
 26، شمارۀ پیاپی 1399، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 10ادب فارسی، سال

 

 10.22059/jpl.2020.306021.1739 

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 

https://jpl.ut.ac.ir/ 

  

 

 

 
 

 شعر رضا براهنی )فرمی(  شکلیهای ویژگی

 هاخطاب به پروانه ۀدر مجموع
 *نگین شهابی

 دانشگاه هنر تهرانپژوهش هنر کارشناسی ارشد  آموختۀ دانش

 امیر مازیار
 دانشگاه هنر تهرانهنر  ۀفلسفگروه استادیار 

 (255تا  235)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 21/4/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 ترویجی-علمی

 

 چکیده
ویژه در قرن حاضر و  به ؛های بسیار شده استدستخوش دگرگونی ، پیوستهتاریخ طی   شعر فارسی فرم

ل شدن شعر نو، این  پس از مطرح ه یکی از واپسین. شده استتر انگیزگیرتر و بحث،ت، شم تحو   در ها نظری 

 . او دردکر عرضه  هاخطاب به پروانهشعر  مجموعۀبا شاپ  رضا براهنی شعر معاصر فارسی را شکل ۀزمین

بر آن بود ، «شرا من دیگر شاعر نیمایی نیست »با عنوان  ،انتهای کتاب مقالۀبحث نظرِی در و این مجموعه 

ست ااز بحرانی که مدعی، نوای هنظری   و با ارائۀهای شعر نیمایی و سپید،  بست و بن هاایراد یافتنکه با 

ه عبور کند. ،است گیر شعر نوی فارسی شده گریبان ر ،اشعار او در این مجموعهو  نظری 
 
 شعراز  متأث

هو  مدرناپس ی هادیدگاه برخی از همچنین ؛است شکنینظیر فرمالیس  و شالوده ،های ادبی غربینظری 

تنظیر  شده مطرح بار با این برای نخستین ،قطع روایت وصدایی، استفاده از صو،ت ، شعر شندزبانی 

های براهنی در دوره شعرِی  شکل مروریابند. در پژوهش حاضر، با فارسی راه می نوی مجموعه به شعر

هایی از اشعار و و همچنین با آوردن نمونه ،مدرنیس پست از ویپذیرِی ثیرتأاشاره به  واو  یکار مختلِف 

ۀواپسین  شده است کوشیدهها،  تحلیل آن بندی جدیدی از  جمعشعری براهنی بررسی و  فرم نظری 

ص   .شود ارائه هاخطاب به پروانهاشعار شکلی های هممخ 
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 همقّدم .1

که . او استشعر نو فارسی و نقد ادبی در ایران در های اثرگذار رضا براهنی یکی از شهره

ا،تزبان و  ۀرشت ۀآموختدانش ر بود،انگلیسی  ادبی 
 
هاز فلسفه و  متأث های ادبی غربی، نظری 

ۀتِر نقد و ریزی اصولیبه دنبال پایه ا،تشعر و داستان در  نظری  از  براهنی .ایران بود ادبی 

هدر شعر  شکل ۀنخستین کسانی بود که به مسئل با کسب تجربه در ای داشت. او ویژه توج 

های متفاوتی های غربی، دورههای مختلف شعر معاصر فارسی و اثرپذیری از جریانشکل

در آثاری  ،موازی با اشعاردر این زمینه، و گذاشت سر  آثار شعری خود پمت مجموعۀرا در 

هنقد و   (1371) طال در مسدر  او مقال،ت ها ویادداشتبسیاری از . منتمر کرد پردازینظری 

و رفتار رجعت به  جدید مباحثی نظیر شکل ذهنی، شکل شعرِ  به به شاپ رسیده است که

شرا من دیگر » مقالۀو  هاخطاب به پروانه مجموعۀبراهنی در  .پرداخته استمرکز در شعر 

ۀاشعار این مجموعه و تبیین واپسین  شکلکه در توضیح  «شاعر نیمایی نیست  فرم  نظری 

همدرن و  ازیادی از شعر پس شعری خود نگاشته شده، تا حد   اثر های فرمالیستی نظری 

وزن شاملویی عبور نیمایی و شعر بی شکلو معتقد است شعر نو معاصر باید از  پذیرفته

دهای او از شیوه همین منظور، ؛ بهبرسد نوشتن به خوِد زبان و عمِل  ،کرده ی برای متعد 

و همچنین ایجاد موسیقی در زدایی،  ، روایتحضور شند شاعر در شعرکردن و  صداییشند

رفتن از ها به منظور حذف معنا و فراتر وهشعر بهره گرفته و در نهایت از تمامی این شی

تروایت برای رسیدن به خوِد زبان و   کند.زبان استفاده می زبانی 

و پژوهش که  جز شند یادداشت به شده در آن، ارائه شکلشعر و  مجموعۀاین  ۀدربار 

ص هیدیدگاجنبه و آثار را از  صور،ت  ایگسترده شندان مطالعا،ت اند،دهکر مطالعه  ممخ 

شند یادداشت از علی  توان بهمی ،بررسی آرای نظری براهنی ۀزمین درنگرفته است. 

 نامه اشاره کرد. شند مقاله و پایانو علی تسلیمی  ،شاهیبابا

یدگرانه به شعر یتأ ِه نگا ،(1377) های منفردگزارهدر یادداشتی در کتاب  شاهیعلی بابا

فهبه  براهنی دارد. او پس از اشاره
 
ها خطاب به پروانهی مدرنیستی، به بررسهای پستمؤل

متعارف تقسی  کرده و معتقد است در این مجموعه را به متعارف و غیر اشعارپردازد، او می

متعارف از نظر د. اشعار غیرخوب وجود دار و خیلی ط، خوبهر دو دسته، اشعار متوس  

شکل )رم ف در ن  هایی نظیر قطع جمال،ت، تصر  ست که هنجارگریزیااشعاری، شاهیبابا

معناکردن و ها و ک بازدم، تعلیق جمله افعال، استفاده از اصوا،ت و دم و (متعارف

، به شاهی. سپس بابا(377: 1377)باباشاهی،  ها حضور داردکردن عبارا،ت در آنمعنا بی
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یک و برای هر کند میدر اشعار اشاره  وزن، نحو و روایت ،استعاره هایی نظیر تصویر،ویژگی

 . (393-384: )همانآورد هایی میمثال

 با عنوان یادداشت علی تسلیمیبه توان می ،شعر مجموعۀدر بررسی دیگری از این 

اشاره  (1383) معاصر ایران ادبّیاتهایی در گزارهدر کتاب  «هامدرن و دنبالهشعر پسا»

فیکرد. تسلیمی با  اشعار مدرن ایران، شاخص شعر پست ۀبراهنی به عنوان شهر  معر 

از  ،شعری های این جریانبه برخی از شاخصهو بررسی را  هاخطاب به پروانه مجموعۀ

زبانی و زباِن شعر، پاشیدگی معنا، پاشیدگی روایت و دادن به عنصر شند جمله اصالت

های مختلف و د فرم و ترکیب وزنجایی پرتابی، تعد  ی تصویر، جابهمنطق زبان و حت  

 است گرایی در شعر، پاشیدگی دستورزبان و َصرف و نحو اشاره کردهشکستن وزن، صور،ت

 .(205-201: 1383)تسلیمی،  آورد مییک نی برای هرهایی از شعر براه و مثال

بخش در  (1398) های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونهلی در کتاب کاووس حسن

اشاره مدرن اثیرپذیری از شعر پسهفتاد و تأ ۀگرای دهبه شعر زبان ،شناسی شعر نوجریان

: 1398 ،لی )حسن ندارد شعر مجموعۀو این  آشکاری به شعر براهنی ۀکند، لیکن اشار می

71-90). 

 ۀنامپایان بخمی ازبه  توانمی ،گرفته در این زمینههای صور،تدیگر پژوهشاز 

بررسی تحلیلی مناسبا،ت فرم و معنا در »با عنوان امیر مهدوی همفجانی  ارشدکارشناسی

 ارشدکارشناسی ۀنامپایانبخمی از  همچنینشاره کرد. ا (1393)« هفتاد ایران ۀشعر ده

فبررسی »با عنوان نسب دیه محم  سمی  
 
مدرنیستی در اشعار رضا های شعر پست همؤل

  شاهیبراهنی، علی بابا
 
خطاب به بررسی اشعار  ۀدر حیط (1393) «یاییؤه رو یدالل

 .نوشته شده استمدرنیستی پذیری از اشعار پستاز منظر اثر ها پروانه

عه پرداخته شده دستوری و نحوی این مجموهای به هنجارگریزی در برخی مقال،ت

محسن  ۀنوشت (1388)« فراهنجاری دستوری در شعر معاصر» مقالۀاز جمله  ؛است

و با ذکر شند  پردازد می هاخطاب به پروانهنورپیمه که در بخمی از آن به اشعار 

 رفته در آنکار  هنجارگریزِی به
 
ۀ مقال، کندق ارزیابی می، برخی از اشعار این دفتر را ناموف

های دستوری در اشعار رضا بررسی هنجارگریزی»محسن قائمی با عنوان  دیگری از

ذکر مثال برای  باهای صرفی و نحوی که در آن نوآوری ه استدشمنتمر  (1394)« براهنی

با  و مهدی کبکی عصمت خوئینی مقالۀتوان به همچنین می .شوندمیبررسی ها آن

 اشاره کرد که (1395)« از منظر دستور زبان فارسی هاپروانهخطاب به بررسی »عنوان 

به دو  رفیاز نظر َص را  اشعاراو  ده است.کر رفی مطالعه نحوی و َص  ۀرا از دو جنب اشعار
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هایی که نوآوری و ؛اندرفمطابق با اصول َص  که هایینوآوری :کند بخش تقسی  می

از  را براهنی دیی تعم  هااز نظر نحوی نیز سرپیچی رفی هستند.َص  هایگریزان از هنجار 

نوآوری اشعار این  گان مقالۀ یادشده،در نهایت نویسند کند. دستور زبان شناسایی می

 مجموعه را از نظر َص 
 
د. در سایر مقالتی نکنهای نحوی ارزیابی میتر از نوآوریقرفی موف

 هیهای مماببندیاند نیز دستهدهکه به دنبال مسائل هنجارگریزی دستوری این کتاب بو

ای بالغت زبان )بررسی مقایسهشرا من دیگر شاعر نیمایی نیست  » مقالۀ توان یافت. دررا می

ادا،تاسراء ۀنوشت (1395)« در اشعار نیما یوشیج و رضا براهنی(  نیز احمدی و زینب شوقادی الس 

سازی زبان در اشعار او در مقایسه های برجستههای شعر براهنی و ابزارویژگی از برخی به

 .استبا اشعار نیما پرداخته شده 

ۀ ۀدربار  ؛هاخطاب به پروانه»ای با عنوان سعید رحیمی در مقاله شعری رضا  نظری 

 مقالۀکه براهنی در  هاییاغلب ایراد ،با نگاه انتقادی به این مجموعه (1395)« براهنی

نیما و  های دیدگاهبرداشت وی از  کند، سوءانتهای کتاب برای شعر نیمایی عنوان می

 .داندتاریخی نیما می ۀبه دور  هیتوج  حاصل بی

و  دیدگاه، آثار این دفتر اغلب از یک شدههای یادها و یادداشتدر مقال،ت، پژوهش

صرویکرد  فاثرپذیری براهنی از  ،و بیمتر شدهبررسی  ممخ 
 
 مدرن مد  اهای شعر پسهمؤل

 ،رو پیش مقالۀ شده است. بسندههای دستوری یا به برشمردن هنجارگریزی و نظر بوده

 صدد استدر دستوری،  هایزداییمدرنیستی و آشناییهای پستویژگیگذشته از 

صاز  را ای تازهبندی  جمع  خود که اساس مباحث نظری بر ی شعر براهنیشکلهای هممخ 

ت»و  «موسیقی»، «روایتقطع »، «کردن شندصدایی»نظیر  ؛هکرد مطرح او در شعر  «زبانی 

ف این یک ازبرای هر رفتهکار  های بهو شیوه
 
 این دفتر هایی ازبا ذکر مثال شکلیهای همؤل

 .توضیح دهد
 

 رضا براهنی فرم شعری  . 2

رخود  در آغاز کارِ براهنی 
 
شهل و با گرایش به شپ، طرفدار  ۀد دهاز جریان شعر متعه   متأث

به و  ؛د پیوند دهدآثار خود با این تعه   د را درو سعی داشت تجد  ا .شعرهای اجتماعی بود

مضامینش بهره گرفت. به لحاظ  ۀها و تصاویر جدیدی برای ارائ شکلاز  همین منظور،

دهای توان دورهمی ،ی در آثار شعری براهنیشکل در ی را پیگیری کرد. او متعد 

معتقد و داند را جزو ذاتی شعر می و آن به وزن پایبند است نخست خودهای  مجموعه

انگار که  ،پذیردصوتی می به تعداد خوانندگانش شکِل  رو که از آن وزناست شعر بی
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. بر اساس (454: 1371)براهنی، ستا شکلیو این مساوی با بی ؛شعری دارد فرمنهایت  بی

جنگل و ، آهوان باغاز جمله در  ؛کندنیمایی را دنبال می فرماو در آغاز کار،  ،دیدگاهاین 

های  و تجربها .ماه ۀگل بر گستر ، مصیبتی زیر آفتاب، شبی از نیمروز، شهر بر فراز دار

هکند که میوارد این فرم به جدیدی را  عصرش نیست،  زیاد ه  مورد پسند شاعران ه  البت 

هشندان مورد  ،بود ها ارائه کردهای در شعرتازهاویر و با اینکه تص در  و گیرد میقرار ن توج 

 آثار را به لحاظ تألیفی های اندکی که بر این مجموعهنقد
ً
ها نوشته شده است، اکثرا

  .1اندضعیف ارزیابی کرده

 Jerome) جروم راثنبرگ و (Allen Ginsberg) پذیری از آثار آلن گینزبرگبا اثر هااو بعد

Rothenberg)،  جنبش بیتدر (Beat)  شعر اجراو (Performance Poetry)   گرایی وهکه عام 

صاز  ،بودن هیشفا و  زد وزنیوزن و بی تلفیقهایی در ، دست به تجربهبودهای آن هممخ 

که حاصل  ؛درآمیخت ،شدندی میشاعرانه تلق  شعر را با اعتراض و دشنام و کلماتی که غیر

 ظلهای زنداِن شعر مجموعۀ درتوان  را می آن
ّ
مۀ. او در دید هالل این مجموعه، کار  مقد 

ر، اشاره شدمریکایی که ات شعر خود را عالوه بر آن سن  
 
های اجتماعی عصر از حرکت متأث

در  .(42-40: 1358)براهنی،  داندترکی و فارسی در ایران می ۀهای هنر تودممروطه و ریمه

شوی ، تکرار، جمال،ت طولنِی پمِت این اشعار کمتر با هنجارگریزی دستوری مواجه می

شدن  خواندن و قطع نفسسر ه  با کلماتی زمخت و غیرشاعرانه، و سطرهایی که با یک

صسازند، از پویا میهنگی آ ضرب بود که دوره پس از این  ی این آثار هستند.شکلا،ت ممخ 

تدریج  ولی به شد،براهنی باز ه  استفاده  آثار بعدِی برخی از نیمایی با اینکه در  شکل

  رنگ باخت.

ندی بشوی ، که در آن پایمواجه می اسماعیلشعر بلند  ۀبا تجرب کاِر براهنی ۀدر ادام

 از میان رفته است. براهنی مد  
ً
اسماعیل را مغایر با  ست که شعر بلندا عیبه وزن تقریبا

 است نوشته «سنفونیک»و  «فونیکپولی»ساختی و با  های رایج شعر بلند فارسیمعیار

ویژه  به ،براهنی صدایی از اصطالحا،ت مه   فونیک یا شند. شعر پولی(2042: 1371)براهنی، 

ۀدر واپسین  برای  تواند به عنوان سرآغازیمی اسماعیلشعر  ،رو این از ؛شعری اوست نظری 

تاین مباحث حائز  ی  در ادامه به مقصود براهنی از شعر شندصدایی بیمتر  .باشد اهم 

 پرداخته خواهد شد. 

های گوناگونی که پس از تجربه ،کردبراهنی که همواره از حضور وزن در شعر دفاع می

لسیر مگذراند و  شعر از سر شکلدر  در نهایت به جایی رسید که ی که طی کرد، تحو 
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)براهنی،  کننده ارزیابی کرد را دشار بحران و خستههای موجود شعر نوی فارسی  شکل

ه. : ؟(1383 از  ها یکسر ام   ،کندوزنی را آغاز میبا اینکه حرکت تدریجی به سمت بیاو  البت 

 ،(1367) بیا کنار پنجره مجموعۀاز جمله  ،شود و در برخی اشعاروزن نیمایی غافل نمی

مرور از وزن  او به که واضح است اینا ام   ؛به وزن را دیدبندی  پایستمرار این توان امی

رود، و  شعر می در جدیدی شکل جویو جست به و است شده دلسرد شاملویی فرم و نیمایی

ت» ۀو مسئل« قطع روایت»، «جاییجابه»، «صداییشعر شند»به مباحثی نظیر  ...  و «زبانی 

رر او را توان این معیارهای تازه و اشعار متأخ  می پردازد کهدر شعر می
 
از شعر  متأث

صمکتِب الب یک مدرن در قامدرنیستی دانست. گرشه شعر پس پست عرضه نمده و  ممخ 

ف
 
صتوان به برخی ا میام   ،آن صادق نیست بارۀهای مطلق ادبی دربندیهمؤل های هممخ 

 
 
فاق» ،«تقطعی   عدم» جمله از ،اشعار میان در ممترک ِی کل ه» ،«نویسی یات  ، «تبه متنی   توج 

گویی ربطبی» و «ذهن پرش» مثل) «شیزوفرنیک وجوه» و «شندگانه صداهای» ،«تفسیرزدایی»

ۀ واپسین در که (9-8 :1394 )هوور، کرد اشاره «(پریمیو روان  قابل براهنی شعری نظری 

ص صور،ت بهعالوه بر مقال،ت پراکنده،  است. براهنی  ردیابی شرا من دیگر » مقالۀدر  ممخ 

 و زبان شکلو  پردازد می های جدید در شعرشبه این معیار ،«شاعر نیمایی نیست 

نمایش به  ها،خطاب به پروانهش، یعنی شعر مجموعۀ واپسیندر  را خود پیمنهادی

 .گذارد می
 

 ؤم. 3
ّ
 هاخطاب به پروانه مجموعۀهای شعر در یفرم هایفهل

 

 شاعرهصدایی و چندشعر چند .3-1

صدایی، با اشاره به تغییر شکل درونی در شعِر جدید نسبت به شعر شند بارۀبراهنی در

. او در توضیح فرارسیده استصدایی شعر شند سرودنزمان  که ست، معتقد اکهنشعر 

ها در شعر او در یک وزن حرف زند و معتقد است تمام صدااین مسئله شعر نیما را مثال می

تباید از وزن خارج شود تا  ،زندمی حرف که هنگامی صدا که درحالی زنند،می  هوی 

بودن  براهنی از شندشاعره و شندصدایی . مقصود(67-66: 1374)براهنی،  مستقلی بیابد

شود. از نظر شم  او روایت نمی ۀشعر این است که تمام شعر از زبان یک راوی و از دریچ

، از یعنی زمانی که ذهن زبان ؛به عنوان زبان برای زبان مطرح است ،براهنی زبان در شعر

 ،شنین شعری زباندر معتقد است  او و ابژه قراردادن شیزی دست بکمد، ارجاع به بیرون

 ←)اصل کار شند شاعر است نه یک شاعر شعر حگویی شود و زبانی میشندشکلی و شند

آورد و آن را ترکیبی از سه زبان، اصوا،ت سه را مثال می «ههَـ». او شعر (190: 1390براهنی، 
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. براهنی به (192 :)هماناند داند که با یکدیگر تداخل کردهزبان و حاصل کار سه شاعر می

تمنظور القای حضور شند شاعر در شعر و ایجاد  از شند  ،های مستقل برای هر صداهوی 

 گیرد:شیوه بهره می
 

 جایی  زمانی و مکانی بهجا. 3-1-1

کند و شعر کردن روایت استفاده می ای برای قطعجایی به عنوان شیوهبراهنی از این جابه

های ها و زمانکه در مکاننویسد می شاعرهاییاز دیدگاه بلکه  ،را نه از دیدگاه یک شاعر

 و ط صداهای مستقل،شده توس   ساخته های. هر شعر از جملهاندمختلف قرارگرفته

های مختلف تمکیل ها و زمانهای ناگهانی میان مکانجاییوآمِد مدام و جابه رفت

ی به جغرافیا و تاریخ تاریخِی خاص   ۀشود که مخاطب را از روایتی در یک جغرافیا و بره می

 نویسد:می شعر، به دقیقۀ اکنونکند. او در یادداشتی بر کتاب پرتاب می دیگر
ی ، حت  هیکردن زمانی و مکانی تصاویر، و گاجاجابهشعر از  ی همیمه، شکِل ، حت  هیگا

 .(188: 1374)براهنی، آید همیمه، از تداخل تصاویر به وجود می
 

 آیدرود و انقالب مینمین  و شاه میو می

 کندشود و روِح خواب را تسخیر میجغرافیا بلند می

 ماندهای جوان می جنگ، ترِکِش سوزانی در عمق روح و

 شودبلمویس  بعد از هزار مسخ و تجزیه، تمییع میو 

 ... ...شند ساله؟ و ؟«اسفندیار»؟ سهراب»ه شه بود؟ گفتی که اس  بچ   -

 -شه بزرگ! -

 -ها که گفته گذشته؟ این سال -

 ای      َو      من نیست زن        آنجا نمستهموهای  را از روی ابروهای  کنار می
 

 پرسی: موهایت کو؟و می

 -ه شه بود؟      َو شند ساله؟گفتی که اس  بچ   -

 -دان        موهایت کو؟شاید هزار سال! نمی -

 کندشود و روِح خواب را تسخیر میجغرافیا بلند می

 -ها کجایند؟ موهایت کو؟ های تو! آنهو بچ   -

 رفت ها     میبه تماشای اعدامی هیشمم      گا من با برادر آبی

 (80: 1390)براهنی،                                                                     

از یادآورِی َدَرکه و  ؛کندآغاز می ۀعاشقان ۀرا از یک خاطر  «نگاه شرخان» شعرراهنی ب

افتد که به اش میای از کودکیسپس به یاد خاطره ،هافروشِی امیرآباد و موها و شم گل

ها در میدان ساعت رفته است، تبریز به تماشای اعدامی هایزمستانهمراه برادرش در 
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خواننده را از فضایی  ،با جمالتی یاین دو فضا در نوسان است و گاه شعر میان ،در ادامه

های زمانی و مکانی شدنجا. در انتهای شعر نیز این جابهکندبه فضایی دیگر پرتاب می

ای عاشقانه و شخصی و انقالب و جنگ به خاطرهخواننده را از وقایع اجتماعی نظیر 

 مجد   ،ها، و با تغییر ناگهانی مکانبرد می سپس به دوران کودکی شاعر
ً
از َدَرکه به او را  دا

 کند.ها سرگردان رها میمخاطب را میان این زمان ،تبریز برده
 

 گوو  گفت .3-1-2

گویی  کند؛ میکردن شعر استفاده  ای برای شندشاعرهبه عنوان شیوه گوو  گفت از براهنی

ه؛ با ه  شعر را سروده باشند ایشند نفر در مکالمه  این شیوه هایی که ازدر تمام شعر البت 

 انتظار نمی ،گو میان شند شاعر در جریان استو  بهره گرفته شده، با اینکه گفت
ً
توان الزاما

گویی هر شاعر در تعامل با دیگر شاعران،  ؛ها داشت سیِر روایی و معنایِی منطقی از آن

 :گویدسخِن خود را می

 هایی ه  داری؟ گفت : تو دست
 

 یادم نیست -

 

 گفت : بهار ده انگمت نازنین دارد

 تراوداز شم  ماخولیی رنگش    افسانه می

 دید؟ –را  –بودا  –من  – ۀسین –ها: فضای آن شم 

 یاد،ت هست؟
 

 نه! یادم نیست -

 (71: 1390)براهنی، 

گفت : تو »را پاسخی به  «یادم نیست» ۀاگر جمل «پس از دیدار»از شعر  مثالاین در 

 ۀتواند پاسخی معنادار باشد، با جملبدانی ، جدای از اینکه نمی «هایی ه  داری؟دست

ه کشرا ؛خوردمی ه  به نیز منطِق روایِی آن ،«گفت : بهار ده انگمت نازنین دارد»سوِم 

های بهار ها و انگمتل، از دستاو   ۀشده در جملهای یادبعدی به جای دستشاعِر 

قدانی  شود که نمیهایی صحبت میشعر نیز از شم  ۀگوید. در ادامسخن می
 
به  متعل

که این هایی دیگر. واضح است شخص مورد پرسش در آغاز شعر است یا بهار یا شم 

های مختلف به وجود ها و مکانهایی در زمانگوی ذهنی که گویا از ارتباط خاطرهو  گفت

های پراکنده از زبان شند شخص گوو  گفتدر پِی روایتی واحد نیست و شعر از  ،آمده است

 ه  سروده شده است.  با
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روایتی  صور،ت به وگو گفتو محل  وگو گفتهای نیز با اینکه طرف «سوزی می»در شعر 

صمنطقی برای مخاطب   ن مختلِف حاضر در شعر در قالب نیست، صدای شاعرا ممخ 

یک راوی، یک صدا و یک روایت رها  ۀشود و شعر را از سیطر هایی منعکس میگوو  گفت

 بخمد.کرده و هارمونی جدیدی به آن می
 -خوب    حال    باید شکار کرد؟بسیار -

 نگویید «خوببسیار»:گویندکنی  میتی که ما اصرار میوق

[...] 

 آخر شگونه؟    ما  -
 
 -ها!    و زنگ را شما زده بودید!هرد شدی  از قل

 -خبر برسید!خبر از راه بینه!    برگردید!    شاید رسیدن آخر را    از خویش بی -

 گویی     زیرا که صحنه دگرگون شدنمی« بسیارخوب»گویی :می

 (73: همان)                                                                                  
 

 جمالت تعدد لحن. 3-1-3

ع برای تنو  های ماز نحو ،ها در شعربراهنی در برخی از آثارش، برای القای تغییر صدا

سبب حضور شند شاعر  گیرد. در نظر براهنی بهمی شاعرها بهره دادن تفاو،ت زبان نمان

 .(190: 1390)براهنی،  شودهای نحوی مختلف و متضاد در آن دیده میمنطق ،در شعر
 خندیدیدادم میگل را به دست تو می

فاقمادربزرگ   -  از تو خوشش میات 
ً
آید    این ممکل تو نیست    ممکل من، مادر من ا

 -است

 خندیدیو می

 -ست؟ایشه صیغها اگر تو دوست  داری    مادر ام   -

 -ترسدهای تو میاز شم  -

 شم  است، کفش نیست که دور بیندازم    و بعد    یک جفت شم  نو بخرم از بازار    و   -

 -بپوش                                                                                                     

  -«اشکاه تازه بپوشد، بیباید نگ»گوید: نه، او می -

 -خمکاندها را نمیگفت  که    در زندگانی من، آفتاب    نقش ضعیفی دارد    و اشک -

 (79: همان)                                                                                                                     

های متفاو،ت برای هر بندیبا لحن و جمله «نگاه شرخان»از شعر ها در این سطر

شوی . معموق و مادر معموق مواجه می ،خاص   ۀراوی در این خاطر و  گوینده، یعنی راوی

با معموق  وگو گفتگوید، بخمی از عمقی به ظاهر نافرجام سخن می ۀراوی که از خاطر 

 و جمال،ت خوِد راوی در ،ترتر و سادهایجمال،ت معموق محاوره ؛کندرا بازگو می
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 گوو  گفت
 
تر و کمتر شاعرانه است و همین برخورد، ی سادهها نیز از جمالتش در روایت کل

  های این زمان و مکان خاص  گوو  گفت راوِی حاضر در 
 

 سازد.شعر جدا می را از راوی در کل

میان  گوو  گفت است که در آن از «سوزی می»شعر  ،مثال دیگر برای کاربست این شیوه

فیکه برای خواننده  هگرواین لحن  .افراد ناشناسی استفاده شده است شوند، نمی معر 

 ۀنماید. در ادامتر میتر و صمیمانهها عاطفیتند و آمرانه است و لحن راوی در برابر آن

فیسن خوری  که به عنوان پسِر بیمیتی برشعر نیز به شخصی   و در خود شعر به  معر 

 شود.لحن او از دیگران اشاره می بودن متفاو،ت
ل بر عمر و ماه و زمان را ها، و رودها و دریا را        وقت تأم   ها، گل وقت مکالمه با باغ

 ای نداشته

 دانی  بازآفرینی دریای یادهای جهان را        اتالِف وقِت شما می

 -فهمید؟ های شما مفهوم نیست!        آیا شما زبان ما را می حرف -گفتند: 

 هایمان را تکرار کردی  ما حرف

[...] 

 -زنی بسیارخوب        حرفی نمی -گفتی : 

 -نگوییدنیز  «بسیارخوب»این نیز یکسره نامفهوم است         -گفتند: 

[...] 

 سوزی حال فقط می

 سوزی شوی         میآماده می

 سن        لحنی غریب داشتگفتِن پسر بی«بسیارخوب»

 (75)همان:     لحن دیگران متفاو،ت بود        با لحن ما ه با 
 

فاقاستفاده از این شیوه، یعنی تغییرا،ت ناگهانی که در لحن  از جمله  ،افتدمی ات 

مدرنیستی و مکتب نیویورک را شناسایی پای شعر پست توان در آن رد  ست که میامواردی

 صدایی سود برده است.ایجاد شعر شنداهنی از آن به نفع که بر  (23: 1394)هوور،  کرد
 

 زدایی  روایت .3-2

هبراهنی به منظور بازگمت به عمِل نوشتن و  سعی در شکستن روایت  ،به خوِد زبان توج 

کردن جاجابهایی نظیر هبه این منظور از شیوه ،اشاره شد که منطقی شعر دارد و شنان

 بهره گرفته است. ، تکرار و پرش در جمال،تناگهانی مخاطب
 

 قطع روایت .3-2-1

صاز جمله  کردن روایت است، که  قطع ،کندا،ت شعر براهنی که آن را از معنا جدا میممخ 

جایی زمانی از جمله جابه ؛های مختلف زبانی استفاده شده استبرای نیل به آن از شیوه
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نیز سود جسته است. صدایی از آن برای ایجاد شعر شند بیان شد،که  که شنان ،و مکانی

شعر، به نقدی بر کتاب » مقالۀ در «جایی زمانیجابه»و  «کردن قطع» شیوۀبارۀ براهنی در

 نویسد:می( 1374) فردا سّن گزارش به نسل بیدر کتاب  ،«اکنون ۀدقیق
 
 
 مکم   که درحالیای از شعر هتک

 
 ؛زمانی آن نیز هست ۀکننددیگر آن است، قطع ۀل تک

قکدام آید که شندین موتیف، هر ود میموقعی به وج ،یعنی فرم
 
به یک میدان  متعل

قتصویری، و 
 
ه  تداخل  های مختلف، یکدیگر را قطع کنند، درها و مکانبه زمان متعل

ها کمپوزیسیون شعر کنند، از ه  منمعب شوند، و به سوی ه  بمتابند، تا از ترکیب آن

 . (175: 1374) حاصل شود

ختلف های مبه شکل را توان قطع روایتمی، هاخطاب به پروانه مجموعۀر در اکثر اشعا

جمال،ِت فاقد سیر روایی و  «در این زمین زیبای بیگانه»در شعر  ،مثال برای ؛مماهده کرد

مربوط به میکروفون با  ۀکنند. در پایان شعر جملیکدیگر را قطع می ،سِر ه  تصاویِر پمِت 

نقدر برده آ»و  «در این زمین زیبای بیگانه» ۀها با دو جملپریدن از آسمان و هردوی آن

 بارۀشعر با یک بند نامرتبط دیگر در ،شوند و در نهایتقطع می «[...] هبودمت به گذشت

ِرش می    :خوردعمق ب 
 های تو را دائ  گفت نام تو را یا نامو میکروفون می

 

 آنگاه       در محاسبۀ آخر

 مخفی را    آهسته بست ۀدستی دریچ

 و میکروفون خاموش شد

 من 

 از آسمان تو         پایین پریدم

 ماندمیا آسمان تو پایین پرید و من آن بال        تنها 
 

 بیگانهدر این زمین زیبای 
 

 شناختمتقدر برده بودمت به گذشته که انگار دیگر نمی آن
 

 ای داردهر شیز قاعده

 جز عمق

 ستا قاعدهابد بی و عمق، انگار تا

 (66: 1390)براهنی،                 
فارغ از ابعاد معناشناختی و ساختار روایی  ،براهنی برای نیل به زبان و خوِد نوشته

کردِن زماِن جاهبگیرد. جاروایت شاعرانه بهره می ر در زماِن م و تأخ  شعر، از ایجاد تقد  

در شعر تر که پیش شنان؛ خوردشم  می های این مجموعه بارها بهها در شعرروایت
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های از نمونه «نگاه شرخان»جایی ناگهانی مثال آوردی ، جابه ۀدربار شندصدایی، 

، و شند «مخفی ۀگویند»، «در این زمین زیبای بیگانه»درخمان این شیوه در کار اوست. 

به عنوان توان را می «نو برای رؤیا و عروسی و مرگ ۀشکستن در شهارده قطع»شعر از 

 مثال
 
فق این های موف

 
 .ه نام بردمؤل

زمان ، «نو برای رؤیا و عروسی و مرگ ۀشکستن در شهارده قطع» پنج  ۀدر قطع

ص دارد سعی  ،های گذشته و آیندهی برای شعر وجود ندارد، و شاعر با اغراق در زمانممخ 

 :بازگرداند به خوِد شعررا مخاطب  ،فارغ از معنای معمول عبارا،ت
 پدرم صد سال پیش مرد

 ام     و مادرم ه  مردهصد سال دیگر من مرده

 (90: همان)                                                     

با آوردن جمالتی  ،«در این زمین زیبای بیگانه»نظیر این سطور از برخی اشعار نیز  در

را حذف  زماِن منطقی شعر کوشد میکند،  آورد و سپس رها میکه گویا ناگهان به یاد می

 کند:
 های تو یادم آمدامروز بوسه

 در این زمین زیبای بیگانه

 شده از وسط؟     یاد نیست!کوتاه؟ یا بلند؟     یا فرق باز  و کاکل کوتاه موهایت    

[...] 

 شدم؟ام؟     من اگر زن بودم     آیا تو میآیا تو کودکی من هستی؟     یا پیری

[...] 

 دیدمام میقدی  حافظه ۀبردم     در حوز و تو را که اینجا کنار من خوابیده بودی     می

 (62: همان)                                                                                                                    

فرق »و  «کوتاه یا بلند؟»سطرهای  با «و کاکل کوتاه موهایت»، سطِر مثالاین در 

و  موها و بوسه یادآورِی  این میان ناگهان که گویی ؛شودمی قطع «وسط؟ از شدهباز 

 شود و گویی درست به یاد نمیها، شاعر به زمان حال پرتاب می دست
ً
آورد، سپس مجددا

نوسان  صممخ  مدام میان این یادآوری و فراموشی در زمانی نا ،به روایِت خاطره بازگمته

 برد. شعر فراروایی می سوی به را آن روایت، زمان در منطقی سیررهاکردِن  این کند.می
 

 رهای تداخلیتکرا .3-2-2

ِرش ایجاد  ،هاو تکرار آن مانند در شعرهای تیربراهنی با ایجاد سطر سعی دارد در روایت ب 

و  «قاعده استعمق تا ابد بیای دارد   جز عمق  و هر شیز قاعده»های مانند سطر ؛کند

در این زمین زیبای »در شعر  «ی اگر کنار من اینجا خوابیده باشیتوست   حت  روح  بی»
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نگاه » شعر در «-هایی، هان!   انگار یک جفت خرماا شه شم ام   -»های ، یا سطر«بیگانه

 کند:را شنین آغاز می «امآنچه نوشته». براهنی شعر «شرخان
 امجا نوشتهام     برای تو در اینخواب دیدههایی را که در دهنام تمامی پرن

 امهایی را که دوست داشته نام تمامی آن

 امهای خوبی را که خواندهنام تمامی آن شعر

 امهایی را که فمردهو دست

 امجا نوشتهیک گلدان آبی     برای تو در اینها را    در  نام تمامی گل

 (31: 1390)براهنی،                                                                        

برای تو » ۀجمل ،بار پس از برشمردن و یادآوری مواردیرو ه ،تناوب او در میان سطور به

کند و از این طریق با بازگمتن به این نقطه، گردشی را تکرار می «امجا نوشتهدر این

 کند.روایت را قطع می ،در عین حال با آوردن این جمله ،وار ایجاد کرده دایره

بریده  نیز سطرها مدام قطع و جمالتی از سطرهای قبلی بریده «از هوش می»در شعر 

ی پرتابی و بدون ربطی صورت بهکه  «تو شانه بزن»نظیر جمال،ت  ؛شوندو ناگهانی آورده می

آمده  و شون تیری میان کلما،ِت برزبان کند میوش شود که روایت را مخدمنطقی آورده می

 نمیند.می
وزد، تو شانه بزن! باران که وزد باران که میوزد سوی شممان  باران که میباران که می

 می...

[...] 

 منی    تو شانه بزن! ۀمنی معموق جان به بهار آغمت ۀآغمت

[...] 

 ام!    تو شانه بزن!زانو بزن بر سینه

 ام    تو شانه بزنته    بر سینهشون فرق باز کرده از سر زیبایی به درون برگمپاهای تو 

 زانو!

 (84: همان)

بند آغازین شعر با اندکی تغییر به تناوب در میان شعر  «نامهکسو » همچنین در شعر 

 :شودپس از هر سطر تکرار می
 نگرد ماه راکه ما می

 شرا؟                     

 یک چهینگرد مرا نمی

 شرا؟                     
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که روی گردن افراشته       سر بریدۀ خورشید را        نگاه داشته       دنیا را شه نیک 

 نگرد می

 شرا؟                                                                                                            

 گاهچهینگرد مرا نمی

 آه                       

 (52)همان: شرا؟                        
                              

 موسیقی شعر. 3-3
  

 های صوتی انساندستگاه .3-3-1

 هایی نظیر شعر زباندر جریان ،مدرنیستیموسیقی شعر در شعر پست
(Language Poetry)  و

 شعر گفتار
(Talk Poem) ت ی  هنیز به موسیقی شعر یابد. براهنی می اهم   بهای دارد و ویژه توج 

مورد نظر شاملو در  موسیقِی در  از نظر براهنی کند.شناختی نگاه میفراتر از ابعاد معنا آن

ممکن نیز  و اندنمینی کردهشناختی عقبهای صوتی به سود بافت معنیدستگاه ،شعر

بر  بنا ؛ورداینرا به رقص درمخاطب  زباِن  ۀارائهای دستگاهاست در هنگام خوانش شعر، 

ا»و  «از هوش می»، «هَـ ه» ،«دف»اشعاری مثل هنی در ابر  ،این عقیده ۀ ،«شر   نظری 

 نامدبیان می ۀهای ارائها را رقص دستگاهآن و گذارد میموسیقی شعر خود را به نمایش 

(1390 :167).  

 ارواِح سنگ را بیدار کن! البرز را بیدار کن! ۀسیمرغ جان، ِبدف! دِف البرز را بدف! دفین

َدَدْف 
ْ
َدف

ْ
 َدف

َدَدْف 
ْ
َدَدف

ْ
َدف

ْ
 َدف

 اجداد خواب را بیدار کن! ۀگمت ارواح سنگ

 سیمرغ جان!

 بیدادکن!

َدَدْف 
ْ
َدف

ْ
 َدف

َدَدْف 
ْ
َدَدف

ْ
َدف

ْ
 َدف

َدْف 
ْ
َدَدف

ْ
َدَدف

ْ
َدَدف

ْ
َدف

ْ
 َدف

[...] 

َدِف دیوانه، ِایدور،ت بگردم، ای دِف دیوانه، ای دِف دیوانه، 
ْ
 ی...ییَدف

 ی...ییِای

 ی...ییِای

 ی...ییدور،ت بگردم، ای دِف دیوانه، ِای

 (15: 1390 ،یبراهن) ی...ییِای
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درپی در های پیکه هنگام خوانش شعر به مکث «ف»و  «د»تکرار حروف در این شعر 

و  کرده تداعیصدای ساز دف را در ذهن شود، میمنجر ادای این حروف صامت 

کالم و  آوایبر عالوه براهنی کند.نوعی آوا در شعر تولید می «ییِای»کمیدگی 

 ،انسان و با تکرار کلما،ت و حروف ۀصوتی حنجر  دستگاهبا استفاده از  هماهنگی واژگان،

با  «موسیقی»ر شعدر توان نظیر این برخورد را مید. کنایجاد موسیقی در شعر  کوشد می

 دید. «پ»و  «ش»، و تکرار حروف «شوپندمی» ۀدر واژ «ییمی»استفاده از کمیدن 
 مـ....ممممشنوی َو ما نمی

 شپند    شو    َوپن    شوپنشپند    شوپن    نمیبه پمت یک    نومی

 ممییشنویشنوی     نمیشپند    َوکه    که میش    مینمینمینمینمینمی

 (111: همان)                                                                                                        

، و تکرار و پیانو هیرش نوازندۀ، آهنگساز و «شوپن»براهنی با تکرار نام  ،در این شعر

های سعی دارد یک ملودی هماهنگ با موزیکی بسازد که روی کالویه ،کمیدگی حروف

و در این مسیر از ساختن افعالی با هنجارگریزی صرفی همچون ا .پیانو در حال اجراست

 گیرد.می بهرهنیز  «شپندمی»

ا»همچنین در شعر  برای القای صدای ریزش آب یا در شعر  «شررراا»با تکرار  «شر 

و ابزار  های صوتی انسانکمیدن، به سراغ دستگاه برای یادآوری صدای نفس «ه هَـ»

 رفته است.موسیقی 
 

 گذاری در نوشتارفاصله .3-3-2

منثور با تقطیع غیرعادی آن مماهده  شعرِ  گردانی زبانِی بیگانه ،در اکثر اشعار این دفتر

 »مثل ؛ شودمی
 
، «هاخطاب به پروانه»، «گمت و بازگمت»، «نسی  و خاکستر»، «آخر ۀپل

 ۀو شند شعر دیگر. این نحو «ی اگر صدا، صدای آخر دنیا باشدحت  »، «پس از دیدار»

دادن  بر آنکه در شگونه خواندن شعر و ایجاد موسیقی در آن با نمانعالوه  ،نگارِش شعر

زدایی را در شعر کند، در واقع عمل آشناییها در جمله به خواننده کمک میمحل مکث

هایی در جریان .مدرن پی بردابه تأثیر شعر پستوان در این شیوه نیز می دهد.ام میانج

های شعر براساس سطر (Performance Poetry) شعر اجرا و (Black Mountain) یننظیر بلک مانتِ 

شعر براهنی  ،مثال؛ برای (26و  24: 1394)هوور،  شوندواحد تنفسی در نظر گرفته می

 :کندرا شنین آغاز می« نیا باشدصدای آخر دی اگر صدا، حت  »

 بردخواب  نمی

 پنج ساله پریده استوخواب از سر طبیعت من    در یک بهار پنجاه
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 پنج سال تو را دیدموهای تو را دیدم    پرده کنار رفت    پنجاه یک لحظه شم 

 خر دنیا باشدی اگر صدا، صدای آبرد    تا آن ستاره باز صدای  زند    حت  خواب  نمی

                                                                                                           (1390 :28) 

در بیان  سازوکارگذاری میان کلما،ت و عبارا،ت شعر و استفاده از این براهنی از فاصله

 «از هوش می»نظیر شعر  ؛و َنَفس در برخی از اشعار این مجموعه بهره گرفته است حس  

صکه    :آیدترین نمونه برای این شیوه به شمار میممخ 
منی، منی،  ۀافتد معموِق جان به بهار آغمتمنی که می ۀافتد هنگامافتادنی که مرا می

 منی که

 افتدمرا می                                                                                                           

   از هوش می     منی       تو شانه بزن زانو!       اگر تو مرا      منی    روم از هوش می    و می

 (85)همان:    وَ 
 

تند  فاصله در یک سطر هستی  کهآوردن عبارا،ِت فمرده و بیدر پایان این شعر، شاهِد 

 و کلما،ت آخرِ  منقطع و کوتاه شوند و ناگهان در سطر بعدی جمال،تنفس ادا میو یک

گویی که گوینده از نفس افتاده باشد. براهنی از این  ؛دنشوبریده و ناقص ادا می ،عبارا،ت

کردِن پایان باقی کلمه، و نیز ناتمام رهاحذف و  «روممی»به جای  «می»د با آوردن هیتم

 کند.رفتن حین ادای جمال،ت استفاده می هوشبرای القای از  «وَ »شعر با یک 

ا»همچنین ممابه این عمل را در شعر  توان دید که در سطور پایانی شعر با می« شر 

در شدن نفس و صدا را به سبب عمل بوسیدن  ها سعی دارد قطعکردن جملهتمام رها نیمه

 ذهن متبادر کند.
 دیروز من شقدر

 تر از همیـ.... عاشق

 مثل همین تو که در َهما...

ا   (58: همان) شر 
 

 زبانّیت .3-4

را  هاخطاب به پروانهشعرهای دفتر  ،«شرا من دیگر شاعر نیمایی نیست » مقالۀبراهنی در 

اساس که این شعرها را بر  شود می عید  دهد و مدر مقایسه با شعر شند شاعر نو قرار می

در و ا .شاعرانه نوشته است تجاوز از قواعد دستوری و نحوی، برای ایجاد بیان مستقل

 نویسد:می در توضیح آن ،را مثال آورده «از هوش می»شعر  ،ادامه
از قطع یک حرکت  [...] خوانی  و نه معنای نوشته راما عمل نوشتن را، خود نوشته را می

ما به ، ط یک حرکت دیگر قطع خواهد شدحرکت زبانی دیگری که توس  ط زبانی توس  
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شناختی و حرکت وقتی که رشد معنی .گردی برمی ،عمل نوشتننوشته، به درون درون 

 گذاردبودن خود را در برابر ما می کنی ، زبان معنای زبانشناختی را قطع می معنی

(1390: 187) . 

 بر براهنی آشکار است. جملهمدرنیستی ا تأثیر شعر پستینجدر ا
 
 ههای تک

 
ه و به تک

ت، و و خود زبان تربط، تأکید بر متنی  ظاهر بی ی  تولید شعر نسبت به مفهوم و  ۀپروس اهم 

 :1394 ،)هوور مدرنیستی استدر جریان شعر پست «عر زبانش»های از جمله ویژگی ،هدف

فبراهنی از . (30-33
 
 براي، شدبررسی  ترکه پیشصدایی و قطع روایت هایی مثل شندهمؤل

ه تبه  توج    زبان و گریز از معنا سود جسته است. زبانی 
بیَنَم         اگر تو مرا       حال بیا تو شانه خواباَنَم  نمی اگر تو مرا نخوابانی من ه  نمی

 بزن زانو!

 رومخواب  از هوش میگاه نمی هیچمن 

 رومه  از هوش میدیروز رفته بودم امروز 

منی، منی،  ۀافتد معموق جان به بهار آغمتمنی که می ۀافتد هنگامافتادنی که مرا می

 منی که

 افتدمرا می

روم از هوش می      منی       اگر تو مرا       تو شانه بزن زانو!       منی      از هوش می     و می

    وَ 

 (85: 1390)براهنی، 

حال بیا تو »با  «اگر تو مرا» ،است آورده شده« از هوش می»شعر که از  مثالاین در 

افتادنی که »همچنین  .شوندقطع می «زانو» ۀبا آوردن بالفاصل ،و هر دو عبار،ت «شانه بزن

آغازین  ۀو با تکرار جمل شود میقطع  «افتدکه می»و تکرار « منی ۀهنگام»با  «افتدمرا می

گرداند. در سطر پایانی خواننده را به عقب بازمی ،«منی ۀمعموق جان به بهار آغمت»شعر 

ضمن ایجاد تکراری  است، عی که در طول شعر آمدههای مقط  شعر نیز با تکرار جمله

 د. انگردبه سوی زبان بازمی ،وار، معنای کلما،ت را شکستهدایره

ۀبراهنی برای توضیح  ت نظری   صور،ت به ،به زبان نویسد که در شعرشمی ،خود زبانی 

کند، زبان به درون و هر بار که از آن برای شعر استفاده می ؛نه وسیله ،کندپدیده نگاه می

ۀ» مقالۀدر  او .(193-192 :همان) گرددخود برمی ت نظری   ۀاین نحو ۀبار در «در شعر زبانی 

نو برای رؤیا و عروسی و  ۀشکستن در شهارده قطع»از  سیزده  ۀ، قطعبرخوردش با زبان

 آورد:را مثال می «مرگ
 کنندآب را و کافی را ترکیب می

 دان شکد به روی نمیگل می
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 د من در بارانپس حاضری تو و، تول

 
 
 د تو بود که من عاشق تو شدمپیش از تول

 شکدگل می

 (99: همان)

من در این قطعا،ت به معنی زبان کاری ندارم، بلکه به  نویسد:و در توضیح آن می

ت را، یکی اس ، دیگری صفت، فقط در زبان ترکیب  «کافی»و « آب»زبان کار دارم،  زبانی 

ت»ما با  ،«بچکد» «دان به روی نمی« »گل»کنند، و وقتی که می کار داری  وسر «زبانی 
 .؟( :1383 ،)براهنی

لرا نیازمند  حاضر ۀدور او شعر  ،بنابراین گذاشتن وزن تأکید بر کنار با و  داندمی تحو 

 نویسد: می ،شاملویی وزِن نیمایی و شعر بی عروضِی 
تزبان باید به سوی مفردا،ت زبان،  یعنی صدا، صو،ت،  ؛مفردا،ت خود زبان، برگردد زبانی 

 .(؟:)همان نگردا به طنز در خود میام   ،خود زبان است ۀای که دربار حرف، کلمه، جمله

گریزد. آوردن کلما،ت بدون از منطق معنایی می ،این دفتراز اشعار  سیاریبراهنی در ب

یکپارشگی شعر را از میان  ،جمال،تکردن نامتعارف  رعایت قوانین نحوی زبان و قطع

صرا به جمالتی بریده و بدون مضموِن متوالی و و آن  برد می در  سازد وبدل می ممخ 

. گیردمی بهرهجمال،ت غریب  نگارش و تقطیِع  ۀنحواز « گلپل»نظیر  ،برخی از اشعار

و بیمتر به جریان ذهنی  است گذاری سروده شدهشعر بدون مکث و فاصلهاین سراسِر 

 کند.ه  بیان می ماند که جمال،ت به ه  ریخته را در سطوِر پمِت سرِ می
باغ     و این کرانه    تو نه    از پنجره به سوی من آمد    جهان نه    تو    و از سیاست 

های تو وقتی که تو بلند شدی از روی پل     رنگ  از یک شعور    و شم    چ هینه   الفاظ؟

 شراب صور،ت

 [...]تو هان؟    ستاره    َو این    

 (115: 1390)براهنی، 

هرشه بیمتر از منطق  گرفتِن  با فاصلهدرصدد است دسته از اشعار، براهنی  در این

 ،پدیده نگریسته صور،ت بهبه زبان  ،داردکه خوِد او ادعای آن را  شنان ،روایی و معنایی

بسازد و زبان را به درون خودش  ناپذیر بینیپیش ن دستوری را به ه  بریزد تا شیزیقوانی

قطعۀ نو شکستن در شهارده »در قطعۀ شهارده  از  ،مثال؛ برای (193 :همان) بازگرداند

 شنین آورده است. «برای رؤیا و عروسی و مرگ
 من را بخوابان

 را بیاَورانمن 

 های تطبیقیشوم سوی پرندهمن مثل شعر تقطیع می
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 چهیچ در آواز     هیچ شیز را به سوی هیمن 

 چهیگنجمکی     َو  ۀزیبایی در کنج حفر  ۀزنبیلی از زبان

 شکسته ۀاستخری از طراو،ت پاشیدن در شیم

 امحال ببین شقدر گ  شدن  را خمیده

 (101: همان)

 قدر،ت براهنی، در مقابل این دیدگاِه 
 
مدرنیس  و شعر پست» مقالۀه طاهری در الل

مدرنیستی از شعر پست درستیناقص و نا معتقد است در ایران برداشت «یرانمعاصر ا

، گریختن از معنایی واحد در غرب مدرنادر واقع معناگریزی مورد نظر پس و صور،ت گرفته

این  ،ایران مدرِن ادر آثار شاعران پس که درحالیممکن است،  رسیدن به دیگر معانِی  برای

او همچنین به  .(33 :1384 ،)طاهری شودمعنایی بدل میشندمعنایی اغلب به بی

ساختاری در آثار  یانسجام بیپراکندگی تصاویر و های افراطی در نحو، هنجارگریزی

انتقادی داشته و آن را نوعی آنارشیس  زبانی  هیمدرن نگاابراهنی و دیگر شاعران پس

 .(48-37: )همان شودمیمنجر کند که به گسستگی ارتباط متن و خواننده ی میتلق  
 

 نتیجه. 4

هترین یکی از مه  ،در پژوهش حاضر  شعر معاصر فارسی ۀبار رضا براهنی درهای نظری 

ۀواپسین  انتمارهفتاد با  ۀ. براهنی در دهشدبررسی  شرا » مقالۀدر  شعری خویش نظری 

خطاب به جدید اشعارش در دفتر  شکل، به منظور تبیین «دیگر شاعر نیمایی نیست من 

راهکاری  داند،شاملو وارد می بررسی تناقضا،ت و ایراداتی که بر شعر نیما و ، پس ازهاپروانه

ر وا ،در این برههکند. ارائه می برای عبور شعر نو از این بحران
 
های جریان از متأث

ارغ از روایت و ف ،بازگمت به خوِد زباْن مسائلی همچون بر ، مدرنیس فرمالیستی و پست

اشعار  اکثراینکه براهنی در وجود  . باورزدتأکید می های موسیقایی کالمتو قابلی  ، معنا

ف است این مجموعه توانسته
 
، خوبی به نمایش بگذارد های پیمنهادی خود را بههمؤل

ل ت این دیدگاه و ضرور،ت این همواره بحث بر سر کیفی   سی ادامه در شعر معاصر فار  ،تتحو 

 است. نی داشتهایافته و پیروان و منتقد

ف جدید از بندییک جمع ۀبا ارائکوشیدی   در این مقاله
 
 دفتر اشعار شکلِی های همؤل

تشعر و  ، قطع روایت، موسیقِی کردن از جمله شندصدایی، هاخطاب به پروانه و ، زبانی 

ف یک از اینهربه منظور ایجاد رفته در اشعاْر کار  های بهشیوه شرح
 
 و شرح ذکربا ها، همؤل

هاز عملکرد براهنی در شعر و  اندازیشم مثال،    .هیدبه دست  در این مجموعهش انظری 
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ۀکردن  اینکه براهنی تا شه حد در اشعار این مجموعه و اجرایی فارغ از اش فرمی نظری 

  در آثار شعری
 
ۀرا از یاد برد که ، نباید این نکته است ق عمل کردهموف در  شده مطرح نظری 

و  شودهای شعر نو محسوب میهفتاد، گامی نو و متفاو،ت از دیگر جریان ۀاین دفتر در ده

ترو حائز  از این ی   است. اهم 
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