
 

 

 بررسی برش های درون مصراعی در شعر قیصر امین پور

 

 

  *مریم ابوالقاسمی

 **شهال علیه پور

 چکیده

 

عبارت است از برش زدن در مصراع هاای شا ر و ایدااد و هاه هاای      « برش های درون مصراعی»

زیباشناختی از طریق تقسیم هر مصراع به دو یا چند بخش و نوشتن آن پاره ها به صورت عماودی  

کانی. برش های درون مصراعی به عنوان پدیده ای نوین در ش ر م اصر به دلیل نقش برجساته  یا پل

در تقویت رسانگی زبان، دیداری نمودن ش ر، جنبه های زیباشناختی و القای مهاهیم ثانوی در میان 

نی از جمله شااعرا «  یصر امین پور»شاعران م اصر رواج یافته است. در میان شاعران م اصر ایران، 

است که از این شیوه به خوبی بهره برده است. مهم ترین مواضع برش های درون مصراعی در ش ر 

عبارتند از: برش میان اجااا  و وادادهای تصاویری باه منداور دیاداری کاردن تصااویر          امین پور

شاعرانه، برش میان اجاا  و واددهای زبانی به مندور تکیه و تأکید بار آنهاا، بارش میاان اجااا  و      

واددهای موسیقایی به مندور برجسته سازی هماهنگی های آوایی. از این رو در ایان مقالاه شایوه    

 یصر امین پور ماورد بررسای و تأم ال     درون مصراعی و مواضع آنها در ش رهای کاربرد برش های 

  رار گرفته است.

ردن، برجساته  ، دیداری کش ر م اصر،  یصر امین پور، برش های درون مصراعی :واژه های کلیدی
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 مقدمه

در ش ر م اصر با توجه به تمهیدات و امکانات نوشتاری گوناگونی که وجاود دارد امکاان القاای       

ایان امکاناات نوشاتاری کاه در      ۀپیام های ثانوی ش ر توسط شاعر شدت بیشتری می یابد. از جمل

طا  بار جاای مای گامارد مای تاوان باه         نتیدۀ آن واژه ها تصویری د یق از م انی را در ذهن مخا

 دیداری کردن تصاویر ش ری اشاره کرد.  

        عنصر ساختاری گهتار که صوت است و منش شنیداری دارد و تی به صورت نوشاتار درمای آیاد   »

( و پیرس Saussureمنش دیداری پیدا می کند. بدین ترتی  نشانه های زبانی که به  ول سوسور )

(pierceسمبلیک اند )     و ارتباط میان آنها و موضوعشان  راردادی است، به نشاانه هاای آیکونیاک

(Iconic  تبدیل می شوند که منش دیداری دارند. بنابراین و تی به نشانه های سمبلیک و زماانی و )

شنیداری گهتار، ب ضی از خصوصیات نشانه های آیکونیک و مکانی و دیداری نوشاتار افااوده مای    

از این نشانه های ثانوی به خواننده منتقل می شاود کاه در شا ر جلاوه هاای       پیام هایی هم   شود،

 (448و  444: 1831)پورنامداریان، « بارزتری دارد.

از اینرو شاعران ش ر نو برای برجسته سازی واژه ها یا بخش هایی از ش ر خود شایو  متهااوتی را   

( در Concrete poem« )دیاداری شا ر  »در نوشتن پاره ها و مصراع های ش ر به کار می گیرناد.  

وا ع محصول کوششی است که شاعران در جهت دیداری تر کردن و القای بیشتر مقصود و مههاوم  

 برده اند.    ش ر خود به کار 

در آثار پیشینیان  1چه می توان شباهت هایی میان ش ر تصویری با نمونه هایی از صن ت توشیحاگر»

به ویژه ش ر دیداری اغل  تحت تأثیر ش ر غربی است که باا   پیدا کرد ولی ش ر تصویری م اصر و

( به عرصاۀ ادبیاات روناق    Kubism) 8( و کشیده شدن دامنۀ کوبیسمImagism) 4ظهور ایماژیسم

مهم ترین جریانی بود که تا انداز  زیادی باه سارودن اشا ار تصاویری و      4گرفت. در ایران موج نو

 (6: 4002)رضی، « کرد.   دیداری کمک 

و نگاشته مای شاوند    می گیرندر ش ر دیداری، واژگان ش ری، سطرها و مصراع ها به ترتیبی  رار د

تا ش ر در مدموع طرح و شکل خاصی که بیانگر درونمایه و موضوع، م نا و دالت شاعر اسات را  

شکل دهد و به تصویر کشد. در این شیوه، شاعر با استهاده از شیوه های هندارگریای باه نگاارش   



 

 

 

می شود. شاعر شا ر را باا کلماات    « نقاش کلمات»شانۀ ش ر می پردازد و ش ر به گهتۀ هوراس نقا

می دهد. هر چند ایان  الا  در گمشاته    « نوشتاری ا دیداری »نقاشی کرده، به آن دالت ملموس و 

هم رواج داشته و شاعرانی چند بر این سیاق به آفرینش ش ری پرداخته اند، اما در ش ر م اصار باه   

با رواج هنرهای تدس می )گرافیک و فیلم( و شرایط خاص روانی ا اجتماعی، شااعران بیشاتر     ویژه

 (42: 1820به آن روی آورده اند. )ادمدیان، 

ش ر دیداری به م نای امروزی آن اغل  در ش ر م اصر و در اش ار شاعران نوپرداز خاود را نشاان   

« بارش هاای درون مصاراعی   »دیداری کرد می دهد. از جمله شیوه هایی که می توان شکل ش ر را 

 است که به عنوان نوعی هندارگریای نوشتاری پدیده ای تازه در ش ر م اصر به شمار می آید.

از جمله شاعران دهۀ سوم پس از نیما به شمار می آید. او «  یصر امین پور»در میان شاعران م اصر، 

وی آورد و ددم اصالی آثاار شا ری او را    از اولین نسل شاعران انقالب است که به ش ر نیمایی ر

ی گونااگون باه   امی گیرد. در این اش ار شاعر با اداطه بر افق کلی شا ر از زوایا  اش ار نیمایی دربر

بازتاب خصایص عینی و ذهنی ش ر می پردازد. برش هاای درون مصاراعی از جملاه شایوه هاای      

از یک سو بر توازن هاای کالمای   است به گونه ای که   یصر عادت زدایی و برجسته سازی در ش ر

 می افااید.   نایی آنو از سویی دیگر بر پیام های م 

گماری آنای شانیداری   در برخی از اش ار نیمایی خود با برهم زدن تقطیع سطرها عالوه بر اثر   یصر

کلمات به بهره گیری بصری مخاط  نیا می اندیشد. بنابراین مسئله و موضوع اصلی در ایان مقالاه   

گونه های متنوع برش های درون مصراعی در اش ار  یصر اماین پاور اساتز از اینارو            بررسی

 ری او کاه  در میان مدموعه هاای شا    یصربرش های درون مصراعی در ش ر    مهم ترین مواضع

برمی گیرد )ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، به  اول پرساتو، تانهس    دراش ار نیمایی او را       

های ناگهان، گلها همه آفتابگردانند، دستور زبان عشاق( ماورد توجاه باوده و تدایاه و      صبح، آینه 

 تحلیل شده است.

آشنایی با شیوه های دیداری کردن تصاویر ش ری و مواضع بارش هاای درون مصاراعی در اشا ار     

به عنوان یکی از شاعران مطرح سه دهاۀ اخیار در شا ر م اصار از اهادای اصالی        امین پور   یصر

 رش این مقاله می باشد.نگا

 



 

 

 

 برش های درون مصراعی

برش های درون مصراعی به عنوان شیوه ای برای دیداری کردن شا ر باه کاار مای رود کاه در آن      

شاعر با برهم زدن تقطیع اش ار خود امکان برجسته سازی، مرکایات بخشای و تصاویر ساازی در     

اص در ش ر، رادت خوانادن ساطر و   این امر سب  تشخص واژه ای خ زمی کند      ش ر را فراهم

 یا ایداد شکلی تصویری از ش ر می شود. 

برش های درون مصراعی که به لحاظ نوشتاری، برش یا تقطیع پلکانی و عمودی نیاا نامیاده مای    »

شود، عبارت است از برش زدن در مصراع های ش ر و ایداد و هه های زیباشناختی از طریق تقسیم 

بخش و نوشتن آن پاره ها به صورت عمودی یا پلکاانی. در شا ر م اصار    هر مصراع به دو یا چند 

گونه های متنوع برش های درون مصاراعی، موجا  تقویات رساانگی زباان شاده و جنباه هاای         

: 1836)صهبا و عمران پاور،  « زیباشناختی و بالغی بسیاری برای ش ر م اصر به ارمغان آورده است.

38) 

برش زدن میان واژه ها، اجاای ش ر را به صورتی نوشته است کاه   مانند ش ر زیر که شاعر از طریق

را القاا مای کناد. شاکل     « چکیدن  طره هاا »عالوه بر الهاظ، شکل نوشته نیا به شیو  بصری مههوم 

نمایانگر شکل  طره هاای آب باشاد و از ساویی دیگار     « ه»پلکانی ش ر سب  شده است تا تصویر 

 القاگر صدای برخورد آب با خاک است:« طره »تلهظ سه گاناه و پی در پی واژ  

 در طنین بی سراندام تداعی ها...» ا 

 با فرود

  طره       

  طره          

  طره های آب

 (14)گلها همه آفتابگردانند، ص « روی خاک                             

  سااد  غیار   اگر سه مصراع ش ر زیر به صورت جمله ای در یک سطر نوشته شاود باه یاک مندار    

ش ری بدل می شود، دال آنکه این جمله از ساختار خود دور شده و شاعر از طریق تقطیع و برش 

میان واژه ها ارائه گر یک لحدۀ مندمد است که عیناً به ذهن مخاط  منتقل مای شاود و در نتیداه    

 چشمگیرتر شده است:« شادی شمشاد» ش ر سطر پایانی



 

 

 

 آخرین برگ درخت افتاد»ا 

 اط خلوت پاییادر دی

 (84)دستور زبان عشق، ص « شادی شمشاد!

( شااعر  1280ا   1328پیشینۀ برش های درون مصراعی به دهۀ  رن بیستم میالدی و مایاکوفساکی ) 

روس می رسد. اینگونه اش ار که آن را به اش ار شبانی یونان باستان نسبت داده اند با آثاار شا رای   

شاعر  رن ههدهم کمال پیدا کارد. مای تاوان    « جرج هربرت» دور  رنسانس رواج یافت و در اش ار

پیشینۀ ندریۀ مایاکوفسکی را در ش ر فارسی و ادیاناً در ش ر ملت های دیگر پی گیری کارد. تنهاا   

اختالی میان و هه های درون مصراعی در ش ر کهن فارسی با ندریۀ مایاکوفسکی در این است کاه  

ز و هاه هاا باه صاورت افقای اداماه مای یاباد اماا در شا ر           در ش ر کهن فارسی دنبالۀ کالم پس ا

مایاکوفسکی، ادامۀ سخن به صورت پلکانی یا عمودی باه ساطر ب اد منتقال مای شاود و تصااویر        

گساترده از بارش هاای درون    شاعرانه را از طریق دس بینایی نیا  ابل دریافت مای کناد. اساتهاد     

از ایان شایوه باه     1843و نخستین بار در ساال  مصراعی در ش ر فارسی به وسیلۀ شاملو آغاز شد. ا

: 1836کرد. )صاهبا و عماران پاور،     و به شکلی هدفمند در ش ر استهاد «تمهید القاگر»صورت یک 

 (38ا  34

شاملو دربار  علت نگارش اش ار خود به شیو  پلکانی به عنوان مهم ترین ویژگی برش هاای درون  

آن که خواندن و درک ش ر را آسان تار مای ساازد    « عتقطی»و « م ماری ش ر»مصراعی به دو عامل 

 (440: 1883می کند. )رک: پاشایی،   اشاره 

از آندا که درک کلیۀ زیبایی های ش ر در گرو درست خوان ش ر است، از اینرو شاعر تمهیادی باه   

تقطیع یک مصراع در چند پاره، »می برد تا بدان وسیله خوانش صحیح ش ر را مشخص کند.     کار

و هه ای کوتاه را به دنبال خواندن هر پااره ایدااب مای کناد و بازگشات از انتهاای هار           عایت ر

مصراع به آغاز مصراع و هه ای طوالنی تر را سب  می شود و این جریاان خوانناده را در خوانادن    

 (442و  444: 1831)پورنامداریان، « صحیح و صورت دلخواه گوینده هدایت می کند.

رخی از واددهای نحوی زبان به وسیلۀ برش های درون مصراعی از نقاش برجساته   عالوه بر این ب

تری برخوردار می شود و مهاهیم جدیدی را القا می کند. همچناین شااعر باا اساتهاده از بارش در      

اجاای سازند  تصاویر ش ری به آفرینش زیبایی می پردازد. برش های درون مصراعی را مای تاوان   

 داد:در سه گروه زیر  رار 



 

 

 

 ا برش میان اجاا  و واددهای تصویری برای دیداری کردن تصاویر شاعرانه.1

 ا برش میان اجاا  و واددهای زبانی به مندور تکیه و تأکید بر آنها.4

 ا برش میان اجاا  و واددهای موسیقایی به مندور برجسته سازی هماهنگی های آوایی.8

 

 ـ برش میان اجزاء و واحدهای تصویری 1

مله نقش های برش های درون مصراعی، فیایکی کاردن واژه هاساتز بادین م ناا کاه شاکل       از ج

نوشتاری ش ر و زمینۀ دیداری آن، طردی را پیش چشم بیننده می گمارد و تصویر مورد ندار را باه   

او القا می کند و در وا ع واژه ها تصویری د یق از م انی را در ذهن مخاط  به جای می گمارد. در 

برش ها اغل  شامل گااره هایی است که در آنها شااعر فضاا و تصاویری از اشایا       ر این یصش ر 

بیرون از ذهن ارائه می دهد. از جمله در ش ر زیر شاعر با اساتهاده از بارش، دو پاار  ساطر پدیاده      

را در سطر پایین  رار داده است « شاخه»را در سطر باال و « میوه»آمده را به صورت پلکانی نوشته و 

تا خواننده از طریق دس بینایی نیا از زیبایی ناشای از دیادن فاصالۀ مکاانی میاان ایان دو عنصار        

 تصویری بهره مند شود:

 در شهر ما بلوغ» ا 

 آن میوه ای است                            

 (41)تنهس صبح، ص « که نارسیده شاخه رها کرده است!                                    

آن اسات. ظااهراً   « م ماری بصاری »ین عنصری که در تقطیع سطرهای زیر مشاهده می شود، نخست

برش ها شبیه پایین آمدن از پله هاست اما در دقیقت عکس این درکت را اندام مای دهایمز      این

کاان  بدین م نا که از هر سطری که می گمریم به اوج ش ر نادیک می شویم و در وا ع از پاایین پل 

 ین آن ص ود می کنیم:به باالتر

 راستی باز هم می توانم» ا 

 بار دیگر از این پله ها

 خسته                         

 باال بیایم                               

 تا تو را در لحده ای بی ت اری 



 

 

 

 روی آن صندلی های چوبی

 (22)گلها همه آفتابگردانند، ص « با همان خند  بی تکلف ببینم؟

 ـ فضاسازی 1ـ  1

شاعر برای عینی کردن تصاویر ش ری، محل برش ها را به گونه ای برمی گایند که فضا و تصویری 

را  از اشیا  بیرون از ذهن ایداد کند. بدین ترتی  او با نقاشی کردن فضای عینی، وادادهای نحاوی  

مای بارد. بادین     متناس  با مههوم ش ر به مندور دیداری کردن تصویر و القای مههوم ش ر باه کاار  

شیوه شکل چیدن کلمات و عبارات در ایداد فضایی مناس  با موضاوع و القاای تصاویر و عاطهاۀ     

 می شود. مطرح در ش ر مؤثر وا ع 

ۀ ش ری روش های فضاسازی و صورت نگاری از  واعد دستوری زبان مهم تر می شاود.  در اینگون

تری می یابند و شکل  رار گارفتن آنهاا در   لغات و گاینه های واژگانی به لحاظ فیایکی اهمیت بیش

سطر ش ری نقش ت یین کننده ای پیدا می کند. در این دالت کلیت ش ر یاا سااختار کلای و ادراک    

آن به عنوان یک پدیده نقشی اساسی در فهم آن بازی می کند و خوانناده از ایان ادراک دسای باه     

 (84: 1820دریافت ذهنی می رسد. )ادمدیان، 

در میان اجاا  و واددهای تصویری، اغل  برش ها به مندور ایداد فضایی مناس  با  ر یصدر ش ر 

مههوم ش ر صورت می گیرد. اینگونه برش ها با طردی که از فضای بیرون شا ر ارائاه مای دهاد،     

 زمینه را برای ورود به فضای درونی و ادوال نهسانی شاعر فراهم می کند.  

فضایی نمادین و دماسی است، شاعر به خوبی محایط کاالس    در ش ر زیر که ش ری دراماتیک در

را فضاسازی می کند و با استهاده از برش ها، مکث ها و دوباره خوانی ها عاالوه بار ایدااد انتداار     

ابیات و دعوت خواننده به تهکّر و تأم ال، دسای ملماوس و طبی ای از کاالس درس در       با یبرای 

در این ش ر با اساتهاده از بارش    سه نقطهه است. عالمت اع مقدس و انقالب پدید آوردروزهای دف

برجسته شده است و به ایداد فاصله در هداها و سکوت موسیقایی کمک می کند و سب  می شود 

 تا نغمه ای آشنا با رفتن به ریتمی دیگر، نغمه ای دیگر را القا کند:

 باز هم اول مهر آمده بود» ا 

 و م لم آرام

 اسم ها را می خواند:



 

 

 

 ا اصغر پوردسین!

 پاسخ آمد:

 ا داضر              

 ا  اسم هاشمیان!

 پاسخ آمد:

 ا داضر              

 ا اکبر لیالزاد

 ا ...            

 پاسخش را کسی از جمع نداد

 بار دیگر هم خواند:

 ا اکبر لیال زاد!

 ا ...             

 پاسخش را کسی از جمع نداد

 همه ساکت بودیم...

 در دل خود زمامه ای دس کردیم ناگهان

 غنچه ای در دل ما می جوشید 

 گل فریاد شکهت!

 همه پاسخ دادیم:

 ا داضر!             

 (48)مثل چشمه مثل رود، ص « ما همه اکبر لیال زادیم! 

در ش ر زیر شاعر با استهاده از چینش واژگان در  ال  برش هاای درون مصاراعی مای کوشاد تاا      

، ر القای ادساس و اندیشۀ مطرح در ش ر به کار برد. در این ش ر برش پلکاانی روشی متهاوت را د

درکت از باال به پایین و از آسمان به زمین را تداعی می کناد کاه در بیاان مههاوم شا ر )هباوط و       

 مسئلۀ جبر و اختیار در زندگی انسان( مؤثر وا ع شده است:

 مرا» ا 

 به جشن تولد            



 

 

 

 فرا خوانده بودند                              

 چرا

 سر از مدلس ختم       

 (44)دستور زبان عشق، ص « درآورده ام؟                               

پیاام شا ر )گمشات    « شاادی »در نمونۀ زیر شیو  برش ها و درکت سطرها همراه با چرخش واژ  

 :داری نیا به خواننده القا می کندروزها( را به شیو  دی

 این روزها که می گمرد» ا 

 شادم                                

 این روزها که می گمرد    

 شادم                                

 که می گمرد                                     

 این روزها                                                 

 شادم                   

 (42)دستور زبان عشق، ص « که می گمرد...                          

   مفهوم افتادن و ریزشـ  2ـ  1

شاعر با استهاده از برش به مندور ایداد فضایی مناس  با موضوع، مصراع ها را باه   در برخی موارد

ز طریق نوشتاری پستی را ا و صورتی می نویسد تا مهاهیمی از  بیل افتادن، ریاش، انداختن، سقوط

 و درکت از باال به پایین به شکل دیداری درآورد.

 را به صورت زیر دیداری کرده است:« افتادن»از جمله در ش ر زیر که شاعر مههوم 

 افتاد» ا 

 آنسان که برگ

 ا آن اتهاق زردا             

 می افتد                                 

 افتاد 

 آنسان که مرگ



 

 

 

 ا آن اتهاق سردا             

 می افتد                               

 اما 

 او سبا بود و گرم که 

 (41)تنهس صبح، ص « افتاد                    

 به شیو  بصری نیا القا می شود:« بر زمین انداختن»در ش ر زیر ف ل 

 کودک ما، با دل صد مرد» ا 

 تیغ را ناگه فرود آورد!

 روی زینو سواران را ز 

 (44)ظهر روز دهم، ص « بر زمین انداخت                         

از طریق دس بیناایی  « ریاش»در نمونۀ زیر استهاده از تقطیع در مصراع ها سب  شده است تا عمل 

 نیا دریافت شود:

 نام تو چیست؟ » ا 

 غوغای رودخانۀ همسایگی است

 و تی به شی  در ه 

 (42)آینه های ناگهان، ص « رازیر می شود س                      

 عینی کردن امور ذهنیـ  3ـ  1

 شاعر به وسیلۀ برش های درون مصراعی عالوه بر امور عینی، امور ذهنی را نیا دیداری می کند.

را به صاورت بصاری   « افتادن دری از دهن»در ش ر زیر استهاده از برش و درکت از باال به پایین، 

 نیا القا می کند:

 چرا تا شکهتم» ا 

 چرا تا تو را داغ بودم، نگهتم

 

 چرا بی هوا سرد شد باد

 چرا از دهن 



 

 

 

 درفهای من               

 (41)گلها همه آفتابگردانند، ص « افتاد                              

 به صورت زیر عینی شده است:« م نای زندگانی»در نمونۀ زیر مههوم ذهنی 

 شما تنها در ذهن آهنین» ا 

 از ابتدای رعشۀ فرمان

 تا ائتالی تکمه و انگشت است                      

 (46)تنهس صبح، ص « م نای زندگانی انسان!                                                        

 

 ـ برش میان اجزاء و واحدهای زبانی 2

ی زباانی صاورت مای گیارد. شااعر م ماوالً       بیشتر برش های درون مصراعی میان اجاا  و واددها

واددهای زبانیی را که دارای م نای مدازی یا مههوم ضمنی اسات از طریاق بارش ماورد تأکیاد و      

در میان واددهای زبانی که در مارز بارش هاای درون      یصربرجسته سازی  رار می دهد. در ش ر 

ماوارد بارش میاان اجااا  و     ین مهام تار  بیشترین بسامد را داراسات.  « ف ل»مصراعی  رار می گیرد 

 واددهای زبانی عبارتند از:

 ـ شبه جملۀ ندایی   1ـ  2

    کلیۀ جمله های طلبی به ویژه هنگامی که در مههومی غیر از مههوم اصلی به کار رفته باشند مشمول

برش های درون مصراعی می شوند و از میان آنها، شبه جمله های ندایی بیش از انواع دیگار ماورد   

در شبه جملۀ ندایی باه تنهاایی ساب     « طل »کید و برجسته سازی  رار می گیرند. مههوم توأمان تأ

بر مههوم دیگری نیا داللت کناد برجساتگی   « ندا»برجستگی آن در رشتۀ کالم می شود و زمانی که 

بر  می کند. به همین دلیل تقریباً کلیۀ شبه جمله های ندایی در ش ر م اصر آن اهمیت بیشتری پیدا 

اثر برش های درون مصراعی، یک سطر یا پاره سطر را به خود اختصاص می دهند. )صهبا و عمران 

 (26و  22: 1836پور، 

در ش ر زیر شاعر با کاربرد ندا ابتدا توجه مخاط  را جل  می کناد، سا س امار دیگاری ) یاام و      

 شهادت( را از او درخواست می کند:

 این زمان، او را  » ا 



 

 

 

 ه های سرخ باید جستدر میان الل

 از میان خون پاک او در آن میدان

 باغی از گل رُست                  

 این زمان، اما

 آی کودک، کودک دیروز

 مردِ فرداها! 

 (48)ظهر روز دهم، ص « باغ گل در انتدار توست 

دیداری تار  تواتر جمالت ندایی در ش ر زیر همراه با برش ها و تقطیع های پیاپی، استغاثۀ شاعر را 

 کرده است:

 با توام» ا 

 ای لنگر تسکین!            

 ای تکان های دل!

 ای آرامش سادل!                     

 با توام

 ای نور!        

 ای منشور!                  

 ای تمام طیف های آفتابی!

 ای کبودِ ارغوانی!

 ای بنهشابی!                     

 دلشور  شیرین!با توام ای شور ای 

 با توام 

 ای شادی غمگین!       

 با توام

 ای غم!       

 (22)آینه های ناگهان، ص « غم مبهم!                 

و تقطیع آن در سطر جداگانه به م ناای اسات اری آن   « دیوار»در ش ر زیر شاعر با خطاب  رار دادن 



 

 

 

 توجه دارد:

 دیوار!» ا 

 دیوار سرد و سنگی سیار!

 واست مرده بمانیآیا ر

 (16)تنهس صبح، ص « در بند آنکه زنده بمانی؟ 

 ـ نقل قول 2ـ  2

در ش ر به ویژه نقل  ول هایی که دارای م نای مدازی باشند از طریق برش برجسته می شاوند تاا   

 توجه خواننده بیش از پیش به م نای مدازی آنها جل  شود. مانند ش ر زیر:

 غنچه با دل گرفته گهت:» ا 

 ندگی،ز»

 ل  ز خنده بستن است

 «گوشه ای درون خود نشستن است.

 گل به خنده گهت:

 زندگی شکهتن است»

 (2)به  ول پرستو، ص « با زبان سبا، راز گهتن است.

در ش ر زیر عبارت نقل  ول به صورت پرسش بالغی از طریاق بارش پلکاانی برجساته شاده کاه       

 ض کرده است:خواننده را به تهکر واداشته و دچار تنش و تنا 

 شهیدی که بر خاک می خهت» ا 

 چنین در دلش گهت:

 اگر فتح این است »

 که دشمن شکست،                   

 (18)دستور زبان عشق، ص « « چرا همچنان دشمنی هست؟

قطیع سطرها، با استمداد از باازی  در ش ر زیر نیا شاعر عالوه بر برجسته سازی نقل  ول از طریق ت

 ل لهدی بر م نای مدازی نقل  ول تأکید می کند:زبانی و تقاب

 شهیدی که بر خاک می خهت» ا 



 

 

 

 سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت

 دو سه دری بر سنگ:

 به امید پیروزی وا  ی»

 نه در جنگ،

 (13، ص دستور زبان عشق« )که بر جنگ!            

 ـ فعل و وابسته های آن 3ـ  2

له در میان ارکان جمله که به شیو  برش برجسته مای شاود بیشاترین    ف ل به عنوان رکن اصلی جم

درصد از برش های پلکانی پیش از ف ل یاا گاروه    41/43  یصراز اینرو در ش ر  زبسامد را داراست

 های ف لی و وابسته های آن روی داده است.

و « کهتنشا »در ش ر زیر شاعر در بیان تحقق آرماان هاا در هنگاام ظهاور مندای )عا (، دو ف ال        

را به وسیلۀ برش در سطرهای جداگانه جای داده است تا عالوه بر تأکید بر این دو ف ل، « شکستن»

 توجه خواننده را نیا به آنها جل  کند:

 روزی که سبا، زرد نباشد ...»ا 

 گل ها اجازه داشته باشند

 هر جا که دوست داشته باشند

 بشکهند                                   

 ل ها اجازه داشته باشندد

 هر جا نیاز داشته باشند

 (18)آینه های ناگهان، ص « بشکنند                           

با استهاده از برش مورد تأکید  رار گرفته و شاعر آن را در پااره ساطر مساتقل    « رفتن»در نمونۀ زیر 

عالوه بر بیان نگرش خود دیگاران   نشانده است تا اوالً نشان دهد که نوع رفتن متهاوت است و ثانیاً

 را نیا به این نوع رفتن برانگیاد:

 رفتن» ا 

 همیشه رفتن

 دتی همیشه در نرسیدن



 

 

 

 (22)گلها همه آفتابگردانند، ص « رفتن!                            

ی عالوه بر اینکه از دیث تصویر سازی، زیبایی شناختی و م ناایی دارا « فرو بردن»در ش ر زیر ف ل 

اهمیت است، با استهاده از برش میان دو جا  آن مورد تأکید  رار گرفته و شاعر با شایو  نوشاتاری   

 زیر آن را دیداری کرده است:

 دندان گرد سنگ» ا 

 ا سنگاسیاب نان ا                       

 چون لقمه ای بارگ

 جهان را                         

 آخر به کام خویش فرو

 (80)آینه های ناگهان، ص « خواهد برد                            

 

 ـ وابسته های محدود کننده 4ـ  2

بیانگر دیدگاه خااص گویناده مای باشاد از     «  ید»و « بدل»، «صهت»وابسته های محدود کننده ندیر 

اینرو از طریق برش پلکانی و  رار گرفتن در سطر مستقل برجسته می شود و مورد تأکید  ارار مای   

 در ش ر زیر:« آرام و سربه زیر»گیرد. مانند 

 ا و تی که بره ای » ا 

 آرام و سربه زیر            

 با پای خود به مسلخ تقدیر ناگایر                      

 نادیک می شود                                                 

 زنگوله اش چه آهنگی

 (48)دستور زبان عشق، ص « د؟ دار                          

اغلا  باه وسایلۀ    « وابسته های محدود کننده»در میان واددهای زبانی، پس از ف ل،   یصردر ش ر 

بیش از صهت «  ید»برش و تقطیع پلکانی برجسته می شوند. در میان وابسته های محدود کننده نیا 

 و بدل به وسیلۀ برش برجستگی می یابد.

 ه های محدود کننده عبارتند از:مهم ترین انواع وابست



 

 

 

 ـ صفت 1ـ  4ـ  2

به ویژه صهت هایی که دارای نقش زیباشناختی است از طریق برش پلکانی و  رار گرفتن در  صهت

به وسیلۀ بارش عاالوه بار برجساتگی     « یکریا»سطر جداگانه برجسته می شود. در ش ر زیر صهت 

 را نیا به خواننده القا می کند:« ریاش»م نایی، به دلیل هماهنگی با  افیۀ پایانی مههوم 

 های یکریا با گریه» ا 

 یکریا                         

 مثل ثانیه های گریا                                

 زهای ریخته با رو

 در پای باد...                   

 رفتیم و

 سوختیم و          

 (44)گلها همه آفتابگردانند، ص « فرو ریختیم...                      

با  رار گرفتن در پاره سطر مستقل برجسته شده است و از سویی دیگر اکاره  در ش ر زیر نیا صهت 

 و نهرت شاعر را بیان می کند:

 پس بهتر است درز بگیری ...»ا 

 این پاره پوره پیرهنِ

 بی بو و خاصیت را                         

 که چشم هیچ چشم به راهی را 

 ( 44)دستور زبان عشق، ص « می کند!روشن ن                                    

 ـ بدل 2ـ  4ـ  2

        در برخی موارد به مندور تأکید و برجسته سازی میان بدل و مبدلٌ منه به وسیلۀ برش فاصله ایدااد 

در ش ر زیر که عالوه بر بیان دیدگاه گویناده نسابت   « چار گل ا چار شهید »می شود. مانند عبارت 

 ۀ برش مورد تأکید  رار گرفته است:مبدلٌ منه به وسیل     به

 باد بی ردم خاان » ا 

 ناگهان از سر دیوار، پرید



 

 

 

 و بر این باغ وزید

 بهترین گل ها را 

 از دل باغچۀ مدرسه چید

 (46)مثل چشمه مثل رود، ص  «ا  ا چار گل، چار شهید

و  ارار   در ش ر زیر نیا بدل که بیانگر ادساس دقارت و سرزنش گوینده اسات باه وسایلۀ بارش    

 گرفتن در سطری مستقل برجسته شده است:

 ای کودک! ای ندابت دزفولی!» ا 

 ؟با آن نگاه گنگ چه می گویی

 ما را                                     

 (44)تنهس صبح، ص « ا این خیل شاعران تماشا را ا        

یاان بادل و مبادلٌ مناه شکسات      در نمونۀ زیر نیا با هدی تأکید و برجسته سازی به وسیلۀ برش م

 ایداد شده است:

 روزی دگر گمشت» ا 

 امروز باز ما

 در غایت غروب  

 یک آفتاب سرخ جنوبی را

 بر شانه هایمان به نهایت رساندیم                 

 اما دریغ، باز 

 ما زرد ماندیم             

 و در رثای او

 ا آن آفتاب خوب جنوبی ا 

 (42)تنهس صبح، ص « ندیم با درد خوا           

 ـ قید 3ـ  4ـ  2

را مشمول برش های درون مصراعی و در یک پاره «  ید»شاعر گاهی برای تأکید و برجسته سازی، 

که در ش ر زیر عالوه بر بیان دالت « انگار»و « نه»، «شاید»مانند  یدهای  زسطر مستقل  رار می دهد



 

 

 

 تقل مورد تأکید  رار گرفته است:شک و تردید و نهی با  رار گرفتن در سطر مس

 این بوی غربت است » ا 

 که می آید                             

 بوی برادران غریبم

 شاید                      

 بوی غری  پیرهنی پاره     

 در باد                            

 نه!

 این بوی زخم گرگ نباید باشد...

 انگار

 بوی رفتن       

 (142)آینه های ناگهان، ص « می آید                  

در یک سطر و سکوت و و هۀ پس از آن عالوه بر برجساتگی  « نه»در ش ر زیر  رار گرفتن  ید نهی 

خاص کلمه به تصمیم شاعر در سطرهای آتی ش ر )کاری به کار عشق نداشاتن(  ط یات بخشایده    

 است:

 نه!» ا 

 کاری به کار عشق ندارم!

 یا و هیچ کسی را من هیچ چ

 دیگر                                  

 (14)دستور زبان عشق، ص « در این زمانه دوست ندارم                                 

آغاز می شود و نشان می دهد که شاعر ش ر را از مقط ی کاه مهام و گهتنای    « اما»ش ر زیر با کلمۀ 

فندر کرده است. آغاز ش ر بدون مقدمه و با عالمت سه نقطه و است آغاز کرده و از بیان مقدمه صر

ایداد شده است عالوه بر دعوت خواننده باه توجاه و تأم ال و    « اما»س س و هه ای که پس از کلمۀ 

ایداد انتدار برای سطرهای دیگر وی را بیش از پیش با فضای ش ر آشنا می کند و این امر اهمیات  

 ن را آشکار می سازد:سطر اول ش ر و تقطیع پس از آ

 اما» ... ا 



 

 

 

 اعداز ما همین است:

 ما عشق را به مدرسه بردیم

 در امتداد راهرویی کوتاه

 در آن کتابخانۀ کوچک...

 ما بی صدا مطال ه می کردیم

 اما کتاب را که ورق می زدیم

 تنها

 گاهی به هم نگاهی...

 ناگاه 

 (10)دستور زبان عشق، ص « ... «هیس!»انگشت های       

 ـ سازه های نحوی تقابل ساز 5ـ  2

کارکردهای تقطیع از جمله ایداد سکوت، خالیای عمق دهناده و ... ساب  مای شاود تاا مو  یات       

ساختاری مهردات ش ر، خاصه تقابل ها و استحاله های آن، بیش از ترکی  ها و ترتی  های زباانی  

 (463: 1883واژگان و نحو کالم برجستگی یابند. )پاشایی، 

ازه های نحوی تقابل ساز، سازه هایی هستند که بدون نشانه یا باه کماک نقاش نماا داللات بار       س»

می کنند که متضاد یا در تقابل با یکدیگر هستند. سازه های تقابل سااز نشاانه دار مانناد      مهاهیمی 

ند. در شروع شده بیانگر ابتدا و انتهای زمان و مکاان هسات  « تا»و « از»عبارت هایی که با نقش نمای 

زبان گهتار، اگر عالوه بر ب د زمان یا مکان، ابتدا و انتهای آن نیا مورد توجاه باشاد، گویناده ساازه     

های متقابل را با تکیه ادا می کند. اما به سب  آن که تکیه از نشانه های زبرزندیره ای زبان اسات و  

« با برش پلکانی نشان می دهاد. بودن دو ساز  متقابل را « تکیه دار»در نوشتار نمایان می شود شاعر 

 ( مانند ش ر زیر:104: 1836)صهبا و عمران پور، 

 هر کتابی را به  صد فال واکردن ... »ا 

 از کتاب دافظ شیراز

 (14)گلها همه آفتابگردانند، ص « ... ویم روی میاقتا ت                                    

. عمق سکوتی که در پایان هار بناد وجاود دارد اگار باه      بیانگر فاصلۀ مکانی است« تا»در ش ر زیر 



 

 

 

شکل بدون تقطیع و بدون برش پلکانی نوشته می شد، از دست می رفت. از ندر آوایی و موسیقایی 

می افااید. تکرار مصاوت  « دنبال کردن»عمق می یابد و به شدت اثر ف ل « آ»نیا توالی مصوت بلند 

ر که در هنگام ادای آن دهان باز می شود، باال رفاتن و اوج را  به عنوان یک طنین فرازین و فراگی« آ»

 تداعی می کند:

 و تی که بالهای سراسیمه» ا 

 باد را                                      

 غربال می کنند                                         

 

 و رد  کهشهای کتانی را 

 از خاک تا ستاره

 تا آفتاب                  

 دنبال می کنند                            

 

 از ماه 

 (46، ص گلها همه آفتابگردانند« )بوی کتان سوخته می آید

نوع دوم از سازه های نحوی تقابل ساز، سازه های بدون نشانه است که واژه هاا در آنهاا از لحااظ    

در ش ر زیر کاه در یاک تقابال جهتاایی     « بد»و « خوب»مههوم در تقابل با یکدیگرند. مانند دو واژ  

 برجستگی خاصی در کالم ایداد کرده اند:

 از خوبی تو بود  ... »ا 

 که من                     

 (63)همان، ص « بد شدم!                          

 

 ـ برش میان اجزاء و واحدهای موسیقایی 3

یشاۀ ناشای از آن نقاش اساسای دارد از جملاه      از آندا که موسیقی در انتقال مایۀ عاطهی ش ر و اند

عناصر مهم ش ر به شمار می آید. موسیقی ش ر بر اثار تکارار و تناسا  میاان اجااا  و وادادهای       



 

 

 

موسیقایی )واج ها، هداها، واژه ها و  رینه های کالمی( ایداد می شود. شایو  بارش هاا در شا ر     

اغلا   افیاه هاای     کاه  ورد. این بارش هاا  امروز در بسیاری موارد به موسیقی ش ر نیا پیوند می خ

 می افااید.  یصربر غنای موسیقایی ش ر  درونی را شامل می شود

سب  نمود هم  افیگی میاان  « غباران»و « چشمان»، «بهاران»، «باران»در ش ر زیر جدانگاری واژگان 

 آنها و پدیداری آهنگ کناری شده است:

 باران» ا 

 بهاران را           

 جدی نمی گیرد                    

 چشمان من

 (82)گلها همه آفتابگردانند، ص « خیل غباران را              

گروهی از عوامل که در ایداد ندام موسیقایی ش ر مشارکت دارند و در اثر برش و برجستگی تاوان  

 رسانگی ش ر را تقویت می کنند عبارتند از:

 

 ـ واژه های همقافیه 1ـ  3

تغییر وادد وزن از مصراع به واژه این فرصت را که کلمات دتی در دالت مستقل نیا  در ش ر نو با

بتوانند در بار موسیقایی ش ر مشارکت نمایند، فراهم مای آورد. بادین ترتیا   افیاه پیونادی میاان       

در میاان اجااا  و وادادهای      یصار اجاا  سخن ایداد می کند و موسیقی نیا می آفریند. در شا ر  

درصد از برش های پلکانی پاس از واژ هاای همقافیاه روی داده اسات. در      2/22ددود موسیقایی، 

بیش از سایر موارد به وسیلۀ برش « واژگان، دروی و درکات تکرار شده»میان واژگان همقافیه نیا 

مورد تأکید و برجسته سازی  رار گرفته است.  در ش ر زیر شاعر با اساتقالل بخشایدن باه دو واژ     

که از ندر تقطیع باید در یاک ساطر نوشاته شاوند عاالوه بار باارز نماودن جنباۀ          « ناخدا»و « خدا»

 موسیقایی آنها، به دو کلمه دیثیتی تصویری بخشیده است:

 بادبان را ناخدا باد است ...»ا 

 لیک او را  

 هم خدا    



 

 

 

 هم ناخدا        

 (42)تنهس صبح، ص « باد است!            

 ن واژه های همقافیه عبارتست از:برخی از موارد برش میا

 ـ تکرار واژگان، حروف و حرکات 1ـ  1ـ  3

از اباارهای دیگری نیا در ایدااد موسایقی شا ر      یصرموسیقی ایداد شده از طریق  افیه،  عالوه بر

خود بهره می برد که از آن جمله می توان به تکرار واژگان، دروی و درکات )صاامت و مصاوت   

اشا ار   رار به واسطۀ نقش مهمای کاه در تصاویر ساازی ظااهری شا ر دارد، در      ها( اشاره کرد. تک

 دارد. دیداری کاربرد زیادی

، «شاروع »از یکسو و نیا تکرار صامت ها و مصوت هاا در واژگاان   « هنوز»در ش ر زیر تکرار واژ  

در  نوعی موسیقی مورد نیاز ش ر را ایدااد کارده اسات.   « شاخه»و« خاک»، «طنین»، «ط م»، «شاخه»

مانند ضربه ای با انتهای کشیده در یک  ط ۀ موسیقی عمل می کناد کاه گاویی تاا     « هنوز»این ش ر 

در آغاز هیچ باری ندارد جا اینکه یک سطر ی نی اولاین پلاه شا ر را باه     « هنوز»همیشه ادامه دارد. 

ر بایش از پایش در آفااق شا     « هناوز »خود اختصاص داده است اما هرچه پیش تر می رویم، طنین 

و عالیمای ندیار   « اداماه داشاتن  »و « دامنه داشتن»عمق می یابد. در ادامه شاعر با استهاده از دو ف ل 

مای افاایاد. سانگینی هار یاک از وادادهای            در ابتدای ش ر« هنوز»سه نقطه بر اثرگماری واژ  

طیاع  ش ری سب  می شود تا خواننده به دسی از زمان دست یابد دال آنکه در سطرهای بادون تق 

 ان نمی تواند پدید آید:این بخش از ش ر، چنین دسی از زم

 هنوز » ا 

 دامنه دارد         

 هنوز هم که هنوز است

 درد                            

 دامنه دارد                               

 شروع شاخۀ ادراک

 طنین نام نخستین

 تکان شانۀ خاک



 

 

 

 و ط م میو  ممنوع

 نگکه تا تنهس س

 ادامه خواهد داشت                    

 و درد  

 (66)آینه های ناگهان، ص « هنوز دامنه دارد... 

از جمله شیوه های برجسته سازی پایانی در ش ر، بازی با م انی دروی است. در ش ر زیر با جاباه  

الوه بار  جایی دروی اضافه، مه ول به متمم و متمم به مه ول تبدیل شده استز از اینارو شااعر عا   

 موسیقی ایداد شده از طریق تکرار واژگان، توان رسانگی ش ر را نیا تقویت کرده است:

 پیشنیان با ما» ا 

 در کار این دنیا چه گهتند؟

 

 گهتند: باید سوخت

 گهتند: باید ساخت

 

 گهتیم: باید سوخت،

 اما نه با دنیا

 که دنیا را!              

 

 گهتیم: باید ساخت،

 یااما نه با دن

 (12)گلها همه آفتابگردانند، ص « که دنیا را!               

که هم « رفتن»در سه سطر اول ش ر زیر که سخن از رفتن است شاعر در پایان هر سه سطر از ف ل 

که داللت بر درکت مداوم می « ر»از ندر مههومی داللت بر رفتن می کند و هم از ندر واج تکراری 

در سطرهای ب دی که  صد دارد مهااهیمی چاون ایساتادن، مانادن و عادم       کند، بهره برده است اما

که داللت بر ایستایی و عدم پویایی می کند بهره برده « ام»و ف ل « س»پویایی را بیان کند از صامت 

 مهاهیم آه، درد، اندوه و دسرت را تداعی می کند:« آ»است. از سویی دیگر تکرار مصوت بلند 



 

 

 

  طار می رود» ا 

 می رویتو 

 تمام ایستگاه می رود

 

 و من چقدر ساده ام

 که سالهای سال 

 در انتدار تو

 کنار این  طارِ رفته ایستاده ام

 و همچنان 

 به نرده های ایستگاهِ رفته

 (2)دستور زبان عشق، ص « تکیه داده ام!                      

 ـ نقش ارجاعی واژه ها 2ـ  1ـ  3

هایی که بر اثار بارش در ساطرهای مساتقل جاای مای گیرناد ساب           در ش ر نو  افیه ها و ردیف

دالت رفرانس دارد و توجاه خوانناده   « را»یادآوری و تداعی یکدیگر می شوند. در ش ر زیر ردیف 

را به کلمۀ خاصی که مقصود شاعر است جل  می کند. از اینرو به محض اینکه چشم خوانناده باه   

ارجااع مای   « کتاب  ادیمی را »او را به مصراع متشابه « را» می رسد، واژ    «کتاب اشارات را»سطر 

بر رار می شود، خواننده درمی یابد کاه  « کتاب اشارات»و « کتاب  دیمی»دهد و با پیوندی که میان 

 بوده است:« کتاب اشارات»در بخش اول ش ر « کتاب  دیمی»مقصود از 

 ما عشق را به مدرسه بردیم» ا 

 در امتداد راهرویی کوتاه

 در آن کتابخانۀ کوچک

 تا باز این کتاب  دیمی را

 که از کتابخانه امانت گرفته ایم

 ا ی نی همین کتاب اشارات راا

 (10)دستور زبان عشق، ص « با هم یکی دو لحده بخوانیم                             



 

 

 

 ـ برجستگی صوتی واژه 3ـ  1ـ  3

یا ب د از واژه ها ایداد می کند آنها را در آغاز یاا   در ش ر نو شاعر گاه به وسیلۀ برش هایی که  بل

انتهای پاره سطرهای ش ر جای می دهد که این امر سب  نماود همقاافیگی میاان آنهاا و پدیاداری      

می شود. اگر این واژه ها بدون تقطیع و برش در یک سطر نگاشاته مای شادند و        آهنگ کناری 

می شدند هم صوتی آنها از میان می رفات. از جملاه    بدون مکث و پیوسته با واژگان ب دی خوانده

را در پایان « تمام»و « خام»در ش ر زیر جدانگاری دو سطر پایانی سب  شده است تا شاعر دو واژ  

 آنها جل  کند:پار  مصراع ها  رار دهد تا توجه خواننده را از طریق هماهنگی  افیه گون 

 ا گمشتن از چهل» ا 

 رسیدن و کمال

 ر کال کودکانه ای!ا چه فک

 

 زهی خیال خام!

 (28)گلها همه آفتابگردانند، ص « تمام!

در ش ر زیر نقش برش هاای  بال و ب اد از واژه هاا و ارزش صاوتی میاان آنهاا در ایدااد غناای          

 موسیقایی ش ر غیر  ابل انکار است:

 لبخند ما» ا 

 به زخم بدل شد              

 و زخم هایمان 

 استخوان رسید تا                

 و بوسه هایمان 

 پوسید                 

 ما 

 لبخند استخوانی خود را 

 در البه الی زخم نهان کردیم                             

 صد سال آزگار 



 

 

 

 ماندیم                  

 و زخم های خشک ترک خورده را  

 های نمک در متن الیه                                           

 (46)آینه های ناگهان، ص « خواباندیم                                                                     

در ش ر زیر شاعر به وسیلۀ برش و ایداد شکستگی میان واژه ها و مصراع ها به برجستگی صاوتی  

 واژگان می افااید:

 ای درخت آشنا» ا 

 شاخه های خویش را 

 ناگهان کدا                         

 جا گماشتی؟                                     

 

 یا به  ول خواهرم فروغ:

 دستهای خویش را 

 در کدام باغچه                       

 (48)گلها همه آفتابگردانند، ص « عاشقانه کاشتی؟                                         

 اهنگی آوایی ـ معناییـ هم 4ـ  1ـ  3

       بر اثر برش در انتهای پاره سطرها  رار که گاهی شاعر از خاصیت القاگری آواهای پایانی واژه هایی

 . می گیرند همانند یک مصراع بهره برده و مهاهیم خاصی را به خواننده القا می کند

« وار» رده است، از طریق آوایدر ش ر زیر شاعر با برش هایی که پس از واژه های همقافیه ایداد ک

در هداهای کشیده و پایانی هر یک از پاره سطرها مههوم تحسر و تأسف که از طریق م ناای شا ر   

می شود را به خواننده القا می کند. نقش  افیه در این ش ر در توس ۀ فضاای هارمونیاک       دریافت

 ش ر غیر  ابل انکار است:

 خروار» ا 

 خروار            

 خواندیم                   



 

 

 

 

 بار گران اسهار

 بر پشت ما  طار  طار آوار

 

 اما تمام عمر

 در انتدار یک دم عیسی وار

 (61)گلها همه آفتابگردانند، ص « ماندیم                      

در نمونۀ زیر شاعر با برش هایی که پس از واژه های همقافیه ایداد کرده، مههوم ش ر را بسیار بهتر 

در پایان سطرهای سوم و چهارم، بااز  « واز»ز شیو  نوشتاری ساده منتقل می کند. استهاده از هدای ا

« واز»و « پار »از دو کلمۀ « پرواز»بودن دهان را به صورت مکرر القا می کند و این ادساس که شاید 

 )باز کردن پر( تشکیل شده است را تلقین می کند:

 از رفتنت دهانِ همه باز...» ا 

 گار گهته بودند:ان

 پرواز!                   

 (42)دستور زبان عشق، ص « پر واز!                   

 ـ واژه های هم وزن 2ـ  3

گاهی شاعر به وسیلۀ برش واژه های هم وزن را در سطرهای مستقل  رار می دهد تا آهنگ داصل 

، «خاوار » ،«خاار » واژگان اننداز دو کلمۀ هم وزن با برجستگی و تشخص بیشتری به گوش برسد م

 در ش ر زیر: «بار»و « دار»

 خارها» ا 

 خوار نیستند          

 شاخه های خشک 

 چوبه های دار نیستند                       

 میوه های کال کرم خورده نیا

 (88)آینه های ناگهان، ص « روی دوش شاخه بار نیستند                                   



 

 

 

 در ش ر زیر:« کهتر»و « کهتار»، «عدم»و « آدم»ا واژگان و ی

 و تی جهان» ا 

 از ریشۀ جهنم                  

 و آدم

 از عدم       

 و س ی 

 از ریشه های یأس می آید         

 و تی که یک تهاوت ساده 

 در دری                              

 کهتار را 

 به کهتر         

 (82)آینه های ناگهان، ص « ... تبدیل می کند                  

 ـ قرینه های متناظر 3ـ  3

گاهی شاعر در محل و هه های نحوی با ایداد برش از ندر موسیقایی  رینه های متناظر ایدااد مای   

کند. در نمونۀ زیر جایگاه برش ها به گونه ای انتخاب شده که در پاره سطرها آرایۀ ترصیع کامل یا 

 آشکار است: موازنه

 مثل یک جوانه در بهار» ا 

 سر زد و دمید                   

 مثل یک پرنده در غبار

 (42)مثل چشمه مثل رود، ص « پر زد و پرید             

در دو نمونۀ زیر شاعر به وسیلۀ برش توجه خواننده را به همسانی موسیقایی  رینه های متنااظر در  

 :محور عمودی ش ر جل  می کند

 هر چند  ...»ا 

 از جاده های شسته رفته             

 از این خیابانهای  یراندود             



 

 

 

 دیگر غباری برنخواهد خاست                        

 

 هرچند

 با آفتاب رنگ و رو رفته       

 از روی این دریای سرب و دود

 (82ها همه آفتابگردانند، ص )گل« ... هرگا بخاری برنخواهد خاست                   

 از دل خود سیل جاری کن!» ا 

 لحدۀ یاری ست!                            

 خواب را از چشم بیرون کن!

 (43)ظهر روز دهم، ص « فصل بیداری ست!                          

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

شاتاری پدیاده ای تاازه در شا ر     به عنوان نوعی هنداارگریای نو « برش های درون مصراعی»      

م اصر به شمار می آید. این برش ها عالوه بر دیداری کردن ش ر نقش مهمی در تقویات رساانگی   

زبان، جنبه های زیباشناختی و القای مهاهیم مورد تأکید شاعر دارد. بارش هاای درون مصاراعی از    

در اش ار نیمایی خود   یصرد. می باش« امین پور یصر »برجسته سازی در ش ر       جمله شیوه های

به وسیلۀ برش و تقطیع پلکانی عالوه بر عادت زدایی، ایداد درنگ و باه تأم ال واداشاتن خوانناده،     

برجسته سازی، تکیه و تأکید به اثرگماری آنی شنیداری کلمات و بهره گیری بصاری مخاطا  نیاا    

ش ر ناو از اشا ار    182تحلیل می اندیشد. گونه های متنوع برش های درون مصراعی در بررسی و 



 

 

 

 عبارتند از:  یصر

درصد( که هدی از آن فیایکی کردن واژه ها و دیاداری   40/18ا برش میان واددهای تصویری )1

درصاد(،   44/33کردن تصاویر شاعرانه است. این برش ها شاامل گاااره هاایی ندیار فضاساازی )     

درصد( مای باشاد.    24/4ن امور ذهنی )کرد درصد( و عینی 44/2مهاهیمی از  بیل افتادن و ریاش )

در میان واددهای تصویری اغل  برش ها به مندور ایداد فضایی متناس  با مههاوم شا ر و القاای    

 تصویر مطرح در ش ر صورت می گیرد.

      درصد( که به مندور تکیه و تأکید بر آنها صورت می گیارد.   46/40ا برش میان واددهای زبانی )4

 81/2درصاد(، نقال  اول )    14/18ای این برش عبارتناد از: شابه جملاۀ نادایی )    مهم ترین سازه ه

درصد(، وابسته های محدود کننده مانند صهت، بدل و  یاد   41/43درصد(، ف ل و وابسته های آن )

بیش « ف ل»درصد(. در میان واددهای زبانی،  88/0درصد( و سازه های نحوی تقابل ساز ) 41/43)

درصاد  « وابسته هاای محادود کنناده   »لۀ برش برجسته می شود. پس از ف ل، از موارد دیگر به وسی

مشامول  «  یاد »می دهد. در میان وابسته های محدود کننده نیاا اغلا    بیشتری را به خود اختصاص

 برش های درون مصراعی  رارمی گیرد.

 درصاد( اسات کاه شاامل واژه هاای      84/44ا  گروه سوم شامل برش میان واددهای موسیقایی )8

درصد( مای   03/8درصد( و  رینه های متناظر ) 04/1درصد(، واژه های هم وزن ) 20/22همقافیه )

باشد. در میان واددهای موسیقایی برش میان واژه های همقافیه بیشترین بسامد را داراسات. گاروه   

درصد(، نقش ارجااعی واژگاان    28/68واژه های همقافیه شامل  تکرار واژگان، دروی و درکات )

درصاد(   44/1درصد( و هماهنگی آوایی ا م ناایی )   42/80درصد(، برجستگی صوتی واژه ) 86/0)

می باشد که در این میان اغل  واژگان، دروی و درکات تکارار شاده در مارز بارش هاای درون      

 مصراعی  رار می گیرد.

   نشان مای دهاد کاه اغلا      یصربررسی و تحلیل برش های درون مصراعی و مواضع آنها در ش ر 

برش های درون مصراعی به واددهای موسیقایی و واددهای زبانی اختصاص مای یاباد. ایان امار     

می کوشد تا بیش از پیش به وسیلۀ برش جنبه های موسیقایی شا ر    یصرنشان دهند  این است که 

 .دهد د تکیه و تأکید  رارو واددهای زبانی را مور سازدرا برجسته 

 

 



 

 

 

 

 

 

 یادداشت ها

ارتست از آنکه از مدموع برخی از دروی ش ر، اسم خاصی به دست بیایاد یاا ندام    ا توشیح عب1

دیگری پیدا شود یا ش ری را به صورت درخت )مشد ر( یا پرنده )مطی ار( کتابات کنناد. )شمیساا،     

1838 :38) 

جنبشی در ش ر انگلستان و آمریکا به و وع پیوست که بر تصاویرگرایی   1218تا  1214ا در سال 4

تأکید زیادی داشت. این جنبش که ایماژیسم نام گرفت، اصرار داشت کاه تصاویرآفرینی از   در ش ر 

 (32: 1881اجاای تایینی ش ر نیست بلکه اساس ش ر را تشکیل می دهد. )دسینی، 

و  در نقاشای  (1213ا   1214ا کوبیسم مکتبی است که در سال های پیش از جناگ جهاانی اول )  8

کوبیسم نقاش می کوشد باه جاای دوبااره ساازی یاا       د. در نقاشیمدسمه سازی اروپا به وجود آم

طبی ت، نخست عناصر تصویری را کاه مای خواهاد ترسایم      موجود در تقلید اب اد و پرس کتیوهای

س س آنها را از نو به صورت ترکیبای تاازه    زکند، تدایه کند و به صورت  ط ات جدا جدا درآورد

ی به وسیلۀ نقاش به صورت اشکال هندسی درمی آیاد.  بسازد. در نتیدۀ این روش شکل های طبی 

 (460: 1832)میرصاد ی، 

موج نو شاخه ای فرعی از ش ر نو فارسی است که از ش ر سا ید انشا اب یافتاه و باه ویاژه از      ا 4

ش رواج یافته است. این جنبش با انتشار مدموعه ای از اش ار ادمد  1840نخستین سال های دهۀ 

عمد  کوشش شاعران موج نو در مواردی چون جداساازی کلماه از شای ،    رضا ادمدی آغاز شد. 

جدید میان شکل ها و اشیا  وا  ی اسات. )انوشاه،    دستیابی به م انی دور از ذهن و ایداد مناسبات

1886 :1434) 
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