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  شناسی شعر گفتار زبان

  *فرزاد کریمی

 چکیده
توانسـته   "شـعر گفتـار  "ي اخیر،   هاي گوناگون شعري در سه دهه  در میان نحله

منـد شـود. در ایـن      جایگاهی مناسب براي خود بیابد و از مقبولیت زیادي بهره
ي شاعرانه از آن مورد بررسی   هاي زبان گفتار و چگونگی استفاده  مقاله، ویژگی

قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ابزارهاي زبانی مورد اسـتفاده در شـعر   
هاي   اي از سازندهاي زبان گفتار، شیوه  گفتار، چگونگی گسترش مفهوم در زمینه

ي   شناسانه  اي دیگر از خصوصیات زبان  گري و پاره  ورزي در مقابل تداعی  تخیل
ي   واسطه  شعر گفتار تحلیل شود. کیفیت برقراري ارتباط میان متن و مخاطب به

ر نوع تعامل سوژه با متن و خواننده در شعر گفتار از دیگر موضوعاتی است که د
اي  پارهاین تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. نیز جایگاهی که سوژه براساس 

که چگونه   اینکند.   در متن حاصل میعناصر زبانی چون عناصر وجهی و اشاري 
شـود و ایـن جـایگزینی چـه تـاثیري در       کنش گفتـاري جـایگزین گفتـار مـی    

  مندي شعر گفتار دارد.   روایت
 .مندي، زبان گفتار، سوژه، شعر گفتار، کنش گفتاري  روایت : ها هواژکلید

  

  مقدمه. 1
شـعري پـس از انقـالب اسـالمی،      هـاي گونـاگون    تـوان در میـان نحلـه     را مـی  شعر گفتـار 

ي شـعري ایـران دانست.اشـتیاق روزافـزون سـرایندگان و        ترین شـیوه   ترین و مطرح  گسترده
هاي ادبی و زبانی ایـن    کند مشخصه  ایجاب میي شعری  مخاطبان شعر امروز ایران بهآین شیوه

                                                                                                     

  frzdkarimi@gmail.comدانشگاه شیراز،  ،ي زبان و ادبیات فارسیادکتر *
 16/3/1396پذیرش: ، تاریخ 25/1/1396تاریخ دریافت: 
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 کـه  هـاي فراوانـی   سردرگمیي شعري با تأمل بیشتري مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.   شیوه
،از دیگـر  خورد ي ادبی به چشم می هاي خوانشی و انتقادي از این شیوه در جامعه در برخورد

ایـن  سـازد.    را ضروري مـی عري ي ش  هاي زبانیِ این شیوه که بررسی مشخصه است الزاماتی
که به هر صورت از زبـان گفتـار در    را ها کشف تمایز میان شعر گفتار و دیگرانی  سردرگمی

  براي مخاطبان شعر امروز دشوار ساخته است.،برند آثارشان بهره می
هـاي عراقـی و    یابی زبان گفتار در شعر فارسی، ما را به ادبیات سنتی ایران و سبک ریشه
گـذاري شـده اسـت را     هاي نخستین آنچه امروزه به این عنوان نـام  رساند. اما بارقه هندي می

ي دوم  فروغ فرخـزاد بـدانیم. فـروغ در شـعرهاي دوره    شعر باید بیش از هر شاعر دیگر در 
: 1368(فرخـزاد،  » به علی گفـت مـادرش روزي...  «دود شعرهایی چون عشاعریش (به جز م

استفاده کـرده اسـت کـه در     از زبان اي ه شده است)، به گونه) که از زبان محاوره استفاد361
دهـی و شـناخت    سـامان  با این حـال اي موارد شعر او به شعر گفتار نزدیک شده است.  پاره

ي هفتاد با شعرهاي سیدعلی صالحی انجام گرفته اسـت؛ از اواسـط    شعر گفتار به اوایل دهه
خـوش    خود را آغاز کرده و تا امروزدسـت  شعر گفتار تکامل "ها مثلثات و اشراق"دفتر شعر 

  تحوالتی شده است. 
  
  زبان گفتار. 2

زبان اي از زبان محاوره تا زبان معیار و  هاي بسیاري دارد و طیف گسترده زبان گفتار ظرفیت
ي  ري هوشمندانه از زبـان گفتـار بـه پیـدایش شـیوه     گی شود. بهره نوشتار رسمی را شامل می

اي کـه   اولین نکته شناخته شده است. "شعر گفتار"در ایران انجامید که به نام  اي  تازهشعري 
تـوان داشـت. بسـیار حـائز      برداشتی است که از زبان گفتـار مـی   باید مورد توجه قرار گیرد،

در این مقاله اهمیت است زبانی را که مبناي شعر گفتار است متمایز از زبان محاوره بشناسیم.
: شش) مـورد  1387و در برابر زبان نوشتار (نجفی،  وان یکی از مراتب زبانعن  زبان گفتار، به

که مبناي ساخت شـعر گفتـار قـرار     عنوان زبانی شاعرانه  نظر نیست. در این جا، این زبان به
گرفته و از امکانـات پنهـان و آشـکار مراتـب گونـاگون زبـان بهـره گرفتـه اسـت، تحلیـل           

شود.زبان گفتار در این معنا، زبانی است در حد فاصل زبان محاوره و زبـان معیـار. زبـان      می
کنندبلکه زبانی است که گویش عام  گفتار، زبانی نیست که مردم کوچه و بازار بدان تکلم می

که این زبان، کارکردي دوبـاره و بلکـه بسـیار     تبدیل کردهاي ابزار بیان ادبی  مردم را به گونه
طـور    از محاوره یافته است. شعر گفتار نیز شعري نیسـت کـه زبـان محـاوره را بـه      متفاوت
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هاي نامکشـوف زبـان گفتـاررا     مستقیم در معرض دید مخاطب قرار دهد. شعر گفتار قابلیت
هایی که کشف آن در زبـان   گذارد؛ قابلیت روي خواننده می کشف کرده و آشکارا آن را پیش
نماید. اما زبان گفتـار،   ن چنین نیازي، چندان بدیع و بکر نمیرسمی شعر، به دلیل بدیهی بود

هـاي آن، نـه    اي است که کشـف پوشـیدگی   ي زبان محاوره و زبان رسمی، عرصه در فاصله
دلیل جامعیـت فرهنگـی و غنـاي ناشـی از       هاي زبانی و صور خیالی، که به دلیل پیچیدگی  به

ها، حاصـل    دانایی  این خرده کند. شگفتی میهاي شخصی/ همگانی، ایجاد لذت و  دانایی  خرده
اي در زبـان    هاي زیستی انسان در طی قرون متمادي است که از شکل قـومی و قبیلـه    تجربه

یافته و همگانی شده در زبان گفتار تبدیل گردیده اسـت.در ادامـه      محاوره، به شکلی انسجام
  زبان گفتار در دو سطح بیانی و محتوایی تحلیل شده است.

  
  در سطح اظهار زبان گفتار 1.2

اش   در نوع استفادهبرقراري ارتباط و ابالغ پیام است، اما شعر گفتار  ،زباني   کارکرد اولیه
بـراي   هاي زبان گفتار اندازد. استفاده از مختصه برقراري ارتباط را به تعویق میاز زبان، 
باط کالمی، بـه جـاي ارتبـاط    دلی، یادآوري خاطرات، نوستالژي و تأکید بر ارت  ایجاد هم

کـه در    درارتباط فحوایی، انتقال مضمون کالم مورد نظر اسـت، حـال آن  فحوایی است. 
ي مضمون، برقراري ارتباط میان فرستنده   نفسه و بدون واسطه  ارتباط کالمی، خود کالم فی

 "اظهـار "رانـدن کـالم یـا      زبـان   و گیرنده را بر عهده دارد. در تعریف ارتباط کالمی، بـه 

)Utterance :راندن و   زبان  گاهی به معناي فرایند یا فعالیت به«) به دو معنا قابل تعبیر است
 ). بیان یا کالم در شـعر گفتـار  310: 1385(الینز،  »ي این فرایند  گاهی به معناي فرآورده

سازد توجه به  میآنچه شعر گفتار را از مشابهانش متمایز  راندن است.  زبان  همان فرایند به
در این این تفاوت، تفاوتی ساختاري است. ن. عنوان این فرایند است، نه محصول آ  کالم به

ِ مخاطـب بـه خـودش    "خود"ِ شاعر به خودش و درنتیجه "خود"شکل زبانی است که 
شدن اسـت احسـاس     داد آنچه در حال گفته  روي«در این فرم زبانی  شود.  نشان داده می

به تنظیم و اجبار   شاعر گفتار ).Gadamer, 95 :1976» (شود  صرفاَ آنچه گفته می شود، نه  می
اي  گونه  دهد، در عوض ساختار متن را به اي نشان نمی در چگونگی بیان و سرایش عالقه

ي خود موجودیتی نـدارد،   کند که رفتاري را که خارج از قواعد شناخته شده هدایت می
اي کـه    گونـه   بـه  موجـود اسـت     ایی جدید از بیانی ازپیشکند. نتیجه ساخت معن تعریف
  :موجود بودن آن مفاهیم، دیگر داراي اعتبار نیست  ازپیش
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  ست گاه که چشم و زبان یکی  آن
  گنجد دیدار تو در گمان گفتن نمی

  خورشیدي هشیار، در ضیافت سیارگانی سرمست
  بادبان در اضطراب سفر و زورقی بی

  )153: 1385(صالحی، 

  

  کارکرد بیانی زبان گفتار 2.2
سازد که بیش ازآن که بر صـدق    شاعرِ شعر گفتار مخاطب خود را متوجه بخشی از کالم می

هاي اظهار استوار اسـت. هابرمـاس متناسـب بـا         بیان استوار باشد، بر خود عمل بیان یا شیوه
وجه شناختی که در « میزان ادعاي اعتبار سخن، سه کارکرد را براي زبان در نظر گرفته است:

کنشی که در آن گوینـده    اي صادق را داشته باشد؛ وجه برهم  آن گوینده باید نیت انتقال گزاره
هایش را بیان کند؛ وجه بیانی کـه در آن گوینـده بایـد گفتـاري را       باید بخواهد صادقانه نیت

(ر.ك. میلـر،  » ي هنجاري مورد پـذیرش درسـت باشـد     زمینه  انتخاب کند که با توجه به پیش
دهد بیشتر بـر صـداقت گوینـده تکیـه دارد تـا        ). بیانی که زبان گفتار را شکل می98: 1388

ي شعري، وجه بیانی کـالم بـا     صدق کالم یا محتواي اخباري آن. به این ترتیب در این شیوه
کنشـی    مهاي شناختی یـا بـره    ها و هنجارهاي فرهنگی، بر وجه  زمینه  استناد و استفاده از پیش

  ارجحیت دارد:
  دانی آب  تو اصالً می

  فهمد،  گاهی تشنگی را می
  ها  رمه

  بینند،  رؤیا می
  بینی دوست من!  تو کوري، نمی

  اي،  تو هرگز نه شاعر بوده
  هاي آسمان.  نه چوپان چراغ

  )105: 1389(صالحی، 
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  تخیل در مقابل تداعی. 3
آب گـاهی  «هایی چـون    نماید، صحت عبارت  آنچه چنین شعري را زیبا و حتی باورپذیر می

نیسـت. صـداقتی   » هاي آسـمان   چوپان چراغ«یا » بینند  ها رؤیا می  رمه«یا » فهمد  تشنگی را می
و  "تشـنگی "هایی چـون    ي عمق مفهوم  دهنده  راحتی انتقال  که در این گفتارها وجود دارد، به

، بلکـه موجـودیتی جدیـد بـراي کـالم      کند شاعر گفتار بیان جدیدي ارائه نمیاست.  "رؤیا"
سازد که نیاز به کشف مجدد ساختارهاي زبانی، همان لذت ناشی از خوانش شعر اسـت.   می

کنـد و بـه همـین     نظر داشت که شعر گفتار عموماً براساس تداعی معانی عمل نمـی  باید در
آوردن   میدان  تداعی معانی، بهي چنین اثري امکان جوالن بیشتري دارد.  سبب تخیل در عرصه

معانی مشخص و عموماً ثابتی است که همواره وجود داشته اما تخیلِ حاضر در شعر گفتـار،  
  ي معناهاي ثابت پیشینی است.   اعتبارکننده  ي معنا و بی  خود سازنده

در ساختار شعر گفتار فرایندي اهمیت دارد که در آن زبانِ شعر، سـاخت معـانی تـازه و    
ایـران نـام بـرد     "موج نو"توان از شعر  در مقابل میشود.   پیشینی سبب می بدیع را از مفاهیمِ

پـردازي بـه    ي تداعی ساخته شده و آنچه در ساخت آن مشهود است، خیال که عمدتاً برپایه
کنـد؛   عمـل مـی    تداعی شناسیِ پردازي بر طبق اصول مکانیکی روان خیال«جاي تخیل است. 

نمایـد... امـا     بلکه تنهـا مفـاهیم را بـا هـم ترکیـب مـی      کند،  قطعی است و چیزي ابداع نمی
داند و همچنـان    ذاتی میآن را دهد که کالریج   را نشان میوار   محصوالت تخیل صورتی اندام

وار   صـورت انـدام   .)Culler, 2001: 176(» دهد یابد، به خود شکل می  رش میتکه از درون گس
  کنیم:  محصول تخیل را در شعر زیر بررسی می

  من
  ام  جهان را دیده

  که از شرارت دژخیمان
  شسته خواهد شد

  آید  و باز نور می
  حضور وي است نور،

  و دردمندان
  یابند.  برکت از شفا می
  و بندها گسسته
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  ها ویران  زندان
  ها روشن خواهند شد  واژه

  و شما
  در محبت معطر باران
  آرام خواهید گرفت.

  )123: 1393(صالحی، 

کـه بـه طـور متـوازن در     "	ها  شدن واژه  شسته"و  "آمدن نور"، "دیدن"واره با   تخیل اندام
، "شدن جهان از شرارت دژخیمان  شسته"سرتاسر این بند توزیع شده، مفاهیمی متعالی چون 

، را با باور بـه  "ها  شدن زندان  ویران"و  "شدن بندها  گسسته"، "یافتن دردمندان از شفا  برکت"
بینـی شـاعر را     متن تولید کرده است. تنها این باور است که وقـوع پـیش   صداقت گوینده در

هـاي انسـانی شـکل گرفتـه و       سازد. این همان حقیقتی است کـه براسـاس آرمـان     محتملمی
  کند.  گرفتن از ابزار تخیل، بازسازي می  واقعیت موجود را به نحوي آرمانی و با کمک

  
  زبان گفتار در سطح محتوایی. 4

کند. عینیـت   ساخت حقیقتی جدید از واقعیتی موجود، فرایندي است که عینیت را ذهنی می
شود اما ذهنیتی که این  در شعر گفتار از مشاهدات روزمره و لوازم آشناي زندگی تشکیل می

گفتـار از واقعیـت   دهد، ذهنیتی تقریباً پیچیـده و چندالیـه اسـت. شـاعر      عینیات را نضج می
کند که در عالم واقع قابل تحقـق نیسـت. ایـن      اي بیان می  گونه  د اما آن را بهگریز  بیرونی نمی

.حقیقـت در شـعر گفتـار، حقیقتـی     شکل عینی  همان حقیقتی است که وجود دارد ولی نه به
درواقع عینیت خـارجی   اي استوار در عالم واقع دارد.  برساخته در عالم تخیل است که ریشه

که یک ذهنیـت نامحـدود را در خـود جـاي داده و ایـن عمـالَ       دهد   چارچوبی را شکل می
ي تمامی دنیاي ذهنی نویسنده اسـت و    معناي هدم چارچوب است؛ یعنی متن، دربرگیرنده  به

ایـن ذهنیـتMcQuillan, 2002: 10(.    ( »شـود   ی مـی ي دانش ذهنی، متن  همه«به عبارت دیگر 
 یاهاي پنهان و ؤشناخته شده، به آشکار کردن رعام، به جاي تفسیر و بازنمایی دنیاي محدود

سان، رؤیا عاملی تأثیرگذار در روند تولید ادبـی در شـعر گفتـار     پردازد. بدین نامحدود آن می
ی تـ ي شـعري پررنـگ و حقیق   شود؛ عاملی کـه نقـش تخیـل را در ایـن شـیوه      محسوب می

ي زبـان   هـومی در زمینـه  کند. ایـن دگرمف  را تولید یا کشف می) Heteroglossia( "دگرمفهوم"



 63   فرزاد کریمی

 :Bakhtin, 1981( »هـاي غیـر ادبـی     و غالب، و زبان  یافته  در مرز بین زبان ادبی تکامل«گفتار، 

  به خوبی قابلیت حضور و عمل دارد: )67
  در شبی نمور، کبریتی خیس

  بیند. چین اجاقی خاموش می ي خردي در سنگ خواب شعله
  ابوس کبوتران  اي قدیمی، خسته از ک در جایی دور، دشنه

  بیند. خواب غالفی کهنه می
  ي دیوارهاي جهان و من در پی همه

  اي کوچک خواب دریچه
  )72(همان: 

در این نمونه، دگرمفهومی حاصل از رؤیاپردازي در بستري از زبان گفتار قابل تشخیص 
، بـه  »اي قـدیمی   کـابوس دشـنه  «یا » خواب دیدن کبریتی نمور«رؤیاپردازي حاصل از است. 

انجامیده اسـت؛  » ي دیوارهاي جهان  اي کوچک در همه  دریچه«شف مفهومی دیگرگونه از ک
چندان عینی. در تصـویرِ داده شـده، عینیـت متعلـق بـه دیـوار و         بخش اما نه  مفهومی آرامش

ي کوچک قابل مشاهده اسـت، بـه     ي کوچک آن است. آنچه در وراي دیوار از روزنه  دریچه
بخش حاصل و هـدف    الً عینیتی وجود ندارد. تنها همان حس آرامشعینیت درنیامده و اصو

این رؤیاپردازي است. به دست دادن هرگونه تصوري از آنچه قابل رؤیـت اسـت، تنهـا بـه     
محدود شدن این حس خواهد انجامید؛ چیزي که شعر گفتار همواره سـعی در پرهیـز از آن   

  دارد.
  
  بازرمزگذاري مفهومی 1.4

هاي گوناگون معنایی در بافت اثـر اسـت. بافـت در شـعر      دگرمفهومی، به معناي وجود الیه
گفتار بیشترین وابستگی را به چگونگی معنامندي زبان دارد. معنـاي جدیـد زبـان از طریـق     

نامیـد. ایـن    "بازرمزگـذاري "را   توان آن  شود، آنچه می رمزگذاري دیگرگون زبان حاصل می
موجود در زبان، رمزگـان جدیـدي را نیـز بـه آن       یات رمزگانِ ازپیشفرایند با حفظ خصوص

) Under Coding( رمزگـذاري   کـم «پـذیر اسـت:     کند؛ فرایندي که به دو شیوه انجـام  اضافه می
-Over( یعنـی انباشـت داللـت   ) Over Coding( رمزگـذاري   یعنی ساده کـردن متـون و بـیش   

Signification of Text ( اکـو  » تر از آنچه به واقع هست تلقی کردن پیچیدهدر متون و متن را)
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رسد شعر گفتار به ساده کـردن   ). اگرچه در بادي امر به نظر می26: 1390به نقل از توروپ، 
رمزگذاريِ زبان گفتار، مفهومی فراتـر    اما آنچه مسلم است شعر گفتار با بیش ،پردازد متون می

  دهد: رار میاز رمزگان موجود در آن را پیشاروي مخاطب ق
  دیر جنبیدي زرنگ تو

  پیش از آن که سنگ را 
  به جانب دریاچه پرتاب کنم

  گرفتی  باید دستم را می
  وار   ها را که دایره حاال جلوي این موج

  روند   ها می به سمت اسکله
  توان گرفت دیگر نمی

  1)17ـ16: 1390(صفاري، 

دهـد امـا اضـافه     ارائـه مـی  چهار سطر اول، متنی ساده شده است که گفتاري معمولی را 
رمزگذاري، همان چهار سطر اول را واجد معنـایی چندالیـه     شدن سه سطر پایانی به دلیلبیش

اگـر رمزگـان را واسـط    با گفتار روزمره در تباین اسـت.  تا حد زیادي نماید که  و پیچیده می
زبـان خواهـد   رمزگذاري سبب تحمیل بار مضاعف معنایی بـه    میان نشانه و معنا بدانیم، بیش

معنـایی بـیش از آنچـه    » ها به سمت اسکله  وار موج  حرکت دایره«ي داده شده،   بود. در نمونه
رمزگـذاري،    ویژگی معنـایی بـیش  چنین حرکتی در فیزیک خود دارد، بهمتن داده شده است.

عدم نیاز آن به ادراك منطقی است. این رمزگـذاري جدیـد، منطـق موجـود در رمزگـذاري      
کند، بلکه با حفظ همان شرایط معنایی، مخاطب را به سـوي کشـف رمـز     نفی نمیپیشین را 

پـذیرد کـه    کنـد. در ایـن مرحلـه، ادراك از طریـق شـناختی صـورت مـی        جدید هدایت می
نامـد. ایـن شـناخت در برابـر همـان       مـی ) Saiaie Impressive( ژونیناسکا آن را شناخت آنی

شـود.   نامیـده مـی   )Sasie Referentialle( عینیشناخت استداللی است که شناخت ارجاعی یا 
). این شناخت از آنجـا کـه اسـتداللی نیسـت، زمـان      71ـ  69: 1388(ر.ك شعیري و وفایی، 

بخش   آفرین و لذت  دهد و همین درك آنی معناست که شگفتی ادراك را به شدت کاهش می
، از ایـن  است. بدیهی است چنانچه مخاطب موفـق بـه کـاهش مـدت زمـان ادراك نگـردد      

بهره خواهد ماند و البته این متن است که باید چنین امکانی را در اختیـار   شگفتی و لذت بی
  مخاطب خود قرار دهد:
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  هاي مردگان مدام   سایه
  نیاز کرده از پرده پنجره را بی

  و غرق شدن من 
  نام هاي بی دریا را از غریق

  من از مراسم مرگ گریزانم
  دانم با مردنم چه کنم  من نمی

  )83: 1387(ساري، 

ترین زمان، پیـام مـوردنظر خـود را     ي دوم از قطعه شعر باال، در دو سطر و در کوتاه  پاره
  سازد. ي درك آنی مخاطب را فراهم می کند و زمینه منتقل می

  
  برهاي گفتاري  میان. 5

 در عمـل  کننده است. این اسـتنباط درك آنی مفهوم، مستلزم عملکرد استنباطی شخص فهم 
اي کـه در ذهـن     هـاي معناشـناختی    محـدود اسـت بـه اسـتنباط    آزاد و دلبخواه نیست، بلکه 

بـراي رسـیدن بـه     از زبـان برداشـتی  مخاطب، به صورت نهادینه، وجود دارد. این برداشت، 
مکـن برقـرار   ترین زمـان م   است که ارتباط میان متن و خواننده را در سریع واژه ي ازکاربرد

. این عملکرد را گریگوري کوري، اسـتنباط کاربردشـناختی نامیـده و آن را ابـزاري     سازد  می
 بـا سـرعت   تولید گفتار مـا «شمرد:  هاي نظام ارتباطی انسان برمی براي جبران یکی از کاستی

تاج از اندیشیدن و اسـتن  ن مکاشود، بسیار کندتر از فرایندهاي شناختی که به ما آ  کند انجام می
برقـراري   برايبرها در گفتار،  میان کار گرفتنبه بنابراین دهد.   ها می  ها و شنیده  ها، دیده  اندیشه

در این فراینـد، نویسـنده کـار     ).Currie, 2010: 15( »بسیار مقرون به صرفه است ارتباط مؤثر،
و ایـن اسـتنباط    گذارد ي استنباط کاربردشناختی می هایش را برعهده کشف بسیاري از ناگفته

کند در راستاي فهم منظور نویسنده، براي ایجـاد ارتبـاطی پویـاتر     بري عمل می به عنوان میان
. این پویایی محصول حرکت به سمتاستنباط کاربردشناختی به جـاي  میان نویسنده و خواننده

  استنباط معناشناختی است:
  درها همه بازند

  ام ها گذشته من از پله
  در این تاریکی 
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  نها بوي تو پیداست  ت
  هاي ترد علف  بوي ساقه

  که باران خورده است.
  چراغ را نیفروزي  

  ام. من از تاریکی گذشته
  )84: 1389(چایچی، 

هاي معنـایی مـتن    اي از الیه آنچه مشخص است استنباط کاربردشناختی، کشف آنی الیه
اي متفـاوت    به گونهتواند  است و بدیهی است که این کشف آنی در هر مرتبه از خوانش می

. چنین فرایندي در استنباط معناشناختی ممکـن نیسـت، زیـرا معنـا در ذهـن هـر       انجام شود
  اي قوام یافته و تثبیت شده است.  خواننده، به گونه

  
  تعامل متن و مخاطب. 6

هایشـان در ایـن    اند و کسانی کـه تـالش   تفاوت کسانی که در سرایش شعر گفتار موفق بوده
مقبولیت عام نیافته را باید در میزان موفقیت به رسیدن به کنش گفتاري دانسـت.  راه، چندان 

اهمیت چنین کنشی در کالم به این سبب است که نوع تعامل اجتماعی مـتن، یعنـی تـأثیر و    
در ع گفتمـان  انـو ا«شـود.    تأثر متن و جامعه، تا حد زیادي از طریق همین کـنش مشخصـمی  

ـ  و اختالف دارند گفتاري هاي  کنش ي  واسطه  بیبیان قراردادهایشان براي  اي   شـیوه ا عموماً ب
 .(Fairclough, 1996: 156)» شود، ارتباط دارنـد   ها رمزگذاري می  که ارتباطات اجتماعی در آن

ي مخاطبان از شعر گفتار را باید در همین تفاوت گفتمانی دانسـت کـه ایـن      استقبال گسترده
هاي شعريِ زبان، در عین توجه به   ارد. عدم عدول از مقیاسهاي دیگر شعري د  نحلهشعر با 

زمان بـا حفـظ صـمیمیتی کـه در زبـان        هاي زبانی، عاطفی و محتواییِ خواننده، هم  خواست
ترین دالیل گفتمانی است که ایـن    ي مهم  گیرد، ازجمله  ي مردم مورد استفاده قرار می  روزمره

  استقبال را باعث شده است. 
جایگاه مطرح شد را، با توجه به   "هاي ارتباط اجتماعی  رمزگذاري شیوه"آنچه با عنوان 

بنـدي جـان     تـر در تقسـیم    توان به صورتی نظري  می، تعامل متن و مخاطب در کنش گفتاري
ــ  2یا همان کنش گفـتن یـک چیـز.    ) Locutinary Act( یـ کنش بیان1«آستین جستجو کرد: 

گیرد  ي به زبان آوردن کلمات انجام می یا کنشی که به واسطه) Illocutionary( کنش کارگفتی
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یـا کـنش آگاهانـه یـا     ) Perlocutinary( ـ کـنش القـایی  3و این همان توان یا بارِ گفته است. 
کنش  ).237: 1388(مکاریک، » شود آوردن کلمات موجب آن می  اي که به زبان ناخودآگاهانه

کنـدو کـنش القـایی یـا       وینده را از گفتارش مشخص میکارگفتی یا کنش منظوري،منظور گ
  گذارند.  شان ـ در مخاطب می  ي گوینده  ها ـ فارغ از اراده  کنش تأثیري، تأثیري است که گفته

  
  کنش القایی و تعامل با مخاطب 1.6
ترین عامل در برقراري ارتباط میان متن و خواننده، کنش القایی گفتار است و این همـان    مهم
ي شاعران موفق گفتار با دیگران است. اگر سطح کنش بیانی را براي هر شـعري   ه ممیزهوج

ي کسانی کـه در جلـب نظـر مخاطبـان شـعر امـروز کامیـابی چنـدانی          ناگزیر بدانیم، عمده
هـاي   اند، یعنی بر توان و ظرفیت گفتار بنا نهادهِ "کنش کارگفتی"اند، تأکید زبانی را بر  نداشته

تواند زبان گفتار را به شعر گفتار بدل سازد کـه بـا درگیـر     ین توانش زمانی میدرونی زبان. ا
کردن سطح سوم کنش، باعث ایجاد دگرمفهومی در مـتن گـردد. بـدون ایـن سـطح سـوم،       

ـ        بههاي زبان گفتار ظرفیت  هبازتولید همان مفاهیم نهفتـه در زبـان منجـر خواهـد شـد، نـه ب
فاخته بایـد بخوانـد / مهـم نیسـت کـه      «ساخت مفهومی جدید. براي تبیین این سنجه، شعر 

  کنیم. را به طور کامل بررسی می» نصف شب است!
  پرسیدند کجاست

  پرسیدند کیست
  کند پرسیدند چه می

  گردد؟ پرسیدند کی بر می
  و من هیچ نگفتم!

  ي نرگس نه از شکوفه
  ي دریا نه از سپیده

  )28: 1391(صالحی، 

در این سطرها تنها کنش بیانی گفتار مورد استفاده قرار گرفته است؛ کنشی که صـرفاً بـه   
چینی براي ورود به سطح کارگفـت نـدارد. در    گري پرداخته و کارکرد دیگري جز زمینه بیان

  ادامه:
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  آمد باد می
  هاي باد پیدا بود،   یک نفر پشت پرده

  همین و اصالً
  نبود،   اید نرگس نامی از کجا رفته

  چیزي از این جا چطور سپیده نبود
  (نصف شب باشد، هرچه...!

  فاخته باید بخواند!)
  )29و28(همان: 

هاي پنهان زبان گفتـار   در این شعر، کنش کارگفتیِ گفتار مشهود است. استفاده از قابلیت
ادبـی.  ي معنایی کالم در بستري از زبان که نه کامالً محاوره است و نـه کـامالً    و بسط حوزه

پیش » آمد باد می«گري نیز در خدمت کارگفت قرار گرفته است مانند بیان  در این سطور بیان
نصـف شـب باشـد، هـر چـه ...!/      «یا بیان » هاي باد پیدا بود یک نفر پشت پرده«از کارگفت 

  که در خدمت کارگفت در سطور بعدي قرار گرفته است:» فاخته باید بخواند!)
  بلند من با باد نباشید گفتم نگران گفت و گوي

  دهانم را نبندید، آزارم ندهید
  خوابم را خراب نکنید

  ي نرگس کدام است دانم سپیده من نمی
  ي دریا چیست دانم شکوفه من نمی

  )29(همان: 

در این سطرها، سطحی از کارگفت با سطحی از القاء ممـزوج شـده اسـت و شـاعر بـه      
مندي زبان گفتار، به اکتشـاف مفـاهیم جدیـد از    ها و توان تدریج از تکیه ي صرف بر زیبایی

دهانم را نبندید، آزارم ندهید/ خـوابم را  «مضمون موجود روي آورده است. حتی در عبارت 
هاي آغازین اثر، سطح کارگفتی بر شعر حاکم شده اسـت.   با توجه به پرسش ،»خراب نکنید

، نسبت "ي دریا شکوفه"و  "ي نرگس سپیده"همچنین با تغییري که در دو سطر پایانی براي 
در آغـاز اثـر بـه وجـود آمـد، کـنش        "ي دریـا  سپیده"و  "ي نرگس شکوفه"هاي  به ترکیب

کارگفتی به سوي کنش القایی سوق داده شده است.این سوق دادن از طریـق جلـب توجـه    
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بردن به دالیل لزوم چنـین تحـولی    ها و نیاز به تفکر براي پی مخاطب به تغییر در این ترکیب
گیرد. تمامی این تحوالت در خدمت سطور پایانی شعر است کـه سـطح القـایی     ورت میص

  اند: گفتار را شکل داده
  ي خیزران هاي سحرخیز دره من از فاخته

  ام هیچ آوازي نشنیده
  الحم  فقط وقتی از بیت

  رفتیم به جانب ؟ می
  حضرت یحیی گفت:

  چه زندان و چه خانه،  
  یا یکی است.ي دیوارهاي دن هر دو سوي همه

  )29(همان: 

شود کنش القایی گفتار، درك جدیدي از واقعیت نیست، بلکه واقعیـت   که دیده می  چنان
ي  ي اسـتفاده  جدیدي است که مـتن تولیـد کـرده و سـاخت یـک واقعیـت جدیـد، برپایـه        

فرایند ادراك همواره بـه بیـان نمـادین    «دگرمفهوم از زبان، ناخودآگاه یک بیان نمادین است. 
  ).ي مترجم  از مقدمه ،Cassirer, 1953: ix(» انجامد می
  
  جایگاه اسطوره در شعر گفتار. 7

ي ارتبـاط انسـانی    هاي نمادینی است که ابـزار اولیـه   ساخت مفهومی زبان، متکی بر صورت
نامیـده   "جـادوي کـالم  "اند. استفاده از این ابزارهاي اولیه، همان عاملی است کـه گـاه    بوده
داللتی زبان را کاهش داده و زبان را به سـوي  ي جادوي کالم بر گفتار، وجه  شود. سیطره می

رفت از هرگونه بازگشتی (در معنـاي ارتجـاعی     برد. این پیش ي آن به پیش می مبانی سازنده
رفت، حرکت به سوي مبانی اصولی زبان براي ساخت دوبـاره و    آن) به دور است. این پیش

اي خواهـد   د، زبـانی اسـطوره  دگرگونِ آن است. زبانی که بدین شکل به مبانی خود نظر دار
 )Barthes, 1991: 111(» هـا در فـرم    ایـده «شناسی به تحلیل  بود. بررسی زبان از منظر اسطوره

اي که زبـان   شود؛ یعنی اصالت دادن به فرم و جستجوي مفهوم براساس شکل تازه منتهی می
بـه کـنش   بیـانی    ي اخیـر، حرکـت از کـنش    به خود گرفته است. به همین سبب، در نمونـه 

تـر شـدن کـالم و در     کارگفتی و پس از آن کنش القایی، متناظر شده است با هر چه نمادین 
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. در شـعر  "حضـرت یحیـی  "و  "جلجتا"، "بیت الحم"هایی چون  الگو  کهننهایت رجوع به 
  اي دارد: گفتار، زبان عمدتاً کارکرد اسطوره

  ست:  اي  نومیدي هم زمزمه
  نه

  از این برف
  آید  دیگر بهاري نمی            
  روید  از این باران دیگر باغی نمی            

  آید سرد  ها به دنیا می  ماه از سنگ
  بهار از گورستان

  ي خویش  و ما از جنازه
  میریم  ها می  که هرشب در مالفه

  و در صبح رستاخیز خویش
  آلوده و نومید.  شویم خواب  بیدار می

  نه
  از این رستاخیز

  آید  بوي عدالتی نمی
  آید.  نمی                      

  )237: 1386(مسیح، 

ي  هـاي زاینـده   دلیل رجوع بـه سرچشـمه    اي که زبان گفتار، به باید توجه داشت اسطوره
هاي زمانی امروز است. امروز دیگر جایی براي  اي متناسب با ظرفیت سازد، اسطوره کالم می
ي  هاي خـرد امـروز، همـان مردمـان زنـده      اسطوره سی نیست.اي و حما هاي افسانه اسطوره

  اند: ملموس جامعه
  ها آمدند  آن

  آرام کورمان کردند  
  بعد آوازمان دادند  

  برادران
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  ایم!   برایتان عصا آورده
  دانست که ما آیا ساراماگو می

  ایم؟ ستاره شمار کدام شب شهرزاد خسته
  )678: 1391(صالحی، 

است  "ما"، هیچ کدام اسطوره نیستند. این "شهرزاد خسته"و نه  "ها  آن"در این شعر، نه 
هـاي عـامی در شـعر     شدن چنـین شخصـیت    اسطوره که وارد در جهان اسطوره شده است.

بـا  «هـا   روایـت   هاست. کالن روایت  ابدي یا کالن _هاي ازلی  گفتار، به دلیل ارجاع به روایت
ي آن، رویـدادهاي تـاریخی هـر روایتـی،      واسـطه شوند که بـه   مفهوم علیت بیانی توجیه می

هاي یک علت ضروري و پیشـین یـا محـرك نخسـتین/ خـدا، ضـرورت        تأثیرات یا بازتاب
پردازي در شعر   ). روایت225: 1377(فریمن، » شوند سیاسی و سرنوشت، آشکار/ تصویر می

روایت در این نـوع  ي روایی نیست.   سرایی و یا حتی شعري با وجهه  گفتار، به معناي داستان
گیـرد و ابـزار آن    پیشینی مخاطب انجام مـی   ها و دانش روایت  شعر، از طریق ارجاع به کالن

چنان که گفته شد، علیت بیانی است. یعنی توجیه روایت در شعر گفتار در خود بیان نهفتـه  
د، شـو  روایتی نیز تنها در چارچوب همین علیت است که معنـادار مـی    است. ارجاعات کالن

روایت مورد اشاره، در متن شعر گفتار عمالً کـارکرد پیشـین خـود را از دسـت       چرا کهکالن
  شود. اي می داده، بر طبق علیتی جدید از نو سامان یافته و واجد معنا و کارکرد تازه

 "را ري"اي اسـت.   پـردازي  حاصل چنین اسـطوره  "را  ري"برساخت معشوقی چون 
تـوان بـازآفرینی    را نمـی  "را ري"مسـر و خـواهر اسـت.    اي از معشوقه، مـادر، ه  نمونه
هـا و   بلکه بدیلی امروزین، با محـدودیت  اي چون ایزد آناهیتا دانست؛  الگوي مادینه  کهن

ایست؛ ایزدي که اصـوالً فاقـد هرگونـه      ها براي چنین اسطوره  هاي خاص آن محذوریت
قرارگرفتن نشاند، می  ه اسطورهرا در شعر گفتار در جایگا "زن"محدودیتی بوده است.آنچه 

). Cassirer, 1953: 25-26 عنوان یک امر جزئی در یـک نظـام کلـی اسـت (ر.ك.      وي به
با عبور از تشخص خواهر، مادر، معشوقه یا هر مظهر زنانگی دیگر بودن، نمـاد   "را  ري"

نه  هاي مربوط به وي در شعر، ي بسیاري از واقعیت شدنِ امر جزئی است.عرضه  این کلی
به صورت مستقیم بلکه با استفاده از اشاراتی قابل تصور از امري غیرقابل ارائـه، همـان   

هاي  ي این واقعیت کند. مجموعه شعر گفتار خلق می زبان در واقعیت جدیدي است که
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دهد که خاص این جهان شعري است؛ جهانی واقعـی کـه    نوساخته، دنیایی را شکل می
  مایز است.سره از واقعیات جهانی مت  یک

  
  روایت در شعر گفتار. 8

ي روایـت عمومـاً یکـی از     هاي متنی در شعر گفتار است. الیـه  ترین الیه  روایت یکی از مهم
گزینـی شـاعر شـعر      به معنـاي دوري  سطوح پنهان معنایی در شعر گفتار است. این پنهانگی

حاصـل تخاطـب   آن را  تـوان  می ي متن است و  گویی در رویه  سرایی و قصه  ن  گفتار از داستا
گیـرد و   اي دونفره صورت مـی  ي متن دانست. این تخاطب در شکل مکالمه راوي و خواننده

مخاطب آن مخاطبی فرضی است که در متن حضور عینی نـدارد. اسـتفاده از مکالمـه یکـی     
 یاکوبسن دیـالوگ را «که   شگردهاي برجسته کردن گفتار یا کنش گفتاري در متن است؛ چنان

 .)Portis-Winner, 1991: 30(»دیـد   ترِ گفتار نسبت بـه مونولـوگ مـی     بنیاديبه عنوان یک فرم 
عالوه بر این، مکالمه خود به عنوان یک کنش روایی در متنی که فاقد یک قصـه یـا داسـتان    

  کند.  مشخص است عمل می
اويِ در شعرهاي روایی کسانی چون احمد شاملو و مهدي اخوان ثالث، روایت توسط ر

شود. اما در شعر گفتار، راوي به طور محسوس در متن حضور نـدارد.   به خصوصی نقل می
به عبارت دیگر، شاعر سعی ي شعري، حضورِ خود شاعر بسیار ملموس است.  در این شیوه

گذاري میان خود و راوي ندارد و در بسیاري موارد تعمداً اصـرار بـر یکـی بـودن       در فاصله
دهد و بـه ایـن    شاعر در هر روایت، شخصیتی جداگانه از خود بروز میشاعر و راوي دارد. 

هاي گاه متضـاد نیـز     ي شخصیت  که مشتمل بر همه سازد ترتیب از خود یک انسان نوعی می
ذات   مخاطب با جایگزین کردن خود در موقعیت شاعر است که با روایت هم تواند باشد.  می

یـا متـونی    "نگاري نامه"به همین دلیل هم هست که  شود. پنداري کرده، در داستان سهیم می
رود. بـراي نمونـه نگـاه     شبیه به آن، یکی از پر بسامدترین شگردهاي شعر گفتار به شمار می

  ).1390) و (ضیایی، 1386کنید به (صالحی، 
  

  علیت بیانیروایت و  1.8
روایتـی کـه    اسـت. یعنـی   "روایت شخصیتی"هاي رایج روایی در شعر گفتار،  یکی از شیوه

تنها مبناي سـاخت    گیرد. اما در شعر گفتار شخصیت نه برمبناي پرداخت شخصیت شکل می
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اثـر دارد. یعنـی    و نیـز معنامنـدي   شناسـی  روایت است که نقش مهمـی در ارتقـاي زیبـایی   
ــه را شخصــیت« ــه پــس"ي  از مقول ــع زمین ــراي روایــت ي واق ــه ب ــرده، در "گرایان خــارج ک

. بـه ایـن   )Currie, 2010: 214( »قـرار دهـیم   "دار و نمایشی  اسیِ معنیشن  تمهید زیبایی"ي رده
هاي شعر گفتار، یک شخصیت کامل داستانی نیست؛ شخصیتی  ترتیب، شخصیت در روایت

شناختی روایت دارد؛ یعنی خود، بـه عنـوان سـوژه در      است که حضوري در واقعیت زیبایی
از یدالـه امینـی (مفتـون)    » 3ي   گویـه «شـعر  پردازي از راوي در   کند. شخصیت متن عمل می

  پردازي است:  گویاي چنین روایت
  آشناجان

  خوانی گذشت  روز و روزگارم به ترانه
  تا یاد و یادگارم چه باشد

  داند  آخ که فاخته نمی
  دانست  و اگر نیز می

  توانست  نمی
  توانست کم از هزار بخواند  نمی

  و سرانجام
  بود ي سرخ، چکیدنی  آن سه قطره

  
  خوانم  روزم خوش است که براي تو می
  خوانی  شبم خوش است که براي من می

  روزگارم خوش نیست
  خوانیم  چراکه با هم نمی

  )816ـ 815: 1377(حقوقی، 

سازد، سـوژه توسـط علیـت بیـانی مکـان خـود را در مـتن         در جهانی که شعر گفتار می
کند. علیت بیـانی بـر مبنـاي     یابد و این علیت نیز براساس جایگاه سوژه در زبان عمل می می

هاي تقریباً منحصر به فرد شعر گفتـار   جایگاه سوژه در زبان (و نه در متن روایت) از ویژگی
یابد. در حقیقت سوژه، امـري بیرونـی    گیرد و در زبان معنا می کل میاست. سوژه در زبان ش
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گیرد. امـا   نیست که پیرامون آن شعري سروده شود، بلکه درست به هنگام خلق اثر شکل می
  شود؟ گیري چگونه انجام می این شکل

  
  هاي سوژه در زبان  جایگاه. 9

هسـتند. عناصـر    "وجهـی  عناصـر "و  "کلمات اشـاري "ي سوژه در زبان،  دو جایگاه عمده
تواند عدم اعتقاد، شـک و تردیـد و عـدم     وجهی بیانگر نگرش گوینده/ نویسنده است که می
هایی نظیـر عناصـر زیـر بیـان      ي شاخص قطعیت و نظایر آن نسبت به گفته باشد و به وسیله

نما، قیدهاي نگـرش (نظیـر شـاید و قطعـاً)، گشـتارهاي وجهـی فعـل،         شود: افعال وجه می
گر نگرش سـوژه    هایی که متضمن ارزیابی هستند وبیان اي دیدگاهی، وجه فعل، عبارته فعل

 "هـا  شـاخص "گی در زبان، عناصر اشـاري یـا    ه ي دیگرسوژ اند. جایگاه عمده نسبت به گفته
، "جـا   ایـن "هستند. ضمایر شخصی، ضمایر اشاري، برخی از قیدهاي زمان و مکـان (ماننـد   

ي عناصـر   فعل، و در برخی موارد حـرف تعیـین معـین در زمـره    )، زمان "جا  آن"و  "حاال"
شان، پیوند میان نویسنده و  ي ظرفیت ارجاعی گیرند. عناصر اشاري به واسطه اشاري قرار می

دهند، زیرا این کلمات بر توجه خواننده به موضـوع، زمـان، مکـان یـا      خواننده را افزایش می
  ).253ـ 252: 1388کنند (ر.ك. مکاریک،  میشخصی که نویسنده بر آن اشاره دارد تمرکز 

  
  کلمات اشاري و عناصر وجهی 1.9

بـرد. ایـن دو    اي از کلمات اشاري و عناصر وجهـی بهـره مـی    شعر گفتار در مقیاس گسترده
بـا زبـانی     _ي شعري بسیار پررنگ است  که در این شیوه_عنصر نظرگاه شخصی شاعر را 

گونه که خواننده با زبان تکلم معمول خـود    کند. آن صمیمی و همدالنه به مخاطب معرفی می
هـاي مختلـف    هاي ذهنی شعر در الیه شود تا پیچیدگی شود. این مواجهه باعث می مواجه می

هایی از زبـانی کنـد کـه     آن باعث آزار و سرخوردگی خواننده نشده، او را مشتاق کشف الیه
شـود تـا    عناصر وجهی در زبان باعث مینماید.وجود  خود به طور روزمره از آن استفاده می

حضور شاخص و آشکار شاعر در روایت شعر، به حضوري یک جانبه و دیـدگاهی مسـلط   
آوري به استفاده از زبان گفتار در شعر امروز را افـزون کـرده اسـت      تبدیل نشود. آنچه روي

از همین است که شعر از خطابه به تخاطب تبدیل شـده اسـت و خواننـده در هـر سـطحی      
  یابد: دانش، خود را مخاطب شعر درمی
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  کنم زندگی در این گیرودار... گاهی خیال می
  اي   ي بیهوده نکته

  شبیه مردن است
  رؤیاها راهیِ که از بی

  آورد. به من پناه می
  کنم آیا به همین دلیل هی اصرار می

  این آخرین زمستان من و پرنده و صنوبر نیست؟
  نه به گمانم

  نخواهم برید، ها من به این زودي
  بنفشه هنوز به امید بیداري من است 

  تا باز در عیش اواسط اسفند به درآید و قمري شاد خوار از زمهریر زمستان.
  )201: 1390(صالحی، 

، عینیت واقع "به گمانم"، "به همین دلیل"، "شبیه"، "گاهی"وجود عناصر وجهی چون 
دهد کـه   ِ شاعر ارجاع می"من"مستقیماً به را به ذهنیتی بدل کرده است که واقعیتی جدید را 

هایی که او در فهم شعر با  ِ مخاطب قرار گرفته است و در ابهام"من"در جایگاهی هم سطح 
ترین عواملی که زبان گفتار را از زبان محاوره   آن مواجه است شریک شده است.یکی از مهم

ها در زبـان اسـت. بـه عنـوان      سازد، وجود عناصر اشاري یا شاخص و زبان معیار متمایز می
توانـد ایـن    گیریم. افزودن یک شاخص مـی  را درنظر می "خانه خیابان است."ي  مثال جمله

تفاوت برداشت  "خانه چقدر خیابان است."جمله را از زبان معیار به زبان گفتار تبدیل کند: 
احسـاس   ي دوم تواند در خوانش جملـه  از این دو جمله در صمیمیتی است که خواننده می

ي دوم اثري از خطابه نیسـت.   اما در جمله  ي اول حکمی قاطع صادر کرده است، کند. جمله
ي اول احتمـال   شود در این است که جملـه  می  تفاوت دیگر در برداشتی که از این دو جمله

ي دوم، به دلیل وارد شدن حجمی از عاطفه، احتمال کـذب و   کذب و صدق دارد، اما جمله
  گیري نخواهد پرداخت: به همین سبب مخاطب در برابر آن به موضعصدق ندارد و 

  برند حاال خبر خواب مادرانمان می
  دیگر این قمریان مرده در انجماد باد

  رؤیاي آشیانه نخواهند دید!  
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  آییم سایه می حاال ساده و بی
  شویم جا در اندوه آدمیان از مه به در می  همان

  کنیم گریه میشدگان  تر از ارواح گم دمی نزدیک
  آید و دیگر هیچ! بعد هم باد می

  )209: 1386(صالحی، 

، "بعـد هـم  "و  "تـر  نزدیک"، "جا همان".  "دیگر"، "حاال"هاي  عناصر اشاري، شاخص
مند ساخته و در نتیجه روایت را بـه سـطح     مند و مکان  هاي اتفاق افتاده در متن را زمان کنش

هـاي زمـانی و مکـانی، اشـاراتی بـه       شـاره بـه موقعیـت   اند. این ا باورپذیري باالتري رسانده
، مکان، به مکانی نزدیک تبدیل شده است. ایـن  "جا  همان"نزدیکند، حتی در شاخصی چون 

  شود. ي کنش است در کلیت روایتی که نقل می ي جزئی شدن صحنه فرایند نتیجه

  گرهاي شناختی  اشاره 1.1.9
مندسازي براي روایت را   و مکان    ي زمان  وظیفه عناصر اشاري در شعر گفتار، پیش از آن که

دارند. اول عملکرد این عناصر به    برعهده داشته باشند، در کلیت زبان گفتار، دو کارکرد ویژه
وزن طبیعـی کلمـات (نـه    تر شدن بـه    هایی البالي کلمات، براي هرچه نزدیک  عنوان مفصل

ار در ذات خود دارد. به این سـان اسـت   کشش ریتمیکی است که زبان گفتاوزان شعري) یا 
شـاعر در متابعـت از کشـش    «کند:   که شعر گفتار به تعریف توماشفسکی براي شعر میل می

کند و بیشتر درپی سامان دادن سخن برطبق قوانین   تر رعایت می  ریتمیک، قواعد سنتی را کم
  ).  185: 1385(توماشفسکی، » ریتم گفتار است

پذیري شعر گفتار بسیار حائز اهمیـت اسـت،     اشاري که در معنیدومین عملکرد عناصر 
عملکرد شناختی آن است. یعنی چنین کلماتی در بسیاري موارد کارکرد قیدي ندارند، بلکـه  

بـه مکـان و زمـان اظهـار را     ” اآلن“و ” جـا   ایـن “ربط دادن «اي ذهنی به یک موقعیتند.   اشاره
گـر    ها را به کنش ذهنـی، اشـاره    نامند و ربط دادن آن  می) Locutionary Dexis( گر بیانی  اشاره

). اسـتفاده از عناصـر اشـاري بـا عملکـرد      393: 1385(الینـز،  » )Cognitive Dexis( شناختی
گري را در شـعر گفتـار تـا حـد زیـادي کـاهش داده، کـنش القـایی را           شناختی، میزان بیان

دهد. ایـن درك آنـی     رك آنی را افزایشمیهاي کارگفتی و بیانی چیره کرده و امکان د  برکنش
  اي است که توجه به مکان و زمان از آن حذف شده است:  ي ذهنی  واسطه  حاصل فرآیند بی
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  ام به پس از درس  حاال رسیده
  بحث، بی کالس  بی 

  ي سیاه  بی تخته
  ایم به فقط شعر  حاال رسیده
  و این اتاق

  و این سکوت و تنها و یاد عصرها...
  

  ها و خاطرات دور...  به عکسحاال 
  

  ها؟  ي پایان نقش  کو تا رسم به لحظه
  رسم به خاك؟ تا کو
  

  ها؟  کو تا بنفشه
  )112ـ111: 1389(اوجی، 

گر بیانیِ زمان نیسـت، بلکـه در خـدمت      در این شعر اشاره” حاال“شود،   که دیده می  چنان
تعین خاصی ندارد. روایت در ایـن  گونه که مکان نیز   شناخت ذهنیِ حس راوي است؛ همان

نه قیـد زمـان روایـت، کـه     ” حاال“ي   نمونه، یک برش از وضعیت روانی راوي است و واژه
کلمـات   وجـود   زمانی است.  عامل نزدیکی هرچه بیشتر مخاطب و راوي بر اثر درك حسهم

را  آنچـه  شود، مفاهیمی غیـر از   در متنی که از زبان گفتار ساخته می اشاري و عناصر وجهی
ایـن انضـمام مفهـومی را     دهـد.   ، در اختیار اثر قرار میزبان در کارکرد عمومی خود دارد که
  اي دانست.  ) دربرابر تضمن مکالمهConventional Implicate( توان تضمن متداول  می

  
  تضمن متداول 2.9

، ”امـا “ون ي اسـتفاده از کلمـاتی چـ     تضمن متداول، انضمام مفهوم در متن است که باواسطه
). ایـن کلمـات در بافـت    Yule, 1996: 45-46(ر.ك. شـود    حاصل مـی  ”و“و  ”هنوز“، ”حتی“

ممکن اسـت، میسـر    اي  بیش از آنچه را که در بافت مکالمه اي  تضمنی متداول، توان مفهومی
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هـاي معنـایی     هـایی، گفتـار را مشـروط بـه برداشـت       واقـع وجـود چنـین واژه   سازند. در  می
  سازد:  ي میتر  گسترده

  بینی  می
  رسند  اي که خرمالوها می  هنوز به اول کوچه نرسیده

  شود  و صداي کالغ مثل خودش براق می
  )17: 1384(احمدي، 

  دوستت دارم را گفتی که هستی زیباتر شد:
  نه فقط پنجره و آفتاب     پرده و باد

  حتی آن برهنه
  ایستد       که هر صبح خیس روبرویت می

  زند  با تو حرف میو از آینه 
  )19(همان: 

» رسـند   اي که خرمالوها می  به اول کوچه نرسیده«مقایسه کنید قطعیت کالم را در عبارت 
اي کـه    به اول کوچه نرسیده هنوز«اي کامالَ خبري است و گسترش معنا در عبارت   که گزاره

اه است، انتظاري که شـعر  ي معنا به آینده همر  که با عدم قطعیت و احاله» رسند  خرمالوها می
تفـاوت   حاصلسازي،   این تفاوت در مفهوم سازد.  اي متفاوت برآورده می  گونه  آن را بهگفتار 

و متداول است؛ همان مـرز باریـک و دقیـق میـان زبـان        اي  مکالمههاي معنایی   میان تضمن
گونـه از زبـان     بـدین توان زبـان شـعر گفتـار را      محاوره و زبان گفتار.بنابر آنچه گفته شد می

محاوره و معیار متمایز دانست: زبان شعر گفتار با افزودن کلمات اشاري و عناصر وجهی بـه  
بـا  سـازد. نیـز     هاي شاعرانه بدل می  اي و خبري را به روایت  هاي گزاره  زبان محاوره، عبارت

ایم، ارتبـاط    گفتاري نامیده برهاي  گرفتن از آنچه میان  هاي زبان معیار و با بهره  کاستن از پیرایه
هـاي رایـج شـعري، روایتـی       بـا کاسـتن از تطویـل   عاطفی اثـر و خواننـده را افـزایش داده،    

  کند.  ارائه می متن شعري پذیر و با تأثیرگذاري باالتر را در قالب  تأویل
  
  گیري نتیجه. 10

است. شعر گفتار در  ها و مفاهیم استوار اساس شعر گفتار بر درك دیگرگونه از اشیاء، پدیده
شناختی سهل و ممتنع است، اما در سطح معناشناختی بر کشف معـانی جدیـد از     سطح زبان



 79   فرزاد کریمی

واژگان معمول تکیه دارد. موفقیت در ایجاد شرایط براي چنین کشفی ارتباط مستقیم دارد بـا  
موفقیت مخاطب در کاهش زمان الزم براي این کشف. حتی در جایی که زبان شـعر گفتـار   

کند، اسطوره باید چنان بر مفاهیم ذهنـی امـروزین و    اي سوق پیدا می سمت زبان اسطوره به
زودفهم استوار باشد که بیان آن با زبان گفتار در تعارض قرار نگیـرد. شـاعر گفتـار از زبـان     

بـري از   شـود بـراي سـاخت و بهـره     برد، در نتیجه زبان عاملی می براي ایجاد کنش بهره می
ي ابزارهاي الزم براي ساخت امکـان دگرمفهـومی    اري؛ عاملی که دربردارندهبرهاي گفت میان

هاي استعاري، شـناختی    شعر گفتار از ظرفیتي استنباط معناي منظوري واژگان است.  بر پایه
گیـرد کـه     کـار مـی    اي به  گونه  ها را به  ظرفیت نیا گفتارو تضمنی زبان برخوردار است. شاعر 

شـاعر  انگیز تصـاویري بهـره ببـرد کـه       کالم، براي ساخت خیال ترین شکل  تواند از ساده  می
آوري بـه زبـانی دشـوار و همـراه بـا صـناعات و         نـاگزیر بـه روي   را هاي شعري  شیوهدیگر

  کرده است. هاي پیچیده  تصویرگري
  

    شتنو پی
یگر شاعران در این شود. شواهد مثالی که ز د  شعر گفتار در ایران با سید علی صالحی شناخته می .1

هـا    ي شاعران گفتارسرا نیست. نمونـه   عهوبندي آنان در مجم  شود، دلیلی براي طبقه  مقاله آورده می
ي شاعر از زبان گفتار، اثر را به شـعر گفتـار بـدل      از شعرهایی انتخاب شده است که نوع استفاده

 ساخته یا نزدیک کرده است.
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