمحور است.)حسنشعر زبان

اسوت/ و رنجوش را/ بوا     ی/ اّما هنوز زخمگردد میتوالت بر زیماه من از پشت م -

 (98ص ،1391 ،ی)قنبر.ستیدرکار ن یا رژه کهی/ در حالکند می میبعد از ناهار مادر تقس

توالوت و   زیو چوون برخاسوتن از پشوت م   ای  هو روزمورّ  یخ وصو  یفضا بیترک

ست و ... زبان را از  یچون ماه من و اّما هنوز زخم یعاطف ییخوردن ناهار و ... با فضا

 .کند میدور  م،یاشاهد آن بوده کیو عاشقانه چنانکه در شعر کالس میزبان فخ کی

 متفاوت زبان یبا کلمات و حروف: کارکردها یباز -2-2-15

لموس از نوام، پوس     یرا برا یو آدم کند میخودش باز  یایرا در  ایارتکاب، در -

نسوبت کوه انسوان نودارد، اّموا       یحس بورا  یمیبرگشت، ن یآب است برا یمیحساب ن

، 1391برخووردار...)آزرم،  ا دوبواره  ر یاوقات من است که کتاب را ارتکواب کونم برخو   

 (51ص

. شوود  می دهید« کتاب و ارتکاب »و « حساب ، حس، آب»کلمات  نیب یزبان یباز

را سواخته  « برخوردار» ة، کلم«را دوباره یبرخ»حروف عبارت  ختنیاز درهم ر نیهمچن

 است .شده

 هوا  /بوه پروانوه   دهود  موی  ریش ها یهم دارد/به قنار یگرید یها گاو حسن ٌحسن -

 (49ص ،1392 ،ی)باباچاهیسوار

  دهیرس ییکارش به جا -

 را درآورده ها رخت که

 دهیرا پوش ها درخت

 که از آفتاب گرفتهای  هیبا سا و

 (40ص ،1377شما شده است)آزرم،  ةیهمسا
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شوما   ةیاز افتاب تا هم سوا  هیگرفتن سا»هم نهفته است در  یشعر بات طنز تلخ در

 «.شدن

 وزن -2-2-16

بوه   ینگور  یو بوا نسوب   زدیو پره می یوزن یب ایمحور از مطلق کردن وزن  زبان شعر

 بیو دارد: ترک یبو یترک یرود و معتقد است که وزن، عملکرد ی( میوزن یسراغ وزن)و ب

 اوزان نه دو وزن.  

در  زیو اوزان طورب انگ  قیو با تلف!«  دیشاد باش»با عنوان  یباباچاه یاز عل ریز شعر

 ،یاز شاد یناش جانیوجود آورده است که شاعر در هرا به یمتفاوت یها یشعر فضا کی

شوعرش نشوان    یرا در اجورا  یخوشوحال  نیو و ا کنود  موی ن تیرا رعا یثابت یخّط کالم

 :دهد می

 بده یع رِ  حجر ِرینان و پن -

 بده یشمیابر ۀقاشق شکِر جاد کی

 اّما   شکند میاستکان      عبوس

 یخانم ِیدر آب چشمه آهو دارد میبر ابرو

 ! امروز با مجنون مشاوره دارمخانم

 ما کاشته شد ۀخان اطیحوض در ح نیاول

 ناجور نداشت ی اول ُنک نداشت   فضله ۀپرند

 !فیاحترام خودش را شکست   ح طاووس

 نده ادیبده   حرارت بده   راه رفتِن کبک  حلوا

 بده ریبده   ش    شود مین ریپ   ریدر کشم آدم

 ُشرُشر بِز از گله دور افتاده بده پستاِن

 (106ص ،1390 ،یبده   خام بده   پخته بده )باباچاه دیگو می اری

موتن شوعر اسوت كوه      نیکند و امختلف زبان در خود نوشته بروز می كاركردهای

كند. در سوطرهایی از آن موسویقی زبوان عووض     ی زبانی خود را نمایان میها تغییر لحن
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ها، فضواهای   ها، غیرجمله ی زبان در اثر همنشینی حروف، كلمات، جملهها شود، وزن می

آیند. كاركردهایی دارنود و رفتارهوایی را   می یدخالی و همه امكانات پیرامتنی نوشتار پد

دهنود. سورعت یوا    های دیگوری از زبوان موی    دهند و بعد جای خود را به وزننشان می

شخ ی از آنها دارد، در خود نوشته باید آهستگی و حّتی مفاهیمی كه هر فردی تعریفی 

 اجرا شوند.

شوده و انطبواق کوالم بور آن      نیوی تع شیقاعده از پو  کیوزن از  کیشعر کالس در

 بیو بوا هوم ترک   ییموا ین یهوم حوداکثر دو وزن عروضو    ییمایدر شعر ن شود میحاصل 

 یعنیوزن  یمحور بر زبان یاما در شعر مبتن سازند میقطعه شعر را  کیو وزن  شوند می

و در  بیو قابل ترک یزبان یها و حرکت و سکون ها تمیر  وزن زبان و بر اساس فرم، همه

 .ردیگ میشکل  یقبل یوزن یالگو کیقابل  گسترش هستند و شعر بدون  جهینت

   تّینامتنیب -2-2-17

به شیبا آثار قبل از خو کیالتید وندیو پ توّجهبدون  یاثر چیه تّینامتنیمنطق ب در

وگوو  ر با متون متقّدم و حّتی متون بعد گفتاست و همواره بین متون متأّخ امدهیوجود ن

 شیدر معورض پو   ر،یه متکّثور، بازگشوت پوذ   بطوور بوالقوّ   یمتون همگو »برقرار است؛ و 

 انیو ب ریو شده و همواره درگ فیروشن و تعر یرزهاخاص خواننده، فاقد م یها پنداشت

 (297ص ،1380)آلن، .«اند هموجود در جامع یا مکالمه یسرکوب آواها ای

-ییتکّثور معنوا   یژگیبه و توّجههم با « محورشعر زبان»اشاره کرد که  توان می پس

داشوته باشود.    یخاّص یمعنا اش،یذهن یها فرض شیهر خواننده متناسب با پ یبرا اش

. بلکه در ستیمحور نشعر زبان یاثر بر رو کی ریو تأث ریتأث یوجومؤّلفه در جست نیا

 خواننده است. یها متن شیپ ینامتنیب یها نهبر نشا یمبتن کیهرمنوت ریتفس یپ

اسوت کوه   « بوارت » یخوانشو  تّینامتنیمحور، بمورد نظر ما در شعر زبان تّینامتنیب

خوانده شده و حاضور در   یها متن ْشیمعتقد است خواننده در برخورد با متن به کمک پ

لوّذتی خواص بوه     ها ای از متن فّعاتنه به كمك شبكه. و زدیگر میاز انفعال  شیذهن خو

 گواه یمحور در جا( شاعر زبان198-200صص ،1390دهد.)نامور مطلق، خوانش متن می
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در اشعارش سود  تّینامتنیب ةاز حوز ینیچننیا یبا نگرش زیاز خود ن شیخواننده متون پ

 .  دیجو می

بسوته / انگشوت دسوت    باتمه نشسوته دور سورش شوالمه    مکه چ امدهیچ یطور -

خوم شوده گول     اهیبا لبواس بلنود سو    یچپش را به حال / تعّجب به لب گذاشته / دختر

 انوریکند با سو  یبر مرگ / مرگ طراح« القلم فیس» امدهیچ یتعارفش کند / طور لوفرین

را استنطاق  1313سال  یو آخرش / نحس لرا تلخ / اول و آخر زمان را با زبان او ها آدم

/  امدهیچ یو زبان را اول و آخرش / طور نیزمان و زم تّیهو نییرا / تع ها هاز هوا مرد

بوه   هیو / تک یداغ از توب اجوداد   یشانی/ با پ یاجداد یصندل ۀگوش« / شازده احتجاب»

 /  شماسرفته کند: / شازده احتجاب عمرش را داد به  یجبروت اجداد یب ها دست

آتش کند بحر مضوارع بوا و / کلمواتش /      «یرام اسب»سوار  «نیدیآ» امدهیچ یطور

بوا  « سوورمه »در توا /   ستادهیدر مان ا ستادهیدرنا اّره کند زمان ا یاز ب دهیدزد یها رنا

 یهوا  بوه تلوه   دیبسوا  شیهوا  در هم او /  بر هم بگوذارد پلوک   یها باز کند اخم شیصدا

از اسومش  « آزاده خوانم » امدهیو چ یتاتوار / طوور   یمن حیمس ینجار وسفیگوش: / تو 

 (17ص ،1391 کند. )آزرم، خیرا تار کیخون برود تار

شوازده  »ماننود،   یمعروفو  یهوا  از رموان  یرامتنو یپ یونود یشعر بوات شواعر بوا پ    در

در موان   ستادهیزمان ا»مانند  یزبان یها یبا باز«مردگان یسمفون»، «بوف کور» ،«احتجاب

از آنچه  یگرید ریت و .«ندارد یی)تا( گریمان( ددر ) ستدیا می یدر تا؛ زمان وقت ستادهیا

 .کند میدر ذهن نقش بسته را القا 

متن بسته و پدیدارشناختی خارج  و به متنی  این نگرش بینامتنی، متن از حوزه در

نمایی رهایی یك موتن از موتن    ت بطور متناقضبینامتنّی»گردد. در این معنازایشی بدل می

 (  194ص ،1390)نامور مطلق، .«دیگر است

 فتادهیاز آن طرِف بام ن امیکه خ دید   دیاز جا پر -

 (44ص ،1391 ،یآبش. )باباچاه ۀدستش شکسته   نه کوز نه

 :دهد میرا نشان  ینید تیبا چند داستان و روا ینامتنیبای  رابطه ریشعر ز  
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 یسرم رونبودم / قرار نبود ای  پرنده ریالط که درمنطق کردم میبه کوه قاف فکر ن -

سووزن   فورو نکورده     یتو هنوز برادرانوت ُمشوت   یها /  در چشم ردیتِن هد هد قرار بگ

مواده بوه    یهوا  کرد / نخول  دیمن در خواب تقل یبودند / که آفتاب عالم تاب   از برهنگ

کوه عبارتنود از وووووو / بوه      یانیتنم اکنون شده سهم آبز گرید ۀمیبردند / ن تیشکا ایدر

 1388 ،ی. )باباچواه دیکش غیو    ج دیپر رونیب ها از ترنِج در ق ه یاگر زن گریعبارت د

 (70، ص

 کارکرد است: نیهم لیاز قب «یتا فردوس»با عنوان  ریز شعر

ِ به اراده بوه چوه درد    یدختر شاِه هاماوران برم؟ / نروم؟/  عاشق یبه خواستگار -

 الیو نبوود   نرفوت! / خ   دهیو سوودابه ند    دهیشهزاده ند  دهینرفت! / شاه ند   خوَرد؟ می

روان بوود   ینشست / جو یبهترتر! / لب تخت   یبهتر!   افالک یبهتر است! / خاک یورز

 ِریز دمیشده بود   د دهیکاووس د ۀدرخت/ کل ِریتر   ز تردرخت/ گذر عمر روان  ِریز

 یهوا  خوانخووار/ اسوت   بیو زنده و مرده ندارد! من که نه آدمُکشم/ نوه رق   بیدرخت/ رق

/ دیو بردار   دیو !/ خودتوان برو سوتم یسودابه طالست/ حمع نکرد! ووو استخوان فوروش ن 

 رومیوونوومای  سووودابه چیهوو یدرخووت/ بووه خواسووتگار ریوواسووت/ ز کیووهاموواوران نزد

 (168-169، صص1392 ،ی....)باباچاهگرید

نبورده،   نینوه تنهوا از بو    ییمایو ن کیکالس ادبّیاتخود را با  وندیمحور پزبان شعر

 ةیو از آن سود جسته اسوت. در شوعر زبوان محوور آرا     یشعر دیجد یبلکه با کارکردها

 معاصر است. شرویو شعر پ کیشعر کالس یمتفاوت پل ارتباط یبا شگرد «نیتضم»

/ مووش  کوردم  موی  یتلفن باز یو با گوش یخوش آن بود که با چراغ موش امیّا  -

بچْه فکرها   بوه      شوند میبچه     ها بچه /کنند میگفت. مورچه فکر کرد   فکرها بچه 

م ولحت آن اسوت کوه     ایو / حالشوود  می/ فکِر موش  عاشق فکر مورچه روند میکوچه 

آزرده شد   از حرف موش   افسورده   یلیخآزرده بشوم    مورچه گفت./ مورچه  یقدر

 (  64ص ،1391 ،یگفت. )باباچاه یکه عاشق ُکش است.   راو یمور ازاریشد/ م
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محوور،  زبوان و کوارکرد آن در شوعر زبوان     ةدربوار  نیشو یپ یهوا  به بحوث  وّجهت با

به عن ور زبوان خلوق     دیو تأک توّجهشعر با  ةدر حوز یگرید یها یو نوآور ها تّیخاّلق

 انیو جر نیو ا یها یژگینام برده در مطالب مطرح شده، تنها اهّم و یها که مؤّلفه شوند می

 .شوند میشمرده  یشعر

 

 یریگجهینت -3

 ةدسوت آمود در وهلو   پژوهش به نیا یینها یریگ جهیو نت یکّل یدر جمع بند آنچه

 قوت یر در حقو موؤثّ  دیو از تحوّوتت جد  یاریبسو  میریدارد که بپذ ینخست ما را برآن م

 ق گذشته است.  ناموّف یها تجربه لیو تحل یحاصل بازشناس

 یو القواب  یتئور چیشد که شعر زبان محور به ه مشّخص ها یمهم در بررس لةمسئ

منح ور   رهیو غ گر،ید تّیگرا، شعر وضع دهیچیشعر پ ،ییمایچون؛ شعر زبان، شعر پسان

 دیو را تول یدیو جد یهوا  مستمر خود فضواها و فورم   شیزبان با قدرت زا رای. زشود مین

 .دهد می شنهادیپ ایو  کند می

مرکوز   کیو و به  ستین انهیگرارواحد و اقتدا یها امیحامل پ ت،ّیوضع نیدر ا زبان

 یهوا  یژگیاهّم و گریندارد. از د یبندیکانون جاذبه پا کیثابت، و  قتیحق کیاستوار، 

احتمواتت   رند،یگ میرا در شعر  دهایبا یجا دهایاشاره کرد: شا ریبه موارد ز توان میآن 

 یبجوا  ییگسسوته نموا   ،یتو ّیتوک مرکز  یبجا یتّیچند مرکز نند،ینش می اتّیقطع یبه جا

 یباز، طفره رفتن در پاسوخها  یها انی. پاشود میدر سرتاسر شعر حاکم  کیوحدت ارگان

 یبوه جوا   یشناسو روان یها با زمان یریها و موضوعات مسّلم، درگ دهیطنز با پد ،یقطع

 محور است.  شعر زبان یها یژگیاز و یمیتقو یها زمان

التقواط گفتموان، امتوزاج     زند؛ میمحور، التقاط و امتزاج حرف اّول را شعر زبان در

سورکوب شوده و...عوالوه     یالتقاط صوداها  ،ییگرا تیمختلف، نسب یها و مکان ها زمان

و مودرن را بوه    کیشده در شوعر کالسو   نّیمقرر و مع ییگرامحور آرمانبرآن، شعر زبان

 .نگرد می دیترد ةدید
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 یبلکه ورود بوه فضوا   ست،ین فستیمان ایو  قایبوط ایسبک،  کیمحور، زبان شعر

 نود یفرا یخیدر امور و مسّلمات است که از منظر توار  کیو تشک النیس ،یپر از پراکندگ

 یبررسو  یهوا  خود را از دست داده است. مؤّلفه «یباورمدار»است که  یجهان یتضادها

 است. ستیپست مدرن یها همشّخ پژوهش نشان از بازتاب  نیشده در ا

شاعران، شباهت نداشتن اشعار آنوان   یبحث در بررس نیحاصل از ا جینتا گرید از

 توّجهمعنا که کارکرد زبان در شعر هر شاعر متفاوت است،  که از  نیاست. بد گریکدیبا 

منح ر به فرد خود  ةویهر شاعر ش جهی. در نتردیگ ینامحدود زبان نشأت م یها هیبه سو

بوه   توّجوه  ،یباباچواه  یاشعار عل یمثال، در بررس عنوانبه. گذارد میرا در شعر به اجرا 

او شومرده   یشوعر  یهوا  غالوب بور مجموعوه    یژگو یو اسوتفاده از آن و  کیکالس ادبّیات

 .  شود می

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

سوناء   یهنور  یفرهنگ ةساست، تهران، مؤّس نیاسمش هم ،(1381د)آزرم، محّم -1

 دل.

 .ماریبوتنشر هوم، مشهد، ، (1391ووووووووووو) -2

 گلپونه. نشر منتشر نشده، تهران، یها عکس، (1377ووووووووووو) -3

 .ییاهورا انتشارات سخن رمز دهان، تهران، ،(1392شمس، ) ،یآقاجان -4

 .ماریبوت نشر مشهد، ،یریگزارش ناگز ،(1391ووووووووووو) -5

 .امّیخنشر تهران،  ،یمخاطب اجبار، (1377ووووووووووو) -6

 تهران، نشر مرکز. زدانجو،ی امیپ ةترجم ت،ّینامتنیب ،(1380آلن، گراهام) -7

 متن، تهران، نشر مرکز. لیساختار و تأو ،(1372بابک) ،یاحمد -8

اسوت،   یمون کواف   یهوش و حواس گل شب بوو بورا  ، (1391)یعل ،یباباچاه -9

 ثالث. ، نشرتهران
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 .دیمروارنشر گل باران هزار روزه، تهران، ، (1390)وووووووووووووو-10

 نگاه.انتشارات طرف است، تهران،  نیباغ انار از ا ،(1390)یعل ،یباباچاه -11

 نگاه. انتشارات پر از نرگس، تهران، یدر غارها ،(1392)ووووووووووووووو-12

 زاوش.نشر تهران،  کند، میاشتباه  ایدن  ،(1391)ووووووووووووووو-13

 راز،یشو  خوورد،  میزخم زبان ن ییایدر انیفقط از پر ،(1388ووووووو)ووووووووو-14

 .دینونشر 

 ییموا یشواعر ن  گور یو چورا مون د   هوا  خطاب به پروانوه ، (1391)رضا ،یبراهن -15

 .1391چا  پنجم، تهران، نشر مرکز ستم،ین

 ةترجمو  ن،یبواخت  لیو خائیم ییوگوو منطق گفوت ، (1377تودوروف ، تزوتان) -16

 تهران، نشر مرکز. ،یمیکر وشیدار

نشور  تهوران،   ،یگالب ایاست  اریخ ستین بیمرده س نیا ،(1377رزا) ،یجمال-17

 .ستاریو

ام، تهوران،  دم کردهای  قهوه یسیپل یماجرا نیا ةادام یبرا ،(1380)ووووووووووو-18

 .جیآرونشر 

چوا    ران،یو در شوعر معاصور ا   ینوآور یها گونه، (1391کاووس) ،یل حسن -19

 ثالث. نشر سوم، تهران،

چوا    ،یادسوجّ  نیاءالّدیبه کوشش ض وان،ید ،(1368)یبن عل لیبد ،یخاقان -20

 زّوار.نشر سوم، تهران، 

 رسش.نشر  تهران، راهن،یمنازعه در پ ،(1381خواجات، بهزاد) -21

 تهران، انتشارات نگاه. دن،یشیهالک عقل به وقت اند ،(1391)داهللی ،ییایرو -22

 .  دیمروارنشر از مرکز، تهران،  زیگر ،(1392)الیل ،یصادق -23

نشور  سواعت سوعد بوا موارک وسوتندواه، مشوهد،        کی، (1391)یعل ،یقنبر -24

 .ماریبوت
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انتشوارات  تهوران،   ،یزیو شمس تبر اتّیکّل ،(1384محّمد) نیالدجالل ،یمولو-25

 .ریرکبیام

 ل، تهران، انتشوارات ت، چا  اّودرآمدی بر بینامتنّی، (1390نامور مطلق، بهمن)-26

 سخن.

 ،یدسوتگرد  دیبه کوشش وح ،ینظام ةنیگنج، (1363)وسفی بناسیال ،ینظام -27

 .یشرکت چا  و انتشارات علم ،چا  دوم، تهران

کاموول اشووعار، بووه کوشووش  ةمجموعوو ،(1370()یاریاسووفند ی)علجیوشوویماین -28

 نگاه.نشر طاهباز، تهران،  روسیس

 ،یفواطم  دونیو فر ةترجمو  ،یفلسف یها پژوهش ،(1380)ایلود ن،یتگنشتایو -29

 ل، تهران، نشر مرکز.چا  اّو

 ب(مقاتت:

 ،یفیتوا زبوان توأل    یری: از زبوان ت وو  «نیتگنشوتا یو»، (1385پورحسن، قاسم) -1

 .127-148صص ،49ةشمار ،یعلوم انسان ةپژوهشنام

 ةمی؛ شعر امروز، شعر زبان است، ضم«نقش زبان در شعر»، (1389)صادقی، لیال-2

 .1389خرداد  19، چهارشنبه، 3شم، صش ة، شمار119 ةشمار ،یادگاری ةهفته نام یادب

 


