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 چکیده
، زبـان شـعر احمدرضـا احمـدی از       توصیفی ـ تحلیلیشناسانه و روش   در پژوهش حاضر، با رویکرد زبان

ی اشعار احمدی، این شود. از کاربست این نظریه در بررسمیگرایی )فرمالیسم( نقد و بررسی  منظر صورت

های لفظی و معنایی   ها و هنجارگریزی  زدایی  زبان خاص وی، با کمک انواع آشناییبه دست آمد که    نتیجه

توان گفت سبک و   است که می ای پیدا کرده  و نیز ساخت ترکیبات و اصطالحات گوناگون، برجستگی ویژه

های خود حفظ   نون، یکسانی زبان و محتوا را در سرودهشاعر از ابتدای کار سرودن تاکزبان متفاوتی دارد. 

گیـری از    و بـا برـره   است ها و اتفاقات رایج زندگی را بازنموده  گونه، روزمرگی و به شکلی روایت است کرده

های مألوف و مأنوس کاربردهـای رایـج    توان بالقوّۀ زبان و عدول از هنجارهای زبانی و فنّ زدودن عادت

 است. به زبان بخشیده ای هایی نو آفریده، شکل تازه  ها و مضمون  روایت کلمات و جمالت،
 

زدایـی.  گرایـی، احمدرضـا احمـدی، هنجـارگریزی، آشـنایی      نقد ادبی، فـرم، صـورت  : های کلیدی  واژه
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 . مقدمه1

های نقد ادبی است که در خالل جنـ  جرـانی    گرایی یا فرمالیسم، یکی از مکتب صورت

میالدی در روسیه شکل گرفت. بنیانگذاران این  1917تا  1915های   اول و در فاصلۀ سال

شناسان برجسـتۀ روس بودنـد، ادبیـات را صـرفاً موضـوعی زبـانی         مکتب که غالباً از زبان

شناسانه نباید   های سیاسی، اخالقی، اجتماعی و روان  دانستند. آنان معتقد بودند برداشت می

وهلۀ نخست باید از نظر زبانی بررسی شوند؛  ن آثار دردر نقد یک اثر ادبی لحاظ شود و ای

 به عبارت دیگر، اینان برای شکل و قالب بیش از محتوا ارزش قائل بودند.

کم در ادبیات، عمق   شناسی، دست  های زبان  گرایی بدون در نظر گرفتن پژوهش صورت

شناسـان    روهـی از زبـان  گرایـی را گ  های اولیۀ صورت  رو، پایه و غنای چندانی ندارد. از این

تـوان    شناسی چنان قوی است کـه مـی    گرایی و زبان جوان روسیه بنا نرادند. رابطۀ صورت

: 1372)ر.ک؛ ایگلتـون،  شناسی در مطالعۀ ادبیات اسـت    اساساً کاربرد زبان   گرایی گفت صورت

ت. البته بایـد  اس« زبان»گرایان، مادۀ اصلی ادبیات و ساختار بنیادین آن،  . به نظر صورت(6

گرایان دربارۀ نقش اصـلی زبـان در ادبیـات، عقیـده و نظـر       در نظر داشت که همۀ صورت

، «شکلوفسـکی »شود. گروهـی ماننـد     نظرهایی بین آنان دیده می یکسانی ندارند و اختالف

کنند   ، بیشترِ همّ خود را بر جنبۀ مصوتی و موسیقایی شعر متمرکز می«یاکوبسن»و « بریک»

 هستند.« ماورای معنی»ار تلفیق کالم بر اساس و طرفد

، «آیخن باوم»اعتدال بیشتری دارد. کسانی مانند « شناسی پترزبورگ  حلقۀ زبان»نظریات 

 هستند.  از این گروه« بوریس توماوفسکی»و « تینانوف»

 گرایی . تاریخچۀ صورت2

ه از سـال  گرایی با ظرـور شکلوفسـکی آغـاز شـد. در ایـن دوره کـ       مرحلۀ نخست صورت

گرایان دست به تدوین نوعی نظریۀ ادبی زدنـد   میالدی طول کشید، صورت 1928ـ1917

کرد. پیتر اسـتاینر، ایـن دوره را     ای نویسنده توجه می  که به قابلیت تکنیکی و مرارت حرفه

 .(15: 1376)ر.ک؛ سلدن، است  تشبیه کرده« الگوی ماشینی»به 

ایـی، از سـوی حکومـت شـوروی سـابق، در      گر مرحلۀ دوم، پس از نفی رسمی صورت

گرایـی چـک    تر که یاکوبسن و تینیانوف مبتکر آن بودنـد، در صـورت    شکلی ساختارگرایانه

 )حلقۀ پراگ( ادامه یافت و با مداخلۀ نازیسم در چکسلواکی به پایان رسید.



 1397/59پاییز و زمستان  ،2 ۀشمار ،7 سال بالغت، و ادبی نقد ۀامپژوهشن

گرایی و مارکسیسیسم بـه یکـدیگر نزدیـک شـدند کـه سـبب        در مرحلۀ سوم، صورت

گرایی یا شکل  . در این مرحله، صورت(45: 1373)ر.ک؛ تودروف، شد « تب باختینمک»پیدایش 

گرایی بود، اما  یافتۀ آن )مکتب باختین(، از نظر توجه به شکل و ساختار زبانی، صورت  تحول

توانـد جـدا از ایـدئولوژی      عمیقاً تحت تأثیر این باور مارکسیستی قرار داشت که زبان نمـی 

. سـرانجام، پـس از مداخلـۀ نازیسـم در حلقـۀ زبـانی پـراگ،        (32: 1376)ر.ک؛ سـلدن،  باشد 

گرایان به آمریکا مراجرت کردند و در آنجـا   یاکوبسن و رِنِه ولک و تعداد دیگری از صورت

   تأثیر گذاشتند. سپس ساختارگرایان از نظرات آنان متأثر شدند، به« نقد نوین آمریکایی»بر 

 دی، نقد ساختارگرایانه روش مسلط نقد در اروپا بود.که در دهۀ پنجاه میال ای  گونه

های آن در روسیه آشکار شد، در   نخستین نشانه 1914 سال به که گرایی صورت جنبش

های رژیم استالینی از هم پاشید، اما در   های دهۀ بیست میالدی و در پی حمله  آخرین سال

تبدیل شد و تأثیر مباحـ      دیشگرایانههای ان  ترین آیین  همین فاصلۀ کوتاه، به یکی از مرم

 گرایان هنوز هم بر نظریۀ ادبی آشکار است. اصلی و روش کار صورت

« رسـتاخیز واژه »گرایی روسی، رسالۀ ویکتور شکلوفسکی بـا نـام    نخستین سند صورت

دربـارۀ  »هـای بعـد نوشـت ـ یعنـی        م.( است. همچنین، دو رسالۀ کوتاهی که سـال 1914)

 شناسی اهمیت بسیاری دارند.  م.(ـ از نظر روش1919« )رۀ زبان شاعریدربا»و « شاعری

گرایان با لحن تند و جـدلی کوشـیدند تمـایز و     میالدی، صورت1921ـ1916در فاصلۀ 

مـیالدی، آنـان    1928ـ1921های ادبی بروز دهند. در فاصلۀ   فاصلۀ خود را با دیگر مکتب

)ر.ک؛ احمـدی،  ادبی را نیـز مطـرک کردنـد     دامنۀ کارشان را گستردند و مباحثی چون تاریخ

 .(41و  38: 1372

پرداخت، « متن»گرایان در نقد و تحلیل اثر ادبی، بر این باورند که باید فقط به خود  صورت

ای بیرون از قلمرو ادبیات، و این خودِ اثر ادبی است که اهمیت دارد؛ بدین معنی   نه به حوزه

 بیان کرده، نه اینکه از چه سخن گفته است و چرا؟ که شاعر یا نویسنده، سخن را چگونه

پردازد، زبانی نمـادین اسـت و     از آنجا که زبان ادبیات، زبانی است که بیشتر به معنا می

کارگیری زبان عادی در   های گوناگونی برای به  ناگزیر درک و دریافت آن مشکل است. راه

متمایز از زبان روزمره و عـادی باشـد.   شود زبان ادبی،   متون ادبی وجود دارد که سبب می

سـازی زبـان و     انحراف از هنجارها و قواعد زبـان معیـار )هنجـارگریزی(، سـبب برجسـته     

 شود.  زدایی و میل به سوی زبان ادبی و شعر می آشنایی
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 سازی  . برجسته3

های مورد انتظار اجتماعی، خودکار و   سازی، هر نوع انحراف از شکل  برجسته»

ن است. هر نوع انحـراف از فـرم خودکـار زبـان و ایجـاد دگرگـونی در       عادی زبا

آفرینـی منجـر شـود، از      که به زیبایی ها، در صورتی   ساختار صرفی و نحوی جمله

سازی ادبی خواهد بود. به نظر لیچ، تمـایز میـان     های سیستماتیک برجسته  ویژگی

صـرف و نحـو زبـان    انواع گوناگون الگوهای هنجارگریزی دسـتوری را بایـد در   

 (.209: 1380تیغ،  جران )خلیلی« بررسی کرد

ها اگر حالت تقلید و تکـرار بـه خـود      سازی  باید به این نکته هم توجه کرد که برجسته

یعنی خالقیت ادبـی را از   ،یا مانع ارتباط گوینده و خواننده شود، نقش اساسی خود و بگیرد

و رسـانگی   زیباشناسـی باید شاعر دو اصل مرم سازی   در برجسته ،بنابراین. دهد  دست می

 شـفیعی ر.ک؛ )در نظر داشـته باشـد   ـ  که دو اصل اساسی در هر کاربرد زبانی استـ زبان را

 .(14ـ12: 1386، کدکنی 

سازی، شاعر باید دو اصل زیر را رعایت کنـد    کدکنی معتقد است که در برجسته شفیعی

 :(13: 1385)ر.ک؛ شفیعی کدکنی، 

سازی احساس   شناسی: به این معنی که خواننده یا شنونده از برجسته  زیبایی الف( اصل

 نوعی زیبایی کند.

ب( اصل رسانگی یا ایصال: به این معنی که خواننده یا شنونده، شـعر را ادراک کنـد و   

 سازی سبب ابرام، گنگی و اختالل در فرم نشود.  برجسته

 زدایی  . آشنایی4

آن را  روس، گرای  شکل منتقد شکلوفسکی، بار  نخستین ست کهزدایی، اصطالحی ا آشنایی

 ماننـد  سـاختگرا،  گـرا و  صـورت  منتقدان دیگر توجه بعدها مورد وبست  کار به ادبی در نقد

 معنی این در سازی را  موکاروفسکی، اصطالک برجسته یاکوبسن و تینیانوف قرار گرفت. یان

 اصطالک این از دربارۀ شعر، ها  اندیشۀ سمبولیست اب برای رویارویی گرایان  شکل برد. کار  به

 مجـازی  تصاویری از متشکل شعر، بودند معتقد روس های  سمبولیست زیرا استفاده کردند؛

 سازد.  می آشنا و آسان را ناپذیر دسترس و ناآشنا که مفاهیم است

 و لـذت  نتیجـه،  در و مـتن  معنـای  گسـترش  و تـأخیر افتـادن   به زدایی موجب  آشنایی
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 شـود،  غفلـت مـی   آن از غالبـاً  کـه  مرمـی  شود. مسئلۀ بسـیار  می خواننده بیشتر وری برره

 دیـدگاه  از زدایـی   آشنایی و شکلوفسکی نظر زدایی از  بین آشنایی که است ظریفی اختالف

 دارد. وجود تینیانوف و یاکوبسن

 . هنجارگریزی5

ابـزار و امکانـات زبـانی     سازی گفتیم که نـوعی دسـتکاری در    در بح  مربوط به برجسته

ترین عامل به وجود   سازی را مرم  گرایان برجسته موجود در متون ادبی است و اینکه صورت

آیین، قانونمند و متعارف بودن اسـت     دانند. هنجار، در لغت به معنی به  آمدن زبان ادبی می

ن متعـارف و  و در اصطالک، هنجارگرایی عبارت است از رعایت اصول، فنون و قواعـد زبـا  

 مرسوم و معیار در شعر و گفتار.

و « هنجـارگریزی »کـارگیری دو روش    سـازی بـا بـه     لیچ بر این باور است که برجسـته 

آید. او هنجارگریزی را گزینش عناصری ناآشنا و تـازه از میـان     به وجود می« افزایی قاعده»

 .(47: 1385)ر.ک؛ بیرانوندی، داند   امکانات بالقوّۀ زبانی می

تـوان هـر گونـه      اگرچه هنجارگریزی انحراف از قواعد حاکم بر زبان معیار است، نمـی 

دسـتوری و   هـای  انحرافی را هنجارگریزی نامید؛ زیرا گاه هنجارگریزی به صورت انحراف

 سازد.  آید و درک و خوانش متن ادبی را دچار مشکل می های غیرمنطقی درمی  ساخت

یابد: هنجارگریزی در حوزۀ لفظ، و هنجـارگریزی   هنجارگریزی به دو صورت نمود می

در حوزۀ معنی. هنجارگریزی لفظی، در بر گیرندۀ واژگان، نحو، آوا، نوشتار، گویش، سـبک  

تـوان بـه     و زمان است. هنجارگریزی در حوزۀ معنی بسیار گسترده است و از جملۀ آن می

 .(76: 1383صفوی، )ر.ک؛ نما )پارادوکس( اشاره کرد  استعاره، نماد و متناقض

 . احمدرضا احمدی6

هـای دبسـتانی را    در کرمان به دنیا آمد. وی دورۀ آموزش 1319سال  بهاحمدرضا احمدی 

 :در کرمان گذراند

ای و باستانی   اَش را در ماهان کرمان سپری کرد. فرهن  حاشیه  احمدی، کودکی»

بار را چـون    رنج درون و طنزپردازش که تاریخی  کرمان و مردمان پرشکیب، سربه

اند و مردانی چون احمدرضا احمدی، باستانی پاریزی و... را از قعر   بغضی فروبلعیده

 .(111: 1386)جورکش،  «های بسیار دارد تاریخ خود برآورده، گفتنی
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سال بعد به همراه خانواده راهی ترران شد و در مدرسۀ دارالفنون تحصیل کرد. ذوق هفت 

بـا شـعر و ادبیـات کرـن     وی آشنایی عمیق  .او را به شعر کشانداش در بزرگسالی  کودکی

 و پیکند را در شعر معاصر آغاز  یای شد تا حرکت کامالً متفاوت دستمایه ،ایران و شعر نیما

 .دریزب

را منتشر کرد و جریانی که از دیرباز با هوشن  ایرانـی و...   طرک، کتاب 1341در سال 

ر شعر فارسی تثبیت شد و جریان چشمگیری را بـه دنبـال   د« موج نو»آغاز شده بود، با نام 

از نـام   گیـری بـا وام « فریـدون رهنمـا  ». این اشعار را ظـاهراً  (18: 1381)ر.ک؛ محمدی، آورد 

)ر.ک؛ نام نرـاد  « موج نو»ـ که آن روزها طرفدارانی در ایران داشت ـ   سینمای نوین فرانسه

های شعر کرن توجه داشت و نه به   نه به سنّت. این نوع شعر که (300: 1384پور چافی،  حسین

کرد، راهی افراطی در پیش گرفته بود. این نوع شعر، هوادار   مبانی شعر نیمایی اعتنایی می

گرایـی را کنـار گذاشـته،      بود و در جسـتجوی شـعر نـاب، اجتمـاع    « هنر برای هنر»نظریۀ 

یی( را بر محتواگرایی ترجیح گرا  گرایی )شکل فردگرایی را جانشین آن ساخته بود و صورت

گرا، فردگرایانه و فارغ از هر قید و بند فکری   ستیز، شکل  داد. در این جریان، شعر، سنّت  می

کردند  و لفظی بود. شاعران موج نو از مکاتب اروپایی چون دادائیسم و سووفالیسم تقلید می

کـم مـدافع    نـدارد و دسـت  . این شعر قصدی جز خود شعر (292: 1384پور چافی،  حسین)ر.ک؛ 

لنگـرودی،   )ر.ک؛ شـمس  هایی نیست که قائل به تغییر اوضاع و احوال سیاسی باشد   مضمون

1377 :3/17). 

پس از آن، احمدی به یکی از شاعران تأثیرگذار معاصر در میان شاعران پـس از خـود   

ر سینما تبدیل شد. حضور فعال وی در عرصۀ شعر و ادبیات کودک و نیز دکلمۀ شعر و هن

است. از احمدرضا احمدی بیش از هجده  ای مؤثر در ادبیات و هنر معاصر ساخته  از او چرره

مجموعۀ شعر و پانزده کتاب برای کودکان، دکلمۀ اشعار خودش و حافظ، نیما، سـرراب و  

 است. دیگر شاعران معاصر منتشر شده

ز برخــی از آمیــ  هــا نگــاه تردیــدبار و شــماتت  احمدرضــا احمــدی، اگرچــه مــدت»

ای کـه    اندرکاران شعر امروز را به خود معطوف داشت، بعدها از موج پیچیده دست

خود در ایجاد و حرکت آن مؤثر بـود، جـدا شـد و بـه شـعری دسـت یافـت کـه         

 .(55: 1369)حقوقی، « وکم مخصوص به اوست  بیش
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 های شعر احمدی  . ویژگی7

صل نبودِ چیزی یا کسی اسـت  احمدی، شاعر شعر اندوه است و اندوه همواره حا»

که خواستنی است و شاعر در دنیای تخیـل خـود، یـا خـود را بـه آن معطـوف و       

پردازد. روش احمدی تلفیقی است از   سازد، یا اینکه با اندوه به مویه می نزدیک می

)طالبیـان و دیگـران،   « این دو. اما روش دوم، بیشترین بسـامد را در اشـعار او دارد  

1388 :26). 

دی از شاعرانی است که نوستالژی و حسرت گذشته در اشعارش بسیار زیاد است و احم

یابـد. احمـدی، غصـه و درد را دو      ها همزمان با کرولت شاعر افزایش می  تعداد این سروده

داند و اگرچه جریان شعری او با نیما یکسـره متفـاوت اسـت، از      عنصر اصلی شعر خود می

سازد، وجود درد و فریاد غصـه اسـت، نـه فـرم       ران متفاوت میدید او، آنچه نیما را از دیگ

های دهۀ چرل، در برابر هنر متعرد   . احمدی در سال(34: 1386)ر.ک؛ سمیعی و فرجی، صرف 

هنر »، «هنر برای مردم»رو شد و در برابر   های فراوان روبه  و ملزم قد برافراشت و با مخالفت

دردی مـترم    ه در آن روزها، جامعۀ هنری او را به بـی گون   را طرک ساخت و این« برای هنر

کرد. دیگر دلیل مطرود شدن احمدی آن بود که سبک اشعار و کنـار نرـادن وزن و قافیـۀ    

سابقه بود و این امـر سـبب شـد کـه شـاعران نیمـایی بـه او و شـعرش           نیمایی، کاری بی

و در جایگاه یک جریان تأثیرگذار ها تسلیم نشد   اعتنایی کنند، اما شاعر در برابر ناامیدی بی

 .(31: 1388)ر.ک؛ طالبیان و دیگران، در شعر امروز ایران پذیرفته شد 

سازی اساسی دست زد که هیچ وجـه    احمدی در شعرش، از همان ابتدا به بیگانه»

مشترکی با شعر نیمایی نداشت و شـباهت آن بـا شـعر سـپید نیـز صـوری بـود.        

س از فروپاشی توهمات ایدئولوژیک و بر اثـر انقـالب   استقبال واقعی از شعر او، پ

های شعر نیمایی و نگریسـتن    اتفاق افتاد. احمدی به اعتبار نادیده گرفتن رمزگان

های حسی و کودکانۀ خود بـه دور    به شعر، از منظری فردی و وارد کردن دریافت

سام، شـاعری  داوری دربارۀ امور و اج از دانش ادبی، اعتقادات ایدئولوژیک و ارزش

 (.120ـ119: 1386)سمیعی، « مؤسس است

***** 

شد// گفتگوی جرات شـمال و جنـوب     فرمیدم چرا رنج، بوسه می  با اطمینان می»

قدر پرناور بود که درخت از شدت   کافی نبود تا عشق را دشنام دهم!// شب همان
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ا خفتـه  سرما، از من لباس بخواهد!// که من چشمانم را کامل کنم// که خـواب ر 

در یک سطر باران ببینم.// کدام خطر جن  بود که من هر روز سـردتر، در یـک   

 (.1/193: 1387)احمدی، « شدم لبخند تکرار می

مـن فقـط سـفیدی اسـب را     »لنگرودی دربارۀ یکی از دفترهای شعر احمدی با نام   شمس

 نویسد:  می« گریستم

دریغ و صمیمانۀ انقالبیـون،    یبه بعد و جانفشانی ب 49از پیامدهای اتفاقات سال »

  شـوند، بـه    ای از شـاعران غیرمتعرـد نیـز متحـول مـی       یکی نیز این بود که عده

که احمدرضا احمدی بانی شعر موج نو و سرشاخۀ اصـلی شـعر غیرمتعرـد،     طوری

یابد و در شعرش کلماتی چـون تیربـاران،     هم کششی به سوی شعر اجتماعی می

 .(4/210: 1377لنگرودی،   )شمس« کند  یدا میخون، میدان اعدام، حضور پ

 گوید: حموله نیز می  داودی

دار و در بوطیقای شعری، دارای استقالل زبـانی      شعر احمدرضا احمدی شناسنامه»

است. بر اساس ساختارهای زیباشناسی،  های معنایی برره برده  است که از ظرفیت

هـای محبـوب اسـت. بـا       صـیت ای از احسـاس، ادراک و یـادبود شخ    متن، آمیزه

های مختلف )انسانی، طبیعـی و کـاراکتری( و بـا بسـامد تصـویری، لحـن و       «تو»

فـرد اسـت. در همـۀ     های یکسان که از نظر دکالماسیون شعری منحصربه روایت

ها، تضاد ذهنی میان انسان، طبیعت و زمان است. احمدی با بار معنـایی   مجموعه

هاست. گرچه زبان شـعر او در بسـتر تـاریخی     یروزمرگ گر و نگاه فراگیر، توصیف

اش همیشـه در جرـت جریـان آب بـوده،       شـده  های طی  و راه است تغییری نکرده

های زیباشناختی، بارزترین نمود از نظر فـرم و معناسـت. از سـال سـرودن       مالک

 «دفترهـای سـالخوردگی  »( تـا  1350)سـرودۀ   «من فقط سپیدی اسب را گریستم»

هـا،    های خطـی اسـت و در همـۀ مجموعـه     ر پایۀ ساختار روایت( ب1389)سرودۀ 

همان قرائت قبلی را دارد. در این رویکـرد اندیشـمندانه، وجرـۀ همـت شـاعر در      

هاست. هر شاعری دستور زبـان شـعری خـود را دارد کـه بـر اثـر         همین سرایش

شود. پرسش این است که بایـد از زاویـای شـعر بـه       استمرار، تبدیل به سبک می

شاعر نگاه کرد؟ یا از زاویۀ شاعر به شعر؟ یا از دیـد مخاطـب بـه شـعر و شـاعر      

 .(37: 1390حموله،   )داودی« پرداخت؟
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افراشتۀ شـعرش در همـان     احمدرضا احمدی رویکرد گفتاری به شعر دارد و پرچم نیمه

اسـت. شـعری    و هیچ تغییری در لحن زبانش حس نشده است های نحوی باقی مانده  گزاره

است.  قرن زبان و مضمونش تغییر نکرد و برگ این تقویم، چندین دهه ورق نخورده  نیم که

هایش جاری  احمدی ذاتاً استعداد همین زبان را دارد و خون واحدی در رگ مجموعۀ کتاب

هایی چون مرگ و زندگی، جـوانی و پیـری،    او، موتیف  های شعری است. در تمام مجموعه

 شوند.  وار تکرار می تان، قفس و پرواز، و پرنده و درخت، متناقضکودک و مادر، پاییز و زمس

احمدی در رأس شعری قرار گرفت کـه هوشـن  ایرانـی بـه آن وسـعت سـاختاری و       

واری دارد، اما از دهۀ چرل تاکنون همان زبان و محتوا   معنایی داده بود. شعر هستۀ شوریده

بُعدی را در راستای سرگشتگی   اژیک و تککند و دنبالۀ همان ساختار ذهنی تر  را تکرار می

تر اسـت. دغدغـه و    ها، مفروم و محتوا برایش مرم گردانی  سراید و در این غریب  انسان می

های عـادی شـروع کـرد. وی در غیبـت      دلواپسی ذهنی را احمدی از آغاز با کارکرد مؤلفه

گـری    نیت عصیانگوید. شعرش کامالً شخصی است. ذه تاریخ، سیاست و اجتماع، شعر می

، شـعر  دفترهـای سـالخوردگی  گونـه ییـۀ سیاسـی و اجتمـاعی. در        هم ندارد، بدون هیچ

هـا   انگاری  احمدرضا احمدی طراوت اولیۀ ذهن و زبان، و نیز روایت و تصویر را ندارد. ساده

دفترهـای  هـای   اند. بعضی مجموعه  ها گسترۀ زیبایی خود را از دست داده در بعضی قرائت

جـان اسـت و هـیچ حرفـی بـرای گفـتن نـدارد. فصـل مشـترک همـۀ             ، بـی سالخوردگی

چیـز را تغییـر     سرایی است کـه عشـق و مـرگ، همـه      های شعری احمدی، اندوه  مجموعه

، در حال، با یادآوری درهم و مغشوش برخـی   دهد و شاعری که به سالخوردگی رسیده  می

 زندگی است.خاطرات در اشعارش، همچنان روایتگر 

شعر او »شعر احمدی زبان خاص خود را دارد و برای نقد اشعارش باید در این زبان جست: 

کنـد، و بـه     جای آنکه او در کلمه فکر کند، در تصـویر فکـر مـی     دارای بیان تصویری است؛ یعنی به 

 (.79: 1386 )صمدی،« زند لمس حرف می  های مجرد حرف بزند، با تصاویر قابل  جای آنکه با واژه  
هــای چرــل و پنجــاه اســت کــه   احمدرضــا احمــدی از معــدود شــاعران دهــه»

هـای پـس از خـود      های زبانی و فرمی، بر نسـل   اش در حوزه  پیشنرادهای شعری

هـای بیـان گفتـار و محـاوره،       انکارناشـدنی گذاشـت... اسـتفاده از ظرفیـت     تأثیر 

ای معنایی نامرتبط در شعری های بلند، تقطیع متفاوت، ترکیب پاساژه  سطرسازی
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هـای    بـا فضاسـازی   «شـرری »کردن شعر    زدایی از زبان فاخر، طرک واحد، اسطوره

ملموس و مرتبط با عناصر زنده و در جریان زیست روزمره و امکان بخشیدن بـه  

ترین پیشـنرادهایی اسـت کـه      ترین حوادث برای به شعریت رسیدن، از مرم  ساده

 .(128: 1386)احمدی، « است شعر معاصر مطرک کردهاحمدی آن را در فضای 

گیرد که حد و مرزی نـدارد و    ترین عنصر شعری احمدی از تخیل او سرچشمه می  قوی

خواهد. شـعر او بـه     ها حواس تازه می  دهد که دستیابی به آن  چیزهایی را به هم ارتباط می

انـد    کند که درهم تنیـده   یجاد میهای تمثیلی، سطوک معنایی گوناگونی را ا  لحاظ تعدد ییه
 (.120: 1386)ر.ک؛ سمیعی، 

 زدایی در شعر احمدی . آشنایی8

 وری  برره و لذت نتیجه، در و متن، معنای گسترش و تأخیر افتادن به زدایی موجب  آشنایی

 شود.    می خواننده بیشتر

اسـت کـه    زدایی در یک معنای گسترده، عبارت از تمـام شـگردها و فنـونی     آشنایی»

برد تا جران را به چشم مخاطبان خود بیگانه بنمایـد.    نویسنده یا شاعر از آن برره می

خواهـد در قالـب     هدف او روشن کردن سریع یک معنی و مفروم نیسـت، بلکـه مـی   

آفرینی، مفاهیمی تازه بیافریند. بر پایۀ این دیـدگاه، زبـان ادبـی، زمـانی پدیـد        زیبایی

گیری از این رویکرد، موجب ایجـاد حـس تـازه و      یسنده با بررهآید که شاعر یا نو می

 .(64: 1388، قادیکالیی عنایتی )روحانی و « باع  شگفتی مخاطب شود

دهندۀ نوعی سلیقۀ زیباشـناختی خـاص در حافظـۀ تـاریخی       های احمدی شکل  سروده

؛ اسـت  یخته شدهاین حافظۀ تاریخی با تمام اجزا و عناصر شعر او آم. است مخاطبان او بوده

اما متفاوت در بیان، و تخیلی که از    عناصری همچون دایرۀ واژگانی مشخص و لحن ساده،

برانگیزتـرین دقـایق    ترین اشیاء، رخدادها و لحظات زندگی، به تأمـل   ترین و واقعی  ملموس

های رایج شـعری    ها و ایجاب  هاست که دیگر به ضرورت  احمدی مدت. است شعری رسیده

یکـی از   .(130: 1386احمـدی،  )ر.ک؛  بخشـد   های خود را به شـعر مـی    اندیشد و ضرورت  نمی

صـنعت   آمیـزی و   حـس  ،سازی که در شـعرش بسـیار از آن برـره جسـته      عناصر تصویری

ی را خلق کرده که تا پیش از او کمتر شاعری های ترکیب ،به همین سبب و است تشخیص

های بنفشه  گل ،در جام ساعت دیواری: »است ده کردهگونه ترکیبات استفا   ایناز در شعرش 

هـای بسترشـان طـرک     در پنجرۀ خواب ماهیـان بـودیم و روی صـدف    //.را خواب کردیم
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پرتصـویر  ، مرم شعر احمدی های  ویژگییکی از  .(1/54: 1387)احمدی، « صیادان را کشیدیم

عران سوررئالیسـت  احمدی یکی از نخستین شـا . درپیچ آن است بودن و گاهی تصاویر پیچ

کـه شـعر او را   دارد ای   بافت ویـژه  ،اش  زبان او در دایرۀ محدود واژگانی .زبان فارسی است

تداعی آزاد ذهـن   ساختار شعر احمدی مبتنی بر نوعی. است متمایز و متشخص کرده کامالً

های شاعرانگی،   احمدرضا احمدی در عین حفظ مالک .است( جریان سیال ذهن)و تخیل 

شـود و    درونی شاعر مـی  ،شعر. استکردن شعر  درونی ،این امر. ار شعر مشغول استبه ک

منتظر الرام نیست تا بـه سـراغش بیایـد و او     ،بنابراین .کند زیستی شاعرانه پیدا می ،شاعر

ـ   مرم. زیست شاعرانۀ احمدرضا احمدی از شعرهایش پیداست. شعر بگوید ثیر ایـن  أترین ت

/ /به دریا //به عشق //به سکوت //صبح»: ایت شعرهایش استزیست شاعرانه در نحوۀ رو

 .(102: 1389 ،احمدی)« بود //آغشته

 شعر: تکرار واژگانی، تکرار جمله موسیقی در زدایی  ی. آشنای1ـ8

 :ویژه موسیقی شعر، تکرار اسـت. ایـن    ترین عامل موسیقی، به اصلی تکرار واژگانی

/ بسـیار بیـداری بـود./   » د خیلی زیادی دارد؛ مانند:زدایی در شعر احمدی، بسام نوع آشنایی

بیـداری و خـواب و ابـر    / توانستیم/  اما نمی/ روزهای جمعه ابر داشتیم،// بسیار خواب بود./

 ،احمـدی ) «پس بیداری را انکـار / پس خواب را انکار کردیم/ زندگی نام بگذاریم.// جمعه را

1389: 3/962). 

 :توان بـا قطعـات ترجیـع در شـعر      شعر احمدی را میتکرار جمالت در  تکرار جمله

اندکی تغییـر همـراه    سنّتی مقایسه کرد، با این تفاوت که گاهی تکرارها در شعر احمدی با

، «پرندۀ من کاغذی بود»، با تکرار جملۀ طرکاز دفتر « پرندۀ کاغذی»است. احمدی در شعر 

از دو تکـه  / من کاغذی بـود/ پرندۀ »است:  به نوعی موسیقی درونی در شعرش دست یافته

کـودک  / پرندۀ من کاغذی بود.// ... ای که من بدو پوشیده بودم، سپید بود./  جامه/ کاغذ./

/ دویـد،/   مـی / کـرد،/   بـازی مـی  / پرندۀ کاغذی من کودک بود./ / ...کرد./  بازی می/ بود./

 .(65ـ1/61 :1389 ،احمدی) «خندید  می

 ی عطفیها  زدایی در ترکیب  آشنایی. 2ـ8

جـنس نیسـتند و عـادت      پایـه و هـم    کند که هم  گاهی شاعر کلماتی را به هم معطوف می

 :اسـت  با استفاده از این تکنیک، زبان شعرش را تازه کرده احمدی. زداید  مألوف زبان را می
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 .(3/357: 1387احمدی، ) «بوی غم و تاریکی، افزون از برار و حیاط خانه بود»

 در کاربرد فعل زدایی  . آشنایی3ـ8

زدایی در کاربرد فعل و کاربست فعـل ناآشـنا بـرای مسـنده لیه خـاص، زبـان         احمدی با آشنایی

فعل بیش از دیگر ارکان جمله در ساخت آن مؤثر اسـت و هـر   . کند  شعری خود را برجسته می

ـ   کـاربرد هـیچ   . شـود   سازی در زبان می  گونه تغییر در آن، سبب هنجارگریزی و برجسته ک از ی

 «جنگل را بـه نـام مـن تـالوت کنیـد     : »های زیر، برای مسنده لیه آن، کاربرد آشنایی نیست  فعل
 (.1/409 :1387احمدی، )

 ها در شعر احمدی  ها و هنجارگریزی  زدایی  . دیگر آشنایی4ـ8

 . ایجاد تغییر در حروف اضافه و ربط1ـ4ـ8

سوی آسمان دراز بـود   دستانمان به » :است آورده« به»جای کسرۀ اضافه،  در سرودۀ زیر، به 

 (.3/884: 1387احمدی، ) «صبحگاهی بودیم/ مشغول به دعا خواندن/

 . کاربرد صفت به جای موصوف2ـ4ـ8

 (.2/776: همان) «آمدند  به این بالکن می/ های شمعدانی/  گاهی با گلدان// صبورها»

 . کاربرد ضمیر اشاره به جای اسم3ـ4ـ8

و آخـرین خبرهـا را   // هـا   ها وعدۀ آخرین پاسخ  آید و به همۀ همین  و چشمان آبی می»

 (.1/226: 1387احمدی، ) «دهد  می

 . کاربرد فعل به صورتی نو4ـ4ـ8

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود در شعر احمدی، فعل کاربردی نو و متفاوت دارد که می

/ روز و شـب را داشـتند./  که حق انتخـاب  / تمام دوستان من/: »فعل مفرد برای نراد جمع

سه کبوتر کنار دیوار // آن روز عصر» (؛427: 1387احمدی، ) «توانست نبض مرا کامل کند  می

و پرنـدگان  » (؛427: 1387احمـدی،  ) «هـا رفتـه بودنـد     آن/ پنجره را باز کردم.// نشسته بود./

ها     برف» و( 84: 1387احمدی، ) «و آخرین خبر را نیافت// خشنود آسمان پنجرۀ خود را باخت.

 (.108: 1387احمدی، ) «کشید  سراسیمه از کوچه سرک می/ و سرماها

 .شود  در شعر بای، تشخیص نیز دیده می

سـپیده را دیـده   / تنرا بـر بـام/  // اکنون// اما: »«اکنون»طور فعل گذشته با قید  همین 

 (.2/366: 1387احمدی، ) «بودم
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هایی ماننـد جـدا کـردن، بیـدار شـدن،        جای فعل  به «رها کردن» کار بردن مصدر یا به

 (.3/299: 1387احمدی، ) «فروشندگان از خواب رهایی یافته بودند»: درآوردن

 های تازه و نامتعارف  . ساخت صفت5ـ4ـ8

: 1387احمـدی،  ) «شـوند   رفت از جرـان مـی  / زا/  در زیر باران وسعت/ های خاموش/  تن»

2/612.) 

 امیانه. کاربرد واژگان ع6ـ4ـ8

ها چراغ به آسمان   در کوچه»(؛ 1/89: 1387احمدی، ) «زدم  له می  چون چای اسیر در یک فنجان له»

: 1387احمـدی،  ) «هـا   گزمـه ...// ماهیان مـرده ...// پرندگان فلزی...// های کاغذی  گل/ اند./  آویخته

 .است کار رفته  های احمدی، به  در بسیاری از سروده« گزمه»واژۀ  .(118

 . عنصر مسلط )غالب(5ـ8

عنصر مسلط، کلید بوطیقای فرمالیستی و جزء تمرکزدهنده به یک اثر هنری است. عنصر 

مسلط، عنصری زبانی و اغلب مکرّر است که در هیئت یک نماد، یک شعار، اصـطالک یـا   

 شود.  ای، مصراعی مکرر و... در سطح ساختار شعر پدیدار می  پاره

ها،   ها، گل  مرمان، دریا، باران، ابر، باد، شب و روز، نام فصل»عناصر غالب شعر احمدی، 

توان گفت احمدرضا احمدی در دایرۀ محـدود واژگـانی     در مجموع، میو... است. « درختان

زبان اشعارش، با ترکیبات تـازه و بـدیع، و گریـز از هنجارهـای زبـان روزمـره، بـه بیـان         

وبـویی از   کرارهای مکرر شعر منثور خود را با رنـ  است و ت ها پرداخته  انگیز روزمرگی  خیال

آورـ برای مخاطبی که با زبان شـعرش آشـنایی     درپیچ و گاه سرگیجه های پیچ تصویرسازی

 است. نداردـ جاودانگی بخشیده

 . انواع هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی9

 ها  . ساختارشکنی روابط منطقی جمله1ـ9

 بـین  ذهنـی  و دور بسیار ای  وجود دارد که شاعر رابطه یاریبس های  احمدی، جمله شعر در

 ایـن  .نمایـد   مـی  گسیخته  از هم و   روابط شکسته این گاهی و کند  می برقرار قسمت دو آن

تـا  / گفتی کـه نامـت را در روشـنایی بگـویم/    »شود:   می شعر در زدایی  آشنایی باع  عامل

 .(225: 1387احمدی، ) «یز تسلیم شودتا پای/ درختان برگ ارغوانی را بیافرینند؛/
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 سوررئال . تصاویر2ـ9

  :نویسد  میم.( 1926) پاریس زارع در کتاب آراگون

 از وار  دیوانـه  و افراطـی  اند، استفادۀ  گذاشته سوررئالیسم را اسمش که شعری»

 و آن خـود  برای خـاطر  تصویر نامحدود تحریک بلکه یا است تخدیرکننده تصویر

 وارد قلمـرو  کـه  دگردیسـی  عنصـر  و ناپذیر بینی  پیش اضطراب رعنص خاطر برای

 کـلّ  در تجدید نظر به وادار را شما فرصتی هر در تصویر هر چون کند،  می تصویر

 .(94: 1379بیگزبی، ) «کند  عالم می

تصـاویری کـه از واقعیـت آغـاز     ؛ شـود   در شعر احمدی، تصاویر سوررئال فراوان دیده مـی 

هـای اتـاق را     پـرده »: شود  وارد دنیایی با تصاویر و اتفاقات غیرواقعی می شود و در ادامه، می

آرام مـرا نگـاه   / پشت پنجـره دیـدم/  / برای شما گفته بودم// دو پرنده را که روز اول// کنار زدم./

احمـدی،  ) «رن  کامواهای در خواب بود!/ از کاموا بافته شده بود.// ها/  های پرنده  بال/ کردند./  می

1389 :1/619). 

. شـویم   رو مـی   انگیز و خیالی روبه  با دنیایی سراسر وهم، «ما به شام دعوت داشتیم»در شعرِ 

کشـد کـه میـان واقعیـت و خیـال در        تصاویر سوررئال این سروده، دنیایی را به تصویر می

 :نوسان است

در جــادۀ خــاکی کــه راه / در عمــارت ســفید.// بــه شــام دعــوت داشــتیم/»

/ خاسـت/   بخاری به رن  سبز از درختـان برمـی  / درختان زرد بودند.// ،/رفتیم  می

زهر / های ارغوانی/  زنی با لباس سفید از جام/ در خم هر پیچ،// جاده مارپیچ بود./

 .(645/ 1: 1389احمدی، )« نوشید  می

 . استحاله3ـ9

 هم از عادی زبان طرواب که ای  گونه  به ناگرانی واژگان دگرگونی و جانشینی یعنی استحاله،

استحاله از انـواع تصـاویر سـوررئال    . گردد تبدیل دیگر ء  شی به شیئی هر و گسیخته شود

/ نـه/ / پرنـده/ / من عمر سفید دارم// بینم./  من خودم را می/ اگر دو مداد ننویسند،/»است: 

احمـدی،  ) «که آتـش مالفـۀ مـرا نسـوزد    / دعا برای آن// ولی مرد برای زن دلش سوخت./

1387 :1/460). 

 هنجارگریزی واژگانی. 4ـ9

 .(227 : 1387احمدی،) «و ما را نپذیرفتند/ ها نشدیم/  ما دریافت آن»
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 آمیزی  . حس5ـ9

 .(263: 1387احمدی،) «شنویم  ما برار را می/ پیماییم/  ما عطر برار را می»

 . تشخیص6ـ9

 .(30 :1387حمدی،ا) «کردند  های غمگین در انبوه زنان و مردان گریه می  آینه»

 (پارادوکس). تناقض 7ـ9

 (.185: همان) «این صدای تنرایی جمعیت است»

  لیه جایی صفت و موصوف و مضاف و مضافه  . جابه8ـ9

شـده از   رانـده / هـا کـه/    و به آن/ ها رفت/  شدۀ مراجر از روستا به شرر ناباور دوست  له»

 «سالم گفت/ دانستند/  ا رسالت میبازگشت خویش رـ با ناباوری  / ـ  های کاغذی/  خانه

 .(26 :1387احمدی،)

     . نتیجه10

های شاخص و تأثیرگذار در ادبیـات معاصـر فارسـی و شـاعری      احمدی یکی از شخصیت

زدایـی و   هـای آشـنایی    هـا و شـیوه    سبک )بنیانگذار شعر موج نو( است که از روش صاحب

اسـت. تصـویر و زبـان     د جسـته زبان شـعری خـود سـو   سازی  هنجارگریزی، برای برجسته

کاررفته در اشعار اوست و ابزارهای زبانی و بیانی دیگر   ترین شگردهای به  تصویری، از مرم

 است. طور جدی در خدمت تصویری کردن زبان قرار گرفته   نیز به

هـا را توصـیف     احمدرضا احمدی در اشعارش با بار معنـایی و نگـاه فراگیـر، روزمرگـی    

ای از احساس و ادراک و یادبود   شناسی، متن، آمیزه  ساس ساختارهای زیباییاست. بر ا کرده

توان شعری شخصی دانسـت کـه فصـل      های محبوب است. شعر احمدی را می  شخصیت

 ها، اندوه، عشق، مرگ و یادآوری خاطرات گذشته است.  مشترک همۀ این سروده

های احمـدی    شکار در سرودههای آ  ها و اصطالحات خودساخته، از دیگر ویژگی ترکیب

ها و   که ساختۀ ذهن خالق و نوجوی اوست و شاعر برای بیان اندیشه ها است. این ترکیب

است، سبب برجستگی، تشخص، تمایز زبان و سبک  افکار خود از این ترکیبات برره جسته

 است. شعری احمدی شده

نطقی میان اجزای های شعری احمدی، شکستن روابط و قواعد م  از دیگر هنجارشکنی

 و دور بسـیار  ای  وجود دارد کـه شـاعر، رابطـه    بسیاری های  وی، جمله شعر درجمله است. 
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 گسـیخته  ازهـم  و شده  روابط، شکسته این گاهی و کند  می برقرار قسمت دو این بین ذهنی

 است. او شده شعر در زدایی  آشنایی باع  عامل، این .نماید  می

احمدی، کاربرد واژگان عامیانه است که در شـعر او دیـده    های شعری  از هنجارگریزی

 کند. شود و این لغات در هماهنگی با دیگر اجزای اشعار است و بسیار طبیعی جلوه می  می

 عالوه بـر  زدایی  و آشنایی هنجارگریزی ،در شعر احمدرضا احمدیدر پایان، باید گفت 

وارۀ  شـکل  صـورت  نجـارگریزی بـه  گاهی ه .است شعر مشرود ۀپیکردر کلّ  ،اجزای زبان

زبان خاص اشـعار احمـدی، بـا کمـک      .کند تمثیلی در بازنمایی واقعیت و زندگی عمل می

های لفظی و معنایی و نیز سـاخت ترکیبـات و اصـطالحات گونـاگون،       انواع هنجارگریزی

 .توان گفت این شاعر سبک و زبان خاص خود را دارد  است که می ای یافته  برجستگی ویژه

آمیـزی،   توان به کاربرد تصاویر سـوررئال، اسـتحاله، حـس     ها می  شکنی  از جملۀ این ساخت

تکـرار  توان بـه    تشخیص و تناقض اشاره کرد. همچنین، در حوزۀ تغییر در اجزای زبان می

زدایـی در کـاربرد فعـل،      ، آشناییهای عطفی  زدایی در ترکیب  آشناییواژگانی، تکرار جمله، 

جـایی صـفت و موصـوف، کاربردهـای      در حروف اضافه و ربط، تغییر در جابـه  ایجاد تغییر

 اشاره کرد.« اکنون»متفاوت فعل نظیر فعل مفرد برای نراد جمع و فعل گذشته با قید 

 منابع

 . ترران: چشمه.)مجموعۀ اشعار(همۀ شعرهای من (. 1387احمدی، احمدرضا. )                               

 ترران: چشمه. دفترهای سالخوردگی.(. 1389ــــ . )ـــــــــــ

 .مرکز :ترران .8چ  متن. تأویل و ساختار (.1372. )احمدی، بابک

 .131ـ121. صص 16. ش گوهران«. سبکی به نام احمدرضا احمدی(. »1386احمدی، پگاه. )

 کز.. ترجمۀ عباس مخبر. ترران: مرنظریۀ ادبی درآمدی بر پیش(. 1372ایگلتون، تری. )

. رسـالۀ  شناختی شعر نیما با تکیه بـر مکتـب فرمالیسـم    بررسی و تحلیل زبان(. 1385بیرانوندی، محمد. )

 دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. ترران: دانشگاه تربیت مدرس.

 .مرکز :ترران. 3چ  .ن افشارحسترجمۀ  .دادا و سوررئالیسم (.1379. )ای و. یگزبی، سی.ب
 آگاه. . ترران:2چ  نبوی. ترجمۀ محمد .بوطیقای ساختارگرا (.1373تزوتان. ) تودوروف،

یابی چند شعر اجتمـاعی احمدرضـا     تر از همۀ پیامبران )تالشی برای زمینه  زنده(. »1386جورکش، شاپور. )

 .114ـ109. صص 16. ش گوهران«. احمدی(

 .امیرکبیر :نتررا .1. چ های شعری معاصر فارسی  جریان (.1384. )ی، علیفچا پور حسین



 1397/73پاییز و زمستان  ،2 ۀشمار ،7 سال بالغت، و ادبی نقد ۀامپژوهشن

 : هدایت ـ نیما.ترران .2 چ. شعر نو از آغاز تا امروز (.1369) .حقوقی، محمد

. 1. چ (جستاری در ترفندها و تمریدات هنری غزل موینا)سیب باغ جان  (.1380. )تیغ، مریم جران خلیلی

 .سخن :ترران

 .39ـ36. صص 79. ش مجلۀ آزما«. موج نو و تأملی در آثار احمدرضا احمدی(. »1390حموله، سریا. )  داودی

کـدکنی )م.   بررسی هنجارگریزی در شـعر شـفیعی  (. »1388قادیکالیی. ) روحانی، مسعود و محمد عنایتی 

 .90ـ69. صص 3. ش 3. س گوهر گویا«. سرشک(

 نو. . ترران: طرک1مخبر. چ  ترجمۀ عباس .ادبی معاصر ۀراهنمای نظری(. 1376رامان. ) سلدن،

 .122ـ119. صص 16. ش گوهران«. دَرِ خروجی(. »1386)سمیعی، عنایت. 

 .38ـ22. صص 16. ش گوهران«. کنم  من از خودم تقلید می(. »1386سمیعی، عنایت و محسن فرجی. )

 .آگاه :ترران .10چ  .ر خیال در شعر فارسیوَصُ (.1385). کدکنی، محمدرضا شفیعی

 . ترران: آگاه.10. چ موسیقی شعر(. 1386ــــــــــــــــــــــ . )

 .مرکز. ترران: 2ج. ویرایش  4. تاریخ تحلیلی شعر نو (.1377لنگرودی، محمد. )  شمس

 .مررۀ سور :ررانت. 1چ  .1 ج .ادبیات  به  شناسی از زبان (.1383)  .، کورش صفوی

 .87ـ79. صص 16. ش گوهران«. دربارۀ شعر احمدرضا احمدی(. »1386صمدی، مرران. )

. نامۀ گوهر گویا  پژوهش«. های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی  تقابل(. »1388طالبیان، یحیی و دیگران. )

 .34ـ21. صص 4. ش 3س 

 .چشمه :ترران .1. چ های نوین فارسی سیری در قالب (.1381. )محمدی، حسنعلی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2


 


