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 یبراهن رضا شعر بر ديتأک با هفتاد،ی هدهشعر زبان در  انیجر
 

 بالل بحرانی  اسماعيل شفق
 بوعلی سیناي همدان دانشگاه

 دهيچک
  از   هاهمآن  شعر  که   کردند  ظهور  یفارس  شعر  در  ییهاانی جر  ،یديخورش   هفتادی  هده  در

 وجه .بود  متفاوت یکل به گذشته یهاو هم از نظر محتوا، با شعر دوره انيب و زبان نظر
  شعر  متعارف اني ب و زبان از یفرارو هفتاد،ی هده یشعر یهاانیجری ه هممشترک 

  ان ی»جر هفتاد،ی ه ده یشعر  یهاانیجر نی رگذارتري تأث و نیتر مهم از یکی. بود یفارس
را   یبراهن تي زبانی ه ینظر   ابتدا پژوهش، نیا  در. بود یبراهن رضا یراهبر به زبان«، شعر

 ی اصل یهامؤلّفه  ،یو دیجد یها دگاهید خالل از سپس و میا کرده یبه اختصار معرف
  ، ی زینحوگر : از عبارتند زبان شعر یهامؤلّفه نیترمهم. میا داده دست به را زبان شعر
به عنوان   ،یشعر براهن  یابیو... . پس از ارز  یپرتاب  یجاسازجابه  ،ییچندصدا   ،ییزدا یمعن
  ی براهن   شعر  درکه    نیاز جمله ا   م؛یاافته یدست    یجی، به نتا انیجر این  شاخص  ی  ه ندینما 

.  دارد  وجود ییهاشکاف  یشعر یاجرا و یشعری ه ینظر انيم  شاملو، و ماي ن مانند زين
  کردن   متناسب  و  شعر  زبان  از  یکهنگ  زدودن  با   توانست یم  ی شعر  انیجر   نیا   کهن یا  گرید

  با  اما  قراردهد؛ ی بهتر ري مس در را یفارس نوِ شعر زمانه، اقتضائات  و طیشرا  با آن
و از  بیو تخر ییبر معنازدا یرمنطقيو غ یافراط ديتأک  ازجمله ،ییهایتندرو

 گرفته شد.  یاز شعر معاصر فارس ییفرصت طال   نیا  ،زبان یختگيگسهم

 تیّزباني هینظر ،یبراهن رضا زبان، شعرهفتاد، ي هده شعر :یديکل یهاواژه
 

 مقدمه. 1
. از است مودهیپ را یخم و چیپ پر راه ته،یمدرن به سنت از خود گذار در ،یفارس شعر
  ابــشت ران،ــیا در رشع يصورت و محتوا راتییسو، آهنگ تغ نیمشروطه به اي ه دور

 
 بان و ادبیّات فارسیِاستاد زerasht@yahoo.com ي مسئول()نویسنده 
 ِدانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسیb.bahrani@gmail.com  

 2/5/97تاریخ پذیرش مقاله:           6/3/97  اریخ دریافت مقاله:ت

mailto:erasht@yahoo.com
mailto:b.bahrani@gmail.com


 ( 40پياپی) 1398، تابستان 2ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  142

 

را در شعر  یرات ییتغ ن،یزم مغرب اتیادب و فرهنگ با انیرانیا یی. آشناگرفت يشتریب
از  شی»تا پ یفارس شعر منتقدان، یبرخ دید از ن،ی. اما با وجود ادیگرد سبب یفارس
خارج نشد بلکه »سّنت« در  یو فرهنگ یسنت ادب يهفتاد، از مرزهاي هبه ده دنیرس

 نیا  نگاه،  نیا  از(  15:  1391 ،ی)زرقان  «.داد  اتیح  ادامه  آن  دل   در  ياافتهییسیشکل دگرد
 . شودیم زیمتما خود، از شیپ يهادورهي هاز هم ،یشعر فارس يه دور

 هفتاد،ي  هده  شعر  در  متفاوت  يصداها  شیدایپمهم    یاجتماع  ـ  یاسیس  يهانهیزم   از
 يفضا  از  گرفتن  فاصله  باو عراق اشاره نمود.    رانیپس از جنگ ا  یبه آرامش نسب  توانیم

 دگرگون  رانیاي  هجامع  در  یفرهنگ  ـ  یاجتماع  يهاارزش  از  یبرخ  شصت،ي  هده  یجنگ
 يشهر  متوسطي  هطبق  از  ییهانشانه  که  گرفت  شکل  یاجتماع  ياطبقه  ب،یترت   نیبد.  شد
 نقش داشت، را خود خاص یفرهنگ يهاارزش که طبقه، نیا. داشت خود در را
 یبرخ فیبه ترجمه و تأل توانیم نیهمچنکرد.  فایا رانیاي هدر جامع ياکنندهنییتع

 ها،کتاب  نیا  انیاشاره کرد. از م  دیجد  یفرهنگ  و  یادب  يهاهینظر  ژهیوبه  ،ينظر  يهاکتاب
دوره گذاشت.  نیبر شعر و نقد ا ياریبس ریتأث ،يبابک احمد متن لیتأو و ساختار

و  کوریر دا،یچون فوکو، بارت، در یاثناست که ترجمه آثار متفکران نی»در هم نیهمچن
 خود  به سم«یمدرن »پُست نام ناچار به که بردیفرو م يرا در تب تند ی... جامعه ادب

 ( 92: 1381)خواجات،  «.ردیگیم
 ها آن مشترک  وجه نوگرا سر برآوردند که  يشعر ان ی هفتاد، چند جري ه ده  در  ،ي بار 
ي ه ده   ي نوگرا   يشعر   ي هاانی جر   جمله   از بود.    یمتعارف شعر فارس   ان یاز زبان و ب   يفرارو 

 شود، ی م  می تقس   کال ی راد   و   معتدل ي  ه دوشاخ   به   که   دهه   نی ا   شعر  غالب  ان یجر   بر ه عالو هفتاد،  
 از ی کی  و ... اشاره کرد.  حرکت  شعر  ، یی ما ی پسان  شعر زبان،  شعر  گفتار،  شعر  به  توان یم 

 يراهبر به  زبان«،  شعر  ان ی »جرهفتاد، ي ه ده ي شعر ي ها ان ی جر  ن ی رگذارتر یتأث  و  ن ی ترمهم
 . م ی پرداز ی م  زبان   شعر  ان یجر   لی تحل   و   نقد  و   ی معرف  به   نوشتار،  نی ا   در.  بود   ی براهن  رضا 

 
 پژوهشی هنيشيپ. 2

 اما است؛ گرفته صورت ییهاپژوهش هفتاد،ي هده در نو شعر يهاانیجري هدربار
 مقاالت. است نشده انجام یپژوهش خاص، طور به زبان، شعر انیجري هدربار

ي هدامن نییتع و يبنددسته در کهموضوع نوشته شده اند  نیا يهدربار يشمارانگشت
ما در این پژوهش   مورد نظر  انی. به عنوان مثال، جراندکرده  عمل  گرید  ياگونه  به  پژوهش،
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 انیجر و ییمایپسان شعر جمله از ،يگرید يهاانیجر و انددهیرا »شعر پست مدرن« نام
 را هفتادي هده شعر یفرع و یاصل يهاانیجر از گرید یبرخ و هفتادي هده شعر غالب

 :کرد اشاره هاپژوهش نیا به توانیم جمله از. اندآورده شمار به آن جزء هم
 مدرن پست يهاشیگرا لی»تحلي همقال در ،يسجود فرزان و زهان یعباس يمهد ـ

 کایآمر  زبان  شعر  يقایبوطي  هیپا  بر  را  یبراهن  دف  شعر  انددهیکوش  «،یبراهن  »دف«  متن  در
 (1392 ،يزهان و سجود یعباس) .کنند لیتحل

 یبررس به ران«،یا معاصر شعر و سمیمدرن »پستي همقال در ،يطاهر اهللقدرت ـ
 نیا  گذارهیپا  عنوان  به  را  یبراهن  رضا  او.  است  پرداخته  رانیا  مدرن«  پست  يشعر  انی»جر
 است  دانسته  انیجر  نیا  يرهبر  یمدع  هم  را  یباباچاه  یعل اما  است؛  کرده  یمعرف  انیجر

 (1384 ،يطاهر) .است برده نام زین ریاکس راز اکب و
 گفتمان  در  آن  از  یتلق  و  فستی»ماني  همقال  از  یبخش  در  ،يآبادحسن  تیرع  رضایعل  ـ
 هاپروانه به خطابدر کتاب  یرضا براهني ه به مؤخّر «،یفارس پسامدرن و مدرن شعر

طور به فست،یاز مفهوم مان جیرا يهایاز تلق یکیپرداخته است و آن را در چارچوب 
 (76: 1394 ،يآبادحسن تی)رع .است کرده یمعرففشرده 

 شعر  ییچندصدا  یژگیو  «،یبراهن  شعر  در  یفونی»پل  کوتاهي  همقال  در  ،یسلطان  مانیپ  ـ
 (1378 ،ی)سلطان .است کرده یبررس را یبراهن
 بر دوباره یتأمل... / دیآیم که هست ي»شعر عنوان با يامقاله در فال،فرخ رضا ـ
 (1384 فال،)فرخ .است کرده یبررس را یبراهني هینظر ت«،یزبان يتئور
 هنگام به «،ییمایپسان شعر يهامشّخصه و »محورهاي همقال در ،یباباچاه یعل ـ

را مورد   یبراهن  يهادگاهید  یبرخ  ،ییمایو شعر پسان  ییمایرنیشعر غ  يهاتفاوت  برشمردن
 ،يزینحوگر ای ییدر بحث نحوگرا جمله از( 13: 1378 ،ی)باباچاه.است دادهانتقاد قرار 

 (20)همان:.است  کرده  زبان را رد  انکردن نحو و دستور و ارکبر مختل  یمبن  یبراهن  دگاهید
 هفتاد و شصت يدهه »شاعر عنوان با يامقاله در)مهاب(،  یانیاکبر محمدهاشم ـ

 داده اختصاص زبان شاعران به را یکوتاه بخش تواند«،یم هشتاد يدهه شاعر نتوانست،
 را...    و  ییعبدالرضا  یعل  ،یجمال  رزا  ،ياحمد  پگاه  فالح،  مهرداد  چون  یشاعران  آن،  در  و

 ( 45: 1381 ،یانی)اکبر .است دانسته گروه نیا جزء

 شاگردانش، و یبراهن شعري هدربار شده منتشر يهاپژوهش شتریب در ،یکل طور به
 . ستیو جامع و مانع ن قیچندان دق هايبنددسته
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 شعردر  ت«يّ»زبانی هیّنظر.  3
 و زبان را شعر یموضوع اصل اودارد.  ياژهیو تیاهم ،یبراهن دیجد کردیرو در زبان
 را  زبان  ماین.  است  بوده  زبان  خود  انیب  شاعري هفی»وظ:  داندیم  آن  انیبشاعر را  ي هفیوظ
 دنبال به ما و کندیم انیب يگرید صورت به را آن شاملو کرده، انیب یخاص صورت به
 (149الف:  1374 ،یبراهن) «.میهست يگرید صورت به آن، انیب

 ییمعنا  با  ،هاپروانه  به  خطابي  هرا نخست در مؤّخر  ت«ی»زبان  یاصطالح ابداع  یبراهن
 ادداشتی کی در بعد، سال  چند سپس، و بردیم کار به زبان اصل و ذات به کینزد

 نیا در او. پردازدیم آن شتریب حیتوض به «شعر در تیزباني یهنظر» عنوان با یمطبوعات 
 استفاده نوبت  هر  در  که  داندیم  يادهیپد  را  آن  و  کندیم  رد  را  زبان  به  يابزار  نگاه  ه،ینظر
و دستور و نحو  را خود یسنت نیقوان یحت بزند، هم به دیبا را نیقوان ی»تمام شعر، يبرا
حفظ و به  ،ياصل شاعر نیرتریناپذ خود را به عنوان تجاوز  ت«یخود را، تا »زبان یسنت
 (193« )همان: .پرتاب کند ندهیآ يسو

 که يگرید مسائل و نحو و معنا دیق از زبان يآزاد یعنی ،یبراهن دید از زبان، تیزبان
 به را، زبان ،يشعر داتیتمه و هاوهیش کمک به ،يشعر هر. شودیم لیتحم زبان بر
 تیّ زبان  بل  زبان،  تنها  نه  »که  دیگویمسخن   يشعر ازاما او   کشد؛یم  رخ  به  خود،ي  هویش

 (14: 1383 ،یبراهن) «.کشدیم رخ به را زبان
 دربه طور پراکنده و نامنظم،  را خود دیجد يشعري هینظر یاصل خطوط یبراهن

 ادداشتیبعد، در چند    يهاسال  درآن،    از. پس  کندیم  میترس  هاپروانه  به  خطابي  همؤخر
نکته الزم  نیا ذکر جانی. در اپردازدیم آن حیتوض و لیتکم به ات،ینشر دربلند  وکوتاه 

از توجه به زبان و لزوم  ییهانشانه زین هاپروانه به خطاباز انتشار  شیپ یاست که براهن
 ،يریحر ناصر با وگوگفترا از خود بروز داده است. از جمله در  یدر شعر فارس رییتغ
. ]...[  امشده  خسته  یفارس  شعر  در  موجود  يزبانها  از  »من:  دیگویم  نیچن،  1365 سال   در
به سر آمده است. شعر گفتن به صورت  ییمایشعر گفتن به صورت ني هزمان گرید

 «.بکند دایپ يگرید جهت دیبا یفارس شعرسر آمده است. ]...[  اش[ هم زمانهییشاملو]
 (120ـ119: 1365 ،يری)حر

 نیترمهم. است کرده نییآن را تب ينظر یمبانو  افتهیرا  گر«ید »جهت نیا او اکنون
زبان در  بودن خودارجاع د،یآیم چشم به برجسته طور به یبراهن يتئور در که يامسأله
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جز  ز،یچ چیدر خدمت ه ،یزبان ي»شعر، سلطان بالمنازع اجرا اوشعر است. از نظر 
 (125: الف 1374 ،ی)براهن «.ستیخودش ن

 همه دی»بادارد:  یفراوان تیارزش و اهم نوشتن« »عمل ،یبراهن يشعري هیّ نظر در
 در که جا هر در. فتدیب اتفاق نفسه،یف نوشتن، عمل تا دیایب در نوشتن خدمت در زیچ
 شعر ذات به ما باشد، گرفته قرار اصل نوشتن نوع نیا ما، گرید يشعرها ای و کتاب نیا

 روالن يصدا نیطن ،یبراهني هیبخش از نظر نی( ا187ـ186)همان:  «.میاشده کینزد
 ياسندهینو یکی شود؛یم قائل زیتما سندهینو نوع دو انیم بارت. آورَدیم ادی به را بارت

 گرید برد؛ی( به کار مداشته وجود قبالا  که يزیچ) یهدف و شهیاند انیب يکه زبان را برا
 به متن که است يالهیوس خود،  عکس،به بلکه، ست؛ین ابزار او يبرا زبانکه  ياسندهینو

( écrivain)  سندهینورا    یدوم  و(  écrivant)  سای. او نوع اول را نوشودیم  ظاهر  آن  کمک
 و  سد،ینویم  سندهینو  که  چرا:  يکار  به  ساینو  و  پردازد،یم  يبه کارکرد  سندهی»نو.  نامدیم

عملش قائم   یول  کند،یعمل م  زین  سندهی. ]...[ نوکندیم  انیب  را  ياشهیاند  ساینو  کهآن  حال 
زبان صورت   یعنی  يکار وي  هلیوس  يبر رو  سندهیهمان موضوع عمل است.]...[ عمل نوبه
 (42-41 :1368)بارت، «.شودیو قاعدتاا سرانجام در کار خود جذب م ]...[. ردیگیم

 .داندیم «يمتعد »فعل سا،ینو يبرا و الزم« »فعل سنده،ینو يبرا را نوشتن بارت
سر و کار دارد. او وجود خود   نوشتن«  »عملاست که با    یکس  سندهینو(  46و    43)همان:  

 نییبر زمانه، تب  ی)گواه  ردیگیم  نظر  در  یتیغا  خود  کار  ي»برا  ساینو.  کندیرا وقف زبان م
از  سای( نو46)همان:  «.ستین شتریب يالهیوس گفتار کار، گونه نیا در(. آموزش جهان،

 برجسته زبان( ي)شعر یادب نقش سنده،ینو کار در اما رد؛یگیزبان بهره م ینقش ارجاع
معنا  کیتنها  سدینویم هرچه تا کوشدی»م سای( نو58 و 57: 2ج، 1390 ،ي)صفو .است

 لیبه خواننده تحم دیبا گرید انیبه ب ایخواننده آن را بفهمد  دیکه با ییداشته باشد؛ معنا
 ،ي)احمد  «.ستیدر متن ن  ییو نها  یقطع  ییمعنا  جادیا  یاما، ]...[ در پ  سنده،یشود. ]...[ نو

1385 :230) 
است که در اطراف  ییعمل نوشتن، پرسش ما از آن فضاها نی: »در ادیگویم یبراهن

 یبراهن منظورکه  رسدیم نظر به نیچن( 187الف:  1374 ،ی« )براهن.کلمات وجود دارد
 گریکدی با عبارت کی کلمات ارتباط عدم و انسجام عدماطراف کلمات«  ياز »فضاها

 و شده يعاد انسجام و ارتباط واقع در انسجام، و ارتباط از منظور جا،نی. در ااست
 گریکدی با خواننده، ذهن در عبارت، کی در شده انتخاب کلمات اگر. است زدهعادت
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چند عبارت   ی. وقتندارند اطراف« ي»فضا  کلمات،  باشند، داشته  یمفهوم  و  ییمعنا  ارتباط
 زبان که شودیم ساخته يشعر نند،یکنار هم بنش در ،دارند یاطراف قابل توجّه يفضاکه 

 تفاوت کرده، عادت هاآن بهتا کنون  زبانیفارس مخاطب که ییشعرها با آن يفضا و
زبان است:  یمخف يجاها دنیکش رونیب یپ در واقعدر  ،یبراهن. نوشتن مورد نظر دارد
 را جاها آن بهپنهان وجود دارد که دستور و نحو جرأت رفتن  يجاها ،یزبان فارس »در

 که يشعر تنها،. است نکرده دایپ را جرأت آن هم یفارس شعر خود یحت است، نداشته
 را یکیتار شجاعت، نور با و شودیم شجاع کند، نگاه نوشتن عمل صورت به نوشته، به
 (187:همان)«.استیمخف  يجاهانیا  دنیکش  رونیب  در  نوشته  یواقع  ییبایز.  کشدیم  رونیب

: کندیم انیب نیخود را چن دیجد ياز نوع شعرها ییدستورالعمل ساختن شعرها او
 د،یبکن  تیآن جنس  یِ ظاهر ذات   هب  تیاز آن ها سلب جنس  د،یرا جنس به جنس بکن  »کلمات

 يگرید جنس از يدستور ها آن يبرا و د،یبران گرید يهاتیجنس يسو به را ها آن و
 يدستور  تیآن جنسي  هو مسخر  «ي»پارود  ای  و  زبان،  دستور  تیجنس  از  جدا  که  دیسیبنو

 (189است.« )همان: 
 مضمون« »حذف را زبان در یانتزاع تفکري هحوز به ورودي هالزم نیاول یبراهن

 یبعض  به  زبان  رساندن  رغم  »بهنظر او در شعر گذشته،    به(  28ب:    1378  ،ی)براهن  .داندیم
خود،  تیزبان به اوج زبان بودن خود، به زبان ای و ستین زبان خود زبان هنوز ها،اوج

کوک کردن ي  هلیکه »شاعر کلمات را وس  است  باور  نیا  بر« )همان( او  .است  افتهیدست ن
 »نقاش. شودینم انیب زبان خود جز به يزیچ شعر در و( 29)همان:  «.کندیمضمون نم

 شعر را زبان خود که است یکس شاعر کند،یم ینقاش را ینقاش خود که است یکس
 (30)همان:  «.کندیم

مورد   ت«یّ»زبان.  ستین  معنا  ازمندین  شهیهم  زبان،  قیطر  از  ینیآفرییبایز  ،یبراهن  دید  از
 ،یبراهن) «.شناسدیم زبان وجود از یبخش هم را معنایب و معنا از یخالي ه»جملنظر او 
تنها  او، نظر مورد ت«یّ»زبانکه  کندیم اعتراف ناخواسته یبراهن جا،نی( در ا14: 1383

 است.  زبان یرونیبي هیسطح و رو
 شعر نوع و است مدرنپست يهاشهیاند بر یمبتن يحدود تا ،یبراهن يشعري هینظر

 به ران،یا مطبوعاتدر  ن،یهمچنو  یادب محافل در انتشار، زمان همان در او، يشنهادیپ
و هم  هاپروانه به خطابي ههم در مؤخر ز،یخود ن یمشهور شد. براهن مدرنپست شعر

 اشاره نموده است.  سمیمدرنپستبه  ،يبعد يهادر نوشته



 147     ـــــــــــــــــــــــــــ  ی هفتاد، با تأکيد بر شعر رضا براهنیشعر زبان در دهه  انریج

 

 (محورزبان ای) زبان شعر. 4
 يشعر  انیجر  کی  ظهوراو، منجر به    یادب  کارگاه  نیهمچنو    یبراهن  دیجد  يشعري  هیّنظر

 م؛ینامب محور«»شعر زبان ایشعر زبان«  انی»جر را آن میتوانیمهفتاد شد که ي هدر ده
. است شده مشهور  زین  مدرن«پست »شعر  جملهاز   ،يگرید  يهانام  به  ان،یجر  نیا  هرچند

 شعر انی»جر عنوان از شاگردانش، و یبراهني همحورانزبان شیگرا لیدل به جانیا در ما
 شتریب را آن یاصل يهامؤلفّه و يشعر انیجر نیا ينظر يهاهیپا. میکنیم استفاده زبان«
 . دهدیم لیتشک یبراهن دیجد يهادگاهید همان

 یادب کارگاه هاآنشعر  یاصل خاستگاه و گاهیپا که هفتاد،ي هده شاعران از یگروه
 دهندگانشکل  بستند،یم  کار  به  رااو    دیجد  يهادگاهید  شتر،یب  خود،  شعر  در  و  بود  یبراهن
 یادب کارگاه در که بودند یجوانان شاعران، نیا شتریب. بودند زبان« شعر انی»جر یاصل

 . سرودندیم  شعر  کارگاه،  آن  در  شده  مطرح  مباحث  ریتأثتحت  و  بودند  کرده  شرکت  یبراهن
 عباس ،یجمال رزا ،یتفت ایرو ،یآقاجان شمس هفتاد،ي هده مطرح شاعران انیم از

شعر زبان  انیشاخص جر يهاچهره توانیم را...  و فريانصار اریهوش ،يبدرآباد یبیحب
. کردندیمنتشر م  ایباي  هیخود را عمدتاا در نشر  مطالبشعرها و    گرا،زبان  شاعراندانست.  

 سال  از ـ  بود  یبراهن  یادب کارگاه  ياعضا  از  زاده،یحاج  فرخنده  آن،  ریمد که  ـ هینشر  نیا
 در  یگاه  گروه،  نیا  شاعران  مطالب  و  شعرها  از  یبرخ  البته.  شد  یم  منتشر  1386  تا  1378

 يمحمد  فتاح  آن،  انتشار  اول ي  هدور  در  ایباي  همجل  ریسردب.  شدیم  چاپ  زین  گرید  اتینشر
 یادب کارگاه ياعضا از دو هر که کرد،یم اداره یآقاجان شمس را آن شعر صفحات و بود

 زین ه،ینشر نیا اندرکاراندست گرید از ،یسلطان مانیپ و پژمان ،یتفت ایرو. بودند یبراهن
 یرسمي  هیرا نشر  ایبااگر    ستین  تیدور از واقع  ن،یبودند. بنابرا  یکارگاه براهن  ياز اعضا

 . میبدان یادب انیجر نیا
 یشعر خودِ براهن يپژوهش، بر روي همحدود کردن دامن يمختصر، برا نیدر ا ما،

منتشر   يدفتر شعر  هاپروانه  به  خطاب  جزهفتاد،  ي  هدر سراسر ده  ،یبراهن  .میکنیتمرکز م
 مختلف، اتینشر در  او  از شعر  چند  ،هاپروانه  به  خطابو پس از انتشار    شینکرد. البته پ

 ،هاپروانه به خطابي همجموع يشده است. شعرها چاپ کارنامه، و ایبا تکاپو، جمله از
 که است آن یپ در شتریب او. اندشده نوشته گذشته شعر از يریگفاصله هدف با عمدتاا

« .کند تیشعر خود را با زبان متداول و مسلّط بر شعر امروز رعا انیزبان و ب ي»فاصله
 (357: 1377 ،ی)باباچاه
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  زبان شعر یاصل یهامؤلّفه. 1. 4
 یبراهن  دیجد  يهادگاهید  را  زبان  شعر  انیجر  یاصل  يهامؤلّفه  م،یکرد  اشاره  که  طور  همان
مهم   يهامؤلّفه  یو بررس  مرور ضمن جانیا در. دهدیم لیتشک يشاعر و شعري هدربار

 .کرد میخواه یبررس یبراهن «يشعر ي»اجرا در را هاآن بازتاب ،يشعر انیجر نیا
 (یزینحوگر) شعر زبان بر پدرساالرانه نحوی هسلط از زیگر. 1. 1. 4

 آن »به: دیگویو م است معترضنحو بر زبان شعر ي هپدرساالراني هبه سلط یبراهن
 است، حاکم آن بر که ياپدرساالرانه نحو دیق از م،یشناسیم اکنون را زبان که یصورت 
 ،یفارس  زبان  »در  که  است  باور  نیا  بر  او(  16:  الف  1378  ،ی)براهن  «.میکن  آزاد  دیبا  را  زبان
 یحت  است، نداشته  را  جاها  آن  به  رفتن  جرأت  نحو  و  دستور  که  دارد  وجود  پنهان يجاها
 او( 187: الف 1374 ،ی)براهن «.است نکرده دایپ را جرأت آن هم یفارس شعر خود
 و يساختار و ينحو نقص نیع در کی هر که زندیم مثال  را یمختلف یزبان يهاگونه
 »زبان جمله از کنند؛یم يباز را خود خاص نقش زبان، تیّزباني هصحن در ،ییمعنا

 که ییاهایرؤ زبان ،يباز مختلف يهازبان مادر، با بچه و بچه با مادر يباز زبان کودک،
  در   کرده  ریگ  زبان...    ،یجسمان  و  یروان  يهاشکنجه  و  هاکابوس  زبان  رسند،ینم  جمله  به

 نظر  از  موارد،  نیاي  ههم(  14:  1383  ،ی« )براهن.  ...  ن،یامروز  يهاوحشت  هولناک  گرداب
 به را تیّالکن و کمبود، و »نقص رسند،ینم يدستور و کاملي هجمل به کهنیا با ،یبراهن
 و یمعان و داریمعن کاملي هجمل از ترغیبل و ترحیصر مراتب به شکل، نیترحیصر

 وارد  زبان تیزباني هصحن در را همه و آورندیم صحنه به دار،شکل و وستهیپ جمالت
 )همان( «.کنندیم يباز

 جیرا و یعیطب يامر شعر در زبان، متعارف نحو از عدول  و ينحو يزیهنجارگر البته
 را زبان نحو یگاه وزن، جادیا و ینیآفرنظم يبرا شاعر ز،ین یفارس یسنت شعر در. است

 »شاعر.  بردیم  کار  به  آن  مرسوم  و  يعاد  بیترت   از  خارج  را  سخن  ياجزا  و  زندیم  هم  بر
 هنجار  زبانِ  ينحو  قواعد  از  جملهي  هسازند  عناصر  کردن  جاجابه  با  خود  شعر  در  تواندیم

 در اّما( 54: 1ج، 1390 ،ي)صفو «.سازد زیمتما هنجار زبان از را خود زبان و بزند زیگر
 تا زبان نحو وزن، تیرعا و ینیآفرنظم يبرا تنها ،ییماین شعر در یحت و کهن، شعر

 دیق از زبان يآزادي همسأل ،یبراهني هینظر در که یصورت  در خورد؛یم هم به يحدود
 يدستور قواعد زدن هم بر واقع در ،يآزاد نیا از او مراد. است مطرح پدرساالرانه نحو

اقدام شورشگرانه   نی»ا  یباباچاه  ینظر عل  از.  است  زبان  انهدام  و  بیتخر  حد  تا  ،ينحو  و
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 و درون انیعص از برآمده و ریناگز یزبانضرورت  کی)و گاه خرابکارانه( اگر حاصل 
 (20: 1378 ،ی)باباچاه «.برد نخواهد ییجا به راه نباشد، شاعرانه شهود و حس

 توانیم شتریبشعرها  نیرا در ا يزینحوگر «،هاپروانه به خطاب»ي همجموع در
 »از دار«،ید از »پس هْ«، »هَـ گانه«،یب يبایز نیزم نیا »در ُشرّا«،» »سوکنامه«،: کرد مشاهده

 . »گُلُْپل« و «یقی»موس آخر«، ي ه»پل...«،  قطعه چهارده در »شکستن «،یم هوش
 از است؛ کرده استفاده یمختلف يشگردها از ،يزینحوگر يبرا شعرها، نیا در یبراهن

  و /  با زین نیهم چه اگر من که: »... / فعل بدون جمالت آوردن و جمالت قطع جمله،
 :الف 1374 ،یبراهن/ ...« ) آب سطح به برساند را نهفته گنج  توفان که ستادهیا خوابِ

  پردهي هدیکش/  پرنده در که را تو از يآواز يِتور يرگها با پنجره هیشب یدست» و ،(86
 آنکهیب  برهنه  و  برگها  يرو  از  نجایا  پدرم  هم  روز  کی/    زین  شبکالهش  شمیَ  که  ياچهره  بر
 حرف  با(  شعر  و)  جمله  دادن  انیپا  و  جمالت  گذاشتن  ناتمام  ؛(87:  همان/ ...« )  بهشت  با

 هوش از  یمن!  زانو بزن شانه تو  مرا تو اگر  یمن  یم هوش از رومیم و... / »: ربط
/  کنندیم بیترک را یکاف و، را »آب: کلمات يدستوري همقول رییتغ ؛(85: همان) وَ«یم

  از / ... /  باران در من تولد و، تو يحاضر پس/ دانمینم يرو به چکدیم گل
 ؛ (99:  همان/ ...« )  ستین  از  از  تریداشتندوست  که  هم   با/ .../    ستین  با  از  تریداشتندوست
 کنمیم  گم  را  خودم  من  لحظه  کی»(:  خود)  مشترک  ریضم يجا  به  یشخص  ریضم  کاربرد

 بردن کار به ؛(106: همان) بچرخان« من دور به مرا بعد »و: و( 84: همان) نَمَم«یبینم
 به هماره مرا ي»مَرد: يدستور قواعد خالف بر ها،فعل از یبرخ یسبب يگذرا ساخت

 /رَوانَدینم زن کی/  رَواندیم آفتاب مرا شهر که نگو حاال » ،(91: همان) رَواَند«یم تو يبو
 (همان...« ) دیبخواهان او به مرا

 ییزداییآشنا هاآن يعاد کاربرد از و کرده يباز رهایضم با شاعر زین موارد یبرخ در
 را شخص دوم ریضم شاعر، جانیا در شدم؟«یم تو ایآ  بودم زن اگر »من: است کرده

 در ،يزینحوگر نوع نیا البته. است برده کار به مسند عنوان به شخص، اول فعل يبرا
 : کرد اشاره يمولو تیب نیا به توانیم نمونه عنوان به. است داشته سابقه میقد شعر

 سرا در را من دو ییگُنجا ستین آ در من يا یمَن چون اکنون گفت
 ( 137: 1390 ،يمولو)                                                                         

 جنگل آن ،ییتو من يبرا مردم: »است بسته جمع را یشخص يرهایضم زین یگاه
  دهـیخواب  اـتوه  یـوقت  یـباش  خواب  تو  یوقت: »ای  و  ؛(63: الف 1374  ،یبراهن)  توهاست«
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 : ستین سابقه یب یفارس شعر در زین کار نیا( 65: همان!« )باشند
 شوند جانان مستغرق عاقبت شوند جان کی همه توها و من تا

 ( 82: 1390 ،يمولو)                                                                           
 به  را شعر یواقع زبان تا کند قطع را زبان نحو دیبا شعر که است باور نیا بر یبراهن

 او شعر در که ییهانمونه از ياریبس در اما ؛(184: الف 1374 ،یبراهن) اوردیب وجود
 هزل و طنز و یآشفتگ ینوع جادیا جز زبان، نحو قطع و شکستن نیا م،یکنیم مشاهده

 . ندارد يگرید مهم دستاورد ،یزبان
 و استقالل شعر از خارج از شعر  خود از رونيب به ارجاع عدم و ییزدایمعن. 2. 1. 4

 یمعن انتقال ي هلیوس زبان نثر »در: دیگویم و داندیم نثر به متعلق را یمعن انتقال یبراهن
 زبان   خود  با  تیاولو  و  اول،  موضوع  عنوان  به  کندیم  دایپ  تیموضوع  زبان  شعر،  در.  است

 کند؛یم  اعالم  افتهی  تمام  را  خود  نقش  ،یمعني  هارائ  از  پس  زبان  نثر،  زبان  در  یعنی.  شودیم
 حداقل به را یخارج ارجاعات ل یدل نیهم به کند،یم يباز را یاصل نقش زبان شعر در
 رو، نیا از( 175ب: 1374 ،ی)براهن «.شودیم خود به «ی»ارجاع واقع در و رساندیم

 شعر »زبان: دیگویم و داندیشاملو را نثر م غام«یو »پ ماین يآدمها« يمثل »آ ییشعرها
 حس  آن  خود  به  خود  م،یکن  دایپ  یمعان  انتقال  يگرفتار  که  یوقت  و  طلبد،یم  خود  به  ارجاع
 شعر زبان  شدن  رها  با(  169الف:    1374 ،ی)براهن  «.میاگرفته  آن  از را  شعر  خود  به  ارجاع

 برگردانده زبان درون به زبان، از خارج از زبان، ارجاع نحو، و معنا مطلق تیحاکم از
 رون،یب  در  نه  هاآن  مدلول   که  ییهادال   گرفتن  کار  به  یعنی  ،یزباندرون  ارجاع  نیا  و  شودیم

 یقیموس  و  افتدیم  اتفاق  زبان  در  شعر  سطر  هر  ،يشعر  نیچن  در.  است  زبان  درون  در  بلکه
 (18: الف 1378 ،یبراهن) .ندارد يقرارداد زبان و يقرارداد

 آن یمعن از زبان، تیزبان که کندیم حیتصردر شعر«،  تیزباني هیدر »نظر یبراهن
 »کالا: ردیگیقرار م تیدوم اهمي هدر درج یمعن او يبرا( 14: 1383 ،ی)براهن .جداست

 «.ستین معنا بهتر انیب يبرا مترادف انتخاب که نیا لیدل به دارد، تیفرع شعر در معنا
حرف  کی نی: »ادیگویم یدر انتقاد از براهن ییایرو داهللی( 175: الف 1374 ،یبراهن)

: 1380  ،ییای)رو  «.میبرس  زبان  خود  بهتا ]...[    میریمعنا را از زبان بگ  دیاست که با  یسطح
 رد،یبگ  زبان  از  است  داده  زبان  به  انسان  که  را  ییمعناها  تواندینم  »شعر  ییایرو  نظر  از(  72

 (73)همان:«.دهدیتازه به آن]...[م  یمکان  کند،یم  که  تازه  يهاینیآفرارجاع  با  برعکس  بلکه



 151     ـــــــــــــــــــــــــــ  ی هفتاد، با تأکيد بر شعر رضا براهنیشعر زبان در دهه  انریج

 

 است معتقد که جاستآن یبراهني هینظر بخش نیزتریبرانگچالش گفت بتوان دیشا
 .کر)  شود  متوقف منطق  و  معنا  و  دستور  دیبا  زبان«،  بودن  زبان  ي»معنا  شدن  انینما  يبرا

 (187: الف 1374 ،یبراهن
 زبان  از  یجزئ  را  یمعن  او ایگو.  است  وارد  يجد  نقد  ،یبراهني  هینظر از  بخش  نیا  بر

 و زبان، صورتِ  تنها، کند،یم انیب او چهآن! دارد؟ وجود یمعن بدون زبان مگر! داندینم
 هم زبان باشد، داشته یزندگ بتواند روح بدون جسم اگر. است زبان تیّ جسمان واقع، در

 و يدستور ساختمان شکستن هم در با چگونه. باشد داشته وجود تواندیم معنا بدون
 ما به را خود بودن زبان يمعنا زبان، اکنون که میکن ادعا میتوانیم زبان، ییمعنا و یمنطق
 ایآن نهفته است؟ آ  ییقایو موس  ییزبان بودن زبان، تنها در ساخت آوا  ای! آدهد؟یم  نشان

 به مجزا یمصالح عنوان به ها،آن يمعنا گرفتن نظر در بدونزبان را  ياجزا دیدر شعر با
 از  آن  یدرون  ییبای»ز  دیگویم  خود،  شعر  قطعه  هشت  از  یکی  حیتوض  در  یبراهن  برد؟  کار

 یبخشیمعن  و  «یکی»هرمنوت   حالت  گونه  هر  يهنر  لذت.  است  آمده  وجود  به  آن  ییمعنایب
 يفاقد معناي هپوست کاربرد که ستین مشخص اما(؛ 189)همان:  است« گرفته آن از را

 !ندیافریب ییبایز تواندیزبان، چگونه م
  زبان،  نحو بر عالوه م،یکرد اشاره هاآن به نیشیپ بخش در که ییشعرها از یبرخ در

 است؛ يزینحوگر همان ،ییمعنایب لیدل یگاه. است شده بیتخر زین زبان ییمعنا نظام
(، شاعر 57)همان:  شد«یم متبلور همان کی در که تو نیهم »مثل: عبارت نیا در مثالا
 هم ک«ی» یشمارش صفت آن ي»همان« را به عنوان اسم به کار برده و براي هاشار ریضم

 و سطرها انیم یعدم انسجام و ارتباط منطق زیاز شعرها ن ی. در برخاست آورده
 سبب ،ينحو و یصرف يهايکار دست یدر کنار برخ گر،یکدیبا  يشعر يهاعبارت

 چند از قطعه نیااز »شکستن در چهارده قطعه ...«؛  6ي هشده است. مانند قطع ییمعنایب
 : شودینم دهید هاآن انیم یروشن یِمفهوم وندیپ که است شده لیتشک متنافر سطر

ي هکلم  قولنج/    چابهار  به  کبوتر  فصل  باستیز/    رَواندَ  یم  تو  يبو  به  هماره  مرا  ي»مَرد
 (91: همان« )./ ]...[  رسدیم قنداق به شعر نخاع در که است یچیچاپیپ

 زبان ییمعنا و ينحو ساختار ،هاپروانه به خطابي همجموع يشعرها از یبرخ در
 مخاطب، با متن یارتباط يمجرا تنها گفت توانیم باایتقر که است ختهیر  هم به چنانآن

 ُشَپندیم  انوی»پ:  است  گونه  نیا  «یقی»موس  شعر.  است  کلمات  يظاهر  یقیموس  و  صدا  فقط
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 ما و/  میشنوینم ما و/  میشنوینم ما و/  میشنوینم ما و  انویپ کی پشت به شوپن کی
 (111: الف 1374 ،یبراهن)  «.]...[ میشنو/  ینم وَما  وَما  وَماوَما/  میشنوینم

 به  را آن سپس و ساخته فعل( شوپن) خاص اسم کی از ابتدا یبراهن شعر، نیا در
 هاآن  مختلف  يهاقطعه  تکرار  و  کلمات  کردن  قطعه  قطعه  با  سپس.  است  داده  نسبت  انویپ

 موارد،  شتریب  در  هم  زبان  نحو  و  است  دهیرس  حداقل  به  معنا  شعر  نیا  در.  است  کرده  يباز
 شده رانده هیحاش به زبان، دستور شکستن یپ در زین تیروا و منطق. است نشده تیرعا

 نیتر. مهمستین تناقض از یخال ییمعنایب و معناي هنیزم در یبراهن يهادگاهید .است
 يرو هر به ،هاپروانه به خطابي هاو در مجموع ياست که غالب شعرها نیتناقض ا

 که هم ییشعرها معدود. دهندیم ارجاع زبان از رونیب يزیچ به و هستند ییمعنا حامل
 و رسدیم نظر به یتصنّعبراند،  هیکرده  است معنا را به حاش کوششآگاهانه  هاآن در

را سروده  هاآن د،یجد کیو تکن هیکه شاعر به قصد آزمودن و نشان دادن نظر داستیپ
)همان:  داندیخارج م يایشعر را مستقل از دن یبراهن کهاست  نیا گرید تناقضاست. 

 ،یبراهن شعر اگر. شودیم متوسل شعر« از »خارج به خود، شعر حیتوض يبرا اما(؛ 168
 است آورده خودي هینظر حیتشر يبرا و نمونه عنوان به که يسطر هشت همان یحت
 حیتوض هاآني هدربار صفحه نیچند دیبا چرا ندارد، یرونیب ارجاع(، 185.همان: کر)

 بدهد؟
 ( یفونی)پُل یی. چندصدا3. 1. 4
.همان: کراست ) «ییصدا»تک داند،یوارد م ماین شعربر  یکه براهن ییرادهایاز ا یکی

 يشعرها  از  یکی  حیتوض  در  یحت  و  داندیم  «یی»چندصدامقابل، او شعر خود را    در(  137
 (192)همان:  .کندیم  اشاره  زین  «ي«و»چندشاعری»چندزبان  به  «،یی»چندصدا  بر  عالوه  خود،
 مربوط  شتریب  کند،یم  یمعرف  نیباخت  مثالا  که  گونه  آن  «،یی»چندصدا  اصطالح  کهنیا  با

 ران،یا  ریاخ  يهادهه  نقد  و  شعر  گفتمان  در  اما  ؛(99:  1385  ،ياحمد  .کر)  شودیم  رمان  به
 مفهوم  البته.  است  رفته  کار  به  زین  شعر  خصلت  عنوان  به  سو،  نیا  به  هفتادي  هده  از  ژهیوبه

 فیتوص يبرا را آن نیباخت و است رفتهیم کار به یقیموس در اصل، در ،ییچندصدا
 یی»چندصداامروز،    ی.همان( در گفتمان ادبکر)  .به کار برده است  یوفسکیداستا  يهارمان

 داشته  حضور  حق  صداها  تمام  کهچنان.  است  متن  کی  در صداها  يمساو  عیتوز  يمعنا  به
 بهزاد( 399: 1387 مطلق،)نامور «.باشد مسلط گرانید بر یکی کهنیا بدون باشند،
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 کشاکش در يریگشکل يهنقط موفق ییچندصدا شعر کی »در که استخواجات معتقد 
 (106ـ105: 1381)خواجات،  «.بنددیم نطفه متکثر قیحقا

 و صدا کی با »همه دیگویم ماین نیشعر مرغ آم بودن صداتک انیب در یبراهن یوقت
 میمفاه از یفیتعر به احتماالا(، 137: الف 1374 ،یبراهن) زنند«یم حرف وزن کی در

از  دی. شادارد ییقایموس و یصوت ي هجنب شتریب که دارد نظر ییچندصدا و ییصداتک
 دیگویم امروز، شعر در ییچندصدا یژگیو به اشاره باروست که بهزاد خواجات  نیهم
 یبا حروف چاپ  یمتفاوت و حت  ي)صداها  يظاهر  شکل  به  ترشیب  ياامر، توسط عده  نی»ا

 صداها برخورد يهجینت و ندیفرآ شاهد ما گرید ياعده در و شودیمختلف( ادا م
 (93: 1381)خواجات،  م«یمتفاوت هست ي(ها)انگاره

 به خطاب»ي همجموع يشعرها ،يامقاله در ،یاز شاگردان براهن ،یسلطان مانیپ
 تههه ک،یروفونتههه ک،یفونیپل ک،یتمیریپل لیقب از يعناصر يدارا را «هاپروانه
 نیاول ي»برا عناصر نیا که است باور نیا بر و داندیم...  و کیروگالستههه ک،یروتوپ

 نیرا از ا ی( او شعر براهن106: 1378 ،ی)سلطان «.است افتاده اتفاق رانیا شعر در بار
 شعر در که است معتقد و داندیم نگزیو کام وتیچون ال یمنظر، برتر از شعر شاعران

 یتمام. یدرزمان نه و دهدیم يرو یزمانهم »نه مختلف، يصدا چند وجود با وت،یال
 دارد، حضور يراو کی از شیب که است درست. ندیآیم يگرید از پس زین هافیتوص

.« )همان( شوندینم صداهم وقت، چیه و کنندینم قطع را گریکدی يصدا کدام چیه اما
 گونه  نیهم  هم  را  نگزیکام  شعر  او.  ندارد  وجود  یواقع  ییچندصدا  وت،یال  شعردر    نیبنابرا

 ران«یو نی»سرزم ،ییچندصدا مفهوم حیتوض يبرا ،ییجا در یبراهن خودِ البته. داندیم
 یدر شعر براهن ،ی( از نظر سلطان117ـ116: 1380 ،ی)براهن .است زده مثال را وتیال

 و یزمانهم صداها، دنیبر و قطع گر،یکدی از هايصدا ]...[ با عبور راو بی»عناصر ترک
 در صداها بیترک نیا که یصورت  به. کندیم ییچندصدا را شعرها تینها در که است... 

 يصدا نخست يصدا يهانیم از بلکه. شوندینم همجوار و ندیآینم گریکدی يانتها
 را یبراهن چرخان« »نگاه شعر او( 106: 1378 ،ی)سلطان «.شد خواهد صداهم يگرید

 )همان( .زندیم مثال منظور نیا يبرا
 ییهانمونه در شتریب یبراهن شعر در ییچندصدا د،یگویم یسلطان چهآن به توجه با

 کی که چرخان نگاه شعر مثل است؛ تضاد در او ينظر يهاهیپا گرید با که شودیم دهید
 نیترمهم از یکی. کندیم انیرا ب یتیروا ،ییمعنا یآشفتگ وجود با و است ییروا شعر
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 ت،یعدم ارجاع شعر به خارج از شعر است و روا ت،یزباني هیدر نظر یبراهن يهاانگاره
 است.  رونیارجاع به ب یدر واقع نوع

 شعر، يالالبه از مخاطب شودیم سبب چهآن ،ییچندصدا در کهنیا گریدي همسئل
 در زبان ییمعنا نظام یوقت. است شعر مفهوم و معنا کند، افتیدر را مختلف يصدا چند
 افتیدر و شده گسسته شعر با مخاطب وندیپي هحلق واقع در باشد، شده بیتخر شعر

 . شودیم ناممکن زین متفاوت يصداها
  یو نماد یاستعار یسازنيجانش مقابل در یپرتاب یجاسازجابه. 4. 1. 4

 يجاساز»جابه  مقابل  در  ما،ین  شعر  در  را  «ينماد  و  ياستعار  يسازنی»جانش  مفهوم  یبراهن
 زبان آوردن در فراوانش یمساع رغم »به ماین که است باور نیا بر و دهدیم قرار «یپرتاب
 جابه تا است کرده عمل ينماد و ياستعار يسازنیجانش قیطر از شعر در شتریب د،یجد

 را «یپرتاب يجاساز»جابه اصطالح سپس او( 140: الف 1374 ،یبراهن) «.یپرتاب يجاساز
 يهاحوزه در و بکند جا از را خالقهي هحوز کی دیبا »شاعر: دهدیم حیتوض گونه نیا
 حال  در را آن ،یخط مکان ،یخط زمان ،یخطي هجمل نیقوان زدن هم به قیطر از گر،ید

بروز دهد« )همان(.   یشدن، زمان به زمان شدن، فضا به فضا شدن، به صورت پرتاب  جاجابه
. دیآیم وجود به «يجاساز»جابه قیطر از شعر »چگونه: دیگویم نیچن گر،ید ییجا در
 سپس(  188)همان:    «.شوند  جاجابه  جمله،  يدستور  آحاد  فیوظا  است،  الزم  کار  نیا  يبرا

 به  ستاره کی از که سبز هیشب ی»اسب: آوردیم مثال  عنوان به را خود يشعرها از سطر کی
 اسم کی تواندیم شعر کی در »تنها: دیگویم و)همان(  ساز« ریسراز سکوت سرسرا آن
 )همان( بشود« يگرید یذهن يفضا کی از صفت کی هیشب

 گونه نیا توانیم اما کند؛ینم انیب یروشن به را یبراهن منظور حات،یتوض نیا البته
 شعر  او دید  از.  ستین  نماد و  استعاره عمل دانیم  امروز،  شعر  او، نگاه  در  که  گرفت  جهینت
 بپاشد هم از میمفاه و جمالت ییمعنا و یموضوع ارتباط آن در که باشد ياگونه به دیبا
 ارتباط که یمعن نیا به. شود لیتبد دهیبر دهیبر جمالت و مقطّع ریتصاو به شعر کل و

 دهیمختلف شعر در ظاهر بر يهابخش انیم یزمان و يریتصو یحتّ و يدستور و ییمعنا
و  هیتشب ف،یبرداشتن توص انیدر واقع از م ،یمورد نظر براهن یپرتاب يجاسازجابهشود. 

 (203: 1393 ،یمی)تسل .استعاره است
ي هیانیب در که است( يبعد)سه  «یحجم »پرش مفهوم ادآوری ینوع به اصطالح، نیا
 شعر یگونه که براهن همان( 36ـ35: 1391 ،ییای)رو .است شده مطرح حجم شعر
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 يجاساز»جابه  آن  يجا  به  و  داندیم  يسازنیجانش  اساس  بر  شتریب  را  رانیا  یکنون  يریتصو
 حیتصر زین حجم شعري هیانیب در(، 140الف:  1374 ،ی)براهن کندیم شنهادیپ را «یپرتاب

 یعوامل.  میسازیم  هاآن  ییغا  علت  از  يمنظر  م،یدهینم  ایاش  از  يریتصو  »ماشده است که  
 «.مینشانیم تیاز واقع يافاصله با دوردست ییجا در م،یریگیم وام گونه نیبد که را

 دن«ی»پر  انیاختالف مي  هدو اصطالح، به همان انداز  نیا  انی( تفاوت م37:  1391  ،ییای)رو
 دنیاز پر شتریبتوان گفت سرعت و شتاب پرتاب شدن، ب دیو »پرتاب شدن« است. شا

 سبب نیهم به دیشا. است نهفته یناخودآگاه ینوع شدن،در پرتاب  کهنیا گریاست. د
 «یزبان »ناخودآگاهي هینظر با را یبراهن نظر مورد یپرتاب يجاسازجابه اصطالح که است
 (192: 1390 ،یمی)تسل .انددانسته مرتبط الکان

 با که لیدل نیا به فقط »نه دارد، زبان همانند يساختار ناخودآگاه، الکان، نظر در
-مابعد دگاهید از زبان مانند که زین لیدل نیا به بلکه کند،یم کار مجاز و استعاره

 گلتون،ی)ا «.داریپا یمعان ای هانشانه تا است شده لیتشک هادال  از شتریب ان،یساختگرا
 که هاستدال  از ياوستهیپ تیفعال و حرکت »ناخودآگاه، دگاه،ید نیا در( 231: 1380
 لیدل نیا به. اندشده زده واپس رایز است یابیدست رقابلیغ ما يبرا غالباا شانیهامدلول 
 ریتبخ و باختن رنگ دال«، ریز مدلول  دنی»غلت عنوان به ناخودآگاه از الکان که است
 ینهائ اسرار ناایقی و است خواندن رقابلیغ غالباا  که یبیغر «ي»نوگرا متن و معنا، مداوم
اگر  ن،ی( بنابرا232)همان:  «.کندیم صحبت کرد نخواهد ریتفس میتسل هرگز را خود
 یمعان »که است ییهاواژه پرتاب همچون ،یمورد نظر براهن یپرتاب يجاسازجابه مییبگو

 (،چندان نامربوط نخواهد بود. 192:  1390  ،یمی)تسلکند«یم  رو  را  ناخودآگاه  به  شده  رانده
 انیم  زین  نهیزم  نیا  در  که  مینیبیم  ،هاپروانه  به  خطابي  همجموع  يبه شعرها  ینگاه  با
 همان در مثالا. ندارد وجود کامل یهماهنگ ،یبراهن يشعر ياجرا و يشعري هینظر

»سبز« ي  هکلم  يدستوري  هسبز ...(، تنها مقول  هیشب  ی)اسب  زندیم  مثال   خود  او  که  يانمونه
در  کهنیا گریداسم به کار برده شده است.  يصفت به جا یعنیداده شده است؛  رییتغ

 به فراوان هم «ينماد و ياستعار يسازنی»جانشو  يرپردازیتصومجموعه،  نیا يشعرها
: الف 1374 ،ی]...[« )براهن است دهیپوک  رهگذران چشم ي»گردو مثل. خوردیم چشم

 به کرد شروع ایدن/  دمیپوش  را ایدن يها کفش من که شیپ سال  پنج و »پنجاه و(؛ 25
 سیخ و خرد و نیرنگي هکفّ هزار »صدها و(؛ 51]...[« )همان:  لمیف نوار مثل  دنیچرخ
 از  تو  يها  خواب  قفس  در  »ناگاه  و(؛  55)همان:    شد«  نازل  نیزم  يرو  به  آسمان  از   ترازو
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(؛ و ... . البته 63)همان:  زدم«یم ادیفر را ایدن جنگل بزرگ، ياپرنده مثل  هانرده پشت
 اما ستند؛ین کم است، شده عمل یپرتاب يجاسازجابه اساس بر هاآن در که ییهانمونه

 .است کتاب يشعرها غالب وجه که گفت توانینم
 یزبان جنون ای یزوفرنياسک و  یتعمد ییگوشانیپر ینوع. 5. 1. 4

 و «یلفظ »جنون و بحران و شقاقرا فاقد  فروغ و شاملو ما،ینچون  یشاعرانشعر  یبراهن
 زباني ه»حافظ: دیگویم او( 180: ب1374 ،ی)براهن .داندیم «یکالم یزوفرنتی»اسک

 شقاق،. است آن سالمت نیع دهد،یم دست زبان به که یجنون. شود مختل دیبا يادیاعت
 يسو به آن راندن آن، کردن یجنس فراتک زبان، شدن یتیچندشخص ،یتزوفرنیاسک

: الف 1374 ،ی)براهن «.است دست نیا از يشعر اساس ،یشناختزبان سمیتیهرمافرود
که آن   شودیم  عوض  یموقع  ترازو.  است  یخطرناک  موجود  متفکر  »انساناو،    دی( از د190

زده«  سرش به شده، وانهید انگار که زندیم حرف يطور دفعتااموجود خطرناک ]...[ 
 يقدرموارد،  ياپاره در زیگذشته ن يهادوران در شعر، زبان(! 81ـ80: 1384 ،ی)براهن
 منجر  موالنا،  کار  در  يمعدود  موارد  در  جز  ،یزبان  جنون  نیا  اما  است؛  داشته  جنون  یچاشن

 در شعر نشده است.  کیزوفرنیاسک يفضا جادیا و یزبان یآشفتگ به
 و وارانیهذ  ،یزبان منطق و ییمعنا و ينحو ساختار خوردن هم بر لیدل به متن یگاه
 يفضا وارد خود متن عناصر، نیا خوردن هم بر بدون زین یگاه کند؛یم جلوه زیآمجنون

  جا آن.  مییروروبه  یبا هر دو نوع جنون کالم  ی. در شعر براهنشودیم  کیزوفرنیاسک  یِذهن
(، 57الف:  1374 ،ی)براهن شد«یم متبلور همان کی در که تو نیهم »مثل دیگویم که

ي هکلم »قولنج دیگویکه م یوقت وکالم شده است؛  یوارگانیهذ  موجب يزینحوگر
 ییساختار معنا  ي(، ناهموار91)همان:    رسد«یم  قنداق  به  شعر  نخاع  در  که  است  یچیچاپیپ

ي ه: »و عصر باز خانوادسطر نیا در اما شود؛ زیآمشده است که سخن او جنون سبب
نحو و معنا  کهآن بدون ،بعد از آن ي( و سطرها96)همان:  آمد« اميبه خواستگار یینایب

 يواد  به  را  متن  که  است  ياگونه  به  یروان  و  یذهن  يفضا  شود،  بیتخر  یمحسوس  طور  به
 . کشاندیم جنون

. است  داشته  یپ  در  یمختلف  يهاواکنش  شاگردانش،  و  یبراهن  کیزوفرنیاسک  يشعرها
 خصوصشاعران امروز به  انیکه »در م  انددانسته  «یخطرناک  روسیآن را »مثل و  یبرخ  یحت

: 1385 روان،)خوش «.ردیگیم يترتازه انیقربان روز هر و ابدییم گسترش ترهاجوان
 که است باور نیا بر ،ییشعرها نیچن تیّکل با مخالفت ضمن ب،یدستغ ی( عبدالعل358
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 جنون  کندیم یبشرترق  تیعقالن که  طور  همان  شودیم  گفته  سمیپسامدرن و  سمیمدرن  »در
 ریتعب شعرها گونهنیا يبرا ،یعیسم تیعنا( 73: 1382 ،ی)قربانعل «.کندیم یترق زین بشر

 ،یباباچاه  یعل  اما( 107)همان:    .بردیم  کار  به  را  ب«یغر  و  بیعج ییایخولیمال  ي»فضاها
و معتقد   دیستایم  او  شعر  در  را  جنون  تیروا  است،  مخالف  یبراهن  يهادگاهید  شترِیب  باکه  

 خرد تیروا که شودیم جدا( ییمایرنیغ)و  ییماین شعر از ییجادر  یاست »شعر براهن
 و آواها ییجاجابه ای قطع ،یوانگید يآوا]...[  دهدیم یوانگید تیروا به را خود يجا

 «.دهدیم  نشان  گرید  یتیوضع  در  ای  و  نو  یافق  در  را  یبراهن  او،  شعر در  یناگهان  يهابُرش
منظور   نیا  ياز »شکستن در چهارده قطعه ...« را برا  11ي  ه( او قطع13:  1378  ،ی)باباچاه

 دییتأ را آن عقل که یتیروا. روستروبه گرید یتیروا با »خواننده آن در که زندیمثال م
 (14)همان:  «.کندینم

 و یزبان يهایآشفتگ نیا که است نیا داشت دور نظر از دینبا جانیا در که يانکته
 اضطراب سراسر و پرآشوب روزگار نمودار تواندیم ان،یجر نیا شاعران شعر در یادب

 یآشفتگ و یسینوپاره پاره نیا شاگردانش نیهمچن و ی»براهن. رود شمار به امروز انسان
 آنان نظر به. کنند هیتوج یشناختجامعه و یفلسف لیدال  با کنندیم یسع را یزبان

 آشفته جهاني هندینما آن، ییمحتوا و یزبان ،یشکل یزوفرنیاسک و شعر یختگیردرهم
 «.کرد فیتوص را حاضر عصر انسان و جهان توانینم «یزبان »جنون با جز و است

 (348: 1393 ،ي)طاهر
 

 زبان شعر انیجر یابیارز و نقد. 5
 طور به پرشور آغاز نیا اما داشت؛ پرشور يآغاز ،یادب جنبش کیي همنزل به زبان، شعر

 یبرخ  کرد؛  مطرح  را  ییشنهادهایپ  یبراهن  که  معنا  نیا  به.  دینرس  انجام  به  ستهیبا  و  ستهیشا
 یعموم اقبال  از هاآن از ياریبس که کردند ییشعرها سرودن به شروع او از يرویپ به

 ییهايتندرو عمل، و هینظر در او، شاگردان هم و یبراهن خود هم. ماند بهرهیب نسبتاا
 است  نیا  تیواقع.  شود  روانه  هاآن  يسو  به  مخالفان  انتقادات  لیس  شد  موجب  که  داشتند

 شد  متوقف  يانقطه  در  انگار  برسد،  الزم  تکامل  و  یپختگ  به  کهآن  از  شیپ  ان،یجر  نیا  که
 يشعر  منطق  یختگیر  هم  به  و  یزبان  یهنجارشکن  ياپاره  تنها  جنبش،  و  شور  همه  آن  از  و

 هوشنگ شعر به شباهتیب زبان، شعر لحاظ، نیا از دیشا. ماند یادبي هجامع ذهن در
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: شد  قضاوت  کلمه،  دو  با  »فقط  آن،  يمحتوا  به  یکاف  توجه  بدون  ها،سال  که  نباشد،  یرانیا
 (! 7: 1393 ،یرانیا) بنفش« غیج

 نامتعارف شعر  ادآور ی  يحدود تا شاگردانش،  و  یبراهن  ِيگرازبان  يشعرها  از  ی برخ 
 زبان از یافراط  ییزدا یی آشنا  و  یهست  ي هادهی پد  یی نما گانه ی ب  هم. است  یران یا  هوشنگ
 هم  و   ی رفعل یغ  کلمات  گر ی د  و   ها اسم  از  ی جعل   مصدر   ساخت   هم   معاصر،  شعر در   متعارف 

و  یاز براهن  شیپ  ها سال  معنا،  فاقد ی ابداع کلمات یبرخ  و یمعن یب  ي صداها ير یکارگ  به 
 یبراهن  که  باورند  ن ی ا  بر  ز ی ن یبرخ سابقه داشته است.  ی ران یدر شعر هوشنگ ا  شاگردانش،

 سم ی مدرن  يهامؤلفه  از  ي ری گبهره   و  ي گذارفاصله   ،ي ز یگر سنت   ، ی نحوشکن  »در  شاگردانش  و 
 (114: 1390،ي )آقامحمد « . دند یرا تکامل بخش   ی ران یراه هوشنگ ا   سم، یمدرن پست  و 

 انیب شعر« ياجرا و شعر يتئور انیم تضاد حی»توض با را خود دیجدي هینظر یبراهن
 او خود کار در م،ینمود اشاره یمختلف موارد در ن،یشیپ بخش در که طورهمان. کندیم
 ی»گروه. شودیم دهید يشعر ياجرا و يتئور انیم ییهاتناقض ای و تضادها یگاه ز،ین

 دهد؛یم  نسبت  شاملو  و  ماین  به  را  آن  یبراهن  که  یدکارت   تِیذهن  که  باورند  نیا  بر  منتقدان  از
 عقل، برابرِ  ضدعقل که یمعن نیا به است مشهود زین شانیا خودِ آثارِ و هايتئور در

: 1382  ،ی)قربانعل  «.ردیگیم  قرار  معنا  برابر  در  شکل  و  فرم  و  هنجار  برابر  در  يزیهنجارگر
ي هی»نظر  با  یارتباط  ش،یشعرها  نیباتریز  و  نیبهتر  که  است  نیا  او  تناقض  نیتربزرگ  (19
 از یبرخ و یبراهن يشعرها در که گونهآن .دارند يترکم ارتباط ای و ندارند ت«یزبان

 هینظر اساس بر شعر سرودن يبرا ياراد کنش از شاعر هرگاه شود،یم دهید شاگردانش
. شودیم  بهتر  يحدود  تا  کاري  هجینت  دارد،یبرم  دست  شده  نییتع  شیپ  از  فرم  و  کیتکن  و

 »ماه«،  »فواره«،  سؤال«،ي ه»وسوس  »دهان«،:  کرد  اشاره شعرها نیا به  توانیم نهیزم  نیا  در
 نیا در... .  و »هفت« امد«،ی»ن ام«،نوشته چه »آن «،... صدا اگر ی»حت خاکستر«، و می»نس

 زبان ساختار و خوردینم چشم به یبراهن دیجد يشعري هینظر از یچندان اثر شعرها،
 . است نشده بیتخر دستخوش هاآن در

 ،يتئور  به  اندازه  از  شیب  توجه  نیهمچن  و  هايتندرو  یبرخ  لیدل  به  يشعر  انیجر  نیا
 انیجر نیا يهایژگیو از یبرخ یحت. کشاند خود يسو به را يدیشد يهامخالفت

 ،یمعنیب یساختگ يهاواژه و صداها یبرخ کاربرد ،یزبان یزوفرنیاسک مانند ،يشعر
 ،یزبان يهايباز یبرخ و ناتمام جمالت کاربرد و جمالت و کلمات قطع و شکستن
 .شد مخالفان تمسخر موجب
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. برخاستند  مخالفت  به  یبراهن  دیجدي  هینظر  و  شعر  با  ن،یشیپ  يهادهه  شاعران  شترِیب 
 یِ باشناختیز  و  يساختار  عناصرِ  از  کی  چیه  شعر  در  یکُل  طور  »به:  دیگویم  یآتش  منوچهر

 کی است ممکن شعر در. است يبازشلوغ فقط هاحرف ياریبس. روندینم نیب از شعر
 زیرازآم را شعر هانیا يههم. رودینم نیب از هرگز اما شود رنگکم( ریتصو)مثل  عنصر

...« )همان:  میسیبنو یبراهن جناب يهیتوص به شعر میبخواه ما کهنیا مگر. کندیم بایز و
 يتئور خطرِ]...[.  شعر، تا بافندیم يتئور ترشیب هانی»ا است معتقد آزاد. م(.14

 تیخالق  ـ  عمل در  که  است يتضاد در  کنندیم  عمده  را  «ی»ساختارشکن  که  ییهايپرداز
 ( 26)همان:  «.آوردیم شیپ ـ شاعرانه
 انتقادي هدید به شاگردانش و یبراهن کار در زین يبعد يهانسل شاعران یبرخ

 هاپروانه به خطابدر  چهآن و یبراهن »شعرِ که است معتقد فالح مهرداد. اندستهینگر
مثل   یکینگاهِ شاعرِ کالس  هِیشب  یلیخ  يکهنه دارد. ]...[ نگاه و  یرساختیارائه داده، اصوالا ز

. کندیبر وزن اشاره م يرضروریغ دینمونه به تأک ي( او برا161« )همان: .است يمولو
 صورت و يتئور فقط شعرها نیا از ياری»بس که است باور نیبرا زین خواجات بهزاد
 «.هستند گذشته یتغزل و کیرمانت شعر همان م،یکن دقت که میمفاه به دارند، يدیجد

 یانحراف یحرکت را شاگردانش و یبراهن کار ییعبدالرضا یعل (120: 1381)خواجات، 
 که ییهاکتاب يرو از شتریب ،یبراهن يهادگاهی»د دیگویم و داندیم معاصر شعر در
 توجه قابل چندان ،یبراهن جود و در خالقه استعداد یمنته. است شده گرفته خواند،یم
 اجرا به رد،یگیم جاآن و جانیا از که را ییهاکیتکن وکولهکج یو او به صورت  ستین

 (96ـ95: 1379 د،یش)روان «.آوردیدرم

 و مثبت يهاجنبه منکر کل به توانینم تعصب، از دور به و منصفانه یابیارز کی در
 ییزداعادت: کرد اشاره موارد نیا به توانیم جمله، از. شد يشعر انیجر نیاي هخالقان

 يریشگیپ بود؛  شده سنت به  لیتبد رفته،  رفته  و  شده  حاکم  یادب  تجدد  عنوان به  چهآن  از
ي هنیزم در ينوآور شعر؛ زبان تیظرف گسترش معاصر؛ شعر زبان یکهنگ و شیفرسا از

 و هاییزداییآشنا ،یبراهن خود جمله از گروه، نیا شاعران اگر دیشا... .  و ییماین وزن
 انیجر نیا بردند،یم شیپ به ترمتعادل یاندک را خود شعر زبان يهایگردانگانهیب
 که ینکات از ياریبس. رود شمار به معاصر شعر آسمان در ياتازه درخشش توانستیم

 يدستاوردها او که دهدیم نشان کند،یم مطرح هاپروانه به خطابي همؤخر در یبراهن
ي هاحاط.  است  افتهیدر  یخوب  به  را  اتیادب  و  زباني  هنیزم  در  معاصر  انسان  نینوي  هشیاند
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 ينظري هپشتوان نیا. است رینظکم دا،یدر تا چهین از د،یجد عصر متفکران اتینظر بر او
 مورد يشعر انیجر ریمس به یدهجهت و یادب نشیآفر در يبهتري هگون به توانستیم

 . شود گرفته کار به او نظر
 

 یريگجهينت. 6
 و يزینحوگر نیهمچن و انسجام عدم و یساختارشکن لیقب از ییهاشاخصه با زبان شعر
 در . کندیم زیمتما شیپ يهادوره شعر از را خود ر،یتصو و مضمون و معنا از يدور
 نیا به گرفت، صورت یبراهن شعر بر هیتک با که ،يشعر انیجر نیا لیتحل و یابیارز

 يشعر ياجرا و يشعري هینظر انیم ز،ین یبراهن خود کار در که میرسیم جهینت
 بازتاب شعرش در ،یبراهن دیتأک مورد يهامؤّلفه از یبرخ. دارد وجود ییهاشکاف
 یشیآزما  و  یتصنعي  هجنب  شعر،  در  هاهینظر  ياجر  هم  يموارد  در  و  است  نداشته  یچندان
 جمله از یمثبت يهاجنبه کنار در محور،زبان شعر که  میریگ یم جهینت نیهمچن. دارد

ي هنیزم  در  ينوآور  شعر،  زبان  تیظرف گسترش  حاکم،  یادب  تجدد  از عبور  و  ییزداعادت
 جمله از ها،طیتفر و افراط یبرخ لیدل به ،... و ییچندصدا شعر، یقیموس و وزن
 انیجر کی عنوان به را خود تیموجود نتوانسته زبان، ساختار زدن هم بر و يزیگریمعن
 . کند حفظ یفارس ادبي هپهن در داریپا و لیاص

 اقتضائات  و  طیشرا  با  آن  کردن  متناسب  وبا نو کردن زبان شعر    توانستیم  انیجر  نیا
 يهايتندرو  با  و  نشد  حاصل  امر  نیا  اما  دهد؛  قرار  يبهتر  ریمس  در  را  یفارس  نو  شعر  زمانه،

 یختگیگس هم از و بیتخر و ییمعنازدا بر یرمنطقیغ و یافراط دیتأک و یعمل و ينظر
 .شد گرفته یفارس معاصر شعر از ییطال فرصت نیا سخن، بالغت گرفتن دهیناد و زبان

 
 منابع

 هوشنگ شعر و یزندگ: ستین يمرده کار ياهایبا در مرا(. 1390. )موریت  ،يآقامحمد
 . تهران: ثالث.یرانیا

 . ، تهران: مرکز.متن لیتأو و ساختار(. 1385. )بابک ،ياحمد
هشتاد ي  هشصت و هفتاد نتوانست، شاعر دهي  ه(. »شاعر ده1381. )محمدهاشم  ،یانیاکبر
 .46ـ42 صص ،28 يمارهش ،کارنامه. تواند«یم
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: مقدمه  و  نشیگز  ؛یرانیا  هوشنگ  يشعرها  منتخب:  بنفش  غیج(.  1393. )هوشنگ  ،یرانیا
  .ییاهورا نیسرزم: تهران ،آزرم محمد

ي عباس . ترجمه)ویراست دوم( یادب يهینظر بر يشدرآمدیپ(. 1380ایگلتون، تري. )
 مخبر، تهران: مرکز.

: تهران ،1. ج رانیا امروز شعر يانتقاد یبررس: منفرد يهاگزاره(. 1377. )یعل ،یباباچاه
 نارنج.

 ،4 يمارهش ،کارنامه. «ییمایپسان شعر يهامشخّصه(. »محورها و 1378. )ـــــــــــــ
 .21ـ10صص 

 تهران: بزرگمهر. ،یاثیغ یمحمدتقي ه. ترجميریتفس نقد(. 1368. )روالن بارت،
. تهران: ستمین  ییماینشاعر    گریو چرا من د  هاپروانه  به  خطاب(.  الف  1374. )رضا  ،یبراهن

 مرکز.
 : مرکز. تهران. فردا سنیب نسل به گزارش(. ب 1374) ــــــــــــ
 ،ایبارا گفتم« )قسمت اول(.  میاز شعرها يا(. »چگونه پارهالف 1378) ــــــــــــ

 .19 ـ12 صص، 2 و 1 يمارهش
 ،ایبارا گفتم« )قسمت دوم(.  میاز شعرها يا(. »چگونه پارهب 1378) ــــــــــــ

 .30ـ25 صص، 3 يمارهش
 .چهی. تهران: درحافظي هرسال و یادب نقد يرهبر بحران(. 1380ــــــــــــ )

 .16ـ13صص  ،47و  46يمارهش  ،کارنامه.  شعر«  در  تیزباني  هی»نظر(.  1383)  ــــــــــــ
 . 90ـ77، صص 38ش  ،ایبا. م«یریمیبا زخم م می(. »اگر صادق باش1384) ــــــــــــ

. تهران: یفارس  اتیادب  در  ها  آن  کاربرد  و  یادب  يهاهینظر:  یادب  نقد(.  1390. )یعل  ،یمیتسل
 کتاب آمه.
 . تهران: اختران.)شعر( رانیا معاصر اتیادب در ییهاگزاره(. 1393) ــــــــــــ

به کوشش  .شاملو احمد با يوشنودگفت: امروز اتیادب و هنر(. 1365. )ناصر ،يریحر
 بابل. يسرابابل: کتاب ،یبراهن رضا

 . اهواز: رسش.رهنیپ در منازعه(. 1381. )بهزاد خواجات،
 بحث بر يدرآمدشی: پگریاز نوع د کی(. »برخورد نزد1385. )هوشنگ روان،خوش

 .366ـ358  صص(،  2ج  /نامهژهی)و14و    13يمارهش  ،گوهران.  ش«یپرزبان  شعر  يانتقاد
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 و مدرن شعر فتماناز آن در گ یو تلق فستی(. »مان1394). رضایعل ،يآبادحسن تیرع
 . 90ـ65صص  ،31 يمارهش ،8 ال س. یادب نقد. «یفارس پسامدرن

 .جیآرو: تهران ،1ج. (نو نسل شاعران با)گفتگو  امروز شاعران با(. 1379. )م د،یشروان
 تازه[. تهران: نگاه. شیرای]و دنیشیاند وقت به عقل هالک(. 1391. )داهللی ،ییایرو

، 1380 رماهیت ، 20 ي، شمارهکارنامه .شعر« یزبانیب ای زبان »شعر .(1380) ــــــــــــ.
 .73ـ71 صص

 قرن در رانیا شعر یشناسانیجر: رانیا معاصر شعر اندازچشم(. 1391. )يمهد ،یزرقان
 . تهران: ثالث. ستمیب

 ـ103 صص، 9 و 8 يمارهش ،ایبا. «یبراهن شعردر  یفونی(. »پل1378. )مانیپ ،یسلطان
109. 

 مهر.ي ه: سورتهران ،2و  1ج. اتیادب به یشناسزبان از(. 1390. )کورش ،يصفو
 ،یادب يها پژوهش. ران«یا معاصر شعر و سمیمدرن »پست(. 1384. )اهللقدرت ،يطاهر
 .50ـ29 صص ،8 يمارهش

 يشعر يهاانیجر لیتحل و نقد ،يبندطبقه: بانگ در بانگ(. 1393) ـــــــــــــــــ
 .ی. تهران: علم(1380تا  1357)از  رانیا معاصر

 متن  در  مدرن  پست  يهاشیگرا  لی(. »تحل1392. )فرزان  ،يو سجود  يمهد  زهان،  یعباس
 ،18 يمارهش، (دهخدا) یفارس اتیادب و زبان متون لیتحل و ریتفس. «یبراهن »دف«
 .216ـ195 صص

 ،ایبا.  ت«یزبان  يتئور  بر  دوباره  یتأمل... /  دیآیهست که م  ي(. »شعر1384. )رضا  فال،فرخ
 .170ـ166 صص، 37 يمارهش

 با گوگفت در: 1301ـ1380 رانیا معاصر شعر اندازچشم(. 1382. )مهرنوش ،یقربانعل
 .نگار. تهران: بازتاب ... و ياحمد مسعود آزاد،. م ،یآتش منوچهر

: تهران  کلسون،ین.  ا  نولدیر  حیتصح  به  .يمعنو  يمثنو(.  1390. )محمد  نیالدّجالل   ،يمولو
 .هرمس

 تینامتنیشابیپي همطالع ییو چندصدا يگفتگومند ن،ی»باخت(. 1387. )بهمن مطلق، نامور
 .413ـ397 صص ،57 يمارهش ،یانسان علومي هپژوهشنام .«ینیباخت

 


