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 چکیده    طالعات مقالها
در جریان شعر   مقاله پژوهشی نوع مقاله:  را  او  که  است  براهنی  رضا  به  منتسب  »زبانیت«  نظریة شعر 

رسانید. شعر زبان دارای نوآوری و هنجارگریزی است. براهنی رو به شهرت  پیش 

کند و  با تأثیر گرفتن از مکتب غرب و زبان شناسی »دریدا« مدلول را نفی می

بیرونی در یک جهان متن ارجاع  بدون  زبانی،  بازی  زبان    -شعرهایش دریک 

می زبانی،زیست  بازی  معنا،  جابه   کند.  فاقد  متون  و یک سری  کلمات  جایی 

زبان رخ داد اما شعر دال که یکی از ژانرهای    -قایعی بود که دراین جهان متنو

کلمه« تا کلمه زنده است؛  -ادبی مکتب اصالت کلمه است بنا بر تئوری »انسان

منسوخ   کلمه  از  هنری  ساحت  هیچ  است  زنده  انسان  تا  و  است  زنده  انسان 

ود و حضور  نخواهد شد. هرچه در انسان مکشوف شده پیشاپیش در کلمه وج

انسان وجود و حضور   داشته و هر چه در کلمه مکشوف است؛ پیشاپیش در 

کاراکتر  -دیگرند. لذا در شعر دال کلمهداشته و این دو سازنده و خالقِ توأمان یک

باشد. کلمه  کاراکتر می -کند. شعر دال کلمهباشد و در متن نقش آفرینی میمی

می  نقش  ایفای  و  است  بازیگر  دارد؛  روش  کجان  به  که  پژوهش  این  در  ند. 

ای انجام گرفته؛ برآنیم »شعر  خانه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب

زبان« رضا براهنی  و »شعر دال« یکی از ژانرهای ادبی مکتب اصالت کلمه را از  

 های آنها بررسی کنیم. ها و تفاوتمنظر خاستگاه اندیشگانی و ویژگی
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 . مقدمه 1

های نوگرا در دهة هفتاد اصطالح ابداعی »زبانیت« رضا براهنی بود که در موخرة  یکی از جریان

برد و سپس چند سال بعد،  با معنایی نزدیک به ذات و اصل زبان به کار می  هاخطاب به پروانه

پرداخت.  در یک یادداشت مطبوعاتی با عنوان »نظریة زبانیت در شعر« به توضیح بیشتر آن  

داند که در هر نوبت ای میکند و آن را پدیدهاو در این نظریه، نگاه ابزاری به زبان را رد می

تمامی قوانین را باید به هم بزند؛ حتی قوانین سنتی خود را و دستور و  استفاده برای شعر،  

نحو سنتی خود را، تا »زبانیت« خود را به عنوان تجاوز ناپذیرترین اصل شاعری، حفظ و به  

سوی آینده پرتاب کند. او این »جهت دیگر« یافته و مبانی نظری آن را تبیین کرده است.  

آید؛ خودارجاع بودن زبان  طور برجسته به چشم میی براهنی بهای که در تئورترین مسألهمهم

در جریان شعر زبان در دهة هفتاد، با تأکید بر شعر رضا براهنی است. از نظر او »شعر، سلطان  

از   (125الف:    1374)براهنی،  بالمنازع اجرای زبانی، در خدمت هیچ چیز، جز خودش نیست.«  

گذار مکتب اصالت کلمه  یسم توسط آرش آذرپیک بنیانطرفی در نیمة دوم دهة هفتاد عریان

  1385مرداد    5در ژانرهای مختلف، مکتوباتی را در نشریات و مجامع ادبی معرفی کرد و در  

های  به صورت رسمی به صورت یک مکتب جهانی فرازبانی، فراملیتی فعالیت در قالب انجمن

  - نمود. جان کالم این جنبش فلسفیفلسفی با ریختمانی کامال آکادمیک آغاز به کار  - علمی 

باشد و اساس و شالودة آن توامان با فضای فلسفیدن و عاطفة  ادبی، اصالت دادن به کلمه می

ای اتمسفر هستی شناسیک  هنری است و تمام آثار خروجی از جنبش عریانیسم ناظر بر گونه

ری است. یکی از  باشد که هدف غایی آن تحقق اندیشة واالشناسی در حوزه و ساحات هنمی

 این ژانرها شعر دال است.  

  - حرکت قلم در این جنبش با توجه به نگرگاه جنس سوم از طریق  فرآیندهایی ذهنی 

های درون ساختارگرا و یا ساختار  زبانی با هویت بدیعی از پدیدارها از قالب  -عینی و فرمیک 

می پیدا  سیطره  فراساختارگرایی  عرصة  به  و  کرده  عبور  این    کند. زدا   از  یکی  »دال«  ژانر 

از شاخصهمولفه یکی  که  است  کلمه  اصالت  مکتب  آن  های  فراساختارگرایی  در  اصلی  های 

دهد نه خلق  ها میزدایی، اصالت را به کشف سیستمباشد بدین معنا که در مسیر سیستممی

 آن. 
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و هم »شعر    لذا این مقاله درصدد است با توجه به این نکته که هم »شعر زبانِ«رضا براهنی

دالِ« آرش آذرپیک، هر دو در حیطة هنر و ادبیات جزء آثار نوآورانه در زمان خود هستند، به  

 های آن دو را بیان کند. های اصلی آنها را بررسی و تفاوتاجمال ویژگی
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

آذرپیک خیلی   دال«  و »شعر  براهنی   زبان« رضا  نظر سطحی »شعر  به هم شبیه  در یک 

های »شعر زبان«،  اند. این مقاله با  بررسی ویژگیوجود آمدههستند و هر دو در بستر زبان به

بندی  های »شعر زبان« و »شعر دال« در موضوعهای »شعر دال« و بیان تفاوتبررسی ویژگی

کند که این دو  ژانرهای مختلف شعری در مواجه با »شعر زبان« و »شعر دال« مشخص می

 های خاص خود را دارند. سان نیستند و هر کدام ویژگییک
 

   پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

گیرند این مقاله بر آن است  ز آنجایی که شعر زبان و شعر دال هر دو در بستر زبان شکل میا

کند برای خوانندگان تبیین کند.  حیات  هایی که این دو شعر را از هم متمایز میکه شاخصه

با حرفشعر   بیزبان  و  پراکنده  و  تکه  تکه  و  با چیدمان  معنا شروع میهای منقطع  و  شود 

به جمود و بیجان واژهروح و بیبی ارجاعات شعر زبان درون  معنایی میها، شعر را  کشاند. 

شود. اما شعر دال در بستر متن  جا شروع و در همان بستر تمام میمتنی است و در همان

می آفرینش  به  واژه  دست  است.  دال  شعر  ویژگی  بودن  پویا  و  بودن  زایا  خلق  زند.   که  ها 

کاراکتر  می کلمه خود،  دارند.  هم  متنی  بیرون  ارجاعات  متنی،  درون  ارجاع  بر  شوند عالوه 

شود برای زیست کلمات.  کند و متن، جهانی میپذیرد و شعر را زندگی میشود و نقش میمی

هایی را تصور  عنوان مثال قدمها خود اراده دارند. بهفعل  کشند و در این جهان کلمات نفس می

کند و از  های فاعل یاری نمیکنید که قصد دارند به مقصدی برسند اما فعل راه رفتن با  قدم

 روند. کند و به جهتی دیگر میقدم ها قهر می

زدایی و تشخیص،  نگارنده  ابهاملذا نظر به اهمیت تمییز شعر زبان و شعر دال با رویکرد  

 این موضوع را برای تحقیق انتخاب کرده است. 
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   پژوهش پیشینة. 1-3

در خصوص »شعر زبان« و »شعر دال« به تفکیک مقاالت و کتب متعددی به چاپ رسیده  

( شعر زبان  1384( در سخنرانی خود در تورنتو و در نظریة زبانیت خود )1384است. براهنی )

( در مقالة »جریان شعر دهة هفتاد« شعر زبان را  1398کرده است. شفق و بحرانی )را معرفی  

( در مقالة »خطاب به پروانه ها از منظر دستور زبان«،  1395اند. خوئینی و کبکی )بررسی کرده

های شکلی  ( در مقالة »بررسی ویژگی1399اند. شهابی و مازیار )به همین موضوع پرداخته

ها« مولفة شکل و فرم اشعار براهنی را بررسی  مجموعة خطاب به پروانهشعر رضا براهنی در

 کردند.  

(،  1399)  شودآنگاه شیخ اشراق عاشق می( و  1384)  جنس سومآذرپیک  در دو کتاب  

صورت پراکنده به بخشی  ( به1400)  فرازن مشرقی (، اکبری در  1400)  هابانوی واژههاشمی در  

به صورت واضح و مشخص همتی و  لمه پرداختهاز  نظریات فلسفی مکتب اصالت ک اما  اند 

نویسان  آنتولوژی زبانه( در نیز  1400)  نوروزعلی و     1400  جنبش ادبی( در  1400رشیدی )
ژانر شعری    ایران این دو  اما هیچ پژوهش تطبیقی در زمینة  پرداختند  به معرفی شعر دال 

 رو از این جهت دارای نوآوری است. صورت نگرفته و پژوهش پیش
 

  پردازش تحلیلی موضوع .2

 تولد شعر زبان -2-1

ادبی   حیات  در  بزرگ  عاملی  بدون شک  داد؛  میوه  و  برومند شد  دواند؛  ریشه  تحولی  اگر 

شمار خواهد آمد و سنتی دیگر در برابر سنت قبلی که فرسوده گشته؛  س از تحول بهشاعرانِ پ

ها بر آن هستند که حبس کنند و به همه چیز نظم بدهند. کسانی  پدیدار خواهد شد. سیستم

اند.  که شعرشان از چهل سال پیش تکان نخورده؛ یادگیری را برای اطرافیان خود تحریم کرده

به یاری نجهان از مرادهای سابق جدا میسل جدید میبینی  آنها را  به راهی  آید و  کند و 

به ، خالقیت اضافه میهای مختلف خالقیتاندازد که در دقت در خالقیت، شیوهمی آورد. 

زعم براهنی نگارش در خود نگارش است. چراغ معنی از دیدگاه براهنی در همین نگارش  

یابد.  ون شدة زندگی است که نگارش میاست که دگرگون شدة زندگی است و این دگرگ

و رمان  (13:  1378)براهنی، نوشت ریمون روسل شاعر  پایان عمر مطلبی  در  فرانسوی  نویس 

از کتابتحت عنوان   از مرگش چاپ شد    هایم را نوشتمچگونه بعضی  این نوشته که پس 

به ظاهر سرسری هستند  نشان می که  آن چیزهایی  ادبی، حتی  که در خالقیت  نه  داد  و 
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گیرند و بر  تصادفی بلکه از یک ایمان به بیان نو، به بیان راسخ و متفکرانة نو، سرچشمه می

گوید: من از  اندازند. براهنی میزوایای تاریک ذهن نویسنده و آثار او پرتو همه جا گیری می

ام. دیگر زمانة شعر گفتن به صورت نیمایی به  های موجود در شعر فارسی خسته شدهزبان

بکند.  س پیدا  باید جهت دیگری  فارسی  آمده است. شعر  گوید:  در جای دیگر می)همان(  ر 

 »تولد شعر زبان از چیزهای بسیار کوچک شروع شد.« به این شعر فروغ توجه کنید: 
 دیدی« دادی/ اما مرا نمیمردم/ اما تو زندگانی من بودی/ تو گوش می»من از تو می

کند به کار اصلی.  رضا براهنی برای توضیح شکل زبانی از چیزهای بسیار کوچک شروع می

کند )نه  کار اصلی در بیان چیزهای کوچک است و از »ازیت« با »ز« در شعر فروغ اشاره می

 مردم/ اما تو زندگانی من بودی.«  »من از تو میبا »ذ«( که در دو مصرع فروغ فرخزاد بود: 

اند.  مردمیت« و »زندگانیت« به اشباع شدگی نرسیدهع »من« و »تو« و »میدر این دو مصر

به معنای »تو« است »می به معنای »من« است. »تو«  به معنای »می»من«  مردم«  مردم« 

اینجا که »از« اشباع شد   از »ازیت« اشباع است. حاال  اما »از« مهم است چرا که  و...  است 

که چنین خصوصیتی را ندارند؛ فاقد قدرت اشباع. منتها    شودحامل قدرت غلبه بر کلماتی می

اشباع از چه چیزی؟ نه از چیزی خارجی بلکه از خود خویش. این کلمه بسیار مختصر و حقیر  

»از« که همیشه حامل و واسط و وسیلة حمل یک بخش از زبان به بخش دیگر آن بوده؛ برای  

تر از کلمات  تر، بلکه شعریر، نه شاعرانهتخودش به تنهایی شخصیتی به مراتب باالتر، بدیع

 باشد.  دیگر این دو مصرع می

»ازیت« یعنی از »بودن« »از« و نه چیزی دیگر. کلمه، کلمه بودن خود را در خود تثبیت  

وسیله قرار گرفتنش برای بیان معنایی  کشد نهکند یعنی »از«، از بودن خود را به رخ میمی

« یک شکل زبانی است: »من« در یک سو »تو« در سوی دیگر  مردمدیگر را. »من از تو می

»از« در وسط. »از« در زبان نماد فاصلة بین دو چیز است ولی در اینجا دیگر نماد نیست. خود 

 خودش است.

تری برای براهنی داشت و آن معنا مربوط به آن چیزی  مردم« معنای مهم»من از تو می

جا بین دو چیز فاصله وجود داشته باشد؛ از واژة »از«  است که »از« را »از« کرده است. هر  

است که یک استفاده می بهتر  پس  و  شود؛  بردارد  گرفتن دست  قرار  وسیله  از  »از«  بار هم 

شخصیت خود را به رخ بکشد؛ شخصیت نه منفعل و خنثی بلکه شخصیت فعال و پویای خود  
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باشد؛ با »ازیت« خود، با »از«    را یعنی »ُفرادا« در یک جمع حاضر شود؛ یعنی حضور داشته 

 بودن خود. 

براهنی می تفاسیر  این  قائل میبا  برای کلمه  را  به کلمه  آید منتهای دموکراسی  و  شود 

 دهد. در مصرع بعدی فرصت بالیدن ُفرادا می

 دیدی« دادی/ اما مرا نمی»تو گوش می

پیدا می شعر  اهمیتی در  »اما«  اینجا  عادیدر  بقیة کلمات  که  را    کند  اهمیت  آن  شعر 

شود یک کلمة کلیدی. در اینجا ما با یک بازی زبانی با یک تقابل و با یک  ندارند. »اما« می

کند.  زند، مدام از فعلی و زمانی در گذشته یاد میمحال سروکار داریم. یک صدایی حرف می

تأکید بر شود. براهنی در اینجا  شود اما دیده نمیصاحب صدا هم هست هم نیست. شنیده می

 ابزارهای صوتی بیان دارد: 

به اینکه ما جمالت را میصاحب صدا هست و هم نیست  بهدلیل  دلیل  شنویم و نیست 

نمی را  او  خود  ما  میاینکه  شعر گوش  در  نمیبینیم.  را  اما صاحب صدا  شاعر  دهیم  بینیم. 

شود اما دیده  میرد. هم هست؛ هم نیست. شنیده میگوید ولی او »از تو« میشعرش را می

 نمی شود.  

 های توری آوازی از تو را که در پرنده« جره با رگ»دستی شبیه پن

 پرسد یعنی چه؟خواننده با خود می

 و از نظرگاه براهنی خود سوال غلط است؟  

های اصلی  رود ولی بدون فهم تفکر انتزاعی امکان ندارد به ریشهاین شعر دنبال معنی نمی

دد؛ نباید به موسیقی و به آنچه  ببریم. دراینجا اگر خواننده به دنبال معنی بگرآفرینش آن پی

وجوی معنی دست برداریم که به یک  توانیم که از جستشنوند؛ گوش کند. زمانی میکه می

»رگ«،   و  »پنجره«  از سطح  را  خواننده  اندیشه  نوع  این  کنیم.  پیدا  دست  انتزاعی  اندیشة 

برد و باعث رسیدن  ها به سمت عمق و باطن آنها می»توری«، »آواز« و... اشیا، حوادث و پدیده

 شود. تر میتر و ظریفخواننده به حقایقی دقیق

تواند توری داشته باشد. ولی توری ربطی به آواز  تواند رگ داشته باشد. پنجره میدست می

گوید چون رگ به آواز ممکن است در جایی های توری آواز« دورادور چیزی را میندارد. »رگ
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ردن هنگام آواز خواندن. تأکید براهنی این بود که هرکسی  های گربط داشته باشد. مثال رگ

خواند اولین توجهش باید به زبان باشد... در شعر، زبان، »ادبیت« پر زبان، به معنای  که شعر می

ها  مطلق کلمه وجود دارد. براهنی در موخر شعر »از هوش می « در کتاب خطاب به پروانه

 سراید:  می

 هنگامة منی!      افتد»افتادنی که مرا  می

 افتد معشوق جان به بهار که می

 افتدآغشته منی، منی، منی که مرا می

 روم از هوش می  منی  می

 اگر تو مرا      تو شانه بزن زانو!    منی  از هوش می  وَ « 

 ( 85:  1374)همان،

 بینیم که جنس زبان از نوع دیگری است. مولوی گفته بود: می   

 تا که بی این هر سه با تو دم زنم                 برهم زنم  حرف و صوت و گفت را 

 مولوی فقط گفته بود اما براهنی آمد و این کار را کرد.     

 تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                 

افتد«  خواهد. »منی که مرا میبه زعم براهنی سینة شرحه شرحه، زبان شرحه شرحه می     

اند جای خود عالی بودهفاعل و فعل و مفعول سر جای خودش نیست. تا االن غزل و قصیده به

اند. براهنی غزل و قصیده و قالب و فرم را همه را  ولی بخشی از حافظه و محتوای زبان شده

شود. دستور و نحو و عقل و عقالنیت  شناختی رها می. از قاعدة عقل و عقالنیت زبانکندرها می

 اند.  ها، رئالیست، سورئالیست، مدرن و غیر مدرن همه کنار رفتهها، عارفانهزبان، عاشقانه

دهد و حکم و تعیین تکلیف ساختار  براهنی تقدیر پیش از حدوث زبان شعر را تغییر می

شوند. جمله ساختار پیشین  کند. جمله و نحو جمله خودکامه میجمله را باطل و بالاثر می

نمایاند.  ای خود را به مخاطبان میخود را ملغی کرده و در این ساختارشکنی در شکل تازه

گیرد. از تمام  شکند. نحو و دستور را نادیده میکند. جمله را میا تازه میشعر زبان، جمله ر

هایی که  کند. آنچه در قواعد نگارشی، دستور زبان، قواعد و آیینقواعد دستوری نافرمانی می
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به را  آنها  زبان  فراگرفتهاهل  نوشتار  و  گفتار  بهتر  درک  برای  تکاملی  و  قراردادی  اند؛  طور 

ای از ساختارهای  کند و کال تبدیل به خاطرهکند و حتی ناقص مینقض میکند؛  سرپیچی می

 کند.  شعری می

های دستوری است.  ویژگی اصلی شعر زبان تمرد از صرف و نحو و متالشی کردن توالی

دهد هر کدام از اجزاء شعر به  کند و سپس اجازه میبراهنی ساختارهای استبدادی را رد می

ر شرکت کنند و هر کجا که خواستند جلوس کنند و کار خودشان  صورت دموکراتیک در شع

براهنی درهم و برهمی هزار صدا دارد و هزار شکل. از دیدگاه  انجام دهند.  با     را  شعر زبان 

کند.  تولدش، برای شعر نیمایی و شعر شاملو خط پایان را رسم  و جهت جدیدی را ایجاد می

 ی و شعر شاملو بود.  در واقع شعر زبان کنار زدن  شعر نیمای 
 

 شعر زبان   - 2-2

شعر زبان مبتنی بر مختل کردن نحو و دستور ارکان زبان و تمرد از دستور زبان است. شعر  

کند آزادکرده؛ همین  زبان خود را از قید معنا و نحو و حصارهای دیگری که به زبان تحمیل می

و زبان آن عادت نداشتند.  ویژگی نوعی عادت شکنی بود که مخاطبان فارسی زبان به فضا  

استدالل براهنی برای شعر زبان این است که: »شعر زبان به مثابه شعر کودک، زبان مادر با  

تواند به مراتب  های روانی و روحی، زبان گیر کرده و الکن میها، زبان شکنجهبچه، زبان کابوس

دار روی  پیوسته و شکلی  دار و جمالتتر و موثرتر از جملة کامل معنیتر و بلیغخیلی صریح

 مخاطب تأثیر بگذارد.«  

کارانه طوری قواعد  گرانه و خراباز نظر علی باباچاهی شعر زبان: »در یک اقدام شورش

گذاشته که می آزاد  را  نحوی  و  بیدستوری  فارسی  زبان  تخریب  و  انهدام  به  انجامد.«  تواند 

ی(  2:  1398)شفق؛بحرانی، ویژگی دیگر  معتقد است  افول  همچنین  عنی »زبانیت، در شعر معنا 

رسد و پیوند مفهومی در آن وجود ندارد؛ در حالی که زبان بدون  کند و به درجة دوم میمی

نیازی نیست معنا داشته  معنا نمی براهنی زیبا آفرینی  از نظر  اما  باشد.«  تواند وجود داشته 

 باشد.
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 های شعر زبان ویژگی

  / قطعه شدن کلمات/ تخریب زبان و انهدام آنقطعه  / زبانمختل کردن نحو و دستور ارکان  

عدم    /استفاده از اصوات دم و بازدم/ تعلیق جمالت  /رنگ کردن معنارهایی از قید معنا و یا کم

سطرها/ بین  معنایی  و  منطقی  ارتباط  و  گوییبی  انسجام  نویسی  / ربط  گویی    / اتفاقی  پریشان 

 های شعر زبان هستند. از جمله ویژگی  سیر زداییتف   /های ذهنیپرش  /تعمدی یا جنون زبانی
 

 شعر دال  -3-2

هنری محور که در    - که در نگرگاه عریانیسم اصالت با کلمه است و شریعت ادبیاز آنجایی

کند لذا در مکتب  عریانیسم به سوی لوگوس یعنی جامع وجودی کلمه محوری حرکت می

کنیم  ها را طی میزدایی از کشفسیستم  اصالت کلمه برای رسیدن به اصالت پدیدارها، مسیر

  - در مکتب عریانیسم بنابر تئوری کلمه دهیم نه خلق آنها.  ها میو اصالت را به کشف سیستم

 انسان شعر دال زیستی زنده انگارانه به شرح ذیل دارد:

 بخش هستند. در آن کلمات جان دارند یعنی وجودهایی کامالً زنده و زندگی -الف

دارپنداری در مورد خود کلمات و وجود خود کلمات در متن  های تشخیص و جانآرایه  - ب

 رود. کار میبه

عنوان یک موجود زنده در متن دارای آرایة  وقتی خودِ ارکان زبان و وجود کلمات به  - پ

می بیتشخیص  تشخیص  نوعی  میشوند  نوین شکل  و  میسابقه  را  آن  که  آرایة  گیرد  توان 

 نامید. »تشخیص بسیط« 

گر شده و حتی  در آرایة تشخیص بسیط، کلمات مبدل به کاراکترهایی زنده و کنش  -ت

کنشمی به کاراکترهایی تحلیلتوانند در فضای کاراکترِ  و  یابند  تعالی  تبدیل گردند.  گر  گر 
 ( 116: 1400)مسیح،

 

 های شعر دال ویژگی

گرای  حلة معناشناسیِ عمیقشعر دال یکی از ژانرهای بدیع مکتب اصالت کلمه است و در ن

داند؛ کلمات  افزای معانیِ محدودِ ثابت و نامحدودِ متغیر میخود، کلمات را دارای دو ساحت هم
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زیستی    /در شعر دال ماتریال نیستند؛ جنس سومی از شعر زبان محور و بیان محور هستند.

زنده    /گر شدن کلماتبازی  /گر بودن کلماتکنش  /گرفراارجاع  / محورجهان متن  /متن محورانه

 کاراکتر   –کلمه   /بودن کلمات
 

 کلمه - چند شعر دال برای تبیین کاراکتر   نقد  - 1-3-2

محورانه دارد و بر  شعر دال ابداعی تازه از تخیل شاعرانه است بدین صورت که زیستی متن

رسد که در آن تمام کاراکترشدگی می- گر به مقولة کلمهگراییِ فراارجاعزبانپایة نگرة درون

یابند. شعر دال همانند  ای کامالً آنیمیستی، هویتی پرسونایی میارکان و اجزای زبان با نگره

بازیگر شدن کلمات  مک بلکه  نیست  با کلمات  بازی  زبان پسامدرنیسم  ارکان  تب  تمام  )یعنی 

محور است.  محور و بیانبرای بیان همه چیز و جنس سومی دیگر از شعر زباندستوری( - زبانی

تر برای خوانندگان چند نمونه از شعر دال در اینجا مورد بررسی قرار  برای تبیین هر چه واضح

 گیرد.  می

 دارمقلمم را بر می»

 شویتو لبخند می

 نویسمتمی

 در آتش

 در باران

 بر باد 

 بر خاک 

 گردم برمی

  نوشتن لبخندت را 

  (www.orianism.com)آذرپیک: هیچ کس نیست حتی خودم« 

های عناصر چهارگانه  شود. در سکانسدارد »لبخند« بازیگر میشاعر اینجا تا قلم خود بر می

شود و در معیت شاعر است؛ کامال مشهود است که لبخند در  بازی میهیأت عالم با شاعر هم

http://www.orianism.com/
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کند و در کنار شاعر است. »لبخند« در چهارچوب ساختارهای قراردادی متن  متن زندگی می

 و ارجاع بیرونی دارد.  محاصره نشده 

 »وقتی زنی به قدرت یک شاعر 

 شود دردارد سکوت می

 سطر سطر نانوشتة  شعرش 

 چیزی شبیه 

 )سوشیان: همان( کند« مردن را مشق می

می اشغال  را  متن  از  فضایی  تنهایی  به  خودش  »سکوت«  دال  شعر  این  در  در  و  کند 

نا نوشتة شعر« مشق مردن را   به عبارت خیلی ساده و عامی سکوت می»سطرهای  نویسد. 

کند که  نویسد و با یک ارجاع فرامتنی خواننده به جهانی سفر میخودش دارد مشق مردن می

 ها خودشان بازیگر هستند. کلمه

 »شاعر

 درختی را نوشت 

 که در بهشت

  به زمین

 اش را باختریشه 

 اما در قطب افتاد 

  خواندیمش

 و نفهمیدیم 

 درد نوشتن

 )اهورا: همان(معشوقه را در آن« زل بیغ 

نویسد. بعد از خلقت کلمة »درخت« توسط  بینیم شاعر یک درخت را میکه میچنانهم

بینیم که این »درخت« زمانی در بهشت حیات داشته و در بازی آفرینش مقام هویت  شاعر می
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ها در قسمت  این نقش  افتد.ای از زمین میکند و در گوشهاش را با زمین معاوضه میو ریشه

موخر این شعر فضاها و وقایع و اتفاقاتی که در جهان متن برای کاراکتر »درخت« افتاده؛ مثل  

 کند با این تفاوت که سن نمایش آن متن است.  یک نمایش برای خواننده تداعی می

 »آمدی 

 گوشة دلم  

 نه !! 

 گوشة شعر 

 کنار آبی پرنده در سطر آواز نشستی  

 غمگین 

 ن غمگی

 و ساز ناکوک رفتن ساز کردی  

 حاال شعر کز کرده  

 ها  الی واژه

 کنار روسری تو بر تابوتی  

   همان(  )مسیح:رقصند« ات بر آن میهای حجلهکه گل

های غمگین  شود که سطرهایش پرندهدر شعر باال »شعر« خودش به تنهایی فضایی می

ای و در میان یک  دارد و در سطرهای بعدی »شعر« خودش را جمع کرده و نشسته در گوشه

ا نسان کامال در این شعر پیدا هست و تمام ساحات    - ها کز کرده است. تئوری کلمهسری واژه

 ود و قابلیت ظهور داشته باشد.  تواند نموجودی انسان می

 »زیر چتر یک زن« 

  تر از این متنواژة »او« روی سطر آفتاب، »من« هزار پله پائین

 حادثه یا معجزه!؟-

  دانم اما سرانجامنمی-
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 واژة ناگهان باد »او« را به حرکت در آورد تا پله پله 

 ... و اکنون من به دنبالش... 

  چنان در آغوش کهدیگر را آنباره همابرها، یک

  قطره

  قطره

  واژه

 واژه

  شروع یک داستان

◽️◽️ 

 دانم او از کجا دانسته که چترش را...دود، من... نه! اما نمیخیابان خیس وحشیانه می

 نویسد وای! سطر تگرگ دارد تمام مرا سرخ می-

  اند؛ کسی نیستها خط خورده آهای نترس! اینجا باتون-

 هایم را بسوزانم؛ تنهای تنها، فقط تا پایان این داستان... ر تو لببگذار چند سطری زیر چت

  هایش یک آن تمام خیابان راچشم

  ورق 

  ورق 

 سپارد.های باد میو باز خودش را به دست

 زنی!؟ آه ممنون چه چتر گرمی!... راستی چرا حرف نمی-

  ایاز چه!؟ تو که یک غریبه -

  بزندانم اما فقط حرف غریبه!؟ نمی -

  ها را بنویسی!؟خواهی این هذیانآخر تا کی می -

 فعال که دارد تگرگ می بارد!   -

  باد ما را روی صفحة بعد می اندازد -
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  آفتاب زمین را به سونا برده بود

  اما ما همچنان گرم درد دل

او هم شاعر است، آن اگر حرفراستی!  با شعرهای فرقدر که  را  این متن  بنویسم؛  را  وغ  هایش 

 اشتباه خواهید گرفت. 

زنیم  زمان!؟ هیچ ربطی به این متن ندارد ولی ما آهسته اما مثل باد داریم زیر چتر را قدم می  -

 به سوی...

  دانم کی تگرگ تمام شده و زمین غیبش زدهحاال نمی

 مکان!؟  -

 راستی! داریم روی چه راه می رویم؟ روی این سطر، روی ابرها، یا... 

 دانم که... ه هر حال میکند بفرقی نمی

 دفعه ساعتش را نگاه کرد. یک

 کنی؟! آه! دیرم شده. راستی تو زیر چتر من چه کار می-

 مگر خودت راهم ندادی!؟  -

  چرا، اما فقط رویِ خط تگرگ -

 ولی تو قول دادی تا پایان زیر چترت باشم.  -

 اما  -

ایم و  گونه از این صفحه هم بیرون زدهکه نفهمیدیم چچنانو این بگو مگو هی ادامه پیدا کرد؛ آن 

 کنیم. حاال روی سطر سوزان ساحل داریم دعوا می

 نویسی؛ سطر دریا را نگاه کن؛ ببین چقدر خوش خط است. هایت را سیاه میچرا واژه -

 کنیم؛ ما که...وای!... اینجا چکار می -

 متن بدی که نیست؛ فکرش را نکن! -

 بود!اما... اما اینکه قرارمان ن -
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شده  - نوشته  دیگر  که  را  حاال  اینجاها  داشتم  افتادم  دنبالت  به  که  سطری  همان  از  اصال  ای؛ 

 . نوشتممی

  پس تگرگ!؟ -

  فقط بهانه بود -

  این داستان!؟ -

 نه پایان ندارد.  -

 پس!...  -

 پس چه؟!  -

 هامان را باد نبرد!  هیچ، فقط مواظب باش لباس -

 )آذرپیک: همان( 

های مکتب  در ابتدا باید گفت که این فراشعر )پلی ژانریک( یکی از ژانرهای مادر مولفه

های شعری بالفعل و کشف شده  اصالت کلمه است و این قابلیت را دارد که از تمام پتانسیل

 در آن بهره گرفت.  

گر ارتباط گرفتن با دنیای زن است. مخاطب با خواندن  این عنوان بیان»زیر چتر یک زن«  

رود  رسد که شاعر زیر سایة افکار و اندیشه واحساسات یک زن میعنوان به این درک میاین

 شود.  و به او نزدیک می

  تر از این متنواژة »او« روی سطر آفتاب، »من« هزار پله پائین

 حادثه یا معجزه!؟  -

  نم، اما سرانجامدانمی -

 واژة ناگهان باد »او« را به حرکت در آورد تا پله پله 

 ... و اکنون من به دنبالش... 

  چنان در آغوش کهدیگر را آنباره همابرها، یک

  قطره
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  قطره

  واژه

 واژه

  شروع یک داستان

 اپیزود اول:  

متوجه می یک شخصیت  مخاطب  و  گرفته  جان  )او(  کلمات  که  کردهشود  پیدا  و    مستقل 

در یک فضای متن محور روی سطرهای آفتاب بایستد و فعلی را انجام دهد. )من (    توانسته

وزد باز هم در همان  تر. در سطربعدی که باد مینیز در همان متن هست ولی هزار پله پایین

را شروع    باشد و داستانی   حال و هوای متن است و حتی بارش ابرها بر مبنای محوریت کلمه م

گر بارش باران است و بیان محتوایی از لحاظ  کند و با شکل فرمیک نوشتاری که تداعیمی

 شکلی و با مهارتی شگرف متن را در تصرف خود قرار داده است.

 اپیزود دوم:  

یابد و حال و  شود که مکان تغییر میگر دو مربع متوجه میدر این قسمت مخاطب با نشان

باشد. شاعر به کاراکترها  شود و  شاهد دیالوگی بین »او« و »من« میهوای متن بارانی می

گر  اند( اجازه  ظهور و بروز داده تا خودشان بیانکنند و جان گرفتههایی که زندگی می)کلمه

صدای خویش در متن باشند و آزادانه و بدون واسطه و با فراروی از دیدگاه مولف با هم به  

 گر است.  ها است. راوی اینجا فقط نظارهمتن بر عهدة دیالوگوگو بپردازند. حرکت گفت

برای مخاطب   و مقام وجود کلمه  فرارونده داشته  فراشعر حرکتی  این  زاویة عمودنگرانة 

 کند. تبیین می

 دانم او از کجا دانسته که چترش را... دود، من... نه! اما نمیخیابان خیس وحشیانه می

اسی، آذرپیک از آرایة تشخیص استفاده کرده و به خیابان  در این قسمت از زاویة زیباشن

از روایت متن محور کمی فاصله  شخصیت داده است و یک مونولوگ شکل گرفته که راوی 

  )ارجاع بیرونی دارد.(گذارد. هایش را و با مخاطب به اشتراک میگیرد تردیدها و ندانستنمی
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های احساسی و غریزی  وب شدن هیجانای ظریف به سرکهای بعدی شاعر اشارهدردیالوگ

شود که در متن جامعه  برد و مخاطب را به سمت روابط پنهانی متذکر میدر جامعة کنونی می

وگوها  ای از اضطراب و ستیز و گریز و قرار و گفتها خواننده را در ورطهجاری است و در دیالوگ

 اندازد.  می

  ورق 

  ورق 

 سپارد. )اشاره به گذر زمان و روزها(  های باد میو باز خودش را به دست

 و تا اینجا:  

او هم شاعر است؛ آن با شعرهای  قدرکه اگر حرفراستی!  این متن را  بنویسم؛  هایش را 

 فروغ اشتباه خواهید گرفت!

شکن  چون فروغ سنتدهد که هماینجا شاعر دوباره به مخاطب شناخت بیشتری از »او« می

ارجاع )که منظور از من در اینجا کاراکتر مرد است(  و معترض به نظام دیکتاتوری  و من ساالرانه  

 بیرونی دارد.  

 آید در سطرهای بعدی با توجه به این پیش فرض اختالف نظرها پیش می

کند که نماد صلح و آرامش و نماد بخشندگی  تا اینکه »من«، »او« را متوجة سطر دریا می

 است. 

 اپیزود پایانی:  

  این داستان!؟ -)

 نه پایان ندارد.  -

 پس!   - 

 پس چه؟!  -

 هامان را باد نبرد! هیچ، فقط مواظب باش لباس -
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هایی از هیجانات احساسی و  گر دغدغهپیرایگی و با کلماتی ساده بیاندر اوج سادگی و بی

را به راحتی در این   غریزی در هر برهه از زمان و مکان که مخاطب هوشمند و با احساس آن 

 دارد.  ژانر دریافت می
 

 تفاوت شعر دال و شعر زبان   - 4-2

تفاوت بنیادین شعر دال با شعر زبان ناشی از زادگاه اندیشگانی این دو نحلة ادبی است. شعر  

نسبی گرای پسامدرنیستی، به ماتریال بودن کلمات و فقدان معنا در  زبان بر بیان اومانیسمِ 

های زبانی از طریق روابط متفاوت در هر بازی اجتماعی نوعی  آنها باور دارد که بر بستر بازی

آن اما  شد  خواهد  حمل  آن  بر  نسبی  زبانمعنای  مکتب  که  در  گاه  فراساختارگرا  شناسیِ 

گرای خود، کلمات  عریانیسم از بنیان با این تفکر مخالف است و بنا بر نحلة معناشناسیِ عمیق

هم دو ساحت  دارای  میرا  متغیر  نامحدودِ  و  ثابت  محدودِ  معانیِ  نمیافزای  اصالً  تواند  داند 

پنداری کلمات را برتابد که منجر به تئوری بازی زبانی شده و با عنایت به زنده   محضماتریالِ 

رسد یعنی دار بودن، تشخیص بسیط و نهایتاً کاراکتر شدن کلمات میدانستنِ کلمات، به جان

به جای بازی با ارکان جمله و زبان )بازی زبانی( جهانی آنیمیستی در متن برای نمود بازیگر  

دهد. بازیگر شدن و کاراکترسازی در ارکان  ن زبان و جمالت و متن را پیشنهاد میشدن ارکا

به هیچ متن  و  اگر چه  جمالت  است؛  کامال مستقل  ژانر  و یک  نیست  زبان  پیرو شعر  گون 

های ادبی همانند »شعر زبان« و »شعر انیمیشن«  ای بینامتنی با بسیاری از نحلهتواند رابطهمی

 (116: 1400،)مسیحداشته باشد.« 

در شعر دال متن هستی و متن اجتماع و متن شعر یکی می شوند و در این یگانگی کلمه  

انسان، کلمه زنده است. در  -کند؛ چرا که در مکتب اصالت کلمه بنا بر تئوری کلمهزندگی می

»شعر دال« بدین شکل است که پدیدارها و اشیاء متن شعر و هم در متن اجتماع یکی شدگی  

سازی که مجسمه را  کنند. )مثل خمیر مجسمهدهد. در شعر زبان ارکان زبان بازی میرخ می

 شوند.  شود.( اما ارکان زبان در شعر دال خودشان به تنهایی بازیگر میسازد و با آن بازی میمی

در »شعر زبان« معنای بیرونی نداریم اما در »شعر دال« جهان بیرونی حضور دارد؛ معنا  

شوند و نقشی  آیند و کاراکتر میست؛ اتفاقات زبانی داریم؛ کلمات خودشان میهست؛ مفهوم ه

 پذیرند:  را می
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 رودای میکند و به یک گوشهدویدن از پای من قهر می

 شود.  گیر میکند. گوشه»دویدن« شخصیت دارد. قهر می

ی  واضح است که یک نوع بازی با هستی و کلمات است. یکی شدن جهان متن شعر و یک 

شدن متن اجتماع یک نوع آشنایی زدایی از تمام هستی است. در جهان متن محور کلماتی  

 شوند همگی شخصیت دارند.  که به کار برده می

 نویسیم خورشید می

 اند هایم همه دنبال شبواژه

 )اکبری(نکند حضرت شعر به سیاست متمایل شده است. 

نا نو است و تصویر دارد و یک کشف  اند و معمتن شعر و متن هستی به یکانگی رسیده

 شاعرانه است.  

دانستند و  شناسان غربی کلمات را فاقد معنا میرو زبانشاعران »شعر زبان« ایران دنباله

کلمات تنها در ساختار جمله ماندند. تنها بازی با کلمات بود و بازی زبانی. محوریت شعر زبان  

 گفتار آذرپیک()درسهای زبانی است. بازی

د؛ کلمه در متن جان دارد و کلمه  کنکاراکتر است؛ خود کلمه بازی می-»شعر دال« کلمه 

ویژگیمی تمام  با  به جای هر پدیداری  بپذیرد.  های آن )جماد، جانتواند  نقش  انسان(  دار، 

کند و تابع قراردادهای دستوری است در  عالوه بر اینکه ساختار و ارکان جمله را رعایت می

گیرد  ی را به عهده میرسد که خودش نقش یک مرحله ارتقاء به پتانسیلی از ساحت کلمه می

نامه نقش بگیرد و بازی کند اما تفاوت در این است که فضا اجرای  مثل اینکه در یک نمایش

عنوان مثال: سطر،  های مختلفی از فضاهای متنی باشد بهتواند شکلنقش در متن است که می

 ..جمله، پاراگراف، سر سطر، فصل، مقدمه، صفحة بعد، داخل پرانتز، گوشة کاغذ و.

کند و تمام افعالی  آفریده و خلق میدر »شعر دال« کلمه متأثر از فضای متن اعمالی را  

 تواند خودش به تنهایی در متن ایفا کند.  زند را میکه از انسان سر می
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 گیرینتیجه -3

های شعری دهة هفتاد بود و تأثیرگذارترین آن »جریان  بیان متعارف شعر وجه مشترک جریان

راهشعر   به  و  زبان«  شدن  قطعه  قطعه  انفصال،  براهنی  اشعار  ویژگی  بود.  براهنی  رضا  بری 

نحوگریزی بود که منشأیت ظهور آن ریشه در وقایعی است که در دهة شصت در زندگی او  

به درونش »شعر زبان« را متولد کرد.  قاطع  اتصال  به دنبال آن  انفصال و  رخ داد. حبس و 

ه شدن درونش بود که بدین شکل خود را در آثارش متجلی »شعر زبان« حاصل قطعه قطع 

ها با ارائة »شعر زبان« آن را راه حلی برای  رضا براهنی در بیانیة خود خطاب به پروانه   کند.می

داند که پس از آن نوعی شعر که  بست شعر کهن و شعر نیمایی و شعر سپید  مینجات از بن

محورانه را  بار شعر دالدرنیسم بود؛ برای نخستینبومی کردن مکتب شعر زبان در عصر پسام

به گونه تعمدی در شعر  به جهان شعری  بسامدی  دارای  او  آثار  و  داد  ای هدفمند پیشنهاد 

زبان »دال و  نفی  -محور«  برای  فرامتنی  ارجاع  هرگونه  با  مخالفت  به  آنکه  با  و  بود  ابژه 

محورانگی  ای دیگر، سوژه زبان به شیوهمحوری پرداخت اما در عمل با ابژه قرار دادن خودِسوژه

ای بین معنا و ابژه وجود ندارد و اشیای این عالم  در شعر زبان هیچ رابطه را حیاتی نو بخشید.

 مخلوق زبان یا تصورات ما هستند. 

تفاوت بنیادین »شعر دال« با »شعر زبان« ناشی از زادگاه اندیشگانی این دو نحلة ادبی  

گرای پسامدرنیستی، به ماتریال بودن کلمات و فقدان  یان اومانیسمِ نسبیاست. شعر زبان بر ب

های زبانی از طریق روابط متفاوت در هر بازی اجتماعی  معنا در آنها باور دارد که بر بستر بازی

شناسیِ فراساختارگرا  گاه که مکتب زباننوعی معنای نسبی بر آن حمل خواهد شد و... اما آن

گرای خود،  نیان با این تفکر مخالف است و بنا بر نحلة معناشناسیِ عمیقدر عریانیسم از ب

تواند  داند اصالً نمیافزای معانیِ محدودِ ثابت و نامحدودِ متغیر میکلمات را دارای دو ساحت هم

پنداری کلمات را برتابد که منجر به تئوری بازی زبانی شده و با عنایت به زنده  ماتریالِ محض

رسد یعنی دار بودن، تشخیص بسیط و نهایتاً کاراکتر شدن کلمات میمات، به جاندانستنِ کل

به جای بازی با ارکان جمله و زبان )بازی زبانی( جهانی آنیمیستی در متن برای نمود بازیگر  

دهد. بازیگر شدن و کاراکترسازی در ارکان  شدن ارکان زبان و جمالت و متن را پیشنهاد می

ه به  متن  و  اگر چه  یچجمالت  است؛  کامال مستقل  ژانر  و یک  نیست  زبان  پیرو شعر  گون 

رابطهمی نحلهتواند  از  بسیاری  با  بینامتنی  انیمیشن  ای  و شعر  زبان  همانند شعر  ادبی  های 

 داشته باشد.
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The theory of poetry of "linguistics" is attributed to Reza Braheni, 

who made him famous during the leading poetry. Language poetry 

has innovation and abnormality. Influenced by the Western school 

and Derrida's linguistics, Braheni denies the meaning and his poems 

live in a language game, without external reference in a text-

language world. language game, word movement, and a series of 

meaningless texts were events that took place in this text-language 

world, But Dal poetry, which is one of the literary genres of the 

school of the originality of the word, is alive to the word according 

to the theory of "man-word"; Man is alive, and as long as man is 

alive, no field of art will be obsolete from the word. Everything that 

is revealed in man already exists and is present in the word, and 

everything that is revealed in the word already exists and is present 

in man, and these two are co-creators and creators of each other. 

Therefore, Dal-poetry is word-character and plays a role in the text. 

Dal-poetry is word-character. The word is alive, it is an actor and it 

plays a role. In this research, which has been done by descriptive-

analytical method by using library resources, we intend to study 

"Language Poetry" by Reza Braheni and “Dal-Poetry", one of the 

literary genres of the word originality School, from the perspective 

of intellectual origins and their characteristics and differences. 
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