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 سرنوشت

 غبنِ. شده است ادبى نظريه و نقدن، داستا، شعر هاى كارگاه برگزارى كارم ها سال اين دنيا، طرفِ آن گاهى و سر اين گاهى
 به تقى داشتم آرزو هميشه ها، سال اين طى. نباشى خود جاى در و باشى هرجايى و جا همه خود، جاى به كه اين ست بزرگى
 به ايرانى منتقدان و شاعران به بشود را ساليانم ى تجربه كه جايى كنم. تأسيس شعرى كالجِ آنجا و برگردم و به ايران بخورد توقى
 در يعنى هوا روى بلكه ايران، در نه كالج، آن كه رود مى و داده دست به امكانى تلگرام حاال. داد انتقال اش جوان نسلِ ويژه

 مان روزى شبانه جلسات از روز دو و چهل كه حاال كوچك، گروهى و بوديم نفر هفده فقط اول شود.  تشكيل مجازى فضاى
 پيشروى شعر مشتاقِ مخاطب الاقل نيستند اى حرفه منتقد و شاعر شان همه اگر كه داريم عضو نفر هزار دو به قريب گذشته

 با آن در كه جلساتى و "وايتكست" شعر هاى شب و نقد و شعر هاى كارگاه برگزارى با همزبان گذشته، ماهِ طى .معاصرند
 بطور ها آن در و داده تشكيل موازى بطور نيز را هايى گروه پرداختيم، ادبى تئوريك مباحث ترين سخت به بيان ترين راحت

 به زمان حداقل در و اند كرده شروع صفر از اغلب كه جوانانى ايم. بوده مشغول اى حرفه منتقد و شاعر تربيت به تر تخصصى
 شان برخى اسامى كه است دوستان همين مغزِ خرجِ و هوش و تالش محصول "شعر فايل" مجله اند، رسيده باورنكردنى پيشرفتى

 هر سپاسگزاريم، فرستادند كار مجله براى كه اى حرفه منتقدان و شاعران همه از .است آمده مجله ى شماره اين ى شناسنامه در
 على كالج شعر" اعضاى آثارِ انتشار به تنها گرفت تصميم سردبيرى شوراى و نيست كارهاشان از اثرى فعلن كه چند

 ژورناليسم در تاكنون كه دارد محتوايى و درونى فرم اما ندارد كم ضعف نيست، آل ايده "شعر فايل" مجله  بپردازد "عبدالرضايى
 و باشد داشته كه رود مى حاال! ندارد نداشت، بوطيقا فارسى پيشروى شعر! است نشده تجربه يا و نشده، تجربه يا فارسى ادبى

 كه دارم حتم دهند ادامه اگر و كنند بوطيقانويسى كه اند كرده تالش الاقل باشند نكرده هيچ اگر مجله اين اندركارانِ دست
 كلمات اينجا. كند مى دورى دارد كالسيك طعم هرآنچه از ادبى، ارتجاع از فودى، فست ادبيات از "شعر فايل" مجله. كنند مى

 شماره اين در. نكنيد باز را فايل اين اصلن بزند تنبك تان برای تا ايد آمده قافيه پىِ اگر و كرد نخواهند اى دل اى دل تان براى
 فقط ست كافى شما ايم، داده قرار اختيارتان در كرده كپسول ايم خوانده باره هر در آنچه هر اما نداريم، پردازى نظريه ادعاى مجله،
 منتقدان و شاعران براى هم آن، خوانش كه ايم كرده كار طورى است، آزاد و سپيد شعر آموزش كتاب "شعر فايل". دهيد قورت
 براى باشد تمهيدى تا ايم كرده زبان قدرتِ فداى را قدرت زبانِ يعنى نويسى ساده مجله اين در. باشد مفيد اى حرفه هم آماتور،
 فايل". خواند نخواهيد نومدرنيستى شعر ى درباره جز بعدى هاى شماره در شك بى و زبان فارسى جهان به پوئترى گلوبال ورودِ
 مهم سطرى براى تريبونى نهايت در و مسلّط، ادبياتِ عليه ناعدبياطى سازى، مايه ميان عليه اعتراضى آغازِ است، آغاز يك "شعر

 .كنند باز حتمن خوانند، نمى فال براى فان، براى را شعر كه ها آن را "شعر فايل". است ننوشته هنوز را آن شاعرش كه شعرى از
 

 علی عبدالرضايی
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 بازخوانی شعر مهدی محمودی 

 فرمانبر نویسنده: پویان

  مانده لحظه چند

 انفجار به

 لرزد می کافه که

 کند می پرت دستم از سیگار

 را خودش ای گوشه به

 جلو گیرم می را تلفن

 کند می شروع دویدن و

 من با مسابقه به

 ای ثانیه بمب این و من

 درونم حسین

 چیست ماجرا فهمیده

 را من دهد می هل

 خیابان به

 چسباند می را هایش لب تلفن
 گوشم به

 آرام تو بغض و من حاال

 کنیم می صحبت

  انفجار از
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 است! اش قاتل هدف، که ارتباطی

 نابودی، لحظاتِ آخرين در كه است فردی روايتِ شعر، اين
 ارتباطشان همين قاتلِ از تا كند می برقرار ارتباط "او" با

  بگويد. سخن
 كرد: تقسيم بخش، چهار به توان می را روايت اين ساختارِ

 از سيگار و لرزد می كافه كه انفجار از قبل : لحظات1ِ
 ای گوشه به( شعر شخصِ اول) خودش همراهِ به اش دست
 پنج(. تا يك شود)سطر می پرتاب

 بزند)سطر زنگ كه گيرد می دست در سرعت به را : تلفن2
 هفت(. تا شش

 دليلِ كه شود می توجيه شعر، معنویِ بازیِ با : مخاطب3
 بوده چه دو بخشِ در شخص، اول سرعتِ و اضطراب

 سيزده(. تا نُه است)سطرِ

 آن كه حالی در) نظرش موردِ فردِ با تلفن همان طريقِ : از4
 سخن رو، پيشِ انفجارِ به راجع( دارد بغض فرد،
 هجده(. تا چهارده گويد)سطر می

 در انفجاری شويم می متوجه اينكه بر عالوه يك، بخشِ در
 سيگار شدنِ پرتاب و كافه لرزشِ تصاويرِ شعر، و است راه
 سوال اين دهد. می نشان ما به را فرد( خودِ شدنِ پرتاب )و

 ؟است آمده كجا از و چيست انفجار اين كه شود می مطرح

 به كه كنيم می مشاهده را فردی تصويرِ ما دو، بخشِ در
 دو هم اينجا كه است؛ گرفته دست در را تلفن سرعت،

 چه با بزند؟ زنگ خواهد می چرا كه شود می مطرح سوال
 اما دارد؟ گفتن سخن قصدِ بحرانی، وضعيتِ اين در كسی

 كلماتِ با كه ای معنوی بازیِ با شاعر سوم، بخشِ در
 پيرامتنی یرابطه هم فهميده حسين)"فهميده" و "حسين"
 تانك زيرِ به عراق و ايران جنگ در كه نوجوانی شهيدِ با

( است "فهميدن" یواژه خودِ معنای به هم و دارد رفت
 همان مانند) كرده چند معنايی را شعر است، داده انجام

 غيرِبه صورت  مخاطب، كه( چهارم سطرِ در "شدن پرتاب"
 مضطرب شعر، شخصِ اول چرا كه شود می توجيه مستقيم

 كه دو بخشِ به زند می ارجاع شعر، چهار، بخشِ در. است
. شود تكميل شعر و برساند سرانجام به را "تلفن" روايتِ

 اين شود می مطرح چهار بخشِ در كه ديگری سوالِ اما
 هدفِ نابودی، به نزديك لحظاتِ در چرا كه است

 شود؟ می نابودی همين از گفتن سخن صرفِ ارتباطشان، 

 و است داده شكل را اثر اصلیِ مضمونِ كه است سوالی اين
 است ذكر به الزم. است مخاطب خودِ یعهده به پاسخش

 "آمده؟ كجا از و چيست انفجار اين" های سوال بهشاعر  كه
تا انتهای  "بود؟ كسی چه داشت بغض كه فردی آن" و

 از بعضی در شعر، اين اجرا، نظرِ از .دهد شعر، پاسخی نمی
 بلند هجای هفت كه چهار سطرِ مانندِ نيست؛ روان سطور،

 دس، رز، گا، سی،) است شده تكرار سرهم پشت كشيده و
 .(می پرت، تم،

 از پس "را" كردنِ اضافه با دهم می پيشنهاد شاعر به
 را خوانش جمله، اين تقطيعِ در فاصله ايجادِ و "سيگار"

 .سازد روان

 شده تكرار سرهم پشت بلند، هجای هن نيز چهارده سطرِ در
 می، را، يش، ها، لب، فن،)زند  می آسيب اجرا به كه است
 دو، و يك سطرِ تقطيعِ كه است بهتر همچنين .(ند با، چس،
 تبديل شود. "مرا" به دوازده سطرِ در "را من" و شود يكی

 برای خاصی حرفِ درونی، موسيقیِ حيثِ از شعر، اين
 و) كلمات اكثرِ انتهای در "ا" هجا وفورِ جز به ندارد گفتن

 مخاطب به را زدن فرياد حالتِ كه( اضافه و ربط حرفِ يا
 در "را" تكرار بار چهار ،"با" ،"حاال" ،"ماجرا") كند می القا

 .(شعر سراسر

 ظاهر قدرتمند حدودی تا معنوی موسيقیِ نظر از اثر اين اما
 معنای به تلفن از مجاز تلفن، به بخشی جان) است شده

 است ای گونه به نيز جمالت اكثر اركان ....( و گيری شماره
 انفجار، به مانده لحظه چند) است كرده دور نثر، از را اثر كه
 كل در ....( و مرا دهد می هل را، خودش ای گوشه به

 بيان شعر اين برای توان می كه ای تكنيكی ینكته ترين بزرگ
 بدونِ سطر هجده) بودنش كوتاه وجود با كه است اين كرد

 است؛ داده جا خود در را زيادی های حرف( نهايی ويرايشِ
 رسيدن، چندبُعدی به و سطور در متنی عناصرِ از استفاده با

 مانندِ است؛ كرده مطرح همزمان را بسياری های سخن
 سطورِ در "فهميده حسين" و چهار سطرِ در "شدن پرتاب"
 دليل به من آخر، در .دادم توضيح تر پيش كه يازده و ده

 تشبيه ای آيينه به را آن شعر، اين مضمون بودن سوالی
 می دهد. پاسخ اش چهره به توجه با هركس كه كنم می
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 مقدم سلیمانیان بازخوانی شعر کیومرث 

 نادری نویسنده: مهدی
  کند می رفتار خودش شکل به سیگار دود

  کشد می یاتورا

  یا

  کشد می تورا

 سیگارم دود همینه عاشق اصلن

  است افتاده ریخت از زرد ترین مداوم های حنجر تشکیل سیگار که وگرنه

  ندارد کاری

  بینی می کن تمرین

  دارد دود هم آتش

  نیست عاشق ولی

  است زرد فقط

  ترین مداوم ای حنجره تشکیل زرد یک

  نیستند بلد فریاد که هایی حنجر

 و شوند می زرد اوقات گاهی فقط

 کشند می سیگار هی

 کشند می سیگار هی

  و کنند می دود

  آورند می در لب ادای
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 به. است اثر در سپيدخوانی معاصر، ايجاد شعر های مولفه از

 زير نوشتار در. نپذيرد ابتدايی، پايان خوانش با اثر كه طوری
 ديكتاتوریِ و باال درشعر سپيدخوانی ايجاد عدم معضلِ به

 پردازيم. او می ی اندازه از بيش توضيحات و متن در موّلف
همچنين  و موجود های نشانه چگونگی به ضمن اينكه

 . پردازيم می نگر جزيی ساختارگرايی از استفاده با اثر ساختار

 دود" كند می مشخص را خود تمهيد اول سطر در راوی
بعدی،  سطر سه در و "كند می رفتار خودش شكل به سيگار
 . شاعر"كشد می را تو يا " كه دهد می احتمال ابتدا راوی

 با ادامه و در "يا"گويد  می ترديد با بعدی قسمت در
 باره يك است؛ كرده حاصل سيگار كشندگی از كه اطمينانی

 از بعد، بخش در و. ا"كشد می تورا" كه كند می بيان
 با اما( پنجم سطر) گويد می دارد سيگار دود به كه ای عالقه
 اين در ای نشانه هيچ متن، ی ادامه در اينكه به توجه

 سطر كه رسيد نتيجه اين به توان می بينيم، نمی خصوص
 روبرو سپيدخوانی عدم با بلكه ست اضافی تنها نه فوق

 مختلف های تاويل ايجاد و چندباره خوانش لذت كه هستيم
 راوی اينكه به توجه با ششم سطر در. گيرد می خواننده از را

 ی دهنده تشكيل را آن اما دارد، عالقه سيگار دودبه 
 تنها نه كه سطری. داند می افتاده ريخت از زرد ترين مداوم
 كهی است توضيح آنچنان بلكه دارد نثری كاملن منطقی
 و در كرده هرچيزی از تر قوی را متن در موّلف حضور

 شود، موّلف می پيشنهاد. است نكرده عمل موفق سطرسازی
 درآمده بيانی حالتی از اثر تا بنويسد ای گونه به را فوق سطر

 حنجره شدن زرد عمل ای كه به گونه .درآيد "اجرا" به و
 را سطر اصطالحن و درآورد نمايش به را سيگار از حاصل

 تمرين ندارد كاری) بعدی سطر دو در. بگذارد نمايش به
 با تا كند می دعوت را خود مخاطب راوی ،(بينی می كن

است،  داده ارائه قبل سطور از كه تصويری و سيگار كشيدن
. كند تجربه آيد، می وجود به( راوی)او  برای كه را حالتی

 آن و شود می متن وارد "آتش" نام به ای ابژهبعدی،  سطر در
 نتيجه اين به بعد دهد و می قرار خود با مقايسه در را

 فقط و نيست عاشق ولی دارد دود آتش اينكه رسد، با می
 آتشين عشق از آتش، و راوی بين تقابل اين با. است زرد

 اين در و كشد می سيگار اتفاقن كه عاشقی. گويد می خود
 دود دو هر كه چرا. داند می سرتر آتش از را تقابل، خود

هم  اپيزود اين در. ست راوی است عاشق آنكه اما دهند می
 مواجه اثر نرفتن صحنه در و سپيدخوانی ايجاد عدم با

 عاشق ولی" سطر حذف با مولف شود می پيشنهاد. هستيم
 است داده آتش عاشقيت عدم باب در كه توضيحی "نيست

 مخاطب به را آن تاويل و دريافت و كند حذف متن از را
 اما. نگيرد خواننده از را متن خوانش لذت تا محول كند

مداوم  های حنجر تشكيل زرد يك) بعدی سطر دو در مولف
 دام به دوباره تنها نه( نيستند بلد فرياد كه هايی حنجر ترين
 ارتباطی گونه هيچ بلكه افتد، می توضيحی و نثری بيانی

 رفتار خودش شكل به سيگار دود) اول سطر با معنايی
 لطمه اثر روايت به تنها نه ارتباط عدم اين و ندارد( كند می
 شده اثر در نامناسب ساختاری ايجاد باعث بلكه زند، می

 شود می پيشنهاد. است كاسته اثر فرميك انسجام از و است
 بلد فرياد هايی كه حنجر" گذاشتن "اجرا" به با مولف،
 ايجاد فوق، معنای گذاشتن نمايش به ضمن "نيستند

 راوی سطر دو در. دهد قرار مدنظر را اثر در سپيدخوانی
 به "هی" از وقتی "كشند می سيگار هی" كه كند می تكرار
 ی دوباره تكرار ديگر ،كنيم می استفاده تكرار و دوباره معنای

 به بلكه كاهد، می اثر ی زيباشناسانه ارزش از تنها نه آن
 به توجه ادامه با در. كند می وارد لطمه متن سپيدخوانی

 داند، می حنجره را "كشند می" فعل مرجع راوی اينكه
اين . "آوردند در می لب ادای و كنند می دود" كه خوانيم می

 اوليه سطور به معنايی ارتباطی گونه هيچ سطرها مجدد
 ضربه بيشترين كه اينجاست و ندارد( اول سطر خصوصن)
 ی ابژه انتها، در كه چرا. كند می وارد اثر فرميك ساختار به را

 با را اثر مولف و شود می فراموش بود سيگار دود كه اصلی
 و پايان در. رساند می پايان به دهد می حنجره از كه تصويری

 ی مولفه از بكارگيری با مولف شود، می پيشنهاد بندی، جمع
 در نثری منطق از دوری و كنش مند عنصری عنوان به زبان
 و سپيدخوانی ايجاد به سطور، بعضی حذف همچنين اثر و

 . كند كمك اثر فرميك ساختار تقويت
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 مظلومی بازخوانی شعر رضا 

 نویسنده: دانیال فروتن پژوهی
 ام سوخته های گوش

  خورد می ورق

 کتاب این الی

 چیست؟ کتاب اصال و

 ست نوشتن از گذر"

 عمل یک عنوان به
 نوشتن تا

         "کاری بی عنوان به

 بالنشو زعم به

 باد نُشور بال

  ها گوش

 سطر سر

 نهم می که

  کنم می جابجا

 هاش متن میان

 عمل یک عنوان به

 گوش به دهم می فرم

 باش بگوش

 باش جراحیم نایف

 بکش سرك سطرها الی

 بکش نفس

 متن در بزن پایی و دست

 کشیده های گوش

 آویخته های پوست

  نسلی پالستیک و

 سوخت که                         

  ریخت و

  پاهای روی

 زندگیم دوان دوان           

 پارك تا

 کاری بی عنوان به
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 آقا شود می خوب

 ها زخم گوشِ

 کن ولش

 خورد نمی ورق

  اُفتد می بیرون 

  کتاب الی از

  هاچمن روی

 لینچ دیوید فیلم مثل

  سالم

 خوشکل

 متن از افتاده بیرون اما

 
 محسوب حسن علمی متن يك در دادن توضيح و شرح

 از كُد شعر در .ست بزرگی ضعف شعر يك در اما شود می
 پيام حاوی شعر مواقع از بسياری در و است تر مهم پيام

 چيز همه است. زبان طرز همان پيام بلكه نيست، خاصی
 به شعر در شود، خلق شعر در جهان بايد پس است. زبان

 نه كند و زيست شعر در درآيد و در اصل جهان حركت
 پس است،مهم  مطلب اصل گفتن چگونه خالصه، برعكس؛

 يك مانند باشد. حسّيت حاوی بايد اول ی درجه در شعر
 بايد چيز همه مخاطب به حس القای برای سينمايی، فيلم

 در كلمات چينش از باشد. خودش جای سرِ شده حساب
 بين شخصی ی رابطه حتا دكور، چينش تا بگيريد فيلمنامه
 اثر پس باشد. مؤثر اثر يك كيفيت در تواند می هم بازيگرها

 .است چيز همه زيستنِ بلكه نيست، چيز يك تنها

 اما آمده ميان به حرفی چيزها خيلی از گرچه شعر اين در
 شعر اين پس .اند زده گردن را بازيگرها شروع ی لحظه در

 سه نوزاد مثل ندارد، واحد پالن يك و منسجم روايت
 آمده دنيا به الخلقه ناقص مادرش زدن زور با كه ای ماهه
 فرصت پس است. محدود او ابزار بداند بايد شاعر ست.
 نتيجه در دارد. سطرها و كلمات درآوردن اجرا به برای كمی

 شود می حس انتقال از مانع فراوان تشبيهی های اضافه آوردن
 زيبا گلِ يك دهد؛ می كاهش را شاعر بيان قدرت و

 !ممنون زيباست،

 !فهميدم زيباست، زيبا گلِ يك

 !نكن تكرار ديگه زيباست، زيبا گلِ يك

 نازيباست؛ تكراری تصويرهای نازيباست، مكررات تكرارِ

 پياز، اين اما بزنيد حرف پياز ی درباره بخواهيد شما شايد
 بايد فوكو قول به كوچه. سرِ بقالِ پيازِ نه شماست، پياز

 .بگويند را شما كلمات آن و كنيد پيدا را خودتان كلمات

 و جانشينی مباحث با آشنايی و كلمات انتخاب در دقت
 و زيبا های استعاره انتخاب در را شاعر تواند می نشينی هم
 .كند كمك جا به

 در بزند، هدف به خواسته مدام آنكه دليل به شاعر متاسفانه 
 ايجاد پی در مدام. است نكرده عمل موفق سطرسازی

 ارتباط ايجاد شعروظيفه  كه حالی در ست.ا بوده ارتباط
 جايی آن نويسا است. بر ارتباط تحميل شعر بلكه نيست،

 نيست موفق كند استفاده ترامتنی تكنيك از خواسته كه هم
 اشكالی دهی آدرس نوع اين .(لينچ ديويد های فيلم مثل)

 شود. زيبايی توليد به منجر ادامه در آنكه شرط به اما ندارد
 شاعر اينجا در كه باشد، خوابيده آن پشت تمهيدی آنكه يا
 توهمات ی درباره اكثرن) لينچ های فيلم بين تناقض بيان در

 چندان خوشگل و سالم لفظ و( است ناسالم های انسان
 هم دليلش شود. نمی زيبايی توليد به منجر و نيست موفق
 توجه بايد سطرهاست. بين عمودی ارتباط وجود عدم

 "جراحی نايفِ" مثل هايی اضافه آوردن صرفن باشيم داشته
 جديد تصويرهای از استفاده بلكه كند، نمی مُدرن را شعر

 هم سرِ پشت های دال آوردن ست.ا اصلی شرط
 تالش عدم و "آويخته های پوست كشيده، های گوش"مانندِ
 لذت و برده راهه بی به را متن كلمات از كشيدن كار برای

 پايان در متن است. گرفته مخاطب از را خوانی چندباره
 مؤلف جاهايی در پذيرد. می پايان كالسيك متون مانند
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 مانند شود نزديك گذاری فاصله تكنيك به كه كرده تالش
 هم سطر اين از متاسفانه اما "!باش بگوش" لفظِ آوردن
 .كند می گذر راحتی به كنارش از و نكرده مناسب استفاده

 شود. خالص سطرسازی بحران از ابتدا شاعر است بهتر
 طويل شعر يك زندگی ببيند. خوب ابتدا در كه كند تمرين
 به رسيدن شعر افتد. لحظه اتفاق می يك شعرخود  و است

 ست. آگاهی و ديوانگی از معجونی است. شهود ی لحظه
 .است كلمات انتخابِ در وسواس شعر

 خودی از است بهتر بگوييم، عجيب چيزهای نيست الزم
 ساقطش شعور از تكراری های عبارت ها سال كه بگوييم

 است، شده مخفی كلمات پشتِ جايی شعور، است. كرده
 !كن كشفش
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 بازخوانی شعر مریم  مشهدی 

 نویسنده: فرید احمدنژاد
 کنند می فتحم

 فشنگ گردان دو

 سنگ دو و سی

 لبم پشت سنگر در

 دامنت به نداری که صورتی به دستم

 زنت دستبند به دستم

 اند گرفته غنیمت را زبانم فرم

 منند در سربازانی

 زنند می سنگ را تو خواب که

 را ات معشوقه ران  با بم 

 ریخت اردن و مدیترانه در چاك

 آویخت تو خشاب از که گوشواره

 کنم می گوش من را غزه خونی نوار

 کنم می موش خا... نه

 کش نفت های گربه

 لیسند می خون تو شیار از هنوز که

 اند خیس که زیرچشمی های دره همین بر

 را پرنده آخرین

 اند کرده رنده

 شعری هر از تر سربسته

 سربازها

 را ام سینه غرب روزه شش

 کردند یکسان فاك با

 توانی می حاال

 برانی را دستم به سنگ کودك

 وینستون پاکت سه

 بسوزانی را ام ریه/سو آن در

 را دهانم قنداق کنی باز

 بکوبانی را کوبانی

 را شکست بار هزار سنگ

 اند کشته مشتم در
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 توانی می حاال

 بسازی موشک

 :اند نوشته که شعرهایی از

 من گردان خود معبد در

 سربازند گردانی

 تو های لب با که

 کنند می فتحم
 
 

 برخوردی و نگر جزيی گرايانهساختار نگاه با بخواهيم اگر
 به را اثر آن بايد كنيم، ابتدا نقد را اثر يك شناختی نشانه
 از را خود نگرش و كرده تقسيم كوچك های تكه

( نگر جزيی)ميكروسكوپيك به( نگر كلی)ماكروسكوپيك
 نظر بايد مد نقد نوع اين در كه مهمی ی نكته .دهيم تغيير
 صورت به شعر ميكرو هر با كه است اين شود گرفته قرار

 ساختار با را اجزا اين ی رابطه وسپس كنيم برخورد مستقل
 بررسی كنيم. شعر كلی

 كنند می : فتحم1

 فشنگ گردان دو

 سنگ دو و سی

 ...  لبم پشت سنگر در
 صحبت فشنگی گردان دو از شعر قسمت اولين در راوی

 .كنند می فتح و شوند می شليك سنگری پشت از كه كند می
 سمت به ظاهر در را مخاطب ذهن تصاوير و فضا اين

 اين به تر دقيق كمی اگر اما برد می نظامی نزاع يك و جنگ
 آن از هم اروتيسم ی جنبه توانيم می كنيم نگاه شعر از بخش

 پناه لب سنگر پشت كه سنگی دو و سی .كنيم استنباط
 قصد كه باشند دندان دو و سی از نشانه توانند می اند گرفته
 ما فرهنگ در كه آنجايی از .دارند را راوی با بازی عشق

 قلمداد (شده فتح شاعر قول به يا)مفعول زن معموال
 .است زن يك شعر راوی كه بريم می شود، پی می
 دامنت به نداری كه صورتی به : دستم2

 زنت دستبند به دستم

 اند گرفته غنيمت را زبانم فرم

 منند در سربازانی

 زنند می سنگ را تو خواب كه
 تصاوير، مفهوم كارگيری به با شاعر شعر دوم قسمت در

 دهد. می توضيح مخاطب برای بيشتر را خودش ذهنی
 اينكه بر عالوه دامنت به نداری كه صورتی به دستم عبارت

 دهد، يك نشان را بازی عشق مراحل از يكی تواند می
 معنای به) دامنت به دستم رايج اصطالح با بينامتنی ی رابطه

 دستبند به دستم .دارد( شخصی از موضوعی درخواست
 راوی كه مردی كه باشد موضوع اين بيانگر تواند می زنت

 عبارت .است متاهل است، فردی وی با بازی عشق حال در
 كه دارد دوگانه كاركردیاند،  گرفته غنيمت به را زبانم فرم
 معنای در و فرانسوی ی بوسه بيانگر تواند می معنا يك در

 تاويل با بخواهيم اگر. باشد شاعر شعری زبان بيانگر ديگر
 عشق شاعر كه دريابيم توانيم كنيم، می بررسی را متن دوم

 .داند می شعر اين نوشتن دليل را بازی
 را ات معشوقه ران  با  : بم3

 ريخت اردن و مديترانه درچاک

 آويخت تو خشاب از كه گوشواره

 كنم می گوش من را غزه خونی نوار

 كنم می موش خا... نه
 و اجتماعی مفاهيم تلفيق با شعر، راوی از قسمت اين در

 تصوير ،مخاطب برای را خود بازی عشق مراحل سياسی
 عنوان به زيبايی حفظ بر عالوه نوعی به قسمت اين .كند می
 مديترانه و غزه خونی نواره مانند كلماتی مستقل، با متن يك

 گفت، ارتباط می سخن جنگ از كه شعر اول قسمت با ...و
 از ای نشانه تواند می اردن و مديترانه چاک .كند می قرار بر

 بيانگر من تاويل به هم غزه خونی نوار و باشد راوی بدن
 .است بكارت ی پرده رفتن بين از و جنسی ی رابطه اولين

 كش نفت های : گربه4

 ليسند می خون تو شيار از هنوز كه

 اند خيس كه زيرچشمی های دره همين بر
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 را پرنده آخرين

 اند كرده رنده
 
 است بازی عشق روايت اوج من نظر به كه قسمت اين در
 شياری از كه شود می گفته سخن كشی نفت های گربه از

 آن شود از می كه اروتيسمی تعبير به جز .ليسند می خون
 سياسی فضای سمت به بيشتر را شعر فضای داشت، راوی

 در خود جنسی ی رابطه روايت بر عالوه و دهد می سوق
 مخاطب برای نيز را نفت جنگ مانند سياسی لفافه، مسايل

 .   كشد می تصوير به
 شعری هر از تر : سربسته5

 سربازها

 را ام سينه غرب روزه شش

 كردند يكسان فاک با
 

 دارای كه شعری با ما كه دهد می نشان شعر از قسمت اين
 در باشيد داشته خاطر به اگر .هستيم طرفاست  ساختار
كنند،  می فتح كه شد صحبت سربازانی از شعر اول قسمت

 بودند، غرب دندان نماد كه سربازها همان قسمت اين در
 اين بيانگر مطلب اين .كنند می فتح را شعر راوی ی سينه
 شعر ماكرو خدمت به را شعرها ميكرو شاعر كه است

 .  هستيم رو به رو ساختارمند شعری با ما و است دراورده
 توانی می : حاال6

 برانی را دستم به سنگ كودک

 وينستون پاكت سه

 بسوزانی را ام ريه/سو آن در
 راوی بازی عشق داستان بر پايانی توان می را قسمت اين

 از ای نشانه تواند می دست به سنگ كودک راندن .دانست
 عبارت. باشد او شدن ارضا تعبيری به و زن گرفتن آرام

 بازی دارای سوزد، می را ام ريه/سو آن در كه وينستونی
 كشيدن، به سيگار بر عالوه كه است زيبايی بسيار زبانی

 كشور آن در داخلی های جنگ تعبيری به و سوريه سوختن
 كند. می اشاره

 را دهانم قنداق كنی : باز7

 بكوبانی را كوبانی

 را شكست بار هزار سنگ

 اند كشته مشتم در

 توانی می حاال

 بسازی موشك

 :اند نوشته كه شعرهايی از

 من گردان خود معبد در

 سربازند گردانی

 تو های لب با كه

 كنند فتحم می

 
 كه هستيم رو به رو فضايی با هم شعر پايانی قسمت در

 برای را خود بازی عشق داستان پايان دارد قصد راوی
 بی تعبيری به هم شعر از ساختن كند. موشك بيان مخاطب
 نشان خود معشوق برای راوی را های نوشته بودن اهميت

 به خود بازی عشق از شاعر قبلی های قسمت در .دهد می
 اين در اما كرد ياد شعر نوشتن برای الهام منبع عنوان

 اگر.شدند  تبديل موشك به كه گويد می اشعاری از قسمت
 توانيم می كنيم نگاه موضوع اين به روانشناختی ی جنبه از

مشاهده كنيم.  شاعر را ی جامعه در را مونث جنس انفعال
 شناخته لذت برای ابزاری عنوان به صرفا ها انفعالی كه زن

 چندانی ارزش ها آن برای فكری لحاظ از كسی و شوند می
 است اين اثر اين بندی پايان در جالب ی نكته. نيست قايل

 شروع كه رسد می اتمام به جايی همان در دقيقن شعر كه
 كه بوديم راوی شدن فتح شاهد ما شعر شروع در .شده بود

 حايز جهت آن از نكته اين .شود می فتح باز نيز پايان در
 كه است شاعر نهايی فكر بيانگر نوعی به كه است اهميت

 اين و كند می اعتراض مونث جنس هميشگی شدن فتح به
 پيوند روز سياسی مسايل با ای ماهرانه طرز به را موضوع

 عصيان نوعی من نظر از اثر اصلی ی مايه درون. دهد می
 كه ايران سنتی ی جامعه غالب فرهنگ به است. عصيان

دارد. در انتها، تنها پيشنهاد من  زن به تبعيضی كامال نگاهی
ی اجرای اثر است. حضور بسياری از  به شاعر درباره

ها را از اثر خارج  آن ها در شعر اضافی است كه بايد المان
سنگ هزار بار "كرد. به عنوان مثال در قسمت پايانی 

كاملن اضافی است. زيرا وجود نداشتن آن   "شكست را
 زند. ای به كليت ساختار اثر نمی لطمه
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 پژوهی فروتن بازخوانی شعر دانیال 

 پور آماده نویسنده: رسول
 

 شود می باز که در

 شود می بسته حتمن

  آید می پدر

 آید می پدر قطعن

 عقب بُردم کمی را فیلم

 رود می دارد پدر

 رود؟ می پدر

 !رفت پدر

 شود می باز که در

   شود می باز فقط
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 نگر، جزئی ساختارگرايیِ الخصوص علی ساختارگرايی، های مؤلفه از استفاده با كوتاه خيلی طورِ به كه است آن پی در نوشتار اين
 .است مدرنيته دوران های شاخص با درگيری شعر، اين مقيدِ موتيف كه كند تبيين و بپردازد باال شعرِ بررسیِ و نقد به

 نگر جزئی ساختارگرايیِ/ گرايی ساختار: ها واژه كليد

 
 است حكم فرما ساختارها اين بر كه قوانينی و ساختارها تحليلِ به است پيدا اش نام از كه چنان ساختارگرايی،: ساختارگرايی 

 ساختارگرايی، و شناسی نشانه اساس، همين بر كه است ها نشانه از نظامی و دستگاه زبان، سوسور، دو دفردينان اعتقادِ به. پردازد می
 جهتِ را زبانی های نشانه اين تركيبِ بر ناظر ایِ شالوده قوانينِ كه است برآن ساختارگرايانه تحليلِ. دارند هم با تنگاتنگی ارتباطِ
 .كند استخراج و كشف متن، ممكنِ معناهای از يكی به رسيدن

 اين از استفاده با درواقع. دارد ادبی متنِ يك با جزئی و اتميك برخوردی نگر، جزئی ساختارگرايی: نگر جزئی ساختارگرايیِ
 كلِ با قطعات اين ميان ارتباطِ به سپس و شود می گرفته نظر در واحد ساختاری عنوان به قطعه هر و شده قطعه قطعه متن، روش،

 . شود می پرداخته ادبی، متن

 :مقدمه

 زدنِ هم بر شعر، اين مقيدِ موتيف معنايی، ساختارِ لحاظِ از
 با شدن گالويز و درگيری نوعی به و معلولی و علت جريان

 بُعدی تك و ساحتی تك جهانِ ی سلطه و قدرت قطعيت،
 .است مدرنيته جهانِ به مربوط كه است

 نوع از ساختارگرايانه رويكردی با ما اساس، همين بر
 كرده قطعه قطعه را شعر اين كليت نگر، جزئی ساختارگرايیِ

 اين دومِ و اول سطورِ. پردازيم می خود ادعای اثبات به و
 :خوانيم می هم با را شعر

 

 شود می باز كه در"

 "شود می بسته حتمن
 
 روبرو معلولی، و علت جريان نوعی با تصوير اين در
 كه مكانيكی و  كلی قانونِ و قاعده يك با يعنی. شويم می

 نوعی البته. شود می بسته حتمن شود، باز دری هرگاه
 قابل خوبی به سطر دو اين در نيز جزميت و قطعيت
  كاربردِ كه چرا است؛ مشاهده

 
 

 
 دو اين ميان در تأكيدی قيدِ يك به عنوان "حتمن" ی واژه
 اين در. رساند می اثبات به را ما ادعای خوبی به سطر

 از معلولی هر) نيوتنی فيزيكِ فراگيرِ قانونِ و قاعده تصوير،
 دراين كه جزميتی و قطعيت نوع و( شود می ناشی علتی
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 داده نشان ما به خوبی به دارد، وجود فراگير و كلی قوانينِ
 و مندی قانون كه داريم اشراف امر، اين به همه البته. اند شده

 .آيد می شمار به مدرنيته دورانِ های شاخصه از قطعيت

 :خوانيم می شعر ی ادامه در
 
  آيد می پدر"

 "آيد می پدر قطعن
 
 خردِ و قدرت ی سلطه از هايی نشانه نيز تصوير اين در

 در "پدر" ی واژه كاربرد كه چرا هستيم؛ شاهد را مدرنيته
 و قدرت از سمبلی و نماد تواند می راحتی به تصوير اين

 با و مدير يك عنوانِ به كه است پدر اين زيرا باشد. خرد
 تنهايی به را خانواده يك رهبریِ سياست، و تدبير از استفاده

 اعمال خانواده، اعضای بر را خود قدرتِ و داشته عهده بر
 و قدرت از نمادی عنوانِ به "پدر" ی واژه واقع در. كند می
 به تصوير اين در مدرنيته، دوران های شاخص ازيكی  ،ردخِ

 ی واژه كاربرد توان می همچنين. است شده برجسته خوبی
  "آمدن" كنارِ در تأكيدی قيدِ يك عنوانِ به كه را "قطعن"

 يعنی داد؛ ارجاع شعر دومِ و اول سطورِ به را است آمده
 نشان شود می بسته و باز در، هرگاه كه دهد می نشان شاعر

 .است پدر آمدنِ از

 ی كليه شاعر، كه هستيم نكته اين شاهدِ ما شعر، ی ادامه در 
 را اين و زند می هم بر را معلولی و علت های جريان اين
 :دهد می نشان خوبی به شعرش دومِ قسمتِ در
 
 عقب بُردم كمی را فيلم"

 رود می دارد پدر

 رود؟ می پدر

  رفت پدر

 شود می باز كه در

 "شود می باز فقط
 

 ما كه كند می اشاره نكته اين به واقع در بند، اين دومِ سطرِ
 قدرت، مندی، قاعده های مؤلفه تمامیِ با را مدرنيته دوران
 از ديگر ای مرحله واردِ و گذاشته سر پشت انديشه، و خرد

 عدمِ آن در كه ای مرحله ايم؛ شده هستی جهانِ تاريخِ
 مختلف، های ساحت و تكثرگرايی گرايی، نسبی قطعيت،

 در شاعر كه است گرفته را پيشين های مؤلفه تمام جای

 شعرش پايانِ

 شود می باز دركه)

 (شود می باز فقط

 زيرا دهد می نشان خواننده به قطعيت با را گذار و روند اين
 !شود می باز فقط باز
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  علی اسدیبازخوانی شعر 

 شافعی زادهجبار نویسنده: 
 در،
 ای از تصمیم بود پاره

 ها  و دستگیره
 شمایلی از 

 نبودنت در غروبی 
 که روی کاناپه تکیه داده بود

 شد  می
 آورد چند نهنگ را به خانه

 ها را برای صبحانه  و پلنگ
 ای عظیم از مرگ دعوت کرد به مباحثه
 ای نخواهد داشت ولی فایده

 وقتی  
 هنوز 

 ها   گنجشک
 دمیزاد استآشان ترس از  دغدغهبزرگترین 

 در هر عبور 
 کند  ها گیر می جایی از تنمان به دستگیره

 شاید 
 هنوز 

 هایی از تنت برای من نیست  قسمت
 شاید 

 اند  نجارها کارشان را درست انجام نداده
 و 

 ها را جابجا  دستگیره
 روی شعرهایمان 

 اند  نصب کرده
 به هر حال 

 صبحانه حاضر است 
 و 

 مرگ دقایقی است 
 پلنگ را قانع کرده به همزیستی با نهنگ 
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 شاید روزی 
 نترسند  ها آدمها هم از گنجشک
 و مرگ 

 قانع کند 
 گنجشک را برای همزیستی با 

 ای  گربه
 هاست  که پشت شیشه سال

 کشد انتظار می
 

های رايج در  ( يكی از انديشهStructuralismساختارگرايی )
علوم اجتماعی است. بر پايه اين طرز فكر، تعدادی ساختار 

های ظاهری  ناپيدا و ناملموس، چارچوب اصلی پديده
سوسور دود های فردينان دهند. انديشه اجتماع را تشكيل می

 نمتوان آغازگاه اين مكتب دانست. ساختارگرايی عمو را می
 نام با و شود می اطالق 1۶6۱ ی دهه فرانسویِ ی به انديشه
استروس، روالن بارت، ميشل -ن كلود لویچو متفكرانی

فوكو، ژرار ژنت، لوئی آلتوسر، ژاک الكان، آلژير داس 
ماس، و ژان پياژه آميخته شده است. ساختارگرايی به  گره

 به پديدارشناسی، و گرايی انسان فراسوی ای مرحلهی  منزله
 تمامی نيز و زبان كه پردازد می ای درونی روابط بررسی

 سازند. دين يا گفتمانی را مینما های نظام
ترين دل مشغولی  از سوسور به بعد يافتن ساختارها، اصلی

پژوهشگران در علوم مختلف، از جمله ادبيات گرديد. 
مند بودن زبان منتقدان را بر آن داشت كه ادبيات  تئوری نظام

نيز نظامی همبسته بدانند و همان تمايزی را كه سوسور را 
های  يافت، ميان مطلق ادبيات و سبك ميان زبان و گفتار می

(generگوناگون بيابند. زبان )  شناسی ساختار گرا توجه خود
كند. در  را به مصاديق متنوع زبان يعنی گفتارها معطوف می

خود را مندی  سبك شناسی ساختاری هر چند، منتقد عالقه
كند. اما  پردازی در باب ادبيات حفظ می به حفظ نظريه

ترين كوشش او تشريح مصاديق و الحان مختلف  اصلی
ادبيات، يعنی ژانرهای مختلف و چگونگی متابعت يا عدول 

 است. ( تثبيت شدهnormاز معيار مسلط و نرم )
در "است:  لوسين گلدمن در زمينه ادبيات ساختار گفته

از ساختارگرايی بيشتر به معنای نظامی است  ادبيات منظور
 3شناسی استوار است.  نقد ساختاری از  كه بر پايه زبان

 شود: مرحله تشكيل می

 . استخراج اجزاء ساختار اثر1
 . برقرار ساختن ارتباط موجود بين اين اجزا2
 . نشان دادن داللتی كه در كليه ساختار اثر هست.3

 گيرد: نظريه مورد نقد قرار میی اين  شعر حاضر بر پايه
موتيف مقيد اين شعر تاثير حضور و عدم حضور انسان در 

ست. شاعر حضور و عدم حضور كسی را در زندگی  زندگی
كند. شعر با خانه همانندسازی شده است  خويش روايت می

و شاعر از طريق اين همانندسازی ذهنيت خود را سطر به 
 برد.  سطر پيش می

 
(1) 
 در،"

 "ای از تصميم بود هپار
 

زند در را باز كرده و از  شخصيتی كه شاعر از او حرف می
جهان شاعر و شعر رفته است و شاعر سطر به سطر عمق 

 كشد. تنهايی را به تصوير می
 
(2) 
 ها  و دستگيره"

 شمايلی از 
 نبودنت در  غروبی 

 "كه روی كاناپه تكيه داده بود
 

ها  ش را در دستگيرها او رفته است و راوی تنها شمايل
بيند. نور آفتاب هنگام غروب روی كاناپه افتاده و به  می

روی كاناپه تكيه داده است. با رفتن او روايت شاعر 
روشنايی از هستی شاعر بيرون رفته و غروب مثل مهمانی 
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 است. اش انداخته ناخوانده خودش را روی كاناپه
 
(3) 
 شد  می "

 آورد چند نهنگ را به خانه
 ها را برای صبحانه  پلنگو 

 ای عظيم از مرگ دعوت كرد به مباحثه
 ای نخواهد داشت ولی فايده

 وقتی 
 هنوز

 ها گنجشك
 " دميزاد استآشان ترس از  ترين دغدغه بزرگ

 
خواهد به ديگری پناه ببرد و در  راوی در تنهايی می

اش دعوت كند. روايت  غيبت او ديگری را به تنهايی
شعر از زندگی به مرگ  اين قسمتِ ی شاعر در عاشقانه

دليل ترس  شود اگر چه اين عمل را هم به متمايل می
داند. شعر در اين قسمت  فايده می ها از انسان بی گنجشك

شدت دچار ضعف گشته و شاعر نتوانسته از نهنگ، پلنگ  به
و گنجشك در جهت خلق ساختاری منسجم و معنايی 

 درخور، خالقانه استفاده ببرد.
 
(4) 
 در هر عبور "

 ها مان به دستگيره ناخواسته جايی از تنِ
 كند گير می

 شايد
 هنوز

 " هايی از تنت برای من نيست قسمت
 

كند  ی در گير می دستگيره به در هر عبور جايی از تن او
د. اما هنوز او گذار جا می به اثرش را برای راوی كه

و شاعر را  ،كند خود از در خارج می همراه ههايی را ب قسمت
جا با  راوی در اين گذارد. ها تنها می آن قسمت با حسرتِ

به ساختار  " ات تن "جای  به " مان تنِ "ی آوردن كلمه
زند و  روايی شاعر از پرسپكتيو شخصی خود ضربه می

و گرانيگاه شعر را كه غيبت يك نفر و تنهايی يك  هندسه

ای  هو شعر را از تجرب ريزد به هم می است، نفر ديگر
 .كند خارج میی شمول و عموميت  دايره از ،شخصی

 
(5) 
 شايد "

 اند نجارها كارشان را درست انجام نداده
 و

 جا هها را جاب دستگيره
 روی شعرهايمان 

 " اند نصب كرده
 

يابد و  عينيت می رهای خانه در اين سط مثابه شعر به
فهمد.  ی شعر و خانه را می مخاطب همانندسازی خالقانه

همين  اند و به جا روی تن شعر نصب شده ها جابه گيرهدست
ماند. اين نوع  جا نمی خاطر تمام تن او برای شاعر به

باعث شده كه شعر در محور افقی و  هاچيدمان سطر
حفظ  را منسجم یبرای خلق ساختار عمودی ارتباط الزم

 كند.
 
(6) 
 هر حال به "

 صبحانه حاضر است
 و

 مرگ دقايقی است
 " قانع كرده به همزيستی با نهنگپلنگ را 

 
راوی حاال پلنگ شده و با نهنگ كه استعاره از 

صبحانه  آميز ست در يك همزيستی مسالمت تنهايی
انگار شاعر باور كرده بازگشتی دركار نيست و  .خورد می

شدت  جا به ناچار است به تنهايی عادت كند. كالم در اين
وند توضيحی تقطيع شعر در يك ر شيوهو  شدهمتزلزل 

لطمه را دچار  ساختار شعر ،سطر به و سطر واژه به واژه
 ند.ك می

 
 
(7) 
 شايد روزی "
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 ها نترسند دمآها هم از  گنجشك
 و مرگ

 قانع كند
 گنجشك را برای همزيستی با

 ای گربه
 هاست كه پشت شيشه سال

 " كشد انتظار می
 

ای كه  راوی با آوردن اين عبارت ميان خود و گربه
او و  همچنين و ،كشد ت پشت شيشه انتظار میهاس سال

كند تا مخاطب را برای  گنجشك همذات پنداری ايجاد می
 و تاكيد ،بازگشت او آماده كند مواجهه با غيبت طوالنی و بی

تواند دوباره آن دو را كنار هم قرار  كه تنها مرگ می دارد
 دهد.

 اما ،ست شعر حاضر حاوی بار معنايی و تخيل زيبايی
، تقطيع شعر. فانه نتوانسته در كالمی خالقانه بيان شودمتاس

 به شدت به خلق معنای نهفته ها آنچيدمان و  نوع كلمات
و  ،ذهن مخاطب ضربه زده است آن، در در شعر و ساختار

نتوانسته است ساختار شعر را در دو محور افقی و عمودی 
، ای شكننده حفظ كند. جهت برون رفت از چنين وضعيتِ

شود خالق اثر به بازسرايی و چيدمان ديگری از  پيشنهاد می
 شعر خود بپردازد.

عنوان شكلی از چيدمان  در نهايت منتقد اديت زير را به
 دهد: مینهاد شپي

 
 ای از تصميم بود پاره، در

 ها و دستگيره
 شمايلی از نبودنت

 در غروبی كه روی كاناپه تكيه داده است
 در هر عبور

 كند ها گير می ات به دستگيره تنجايی از 
 ات برای من نيست هنوز جايی از تن

  يا نجارها كارشان را درست انجام نداده
 ها را روی شعرمان دستگيره

 اند جا نصب كرده جابه
 شود نهنگی را به خانه آورد می

 و پلنگ را به گفتگو از مرگ دعوت كرد
 صبحانه حاضر است

 ست پلنگ را و مرگ دقايقی
 دگی با نهنگ راضی كرده استبه زن

 شايد گنجشك را هم
 ای به همزيستی با گربه

 كشد كه پشت شيشه انتظار می
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 گنابادی بازخوانی شعر محمد 

 زمانی نویسنده: مریم

 بخشیدم آب به پل روی را ها قرص که شب آن اگر
 نیست خبری آمدنت از دانستم می

 کشیدم می سر جا یک را رودخانه تمام
 بزند شهر به سالی خشک تا
 

 شدم دلتنگت قدر آن

 شد حمله مادرم قلب به که

 تخت لبِ شد کج

 لبِ باران
 فنجان لبِ

 من در آینه های لب

 کند می چکه لبم چپِ سمتِ منتهاالیه از بغض که کج قدر آن
 

 برگرد

 چهارنفره میزناهارخوریِ / دورِ  شده ادیت های متن تمام از

 ایم دیده که هایی سریال قسمت آخرین تیتراژ از

 دونفره...  های شام تمام طعم از 
 

 زند می من به را خودش خیابان لحظه هر

 اند افتاده دور ساحل از ها سال که هایی نهنگ مثل

 سردردهایم مثل

 چشمانت کاسه در
 

 کنی دقت که خوب
 است نرفته فرمی هیچ سمت به متن جا، این تا

 و خورد می خاك پارکینگ ی گوشه ها سال که ماشینی مثل

 ندارد را ش عقب صندلی های           خاك دادنِ تکان حال کوچه
 

 ست نگفتنی قدر آن دلتنگیم

 زندانی شبیه

 بتونی تمام کف با سلولی در

 است تونل کندن فکر

 کند دور با فیلم یک تماشای شبیه
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 زد می شهر به که باال سطر سالی خشک همان شبیه
 

 ام برده یاد از سرم وسعت به را خواب

 شوند می خارج دهانم از عجیبی پیچشِ با کلمات و

 دارم دوستت هنوز اما

 نیست شعر متن، این که  اندازه همان به

 داری دوستم هنوز و

 خوانی می را متن این که اندازه همان به
 

 برگرد

 نشده ادیت شعرهای تمام از

 شده نرفته های رستوران

 ات؛ بدرقه برای که فرودگاهی همان از

 فرستاد برایم اشتباه را آدرس
 

 
 همراه شعر با خوانش طول در گنابادی، مخاطب شعر در
 حس را شده مطرح مسايل تمام وضوح به و شود می
 گويد: می كه قسمتی ابتدايی سطرهای در چند كند. هر می
 
 بخشيدم آب به پل روی را ها قرص كه شب آن اگر "

 نيست خبری آمدنت از دانستم می

 "كشيدم...  می سر جا يك را رودخانه تمام
 

 در را شعر شاعر اما گيرد می خود به روايی حالت شعر
 موجب كه طوری داده ادامه زيبايی به بعدی سطرهای

 و اضافات اين بر شود، عالوه می قضيه اين از پوشی چشم
 و كسالت ايجاد هيچ وجه به شعر در موجود توضيحات

 نكرده مانند: مالل
 "لب باران، لب تخت و ... " 

 معشوق توسط مطرود شدن و تنهايی شعر مقيد موتيف
 موضوع همين محور حول نيز شعر ای دايره ساخت است و

 چرخد. می

 نگر جزيی ساختارگرايی روش به شعر بررسی به حال
 پردازم. می
 

 است: اپيزود هفت دارای شعر

 اپیزود يک:
 بخشيدم آب به پل روی را ها قرص كه شب آن اگر" 

 نيست خبری آمدنت از دانستم می

 كشيدم می سر جا يك را رودخانه تمام
 "بزند  شهر به سالی خشك تا

 اميد اش معشوقه آمدن به شاعر كه ست برای زمانی روايت
 هايش قرص به نيازی ديگر او آمدن با كه فكر داشت، و اين

را  ها ندارد، سبب شده بود كه آن (بخش  آرام های قرص )
 آرام هم قرص بدون او با آمدن زيرا. داخل رودخانه بريزد

 خبر با نيامدنش از اگر كه كند می بيان سپس خواهد شد.
 اشاره هم چون خورد، می جا يك را رودخانه آب تمام بود

 ريخته آب در قبل از كه هم با ها قرص تمام خوردن به دارد
 شهر در سالی خشك با كه موضوع اين به هم و بود
 و كند جبران را اش معشوقه نيامدن نوعی به توانست می

 بگيرد. انتقام

 
 اپیزود دو:

 شدم دلتنگت قدر آن" 
 شد حمله مادرم قلب به كه

 تخت لبِ شد كج

 باران لبِ

 فنجان لبِ

 من در آينه های لب

 چكه لبم چپِ سمتِ منتهااليه از بغض كه كج قدر آن
 "كند می
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 كه زند می حرف اش دلتنگی شدت از بخش اين در شاعر
 قلبی ی حمله دچار پسرش عذاب و رنج خاطر به مادرش

 از را خودش اصلی فرم شاعر روح در چيز همه و شده
 حال در و كند نمی رهايش كه بغض او است. داده دست

 و داری آن دارد اما موفق نيست نگه در سعی و است تركيدن
 برد. می بيرون به راه كند می پيدا كه قسمتی ترين كوچك از

 

 اپیزود سوم:
 برگرد" 
 چهارنفره ميزناهارخوریِ دورِ/   شده اديت های متن تمام از
 ايم ديده كه هايی سريال قسمت آخرين تيتراژ از
 " ...دونفره های شام تمام طعم از

 درخواست به شكند، دست می غرورش شاعر بخش اين در
 را شان خوب خاطرات تمام و برگردد كه زند می معشوق از

 كند. می يادآوری

 

 اپیزود چهارم:
 زند می من به را خودش خيابان لحظه هر "

 اند افتاده دور ساحل از ها سال كه هايی نهنگ مثل

 سردردهايم مثل

 "چشمانت  كاسه در

 و خودش خيابان، دريا، بين است زده قياسی به دست شاعر
 هستند. ساحل به رسيدن خواهان ها كه نهنگ
 و خود كشيدن درد كردن بازگو حال در مدام آن بر عالوه

 است. دردش سر

 

 :پنجم اپیزود
 كنی دقت كه خوب" 
 است نرفته فرمی هيچ سمت به متن جا، اين تا

 و خورد می خاک پاركينگ ی گوشه ها سال كه ماشينی مثل
 "ندارد  را ش عقب صندلی های           خاک دادنِ تكان حال كوچه

 ماشين به خاص فرمی به خاطر نداشتن را شعرش او
 و گرفته را آن روی خاک كه است كرده تشبيه ای استفاده بی

 ندارد. آن از دوباره ی استفاده به تمايل كسی

 
 اپيزود ششم:

 ست نگفتنی قدر آن دلتنگيم" 

 زندانی شبيه

 بتونی تمام كف با سلولی در

 است تونل كندن فكر

 كند دور با فيلم يك تماشای شبيه

 "زد  می شهر به كه باال سطر سالی خشك همان شبيه

 كند می تشبيه فرار راه بدون زندانی به را هايش دلتنگی شاعر
 از نيز آن انجام كه او توسط سالی خشك ايجاد قسمت به

 است. خارج اش عهده

 
 اپيزود هفتم:

 ام برده ياد از سرم وسعت به را خواب" 

 شوند می خارج دهانم از عجيبی پيچشِ با كلمات و

 دارم دوستت هنوز اما

 نيست شعر متن، اين كه  اندازه همان به

 داری دوستم هنوز و

 "خوانی  می را متن اين كه اندازه همان به

 اش عالقه مقدار و پردازد می خودش حال توصيف به شاعر
 توان ديگر كه طوری كند. می بيان را است باقی هنوز كه

 بيان طعنه به و شده مشكل دچار اش تكلم و ندارد خوابيدن
 اش معشوقه زيرا كه داند. نمی شعر را خود ی نوشته كند می

 خواند. نمی را آن گاه هيچ

 به ای دايره ساختار امر اين و اند شده تكرار آخر سطرهای
 و مسئله به داشته نگه مقيد را شاعر و است بخشيده اثر

 داده انجام زيبا و جا به را كار اين شعر. شاعر اصلی ساختار
 بلند شعرهای در مسئله اين و است بلند شعر ساختار زيرا

 دارد. كاربرد

 از استفاده شده است شعر قدرت باعث كه ديگر ی مسئله
 استفاده مختلف سطرهای ست كه در گذاری فاصله تكنيك

 هيچ سمت به جا، متن اين تا كنی دقت كه خوب :شده مثل
 است. نرفته فرمی

 ميزهای "مثلن  شود می ديده حشو ها قسمت بعضی در اما
 كه قسمتی شود. در حذف تواند می چهار نفره " چهار نفره
 به جا، متن اين تا كنی دقت كه خوب " كند می شاعر بيان

 شود. استفاده لوگو زبان از بهتر بود " نرفته فرمی هيچ سمت

 برقرار خوبی به سطرها بين ساخت، ارتباط خوش شعر اين در
 كرد. اجرا زيباتری شعر تواند می پيشنهادات اجرای و با شده
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 الیاسی بازخوانی شعر علیرضا 

 نویسنده: محمد گنابادی

 که هایی بال از تر پوچ

 آسمان                                   انزواى به

 اند کرده کوچ
 

 آن از ای گوشه در را پرواز 

 !زد خواهم گره خاك ذرات به

 جستجوی در

 آسمان                                      پنهان های راه

 فرشتگان که مسیری

 آن در اند مخفی رهگذران

 مردگان و

 ریسمان و روح به را خود کشند می باال

 امان بی کشاکش این در

 جان و جسم میان

 شد دور و خواند ای بوسه دهانم بر ای فرشته

 زنان خوانی لب در

 پنهان اذکار

 انسان و جن روایت به

 کند می پیدا ادامه

 شدن پنهان برای جایی آسمان در آیا

 دارد؟ وجود

 را بال همه این من تا

 بتکانم؟ دوردست سفری از اندکی

 دوزخ خاکستر

 است کرده پر را ام حیاتی های شریان

  هرزه لبان

 گوشه  به  گوشه

 کشند می سیگار رگانم شرشر در

 فرار وقت به

 را بهشت از در هفت

 یافتم بسته
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  دیربار از مرا

 پرندگان مرگ ی آشیانه

 اند داده قرار

 زقوم درخت فراز بر

  غیبتم و ظهور جدال در

 جادو و ام شعبده که

 من در پیر ققنوسی رو این از

 ...میرد می غباری به و شود می زاییده ای شعله به

 که هایی بال از تر پوچ

 آسمان انزواى به

 اند کرده کوچ

 آن از ای گوشه در را پرواز 

 !زد خواهم گره خاك ذرات به

 

 يك به پنجم سطر در فقط كه اند آمده كننده خسته سطر پنج
 !!!بزنند؟ دست خلق

 در كه كلماتی تمام از زيركی با كه است نكرده تالش شاعر
 انرژی اند، كردهسطر شركت  پنج اين در تصويرها ساخت

 .كند آزاد

 
 :خوانيم می هم با دوباره

 ... از تر پوچ

 
. كند می اقدام شعرش زدن گردن به ابتدا همين در شاعر
 چرا؟

 خلق به كند می شروع( . ..از تر پوچ)  آوردن از چون بعد
 قرار اتفاقی كه دادن شكل برای توضيحی تصويرسازی

 با توانست می كه صورتی در .دهد رخ پنجم سطر در است
 ای جداگانه زيست هم سطر، هر در تر مستقل تصاوير ارائه
 پيش را عمودی روايت بتواند هم و كند ايجاد سطرها برای
 كه روايتی از خاصی شكل دچار متن نيز ادامه در .ببرد

 به بيشتر ما و بگيرد، گرديده پی دارد اصرار خودش
 .شويم می هدايت نثرخوانی

 از آيا كه كند می گی دوگانه دچار را مخاطب ها متن گونه اين
 من پاسخ خير؟ كه يا كند می پيروی هدفمند استراتژی يك

 اين دهد می ارائه متن اين از خوانشی كه كسی عنوان به
 از پيش ساختمند و قوی استراتژی فاقد كه؛ متن است

 .است سرايش

 :كنيد توجه سطرها اين به حال

 
 است كرده پر را ام حياتی های شريان

  هرزه لبان

 گوشه به گوشه

 كشند می سيگار رگانم شرشر در

 فرار وقت به

 را بهشت از در هفت

 يافتم بسته

  ديربار از مرا

 پرندگان مرگ ی آشيانه

 اند داده قرار

 زقوم درخت فراز بر

  غيبتم و ظهور جدال در

 جادو و ام ه شعبد كه

 من در پير ققنوسی رو اين از

 ...ميرد می غباری به و شود می زاييده ای شعله به

 
 هم آن اش، كننده خسته كاركرد جز باال، سطرهای كه معتقدم

 خارج خودش جهان از كه_  ذهن كالسيكش، در نوع از
 با سطرها اين از و ندارد ارائه برای ديگری چيز _شود، نمی

 كه شود می تر نزديك شعر فرم به انتها تا گيرد می كه شكلی
 برای بزنم. پيشنهادی كه پيشنهاد به دست كند می وادار مرا

سطرها  اين فرمول اساس بر متن اين بازسرايی و تمركز
 باشد.

 قبل های سال به الياسی عليرضا شعر از من شناخت
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 يك و دستی يك عليرضا الياسی های متن در و گردد برمی
 باشد. می بارز مشخصه سطحی

 تالش در كه تصاويری با هم باز رو پيش متن ی اين ادامه در
 خواهيد هستند، مواجهه متن بردن پيش برای توضيح
 جزو متن يك در سطرها كردن ساپورت .داشت

 نحو به شكل اين متن اين در اما برنده پيش ست خاصيتی
 .دهد می رخ كالسيكی بسيار

 برای كند تالش كه را اتفاقی هيچ سطرها تمامی در شما

 ديد. ساختارشكنانه، نخواهيدحركات  حتا ايجاد،

 :پيشنهاد اما
 كارهايی در عزيز عليرضا الياسی توانايی بر تاكيد با هم باز
 در زبان دادن تراش به كنم می پيشنهاد ام، خوانده او از كه

 از بسياری حذف به تعصب بی نگاه و تصاوير خلق
 تركيبات.
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 کمالی بهنام از شعری بازخوانی 

 توکلی علیرضا: نویسنده

 
 هست اگر دیواری من از تر کوتاه

 است مدرسه دیوار

 ...باال قالب از رود می ماهی دو مثل هنوز که پایی جای و

 هاست خیابان همان آموز دانش هنوز

 " گشت " دنبالش کوچه به کوچه که

  همیشگی مزاحم این

 پشت از گرفت را مچم/  بوسه ارتکاب حین همیشه

 آهنین دستی

 کالس بی آموز دانش همان اما من

 در رفت می پنجره از که
 انگشت ی اجازه بی

  خالی صندلی تک همان

 حاضر غیاب، در که

 شاعر ست خوبی شناگر حتا آب بی که

 شنا کند می ها آسمان در فضانورد با

  رود جهت خالف آال قزل با

 باال آبشار از رود می

 دام در دود می هنوز و

 برد می که موشی از تر چموش

 دوش بر موشی تله

 !ها سیرسیرك پس

 !سکوت دقیقه یک

 سوسک احترام به

  داند می که ای حشره

 ببندد چشم باید شبی

 کثیف دنیای این به

 گه / توی فاضالب از ای گوشه

 دود نمی پشت الك که روست از این

 اوست خود زندان که چرا

 جرز الی رفت چاقویی هرجا که! بجنب

 بعد ها سال که فردا نه امروز نه
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 دیوار. در شد باز گشاد دری
 نحوه با مستقيمی ارتباط متن يك با مخاطب همراهی
 از يكی. دارد مولّف های انديشه بيان در اثر روايت
 نقطه يا ای اشاره داستان مركز يا شعر در روايت های تكنيك

 ركن سه روايت نوع اين در. است( origo) اريگو يا صفر
 در. دارد وجود گفتار پاره زمان و مكان، گوينده، اساسی
 در مركزی مفهومی وضوح به ای اشاره عبارات حقيقت

 مركز های تكنيك از يكی. شوند می تلقی مقيد بافت گفتار
 . است اشاره ای عبارت فرافكنی ای اشاره

 

 هست اگر ديواری من از تر كوتاه

 است مدرسه ديوار

 ... باال قالب از رود می ماهی دو مثل هنوز كه پايی جای و

 
 من واژه با اول سطر در توان می را ای اشاره مركز جا اين در
 باال ديوار از كه پايی جای و مدرسه ديوار نگاه از بعد و

 بند در توان می را ديگر ای اشاره مركز. دنبال كرد رود می
( هميشگی  مزاحم )گشت  و آموز دانش ی واژه در بعد

 متفاوت، شخص سه توان می كار جای اين تا. كرد فرافكنی
 )متفاوت  زمان و سه( خيابان  و مدرسه )متفاوت  مكان دو
 گشت با گذشته زمان دوم بند هست، با حال زمان اول بند
 .كرد دنبال را( هميشگی  ی واژه با استمراری زمان و

 عبارت فرافكنی در گشت واژه انتخاب با شاعر زيركی
 جهت در آن زبانی های ظرفيت از كارگيری به و ای اشاره
كاربرد  طور همين .است تحسين قابل اش ذهنی مفاهيم بسط
 های نشانه انتخاب در مركزگرا تفكر و سوم سطر در قالب

 ساختی گر بيان ها آال قزل شناگر، آب، ماهی، مانند ديگری
 فرافكنی و ها نشانه هماهنگی اين آيا اما. هستند منسجم
 پاسخ اند؟ شده رعايت شعر تمام در ای اشاره های عبارت

 شاعر توسط ديگر های نشانه انتخاب در هم دليل .است خير
 .ندارد پوشانی هم باال منسجم های نشانه با كه است

 :بگيريد نظر در را زير بند
 

 !ها سيرسيرک پس

 !سكوت دقيقه يك

 سوسك احترام به

  داند می كه ای حشره

 ببندد چشم بايد شبی

 كثيف دنيای اين به

 گه توی فاضالب از ای گوشه

 دود نمی پشت الک كه روست از اين

 اوست خود زندان كه چرا
 

 كردن گير گه توی ) مقدم عنوان به سوسك مثل هايی نشانه
 زندان و ندويدن ) تالی عنوان به پشت الک و (فاضالب  در

 دارند اگر يا ندارند ذهنی و عينی ارتباط( پشت  الک بودن
 و شوند نمی سپيدخوانی بند اين در شده ارائه های ظرفيت با

 آن به همه و همه ندارد متنی درون ازای به ما كه سيرسيرک
 .زند می ضربه منسجم ساخت

 اول قسمت با جهت آن از شده مطرح تالی و مقدم مسئله
 مسئله كه اثر مقيد موتيف با چون است، مرتبط غير متن

 اول قسمت در .كند می ايجاد تضاد است راوی اختيار
 پشت الک و سوسك در اما است راوی اختيار با و انتخاب
 طرفی از. ندارد وجود فاضالب يا الک ترک در اختياری

 طور به تا نشده اعمال آن در هم گوينده ای اشاره مركز ركن
 جبر اين اول، بند در راوی مخاطب به تغيير گوينده با مثال

 دو به توان می را شعر اين حقيقت در بپذيريم. او برای را
 از آن قطعه هر اتفاقن كه كرد تقسيم هم از مستقل ی قطعه
 مقيد موتيف حول و هستند مرتبط هم به شناسی نشانه نظر

 . دارند همانی اين خود
 در كمالی بهنام برای را زير پيشنهاد دو توانيم می بنابراين

 باشيم: داشته نظر

 يك برای ای اشاره فرافكنی و اشاره مركز اركان از : مولف1
 كمكی بندهايی كه)  پشت الک و سوسك بند كردن دست

 .كند استفاده( كنند  نمی اثر روايت پيشروی به

 و قالب)  منسجم های نشانه روی بيشتری پرداخت : با2
 .كند ايجاد را تری منسجم متن(  ....و ماهی

 
 پيشنهادی: بازنويسی

 
 هست اگر ديواری من از تر كوتاه

 است مدرسه ديوار

 ...باال قالب از رود می ماهی مثل كه پايی جای و

  هنوز
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 هاست خيابان همان آموز دانش

 " گشت " دنبالش كوچه به كوچه كه

 پشت از گرفت را مچم/  بوسه ارتكاب حين

 اما من

 كالس بی آموز دانش همان

 رفت می در پنجره از

 انگشت ی اجازه بی

 خالی صندلی تك همان

 حاضر غياب، در كه

 ست خوبی شناگر حتا آب بی كه

 آال قزل با
 باال آبشار از رود می

 هنوز

 دام در دود می

 موش از تر چموش

 موش تله دوش بر برد می كه

 جرز الی رفت چاقويی هرجا كه! بجنب

 بعد ها سال كه فردا نه امروز نه

 ديوار در شد باز گشاد دری
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 زمانی بازخوانی شعر مریم  

 نویسنده: ایوب احراری
 تلفن زنگ

 شعر ی دوباره ی سکته

 ست میانی سطر هنوز

 دهم miss call و

 بپوش سبز_ 

 امام خیابان

 ...دهم بست بن

 خانه کند می یخ

 هول های و دقیقه

 دارند عجیبی یاری

 .....تا

 آقا زودتر_

 امام وسط شوم می پرت

 !نیامدی هم باز

 خواب این از حداقل

 بکش بیرون
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 .كند می حذف را خود طرح از بخشی يا ای تكه معمار
 دست خود خلقت در مدام .كند می اضافه آن به چيزی

پرداخت  اين نيز شعر در.كند  ارائه نقص بی اثری برد تا می
 شعر در .كند می توليد خالق اثری كه است بردن و دست

 شاعر .هستيم رو روبه گذاری فاصله تكنيك با ما زمانی مريم
 خوش شعری مولفه، اين به پرداختن با است توانسته
 با و شود نمی تمام اول خوانش در شعر .كند توليد ساخت
 كشف به كه است آن خواندن بار چند و شعر به برگشت

 جهان خواب، در شاعر شويم می شعر متوجه آخر .رسيم می
 حداقل" است  گونه اين شعر پايان .است ساخته را شعرش

 " بكش بيرون خواب اين از

 ی سكته تلفن زنگ )كنيم  نگاه شعر ابتدای به وقتی
 شعر و پريده خواب از شاعر كه اين مثل (شعر  ی دوباره

 توهمی .است توهم جوالن شعر اين .است مانده كاره نيمه
 زدن در آن و در اين به صرفن نه است شاعر خدمت در كه
 چند را شعر توانسته ها گذاری فاصله .شدن مفهوم بی و

 گويد می و شود می وارد دوم صدای ناگهان كند صدايی
 
 بپوش سبز" 

 امام خيابان

 " دهم بست بن

 .دهد می آدرس كسی تلفن پشت از
 

 و سطرسازی هيچ بدون ناگهان مولف متاسفانه ادامه در ولی
 شعر ی ادامه به و كند رها می را دوم صدای پاساژی

 كه داشت توجه نكته اين به است بهتر شعر در .پردازد می
 در مورد شعرهای خصوص به .شوند اجرا اوج در سطرها
 هر زيرا شعر بايد اين نكته رعايت شود. اين مانند كوتاهی

 را فرمی بار از قسمتی شعر است، خدمت در سطری كه
 تر حياتی مسئوليت اين شعر كوتاه در كند و می حمل

 خانه / و كند می يخ" شعر  از قسمت اين .شود می
 تصوير وجود با" دارند  عجيبی هول / ياری های دقيقه

 دلهره و ترس از نشان تصوير اين و دهد می ما به كه زيبايی
 بيشتر نكردن صحبت يعنی آن به نپرداختن دليل به ولی دارد

 مثل عملن را قوی سطر يك دلهره و ترس اين مورد در
 با ادامه شاعر در. كرده است رها متن در ای ناخوانده فرزند
 من پيشنهاد .است رفته شعر بعدی بخش به گذاری فاصله

 اين به نيز ديگر تصوير چند سطرسازی با كه است اين
 ترس اين در كاملن مخاطب تا اضافه شود شعر از قسمت
 اين و بريم می پی مهم اين به كه جاست اين در .شود دخيل
 را "ندارد  پذيری فرم خاصيت كوتاه شعر "كه  را گزاره
 به شعر های كاستی از ديگر يكی. كنيم می درک بهتر

 در .است سواالت برخی گذاشتن جواب بی من ی عقيده
 چه شعر اين در "آقا "  (آقا  زودتر )گويد  می سطری

 به كننده دعوت فقط صرفن خواهد؟ آيا می چه و گويد می
 در .كند ايفا تواند می نيز ديگر نقشی ست؟ يا راهپيمايی يك
 چنينی اين نكاتی به توجه با زمانی مريم كه اميدوارم آخر

 .كند ارائه تر كامل را خود شعر بتواند
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 بازخوانی شعر محمدگنابادی 

 نویسنده: امین رجبیان

 بخشیدم آب به پل روی را ها قرص که شب آن اگر

 نیست خبری آمدنت از دانستم می

 کشیدم می سر جا یک را رودخانه تمام

 بزند شهر به سالی خشک تا
 

 شدم دلتنگت قدر آن

 شد حمله مادرم قلب به که

 تخت لبِ شد کج

 باران لبِ

 فنجان لبِ

 من در آینه های لب

 کند می چکه لبم چپِ سمتِ منتهاالیه از بغض که کج قدر آن
 

 برگرد

 چهارنفره میزناهارخوریِ دورِ/   شده ادیت های متن تمام از

 ایم دیده که هایی سریال قسمت آخرین تیتراژ از

 ...دونفره های شام تمام طعم از 
 

 زند می من به را خودش خیابان لحظه هر

 اند افتاده دور ساحل از ها سال که هایی نهنگ مثل

 سردردهایم مثل

 چشمانت کاسه در
 

 کنی دقت که خوب

 است نرفته فرمی هیچ سمت به متن جا، این تا

 و خورد می خاك پارکینگ ی گوشه ها سال که ماشینی مثل

 ندارد را ش عقب صندلی های           خاك دادنِ تکان حال کوچه
 

 ست نگفتنی قدر آن دلتنگیم

 زندانی شبیه

 بتونی تمام کف با سلولی در

 است تونل کندن فکر

 کند دور با فیلم یک تماشای شبیه
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 زد می شهر به که باال سطر سالی خشک همان شبیه
 

 ام برده یاد از سرم وسعت به را خواب

 شوند می خارج دهانم از عجیبی پیچشِ با کلمات و

 دارم دوستت هنوز اما

 نیست شعر متن، این که  اندازه همان به

 داری دوستم هنوز و

 خوانی می را متن این که اندازه همان به

 

 برگرد

 نشده ادیت شعرهای تمام از

 شده نرفته های رستوران

 ات؛ بدرقه برای که فرودگاهی همان از

 فرستاد برایم اشتباه را آدرس

 باشد گيرانه سخت سطربندی منطق به نسبت نگاه اين شايد
 بوجود را انتظاراتی محتوياتش تناسب به شعری هر اما
 .آورد می

 يك در را حرف حتا و را واژه دو يا يك و آييم می كه وقتی
 بايد بعدی سطر روی پايين پريم و می گذاريم می تنها سطر
 كوتاه سطرهای برای داللت اين .باشيم داشته خوبی دليل

 و جمله بلندی كه چرا است بيشتر بلند سطرهای به نسبت
 داللت سطر چند يا يك در متنی ی گزاره يك اتمام به الزام

 كوتاه سطرهای در اما است سطربندی و تقطيع برای خوبی
 داللت حتمن كوتاه سطرهای در .ست ديگری چيز قصه

 .بيايد بوجود تقطيع اين تا طلبد می ای ويژه زبانی يا معنايی
 :جا اين مثلن

 

 شدم دلتنگ قدر آن

 شد حمله مادرم قلب به كه

 تخت لب شد كج

 باران لبِ

 فنجان لبِ

 من در آينه های لب

 
 تمام دوسطر در قلبی حمله. نيست موجود ويژه داللت آن

 ی رابطه در تواند نمی باران لب كه برآن عالوه است شده
 را ها آن و كند شركت فنجان لب و قلبی حمله های ارجاع
 .كند تكميل

 تمام بايد زبانی اتفاق يك يا معنايی اتفاق يك سطر يك در

 سطر چند در بياييم داللتی هيچ بی را جمله يك كه اين .شود
 .ايم داده تن دادن كش و اطاله به كنيم تقسيم

 آخر سطرهای در
 

 شده نرفته های رستوران

 موجود برايش هم زبانی توجيه و است اضافه " شده "
 .نيست

 تشكيل را شعر ی زمينه موتيف فراق، و جدايی يك شعر در
 و دونفره های شام به بك فالش دنباله در كه دهد می

 موتيف اين توضيحی و روايی صورت به نرفته های رستوران
 .اند كرده احاطه را

 در تنها تصويری بيان از و ست روايی بيان شعر بيان ی نحوه
 با را تنهايی و نشسته ماشين در كه شود می استفاده جا آن

 كرده تصوير خوبی به سيمانی كف با سلولی به ماشين توصيف
 .كند می كمك بيان كردن بعدی چند و كردن چند فضايی به كه

 درنيستيم.  شاهد را زبانی و نحوی تغيرات و تغيير شعر در
 سردرد و سر كاسه در چشم مثل خيابان و نهنگ با جايی
 در گذاری فاصله تكنيك .ست گرفته صورت خوبی بازی
 كه: اين به بيرونی اشاره با جا چند

 نرفته فرمی هيچ سوی به متن جا اين تا

 يك هم و كند توجيه را زبانی و فرمی نقصان خواهد می هم
 های موتيف شعر كل در .كند ايجاد متن در ذهنی ی فاصله
 امكانات از استفاده با است نتوانسته اما داراست را خود

 .ببرد دستی متن در فرمی و تكنيكی
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 بچه گله بازخوانی شعر محمد علی 

 مروجنویسنده: محمّد 
 بیایی دیر که هم سال چهل

 داد نخواهد دیگری به را عصایت

 برگذرگاه ایستاده ی فرزانه

 را ها آدم که

 دهد می گذر محتوم نشانی سوی به

 بیایی دیر که هم سال چهل

 عصا همان عصا

 هم نشانی و

 است محتوم نشانی همان

 زندگی

 خوردگی سال معبر در ست آرزویی

 مرگ و

 آرامی و موقر ی فرزانه

 کرد خواهد صدا نام به را ما که

 بوسید خواهد را ما پیشانی و
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 وجود به ابتدای از كه هستند ای مسئله دو پوچی، و مرگ
 خود درگير را بشر ذهن زمين، برروی زندگی آمدن
 ای دوباره حيات آيا افتد؟ می اتفاقی چه مرگ از بعد. اند كرده

 انسان وجودی ی فلسفه پس است، پوچ زندگی اگر هست؟
 مذاهب و اديان كه هستند سواالتی همه ها، اين چيست؟
 و ترس تا اند آمده وجود به ها آن به پاسخ برای گوناگون

 .بخشند تسكين را انسان وهم

 سرنوشت بودن ناپذير تغيير كوتاه، شعر اين مقيد موتيف
 در كه توجهی قابل ی نكته تنها. است مرگ برابر در انسان

 آن روی توان می ساختاری لحاظ از و دارد وجود شعر اين
 و دارد موسی داستان با كه ست بينامتنی ی رابطه كرد، بحث

 روايت اپيزود سه در شعر. پردازيم می آن به نقد اين در
 :شود می

 
 بيايی دير كه هم سال چهل

 داد نخواهد ديگری به را عصايت

 برگذرگاه ايستاده ی فرزانه

 را ها آدم كه

 دهد می گذر محتوم نشانی سوی به

 
 (اول اپيزود)

 
 بيايی دير كه هم سال چهل

 عصا همان عصا

 هم نشانی و

 است محتوم نشانی همان

 
 (دوم اپيزود)

 
 زندگی

 خوردگی سال معبر در ست آرزويی

 مرگ و

 آرامی و موقر ی فرزانه

 كرد خواهد صدا نام به را ما كه

 بوسيد خواهد را ما پيشانی و

 
 (سوم اپيزود)

 
 اشاره هارون برادرش و موسی داستان به اول، اپيزود در

 طور كوه به وحی دريافت برای موسی وقتی كه است شده
شود.  می اسرائيل بنی بين در موسی جانشين هارون رود، می
 كه شده آورده سال چهل روز، چهل جای به جا، اين در

 از نمادين ای نشانه عصا، .ست طوالنی زمان مدت ی نشانه
 .است مرگ شدن نزديك و خوردگی سال و پيری

 دهد می نشان كه است اول اپيزود ی ادامه شعر، دوم بخش
 اين اول سطر بود بهتر .ماند می انسان منتظر هميشه مرگ

 :شد می نوشته صورت اين به بخش،

 
 "بيايی  دير كه هم ديگر سال چهل "

 
 موسی برادر هارون داستان با سوم، اپيزود در مرگ مفهوم

 يعنی. شود می همان اين شد، اشاره او به اول اپيزود در كه
 ماند، موسی منتظر روز چهل كه هارون مثل هم مرگ

 و متن اين بين .ماند خواهد انسان منتظر سال چهل چندين
 بينامتنی نوع از ترامتنی ای رابطه موسی، حضرت داستان

 يا موسی از نامی كه اين بدون چون است، برقرار نامذكور
 و عصا سال چهل مثل هايی نشانه آوردن با ببرد هارون
 در .كند می اشاره روايت آن به برگذرگاه ايستاده ی فرزانه

 ) مفهوم يك محور حول و ساده بسيار شعر اين مجموع
 نبود تصويرسازی، در ضعف. است گرفته شكل( مرگ 
 از سطر هفت در كه چرا ) بودن منثور و زبانی های بازی
 ضعف نقاط از( اند  آمده پايان در افعال شعر، سطر پانزده
 .هستند شعر

 شعر ی زمينه در خواهد می اگر شود می پيشنهاد شاعر به
 از "نه  حاال ببخش، مرا خدايا " كتاب كند، پيشرفت كوتاه
 ساخت و كوتاه شعر فضای با تا بخواند را عبدالرضايی علی

 .شود آشنا بيشتر آن
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 بازخوانی شعر ایوب احراری 

 نویسنده : مهدی نادری
 سیندرالییگفت 

 پایش را داد کفش کند
 الیش کشف شد

 شاهزاده و اسب سفید نیامد
 ها پرید کلمب چندسالی با کریستف

 شدندهمه که کاشف 
 ای دید زیبای خفته

 بوسید شهر می
 بیدار بود

 پا که باال
 دست باال بگیری

 ...ام دختر نه ساله
 !؟یه بوس نمیدی
 داد عزرائیل پا نمی
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 ،ارجاعاتی در بيرونِ اثر دارد ،كه موتيف مقيدِ شعر زمانی

پرداختی كه باعث شود: . صورت گيرد بايد پرداختی برای آن
همراهِ  بهی دالی فرض كرد كه  مثابه موتيف مقيد را به

يندی مشترک، به مدلولی مشترک آدر بر، های آزاد موتيف
 خوانيم: در ابتدای شعرِ باال می كه طور همان برسد.

، اليش كشف شد، سيندراليی پايش را داد كفش كند»
مؤلف از عناصرِ داستانِ «.  شاهزاده و اسب سفيد نيامد

به خوبی استفاده كرد و از آن  سيندرال برای روايتِ خودبه
عنوان بينامتنيت استفاده كرده است؛ چهار سطرِ ابتدايی، 

استفاده از اعتماد است. پس جانِ  ست كه مدلولش سو دالی
بيان شده است. هرچند  ،توسطِ شاعر ،كالم و مركزيتِ متن

اما ؛ رود در همين چهارسطر، مضمون برای مخاطب لو می
ارسطر، های ديگری حولِ همان چه لماناِافزودن  توان با می

هايی ترسيم كرد تا در كليت اثر،  از مركزيتِ متن، شعاع
راوی در ادامه با پيش . تشكيلِ ساختاری منسجم را بدهد

چند سالی با »  گويد: متنیِ ديگری می كشيدن عنصرِ پيش
در واقع با  .. «ها پريد همه كه كاشف شدند. كلمب كريستف

ی يك  مثابهكلمب به  زدايی از كريستف توجه به آشنايی
كشف و چهار سطر ابتدايی، اين موتيف آزاد، ارتباط معنايیِ 
صحيحی با موتيفِ مقيد برقرار كرده و در فاصله و شعاعی 
از مركزيت متن، بخشی از ساختمان شعر را ساخته است. 

مند ايفا  شدر سطر بعدی نقشی كن«  زيبای خفته» اما 
ه باعث شده ی شعر ندارد ك كند و كاركردی در ادامه نمی

اين سطر در فرمِ استراكچر، جايی نداشته باشد و ارتباطی 
شهری » خوانيم:  برقرار نكند. در سطرهای بعدی وقتی می

مرجع  « ...بوسيد بيدار بود پا كه باال دست باال بگيری می
بوسيد؟  كسی را می مفعول شهر، نامشخص است. شهر، چه

اساسن  دانيم،اگر مفعول را سيندرالی سطرهای ابتدايی ب
ارتباطی معنايی و كنشی كه ارزشی زيباشناسانه داشته باشد، 

نيست و در نتيجه به فرم، آسيب رسانده است. همچنين 
باره  مشخص نيست و يك « باال بگيری»  مخاطبِ فعل

راوی از بيان برای مخاطب، بدونِ سطری برای مقدمه، در 
ذاری در گ ست. اين فاصله گذاری تالش برای ايجاد فاصله

( در ماهيتی ديگر  مقدمه بالفاصله و بی سطر بعدی دوباره )
( و  دی؟! ام، يه بوس نمی دختری نه ساله به اجرا درآمده )
فونيك در اثر را داشته اما در اين تالش  قصد ايجاد پلی

گذاری  موفق نبوده است. چرا كه وقتی شعر در يك فاصله
خت و ايجاد تصوير رود نياز به پردا به اجرا روی صحنه می

، متن را گنگ رهاو ديالوگ دارد و حضور ناگهانیِ اين سط
كرده و در نتيجه ارتباطِ خود را با مركزيتِ متن از دست 

البته ناگفته نماند كه  زند. داده و به ساختار شعر، ضربه می
در سطری كه در تالش برای چندصدايی كردنِ متن است، 

 ورد نكرده است )مؤلف در انتخاب زبان، صحيح برخ
» ( پيشنهاد من اين است:  دی ام يه بوس نمی دختری نه ساله

در سطر آخر، مؤلف باز به  .« دی يه بوس نمی ...نه سالمه
عزرائيل پا »  گويد: نقشِ راوی بازگشته و در سطری می

كه برای ايجاد شوک در مخاطب و افزايش «  داد نمی
 تاثيرگذاریِ آن موفق عمل كرده است.

توان پيشنهاد داد كه مؤلف برای  بندی، می پايان و جمع در
متنی كه به شعر خود دعوت  ی بهتر از عناصرِ برون استفاده

های آزاد بيشتری را به اثر اضافه  كرده، تصاوير و موتيف
چنين با ايجاد مقدمه با يك سطر يا دوسطر، سپس مكند. ه

 گذاری با انتخاب زبان صحيح و يك دست در يك فاصله
ی  تا در نتيجه. در چندصدايی، وارد اجرای در صحنه بشود

پرداختِ بهتر به عناصر بيرونیِ اثر، فرمِ ساختار را نيز حفظ 
 كند.
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 بازخوانی شعر آمنه باجور 

 نویسنده : امین رجبیان
 

 خورم من به این دردهات نمی
 که اسمم را لخت کنی

 ابوخ بندازی روی تخت
 یبعد صدام بزن

 ببندی خالی
 ام کنی خالی
 داللی

 کجاایی؟
 نداز استا جا سرد و زمین این

 شود و انسان با نخستین دردهاآش آغاز می
 آغاااا
 آآآخ

 اسمم را بکن
 بندها را باز کن

 بزن تندتر صدام
 « تو کدوم گوری هستی» شوم  روی و می می
 روم توی گم می

 شوم گم به گور می
 خندم به گور خودم می

 ابوخ این تخت کنی در که می
 ها ها

 آآه
 اب سرزمین ماستوخ تخت

 مام کن
 مام را بکن

 ر صدام بزنتتند
 داللی

 کجایی؟
 ابوخ مایی نیست در این تخت

 در این اتاق
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 این خانه
 ی سفید زیر این مالفهکه مرده است 

 شوی و هرچه دورتر می
 کند ما را تر می این مالفه کالفه

 مالفه گورستان ماست
 تندتر صدام بزن

 آآخ
 هارم رام کن

 کنی ای و رهام نمی رهام کرده
 زنی دیگر صدام نمی

 شود. و انسان با همین دردها تمام می
 

در اين شعر تالش خوبی برای دگرگونی در سطرها و ايجاد 
ها برای ايجاد  اتفاق در خوانش و تقطيع و تركيب كلمه

فسه تالش مثبتی ن فضاهای بينامتنی انجام شده كه اين فی
های خوبی برای بهتر شدن برخوردار  است. شعر از ظرفيت

است و با تغييرات جزئی در بيان روايت و تقطيع جمالت 
خوبی تبديل شود. داستان  نتواند به شعر نسبت شعری می

الخلقه رها  موجود در شعر كه در شكل روايی خود ناقص
توان در  را می رنگی از آن شده است و فقط آثار و ردپای كم

 شعر جست.
را  لخت شدن و روی تخت افتادن و فحش شنيدن و بندها

ها داستان  زدن اين گور شدن نفس و  بستن گم باز كردن خالی
كند با به بازی گرفتن  كه شاعر سعی می شعر است داستانی

را در شعر درونی كند و طرح يك موتيف مقيد در  زبان آن
علت عدم  هصورتی غير متمركز بريزد اما ب هشعر را ب

های آزاد موفق به  خوانی و ارتباط ميان اين موتيف هم
 شود.  كار نمی اين

ازی در شعر خوب عمل پرد از طرفی ساز و كار نشانه
اب و بند و گور در وخ ها چون تخت كند. اين نشانه نمی

شان در شعر توجه  ی اجرا و چيدمان كه به نحوه صورتی
توانستند يك سيستم خوب و رسا برای  شد می بيشتری می

سازی خوب  كار نشانه بيان وضعيت وطن باشند. اما اين
جای  هكه ب مديريت نشده و در آخر ديگر شاعر ناچار شده

اجرا و نمايش دست به روايت خطی داستان زده و شعر را 
اب سرزمين وخ را معنی كند و بگويد: تخت نآ ،توضيح دهد

 چيز بدتر از توضيح دادن و معنا كردن شعر و هيچ .ماست

نيست. مواردی خارج از ساختار و فضای حسی و طبيعی 
 سمت شعارزدگی سوق شعر هم وجود دارد كه شعر را به

شود و  دهد. در اول شعر انسان با نخستين دردها آغاز می می
شود. اين دو جمله  همين دردها تمام می در پايان انسان با

ی شعر هستند چرا كمترين تناسبی با فضای  دو خطر عمده
حسی و طبيعی شعر نداشته و مثل دو حكم اخالقی يا پند 

 آركائيك رها ءو اندرزی حكيمانه شعر را در يك خال
 سازند. می

 هارم رام كن
اين سطر با ترتيب چهار هجای كوتاه پشت سرهم از نظر 

 كند. وزنی در خوانش مشكل ايجاد می
 

 :پيشنهاد
 

 خورم من به دردهات نمی
 كه اسمم را لخت كنی 

 بندازی روی تخت
 بعد صدام بزنی

 ببندی  خالی
 ام كنی خالی

 داللی؟
 انداز است جا سرد و زمين اين
 

 آغاااا
 آخآآ
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 اسمم را بكن
 بندها را باز

 تندتر صدام كن
 « كدوم گوری هستی» شوم  روی و می می
 روم توی گم می
 شوم گور می به گم

 خندم به گور خودم می
 ابوخ اين تخت كنی در كه می

 هااااا
 آآه

 سرزمين
 اب ماوخ تخت
 مام ما

 مام را بكن
 تندتر صدام را بكن

 داللی 
 ابوخ مايی نيست در اين تخت

 اين اتاقدر 
 اين خانه

 ی سفيد كه مرده است زير اين مالفه
 شوی و هرچه دور می

 ترند ها كالفه اين مالفه
 مثل گورها

 تندتر صدام كن
 آآخ

 هارم
 رهام كن صدام

 كنی ای و رهام نمی رهام كرده
 زنی ديگر صدام نمی

 و انسان با همين دردها تمام.
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 بازخوانی شعر شیما قاسمی 

 نژاد نویسنده : فرشاد قاسمی
 ام تا بیخِ گلو بغض

 آورده باال
 گاوى که دوشیده از پستانم

 شیرم را
 به دنیا نیامده شاید

 جنگلی تنهام توی آغوشتکه 
 ى موذیا خوره

 خورد مرا دارد می
 کند و زیرم مى

 مثل پلنگ روى پتو
 هاش رفته الى خیس که ناخن

 م الى هفت سالگى
 گردد با هیچ قطارى که دیگر برنمى

 دو تونل
 دو غارِ طویل

 اند هاى خیس من چشم
 اند هات که راهزن و با انگشت

 زنى که منم...به ناکجا می
 و بی صداو آرام 

 زنى هى غلت می
 زنى هى غلت مى

 تا زمین الى دو شاخِ دیگر گیر کند
 و مثل گاوی

 بدوشد از پستانم
 زند روایتی از پلنگی که شاخ می
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رهای اروتيك به حساب توان جزو شع اين شعر را نمی

كالم گاهی با اين تصور مواجه  آورد، اگرچه در جانِ
توان  شويم. شعر با اشكاالت كوچكی مواجه است كه می می
هفت ) ها را رفع كرد. برای مثال در قسمتی از شعر به  آن

شود اما اين كودكی مورد اشاره كه ديگر  اشاره می ( سالگی
گيرد و در متن  پرداخت قرار نمیگردد، مورد  با قطار برنمی

دو تونل، ) ماند. يا در قسمت  عنوان بار اضافی باقی می به
، هم با توصيفات مشابه ( اند های من دو غار طويل، چشم

شود كه  ها، اشاره می شويم و هم پس از استعاره مواجه می
 منظور شاعر چيست.

به  ی اصالح شده با توجه اين نسخهبه استناد سطرهای باال 
 :شود نكات مختلف پيشنهاد می

 تا بيخِ گلو سيرم
 آورده باال

 گاوى كه دوشيده از پستانم
 شيرم را

 تا بيخ گلو سبز
 بيهوده ديگر زيباست

 جنگلی كه تنهاست توی آغوشت
 را خورد من دارد می

 كند و زيرم مى
 مثل پلنگی روى پتو

 هاش رفته الى خيسم كه ناخن
 اند هايی كه راه زن و با انگشت
 زن زند به تنم...به ناكجا می
 صدا  و آرام و بی

 زند هى غلت می 
 زند هى غلت مى

 تا زمين الى دو شاخِ ديگری گير كند
 

 ی تاريك پس از حلقه
 پرد می

 و الی خيس
 شود باز خشك می

 
*** 

توان شعر را به چند  نگر، می ابتدا با نگاه ساختارگرای جزيی
 :قسمت تقسيم كرد

 
 يرمگلو س تا بيخِ

 آورده باال
 گاوی كه دوشيده از پستانم

 (1شيرم را )
 

 گلو سبز  تا بيخِ
 بيهوده ديگر زيباست

 (2جنگلی كه تنهاست توی آغوشت )
 

 را خورد من دارد می
 (3كند ) و زيرم مى

 
 مثل پلنگی روى پتو 

 (4هاش رفته الى خيسم ) كه ناخن
 

 اند  هايی كه راه زن با انگشت
 (5زند به تنم )زن ...به ناكجا می

 
 صدا آرام و بی

 (6زند ) هى غلت می
 

 زند هی غلت مى
 (7تا زمين الى دو شاخِ ديگری گير كند )

 
 ی تاريك پس از حلقه

 (٨پرد ) می
 

 الی خيس
 (۶شود ) باز خشك می

 
كنيم كه گاوی شير او را  در قسمت اول زنی را مشاهده می

 آورد. قدر خورده كه باال می آن
بايد كه با وجود  ن مانند جنگلی میدر قسمت دوم ز
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حيوانات زياد در كنارش، باز هم تنهاست؛ زيرا فقط برای 
 شوند. استفاده از جنگل دور او جمع می

ترسد و  بينيم كه از چيزی می در قسمت سوم شاعری را می
 گيرد. كند دارد مورد اذيت و آزار قرار می خيال می

چيزی مانند  شود كه كسی يا در قسمت چهارم اشاره می
دهد و اين تهاجم با  پلنگ دارد او را مورد حمله قرار می

تواند به معنی دست زدن به آلت زن  توجه به سطر پايين می
 هم باشد.

های فرد مهاجم روی بدن زن  در قسمت پنجم انگشت
 دهد. لغزد و به حركت ادامه می می

كشد و غلت  در قسمت ششم مرد يا پلنگ دست از كار می
 د.زن می

خواهد  زند و گويی می در قسمت هفتم مرد غلتی ديگر می
 بار سنگينی را از روی دوش خود بردارد.

ی پريدن از حلقه و محو  در قسمت هشتم پلنگ در آستانه
 شدن است.

 رسد.  در قسمت پايانی خود ارضايی به پايان می
 

ها  با كنكاش در اپيزودهای كوتاه و بررسی ارتباط ميان آن
م به روايتی مناسب دست پيدا كنيم. زنی با خياالت تواني می

ست و البته به شدت  مازوخيستی در حال خود ارضايی
كند. او مردی را كه پيش از اين از دست  احساس تنهايی می

هاست با او  داده و يا كنار او خوابيده در حالی كه مدت
قدر  كند. زن آن ی جنسی نداشته است، تصور می رابطه

كند و  ست كه در حين تصور با او معاشقه نمیمازوخيست ا
خواهد كه با او معاشقه نكند. و در  همچنان مردی را می

كند، تصويرش محو  كه مرد زن را ارضا می نهايت پس از آن
شود. حال  رو می هشود و زن با تنهايی عريان خويش روب می

 :پردازيم نگر به بررسی شعر می با نگاه ساختارگرای كلی
شعر، با سه اپيزود تعيين كننده مواجه هستيم. در بند در اين 

كند كه در حالی كه قاعدتن  اول، شاعر از گاوی صحبت می
دوشد. آن  شاعر بايد آن را بدوشد، اوست كه شاعر را می

ی آن را باال  قدر شير زن را خورده است، كه همه گاو آن
شود، كه  ورده است. در ادامه صحبت از آغوش يك نفر میآ
فهميم، آن شخص مورد اشاره از رابطه ميان  ر نتيجه مید

زن مانند يك جنگل، هم علف گاو  ها خسته شده است. آن
كند و هم شيرش را. اما گاو كه استعاره از مرد  را تامين می
ها را  كدام از اين ی زن است، ديگر هيچ مورد عالقه

در بند يا  شود. خواهد. شعر با اين اتفاق شروع می نمی
گاو، تبديل به پلنگ شده و برای از بين بردن  يزود دوم،اپ

 كند. جنگل، هر كاری می
ست از مردی مهاجم  ی خوبی نقش پلنگ روی پتو، استعاره 

ی  رابطه خواهد زن يا كه حاال روی زن مسلط است و می
عنوان يك گاو، بلكه  ها را بخورد؛ اما ديگر نه به ميان آن

ريدنی در كار نيست. سوالی عنوان يك پلنگ. پس ديگر چ به
كه بايد مطرح شود اين است كه چه بر سر رابطه آمده كه 

هاش رفته  كن كردن جنگل است؟ ناخن پلنگ در حال ريشه
توان حالت خود  جا می در اين ( يا خيسم الی خيس )

 ارضايی زن را مورد اشاره قرار داد.
 خورد، هرگز اهل معاشقه نيست. پس از پلنگی كه جنگل می

رسد،  شود و به سكون می آن، هنگامی كه همه چيز آرام می
كند تا زمين الی دو شاخ  زند و سعی می مرد مدام غلت می

كنيم كه  جا به اساطير يونان سفر می ديگری گير كند. در اين
شد زمين روی شاخ گاو، گاو روی ماهی و ماهی  گفته می

كند حيات  واقع پلنگ در انتها سعی می در آب قرار دارد. در
زمين ( را بر دو شاخ ديگری استوار كند يا به عبارت  زن )

 .ی ديگری پرت كند ديگر او را به رابطه
پرد كه آتشين  ای می خر، پلنگ ناگهان از حلقهآدر بند 

تماشاگر ميان  نيست، بلكه تاريك است؛ در سيركی بی
شود كه  خر، الی خيس دوباره خشك میآجنگل. در 

پايان يافتن خود ارضايی زن. پس از چند ست به  ای اشاره
شود و ديگر صدای  لحظه، نقش پلنگ از روی پتو محو می

 رسد ما هم به گوش نمی ما
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 محمودی مهدی شعر بازخوانی 

 دارابی مجتبی: نویسنده

 و گرفت می کام لبانش از

 عاشقانه شد می خاموش

 وسیعی حجم زیر

 !بهشت از
 یخچال روی

 کابینت

 آشپزی مجله الی

 نداشتنی دوست کمان رنگین

 مادر گر درمان

 خانه جای همه

 گرفته تو را بوی

 سحری مرغ و برنج از

 داشت پا یک که مرغی

 پیش ها سال را دیگرش پای و

 دادی شوهرت به

 بشوی زن تو که

 پدر او 

 گونه این بود شده شروع من و

 خالی ی بسته و پاکت

 جاگذاشت پدر که کتی و

 !هستند تو میراث همه ها این

 

www.takbook.com



 فایل شعر | 46

 
 ديگر اثری متن پيش تواند می خود و دارد متنی پيش اثری هر

 تعبير به و است نشانه اثری هر پيرس تعبير به. باشد
. كند می فكر ايجاد زيرا. است نشانه شعری هر عبدالرضايی

 شعر يك شعر، در فرمی و ساختاری بحث هر از جدای پس
 چه گفت توان می آن خوانش از بعد چون نشانه هم خودش
 توانند می شعرهايی اما. است كرده ايجاد ما در را ای انديشه

 .باشند داشته گفتن برای حرفی كه كنند ايجاد را فكر اين
 را اش قبلى كارهای. است استعدادی با شاعر محمودی مهدی

 است افتاده او شعر اين در كه اتفاقی. ام كرده دنبال كارگاه در
 استفاده درستی به ها نشانه از كه جايی. است سپيدخوانی

 به ها آن با را ها حرف خيلی رابطه يك ايجاد از بعد و كند می
 اضافی سطرهای از و كند می تزريق خالق مخاطب ذهن

 .كند نمی استفاده
 

  و گرفت می كام لبانش از

 عاشقانه شد می خاموش

 وسيعی حجم زير

 !بهشت از
 

لب، ". است داستان معمای حل كليد مهدی شعر در ها نشانه
 شعر از را خود داستان بياييد. "بهشت كام، خاموش، زير،

 با. كنم می شروع پس. است من نوبت اول خب. بسازيم
 و كام و لب های نشانه از استفاده و اول سطر دو خواندن
 پس. شود می بيان شرم كمی با همراه عاشقانه، تمی خاموش

 مواجه هستيم را رمانتيك داستان يكبا  شايد كه كنيم می فكر
 هم كليد. ميرد می رمانتيك سوژه! بنگ بعد سطر در اما

 يك ايجاد با شاعر. است "زير و بهشت" چون هايی نشانه
 را ما "است مادران پای زير بهشت" عبارت با بينامتنی رابطه

  بخوانيم؟ اجتماعى داستانی است قرار كند. انگار می غافلگير
 

 يخچال روی

 كابينت

 آشپزی مجله الی

  نداشتنی دوست كمان رنگين

 مادر درمانگر
 

 روی كه مادری. مادر درباره داستانى زديم، حدس درست بله
 عين در كه او. كند می سير آشپزی مجله الی كابينت، يخچال،
. است افتاده اتفاق يك اما. زيباست كمانی رنگين مثل يكرنگی

 شاعر كه نداشتنی. است نداشتنی دوست كمان رنگين اين

 شايد شعر پايان در اما. است نكرده ايجاد آن برای تمهيدی
 ها اين " آوردن با آخر در كه او. زد حدس را دليلش بتوان
 دليل شايد را هايش بدبختی تمام "!هستند تو ميراث همه

 بر دليلی "گونه اين بود شده شروع من و". داند می تولدش
 هر دوای را مادرش كه وى متن است. از ما تاويل همين
 تولدی اشتباهش بزرگترين ،"درمانگر مادری" داند می دردی
 . دارد گله آن از شاعر كه است

 

 خانه جای همه

 گرفته تو را بوی

 سحری مرغ و برنج از

 داشت پا يك كه مرغی

 پيش ها سال را ديگرش پای و

 دادی شوهرت به

  بشوی زن تو كه

 پدر او 
 

 مثل شعر ميانی قسمت در زبانی های بازی با شاعر اصل در
 به... پيش ها سال را ديگرش پای و... داشت پا يك كه مرغی"

 خودش تولد داستان به اشاره همان اصل در "دادی شوهرت
 سطر بينيم، می شعرش در كه سپيدخوانی عليرغم اما .دارد

  شود حذف اگر و است اضافه "پدر او...  بشوی زن تو"
 .است بهتر

 

 خالی ی بسته و پاكت

 گذاشت جا پدر كه كتی و
 

 را داستان و شده حوصله بی كمی شاعر نيز پايانی قسمت در
 خالی بسته و پاكت برای تمهيدی او. است كرده تمام زود

 بازی اما. است شده ابهام دچار كمی شعرش نكرده ايجاد
 وقت هيچ كه دارد ای مرسوله از نشان كت و پاكت بين زبانی

 نيست ديگر كه است پدری منظور اصل در. نرسيد مقصد به
 هر گفت بايد پايان در. بخورد را حسرتش او بايد حاال و

 از بعد كه تفكری. دارد خود درون در فكرى ،موفقى شعر
 آن با و گيرد می شكل مخاطب ذهن در شعرى هر خوانش
 به درست نشانه اين تا داشت توجه بايد. رود می كلنجار
. نشود منحرف داستان مسير از هايی بخش در و برسد مقصد

 آنكه شرط به شود تشكيل بخش چند از تواند می شعر هر
 .باشد آمده در اجرا به اثر كليت در هارمونی
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  بازخوانی شعر  مصطفی شهن 

 قهرمانی نویسنده: فاطمه
 هاست که سال از الی پلک دری

 کوچه را از نگاهش دزدیده
 رهگذری که نیامده رفته بود

                              ای لرزاند حیاط تنها را با نامه
 جا همین

 کنار منی که کنارش نبودم نشست
 قدر روی سطرها دوید که سیگارش صدایش زد آن

 کدام قافیه را پشت هم ردیف کنم؟
 قلم به دست

 درد را نوشت؟؟شود  مگر می
 بنویسم؟؟؟

 رقص قلم بر روی سن با ریتم غمگین
 شعری سپید از عمق تاریکی سنگین

 بر روی پیشانی عرق ای مرد شرمگین
 بازم فرار و غربت و این برد ننگین

 هی دورتر باش. . . 
 ی که از دور نزدیک استا از فاصله

 مرا
 ر منی بشنونه!!!          اصلن خودت را      از زبان خودت که د

 ام درون خود به گل نشسته
 ای که در گلویم گلوله شد بغض کتک خورده
 شلیک یک فریاد
 عجب تیری. . . 

 ام با آن خدا را کشته
 خلوت. . . 

 م پرسه بزند ی تنهایی بدون کسی که در کوچه
 حاال همان رهگذری که هرگز نیامد

 ای را که ننوشته بودم جواب نامه
 نداشتمبرای دوستی که 

 برد به ناکجا می
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شود موتيف مقيد اين شعر  طور كه از شعر برداشت می آن
شود  های آزادی كه در شعر مشاهده می ست و موتيف پوچی

ست شعر شروع خوبی دارد و عبارت  تنهايی و سردرگمی
از است توصيف كه تشبيهی برای دری نيمه ب« پلك در»

 جالب و خالقی است. 
 

 رهگذری كه نيامده رفته بود
 ای لرزاند حياط تنها را با نامه

 
شود و ناگهان  دری كه رو به حياطی خلوت و راكد باز می

كند  ای حياط را از حالت سكون چندين ساله خارج می نامه
 «لرزيدن در»جا  در اين .شود و تكاپويی در حياط ايجاد می

توانست تمهيدات بهتری ارائه  تشخيص بدی نيست اما می
 شود. 

 
 قدر روی سطرها دويد كه سيگارش صدايش زد آن
 

ست كه مدلولش همان خواندن  دويدن روی سطرها دالی
ای كه تاحدودی خوب است  نامه توسط رهگذر است نشانه

 «كه سيگارش صدايش زد»ولی عبارت بعدی 
مچنين استفاده از دو نماست ه ست كه كمی نخ تشخيصی

ست  در اين سطر اضافی «كه»و حرف اضافه  «قدر آن»كلمه 
 طور اجرا شود  توانست اين میو 

 / سيگار صدايش زد دويد روی سطرها
 اما در سطرهای بعدی مثلن اين قسمت از شعر:

 
 رقص قلم بر روی سن با ريتم غمگين

 شعری سپيد از عمق تاريكی سنگين
 ای مرد شرمگينبر روی پيشانی عرق 

 بازم فرار و غربت و اين برد ننگين
 

شعر كمی حالت شعاری به خود گرفته و استفاده از 
و غربت كمی  توصيفاتی مثل رقص قلم، عمق تاريكی، فرار

تمهيدات و  توانست شاعر می .نما و شعارزده هستند نخ
اين اگر همچنين به نظرم . كندتوصيفات جديدی ارائه 

به سپيدخوانی شعر كمك كرده  شود،حذف قسمت از شعر 

تر فضای  با توصيفاتی بهتر و تازه توانست شاعر می است.
 پيش ببرد.را  شعر

 
 ام درون خود به گل نشسته

 
تواند دالی باشد كه مدلولش  ام می درون خود به گل نشسته

ست  ای گرايی و تنهايی عميق است و به نظر من نشانه پوچ
 .كند را اشاره میخوبی به عمق ماج دقيق و به

 
 ای كه در گلويم گلوله شد بغض كتك خورده

 
هايی كه در اجرا دارد توصيف  اين توصيف عليرغم كاستی

بغضی كه در گلو تبديل به گلوله و مثل فرياد  .خوبی است
 گيرد.  شود و خدا را نشانه می شليك می

 عجب تيری. . . 
 ام با آن خدا را كشته
 خلوت. . . 

 م پرسه بزند ی تنهايی در كوچهبدون كسی كه 
 حاال همان رهگذری كه هرگز نيامد

 ای را كه ننوشته بودم جواب نامه
 برای دوستی كه نداشتم

 برد. . .  به ناكجا می
 

 به نظر .كند سطرهای پايانی شعر كمی دقت ريتميك پيدا می
شاعر سعی كرده همه چيز را توضيح دهد و  رسد می

همچنين شاعر  نگذارد.باقی  جای تفكری برای مخاطب هيچ
عباراتی مثل  .است افتادهی تكرار و شعارزدگی  به ورطه

 «كشتن خدا»
 نما هستند و تمهيدات بهتر ی تنهايی تصاويری نخ يا كوچه

 د. ند سطرهای پايانی را نجات دهنتوان می تر و پر ابهام
در . های نثر است همچنين شعر به شدت دچار ويژگی

و اين مساله  استسان  ناهم زمان افعالسطرهای پايانی 
 كيفيت اجرايی شعر را پايين آورده است. 

بار ديگر شعرتان را  كنم يك دوست عزيز توصيه می
 بازخوانی و بازنويسی كنيد موفق باشيد. 
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 بازخوانی شعر پارمیس خرمی 

 نویسنده: حافظ عظیمی
 «ژلوفن»
 

 بوی گندِ عرق 
 مستی!

 ات را هرروز  گیری قالب ماهی
 روی به استخر می

 که بگیری هروقت ماهی را از آب
 موجود نیست!!!

 ای سقط شده
 شب هر دانِ دنیا و در زباله

 گاد مای اوه
 بینی! ماه را بیالخِ آسمان می

 ی بودن چرکین از فلسفه دل
 زنی و تلخند می

 زند برسرت مادرت می
 که داوینچی با مغزش

 کشد مونالیزا می
 «!!!سوت»و تو 

 شوم  من شوت می و
 سلول! دوباره در

 جهان داروخانه شد وقتی 
  برای عشق

 وجودم، ژلوفن بود
 خانم؟

 شما عشق را
 شما توی شلوارتان  نه!

 سورپرایز دارید!
 بوی گند عرق مستم!

 روم حمّام می
 تا غرق شوم

 هایت زیر دوشِ چشم
 های پاواراتی! درآهنگ
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كه  اوليه اولين چيزیرو هستيم كه در خوانش  هبا متنی روب

ی زبان  خورد نوع برخورد نويسنده با پديده به چشم می
كند و  های معمول پيروی نمی دهد از نرم است كه نشان می

خوش تغيير  او قصد دارد با اين نوع برخورد فرم را دست
جايی اركان همنشينی در سطر چهارم، يا  هقرار دهد. مثل جاب
/ و  كشد موناليزا می / زشداوينچی بامغ »سطری كه در آن 

و يا سطر يكی مانده به آخر بازی زبانی زير «  تو سوت
 هايت.  دوش چشم

اين امر فارغ از موفقيت يا شكست در هر مورد، نشان 
های زبان بيگانه نيست. اما اين  دهد نويسنده با پتانسيل می

تمام داستان نخواهد بود. بر عكس، داستان برای متنی كه 
شود.  ه شعر برسد تازه در اين نقطه آغاز میخواهد ب می

ای كه نويسنده بايد از اين پتانسيل به نفع متن  يعنی نقطه
استفاده كند. نويسنده زمانی موفق عمل كرده كه توانسته 
باشد با آشكار كردن زوايای ديگر زبان در خدمت متن و 

 .   اركان آن به ابعاد زيبايی اثر بيفزايد
م، نويسنده در سطر چهارم از فعل يگرد حال به متن باز می

كند. به نظر من  استفاده می« بری می»در محل « روی می»
شبيه است تا يك برخورد آگاهانه  به يك اشتباه تايپیبيشتر 

بار هم من  با زبان. بياييد اين سطر را بازخوانی كنيم، آيا اين
مخاطب چيزی جز مفهموم بردن را از مصدر رفتن دريافت 

ست، حتی در صورتی هم كه نويسنده  م؟ پاسخ منفیا هكرد
خواسته باشد به نوعی ميان قالب ماهيگيری و خود فرد 

ای متصور نباشد و يكی را به مثابه ديگری گرفته  فاصله
باشد باز هم موفق نيست، چرا كه مستی موجب نخواهد 

پس منطق  شد كه فرد خود را قالب ماهيگيری فرض كند،
 ار مشكل است. حاكم بر سطر دچ
دان  رسيم كه نويسنده دنيا را به زباله ای می در ادامه به نقطه

كند. تشبيهی كه بارها و بارها استفاده شده است و  تشبيه می
سقط شدن در سطر پيش توجيه تنها فرق آن در اين متن 

به و ارجاعی بيرون از متن دارد. اما با اين حال مشكل است 

دد. در شعر مدرن امروز پرداختن گر میای بر چنين استفاده
به كالن روايات زمانی موفق خواهد بود كه نويسنده يا در 

ی ديد تغيير ايجاد كرده باشد و يا در جايگاهی خارج  زاويه
كدام از دو مورد باال  هيچاما  .از كالن روايت از آن بهره ببرد

 رخ نداده است.  جا ايندر 
رسيم كه هيچ هدفی جز  می« گاد مای اوه»در ادامه به سطر 

. اما پيشتر در متن يا خارج از آن نويسنده نداردتغيير لحن 
ای از  نشانهنه راوی  .دی برای هضم آن نداده استكُ

مانتاليسم دارد كه در چنين موقعيتی چنين  سانتی
گيری  نشان دهد، نه سطر بعد چنين غافل العملی عكس

 عظيمی كه سطر پيشش را توجيه كند. 
رسيم كه  می« ..سرت مادرت. هزند ب می»ادامه به سطر در 

و « سوت كشيدن سر»يك بازی زبانی كامال ابتدايی ميان 
با اين تفاوت كه نوع استفاده نويسنده است « كشيدن نقاشی»

اين دو سطر را دچار مشكل نحوی كرده است. چرا كه 
سوت كشيدن سر قابل قبول است اما سوت كشيدن با سر 

 هرگز. 
. تكنيكی كه تا حدودی برای كند ادامه راوی تغيير میدر 

شود و شاعر  برون رفت از يك روايت خطی استفاده می
توانسته از آن به خوبی به نفع متن استفاده كند و اين اتفاق 

دهد. اما باز در ادامه  خ میر« شوم و من شوت می»در سطر 
ل نويسنده مشكالتی را كه در برخورد با زبان در قسمت قب

آورد و تا پايان هم اين  داشته همراه خود به اين بخش می
دارد. مثل بازی زبانی  مشكالت دست از سر متن بر نمی

و يا اشاره به پاوارتی كه « هايت زير دوش چشم»ضعيف در 
اس قادری گرفته تا جان بای از ع جای او را هر خواننده

در  تواند در متن پر كند چرا كه هيچ ارجاعی نه التون می
 ه است.دادن درون متن و نه در بيرون از آن

 پيشنهاد من برای اين متن خالصه در يك سطر است:
توجه به تصوير  های فرميك در شعر بی هرگونه پرداخت»

 «.ای است كه بستنی در كارش نيست نطفه
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 نقد کارگاهدرباره ى 

صورت كتبى  هشود تا توسط منتقدان گروه ب دانيد هر روزه در كارگاه شعر، آثارى از شاعران مختلف پست مى طور كه مى همان
كند، به بررسى ضمنىِ شعر نيز  هاى هر نقد اشاره مى اينكه بطور خالصه به كاستىبررسى شود، سپس على عبدالرضايى ضمن 

 یرا مورد بررس یاثر يدگاهد يك. عمومن هر منتقد از يمداشته باش یچند بعد ینگاه يدبا یاثر ادب يكپردازد. اساسن در نقد  مى
صاحب نظر نقدها را  یاست تا فرد يازن ينب ينود. در اش یاثر، الزامن موفق نم ینقد و بازخوان يردهد كه البته در مس یقرار م
 یاست كه نقاط كور نقدها ينا 'نقد نقد 'بخش  درموجود در نقد صورت گرفته را گوشزد كند. هدف ما  یها یو كاست یبررس

كه با  یمنتقد يگر،شود. به عبارت د يدهنقدشان به چالش كش ی يوهتا ش يممنتقدان جوان و در حال تجربه را به آنان نشان ده
 یراستا عل ينهم درخواهد شد.  يلو جسور تبد يارهوش یبه منتقد يندهقطعن در آ يرد،مدام مورد انتقاد قرار گ یعلم یها يوهش

 يادهپس از پ يشانا یصوت یها يلپردازد كه برخى از فا یكارگاه م یگروه در مورد شعرها یعمومن به نقدِ نقد اعضا يیعبدالرضا
 .يردگ یقرار م یمخاطبان گرام ياردر آمده و در اخت ینوشتار یها يلورت فابه ص یساز

 

 

 ژادن یقاسم فرشاد
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 نقد اول 

 فرشاد صحراییاز  شعر
 فریداحمدنژادنقد از 

 پوشد شعر سپیدم چادر سیاه می

 گذارد هایت قدم می در میدان چشم

 بیند که ای را می سایه

 رود هایت می دارد به سوی تیغ مژه 

 دوشد او را از اشک نگاه می

 اند های ورق شورش کرده به سالمتی چند کلمه که پشت میله

 نوشد راه به راه می 
 بارد آسمان رنگ می

 شوند ها خاموش می ستاره

 دشو آفتاب از پریز کشیده می

 ...ولی

 !جوشد ماه می

 

 

 

انتخاب  مشكل اصلی اين شعر هم مانند بيشتر اشعار سپيد،
از  كه زبان منثور حالتی داستانی به شعر داده، زبان آن است.

در تمامی  من بزرگترين نقطه ضعف اين كار است.نظر 
 رود، ما شاهد استفاده از افعالی مثل می سطرهای شعر،

بيند و... هستيم كه شاعر را به يك  می گذارد، می پوشد، می
های مهمی كه  يكی از تكنيك كند. راوی داستان بدل می

جايی اركان  به جا توان از آن در شعر سپيد استفاده كرد؛ می
عمل كنيم و ترتيب  لزومی ندارد در شعر مانند نثر .است

ی كالسيك  ی جمالت را به همان شيوه اجزای تشكيل دهنده
ها عالوه بر  جايی در آن به توانيم با جا بلكه می به كار ببريم،

فضاهای تازه در شعر ايجاد  خارج كردن زبان شعر از نثر،
رسد  ر نمیی ديگری كه در زبان شعر جالب به نظ نكته كنيم.

)سايه را  ی زياد و نابجا از حروف اضافه است. استفاده

نظر من تمامی اين حروف اضافی  به( ها كه پشت ميله، بيند می
به طور  به نوعی حشو هستند. "كه  را،" به كار رفته مانند

خواهيم داستانی را در شعر روايت كنيم بايد  كلی اگر می
از نكات  به عهده بگيرند.اجازه بدهيم تصاوير اين وظيفه را 

)شعر سپيدم  شروع كار با آوردن من: مثبت اين شعر به نظر
مخاطب را به خواندن اثر تشويق  پوشد( چادر سياه می

يا كشيدن آفتاب از پريز هم تعبير بسيار زيبايی از  كند. می
طور كلی  شعر توانسته  به دهد. ه میئغروب خورشيد را ارا

بيند كه به سوی  ای را می مثال سايه تصاوير زيبايی خلق كند.
ای به  دود به زيبايی و با تشبيه شاعرانه هايت می تيغ مژه

پيشنهاد من به شاعر اين است  كند. چشمان معشوق اشاره می
ی  كه شعر را با زبانی نو بازنويسی كند و در نويسش دوباره

 .هايی مثل بازی زبانی بهره ببرد كار از تكنيك

 نقد و بررسی
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نقد فاقد وروديه است و  منتقد  نتوانسته به نقد فرم بدهد. 

عنوان  بهيعنی ورودی و خروجی نقد  تمهيد تئوريك ندارد.
شاعر تخيل  داشته باشد مورد قبول نيست. متنی كه فرم نقد

 .بايد به نكات اين نقد توجه كند اما خوبی دارد

تركيب  دوشد( ی )او را از اشك نگاه می در بند اول جمله
ست و منطبق با ديد به روز شاعر ا اشك نگاه نئوكالسيكی

 .نيست

كند و در هر  تمام شعر از يك منطق زبانی نثر پيروی می

 .در انتهای جمله به كار رفته استسطر شعر، فعل 

ای  )سايه .گيرد صورت نمیتقطيع  )كه(بعد از هرگز در شعر 
گيرد  تقطيع صورت می تنها با )و( غلط است. بيند كه( را می

 .و آن هم مورد قبول بنده نيست

هايت باز هم تركيبی اضافه است كه ربطی به شعر  تيغ مژه
اين نقد از لحاظ تجربی تا حدودی خوب  معاصر ندارد.
 .عملكرده است

 

 

 علی عبدالرضايی نظر
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 نقد دوم 

 شعر از حسین خاموشی
 محمود نورینقد از 

 در ارتفاع چهارمین طبقه،

 هوا کنار پنجره آمد، بی

 پسرك 

 صورتش،

 ای ِ بریل، ی ِ کاراکترهای ِ نقطه ِ شلخته ی  مجموعه

 به رنگ قرمز است!!!

 از کف اتاق تا زیر سقف تاق ِ پنجره،

 رشد کرده... 

 حل شده است! نصف قرص ماه، در دریای سیاه شب،

 جیر

 جیر

 جیر

 ...آید صدای جیرجیرك می

 سوی ماه، ن بهیداز جه

 کند. خیال خام پلنگش دل می

 گرداند میرو بر 

 تا که برگردد به تخت،

 وییر به در بالکن رو

 بیند پسرك؟ چه می

 اینجا که دریا ندارد

 فانوسش به چه کار آید؟

 ست این همان پری

 ست!!! یا واقعا پری

 بیند؟ هذیان می اش، زده نکند چشمان خواب

 شاید 

 نصف قرص ماه است

 کشیده؟؟ی ِدل ِ پلنگش از بلندای آسمان به خاك  که پنجه

 درخشد، از همان فاصله صورت ماهش می

 دخترکی که انتهای شب موهایش رسیده تا شانه،

 کند... دارد رخت پهن می
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 ست!!! این همان پری

 بم صدای پسرك لرزید

 

 ست این یک تصویر طبیعی 

 اما نه برای پسرك!!!

 از چشم هرزه بین او

 دخترکی با تاپ نیم تنه و شورت

 کند!! رخت پهن می

 ی  ِساق ِ بلورین ِ جام ِ لخت ِ پایش، یهپا

 کند!!! عجب اروتیک نمایی می

 بوی ِ لَخت ِ موی ِ رقصانش در باد،

 کند تحریک ِ عطش ِ شهوانی می

 تقصیر پسرك نیست

 این چشم هرزه نیست!

 های ِ آکسون ِ ساعت ِ سلولی ِ هر عصبش، عقربه

 تیک

 تیک

 تیک

 هنر اروتیک دارد.. و بدن ِ دخترك،

 ی ِ هوس، ی ِ  ونوس ِ سازه تجسم ِ  مجسمه 

 خواهد چشمانی هنرمند می

 تماشای ِ تصویر ِ این قاب،

 کند ی ِ هوس را در پلنگ ِ درونی ِ پسرك بیدار  می خفته هیوالیِ

 این پلنگ دیگر پلنگ منزوی غزل نیست

 این پلنگ وحشی شهوت است

 بیند که درز دیوار را چاك باسن می

 کالفه و عصبی

 د پسرك،دبن پنجره را می

 خواب ساعت، در تخت

 ی بزرگ.. ی کوچک خوابیده زیر عقربه عقربه

 آخر

 کشاند او را ی شهوت به حمام می وسوسه

 شرم از تجسم شرمگاه دخترك

 د...دبن چشمان پسرك را می

 در یک دستش صابون

 و در دست دیگر آلتش

 خیال ِ خام ِ پلنگ ِ پسرك

 با تصویر ِماه ِ دخترك

 کند خودارضایی می

 خودارضایی...
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 اول شعر آمده:ی  در قطعه

هوا كنار پنجره آمد/  در ارتفاع چهارمين طبقه/ بی"
استفاده از جمله خبری در  .يك جمله خبری است"پسرک

شروع شعر از طرفی  .كند شعر مخاطب را با شعر همراه نمی
با جمله انشايی است. شروع روايت، مخاطب را به شعر وارد 

كند، شروع و پايان از مهمترين عناصر روايت هستند،  می
شود، مخاطب با شعر  وقتی شعر با جمله خبری آغاز می

 .شود همراه نمی

استفاده از تتابع اضافات در چند سطر مهم شعر از 
ضافات در شعر امروز جايگاهی ، تتابع ا گی كاسته هشاعران

ندارد، به شكل خيلی ملموس بگويم چسباندن كلمات با 
 ترين نوع تصويرسازی است: اضافات آسان

ی ساق  پايه /ای بريل ی كاراكترهای نقطه ی شلخته مجموعه
ساعت سلولی  های آكسون بلورين جام لخت پايش/ عقربه

 یهيوال ی هوس/ ی ونوس سازه تجسم مجسمه /هر عصبش
خيال خام پلنگ  /خفته هوس را در پلنگ درونی پسرک

 /.پسرک

وجه هرمونتيك شعر و  در همين سطرها روايت ناقص است
شود مخاطب با شعر  تتابع اضافات باعث می. رود از بين می

شود كه  رو می هب با كلماتی سخت رو و ارتباط برقرار نكند
ذهن د، تصوير بايد در نگونه وجه هرمونتيكی ندار هيچ

مخاطب شكل گرفته و باقی بماند، اما تمامی اين تصوير خام 
 شود.  رها می

يك نكته ديگر كه بايد درباره تتابع اضافات گفت وجه 
شعر در خوانش و اجرا به اشكال  .اجرای شعر است

 رو نيست. با خانش روان روبهو  خورد می

 .های انتزاعی دارد شعر در همين تتابع اضافات، اضافه 

هايی كه شعر تتابع اضافات ندارد،  كس در سطربر ع
شاعرانگی همراه  اخوبی شكل گرفته و تصاوير ب تصويرها به

 است: 

شايد نصف / بيند؟ اش، هذيان می زده نكند چشمان خواب

ی دل پلنگ از بلندی آسمان به  كه پنجه.....قرص ماه است
و بدن دخترک  /كند خاک كشيده؟/ عجب اروتيك نمايی می

 .بيند اروتيك دارد/ كه درز ديوار را چاک باسن می ، هنر

شما در شعر به چنين تصاويری احتياج داريد كه در 
 .ايد ها بر آمده سطرهای باال به خوبی از پس آن

رسد و  پذير است، به چند صدايی می سطرهای باال تفسير
 .دهد گی شما را نشان می هوجه شاعران

 ايد: ديگری كه بايد گفت اين است كه در آخر گفته ی نكته
 
 كشاند او را وسوسه شهوت به حمام می 

 شرم از تجسم شرمگاه دخترک 

 بندد  چشمان پسرک را می

 در يك دست صابون

 ديگرش آلتش تو در دس
 

كنيد، شرمگاه همان كس  چرا در شعر خودسانسوری می
ايد، شعر يعنی  شما مطابق شعر اصلی رفته. است و آلت كير

در جايی از شعر آمده اين پلنگ ديگر پلنگ منزوی  شجاعت
 .اين پلنگ وحشی شهوت است غزل نيست

رويد،  تان مطابق با پلنگ منزوی پيش می اما برخالف عقيده
زدايی كنيد،  كنيد در همه وجوه آشنايی زدايی می وقتی آشنايی

عر مطابق با شعور خودتان پيش برويد نه شعور منزوی، ش
 يعنی شعور.

سمت شعر و گاهی نثر و  بهدر يك روايت عمودی گاهی 
گذاری و دانسته  تواند با فاصله يد، اين وجوه میا داستان رفته
گذاری شكل نگرفته و  در حال حاضر اين فاصله اجرا شود،

 .ايد بيشتر مثل آن است كه روايت را از دست داده

اه باالتری از پلنگ اين نكته را بايد گفته كه پلنگ شما، جايگ
غزل و كالسيك  كه زبان امروز شعر، منزوی دارد، برای اين

 .نيست، جسارت شما جايگاه باالتری دارد
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 تا حدودی خوب عملاش  گيری نقد محمود نوری و هدف

است. به تتابع اضافات اشاره كرده، اما بايد اول از نظر  كرده
داد. مثلن  شناسانه( داليل خود را ارائه می استتيكی )زيبايی

اليه بدون  مضاف و مضافن، گفت: استفاده از صفت بايد می
باشد بيشتر  كه كاركرد استعاری داشته باشد و صرفن ذهنی آن

شود خواننده به  پردازد. اين توضيح باعث می به توضيح می
توانيد توضيح دهيد و خواننده قبول  كشف نرسد. شما می

رسد و مشاركت خالق  نكند. اما اينجا خواننده به كشف نمی
شود. منتقد بايد اين توضيحات را  مخاطب تحريك نمی

 پرداخت. داد و سپس به متن می می

پردازد و  اين است كه تا آخر به اين مسائل میخوبی نقد  
گويد شعر به تفسير و توضيح شبيه است. پيش از اين  می

پرداخت. اين اثر شعريت  توضيحات بايد به شعريت اثر می
آورد. اما اگر  متن غزلی از منزوی می ندارد. به صورت پيش
متن اثرش باشد بهتر بود با اين غزل  قرار بود اين غزل پيش

كرد و فضای شعرش را با فضای خود ارضايی  ی میباز
ای ندارد. چون به جای  آميخت. شعر نگاه روشنفكرانه می

خواست  ی كُس از شرمگاه استفاده كرده است! اگر نمی كلمه
توانست جور ديگری آن را نشان  اين كلمه را بياورد می

 ست!  ی فجيعی بدهد. شرمگاه كلمه

ث نكرده، اثر منثور و كاملن ی شعريت اثر بح منتقد درباره 
شبيه يك مقاله است. هيچ تخيل و كشفی و حسيتی در شعر 

پرداخت.  ها می نيست. اجرا هم فجيع است! منتقد بايد به اين
بهتر است كه اين شاعر هم به داستان و مقاله بپردازد چون 

 اين اثرش شعر نيست، توضيح يك حس است.

يت وجود ندارد به اجرا كه شعر فرض اين منتقد بايد با پيش 
پرداخت. محمود نوری هر روز يك گام جلوتر گذاشته.  می

بهتر است اين منتقد در بازخوانی اثر تمهيدی بيانديشد. 
توانست اين باشد كه چرا در شعر  تمهيد اين بازخوانی می

توانيم مدام شعر را سوبژكتيو و ابژكتيو كنيم.  سپيد نمی
ينيت و از عينيت به ذهنيت توان مدام از ذهنيت به ع نمی

شود مخاطب  پريد. اين حركت آلترناليو )متغير( باعث می
ی شعر، آن  تمركز نداشته باشد، شعر را دنبال نكند و در نيمه

قدر طوالنی و  را رها كند. اصلن لزومی ندارد. يك شعر اين
 بلند باشد و هيچ چيزی ارائه نكند. 

 

 

 علی عبدالرضايی نظر
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 نقد سوم 
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 خیره به تو
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 ی باد و بریدن پنجه

 بر گردنت

 در یک خیابان شلوغ

 شود نمی

 حتا

 تو اگر

 موهایت را

 به باد بفروشی

 و خواب مرا

 به زنی کولی

 خواهی تعبیر کند گونه که می تا آن

 مردی

 که روزگاری

 قلبت را برده با خودش

 گردد به این حوالی برنمی

 شود نمی

 حتا اگر

 هایت را پنجه

 از من بگیری

 و

 بفروشی به پاییز

 باد

 نخواهد آمد

 کالغی هیچ
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 به باران

 کند سفر نمی

 و 

 مردی که

 قلبت را برده با خودش

 گردد به این حوالی برنمی

 تو

 ها را ی تمام فصل قاعده

 ای زده هم به

 روی به خواب تابستان که می

 بارد  در شعر من برف می

 ها سایه

 شوند آدم برفی می

 کشند روی خورشید خط می

 رقصند ها می و با کالغ

 کنی عبور که میاز کنار زمستان 

 ردپایت در برف

 شود ماهی می

 ها ی قندیل همه

 دهند شکوفه می

 شود زن کولی حامله می

 پشت به برف

 زاید بره می

 نمی شود

 تو

 ی تمام شعرها را قاعده

 ای زده هم هب

 خبر بی

 از انتهای

 های بی تو فصل

 آیی می

 تمام کلمات

 در شعر من

 شوند تو می

 شوم من کالغ می

 خوانم میآواز 
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 من

 به بیابان می زنم

 و

 مردی که

 قلبت را برده

 با خودش

 گردد برنمی

 به این حوالی

 شود نمی

 شود نمی

 شود نمی

 حتا اگر

 قلبت را

 پس بگیری

 و در سینه ات بگذاری

 

 

ای كه من برای ورود به اين متن انتخاب كردم  روزنه
 است.« زبان»مبتنی بر عنصر  ساختاری و بيشتر 

تشخص و « شعر سپيد»ست كه به  هايی يكی از شاخص« زبان»
ی سی تا  ی زبان در شعر سپيد از دهه مؤلفه .بخشد تمايز می

وان آن را در دو ت ت گوناگونی را گذرانده كه میكنون تحوال
ی هفتاد(  ی )زبانِ شعرِ شاملويی وزبانِ شعر بعد از دهه دسته

توان گفت شعر سپيد با  تقسيم بندی كرد. در نگاهی كلی می
های  فخامت و صالبت زبانِ شاملو هويت يافت كه در دوره

به  وگی از آن فخامت فاصله گرفته  هبعد برای خلق شاعران
از جمله اين  ی زبانی روی آورده است. های تازه تكنيك
ها، صميميت و نزديكی به زبان گفتار است. به  تكنيك

شكنی،  های زبانی شعر سپيد شامل: ساخت طوركلی مؤلفه
توان  زدايی و نزديكی به زبان گفتاراست. همچنين می آشنايی
ايجاز، سازی،  موسيقی، تكرار، قرينه هايی چون عينيت، مولفه

شناسی، تناسب، دستور زبان،  سازی، حركت، كلمه تركيب
ذهنی، كشف و  نهايی، منطق شعری، شكل تقطيع، شكل

طور مستقيم و يا غير  ساختمان را نيز مورد توجه قرار داد كه به
 .هستند زبان قابل بررسی ی مستقيم در حوزه

ر رويم. در خوانش اوليه اين اث با اين مقدمه به سراغ متن می
ای كه شايد توجه را جلب كند و يا شعر را از  اولين نكته

دستی در زبان و روابط  مورد توجه قرار گرفتن باز دارد يك
گويم مورد توجه و يا افول  درون متنی اركان آن است. می

متن در كنار هم چرا كه در يك قسمت ممكن است اين 
ديگر  يكدستی با قدرت در متن اتفاق افتاده باشد و در جايی

ی  شكنی موجب افول متن گردد. نكته توجه به ساخت بی
ديگر استفاده شاعر از عناصری همگن در طول روايت اثر 

هايی محدود و تا حدودی  جا كه پا را از نشانه است تا آن
گذارد )اشاره به  قابل حدس در جريان متن فراتر نمی

 نام فصل/ خورشيد/ فصل/ درخت/ باد/ :هايی چون نشانه
تيغ است. ی  نوعی راه رفتن بر لبه وفه و...(. اين رفتار بهشك

اين امر به همان ميزان كه تمركز مخاطب بر منظور شاعر را 
دهد همان قدر هم موجب شده تا تعليقاتی كه  افزايش می

. ممكن است در اثر تغيير فضا در زبان رخ دهد كاهش يابد
و  است دمشهو ای ديگر كه در جريان روايت اين اثر، نكته

شود مخاطب از متن دوری نكند ارجاعات درون  موجب می
نوايی دو  و يا هم«زن كولی»مانند: تكرار تركيب  ست. متنی

ها را  قاعده تمام فصل تو»فرم يكسان با تغيير جزئی مانند: 
اين «. ای هم زده ای/ تو قاعده تمام شعرها را به زده  هم به

ی  در زمينهدهد كه شاعر  دست رفتارها نشان می
تجربه نيست و اين امر را مورد توجه  های فرميك بی پرداخت

 نقد و بررسی
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ی ديگر و آخرين مطلبی كه به ذهنم رسيد  نكته دهد. قرار می
ای كه شايد  شايد مربوط به رفتار موسيقيايی متن باشد. نكته

، از نقاط متن به ويژه امر تقطيع يا سطر بندی اثر ای در پاره
. قرار گرفتن اكثر افعال و است هتوجه بود شاعر به آن بی

نشينی در جای خود درست به همان  ساير اركان نظام هم
صورت زبان معيار، شكستن سطرها در نقاط نامناسب، 

مورد همه و همه موجب شده تا موسيقی  تكرارهای بی
رو گردد كه اوج  های موارد با مشكل روب بيرونی اثر در پاره

 رخ داده است.« ها را... توقاعده فصل»اين امر در بند 
در پايان خوشحالم كه با شعر نسبتا خوبی در حوزه زبان 

 تواند بهتر هم بشود. رو بودم كه البته با ويرايش مجدد می هروب

 
 

 
 

 نقد به نكات در و البته شعر و نقد تا حدودی خوب بودند
ای كه منتقد  ترين نكته . به نظر من مهمشود پرداخته می خوبی

كرد نوع تقطيع و توضيح درباره  بايد بيشتر روی آن تاكيد می
ط است. يعنی غل نقای شافعی كاملآچون تقطيع  تقطيع است.

 یِ منتقد توجه بكند: قای شافعی بايد به دو نكتهآبه نظرم 

تكرار در شعر خوب است اما در اين شعر  ناول اينكه مثل
كنم اگر ايشان  فكر می بعضی از تكرارها نياز نيست كه بيايد.

اين شعر را اديت و تقطيع آن را عوض بكند شعر بهتر 
 خواهد شد.

مثلن  ضالت اين شعر است.به نظرم تقطيع يكی از مع
 هايی از قبيل: تقطيع

 موهايت را(-تو اگر-)حتا

 حتا تو اگر موهايت را به باد بفروشی

یِ تو را  ست اما بهتر است شاعر واژه سطر خوبی ،اين سطر
در سطرهای بعدی متاسفانه تقطيع شعر  از شعر حذف كند.

اين موضوع  به خوبی صورت نگرفته و آزار دهنده است.
كه شاعر شعر را با صدای بلند نخوانده  از اين دارد نشان
كار صورت بگيرد شاعر متوجه خواهد شد كه  اگر اين. است

 واند بدل به يك سطر شود.ت بيشتر اوقات اين تقطيع می

 
 اگر احت

 هايت را پنجه

 از من بگيری

 و

 بفروشی به پاييز

 باد

 نخواهد آمد

ه است. باد هم به به يك سطر تبديل شد < و >ی در اينجا واژه

همين شكل صورت گرفته كه در واقع نبايد تقطيع شود. زبان 
یِ  شعر خوب است و نيازی به حذف يا اديت ندارد اما مطالعه

تا وقتی كه نفس  كنم.  تقطيع شعر سپيد را به شاعر پيشنهاد می
دهد شعر خوانده شود شعر بايد تا پايان ادامه پيدا كند  اجازه می

كه  شاملو گاهی سطرهايی را نمثل مونی بكند.تا ايجاد هار
ها  كه موسيقی توليد شود آن شكند و برای اين ، میدموسيقی ندار

كند. به نظر من بايد سطر را طوری اجرا  را كلمه كلمه تقطيع می
ترين  تقطيع ساده كرد كه با ديگر سطرها در هارمونی قرار بگيرد.

موسيقی كنيد و تا  توانيد ايجاد كاری است كه به كمك آن می
وقتی كه تم و تصوير و به خصوص لحن تمام نشده آن سطر را 
ادامه بدهيد و تا ته بكشانيد. حتی گاهی می شود يك سطر را 

شما بايد به آن منطقی  .به صورت منثور و بدون تقطيع نوشت
شعرهای منثور  از اتفاق دهد وفادار باشيد. ه میئكه شعر ارا

لی اگر با يك لحنی شعر را اغاز كرده و موفقی هم نوشته شده و
يك دفعه از حالت هارمونی به حالت نثر برسيم منطق 

بريم. نقد حافظ  موسيقيايی متن و اجرای متن را زير سوال می
؛ منتها برخی از خوب بودنكاتی كه به آن اشاره كرد  وعظيمی 

ن اشاره كرده است مثلِ تكرار و ايجاز و آهايی كه به  مولفه
های شعر كالسيك است. اما بعضی  جزو مولفه سازی و... هقرين

توانند تحت يك  ها نيز می نآها درست و البته بعضی از  از آن
یِ شعر را دوست نداشتم اما برخورد با شعر  عنوان بيايند. مقدمه

جالب بود. من اگر جای منتقد بودم رویِ دو مساله بيشتر دقت 
يا حداقل تقطيع آن را درست كه شعر را اديت  اول اين كردم: می
زدم! به نظر من اين  كردم و دوم اينكه از درون متن حرف می می

تواند خيلی بهتر باشد؛ البته اگر شاعر حواسش باشد.  شعر می
پس توجه داشته باشيد كه اين شعر پتانسيل اين را دارد كه به 

 يك شعر عالی تبديل شود.

 علی عبدالرضايی نظر
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ی شروع برای  دليل غنای زبانی اين شعر، بهترين نقطه به
با بررسی  .باشد میاش  های زبانی بازخوانی، توجه به مؤلفه

خواننده را چند سطر ابتدايی اين شعر اولين چيزی كه توجه 
متنی آن است. شب پر  ارجاعات برون ند؛ك به خود جلب می
 نسبيت، ای، كوانتوم، جريان آينه تالس، ستاره، حمورابی،

 ... .آنارشيسم و قانون جاذبه فمنيسم،

چه مهم است ميزان كاركرد شاعرانه از هريك از ارجاعات  آن
نشسته و  ست. حمورابی، در اين شعر خوش متنی برون
گرفته در ساختار شعر، پيوند  ته با ديگر عناصر جایتوانس

گذار  شاعر زيركانه نام اولين قانون كند. مستحكمی برقرار
سپس با همجوار كردن واژگان  تاريخ را در اول شعر آورده؛

ی ذهنی را فراهم  قانون و ستاره برای خواننده زمينه
 بعدی او را با مفاهيم كوانتوم و رهایاست كه در سط كرده

تجربی  رو كند. علوم قوانين كشف شده در علم هنسبيت روب
 اند. های پيشين را دگرگون كرده در سده

شود؛ بلكه با استفاده از  اين دگرگونی قانون در شعر رها نمی
ما در پايان شعر با راز  دوباره در شعر پيدا شده و آنارشيسم،

همه  شويم. علت اين رو می هپنهان در ذهن شاعر روب
قانونی، فراتر رفتن چشمان معشوق راوی از قانون جاذبه  بی

 است. 

 :شود گفت اين شعر دو نوع موتيف دارد در واقع می

های آشكار شعر  كه موتيف " ستاره "و  " نفراموش "
پنهان ديگر آن قانون است كه در مفاهيم  هستند؛ اما موتيفِ

خود رسد  ابتدا به نظر می است. گوناگون خود را پنهان كرده
تالس در اين شعر نتوانسته نقش پررنگی ايفا كند. تنها هدف 

 ش با موتيفِشاعر از آوردن نام او، پيوند دادن نام كنيزكَ
در پايان شعر موفق به كشف  است. " ستاره " ديگر شعر

ی  شاعر علت زمين خوردن تالس را جاذبه ؛شويم ای می تازه
تا من كه  " است. در سطر زياد چشمان معشوق خود دانسته

ی راه بازی زبانی  شاعر خواسته با كلمه " شعری راه راه...
باشد اما در اين زمينه موفقيتی به دست  وجود آورده به

چراكه هيچ دليلی برای راه راه بودن شعر وجود  نياورده؛
 ندارد. اين راه راه بودن استعاره از چيست؟

 شده است.نظير ايجاد  مراعات ،ای و فركانس بين جريان آينه
ی  باران و آبی، به واژه ،چون اشك گانیاز طرفی حضور واژ

 است.  ايهام تناسب بخشيده " جريان "

ی  های فمنيستی معشوق، اشاره جنبش مادرساالری در چشم
پنهانی به استحكام لحن و استبداد نگاه معشوق دارد. اين 

ای كه در سطر بعد با آن  تواند به همان جاذبه استبداد می
 حكم كند.  رو هستيم روبه

ی  . هيچ ايدهدرس نظر می دو سطر پايانی شعر اضافی به
ها  های زبانی در آن همراه ندارند و حتی بازی خاصی به

در عوض  قدر اثرگذار نيست كه ضعف معنا را بپوشاند. آن
ست كه در ب توان پايان شعر را با سطری می ها با حذف آن

( آمده؛ و هم كليد  انونق ی محوری شعر ) هم واژه  ،آن
 ی چشمان معشوق.  يعنی جاذبه ؛اصلی حل معماهای شعر

 ست.  گری در سطرسازی تنها ايراد واضح شاعر، ناشی

مربوط به ساختار  " را " " اش... آسمان قافيه "در بند  نمثل
 سطر بعد است.

مربوط به  " برای " " هايت... خيالم در چشم " در بند
 است.ساختار سطر بعد 

. چراكه موسيقی بهتر یياجرا باشد برای مستعد میاين شعر 
 كالم آن موزون و خوش آهنگ است.

موفق  زبان و معنا، دهی فرم  طور كل اين شعر را در شكل به
 بينم. می

تواند اين شعر را  می رهاكمی توجه به چينش سط باشاعر  
 ترين شكل خود درآورد. به درخشان
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ست. او با سن و سال كمی ا اين نقد متعلق به مريم مشهدی
يكی از  .ما باشديكی از شاعران مستعد  تواند ، میكه دارد

ای درباره آن شعر  ست كه يا حرف تازه شعر اينهر داليل نقد 
داشته باشی و يا از آن شعر خوشت آمده باشد. او از زبان اين 

كه  شعر تعريف كرده و اين برای من جای تعجب دارد. چرا
 در اين اثرزبان . چرا كه اجراست زبان شعر به شدت محتاج

 خورد. وكالسيك و زبان امروز غلت میئمدام بين شعر ن
 ن:مثل

 
 هايت را در قانونی چشم" 

 فرو ريزد 

 تالس اين بود

 از نگاهت گم

 كنيزكش، ستاره های خندهافتاد در  و

 "ای  ينهكنون تو جريان آ

 
 چرا كه فعل فرو .جا كنون و فرو ريزد جايگاهی ندارد در اين

شدت نيازمند اجرا و  اين شعر به. ريزد با كنون تناسبی ندارد
ست را دوست دارم. افكری كه پشت اين شعر  اديت است.

به نكات جالبی هم در اين شعر اشاره شده است. اما اولين 
ی  ست كه متن مد نظر سليقه شرط برخورد ما با يك متن اين

شعرِ  ،استتيكی ما را مجاب بكند. يعنی مجاب بكند شعر
ست. اين شعر نه منطق زبانی را رعايت كرده نه در  خوبی
رسازی نقشی داشته است و نه اصلن آرايشی تصوي ی حوزه

صورت حساب شده  را به دارد. شاعر اما يك ايده دارد كه آن
كند. اولين چيز در برخورد يك متن  و تصنعی اجرا می

ست كه ما رویِ متن اشراف زبانی داشته باشيم. يك شعر  اين
را در خودش  جاذبهاما بايد اين  ،مشكل داشته باشد تواند می
عنوان يك منتقد بتوانيم منطق شعر را  وجود بياورد تا به به

 سازماندهی كنيم.
 به سطرهای پايين دقت كنيد:

 
 هايت را درقانونی چشم" 

 فرو ريزد 

 " اين بود تالس

 

جا شاعر بدون هيچ تمهيدی و بدونِ هيچ پاساژ متنی  در اين
كه در نقد  جالبی  چيز. رود از يك سطر به سطر ديگری می

كه از لحاظ  وجود داشت، اين بود مشهدی برايممريم 
ها  و با ديدن رابطه هها را برداشت سری نشانه هرمنوتيكی يك

شعريت اثر  ،اما اولين اصل ه است.ردب به نيت مولف پی
 اواز لحاظ شعری منتقد را مجاب كرده كه  آيا است.

 گويد اين شعر زبان و اجرای قدرتمندی دارد؟ می
 كند. ای دريافت نمی بابت هيچ نمرهاين شعر از اين 

 مثلن:

 "كنيزكش، ستاره  های دهدر خن" 

 
چه دليلی دارد كه در شعر باشد!؟ اين ، اين اضافات تشبيهی

در واقع  گری با معماری فرق دارد. ست! صنعت گری صنعت
كه من درون اين شعر  چيزی ساخت بايد درونی باشد.

شاعر از بيرون وارد گی شعر است. يعنی  هشد بينم ساخته می
قصه شده و اصلن روی صفحه نبوده است و انگار پوست 
شاعر با صفحه بيگانه است چون اين شعر از بيرون نوشته 

زند و تنها  شاعر حرفی می شده و حالت درونی ندارد.
 .شوند سطرها پرتاب نمی دهد. گری را نشان می صنعت

 به سطرهای پايين توجه كنيد:
 
 اش يهآسمان قاف" 

 " باخت را در باران اگر

 
بايد در  " را" ! ؟در سطر دوم چيست " را "دليل وجود 

 سطر اول بيايد:

 
 را اش يهآسمان قاف" 

 " در باران اگر باخت

 
دقت داشته باشيد كه زبان جسد نيست بلكه يك موجود 

در زبان  خواهيد میوانيد هر چقدر كه ت زنده است. شما نمی
به شما  ادست ببريد بلكه زبان خودش بايد اين اجازه ر

 " نپنهانم" بايد با زبان وارد ديالوگ شد. مثلن فعلِ  .بدهد
تواند هر باليی كه دلش  اصلن زيبايی ندارد. مولف می

. خواهد سرِ اثر بياورد يا اصلن قواعد زبان را از بين ببرد می
كه قانون را بر هم  تیكه توليد زيبايی بكند. وق به شرطی
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رو  هشود يعنی شما با شعر روب زنيد و آن زيبايی خلق نمی می
نيستيد. شعر بايد طوری باشد كه در هنگام خوانش 

بخش باشد. آيا شاعر هنگام خواندن شعر اين لذت را  لذت
گاه فرويدی ددر خود احساس كرد؟ حتا اگر بخواهيم از دي

حال بازی نيست. زبان در جا در  هم نگاه كنيم زبان در اين
جا جسد فرض شده است كه شاعر هر كاری كه خواسته  اين

چيزهايی  با او كرده است. در پايان اين شعر نثرِ خوبی دارد.
نم ئهم كه شاعر كشف كرده  بسيار خوب است اما من مطم

 درستی بخواند. كه خودِ شاعر هم نتوانسته اين شعر را به
را اول سطر  " را "هيچ شاعری بايد توجه داشته باشيد كه 

 ورد!آ نمی
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  نقد پنجم 

 صمدی مصطفاشعر از 
 پارمیس خرمی

 کند می کار چشم تا

 نیستی تو

 بزنی ام هستی به سری که

  که نیستی

 پاس هی

 پاس هی

 شوت هی

 شوم یم شوت هی

 سمر ینم اما ات ه درواز به

 که نیستی

  بود کاش

 پر خشابی با تفنگی

 دروازهام روی هروب

 ام تنهایی آغوش به سخت زدی می

 کردی اش می پاره

 دادی می جِرَش

 که نیستی تو

 

 

 برای آن باشد و خوانش نمی نو و ابداعی بنابراين .كند می شكوه تنهايی از شاعر، آن در كه دارد. كالسيك معنايیِ محتوای اثر

 منتقل ذهن به طور مستقيم به مفهوم، كه روست هروب حجم بی ی هواژ سری يك با اول خوانش در زيرا .است جذابيت فاقد مخاطب

 همان حتی كه دارد وجود تصوير يك تنها اثر اين در كه دارد جذاب های تصويرسازی مستقيمی با ی رابطه شعری هر ارزش .شود می

 كوتاهی ديگر تصويرهای ساختدر  و ايد هداد بسط را تصوير شما يك . زيرانيست برخوردار كافی قدرت از تصوير هم يك

 .ايد كرده

 :دوم بند در مثال ست، برای نگرفته صورت خوبی قالب در بيان ی هكاهد و نحو می آن ارزش از كه دارد وجود در اثر تكرارهايی
 شما: ی هنوشت جای به
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 نيستی" 
 شوم می پاس هی
 شوت هی
 رو هروب با اشكال را متن موسيقی بلكه ست اضافی تنها نه آمده نيستی هر بعد " كه"   آن. بود كافی"  رسم نمی اما ات دروازه به

 اول كلمه برای مترادف از زمانی شاعر كه ، چرا" دادی می جرش"  يا "كردی  اش می پاره"  ، ياست تكراری آخر سطر دو. سازد می

 .باشد بوده و مبهم گنگ كافی ی اندازه به كلمه، كه كند می استفاده

 مقبول، حول فرم با يك و تجسمی حسی فضاهای و تصاوير خلق به صبر و حوصله و عشق با بايد شاعر كه اين آخر ی نكته و

 .كشند می دوش به زيادی معنايی بار آن كلمات كه هستند اثرهايی ارزش، حاوی كوتاهِ اثرهای باشيد مطمئن ،بپردازد مفهموم

 
 

 
 موضوع اما. است صحيح تا حدودیشعر با برخورد ی زاويه

 نقد است. منتقد در كارگاه، نگاه ساختاری ی هجلس اين در ما

 ها تركيب به يا و برخورد شعر با معنايی ساختار لحاظ به بايد

 در. نيست صحيح اديت عليه شاعر گرفتن كرد. گارد می اشاره

 هی"  تكرار با و است يختهر بهم تقطيع با لحن شعر ابتدای

 شوت هی"  تقطيع و شود می گرفته شعر از لحن ،" پاس

 باشد. سطر يك تواند " مي رسم نمی اما تا هدرواز هم بزن می
 
 "... نيستی تو كند می تا چشم كار" 

 فوتبال زمين به زندگی جمله، تشبيه اين از پس جالب ی نكته

 و زدن سر برداشت دو " ام بزنی هستی به سری" در  و .است
 داشت. توان می را زدن هد
 

 ام هدرواز روی روبه ...رپُ خشاب با تفنگی ...كاش بودی" 

 ...ردیك می اش پاره ...ام تنهايی آغوش به سخت ...زدی می

 " كه نيستی ...دادی می جرش
 به جنگ و شده تشبيه فوتبال زمين به هستی شعر، اين در

 همين شعر قوت نقاط تنها است كه شده مرتبط فوتبال زمين

 .باشد تشبيهات می
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 نقد ششم 

 علیرضا طاووسیشعر از 
 فرمانبر پویاننقد از 

 بلند هجای

 کوتاه هجای

 کوتاه خیلی خیلی دامنِ

 ساختار این پشت

 زیادش باسنِ زنی

 دارد خوبی فرم

 است استعاره یک عشق

 خواهد نمی محتوا که

 م...قل الشی،که منِ 
 نیست چیزی واژه پای الی

 پاپوش چند جز

 ... همین راه ترین ساده

 پیچیدگی

 قافیه عروس مثل

 داماد وزن مثل

 شعر خواب تخت روی

 من چون شاعری

 .آید می دفتر به

 

 

 واقعيت تحريكِ

 آن شدنِ شهوتی و

  اروتيك شعری

 ...سكوت در

 شهوت، محورِ دورِ كه دارد جنسی موضوعی ،رشع اين

 د.رخچ می

 هجای / بلند هجای" با  شاعر درگيریِ شاهدِ ابتدای شعر، در

 شاعر شويم یم متوجه بعدی رهایسط در هستيم كه " كوتاه

 سنِ با يا و بزرگ باسنِ و كوتاه دامن با زنی فرمِ و ساختار از

 .ويدگ می  زياد

 ربط به توان می قبلی سطرِ چند همين در شعر های خالقيت از

 در كه"  زن يكِ فرم و ساختار به شعر فرمِ و ساختار دادنِ

 بُعدی دو به همچنين و " شده حاضر مقيد موتيف خدمتِ

 خواننده كه كرد اشاره " زيادش باسنِ زنی " سطرِ بودنِ

 يا و دارد بزرگی باسنِ كه است زنی شاعر، منظورِ داند، مین

 .است مسن كه زنی
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 " زياد باسنِ زنی"  اگر زيرا است، اشتباه سطر اين تقطيعِ اما

"   شويم میرو  روبه كوتاه تلفظ شود با هجاهای سرهم پشتِ

 واردِ لكنت، و است زننده خواننده برای " كه زِ ، نِ ، سَ

 .شود می ميدان

 واژه پای الی كه قلمی سطحی، و عشقِ از شعر، ی هادام در

 .شود می گفته ،كند نمی پيدا پاپوش جز به چيزی ورود،  می

 " وزن داماد"  و " قافيه عروس"  شاهدِ ما بعدی هایسطر در

 شده داده ربط وزن به داماد و قافيه به عروس چرا اما هستيم.

 است؟

 .گيريم نمی را سوال اين جواب اثر، پايان تا متاسفانه

 به اثر، جنسیِ ی مايه درون به ارجاعی با شعر ی آن، ادامه در و

 رسد. می اتمام

به  اگر و دست يك صرفن اما است دست يك شعر، ساختارِ

 توانيم می كنيم، كمتر ساختار نگاه اين به صورت جزئی،

 اجزای چند جا در حتا و كنيم مشاهده را پررنگی های ستون

 عشق به راجع سخن" است  شده رها نيمه و نصف نيز، شعر

 " وزن داماد و قافيه عروس و

 اغراق"  نيست تهی درونی و معنوی موسيقیِ از اثر اين البته

 خوابِ تختِ پای، الی ، هاستعار به عشق تشبيه سوم، سطرِ در

 " …و شعر

 كه: كنم می تشبيه واقعيتی به را شعر اين من كل در
  شد تحريك 

  شد شهوتی

  شد آماده

 ...نشد ارضا اما

 
 

 
 از و بينديشد بايد نقد های تكنيك بر عالوه نقد برای منتقد

 از خروج و ورود و نقد نقد بهره بجويد. فرم برای خود فكر

 كردن همسان شعر اين مقيد موتيف .باشد خالقانه بايد نقد

 :اول بند اديت .است شعر فرم با زن يك فرم
 " كوتاه خيلی خيلی دامن ،كوتاه هجای د،بلن هجای" 

 و ايم كشيده تصوير به را هجاها انواع هم صورت، و ما بدين
 نقد به بايد شاعر. ايم كرده جلوگيری كوتاه ی واژه تكرار از هم

 .باشد داشته اتميك توجه
 به نوعی "ش باسن زياد با زنی ساختار اين پشت"  ی جمله

 با خوبی فرم به خواننده رساندن و است شعر شاهكار بخش

صورت گرفته  شاعر توسط " باسن"  واژه يك از برداشت دو
 " شناسد نمی محتوا كه است استعاره يك عشق"  بند است و
 كه است استعاره يك عشق"  :بعدی بند اديت است. اضافه

 چيزی واژه پای الی قلم كه الشی من مثل خواهد نمی محتوا

 ساده"  كلمات و است شكل بدين " پاپوش چند جز نيست

 ت.اس اضافه " پيچيدگی"  و"  ترين

 :بعدی بند اديت
 اين به شعر اگر كه" ف ردي داماد مثل قافيه عروس مثل" 

 در و .شد می گذاشته نمايش به وصلت شد می نوشته شكل

 وی" ر. است جالب كه هستيم تعليق يك شاهد ما پايان

ی  نكته و " آيد یم دفتر به من چون شاعری شعر خواب تخت
 بيانی كه است وزن داماد و قافيه عروس آوردن توجه قابل

 دامادها رديف يا داماد وزن از اگر است، كه نئوكالسيك

 را شعر بايد شاعر يك. بود بهتری بيان شد می استفاده

 و افتد می اتفاق شهود اول نويسش در كند زيرا نويسی دوباره
 دوباره شعر را منتقدانه، با ديدی شاعر نويسی، دوباره در

 .فريندآ می
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 نقد هفتم 

 علیرضا طاووسیشعر از 
 زهرا کمکی

 زنه می شخم واژه

 پاشه می شعر

 تفکر بذر

 میارم باال استعاره راه به راه

 شعر این ی خواننده روی

 خورد می غلت آیزر ولفانگ

 نفهم بفهم نفهم نفهم

 شما و من بین ما

 جورِ ردیف ی پرده یک

 پزه می شعرم آبادان تو که الفیه همانند قافیه که

 توالت تو بنداز رو ها ایسم

 بخور رو آبش

 آنارشیسمم یه من راستی

 خوردم آبشم

 زدم هم رو دودیش عینک

 که؟ فهمید می

 نه؟؟

 

 به است گرفته صورت تصويرسازی شعر ابتدايی بند در

 شاهد نوعی تصوير، به در رفته بكار زبان نوع با كه ای گونه

 محاوره!؟ زبان چرا هستيم. اما صدايی چند
 

 زند می شخم واژه

 پاشد می تفكر بذر شعر 

 آورم باال می

 استعاره راه به اهر

 خواننده روی

 به رسيم می استعاره آوردن باال به وقتی بند اين در نماند ناگفته

 ارتباط جمله اين گفتشود  می و هستيم پراش شاهد نوعی

 .ندارد قبل جمالت با عمودی محكم

 باال فعل با نوعی هب كه سيمر می آيرز ولفگانگ به ادامه در اما

 و بفهم بين زبانی بازی در و است همنشين قبل ی جمله آوردن
 ايراد از خالی شايد ترانه در كه شاهديم را افراط كمی نفهم

 .نه شعر در اما باشد

 خورد غلت می آيرز ولفگانگ

 بفهم نفهم

 كه(غلت و )غلط: است موجود برداشت دو خوردن غلط در

 نزديك محاوره به هم باز بعدی بند .زيباست زبانی بازی اين
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 .ست خوبی تعابير دارای اما شده

 قافيه و ...است جور رديف پرده يك ...شما و منمابين  

 .پزد می شعر آبادان در الفيه همانند

 پيشنهاد من برای بند بعدی:

 بنداز توالت در را ايسم

  ام خورده را آبش

 آنارشيستم يك من

 ام زده دودی عينك

  بينی می

 كه فهمی می

 ؟!نه

 شعر زبانی بازی و صدايی چند ايجاد در سعی به لحاظ كل در

 شاهد گاهیشعر  انتهای به ابتدا از قولی به اما بود خوبی

 كه هايش، مولفه از را كار فرم اين و نبوديم عمودی ارتباط

 ی مرحله در و مستقل طور به درونی ساختار هماهنگی همانا
 سازد. اما ست، دور می بيرونی با درونی ساختار هماهنگی بعد

 .بود قوی كار محتوای و سازیرتصوي

 

 زند می شخم واژه

 پاشد می تفكر بذر شعر

 من و

 خواننده روی استعاره راه به راه

 آورم می باال

 خورد می غلط آيرز ولفگانگ

 بفهم نفهم

  است جور پرده رديف يك شما و من بين

 پزد می شعر آبادان در الفيه همانند قافيه وقتی

 بينداز توالت در را ايسم

 ام خورده را آبش من

 آنارشيستم يك

 بينی؟ می

 ام زده دودی عينك

 كه؟ همیف می

 !نه؟

 
 

 

 منطق رعايت عدم بر نقد ترين مهم گفت بايد باال شعر در

 تصور برخالف لوگو، زبان به گفتن شعرت. اس وارد زبانی

 مند است، در اين شعر، تركيب بذر تفكر، قاعده بسيار عموم

شعری  در نيز همانند و مابين كلمات. نيست لوگو و محاوره
 فعل هم شعر به كار گرفته شوند. در انتهای با زبان لوگو نبايد

 گفت بايد و است رفته كار به غلط دليل همين به " فهميد می" 

 " كه؟ فهمی می" 

 زنه می شخم واژه

 پاشه می شعر

 خواننده رو ميارم باال استعاره راه به راه
 بفهم خورد نفهم غلط آيرز ولفگانگ

 جوره رديف ی پرده يه تو و من بين
 پزه می شعرم آبادان تو كه الفيه مثل قافيه

 بخور آبشو توالت تو بنداز رو ها ايسم

 آنارشيستم يه من

 خوردم آبشم

 زدم شم دودی عينك

 فهمی؟ می

 علی عبدالرضايی نظر
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 هشتم نقد 

 طاووسی علیرضاشعر از 
 فرشاد قاسمی نژادنقد از 

 ریزم هایم را می اسطوره

 تا خیلی دور

 شوم پطروس می

 از درد 

 از غم

 ست سدها که خالی

 های عمیق گرسنگی پس درون سیاه چاله

 کنم انگشت می

 ها در کشور تاریکی

 ایی از نور درون هر حفره

 کنم انگشت می

 ها توی فیش

 ها الی ریش

 مشت بسته الی

 الی پای باز

 های پنهان اوزون الی زیر الیه

 کنم انگشت می

 سیاست اعتقاد، دین،

 اما ...هیس

 درون دهان خودم

 کنم انگشت می

 

 

  آيد دنيا می نوزادی كه فقط به

های  گره شعر، ابتدا بايد يادآوری كنيم كه وقتی در يك
شود تا بتواند مفاهيم اصلی را  معنايی به مخاطب داده می

كه شاعر در  های او شك كرد. اين نبايد به توانايی ،كشف كند
همه چيز لو ، كند اعتقاد و سياست صحبت می، آخر از دين

رود. بايد به مخاطب اعتماد داشته باشيم و هرگز نگرانیِ  می

نبايد ما  ،تمامی مفاهيم شعر ناشی از مورد درک واقع نشدن
 ،را به مادری مبدل كند كه در كنار مواد الزم برای پخت پيتزا

يك پيتزا هم در كنار آن مواد بگذارد كه مبادا فرزندش 
 توان شعر را به اين ترتيب اصالح كرد: پس می گرسنه بماند.

 ريزم هام را می اسطوره

 خيلی دور

 نقد و بررسی
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 شوم پطروس می

 از درد 

 از غم

 ست كه خالیسدها 

 های عميق گرسنگی پس توی سياه چاله

 كنم انگشت می

 ها در كشور تاريكی

 ای از نور توی هر حفره

 كنم انگشت می

 ها توی فيش

 ها الی ريش

 توی مشت بسته

 الی پای بازها

 اما ...هيس

 توی دهان خودم

 كنم انگشت می
 

سياسی و  ،شاعر در اين شعر به انتقاد از فضای اجتماعی
پردازد. او ديگر نه منتظر  ی خود می اقتصادی حاكم بر جامعه

های منفعل و ناكارآمد  ست و نه ديگر نيازی به اسطوره منجی
ای نان به كسی قرض بدهند. در  توانند تكه دارد كه حتی نمی

كند كه از درد و  چهارم و پنجم شاعر اشاره می، سطر سوم
ی عصيان  امر در نتيجهغم دوست دارد پطروس بشود؛ اين 

خواهد با يك  های پيشين است و او حاال می در برابر اسطوره
ی زمين تا  انگشت عليه همه چيز قيام كند. اما شرايط كره

حدی وحشتناک است كه حتی آبی پشت سدها نيست تا او 
های  به سياه چاله ،بتواند نقش پطروس را ايفا كند. پس از آن

كند تا در شكاف  و سعی میكشد  عميق گرسنگی سرک می
 انگشت فرو كند؛ اما اين شكاف، موجود در سطح ديوار آن،

چيزی در حدود نبود ديوار است. در سطر بعد انگشت شاعر 
ها  كه قطعا در كشور تاريكی ،رود ای از نور فرو می در حفره

آيد. شاعر در اين قسمت از  كار نادرستی به حساب نمی
كه با روايت و مفاهيم استفاده  مفهومی استفاده كرده است،

در تضاد است. او در قسمت قبل قصد كرده  شده در كل كار،
خواهد در  بود تا در مقابل گرسنگی قد علم كند اما حاال می

های  ای از نور انگشت فرو كند و در خدمت تاريكی حفره
جا از اين عبارت  كشور باشد. پس بهتر است شاعر در اين

 استفاده كند:

 " كنند انگشت می ،ای از نور هر حفره توی" 

 ،مشت بسته، ها ريش ،ها خوانيم كه شاعر به فيش در ادامه می
ند. او از شرايط اقتصادی به شدت ك و الی پای باز اشاره می

و البته در ادامه، شرايط اجتماعی و سياسی را  ،به ستوه آمده
كند. پس از مشت بسته كه  باعث و بانی اين وضع معرفی می

به الی پای باز و مورد تجاوز  ،ی اعتراض و قيام است نشانه
جا سرنوشت هر انگشت  كه در اين ،كند قرار گرفتن اشاره می

شاعر  ،شود. سرانجام در بند پايانی به طور خالصه بيان می
ها را به شنيدن صدای سكوت خود دعوت  ی انگشت همه
ی در كند. گوي بار در دهان خودش انگشت می كند و اين می

 ،های مداوم شويم كه پس از گريه انتها با نوزادی مواجه می
مكد تا آرام بگيرد.  انگشت در دهان خودش كرده و آن را می

آيد  ست كه ناگهان به دنيا می نوزادی ،ی انقالبی شاعر روحيه
كند.  و سرانجام خيلی زود به زندگی در اين دنيا عادت می

 ترسی نهفته است. ،نبايد فراموش كنيم كه در هر عادت

 
 

 
كه به نقد فرشاد قاسمی نژاد بپردازم بايد بگويم كه  قبل از اين

م در كن فكر می تواند باشد. خوبی میعليرضا طاووسی شاعر 
اضافی است.  "ريزم خيلی دور هام را می اسطوره "اين شعر 

بايد برای مخاطب نشان داد و مساله را شكافت. در اصل 
 شود: جا شروع می شعر از اين

 
 شوم پطروس می" 

 ز دردا

 از غم

 ست سدها كه خالی

 های عميق گرسنگی پس توی سياه چاله

 " كنم انگشت می

 
اضافه هستند و در شعر نقشی  " از غم "و  " از درد "

 ندارند.

 علی عبدالرضايی نظر
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در  " های عميق گرسنگی سياه چاله پس تویِ "در سطرِ  
جا  یِ عميق در اين ها عميق هستند پس كلمه چاله واقع سياه

هم هيچ مفهومی را  " گرسنگی "هيچ نقشی ندارد! 
اين سطر اصلن وجه بيرونی ندارد! در اين شعر  رساند. نمی

ادی استفاده شده است! ما در شعر از اضافات تشبيهی زي
ست  ست اگر اثر ذهنی صفت نداريم؛ شعر يك سينمای متنی

بايد در كاركرد زبانی از پس خودش بر بيايد. اين شعر 
زند يك  چاله كه حرف می ست. شاعر از پطروس و سياه عينی

جور شعرها را نبايد با صفت  دهد! اين وجه عينی را نشان می
 .كردو ديگر چيزها خراب 

 
 كنم نگشت می" ا

 ها توی فيش

 ها الی ريش

 توی مشت بسته

 " الی پای بازها

 
جا با شعر ديگری طرف هستيم! اصلن الزم  انگار در اين

كنم نقد  من فكر می. نيست كه بيشتر از اين توضيح داد
سطر زير هم كه . نژاد فراتر از اين شعر است فرشاد قاسمی

 بيايد:در واقع شعار است نبايد در شعر 
 سياست اعتقاد، دين،" 

 خر شعر اين طور باشد:آبهتر است چند سطر 
 های پنهان اوزون الی زير اليه

 كنم انگشت می
 درون دهان خودم

 " هيس!

 كنم انگشت می "تمام شود! يعنی فعل  " هيس "شعر بايد با 

 هم به سطر بعدی وبايد فعلی باشد كه هم به سطر قبلی  "
 .جواب بدهد

پردازم. به او تبريك  ژاد مین نقد فرشاد قاسمیحاال به 
ای و كاربلد است كه نقد  گويم چرا كه او يك منتقد حرفه می

كند! من ذهنيت او را دوست دارم  را به طور جدی دنبال می
كند  چون اهل كشف و اهل جنون در نقد است و سعی می

جا هم  ای القا بكند! و همين در نقد خودش فضای تازه
های خودش را برای شعر دارد و داستان  كه نشانه بينيم می

كارِ يك منتقد  اين .ديگری برای خودش ساخته است
هايی كه فرشاد داشته  من با پيشنهادها و اديت .ست واقعی

پردازد  آيد به صورت شعر می كه می موافق نيستم اما اين
ست! هر چند در اين شعر فرشاد به صورت هرمنوتيك  عالی

شعر را مورد انتقاد قرار داده و  نقدِ او چند بعدی نيست. او 
درخشانی خواهد داشت اگر به خوبی ادامه بدهد و  ی يندهآ

ست و كشف ا به اين خاطر كه پيگير .شكی در اين ندارم
د. كند، ولی برای اديت كردن بايد دقت بيشتری داشته باش می

 ۶۶دهد بايد  ای پيشنهاد می يعنی وقتی يك منتقد حرفه
نژاد هر  ب در بيايد. فرشاد قاسمیآدرصدِ نقدش درست از 

چقدر جهان نقد خود را بسط بدهد بهتر است. او اگر به 
كند بايد به صورت  گرا يك شعر را انتقاد می صورت كلی

يت هر چند اين شعر اين قابل نگر هم شعر را نقد كند. جزيی
هر شعر را  را ندارد. اما مثلن در بعضی شعرهای بلندتر،

شود به چند قسمت تقسيم كرد و ساخت هر كدام از آن  می
قطعات را بررسی كرد. در واقع منتقد وقتی به جهان شعر 

كند وارد  كند اما وقتی پيشنهاد می پردازد شعر را تاييد می می
 شود. يك نقد بحرانی می
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 نقد نهم 

 حاتمی رویاشعر از 
 احمدنژاد فرید

 چشمان بیدار

 که در من به تکرار

 کنی های تکرار شونده را بیدار می خواب

 فرق تو با من

 ست لبخند عبوسی

 شود در من بیدار میکه صبح به صبح 

 دیگر نیا

 جا مکان خصوصی من است نیا این

 ی تو نیست های زیرکانه نیازی به اشاره

 نیازی به شنیدن زنگ تکراری صدای بزرگ تو ندارم

 کند صدای بزرگ که تربیت می

 سازد صدای بزرگ که زن که مرد می

 پرورد صدای بزرگ که فرزند خوب فرزند بد می

 نوشد و مست نشده مان را می داشتنی هیوالهای دوستصدای بزرگ که 

 ی دلخواه اندازد به قامت بلند نشده تف می

 فرم دلخواهی که صدای بزرگ

 ی ریاکارش از لحن پدرانه

 کند با نوازشی آمرانه خواب می

 الینا الینا

 الینای بی سرانجام من

 دار کافکا زند به مسخ خنده که طعنه می

 دهد مادرها و خواهرها را بازی میتر از  که تمام مهربان

 باید مهربان باشیم

 ایم هایی که متولد کرده و دل بسوزانیم برای حشره

 مکند خواب چشم در چشم ما باز می هایی که هر صبح در رخت برای هراس

 ی هنوز همان بودن و به شکرانه

 اختیارمان این همانی عزیز بی

 های صبح در نشسته

 های شب و ندیده

 های مستراح... ریز چاه در آب چال شده
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 های من عادت کن خواهی باش به خنده هر که می

 ای و من تو تمام شده

 های شهرم ی سوخته فرزند خوانده

 شهری که دفن شده 

 در مدفوع رنگارنگ هزار بدتر از تو

 شهری که فراموش کرده

 شیدک خاکی را که نفس می

 رودخانه بود ی اتوبانی که روزی در زیر پیراهن صد جا وصله

 اش را در آغوش بگیری که تن قدیمی و حاال برای این

 باید به خواب بروی

 وهر بار هزار قسم و خواهش

 های رویا  در مغز خودت بنشینی و دست ببری در روزمرگی

 آید آخرسر که می

 دوباره همان تکرار

 و صورتی که به دنبالش

 جماعتی اجیر شده 

 آویزان

 هیچ چیز اتفاقی نیست

 ی لهستانی رزن دیوانهپی

 پیچاند های روی پل را هزار جور می آدم 

 ها نه اتفاق انگار که این

 ست ریخته شده ای که برنامه

 های دور وقتی ندانسته در سال

 از کنار هم گذشته باشیم شانه به شانه

 که معتقدیم تکرار شدنی نیست های زندگی های خطی و غیر خطی روایت در ایستگاه

 خواست مان می چقدر دل

 افتاد. قدر ساده اتفاق نمی آن

 

 

مثل بسياری از كارهای  به نظر من مشكل اصلی اين كار،
سپيد رايج، زبان منثور آن است. زبان منثور شعر حالت 

حالت شعر ی خاصی به آن داده كه نوشته را از  گونه روايت
راند. شاعر توانسته در اين  دور كرده و به سمت داستان می

تواند به عنوان  ه دهد و اين میئشعر تصويرهای جالبی ارا
ی اوج شعر از نظر من،  ی مثبت تلقی شود. نكته يك نكته
است كه تصويری زيبا  " در زير پيراهن صد جا..." قسمت 

دوری از معشوق  كند و به زيبايی را برای مخاطب ترسيم می
يكی ديگر از نكات منفی اين شعر  كشد. را به تصوير می

اگر قرار باشد  ی زياد از موصوف و صفت است. استفاده
بايد اين كار را به  مفهومی به ذهن مخاطب القا كنيم،

ی زياد از صفت  استفاده ی ساختن تصاوير انجام دهيم. وسيله
ی  ه نقطهبه نوعی تحميل معنا در ذهن مخاطب است ك

 زنگ تكراری، شود. لبخند عبوث، ضعف محسوب می
های ديگری كه در اين شعر  صدای بزرگ موصوف و صفت

ی  زند. نكته كار رفته است، به نوعی توی ذوق مخاطب می به
" های تكراری مانند  استفاده از كليشه كار، منفی ديگر در اين

ن دست و عباراتی از اي " از كنار هم گذشته شانه به شانه

 نقد و بررسی
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اند كه  قدر در اشعار و متون تكرار شده آنهستند كه 
ها در شعر به نوعی تكرار مكررات  ی دوباره از آن استفاده

ست كه نياز به بازنويسی با زبانی  در كل شعر خوبی است.
 غير منثور دارد.

 
 

 
 

بود. او روی  خوباحمدنژاد در نقد  گيری فريد نشانه
جا شاعر را به نقد  ی آشيل متن انگشت گذاشته و از آن پاشنه

نقدی بحرانی است چرا كه با ديدی منفی ، كشد. نقد فريد می
اين شعر نگرد. در صورتی كه نكات مثبتی هم در  به متن می

پيرزن  " :گويد جايی كه می وجود دارد به خصوص آن
 "پيچاند های روی پل را هزار جور می ی لهستانی/ آدم ديوانه

كه اسمی از شيمبورسكا بياورد، شيمبورسكا  جا بدون آن اين
ی  جا بايد به نكات مورد اشاره را نشان داده است. شاعر اين

كند. شعر  ره میجا كه اشا خصوص آن منتقد توجه كند. به
تقطيع است. در شعر جمالت پشت سرهم و  منثور و بی

اند. شاعر در بازنوشت  بدون هيچ لحنی و تكنيكی آمده
اشتباه  " در زير "تواند اين مشكالت را حل كند. مثلن  می

ست. اين گونه مشكالت در  جا اضافی اين " در "است و 
 شعر زياد است.

گير   دارد؛ درشعر همه ی استفاده ازصفت دوباره مسئله 
در اين شعر بدون هيچ شعور نوشتاری از صفت  شود. و می

ای نيز وجود دارد.  استفاده شده است. حتا ميان شاعران حرفه
صفت در شعر حالت توضيحی دارد. در شعر توضيح نداريم، 

 بايد با تخيل و تصوير نشان بدهيم.  اكران و نمايش داريم و
شود شعر خوبی  اين است كه گفته میی منفی نقد  تنها نكته 

اما اين خوب بودن نشان داده نشده است. نقد بحرانی  ،بود
 دهد.  نويسی را می خوب است چون به شاعر پيشنهاد دوباره

صدای بزرگ يا لبخند / زنگ تكراری  :اضافاتی مانند 
ترين كار يك شاعر است. اين شعر از نظر  راحت ،عبوس
لحظات زيبايی دارد. منتقد بايد به متنی زيباست و  درون

ها را خراب  ها و كشف چگونه اين زيبايی :گفت شاعر می
صدای بزرگ كه  "گويد  نكند. شاعر در شروع شعر می

سازد، صدای  كند، صدای بزرگ كه زن كه مرد می تربيت می
اين تركيبات  " پرورد بزرگ كه فرزند خوب، فرزند بد می

ر گفته شود و يا به عنوان جای ديگ ست، بايد يك اضافه
ای بيايد كه نگاه شاعر  موتيف آزاد ديگر بيايد. بايد گزاره

بسط پيدا كند. از نظر درون متنی شعر حرفی برای گفتن 
گويد درست  چه را می داند چه بگويد اما آن دارد. شاعر می

گيری منتقد هم روی اجرا بود و برای  كند. هدف جرا نمی
 همين نقد خوبی بود.

 

 علی عبدالرضايی نظر
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  نقد دهم 

 آمنه باجورشعر از 
 مهدی نادرینقد از 

 الی این پاها 

 ام از ال جایی پا کشیده

 "ود بخواب عزیزمش طوری نمی"و با الالیی 

 ام به ال نرفته

 به الام  پا نداده

 همیشه طوری هست که بشود

 بخاهد بشود

 بعد بزند زیر ما

 عاشق شو 

 هات وگرنه بعد ازین جیب

 ست تر از حرفای دو دستی تنگ

 ت می شودا که اندازه

 هات تنهاست دست

 جاست که تنهاست  و این

 کارزار خودش را 

 زند در تو زار می

 تنهایی 

 ست گلوله

 بازماندهخرین سرباز آخر در تفنگ آی  گلوله

 شود تنها با آن که می

 خودکشی کرد 

 ت پا دادم ا خرین بووووسهآمن تنها به 

 ال دادم

 و هرچه فکرش را بکنی

 هر چقدر که بکنی

 دادم

 بعد در تنهایی

 هزار بار  

 هزاااار بار

 به خودم ...
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ی نمايش است و شاعر خالق بايد به  صحنهشعر امروز 
سازی و  شكلی درست و كامل تمام اجزای صحنه را صحنه

تواند از بيان و توضيح آن  ه میك فضاسازی كند و تا جايی
بپرهيزد و تاويلِ معنايیِ آن را بدست مخاطب دهد. در شعر 

 "ام از ال  الی اين پاها جايی پا كشيده " باال در دوسطر اول
راوی قصد دارد اتفاقی را به نمايش بگذارد كه در  - شاعر

سطرهای بعدی و تا انتها به ندامت خود اعتراف كرده و آن 
هميشه طوری  "را همراه با اعتراض بيان كرده است. مثلن

و با الاليیِ طوری  "يا  "هست كه بشود بخواهد بشود 
ی صدای دوم را با الاليی  كه جمله "شود بخواب عزيزم  نمی

زدايی  يك آشنايی " الاليی "همان كرده كه به نظرم اين  ناي
صحبت " جايی "از فريب است. اما شاعر در سطر دوم از 

كند كه در آن پا كشيده است از ال، يعنی مكان و زمانی كه  می
سازی  گونه صحنه دهد. اما شاعر به هيچ در آن، اتفاق رخ می

صويری عينی ی خالق به ت نپرداخته تا خواننده و فضاسازی
كه تمِ اصلیِ اثر را تشكيل  " اتفاق "و بيرونی برسد و آن 

 " عاشق شو "داده به نمايش درآيد. چرا كه در شعر از سطر 
يم كه ا گذاری مواجه  با يك فاصله " زند در تو زار می "تا 

ی نمايش  سطر برای مخاطب، به صحنه بهراوی از بيان سطر
رهای بااليی گفته شد بازگشته اما به دليلی كه در سط

 رو نيستم.  هسازی روب ست كه با صحنه نمايشی

از لحاظ تكنيكال، شاعر قصد ايجاد خالقيتی زبانی داشته كه 
، الی "تا حد زيادی به زيبايی در آن موفق بوده است. مثلن:

اند اما  كه ارتباط معنايی خوبی پيدا كرده "كارزار و زار ال، پا،
از ارزش ، زبانی-زياد اين بازیِ معنايیشاعر به دليل تكرار 

چنينی  ی آن كاسته است. چرا كه وقتی كشفی اين زيباشناسانه
گيرد، زيبايی  توسط شاعر همزمان در معنا و زبان صورت می

آن است  " در لحظه گفتن "و درخشان بودن آن به آنيّت و 
من تنها به آخرين  "و اين تكرار كه مثلن در سطر 

صورت گرفته كه به نظرم  "ال دادم  ...دادم ات پا بووووسه
شد به اين بازی زبانی  اگر يكی از اين دو را بكار گرفته می

های  زد. اما بايد در نظر گرفت كه اين خالقيت لطمه نمی
زبانی صورت گرفته همراه با دست بردن در ساختار نحوی 

هارمونی و و  جمالت، موسيقی آوايی كلمات را تقويت كرده
جايی  ...الی اين پاها "كند.  مثلن ا به شعر تزريق میلحن ر
 ."م از الا كشيده

به عنوان عنصری  "تنهايی"همچنين در قسمتی از شعر كه از 
ساختاری نامتمركز پيدا كرده كه در  كند، موتيفی صحبت می

 پايان شعر با موتيف مقيد كه همان پشيمانی همراه با اعتراض
ای پيدا كرده  زيباشناسانه انیهم اين " پنج سطر اول شعر" 

 ساختار و فرمی قابل قبول داده است. ، كه به كليّت اثر
 

 
 

 
هنوز به نثر مهدی نادری هر بار در نقدش پيشرفت داشته اما 

نويسد، يا  توجه است. گاهی اوقات فعل را نادرست می بی
خوانی ندارد. بايد به نثرش بيشتر بپردازد اما  فعل با جمله هم

قدر از  گيری عالی عمل كرده است. نثر بايد آن از نظر موضع
با . نظر اجرايی صحيح باشد كه شاعر آن را باور كند

وب منتقد نسبت به متن ی ديد خ زاويه، اشتباهات نوشتاری
توان به اين منتقد داد اين  شود. پيشنهادی كه می رنگ می كم

دقتش را باال ببرد. مشخص  تر و است كه نثرش را منسجم
تواند متنش را اديت كند اما  است كه منتقد به راحتی می

دقت عمل كرده است. مشكل ديگر متنقد اين است كه  بی
 درصورتی كه تمركز بودهقائل به ساختاری نام، برای اثر

طور نيست. به طوركلی اين متن نيازمند ويرايش است.  اين

 ت:در پايان شعر آمده اس
 
 و هرچه فكرش را بكنی" 

 هر چقدر كه بكنی

 دادم

 بعد در تنهايی

 هزار بار  

 هزاااار بار

 " به خودم ...

در  "جا شعر نياز به حذف دارد. كافی است به جای  اين
. آن وقت " به خودم"  :گفته شود" تنهايی هزار بار هزار .... 

 توانست بسيار درخشان باشد.  اين پايان می

 علی عبدالرضايی نظر
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ام  گا رفته جای به هايی از شعر خوب است. مثلن به بخش 
تواند  میام كه به معنای به ال رفتن هم  به ال رفته :گفته شده

ن شعری . انتخاب منتقد برای نقد شعر خوب بوده چوباشد
ای را انتخاب كرده است. شعر اجرای خوبی دارد و  حرفه

برای زبان ارزش قائل است. فقط شعر متن فقيری دارد. از 
فقير  " منتقد هم به آن اشاره دارد" لحاظ تصويرپردازی 

 است.
شد.  های زبانی تصاويری هم آورده می بهتر بود در اين بازی 

آمد. مثلن در  صحنه میتری به روی  وبا زبان تصاوير عينی
 شعر آمده:

 تنهايی گلوله است "
شاعر هر  "ی آخر در تفنگ آخرين سرباز بازمانده گلوله 

وقت خواسته تصوير عينی را بسازد زبانش جا مانده است. 

شود بهتر است كشف تصويری  وقتی با زبان رفتار زبانی می
داشته باشيم و فضا بسازيم. وقتی شاعر قصد تصويرسازی 

رد، نبايد زبانش جا بماند. اما هر جا خواسته تصوير بسازد دا
 اش كمتر شده است. قدرت زبانی

شعر امروز  " وقتی نقد با اين گزاره شروع شده است 
بهتر بود نقد در پايان با يك  "ی نمايش است...  صحنه

بند داشته  تواند ترجيع رسيد. نقد هم می خروجی به اتمام می
ی  ه همان جمله تكرار شود، بلكه با اشارهباشد. البته نه اينك

ديگری آن ورودی را بهتر توضيح بدهد. گارد اصلی يك 
در خروجی نقد هم بايد نشان  و منتقد بايد مشخص باشد

داد كه شعر چگونه عينی شود. نقد موفق بود اما هنوز فرم  می
بهتر نقد تواند  آن ناقص است. اين منتقد با كار بيشتر می

 بنويسد.
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 مقدمه

غزل نداشته و باور دارم كه شخصه اعتقادی به شعر كالسيك و   ما در اين كارگاه به بررسی شعرسپيد خواهيم پرداخت. زيرا به
مان بررسی شعر آزاد و سپيد خواهد بود، حتی با شعر نيمايی هم سر و كار  شعر محل آزادی است. پس تخصص ما و فعاليت

 چندانی نخواهيم داشت.
نم، بلكه كشكافم يا شعر مورد بررسی را تاويل معنايی نمیروش كار در اين كارگاه بدين صورت است كه من جهان شعر را نمی

كنم بدين معنا نيستند كه جزء بهترين شعرهای  بيشتر برخوردی تكنيكال خواهم داشت. شعرهايی كه برای بررسی انتخاب می
كنم كه در سطوح مختلف باشند تا مخاطبانی در سطوح مختلف بتوانند با آن  باشند. اتفاقن من اشعاری را بازخوانی می ارسالی می

آورم قياس كنيد. مهم نيست كه اين شعر شماست؛ مهم اين است كه  عرتان را با اديتی كه از آن میبرخورد كنند. شما بايد ش
 توانيم دوباره آن را اجرا كنيم، حتی مهم نيست كه اجرای من برتر باشد. توانيم در شعر دست ببريم، چطور می چگونه ما می

 
 علی عبدالرضايی
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1 

 نوری محمود

 بنده          یا

 ! نیست آگهی این

 سفید موهای با مردی

 خوانییم که سنی همین حدود

 رفته گم
 یدببیا را بنده/یا

 نرفته؟ گم شما درون آیا

 بده جر کرست از را تن

 کون؟ زیر         نیافتی؟ هاگیالس زیر را من

 ماهنرسید رحم به هنوز

 نیستم آنجا

 کن نگاه را حوالی همین

 نه ... قالی زیر

 کنید جدا ساقه بی را گیالس دو همان

 برسم لبانت به خواهمنمی

 بینی؟می را کجا

 ایرفته گم واژن ابتدای در            نرسیدی؟ رحم به هنوز

 نبودی هم آنجا برخاستم
 نکنید جمع را قالی

 کندمی نوازشم چهارباغ از نسیمی

 باشدم ریخته قالی روی شاید

 بینمتمی دور از

 ایتهرف پیدا چهارباغ هایآبراه در
 

در شعر بحثی با عنوان سطر سازی وجود دارد كه از طريق 
فهميم كه شاعر سطرسازی را اداره كرده است و از  آن می

هايی  توانيم به قطعه سازی برسيم. يكی از راهطريق میاين 
بريم، ساختار  كه با استفاده از آن به ساخت يك شعر پی می

ترين فرمی كه اين ساختار معنايی  معنايی شعر است. نزديك
تواند داشته باشد توجه به موتيف مقيد آن است. يك  می

شاعر در اولين بررسی شعرش بايد بر موتيف مقيد شعر 
 خود اشراف پيدا كند.

اين "ی به عنوان مثال اگر آقای نوری در شعرش، جمله
دهد  را مركز بحرانی شعرش قرار می "آگهی نيست

تواند در ابتدای شعر به آن اشاره كرده و در سطور  نمی
ست. شاعر  بعدی شعر از آن غافل بماند. شعر نوعی بازی
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يد بازی ی اجرا با اين موتيف مق بايد بتواند در مرحله
 ای انجام دهد. خالقانه

 شود: شعر به اين شكل آغاز می
 

 اين آگهی نيست
 فردی با موهای سفيد

خوانی گم رفته )البته من با حدود همين سنی كه می
ی شعر با آن بازی كرده  اصطالح گم رفته كه شاعر در ادامه

 خيلی موافق نيستم(
 يا / بنده را بيابيد

 
ا باما در ادامه  ،آگهی است يك تصوير اين سطر در ظاهر

 شويم كه ك در آن میتم اروتيمتوجه يك  بررسی شعر
 رسد به نظر میبه آن آگهی ندارد. اما هم ارتباط چندانی 

يك آگهی  توان آن راهمانی ايجاد كرده و حتی میيك اين
. حاال در اجرای مجدد برای اين كه شعر دانستسكچوال 

يد آن هم تاكيد شود، در فرم داشته باشد و روی موتيف مق
ام و شما در  جاهايی از شعر، اين موتيف مقيد را تكرار كرده

بينيد كه چگونه در اين شعر، فرم میاديت شده ی نسخه
ای  م با متن ايشان به گونهاي هشود؛ يعنی سعی كردساخته می

 م تا آن فرم به وجود بيايد.يبازی كن
های ساخت فرم، ترجيع دادن موتيف  ترين راه يكی از ساده

ی آن اين است كه يكی از  مقيد است. گاهی روش ساده
سطرها را به عنوان شعار مركزی متن انتخاب كرده و در 

كنند. راه ديگر آن است كه، سطری را كه شعر تكرار می
سازی كرده و  ی موتيف مركزی و مقيد شعر است شبيه نمايه

تا ذهنيت مخاطب  كنيدهای مختلف شعر تكرار متدر قس
از فضای كلی شعر دور نشده و از يمين به يسار نرود.  

اند. يعنی ميان ابتدا  اين مشكل دچاربسياری از اشعار فارسی 
و پايان شعر ارتباط مناسبی وجود ندارد. اين ارتباط همان 

گويند بعضی شعرها فاقد معنا ساخت شعر است. وقتی می
ند، علت آن است كه اين شعرها اصولن ساختار هست

 منسجمی نداشته و شعر نيستند، اگرچه دارای معنا باشند.
با اين تفاسير توجه شما را به اديت خودم از شعر آقای 

كنم كه چگونه فرم و زبان را در آن تلطيف نوری جلب می
كنم. دقت كنيد شعری كه بيش از دو صفحه نيست در می

يك جمله به جمله را دارد. يعنی بايد مثل  اصل ساختار يك
 .اگر آن شعر به صورت منثور باشد راحتی خوانده شود. حتا

شعرشان  در ايران كهبرخالف بسياری از شعرای معروف 
زيرا سيستم  كنند با مشكل مواجه میدر خوانش شما را 

كنند در نتيجه  و ساختار موسيقيايی را رعايت نمی هجاها
تواند آن را به راحتی  رد و خواننده نمیشعرشان لحن ندا

نكات  كه روی اينبخواند. بنابراين سعی من اين است 
 كليدی در كارگاه تاكيد نمايم.

  

 عبدالرضايی علی ويرايش

 بنده              یا

 سفید موهای با مردی

 خوانیدمی که سنی همین حدود

 نیست آگهى این

 بیابید را بنده/یا

 نیست؟ شما میان آیا
 

 بگرد کرست زیر

 میز روى پیاله توى

 ؟!گشتى

 !چى هاگیالس زیر

 پا دو الى

 نیافتی؟
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 نرسیدم رحم به هنوز

 نیستم آنجا

 حوالی همین

 کن نگاه را قالی زیر
 

 نیست آگهى این

 کن سوا ساقه بی را گیالس دو آن

 را دهانت من از کن جدا

 برسم لبانت به خواهمنمی

 نرسیدی؟ رحم به هنوز

 ایگم شده واژن ابتدای در

 نبودی هم آنجا رفتم

 برخاست و خوابیدم

 خوابیدى و خواستمى
 

 نکن جمع را قالی

 نیست آگهى این

 است چهارباغ نسیم

 گل روى کشدمى نوازش دست که

 امریخته که گآلبى

 قالى بر
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2 

 محمدی حسین
 آیدمی شعر وقتی

 آیددرمی پدرم

 کندمی عوض را لباسش

 زندمی عطر

 !آوردمی در را پدرم

 شعرم جان به افتدمی

 افتممی شعر از

 است نشسته زنم که ایطبقه به

 کندمی روشن سیگارش ته با را تکلیفم

 بیاورم باال را تو تمام خواهدمی

 شوم پرت ریز و یک

 م سالگی بیست به

 !کندنمی قبول اصلن

 دیگر شعرهای مثل هم تو کندمی فکر

 ایفاحشه

 زاییدم امام خیابان در را تو خورممی قسم

 شودمی عاشقت پدرم

 ایی!الخلقه ناقص گویدمی زنم
 کنممی روشن امام خیابان در را بهمنت سیگار

 شویمی دور آزادی از روممی جلوتر هرچه

 ندارد! آزادی میدان خلخال اصلن
 رسممی انقالب اوایل به

 شودمی هار امشعری سگ

 اندازدمی راه کشتار و کشت

 شودمی صدام

 بنددمی پشت از را صادق شیخ دست

 اندازدمی راه کشتار و کشت
 کندمی خفه گاز میدان در را همه

 شودمی گور و گم آن از بعد

 !رسممی جمهوری بست بن به من و
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يكی از معضالت شعر فارسی عدم توجه به ساختار فرمی 
است. اما نه آن فرمی كه سوسور، شكلوفسكی يا شراوس 

 وجود داردشناسی به آن نظر دارند. يك فرم زبانی در زبان
كند و به خصلت  كه روی سيستم همنشينی كلمات بحث می

آن )جانشينی استعاره و همنشينی مجاز و يك فرم هندسی
 پردازد.  می (سازدفضايی كه شعر در خيال مخاطب می

تفاوت بزرگی بين خيال و تخيل وجود دارد. خيال يك پاره 
گذرد، يك گوييد و می تصوير است، يك چيزی را می

ی موتيف مقيد متن  ت. تخيل تشكيل دهندهموتيف آزاد اس
و مانند يك  يابد است، تخيل در تمام شعر گسترش می

انگيزی  های شگفت . چه بسا شعرايی كه خيالزنجيره است
نويسند ولی  در سر دارند، شعرهايی پر از سطرهای زيبا می

اين سطور به داليلی از جمله: فقدان ساختار منسجم، فقدان 
ايی اصلن شعر نبوده و حاصل تبديل مثلث تخيل و مونتاژگر

شعر اينگونه شاعرها . ديگر هستندبه مستطيل تصويرهای 
وجود  ها در شعر آنخوانند و اگر مثلثی شعرای ديگر را می

دارد آن را كش داده و به يك پنج ضلعی يا همان ذوزنقه 
ست، به شرطی كه  كنند. البته اين حركت خوبی تبديل می

شعر تبديل كرده و از اشعار ديگر تصاوير ها را به  همان
قابل توجهی داشته باشند و اين تصاوير را در چيدمانی 

 خالق كنار هم بگذارند. 
است  م بخاطر اينياگر شعر حسين محمدی را انتخاب كرد

هنوز ای ندارد و شعر طبيعی است. ولی كه حالت زنجيره
طه در آن دچار يك فرم خطی است. يعنی يك نق ،شاعر هم

رود. گاهی اوقات در  گيرد و به يك نقطه ديگر می را می
ها بهتر است به گذشته برگرديم، يعنی سازیبعضی فرم

 موتيف مقيد را  بازشناسی كنيم.
 است: "شعر"مسئله شعر حسين محمدی 

 آيدوقتی شعر می
افتد و اين انقالب با  ی اين شعر، انقالبی اتفاق می در ادامه

ی كسی مثل  كند. از فاجعه همانی میاين 1357انقالب سال 

كند كه لزومن اين افراد  شيخ صادق خلخالی صحبت می
برای آزادی به وجود آمده بودند، اما شاعر در ادامه  به اين 

رسد كه در خلخال ميدان آزادی وجود ندارد و  نتيجه می
به ميدان آزادی  ها قصد داشتند با شروع از انقالب آن

يك فضای بغرنج مطرح در اين شعر  لی. به طور كبرسند
نسبتن  لنگد. اين شعر، شعر است. اما شعر در اجرا كمی می

 تواند مورد تحليل قرار بگيرد.  خوبی است و می
كند. لحن  برخی جاها از فرهنگ نثر تبعيت میدر شعر اين 

و خوانش در شعر سپيد بسيار مهم است. شعر سپيد به نظر 
ست كه اگر آن را از باالی سرسره رها كنند من مثل آبی

آيد. آب سر به زير است پس شعر بايد  خودش پايين می
كوتاه را در  هجایروان خوانده شود. فرضن نبايد چهار 

يك سطر آورد. به اين فكر كنيد كه شعر چگونه بايد 
های فايق آمدن بر اين معضل  خوانده شود. يكی از راه
در اينصورت عدم  زيرا، د استخواندن شعر با صدای بلن

وجود هارمونی در متن خودش را به شكل مناسبی نشان 
، كه هجاهارغم توجه به هارمونی و اين شاعر علی دهد. می

نويسد.  جزء نكات مثبت كار او هستند، شعر را منثور می
قرار نيست كه افعال هميشه در انتهای سطر بيايند. هيچ 

روی  نويسد و بعدها یری، شعر را در يك لحظه نمشاع
نويسيد نهايتن يك  كند. شما وقتی غزل می كار میشعرش 

شود و بقيه را بر  مصرع و يك بيت آن ناگهانی سروده می
كنيد.  كنيد و به آن فكر می اساس آن وزن و قافيه درست می

شوند. به  يعنی خودآگاه يا ناخودآگاه دچار يك اتحاد می
اول را به شكل  هنسخهمين خاطر است كه شما وقتی 

توانيد روی آن كار كنيد. بسياری  نويسيد بعدن می طبيعی می
توانند به خوبی روی شعر اين كنش را  از شعرای ما نمی

ی اديت به شعر لطمه  به همين علت در مرحلهو انجام دهند 
 زنند. می

 حاال به اديت من از شعر حسين محمدی توجه كنيد:
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 عبدالرضايی علی ويرايش

 آیدمی شعر وقتی

 آیددر می پدرم

 کندمی عوض را لباسش

 زندمی عطر

 !آوردمی در را پدرم

 شعرم جان به افتدمی

 شعر از افتمبی که

 نشسته زنم که ایطبقه به

 کند روشن سیگارش ته با را تکلیفم تا

 باال بیاورم را تو خواهدمی

 شوم پرت کاره یک

 سالگی بیست به

 ایفاحشه دیگرم شعرهای مثل هم تو میکند فکر
 زاییدم امام خیابان در را تو اما

 شد روشن آنجا اتبهمن سیگار

 آزادى به رفتم چه هر و

 خلخال به اصلن

 ندارد آزادى میدانِ که

 نرسیدم

 انقالب اولِ به حاال امرسیده

 شده هار امشعری سگ

 انداخته راه کشتار و کشت

 شده صدام

 پشت از صادق شیخ دست بسته

 هامانمشت و

 سرمان بر آمده فرود چنان

 !خون خفه گاز میدان در که

 آیدمی شعر که وقتی

 کندمى درد پدرم

 رسممى و

 جمهوری بست بن به
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3 

 مصطفی صمدی
 کند عمل نابرابر مختلف هایسمت در تواندمی جهان

 بزند گره سومالی به را ایغُصه تواندمی

 دهد هدیه فلسطین به را موشکی

 بگذارد دستخط برمه هایمرگیجهنمّ زیر

 العرب بُرج در کند بپا شویی همزمان تواندمی

 میلیونر یک دست کنار باشد سبزی چای یا

 اقیانوس دل در

 لیزه شانزه در ستمانکنی جهان

 استریت وال در ستگُرگی

 کابل در ست زنی و

 سوزدمی باد در اشروسری که

 کند عمل نابرابر مختلف هایسمت در تواندمی جهان
 جهان تواندمی / تواندمی جهان

 هم تو توانیمی

 توانیمی تو هم

 بیفتی شعر این جهان جانبه فقط

 ندارد خوبی فُرم که

 لرزدمی دلش و دست

 ندارم خوبی فُرم هاستسال من که آنطور

 لرزدمی دلم و دست
 

يك شاعر شنايم،  مصطفی صمدی را میتا جايی كه 
به شدت به تازگی  اوخراسانی اهل كشور افغانستان است. 

خواهد خودش را نو كند. در پايان اين  و میمند است  عالقه
كند.  گذاری استفاده می كنيم كه از فاصلهشعر هم مشاهده می

گذاری در شعر سپيد بسيار مهم است، به  ه فاصلهتوجه ب
شود.  خصوص در شعری كه در اين عصر دارد نوشته می

بندی هجاهمان بحث  منتها مشكلی كه مصطفی دارد نظم و
است و اين ضعف در اغلب شعرهايی كه فرستاده، ديده 

شود. البته من از اين شعر و موتيفی كه در آن وجود دارد می

زيرا با جهان خودش بحث دارد و از  آيد، میبسيار خوشم 
وقتی كه از جهان مثل نويسد. روی درد اين شعر را می

ی دچارش شده را به ای كه سومال زند، غصه نابرابر حرف می
مرگی كه در برمه از جهنم، دهد ی فلسطين ربط می مسئله

گويد و  از كاپيتاليسم سخن می ،زند افتد حرف می اتفاق می
اش در باد ی اين مضامين را با زنی كه در كابل روسری همه
كند؛ تمام اين مضامين كه ساختار معنايی  سوزد قياس میمی

و تم اثر هستند به ايجاد جذابيت منجر شده  اما شعر اجرای 
 گفته شود ومناسبی ندارد. قرار نيست كه در شعر همه چيز 

www.takbook.com



 

 فایل شعر | 91

حرف دلمان را كامل بيان كنيم. يك چيزهايی بايد به شعر 
ما اضافه شده و يك چيزهايی بايد از شعر حذف شود. ش

در اين دو شعری كه ما تا كنون بررسی كرديم هم اين نظم 
 بينيد. را می

شعر قبل از نويسش شما وجود داشته و شما بايد به اين 
اعتقاد داشته باشيد و بلد باشيد چگونه اين شعر را كشف 
كنيد. اينجاست كه تراش آن شعر و گشتن در آن اهميت 

را با هم قاطی بسيار دارد. نبايد دو فضای عينی و ذهنی 

كنيد. در اين شعر ما با هيچ ذهنيتی روبرو نيستيم اما عينيت 
و فضاسازی كار خودش را به درستی انجام داده است. 

هد ذهنی شود اما باز هم به خواانتهای شعر با اينكه می
 كند.  گذاری رجعت می فاصله

مصطفی ضعف سطرسازی داشته و ضرورت دارد به نوع 
برد بيشتر  يسد و زبانی كه به كار مینو سطرهايی كه می

توجه كند. در نهايت من شعر پيشنهادی خودم را ارائه 
 كنم.  می

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 کند نابرابرى تواندمی جهان

 بزند گره سومالی به را ایغُصه

 فلسطین به را موشکی

 تواندمى

 بگذارد دستخط برمه مرگیِجهنمّ زیر

 العرب بُرج در شویى بگذارد

 سبز چای فنجانى یا

 اقیانوس دل در میلیونرى میز روى

 لیزه شانزه در ستمانکنی جهان

 استریت وال در ستگُرگی

 کابل در ستزنی

 سوزدمی باد در اشروسری که

 کند نابرابرى تواندمی جهان

 جهان تواندمی

 توانیمی هم تو

 جهان جان به توانىمى

 بیفتى شعر این جهانِ

 ندارد خوبی فُرم که

 هاستسال که من مثل و

 ندارم خوبی فُرم

 لرزدمی دلش و دست
 

ی لفطی و حذف  توانيم از حذف به قرينه ما خيلی اوقات می
اين كار  باالی معنوی استفاده كنيم كه در اديت  به قرينه

شود حتی شعر  ها باعث میصورت گرفته است. حذف فعل
تر بلند شما به ساختار يك جمله نزديك شده و روان

. شود میاز طرفی سبب رعايت ايجاز در شعر  .خوانده شود

شود يعنی سپيدخوانی رعايت شده  ايجاز رعايت می وقتی
است. شما ناگزير نيستيد همه چيز را در شعر بگوييد. بايد 
به هوش خواننده و شناخت مخاطبتان اعتماد داشته باشيد. 

افتد، يعنی هرآنچه را كه شما  سپيدخوانی در اينجا اتفاق می
كند و  خواننده كشف می، نويسيدبين دو سطر نمی

 علی عبدالرضايی ويرايش
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اند. هستند شاعرانی كه به سپيدخوانی اعتقاد ندارند و خو می
كنند. اين نوع از نوشتن مصداق بارز ساده نويسی می

 فرهنگ فست فودی است! 
نويسيد نبايد روی اين  هاست. وقتی شعر می شعر، هنر نخبه

تمركز كنيد. من شود يا خير كه شعر شما فهميده میمساله 
ی بايد نوشته شود. اعتقاد مطلق دارم كه هر نوع شعر

خواهند دست خواننده را بگيرند و با خود به  ها می خيلی
همه جا ببرند. در چنين وضعيتی خواننده گم نشده بلكه اين 
شاعر است كه سردرگم مانده است. شاعر بايد خودش را 
در متن پيداكند بنابراين بايد از پس خودش بربيايد. اگر 

ننده همه چيز را موفق شود خودش را تفهيم كند، خوا
 دريافت خواهد كرد.
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 اسلحه با وداع 4

 امین رجبیان
 کن وداع است من هایدندان الی که گاو، این با

 پیاپی هایبریدگی در قرارگاه، این با

 امسالگی بیست بزرگ هایتکه با

 اتسالگی بیست در

 شد کشیده تابلو به که هامالفه قرمزی با
 خیابان و

 ایمباحثه مثل

 ترکش یشده بریده بدقت هایتکه با
 ایقطعنامه بر

 گاهی قتل

 اتبریده بریده هایخنده از

 بود هم دیگری چیزهای هادندان با خواهی،می اگر و

 را نامت بلند کسی و

 را نامت یواش

 را نامت اصلن خواهیمی

 بماند اعماق در جورهمین خودکار این خواهیمی

 دهم عبور اتشقیقه از را آن خواهیمی
 را امجوهری اذهان تا

 سحرگاه به تیتر کنی

 کنم بازی اتچارگانه ارکان با خواهیمی

 کنم فکر و

 اندنبوده جاری اصلن رودها که

 اندنبوده جاری تو در کسی هیچ برای

 دیگر

 بریزم چای برایت خواهیمی

 و جاده به بزنیم قدیم مث یا

 خورهمی گاز تا

 بدهیم دیگری چیزهای یا

 باز را درها و برگردیم مثلن،

 باز را اعصاب بخش دنگال هایپنجره

 را خانه این - خراب این چیز همه اصلن
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 کنیم باز

 بیاید هوا بگذاریم

 برود هوا

 که بخواهد هرکجا شود گم هوا

 بخواهد که

 باران تا پنجره این پشت برگردد

 تا

 باران

 هایمانانگشت زدای افسون طبیعت بر

 ببارد درشت

 ببارد درشت

 ببارد درشت
 

آقای رجبيان در اين شعر تالش زيبايی دارد و ايجاد 
در اجرا و سازماندهی  كند اما اغتشاش متنی را تمرين می

ها يا واحدهای شعری موفق عمل نكرده است. او آرايه
فضای خوبی ساخته است كه هرچه به انتهای شعر نزديك 

شود. شعر در انتها  شويم سهم حسّيت در آن بيشتر میمی
ها موفق  شود اگرچه تكرارهای ابتدای آن و لكنت موفق می

وگو را وارد متن خواهد حتی زبان ل نيستند و جايی كه می
توانيد كند. شما نمی كار ايجاد نمیكند هيچ منطقی برای اين

بدون هيچ تمهيدی از زبان خطی، وارد زبان لوگو شويد. 
خواهد كار سختی را به  ولی اين شعر موفق است زيرا می

انجام برساند و كاری پيچشی انجام دهد؛ يعنی از لحاظ 
مختلف را به هم  هایخواهد تمدرون متنی و اينكه می

وصل كند موفق است و اين پاساژها را با ايجاد خيال و نه 
 كند. توضيح ايجاد می

در نهايت ممكن است خواننده اين شعر را دوست نداشته 
تواند آن را بخواند. چرا كه شاعر از  باشد چون به سختی می

خواهد شعری  قدرت زبانی كافی برخوردار نيست. شاعر می
ای نيست و شاعر بايد يد ولی اين كار سادهزبانی خلق نما

های مختلف  بسيار قدرتمند باشد و با اشراف به لحن
معماری مناسبی را پی ريزی نمايد. پايان شعر )آنجا كه با 

كند( اگرچه مشكل دارد اما خوب ی باز، بازی میكلمه
است. البته اين نوع شعر گفتن كه شما بخواهيد صدای كلمه 

د و با كلمات و آحاد سطری يك فرم تازه را را در بياوري

ست  ارائه دهيد كار مشكلی است. مثل راه رفتن روی طنابی
 كه هر لحظه ممكن است از آن سقوط كنيد.

ترين فرم اتفاقن اينجا ديگر فرم ترجيعی، كه گفته شد ساده
خواهد به يك فرم زبانی برسد  است، كاربرد ندارد. شاعر می

ه شعر چون بيش از دو صفحه نيست لذا كند كاما توجه نمی
ای برخوردار است و به همين دليل موفق  از ساختار جمله

را به خوبی در  هجاهاعمل نكرده است. بايد لحن و سيستم 
و سطر را با كلمات غيرضروری انباشته  كردشعر اعمال 

. ما زمانی به يك شعر، شعر خوب خواهيم گفت كه نكرد
ای كه ره را داشته باشد. استعارهكل شعر، ماهيت يك استعا
ايم. اصلن ما برای شناخت هر قبلن با آن رو به رو نشده

های آن پديده را ای ناگزيريم در ابتدا استعارهايسم و پديده
گيرد و تمام  اغلب از شعر پيشنهاد می  بشناسيم. فلسفه

اند زيرا شعر بود  ی جهان از شعر متاثر بوده بزرگان فلسفه
دانستند كه می زيرا .بخشيد ای می ی تازه ها استعارهكه به آن

توانيم هيچ زند. ما نمیانسان از طريق استعاره حرف می
های آن مفهوم بشناسيم. مفهومی را بدون احاطه بر استعاره

كنيد و سطر را اينجاست كه وقتی شما از مجاز استفاده می
ز شما كنيد، به همان نسبت استعاره ا شكسته و تكه تكه می

شود. در اين گونه اشعار ما با يك شيزوفرنی هنری  دور می
ی متنی روبرو هستيم و من اينگونه شعرها را بيشتر  و ديوانه

 پسندم. می
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 گاو این با

 کن وداع است من هایدندان الی که

 قرارگاه این با

 ت سالگى بیست با کرده قرارمبى که

 کن وداع مسالگی بیست بزرگ هایتکه با

 سرخ کشیدم تابلو به که اىمالفه با

 خیابان با

 ایمباحثه مثل که

 ترکش دقیقِ هایتکه با
 ایقطعنامه بر

 گاهی قتل

 برید را هاتخنده که

 بود هم دیگری چیزهای هادندان الى

 یکى مثلن

 را نامت بلند یکى یا

 را نامت یواش

 را اتنامه خواهیمی اصلن تو

 خودکار این که خواهىمى

 کند کار تو اعماق در

 بگذرد اتشقیقه از

 صبحانه به کنى تیتر را امجوهری ذهنِ و

 اندنبوده جاری اصلن که هارودخانه و

 بریزم چای برایت که خواهىمى

 قدیم مثل یا

 باز را درها و برگردیم باز و جاده به بزنیم خوردمی گاز تا

 باز را اعصاب بخش دنگال هایپنجره

 خراب این درهاى تمام اصلن

 باز را خانه این

 کنیم بازى هاپنجره با

 بیاید هوا بگذاریم و

 برود هوا

 بخواهد که جا هر شود گم هوا

 باران تا پنجره این پشت برگردد

 تا
 با

 ران

 هامانانگشت زدای افسون طبیعت بر

 ببارد درشت

 ببارد  درشت
 ببارد درشت
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 فاطمه فالح
 جنوبی دریاهای مثل تو

 پیوندد می اقیانوس به لبخندت

 …حتی کنی می غرق هم را بلک کاپتان

 مکبثم من

 شکالت و توتون طعم با

 شدم دود غمگین مردی دستان در روز یک

 ساندرویی ونوسِ تولدِ مثل تو

 پابلوام گریانِ زنِ من

 آمریکا در آال قزل صید مثل تو

 …رودخانه کنار در که ای ویسکی مثل

 زنممی حرف ام خانه باز نیمه در با دارم اما من
 

شود. شعری  میشعر فاطمه فالح، يك شعر مدرن محسوب 
خواهد به شكلی خالقانه  میو  كه يك موتيف مقيد دارد

يك ساختار ارتباطی را هم شعر او  .تنهايی را بيان كند
ها و درياها حرف  كند. مثلن وقتی از اقيانوس رعايت می

هايی را  يعنی آحاد و مؤلفه .آورد زند، كاپتان بلك را می می
وفاداری چندانی به  در شعرش می بينيم. از آنجا كه شعر او

جنسيت ندارد مشخص نيست شعر او يك شعر زن خواهانه 
. او در شعرش به شكلی پنهانی نوعی است يا مرد خواهانه

ست را در مركز توجه قرار  هيدروژنی كه نوشتن غيرجنسی
دهد. منتها اين شعر هم، مانند بسياری از اشعاری كه  می

نويسند، به اجرا  شاعران جوان و درحال تجربه اين نسل می
 توجهی ندارد. 

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 جنوبی دریاهای مثل تو

 لبخندت و

 اقیانوس جنونِ فامیلِ

 را بلک ناکاپت که

 حتی کرده غرق

 ام مکبث من

 شکالت و توتون طعم با

 آب اول مردى هاى لب روى که

 شد دود هم بعد
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 ونوس میالد مثل تو

 پابلو گریانِ زنِ من

 آمریکا در آال قزل صید مثل تو

 سیپى میسى کنار ویسکی مثل
 دارم اما من
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 ثابت عدنان
 گفتِ ترك دوباره

 را تفنگم تیر پلک

 !خوابش

 !پرد می و

 !است راه در خبری

 جنگ؟ نکند

 نفس

 نفس

 زند می نفس

 را چوپانش گفته وداع که ای گلوله افکارم در

 سرعت، با تازد می و

 .هتند گشت قلبش ریتم و

 کند نمی مانرهای اضطراب

 باز؟ مقصدش به نرسید نکند

 نکند

 بترسد تیر

 بترسم من

 بترسد جنگ

 عصیان ترس،

 !عزیزانم ست ای کننده دیوانه

 تیرها برای

 شکنجه بزرگترین

 است نرسیدن

 خواهم می من ولی

 من رسالت بزرگترین

 تیرانداز دیدن شکنجه

 باشد
 

ی نئوكالسيك هم نيست. تشعرعدنان دچار برزخ است. ح
در )ترک گفت(.  شود كالسيك میگاه به گاه  زبانش يعنی

 .و زبانش روزمره است شده اين شعر از گلوله و تفنگ گفته

ی وجود منطقو در آن  شود مینيز گو ولو حتی گاهی خطی 
كوتاهی منطق زبانی بايد رعايت  های. در چنين شعرندارد

شود در كنار گلوله و تفنگ،  شود. همين زبان باعث می

www.takbook.com



 

 فایل شعر | 99

 جاهايی فضا كالسيك بشود. يك
زند. انگار ناگزير است  ان حرف میپر از چوبين شع نمثل

در چنين شعری از چوپان بگويد. از طرفی به خاطر ويژگی 
دوئاليستی از آن طرف گله هم داريد. چطور بايد از اين 

منطق زبان  فرار كنيد؟ خيلی مهم است كه در شعر كوتاه،
تان لوگو  كنيد. اگر زبان میزبان را انتخاب شما  باشد. هيك

 منطق زبانی لوگو بهره ببريد. اگر زبان خطی،ز د ااست باي
خشن و ... است از منطق  ،بازاری التی، نگ،السو آركائيك،

را  زبان توانيد منطق نمی مخصوص آن استفاده كنيد.
بشكنيد. مگر اين كه يك صدا يا تم تازه را وارد متن كرده و 

در چنين متنی كه . چند صدايی اجرا كنيدرا بخواهيد متن 
های  موتيف ويك موتيف مقيد دارد  ،تم آن مشخص است

های  توانيد از زبان شما نمی ،هستند آزاد نيز در خدمت آن
 دوباره" درسازی  مختلف استفاده كنيد. سطرسازی و مصرع

 .است غلط "ک گفت پلك تير تفنگم راتر
تواند  ی شعر نشان داده كه مستعد است و می عدنان در ادامه

و حرفی برای گفتن داشته باشد اما  درا رعايت كنتم 
ی كمی دارد. اين شعر را به نمايندگی از شاعران در  سابقه

خواهند كار  حال تجربه انتخاب كردم. شاعرانی كه می
دور بايد  ی راچند سطردر اين شعر . انجام دهندجالبی 

 اش به دست بيايد. و تم اصلی شود بريزيم تا شعر شفاف
ست كه بين تيرانداز و تيری  الوگیمركز اصلی اين شعر دي

كه قرار نيست به هدف بخورد وجود دارد. تيرانداز ممكن 
خواهد به خودش بزند و  است خود راوی باشد. راوی می

گويد از  كند. يعنی وقتی كه می آن ديگری را به خود بدل می
خواهد خود را شكنجه دهد. نوعی  تيرانداز تنفر دارد می
 ن شعر وجود دارد. اين خيلی جالبمازوخيسم متنی در اي

ست كه چنين گرايشی را بدل به شعر كنيم و تفكر آزادی ا
زمانی  و ظالمی وجود ندارد . زيراخواهمان را نمايش دهيم

نيز شريك  خودش باشد، مورد ظلم واقع شدهمظلومی كه 
در اصل شاعر وقتی خودش . شود محسوب می جرم

خواب "من با . كشته استكشد، ظالم را نيز  )مظلوم( را می
ای كه  هاضافنوع با هر  بطور كلی و "پلك تير" و با "تفنگ

 دهد مخالفم. میتوضيح 
دختر زيبا،  شد: ی هفتاد از صفت زياد استفاده می قبل از دهه

-اين توصيفدر مورد  .سيب درخشان و ...  چشمان بزرگ،

 ، بحث معروفی دارم.ندی نداشتا هكه هيچ نقش استعار ها،
ی لبخند چاک  قصيده "به نام ای  مجموعهی شصت  دههر د

يكی از متوجه شدم بعد از خواندن آن منتشر شد و  " چاک
 ن شاعر بود.و صفت باز بودهای توصيفی  ، اضافهتشمشكال

اما در همان . كرد بسيار از صفت استفاده می شاعر يعنی
 چنينی دارد: اينی  منظومه استعاره

 
 های حقيری  چه كرم

 كهكشان سيب را كه
 به تباهی كشانده است.

 
 "سيب درخشان و مريم تابان"از  در همان شعر بارها

. اما در همين برخورد استعاری نشان استفاده شده است
دهد چقدر اين سيب درخشان است. شما بايد خيلی  می

آن  تاتمركز كنيد دارد  هايی نقطه نقطهروی سيب قرمزی كه 
 :نيد و بعد بگوييد را به شكل يك كهكشان ببي

 
 های حقيری  چه كرم

   كه كهكشان سيب را
   به تباهی كشانده است.

 
روبرو جا ما با يك استعاره و در عين حال با يك تصوير  اين

جا يك فرافكنی شده و اتفاق بزرگی در شعر  . اينهستيم
اما در اين تصوير ما يك بيان استعاری داريم. افتاده است. 

به نظر من ممكن است  "دختر زيبا"گوييد  وقتی شما میلذا 
يك بيان بلكه يك كشف نيست تعريف شما زيبا نباشد. اين 

نسبی است. برای همين ما در شعر از صفت استفاده 
ون هرجا كه شما چاستفاده كنيم هم كنيم و نبايد  نمی

. كار دادن هستيدتوضيح در حال  ، در حقيقت،توصيف كنيد
چه تازه آن است كه آن و مهم رِشع كار ،شعر توضيح نيست

اين  .كندافتد را اكران در شعر اتفاق افتاده و يا قرار است بی
مناسب تجربه، عدنان ثابت، نيز  حال در شاعر اين برای

 و های سياسی هم دارد كه جالب است شعر نگاه است.
تحليل كرد اما مشخص است  با اين ديد هم شود متن را می

اگر اين شاعر شعر را جدی بگيرد ديگر هرگز چنين شعری 
 نخواهد نوشت و پيشرفت خواهد كرد.
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 تیر پلکِ

 تفنگ خوابِ از پرد می

 جنگ نکند

 رسد مى راه از دارد
 نفس به افتاده گلوله افکار و

 شده تندتر قلبش ریتم

 باز مقصد به نرسد نکند

 بترسد تیر

 بترسم من

 درنگیرد جنگى و

 نرسیدن
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 رحمانی ایمان
 جانم بی قدر آن کوچکت های لب در

 ها مرده مثلِ که

 ام خوابیده قبله به رو

 دوباره کن ام نفله

 بکشم سرك ها جنازه خواب  به که

 اند کشیده صف ها موریانه که جا این

 !کنند نمی خیرات بهتری حلوای

 شد چال پریشب که ای مرده

 داد می قرض را هاش بوسه که بود زنی شبیهِ
 است! نهفته خاك این زیرِ زیبایی چقدر کن فرض

 بیچاره

 بود تنها ماه مثلِ چقدر

 نریزد آسمان از که نبود ای ستاره شد می که عریان

 نماندم عاشق که بودم احمقی من

 کنی می دنبالم هات خواب در شبانه که حاال

 نکن فکر من های بوسه به دیگر

 کنم انتخاب بهتری ی بوسه هام لب برای بگذار

 عزیزم کنم خراب سرت رویِ را مانده وا سقف این تا

 کارم خیانت نکنی فکر اما

 دارم دوستت قدر آن

 اتفاقن که یکی آن رویِ ام گذاشته دست که

 نیست تو به شباهت بی

 !طفلی

 !بود اش جنازه تشییع دیروز
 

تمرين  بيشتر سازی سازی و مصراع بايد روی فرم ،در كارگاه
يعنی به  .اغلب شعرها اين مشكل را دارند زيراكنيم 
 .شود یبيشتر توجهبايد  هجاسازیسازی و  لحن

كند. مثل  شعر ايمان بد نيست اما خيلی سطرها را انبار می
ای خالی در فضای شخصی و جهای ايرانی كه  خانه

شما  ؛ بدين معنی كهای است قهشعر هم سلي د.نپذيرايی ندار
سطر بلند چه  ،چه شعر را پر كنيد چه جای خالی بگذاريد

مثل چيدمان خانه است و معماری  يا كوتاه داشته باشيد،و 
لی دارد. شعر بايد معماری داخلی داشته باشد و اين خدا

 معماری ارتباط مستقيمی با دانش شما نسبت به زبان فارسی
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ها آشنايی داريد و از پتانسيل  واژهچقدر با اينكه دارد. 
ن حكنيد. ل ها در شعرتان استفاده می معنايی و موسيقايی واژه

كند تصاويرش خطی  شعر ايمان بد نيست اما سعی می
آورد و آن  دليل رويی را قبله می شاعر جا كه آن نمثل .باشند

 :زند كوک میبه نفله را 
 

 جانم  قدر بی های كوچكت آن در لب
 ها  مرده كه مثلِ

 ام  رو به قبله خوابيده
 

رو به قبله خوابيدن خيلی تكراری است. شما بايد شعر را 
ها تجربه  به سمت ديگری ببريد. به سمتی ببريد كه خيلی

ك شما وسط شعر حافظ ليلی و در شعر كالسي ندارند مثل
هايی  يا در شعر مولوی چنين تمثيلو بينيد  را می مجنون

اند و ما قرار  ها عوض شده ن اين تمثيلدر شعر مدر. آيد می
كنيم و خواننده  نيست چيزی را توضيح دهيم. يك اشاره می

وقتی از گذشته حرف  كند. حتی بقيه را سپيدخوانی می
 .نيست "ليلی و مجنون"داستان  همان ليلیِ "ليلی"زنيم  می

كن  فرهاد من فرهاد بيستون كنم. من آن ليلی را تكه پاره می
كند. روی اين فضاها  مسخره می و رود اورست می ،نيست

كار كردن بسيار مهم است. بهترين نقدی كه روی اين شعر 
بهتر  و ام كردهپياده روی شعر آن را ارم اجرايی است كه د

قياس كنيد. قياس كردن شعرها با هم شعر را  است اين دو
 .گذارد خيلی در شاعری شما تاثير می

 مدامست نبايد  عری عينیبايد بدانيد وقتی فضای يك ش

 ای از شعر شما عينی باشد شود پاره ذهنی و عينی شود. می
ی بعدی ذهنی شود و  ا در پارهام (را بسازيد ای از آن پاره)

چيزی است كه  آن ،های فكری بدهيد. منظورم از ذهنی گزاره
ند چ ،منظورم از عينی و وجه عينی و بيرونی نداشته باشد

در ذهن شما  یآيد و فضای بيرون میسطر است كه در شعر 
   شود. تان اكتيو می شما تخيلو  شود ساخته می

يك سطرش عينی و سطر كه بعضی شعرها مثل اين شعر 
. اين حركت آلترناتيو جلوی ، هستنداش ذهنی است بعدی

 اين بزرگ شاعران از خيلی وگيرد تمركز مخاطب را می
از  و ندارند هنری استتيك چون. دارند را مشكل
شناسی  زيبايی در حال حاضردانند.  شناسی چيزی نمی زيبايی

هنری از ابژكتيويته و سابژكتيويته گذشته است. اگر قبلن 
اين  و اوزيبايی در ذهن هنرمند وجود دارد  شد كه گفته می

دهد و يا پيرامون نسبت می یرا به اشيا یزيبايی ذهن
و  جود داردگفتند كه زيبايی در جهان خارج و برعكس، می

االن اما  كند ذهن هنرمند فقط زيبايی بيرونی را كشف می
آن را  مانست كه وجود ندارد و خود يزین چزيبايی آ

با  ماحسی  يزی است كه محصول همچ آنزيبايی  .مسازي می
يت و درک متقابل است. وقتی جهان خارج است. اين حسّ
يك كنيم يك هيئت انسانی به  ما از تشخيص استفاده می

را به تقابل در  كنيم و آن شی را زنده میو  دهيم شی می
يك كمد يا يك آينه يا  نآوريم. اگر در داستان راوی مثل می

حاصل يك ديالوگ خالق است. يعنی شما  شود، كاندوم می
 د.اي به درک اين جهان رسيده

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 جانم بی قدر آن کوچکش های لب بر

 ها مرده مثلِ که

 مانم مى قبله به رو

 کرد ام نفله

 بزنم سر ها جنازه خواب به تا

 اند کشیده صف ها موریانه که جا این

 کنند مى خیرات دیگرى حلوای

 شد چال پریشب که ای مرده

 داد می قرض را هاش بوسه که زنى مثل

 بود پاك

 دالرضايیعلی عب ويرايش
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 خوابیده خاك این زیر زیبا چه

 ماه مثل

 زیبایى تنهاست چقدر

 شد مى که عریان

 لخت ریخت مى آسمان از اى ستاره

 جانم بی قدر آن کوچکش های لب بر

 ها مرده مثلِ که

 مانم مى قبله به رو

 دیگر رسد نمى دستم و کردى ام نفله

 عاشقى به

 کنى می دنبالم هنوز هات خواب در

 کنى نمى فکر اما هام بوسه به

 کنم انتخاب بوسیدن براى بهترى هاى لب که

 را مانده وا سقف این که

 کنم خراب سرت رویِ

 کارم خیانت نکنی خیال

 دارم دوستت قدر آن

 یکی آن رویِ ام گذاشته دست که

 توست شبیهِ اتفاقن که

 دیروز

 بود اش جنازه تشییع
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 زنبیل موسا. 8

 دانیال فروتن پژوهی
 بود خیس هاش فلس زیرِ قدرآن

 پرید شلوارم جیبِ به او با هم دریا که

 داشت نمک که کوچکی های صخره بر

 باال رفت می پیرهنم از موج روی موج

 ام چانه چالِ زخمِ در ریخت می و شُست می را ساحل

 کرد می مادری جا آن هم موسا زنبیلِ که

 کنند گُم جهت کدام به را هاشان نامه

 پدرند که هایی بُطری

 ریخت می هواشناس زنِ لبِ از

 ببرند دورتر و دور را تو یاد کُجا که

 نی معلوم هوام و )حال

 ام بهاری

 نزن دلم به قایق

 دَنی(

 ام طوفانی نیا من شنای به

 ریخت می ماه لبِ از که آهی مثل

 کردی تُف را پردرد زمین

 ساختی عاشق و

 کنم می سَیل بیهوده را آسمان

 خورم می جُم خود بی خود جای از

 دانم می

 نیست افتادنی ماه

 خالی ای بطری مثل

 خورد می خودش شکستنِ دردِ به که

 شکنم می

 اما

 پایین افتم می تو لبِ از
 
او . خوانده بودماز دانيال فروتن پژوهی كارهای بهتری  نقبل

ای  اگر خودش را جدی بگيرد يكی از شاعران بسيار حرفه
خيلی جست و جوگر است و وقتی به دانيال خواهد شد. 

 دانند، دوباره را هدف می ها آن رسد كه خيلی نهايتی می
مند است كه به مرور در  هكند. يعنی عالق سبك عوض می

ای فضای جديدی را تجربه كند. اين تجربه را  پهنه هر
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رغم سن كمش با زبان برخوردهای خوبی  علی. پسندم می
ماجرای موسی  آورد، الگو را می  در اين شعر يك كهن. دارد

با آن برخورد متنی ، دهد متن قرار می پيش ،آورد را می
 طبق ولیخواهد به جاهايی برسد.  كند و از اين طريق می می

در سطرسازی موفق عمل  نمعمول دارم او از كه شناختی
جا چندان موفق نيست و به شهود خود  اين اماكرد  می

 وفادار نيست.
بيان انتزاعی است. ولی اين بيان انتزاعی نيز  كار شعر بزرگ،

دهايی دست بايد منطقی را رعايت بكند. يعنی بايد كلي
خواننده بدهد تا ساختار شكل بگيرد. اين استراكچر در 
چينشی كه دانيال دارد خوب جا نيفتاده است. چنين 

. رفته استسمت شعر شعرهايی را دوست دارم يعنی زبان 
. خيلی از كردگو و  زبان جسد نيست. با زبان بايد گفت

گيرند. كارهای  شاعران مانند براهنی با جسد كشتی می
كنند كه زيبا نيست. مثل برخوردی كه با  ای با زبان می زهتا

های پشت هم  اين ميم زيبا نيست."بينمم می"كنند.  فعل می
ی كارهای  خواهم بگويم همه زيبايی اجرايی ندارند. نمی

راه  ندقيق خواهم بگويم خالقيت، طور است. می براهنی اين
 رفتن روی طناب است.

 زير پا بگذاريد به اگرامری رتوانيد يك اصل  شما حتی می
ر به توليد زيبايی شود و شما را به ديد جشرطی كه من 

 شرطی كه از كنار زبان رد شويد  ديگری از زبان برساند. به
ها در ديالوگ خالق  شفكحاصل كشف شما باشد. اين  و

افتند. زبان را بايد يك موجود زنده فرض  با زبان اتفاق می
ر باليی سر زبان بياوريد و بعد توانيد هكرد. شما نمی

به  بگوييد شعر است. يابگوييد اين شعر زبانی است و 
های درخشان  ی شما پارهنهمين دليل در شعرهای براه

داريد، سطرهای درخشان داريد، ولی يك شعر درخشان 
 نداريد.

شعر  ،انتخاب كنم از براهنیرا  هنوز اگر بخواهم شعری
شعری كه چند دهه پيش برای كنم.  اسماعيل را انتخاب می

كه شعرهای جديدش  خسرو گلسرخی نوشته است. نه اين
اند، ساختار ندارند.  هارمونی ندارند، تكه پارهبلكه بد باشند، 
اش به يمين و يك  شان كنيد. يك تكه ويلاتوانيد ت شما نمی

مدرن و  كه صورت كار پست اين با رود. می اش به يسار تكه

ن فقط با تجربه و خالقيت و كشف به زبانی است، اما زبا
دهد كه با آن كار كنيد  دهد. به شما قدرت می شما حال می

هايی كه در سن كم چنين كارهايی ررو شويد. شاع ه ب و رو
 در وقتی حتا د هستند.رزشمنكنند برای من ا را شروع می

 كند. می بازی نی با و زند می صدا دنی را دانيال كار دل
 

 و هوا معلوم نی 
 ام  بهاری

 قايق به دلم نزن دنی
 به شنای من نيا 

 ام طوفانی
 

او جا  ايندر سازد.  ها را خوب می لحندر اين قسمت شاعر 
 كند و سبد روی رودخانه گاهواره تمهيدی درست می

ها را تكان  شود. رودخانه هم محمل است و باد اين می
پرت  دريا بهای را در بطری  افتاده ی تك و بعد نامه دهد می
الب جكردن اين بطری با سبد موسی  یهمان اين .دكن می

نوعی اما  هست كار اوها در  متن است. اين پيش
   .وجود نداردپارچگی كه بايد در كار باشد  يك
يكی از شاعرهای جوانی است كه سنش به بيست سال او 

يك شاعر خاص  ،نرسيده است و مطمئنم اگر شاعر شود
خواهد شد. شعر فارسی ما شاعر خوب زياد دارد. هيچ چيز 

 جور يك هميشه كه شاعری. نيست خوب شاعربدتر از 
 ندارد، شاعری جنم كند، نمی ريسك كه شاعری. نويسد می
 .رود نمی مين روی و نيست شجاع كه

كنند شاعر راديكال يعنی شاعری كه سياسی  ها فكر می خيلی
اند.  ترين شاعرها، شاعرهايی در فرم راديكال امابنويسد. 

كنند. خالف خواست و عادت  شاعرهايی كه خطر می
 ،كنند ی مردم تبعيت نمی از سليقه كنند، مخاطب حركت می

برند و به  كنند و راه می مردم را پشت خودشان بوكسل می
هرچه مردم بخواهند شعر  نرسانند. لزوم جای تازه می

 .شعر نيست ی غالب بخواهد سليقهچه  آن ننيست. اصل
 اگر حتا پسندم می بيشتر را هايی تجربه چنين ،همين خاطر به

 يك به كنند می كاری وقتی اين گونه شاعرها. نباشند موفق
 .رسند می مقصدی
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 عبدالرضايی علی ويرايش

 بود خیس قدر آن هاش فلس

 پرید شلوارم جیبِ به دریا با که

 داشت نمک که هایى صخره و

 موج روی موج

 باال رفت پیراهنم از کاره یک و ساحل لبِ لیسید

 ام چانه چالِ در ریخت

 کرد می مادری جا آن هم موسا زنبیلِ که

 داد مى تکانش باد و بود گهواره آب

 شوند گم کجا دانستند نمى ها نامه و

 پدر که هایی بُطری در

 مست که مادرى

 نی معلوم هوام و )حال

 ام بهاری

 نزن دلم به قایق

 دَنی(

 ام طوفانی نیا من شنای به

 ریخت می ماه لبِ از که آهی مثل

 کردى تُف داشت وسیعى ى سرگیجه که را زمین

 ساختی عاشق و

 !شق آه

 کنم می سَیل بیهوده را آسمان

 خورم می جُم خود بی خود جای از

 نیست افتادنی ماه

 دیگر ندارد فلس ماهى و

 خالی بطریِ مثل

 شکست جز که

 خورد نمى دردى هیچ به

 افتم می تو هاى چشم از

 شکنم مى و
 

دو  كاره از پيرهنم...( در قسمت )ليسيد لب ساحل را و يك
الف سطر را درست  و داد جواب نمیدرست كوتاه  هجای

 بوسيد جای را، كه ساحل لب ليسيد گويد می وقتیيا  و كرد
يا بوسيدش؟  ساحل لب يا بوسيد را ساحل لب آيا آيد، می

شعر را دچار و  ام تتابع اضافات دارد چانه زخم چال
در قسمت)كه زنبيل موسی هم آنجا  كند. انداز می دست

را  "هم آنجا"ای كلمه  كرد( شاعر غير حرفه مادری می

 هارمونی شعر خرابشود  باعث میخواند كه  جداگانه می
شود. شاعر واقعی بايد به اين دقايق در خوانش شعر توجه 

 بايد قدر آن بندی پايان. است مهم بسيار شعر بندی كند. پايان
 و كند محاصره را خواننده كه كند عاطفه و حسّيت ايجاد
 بخوانند لحظه همان كه شعری. دهد ادامه خودش با را شعر

  .نيست شعر شود تمام و

 علی عبدالرضايی ويرايش
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 فرید احمد نژاد
 پرم می خواب از

 ریزد می سرم روی پسرم که آبشاری

 خود در کند می غرق مرا

 اتاقم ست عمیقی دریای

 زد می موج سرم در ها مورچه ارتش پای صدای

 رفت زود خیلی اول مگس

 ماند کنارم بیشتر کمی اما دومی

 سوم مگس مگر پر نکرد کسی را ام تنهایی

 کرد بلندم جا از پرهاشان امواج

 زنم می کنار را پرده

 نیست کار در ای تازه هوای

 دهد می هل اعماق به مرا که ست تاریکی موج تنها

 کنم می فکر تو موهای موج به و تنها ورم غوطه اما من
 ریزد... آبشاری که پسرم روی سرم می

 
، ندا ی شاعرانی كه االن در ايران معروف مثل همهشاعر  بيان

ترين  راحت يكی ازنويسی  . خطیمنثور است ومستقيم 
 و است خوب شعراين  .است لیتنبو عين  ها شيوه

 كردن فرض راحتسبك،  اين اما بزند حرفی خواهد می
 شعور از شاعر. باشد شاعر تواند نمی هركسی. است شعر
 به مربوط نيست، تفكر به مربوط فقط شعور اين. آيد می

 يلی ربط دارد.خ هم دانش به نيست، شهود

دهد.  های اين شعر ايراد دارد و بسيار توضيح می سطربندی
خواهد كار جالب  جمله شعرهايی است كه می ازاين شعر 

طلب است. اين عالقه در او هست ولی  بكند. شاعرش جاه
هوش كسی است  كه در رفتن از شاعر با موفق نيست. 

توان با  . اين پروسه را به راحتی میباشدبرها استاد  ميان
 كنجكاوی و عشق ورزيدن به دست آورد.

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 سرم روى پسرم آبشارِ

 پرم مى خواب از

 اتاقم ست عمیقى دریاى

 غرقم کند مى مورچه موجِ و

 پرید زود که مگس یکى

 علی عبدالرضايی ويرايش
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 ماند کنارم حتی دومی

 سوم مگسِ مگر

 کرد خالى را تنهاییم که

 زدم کنار را پرده

 نیست کار در ای تازه هوای

 دریاهام زیرِ زیرِ که من و

 ورم غوطه هنوز

 کنم می فکر تو موهای موج به
 

خواهد به  كار می بينيد. در ورژن دوم شما منطق نثر را نمی
يك شاعر   اين عالقه در او وجود دارد. و خودش فرم دهد

ها را با هم مقايسه كند و  جدی در اين گروه بايد اين
 ها را بررسی كند. تغييرات آن

وقتی از كه اش اين است  معنی كند غرقم( )موجِ مورچه مى
سيل مواجه  و بااشاشد  پسرش می و شود خواب بيدار می

اتاق كه در  ی كنار چشمش به مورچهو در اين بين شود  می
  .افتد می، سيل غرق شده است

هم بايد برداشته موج  كنم( های تو فكر می )موج در سطر
. اما آوردن شده استچون در تم از دريا حرف زده  شود

خواهيم بگوييم هنوز به  موج ترجيع خوبی است. يعنی می
 . منطق شعر و آنچه در سطرهای اول مطرح كرديم پايبنديم
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 قاسمی شیما
 گاوهایی

 دوشید می هایم پستان از که

 گلوم بیخ تا

 باال آورد می بغض

 شاید ای نیامده دنیا به

 آغوشت توی تنهام جنگلی که

 غربت،

 هرشب مرا خورد می موذی ی خوره

 دونفره پتوی زیر تا خزد می

 را هاش ناخن

 جوم می/ خودم ته تا

 بردم می که هایی خیس الی

 سالگیهفت  به

 !!سالگیهفت  سالم -

 قطاری هیچ با گردی برنمی که

 خیس تونل دو هام چشم از

 !منم که زنی می کجا نا به

 صدا بی و آرام حاال،

 خورد می غلت

 بیندازد دیگر شاخی به را زمین تا

 هایم پستان از که گاوی

 را سترون غربت این دوشد می
 

 به ادیت این شعر توجه کنید:
 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 بغضم گلو بیخِ تا

 باال آورده

 پستانم از دوشیده که گاوى

 را شیرم

 علی عبدالرضايی ويرايش
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 شاید نیامده دنیا به

 آغوشت توی تنهام جنگلی که

 موذی اى خوره

 مرا خورد می دارد

 کند مى زیرم و

 پتو روى پلنگ مثل

 خیس الى رفته هاش ناخن که

 سالگیم هفت الى

 قطارى هیچ با گردد برنمى دیگر که

 تونل دو

 طویل غارِ دو

 اند من خیس هاى چشم

 اند راهزن که هات انگشت با و

 منم که زنى... می کجا نا به

 صدا بی و آرام و

 زنى می غلت هى

 زنى مى غلت هى

 کند گیر دیگر شاخِ دو الى زمین تا

 گاوی مثل و

 پستانم از بدوشد
 

چينی در هجاشيما قاسمی شاعری است كه توجه خوبی به 
 :هایشعر دارد. مثلن در سطر

 
 گاوهايی
 دوشيد هايم می كه پستان

 تا بيخ گلوم
 آورد باال بغض می

 ای شايد دنيا نيامده به
 كه جنگلی تنهام توی آغوشت

 
ها و شروع شعر بسيار خوب است و بايد ديد اين  چينیهجا

ی شعر و سطری كه به آن جواب  برخورد معكوس در ادامه
 دهد چگونه است: می
 

 سالگی!سالم هفت 
 گردی با هيچ قطاری كه برنمی

 

تنهايی  هاين نگاه، نگاه بسيار زيبايی است و همين سطر ب
 گويد: يك شعر است. يا آن قسمت از شعر كه می

 
 هام دو تونل خيس از چشم

 زنی كه منم! به ناكجا می
 

شد آن  زنی يك تقطيع درونی در خودش دارد. يعنی می می
را به صورت می/زنی آورد. بسيار مهم است كه در شعر 

نويسيد؛ يعنی بين سطرها،  كوتاه، فكر كنيد كه يك جمله می
 )درپی ژهايی را بسازيد كه باعث شود سطرهای پیپاسا

جا خوانده شوند. اگر توجه  يك (كه نفس بلند بود درصورتی
با  ها را گويا آنكه  هستندای  گونه كنيد اديت شعرهايم به

شود،  كمی بلند می هجاخوانم و اگر جايی  يك نفس می
كنم لحنم را كج كنم. اين اختياراتی است كه شما  سعی می

طور نيست كه اگر وزن و قافيه را  عر سپيد داريد. ايندر ش
قانون است. من شايد در كل  گرفتيم پس شعر سپيد بی

تاريخ شعر فارسی ايران، پنج شاعر بشناسم كه بدانند فرم 
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ای، ساختار متنی و خصوصن فرم  شعری، ساختار حرفه
اجرايی چيست. منظور اين است كه بعضی از شاعران، شعر 

نويسند و با همان فرهنگ غزلی با  نند غزل میسپيد را ما
كنند. زمانی هم كه تصويرها را می  شعر سپيد برخورد می

های شعر وجود ندارد.  چينند هيچ ارتباط ارگانيكی بين پاره
 شعر زيرا .شود البته اشعار كوتاه شامل اين صحبت نمی

پذيری ندارد. شعرای  چهار يا پنج سطری قابليت فرم
ها مورد استقبال مخاطبان هم  كه برخی از آننويس  كوتاه

اند، اساسن شاعر نيستند زيرا شعر از شعور  قرار گرفته
آيد و اين شعور به مفهوم شعور زبانی و شعور تكنيكال  می

كه هركس تكنيك  بر اين نيستاست. توجه به تكنيك دليل 
نويسد، بلكه بخشی از شعر در تصنع و  دارد پس تصنعی می

 افتد. تن شعر اتفاق میبعد از نوش
تر بودم به سيمين بهبهانی  خاطرم هست زمانی كه جوان

گوييد، چطور  های سختی كه شعر می گفتم: شما در اين وزن
شود؟ پنج سال پس از  كنيد شعر به شما الهام می ادعا می

ای منتشر شده از  زمانی كه از ايران خارج شدم، مصاحبه

ود هرگز پيش نيامده بيش سيمين بهبهانی خواندم كه گفته ب
البداهه  از دو مصرع يا دو بيت از غزلی با وزن مشكل را فی

سازد. اين حرف وی بسيار شجاعانه  گفته باشد و بقيه را می
 است!

شويم و چند سطری را  درست است لحظاتی دچار شور می
آيد كه من بين  سراييم، مثلن پيش می پرتابی می

گويم و يا با هر تمی كه  میهايم بداهه شعر  سخنرانی
توانم شعر بسرايم؛ اما اين شعرها  انتخاب كنيد، در لحظه می

ی معمولی متوجه اين موضوع  ساختار ندارند و البته خواننده
 نخواهد شد.

در شعر شيما قاسمی، با اينكه ساختار وجود دارد، كلماتی 
د. قطعن در شيما شاعر خوبی نكه بايد حذف شو ندهست

است چرا كه اشعار او حسيّت دارند. او بايد خوابيده 
شود مطالعاتش را مدرن كند زيرا در اين شعر مشخص می

وكالسيك است و اگر اين ئی ن كه در حال گذر از يك دايره
خوبی رد كند، قطعن تجربيات تازه و خوبی  پاساژها را به

 خواهد داشت.
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 طلوعی نازنین
 پهلو روی پا های انگشت

 نواخت سیاه آخ، باخ فرودِ

 نواخت می قرمز همیشه موتزارت

 کبود بتهوون

 سبز وینستون

 ناکوك هایِ رنگ انبوه میان

 کوك و است داغ پیانو این

 ها چشم تاكِ برقِ

 فریاد دومینگو و زد می بال بال

 بندر درِ دربه هوایِ

 داشت حسادت هایم دست یِ باله به

 رقصد می خوب من شاعرك

 بندری ها دست و باله پاها

 ها چشم آه... ها چشم و عربی شکم

 ست طوفانی شدیدن شمال دریای

 باد هر وزش با

 سبز ساری جاری خطی

 است سیاه دیگر نه کبود هام چشم زیر

 اپرا ی خانه سیاهی تمام با

 باال سر و سفید ست دلبری

 یار بی بار این

 قلبم سیدنی هیاهوی

 بارید من در گرمی به
 

های شعر  اههر صدايی، تناژی دارد. بهتر است در كارگ
بخواند و ما با توجه به صدای خود او  هركس شعرش را

 ريتم شعری و يا چينش شعری را پيشنهاد بدهيم. 
افتد و با يك جور  در ابتدای شعر نازنين خشونتی اتفاق می

كند و  بدل می "باخ"را به  "آخ"همانی صوتی يا آوايی  اين
منظورش از شود. يعنی  می سپس اين تمهيد، تمهيد شعر او

كند و  ن پاست كه به پهلو برخورد میهما ،های پا انگشت
) يك ، بحث بازی زبانی با فرود باخمطرح كردن آخ

. در مورد عالمات هم موتزارت اصطالح موسيقيايی( است
كند و بر اين اساس شعرش را پيش  و بتهوون را مطرح می

توانيم روی اين  برد. حاال ما براساس فرمی، چگونه می می
از . خارج كنيماز پراكندگی  شعر كار كنيم و اين شعر را
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هايی مانند  مورد تركيب درشاعر با صحبت كردن  طرفی
يك  "ها بندری ها، پاها باله و دست شكم عربی و چشم"

يك ديد موسيقيايی  شاعری كه احتمالن. كند را بيان مینقد 
يك نقد به موسيقی نهفته است. ديد در پشت آن  ودارد 
هايی كه با يك موسيقی خاص يك رقص غير آدممثل 

همانی توجه  به اين اينشاعر خاص دارند. در هر صورت 
نظر شود. به  ديده میدارد كه عدم آن در شعر خودش هم 

بحران خود را از تواند  تر نوشتن می من نازنين با كوتاه
. مشكلی كه اغلب خالص كندسازی  سطرسازی و قطعه

يا  ۶. شما وقتی شعر كوتاه ستندهبه آن دچار شاعران كالج 
دهد كه  به شما اين اجازه را می ،كنيد سطری كار می 1۱

زبان و مضمونش را اداره كنيد. اگر يك مدت شعر كوتاه 
كم  ی فرم و زبان آن بر بياييد، بعد كم بنويسيد و از پس اداره

توانيد شعر بلند كار كنيد. اما وقتی ناگهان با شعر بلند  می
نويسيد، به آن   نيد و يا معمولن شعر بلند میك آغاز می

اشراف نداريد. البته منظورم شعر نازنين طلوعی نيست اما 

اكثر شعرهايی كه برای بازخوانی فرستاده شده است، 
توانيم  شعرهای بلندی هستند كه به علت كمبود وقت نمی

كه چرا خودتان  نكته ديگر اين .ها بپردازيم به بازخوانی آن
نويسی را ياد  كنيد؟ اول كوتاه را انتخاب می راه سخت

 كم به شعر بلند بپردازيد. بگيريد بعد كم
های زبانی  ها و تالش سازی قافيه سری در اين شعر يك

در بندر  هوای دربه"ها همه جالب هستند.  وجود دارد. اين
هايم حسادت داشت... شاعرک من خوب  ی دست به باله

سه بحث  "ع، ر، ک "من،كه در اين شاعرک  "رقصيد می
است. يعنی ناگهان داخل متنی كه متوالی كوتاه  هجای

هايم حسادت  ی دست در بندر به باله هوای دربه"گويد  می
شود.  جا دچار يك سكته می شعر اين "داشت... شاعرک من

توانيد لحن را تغيير  يعنی شما بعد از يك يا دو قطعه می
افتد  به سختی اتفاق میدهيد اما در سه سطر پی در پی اين 

 و خواننده مجبور است مدام نفس بگيرد.

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 پا های انگشت

 پهلو روی

 باخ فرودِ

 !آاخ

 نواخت سیاه

 قرمز همیشه موتزارت

 کبود بتهوون

 سبز وینستون

 ناکوك هایِ رنگ انبوه میان

 است داغ پیانو این

 کوك اما

 فریاد دومینگو و زد می بال بال ها چشم در برق و

 بندر درِ دربه هوایِ

 داشت حسادت هایم دست یِ باله به

 رقصد می خوب عجیب شاعرك

 بندری ها دست و باله پاها

 ها چشم و عربی شکم

 ها چشم آه

 ست طوفانی شدیدن شمال دریای

 علی عبدالرضايی ويرايش
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 باد هر وزش با

 کبود هام چشم زیر

 سیاه حتی

 اپرا ی خانه و

 باال سر و سفید ست دلبری

 یار بی بار این

 قلبم سیدنی هیاهوی در
 

ام بخش موسيقيايی و اجرايی شعر  در اين اديت تالش كرده
همانی  اينرا در كل متن پخش كنم و در اصل با ايجاد يك 

در كل شعر يك سيركوليشن ايجاد كنم. اما معمولن 
توانند اين ويژگی را داشته  شعرهايی كه انتزاعی هستند نمی

ی شما پيشنهاد  بسيار مهم است و به همهاين مساله  .باشند
كنم كه شهودی بنويسيد. يعنی هميشه هر شعر يك می

ها  استانداستان اجرايی، متنی و فكری دارد. شعری كه اين د
 شود. را دنبال نكند شعر خوبی نمی

فضاسازی خوب ندارند در هايی كه  و آنشعرهای انتزاعی 
بازند. اين موضوع خيلی مهم است. در واقع شما  ترجمه می

وقتی شعرتان ترجمه می شود با بحران و ضعف شعرتان 
شويد. خيلی از شاعرهای ايران در زبان فارسی  آشنا می

روند  ند ولی در ترجمه از دست میممكن است مهم باش
شود. در واقع  چون لفاظی و فضای مغشوش ترجمه نمی

 .تكنيكی كه حاصل زبان باشد در ترجمه از بين می رود
تخيلی كه در زبان كار می  بهبايد عالوه بر زبان  شاعر پس

شما فكری يا فضايی را در كه  اينشود وفادار باشد. يعنی 

ی شعر را  خواهيد هندسهشعر ب شعر كشف كنيد و در
. شعر بايد المان به المان ساخته شود و ، مهم استبسازيد

تخيل با متن حركت كند و در نهايت توليد فضای جديد 
كند. يعنی كليت شعری كه بتواند يك شهر متنی بسازد در 
ترجمه به هر زبانی هم موفق خواهد بود. خيلی از افراد  

ه ايران خيلی زبانی پرسند كه چرا شعرهايم نسبت ب می
نيست؟ در مواردی هم حق دارند. چون من يك بخشی از 

ايران به دليل  . چون دركنم را از اين راه سپری میام  زندگی
ای  جا هر مجله سانسورها مخاطب زيادی ندارم اما در اين

دهد و  كند، بابت آن حق تاليف می كه شعر من را تاليف می
شعر فضاسازی كنم.  برای همين خيلی مهم است كه در

همان كار اصلی كنم،  عر استفاده میدر شكه يعنی فضايی را 
افتد  برد. درست است شعر در زبان اتفاق می را از من می

ولی معنايش اين نيست كه هميشه در زبان بغرنج بكاريم. 
همان  توانيد با فضاسازی خاص زبان را با شعر اين شما می

خيلی فرم شعر حركت كنيد،  اين نكته كه به تناسب وكنيد. 
 مهم است.
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 زارعی بهار
 کنند می مادری هایمان کودکی با

 برادری هامان گوری به  زنده قابلیت با

 خشکی این خاك

 رساند نمی گل به را غنچه

 را شکفتن شکوه

 انجامد می شدن پرپر به مخالف بادهای دستهم شاخه

 شناسند نمی به رسمیت را گل

 و

 …است مدفون خاك در ما ی همه ی ریشه
 

شعر بهار يك تم كشنده دارد. زنی كه معترض است و 
 كنند... با هامان مادری می كودكیبا "خواهد حرف بزند.  می

تر  اين سطر را بايد ساده "برادری هامان گوری به  زنده قابليت
خاک اين خاكی...غنچه را به گل "تر بيان كرد.  و محكم

اما كاربرد غنچه و گل و بلبل در  داشكالی ندار "رساند نمی
زيبا  "شكوه شكفتن". چندان مطبوب نيستها  اينگونه شعر
ی نئوكالسيك است. شعر فارسی خيلی  اضافهنيست. يك 

پيشرفت كرده است و در اينجا معلوم است شاعر از بايگانی 
كند. متاسفانه در ايران مد شده كه شعر  ذهنش استفاده می

سياسی يك شعر شعاری است. شعر سياسی بايد در فرم و 
چينش و ساختار هم راديكال باشد و تفكری كه ارائه 

شد. اما متاسفانه در ايران بسياری از دهد شاعرانه با می
شوند.  شعرهای سطح پايين به عنوان شعر سياسی تلقی می

هايی كه امروز وجود دارند. در اصل  مثل بسياری از ترانه

اگر شاعر بخواهد به عنوان ليبرو، پيشگام باشد بايد نه تنها 
از لحاظ درونی بلكه از لحاظ فرم و ساختار هم ليبرو و 

 "ی همه ما در خاک مدفون است و ريشه"اشد. راديكال ب
همانی بين انسان و درخت زيباست. اين سطر در اصل  اين

دهد. مثل برادری كه قانون  يك اعتراض را نشان می
داند و شاعر در اصل يك نوع اعتراض را  خواهری را نمی

كند. اين اعتراض هم به نگاه اجتماعی به جايگاه زن  بيان می
خواهيم از او تعريف كنيم نسبت مادری  میكه وقتی  و اين

دری . طوری كه انگار فقط ماگردد ، برمیكنيم را مطرح می
عنوان شاعر مادر كلماتم كردن مربوط به زن است. من به 

هستم. من به عنوان يك فرد مجرد در خانه، مادر خانه 
هستم. اين در اصل انتخاب ما نيست و فرهنگ آن را تعيين 

 توانيم اين شعر را اديت كنيم: ا چطور میكند. حاال م می
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 عبدالرضايی علی ويرايش

 کنند می مادری مان کودکی با

 گوری به زنده با

 برادری

 خشکی این

 گل به رساند نمى را اى غنچه هیچ

 ها شاخه و

 اند برخاسته آسمان در هاى دست که

 اند مخالف بادهای دست هم

 رسمیّت به شناسند نمى را گل

 برادرم کاش

 دانست مى خواهرى فنِِّ

 دانست نمى مادرم و

 …است مدفون خاك در ما ی همه ی ریشه که
 

پردازيم، در آن باگر بخواهيم به خوانش اجرايی اين شعر 
شروع شعر خوب بود اما در ادامه بينيم.   لحن می

وكالسيك شده است. ما آن وجه از شعر و چيزهايی را كه ئن
ناگفته و شاعر خودش سپيدخوانی كرده بود، از شعر حذف 

چون  ،ديديم لزومی به سپيدخوانی نمیدر اصل كرديم. 
هر شد و آن را در متن ظا بخشی از فرم شعر محسوب می

 كرديم. 
 
 كنند می مادری مان كودكی )با

 گوری به زنده با
 برادری

 خشكی اين

 گل( به رساند نمى را اى غنچه هيچ
 

جا به لحن توجه كنيد. اين چينش به خاطر لحن شعر در اين
 است.

 
  ها شاخه و

 اند برخاسته آسمان در هاى دست كه

 جا. اينهای برآورده به آسمان برای دعا است  منظور دست
  اند مخالف بادهای دست هم

 رسميّت به شناسند نمى را گل

 برادرم كاش

 دانست مى خواهرى فنِّ

 دانست نمى مادرم و
  ...است مدفون خاک در ما ی همه ی ريشه كه

 علی عبدالرضايی ويرايش
 

www.takbook.com



 فایل شعر | 117

13 

 سا پویان
 خورشید پیِ در ستاره ها سال

 است آسمان به رو پنجره و

 خیال و خواب در ها است سال

 بینم می را رسیدن

 بینم می را جهیدن

 بینم می را خودم

 دریغا

 و آسمان آسمان، که

 …نبود پنجره پنجره،
 

ست. شعری كه ساده نوشته شده و  اين سبك شعر، ساده
آورد. بعد از بازخوانی شعر متوجه  حسرتی را به بيان درمی

شويم كه شاعر تجربه زيادی در سرايش ندارد اما به  می
خواهم  كند پايبند است. می موضوع و يا تمی كه مطرح می

های مختلف را برای بررسی انتخاب  بگويم كه ما طيف

با اين شعر برخورد كنيم و آن توانيم  چطور می اما. ماي هكرد
كنيم اين  سعی میدر ادامه را به شعر بودن نزديك كنيم. 

 شعر را از حالت منثور و تختی در بياوريم:

 

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 خورشید پیِ هاست سال ستاره

 است آسمان در پنجره

 بینم مى خواب هاست سال که من و

 را رسیدن

 را پریدن

 بینم نمی دیگر را خودم حتی

 آسمان کاش

 و آسمان

 پنجره

 نبود 
شود. سوالی كه يك  در پايان اين شعر يك سوال مطرح می

آورد. در اصل تم شعر ساده است و  تعليق را به وجود می
ام و فقط روی اجرای آن كار  من در شعر دست نبرده

 ام. كرده

 علی عبدالرضايی ويرايش
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 مقدمه

كنيم كه با گسترش آموزش عالی، ارتباطات جمعی، سطح آگاهی  دانند، در عصری زندگی می چنان كه اهل ادبيات كم و بيش می
شود. در اين ميان  به اشكال مختلف ميان افراد دست به دست می و همچنين دسترسی افراد به منابع علوم مختلف، دانش مكتوب

شود. اما گاهی استفاده از ادبيات در همين سطح باقی مانده  ای خوانده و بازخوانی میادبيات نيز در سطح تئوری به طور گسترده
ر واقع استفاده، كمتر به توليد ختم د رود. های پر مخاطب نمی ها و سايتهای نوشته شده در كتاب تر از بازگويی تئوری و فرا

های بسته بندی شده در ويترين  شود. هدف اين گروه ايجاد پلی ميان تئوری و كاربرد آن در ادبيات و به نوعی باز كردن نظريه می
نقد خود را ادبى اى  با توضيح نظريهشود منتقد هنگام نقد  های پر بازديد اما كم بازده ادبيات امروز است. اغلب ديده می نمايشگاه

نهايت مخاطب را سردرگم بين  او در .شود ارتباط موثری ميان اين نظريه و اثر در حال بررسى ايجاد كند شروع كند، اما موفق نمی
-كند. سعی علی عبدالرضايی به عنوان بانی گروه بر اين بوده است كه نظريه ای عقيم و نقدی كه ناقص زاده شده، رها می نظريه

های به كار بردن اين نظريات را در نقد ادبی به شكلی كاربردی و با  و روش كندرا به زبانی راحت و همه فهم بيان های ادبی 
شود، به منظور استفاده  های صوتی در گروه ارائه می هاى متعدد شرح دهد. اين توضيحات كه معمولن به صورت فايل طرح مثال

گيرد. در اين شماره از مجله، قسمت هايی از چهار جلسه  در دسترس عموم قرار میهای نوشتاری تبديل شده و  تر به فايل آسان
های ادبياتی  نظريه'اختصاص داشت، تحت عنوان  "ترامتنيّت"و "ساختارگرايى"،"نشانه شناسى در ادبيات"، "مرگ مولف"كه به 

 .گيرد در اختيار مخاطبان گرامی قرار می 'و عملياتی

 
 نژاد فرشاد قاسمی
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هر اثر ادبی يك رسانه است و زمانی كه مخاطب با اين 
كند. اين   شود، با آن ارتباط برقرار می رو می به   رسانه رو
تواند از هر نوعی از قبيل معنايی، لذتی، ساختاری،  رابطه می

اثر فرمی، تخيلی و يا هر چيز ديگری باشد. در نهايت در هر 
شود و  ه میجهانی ساختادبی به خصوص در آثار خالق، 

 ا آن اثر، خوانش آن غير ممكن استبدون ايجاد ارتباط ب
بحث مشاركت در اصل شود.  جهان آن اثر شناخته نمیزيرا 

شود. برای اين مشاركت، ارتباط  خالق مخاطب مطرح می
شود  تی برقرار میاهميت بسياری دارد. اين ارتباط در صور

يق رياضياتی يعنی از طر ؛شناسی را بشناسد كه مخاطب نشانه
ست، فضای اثر در ذهن مخاطب خالق شكل ها كه بين نشانه

شناسی بسيار اهميت دارد.  گيرد. به همين دليل درک نشانه می
و يا به گفته  'سميولوژى'شناسى كه به تعبير سوسور  نشانه

ى چندگانه شود، يك نظريه ناميده می  'سميوتيكس'پيرس 
ی زبان  شناسى، فلسفه است و از ادبيات تا سياست، معرفت
 .گيرد و ذهن و حتى متافيزيك را در بر مى

جان "شناسی برای اولين بار توسط فيلسوف انگليسی  نشانه
در اواخر قرن در قرن هفدهم مطرح شد و بعدها  "الک

سوسور به آن جان مستقل بخشيد. اما نوزدهم فرديناند دو
يرس، تكامل آن در اوايل قرن بيستم توسط چارلز سندرز پ

فيلسوف امريكايی صورت گرفت و در حال حاضر يك 
آيد. به طوری كه پيرس به آن  رشته مستقل به حساب می

دهد و از آن يك دستگاه ارتباطی و  يك هيئت مستقل می
د تفاوت دارند. سازد. تعاريف هم در اين مور خوانشی می

داند كه به جستجوى  شناسى را علمى مى مثلن سوسور نشانه
شناسى  پردازد، اما پيرس نشانه ماع مىها در اجت شانهزندگى ن

ها با توجه به الگوها و سيستم  را دانش كاربرد و ارتباط نشانه
 .داند ها مى ی آن رابطه

در قرن هفدهم، جان الک، مانند دكارت، معتقد بود كه هر 

دانيم، ربطى به جهان  چه در ذهن داريم يا هر چه كه مى
است، در صورتى كه پيرس با اين  واسطهخارج ندارد و بى

دانيم محصول ايده مخالف است و نشان داده كه هر چه می
 .استدالل و استنتاج ماست

ها  دكارت معتقد بود كه معناى بسيارى از تفكرات و انديشه
آيد، اما  نگرى و بدون واسطه به دست مى از طريق درون

ه دانست ك پيرس معنا و انديشه را محصول جستجويى مى
ها شده است. يعنى معتقد بود كه   بين نشانه ی صرف رابطه

ايجاد رابطه بين نشانه )ساين(، شىء )اوبجكت( و توضيح و 
شود و  تفسير رابطه بين نشانه و شیء، باعث توليد انديشه مى

باور داشت كه تا سه بُعد نشانه و شىء و تفسيركننده در ميان 
 .گيرد ای شكل نمىنباشد، انديشه

ست كه به چيزی يا شخصی ديگر داللت  ه چيزینشان
مدلول است، يعنى مدلول كند. پس آن شىء يا چيز اينجا  مى

ازاى بيرونی نشانه است. اينترپرِتنت يا تفسيركننده  همان مابه
كنيد،  ست كه وقتى شما با يك نشانه برخورد می هم چيزی

گيرد. يعنى تفسيركننده شخص نيست،  در ذهنتان شكل مى
گويد گاو  يك ايده يا يك فكر است. مثلن شخصی مى بلكه

نويسد گاو: در اينجا گاو يك نشانه است و گاوى كه  يا مى
بيرون در حال چريدن است، مدلول است. اما مجموعه 

كنيد،  شناختى كه از گاو داريد يا فكرى كه درباره آن مى
 .همان اينترپرتنت يا تفسيركننده است

دانست. پس اگر را يك نشانه مى اىپيرس هر فكر و انديشه
اين را به ادبيات تعميم بدهيم، هر شعرى نيز يك نشانه است 

توان درک خالقى  كه بدون اينترپرتنت يا تفسير و تاويل نمی
هاى ديگر است؛ اى وابسته به نشانهاز آن داشت. هر نشانه

هاى ديگرى  ها، از نشانه يعنى ما معمولن در توضيح نشانه
زنيم كه با آن همخوانی دارند. همان طور كه هر  حرف مى

دهيم. پس هر شعر و  فكرى را با فكرهاى ديگر توضيح مى
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هاى ديگر وابسته است كه به  داستانى به شعرها و داستان
شود.  متن ياد مى ها به عنوان پيشتعبير ژوليا كريستوا از آن

يعنى ما به منظور تفسير يك شعر ناگزيريم از شعرهاى 
نهايت ادامه پيدا   ديگری كمك بگيريم و اين زنجيره تا بی

فكر و شعرى مستقل نيست،  ،كند. از اين لحاظ هيچ نشانه مى
 .قرار دارند بلكه در يك زنجيره

 
ای در باال توضيح داده شد كه به تعبير پيرس هر فكر و ايده

شود. پس از آنجايی كه در هر متن  يك نشانه محسوب می
توان گفت شعر و داستان ه وجود دارد، میادبی يك ايد

. اساسن هر چيزى كه آگاهی هستندچون حامل  اند نشانه
اطالعاتی به شما بدهد نشانه است. كلمه، جمله، نقشه، 
نمودار، تصوير، عاليم راهنمايی و رانندگى و در كل هر 
چيزى كه باعث بروز تفسيرى در ذهن شما شود تا به چيز 

شانه است. برای مثال كلمه طياره يك ديگری داللت كند، ن
نشانه بوده و آن چيزى كه در آسمان است، آبجكت و مدلول 

شود  آن است. اما تفسيرى كه باعث تشخيص اين مدلول مى
و در ذهن شما قرار دارد، تفسير كننده يا اينترپرتنت است. 
يعنى شما از طريق اينترپرتنت به يك شیء مانند هواپيما 

ی هواپيما به تنهايی  ير اين صورت كلمهرسيد؛ در غ مى
گر مفهومی نيست. در مورد سيب نيز اين امر صادق  بيان

شود سيب، در ذهن ما يك  است. به طوری كه وقتی گفته می
گيرد، كه در اصل به  سيب بيرونی )ميوه خوردنی( شكل می

های ديگری نيز هست.   عنوان مدلول )اُبجكت( دارای نمونه
سيب به عنوان يك ميوه تعبير شود، ما بی  زيرا وقتی از

توانيم مثال بزنيم، كه در اصل  نهايت ميوه ديگر را نيز می 
نهايت مدلول وجود دارد. با اين حساب هر  توان گفت بی   می

ها در  كند كه با آنهای ديگری را توليد می نشانه، نشانه
تر تاكيد كرديم كه هر شعرى يك نشانه ارتباط است. پيش

ست. ممكن نيست اين موضوع را هيچ سميولوژيستى ا
ای مواجه  احتمالن اگر جان الک با چنين عقيده بپذيرد و

كنم كه كرد. اما تاكيد میشد، به شدت با آن مخالفت می می
ی متعالى است. چون بى نهايت مدلول و  شعر يك نشانه

شود، به تعداد  تفسير كننده دارد. وقتى شعرى نوشته مى
آيد و فضايى كه در  های خالقش تفسير به وجود مىمخاطب

گيرد، يك مدلول منحصر به فرد  ها شكل مىذهن و تخيل آن
های منحصر به فردش هم  است. هر شعرى به تعداد مخاطب

ا دارد. اما ذكر اين ی خود رمدلول و هم اينترپرِتنت ويژه
هايش انتزاعى هستند. برای مثال  ست كه مدلول نكته الزامی

شود،  ر شهرى كه در هر شعر ساخته مىساسن ها
ست و وجود خارجى ندارد. از سويی ديگر وقتى  انتزاعی

انه خواهيم يك واقعه بيرونى را بازسرايى كنيم، با نش مى
هاى   شعرها و داستان شمايلى مواجه هستيم؛ يعنى حتا

اند، اما از نوع شمايلی. حال سوال  رئاليستى هم نشانه
 ها را بشناسيم؟ نشانهاينجاست؛ چطور 

هايی دارد كه در آغاز بايد باعث بروز  اى ويژگیهر نشانه
انديشه يا تفسيرى در ذهن شود و سپس مدلولى داشته باشد؛ 
يعنى به چيزى بيرونى داللت كند. سوم اينكه كيفيت مادى 
داشته باشد. به اين معنا كه خارج از ابعاد طول و عرض و 

 .ته باشدارتفاع، وجود مستقلى داش
ها به سه دسته تقسيم  به عقيده پيرس، به طور كلى نشانه

 شوند: می
هاى شمايلى و تصويری هستند. اين نوع  ی اول نشانهدسته
ها عين يا شبيه مدلول خودشان هستند. مانند نقاشی  نشانه

ى شماست، يا تابلوى صورت شما كه تقليدى از چهره
اى در حال  دهكه تصوير جا "جاده در دست تعمير است"

 دهد.  تعمير را نشان مى
هاى عقلى  ها نشانه اند كه به آن هاى طبيعى  ی دوم نشانهدسته

ها نوعی  ها و مدلولِ آن شود. بين اين گونه نشانه هم گفته می
جوارى و منطق عقلى وجود دارد. مانند جاى پا، كه نشان هم
كند دهد كسی از آنجا گذشته، يا دودی كه مشخص می می

 جايى به آتش كشيده شده است.
هاى قراردادى هستند كه قراردادى بين  ی سوم هم نشانهدسته

ها و مدلولشان توسط مردم برقرار شده است. يعنى مردم  آن
دهد؛ برای اند كه يك چيز معنی خاصی ب با خود قرار گذاشته

ها به معنی مجاز بودن حركت و   راهمثال چراغ سبز سر چهار
 .معنی توقف استچراغ قرمز به 

شناسی بحثی كاربردی است. هر چيزی كه در جهان  نشانه
وجود دارد يك نشانه است. در يك صفحه، يك كلمه 

شود. چون هر كلمه يك دال  خودش نشانه محسوب می
كند و در واقع دارای  است كه بر چيزی بيرونی داللت می

مدلولی است. در اصل ما يك رابطه اوليه در يك نشانه 
بين كه  يك رابطهو  (كند ی كه به آن نشانه صدق می)چيز
. حال ممكن است نوع نشانه عينی، هست، داريمها  نشانه
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ای باشد، كه هر كدام  ذهنی، شمايلی، نمادين و يا نمايه
كاربردی جداگانه دارد و هر گاه از شعری به عنوان تصوير 

ذهنی های  شود، در اصل منظور استفاده از نشانه ذهنی ياد می
ها عينی هستند؛ بدين معنا كه وقتی  است. بعضی از نشانه
كنند.  گيرند، ايجاد استعاره و تصوير می كنار يكديگر قرار می

حال برای اينكه يك شعر به درستی مورد بررسی قرار گيرد، 
ها شناخته شود. برای اين   نياز است تا ماهيت انواع نشانه

از  های تئوريك بحثی  لعهتوانيد با مطا منظور، شما می
كسانی مانند سوسور و جان الک به اين شناخت دست پيدا 
كنيد. پس از مدتی نيز به تدريج موضوع برای شما قابل 

تر خواهد شد، به شرطی كه مطالعات با سيستم آپولويی  درک
شود و يادگيرنده از آن )جايی كه خواندن، سبب يادگيری می

تواند تا حدی پيش ار میبرد( همراه باشد. اين تكرلذت می
برود كه به بينش بدل شود. نشانه شناسی در تمام جهات 
زندگی وجود دارد. مثلن وقتی شما با دوست خود برخورد 

تواند مورد   كنيد، نوع برخورد، رفتار و گفتار او نيز می می
شناسی قرار بگيرد. پس سميولوژی به قول  بحث نشانه

رس، دارای ماهيتی است سوسور و يا سميوتيكس به قول پي
كه اگر به درستی درک شود، جهان اطراف نيز بهتر درک 
خواهد شد و درک بهتری از جهان پديد خواهد آمد. به 

ای از آتشی است  بينيد، نمايه  عنوان مثال، شما وقتی دودی می
ای از عبور شخصی از  ای نمايه و اگر رد پايی هست، نشانه

متن و روانشناسی آن سر و  آن محل است. پس در شعر ما با
شويم كه در هر بخش  ها متوجه میكار داريم. با اين بررسی

از شعر منظور شاعر چه بوده است. پس همه چيز با نشانه 
 .شود سر و كار دارد و هر چيز يك نشانه محسوب می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با توجه به بحث تئوريك شما درباره سميولوژى، بيشتر 
شناسى در نقد متن به كمك ما  نشانه مايلم بدانم چگونه

شناسى چگونه  به عنوان مثال، با توجه به نشانهآيد. مى
توان شعر كاغذ ديوارى شما را كه متنش در ادامه  مى

 آورده شده، تحليل كرد؟

 

 ديواری كاغذ پوش

 
ای تنها    سر روی ديوار تفنگی سر به هوا     در گوشه

 گذاشت

 
 ستكردهببری كه در كاغذ كمين 

 
 ترسدديگر از تفنگ نمی

 
 آهوی ناگهانی كه در آغوش ببر رفت

 
 يار ِتنهايی ِاوست

 
همه     تنهاييم     كه بر تخت خواب رفته حاال با اين

 كه نيستم

 
 !ستا وقتی كه هستم   تنهاي

 
های ببر    از خواب و بارها     با آهوی ناگهان وچشم

 ستپريده

 
 ترسيدحاال    آهويی كه نمی

 
 ستببری كه تنهايی

 
 ترسدست      پير و بی تفنگ      كه میشاعری

 پرسش
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 كمی ما بحث گوييد، می درست. گرفت نمی قرار بررسی مورد مثال عنوان به من از شعری كاش ای اما پرسيديد، خوبی سوال
 تاثير ما تحليل شيوه در زمان، مرور به باشيم، داشته آن از دركی و كرده توجه آن جزييات به كمی اگر ولی است، ابزورد
 مواجه ست، ها آن بين كه ای رابطه و ها  نشانه چيدمان با ما ديواری، كاغذ شعر همين در مثال برای. گذاشت خواهد مثبت

 ها،  آن بين چيدمان اين و ها نشانه بين رابطه اين. باشد شكارچی يك تواند  می كه راوی يك و پلنگ تفنگ، آهو، مثلن. هستيم
 است نوشته شعر اين ی درباره خوبی نقد( نژاد  قاسمی فرشاد) ها ادمين از يكی. باشيم داشته شعر يك ما كه شود می باعث

 :خوانيم می هم با كه
 
 ديواری، كاغذ»

 ست تنهايی كه تفنگی پرتاب از روايتی
 

 شد، پرت ديوار ی گوشه به تفنگ وقتی. كنيد شليك دوم سطر در و بگذاريد خود ی چانه زير را تفنگ بكشيد، را ماشه ابتدا
 تفنگ از ديگر كه كند، می اشاره كرده كمين كاغذ در كه ببری به شاعر بعد سطر دو در. شود می شروع سوم سطر از شعر
 بايد كليدی، پرسش اين به دادن پاسخ برای ترسد؟ نمی ديگر چرا ترسيد، می تفنگ آن از زمانی كه ببری چرا؟ اما. ترسد نمی

 جسد خودكشی، از پس كه دريافت توان می تامل كمی با  كيست؟ ببر البته و كشت را خود اول سطر در كسی چه كه بفهميم
 شكارچی زيرا كند، می كمين و ترسد نمی كند، شليك  مدام بود قرار كه تفنگی از او جسم ديگر حاال. افتد می ديوار كنار مرد

 تنهايی؟ كدام اما. اوست تنهايی يار كه اندازد، می ببر آغوش در را خود و جهد می شتاب با آهويی بعد، سطر در. است مرده
 از اينجا، در. شود می اشاره تنهايی مفهوم به ادامه در كه يابيم می در بهتر زمانی را اين. بود تنها هميشه شكارچی، همان يا مرد

 در را مختصات دستگاه دو بايد سطر آن در موجود معانی درک برای كه شود می استفاده خاصی و فرميك های تكنيك
 ی همه و شود می رسم( ناظر چشم) شاعر تنهايی ی نقطه روی مختصات دستگاه اول، حالت در: بگيريم نظر در ذهنمان
( زن و مرد) دو هر تنهايی ی نقطه روی مختصات دستگاه دوم، حالت در. سنجيم می شاعر تنهايی به نسبت را سطر معانی
 رود می تخت سوی به شاعر تنهايی، اول حالت در. گيرد می قرار تحليل مورد ها آن تنهايی به نسبت معانی همه و شده رسم

 ،/تنهاست هستم، كه وقتی با نيستم، كه حاال/ عبارت به توجه با و باشد مرد ی شده منزوی روح تواند می منظور اينجا در كه
 محتمل را شعر اين روايت ی تكه هزار پازل كردن كامل دوم، حالت اما. شويم می دعوت تنهايی از ديگری عمق درک به

 روی كماكان تفنگ سر و نكشته را خود هنوز زن و هستند تنها هنوز ها آن كه كند می تاكيد/ تنهاييم/ فعل حاال. سازد می
 نكته ترين مهم اينجا در و نيست مرد از اثری ديگر  كه رود، می تخت سوی به حالی در مضطرب زن. است مانده پرت ديوار
 از پس زن احواالت ادامه در. شود می روشن سازد، می مشخص را خودكشی دليل كه شعر، اين در نهفته ی ه عقد يافتن برای
 اكنون ؛/ترسيد می كه آهويی حاال، ست، پريده خواب از ببر، چشمان و ناگهان آهوی با بارها و:/شود می توصيف اتفاق اين

 خواب از مرد، فروغ بی چشمان و جان بی جسم سمت به دويدنش ی صحنه ديدن با بارها ترسيد، نمی تر پيش كه زنی همان
 مثل كه شاعری جسد رسد؛ می پايان به آور رعب تصويری با شعر انتها، در. شود می تكرار مدام تكراری وحشتی در و پرد می
 ی صفحه روی و ديوار كنار برود، تخت سوی به او با سرانجام بتواند بلكه تا است آهو كمين در همچنان تنها ببر يك

 حتی شايد. شود نمی مطلع او مرگ از كسی گاه هيچ شايد و نرسد اش خواسته به ترسد می همچنان او. پوسد می آن كاغذی
 به و نترسيد تفنگ از ديگر شايد روزی، كه ببری همان بماند؛ كمينش در همچنان ببر كه باشد، نداشته حضور آهويی ديگر

 .كشت را او و كرد حمله( عقده از پر من آن) واقعی شكارچی
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ها داستان خودش را ساخته است. يعنی اين تاويلی كه صورت گرفته از نظر من كه  در اين نقد، منتقد با توجه به  نشانه
ها كمك  جا جنون خود را پياده كرده است. از نشانهی شعر هستم، ربطی به نيّت مولف نداشت. اما منتقد در آن نويسنده

دهد؛ يعنی پلنگی كه من در شعر آوردم و يك پلنگ بيرونی است، در   های ديگری ربط می و هر نشانه را به مدلول گرفته
شود و اين استحاله در نهايت به يك واقعيت  ها باعث ايجاد يك استحاله می  ی اينباشد. همهنقد فرشاد پلنگ ديگری می

ای كند و شناسی اشاره جا، فرشاد بدون آنكه به نشانهنظر من در اينگذارد. به  شود، كه اسمش را خودكشی می تبديل می
ا بسازد. گاهی در نقدها از بدون آن كه چيز زيادی در مورد آن بداند، توانست از اين طريق داستان خودش ر شايد حتا

-ها در تحليل، می ع نشانهشود. اجازه بدهيد مثال ديگری بزنم تا مشخص شود كه چرا شناخت انوا  شناسی استفاده می نشانه

هست كه كتاب  "قصيده لبخند چاک چاک"ی شعر به نام  تواند كمك بسياری به ما بكند. برای مثال؛ يك مجموعه
های حقيری كه منتشر شده است. در آن شعر سطری به اين ترتيب وجود دارد: /چه كرم 6۱ست و در دهه ی  جالبی

ها،  ا در اين سطر چند نشانه داريم: كرم، سيب و كهكشان كه هر كدام از اين نشانهاند/. م كهكشان سيب را به تباهی كشانده
ای   ها رابطه يك معادل بيرونی دارند. مثلن سيب و كهكشان هر كدام يك مفهوم بيرونی دارند و بين هر كدام از اين نشانه

خورد و سيب را   ن صورت كه كرم سيب را میی عقالنی وجود دارد، به اي وجود دارد. برای مثال بين كرم و سيب يك رابطه
ای شمايلی است. شما اگر يك سيب را تميز كنيد و روی  ی بين سيب و كهكشان رابطه  كشاند. از طرفی رابطه به تباهی می

ايلی ها يك رابطه شمبين دالتواند تصويری از كهكشان را برايتان بسازد. پس   روی سيب می های نقطه نقطهآن را نگاه كنيد، 
رسيم؛ يعنی منظور شاعر يا مخاطب   شود. حال در اينجا به معنا می وجود دارد، كه باعث ساخته شدن يك سطر درخشان می

اند. يعنی ما از  اندههای حقيری كه زمين را به فساد كش خواهد دوباره اين شعر را توليد كند، اين است: چه آدم  خالق، كه می
شوند كه يك  ها باعث ايجاد گفتمانی در كل متن می توانيم متنی را تاويل كنيم. اكنون اين نشانه  یشناسی به راحتی م طريق نشانه

آورد. يعنی در همين يك سطر شعری شما يك فكر داريد. طبق تعريف پيرس هر فكر يك نشانه است. پيرس،  فكر را پديد می
 «شود.هايی برای نشانه دارد كه در قسمت بعد توضيح داده می   خصيصه

فرماييد كه ی يك پديده است. اما در جای ديگر میشما فرموديد كه هر نشانه دارای يك وجودِ بيرونی و عينی به مثابه
های درونیِ خود را از آن شعر دارد. اما شايد شعری سوررئال باشد؛ ست و هركس برداشتای انتزاعیبعضی اشعار، نشانه

 باز هم يك نشانه است؟آيا اين شعر 

 پرسش

 

 
شناسی را  نيستم، چرا كه نشانه ست. من چندان با دوسوسور موافقتریشناسی پيرس نظام كامل كنم نظام نشانه فكر می

دهد.  شناسی ربط می گويد و آن را به نشانه ول سخن میشود. از النگ و پار ی اصوات میكند و بيشتر وارد حيطه محدود می
شناسی دوسوسور نظامی مغشوش بوده و  بر خالف آن ديدگاه پيرس ديدگاهی شفاف است. اما  بر همين اساس نظام نشانه

ابتدا بايد  "نشانه"شود كه ديدگاه پيرس را در باب نشانه شناسی به طور كامل پذيرفت. او معتقد است يك  اين دليل نمی
دارای تفسير بوده و  "نشانه"فيزيكی، دارای ماهيتی مستقل باشد. دوم اينكه مدلولی بيرونی داشته باشد؛ يعنی فارغ از وجوه 

های حقيری كه كهكشان سيب را به  چه كرم"است. به عنوان مثال در اين سطر؛  "تفكر"ی يك  برای شما انتقال دهنده
همچنين در اينجا )در جهانی  .، فكر را توليد كرده است"نشانه"طرف هستيم. پس اين  "فكر"، ما با يك "اند تباهی كشانده

 ی شعر( معادل آن در ذهن ما ساخته شده است. به مثابه
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كنند. در واقع در مواجهه با اين شعر،  بی نهايت تا بی نهايت حركت می از هاهای قبل گفته شد كه بعضی مدلولدر قسمت
د )تخيلی كه ساخته نشو هايی كه ساخته می شود. بر اين اساس، تعداد مدلول در ذهن هر مخاطب جهانی خاص ساخته می

يد همين جهان توَهم كنم. شا بينيم خالصه نمی شود(، همگی يك مدلول هستند. از طرفی، من جهان را به آنچه كه میمی
شود. ممكن است  ماست و يك انتزاع )تخيل( است. در نتيجه معادل اين تصاوير، جهانی از تخيالت، در شعر ساخته می

كنيم، در شعر ساخته شود و مخاطب آن را انتزاعی )مجاز( بداند و جهان فيزيكی را  همين جهانی كه آن را رويت می
ها شناس كنم زبانتر باشد. چرا كه حاصلِ يك زيست است. فكر می جهان شعر واقعیواقعی تصور كند. اما امكان دارد 
 :كنند. به همين دليل من اين ايده را بسط دادم خيلی مستقيم به اين مقوله نگاه می

است. چرا كه هر شعر و  "نشانه"گويم، هر شعر و داستانی يك من می "است. 'نشانه'هر فكری يك "گويد: پيرس می
های خودش را دارد. مثلن، حافظ در شعری از ليلی و مجنون  شعر متن و پيش انی حاوی فكر است. هر شعری پيشداست

كند. به عبارت ديگر، پيرس  اند، رابطه ايجاد می كند و با شعرهای قبل از آن، كه از ليلی و مجنون صحبت كرده صحبت می
 :گويد ر مثال جالب و قابل دركی می. او د"كند هر فكری را فكرِ قبلی توليد می"گويد:  می

رود، ابتدا يك نقطه است و سپس با  كنيد، زمانی كه نوک هرم در آب فرو می هرمی را داخل آب فرو كنيد. مشاهده می
رود، شعاع دايره، شود. همچنان كه هرم در آب فرو می ای با شعاع كوچك می تر رفتن هرم، نقطه تبديل به دايره پايين

تر، فكر جديد است. فكرهای جديد )دايره بزرگتر( را  تر، فكر قبلی و دايره بزرگ ی كوچك. در واقع دايره"دشو بزرگتر می
 .ست سازند و همواره اين فكرِ جديد است كه دارای اهميت بيشتری فكرهای قبلی )دايره كوچكتر( می

ها باور ندارند  ست، زيرا آن د. اين نگاه، نگاه غلطیدانن به عنوان مثال در ايران، حافظ را همه دوست دارند و  او را برتر می
. اما حافظ يك تر هستند نسبت به اشعار او قوید كه ننوشته شده باش شعرهايیكه ممكن است از روی اشعار حافظ، 

ت. ست. چرا كه ديوان حافظ در پنجاه سال اخير، از سايه تا شاملو، چندين بار توسط افراد مختلف تصحيح شده اساستثنا
او را بدل به شاعری معاصر  كسی ضعفی از او را حل كرده است پس حافظ يك شاعر نيست. هزاران شاعر است و هر

كنند، كه  است كه بسياری به آن توجه نمی  ایها نمونه داريم. اين نكته كرده است. همچنان كه برای بعضی ابيات حافظ، ده
حليل را به سمت رسيم. بايد ت شعر به مدلول و اشعار ديگری می از هر شعر، شعرهای ديگری وجود دارد. پس با آن

ها به ما كمك  . چگونه سيستم نشانهشود ساخته میو بررسی كرد كه چگونه از يك شعر، چندين شعر  برد "نئومدرنيسم"
ها موارد  فانه اين. متاسرسيم میهای خاصِ خودمان  ها به تاويل كند عوامل ديگر را كشف كنيم. چگونه با چيدمان نشانه می

گيرد و اگر هم ترجمه شود، مترجم نفهميده چه چيز را ترجمه  ست كه در ايران مورد بحث و گفت و گو قرار نمیمهمی
كرده است. چرا كه در ايران نقدی نداريم كه شعری را تكه تكه كند و از آن، چند شعر پيدا كند و سپس ببيند چه ساختار 

را به وجود آورده و از طريق چند  "چندشعری"چگونه اين تكه شعرها و  شعرهای مختلف، يك ست، ها متمركزی در آن نا
ست ها ''نشانه''شعری به چند ساختاری و سپس به يك ساختار نامتمركز رسيده است. تمامی اين نكات، حاصل چيدمان 

 ت.ها دست يافآن توان بدون درک خالق از نشانه شناسی به تاويل پيرس، بهكه نمی
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توان  با وجود محوريت نظر بارت در مورد مرگ مولف، نمی
ها و  سند اين نظريه را به نام وی ثبت كرد، زيرا فيلسوف

ی مرگ مولف  ی نظريهبه جز او درباره متفكران زيادی
ند. اساسن در های زيادی ارايه داده اند و تئورینوشته

خوانش يك متن سه رويكرد محوری وجود دارد: رويكرد 
ی مرگ مولف  محور كه به نوعی در تقابل با نظريه  مولف

قرار دارد، رويكرد متن محور كه تا حدودی با اين نظريه 
سو با رد خواننده محور، كه باز هم همست و رويكراستا هم

توان در مواجهه با يك متن  شود. اما می اين نظريه تلقی می
رويكرد چهارمی را در نظر گرفت كه بر اساس ديالوگی كه 

شود. يعنی  گيرد، تاويل می بين خواننده و مولف صورت می
نوعی سيستم تعاملی ميان متن و خواننده بر قرار است كه 

نظريه پرداز  خوانی ندارد.ئوری مرگ مولف همبا ت نلزوم
معروفی مثل هرش در كتاب معروف خود )اعتبار در تفسير( 

توان يك دهد كه چگونه می در اواخر قرن بيستم توضيح می
متن را بر اساس نيت مولف تفسير و تاويل كرد؛ يعنی 

شود. اين در حالی  اهميت زيادی برای نيت مولف قائل می
های زيادی با  ی مانند فوكو، كه در زمينهاست كه فيلسوف

بارت هم عقيده نبود، در مورد مرگ مولف نظريات بارت را 
كند و به نوعی بر  تاييد و بحث مولف كيست را مطرح می

گذارد. متفكری مانند گادامر  استقالل متن از مولف صحه می
كند كه  كند و بيان می هم به نوعی نظريات بارت را تاييد می

تفسير مولف از متنی كه نوشته، بر تفسيرهای ديگری  لزومن
شود، برتری ندارد. او پا را از اين هم فراتر  كه از متن می

گذارد و گاهی تفسير مخاطب از يك متن را بر تفسير می
ها اشاره به دهد. هدف از آوردن اين مثالمولف برتری می

ی حاضر نظريات مدرنی اين نكته بود كه حتی در دوره
ی مرگ مولف بارت همخوانی وجود دارند كه با نظريه

نداشته ولی از ارزش ادبی بااليی برخوردار هستند. بحث 

گير شد. اگر ما ی هفتاد همهمرگ مولف در ايران بعد از دهه
ی مرگ مولف را محوريت كار خود قرار دهيم، بخش نظريه

ر های مولف محور نه تنها در ايران بلكه دعظيمی از نوشته
كل جهان از بين خواهد رفت. البته اين درست است كه ما 
در زمان خوانش يك اثر نبايد شرايط زمانی، مكانی و... را در 

توان نظر بگيريم، اما در فرايند تاويل يك متن مسلمن نمی
تمام شرايط را ناديده گرفت. به عنوان مثال در ادبيات خود 

فرخزاد برخورد  شود با اشعار كسی مثل فروغما چگونه می
كرد و آنها را مورد بحث قرار داد، بدون اينكه زندگی 

ی دهيم. يعنی اگر ما نظريهنشخصی وی را مد نظر قرار 
هرش را، در تاويل يك متن، در نظر بگيريم يقينن به نتايج 
متفاوتی نسبت به زمانی كه نظريات بارت را محور قرار 

های يز به نوشتهدهيم، دست پيدا خواهيم كرد. خود بارت ن
ی زيادی داشت. او بر اين قضيه اذعان داشت پروس عالقه

كند هايش از زبان لوگو استفاده میزمانی كه پروس در نوشته
 .كندتر است و ارتباط بيشتری با مخاطب برقرار میمتن زنده

-ممكن است برای دوستان سوال مطرح شود كه چطور می

نمكی را  بدون در  دهشود آثار سينمايی كسی مثل مسعود 
نظر گرفتن شخصيت وی بررسی كرد؟ در پاسخ بايد گفت 

د، نباشنمكی هنری و دارای خالقيت می اگر سينما و آثار ده
مسلمن بايد آنها را بدون غرض ورزی شخصی و در نظر 
گرفتن شخصيت و رفتار كارگردان بررسی كرد. به عنوان 

ان جالبی مثال شخصی مانند مخملباف كه سابقه ی چند
هايی است كه چند اثر آوانگارد در ندارد از معدود كارگردان

شود. در كل به هيچ وجه نبايد اخالق و ی او ديده میكارنامه
تواند شخصيت مولف را در متن دخيل كرد. اين اخالق می

ای را شامل شود؛ حتی گارد سياسی نيز به ی گستردهدامنه
يرد. بايد فرض را بر اين گی اخالق قرار مینوعی در زمينه

شود، دقيقن همانند يك قرار داد كه وقتی اثری متولد می
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انسان هويتی مستقل دارد. ما هيچ وقت يك انسان تازه متولد 
شده را به دليل منفور بودن پدرش مورد بازخواست قرار 

كند؛ دهيم. مرگ مولف نيز دقيقن از اين قانون پيروی مینمی
شود كند كه وقتی اثری نوشته میمی يعنی اين نظريه بيان

دقيقن دارای هويتی مستقل است. به عنوان مثال اگر اعالم 
كنند كه آخرين اشعار شاملو قبل از مرگش كه تا كنون منتشر 

د، حتی اگر ارزش هنری نشوبه زودی چاپ میو نشده 
بااليی هم نداشته باشند، با سيل عظيم تعريف و تمجيد 

د و حتی ممكن است به تيراژ نشویمنتقدها رو به رو م
اگر هر رمانی از محمود دولت آبادی همچنين د. نبااليی برس

گيرد. اين منتشر شود، به خاطر نام وی مورد استقبال قرار می
ی مرگ دقيقن يك نوع تبعيض است و در واقع  نظريه

ست. يعنی به نوعی بر ضد هامولف بر ضد اين تبعيض
دار و تازه منتشر شده از مولفی نام تبعيض گذاشتن بين اثر

ی بارز ديگر، ديوان اثری از يك مولف گمنام است. نمونه
ست كه به نوعی كار جدی وی شمس تبريزی اثر موالنا

 .شودمحسوب می

توان آن را به زندگی ديوان شمس هويتی مستقل دارد و نمی
شخصی مولف آن نسبت داد. البته اين نكته را نيز بايد در 

ر گرفت كه مرگ مولف بر ضد بررسی زندگی شخصی نظ
مولفِ يك اثر نيست، اما معتقد است در مواجهه با يك متن 
نبايد زندگی و افكار شخص مولف را در آن در نظر بگيريم. 
اين به آن معنا نيست كه در زمان تاويل متن به زندگی 

نمكی  توجه باشيم. مثلن اگر مسعود دهشخصی مولف بی
سينمايی خلق كند ما حق نداريم صرفن به يك شاهكار 

خاطر سابقه و افكار وی او را انكار كنيم. اين نگاهِ تبعيضی، 
 .از بنيان غلط است

ما در برخورد با ادبيات دو نوع گارد داريم؛ از ادبيات 
شويم، ولی بريم اما دچار سرخوشی نمیكالسيك لذت می

الوه بر لذت شويم عوقتی با يك متن آوانگارد رو به رو می
دچار نوعی سرخوشی و از خود بيگانگی می شويم. جالب 

ی تنگاتنگی با است كه بدانيد اين سرخوشی چه رابطه
جنسيت دارد. سرخوشی، جز محصول عشق بازی و سكس 
چيزی نيست. در خوانش يك متن نيز شما برای اينكه به 

ای نيست مگر اينكه با اثر عشق بازی سرخوشی برسيد چاره
افتد كه خواننده مبدل به د و اين تنها زمانی اتفاق میكني

-مولف اثر بشود. دقيقن در اين زمان است كه مولف اثر می

ميرد. به عنوان مثال شما در خوانش يك رمان، خودتان را 
دهيد و يا در زمان ديدن جای شخصيت اصلی آن قرار می

د گيريد. اين فراينيك فيلم سينمايی، جای نقش اول را می
دقيقن مانند فرايند جانشينی در سيستم زبان است. به عنوان 

ی ديگری مثال شما يك كلمه را در يك متن برداشته و كلمه
ی برداشته شده در متن دقيقن را جايگزين آن كنيد. كلمه

خود مولف است. يعنی با اين جايگزينی به نوعی مولف را 
يم. تنها دليل جا با يك اثر خالق رو به رو هست كشيم. اينمی

اينكه مولف اين اثر را خالق نوشته اين است كه دقيقن در 
زمان نويسش آن از اثر لذت برده است. اين لذت دقيقن 

شود و مخاطب است كه به خواننده منتقل می چيزیهمان 
كند. از طريق جايگزينی، يك اثر را نيز دچار سرخوشی می

دهد، قرار میی خالق وقتی خود را در نقش مولف خواننده
آورد كه مولف مرده؛ اما در اصل اين تعبير را به وجود می

مولف از بين نرفته، بلكه تنها جايگاهش تغيير كرده است. در 
واقع وقتی مولفی قصد نوشتن اثری را دارد ابتدا در ذهن 
خود يك پالن و طرح ذهنی را در نظر گرفته و با توجه به 

برد، اما يك به كار میآن، كلمات را در جايگاه مناسب 
شود. به عنوان مثال، مخاطب، دقيقن جايگزين مولف می

خوانيم مسلمن كاركرد وقتی امروزه غزلی از حافظ می
متفاوتی نسبت به زمان و موقعيت خودِ حافظ دارد. تمام 

ای از نظريه مرگ مولف مسائلی كه گفته شد تنها بيان تازه
هرش نيست. اگر ما بخواهيم بود، اما اين به معنای رد نظريه 

يك اثر را از لحاظ تفسيری بررسی كنيم ناچاريم ديدگاه 
هرش را مد نظر قرار دهيم. به همين دليل است كه بيوگرافی 

شود؛ )شرح حال(، هيچ گاه كار ادبی جدی محسوب نمی
گونه متون، با شخصيت طرف هستيم كه به هيچ زيرا در اين

 .كندعنوان ايجاد سرخوشی نمی
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سی يا سميولوژی و به شنا مباحث قبلی در مورد نشانهدر 
ما در اين سميوتيك بحث كرديم. عنوان بحث تعبير پيرس، 

شناسی  ؛ بين ساختارگرايی و نشانهيی استساختارگرا بخش
در حيطه سيمنتيك  مخصوصن .ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

توان گفت بدون كاربرد استراكچر يا ساختار معنايی می
به راحتی قادر  ،شناسی وجود دارد هايی كه در نشانهتكنيك

نيستيم به معنا و ساختار معنايی اثر برسيم. از اين جهت به 
اعتقاد من بين اين دو بحث پيوستگی و ربط وجود دارد. 
اساسن هركس با ساختن سروكار دارد و به تعبيری سازنده 

به نوعی با ساختار طرف است و شما در  ،شودشمرده می
 سازه و سازندها و ياليست رهركاری استراكچر و استراكچ

. هركس در مواجهه با ساختارگرايی، به آن سمت و داريد
پيدا هم  باچندانی  ارتباطكه البته گاهی است جهتی داده 

« سوسور»هايی كه متاثر از بحث« رومن ياكوبسن. »كنند نمی
در مورد ساختار زبان كرده بود، اولين كسی است كه بطور 

ش از سوسور تخصصی به ساختار پرداخته است. پي
شناسان تنها به نحو و مطالعه تاريخی زبان توجه و  بانز

-ها با زبان جهان را صدا میميناليستوعالقه داشتند؛ مثلن ن

زدند و زبان را اسم جهان دانسته و معتقد بودند هر كلمه، 
اسم كسی يا چيزی است كه در جهان وجود دارد و از اين 

ند؛ در حاليكه سوسور لحاظ به منش تاريخی زبان توجه داشت
مهمِ خود، اعالم كرد كه موقعيت  ی با قطعيت در آن رساله

ها، كه به هر زبانی در هر زمانی كامل است و با نوميناليست
تكامل تاريخی زبان اعتقاد داشتند، بطور مطلق مخالف بود. 
او اساسن قبول نداشت كه هر كلمه ارتباطی ذاتی با اشيای 

ر به ماهيت قراردادی كه بين كلمات پيرامونش دارد و بيشت
دوسوسور اعتقاد داشت كه  دوجود داشت معتقد بود. فردينان

هر كلمه، يك نشانه زبانی است و نشانه زبانی نه يك چيز، 
دهد. البته من بلكه يك مفهوم را به تصوير آوايی ربط می

شتر به نسبت به اين ديدگاه سوسور كمی زاويه دارم و بي
شناسی ارائه داد توجه دارم. با  رس در نشانهدستگاهی كه پي

وجود اينكه نظر پيرس را بيشتر قبول دارم اما اينجا ناگزيريم 
 از سوسور بحث كنيم.

از نظر سوسور هر نشانه زبانی از يك آوا و يك تصوير 
ها مثل دو روی يك  هركدام از اين كه مفهومی تشكيل شده

زند. سكه هستند و حضور هر يك، ديگری را صدا می
ن كلمه ای بين شی و مفهوم آ اساسن سوسور كلمه را واسطه

 شناسی مفصل به آن پرداختم.  دانست كه در بحث نشانه می
خالصه اينكه سوسور بين زبان به عنوان يك نظام، كه از آن 

ای كرد، و زبان به مثابه مجموعهمیياد « النگ»تحت عنوان 
ناميد تفاوت قائل بود و می« پارول»ها، كه آن را از سخن

آورد. معتقد بود النگ، قواعد را و پارول، رفتار را بوجود می
كند. ی پارول كسی معمولن قواعد را رعايت نمیدر حيطه

بينيم كه در های فارسی میها و گويشبطور مثال در لهجه
شود و برای نمونه در گويش گيلكی دست برده میقواعد 

كنند. اين اتفاق در زبان جای موصوف و صفت را عوض می
افتد؛ بطور كلی هر گويشی كه در زبان فارسی دری هم می

داريم كليتی از اين زبان است و كسی اين رفتار را كه در 
 بيند.گنجد، غلط نمیحيطه پارول می

ن درون متن است، يك هدف يك ساختارگرا، فاش كرد
ساختارگرا چون غواصی است كه در دل يك متن شيرجه 

رود تا گوهر آن متن را كشف كند. در اينجا باز تاكيد می
شناسی دارد  ارگرايی رابطه تنگاتنگی با نشانهكنم كه ساختمی

كنم بحث گذشته  و برای درک بهتر ساختارگرايی پيشنهاد می
هر نظام و  زيراشناسی را مجدد مطالعه كنيد،  در مورد نشانه

و وقتی  آورد به وجود میهای آن ساختاری را چيدمان نشانه
ها كنيم روابطی را بين آنها برخورد میكه ما با اين نشانه

كشف كرده كه نهايتن اين روابط ما را متوجه ساختار اثر 
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بيات كند. در قرن گذشته، ساختارگرايی تاثير زيادی بر ادمی
ن از و نظرات نقد ادبی گذاشته است و بسياری از متفكرا

ژوليا  ، ژرار ژنت،ميشل فوكواشتراوس گرفته تا ژاک الكان، 
كريستوا، تا اكو و كلود برمون تحت تاثير ساختارگرايی 
بودند وشيوه تفكرشان با ساختارگرايی عجين است. حتی 

تابع كنند باز هم وقتی كه به ساختارگرايی انتقاد می
-ساختارگرا میی هستند، هرچند به اين افراد پساساختارگراي

 ای از ساختارگرايی هستند.گويند اما در نهايت شاخه
در نظام دانشگاهی، در بعضی مواقع، شعر را كلمه به كلمه 

كنند؛ گاهی بسياری از افراد نه با معنای اثر بلكه با معنی می
كردن اينجا همين شيوه گارد دارند. منظور از معنی 

هرمونتيك يا ساختار معنايی نيست بلكه تاويل متن است. در 
آيد پا فراتر گذاشته شود و روی  بحث تاويل، گاهی پيش می

چند تاويلی تاكيد شود و اينكه چگونه يك متن، چند معنا 
ها حتی به  نگر و در نگاه اتميست  يابد. در برخورد جزئی می

ن يك كلمه را به صورت توا ساخت كلمه و اينكه چگونه می
، چندواژگانی در دل سطر بياوريم و اين واژه چند معنا بدهد

 .شود هم توجه می
های ايران تدريس  اين مباحث پانزده سال پيش در دانشگاه 

شد و قواعد كالسيك حاكم بود. كسی كه شعر را معنا  نمی
كند ساختارگرا نيست؛ اين افراد فقط با موضوع سروكار  می

اما ساختارگراها با موضوع متن و منظور شاعر كاری دارند. 
ای كه با متن  رغم برخورد گسترده ندارند. ساختارگراها علی

ادبی دارند، موضوع متن برايشان مهم نيست و بيشتر به 
 ی تاثير متن عالقه دارند. نحوه

ی يك ساختارگرای واقعی است.  كشف مكانيزم متن، وظيفه 
خواهد با شعری برخورد  رگرا میبرای مثال وقتی يك ساختا

گويد:  كند، ارزشی برای پيام شعر قائل نيست. ژاک دريدا می
شود كه مفهوم اثر مثل يك  ساختار يك متن وقتی ديده می

بمب خنثی شود؛ اين حرف به اين معناست كه با موضوع و 
مفهوم اثر كاری نداشته باشيم. اين مهم است كه يك متن 

جا دهد. اين معنايی می« چه»ه اينكه دهد ن معنا می "چطور"
با اصالت اجرا در ساختارگرايی سر وكار داريم. بارها شده با 

ی جذابی دارد اما اجرايش  شعری رو به رو شويم كه سوژه
منطق زبانی يا از و شده است  مالی كالسيك و دست

با زبان نوشتاری برخوردار نيست؛ به عنوان مثال وقتی شعر 
ی ناگهان بدون هيچ تمهيدی زبان را شود ول شروع می

وقتی كه يا  و نويسد شكند و به زبان گفتاری و لوگو می می
كه  اينيا و  دهد میشاعر منظورش را مانند يك مقاله توضيح 

 كند.با تتابع اضافات شعرش را شلخته می
ی  كند درباره يك ساختارگرا هنگام مواجهه با متن سعی می 

رسش طرح كند و چون به مرگ نيت مولف و نوع تأليف پ
مولف معتقد است، به دنبال پاسخ در متن به عنوان يك 

نويسی كند  كند متن را دوباره گردد؛ يعنی سعی می مولف می
برد.  و اگر از متن پاسخ گرفت پی به فرم و ساختار اثر می

كند به معنای نوشتنِ  وقتی ساختارگرا متن را بازنويسی می
يست، بلكه به عنوان سازنده دنبال دوباره يا تغيير آن ن

بيند و پرسش  های متن است؛ ساختارگرا، چند نشانه می گره
دهد متوجه  كند و زمانی كه متن به او پاسخ نمی مطرح می

شود متن نقص دارد و به ساختار نرسيده و دچار فقدان  می
 است.

 دو نوع ساختارگرايی وجود دارد: 
 : Atomic Structuralismنگر ساختارگرايی جزئی -1 
 Palistic Structuralismنگر:  ساختارگرايی كلی -2
شود و بعد هر  نگر، متن تكه تكه می در ساختارگرايی جزئی 

شود.  كدام از قطعات متن، بدون رابطه با كل اثر بررسی می
ی ميكرومتن )خرده  اين نوع ساختارگرايی كاری به رابطه
به عنوان متن مستقل متن( با متن اصلی ندارد و ميكرومتن 

شود و بعد تكه  تكه می شود. يعنی اول اثر تكه بررسی می
 شوند. ها بررسی می متن

در تحليلش، « پراپ»مهمی چند شعر داريم.  در هر شعرِ 
مستقلی در نظر  ی عملیِ برای هر شخصيتِ رمان حيطه

تواند  گيرد. اين نگاه در ادبيات فارسی و تحليل شعر می می
داشته باشد؛ زيرا شعر معاصر دچار بحران ی زيادكاربرد 

سازی است. اگر بسياری از  سازی و در نهايت قطعه سطح
نگر بررسی  ر فارسی از ديد ساختارگرايی جزئیاشعار مشهو

زئيات متن شويم مولف توجهی به ج د، متوجه مینشو
نگری و ديدمان دوآليستی سياه و  نداشته است. فرهنگ كلی

سيك به شاعر ايرانی سرايت كرده و سفيد از ادبيات كال
بيشتر شاعران مهم ايرانی در شعر نو و سپيد هنوز هم غزل و 

كنند. هنوز  نويسند و از نگاهی دوآليستی تبعيت می قصيده می
وارتان همان حسين كربال و آيدا همان مريم در شعر شاملو 

آميز هنوز ادامه دارد. البته قصد  . اين نگاه فاجعهاست مقدس
زنيم. صورتِ  وت شاملو را نداريم بلكه از نگاه حرف میقضا
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ها قديمی است  شعرِ امروز عوض شده اما از درون هنوز نگاه
و ارتباطی بين واحدهای شعری نيست. هنوز در غزل بين 
ابيات ارتباط موضوعی نيست. هدف در غزل زيبايی ابيات 

شود. اين توجهی می است و به ساختار و هماهنگی بی
است برای همين  و به شعر سپيد و نيمايی هم رسيده فرهنگ

شعر فارسی در ترجمه ناموفق بوده است. مخاطب جدی كه 
بيند و قادر  های زيبا می به دنبال تخيل اثر است اما فقط خيال

نيست ساختاری در اثر كشف كند. برای همين اينگونه 
 شوند. اشعار، حتی اشعار شاعران بزرگ ايران، مطرح نمی

نگر در غرب، مانند مخاطب ايرانی، فقط  ختارگرايی كلیسا 
به عنوان ساختارگرای « شتراوسا»دهد.  متن را توضيح نمی

نگر ابتدا كل متن را در مواجهه با چند اتفاق بيرونی قرار  كلی
كند. بعد كل روابط  دهد و برای آن وجه بيرونی معيّن می می

د و در آخر كن ميان متن و اتفاقات بيرونی را بررسی می
اش را  گيرد و نظر نهايی ظر میی اين روابط را در ن مجموعه

ها صادر  اساس اين روابط، رياضيات و ساختارِ ميان آنبر
كند. كار اين نوع ساختارگرا قضاوت اثر نيست بلكه به  می

های  شود و معيارش در شيوه صورت كلی با متن مواجه می
م است. از سيار مهی بيرونی ب جداسازیِ متن اثر و واقعه

نگر، با وجود تعيين اتفاق بيرونی،  ديدگاه ساختارگرای كلی
كل اثر بايد خودبسنده و خودويژه باشد؛ يعنی حتی بدون 

جهانی را درون  با جهان اثر بايد قادر باشد كه آن ارتباط
سبب از اين نظر نگاه ساختارگرايی  خودش كشف كند.

 م و دوباره فكر كنيم.نويسم برگردي میكه به آنچه شود  می
شكنی را مشاهده كرد. توان ساختاری همين بحث میدر ادامه

شكنی، تارگرايی ارتباط دارد. به ساختارساختارشكنی با ساخ
گويند. اما اين به معنای خراب كردن ساختارزدايی نيز می

جزء است. خراب نيست بلكه به معنای پياده كردن جزء
برای نای كشف حجاب كردن كردن از ديدگاه دريدا به مع

است. برای واسازی، نقاط ناهمخوان متن نشان دادن ساختار 
-و در اين نقاط، ارتباطاتی با متن اصلی می كنند پيدا میرا 

بيند. شكند و جزءها را میيابند. در واسازی، منتقد اثر را می
يابد. های آزاد و ارتباطشان با متن اصلی را میيعنی موتيف

نگر اثر را تكه تكه كرده و سپس  گرايی جزئیدر ساختار
-گرايیی مابعد ساختكنند. اين مربوط به دورهبررسی می

ن بيستم، ساختارگرايی ژنی به ی دوم قرست. در نيمه
ك شاخه از پساساختارگرايی را ساختارگرايی پيوست. يپسا

جمله ناميم. من( میDeconstructivism« )كانستراكتيويسمدي»
، دريدا انداصل بنيادی ساختارگرايی را حفظ كرده كسانی كه

به  هر چند كهو ساختارگراهای ليبرو و پيشرو هستند. 
ها و پست كانستراكتويستاند. ديساختارگرايی انتقاداتی كرده

دانند و ی متن میها، هر دو، معنا را زاييدهاستراكچراليست
ود. شمعتقدند معنا در دل متن شروع و در متن تمام می

-هر دوی اين .كنندمیمطرح بحث خود ارجاعی را  همچنين

تواند ارجاع به خارج داشته باشد ها باور داشتند كه زبان نمی
كند و اين سه نحله كند بلكه توليد میو زبان معنا را بيان نمی

 در بنياد باهم فرقی ندارند. 
هايی باهم دارند. پساساختارگراها فرقالبته ساختارگراها و 

دهند و ساختارگراها هم پساساختارگراها به تفاوت بها می
معتقدند معنا محصول تفاوت است اما برای ساختار زبان 

گيرند. اما پساساختارگراها با يك هيئت ثابت در نظر می
برند و به هيچ مؤكد كردن تفاوت، هر ثباتی را زير سوال می

هر متنی،  متنی به عنوان متن نهايی عقيده ندارند و معتقدند
همين شود. به دچار تناقض است و به طور كامل نوشته نمی

-داستان كشف میيا شعر و ، ، متن باز را برای هر متنخاطر

تواند نوشته شود و می ها اعتقاد دارند هر يك از اينكنند و 
بينند. در دنباله داشته باشد ولی ساختارگراها متن را كامل می

شعر ايران در اين باره بسيار صحبت شد. در  ی هفتادِدهه
ما شروع و پايانی نداريم و « شينما»و يا كتاب « جامعه»شعر 

دهيم و اين عكس  ها را ادامه آنتوانيم تا بی نهايت می
من فكر »گويد: ست. دكارت میالعملی در قبال كمال گرايی

كه اين جمله ازنظر ساختارگراها و « كنم پس هستممی
شناسان را  ای مستبد است. چون فاعلتارگراها گزارهپساساخ

كند و پساساختارگراها معتقدند كه اين جمله فقط مؤكد می
شنود و شنود و آن صدای ديگر را نمیخودِ گوينده را می
ست كه های مدرنیگردد. دكارت از گزينهدنبال مخاطب نمی

كند. در ی مدرنيست مطرح میعقل خدايی را  فلسفه
ی كه اشتراوس به عنوان يك پساساختارگرا معتقد صورت

است هدف علوم انسانی، تاسيس انسان نيست بلكه انهدام 
 شود.انسان است. اين عقيده، به زبان خدايی منتهی می

هم ساختارگرايان و هم پساساختارگرايان، منتقد تاريخ 
كنند ی سوسور تبعيت میگرايی هستند. يعنی از همان گزاره

 "وضعيت زبان در هرزمانی كامل است. "يد:گوكه می

دهند. مثلن اشتراوس، های ديگر نيز اين را بسط میدر حوزه
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ی معروف دارد كه عليه ماترياليسم تاريخی سارتر يك مقاله
در آن با سارتر مخالف بود. سارتر معتقد بود جوامع امروزی 

های گذشته ارجعيت دارند و هرچه زمان جلوتر بر فرهنگ
 گفت: فرهنگ نوين بهتر از فرهنگ قبلی است. فت میرمی

شود گفت دو گرايش ساختارگرايی و در كل می
اند. ساختار را نقد پساساختارگرايی عملن منتقد معنا محوری

گذارند و آن را پايان كنند و برای هيچ چيز نقطه نمیمی
 كنند.خطاب نمی

 اين پايان يا عدم پايان و متن ناكامل و ناتمام،
-كند. نمیمدرنيسم وصل می-پساساختارگرايی را به پست

شود انكار كرد كه پساساختارگراها تاثير چشمگيری روی 
مدرنيسم را -ها امروزه پستمدرنيسم گذاشتند. خيلی-پست

دانند. بسياری از پساساختارگراها، فرزند پساساختارگرايی می
در نامند. مدرنيست می-مثل ميشل فوكو و دريدا را پست

شناسه و  يم خود اين دو نحله نيز، ضد فاعلبينحالی كه می
  كنند.اند و زبان خدايی را مطرح میضد عقل مركزی

ها تحت تاثير پساساختارگرايان معتقدند مدرنيست-پست
دهد، نه اينكه بكند تا به جهان معنا زبان استفاده میاز انسان 

 معنای جهان را بيان كند. 
ای واقعی، زبان است. بحث زبان گويند كه خدپس می

ها كه كنم. از طرفی، آنخدايی مهم است كه آن را مطرح می
ی دانند زبان باالخره محصول تجربهبرخورد علمی دارند می

ی انسان است و هر چيزی كه انسان است. مخلوق و ساخته
 ی انسان باشد غائی نيست.ساخته

ه زبان خدايی مدرنيسم مشكل دارم ك-من در اين جا با پست
ام صدای ضجه را بنويسم كند. من بارها خواستهرا مطرح می

بعد از طرح متافيزيك  و ضعف زبان برايم آشكار شده است.
. زبان خدايی را زبان بود كه بحث زبان خدايی مطرح شد

دانند. در صورتی كه خود مدرنيستی می-مركز ادبيات پست
 رت بيان ندارد. زبان اساسن يك كميت ناقص است. زبان قد

توانم خودم را بيان ها نمیمن به عنوان يك شاعر بعضی وقت
نويسم شعرهايی میگاهی آورد. يعنی كنم چون زبان كم می

ها كنم بعضیتعجب می . بعد ندنيستكه آن چيز مورد نظرم 
خواهند با قافيه و اين همه محدوديت شعور خود را می

فاصله  و نيست واقعی شاعر ديگر خود چنين متنیبنويسيند. 
شود. هدف شعر، رسيدن به آزادی بيشتر می شعر و شاعر مدام

 .است اين آزادی عدم اعتقاد به هيچ و است
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ی بينامتنی از ترامتنی و علی الخصوص رابطهفهمِ روابط 
اهميت زيادی برخوردار است. نه تنها در ادبيات و يا در 
هنر، بلكه در امور ديگر نيز، از جمله الهيات، شناخت اين 

تواند به ما كمك كند. برای مثال شما آخرين متن روابط می
در قرآن  .كنيد، قرآن استآسمانی كه در اديان مشاهده می

در انجيل هم  ،بينيد كه در انجيل وجود داشتهاياتی میرو
رواياتی هست كه در تورات بوده، در تورات برخی روايات 

بينيد كه در اوستا وجود دارد، در اوستا نيز چيزهايی را می
كنيد كه متعلق به ثنويت و مانويت است و در مشاهده می

د همان تاج يزم است. ماننئهايی متعلق به ميترامانويت، نشانه
آن نقاشی  كه اندو خاری كه روی سر عيسی مسيح گذاشته

كه روی ديوار غارها از است هايی متن از نقش پسيك نوع 
همان تاج و خارها را ها  در آنمهر و يا ميترا وجود دارد كه 

كه  شود گفته میدر اسالم، در روايات برای مثال  .بينيدمی
دارد، و همين شمشير حضرت علی شمشير دو لبه ذوالفقار 

. در توان ديدرا در كتب باستانی ايرانی در دست مهر می
از شمشير ذوالفقار داريد،  آن نقاشی و يا تصوری كه اصل

متن شمشير مهر است. به هر صورت  متن از پيش يك پس
اين كتب به يك ديگر وابسته هستند؛ يعنی حتی در الهيات 

تن از دين قبلی م پسبينيد كه تمام دين بعدی، يك شما می
اگر بخواهيم با  .ها بسيار مهم استمتن است، و بررسی پيش

ی يك اثر، ايده و يا يك فكر رو به رو بشويم، از فهم رابطه
های قبلی ناگزير هستيم. بايد اين اثر، ايده، و يا فكر، با متن

 ای با هم دارند!بيابيم چه نوع رابطه
هستند كه بينامتنی يكی از ترامتنی شامل پنج دسته روابط 

به . ها خواهيم پرداخت به آندر ادامه  ست وها ترين آنمهم
ای از هيچ خلق نشده است. هميشه هيچ انديشهطور خالصه 

ی پيش فكرهايی هست كه نقش مهمی در خلق انديشه
مستقيم با  ارتباطی تالی . يعنی انديشهاند بعدی داشته

توان شعری رای مثال: آيا می. بداشته است های مقدمانديشه
را پيدا كرد كه پيش شعری نداشته باشد؟ يعنی اين شعر هيچ 

ای با شعرهای قبل از خود نداشته باشد؟ در پاسخ گونه رابطه
 بايد گفت اين كار عملن ممكن نيست. 

فظ، كه همه ما های حامتن بسياری از غزل متن و بيش پيش
های  كنند، غزل حبت میها در مورد آن ص دوست داريم و خيلی

های شاملو، مانی است. پيش متن بسياری از شعرخواجوی كر
ی و بقيه ءوليااأل ةتذكر ،حداقل از لحاظ زبانی، تاريخ طبری

متون آركائيك است و اين متون روی زبان آركائيك شاملو 
اگر شعر نيما را بررسی كنيد، به  همچنيناند. تاثير داشته

همين صورت، پيش متن زبانی اغلب شعرهای ليدر شعر نو، 
های مكتب خراسانی است و زبان شعری نيما به زبان غزل

شعرهای  باشد. از اين لحاظغزل خراسانی بسيار نزديك می
كدكنی و اسماعيل خويی، شعرايی مانند اخوان ثالث، شفيعی 

داقل از لحاظ زبانی، با مكتب ی آشكارتری، حرابطه
-هيچ شعر و شاعری را نمی به طور خالصهخراسانی دارند. 

ی ترامتنی با شعرها و فكرها و توان يافت كه كارهايش رابطه
هنرهای ديگر نداشته باشد. درک اين نوع روابط ترامتنی كه 

د بسيار مهم است و برای نقد نشوبه پنج دسته تقسيم می
رسی، كه به جای تحليل، بيشتر نقش فارسی و منتقد فا

تواند نجات دهنده كند، میبازپرس و جاسوس را ايفا می
منتقد ايرانی،  بيشترين وقتدانيد، باشد. همان طور كه می

 شود گيری از يك شاعر می مچ دانشگاهی و كالسيك صرف
داند كه كار و عملن منتقد و مخاطب و دانشمند ايرانی نمی

ست  كند، تاثيرگيریكه كاری خلق میيك شاعر، يك مولف 
توان دزدی نام گذاشت و با ديدن و هر تاثيرگيری را نمی

شود گفت تمام اين غزل را از يك سطر و يا يك مصرع نمی
 دزديده است.فالن شاعر 

های اين تواند بسيار جالب باشد اگر ما با گونهاين بحث می
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بشويم. اين تاثيرگذاری و اين روابط ترامتنی بيشتر آشنا 
ممكن است تواند بسيار تازه باشد. به اين خاطر كه بحث می

د. ندر مورد آنها مطالعه كرده باشيم ولی به ما ديد نداده باش
اما در حد  بخوانيماز ژرار ژنت ممكن است برای مثال 

زيرا اغلب كسانی كه متون تئوری را  بماندترجمه باقی 
و نهايتن اگر شعر  كنند اصلن درک ادبی ندارندترجمه می

شاملو كارهای دو تا از يا خوانده باشند يكی هم  يینو
در مورد اكثر كسانی كه كار تئوری قضيه اين  اند. مطالعه كرده
توان گفت از لحاظ ادبی كند و میاند صدق میترجمه كرده

تاثير  در اين زمينه بسيارخالق نيستند. يكی از كسانی كه 
در يكی از ك احمدی است. او باب گذار بوده است،

هايش از شاملو به عنوان شاعر مدرن ادبيات فارسی سخنرانی
ياد كرده بود. در يكی از ديدارهای اتفاقی من با يكی از 
منتقدان مطرح از ايشان پرسيدم كه بر چه مبنايی شاعری مثل 

كنيد؟ يا نه تنها شاملو بلكه شاملو را شاعر مدرن فرض می
رانی! زيرا ما فقط فرم شعر را جديد كرديم و تمام شاعران اي

گونه پند و ارزچنان  همدر انديشه باز هم كالسيك هستيم و 
های شاملو نويسيم. ايشان در پاسخ گفتند كه انديشهمی شعر

ترين شعر شاملو در مورد مهمنيز در ادامه مدرن است. من 
خواهی  بحث آرمان)شعری كه درباره وارتان نوشته است( و 

با مشاهده تمام  از طرفیمثال زدم. وجود دارد در آن كه 
توان ديد كه عقالنيت يكی از شعرهای عاشقانه شاملو می

های مهم شعر مدرن و حتی تفكر مدرن ها و مولفهنشانه
ها باورپذير نيستند. چطور ممكن بينيد كه ايناست. شما می

 است آدمی از همسری كه يك عمر با وی زندگی كرده شعر
بنويسد و مدام او را تقديس كند در صورتی كه ممكن است 

در های بسياری داشته باشد. با همين همسر دعواها و جدال
 شاعری مثل شاملو كه عمری را در شعر گذرانده عملنمورد 

پر از حجاب است و از ادبيات  ششعرهاي بينيم كه می
 كند. يعنی هيچ تكنيك و يا هيچ تمیی ما تبعيت میگذشته

شود. اگر در اشعار شاملو به دنبال در شعر شاملو فاش نمی
بوسه های تو »شعر اروتيك باشيم، نهايتن به شعری همچون 

رسيم، يعنی وقتی آن بوسه می...« گنجشككان پرگوی باغند 
گذارد. بايد اشاره كرد دست يافتن به اشعار را به نمايش می

شاعرهای زمان اروتيك از شاعران بزرگ مشكل است. هم
بينيم كه وقتی شعرهای فرانسوی مانند شارل بودلر را می

نويسند، گاهی به شعر غنايی را از روی شعرهای اروتيك می

تجربه را ندارد و زند. ولی شاعر ايرانی اين پورن طعنه می
برای نشر  یدر زمان قبل از انقالب اسالمی، كه محدوديت حتا

. اين ريشه در كنيم ده نمیاثری را مشاهاينگونه اشعار نبوده، 
در قبلن كه فرهنگ ما دارد و برای ما نوعی معضل است. 

شاعر آمريكايی مثل جان اشبری در  ،ايران جشن هنر داشتيم
آن شب شعر حضور داشت و در همان زمان بسياری از 

جان اشبری همان زمان  .شعرای بزرگ ما نيز شركت داشتند
! شاعران ما در نه ماگفت اما شاعران شعرهای اروتيك می

ست كه به  كردن بودند و اين بزرگترين ظلمی حال مخفی
اين موضوع بخواهد  كسیاگر  . حتاادبيات فارسی شده است

ادبی، به جرم بیعيان كند و راحت حرف بزند همه به وی را 
شعوری  گستاخی، خراب كردن زبان فارسی، نفهمی و بی

ست كه در ادبيات ها معظالت بزرگیكنند. اينحمله می
فارسی وجود دارد و برای منتقد نيز به همين صورت بوده 
است. زيرا منتقد ما بر ادبيات نيست و نقش خدايی خود را 
هرگز در ادبيات فارسی ايفا نكرده است. منتقد هميشه از 

كرده و هرگز در ادبيات فارسی معرفی يك كتاب تبعيت می
واهند مچ يك شاعر را خلقی نداشته و همين منتقدين اگر بخ

در صورتی  .بگيرند، بيشتر در حال افشای آن دزدی هستند
شاعر غافلند.  كه شاعر در واقع يعنی دزد از اين موضوعكه 

ايم و اين را خوب درک نكرده اما است يك دزد ماهر
اگر بخواهيم با نگاه منتقدين فارسی به آثار نگاه ايم. نفهميده

دزد هستند زيرا هر شعری كه ی شاعران جهان ، همهكنيم
كند. ما شود شعر و يا شعرهای قبلی را پاک مینوشته می

ها و رسيدن به يك بايد اين را درک كنيم و برای درک اين
 های ترامتنی را ياد بگيريم.نگاه نومدرنيستی بايد رابطه

در مورد روابط ترامتنی، به ويژه روابط بينامتنی، از رايان ژنی 
ه تا جيمز واترز و سالتيگلز و ژوليا كريستوا و بارت گرفت

صحبت شده است. ژرار ژنت هم به طور اختصاصی در 
چندين مقاله به اين موضوع پرداخته است كه بحث وی در 

باشد. ژرار ژنت انواع روابطی را كه اين باره حائز اهميت می
مقدم وجود دارد را به پنج دسته تقسيم  بين متن تالی و متون

 د.كنمی
 . بينامتنی1
 . پيرامتنی2
 . فرامتنی3
 . سرمتنی 4
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 متنی  . بيش5
 ی اين پنج مورد را روابط ترامتنی نام گذاشته است.و مجموعه

 
 
 

افتد كه يك فكر يا يك بينامتنی اساسن زمانی اتفاق می
تصوير و يا يك ايده مشترک بين دو متن اتفاق افتاده باشد 

نويسش آنها نيز يكی نباشد. برای مثال، همان طور  كه تاريخ
های حافظ، كه قبلن به آن اشاره كرديم، بسياری از بيت

ی بينامتنی با شعرای قبل از خود، مثل خواجوی رابطه
ی شاه طهماسب كه بعضی از شاهنامه و ياكرمانی دارد 

خود فردوسی  . البتهست ی فردوسیقطعات آن عين شاهنامه
های روايات خود را از يك شاهنامه و يا افسانهنيز اغلب 

های گذشته افسانه گذشته برداشته است. حال آنكه، مجموعه
ی فردوسی را هم ی فردوسی، و شاهنامهمتن شاهنامه را پيش

 ناميم. ی شاه طهماسب میمتن شاهنامه پيش
 
 
 

هايی گفته تكه متنی پيرامتنی چيست؟ پيرامتنی به اما رابطه
شود كه متن اصلی را احاطه كرده است. مانند اسم متن، می

ی خود متن، كتاب يا اثر و يا اتفاقاتی كه برای شاعر شناسنامه
تواند روی اثر تاثير بگذارد. برای اين اتفاقات می افتد ومی

مثال دكتر براهنی شعر بلندی دارد به نام اسماعيل كه رابطه 
قی كه برای براهنی در عيادت وی از اسماعيل دارد با اتفا

افتد. يك فضای مغشوش و يك شاهرودی در تيمارستان می
هژمونی خاصی آنجا وجود دارد كه همين، خوانش شعر 

گونه روابط، بين آن ی اينكند. همهاسماعيل را جذاب می
ی افتد، يك نوع رابطه شعر و اتفاقی كه برای براهنی می

باشد. يا در بعضی مواقع تبليغاتی كه برای شعر پيرامتنی می
 گيرد، تاثيری پيرامتنی روی بررسی اثر دارد.صورت می

 
 
 

ی توان گفت كه به مجموعهی فرامتنی نيز میدر مورد رابطه
هايی كه خود مولف يا  ها و نقدها و تحليلحرف و حديث

دهد يا ديگرانی ام میخود شاعر درباره آن متن مورد نظر انج

، كنندنويسند يا در مورد آن صحبت میكه در مورد متن می
بررسی متن اثر تاثيرگذار . اين ها همه در شود مربوط می

خوانيد، است. برای مثال وقتی شما بوف كور هدايت را می
ممكن است شنيده باشيد كه هركس اين كتاب را بخواند 

هم به اين حين خوانش آن كتاب  كند. يعنی شماخودكشی می
ی مهم گلشيری در مورد بوف هم به مقاله ها،حرف و حديث

-كور كه آن را صرفن از لحاظ اجرا و به صورت خيلی حرفه

ای كند و هم به نقد باطنی كه در مقالهای و ادبياتی بررسی می
بلند صرفن آن را با يك رويكرد سياسی مورد بررسی قرار 

ی فرامتنی با . تمام اين مطالب رابطهكنيد، توجه میدهد می
  بوف كور دارند.

 
 
 

ای كه متن در آن ی سرمتنی هم معمولن به نوع و گونهرابطه
شود كه در شود و به آن تعلق دارد مربوط میتعريف می

  شود.جا و در نقد ادبی زياد به آن پرداخته نمی اين
 
 
 

. دارد ای مستقيم با تقليد غير هنریمتنی، رابطه ی بيشرابطه
طور كه قبلن هم گفته شد اكثر منتقدين ايرانی مدام  همان

ی سعی دارند رد شاعر را مثل يك جاسوس بگيرند و همه
ها هدفشان اين است كه بدانند شاعر اگر كار خوبی خلق  آن

. مثلن است يدهكرده است در آن چه چيزهايی را از بقيه دزد
يكی از كارهای بزرگی كه زمانی حزب توده در ايران كرد 

خيلی از كتب را ترجمه  ها آن .همان برخورد فرهنگی بود
كردند و سعی داشتند تا ادبيات غرب را به ايران بشناسانند، 

ها ضرر بزرگی نيز برای ادبيات فارسی داشته و باعث اما اين
شود يك نكته كه نوشته میشده است در شعر و يا داستانی 

ی غربی و بگويند اين به فالن نويسنده مشخص كنندرا 
ارتباط دارد و از اين طريق مدام ادبيات و شاعر ايرانی تو 

ی سری خورده است و به نحوی، ادبيات و شاعر و نويسنده
ای كه در تجربه بادر صورتی كه  .ايرانی منفعل بار آمده است

افتد. تنها نمیدر آن اق آنچان خاصی ادبيات غرب داشتم اتف
مشكل ما اين است كه ادبيات فارسی، قرائتی در انزوا دارد و 

فقط خواننده خودمان هستيم. خيلی از شعرهای فارسی ما 

 ی بینامتنی رابطه

 

 ی پیرامتنی رابطه
 

 نیمتی سر رابطه
 

ی فرامتنی رابطه  

 متنی ی بیش رابطه
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افتد و میدر ادبيات ما اگر ترجمه بشوند اتفاقی كه هستند 
گويند وای چه بينشی! چه نگاهی! اما بايد برای مثال می

شود. از طرفی هم ات ما درست ترجمه نمیگفت ادبي
شود كه به مراتب از مجموعه شعرهايی در ايران منتشر می

بيشتر به  ايرانی مخاطب اما .تر استقویها ترجمهمجموعه 
های  مبه سراغ مترج برای اين منظور هم ال ترجمه است.دنب

ها وقتبعضی هم و بدی دارند كه هم اجرای معروفی 
-. در شعر اتفاقاتی میرود مینيست ها  ترجمه آنمعنايی در 

آن  ای بود تا بتوانی آن بايد خيلی حرفهافتد كه برای ترجمه
ممكن است . مثلن و سپس آن را ترجمه كرداتفاقات را درک 

كه شايد در انگليسی چندين  فارسی باشدای در شعر كلمه
ست، زيرا زبان انگليسی يك زبان ني معادل داشته باشد،كلمه 

خيلی مهم است كه شما پس در ترجمه يك جهان است. 
ترين معنای آن موتيف مقيد را در آن شعر بشناسيد و اصلی

كلمه را انتخاب كنيد كه در خيلی مواقع اين موضوع رعايت 
 شود.نمی

متنی معمولن در مورد اين است كه كدام بخش  ی بيشرابطه
متن يا اثر ديگری ايم، از از اثری كه مورد بررسی قرار داده

-گرفته شده است و خود اين رويكرد به دو دسته تقسيم می

 شود كه آنها را
 متنی تقليدی  ی بيش. رابطه1 
 متنی تغييری  ی بيش. رابطه2 

متنی تقليدی هدف اين  ی بيشاند. در رابطهنام گذاری كرده
است كه تا جای ممكن، متن تازه شبيه متن قبلی باشد. يعنی 

مولف تالی اين است كه متن را تقليد بكند و سعی هدف 
خواهد از كند متن را عين آن دربياورد. مثل نقاشی كه می

روی يك اثر نقاشی مشهور كپی كند و كپی آن اثر مشهور را 
بفروشد. مثل اغلب شاعرهای كالسيكی كه غزل معروفی را 

متنی تغييری، هدف اين  ی بيشكنند. اما در رابطهتضمين می
م و آن را به روز كنيم. مثل است كه در متن اصلی دست ببري

شوند و های معروف نوشته میهايی كه از روی رمان نامه فيلم
كند طوری در رمان در اين مورد، فيلم نامه نويس سعی می

دست ببرد كه تاثيرگذار باشد و حتی مشخصات فرهنگی 
انگليسی  دهد. برای مثال اگر رمانكشور ميزبان را تغيير می

كند مشخصات ايران باشد و فيلم نامه نويس ايرانی، سعی می
بياورد و اين فرهنگ را تبديل  متن ترجمه شدهرا در فرهنگ 

كه « اين كجا و آن كجا»ای دارم به نام كند. خود من ترانه

متن اين ترانه يكی  يد كاظمی آن را خوانده است و پيشمج
باشد. )گفته شد می های منصوب به ايرج ميرزا از مثنوی

بان و وزن آن اثر از ادبيات ايرج ميرزا منصوب است زيرا ز
تواند كار ايرج ميرزا دور است و دچار سكته است كه نمی

 .(باشد
سايه از لحاظ تكنيك به  هایتوان گفت كه غزلو يا می

های سايه های حافظ است و در غزلمتن غزل نوعی بيش
 وجود دارد. بسيار تقليد 

ی ی بينامتنی، رابطهطور كلی در بررسی اثر، از سه رابطه به
متنی تغييری زياد استفاده  ی بيشمتنی تقليدی و رابطه بيش
كنيم. در بينامتنی هميشه در متن تالی و مقدم چند چيز می

كند كه با ها ما را وادار میمشترک وجود دارد و آن اشتراک
متنی تقليدی، متن تالی  گارد با اثر برخورد كنيم. در بيشاين 

كاملن برداشته شده از متن مقدم است. در بيش متنی تغييری 
ی متن مقدم است. اين سه هم، متن تالی، تغيير داده شده

ها  رابطه، گاردهايی است كه منتقد در بررسی اثر از آن
كند و روی تاثيرگذاری بين متن تالی و متن مقدم استفاده می
 كند.تمركز می

ها )يعنی دو نوشته و اثر متن ی بينامتنی، پيشبررسی رابطهدر 
ها با هم فرق دارد(  كه با هم رابطه دارند اما زمان نويسش آن

هايی هستند كه ها متنهستند كه نقش كليدی دارند و اين
ها را خوانده است و شاعری كه متن تالی را نوشته قبلن آن

متن تالی تاثير  به طور عمدی و يا ناخودآگاه روی نويسش
 گذاشته است. 

ی بينامتنی مذكور و بينامتنی  بينامتنی را به دو دستهاساسن 
كنيم. در بينامتنی مذكور، مولف در متنی نامذكور تقسيم می

ی نويسد يك تكه يا سطری را كه متعلق به نويسندهكه می
دهد و در پانوشت اسم شاعر ديگری است در گيومه قرار می

كند و اين نوعی بينامتنی مذكور است را ذكر میيا نويسنده 
شود. به همين ترتيب يعنی به مخاطب اطالع داده می

كند. نويسنده، يك نقل قول را در داستان يا رمان ذكر می
گويد: به قول برای مثال سيد علی صالحی شعری دارد كه می

همين جمله )نام تمام ست، كه  سپانلو نام تمام مردگان يحيی
ی سپانلو هم وجود دارد و سيد  ست( در نوشته ان يحيیمردگ

كند كه جمله متعلق به سپانلو گونه اعالم میعلی صالحی اين
باشد. خود سپانلود نيز اين شعر را متأثر از يك شاعر می

كند و نشانه يا نويسد اما اين را اعالم نمیفرانسوی می
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سپانلو را ای هم وجود ندارد، به همين دليل اين شعر گيومه
كنيم. بينامتنی نامذكور با توجه به بينامتنی نامذكور بررسی می
های اثر پنهان است و آن دسته از بينامتنی است كه در اليه

كند كه اين تكه يا شود و مولف اشاره نمیاظهار و اعالم نمی
روش اين  كهبخش متعلق به فالن شاعر يا نويسنده است 

م تلقی شود. البته اين را هم تواند نوعی سرقت ادبی همی
ی انواع بينامتنی نامذكور سرقت ادبی و بايد گفت كه همه

ها به ها اين تاثيرپذيریشود. خيلی وقتهنری محسوب نمی
داند كه دارد يك صورت ناخودآگاه است و نويسنده نمی

كند. طبق ی نزديك به يك اثر ديگر را وارد متن تالی میتكه
توان ديد كه تاثيرگيری چه ح داده شد میاين پروسه كه توضي

گيريم. مراحلی طی كرده و ما چگونه از يك متن تاثير می
خيلی از شاعرها داستانی را كه برای كس ديگری در زندگی 

ی كنند و اين خود در رابطهاتفاق افتاده را تبديل به شعر می
آن  بينند و ازها هستند يك فيلم میبينامتنی تاثير دارد. خيلی

ی ست و رابطه پذيرند و اين هم نوعی بينامتنی تاثير می
تر گرفت، ترامتنی با متن تالی دارد. ترامتنی را بايد جدی

بخاطر اينكه با دزدی، با تقليد، در بعضی موارد اشتراک دارد 
ر بعضی موارد ندارد. در بعضی موارد خالق است و در دو 

كند. برای مثال جايی ديگر نويسنده عمدن اين كار را می
نوشتم خيلی تحت تاثير وقتی پاريس در رنو را می

ترجمه مديا )مايكوفسكی بودم و آن شعر بلند مايكوفسكی 
با اينكه زبانش مورد پسندم نبود، برايم پتانسيل  (كاشيگر

-عجيبی داشت. من در پاريس در رنو به طور عمد می

شعر خواستم با مايكوفسكی ديالوگ داشته باشم و در آن 
عمدن دو سطر را عينن در گيومه قرار دادم، منتها ذكر نكردم. 

كنم. برای اينكه يعنی دارم در آنجا با مايكوفسكی ديالوگ می
خواستم در متن خودم بخشی از نگاه مايكوفسكی را می

كنند كه در متن خودمان از ها به ما كمك میمتن بياورم. پيش
ك است كه در ادبيات توضيح استفاده نكنيم و اين يك تكني

گويند. يا همان تمثيل كه كالسيك هم به آن تضمين می
شما به يك داستان اشاره وقتی همين كاربرد را دارد. مثلن 

خواهيد ارائه بدهيد به فكر و غزل و اثری كه می كهكنيد می
 و از طرفی مخاطب آن داستان را خوانده باشد، كندكمك می

ار كنيد. به همين منوال وقتی ديگر نيازی نيست آن را تكر
-آوريد، اينشما در شعرتان نام مجنون يا فرهاد يا ليلی را می

ها هست كه مثلن ها خود داستانی دارند و فرهنگی پشت اين
مجنون بدل به يك اسطوره شده و همين يك كلمه به تنهايی 

شاعر از طريق كند. متن را در متن تالی ايفا می نقش يك پيش
دهد و ها، خود را توضيح میمتن ها و پسمتن همين پيش

ها همه گذارد. اينارتباط خود را با جهانِ معنا به نمايش می
های مهمی هستند كه منتقدين جديد بايد به آنها توجه بحث

نويسم و شاعر ديگری كنند. برای مثال اگر من شعری می
نويسد و حتا از يكی دو متأثر از اين شعر، شعر ديگری می

كند، بايد ببينيم در ذيل اين شعر سطر من استفاده می
به جای ديگری برسد؟ اين كار دهد تا خالقيت به خرج می

ها فقط به يك خيلی اهميت دارد. اما متأسفانه بعضی وقت
همان كاری كه در شعر  به عنوان مثالانجامد. تقليد می

لوركا « پنج عصر»شعر  كه وقتیو انجام گرفت « ساعت سه»
 .زمان منتظر دختری بودمشنيدم و هما با صدای شاملو میر

ناگهان زنگ زد و  آيد، دانستم هميشه سر وقت میبا اينكه می
پنج عصر شعر با  اين اتفاق تواند بيايد.گفت به دليلی نمی

ز پنج عصر شد. در اين شعر اصدای شاملو تركيب  ولوركا 
اما خيلی از  شود.متن استفاده می لوركا به عنوان يك پيش

منتقدين ايرانی بدون اينكه به اين نكته توجهی داشته باشند 
گفتند عبدالرضايی اين شعر را از لوركا دزديده، و اين نهايت 

-بالهت است. زيرا در شعر با استفاده از نام شاملو و آدرس

هايی كه وجود داشت به نوعی اعالم شده بود كه اين شعر 
ی فته است. اينجا نوعی رابطهاز پنج عصر لوركا تاثير گر

بينامتنی مذكور وجود دارد يعنی برای مخاطب اظهار شده 
ی است و نيازی به توضيح نيست. و به همين ترتيب رابطه

بينامتنی با مهدی و يا سوشيانت و ... . بينامتنی يك شعار يا 
حرف نيست، متأسفانه ادبيات فارسی، بوطيقا ندارد و ما 

ه به ادبياتی تازه دست يابيم بوطيقانامه ناگزيريم برای آنك
  نويسی انجام دهيم.

 
 
 

 شاعر از كالسيك غزلی مدرن، پست شعری در اگر

 اين آيا بياوريم؛ خود از كالسيك، غزلی يا ديگری،

 خير؟ يا است بينامتنيت جزء دو هر

 پرسش

 

 پرسش

 

www.takbook.com



 فایل شعر | 137

 

 
 

 متن از تكه يك هستيد. يعنی طرف متنی بيش با دهيد،می قرار شعر دل در و آوريدمی ديگری شاعر از را شعری كه هنگامی

 شود.نمی محسوب سرقت اين نويسيد،می خودتان را متن باقیِ كه آنجا از گيريد ومی ديگری شاعر از را

 به آن در را صداچند و بنويسيد صدايیچند اثری خواهيدمی گذاريد؟ شمامی شعر آن روی مدرن را پست نام چرا حال

 پيروزی، غزلی تا جنگ جنگ شعر در كه است همين است. برای همراه قالب و زبان چند صدا، باچند بگذاريد. اين نمايش

 چندفرمی و چندقالبی چندموضوعی، كه ستشعری صدايی،چند شعر نوع ترينمهم نظرم ام. بهكاشته شعر دل در را خودم از

 استفاده خود كالسيك قلم از ام،نوشته شاهرودی افشين با كه «شينما» از بخشی يا «پيروزی تا جنگ جنگ» در است. مثلن

 . كنم وارد را ديگر صدای يك خواستممی كه بود زمانی دقيقن ام و اينكرده

 آن اوقات بعضی دادم. نشان قالب در را اجرا طلبد. من اينمی اجرا فرم، اين و خواهدمی فرم صدا اين كه داشت توجه بايد

 آنجا در همين، برای شد.می اجرا صدا آن توسط مقيد موتيف يك بود، بلند شعر كردم و چون مقيد موتيف حاوی را صدا

 رسيدم. مورفيك پلی شعر به نهايت در و كردم مطرح را هم تمی چند و فرمی چند چند صدايی، بر عالوه
 نوشتم هفتاد یدهه اواخر در را مانيفست آن كه است تازه بحثی اين ندارد. رمان مورد در باختين بحث به ارتباطی مبحث اين

 در باشد. مثلن كرده تركيب همبا را فرم چند كه نداريد فارسی، شاعری شعر در ساختم. شما شعر آن، چند براساس و

 تئاتر و فيلمنامه كوتاه، داستان ژانرها، شينما، انواع در نثر هم داريد. حتی و نيمايی شعر غزل، رنو، در پاريس بلند ی منظومه

 افتد.می زيادی اتفاقات آن هایپانوشت در داريد و

 یآوريد، رابطهمی ديگری شاعر از كالسيك غزلی شما وقتی بله، بگويم خواهممی. شودمی ژانر مالتی اثر، اينجاست كه در
 متنيت بيش و ترامتنيت ست. يعنی ترامتنی یرابطه از ایمجموعه زير متنی، بيش. ستمتنی بيش یرابطه بلكه نيست بينامتنی

 فرمی چند اثری شما كه ندارد. چرا بينامتنيت به ارتباطی باشد، ديگر خودتان ینوشته غزل، اگر حال د.ندار مصداق اينجا در

  ايد. نوشته
 ست. منتهافرمی چند نيست. بلكه مدرن پست اصلن كه صورتی دانستند. درمی مدرن پست شعری را رنو در پاريس هاخيلی

 هفتاد یدهه در كه نگاهی نوع كند. در وصل جايی به را شعر داشت قصد سرعت به و دانستنمی را اين ايرانی منتقد

 خودم شعر نوع و ژانر آن مورد در من حاضر، حال در نبوديم. مدرن-پست اما كرديممی استقبال مدرنيسم-پست داشتيم، از

 و امكرده بحث موردش در جا اين گذارم كه درمی نومدرنيستی را اسمش دادم، ادامه امروز به تا و كردم شروع آنجا از كه
 است، قرار دارد.  شعر جهانی سايت وب، كه پوئتری اينترنشنال سايت در قالب، همين آن، تحت یترجمه

 به نوشته باشيد، ارتباطی خودتان را غزل ست. اگرمتنی بيش نوع از ترامتنی یبياوريد، رابطه ديگری شاعر از اگر را غزل پس

 آن برويد. البته موضوعی چند يا صدايی چند سمت به ايدخواسته و كرده اجرا فرمی را چند اثر فقط، اينجا ندارد و بينامتنيت

 بندی نمود. طبقه برخورد كرد و آن را آن با توانمی گاردی چه با فهميد تا خواند بايد را اثر
 
 

 پاسخ علی عبدالرضایی

www.takbook.com



 فایل شعر | 138

 

www.takbook.com



 فایل شعر | 139

 
 آمنه باجور

 
  پاها این الی

 ال از ام کشیده پا جایی
 "عزیزم بخاب شود نمی طوری" الالیی با و

 ام نرفته ال به
 ال به ام نداده پا

 بشود که هست طوری همیشه
 بشود بخاهد

 من با بشوی طوری و
 و السی می است بار آخرین که

 ما زیر بزند ت منی
  شو عاشق
 بعدها وگرنه

 شود می
 هاست حرف این از تر تنگ

 هام هفت که
 بشود ات اندازه ها هفته
 شود نمی

 تنهاست هام دست
  تنهاست که جاست این و

  را خودش کارزار
 زند می زار من در

  تنهایی
 ست گلوله
 گلوله یک

 جنگ ی بازمانده آخرین تفنگ گلوی در 
 آن با تنها شود می که

 کرد خودکشی 
  دادم پا ات بووووسه آخرین به تنها من
 دادم ال

 بکنی را فکرش هرچه
 بکنی که چقدر هر

 دادم
 ... خودم به

 
 بهار توکلی

 
1. 

 جای من
 دیوار خانه کوبیدباید تو را به در و 

 برای حبس تو در خاطر
 باید مدام توی چشم باشی

 این گونه بیشتر دوستت خواهم داشت
 دارم

 کم کم
 از تو متنفر می شوم

 و این اصلن برای قلب مادرم خوب نیست
 حتی برای کودکی

 عکس افتادای از  گوشهکه در 
 

2. 

 تاریخ برای دنیا
 چیزی جز جنگ نداشت

 برای معشوقم
 تاریکی چیزی جز

 برای من اما
 ای بود کاره گ نیمهجن

 شت مرا در تاریکی ک که می
 آغوشی که هربار فشردمش

 با ضربان بیشتری
 ضربه زد
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 علیرضا توکلی
 
1. 

 شود می تمام که ام کاری شیفت
 کنم می جمع را خودم تمام نا
 گیرم می بست در

 مرا انتظار گرمی آغوش که چاردیواری به گردم برمى
 کشد نمی
 دلیلی بی های بوسه

 گاهی گه های محبت
 زنم می صورتم به آبی

 فهمم می توالت آینه توی
 ام خسته خودم با آشنایی از چقدر

  شاشم می سرپا هنوز من
 هستم پس

 ست کرده کشی خط را ام پیشانی که گیرم می را دردهایی رد و
 شود می روشن که تلویزیون

 شوم می منجمد آگاهیِ اسیر
 خوردن از بعد که رویی نیم تدارك در

 دهد مى اکران است من زندگىِ که را سکه روی یک
  ها ساعت

 اند روزمرگی اسیر بار یک ساعت دوازده هر
  سکه این دیگر روی جستجوى در من و

 . دهم می تن ها فاحشه مثل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. 
 من از تکه هر

 کشد می تیر دنیا از ای گوشه در

 داری ی  چوبه برای گاهی

 آتش ی جوخه برای گاهی

 انسانی دیوار من از هر تکه

 تنها که تفنگی ذهن در

  جواب دهد می پس صاحبش به

 برلینم ی فروریخته دیوار من

 شعرها جماهیر اتحاد در

 دارم دوستت نفهمند تا آزادم کبوتر

 ها واژه متحده ایاالت در

  صلحم و جنگ من

 مغزم از کره نیم دو جدال در

  من از تکه هر

  دنیا از ای گوشه در

 روشن کند می را جنگ آتش
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 خرّمی پارمیس
 

  عرق گندِ بوی
 !مستی
 روز هر را ات گیری ماهی قالب

 روی می استخر به
  را ماهی هروقت بگیری که
 نیست موجود که آبى از

 ای شده سقط
 گاد مای اوه شب هر و دنیا دانِ زباله در
 بینى مى آسمان بیالخِ را ماه
  ی فلسفه از چرکین دل
 بودن ى افه یا

 مادرت سرت بر زند می و زنی می تلخند
 سوت کشد می مونالیزا مغزش با داوینچی که
 شوم مى شوت من و

 !سلول در دوباره
  ست داروخانه جهان

  ژلوفن یعنى تو عشق و
 خانم؟

  عشق شما
 !ببخشید

 دارید؟ سورپرایز شلوارتان توی
 !مستم گندعرق بوی از

 شوم غرق که حمّام روم می
 هایت چشم دوشِ زیر
 !پاواراتی آهنگِ ضرب زیر
 

 

 

 

 

 
 
 

 مجتبی دارابی
 
 آمدی که شعرهام به

 سطرهام الى

 بده جا را خودت

 ها اولى شاید

    باشند شده اشغال

 شد مچاله هم این! عه

 

 رسید خواهی سطر کدام ساعت در

 هام ابژه بینِ که

 کنم ررزو برات جایی

 

 لطفن بعدى سطر"

 "ست جا آشغالی این

 

 آمدنت از قبل های متن پیش در که باید

  را سطری

 کنم قربانی تو براى

 بار این شاید که

 شود دعا برایم شانس کمی

 هام شلیک بین من و

 بعدی سطرهای به

 لول کاغذ الی را ای جنازه

  آخر سطرهای این در تا

 عمیق پک چند از بعد

 برگردم وسط سطر به

    هنوز؟ نیامدی                                
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 رضایی سپهر

 
 هیلز بورلی

 شاید تو بی

 باشد زده طاعون زشتِ هایِ خیابان

 آباد اسالم

 کابل

 تهران همین اصال

  راستی

 را ات نشانی دارم

 کنم می گم

 !بود کجا

  ات نشانی از

  فقط

 بَرَم از را خرمشهر

 بلدم خوب را هیروشیما

 شدم گم اگر

 دهید تحویل امانات صندوق به مرا

  نفر یک

 گیرد. می تحویل مرا حتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 زمانی مریم
 

  مانیتور از شلیکت
            مسلسل های گلوله آخرین

 بود خاورمیانه اتفاق ترین مهم
  پنجره از نیفتادیم که
  در

  خیابان
  خانه بام پشت حتی و

  چیز همه
  بود پشت از
  پی در پی های بوسه و بود پشتى درِ
  ارشاد گشت جز
 گذاشت نمى هامان شانه روی دست دیگر که
 بودی نهان خانه پستوی در

  یافتمت
  کشتمت

  بود خوبی جای کمد و
 «کرد باید نهان خانه پستوی در را قتل»
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 سوادکوهی قارن
 
 ست؟ خوب باشم شده رها هایت دست از
 دارد جا که جایی تا ردِپایت از
 ست؟ خوب باشم رفته در

 و باشم زده سیگار، این به پُکی تو با که ست خوب
 و باشد شده شب،

 عینک پشت از
 باشی پاییده را، پرده
  و باشی کرده پیدا را، خانه
 باشی کرده نگاه صورتم توی خوب
 .خورد ترك ام پیشانی و کرد پارس هایم چشم در سگی من،

 ست خط سر نقطه درست اینجا،
 آوردن دست به و دادن دست از سر در درست

 شدن عمل وارد هایت، دست با
 "نیست جنگی اما عملیات"

 بدهکارم هایت چشم به هایت چشم ی اندازه به فقط من
 .ست خوب ات بدزدم ، ات بدزدم از را قدر همین و

 دانم می
 شعر این شود نمی خوب

  سطرها این
 .آیند نمی کنار هم با
 
 باشم کرده بیدارت که کردم بیدارت رفته خواب خطوط از

 !بیارام ، آرام های خواب کنار کمی! حاال
 دیگرند هم کنار در ، ها رمه
 نیستی تو اما
 افتد می زمین به کال آسمان از سیبی نه
 .الفبا الی البه شود می پرچم یی جنازه نه
 الفبا الی البه در

 گیرد می حال وصف تو از فکرم
 افتد می تو روی به وزنم

 
 
 
 
 
 ها ورقه اما

 .دارند صدایی بی های وزن پراکنده های ورقه
 ناپذیر خیره های چشم زیبای

 بپذیر را ام پریشانی
 مدارا کلمات از خطوطی ام پیشانی بر
 ست مختلف حرف چند و

 باشی کرده تفتیش توانی می موهایم از را اش باقی که
 .ست خوب باشم کرده که هم اغراق دیگر

 بگذریم که هایت ست خوب از
 به است متصل تو ضمیر

 هم من که من
 با دارم یی رابطه
 تو که روزی

 برگشتی و گذاشتی
 تا
 هم من و رسیدی من به

 !حاال
 کنم گوشزد کلمات، این به باید فاصله چقدر

 منی میان در تو
 آرزوهات ی اندازه به یی واژه من، و

 .کنم نمی پیدا
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 زاده      جبار شافعی
 
1. 

 ت را بگیرگوشَ

 فحش است

 شنوی هرآنچه می

 این ترانه

 کجایش عاشقانه نیست  هیچ

 در باغ سیب

 به هم دو عاشق اند پیچیده

 پچ در پچ

 مثل دو عاشق

 اند به هم که پیچیده

 در پیچاپیچ

 سیل

 زند به در  سر می

 زند به دیوار  سر می

 زند به هرجای زمین سر می

 رسد به باغ سیب می

 بارد باران نیست که می

 ای فرشته

 اندازد بر زمین تف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
 شعر این درآورده را شورش

 افتد می اتفاق گردو پوست در

 پنجره            زن

 زن                پنجره                

 شعر این زن

  شرقی ی کره نیم در

 پنجره به مانده اى دقیقه

 افتد می غروب توى

 آفتاب از پیش را پنجره این لطفا

 بگذارید غربی ی کره نیم در

 شعر شاید

 بیرون بیاید گردو پوست از

  پنجره پشت بیفتد اتفاق زن

 کند نگاه را مرد و

 افتد مى اتفاق که

 خیابان در 

 شعر این درآورده را شورش

 افتد می اتفاق گردو پوست در

 زن           مرد

 مرد               زن                

 شعر این مرد

 غربی     ی کره نیم در

 زن به مانده قدم یک

 خیابان از رود می

 را شعر این زن لطفا

  شرقی ی کره نیم در بگذارید

 شعر شاید

  بیاید بیرون گردو پوست از

 خیابان در بماند مرد

 کند نگاه را زن و

  افتد مى اتفاق که

 خیابان در

 شعر این درآورده را شورش

 افتد می اتفاق گردو پوست در

 

 مرد      پنجره      خیابان     زن

 زن       پنجره     خیابان    مرد 
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 علی صنایع
 

 بود نیکوتین مستعارت اسم
 تو به فقط دهم مى لب که منی برای اما

  کاغذی آلت با هستی دزدمونایی
 خواندم می اتللو که دیشب
 نبود حواسم
 خوردی تلو تلو دهانم در زیادی
  یکهو

 شد کوچک ت درازى
 نفهمیدم هم آخرش

 تو به من ام کرده خیانت یعنی
 تو؟ به من یا

  بودم داده هدر که را اول تیر پنج
 حیف

 دارند تیر شش ، تیرها هفت 
 من یا من دوراهی در پس

 کشم مى را تو
 بعدی پاکت دنبال روم می و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 طلوعی نازنین

 
  بزرگ غول این

 بود کرده تکه تکه را هایم تکه که

 بود                        جامعه

  کاری سیاه را ها چشم

  کاری دست را بینی

 فراری را مغزها

  چینی ی گربه این

 بود لوس عجب           

 نبود
 !شد            

 غول این هاى دست به

 !محتاجم چقدر              
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 حافظ عظیمی
 
1. 

 !نه: بگویی برداشتی را گوشی

 نیست من پاسخ تنها این

 شنوی می صدایی داری تو

 گذاشته، سر پشت را مغز که

 را، پیش های دندان زبان، اعصاب، ی رشته

 را، حنجره

 گذاشته سر پشت را، صوتی تارهای

 را هوا های ملکول شمار بی آن حتی

 تکان هر با فاصله این در که

  "!نه اند گفته بار ها میلیون

 بمان باشم گفته گیرم

 کردم می چه باید

 را فاصله این کنم حفظ که آن جز

 تو پاهای از

  SKY بگویی او به روزی ناکرده خدای اگر که آسمانی آن از

 کند تغییر که چیزی تنها و ببارد باز و ببارد هم باز

  باشد آسمان ی واژه آرایش

  کردم می چه باید

 فاصله این در را خودم کنم حفظ که آن جز

 اشک های قطره این شود حفظ تا

 تن از مانده باقی خشکیِ% 51 این به نگاه با نه وگر

 سوگوارم شود می باورشان نفر چند

 

 منی کنار عکس هیچ در زمان چرا

 را؟ ات یقه گیرد نمی

 کنند نمی دار خش ای ذره ها فرسنگ چرا

  را؟ صدایت

  تصویرت آخرین جز هایم خواب چرا

 را؟ دیگر ای پرده کنند نمی رو

 
 
 
 
 

 باشی گفته گیرم

 بمیرم که روم نمی

  مرگ از ترسم می

 چرا؟ دروغ

 های شکل به هایت لب ببینم و روزی شوم بیدار که این از
 مختلفی

 ام نبوده خواب گویند می

 است رفته چه هر از ببینم

 من در مانده اثری

 رفتن از پیش اما تو

 را اثرت ای کرده دور

 چیز همه این روی از پرد می که الکلی مثل

  حتی چیز همه

 ها هیزم

 قدیمی های عکس

 حتی من سر از

 !جنم؟ کو ولی

 چرا؟ دروغ

 

  سیگار کردن روشن جز گیرم

 کبریت از بزند سر دیگر کار هزار

  دیوارها

 سپرند می خاطر به را رو روبه عابر هزاران نه

 تنها که نفری چند آن نه

 غروب تا صبح ی فاصله در

 کرده خالی را شان پشت

 طور همین ها میله

 طور همین ها پیراهن

 کردم می فکر چرا پس

 گفت توان نمی یعنی راه راه
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 داده تن کدام بوده، اول کدام

 کودتا رنگ کدام است، توطئه رنگ کدام

 کردم می فکر چرا پس

 بودم ات زمینه در که گونه آن

 بودی ام زمینه در که گونه آن

 کردم می صدایت تنها باید

 !رفیق

 آزادی سفید، پیراهن این با وقتی

 مرز از عبور برای

 

  باشی گفته گیرم

 ندارد مرز که رفاقت

 زنی می صدا را نامم

 زنی می صدا را نامم

 بلندتر را نامم زنی می صدا

 ترس مطمئنم بار این و

 کند می پر که ست دستی همان

 را هایت لب و  ام شانه بین ی فاصله

 بدوزم کسی چشم در چشم و برگردم مبادا

 را ام چهره بهترین که

 کرده حبس هایت چشم عدسی در

 گذاشتی را گوشی

 مرز ی واژه شکل به نکردن فکر تا

 باشد کسی دسترس از طناب کردن دور

  او به ای بسته دل که

  مختلفی های شکل به پیشتر اما

 زده خودکشی به دست
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.  

 آمده دنیا به تو از تر پیش سال بیست

  دیوارها بیشتر به

 ها سقف بیشتر به

 ها پنجره بیشتر به

  فکر نکردن فرو به

 لذتی هیچ در

 ای فاصله هیچ در

 داده تن تو از تر پیش سال بیست

  ای فاجعه چنین اعماق در رسوب برای پس

 بدهی تن خودت از تر پیش سال بیست به باید

 یعنی تو از تر پیش سال بیست

 بشود هم عاشق اگر که ساله چهل مردی

 ندارد نوازش در دستی

  یعنی تو از تر پیش سال بیست

 بشود هم عاشق اگر که ساله چهل مردی

 اندیشد می اتاقی به بوسه از پیش

 بماند خالى قلبش در همیشه برای تختی تا

 یعنی تو از تر پیش سال بیست

 بشود هم عاشق اگر که ساله چهل مردی

 ست ای رفته دست از جوانی کردن خالی برای تنها

  تواند می بار یک ساله هر که زنی در

 بیاورد هایش چشم جلوی را اش کودکی

  آخر سر و

  یعنی تو از تر پیش سال بیست

  هربار که ست ساله چهل مردی

 ساخت ای خانه برای دری

  شدن خارج برای تنها

 شدن دور برای

 دستانت

 ست کارگری دستان

 آمده دنیا به تو از پیشتر سال بیست که
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 دانیال فروتن پژوهی
 
1 . 

 شود می باز که در

 شود می بسته حتمن

  آید می پدر

 آید می پدر قطعن

 عقب بُردم کمی را فیلم

 رود می دارد پدر

 رود؟ می پدر

 !رفت پدر

 شود می باز که در

  شود می باز فقط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. 

 بیرون رود می پنجره این از که مانیتور نورِ
 شود می الله ای زده رگ خورشیدِ

 چشم، پروفایلم از افتد مى و
  خورد می کلیک خیابان کفِ
 شود مى سُرخ که سفیدت روی زرده دو تُخمِ مثلِ
 سرازیرم بندر خودِ تا لبانت سوارِ
  مرگ و من
  ریل سوارِ اگر
 شهر این کُلِ دریا توى بیفتد تهران اگر مترو اگر

 ایران تو چشم در شود غرق و
 تو یادِ اُتاقم، سنندج،
 نرفتم که اشتباهى عجب

 خورد دستش یا کرده بالکم که الیکی مثلِ
 دریاست دارد لب ردِّ که فنجانی کند می خیال خود بی

 کند می تو ها تن صرفِ صُبحانه نشیند می تو با که ام تنهایی
 توش کنم می قاشق که وقتی تویى عسل

 دستم از افتاده حاال همین که چنگال حتِّا
 نرم پنیری تکه مثل میز زیرِ

 سفید ای کشیده دراز ای، افتاده
  ساحل بر اى گرفته آرام صدف مثل
 کنم بیدار را خانه نیامد دلم
 گُربه مثل
  موج مثل

 بخوابم جاکفشی زیرِ خزیدم
 مانیتور از چشمت، از افتادم که
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 شیما قاسمی
 
1. 

 ام           بغض گلو بیخِ تا
 باال آورده
 پستانم از دوشیده که گاوى
 را شیرم

 شاید نیامده دنیا به
  ات آغوش توی تنهام جنگلی که 

  موذی اى خوره
  مرا خورد می دارد

  کند مى زیرم و
 پتو روى پلنگ مثل
 خیس الى رفته هاش ناخن که

 م سالگى هفت الى
 قطارى هیچ با گردد برنمى دیگر که
 تونل دو
 طویل غارِ دو

 اند من خیس هاى چشم
  اند راهزن که هات انگشت با و

 منم که زنى ... می ناکجا به
  صدا بی و آرام و
 زنى می غلت هى 

 زنى مى غلت هى
 کند گیر دیگر شاخِ دو الى زمین تا 
  گاوی مثل و

 ! پستانم از بدوشد

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. 

 ! بود غصه باردارِ زمین
 ما دیوانگیِ مثل تولیدِ

 هایی گرگ گاه جوالن
        کردند مان پاره تکه که
 سر با ام آمده دنیا به
  را کودکم بماند یادم که

  آمدنش از پیش
  کنم گریه سیر
  زندگی ی دره جهنم در روز

 بینم مى بهشت خواب شب،
  دنیا آن که دانستند می کاش

  خورد نمی دردی هیچ به خاکسترم
 را دخترم و

  دیدم نمى خواب در
 "!مادر نیاورم دنیا به "
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 نژاد سمیافرشاد ق
 
 کنی            نگاهم اگر

 کشم می طول

  بخندی وقتی

 خندم می و نویسم می را سطر این

 بماند دستم روی اگر نیست مهم و

 دستت

 کشد می طول بدنت

  کنند می حرکت که هام انگشت

  افتند می هم جان به مترها سانتی

  خندی می و نویسم می را سطر این

  بماند دستت روی اگر نیست مهم و

 دستم

 کشد می طول انتظار

 در

  دقیقه پنج عرض در

  محکم پوشد می را هاش لباس

 نویسم می را سطر این

 بماند دستم روی اگر نیست مهم و

  دستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 قهرمانى فاطمه
 

 نارنجى رژِ آسمان

 برنزه آنقدر

 شد پریود دریا که

 نداشت عادت قرمزى به

 کرد مى خطى خط را افق که کوچکى ماهِى

 بود ها شن زیر آنکه و

 ساخت جنون از حجمى

 ست ماهرى چترباز که من قلب تا

 آبشار بریزد ایفل روى

 

 کرد استراحت زمین پس

 شد غرق زمان

  دریا و بیدار ها جلبک و

  کتمان را درد

 بلند آمد شب

 گرفت دچار او و

 ماه ندیدن مرض من هاى چشم
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 محمدگنابادی
 

 ها داستان
 ترجمه های رمان

 تکراری؛ های غزل این و
 پرى مى تو سطرسطرشان در
 نامت همه این بین که من و

 روم می خواب به
 ام رفته

 پرید بیرون ها کتاب از یکی قهرمان از کسی
 عامیانه ای ترجمه با

 تهران از جایی در برد تو خواب به مرا
 مسیرها تمام روی بکشد خط داشت عادت

 هایت قدم انحنای شکل و
 بیرون ام پریده ها ترجمه از یکى خواب از من
  میانی صفحات از یکی میانِ سطرى از

 بود آمده مورد بی تو نام
 لندن در بودم کرده خبر را شام میز من و
 هایش شب و لندن از دیگری سطر و
 را خیابان های عطرفروشی که مردی و

 گشت می تو نام از ای شیشه دنبال
 کشاند می ات گذرنامه از خوابی رخت به را شاعر بچه پسر یک
 را خواب پراندم کاره نیمه سطرها آن از من

 انبوهی به اند داده عادتم هرشب
 بیاورم را نامت که آن بی

 هایت معشوق همراه
 شوم سرازیر را ها کتاب سطر سطر

 ببندم چشم ها کوچه در ها آن خیالی های بوسه به گاهی و
  کشیده پس ها خواب از را پایش انصاف چقدر
 منم این
 باشم گفته که آن بی
 باشم رفته که آن بی
 باشم پريده كه آن بی

 باشم شده حل میزی روی های قرص در یا
 شوم می کشته کتابی هر آخر صفحه

 

 جبیانرامین 

 ختم
 

 چیزی اینجا افتاده دمر شده 
 شکلش

 از تاشدگی پشت، کمرنگتر   
 با قد متوسط  

 عقوبت باران در راهبندان، کلمات را از تکرار بی نصیب کرده 
 کلمات پر آوازه 

 کلمات درخون خود غلتان 
 بریده، و ابر را در سفیدیِ خود غلتان

  رفته را-و چنارهای با سر به خیابان
 به آذری 

 که پشت میله ها، سفید
 غلتان درخون خود است  

 به آذری 
 گرفته گی دچار شده و بالعکس را -به برفرفته گیِ  -که برق

 و روزهای رفته،
 از روزهای نرفته بیایند 
 چکمه های گلی بیایند 

 تا اوهام جمعیِ جمع  
 به مراسم ختم، ختم شود 

 ابرهای تیره هم...
 و مادر، 
 ی اشیا گم شده، جای خال

 و مرگ اف کندی که مهم بود، 
 رارا که مهم نبود و ریتم   "پوینده"مرگ 

 در وارونگی بگذارد، 
 و همه چیز ختم شود 

 در همه چیز
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 محمودی مهدی
 

 گردیم می هم دنبال به هنوز
 خانه به بازگشت برای
 هایم تکه و من

 ها پوتین شده جفت
 منتظرند مرز لب
 کرد می نگاه جنگ به

 دوربین از فرمانده
 ازدواج ی حلقه از من 

  !انگشتم و ای گلوله ناگهان که
  برگرد زنده بودى گفتی

 تالشم در هنوز من و
  خاك مشتی جز نماند

 تو و من از
  رسیم می هم به

 بردارند را ها مرز که وقتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 حوریا موسوی
 
 ام شده له

  چمدان این سنگینیِ زیر

 نداشت همراهى به میلی که

  گستاخ مردی مثل

 باشد آویخته که

 کُت هاش شانه بر 

 دستانم از باشد رفته و

  انگشتانم که

  عریانی به ندهند تن

 ام شده له

 باران زیر و

 ام کشیده دوش به را ران

 خواهم می

 ... برای باشم ای لغزنده خیابان 

  اتوبوس 

 ست خوبی مرد

 هاش صندلی تمام با مرا

 آغوش در کشیده
 

www.takbook.com



 فایل شعر | 153

 
 
 

 نادری مهدی
 

  رود من دست

 بزن منم که دریایی به دل

  خودکشی ام سینه های کوسه تا

     هام چشم کنند جاکشی و

 هاتخند در

 ؟!ساحل و من الى انداختی پرده

  بیایم که ام شده موجی

  بردار پرده این از دست

 !آید نمی بکارت پرده این

  توام زیباییِ از تر قبول که منی برای

  باشی تو که مردى

 از از ازت ام زاییده که زنی حتا و

 توام گاه/زایش

 !هات   هات پستان و

  دهانم

  نم

  هنوز هات بوسه و

 ببارانم رانم/با بده جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نژاد یزدانی امیر

 
 سرباااااااز آهاااااااای

 بری؟ می کجا ای برداشته که را هایی زخم

  نداری مادر پدر مگر

 ای!؟ نشسته ستاره به را خودت دنباله

 خانم

 نزنید اعصابم به دست لطفاً

 بینم می جنگ اخبار دارم

  ست شکستنی چیز همه جا این

 کنیم حمله احتیاط با باید

  ببندید را گاز شیر شما

 نرود سر سوپ

 گردم می بر کنم می پیدا بلندی یک من

 بزنم ماسک مجری های نفس به باید

 آورد می کم دهان دارد

 برادر کن نگاه را ویلچرت تو اما

  گوید می

 ایم ایستاده ما

 ایم ایستاده

 خواهرم گوید نمی که دروغ

  باشید تان پاهای مراقب شما

  نرود ها بشقاب روی

 نیستند پرنده

  دارند ای پریده های لب فقط

 فهمند می خوب را شکستن زبان که

 ...آه

  لعنتی آژیر این باز

  کرد سرد را سوپم

  خانم ببخشید

 .کنید عوضم
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 ؛گرامى مخاطبان

 
 از سفانهأمت شعر فايل باشد، اشكال بى تواند نمى هرگز آغاز و است آغاز يك «شعر فايل» ی مجله
 گاهى و شده پياده مختلف افراد توسط صوتى هاى فايل چون ،نيست برخوردار يكسانى الخط رسم

 .ايم واقف كمابيش اشكاالت اين بر نيز ما و باشند شده تايپ غلط احت كلمات برخى است ممكن
 .شد خواهيد رو هروب هايى ضعف چنين با كمتر مجله اين بعدى هاى شماره در شك بى

 كنيد و معرفى خود دوستان به را مجله خواهيم مى ،پسنديد مى را حركت اين كه ،شما ی همه از
 شعر كالج» متنىِ تريبونِ «شعر فايل». بفرستيد شعر اى حرفه مخاطبان براى را آن اف دى پى فايل
 در كه ،كالج اين نقد و شعر تخصصىِ هاى كالس در داريد دوست اگر و ستا «عبدالرضايى على

 لينك دو طريق از را اخبارش ،باشيد داشته شركت ،شود مى برگزار رايگان صورت هب نت فضاى
 .كنيد گيرى پی زير

 
 عبدالرضايى على شعر كالج

 https://goo.gl/Qjkl1M: تلگرام در

 /https://www.instagram.com/poetryfile: اينستاگرام در
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