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  دهيچک

ی نخست ی اخیر ایران است که در نیمههای شعری دو دههجریاناز « حرکتشعر »
ی ادبی ایران از ابوالفضل پاشا به جامعه« حرکت و شعر»ی ی هفتاد با انتشار مقالهدهه

ها بعد با انتشار کتابی با همین عنوان، توجه اهالی ادبیات را جلب معرفی شد و سال
 عمومی هایویژگی داشتنبر  ی هفتاد، عالوهدهه ی شعرکرد. این جریان زیرمجموعه

شعر،  بندهای از هریک معنایی استقالل عدم» ویژگی دو دارای دهه، این هایجریان
 هایجریان دیگر از را «حرکت شعر» است؛ این دو ویژگی «استحاله» و« تنهایی،به

های درونی ویژگیاز « ی شعری واحدهای سازندهاستحاله» .کندمی متمایز شعری
حرکت  ی شعراست و چنان اهمیتی دارد که شعر بی استحاله از زمره« حرکت شعر»

های شعر حرکت، به الگوهای متعدد ی نمونهاساس مطالعه خارج است. نگارنده بر
گذاری و ها را نامبار در این مقاله آنی استحاله دست یافته که برای نخستیندرباره

ای، شکست و پیوند، پلکانی موازی و مدل های ی خوشهستحالهارائه کرده است. ا
را که نقشی « لوالگذاری»هایی از این الگوهاست. در این مقاله، همچنین ترکیبی نمونه

 است.  ی نمونه تبیین شدهبا ارائه مهم در ایجاد استحاله دارد،

 ابوالفضل پاشا.ی هفتاد، شعر حرکت، : شعر معاصر ایران، شعر دههکلیدی هایواژه
 

 مقدمه. 1
ی ی هفتاد است که با انتشار متنی تئوریک نوشتههای شعر دههشعر حرکت از جریان

 73 سال در «شعر و حرکت» ىمقاله»ابوالفضل پاشا در ادبیات معاصر مطرح شده است. 
 ادبى ىصفحه ،اطالعات ىروزنامه در 75 اسفند 28 و 21 ،14 روزهاى در و شد نوشته

  دــتجدی دیگر مخاطبانش دوبار مكرر درخواست به بنا  بعدها. رسید چاپ به «نى از بشنو»
                                                           

 ی دکتری زبان و ادبیات فارسیدانشجو ali_rayat2005@yahoo.com 

 31/2/96تاریخ پذیرش مقاله:   2/8/95تاریخ دریافت مقاله: 
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( و 77 اردیبهشت) 23 ىشماره و 76 بهمن 22 ىشماره ،معیار ىمجله نخست شد؛ چاپ
 مربوط ،38 تا 36 هاىشماره ،شنبهپنج عصر ادبى ىنامهویژه ،(شیراز) عصر ىروزنامه: دوم
ها بعد، پاشا با سال(. 7: 1379)پاشا، « 77 اردیبهشت 3 و فروردین 27 و 20 روزهاى به

 1379آن مقاله پرداخت و در سال  یلوتعدنظرخواهی از برخی شاعران و منتقدان به جرح
شعر  یدربارهرا چاپ کرد که در آن عالوه بر درج مسائل نظری  حرکت و شعرکتاب 

 را یادشده یمقاله متن پاشا هرچند ارائه شد.هایی از شعر شاعران این جریان حرکت، نمونه
 یجامعه در حرکت شعر یبیانیه عنوانبه کتاب و مقاله این» اما ،(24همو: ) داندنمی بیانیه
 و برونی حرکت مخاطب، توسط شعر خوانش سفیدخوانی، .است شدهشناخته ایران ادبی

 در عبارات ترینمهم ازجمله تصویر، یدهندهیلتشك واحدهای یاستحاله و شعر درونی
یت این کتاب به حدی بود که این نظریه اهم .(1394ی، آبادحسن)رعیت  «هستند بیانیه این

ی شاعران برخی از شهرها از پاشا دعوت کردند که برای حتانی پیدا کرد و مخالفن و موافقا
ی پس از چاپ هاماه( و همزمانی 305-304: 1394پاشا، )ی برگزار کند اجلسهاین کتاب 

( باعث شد که این کتاب در 1380تابستان ) یهنری این کتاب با نهضت فرهنگی حوزه
 توجهیر شود و گفتمان شعر حرکت تقدجلسات متعدد معرفی و بررسی شده و از آن 

 را جذب کند.  شاعران جوان و منتقدان
 
 هاستحال. 1. 1
است و در « حرکت شعر»های درونی از ویژگی« ی شعری واحدهای سازندهاستحاله»

 شده در کتاب مذکور، توضیحات فراوانی در شرح آن آورده شده است.ی ارائهنظریه
چنان اهمیتی دارد که شعر  ( و1380)پاشا،« ی مرکزی شعر حرکت استهسته»استحاله 

های بیرونی شعر خارج است، هرچند سایر ویژگیحرکت  ی شعراستحاله از زمره بی
 ی هفتاد را داشته باشد.حرکت و شعر دهه

 یا و رفتار دارد اىویژه شرایط شعر، ىسازنده واحدهاى از یكى حرکت شعر در»
 آن گاهآن. یادکرد توانمى« حرکت» عنوان با حاالت، این از که شودمى پذیرا را تأثیراتى
 به و رسدمى استحاله یا یک دگردیسى به حاالت این مجموع به توجه با سازنده واحد
 به ؛بود خواهد مندساخت تمهیدات، این نیز با شعر خودِ. شودمى تبدیل دیگرى چیز

    واحد اگر مثال براى. دهدمى روى شعر ساختار در اتفاقات، این ىهمه عبارتى
 شعر کاراکترهاى کند، گذارىپایه را شعر یک حرکت اساس کاراکتر، مثل اىسازنده
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 به شعر انتهاى در هاآن از یكى بر فرض که گذارندمى هم تأثیرى روی چنانآن
 از آغاز، شعر ساختار شودمى باعث نیز تأثر و تأثیر این. شود تبدیل شخصیت دیگرى

 باید همین براى. کمال برسد به نظرمد واحد ىاستحاله از بعد و شود گذارىپایه کمکم
 یا حرکت اساس که بگویم و تأکید کنم «ساختار در سازنده واحدهاى» عبارت روى

 سازنده واحدهاى این حاال. دارد بستگى در ساختار سازنده واحدهاى به شعر ىاستحاله
 حرکت شعر در و کاراکتر دیگر، حرکت شعر در و است تصویر حرکت، شعر یک در

 (.97: 1379 )پاشا، «توأم طوربه - مكان و بر فرض زمان سوم،
شعری با  تفاوِت تغییر و جانشینی عناصر»توضیح شاعر بسیار روشن است و 

توان در تكمیل آن افزود. منتقدان بسیاری با وجود ، تنها مطلبی است که می«استحاله
دارای نداشتن شعر حرکت، آن را در شعر معاصر و کالسیک پاشا مبنی بر پیشینه نظر

دانستند )باباچاهی، به نقل از ( و آن را امری جدید نمی1380پاشا، ) پنداشتندمی پیشینه
گرفتن آن با تغییر و حذف و (. فهم نادرست از استحاله و اشتباه62: 1383قربانعلی، 

 جایی یكی از دالیل این اظهارات است.جابه
 حساب هاستحال تواندنمى سازنده واحدهاى جایى صرفِجابه یا تغییر و حذف»
عبارت  به. جایىجابه یا تغییر و حذف نه است استحاله همان حرکت، شعر اساس شود؛
 ساختار تواندنمى شود، دیده واحدها جایىجابه یا تغییر و حذف آن در که شعرى دیگر،
 تصویر جای به تصویرى را تمهیدى، هیچ بدون شعرى، در اگر مثالً باشد؛ داشته کاملى
 (. 98-97: 1379)پاشا،  «استحاله نه است تغییر و حذف فقط این بگذاریم، دیگر

نگارنده در این پژوهش، با توجه به اهمیت استحاله و نقش آن در فهم شعر حرکت از 
بار های هنری شعر، برای اولینو نیز نقش این موضوع در کشف زیبایی غیر حرکت

تواند بندی میاست. این دسته هکردبندی ساختاری را ارائه و دسته استحاله در شعر حرکت
ی سبكی شاخصه   در تحلیل اشعار منتسب به جریان حرکت استفاده شود؛ همچنین یک 

ها در این زمینه بندیها، تعاریف و دستهگذاریدر نظر گرفته آید. الزم به ذکر است که نام
 ست.شده ا معاصر در این مقاله ارائه ادبی شعر بار در نقدبرای نخستین

روش کار چنین بوده که ابتدا نگارنده تمام اشعار منتسب به جریان شعر حرکت را از 
 از اولین اشعار؛ ترین مأخذ این جریان، یعنی از ابوالفضل پاشا تهیه کرده استاصلی

ترین اشعار ی هفتاد( تا تازههای ابتدایی دههشده در سالهای چاپبرگرفته از کتاب)
شده بندی ارائهو دسته دقت بررسی شده( به1395اردیبهشت ) کنونیی شده تا لحظهچاپ
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تا زمان کنونی است. باید گفت که لزومًا تمام شعرهای « حرکت تمام اشعار»اساس  بر
« تمام اشعار حرکت»های شعر حرکت نیست و منظور از شاعران حرکت، واجد ویژگی

ابوالفضل پاشا انتخاب کرده و های حرکت است که این اشعار را شعرهای واجد ویژگی
همچنین ممكن است شاعران دیگری بوده باشند که شعر ؛ به دست نگارنده رسیده است

که با توجه به تعداد زیاد و غیرمنطقی  های شعر حرکت باشدها، واجد ویژگیآن
ها غیرممكن بوده ی این کتابهای اخیر، بررسی همهشده در سالچاپ های شعرکتاب
هایی که رهبر این جریان تأیید کرده است، خللی بنابراین محدودکردن منابع، به آناست؛ 

 افزاید.ها نیز میاصالت آن کند و حتی برشده ایجاد نمیهای ارائهدر تحلیل
 
 ی پژوهشپیشینه. 2. 1

های نو است، بندیگذاری و دستهبا توجه به اینكه پژوهش کنونی، نظری بوده و شامل نام
شود که در ی آن دانست. عالوه بر این، یادآوری میتوان پیشینهپژوهشی را نمیهیچ 

خصوص استحاله ی شعر حرکت و بهپژوهشی، پژوهشی که تخصصاً درباره-یمنابع علم
ی جریان حرکت باشد، یافت نشد و سایر منابع هم در حد فصلی از کتاب یا رساله درباره

ی دکتری خود با وند در فصل پنجم رسالهید زهرهمثال سعاند. برای گویی کردهکلی
های فرعی یا جریان»از شعر حرکت با عنوان  هفتاد یدهه شعر در نو یهاانیجرموضوع 

ترین مبنای شعر حرکت، عنوان مهمی استحاله نیز بهیادکرده است و درباره «هاموجتک
 و حرکتبخشی را اختصاص داده است که چیزی افزون بر توضیحات پاشا در کتاب 

 خلوت درنیست. مهدی شادخواست نیز فصل هفدهم کتاب خود را با عنوان  شعر
تنها به شعر حرکت اختصاص داده و  معاصر شعر در هاهیانیب و هاهینظر یبررس روشن،

به ذکر تاریخچه و استحاله پرداخته است. توضیحات وی نیز اشتراکات بسیار زیادی با 
 شده نیز تماماً از همان کتاب است.های ارائهکتاب پاشا دارد و مثال

 
 تعریف مفاهیم اصلی. 3 .1

ست. این ا حرکت بیاید، همیشه دارای سه بخش کلی بندی شعرهر شعری که در دسته
 تعریف «استحاله» و« لوال یا میانجی» ،«پیشااستحاله»این مقاله با عناوین سه بخش در 

 نام به الحاقی بخشی استحاله یمرحله از بعد شعرها از بعضی در البته و شودمی
 .یافت توانمی نیز «پسااستحاله»
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 پیشااستحاله. 1. 3. 1
شود. این استحاله گفته میدادن های ابتدایی شعر تا پیش از رخبه مصراع« پیشااستحاله»

به کار  ،خودآگاه یا ناخودآگاه، شعر حرکت ی تمهیداتی است که شاعربخش شامل کلیه
 دادن استحاله در آن ممكن شود.ای برسد که امكان رخگیرد تا شعر به مرحلهمی
 گذاری . لوال یا میانجی؛ لوال2. 3. 1

جایی یک عنصر به عنصر دیگر جابهشد، بحث استحاله با تغییر یا  ه قبالً ذکرکچنان
های زمانی و مكانی در روند استحاله کامالً مؤثر است و در تفاوت اساسی دارد. بحث
ی زمانی و مكانی باید رعایت شود. لوال یا میانجی، بنابر شعر حرکت این فاصله

شده در شعر حرکت، عناصری ساختاری یا مفهومی از شعر هستند های مشاهدهنمونه
حضور دارند؛ « پسااستحاله»هستند و نه در قسمت  متعلق« پیشااستحاله» نه به قسمتکه 

کنند و عناصر میانی و لوالیی شعر بلكه در روند استحاله نقش میانجی را بازی می
شود که شاعران شعر حرکت برای انتقال از پیشااستحاله هستند و به تمهیداتی گفته می

مختلف دارد که  های بسیارها و شیوهند. لوالگذاری مدلکنبه پسااستحاله استفاده می
شود شعرهای دارای این ویژگی با وجود خالقیت شاعرانه در لوالگذاری باعث می

 تكنیک مشابه کامالً با هم متفاوت باشند.
 [پسااستحاله و] استحاله. 3. 3. 1

توان دید؛ میاستحاله آن قسمت از شعر است که در آن ویژگی درونی شعر حرکت را 
طور که قبالً هم اشاره دهد. البته همانبه عبارتی در آن قسمت از شعر، استحاله رخ می

توان استحاله بخشی الحاقی می یکردیم در برخی از شعرهای حرکت، بعد از مرحله
یاد کنیم. این بخش از شعر بعد از ویژگی  «پسااستحاله»یافت که باید از آن با عنوان 

شود و ساختاری شعر می -حرکت یا همانا استحاله، موجب تكمیل مفهومیدرونی شعر 
ی شعرهای حرکت الزامی نیست و با توجه به مقتضیات وجود این بخش در همه

است که شاعر، وجود بخش پسااستحاله را  های پیشااستحاله و لوالگذاریبخش
همیشه مصراع پایانی یا پایان شعر نیست و  «پسااستحاله»کند. ضروری فرض می

تر، خود حاوی ای بزرگعنوان مجموعهتواند آغاز حرکتی دیگر در شعر باشد و بهمی
 ای از شعرهای حرکت را شاهد باشیم.شعر حرکتی دیگر باشد و بدین ترتیب زنجیره
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 (1)شدن ذهنهایی برای روشنمثال. 4. 3. 1

 //رأس ساعت سه ایستاده است/ جا هنوز ترساین»: 1مثال 

ها پلیس قرمز بود... عقربه/ ساعت سه بود... ایستادم/ – ی نبودیچاره –در چارراه 
 // ...راه، افتاده بود... همه جا سایه/ کسی برای رفتن نمانده است /شدهسبقت ...اعداد له

ه/ درست مثل ساعت س/ وقتی پلیس/ گفتندها یک حرف را دروغ میتمام ساعت
 (.88: 1382)آشور، « ایستاده بود

که در بند انتهایی « پلیس»عنصر که ایستاده، به  بند اولدر « ترس»در این شعر عنصر 
سه بند مجزا دارد که هر بند با // از  ،مانند ساعت سه ایستاده، استحاله یافته است. این شعر

و « ترس»عنصر دو  در آنکه  میریگیمرا پیشااستحاله در نظر  بند اولاست.  شده جداهم 
در بند دوم اجزای مرتبط با  است. شده انیبدارد و با فعل ایستادن  وجود« ساعت سه»

 اضافهپلیس، قرمز، رفتن، راه( به شعر ) با چهارراهعقربه، عدد( و اجزای مرتبط ساعت )
است،  داده رخله ، بند آخر نیز که در آن استحاتیدرنها؛ ی لوالستمنزلهبه. این بند اندشده

به شعر در  شدهاضافهآید. اجزای می حساببهبا همدیگر بخش استحاله و پسااستحاله 
ی زمانی و مكانی برای ایجاد استحاله را بازی قسمت لوال، نقشی اساسی در ایجاد فاصله

در صورت  چراکه ؛. شعر حرکت بدون لوال یا میانجی از استحاله تهی خواهد بوداندکرده
« یناگهان رییتغ»و استحاله تبدیل به  شدهگرفتهی زمانی و مكانی از شعر فقدان لوال، فاصله

 ی شعری ندارد، دقت شود:اما استحاله داده رختغییر  در آن؛ مثالً به شعر زیر که شودیم
 دو حبه انگور به هم اندیشیدند

 (27: 1379صفدری، )« شراب شدند 
ی انگور به ی فیزیكی را در خود گنجانده است، حبهااستحالهاتفاقاً  شعر که نیدر ا
      و تنها یک  شودینمی شعری در آن دیده اما استحاله؛ است شده لیتبدشراب 

است. تفاوت این شعر با شعر حرکت، داده  رخجایی و تغییر ناگهانی عناصر هجاب
که سه  گنجدیمی حرکت بنددستهدر یعنی همیشه شعری ؛ نداشتن لوال یا میانجی است

ی زمانی و بخش یادشده با تمهیدی شاعرانه در شعر ایجادشده باشد. ایجاد فاصله
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رخداد استحاله، شرطی است که در کنار اصل  ی متنی تاگذارفاصلهمكانی در شعر، 
 شدهارائهی هامثالدر  ی تئوری شعر حرکت است.هافرضشیپوجودی استحاله از 

حال، پیشااستحاله، لوال، استحاله و پسااستحاله نیز  برای الگوهای استحاله، به فراخور
 کند.میبه فهم بیشتر این سه بخش کمک  بعدی یهامثالو  اندشدهمشخص

 
 الگوهای ساختاری  استحاله. 2

 شده است.شده از استحاله در شعرهای حرکت ارائه در این قسمت الگوهای یافت
 

 ای: تبدیل چند واحد به یک واحدی خوشهاستحاله. 1. 2
ای است. در این الگو حرکت شده از استحاله، الگوی خوشهترین الگوی مشاهدهرایج

به این معنا که حداقل  ؛انجامدی چند واحد از شعر میواحدهای تصویری به استحاله
به یک عنصر ی شعر، وجود دارند که در ادامه« پیشااستحاله»دو عنصر شعری در 

 کنند.استحاله پیدا می
 //.نقشی از پرده بازی کنتواند/ میپنجره هم / گاهی: 2 مثال

 //.پنهان است/ هایی دیگررنگ/ ها،پشت همین رنگ
 //.اندراه انداخته/ بازی زیباییچه آتش/ هادانی ترانهنمی/ پشت همین خاموشی

 (16: 1376)فالح، « !که سیب را نشانتان بدهم/ زنمسیب را کنار می
در این شعر پنج پرده، طی خوانش شعر و در اثر حرکت عناصر شعری به عنصر 

، «نقشی از پرده بازی کندتواند/ میپنجره هم / گاهی» اند. در عبارتسیب استحاله یافته
برد. در می ایی پارچهپردهذهن مخاطب را به سمت « پنجره»ی در کنار کلمه« پرده»

ی پردهیا  نمایشیا  ی سینماپردهکردن، از پرده، بازید عبارت نقشهمین بند، وجو
نشینی پرده با سازد؛ بنابراین در این عبارت همرا به ذهن متبادر می خوانینقالی و پرده

پشت »عبارت  اما از آورد؛را به ذهن می «بازی چهارپرده»و  «نقش»و  «پنجره»کلمات 
شود. آوردن ای دیگر فراخوانی می، پرده«پنهان است/ هایی دیگررنگ/ هاهمین رنگ

ی ذهن را از پرده به سمت پرده «رنگ»ی بند پیشین و وجود کلمه این بند در ادامه
 برد.نقاشی )بوم نقاشی( می

در «. دانراه انداخته/ بازی زیباییچه آتش/ هادانی ترانهنمی/ پشت همین خاموشی»
ی موسیقی را که از اصطالحات تخصصی ها، پردهترانهاین بند؛ دو عبارت خاموشی و 
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در این شعر، در قسمت  کند. بنابراینهای پیشین اضافه میموسیقی است، به پرده
پیش روی مخاطب قرارگرفته است که « پرده»ی ، شش عنصر در واژه«پیشااستحاله»

د. الزم به انبه عنصر سیب استحاله شده «پسااستحاله»تمام این شش عنصر در قسمت 
ضرورت باید به« پیشااستحاله»ای در بخش ذکر است که در مدل و الگوی خوشه
وجود داشته  حداقل یک واحد« پسااستحاله»حداقل دو واحد شعری و در قسمت 

 :شودمیگونه استحاله چنین ترسیم باشند. شكل این

 
 در قسمت پنج پرده وجود دارد که ،«پیشااستحاله»اساس این مدل در قسمت  بر
 صورت زیر خواهد شد.اند و شكل آن بهبه یک عنصر )سیب( استحاله یافته« پسااستحاله»

 
سر روی دیوار  / ای تنهادر گوشه / هوادیواری کاغذپوش/ تفنگی سر به : 3 مثال

 گذاشت//
ترسد/ آهوی ناگهانی که در ست/ دیگر از تفنگ نمیببری که در کاغذ کمین کرده

  //رفت/ یارِ تنهایی ِاوستآغوش ببر 

/ که هستمست/ حاال که نیستم/ با وقتیام/ که بر تخت خوابیدههمه/ تنهاییبا این
 ست//از خواب پریده  های ببر/با آهوی ناگهان و/ چشم/  تنهاست/ و بارها

تفنگ که پیر و بی ست:/ست/ شاعریترسید/ ببری که تنهاییحاال/ آهویی که نمی
 (36-35: 1373)عبدالرضایی، « ترسد!می

سر  / ای تنهادر گوشه / هوادیواری کاغذپوش/ تفنگی سر به » در این شعر، قسمت
ترسد/ آهوی ست/ دیگر از تفنگ نمیروی دیوار گذاشت/ ببری که در کاغذ کمین کرده
 عنوان پیشااستحاله در نظر گرفته، به«ناگهانی که در آغوش ببر رفت/ یار ِتنهایی ِاوست
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 شده که در آن عناصر متعددی وجود دارد. تفنگ، آهو، ببر، تنهاییِ او )آهو یا ببر(.
 پسااستحاله هم شامل بند زیر است:

که   تفنگپیر و بی ست/ شاعری ست/ترسید/ ببری که تنهاییحاال آهویی که نمی
 «ترسد!می

ه شاعری پیر و شود که عناصر آهو و ببر و تنهایی بدر قسمت پسااستحاله، مشاهده می
 آید:صورت زیر در میشكل آن به تفنگ استحاله شده است وبی

 
بین دو قسمت پیشااستحاله و پسااستحاله عباراتی وجود دارد که در حكم میانجی و 

ها رخ ای در آنآنكه استحاله لوال هستند. عناصری نیز در هر دو قسمت وجود دارند، بی
شوند تبدیل عنصر به عنصر از را دارند و موجب می ها نیز حكم میانجیبدهد که این

ی مهم در این مدل این است که عناصری حالت تبدیل ناگهانی به استحاله تغییر یابد. نكته
؛ اند، ضرورتاً از یک جنس نیستند. ممكن است از یک جنس باشندکه در خوشه جمع شده

و ممكن است که از یک  دهستنها، فیزیكی و عینی مثل شعر نخست که تمام عناصر: پرده
 ولی تنهایی انتزاعی است. ،مثل شعر دوم که آهو و ببر عینی هستند؛ جنس نباشند

 ایستیم تا سوت قطار از ما بگذرد/ بعد منگذریم/ میی هم نمیچهره ما از :4 مثال
ی بیرون از قطار/ با قطاری که «تو»گردانم تا صورتِ ام را/ میصورتِ چسبیده به شیشه

جاست که من از هر چه خط ام/ در یک خط قرار بگیرید/ از همینمن ایستاده در آن
ی دیگری را شروع کردم/ باز هم که خط هر بار نقطه را که آخر رسیدم/ نقطه بدم آمد//

شد!/ این بازی رفتم و از قطار جا ماندم هم// این بار سكه را از آن رو بینداز/ اگر باز 
 (21-20: 1380آرمات، )« ی دیگری به هوا بیندازهم خط شد/ سكه

شود که در بخش پسااستحاله به صورت( دیده می) در بخش پیشااستحاله، دو چهره
هم روی خط است! صورتی که  رو دارد و آن اند و همواره یکمستحیل شده ایسكه

این شعر ی قطار چسبیده است و صورتی که بیرون قطار ایستاده است. خط در به شیشه
ریل قطار(، خط در ) ی راه شعر، سه معنای خط قطارعنصری اساسی است که در میانه

شیر یا خط؛ اصطالحی رایج هنگام باالانداختن سكه( و خط در کنار نقطه ) مقابل شیر
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کند. در این شعر نقطه و خط دو عنصر میانجی هستند که به معنای خط را فراخوانی می
پشت و روی سكه( ) قطار را به سكه و چهره را به رو نند وکنقش لوال را بازی می

 زنند.ی حاصل را رقم میزنند و استحالهپیوند می
 

 
 //شب کشكنم ی/ میدستنیازاای شعری از دور!/ بیا بر زمین بریز/ من 

و تا صدای تو برگردد/ یاد من به کسی باشد که نگویم/ از این رازی که در من است/ 
 امشب//شكنم می

گردد،/ من تر از خود./ این شعری از برنمیریزم و خالیشود،/ میاین شعری از دور می
 (. 40: 1382)پاشا، « شكنم هر شبجا شكست،/ میاز این

و در بند « این دست»عبارت که در بند اول در « این»در این شعر، دو عنصر شعری 
تند. در قسمت پسااستحاله، دو عنصر آورده شده ناظر بر حالت و راز هس« این راز»دوم 

دو عنصری « گرددیبرنمشعری از »و « شعری از دور». اندشدهبه دو شعر استحاله 
 .اندشدههستند که در پسااستحاله احضار 

 
 ی شکست و پیونداستحاله. 2. 2

ای است. شعری که در آن دو یا چند ی خوشههای استحالهاین مدل یكی از زیرمجموعه
در روند خوانش شعر، ترکیب و به یک عنصر تبدیل شوند. گاه نیز ممكن است یک عنصر 

شده و در روند شعر، این عناصر ی پیشااستحاله به چند عنصر تجزیهعنصر در مرحله
 ایم.شده به عنصری دیگر استحاله شوند؛ لذا نام این مدل را شكست و پیوند گذاشتهتجزیه

 ه فرسوده//همهامان هروزهامان/ بین ما/ نام :5 مثال
کاغذ!/  همهْعزیزم سالم و سخن کوتاه!/ دیر است که دلدار پیامی نفرستاد/ روزهایم 

مانم/ روزهایم خبر میسان از تو بیها گذشته است/ اگر اینام از این حرفحال مپرس،
 کاغذهایم سیاه!// همه

خوانم/ و زنم / شعری از ابوالفضل پاشا میفرسوده/ ورق می همهْها بین ما هر روز/ نامه
 (.47-46: 1382پاشا، )« فرسوده همهْها بین ما/ روزنامه
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وجود دارند که در اثر حرکت در « نامه»و « روز»ی پیشااستحاله، دو عنصر مرحله در
شعر نقش اند. سیاهی )کاغذ و روز( در این استحاله پیداکرده« روزنامه»شعر، به عنصر 

نیز « همه»ی ی استحاله کرده است و تكرار واژهلوال را بازی کرده و شعر را آماده
 تمهیدی بوده که شاعر در پیونددادن سه بخش شعر استفاده کرده است.

 اى در سراشیبى ازتو ایستاده/ شكندو به کوچه مى/ پرسدروزى نشانىِ ما را مى :6 مثال
 //رمق.هاى بىچمدانهایت: دست/ هالحظه

« شومایستگاه مى/ هاو در کوچه/ کنمسو گم مىتو را در آن/ گذردمى/ آیدقطار مى
 (52: 1376)شوهانی، 

« من»شود که در قسمت لوال، به دو عنصر دیده می« ما» ی پیشااستحاله عنصردر مرحله
نشانی »تواند حامل معانی زیر باشد: می« شكندبه کوچه می»شود. عبارت تجزیه می« تو»و 

پرسد و ما را به کوچه نشانی ما را می» و« شكندپرسد و خود به کوچه میما را می
برداشت دوم از این بند «. شكندپرسد و نشانی را به کوچه مینشانی ما را می»و « شكندمی

شود و شعر به راه شكسته می« تو»و  «من» نصربه دو ع «ما»افتد و ی شعر اتفاق میدر ادامه
 به عنصر «من»شود و غایب می «تو»دهد و در قسمت پسااستحاله عنصر خود ادامه می

کند. این شعر از اشعاری است که شكست دارد، اما پیوند ندارد استحاله پیدا می «ایستگاه»
 شده، مستحیل و دیگری غایب شده است.و یكی از دو عنصر شكسته

/ ایستادپشت باز می/ گفت و بند مییک/ روم کنی؟بندی که با بسته روبهرا می» :7 مثال
 بند پر کند ها را دوانگشت/ تا یک لیوان دیگر/ ایستاد باز می

 //کنم بسته را باز می/ بازتر شود/ این دریا/  یا/ این در/ که با کدام دیگربسته به این
در بند دوم، / برداشته و/ سطر پنجم  لیوانی که از بند اول،با است/  روم تو نیستیروبه

 (.18-17: 1377)آزرم، « دیگرم من یک/ گوید:بند میو یک/ سطر چهارم پرکرده 
ی رو هستیم. در مرحلهی دیگر روبهاواژهی به اواژهی در این شعر، با استحاله

 درو  اندشده حاضربا فرم خاص زبانی شاعر « دیگر»و « یک»عنصر پیشااستحاله دو 
 چنین؛ هماندشدهیک دیگر( استحاله ) گریدی اواژهبه  هم بادر پسااستحاله  تینها
 پیشااستحاله به دیگری متفاوت تبدیل شده است. «دیگرِ»
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 موازی -ی پلکانیاستحاله. 3. 2
 خصوص اشعار ابوالفضل پاشاست به« شعر حرکت»های رایج در مدل استحاله، از مدل این

شده از حداقل دو پلكان( صورت بندهای پلكانی مفهومی )هر بند ساختهکه در آن، شعر به
شوند که گاه های مفهومی مشابه ساخته مییابد. بندهای بعدی شعر نیز با پلكانادامه می

شود و گاه ترکیبی بند به بند دیگر تكرار میمی در حرکت از یک های مفهوترکیب پلكان
ی دهد. نكتهشود. در طی حرکت از بند اول تا بند آخر استحاله رخ میمتفاوت ارائه می

های مفهومی هر بند با هم ارتباط معنایی داشته دیگر در این مدل شعر این است که پلكان
ی این مدل استحاله، خود در دو دسته کنند.ا میو در روند تكمیلی شعر نقش بسزایی ایف

در هر  ی پلكانی مرتب،ها در استحالهشود. ترتیب پلكانبندی میش دستهمرتب و مشو  
 ریزد.ها به هم میش، ترتیب پلكانشكل است؛ اما در مشو  بند یک

 ها با }پ{ پلكانی مفهومی مرتب، پلكان :8 مثال
 اند.شدهمشخص

 {1 }پ کرچ هایسنگ با مرغ
 {2 برد} پمی آخور به سری که یعنی گاو و

 {3 کجا؟}پ! حسنک
 {4 بیندازد//}پ درخت رودمی حسنک
 {1 }پ هاجوجه جیکجیک از خانه

 {2 }پ.کندمی نشخوار نخورده هایحرف کهیعنی گاو و
 {3 کجا؟}پ! حسنک
 {4 آورد//}پمی کلفتگردن طناب را حسنک
 { 1 دیشب}پ عزای در همه هاخروس

 {2 غزنوی}پ مسعود و
 {2 کشد}پمی ماغ که یعنی

 (92: 1376)پاشا، {« 3 کجا؟}پ کجایی؟! حسنک
ها در هر بند شبیه به هم و ترکیب ی فوق که توالی و ترکیب پلكاندر مدل استحاله

به « حسنک کجایی»شود که حسنک داستان هم نریخته است، مشاهده میها بهپلكان
های مفهومی در خدمت این استحاله استحاله شده است و سایر پلكانحسنک وزیر 

 های مفهومی حاوی گاو و خروس و جوجه، از داستان حسنک کجایی وپلكان اند.بوده
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و طناب از  (انداختن برای به دار) های مفهومی حاوی مسعود غزنوی، درختپلكان
ی یادشده ری به استحالهتنیده شده و درحرکت عناصر شع داستان حسنک وزیر درهم

برانگیز در این مدل استحاله، این است که این مدل کاهش یا ی تأملاند. نكتهکمک کرده
های مفهومی در شعر منجر به دو مدل سفیدنویسی در شعر حرکت افزایش پلكان

شود و این امر در شعر حرکت بااهمیت نویسی پایانی( می سفیدنویسی آغازی، سفید)
اما شاعران  است،اینكه این مدل استحاله، مدلی به نظر ساده و تكراری  داست. باوجو

زدنی این مدل و الگو را و با خالقیتی مثال اند با تمهیدات شاعرانهاین جریان توانسته
 به شكلی غیرتكراری و نامشابه اجرا کنند. بارها
 :9 مثال

 تو راهراه پیراهن
 {1 افتد}پمی که بندروی 

 {2 برد}پی تنبل میآب و دانه یاد مرا به
 راه توراه

 {1 زیر باران که بماند}پ
 ای که دل به رهایی دهد، سزای پرنده

 {2 مرگ است}پ
 اما پیراهن تو

 {1 هرکجا که فردا بیاید}پ
 افتدبه خاک می

 (. 32: 1382{)پاشا، 2 پ«}شودو پر از راه می
که هر بند دو پلكان دارد.  در شعر فوق با سه بند پلكانی مفهومی مواجه هستیم

ای است پرنده» و پلكان دوم هر بند در مورد« راهپیراهنی راه» پلكان اول هر بند در مورد
راه پیراهن وجه تصویری مشترک این دو راه قفس و راهاست. راه« که در قفس بوده

به و هم  پلكان است. عبارت به خاک افتادن که هم به معنای به خاک افتادن پیراهن
کند و در تبدیل عناصر خاک افتادن پرنده است، نقش لوال را در این شعر بازی می

راه شده است. در بند انتهایی شعر، پیراهن راه شعری به هم و رخداد استحاله مؤثر واقع
ای که دل به رهایی زمان نیز پرندهبه عنصری دیگر یعنی راه استحاله یافته است و هم

 استحاله یافته است. «راه»داده بود، به 
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 اتهایی حرفزند و/ ادامهشود گاهی/گاهی که زنگ میتلفن هم احمق می :10 مثال
 رسد//از گوشی به گوش نمی

ت از اهایی حرفمزاحم هم که باشی/ حرفی هم که نخواهد از سیم بگذرد/ ادامه
 شوی//رو وارد میگوشی هم که به گوش نرسد/ باز از همین درِ روبه

شناسی/ فریاد نزن!/ گفتم که فریاد نزن!/ احمق که نیستم/ فریاد نزن!/ گفتم که مرا نمی
 ها...//ی این حرفشود ادامهزنی و آرام از در خارج میکنم/ فریاد نزن!/ نمیگریه نمی

کنم/ گاهی زند و/ من تنها در را باز میشود گاهی/گاهی که زنگ میتلفن هم احمق می
 (26-25: 1379)عابدی، « دارم!د این در/ گاهی که گوشی را برنمیزنکه زنگ نمی

« در»زند، در قسمت پیشااستحاله، به عنصر که زنگ می« تلفن»در این شعر عنصر 
باز از »زند در قسمت پسااستحاله تبدیل و استحاله شده است. دو عبارت که زنگ نمی

ی این شود ادامهاز در خارج میزنی و آرام نمی»و « شویرو وارد میهمین درِ روبه
ترین اجزا بخش لوال هستند که اند، اصلیکه عنصر در را وارد روایت کرده« ها...حرف

ی اند و استحالهعنوان میانجی بازی کردهنقشی اساسی را به« زنگ زدن»در کنار فعل 
 را ممكن کرده است.« در« به « تلفن»

اول، هر  جز بندسطری پلكانی مرتب است، به بر این، در این شعر که از مدل افزون
و در انتها یک عبارت در مورد « تلفن و گفتگوی تلفنی»بندی به ترتیب عباراتی در باب 

دارند. در بند اول عبارات مربوط به تلفن و گفتگوی تلفنی وجود دارد؛ اما عبارات « در»
ی شاعران حرکت و دههای از سفیدخوانی است که غایب است که نمونه« در»مربوط به 

 هفتاد بر آن تأکید دارند.

 ی مشوش:هایی از استحالهنمونه
 ی اول / به سویدیوانه شان کشیده شد//سبز/ برهنگی درختی رودکنار/ زیر» :11 مثال

دانم از ما سه نفر کدام دیوانه بود//رودکنار/ ماه گریخت/ دومی/ به سوی من/ اکنون نمی
 (.42: 1379همه خوانی، ) «رنگپریدهدرخت سبز / یا ماه 

ی دومی در کنار سه عنصر ی اول و دیوانهدر این شعر سه عنصر راوی، دیوانه    
درخت و رود و ماه وجود دارند که در هم تنیدگی و نامرتب بودن این عناصر را در سه 

اد تنیدگی باعث ایجهمو همین جابجایی عناصر شعری و در کنیمبند شعر مشاهده می
به سه عنصر دیگر را ممكن  اول ی سه عنصری ذهنی شده است و استحالهلوال و فاصله
 کرده است.
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 اتاق در را بیتی بوی/ مداد هایتراشه گذشت/ ومی هاصفحه امنقطه آخرین از :12 مثال
 //کردمی بلند

 //اتهایجیب در کوچه از چیزی/ بود آویزان لباسیچوب به تو بغض
 //بود مانده کلمه چند پنجره به اترسیدن تا و/ بودند شده غرق خیابان در شعرها
 //پیچید هاصفحه در مداد رطوبت/ درآوردی اتتن از را بیتی
 شد/ و تمام اتنام ینقطه در امصدای/ زدم کنار تو بوی تا را اتاق هایتراشه من

 لباسیچوب یک هایجیب ام/ دردستان
 (.30-29: 1393)سوهانی، « کردند شعر را خیابانی

 
 های ترکیبیمدل. 4. 2

اشعاری هم هستند که ترکیبی از الگوهای  های ساختاری یادشده،بندیدسته برعالوه 
ش و هم اند؛ مثالً شعر زیر هم الگوی سطری پلكانی مشو  مذکور را در خود گنجانده

 شكست و پیوند را با خود دارد.
]روشن کنیم یک قلم / ی دوبارهیبه خیابان کشیده مرا/ با اسب/ با درشكه :13 مثال
به چارسو کجا / رهگذرانی از چادر/ رهگذرانی از چارقد// گم شده است[ جااین
/ کشمبازار را به کناری می// جا گم شده است[]روشن کنیم یک مو این/ روند؟می

جا بوده و اینم]روشن شد یک قلم/ شودبه چادر هیچ مادری سیاه نمی/ ام اماانگشتان
 //است؟[

 (.17-16: 1380)شوهانی، « کشم با اسبخود را می/ از انتهای خیابان/ درشكهبی
ی شعر، شكست و اند. فرم استحالهاستحاله یافته« موقلم»به « مو»و « قلم»دو عنصر 

 های شعر نیز کامالً واضح و مشخص هستند.پیوند و سطری پلكانی است و پلكان
 

 اساس عناصر دخیل در استحاله ها براستحالهبندی مدل. 3
بندی بندی دیگری نیز برای استحاله در شعر حرکت قابل ارائه است و آن دستهدسته

است. اهمیت این « پسااستحاله»و « پیشااستحاله»بودن عناصر براساس عینی و ذهنی
هنی است و ، فیزیكی نیست؛ بلكه تجریدی و ذبندی در این است که گاه استحالهدسته

های های فراوانی از استحالهکشف آن به دقت مخاطب در نوع استحاله نیاز دارد. نمونه
فهم و درک  شده است؛ بنابراین اشاره به این مسئله درذهنی در شعرهای حرکت دیده 
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ی شعر، ها و واحدهای سازندهالمثلی ضربمؤثر خواهد بود. استحاله شعر حرکت
    اساس نوع عناصر  ای دیگر از این نوع هستند. بره جملهای بی جملهاستحاله
 توان ارائه داد:بندی زیر را میهای شعر حرکت دستهشده در نمونهاستحاله

 آهو و ببر ی، استحاله1ی پرده به سیب در مثال الف: مدل عینی به عینی: مانند استحاله
 در حسنک به حسنک یاستحاله و 3 مثال در روزنامه به نامه و روز ،2 مثال در شاعر به

 .8 مثال
در شعر « ماه اسفند»اسفند دودکردن( به ) ی اسفندمدل عینی به ذهنی مانند استحاله ب:
زند از چراغى فریاد مى/ ایمقرمز رسیدهبه چراغ/ فروشدمرد شهرستانى روزنامه مى» زیر:

در فكرم / نو مانده است؟ اش چند روزنامه تا سالِهمه/ خرممى/ ترسمکه سبز شود مى
ها در فكرم که باز هم ام براى بچهدر فكرم زن/ خرمخواهد مىام لباس مىزن

چیزى تا بهار نمانده / زنمروزنامه را ورق مى/ کندزنِ کولى اسفند دود مى/ قرمز!چراغ
/ بس کن زن!/  آیدبوى اسفند مى/ خواهدها لباس مىدر فكرم زنم براى بچه/ است

 «آیدبهار مى/ کندزن اسفند را تمام مى/ ترسمزنم از بهارى که سبز شود مىفریاد مى
 (.13-12: 1393پاشا، )

 ج: مدل ذهنی به ذهنی: 
کار کند؟/ بیایید ی راه/ بفهمد که اشتباه آمده است/ باید چهآدم اگر میانه :14 مثال

      بارش/ برای ر کولهقدر آفتاب د شود؟/ چهامتحان کنیم که اگر برگردد چه می
 یی بگیرید انجام دهید(//ماَند؟/ )این کار را گوشهکردن باقی میطلوع

قدر  که روز روشنی داشته باشد چهحال اگر به راه خود ادامه دهد چه؟/ احتمال این
 شود(//تر میاش چند باران از حالت قبل خشکاست؟/ )اگر حساب کنید احتمال

راه/ اصلن برگردیم به اولِ آن کس که شعر برگردیم به اول این شعِر راهپس بیایید باهم 
 شعر که آن اولین کس گفت//گفت/ آن اولین

 (10: 1378نیا،  )فرهمند« ایمکه اشتباه آمده... مثل این
اشتباه روایت شعری همه در فرهمندنیا( به)اشتباه روایت شعری شاعر  شرح استحاله:
 طول تاریخ.

« یكی بود یكی نبود» ی عبارتتوان به استحالههایی دیگر از این شعر مینمونه عنوانبه
 «زمستان»ی استحاله (،8: 1376پاشا، )« داستان» در شعر« یكی نبود دیگری هم نبود»به 
 ( اشاره کرد.94-93: 1372)خالقی، « ردپا»در شعر « پایان»به 
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 د: مدل ذهنی به عینی:  
« شعر» به « راز» ی (، استحاله39: 1382به پرواز ) پاشا، « من» ی به عنوان مثال استحاله

 (.49و48ای واقعی)همان: ای خیالی به گربهی گربه(، استحاله40)همان: 
 

 استحاله، ایهام، جناس تام .4
ویژگی ساختاری شعرهای حرکت و اینكه در آن گذر از فضای پیشااستحاله به 

های متنی خود به یفضاسازپسااستحاله الزم است، باعث شده است که شاعران در 
حداقل با دو سو  ی ایهامرو بیاورند. با توجه به اینكه همیشه در آرایه یهامااستفاده از 

ساختار و فرم شعر حرکت در ارتباط است و  مواجه هستیم، این آرایه به نحوی با
ی در شعر حرکت است. چیزی که شرط لوالگذاری هاروشاستفاده از ایهام یكی از 

گونه ینااست، عبور شاعرانه از فضای پیشااستحاله به پسااستحاله است. رخداد ایهام به 
د که باید به کننیماست که در فضای پیشااستحاله معانی و مفاهیمی را شاعران تولید 

ی اولیه به پایانی نحوی با معانی و مفاهیم پسااستحاله در ارتباط باشد و گذر از مرحله
هایی بكر این کار یهاماشاعران با ایجاد  و پذیر کند و بر مخاطب تأثیر بگذاردرا توجیه

و . در این میان جناس تام نیز با همین ساختار به ایجاد این فضای دوگانه اندکردهرا 
 کند.یمکمک  هاآنترکیب 

 
، با خط تیره دادهرخشده از شعرهای حرکت، آنجا که ایهام یا جناسی ی آوردههامثالدر 

 است.  شدهمشخص
تعبیِر / تا چند مشت بر این در؟/ باز کن/ امجا رسیدهبه این باددست در دستِ  :15 مثال

 //کنباز / در مشتِ من است/ امات شنیدهخوابى که برای



 (34پياپی) 1396، زمستان 4ی شماره ،9 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  74

 

ولى / ات کردمصدای/ گذشتدخترى با روسرىِ تو مى/ در خواِب من عجیب بود
بعد به / دیدم پر از روسرىِ توست/ کرده بود بُردمباد ام که دست به جیب/ برنگشت

 //جا نبود رسیدمجایى که این
 تارِ/ دآوَرَات را مىیى از روسرىمچاله.../ شود این در بازباز مى/ هر بار که باد بیاید

 (.7-6: 1376پاشا، )« ام کو؟پس کبریت/ بََرمام مىدست به جیب/ دارمموى تو را برمى
کند و یمدر را داللت  بازکردنمشت و هم  بازکردنی شعر هم بندها در« بازکردن»

ی باد که ایهام نقش دارد و نیز کلمه دادهرخی کند که در استحالهیمنقش لوال را بازی 
 تبادر دارد.

موی پیرمرد / قلمبكشدرا به هم نریزید/ بگذارید چپق  صحنه/ دست نزنید :16 مثال
 برداری//آماده و دوربینِ ما هم برای فیلم

/ ببارد برف/ و زوم باشد همین آرامآرامتا  بگذاریدپاییز نه!/ پشتِ سرِ پیرمرد/ زمستان 
 اشدوربین روی دودکشِ آلونک

گوگ از / ونزنیددست میرفت/ ست که انتظارش می/ چپق همان چیزیاگر بگذارید
 شوهانی،)« زنیددست میچنان افتد/ و هممی صحنه پرد/ چپق ناتمام رویخواب می

1382 :24-25.) 

استحاله شده است؛ اما « زدنی دیگردست»در ابتدا، به « زدندست»در این شعر 
در طول شعر است، این استحاله را ممكن کرده ها که ناشی از حرکت ای از ایهامشبكه

است و همین ایهام، تمهیدی است که شاعر در ایجاد لوال به کار برده است. دوربین 
گوک نیز ازجمله عناصری هستند که در لوالگذاری نقش مو، چپق، ونبرداری، قلمفیلم

 دارند.
یک قلم  روشن کنیم]/ دوباره ییکشیدهمرا به خیابان / با اسب/ با درشكه :17 مثال
 // جا گم شده است[این

یک  روشن کنیم]/ روند؟به چارسو کجا می/ رهگذرانی از چادر/ رهگذرانی از چارقد
 // جا گم شده است[مو این

روشن ]/ شودبه چادر هیچ مادری سیاه نمی/ ام اماانگشتان/ کشمبازار را به کناری می
 //جا بوده است؟[مو اینیک قلم شد
 (17-16: 1380شوهانی، «)با اسب کشمیخود را م/ از انتهای خیابان/ درشكهبی
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با توجه به فضای شعر سه معنا به خود گرفته است؛ « کردنروشن»در این شعر فعل 
رنگ روشن کشیدن. نیز کشیدن به دو معنای  .3شدن و . متوجه2کردن؛ . چراغ روشن1

ها ناشی از است که تمام این ایهامکردن در شعر متجلی شده کردن و حملنقاشی
ها را خلق کرده است. برخورد دو فضای نقاشی و خیابان در شعر هستند که این ایهام

ی جرم و ی اجرای نمایش و هم به معنای صحنهصحنه در این شعر هم به معنای صحنه
م برداری است. کشیدن هم به معنای استعمال دخانیات و هی فیلمهم به معنای صحنه

دهید  به دو معنای اگر اجازه دهید و اگر قرار« اگر بگذارید»کردن است. به معنای نقاشی
 کند.را به ذهن متبادر می

 
 پژوهش جینتا. 5

 یکل بخش سه یدارا شهیهم د،یآدرمی حرکت شعر یبنددسته در که یشعر هر: الف
 «استحاله» و «یانجیم ای لوال» ،«شااستحالهیپ» نیعناو با مقاله نیا در بخش سه نیا. است
 استحاله یمرحله از بعد شعرها از یبعض در البته و است شده داده حیتوض و فیتعر
 با حرکت شعر لیتحل و یبررس. افتی توانیم زین «پسااستحاله» نام به یالحاق یبخش
 .شودیم آسان یادیز حد تا میمفاه نیا افتیدر
 از یبیترک یهامدل و یمواز یپلكان وند،یپ و شكست ،یاخوشه یاستحاله یهامدل: ب

 .هستند حرکت شعر یهانمونه در پرتكرار یهانمونه
به  شااستحالهیپ یدر آن گذر از فضا نكهیحرکت و ا یشعرها یساختار یژگیو :ج

استفاده از  بهخود  یمتن یهایشاعران در فضاساز کهپسااستحاله الزم است، باعث شده 
با دو سو مواجه  حداقل هامیا یهیآرا در شهیهم نكهیا به توجه با. اورندیب رو هامیا

با ساختار و فرم شعر حرکت در ارتباط است و ای گونهبه هیآرا نیا بنابراین، م،یهست
 .است حرکت شعر در یلوالگذار یهااز روش یكی هامیاستفاده از ا

 
 یادداشت

 هایمثال یهارائ امكان ایجاد برای و حرکت شعر نوشتاری شكل به توجه با در این مقاله، .1
شود و با می داده نمایش//  با شعر بندهای یفاصله و/  با شعر هایمصراع بین یفاصله بیشتر،

های پاشا، متفاوت از معیار است، در اساس ایده شعر حرکت بر الخطتوجه به اینكه رسم
 تغییر داده نشده است. الخطنگارش اشعار، رسم
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