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 چکيده
از نظریه با استفاده  ابتدا  این است که در  بر  این مقاله سعی  واره در سبکي طرحدر 

هاي سبکیِ شعر معاصر را از طریق نشانسو بعضی از دگرگونیشناختی، از یکناسیش
و از سوي دیگر با   شعر باباچاهی نشان دهیماي در  وارهها و تغییرات طرحادن انحراف د

مورد بررسی قرار گیرد   ،وارهخوانش و تحلیل دو شعر از باباچاهی، گسست چند طرح
هاي  وارهاي و چگونگیِ خلق طرحوارههاي طرحتا با در نظرداشتن چگونگیِ گسست 

از جمله   یابیم.هاي سبکی او دست  بتوانیم به بعضی از مؤلفه   ،جدید در شعر باباچاهی
هاي سبکی  توان از ویژگیآمده در این تحقیق که به روشنی میهاي سبکی به دست مؤلفه 

ي ظرف و مکان  وارهاعوجاج ساختاري و گسست طرح  ،شعر باباچاهی محسوب کرد

نگارندگان مقاله،  انجامیده است. به زعم   ي ریزواره است که در نهایت به خلق طرح 
در  سبک سنتی  دستشناسی  به  و  ویژگیتحلیل  چنین  دادن  سبکی  هاي 

 . اشعاري ناتوان است
 واره.واره، خلق طرحشناختی، علی باباچاهی، گسست طرحشناسی سبک های کليدی:  واژه

 

 . مقدمه 1
از دههدهه بسیار مهم و جریاني هفتاد شمسی یکی  این دهه شعر هاي  در    ساز است. 

 ت حاصل  ــي نخسهـ. این تحوالت در وهلاي بودفارسی شاهد تحوالت اساسی و ریشه
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شناختی ساختارگرا  هاي زبانکه باعث ورود سیل عظیمی از تئوريرواج بازار ترجمه بود  
 ستاوردهاي مدرنیته و ظهور  و پساساختارگرا به فضاي ادبی ایران شد. از سوي دیگر نقد د

منجر به تغییر نگاه بخشی از شاعران به زبان و فرم و ساختار شعر   ،هاي پسامدرندیدگاه
در بین شاعران    .مدرن در ایران بودام این تحوالت، ظهور شعر پست شد که حاصل تم

کنون،  ي هفتاد تا  شعر از دههاچاهی با چاپ حدود شانزده مجموعهعلی باب  ،مدرنپست
ي هشتاد شمسی ي گذشته یعنی دههدر دو دههاما    ؛ی از پرکارترین شاعران بوده استیک

معاصر بوده   هایی متوجه شعر نقد  ي مطبوعات که در عرصه  با وجود آني نود،  و دهه
در این  هرچند  .شمار چند کتاب در این زمینه نوشته شده استاست، به صورت انگشت 

 ,ایمتحلیل اشعار زبانگراي معاصر بودهآکادمیک( در  د علمی)ها کمتر شاهد رویکرنوشته
دهایی که به صورت  از جمله نق  .ي نقد ادبیات معاصر تألیف شده استهایی در زمینهکتاب

از    منازعه در پیراهن ، کتابی است با عنوان  ي هفتاد شمسی پرداخته استاعم به شعر دهه 
به اشعار تنی    هفت صفحه کهوبه حجم صدوسی  مقاالتی استبهزاد خواجات که مجموعه

دهه شاعران  از  استچند  نکرده  اي  اشاره  باباچاهی  به شعر  البته  و  پرداخته  هفتاد    . ي 
هاي اخیر به صورت اخص به شعر باباچاهی  ( تنها کتابی که در سال 1381)خواجات،  

است   کتابی  عنوان  پرداخته  با  لوطیج  محمد  زرداز  گل  اعظ  هفتاد  قسمت  کتاب  که  م 
و حدود هشتاد صفحه ابتداي کتاب به    ي اشعار باباچاهی به انتخاب مؤلف استگزیده

ي شعر  ی نیز در زمینه مقاالت (  1393)لوطیج،    .استتحلیل شعر باباچاهی اختصاص یافته  
هاي زبانی در  سازيي »برجستهمقالههی نوشته شده  است، مانند  مدرن و شعر باباچاپست

ي جلیل شاکري و  شناختی جفري لیچ« نوشتهبر مبناي الگوي زبان   شعر علی باباچاهی 
محمدي  مقالهسمیه  همچنین  و  پستنسب  »شعر  عنوان  با  نوشته اي  ایران«  در  ي   مدرن 
استفاده از روش و رویکرد ما در تحلیل اشعار باباچاهی در این مقاله  اما    ابراهیم محبی.

شناختی است. براي این کار دو شعر از باباچاهی را  شناسیواره در سبکي طرحنظریه 
اي را در ساختار این اشعار  وارهوانیم انحراف گفتمانی و گسست طرحانتخاب کردیم تا بت

توانستیم به تحلیل بیش  دودیت حجم مقاله نمیه به دلیل مح بدیهی است ک  .نشان دهیم
عیار و تفهیمِ  ي موارهدادن طرح. از سوي دیگر براي نشاناز دو شعر باباچاهی بپردازیم

واره« مجبور به آوردن شاهد مثالی براي قیاس بودیم که این شاهد  اصطالح »تحکیم طرح
عار  انتخاب آن است که اش  دلیل این ار شعري عباس صفاري انتخاب کردیم.مثال را از آث

مند مورد دلیل سادگی زبان و ساختار پیکره  ي اخیر بهو آثار عباس صفاري در دو دهه
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هاي متعدد رسید، از سوي دیگر باباچاهی  ي مخاطبان قرار گرفت و به چاپتوجه قاطبه 
 ها یک دهه است. و صفاري تقریباً متعلق به یک نسل هستند و تفاوت سنی آن

تر از آن سعی  وانش شعر باباچاهی نیست بلکه مهمن مقاله تنها چگونگی خهدف از ای
د به  براي سبک در   آوردن معیارهایی است  زبانگراست  آثار شعري  دید    شناسی  از  که 

هاي سبکی چنین  تی در تحلیل و به دست دادن ویژگیشناسی سننگارندگان مقاله، سبک
 اشعاري ناتوان است. 

شناسی  گاه پا را فراتر از رویکردهاي سنتی سبک یران هیچشناسی در امطالعات سبک 
شناسی تألیف و  ي سبکي نود شمسی، چندین کتاب در حوزهنگذاشته است. اما در دهه

کرده است. از آنجا   هاي جدید و متفاوت هموارجمه شده است و راه را براي پژوهشتر
به افقد دریچهتوان هاي جدید می که طرح دیدگاه هاي نو بگشاید و سمت و سوي  اي 

له سعی شده با استفاده  در این مقا  ، شده نمایدها را متوجه مسیرهاي کمتر تجربهپژوهش
هاي مهم آن به شمار  شناسی شناختی نیز از شاخههاي علوم شناختی که سبک از بالقوه

متفاوت به    ،رودمی از  یکی  تحلیل شعر  و  دبررسی  پرداخههترین شاعران  اخیر  ته  هاي 
 شود.

شناسی است که در  ي مطالعات سبکشناسی شناختی رویکرد نوینی در گستره »سبک 
،  شناسیي سه قلمرو زبانیکم رشد و نمو یافته و از مواجهه وي نخست قرن بیستدهه

هاي  ها و قلمروار شده است و از آنجا که با رشتهمطالعات ادبی و علوم شناختی پدید 
مر  به شمار میرشته میان  تبط است، رویکرديمختلفی  )فتوحی،  اي    - 159:  1392رود.« 

مراتب    شناسی شناختی مجالی بهکه معرفی و طرح اصول و مبانی سبک ( از آنجا  160
از یک مقاله چند صفحه داردبیش  نیاز  ف  ،اي  به  اینجا  به چند موضوع  در  راخور بحث 

 .پردازیمباباچاهی میسپس به تحلیل و بررسی شعر محوري پرداخته  
 

 وارهی طرح. نظریه2
هاي  پردازد که یکی از مؤلفهشناسی شناختی به این موضوع می واره در زباني طرحنظریه 

براي بازي    براي مثال اگر کسی به ما بگوید که  .است  «واره»طرحي بشر  ي فاهمهمهم قوه
از محلوارهرود ما در ذهن خود هم طرحفوتبال به ورزشگاه می به نام  اي  ورزشگاه  ی 

بهاي  وارهداریم و هم طرح بازي.  بازي فوتبال و قواعد  ما  همیناز  به  اگر کسی  ترتیب 
احل تحصیل در ذهن  اي از مر وارهرود هم طرحوید که براي تحصیل به دانشگاه میبگ
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توان گفت که  و قوانین دانشگاهی. درنتیجه می   اي از محل دانشگاهوارهداریم و هم طرح
، وابسته به ادراک  ها از آنجا که وابسته به تجربه استدراک ما از محیط، اشیاء و پدیدارا

ان، صرفاً معناي قاموسی  توان گفت که معناي واژگاي و پیشینی است؛ پس میزمینهپس
لغتنامه دایرهو  معنی  بلکه  نیست  واباي  که  است  تداعیالمعارفی  به  تصویري،  سته  هاي 

انتزاعی و غی از واژهمفاهیم  ما  به عبارت دیگر  رفاً یک معناي  ص  «دانشگاه»ي  ره است؛ 
شود که وابسته به  صوري ساختاري در ذهن ما ایجاد میبلکه ت  ،کنیممنفرد استنباط نمی

ي خود هام و وضوح این تصوّر نیز به نوبچند ابه. هراي و پیشینی ما استزمینه دانش پس
هست نیز  دیگري  ابعاد  و  فرهنگ  اقلیم،  به  یک    ؛وابسته  براي  دانشگاه  مفهوم  یعنی 

 ي دانشگاه کابل متفاوت است. آموخته نشگاه آکسفورد با یک دانشي دا آموخته دانش
 

 ادبی  هایوارهطرح. 1.2
واره است، در  به همان صورت که ادراک ما از مناسبات اجتماعی و بینافردي وابسته به طرح 

اي ما است؛ براي مثال  زمینه هایی وجود دارند که وابسته به دانش پس واره دنیاي هنر نیز طرح 
هایی از  واره اگر کسی به ما بگوید که یک غزل، قصیده یا رباعی سروده است، ما از قبل طرح 

دهند؛ یعنی  یل می ها »انتظارات« ما را تشک واره ها در ذهن داریم؛ این طرح هرکدام از این قالب 
بند یا یک  خواند یک ترجیع اگر کسی بگوید یک غزل سروده است، اما چیزي که براي ما می 

توان نتیجه گرفت که یکی از انتظاراتی  کند. پس می مسّمط باشد، انتظارات ما را برآورده نمی 
ت. به همین  واره« اس واره« و »حفظ طرح کند، »تحکیم طرح اي ما ایجاب می زمینه که دانش پس 

زند، عماًل  دلیل زمانی که نیما یوشیج دست به شکستن تساوي طولی ارکان شعر کالسیک می 
ها دارد،  واره افتد و از آنجا که انسان ذاتًا تمایل به حفظ طرح واره« اتفاق می یک »گسست طرح 

نشناسد. اما باید  ها مقاومت کند و آن را به رسمیت  واره طبیعی است که در برابر گسست طرح 
ها و از دیگرسو مشروط  واره دانست که تکامل هنر و دانش از سویی منوط به گسست طرح 

 هاي جدید است. واره به خلق طرح 
 
 واره. تکامل طرح2 .2

هاي  واره این است که این نظریه، سازهي طرحاز عوامل کلیدي در توسل به نظریه»یکی  
سه راه وجود دارد که   کلطوربیند. بهر حال تکامل میبر اساس تجربه، د  دانش را پویا و

 تواند تکامل بیابد: طرح واره می  ها یکاز طریق آن
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 واره؛اي جدید به طرحشدن یافته الف: جذب: اضافه 
 واره؛و تحول حقایق یا روابط درون طرح ب: تنظیم: تغییر

 ( 140: 1393ول  هاي نو« )استاکوارهج: بازسازي: خلق طرح
جهانی،  هاي  وارهي مختلف اشاره دارد: طرحواره در یک بافت ادبی به سه حوزه»طرح

هایی  وارههاي جهانی آن دسته از طرحوارههاي زبان. طرحوارههاي متن و طرحوارهطرح
ي انتظارات ما از  هاي متن بازنمایندهواره. طرحکار داردگیرد که با بافت سرورا در بر می

  دهی ساختارهایشان بر ما اي جهانی در قالب توالی و سازمان هوارهکه طرح  اي استشیوه
هاي مناسب  ي نظر ما نسبت به صورتهاي زبان در بر گیرندهوارهکنند و طرحظهور می

ها، گسست در انتظارات و توقعات  شناختی است. با توجه به اینبندي زبانسبک و الگو
 ( 142: همان« ).سازد« را میانحراف گفتمانی»ما از ساختار سبکی 

، شعریت و شعربودن  هاي جهانی ارائه کنیموارهبراي طرح  اگر بخواهیم مثال ملموسی
  ،بودن شمولیت جهانی نداشته باشدتوانیم مثال بزنیم: اگر موزون و مقفییک اثر را می 

ي متن این است که  وارهي جهانی است. منظور از طرحبودن شعر یک مؤلفهلحداقل مخیّ
ند برخوردار باشد  مست که از یک ساختار دستوري قاعدهبودن یک متن منوط به این ا متن

. نشینی و جانشینی و غیره است، کنش خطی زبان و روابط همزبان  يوارهو منظور از طرح
، نوعی انحراف  ها گسستی در انتظارات ما اتفاق بیفتدارهوحال اگر در هرکدام از این طرح 

 ها شود.وارهجر به جذب، تنظیم یا بازسازي طرحتواند من آید که می گفتمانی پدید می
ي  بخشی قوهاي است که باعث قوامزمینه واره، دانش پس، طرحگونه که گفته شدهمان
  اي زمینهو همین دانش پسکند  تسریع می عت ادراک ما را تسهیل و  شود و سر فاهمه می

انتظارات ما را تشکیل می از شعر، قوالب  دهد. اگر ما براي گونهاست که  هاي خاصی 
بند و مستزاد و مسمّط تعریف  بند و ترکیبمانند غزل، قصیده، رباعی و ترجیعخاصی  

خاص  ،ایمکرده قواعد  و  چهارچوب  ایجاد  بدون  که  است  دلیل  این  اساساً به  دانش    ، 
شود که اگر ایراد و اشکالی در  اي باعث می زمینه شود و دانش پساي ایجاد نمیزمینهپس

یگر قادر به تشخیص حد و  و از سوي د  باشیم، قادر به اصالح آن  رعایت قواعد رخ دهد
هاي زبانی و فکري شعر  ها؛ براي مثال از طریق دانستن ویژگیهاي هر یک از گونهمرز

ها از یکدیگر  هم قادر به شناخت و تمیز این سبکعراقی یا هندي    سبک خراسانی یا 
ها. با ظهور  خواهیم شد و هم قادر به تحلیل و شناخت جزئیات دستوري و بالغی آن
و هم دست  شعر نیمایی نیز پژوهشگران، هم تعریفی براي قالب شعر نیمایی ارائه کردند 
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هاي بسیار  . یکی از ویژگیشعر زدند  ي نوظهورهاي این گونهبه تبیین و تعریف ویژگی
است. سعید   «ساختمندي»و   «مندي»پیکرهمهم که براي شعر نیمایی تعریف و تأکید شده 

کتاب   در  دگردیسیحمیدیان  دگرگونی   داستان  روند  به  می که  نیما  شعر  ، پردازدهاي 
کلیه می نو  »در شعر  رونویسد:  عناصر  باشندي  پیوسته  هم  به  باید  بهساختی  که  طوري؛ 

مثالً یک ک  آورند که حتی  پدید  را  منسجم  لَختِ  دستگاهی کامالً  قافیه و  لمه، تصویر، 
ها و عبارات شعر نیز  ساخت تمامی لَختر با کل دستگاه در آن نباشد. ژرفناپذیتوجیه

ي آغاز تا پایان شعر  را بدون هیچ گسل و گسستی از نقطه باید بتوانند خط یا زنجیري  
ها  پیوستگی اجزاء و لَختهماین به  ( 301:  1383« )حمیدیان،  .ست مثل نثرپدید آورند در

، همان چیزي است که  شودو ویژگی مهم شعر نو از آن یاد میکه به صورت یک قاعده  
ي خود افق انتظارات  زمینه نیز به نوبهزمینه یاد کردیم. دانش پسعنوان دانش پساز آن به

اي در  سازد که بر اساس آن هر خوانندهواره میطرح  یک  در نتیجه   دهد ورا تشکیل می
دارد انتظار  نو  با شعر  این طرحبرخورد  باشد. همان،  رعایت شده  با  واره  نیما  که  گونه 

و به تبع آن یک    ايوارهلی ارکان شعر عروضی، یک گسست طرحشکستن تساوي طو
اي  واره( طرحخلق« )بازسازي»و    «تنظیم»،  «جذب»انحراف گفتمانی ایجاد کرد که منجر به  

پیشین    يوارههاي اخیر نیز شکل دیگري از شعر ظهور کرد که آن طرح. در دههجدید شد
 و مورد انتظار مخاطبان را شکست و انحراف گفتمانی جدیدي را ایجاد کرد. 

 
 ی نيمایی در شعر باباچاهی واره. گسست طرح3

هفتاد شمسی با انتشار دو  يدهه ي دوم از جمله شاعرانی است که از نیمه علی باباچاهی
باراننمشعر  مجموعه میو    نم  عذابم  گفتمان  دهدعقل  انحراف  گسسـیک  و  ت ـی 

هاي بسیاري، مجموعه ان تا کنون نیز با انتشار  اي در شعر نو ایجاد کرد و از آن زموارهطرح
هه  سعی در حفظ و پیشبرد آن انحراف گفتمانی کرده است. شعر باباچاهی در این چند د

اصله گرفته است؛  مندي و ساختمندي مورد نظر نیما و دیگر شاعران شعر نو ف از آن پیکره
و تشتت  هاي مهم سبکی شعر او را عدم ساختمندي  توان یکی از ویژگیبه همین دلیل می

که به سراغ شعر    ماند. قبل از آننویسی می نگاري و پریشاناري دانست که به جنونساخت
م نسل او که بر  الزم است مثالی بیاوریم از شعرهاي یکی از شاعران ه  ،باباچاهی برویم

شعر وفادار ماند. عباس    «ساختمندي »و    «مندي»پیکرههمان اسلوب    خالف باباچاهی به
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، با انتشار چندین  ي هشتاد شمسی، اما در دههایران نبودکه مقیم    صفاري با وجود آن
 رو شد:ندگان روبهشعر اقبال عام یافت و با استقبال خوانمجموعه

 باران در این شهر ساحلی 
 مسافري تنهاست 

 اندازش را  که چشم
 آراید به میل خویش می
 کند ها کم میاز سرعت ماشین

 افزاید و به سرعت رهگذران می 
 صف اتوبوس را  

 از کنار خیابان 
 کشاند کش دیوار میبه سینه
 کند هاي باطله را چتر میروزنامه

 که در انتهاي خیابان  و پیش از آن
 به دریا بزند، 

 هاي ساحلی را رستوران
 ترین ساعت روز در خلوت

 انبارد. کشیده می از مشتریان آب
 دارم ناشده را دوست میبینیهاي پیشمن باران

 ها  دن بچهدوی
 آهنهاي راههجوم کبوتران به پل

 هاي تنبل شدن چُرت کشتیپاره
 ها در بارانداز                                          

 پنجره  يترین گوشهها، در گرم تفاوتی گربهبی
 هاي خیس چسبندگی پیراهن
 وار عضالت جوانبرجستگی تندیس
 ها هاي پنهان به چهرهو بازگشت رنگ

 ... ها، به آجرها ها، به سنگبه برگ
 کند کسی در باران نقش بازي نمی
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 داند هم میترین بازیگر حتی خودپسند 
 شده  مردم غافلگیر

 (37: 1390)صفاري، تماشاگران خوبی نیستند.  
« را در  باران»(  personificationشاعر در این شعر با استفاده از صنعت تشخیص )

شود، بارش باران  نشده وارد شهر میبینی که به صورت پیش  کندهیأت مسافري تصویر می
اند در  سافرانی که در صف اتوبوس ایستادهم  ها کم شود.سرعت ماشین  ،شودباعث می
نتیجه می  هاپناه بگیرند، کبوتران در زیر پل  کنار دیوار گیرد که  پناه گیرند و در نهایت 

را آشکار میرنگ  باران، پنهان  ت هاي  و  نقابکند  از چهره میمام  را  زداید و ماهیت  ها 
ترین  کند. در این وضعیت حتی متبحرها را آشکار میواقعی پدیدارها، جانداران و انسان

دانند مردمی که باران غافلگیرشان  ؛ زیرا میزنندران نیز نقاب بازیگري را کنار میبازیگ
ي یک منتقد  خواهیم به دیدهکنند. شاید اگر بها توجهی نمیبه بازیگري آن  ،کرده است

ن شعر انگشت  بتوانیم بر نقایص ساختاري ای  ,سختگیر ساختارگرا به این شعر نگاه کنیم
بگوییم می  اینبگذاریم و  بدون  نارسایی    توان  و  پیام و محتواي شعر دچار کاستی  که 

ن  ست که چنیي اصلی این ا ما مسئلها  .گردد، بندها و سطرهایی را از این شعر حذف کرد
کند که  اي تبعیت میوارهمند و ساختمند است و از همان طرحشعري، در هر حال پیکره

بینیم واژگان داراي کنش خطی هستند  گونه که می، هماناز سوي دیگر   .نیما مبدع آن بود
ان خدمت  در  شعر  سلیس  زبانِ  درحالیو  است؛  معنا  وضوح  و  مفهومی  درسجام    که 

شعرساده و  هاي  ترین  بیابد  سلیس  نیز  را  شعر  زبان  خواننده  اگر  حتی  باباچاهی، 
بندي مفاهیم و  ، باز به سادگی قادر به جمعهنجارگریزي نحوي چشمگیري مشاهده نکند

نی بر  مبت  ،که سبک و سیاق شعر باباچاهی؛ چرا  رسیدن به انسجام مفهومی نخواهد بود
به یکی از شعرهاي باباچاهی  ؛ براي مثال  اي استوارهانحراف گفتمانی و گسست طرح

 اندازیم:  نگاهی می
 ها پسر دارند    دختر دارند رودخانه

 دهند فرزندانشانتشکیل خانواده می
 عروسیِ در آب    روبوسیِ در آب

 شده است یا نه؟ شان تضمینخوشبختی 
 کنند یا نه؟ رازشان را براي من و تو افشا می

 بوده شبی    گونیِ سنگینی شبی بوده    نیمه
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 اند در آبدادههل بده!     هل می
 هايِ از طرفِ ما آدم                          

 )هل بدهید گونیِ سنگین را  هايِ ما وَ شماآدم
 گونیِ سنگین را هل بدهید    در آب هل بدهید!(

 شود که رودخانه فراموش کند تالطمِ در آب    مانع نمی
 اش را رودخانگی                                                     

 رنگ بوده هاي از همهگونیِ سنگین هم که پر از چشم
 ام لبافی کرد یا که نکرد   گفت دیدهخیا

 شان سیاه بودند     همه                                   
 ام    آبی    عسلی بودند شنیده

 شان همه                              
 هاست در افعاِل پرسشی    کار غرقییدن چراغ

 بچراغانید!                                               
 کنند لبته ضیافت کوچکی در آب بر پا میگاهی ا

 زیر آب/باالي آب                                                      
 هایی که سکلت و جمجمهبا یاد محبوبکانی که    ا

 ( 80:  1392هایی که       )باباچاهی،که    فکّ و دهان و   دندان لبخندهایی
 
 بافتاری  کنترل -بافتاری  چارچوب   .1 .3

به دو اصطالح در سبکقبل از تحلیل این ش نیاز است   : شناسی شناختی اشاره کنیمعر 
«  چارچوب بافتاري »منظور از    «.کنترل بافتاري»و اصطالح    «چارچوب بافتاري»اصطالح  

زم نگهداري در ذهن  بندي متنی دست کم به صورت گذار مستلاین است که »هر پیکره
این است که »خوانندگان    «کنترل بافتاري»( و منظور از  196  :1394گارد،  است.« )نینانور

تس  آن  بر  بتوانند  باید  متن،  معنی  درک  دگرگونیبراي  بتوانند  تا  کنند  پیدا  و  ه لط  ا 
ي بافتار  ، نظریه سخندیگربه   (170« )همان:  ها ارزیابی کنند.چارچوبها را در  جایگشت
اي پیشین متن را در حافظه  هما هنگام خواندن یک متن همواره قسمت  ،گویدبه ما می
کنیم را با استفاده  ه در روند خوانش با آن برخورد میهاي بعدي کداریم تا قسمتنگه می

یشین درک و هضم کنیم. ناگفته پیداست که درک  از فرایند ارجاع به عناصر و موارد پ
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بافتار و چارچوب بافتاري مشروط به درک معنی متن است و درک معنی متن مستلزم  
ي متنی است و  وارهشروط به مسبوق به سابقه بودن طرحوضوح، و وضوحِ معنیِ متن م 

تلزامات  این اسبدون    پیشینی است.  واره، مبتنی بر دانش، طرحکه قبالً گفته شدطورهمان
 خوانیم:هنگامی که در ابتداي شعر این سطرها را میپذیر نیست.  نیز کنترل بافتاري امکان

دهند فرزندانشان/ عروسیِ در آب/  ها پسر دارند  دختر دارند/ تشکیل خانواده میرودخانه
د  کنن شان تضمین شده یا نه؟/ رازشان را بر من و تو افشا میخوشبختی روبوسیِ در آب/

 یا نه؟ 
معنی  . همه چیز مبهم است و به نظر بی اي تا اینجاي کار نداریمزمینه هیچ دانش پس
بودن و ابهام و عدم وضوح باشد  رسد.  شاید به دلیل همین نامتعارفو حتی مضحک می

بند دوم شعر نیز    هاي مبهمی ندارد.ی به ذخیره و نگهداري چنین عبارتکه ذهن تمایل
 رسد: و به نظر نامربوط میکند گویی را مضاعف میابهام و پریشان

هاي از طرفِ  دادند در آب آدمهل بده!/هل می  شبی/گونیِ سنگینی بوده/نیمه    شبی بوده/
هاي ما وَ شما )هل بدهید گونیِ سنگین را گونی سنگین را هل بدهید در آب هل  آدم ما/

 بدهید!( 
هاي شعر به  آنجا که تا پایان بند دوم، واحدها و عبارت  آنچه گفته شد ازبا توجه به  

نه مخاطب    ،صورت مبهمی گسترش یافته است، شعر نه چارچوب بافتاري روشنی دارد
ها  از محتواي گونیدر بند سوم    ؛ زیرا بر معنی تسلط ندارد. اماقادر به کنترل بافتار است

 شود:سخن گفته می
پر از چشمهاي سنگین هگونی یا نکرد/ گفت  هاي همهم که  بوده/ خیالبافی کرد  رنگ 
  .شانام/ آبی/ عسلی بودند/ همهشنیده شان/ام/ سیاه بودند/ همهدیده

هاشان سیاه گوید چشمافتد یکی میگار گفتگویی بین دو نفر اتفاق میدر این بند ان
قراین مخاطب را به این حدس  ین  عسلی بودند. ا  ام آبی/گوید شنیده بوده و دیگري می

بودهها حامل جسد انساندارد که گونی وامی ابتداي شعر  اگ  .اندها  به  ر در همین لحظه 
هایی  ، رودخانههایی که پسر و دختر دارندشویم که منظور از رودخانهبرگردیم متوجه می

است.   دختران  و  پسران  اجساد  از  پر  که  نتیجاست  که  اجساد  این  شاعر  تخیل  ي  هدر 
است هولناک  میجنایاتی  سپرده  آب  به  وقتی  فرزندا،  هیأت  به  رودخانهشوند  در  ن  ها 

 خوانیم:کنند. در بند پایانی شعر میانگار این اجساد با هم ازدواج میآیند و می
 هاست/ بچراغانید! راغیدن در افعال پرسشی/ کار غرقیچ
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از مصدر جعلی چراغیدن و هم  شود هم به دلیل استفاده  سطري که با ابهام خوانده می
«  افعال پرسشی» که منظور از   از این نظر که در زبان فارسی فعل پرسشی نداریم مگر این

اند و  اند و در آب غرق کردهها را کشتهبرانگیز جنایتکارانی باشد که انساناعمال سؤال 
را روشن کنید.    منظور از چراغیدن و بچراغانید این باشد که ابهام این اعمال جنایتکارانه

در سطرهاي    عیار است که ، یک تراژدي تمام آیدر خالف آنچه در ابتدا به نظر میاین شعر ب
 رسد: پایانی به اوج خود می

یاد محبوبکانی    کنند/ زیر آب/ باالي آب/ بالبته ضیافت کوچکی در آب بر پا میگاهی ا
 دندان هایی که. هایی که/ لبخندهایی که/ فک و دهان و/ که اسکلت و جمجمه

د، به صورت تصادفی کنار  ان شدهسادي را که به رودخانه ریختهگاهی جریان آب اج
کند. با  « تعبیر میضیافت »شدن اجساد در کنار هم را به کند؛ شاعر این جمعهم جمع می

این    ،ها رفع شود و معنیِ متن به وضوح قابل قبولی برسدبینیم که اگر ابهام این وصف می
واره در یک متن ادبی ؛ اما در ابتدا گفتیم طرحمند استوع شعر نیز در تحلیل نهایی پیکرهن

ارد و همچنین گفتیم منظور  هاي جهانی، متنی و زبانی  اشاره دوارهي طرحبه سه حوزه
ند برخوردار باشد  مکه متن از یک ساخت دستوري قاعده  ي متنی این استوارهاز طرح

و قواعد نحوي  مندِ جمالت  دهو روابط قاع  ي زبان، کنش خطی زبانوارهطرحو منظور از  
هاي متن و زبان داراي  وارهطورکه دیدیم در شعر مورد نظر، طرح و دستوري است. همان
ی  هاي متنی و زبانی متعارف و پیشینواره؛ درواقع باباچاهی طرحانحراف گفتمانی است

متعارف و بدیعی را جایگزین آن کرده است که باعث  را به هم ریخته است و قواعد نا
 ي جدید شده است. واره« و خلق یک طرحبازسازي»و  «تنظیم» ، «جذب»

 
 ساختاری  اعوجاج و  افشانشی شعر . 2. 3
رده است که اعتقادي به بارها تأکید ک  هایی که با مطبوعات داشته،باباچاهی در مصاحبه 

پیکره ساختمند  شعر  و  نظرنداردمند  تأثیر  تحت  او  بارت  يه ی.  روالن  مؤلف    ،مرگ 
عنوان  خواهد اقتدار نویسنده را به( و به تأسی از او می1980-1915)  پرداز فرانسوينظریه

در یکی  به همین دلیل    ؛خوانی متن ترغیب کندز بین ببرد و خواننده را به سپیدمالک اثر ا
مرکزیتی  یی )شکل اورگانیک شعر( که تک سراگوید: »دورشدن از قطعهها میاز مصاحبه

اي دارد که بارها تکرار  ، براي من فلسفهشودایی دارد که به مرکز متصل میه است و شعاع
نامد و  « میافشانشی»شاعري خود را    ي( او سپس شیوه60:  1394« )باباچاهی،  .امکرده
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هاي ما تعبیه  در دستپاشی است با قدرتی که  ید: »منظورم از افشانش، نوعی بذر گومی
کاغذ( که ظاهراً متقارن و موازي نیستند    ي)صفحه   پاشی بر قطعاتی از زمینشده است. بذر

اما فصل مشترک این قطعات، بذري است که    ،رسندو همچون جزایر پراکنده به نظر می
آن بنابرها پاشیده شده استبر  ا ؛  انداماین  را معادل گسستِ کامل  از  فشانش  هاي شعر 

کند. این گسستِ ظاهري به نوعی  انم گر چه نوعی گسست را تداعی مید دیگر نمییک
ساختی  ي شعر مبتنی بر ژرف ؛ بدین معنا که روساختِ ظاهراً گسستهپیوستِ نهان نظر دارد

در شعر افشانشی، نقش   ،اما فرم یا ساختمان آن گونه که مدّ نظر نیما است  .پیوسته است
ي این مقاله، این احتمال هم وجود دارد  البته از دید نگارنده  (61« )همان:  .چندانی ندارد

از سوي    1ژاک دریدا به وام گرفته باشد  «انتشار»ي  ي افشانش را باباچاهی از نظریه که ایده 
( تعمدي وجود دارد  noisدیگر در شعر باباچاهی نوعی اعوجاج و اختالل و پارازیت )

هاي روسی است اما از  ( فرمالیستdeviation)که از نظر کارکرد شبیه به هنجارگریزي  
 نظر چگونگی اجرا کامالً متفاوت و بدیع است: 

 کند سواري می رود و قایقبا آفتاب به گردش می
 اندازدنگاهی به دریا می

 گرددبه خانه بر می
 چه نوري دارد آدم در غروب!

 آدمِ از نور با تاریکی قهر نیست 
 زند اطراف را رود و دور میبه گردش می

 شناسد و ماه را به رسمیت می 
 گرددبه خانه بر می                                  

 شخص زرین     اکتساب نورانیت
 کنم و و از مناظر نورانی جسمیت پیدا میروم به خواب می
 گردم به خانه برمی

 اختراع قالب سیب را چرا به دلهره انداخت 
 و آدم را به سراندیب؟ 

 سال گریه کردم و تیغ ماهی از گلویم  دویست
 بیرون نجست                                                      

 ي چپ حوا به تضرع افتادم     به دنده هايبا چشم
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 به چه کنم
 به فکر یکی از پسرانم هستم که فاقد نورانیت بود 

 گردم به خانه برمی
 اند؟ کسانی روشن کردهکنده را براي چه هاي پرا این شمع

 در این هوا؟ 
 براي چه کسانی 

 ( 80:  1392چاهی، ابا)ب              در این هوا
ر طول روز در معرض آفتاب قرار  آدمی که د  :گویدشاعر در بند اول و دوم شعر می

  ؛سرشار از نور است  ،گرددکند و غروب که به خانه برمیگیرد، از آفتاب کسب نور میمی
زیرا    ؛شناسدر نیست و ماه را نیز به رسمیت می به همین دلیل چنین انسانی با تاریکی قه 

نی  از خورشید کسب کرده، کند و شامگاه، نوري را  ز از خورشید کسب نور میماه  که 
در بند سوم  اما  هاي چنین فردي نیز پُر از مناظر نورانی است.  تاباند؛ حتی خواببازمی

ي  و قصه  مقدمه از قالب و سیب و سراندیب آید و بیاعوجاج و اختاللی پیش میعر  ش
می میان  به  حوا سخن  و  دآدم  و  شمعآید  از  پایان  شعر  هار  ابتداي  به  اگر  پراکنده.  ي 

-ي اول شود و به تدریج به زاویهشخص شروع میي سوم بینیم شعر با زاویه برگردیم می
اتفاقی که در این تغییر  اما    ؛ واقع شعر داراي صنعت التفات است. درشودشخص تبدیل می

مجاز   «قالب» ي حضرت آدم)ع( است؛  ، بازگشت به ازلیت و تلمیح به قصه افتدزاویه می
  ي ممنوعه به روایت عهد عتیق است. در « میوهسیب »از دامی است که شیطان پهن کرد و  

ابیل است. در این بند آنچه ابهام را دوچندان  این داستان طبعاً پسري که فاقد نورانیت بود ق 
ارتباط منطقی وجود   «ماهی»و    «سیب» و    «قالب»کند این است که در این سطرها بین  می

 ندارد: 
 اختراع قالب، سیب را چرا به دلهره انداخت 

 و آدم را به سراندیب؟ 
 دویست سال گریه کردم و تیغ ماهی از گلویم بیرون نجست 

به   بند  بین دو امر به ظاهر نامربوطابهام این  ی نامتعارف  تشبیه  ،این دلیل است که 
بدانیم که ماهیاتفاق افتاده است. می کنند و  راي صید ماهی از قالب استفاده می گیران 

ان  دام  به  استفاده میبراي  از طعمه  ماهیان  ماه  ؛کنندداختن  به قالب مثالً  را  ی کوچکی 
ي آدم نیز سیب  ماهی بزرگی را صید کنند؛ در قصه  اندازند تاکنند و در آب میآویزان می
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واقع قالب مظهر دامی است که شیطان پهن  . دراي بود که آدم را به دام انداختطعمه
اي است در دست شیطان  داراي فهم است و از این که طعمه  کرد. در این شعر انگار سیب

به د به دام انداختن آدم،  افتاده است؛ چبراي  ي  شود آدم به جزیرهرا که باعث میلهره 
دیگر کار از کار گذشته    ،کند سال گریه میبا آن که آدم دویست  سراندیب هبوط کند اما

 است و به بهشت باز نخواهد گشت:
 سال گریه کردم و تیغ ماهی از گلویم بیرون نجست دویست

  «ن نجستسیب از گلویم بیرو»کند که گفته شود:  در این سطر منطق کالم حکم می
. در واقع شاعر دو تصویر را به صورت  «تیغِ ماهی» گوید  « میسیب»اما شاعر به جاي  

 کند:افشانشی با هم تلفیق می

 
؛ اما این ادغام به  کندو در یکدیگر ادغام میشاعر تصویر اول و دوم را بر هم منطبق  

پایان شعر  . سؤالی که در  شود یک نیست و جاي عناصر با هم عوض میبهصورت یک
 برانگیز است: شود نیز بسیار تأملمطرح می
 اند؟ در این هوا؟ کنده را براي چه کسانی روشن کردههاي پرا این شمع

یا تاریک. اما فرقی نمیمعلوم نیست هوا   زیرا بر اساس استدالل    ؛کندروشن است 
نی  کند و حتی در خواب هم نورادر طول روز از خورشید کسب نور میشاعر، انسان  

که از فرزندان    مگر آن  ،کردن شمع نداردس انسان در هر حال نیازي به روشناست. پ
رسد.  ال بزرگ و مبهم به پایان میقابیل باشد که فاقد نورانیت بود. شعر با یک عالمت سؤ

شدن روایت  شعر ضمن این که باعث اعوجاج و غیرخطیآدم در این    ياشاره به قصه
گذارد. بسامد  سبکی شعر او را نیز به نمایش می  هاي مهم، یکی از ویژگیشودشعر می

از    اودرج، تضمین، تلمیح و اقتباس در شعر باباچاهی به حدي است که کمتر شعري از  
شدن شعر  ست او را در هرچه بیشتر افشانشی این ویژگی تهی است و همین ویژگی نیز د

ها، خود باباچاهی شعرش را مصداق  ت؛ تا به حدي که در یکی از مصاحبهباز گذاشته اس 
سو یادآور  اي است که از یکاما این نظم پریشان خصیصه   2داند« مینظم پریشان»واقعی  
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مانند حافظ است نظریه  3شاعري کالسیک  در  از سوي دیگر، ریشه  هاي جدید قرن  و 
 بیستمی دارد که در ادامه مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

  
 ن ی مکاواره. طرح3 .3

طرح سبک بحث  در  کردیمواره  ذکر  کنون  تا  که  مواردي  به  شناختی  محدود  شناسی   ،
موارد عدیدهشودنمی بلکه  دربرمی؛  نیز  را  دیگري  ذکر  ي  بحث  فراخور  به  ما  که  گیرد 

دهایی که  ها غالباً با رخداي مکان است. »مکانوارهواهیم کرد. یکی از این موارد طرحخ
ویژه براي  . بسیاري از قلمروهاي مکانی بهشونددهند تداعی می نوعاً در آن مکان رخ می

ین  شوند: زمها طراحی مییگاهی براي انواع خاصی از فعالیتي جاکاررفتن، به مثابهبه
بازي براي  بچهبازي  می کردن  طراحی  بیمارستان ها  بیمارها،  شوند.  درمان  براي  ها 

برايتخت مکا  خواب  چنین  میان  غیره.  و  و  هانخوابیدن  هستند  انسان  ساخت  که  یی 
کردن مکان براي  د، چنان پیوندي وجود دارد که بیانشون ها انجام میهایی که در آنفعالیت

( به  171:  1390« )بارسلونا،  کند.فعالیت خاص کفایت می  برانگیختن داللت ضمنی یک
افتیم یا با شنیدن نام  « بالفاصله به یاد بازي میورزشگاه» عبارت دیگر ما با شنیدن نام  

ین است که هرگاه نام مکانی را  بنابراین انتظار ما ا  ها؛« به یاد بیمار و بیماريبیمارستان»
اي با این مضمون  اگر جمله  کان به خاطر آوریم. حال فعالیتی را در رابطه با آن م  ،شنویممی

خواندن نیازمند  ، از آنجا که درستوانم تمرکز کنم«بشنویم: »سرم توي درس است اما نمی 
ي »در حمام هستم  . اما در جملهمفهوم جمله روشن و واضح است  ، داشتن تمرکز است

ز نیاز  مانند حمام به تمرک   زیرا مکانی   ؛ مفهوم جمله مبهم است  ،توانم تمرکز کنم«اما نمی
  ،هاي اول شعري که در ابتدا خواندیمحال اگر با این مقدمات به سطر  (171همان:  )  .ندارد

 رجوع کنیم:
 ها پسر دارند دختر دارند رودخانه

 دهند فرزندانشانتشکیل خانواده می
 ( 80:  1392چاهی، )بابا    عروسیِ در آب      روبوسیِ در آب

شدن فرزند براي رودخانه،  ي مقلوب(، قائل اسم مکان است )اضافه   «از آنجا که »رودخانه 
تواند بین رودخانه و  کند که حتی عنصر خیال نیز نمی اي بدیعی ایجاد می واره گسست طرح 

فرزنداِن پسر و دختر ارتباط منطقی برقرار کند. از سوي دیگر رودخانه، محل و مکان عروسی  
ن رودخانه و عروسی و تشکیل خانواده مبهم است. به  و تشکیل خانواده نیست و ارتباط بی 



 ( 41پیاپی) 1398، پاییز 3ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  164

 

ماند، مگر آن که  نگاري می گویی و جنون دلیل همین عدم ارتباط است که شعر به پریشان 
طورکه نشان دادیم، از طریق قراینی که در بندهاي بعدي شعر وجود دارد، پی ببریم که  همان 

که وجود اجساد را پذیرفتیم، بستر و    رودخانه ُپر از اجساد دختران و پسران است و آنگاه 
کند که پسران و دختران رودخانه را  اي براي تأویل ایجاد خواهد شد که ما را قانع می زمینه 

 محسوب کنیم.   ( Personification)   صنعت تشخیص 
 
   ظرف یوارهطرح. 4. 3

مبتنی بر دانش  ها  انساني فاهمه و ادراک ما  در ابتداي مقاله اشاره کردیم قوهگونه که  همان
ها  . تصور ما انساننیز از این قاعده مستثنی نیست  4ي ظرفوارهاي است. طرحزمینهپس
ي مکانی  ست بلکه بدن خود را نیز به مثابههاي خارج از بدنمان نی« فقط مکانمکان»از  

گیریم که مرز جسممان از فضاي بیرون از جسم جدا کرده است. از طرف  در نظر می
  گوئیم گونه داریم. براي مثال وقتی میهاي بیرون از جسم نیز تصوري ظرفیگر از فضاد

شده بر باغ را  باغ است. ساختارِ شناختیِ تحمیل  ي زنبور در باغ است یا زنبور در»خانه
جوش  »گوید  ( یا هنگامی که فردي می181:  1395لیکاف،  نامیم.« )ي ظرف می وارهطرح

این    يدر همه  «،از شادي لبریز بود» یا    «شدجر می از خشم منف  فالنی داشت»یا    «آوردم
دیگر فرد، عبارت. بهظرف استفاده شده است  يواره، از طرحموارد به صورت ناخودآگاه

را ظرفی می  یا خالی شپندارد که میخود  پُر  از چیزي  اشعار  تواند  در  که  هنگامی  ود. 
اه، از رود، از  پر از دار و درخت/ پُرم از ر  خوانیم : من پُر از نورم و شن/ وسپهري می

نیم  بی، می(337:  1358سپهري،  برگی در آب/ چه درونم تنها است )ي  موج/ پُرم ازسایه 
ي ظرف استفاده شده است. اکنون اگر با این مقدمات  وارهکه در تمام این سطرها از طرح 

متفاوت از  اي  ، به گونهاچاهیشعر باب  یابیم که دردوم باباچاهی نگاه کنیم، درمیبه شعر  
 ي ظرف استفاده شده است:وارهطرح

 رود با آفتاب به گردش می
 اندازدنگاهی به دریا می

 گرددبه خانه برمی
 ( 80: 1392چاهی، )بابا چه نوري دارد آدم در غروب!

باباچاهی متفاوت است این است ک این شعر تصویر  آنچه در شعر  ه انسانی که در 
کند که تبدیل به  ، چنان نور را جذب میگیردب قرار میدر معرض آفتا وقتی    ،شودمی
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به نظر میشخص زرین می پارهشود. درواقع  ي اول شعر حکایت آدم در بهشت  رسد 
این شعر، طرح  طور که دیدیمهمان  5است ناوارهدر  خودآگاه و ي ظرف که به صورت 

گسسته شده و به طرز نامتعارفی    ،شودان براي بیان احساسات استفاده می متعارف در زب
 مورد استفاده قرار گرفته است. 

 
 ریزومی  یوارهطرح. 5. 3

  »ژیل   .می استوي تفکر سیار یا تفکر ریزهاي قابل تأمل قرن بیستم نظریه یکی از نظریه
»ریزوم« مفهوم  که  بود  کسی  نخستین  کر  دولوز  مطرح  نظام  را  با  تقابل  در  را  آن  و  د 

الزم به ذکر است که ریزوم    (144: 1384« )شایگان، .ریشه( قرار داد-)درختوار درخت
(rhizomeبه نوعی گیاه می )کند و اگر قسمتی از گیاه  گویند که به صورت افقی رشد می

همچنین جهت رشد    .کندرود و باز در جهات دیگري رشد می ، از بین نمیرا قطع کنند
کند. ژیل دولوز فیلسوف  امی جهات رشد میویه نیست و در تمسآن مانند درخت یک 

میم(  1995  -1925)  فرانسوي  چندمرکزي  و  سیار  تفکري  را  ریزومی  که  تفکر  نامد 
درخت تفکر  شجرهبرخالف  تک وار،  و  نیستاي  نظریه  6مرکزي  از  تأسی  دولوز  به  ي 

اباچاهی  مرکزي و ساختار شعر باي و تک  اختار شعر نیمایی را ساختار شجرهتوان سمی
چند و  ریزومی  ساختاري  وا را  در  دانست.  که  مرکزي  است  این  باباچاهی  بدعت  قع 

شجرهوارهطرح طرحي  به  تبدیل  را  اصلي  وارهاي  ویژگی  است.  کرده  ی  ـ ریزومی 
این است که واحداي شجرهوارهطرح توسط یک کانون معنایی انسجام    هاي معناییاي 

ازمی و  معنای  یابند  کانون  دیگر  مثابهسوي  به  ریشهی  واحدهاي  اي عمل میي  که  کند 
ي اصلی استوار  هایی که بر یک تنه ها و شاخه ایی را در جهتی مشخص به طرف ساقهمعن

انون معنایی در جهات مختلف،  ي ریزومی چند ک واره. اما در طرحندک، هدایت میاندشده
ه موجب تکثر و سیالیت معنا  آورند ک هاي نامتقارن و متفاوتی را پدید میها و ساقهشاخه

چسبانی  کاري و تکهتوان به مرقعي ریزومی را می واره. طرحشوندف می در اضالع مختل
«  تصادف عینی» ها  واقع عنصري شبیه آنچه سورئالیست  کاري در. »در مرقع شبیه دانست

تفکر و هاي مختلف  کار ضمن بازي با اشیاي هنري، روشنامیدند وجود دارد. مرقعمی
که    هاییاقلیمدهد،  شکل میهاي جدید هستی را  مل، و عناصر گوناگون قدسی، اقلیمتأ

تکههرچند جنبه از  دارند،  فردي و شخصی  پارهي  و  پرداختهها  گوناگون  اند. شدههاي 
وهواي فرهنگی به  تواند از یک حال سان امروزي بسیار گسترده است؛ می امکان انتخاب ان
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گیرد و روح و ذهن خود  هاي گوناگون توشه بردیگر گذر کند؛ از حافظه ي فرهنگی  زمینه
د  توان ها ترکیب ایجاد کند؛ می ي خود میان آنتواند به شیوه و سلیقه؛ میرا سیراب سازد

می در  تصویر  به  که  را  فضایی  کندهر  خلق  ).آید  اینجا   (232  همان:«  که  جالب  ست 
از مصاحبه بها کمباباچاهی در یکی  کند و  کاري اشاره میه همین موضوع مرقع وبیش 

به   :گویدمی که جهان  این  جها»در  امروز،  جهان  تکه  نی چهلویژه  یا چارصدهزار  تکه 
ها  اي که آنگونه، بلکه بهطور که هستندها را نه آنتکهاست، تردیدي نیست. من این تکه
گفته پیداست که در  نا( 116: 1394آمیزم.« )باباچاهی، را »می بینیم« با یکدیگر در هم می

کاري است که وجه غالب و ویژگی سبکی شعر باباچاهی  مرقعها همان  تکههم آمیختن تکه 
کند که شعر او نه داراي مکتب است  باچاهی در چندین مصاحبه تأکید میهرچند با  ،است

است که او تصور و تعریف    ي آندهندهرسد این سخن نشان؛ اما به نظر میو نه سبک
 روشنی از سبک ندارد.   

 
 گيری . نتيجه4

مرکزي و ساختمند شعر نیمایی را به  ساختار تکباباچاهی    ،که نشان داده شدطورهمان
  نظر کند. بهریزد و به جاي آن ساختاري چندمرکزي و نامتقارن را جایگزین می هم می

انعکاس تحول ساختار اجتماع در جهان معاصر است  رسد این تحول ساختاري دقیقا  می
ي کنونی از آنجا که  در جامعه  تکه.اهی تصویري است از جهانی چهلکه به زعم باباچ

و اذهان  ی به صورت تصادفی کنار هم قرار گیرد، به تبع آن افکار  هایچیزامکان دارد،  
یخی است. در این ي تارورهتر از هر دتر و پراکندهتر و مشوّش انسان امروزي نیز گسیخته 

 ، دادن این اعوجاج و گسیختگی که در شعر باباچاهی منعکس شده استمقاله براي نشان
دست به تحلیل یکی از شعرهاي باباچاهی زدیم و نشان دادیم که ساختار شعر، ساختاري  

ي  وارهي ظرف و طرحوارهي زبان، طرحوارهومی و چندمرکزي است که در آن طرحریز
هاي  با عدول از نُرمتوان نتیجه گرفت که شعر باباچاهی  ؛ پس میان به هم ریخته استمک

ت؛ این وضعیت جدید بر  ي شعر نیمایی در وضعیت متفاوتی قرار گرفته اس شدهتثبیت 
ي این  هاي سبکی خاص خود است که از جملهي شناختی داراي ویژگیاساس نظریه

ژگی ساختمندي شعر،  یی و عدم پایبندي به ویي شعر نیماوارهها، گسست طرحویژگی
طرح از  از طرحوارهانحراف  انحراف  متنی،  ا وارهي  زبان،  فرم،  ي  در  اختالل  و  عوجاج 

طرح طرحوارهگسست  گسست  مکان،  طرحوارهي  خلق  نهایت  در  و  ظرف  ي  واره ي 
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بدعتریز این  تمام  وجود  با  است.  ارزش  ومی  مورد  در  قضاوت  آثار ها،  زیباشناسی 
حال در این شکی نیست که شعر باباچاهی  ، نیازمند گذشت زمان است. درعینباباچاهی

 مصداق بارزي از آثار ساختارگریز شعر معاصر است.
 

 ها یادداشت
شود و هر کلمه  دریدا بر خالف سوسور و هوسرل که معتقد بودند »معنا« از کلمات ناشی می  .1

معانی )مدلول( منفرد و ثابتی دارند، اعتقاد داشت که هیچ مدلولی وجود ندارد. )دال(، معنا یا  
»مدلول از دیدگاه دریدا صرفاً توهم یا خیال باطلی است که انسان ابداع کرده است.« )هارلند،  

ي خود به  کند، و آن دال نیز به نوبه( »از دید دریدا، یک دال به دال دیگري اشاره می196:  1388
یابد... . دریدا این حالت زبان را منش انتشار  نهایت تداوم میگري، و این زنجیره تا بیدال دی

ي انتشار ژاک دریدا به رسد باباچاهی تحت تأثیر نظریه( به نظر می197نامیده است.« )همان:  
 ي افشانش در شعر رسیده است. ایده

 . 249: 1394رک. باباچاهی،  .2

 نوشت         طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  نظم پریشان میحافظ آن ساعت که این  .3
 ( 288: 1381)حافظ، 

شود.  ي ظرف« نیز یاد میي ظرف تحت عنوان »استعارهوارهشناسی شناختی از طرحدر زبان  .4
هاي مفهومی را نداریم، در متن مقاله  اما از آنجا که ما در این مقاله قصد ورود به مبحث استعاره

شد، حجم محدود مقاله اجازه تکمیل بحث  به آن اشاره نکردیم؛ زیرا اگر به این موضوع اشاره می 
رک.   شدیم. با این حال براي اطالع بیشترداد و از سوي دیگر از بحث اصلی خارج میرا نمی

 . 1394لیکاف و جانسون، 

ي دوم این شعر  در پارهآدم در بهشت به تعبیر سهروردي در معرض نوراالنوار است که انگار    .5
تواند در همین عالم کثرت  شود؛ اما به صورت بالقوه میاز عالم مجردات به عالم کثرت پرتاب می

نیز با خودشناسی، تبدیل به همان انسان نورانی ازلی شود. از دید سهروردي »آن که ذات خود  
کند.« )ضیایی، رک میرا درک کند، نور محض است و هر نور محض، ظاهر بوده و ذات خود را د

1391 :147 ) 
 .144: 1384براي اطالع بیشتر رک. شایگان،  .6
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