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  کوبیسم و واژانه
                                                  

  com.yahoo@hdaneshgah*علیرضا آذرپیک
 

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
  

  پروین احمدي
  

  مرصاد زسب قلم پژوهشی -ي علمیسسهمؤ پژوهشگر
    

  چکیده
 هندسی خطوط با نقاش که است سبکی کوبیسم  نقاشی.بیسم ابتدا در نقاشی اتفاق افتادکو

 تمام ،شود می سعی کوبیسم سبک در .کند می محو خود کار در را ها سایه و تصویرسازي
 نمایش نقاشی در زمان هم طوره ب موضوع و پدیده یک رؤیت قابلغیر و رؤیت قابل هاي جنبه

 سبک این به را کوبیسم نام که بود کسی  نخستین)H. Matisse( ماتیس هانري .شود هداد
 يکلمه از مرکب نیز کوبیسم .رسید میزیرا انتزاعی و دور از واقعیت به نظر  ؛کرد اطالق نقاشی

 .شود می دیده آنان نقاشی در شکل مکعب  تصاویر.است مکعب معناي به )Cube( »کوب«
 که شد هنري	- ادبی کار نوعی  مبتکر)١٨٨٠ـ ١٩١٨ ،(Guillaume Apollinaire آپولینر گیوم

 ئوگراماید و )Calligramme( کالیگرام نوع از آپولینر کارهاي .گرفت نام »ادبی کوبیسم«
)Ideogram( مشخص ها آن نگاشتن و چینی حروف شکل و ترتیب که هایی متن یعنی، است  

  .آیندبه شمار می نگاري اندیشه نوعی واقع در  بوده ودرونشان مضمون و موضوع بیانگر و کننده

 این  کهداراي اشتراکات و اختالفاتی با کالیگرام و نوع نگارش در کوبیسم است ژانر واژانه نیز
  . این دو ژانر ادبی خواهد پرداختي مقایسهنوشتار به شرح و 
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  مقدمه
مکتب . جود گذاشت وي عرصهنقاشی قدم به که وارد ادبیات شود، در  پیش از آنکوبیسم 

ات به صورت  و حتی موجود که بینش خود را از اشیاکوشد میاست، » انتزاع«کوبیسم که هنر 
نین تعریف کرد که  چتوان می طور اجمال این مکتب را به .آوردترکیب اشکال هندسی در

، شود می ، گذشته از آن قسمتی که با چشم دیده در نقش هر منظرهخواهند می ها کوبیست
هنرمندان سبک ) 731: 1376 حسینی،سید (.دنهانی و نامرئی را نیز نشان ده پنهاي قسمت

را در آن واحد در یک ) وجوه مختلف یک شیء( تا کلیت یک پدیده کنند میکوشش کوبیسم 
بود ولی نه رئالیسم بصري،   رئالیسممدعیکوبیسم از این جهت .  عرضه کنندبعديدوسطح 

و موجودات به  بودند تا ذهنیت خود را از اشیا چنین در تالش همها آن. بلکه رئالیسم مفهومی
 که در اي گونه چه را که در واقعیت است بهاز این رو آن. صورت اشکال هندسی بیان کنند

  )همان( .بینیم نمی است، ترؤی قابلچشمان ما 

 ابتدا در او. شد متولد )١٨٨٠ـ ١٩١٨( Guillaume Apollinaire ینرآپول گیوم آثار ادبی کوبیسم
 این زوال و ضعف با سمبولیسم مکتب با او همراهی ولی ،بود سمبولیسم مکتب پیروان از

 هنر به اش قهعال سپس. گرفت کناره مکتب این از آپولینر دلیل همین به. شد مقارن مکتب
 شود هنري_ادبی کار نوعی مبتکر او که این براي شدند دالیلی پیکاسو به او دوستی و نقاشی

 هاي مبلغ و ها مروج از او ادبی، کوبیسم کار با زمان هم طوره ب و گرفت نام »ادبی کوبیسم «که
 ئوگراماید و )Calligramme( کالیگرام نوع از آپولینر کارهاي. بود نیز سوررئالیسم مکتب

)Ideogram( ها آن نگاشتن و چینی حروف شکل و تریب که هایی متن یعنی است 
  .است نگاري اندیشه نوعی واقع در. است درونشان مضمون و موضوع بیانگر و کننده مشخص

 به  آن  يدامنه  شدن  کشیده از  پس .کرد ظهور  ایماژیسم  مکتب با  زمان هم تقریباً  کوبیسم
  کوبیسم  اشینق در. کرد ایفا  دیداري و  تصویري شعر ي توسعه در  مهمی  نقش ، بیاتاد  يعرصه

 ، طبیعت در موجود  پرسپکتیوهاي و ابعاد تقلید یا  سازي دوباره  جاي  به کند می  سعی  نقاش«
 جداجدا  قطعات  صورت  به و کند  تجزیه کند،  ترسیم ،خواهد می  که را  تصویري عناصر  نخست

  که  است  آن  روش  این  ي نتیجه. بسازد  تازه  ترکیبی  صورت  به نو از را ها آن  سپس. آورددر
 )1170: 1376، انوشه(» .آید درمی  هندسی  اشکال  صورت  به  نقـاش  ي وسیله  به  طبیعی  هاي شکل
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  آن عناصر ، ساده ي جمله  یک  ي تجزیه با او. کند می را کار  همین نیز  دیداري شعر شاعر  واقع در
  اي ویژه  آرایش  موضوع، مناسبتِ  به  آن  هاي واژه میان و چیند می خود نظر مورد  ي شیوه  به را

  .دید را شاعر نظر مورد تصویر و  شکل  توان می  آن  تماشاي با  که کند می ایجاد

  است معتقد و داند یم  یکی را  کوبیست  اشنق و شاعر کار » کوبیست  نقاشان « کتاب در آپولینر
  درونی  حس  انتقال با و بیفکنند  تازه  طرحی  طبیعت  نمودهاي از کوشند می دو هر  که

. بیفزایند  بشري  تخیل حدود بر ، آن  بیرونی  صورت و  پوسته  به  پرداختن از  بیش ها، واقعیت
  )1373:222میمنت، (

 و  زبان  يرابطه  يدرباره را -اتریشی  فیلسوف -) م 1951-1889 ( ویتگنشتاین آراي برخی،
 مؤثر شعرها  گونه این  شاعران بر را او » زبانی  هاي بازي«  ينظریه  ویژه به  شناسی زیبایی
  زبانی  بازي  به  متافیزیکی  زبانی  بازي از را  واژگان ما « که بود معتقد  ویتگنشتاین. اند دانسته
  )282: 1374احمدي، (»  .دهیم می  انتقال  روزه هر  زندگی

  کالیگرام
هاي غنایی را براي ر است که او ابتدا نام ایدئوگرام نام یکی از مجموعه شعرهاي آپولین،کالیگرام

 فیگوراتیو در شعرهایش تصویرهاي آپولینر نخستین کسی نیست که از اگرچه. ن برگزیده بودآ
ي یونانی ي کالیگرام در اصل از ریشهکلمه.  کالیگرام را او ساخته استي واژهاستفاده کرده، اما 

)calli( به معناي زیبایی و )gramme(آپولینر این روش را .  به معناي حرف گرفته شده است
ابزارهاي تیپوگرافیک این مزیت را دارند که به متن غناي تصویري  «:دهد می شرح گونه این
ند فراتر رفته و در توان می تمهیدات نای .، چیزي که تا پیش از دوران ما ناشناخته بودبخشد می

  ».بهره ببرند) ها آناز عناصر موجود در ( با هنر موسیقی نقاشی و ادبیات ترکیب

. شوند می تیپوگرافیک نوشته ي شیوه به هایش عبارتپس کالیگرام شعر تصویري است که 
 که کند میاد و به خواننده پیشنه  نمایانگر متن است،گیرد میطرحی که به این ترتیب شکل 

 که در شعر خواننده باید معنا و جهت عبارات را تشخیص بدهد( . فعالی باشدي خواننده
 شعر و گرافیک کالیگرام تلفیقی از هنر) 57 -37: 1396فهیم کالم، ) (.کالسیک واضح است

 اي ویژه، به عنوان ژانري جدید در وادي ادبیات جایگاه ت که با حذف مرز بین شعر و نقاشیاس
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 ها آن و معرف اشیایی است که شاعر از ها نقاشیکالیگرام بیانگر  .به خود اختصاص داده است
  ... وآبشار، مانند ساعت، ماندولین، کراوات، کند میصحبت 

  از ایـن رو ،ن در کنـار هـم قـرار دهـد     کلمات را به صـورت مـوزو  ،کوشد میدر کالیگرام آپولینر   
 نیـز در  ها آن ، بلکه شکل چینشدنکن میش محوري ایفا مفهوم شعر نقکلمات نه تنها در ایجاد      

 کنـار  اي گونـه  را بـه    ها  واژهاو در شعر باران،     .  احساس شاعر به مخاطب حائز اهمیت است       يالقا
گـاه شـکل خاصـی را در نظـر     . کنـد  مـی  قطرات باران را تداعی  ي  منظرههم قرار داده است که      

  )castes,1967: 35( .متداول به تصویر کشیده استنداشته و از سر تفنن شعر خود را به شکلی نا
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  )43: 1925 و 107آپولینر، (
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 نخست آن را به ، به جاي بیان تجربه،دتوان میآپولینر بر این باور است که شاعر نیز مانند نقاش 
  .عناصري مجزا تقسیم کرده، سپس آن اجزا را با هم بیامیزد

خورده به دو رکبوتر خنج . مشاهده کردتوان می »خوردهکبوتر خنجر«این نوگرایی را در شعر 
  باز و قسمت تحتانی آب را باهاي بال کبوتري را با ، قسمت فوقانی.شود میقسمت تقسیم 

این شعر بیانگر نوع خاصی کبوتر . دهد می، نشان کند می که از وسط به اطراف تراوش اي فواره
 معناي نمادین داشته و با کبوتر خوردهصفت خنجر. آرامش، پاکی و صلح استاست که نماد 

  )58-37: 1396فهیم کالم و همکاران، ( .صلح در تضاد است

  

  
  )74: 1925آپولینر، (
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  :متن این کالیگرام به قرار زیر است

  خوردهفواره و کبوتر خنجر

   دیرینهیادبودهاي ي همه

  اید شده جنگ ي روانهاي دوستانی که 

  جهد میبه سوي کهکشان 

   در آب آرام شماهاي نگاهو 

  میرند میغمگینانه 

  کجایید پراگ و ماکس ژاکوب

  دم سپیدهچون هم درون با چشمان خاکستري

   رنال، بی یی، دالیزکجایید

   در کلیساهایی گامچون  همهایشان نامکه 

  شود می انگیز غم

  کجاست کرم نیتس که داوطلب جنگ شد

  اند مردهشاید همگی اکنون 

  است لبریز یادبودهاروح من از 

   اي دریاي خونینرسد میشب فرا 

   که خرزهرههایی باغ

  گل جنگجو

  چکاند میدر آن خون 
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  گرید میبر رنج من 

  اند شده جنگ ي روانهآنان که 

  کنند میدر کجا اکنون نبرد 

  خورده لطیف خنجرهاي چهرهاي 

  اي لبان گرامی شکوفان

  میا

  ماره

  لوري

  آنی

  و تو

  ماري

  کجا هستید اي دختران

  اي فواره تر یکنزدباري 

   و دست به دعا برداشته استگرید میکه 

  .رود میاین کبوتر در جذبه فرو 

  شعر مصور در ادبیات فارسی
    شمارند و از آن میانمی مصور، انواع گوناگونی را برشعرهايات کهن فارسی، براي در ادبی

المعجم  «درزي  شمس قیس الرا. اشاره کردهاي مشجر، مدور، مطیر و معقد به شعرتوانمی
و آنج بر شکل مرغی «: راي این اشعار ارائه کرده استچنین تعریفی ب» فی معاییر اشعار العجم
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قیس ( »... از اشکال هندسی نهند مدور خوانند اي کره آن را مطیر خوانند و آنج بر شکل ،نهند
  )399: 1338الرازي، 

ست که بتوان کلمات ع شعريمشجر در لغت به معنی منقش به شکل درخت و در اصطالح بدی
که آغاز شعر از پایین درخت باشد و کلمات آن به طور چنان. آن را به شکل یک درخت نوشت

 شعر را از پایین درخت شروع توان میدر این حال . ن نوشته شودآ هاي شاخهمنظم بر تنه و 
 ادب فارسی، ي هنام فرهنگ (. که مورد نظر است، خوانداي شاخه آن را بر هر ي ادامهکرد و 
1376 :896(  
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  )398: 1338قیس الرازي، (
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  : از این شعر عبارتند ازهایی بیت

  کاره نگه داشتم دل ز عشق بتان                 نیامد همان جلدي من ب

  پرنگار   چو باغ ارم پرگل و                    فروز دل ي چهرهنگه کن بدان 

  ...و

     

  
  )96: 1338قیس الرازي، (

در . اده شده استي شعر و تصویر استف، از آمیزهچون ادبیات کهنبیات معاصر نیز همدر اد
شاعر  .هاست آن، تصویر دقیقی از معناي ذهنی ها واژه، شکل ظاهري و صوري شعرها گونه این

  .کند می تصویري از آن را ترسیم ،که معنا را بنویسد به جاي آن

 ي کردن کلمهتکه تکهي شکسته شدن و فرو ریختن با ، معنادر یکی از شعرهاي حمید مصدق
ي شکستن بر ذهن در این مثال تصویري که از واژه. دشو میبه مخاطب القا » شکستن«

 احساس و فکر نتیجتاً و ؛ي شکستن است، به مراتب بیش از خوانش واژهبندد میمخاطب نقش 
 ي از این شیوهگیري بهره اگرچه. کند می و بدون واسطه به مخاطب القا مستقیماًدرونی شاعر را 
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گون نیست و در آراستگی ظاهري شعر نیز اختالل  نوشتن شعر همهنجارهايآرایش واژگان با 
فهیم . (د را درك کنشاعرد به مدد تصویر، حس توان می، اما خواننده به راحتی کند میایجاد 

  )58-37 :1396کالم و همکاران، 

  ، نشستنبا خویشتن

  در خویشتن

  ش

        ك

              س

   ت                 

  )93: 1384مصدق، (                                      ن                        

گریزي نوشتاري است که به جار نوعی هن، گفت شعر تصویري، نگارش و نقاشی شعرتوان می
 سپانلو محمدعلی .ته استگرفطور پراکنده و نه مکرر در اشعار شاعران به صورت تفنن شکل 

 به این سبک، شعر سروده و پراکندگی کلمات در واقع پراکندگی ابرها »فیروزه در غبار«نیز در 
  .کند میو انتظار باران را به خواننده القا 

  پرندگان

  بر پل

           در انتظار

                  رگبا

  )69: 1377سپانلو، (                        رند 
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  )کالیگرام (کوبیسمواژانه و 
 در ، یک پدیده در زمان واحد استگوناگونیکی از خصوصیات آثار کوبیستی توجه به سطوح 

ختن به بعد  پردازمان هم مثالً گوناگون بر سطوح افزون و گذرد میحالی که بر یک واژانه زمان 
 روایت در متن نیز و ساختارو اصالت وجود واژگان در متن به فرم و  ، بعد تصویرينمادین

هاي آپولینر فقط مرز بین شعر و نقاشی این در حالی است که در کالیگرام. شود میپرداخته 
 براي .حذف شده است و این سطوح مختلف همان بعد تصویري و تیپوگرافیک اشعار هستند

  . از پروین شاهمرادي دقت کنید»انتخاب« يمثال به واژانه

  

  »انتخاب«

  

  دریا                  خدا

  ماهی                انسان

  طور                ابلیس

□□  

  ماهی

  

  تور؟                  دریا؟

□□□  

  .آتش رقص

  )130-113 :1395 آذرپیک،(                                                                   
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 سمت ستون به »ابلیس و انسان ا،خد« یعنی راست سمت ستون اول اپیزود در فوق يواژانه در
  . استشده تشبیه »تور و ماهی دریا،« یعنی چپ

 دوراهی تنگناي در گرنمایان که بوده معنا بیان براي نمادها این واکنش و کنش دوم اپیزود
 این برآیند سوم اپیزود نهایت در و ؛است انتخاب براي -انسان از استعاره - ماهی گرفتن قرار

  .کند می بیان را انتخاب

 اما شده، جداسازي کالیگرام همانند واژانه این ارکان نخست ،کنید می مشاهده که گونه همان
 از یک هر و اند شده حرکت و استحاله دچار معنا انتقال جهت در ارکان کالیگرام، وارون
 دهارویدا تحول و تغییر نهایت در و پیشین تصویر يادامه ،استمرار زمان، گذراز  نشان ها بخش

  .ددارن متن روایت و

 یا اصلی هاي ستون اپیزود هر در سرا،واژانه تصویر، یک در که یابیم درمی نیک بنگریم، اگر
  .است کرده برجسته را کلمات بین يرابطه

 گاه و شود می نمایان دایره یا و شمع ،درخت ،صلیب یک تصویر  مثالًصورت به رابطه این گاه
 کلمات جهت باید فعال يخواننده که هستیم متن در کلمات فقیا و عمودي ارتباط شاهد تنها

  .بدهد تشخیص را ها آن بین يرابطه و

 و هاست آن نوشتاري -دیداري خصلت در کالیگرام، خصوصاً یستیکوب آثار و واژانه اشتراك وجه
 و دهدا نشان بیشتري توجه سطوح از برخی به دتوان می کوبیستی آثار همانند واژانه یک که این
 بعد و تصویر کردن برجسته ،واژانه هدف هرچند .یابد نگارشگوناگون  تصاویر و اشکال به

 متن گیري شکل در ها پتانسیل دیگر کنار در کلمه از یپتانسیلهر  و نیست واژگان تجسمی
 به حال.کند رؤیت را متن باید کوبیستی آثار همانند واژانه یک درك براي مخاطب ،است دخیل
  :کنید دقت مسیح نیلوفر از زیر يواژانه
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  »چتر خیابان یک«

  

  باد      ابر

  

  باد                                 ابر

  

  باد                                                              ابر

  

  ق

  ط

  ر

  ه

  ق

  ط

  ر

  ه

  

  

  .خیس موهاي
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از آن  منظور که قطره قطره کلماتِ ننوشت قطعه و قطعهابر و باد کلمات تکرار از واژانه این
 موهاي جاي به چتر زیر در اما کشیده، تصویر به را چتر یک شکل ،است باران قطرات ریزش

-  متن عنوان با بیشتر و است تضاد و تخاصم در چتر حضور با که آمده خیس موهاي خشک،
 خیس موهایشکه  آن در رهگذري با چتر از خیابانی یعنی ،کند می همراهی	-چتر خیابان یک
 در. دارد بشر افراد تک تک در فردي اومانیسمِ گیري شکل و توجهی بی از نشاناین  واست  شده
 باشد؛ زیستی شرایط در آدمیان وحدت و بستگیهم نماد ستتوان می که چتر تصویر واقع

  .است دهش برجسته

 با فارسی ادبیات معاصر و کهن ادبیات در مصور شعر و آپولینر هايکالیگرام هاي تفاوت از یکی
 و زبان دستور و گفتار ي زنجیره تابع مصور، شعر و کوبیستی آثار که است این در واژانه
 گفتار يزنجیره از فراروي ي واسطه به واژانه که حال آن. ندکلمات براي دستوري هاي نقش

 کلمات بر شاپیشپی که یهای نقش پذیرفتن یعنی زبان دستور از فراروي و) نشینی هم ي قاعده(
  .شودمی برجسته...  واضافه حرف اسم، فعل، مانند دنشو می تحمیل

 چیدمان طرز اما ،کند برجسته بعد و سطح چند در را پدیده یک ،دتوان می نیز واژانه هرچند
 واژگان ارتباط یعنی ؛است اندیشه انتقال و محتوا تابع اثر، بیرونی شکل و فرم از بیش واژگان

  .شود منتقل اثر ادبیت و اندیشگی که باشد اي گونه به باید ولا ي درجه در

 انتخاب ها آن براي نویسنده و شاعر که است ايادبی جنسیت در واژانه و کالیگرام دیگر تفاوت
  .اند کرده

 شـعر  بین مرز سپس و دهد  می اصالت آن به و داده قرار اصل را شعر جنسیت شاعر کالیگرام در
 از جـدا  پتانسیلی نوشتار بودن مصور و نقاشی کالیگرام در واقع در .شکند  می هم در را نقاشی و

 در واژگان وجود به دادن اصالت ،هدف واژانه دراز آن جایی که       اما ؛اندشده گرفته نظر در کلمه
 یـا  شکـسته  هـم  در مـرزي  ،نـد آیمی  به شمار  کلمه از ییها  پتانسیل داستان و شعر و است متن

 ددانـ   می کلمه از پتانسیلی را مصور شعر و نقاشی ،تصویر ،نویسعریان یک بلکه ؛شود  مین حذف
 شـعر   وکـالیگرام  از همـین روي وارون  . شود برجسته دتوان  می متن نیاز و خواست صورت در که

 متن ،داستاننددست و هم  هم متن بودنِ شعر بر همگی که کهن ادبیات در مطیر و مشجر،  مدور
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      هنرهـاي  و داسـتان  و شـعر  بـین  مـرزي ، زیـرا    باشـد  مـال مینـی  ینداسـتا  دتوانـ   می واژانه یک
  .یستن قائل ،اند شده جدا کلمه گفتاري و نوشتاري هاي جوهره از که شناسیکزیبایی

، اما شده گرفته نظر در ابعاد سایر از تر برجسته اثر تصویري بعد کالیگرام در که آن دیگر ينکته
 به شعر نوشتن ،هدف و شده برجسته معنا خدمت در گانواژ تجسمی و مصور بعد واژانه در

 نوشتن ،مصور شعر و کالیگرام هدف که حالی ر دنیست آن در تصویر یک کردن نقاشی صورت
  .است هندسی اشکال یا و اشیا ،پرندگان کردن نقاشی صورت به شعر

  :کنید توجه پارسا فرناز به قلم زیر يواژانه به

  

  »سرسپرده«

  

  امضا                            امضا

  سفید کاغذهاي

  امضا                            امضا

  

  بادکنک

  

  بادکنک                    بادکنک

  

  بادکنک
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  ر

  ق

  ص

□□  
  تنگ ها حلقه

  

  تار       آینه

  

  جام                  جام

  

  ز

  ه

  ر

□  
  »لباس؟«

  »سفید«

  »؟رؤیاها«

  ».سیاه«
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 دیداري و مصور بعد یعنی واژگان چینش نوع و شکلاین اثر، در بینید همان گونه که می
 و شکل به و شدن مصور خدمت در که ندارد قصد متن و است متن کلیت خدمت در کلمات
 در اي وسیله واژانه در اما هدف شعر شدنِ تصویري مصور، شعر در. باشد درآمدن خاص صورتی
 يارائه بر افزون متن هندسی شکل ومد و اول اپیزود در ،واژانه این در .است متن خدمت
 شناسی نشانه و ثانویه معناي يارائه هدفش	-بوده ادبی کوبیسم موردتوجه که-خاص اي هندسه

  .است واژگان چینش در خصوص به فرم این

  :کرد بیان خالصه طور به را واژانه و کالیگرام هاي تفاوت توان می واقع در
 يها پتانسیل از بردن بهره واژانه اما در ،است نقاشی و شعر بین مرز حذف هدف کالیگرام در- 1

  .کلمات نامحدود
 و ؛واژگان عریانیستیِ وجود اصالت واژانه در اما ،است اصل و هدف متن شعریتِ کالیگرام در - 2

  .آیددرمی متن خدمت به کلمه يها پتانسیل از یکی  به عنوانشعر
 در ابزاري و کلمه از بعديواژانه تصویر  در  اما،بوده هدف شعر بودن مصور کالیگرام در - 3

  .است متن خدمت
 يقاعده از واژانه ولی ،است گفتار ي زنجیره و جانشینی -ینشین هم ي قاعده تابع کالیگرام - 4

  .کندمی ويفرار متن در نشینی هم
 داندستوري هاي نقش و نحو و صرف قواعد ،زبان دستور تابع جمالت و کلمات کالیگرام در - 5
  .کند می فراروي صرفی و نحوي ،دستوري قواعد از واژانه حالی که در

  گیري نتیجه
 تئوریـک  مبنـاي  واژانـه،  و کـالیگرام  مـصور،  شـعر  انـواع  تحلیـل  و یـه زتج و شـرح  بـه  توجـه  با

 شـعر،  همانند کالیگرام در .شود  می نوشتار نوع دو این تفاوت باعث واژانه و کالیگرام گیري  شکل
 شـود  مـی  سـبب  تفاوت همین و  اصالت داردواژگان وجود،  واژانه در اما است هدف شعریت متن  

 سـاختارهاي  زیـرا  ؛آوریـم  شـمار  بـه  معاصـر  ادبیات در گرایانهفراساختار سبک یک را واژانه که
 بـا  بلکـه  ،شـکند   مـی ن را پیـشین  ساختارهاي ،ساختارشکنان مانند و نکرده نفی و رد را پیشین

  .کند می فراروي نوشتار نوعِ آن از ،ها آن دهايآوردست حفظ
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 در مستمر صورت به نوشتاري -دیداري و مصور شعر ایران ادبیات در که ناگفته نماند از آن رو
 به کالیگرام وضعیت هرچند .شود می محسوب تفنن نوعی بیشتر ،نشده تکرار  شاعریک آثار

 کرده منتشرین دست را آثاري از ا کالیگرام، يمجموعه در آپولینر ومگی و ستدیگري صورت
 نویسندگان آثار در گذرد،گیري واژانه می با این که اندك زمانی از شکلگفت توانمی اما

 تفنني آن که جنبه، بیشده تکرار نوشتار نوع یک عنوان به مکرر و مستمر صورت به بسیاري
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