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  چكيده
اثر ادبي به اين وسيله از واقعيت  .سازي ويژگي و مشخصة زبان ادبي است برجسته

سازي را  برجسته. كند مي زدايي آشنايي متنموجود جهان واقع و نيز ساخت آشناي 
منـد از   منـد و غايـت   مند، نقـش  توان با هنجارگريزي زباني، يعني انحراف هدف مي

گانـة   هنجارگريزي نوشتاري يكي از انواع هشـت . سان شمرد قواعد كلي زبان، يك
است و بسياري از شـاعران معاصـر از    ها نام برده از آن» ليچ«زي است كه هنجارگري

  .اند واحد اولية زباني سود برده اين شيوه براي افزودن معنا يا معناهايي ثانوي بر
نصرت رحماني يكي از شاعراني است كه در اشعار خـود بـه شـكل مناسـب     

شكستن سطرهاي شـعر،  . است  نوشتار و پيوند آن با معنا و عاطفة شعر توجه كرده
تكرار واژگان و نوشتن پلكاني سطرهاي شعر، استفاده از شـكل تصـويري اعـداد،    

تـرين   ، مهـم (...)ها و استفاده از عالمـت نگارشـي مكـث     جدانويسي حروف واژه
است تا تصـاوير، صـداها، شـكل طبيعـي       ها سود برده كه شاعر از آن اند هايي شيوه

سطر و داهاي زماني، حالت تأمل و تفكر و كتمان واژه، ها و امت گفتار و كنش، وقفه
هاي نوشتار بـر تـأثير    استفاده از اين شيوه. يا بندي از شعر را به خواننده نشان دهد

افزايد، خواننده را در سطح آگاهي باالتري نسبت به شـنونده قـرار    عاطفي شعر مي
  .كند و را در آفرينش شعر شريك ميدهد و ا مي
  .سازي، هنجارشكني نوشتاري، نصرت رحماني آشنازدايي، برجسته :ها واژه كليد

  
  مقدمه .1

. چـاپ رسـاند   بـه نخستين اشعارش را در مطبوعات تهـران   )1381 -  1306( نصرت رحماني
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خصوص  بهدرنگ توجه خوانندگان و  پروا بود كه بي گرا و بي شعر رحماني شعري سياه، واقع
كـه اولـين    جامعه را به خود جلب كرد و حتي پيش از آنبخشي از نسل جوان و اقشار پايين 

  .منتشر شود، بسياري با نام و شعر او آشنا بودند 1333در  كوچمجموعه شعر رحماني با نام 
چاپ رسـيد و همچنـان، همـان     به 1334دومين مجموعه شعر رحماني بود كه در  كوير

اما با بيـاني   .در خود داشتخشم و خروش رمانتيسم و همان درد اثرگذار مجموعة اول را 
 ترمـه سومين مجموعه شعر او با نام  .)171 -  170/ 2: 1377، لنگرودي(تر  تر و سنجيده پخته

كه ده سال بعـد از   )1336( لجن در ميعاداما مجموعة  .نيز مانند دو كتاب قبلي بود) 1336( 
او كه به شكلي دلپذير زبان كوچه و بازار «. منتشر شد، گامي تمام در اشعار رحماني بود آن

» بود، در اين مجموعه با درك و حسي نيمايي بـه آن پرداخـت    را وارد شعر نوقدمايي كرده
  .)413 /3 :همان(

امـا   .در كار رحماني بود گير چشماز لحاظ قالب و محتوا، تحولي ) 1349( باد در حريق
 1ثمرش محبـوبيتي نيافـت   عمق و بي ها، به دليل تلخي دردناك كم در شرايط سياسي آن سال

 زد دگـر  دور پيالـه ، )1368( قلم معشوقة شمشيرهاي  رحماني در مجموعه .)45 /4 :همان(
هـاي بعـد از انقـالب     كـه در سـال  ) 1381( سياه بيوةو  ،)1374( فرجام در آوازي، )1369(

تر از  تر و منضبط تر از واقعيت و با زباني بسيار پالوده با دركي عميق چاپ رسيدند، بهاسالمي 
  .كند ها و عواطف خود را در قالب سمبوليزمي شاعرانه بيان مي گذشته، انديشه

رحماني در طول شش دهه فعاليت خود، همواره به نقش نوشـتار در آفـرينش شـعر و    
هدف . است  گوني را در اين زمينه آزمودههاي گونا و شيوه  خواننده توجه داشته درتأثير آن 

 و شـعر  ديداري جنبة هاي نوشتاري است كه شاعر براي افزودن بر اين نوشته، بررسي شيوه
هـا   بررسي و تحليـل ايـن شـيوه   . است برده سود ها آن از متن، جهان و واقعيت از آشنازدايي

 گشـاي  راهدهـد،   كه مخاطب را در درك و دريافت بهتر شعر رحماني ياري مي عالوه بر اين
  .آثار ديگر شاعران معاصر نيز هستتحليل و بررسي 

زمينة بحث، انواع هنجارگريزي نوشـتاري در   به اين منظور، پس از توضيح مختصر پيش
كـه بـه    اجـ  از آن. است  تحليلي بررسي شده ـ اشعار رحماني شناسايي و به روش توصيفي

در  ،پردة اشعار رحماني، نقل و حتي چاپ همـة آثـار او ممكـن نيسـت     دليل زبان تند و بي
بسـياري از اشـعار   كه  با اين. ايم استفاده كردهنوشتن اين مقاله، از سه مجموعة گزيدة آثار او 

است، گزيدة منتخب سپانلو مبناي كار قرار گرفته و از دو   رحماني در هر سه مجموعه آمده
  .است  ضرورت استفاده شده بهديگر  مجموعة
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  پيشينة پژوهش 1.1
دربارة متن ادبي و نقش شـعري  » ليچ«ويژه  ههاي ساختارگرايان و ب اين مقاله بر اساس آموزه

ازجمله آثاري كه در اين زمينـه منتشـر شـده و در ايـن مقالـه مـورد       . است زبان نوشته شده
هـاي بابـك احمـدي و     شـده و نوشـته   بر آثـار ترجمـه   عالوهاند،  استفاده و استناد قرارگرفته

 بـه  شناسـي  زبان ازدر دو جلد  او. شناس و ديگران، بايد از آثار كوروش صفوي نام برد حق
تفصيل مباحث مربوط به نقـش شـعري زبـان و آشـنازدايي و انـواع       به شعر و نظم ادبيات،

  . ستا  هاي مورد نظر ليچ را شرح داده و بررسي كرده هنجارگريزي
» نقد بـر هنجـارگريزي لـيچ و اصـل رسـانگي شـفيعي كـدكني       : توهم حضور«هاي  مقاله

سجودي (» ها و هنجارگريزي معنايي در گفتمان شعر تعامل سيالن نشانه«و ) 1387 سجودي،(
هنجـارگريزي  « ،)1381سنگري، (» هنجارگريزي و فراهنجاري در شعر«، )1387 خاني، و كاكه

» فرايند فراهنجاري در اشعار شفيعي كـدكني «، )1382 نيا، صالحي(» نوشتاري در شعر امروز
 طغيـاني و صـادقيان،  (» اوسـتا  ايـن  ازهنجارگريزي در مجموعـه شـعر   «، )1388 مدرسي،(

كـه   انـد   هايي مقاله) 1388 خائفي و نورپيشه،(» آشنازدايي در اشعار يداهللا رويايي«و  ،)1390
  .اند آن در آفرينش شعري توجه كردهها به هنجارگريزي و نقش  نويسندگان آن

ترين منبعي است كه اين مقاله براي آشـنايي بـا فعاليـت     مهم معاصر شعر تحليلي تاريخ
 ــ  نمـادپردازي سياسـي  «اسـت و دو مقالـة    شعري و آثار نصرت رحماني از آن سـود بـرده  

اه فروغ مقايسة شعر سي«و ) 1388 نظرياني و منفردان،(» اجتماعي در اشعار نصرت رحماني
كه هريك از منظـري   اند هايي ، نوشته)1389 صفايي و احمدي،(» فرخزاد و نصرت رحماني
  .اند ه بررسي شعر رحماني پرداختهمتفاوت با مقالة حاضر، ب

  
  زمينة بحث پيش .2

موضوع زبان و ادبيات، موضوعي يگانه اسـت؛ يعنـي هـر دو درنهايـت بـه جهـان هسـتي        
  .اما اين دو برخوردي يگانه با هستي ندارند .پردازند مي

ترين مفهوم آن  حاصل برخورد زبان با جهان هستي دانش است، در فراگيرترين و گسترده
آيد، محتمل صدق و كذب است و  دست مي بهو هر انگاره و دانشي كه از اين نوع برخورد 

يا جهان خياليني كه  در مقابل حاصل برخورد ادبي با جهان هستي، هنر است و هيچ تصوير
 آفرينـد، بـه هـيچ روي محتمـل صـدق و كـذب نيسـت        هنر در برابر جهـان هسـتي مـي   

  .)17 -  15 :1370 شناس، حق(
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هـاي زبـاني و ادبـي     گـزاره اما ، اند هرچند نظام زبان و ادبيات هر دو فرايندهاي كالمي
  .ماهيتي متفاوت دارند

گيـري   ل شـركت دارنـد و جهـت   كالمي شش عامفرايند از ديدگاه ياكوبسن، در هر 
چـه   چنـان . زنـد  هاي گوناگون زبان را رقم مـي  سوي هريك از اين عناصر، نقش     بهزبان 
در ايـن  . شـود  گيري زبان به سوي خود پيام باشد، نقش ادبي زبـان برجسـته مـي    جهت

 گرفتـه كار  بهاي  گونه بهگيرد و عناصر زبان  نفسه در كانون توجه قرار مي فيشرايط، پيام 
شود كه شيوة بيان پيام، جلب نظر كند و زبان نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع  مي 

را فرايند گرايان اين  صورت) 77 - 72 :1369 ياكوبسن و ديگران،. (رود كار مي بهبه خود 
  .اند ناميده »آشنازدايي«

مثابـه   بـه ر هنـ «اي تحت عنـوان   گراي روس، در مقاله بار شكلوفسكي، صورت نخستين
به گفتة او ما در زندگي روزمره، اشيا . ، خطوط كلي مفهوم آشنازدايي را مطرح كرد»تمهيد

ا خودكـار  ها و قوانين سخن براي م بينيم و قوانين كلي ادراك، كنش ها را نمي و ساختار آن
 كند و همـة چيزهـايي را كـه    خودكاري، زندگي را ناپديد ميفرايند «به عقيدة او . شوند مي

كـردن   رو براي بازگرداندن حس زندگي و براي حـس  اينو از  .»بلعد در اطراف ماست مي
دهد تـا اشـيا و    هنر ادراك حسي ما را دوباره سامان مي. اشيا، چيزي به نام هنر وجود دارد

و ) 105 -  79 :1385 شكلوفسكي و ديگران،(زندگي را مستقيماً و بدون واسطه درك كنيم 
خودكارشدگي است و اين كـار  فرايند هنر، نيز مقابله با  منزلة بهشعر،  رو نقش اصلي ايناز 

درحقيقت، شـعر كـنش گفتمـاني را    «. دهد را از طريق آشنازدايي از زبان متعارف انجام مي
و ايـن آشـنازدايي   ) 46: 1384سجودي، (» برد به درجاتي باالتر از گفتمان زبان متداول مي

كـردن بـه جهـان     دايي ادراكي، به سوي شـيوة تـازه نگـاه   زباني، خواننده را به سوي آشناز
  .)50: 1382 برنتز،(كند  هدايت مي

، در وهلـة اول، روشـي در نگـارش    )شعر(گرايان، آشنازدايي در ادبيات  از نظر صورت
شود و گاه شكل مسلط بيان در يك اثر هنري  اي ديده مي است كه در هر اثر ادبي برجسته

شـود كـه مؤلـف آگاهانـه از      تمام شگردها و فنوني اطالق مـي  است و در معناي ديگر، به
 :1370احمـدي،  (كند تا جهان متن را به چشم خوانندگان بيگانـه بنمايـد    ها استفاده مي آن
هـا بـه    آن. اما آشنازدايي نزد ساختارگرايان حلقة پراگ، معناي ديگري نيز يافت .)48 -  47

هـا را بـه صـورت     ت ثابتي نيستند كـه بتـوان آن  بردند كه تمهيدات ادبي، قطعا پياين نكته 
  .جا كرد به ارادي جا
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عنوان انحرافي منظم از يـك هنجـار    بهها و  تري از داللت اثر ادبي فقط در مقابل زمينة كلي
كه زمينه تغيير كند، تفسير و ارزيـابي   اينشود و با گذشت زمان و به محض  زباني درك مي

اين تغيير تا جايي ادامه خواهد يافت كه شايد ديگر اصوالً  كرد و اثر هم با آن تغيير خواهد
  .)138: 1380 ايگلتون،(اثري، ادبي شناخته نشود 

 )function(گرايان حلقة پراگ، كاركرد  ساختي آرابه دنبال درك اين مطلب بود كه در 
ة كـه دربـار   جـاي آن  بـه هـا   را گرفت و آن) device(يك مفهوم اساسي جاي تمهيد  منزلة به

كردن خود ادبيات را مطرح  وسيلة ادبيات صحبت كنند، آشنازدايي بهكردن واقعيت  آشنازدايي
شناسـي   زيبـايي ) كاركرد(عناصر دروني يك اثر ممكن است خودكار شوند يا نقش «. كردند

شـناختي   هـاي زيبـايي   تواند در آثار مختلف، نقـش  باشند و يك تمهيد واحد مي مثبت داشته
مثـال،   بـراي ؛ )55: 1384 سـلدن و ويدوسـون،  (» شد يا كامالً خودكار شودبا متفاوت داشته

و ارتقادهنـده   شناسـيك  زيبـايي استفاده از واژگان كهن ممكن است در آثار شاعري نقشـي  
ها در اشـعار   باشد و در آثار شاعر ديگر كامالً خودكار تلقي شود و نيز كابرد اين واژه  داشته

 مثابـه  شناختي خود را از دست بدهد و بـه  ان نقش زيبايييك شاعر ممكن است به مرور زم
در اين حالت است كـه بـه گفتـة موكاروفسـكي     . نظر برسد بهيك خصيصة سبكي خودكار 

بندد كه بخشي از مـتن را در   كار مي بههايي را  يابي به اثر ادبي، تكنيك منظور دست بهشاعر «
امـر، باعـث تشـخص ويـژة بخـش       كند و همين هاي ديگر برجسته مي برابر بخش يا بخش

  .)92: 1373 موكارفسكي،(» شود زمينة آن مي شده در مقابل پس برجسته
ــد و برجســته   ــراگ مفهــوم آشــنازدايي را بســط دادن ســازي  در گــام بعــدي، گــروه پ

)foregrounding (يكي از ابزارهاي آشنازدايي  منزلة    را به)de familiarization (مطرح كردند .
  :تقد استمع موكارفسكي

اي ايسـتا بـا    شده، رابطـه  گذارد و عنصر آشنازدايي آشنازدايي بر محيط بالفصلش تأثير نمي
گير بر عناصر متني پيرامون خـود   سازي تأثيري چشم اما برجسته .عناصر پيرامون خود دارد

اي  شـده بـا عناصـر پيرامـونش رابطـه      رابطة عنصر برجسته. كند ها را خودكار مي دارد و آن
راند و به متن مفهـوم سـاختاري از عناصـر     زمينه مي ست كه عناصر پيراموني را به پسپويا
  .)67 -  66: 1382 برنتز،(بخشد  پيوسته را مي هم به

: 1383 ريمامكاريـك، (سـان شـمرد    توان با هنجارگريزي زباني يك سازي را مي برجسته
مند از قواعـد كلـي    و غايت ،مند مند، نقش انحراف هدف» ليچ«هنجارگريزي از ديدگاه  .)61

هنجـارگريزي نوشـتاري    ؛كند او انواع هنجارگريزي را به هشت مورد تقسيم مي. زبان است
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گانة مورد نظر ليچ است كه به معني گريز از قواعد حاكم بر نوشتار زبان  يكي از انواع هشت
نوشـتار  اي را در  شـاعر شـيوه  «؛ به اين معنـي كـه   )56 -  47: 1373صفوي، (خودكار است 

آورد ولي مفهومي ثانوي را بر مفهوم اصلي واحد  برد كه تغييري در گفتار پديد نمي مي  كار به
  )82: 1380 ،همان(» افزايد زباني مي

هاي هنجارگريزي نوشتاري را در اشعار شاعران اواخر قـرن نـوزدهم و    نخستين نمونه
، شـاعر فرانسـوي، بـا    )1918 – 1881(» گيـوم آپـولينر  « ؛تـوان ديـد   آغاز قـرن بيسـتم مـي   

وجـود آورد،   بـه خانه  گذاري و بدعت خاصي كه در چيدن حروف چاپ گرفتن نقطه ناديده
) 274 -  273: 1376 سيدحسـيني، (كند  اي ايجاد كوشيد تا براي چشم نيز لذت و درك تازه

ها منظرة باران يا فـوارة   كه از سر تفنن، به آن» نگاري خيال«و نيز با انتشار شعرهاي كوچك 
مكتب كوبيسم داشـت   در داد، تأثيري درخور پوست مي آخرين سرخ پرهيبآب يا قلب يا 

، از )1886 -  1830(» اميلـي ديكنسـون  «هنجارشكني نوشتاري در اشـعار   .)154: 1391پيا،(
نوشـتن حـروف آغـازين كلمـات ميـاني جملـه        بـزرگ و ) - (طريق كاربرد زياد خط تيره 

نكـردن از حـروف بـزرگ،     استفاده ،)1962 – 1894(» كمينگز«در اشعار  2.گيرد صورت مي
هـاي   هاي يك كلمه، آشكارترين شيوه حتي در كلمات آغازين جمله و نيز جدانويسي واج

  3.هنجارگريزي نوشتاري است
) بـا كمـي تسـامح   (هـاي هنجـارگريزي نوشـتاري را     در ادبيات فارسي، نخستين نمونه

امـا از   .)400 -  390: 1360شمس قيس رازي،(يافت  »توشيح«هاي صنعت  توان در نمونه مي
اي را بر مفهـوم   هاي گوناگون صنعت توشيح، معناي ثانويه آيد كه شكل ها چنين برمي نمونه

زوده و هدف شاعران متقدم از كاربرد اين صنعت، تنها نـوعي  اف اصلي واحدهاي زباني نمي
هـاي   در شـعر، تنهـا بـه جنبـه    ه است و اغلب بدون توجه به مناسبت معنا يا عاطف تفنن بوده

هـا و انـواع خاصـي     عالوه اين صنعت به شكل بهاند؛  ديداري اين شكل نوشتار توجه داشته
و شـاعران بـا كـاربرد و    ) 120 -  118: 1366 كاشفي سـبزواري، ؛ همان(است  شده تقسيم مي

صـنعت توشـيح در آشـنازدايي از سـاخت شـعر       ،اند؛ بنابراين هاي آن كامالً آشنا بوده شيوه
  .است  فارسي نيز نقشي نداشته

شعر معاصر فارسي از همان آغاز با هنجارشكني نوشتاري همراه بـود و در آشـكارترين   
هـا، از سـاخت كالسـيك شـعر فارسـي       انگاشتن تساوي طولي مصراع ناديدهشكل خود، با 
هـا و ابيـات    كـه بايـد همـة مصـراع     اينديدگاه نيما دربارة هارموني شعر و . آشنازدايي كرد

كه وقتي  اينو تأكيد او بر ) 60: 1363 نيما،(مشترك وزن را توليد كنند  طور به وجمعي  دسته
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اندازه  ها هم فهوم خود دارد دليلي ندارد كه مصراعهر مصراع ساختي متناسب با عملكرد و م
، باعث شد تا شاعران نيمايي از همان آغاز، به مناسـبت بـار   )109 -  108 :1350 نيما،(باشند 

هـايي از   سازي پاره ها و به برجسته عاطفي و معنايي شعر، به اشكال گوناگون نوشتن مصراع
هاي جديد شعر نو و بـا   مان و پيدايي سبكبا گذشت ز 4.متن در برابر كليت آن توجه كنند

دهـد،   در اختيار شاعر قرار مي) در همة اشكال خود(استفاده از امكاناتي كه شعر نو فارسي 
گذاشتن  خالي 5.اند هاي جديدي از نوشتار را در آثار خود تجربه كرده شاعران نوپرداز، شكل

نگارشـي، شكسـتن سـطرها و    سطر يا بنـدي از شـعر، تكـرار، اسـتفادة خـاص از عالئـم       
 آرايـي و شـگردهاي نقاشـي در شـعر     ها و حروف، استفاده از هنـر صـفحه   جدانويسي واژه

كه شاعران نوپرداز براي افزودن بر جنبة ديداري شـعر و   اند ازجمله تمهيدات هنجارگريزي
  .اند ها سود برده جهان متن از آن آشنازدايي از واقعيت و

  
  اشعار نصرت رحماني هنجارگريزي نوشتاري در .3

كه از همان آغاز كار، به هنجارشكني نوشـتاري در   است شاعراني جمله از رحماني نصرت
در نخسـتين مجموعـه شـعر خـود، وزن و موسـيقي شـعر        او. است اشعار خود توجه كرده

و در بعضـي از  ) 86 -  76 /2 :1377 ،شـمس لنگـرودي  (  كالسيك فارسي را حفـظ كـرده  
هـاي يـك مصـراع، قسـمتي از مـتن را در برابـر ديگـر         آن، با شكسـتن پـاره   هاي چهارپاره

  :است  هاي آن برجسته كرده بخش
  سوراخ كن با متة چشمت من هاي دندانو ) 1(

  نخي بر آن بكش، وردي بخوان، آويز بر سينه
  پس چه شد شاعر؟: اي پرسيد روزي كه گر آزاده

  مرد از حسرت،: نگويد
  !مرد از كينه: بگويد

  )16: 1386 انتخاب سپانلو، حماني،ر(

امتـداد دو سـطر،   . اسـت  آخـر در دو سـطر آمـده    مصـراع  ،»سـاقي « شعردر اين پاره از 
كند كه سطر آخر دنبالة سطر سوم است كه شاعر آن را براي تأكيد بر مفهوم هر  مشخص مي
شـود و شـاعر بـر مفهـوم      ها مشخص مي به اين ترتيب، جايگاه مكث. است  جمله شكسته

در عين حال، اين شكست مصـرع، از كـل سـاخت شـعر نيـز      . كند تأكيد مي» مردن  كينه   از«
كنـد و   خواندن شعر كمك مي  درستها، تنها به  اين شكل شكستن مصرع. كند آشنازدايي مي
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با جلب نظر خواننده و تأكيد بر قسمتي از شعر، تأثير عاطفي شعر را بر خواننـده   ،درنهايت
نيـز كـه از شـعر     ذيـل كه در بنـد   در ارتقاي ادبيت اثر نقشي ندارد؛ چنانكند اما  تر مي بيش

و نيـز  ) بيـا (است، شكستن مصرع آخر، تنها بر تحكم فعـل امـر     انتخاب شده» برگور ليلي«
  .است  قطعيت پاسخ مخاطب تأكيد كرده

  زمين بشكافت، تا گردن فرو شد در زمين ليلي) 2(
  :به او گفتم

  بيا ـ
  آيم نمي«: گفتا

  »آيم نمي
  )29 :همان(

خواني شعر  ها بيش از هر چيز، به درست شده، شكل نوشتاري مصرع در هر دو مثال ياد
كند و خواننده بدون توجه به جنبة ديداري نوشـتار   و درك معناي مورد نظر شاعر كمك مي

ي هـا  امـا در تجربـه   .تواند به معناي مورد نظر شاعر دست يابـد  و تنها با شنيدن شعر نيز مي
كند كه تنهـا بـا    معنايي را بر مفهوم اصلي شعر اضافه مي ها بعدي رحماني، شكستن مصراع

  :توان به آن دست يافت مي ،و نه فقط با شنيدن آن، خواندن شعر
  حريق باد مرا سوخت) 3(

  سوخت
  آبم كرد

  نگاه كن بگذر
  و گرنه اين تو و اين پهنة پريشاني

  )199 :همان(

  شكن) 4(
  شكن

  بشكن
  كوب بر من و ماپاي 

  سماع رقص و جنونت تبرك است بيا
  بيا كه آينه از دوري تو گريان است

  )205 :همان(



 59   نجمه حسيني سروري

  

دهـد   ، تكرار پيوسته و پلكاني واژگان در قسمتي از شعر، نشان مي)4( و) 3( هاي در مثال
اين ويژگي يك مصراع را در برابر ديگر . است  كه يك مصراع شعر در چند سطر نوشته شده

بخشـد و بـر آن    كند و به هر كلمه يا سطر مصراع تشخص مـي  هاي شعر برجسته مي مصراع
. دهـد  اين ويژگي نوشتاري به صحنة مورد نظر شاعر جنبة ديداري مي ،عالوه بهكند؛  تأكيد مي

كشد  دريجي را به تصوير ميشدن و نابودي ت ، مفهوم سوختن و آب)3(فرود مصراع در مثال 
  .كند قاطعيت عمل را بازنمايي مي ، حالت طبيعي و)4(و مصراع شكستة نمونة 

  آنچه رفت و و) 5(
  رفت و

  رفت و
  رفت و

  رفت در من است
  )434: 1386 رحماني،(

قبل از هر چيز، تداوم زمان و تكرار عمـل را   ،)6(و ) 5( هاي شكستن يك سطر در مثال
مفهــوم نــابودي تــدريجي و  ،)5( شــكل پلكــاني نوشــتن ســطر در مثــال. دهــد نشــان مــي
مفهـوم خسـتگي سـاالر و     )6(  مثـال كنـد و در   ناپذيربودن تجربه را بازنمايي مـي  بازگشت

  :دهد هاي او را نشان مي رفتن گام تحليل به
  آن فرزانه، آن ساالر) 6(

  ته استخس
  ديگر براي او

  هرگام فرسنگي و
  فرسنگي و

  فرسنگي است
  )483 :همان(

ايـن   ،دهندة حالت طبيعي شيون است و در عـين حـال   نشان ،)7( شكل نوشتار در مثال
  :آورد كه خود سطر شعر، شيوني بريده بريده است نكته را به ذهن مي

  اي خاطرات كهنة پرپر) 7(
  اي شيون

  بريده
  )437 :همان(      بريده
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شاعر به كمك تكرار واژگان در يك سطر شكسته، تصـوير فـروريختن    ،)8( و در مثال
  : كند ها را بازنمايي مي ها و نيز طنين صداي آن صفي از جام
  ها و صداي جام) 8(

  ها و جام
  ها و جام

  ها و جام جام
  )421 :همان(

في جمـالت را  ، بار عاط(...)، شكستن مصراع و استفاده از عالمت مكث )9( در بند
تر از شنونده، تحـت تـأثير شـعر     كند؛ به طوري كه خواننده به مراتب بيش دوچندان مي

  :گيرد  قرار مي
  :ديشب مليحه دختر همسايه طعنه زد) 9(
  !آمد دوباره شاعر بدنام شهر ما ـ
  ... بس است! ... مادر ـ

  ... واي
  فراموش كن مرا

  !شاعر ناكام شهر ما: بايد كه گفت
  )27: 1386 انتخاب سپانلو، رحماني،(

كه تغييـر شـخص گوينـدة سـخن را نشـان       ايندر اين بند، عالمت خط تيره، عالوه بر 
شكستن مصرع سوم، حالت طبيعي كالم را . گر فاصلة زماني بين دو گفته است دهد، بيان مي

ـ  كه گوينده پس از اداي هر واژه، دنبال واژة ديگري مي ايندهد؛ مثل  نشان مي ا گفتـة  گردد ت
استفاده از عالمت مكث بين كالم، تـأخير گوينـده در اداي هـر كلمـه را     . خود را تمام كند

  .كند كه خود حاكي از حالت بغض و حسرت گوينده است بازنمايي مي
استفاده از عالمت مكث، در شعرهاي رحماني بسامد زيادي دارد و شاعر به كمك ايـن  

گاهي عالمت مكث بيش از هر . كند اننده منتقل ميعالمت، حاالت عاطفي متفاوتي را به خو
در  تـوان  يكـاربرد را مـ   يـن شـكل ا  ينتر ساده. كند يم ييگفتار را بازنما يعيشكل طب چيز،
  :دهد مي نشان را واژه پاياني مصوت يا صامت امتداد مكث، عالمت كه يافت ذيل هاي مثال

 ويـراژ / بازويم دو ميان اي خميازه/ زنم يم يتكبر/ سيگارم آتش گشته خاموش...  ها) 10(
  )137 :همان( رود مي
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  :احساس حسرت و اندوه گوينده است گر بيانگاه امتداد واژه در عين حال، 
پنجـره بسـته   / نشد سؤال كن كيسـت  لبي ز لب وا/ كن آي پنجره وا/ نعره كشيدم كه) 11(

  ).63 :همان(كسي منتظرم نيست / پنجره بسته است...  آه. است

  .137 و ،251 ،20 :همان ←نيز 
، شاعر با اسـتفاده از عالمـت مكـث، حالـت طبيعـي جـارزدن فروشـندة        )12(در مثال 

  :دهد گرد را نشان مي دوره
  :ها فرياد خواهم كرد و در كوچه) 12(
  ...قندشكن ...  آي ـ

  ... چاقو
  احساس

  )284 :همان(      كنيم تيز مي
  .242 :همان ← نيز

دهندة مكث طبيعي بين كلمات عكاسي  ، عالمت مكث، نشان»6 × 4«در بند آغازين شعر 
  :گيرد است كه از مشتري عكس مي

يـك  / خـوب ... طور نه، اين)/ سورپريزي(چه ... به ... به / كمي شرم/ يك خندة مليح) 13(
  .)145 :همان(تيك، تاك .../  اَه... لحظه 

  .165 و 135: همان ←نيز 
گونـه كـه    شدن فرم دوربـين، همـان   ، صداي طبيعي باز و بسته)13(در سطر پاياني مثال 

رحماني در بعضي از اشـعار خـود، بـا اسـتفاده از مكـث ميـان       . است شنويم، تكرار شده مي
رسد و  گوش مي بهكند كه از محيط اطراف ما  ها، حالت طبيعي صداهايي را بازنمايي مي واژه

انتخـاب   ناتمـام  شـعر كه از  ذيلدهد؛ در نمونة  مي يخود حالتي نمايشاز اين طريق به بيان 
) در هنگـام حركـت كتـف   (هـاي مهـرة پشـت را     است، شاعر صداي طبيعي استخوان شده

نرد و  تختهها بر صفحة  كند؛ صدايي كه بسيار شبيه است به صداي برخورد تاس بازنمايي مي
  : نيز صداي ناگهاني بازشدن پنجره

 ...  تاق ...  تاق/ است  نرد آغاز كرده تختهيك دست / كتفم/ با استخوان مهرة پشتم /انگار) 14(
  .)137 :همان( است  پنجره را بازكرده/ باد پريش/ آخيش/ جفت شش/ تاراق

 .135 :همان به ← نيز
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در برخي از شعرهاي رحماني عالمت مكث، امتداد زمان يا فاصلة زماني ميان دو كنش 
  :كند ميرا بازنمايي 
كه نگاهش به نگاهم پيوسته / جاي پايي كف درگاه من است.../  ها رفته ز دست سال) 15(

  .)48: 1386، رحماني(است 
بـا خيـز    /جـا  ايناز پشت پنجره، از / كنم كه چه آسان و فكر مي /كشم سيگار مي) 16(
ت، چون كتاب تخ. له /خواب...  يك آه و بعد/ روي سمنتي پريد و مرد روي پياده/ توان مي

  .)138 :همان(
  .297 صفحةبه  يدنگاه كن يزن

كنـد،   رو فكر مـي  پياده روي، راوي در حالي كه به مرگ و پريدن از پنجره )16(در مثال 
فاصلة زماني ميان افكار راوي و خوابيدن او و نيز زمان ممتد ايـن دو  . رود خواب فرو مي به

در بند بعدي همين شعر، راوي مقدار زمـاني  . است  شده  رويداد، با عالمت مكث نشان داده
وسـيلة عالمـت    بـه كند و نيز امتداد اين زمان را  گرفتن دربارة چيزي مي را كه صرف تصميم

گيـري و   خـوبي نـاتواني راوي در تصـميم    بـه دهد؛ در عين حال ايـن بنـد،    مكث نشان مي
  .كند العمل او را نسبت به اين ناتواني بازنمايي مي عكس

  .)138 :همان( !تف ... آخ/ كنم مزه را جمع مي آب دهان بي.../  آها ... ها...  تصميم) 17(
  : دهندة امتداد عمل و تكرار كنش است ، عالمت مكث، نشانذيلهاي  در مثال

  .)197 :همان... ( هنوز /هنوز بيدارم/ زمان بيداري است) 18(
...  هـي / دار خـودش را  كـالف گـويي  .../  هـي  /نوشـت  هي مـي / نوشت هي مي) 19(
  .)264: همان( ... هي /نوشت هي مي/ نوشت مي

...  البتـه / در شـعر حـال نيسـت   / در من مالل هسـت / تصوير پاك نيست.../  نه) 20(
  .)140 :همان... ( سيگار/ كشم سيگار مي/ كشم سيگار مي /شعركي است ولي دردناك نيست

تي اسـت بـراي راوي تـا دربـارة     ، مكث بعد از نـه، فرصـ  )20(در مصرع ابتدايي مثال 
» سوسـت  دو از بسـت  بـن «كـه از شـعر   ذيل اما در بند  .رويداد ذهني خود تجديدنظر كند

زيسته و عيني خود  است، شاعر با استفاده از عالمت مكث، بر تصحيح تجربة انتخاب شده
  :كند تأكيد مي

هرگز بـه روي پهنـة   / باد نيست...  نه/ طعمش ز خاطرم بگريزد /كه محال است چنان) 21(
 !شـيون نكـرده بـاد   / چون مـن كسي  هيچهرگز براي / چنبر نبسته باد/ پشت كسي چو من

  .)178 :همان(
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  .251 و 187 ،180صفحات به  ← يزن
دهنـدة تفكـر و تأمـل     مكث بعد از كلمات در شعر رحماني، در بسياري از موارد نشـان 

در ذهن شاعر، مفاهيم گوناگوني را كه با اين واژه در اي  است؛ به اين معني كه حضور كلمه
كنـد و او پـس از مكـث و تأمـل دربـارة ايـن مفـاهيم،         ارتباط است، در ذهن او تداعي مي

  :كند ها را انتخاب و بيان مي سرانجام يكي از آن
  .)260 :همان( از معبر قفس/ اي است قصة بس ابلهانه.../  پرواز) 22(

لبريـز از كثافـت و مـدفوع    / سطلي است جـاي قلـب  ... كه  ام مكاو در سينه) 23(
  .)241 :همان( خاطرات

  .)166 :همان( قرص مسكني است/ آه...  هر تك گلوله/ اينك) 24(

گاهي مكث ميان دو واژه، تالش و فعاليت ذهني شاعر را براي پيـداكردن واژة مناسـب   
  :كند تداعي مي

/ جليقـه ...  هـاي  حتي بر دكمـه / بر ميادين شهرباالي تخت به ديوار / هايمان بر دست) 25(
و / آينه رانديم تاب موجدر / دست بگيريم بهنمايي  كه قبله آن ايم و يك ساعت بي زنجير بسته

  .)223: 1383 رحماني،(وامانديم ... 
از زنـون   ارادكسـي پ /عـام  قتلسند / حق وتو/ جغرافياي خون/ سازمان ملل...  و) 26(

  .)227: 1386 نلو،انتخاب سپا رحماني،(

رسـد كـه    نظـر مـي   به، اين طور »يشم بر مرمر«كه بندي است از شعر ) 27(در مثال 
در دو مصرع، پـيش از  » هي«واژة . است  پريشي در ذهن شاعر اتفاق افتاده نوعي از زبان

افتد كه نشان  ، مكثي اتفاق مي»هي«اما در مصرع آخر بعد از  .شود تكرار مي» شعر«واژة 
، جـايگزين  »هيهـات «گمي و ترديد ذهن در انتخاب واژه است و سرانجام واژة از سردر

  :شود مي» هي شعر«
/ تاخـت  مـي / هـاي مـن   در زير گرد ران سرانگشـت / خودكار بيك من چون سمندي) 27(

  .)265 :همان... ( هات ... هي/ هي شعر/ سرود هي شعر مي/ شتافت مي

شود،  هيهات كه به صورت مقطع تكرار مي، واژة )27(در عين حال، در مصرع آخر مثال 
رحماني در بسياري از اشعار خـود بـه   . گر بغض و حسرت و افسوس شاعر نيز هست بيان

كند تا حاالت عاطفي مناسـب روايـت شـعر، مثـل      همين شيوه از عالمت مكث استفاده مي
  :اندوه و بغض و حسرت را بازنمايي كند
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فضاي سينه عفـن  / سكه در ته مرداب رها كردي چو/ صبوري را... سنگ... تويي كه) 28(
  .)173 :همان(چون عميق گنداب است 

طنـين هـق هـق مـردي درون     / آه مردن آسان است...  سپرم به مرگ مي/ ... تو را) 29(
چـه مـردن آسـان    / پـي  در پيگلوله ...ها به گلوله و سرفه/ و به سرفه تبديل شد/ سينه پيچيد

  .)175 :همان( است
/ جو كه نجنگيد يك جنگ/ بر سنگ گور من بنويسيد/ صداي حادثه خوابيدوقتي ) 30(
  .)238 :همان(شكست خورد ...   اما

تكـه   تكـه  ... مرا/ اين كيست.../  پژواك سنج تبر ... ديگر بار/ گردم به اطاق بازمي) 40(
  .)301 :همان(خاموش نماند / اش در زمستان تا شومينه/ كند مي

است، شاعر با اسـتفاده از    انتخاب شده» اولين نامه به آخرين زن«كه از شعر  ذيلدر بند 
  :كند اي را كتمان و انتخاب آن را به خواننده واگذار مي عالمت مكث، واژه

» ...«/ كوشش بكن و خنجر تيزي به تـنم كـش  / من هر چه كشيدم ز براي تو كشيدم) 41(
  .)58 :همان( كشاز خون تنت نقش سگي بر كفنم / قصة تلخي است نخواهم

سـپارد تـا    ، شاعر در پايان بند، كشف معنا را به خواننـده مـي  )42(و ) 43( هاي در مثال
  :خواهد به شعر پايان دهد گونه كه خود مي آن

 ... هـا  قفـل  /هـا فاسـق شـرعي در و زنجيرنـد     قفـل / انـد  هـا واسـطه   قفل/ اي عفيف) 42(
  )132   :همان(

سـوزانده غـرور    /پيشاني خود بر آسمان سـوده / تا جان ابليس اگر منم خداي بي) 43(
  .)74: 1383 رحماني،... (ابليس اگر منم / اگرچه بالم را

آورد تـا بـا سـپيدخواني     به اين ترتيب، شاعر براي خوانندة اثر خود مجالي فـراهم مـي  
فضاهاي خالي و بر اساس ذهنيت خود و نگاهي كه به جهان و معناهاي حاضر در اثر دارد، 

اين روند در اشعاري كه شاعر يك يا چند مصرع . باشد  يني شعر نقش فعال داشتهدر بازآفر
  :گيرتر است است، چشم يا حتي يك بند را خالي گذاشته

 /من نه او با/ دانم ولي من خوب مي/ او با تو؟ /... /گويند از آن شب در تمام شهر مي) 44(
  .)46 :همان( اونه من با 

رفـت   كه از ديوارها مـي / سحرگاهان نديدي پيكري را /مليحه دختر همساية من) 45(
  )50: 1386 رحماني، انتخاب سپانلو،....! (  /بيرون
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  شكيب و قرار  من شانه را به موي كشم بي) 46(
  قرار پوشم لباس تازه به تعجيل و بي

  پيچم به دست مادركم دست تشنه را
  تا سوي خانة تو گرديم رهسپار

...  
  .........................................صبحدم يك

  )24: همان............................................................ (

 ،93، 29 :همـان ( »قصه«و » ترانة پاييز«، »برگور ليلي«ها و نيز در شعرهاي  در اين مثال
  بـه هنگـام شـعر، ايـن نكتـه را      است، قطع نابه  كه يك بند كامل از شعر خالي مانده )97 و

و شـاعر از گفـتن و     وجود آمـده  بهاي  آورد كه در روند مداوم سرودن شعر، وقفه ذهن مي
اسـت يـا بـه داليلـي از بازگفـت        بازمانـده سرودن قسمتي از تجربة ذهني و عاطفي خود 

خـالي اثـر، نيازمنـد    زند؛ درنتيجه، خواننده براي پركـردن سـطرهاي    تجربة خود سرباز مي
در اين حالت معناهـاي حاضـر در اثـر بـه خواننـده كمـك       . تري است فعاليت ذهني بيش

كند تا با توجه به تجربة زيستة خود و تأويلي كه از كليت اثر دارد، معناهـاي غايـب در    مي
  .باشد  اثر را بازآفريني كند و از اين طريق در آفرينش شعر نقشي فعال داشته

هاي  ني، تأثيرگذارترين شكل هنجارگريزي نوشتاري را در جدانويسي واجدر شعر رحما
در اين حالت، دريافت عواطف و مفاهيم ثانوي جهان مـتن، تنهـا بـا    . توان ديد يك واژه مي

) قرائـت آن (در اين موارد گزارش شعر . نه با شنيدن آن ،ديدن و خواندن شعر ممكن است
تواند تمام بار معنايي و عاطفي  شنود، نمي عر را ميتقريباً غيرممكن است و كسي كه فقط ش

  .شعر را دريابد
  ... ها سپيدي) 47(

  ... ها سپيدي
  ها بگيريدم ز چنگال سياهي

  سردم فرو تابيد ةها، بر دخم صخرهز چاك 
******  
  خورشيد، گرد مرگ را  ةبه آب چشم

  .از روي من شوييد
  ... آه ... خواهم بميرم نمي ... ها سپيدي

  ... آه ... هستي پايبندمبه 
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******  
  ها مرا بردند ها بگيريدم، سياهي سپيدي
  ... ها سپيدي

  ... س                
  ... پ                       

  ... ي                             
  ... د                                   

  ... ي                                        
  ... ه                                              

  )111: 1386 رحماني،...                               ( ا                         

ها، خواننده را به ديدن صحنة  ها و شكل نوشتن آن هاي واژة سپيدي جدانويسي واج
بريده  بريدهكند و از سوي ديگر، فرياد مقطع و  ها دعوت مي سقوط شاعر در قعر سياهي

ايـن فريـاد در عـين    . كنـد  و در عين حال مداوم و رو به خاموشي راوي را بازنمايي مي
ها و نيز حسرت و اندوه شـاعري اسـت كـه     معناي فروريختن و نابودي سپيدي بهحال، 

كه اين شكل نوشـتن حـروف واژه و    تر آن اما مهم .است ين فروپاشي را به نظاره نشستها
نوعي تمام واژگاني را كه با اين حروف آغـاز   بهآوردن هر واج در يك مصراع جداگانه، 

كند و به اين ترتيـب،   ، در ذهن خواننده تداعي ميهستندشوند و مناسب فضاي شعر  مي
عناهاي غايبي جز معناي مورد نظـر شـاعر، بـراي خواننـده     امكان انديشيدن به رخداد م

  . شود فراهم مي
نيز جدانويسـي حـروف واژة هرگـز، كـاركردي     » داس كند«در دو بند آغازين شعر 

رحم واژة هرگـز و   با اين تفاوت كه اين شكست، بر قاطعيت بي ؛مشابه نمونة قبلي دارد
، خشـن، شـوم، تلـخ   «شـم بـه واقعيـت    كند كه با درد و خ نيز بر فرياد شاعري تأكيد مي

هـاي   و چـون داس / اعتراف صريحي اسـت «انديشد كه  واژة هرگز مي» و برهنة ،سخت
  .»كند تفسير مي/ راز حيات و مرگ علف را/ كند

  !هرگز) 48(
  رحمي هرگز چه قاطعيت بي

  در بندبند خويش
  پرورد مي
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******  
  ... ه

  ... ر      
  ... گ           

  )466 :همان...                         ( ز                    

در . تـوان ديـد   مي »007« شعرنوع ديگري از هنجارشكني نوشتاري شعر رحماني را در 
شود تا خواننده شـباهت ايـن عـدد و     ، باعث مي5اين شعر، استفاده از شكل تصويري عدد 

  :بسپارد كند و به خاطر  باور تر ببيند و ادعاي شاعر را بيش عينهقلب را به 
) 55/ (شعر عددهاست، شـكل قلـب  ) 5(و / هر عددي شعري است!/ عزيز! باورم بي) 49(

نفـرين بـه عشـق، فسـون     / سرشـار از دريـغ و تفـاهم   / اي اسـت  بيتي ز تك غزل عاشقانه
  .اي است جاودانه

شعر عـددها  را  5كند و  ، ابتدا به شباهت عدد پنج و قلب اشاره ميفوقشاعر در بند 
را بيتـي   55شود، عدد  نامد و بعد با توجه به ساختار بيت كه از دو مصرع تشكيل مي مي

، 5به اين ترتيب، شاعر با تأكيد بر شـكل تصـويري عـدد    . نامد از يك غزل عاشقانه مي
كـه اعـداد نيـز     كنـد و آن، ايـن   خواننده را در يك تجربة تجريدي ذهن خود شريك مي

اي اسـت   كردن خواننده در دريافت ايـن تجربـه، مقدمـه    شريك. رنداي شاعرانه دا سويه
  :براي بيان بند بعدي شعر

زرد و / سـرخ و سـپيد؟  .../  آه )5555(و  /هر عددي شـعري اسـت  !/ عزيز! باورم بي) 50(
  .)156 :همان(نفرين به احتمال محالي است / هرگز سرود اتحاد ملل نيست/ سياه؟

 )5555( است، ابتدا  از مفهومي كه در بند پيشين تصوير كرده در اين بند، شاعر با استفاده
اي كه بند  داند و خواننده هاي نژادهاي سرخ و سپيد و زرد و سياه مي را شعر پيوستگي قلب

اما شعر با افسوس  .كند است، اين ادعاي شاعرانه را باور مي پيشين را ديده و به خاطر سپرده
يابد و پايان بند، بناي تمام باورهـاي   است، ادامه مي  دهكه چنين شعري هرگز سروده نش اين

ها نيست، نفرين است و عددها، نه شـعر   سرود اتحاد ملت )5555(: ريزد مي فروخواننده را 
اصـالً شـبيه    )5(زيـرا   ؛هم بيتي از يك غزل عاشقانه نيسـت  )55( وسرايند  كه نفرين را مي

بـا ايـن همـه،    . دهـد  محال عشـق خبـر مـي   قلب نيست و شايد نفريني است كه از احتمال 
ترديدي نيست كه دريافت معني اين شعر از طريـق شـنيدن آن و بـدون توجـه بـه شـكل       

  .نيز كامالً ممكن است 5داري عدد دي
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  گيري نتيجه. 4
 توجـه  خـود  اشعار در نوشتاري هنجارشكني بهكه  است شاعراني ازجمله رحماني نصرت
  :از عبارتنددر شعر او  ها هنجارگريزي انواع. است  كرده

خواندن شعر كمـك    درستدر بعضي از اشعار رحماني، تنها به : ها شكستن مصرع )الف
كند و درنهايت با جلب نظر خواننده و تأكيد بر قسمتي از شعر، تأثير عاطفي شعر را بـر   مي

ص وقتـي  خصو بهدر مواردي،  .اما در ارتقاي ادبيت اثر نقشي ندارد .كند تر مي خواننده بيش
شود، اين ويژگي بر بـار عـاطفي شـعر     اي به شكلي خاص در هر قسمت تكرار مي كه كلمه

  . توان آن را دريافت كند كه تنها با ديدن شعر مي افزايد و معنايي را به شعر اضافه مي مي
در شعر رحمـاني بسـامد زيـادي دارد و    اين ويژگي (...): استفاده از عالمت مكث  )ب

 ي بازنمايي شكل طبيعي گفتار يا كنش يا صـداهاي طبيعـي محـيط اطـراف،    شاعر از آن برا
امتداد يا فاصلة زماني ميان دو كنش، تفكر و تأمل و تجديـدنظر در تجربـة پيشـين ذهنـي،     

با معنـا و فضـاي شـعر     كتمان واژه يا سطر يا بندي از شعر و انتقال حاالت عاطفي مناسب
  .برد سود مي
تأثيرگذارترين شكل هنجارگريزي نوشتاري در شـعر  : اژههاي يك و جدانويسي واج )ج

رحماني است و شاعر با استفاده از اين شيوه، تصـويري طبيعـي از وقـوع يـك رخـداد يـا       
  . دهد قطعيت يك فكر ارائه مي

از طريق تأكيد بر شباهت بين عدد با موضـوعي، بـر   : استفاده از شكل تصويري عدد )د
  .گذارد باور و درك بصري خواننده تأثير مي

خواننـده را در سـطح آگـاهي     ؛افزايـد  بر تأثير عاطفي شعر مي فوق هاي استفاده از شيوه
  .كند و را در آفرينش شعر شريك ميدهد و ا باالتري نسبت به شنونده قرار مي

  
    نوشت پي

  .چاپ رسيد نيز به همين دليل مورد توجه واقع نشد به 1350كه در  درووعه شعر ممج .1
  .2010، ديكنسون اميلي ← .2
  .1994 :كمينگز؛ 19 و 18: 1371 شميسا، ←. 3
دربـارة ايـن   » صالح حسيني«مثال  برايشود؛  اين ويژگي در اشعار اغلب شاعران معاصر ديده مي .4

پـاييز روي وحـدت ديـوار     /خوانـد  مي/ گنجشك محض/ صبح است«بند شعر سهراب سپهري 
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اي در يـك سـطر    صـورت جملـه   بهاگر سه مصرع نخست را : است چنين نوشته» شود اوراق مي
يابيم كه اين  ماند ولي اگر نيك بنگريم درمي بنويسيم، چيزي جز منظرة سادة غير شعري باقي نمي

» گنجشـك محـض  «اسـت و درنتيجـه    هم ريخته بهجمله از ساختار خود محروم شده و نظم آن 
  .)87: 1371 حسيني،( است  گيرتر شده چشم

طريـق    شنيداري دارد؛ يعني شعر را ازـ  شاعران معاصر جنبة ديداريتر  ها در آثار بيش اين تجربه .5
تـر   خواند، لذت حاصل از شعر بـيش  اما براي كسي كه شعر را مي ؛شود درك كرد شنيدن هم مي

افزايـد كـه درك آن، تنهـا بـراي      است و شكل نوشتار، معنا يا معناهايي را بر معناهاي شـعر مـي  
وجود    عضي از شاعران، هنجارشكني نوشتاري، نوعي از شعر را بهخواننده ميسر است اما در آثار ب

احمدرضـا   طـرح  ←(است كه درك آن، تنها از طريق خواندن و ديدن شعر ممكن است   آورده
 .)هوشنگ ايراني خاكستريو  ،طاهره صفارزاده يدلتا در طنيناحمدي، 
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