
  
  بررسي ايجاز در زبان طرح

 مجله علوم ادبي) 100-77(

  1دكتر شيرزاد طايفي
  2خواهديسپيده محم

 چكيده
ت بليـ ، قارود؛ اما بـا وجـود كوتـاهي   هاي شعر كوتاه به شمار ميمجموعهشعر طرح، ايجاز زمانة ماست و از زير

هاي انسان معاصر را داراست. حال اگر در اين نوع شعر موجز، ذهني توانمند و قلمي كارآمد، دربرگيري تمامي دغدغه
ترين معاني را به نمايش بگذارد و به اصـطالح بالغيـون بـه     ها، بيش ترين واژگان و چينش هوشمندانة آن با گزينش كم

آفريده است كه از نظر نگارندگان، اوج هنر كالمي در شعر  "ايجاز در ايجاز"اي با عنوان دست يابد، شگفتي "ايجاز"
يابي بر چنين شگردي، با توجه به فرم ويژة شـعر طـرح، اهميتـي بـه مراتـب      آيد و دست مدرن انسان معاصر به شمار مي

  يابد. تر ميفزون
طرح صورت گرفته است و بـراي   رو، كوششي در جهت نماياندن كاركرد ايجاز در زباندر پژوهش پيش       

هـاي موفـق مكتـوب مـرتبط بـا موضـوع مـورد بحـث را بـه صـورت           يابي بر اين مهم، نگارندگان، تمـامي نمونـه  دست
  اند.  اي، از نظر گذرانده و به تبيين علمي و كاربردي انواع مختلف ايجاز در شعر طرح پرداختهجوي كتابخانه جست

بـه   -و شـعر طـرح   -به طور اعم -العادة ايجاز در شعر كوتاه اهميت فوق دهنده نشانهاي مقالة حاضر، يافته       
دهـد؛  . شعر طرح با فرم و ساختار كوتاه و ويـژة خـود، فرصـت چنـداني در اختيـار شـاعر قـرار نمـي        است -طور اخص

ي شعر، در راه روشن بنابراين اگر شاعر معاصر خواهان نماياندن تمامي جوانب زندگي انسان معاصر براي مخاطبان جد
گيري از صنعت ايجاز به و ساختار دلخواه شعر طرح باشد، تنها گزينش زباني موجز و بياني رعدآسا و تأثيرگذار و بهره

  رود. بهترين شكل ممكن، تضميني بر موفقيت او به شمار مي
  

  واژگان كليدي
  تصويري.  شعر طرح، شعر معاصر، ايجاز قصر، ايجاز حذف، ايجاز مفهومي، ايجاز
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  مقدمه
هاي هنر كالمي ايجاز در شعر طرح كه خود از شاخه تا تالش شده ،در نوشتار حاضر

  . گرددشعر كوتاه است، بررسي 
تـرين   تـرين معـاني در قالـب كـم     القـاي بـيش   -ايجاز بر خالف تعريف موجز خود    
هـاي  صـدها مـدخل از كتـاب   هـا مقالـه و   فني پيچيده است؛ آن قدر پيچيده كه ده -واژگان

هـاي  چنـين بسـياري از سـايت    مرجع و معتبر آموزشي را به خود اختصـاص داده اسـت. هـم   
هـاي  انـد و پـژوهش   رس همگان قـرار داده  اينترنتي، مطالبي دربارة اين هنر كالمي در دست

  گيري است. بسياري در اين مقوله، در حال شكل
از عناصـر مهـم در    ،ان در چينش واژگـان ايجاز و رعايت اقتصاد كلمات و دقت فراو

 ،يابـد. محـدوديت لفـظ   تر مياهميتي به مراتب فزون ،رود و در شعر كوتاه شعر به شمار مي
سـرا بـدل گردنـد و هـر     شود كه كلمات به گوهري ارزشمند براي شـاعر كوتـاه  موجب مي
هر گـوهري نيـز   در اين گردنبند جواهرنشان به كار نيايد و  ،ارزشيارزش و يا كمسنگ بي

شعر كوتاه ممكن است بر پاية شهودي آنـي   ،رواز اين .ارزش، تلقي و بيهوده هزينه نشودبي
طلبـد. ايـن ايجـاز حتـي گـاه در      خلق شده باشد، اما در به تحرير درآمدنش، دقتي بيشتر مي
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شـود، البتـه تـا جـايي كـه      شعر كوتاه به حذف برخي افعال و حروف ربط و قيدها منجر مي
  باط مختل نگردد: ارت

  اي عاشقانهدر باد / كاغذي مچاله / شايد / نامه
، سـرودة ابـراهيم اكبـري ديزگـاه:     "بلبـل و بولـدزر عاشـق   "شعر  برگرفته از مجموعه

  )2: 1389(كاكايي،  78صفحة 
 نظراني چون سيدعلي صالحي، بهاءالدين خرمشاهي، سـيروس نـوذري  البته صاحب    

 انـد.  عرضـه كـرده  ز در شـعر كوتـاه، مطـالبي مختصـر و پراكنـده      دربـارة اهميـت ايجـا    ،...و
در نقـد   ،...و چنين كساني چـون شكارسـري، كاكـايي، پورمحسـن، روشـني، پوررسـتم       هم

اي نامحسوس به ايجـاز و ارتبـاط مسـتقيم    سرا، اشارهشعري از برخي شاعران كوته مجموعه
اي و جوي كتابخانه كه در تدوين پژوهش حاضر، از طريق جست .اندآن با شعر كوتاه داشته

هاي نگارنـدگان  اما مطالعات و بررسي .از آثار اين بزرگان بهرة كافي برده شده است ،نمايه
شعر طـرح بـه    -دهد كه تا به حال موضوعي با چنين عنوان و در زمينة چنين شعرينشان مي

گرانه صورت نگرفته، و بررسي  با نگاهي پژوهشآن هم  -ترين نوع شعر كوتاهعنوان كامل
انواع مختلف ايجاز در شعر طـرح، بـه صـورت مسـتقيم و بـه دو روش علمـي و كـاربردي،        

  سابقه است. تقريباً بي
ايجـاز از ديـد نويسـندگان     ،رو داراي چهار بخش است؛ در بخش الـف مقالة پيش    

عريفي موجز و البته جامع از شـعر  نظران مختلف بررسي شده، در بخش ب تمقاله و صاحب
گرديده، در بخش ج توضـيح مختصـري از رابطـة ايجـاز و شـعر طـرح مطـرح         عرضهطرح 

با خوانش چند شعر طرح، انواع مختلف ايجاز، به شـكلي عملـي تبيـين     ،شده، و در بخش د
  گرديده است. 

  ) ايجازالف
، ســـخن گفـــتني كوتـــاه ســـخنا) در لغـــت بـــه معنـــBrevity/Laconismايجـــاز (

تـرين   تـرين لفـظ و كـم   بيـان مقصـود در كوتـاه    و گـويي گويي، خالصهكردن، كوتاه كوتاه
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و چنان است كه ترتيب  آيد شمار مي بهبالغت)  ←عبارت است. ايجاز از صناعات بالغي (
  معاني بر الفاظ افزون باشد. 

  ير گويد: كه شكسپ هاي ذوق سليم و قريحه ناميده شده است؛ چنانايجاز از ويژگي     
  ) 63: 1385(داد،  ).Brevity is the soul of wit( »ايجاز روح قريحه است« 

تـر  تر در بافت زباني كوتاهانديشه و معنايي هر چه بلند تر، ايجاز، ارائهبه زبان ساده«    
كوشـد تـا واژگـاني را احضـار كنـد، كـه تـوان القـاي معنـايي و عـاطفي           است... . شاعر مي

  ) 58 - 57: 1387پور، (علي »داشته باشند.تري  بيش
هاي درخت تناور بالغت است. اگر بخواهيم تعريفي جـامع و  ايجاز، يكي از شاخه    

تـرين   تـرين معـاني اسـت در كـم     مانع از آن ارائه دهيم، بايد بگوييم: ايجاز، گنجانـدن بـيش  
بيرونـي ايـن تعريـف،    واژگان. اين خود تعريفي موجز از ايجاز است؛ اما بر خالف سادگي 

ايجاز، فرآيندي بس پيچيده و نيل به آن بس دشوار است؛ به عبارت ديگر، دست يـافتن بـه   
طلبد. بنابراين، هـر سـخني   باطن ايجاز به معناي واقعي كلمه، ذهني بارور و قلمي توانمند مي

  كه ادعاي ايجاز دارد، موجز نيست. 
نماي) نهفته در  از در پارادوكس (متناقضاز نظر نگارندگان، اوج زيبايي هنري ايج    

اي كه توانايي دست يافتن به اين هنـر  آن است: سادگي در عين پيچيدگي. شاعر يا نويسنده
كالمي را داشته باشد، داراي بياني سـهل و ممتنـع خواهـد بـود و اثـر او در عـين سـادگي و        

و عميـق معنـايي اسـت و     هاي متعددگر اليهترين شمار واژگان، جلوه كوتاهي و احضار كم
اصل ايجاز زبان با ايجاز ": زيراگو و پرگويي خارج است؛ رس هر پريشان اين مهم از دست

ــه ــي      ،در انديش ــوجز م ــه م ــاعري ك ــي دارد. ش ــد ذات ــوجز    پيون ــت، م ــادر اس ــد، ق انديش
) به گواه آثار ادبي موجود و تأكيـد بزرگـان، اسـتاد مسـلّم ايـن فـن در       58(همان: "بنويسد.

موسـيقي  پرور. شفيعي كـدكني در كتـاب   ت كالسيك، كسي نيست مگر سعدي سخنادبيا
  داند:مي "هاموجب تشخص كلمات و رستاخيز واژه"، ايجاز را شعر

قابـل تحليـل و تعليـل در زبـان شـعر كـه        هاي بسيار پيچيده و غيـر يكي از راه
شود، نوعي از فشرده كـردن و  ها مي موجب تشخص كلمات و رستاخيز واژه

كنـد... . و ايـن همـان اسـت كـه      ايجاز است كه از قوانين خاصي تبعيت نمي
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هـاي  رعايت اقتصاد در كوشش"گرايان روس آن را به عنوان قانون صورت
-يك اسلوب قانع"لوسكي معتقد بود كه اند و الكساندر وسهخوانده "خالق

تـرين انديشـه را بـا     بخـش، دقيقـاً اسـلوبي اسـت كـه بـيش      كننده و رضـايت 
  ) 24 -22: 1376دهد. (شفيعي كدكني، ترين واژگان ارائه مي كم

)، زباني آرماني اسـت كـه   1974نظران از جمله فيشمن (به نظر بسياري از صاحب بنا    
هنر نويسـندگي   ،) معتقد است1372پور ( را برساند. جعفر اترين معن ترين كلمات، بيش با كم

) نيـز ماننـد بسـياري از محققـان، ايجـاز را بيـان       1379يعني رعايت اقتصاد در بيان. سميعي (
آن را مقابـل اطنـاب قـرار     و دانـد ترين عبارت، به شرط افادة مراد مـي  در كم امقصود و معن

دهد و معتقد است كه كالم موجز در صورتي كه مقرون پيام اصيل و معناي عميق باشد، مي
 ااند، به شـكل معنـ  رهبر انجام داده بندد. نتايج پژوهشي كه رحيميان ودر ذهن بهتر نقش مي

هـاي كوتـاه و مختصـر را    وران بـومي زبـان فارسـي، شـكل     دهد كـه گـويش  داري نشان مي
كه سيشينگ  چنان ؛ كنندهاي معادلي كه طوالني هستند درك ميتر و بهتر از صورتراحت

ضـرور   )، عقيده دارد كه حافظه موقت ظرفيت محدودي دارد و نبايد بـا مطالـب غيـر   1999(
  )      12 -2: 1385رهبر،  -انباشته شود. (رحيميان

كنـد و افـراط در     "افـادة مـراد  "ه سميعي اذعان داشته، كالم موجز بايد كالبته چنان    
  انجامد:ايجاز، مانع فهم كالم خواهد شد و به ايجاز مخلّ مي

يسنده در بيان كالم غالباً پسنديده است، اما گاهي نو ايجاز و اختصاررعايت 
نويسد كـه خواننـده را در فهـم موضـوع دچـار      مطالب را به حدي كوتاه مي

سـازد. ايجـاز اگـر از حـد تعـادل فراتـر رود، آن را ايجـاز مخـل         مشكل مـي 
  )1(همان: شوند ند؛ زيرا مانع درك مطلب مينام مي
له به اقتضاي حال مخاطب بستگي دارد. بديهي است كه أشود كه اين مساما تأكيد مي

. نيسـت درت فهم مخاطبان اهل ادب و مخاطبان عادي از يك متن ادبـي، بـه يـك انـدازه     ق
شـود و هـر انـدازه معـاني و     ايجاز بر خالف نثر، در شعر، هنر كالمي وااليـي محسـوب مـي   

يابـد و  هاي مورد نظر شاعر، موجزتر بيان شوند، متن بـه شـعريت افزونـي دسـت مـي     انديشه
شرط بالغـت ايـن   «: استتر تر و قابل اعتناشايسته ،و بالغت چنين متني از ديدگاه اهل ادب
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جويي در لفظ به انتقال پيام خللي وارد نكند. در مورد آثار ادبي بايـد گفـت   است كه صرفه
رسـاند بلكـه آن را رسـاتر و    ضـرر نمـي   اتنها به ارائة معن نه ،جويي در الفاظكه معموالً صرفه

هاي عالي ايجاز، حداقل الفاظ، به خوبي حداكثر ر نمونهد ،سازد. به عبارت ديگرموثرتر مي
» اند.هاي ادبي شمردهن را از هنردهد. اين است كه از قديم سخن موجز گفترا ارائه مي امعن

  ) 165: 1384(شميسا، 
اين است كه اختصار در مورد آثاري كه قبالً نوشـته   ،اما فرق بين اختصار و ايجاز«    

كنـيم، امـا ايجـاز در موقـع     د آن را حـذف مـي  يـ رد و الفـاظ زا گيـ  شده اسـت صـورت مـي   
  ) 170 ،(همان »گيردآوردن كالم صورت مي پديد

      شعر طرح )ب
هاي بسيار كوتاه فارسي را گاهي طرح، گاهي ترانـك، گـاهي شـعرك، گـاهي     شعر«

تنها اند. هايكو نوعي از اشعار ژاپني است كه خوانده "هايكو"شعر كوتاه و گاهي به اشتباه، 
  ) 247: 1386(حسن لي،  .»ها همانندي دارد، با بسياري از اين سرودهاز نظر كوتاهي

ترين نوع آن است؛ اي از شعر كوتاه و كاملشعر طرح يا ترانك، خود زيرمجموعه    
ست كـه سـاخت و معنـاي    ترين شعر كاملي انامم، كوتاهمي "ترانك"آنچه را كه من «: زيرا

مشخصي دارد كه نه مانند شعرك، تنها تصويري واحد است و نه مانند هـايكو، تنهـا ديـدار    
  )               248: 1378(فلكي،  »تصوير.طبيعت است و بي

فاقــد هــر گونــه محــدوديت وزنــي و زمــاني اســت و افــزون بــر تــوان  ،شــعر طــرح    
هاي زباني براي رسيدن به بلوغ و كمال مطلـوب  يكگيري از تصوير، از شگردها و تكن بهره

  ماند. خود غافل نمي
از چه مقطـع تـاريخي آغـاز شـده،      "طرح"گذاري اين نوع شعر به نام  كه نام اين       

) plot( "طرح"گذاري، آن را با  مبهم است؛ اما بسياري از اهالي ادبيات، به دليل اين نوع نام
اي در ذهـن  و حتي در بسياري از موارد، شعر طرح را تنهـا جرقـه   اند در داستان اشتباه گرفته

پندارند و با نگريسـتن بـه آن در خـارج از    شاعر براي تعيين موضوع و هويت شعري بلند مي
  گردند. نگري مي دايرة شعر، دچار نوعي سطحي
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داننـد؛ حـال آن كـه بيـان     برخي نيز شعر طـرح را بـه دليـل كوتـاهي آن شـعر نمـي          
شـعر كوتـاه (از حيـث    «بند به كوتـاهي و بلنـدي نخواهـد بـود.      هرگز پاي ،اي شاعرانه لحظه

در  .هـا و تـاريخ دور شـروع كـرد    هـاي ادبـي ماسـت. بايـد از ريشـه     كميت) يكي از ميراث
ها رسيد. هريشنا (شعر +دعا) روايتي است كـه خـود از   توان به سرچشمههاي اوستا مي گات

همان دم گفتار  "هات"اند. گفته "هات"، هر پاره روايت را چند پاره روايت به وجود آمده
نظير، نخستين شـعرهاي كوتـاه   هاي بيچگالي گفتار است. اين پاره ؛نفس گفته است ؛است

روند و بعد در عصـر ساسـانيان، اشـكال    در تمدن و فرهنگ و ادبيات باستاني ما به شمار مي
شوند و اين مسير تـا امـروز   خلق مي "هااته"ها در ادامة ديگري مثل فهلويات و خسرواني

  ) 1: 1390(صالحي،  ».كشيده شده است
ترين نوع شعر كوتاه در دورة معاصـر، حاصـل   رويكرد به شعر طرح به عنوان كامل   

شتاب زندگي مدرن امروز است. مخاطب شعر امروز، گاهي براي فرار از زنـدگي مـدرن و   
تـر بـه    در حالي كه كم، در هواي پاك شعر پيدا كردهسرد خود، نياز به تنفس و تجديد قوا 

رود. شايد تنها بيتي از حافظ يا سعدي يا موالنا بتواند  هاي شاعران كالسيك ميسراغ ديوان
  جوي آن است، نشان دهد.  اي را كه در جستگمشده

شعرهاي كالسـيك   بيشترهايي دارد كه در نيز بايد گفت  كه انسان معاصر، پرسش    
هـا،  اي از تـاريخ، دغدغـه  هـر دوره  زيراتوان يافت و اين بديهي است؛ ي براي آن نميپاسخ

مشكالت و مسائل خاص خود را دارد كه شعر به عنوان آينة روزگار براي پرداختن بـه آن،  
اي از شـعر آزاد، داراي هـيچ   طلبـد. شـعر طـرح بـه عنـوان نمونـه      نگاه و زبـاني فراخـور مـي   
  نيست.  -چنان كه پيش از اين گفته شد -محدوديت وزني و زماني 

كند. ايـن شـعر،   سير نمي "اكنون جاودانه"طرح بر خالف هايكوي ژاپني، تنها در     
هـا و  هـا، پريشـاني  گويـد و دغدغـه  از گذشته، حال و آيندة انسـان معاصـر بـا او سـخن مـي     

 ،شناسي با كوتاهي خود، مانند روان نيزسازد، و ان را در خود متبلور ميهاي امروز انس واهمه
  كند. را مي  -انسان امروز -حوصلگي و كمبود وقت بيمار خود مالحظة بي
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شعر طرح با وجـود كوتـاهي، هـيچ محـدوديت موضـوعي و مضـموني نـدارد. در            
هاي فكـري خـود را   گيريهتها و جتواند نوع نگاه خود به زندگي، انديشهطرح، راوي مي

  به طور كامل در معرض ديد شعردوستان امروز قرار دهد: 
  ) 49: 1382(كافي،  "انگيزة فمينيست / هوس آزادي است / نه آزادي هوس"

انـد و ايـن شـعر را داراي منشـي     بر خالف آنچه بعضـي بـه شـعر طـرح نسـبت داده         
محدوديت زباني نيز ندارد؛ يعني افـزون   ،دانند، بايد تأكيد داشت كه شعر طرحاستعاري مي

گيـري از آن و  گذارد، توان فاصـله بر اينكه با تكيه بر استعاره، مفاهيمي واال را به نمايش مي
جوانـان امـروز و اصـطالحات و واژگـان     ن محـاوره و بـه ويـژه زبـان خـاص      نزديكي به زبا

رنيته را بـا زبـاني امـروزي و    كه كافي، تقابل سنت و مد كاربردي اين زبان را داراست؛ چنان
  در طرحي زيبا تجلي داده است:  -به طور اعم -پسند بياني ساده و جوان

 .اي در اينترنت / ليلي بـا لنـز آمـده اسـت / مجنـون بـا بنـز آمـده اسـت         قرار معاشقه "
  (همان) 

    رابطة ايجاز و شعر طرح )ج
زمانـة مـا. هـر نـوع      هاي گفتـه و نگفتـة  شعر طرح، شعر ايجاز است؛ ايجازي از حرف

و تمامي ابعاد و زواياي  ـچه از نوع احساسي و چه از نوع فلسفي و...   ـ  گيري شاعرانهجهت
آوري رو بـه جلـو، در   هـاي آن كـه بـا سـرعت سرسـام     نگاه انسان معاصر به جهان و پديـده 
 توان معجزة اين نوع شـعر ، و اين را تنها مياستگيري  حركت است، در شعر طرح قابل پي

هـا و مسـائل   دانست كه با وجود كوتاهي و ايجاز، زمينة كافي بـراي تحقـق و بيـان مضـمون    
هـا و  تـرين حـرف  عصر خود را داراست. شعر طرح، شعري است كـه بـا ايجـاز خـود، بلنـد     

  زند. ها را فرياد ميرساترين سكوت
نش ترين واژگان و وسواس در چي حال اگر شاعري در اين نوع شعر با گزينش كم    

ترين مفاهيم را به مخاطبان خود القا كند و به اصطالح بالغت، به ايجاز در شـعر   ها، بيش آن
آفريده اسـت كـه گويـاي خالقيـت      "ايجاز در ايجاز"اي با عنوان طرح دست يابد، شگفتي

ذهن و مهارت قلم خالق اين چنين اثري اسـت. شـعر طـرح، بـا فـرم و سـاختار ويـژة خـود،         
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دهــد؛ فرصــتي كــه جــايي بــراي پرگــويي و اختيــار شــاعر قــرار مــيفرصــت انــدكي را در 
ترين مفاهيم بـا كمـك   يابي به عالي گذارد. پس بر دستگويان باقي نميهاي پريشان حرافي

  نام نهاد؟! "اعجاز"و  "شگفتي"توان جز ايجاز در اين فرصت اندك، چه چيز ديگري مي
كاهد و بـه وسـعت   نوع شعر مي از وسعت طولي و عرضي اين ،ايجاز در شعر طرح    

تـر باشـد، درجـة ابهـام در آن      افزايد. بديهي است كه هرچه عمـق اثـري بـيش   عمقي آن مي
مـايگي شـاعر   باالتر است. از طرفي ابهامي در شعر ارزشمند است كه تصـنعي و از سـر كـم   

تـرين  سزيبـاترين و مقـد   ،شودابهام شاعرانه كه از ساختار هنري زبان شعر ناشي مي«نباشد. 
ابهـام   رهبـا در هـاي همسـايه  حـرف يوشيج نيز در  نيما .)34: 1387پور، (علي »نوع ابهام است

  هنري در شعر چنين گفته است:
انگيز هستند. ايـن ابهـام، در همـه جـا وقتـي كـه       كارهاي با عمق اساساً ابهام«

هاي زندگي، مثل مه، كه در جنگل در همه روزنه ؛بينيم وجود داردعميق مي
  ) 138: 1363(يوشيج،  »ش شده است.پخ

هـاي نوشـتة حاضـر    تـرين بخـش  كنـيم و بـه يكـي از محـوري    سخن را كوتـاه مـي      
  گردد.   رسيم؛ بخشي كه در آن هفت نوع ايجاز به صورت عملي در شعر طرح، تبيين مي مي

      بررسي انواعي از ايجاز در خوانش چند شعر طرح )د

  از استعارهگيري ايجاز در طرح با بهره -1
  :گويدشمس قيس مي«
   ". پس استعارات و تشبيهات  جمله از باب ايجاز است"

رسـد كـه   خود اين صنايع هم نسبت به هم به لحاظ ايجاز مراتبي دارند و بـه نظـر مـي   
  ) 166: 1384، شميسا( ».استعاره اوج ايجاز هنري باشد

  ها را شكار كرديمما گرگ"
  هابراي آرامش خرگوش

  هاخرگوش
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                                     "مان شدند طعمة گرسنگي
  ) 46: 1388، باقري(

بـه باورهـاي پيشـين مـا از واژگـاني      ، هـا به جاي ارجاع صرف به دال علي باقري شعر«
آيد كه اين ارجاع صرفاً به اين كار مي. دهدطعمه ارجاع مي ،شكار ،خرگوش ،گرگ چون

اي هستند به واقع در حكم مواد اوليه ،بلي مخاطب از آنهاها و دانش قشكسته شود! اين واژه
، در موقعيـت جديـد  . اي از آنها پرداخته اسـت با طرح تمهيدي تازه به تشكل تازه، كه شاعر

باقري با اين نحـوة گـزينش   رود! گرگ هم مانند خرگوش يك قرباني است و به بهشت مي
از سرشت استعاري كلمـات در شـعر،   گيري با بهره كلمات، خوي بدوي انسان شكارچي را

گرانـة   به انسان متمدن و مدرن روزگار خود نسبت داده است. او هنرمندانه، سـبعيت حسـاب  
  ) 34: 1390، شكارسري( »انساني را به نقد كشيده است.

در عـين حـال   ، شاعر بـا زبـاني بـه ظـاهر سـاده     ، در اين طرح، ه مشهود استكچنان    
و ايجاز چيـزي جـز   ، ا در قالب ايجاز به نمايش گذاشتهعميق ر مفهومي پيچيده و، استعاري
توان مفهوم پرماية اين طرح را در قالـب مقالـه يـا    مي. سادگي در عين پيچيدگي: اين نيست

تـر   كتابي به طور مفصل به بحث گذاشت؛ امـا شـاعر تـرجيح داده بـراي تأثيرگـذاري بـيش      
  . طرحي با منش استعاري بيان نمايد آن را در بياني موجز و در، نظر خود معناي مورد

اين شـعر  . جويداوج ايجاز هنري را در منش استعاري خود مي، از شاملو طرح شعر    
-اي از آن را حذف كرد و نه ميتوان واژهاز ساختمان موجز و استواري بهره برده كه نه مي

كـه پيكـرة شـعر     آنيبـ ، جا نمودبهدهندة ساختمان آن را جا توان هيچ يك از اجزاي تشكيل
انـديش شـاعر اسـت كـه بـا      حـاكي از ذهـن مـوجز   ، اين نـوع نگـارش  . دچار آسيب نگردد

انديشـة متعـالي خـويش را در قـالبي اسـتعاري      ، آنهـا  ترين واژگان و چينش هوشـمندانه  كم
در تمامي اجزاي شعر سـاري  ، ترين شكل ممكناي كه در هنرمندانهگنجانده است؛ استعاره

   :و جاري است
/ دريا / نشسته سـرد / يـك شـاخه /    . شب / با گلوي خونين / خوانده ست / ديرگاه "

  ) 346: 1382، شاملو( ".كشددر سياهي جنگل / به سوي نور / فرياد مي
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  : همچنين     
  ) 63: 1388، محمودي( ".از لبة تاريك / در تهي افتاد / ستاره گريزان از صبح"

، از استعاره بـراي مـوجز بيـان كـردن منظـور خـود      ، سهيل محمودي در اين ترانك    
  . بهترين بهره را برده است

) انگـار بيهوده( اي از انسان نوميد يا انساني نيهيليستتواند استعارهستارة گريزان مي    
اي از اميد يا ديد مثبت به زنـدگي و آن  استعاره، انگارانه باشد و صبحيا انساني با ديدي پوچ

اسـت كـه   ) اسـتعارة تبعيـه  ( نـوعي اسـتعاره در فعـل   ، در تهي افتادن. تن باشدرا هدفمند دانس
تصـويري هنرمندانـه   ، شاعر هر نوع نابودي را از آن اراده كرده و ايجاز خالقانة اين ترانـك 

  . خلق نموده است

  گيري از تشبيهايجاز در طرح با بهره .2
  هاي ظهر را ظرف"

  امشسته
  چاي دم كشيده

  شام حاضر است              
گزيدة شـعر   مرتضي دالوري؛ برگرفته از دفتر شعر( "تو فقط چروك درد را اُتو بزن!

  ) 77: 1387، 61در مجلة شعر؛ شمارة  ،به انتخاب سيدعلي ميرافضلي كوتاه
دهد؛ امـا در  مسيري عادي و نثروار را به مخاطب نشان مي، اين طرح تا سطر چهارم    

شـعريت خـود را بـه اثبـات     ، "چـروك درد "ن اضـافة تشـبيهيِ   بـا بـه كـار بـرد    ، سطر پنجم
  . چروك درد اتو زدنِ: تنها يك تقاضا دارد، راوي از مخاطب يا همراه خويش. رساند مي

در فضاي . دهدمفاهيم عميقي را به مخاطب خود انتقال مي، شاعر با اين تشبيه بديع    
دردي نهفته راه و عادي و منظم است؛ اما در ظاهر همه چيز روبه، شده در اين طرحبازتابيده

  . است در بطن اين آرامش
گيـري از صـنعت تشـبيه در    و بـا بهـره  ، اين طرح با ايجاز خوب، از نظر نگارندگان    

. و اين درد چيزي جـز تنهـايي نيسـت    انسان معاصر را به تصوير كشيده درد، خلق اين ايجاز
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وابط اجتماعي خود تنهاست و در پس ظواهر پـر  ترين رحتي در عمق صميمانه، انسان امروز
زباني و رنج حاصل از آن را چـون صـليبي بـر     همبي و تنهايي، و برق حاصل از مدنيت زرق

  . كشددوش مي

  ايجاز در طرح با حذف فعل .3
نظـر   معـاني بلنـد مـورد   ، قيدها و ساير اجزاي جمله، بسياري از شاعران با حذف افعال

  : اند؛ از جمله سيروس نوذري در طرح زيرز بيان كردهخود را در هيأت ايجا
  ) 16: 1379، نوذري( "حضورم / بيها  افشان / ياس عطر"

امتـداد يـافتن زنـدگي پـس از مـرگ خـويش را بـا ايجـازي         ، نوذري در اين شـعر     
خـود ايجـازي   ، ايـن شـعر  . منعكس نمـوده اسـت  ، حتي بدون حضور يك فعل، آورشگفت

-بـي هـاي زنـدگي   هـا و زشـتي  زيباييي دربارة مرگ و اين انديشه كه است از فلسفة مفصل

اي كه ادامه خواهند يافت و جهان به راه خود ادامه خواهد داد؛ فلسفه، حضور هر يك از ما
انـد و بحـث   نظريات خود را دربارة آن اظهار داشته، بزرگ جهان در صدها اثر وران هانديش
نوذري تمامي اين افكـار بـزرگ را   ، تأمل واداشته و اينكمتفكران بزرگي را به ، آنباره در

بـا دقـت در انتخـاب    ، از طرفـي او در ايـن ايجـاز   . تنها در قالب طرحي زيبا بيان نموده است
و ايـن همـان   ، به ايجـاز ديگـري نيـز دسـت يافتـه     ، مورد و اضافهواژگان و حذف اجزاي بي

  . و اعجاز آن است "ايجاز در ايجاز"نظرية 

  ز قصرايجا .4
 "شـوم اي / بيـدار نمـي  زاده گـذارم / ديگـر / بـا بوسـة هـيچ شـاه      هايم را باز ميچشم"
  ) 63: 1387ورديان،  (حق

  ايجاز قصر چنين آورده: بارهشميسا در كتاب معاني در     
ي بسيار در الفاظ اندك است به نحوي كه حذفي هم در او آن گنجاندن معن

ترتيب متكلم بايد مطلب مفصل يا تقريباً عبارات صورت نگرفته باشد. بدين 
مفصلي را بدون تكلف در حداقل الفاظ ممكن بيان كند و از ايـن رو ايجـاز   

هـاي بسـيار رايـج بـراي     توان شرح و بسـط داد... . يكـي از شـيوه   قصر را مي
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هـا و تمثـيالت (اسـتعارة تمثيلـي و      المثـل تحقق ايجاز قصر، استفاده از ضرب
است. كلمـات قصـار نيـز مبتنـي بـر ايجازنـد. (شميسـا،        تلميحات و اشارات) 

1384 :167- 168 (  
كـه از عوامـل پيرامتنـي     "سفيدبرفي"عنوان  با –ورديان در شعر طرح ياد شده حق    

نظر  كوتوله، در بيان مطلب موردبرفي و هفتبا تلميحي به داستان سفيد  -شودمحسوب مي
ته با تصرف ظريفي در اصل داستان. در سطر اول ايـن  است؛ الب خود از ايجاز قصر بهره برده

حكايـت دارد  اعتمـادي وي بـه كسـاني    خوابد و اين از بيهاي باز ميترانك، راوي با چشم
-زادة داستان سـفيد  زادة اين داستان، بر خالف شاه كه قصد نزديكي به او را دارند.  پس شاه

كند. راوي، ديگر قصـد بيـدار   ازي ميكار را ببرفي، در ظاهر، نقش شخصيتي منفي و فريب
ــا بوســة هــيچ شــاه  در ســطر آخــر ايــن شــعر، همــان   بيــدار شــدن اي را نــدارد. زاده شــدن ب

كنـد و درسـت عكـس داسـتان     را تـداعي مـي   بـه خـواب غفلـت فـرورفتن     و خوردن فريب
  -يابـد زاده از طلسمي كـه در آن گرفتـار شـده، رهـايي مـي      كه او با بوسة شاه -برفي،  سفيد

  پندارد. زاده را عين اسير گشتن در دام طلسم مي سفيدبرفي ترانك ما، بيدار شدن با بوسة شاه
نظيري، تنها در چهار سـطر، روي ديگـر سـكة داسـتان     ورديان با ايجاز قصر بيحق    

   1برفي را مانند يك فيلم در مقابل چشمان ما به نمايش گذاشته است.سفيد
اي ديگر براي نشان دادن ايجاز قصر در شعر طـرح، ترانـك زيبـايي اسـت از     نمونه    

  سهيل محمودي: 
 "!انــد / بــا تــاج خــاري از بــرفهــا را بــه صــليب كشــيده غــروب اول ژانويــه / كــاج"

  ) 56: 1388(محمودي، 
حضـرت   بـه داسـتان بـه صـليب كشـيده شـدن       محمودي در اين ترانك، بـا اشـاره      

ها از برف را ادن يهود بر سر او، عيد كريسمس و پوشيده شدن كاجو تاج خار نهعيسي(ع) 
بـا بيـاني مـوجز و تأثيرگـذار بـه       -باشـد كه نمادي از عيد مسيحيان و سال نو مـيالدي مـي   -

تواند بـر خـالف   كه پيش از اين بيان شد، شعر طرح يا ترانك مي تصوير كشيده است. چنان
  هايكو، از تصوير نيز بهره برد. 
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  از حذفايج .5
ايجاز حذف، ايجازي است كه بـا حـذف قسـمتي از كـالم تحقـق پذيرفتـه باشـد. در        

يعني مورد محذوف بايد  ؛خللي وارد نشود اجا نيز شرط بالغت اين است كه در فهم معن اين
(شميسـا،   ».هاي ادبي معموالً با ايجاز حذف همراهنـد  به قراين معنوي دريافته شود... . گزاره

1384 :168- 169 (  
 "عنـوان   بـا اي از ايجاز حذف در شعر طرح را در كاري از نسترن شـهبازي،  نمونه    

  بينيم: مي "فعالً
  ) 57: 1390(شهبازي،  "ماندم / ماندي / ماند /... / نماندم / ماندي / ماند"

در اين طرح موجز، تنها صـرف سـه سـاخت اول، دوم و سـوم شـخص مفـرد فعـل            
 – "مانـدن "است. در دومين چهره از ساخت اول شخص مفرد فعـل  نمايانده شده  "ماندن"

نفـي بـه ابتـداي آن اضـافه شـده و ايـن در        "نـ"در بخش دوم اين ترانك، تنها يك  -ماندم
حالي است كه ساير اجزاي جمله حذف گرديده؛ اما اين بيان موجز ابداً به مفهوم نهان شده 

  در آن آسيبي وارد نساخته است. 
گيري از ايجاز حذف) شروع رابطـة راوي و حضـور   با بياني موجز (بهره اين طرح،    

رقيب در اين رابطه، نيز پايان آن با حضـور رقيـب و حـذف راوي را بـه زيبـايي بـه تصـوير        
  كشيده است. 

، عنوان كرده كه ايجاز در علم معاني به دو نوع ايجاز قصـر  معانيشميسا در كتاب     
 -امـا ايجـاز داراي انـواعي ديگـر از جملـه: ايجـاز مفهـومي        شـود؛ و ايجاز حذف تقسيم مي

  معنايي و ايجاز تصويري نيز است. 
هاي مفهـومي و تصـويري نيـز    اينك دو نوع ايجاز ديگر در شعر طرح، يعني ايجاز    

  گردد. بررسي مي

  ايجاز مفهومي .6
ي زندگي وجههايي است كه توانسته زواياي چندترين روشمعنايي، يكي از مهمچند
تر از ماست و هـم  اهداف شاعران نوانديش قبل جهتخوبي برتابد؛ چون هم در مدرن را به
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هـاي  معنـايي در سـاختار كـه مفـاهيم در اليـه     يافتة ايجاز اسـت. چنـد  شده و ارتقاشكل غني
مندي است كه در سـطر   كنند، عمل روشو كامل مي دهند ميمتجانس، يكديگر را پوشش 

  افتد.  ترش، يعني كليت شعر اتفاق ميعالييا بند و شكل مت
تـوان در طرحـي از   را مـي  "ايجـاز مفهـومي  "ترين شكل از نظر نگارندگان، متعالي    

  كه شايد متراكم ترين و موجزترين شعر او باشد: باز جست شاملو 
  گريست / به قناري كوچكي / دل باخته بود. سالخي / مي

ن طرح باشكوه و پرانسجامي را خلق كرده كه پاشايي شاملو تنها با هشت واژه، چنا    
   2.در تأويل آن، بيست صفحه سخن گفته است

هـاي معنـايي   هـا و عمـق  هـاي گونـاگون و در اليـه   تـوان از نظرگـاه  به اين شعر مي    
مسـائلي كـه تبلـور     ؛ترين مسـائل انسـاني اسـت   اين شعر ميدانچة فشرده«متفاوت نظر افكند. 
 ،شـود فرهنگي انسان است. انسانيت خاصي كه در ايـن شـعر مطـرح مـي     -حاالت اجتماعي

  ) 194: 1377(پاشايي،  »عصارة تعالي و دستاورد بزرگ انسان است.
هاي مورد عالقة شاملو در اين شـعر حضـور دارنـد: انسـان، عشـق، مرثيـه و       تمام تم    

عنصر فضاساز ايـن طـرح اسـت و تنـاقض نـاگزير       ]دلباختگي[گيباختهدل«تعهد اجتماعي. 
بـاختن بـه قنـاري كـاري در     سـاز آن. دل  ميان خواهش دل و نقش اجتمـاعي جـوهر مفهـوم   

توانند به قناري دل بازند و از جملـه سـالخ. امـا اگـر     همه مي .انحصار گروهي خاص نيست
افتد و اين آغاز ض ميبخشد در تناقاش كه به او هويت ميبا حرفه ،سالخ به قناري دل ببازد

اش، از بـازگو كـردن   گرايانـه كنم كه شاعر در روند شـعر انسـان  فاجعه است و من خيال مي
بـه بيـان دردهـاي     ،كنـد) اي مـي صورت سادة وقايع زمانه (كه كم و بيش هر هنرمنـد سـاده  

مشترك و تاريخي انسان رسيده است (كه كار هنرمندان بزرگ و نابغه است) و اين درد در 
  ) 200: 1377(پاشايي،  »ترين معناي آن است.اين جا، به نظر من، ناگزير بودن به وسيع

انـدازي عارفانـه نيـز از ايـن     توان چشـم گرايانه)، ميافزون بر ديد اومانيسمي (انسان    
كـران تنهـايي اسـت: تنهـا و جـدا بـودن از آن چـه        شايد خلـوت بـي  «طرح زيبا تصور كرد: 
چـرا   -تواند به قنـاري برسـد   ور بودن از آن چه نيست. سالخ كه نميتاكنون بوده است و د

پـس يـك راه پـيش رو دارد كـه درد جـانش را كـه در        -كه در گوهرش با او بيگانه اسـت 



  )1394بهار و تابستان ، 7، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  92

ــي" ــرو  "گريســتم ــي اســت، ف ــد راه پيچــاپيچ و پرمخافــت    متجل ــاگزير باي ــه ن بنشــاند و ب
  ) 194 -193ان: (هم »هايش را بپيمايد تا سرانجام قناري شود. استحاله

ايجـاز  البته شاعران معدودي نيز پس از شاملو، در اشعار طرح خـود بـا اسـتعانت از        
به خلق  مفاهيم عالي با توجه به اقتصـاد كلمـات دسـت زده و در آفـرينش اشـعار       مفهومي،

 اند؛ از جملـه بـه  هاي معنايي متعدد كه در كليت شعر رخ داده اند، توفيق يافتهطرحي با اليه
  اشاره كرد: توان ميطرحي زيبا از مهدي مظاهري 

هـا /  اندازد / اما تو بگو / زنـدان / كـدام سـمت ميلـه    ها / مرا هم به ياد زندان ميميله"
  ) 39: 1389(مظاهري،  "نيست!

انـديش  ساختار اين شعر، ساختاري به شدت ايجازي است و از ذهن و زبـان مـوجز      
ترين مفـاهيم را در قالـب    توانسته بيش ،هاي زبانيكشف ظرفيتدهد. شاعر با شاعر خبر مي

و شعري موجز و توانمند و عميـق بيافرينـد؛ شـعري كـه بـا ايجـازي        بياوردترين كلمات  كم
  گر شده است. آور و پراكنده در تمامي اجزاي شعر، سه وجه معنايي را جلوهشگفت

از ايـن شـعر طـرح بـه دسـت       ، تأويلي هنرمندانههاي متنزايشمرگشكارسري در     
  داده است:

دهد كه گويـا دارد   اي شكل مياو سطر اول و دوم شعر را با لفظ هم به گونه
سخني كه در بياني موجز حذف ؛ دهد به سخني پيش از شروع شعر پاسخ مي

شده است. به اين ترتيب لحن خطـابي او فرمـي ديـالوگي را در شـعر ايجـاد      
دون عالمـت سـؤال در انتهـاي خـود، انگـار      كرده است. اما همين لحن كه ب

توانـد فـرم مونولـوگي را هـم در شـعر بـه        كشد، ميانتظار پاسخي را هم نمي
وجود آورد. اين مونولوگ در واقع ديالوگي با خود است. او خود را مـورد  

در كـدام سـمت    "مـن "زيرا اصوالً مشخص نيسـت   ؛خطاب قرار داده است
در اين موقعيت برزخي و پيچيده، حتـي   در كدام سمت؟ "تو"هاست و ميله

خواهد به مخاطب تسـلي بدهـد يـا نااميـدش      كه مي .كندشاعر مشخص نمي
امـا اگـر    ؛نمايـد دهنـده مـي   شعر تسلي ،در داخل زندان باشد "تو"كند؟ اگر 

آور شعر به شدت نااميدكننده و يـأس  ،گويداز داخل زندان سخن مي "من"
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هاسـت و  در شعر كانكريت توجه به تجزيه كردن كلمـات و تصـويري كـردن آن   «    
شود و بدون توقع معنا و مفهوم خـاص از تصـوير. امـا مـن بـه      اين معموالً با تكرار انجام مي

معتقدم اگر چيزي قرار است عنوان شعر بگيرد، بايـد تصـويري    "بعد معنايي"علت توجه به 
را مثال بزنم: ميزگردي اسـت كـه پيرامـون آن را در     "مروت ،ميزگرد"بدهد. ملموس ارائه 
گرفته و بعد در وسـط ميـز هـم مسـألة موردبحـث بـاز        "من"نظران مختلف،  عوض صاحب

گـري  يعني كشف سلطه ؛بينيدفارسي، شما صليب شكسته مي "ن"و  "م"است كه از  "من"
    3تري هم داشته باشد.يقتواند تعبير عمفارسي كه مي "من"و فاشيزم در 

طور كه مالحظـه فرموديـد، صـفارزاده معـاني عميقـي را بـا شـعر كانكريـت         همان    
كند. از نظر نگارندگان، اين شعر نمونة روشني از ايجاز به مخاطب القا مي "ميزگرد مروت"

  كردن. تصويري است؛ يعني مفاهيمي متعالي را با تصويري موجز در شعر بيان
  اين پاره شعر از حميد مصدق:  نيز«    

  با خويشتن، نشستن
  در خويشتن 
  ش                         

  ك                             
  س                                 

  ت                                       
  ن                                           

به  "شكستن"كلمة هاي تصوير شكسته شدن و فرو ريختن، در پاره .)151(تا رهايي،  
  ) 24: 1387پور، (علي .»شودخوبي تجسم و احساس مي

  كنيم: هايي از ايجاز تصويري از اين دست را در شعر طرح بررسي ميحال نمونه     
  خط «. 1

  رنگش مثل گچ...        
  دراز كشيـــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  نوسط خيابا                                         
   »شانها به خانه ... به اميد رسيدن كالغ                                                               

 ( 28: 1390شهبازي،  )  
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شهبازي در اين طرح، خط وسط خيابان را وصف كرده است. كشيدگي اين خـط      
درسـت   "وسـط خيابـان  "كه عبارت  به روشني هويداست و اين "كشيــده"از تصوير كلمة 

گـر آن   ، از نظـر تصـويري بيـان   نگاشته شـده   "كشيــده"زير كلمة  در "يـ"وسط حرف در 
  اند. ها در وسط خيابان كشيده شدهاست كه اين خط

  انگيزي را ترسيم نموده است. ايجاز تصويري در اين طرح، نماي شگفت     
  باك. «2

  قطره
  قطره
  قطره
  قطره
  قطره
  قطره
  قطره
  قطره

 ...  
                                                                                                             »دلش ريخت!

 ( 33همان:  )  
طور كه مشهود است، شكل ديداري اين شـعر و ايجـاز تصـويري موجـود در     همان    

ها و چينش آن ها"قطره"پردازد. نوع نگارش گو مي آن، به روشني با مخاطب خود به گفت
زير يكديگر از باال به پايين، چكيدن قطره را به خوبي به نمايش گذاشـته و نيـز سـير نزولـي     

  گذار نشان داده است. دل را با بياني موجز و تأثير "فروريختن"ها، "قطره"اين 

  نتيجه
آور نمـا از زنـدگي مـدرن امـروز و سـرعت سرسـام      اي تمامشعر طرح يا ترانك، آينه

ترين نوع شعر كوتاه، با وجود سـاختار ويـژه و   هاي آن است و به عنوان كاملو پديدهوقايع 
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تواند تمامي مسائل عصر حاضر را متجلي سازد. اين نـوع شـعر، افـزون بـر     مختصر خود، مي
تر خود، از استعاره و ديگر ايماژها يـاري جويـد،    كه قادر است در درخشش هرچه بيش اين

جامعه از طريق دوري از منش اسـتعاري و   قشرهايارتباط با تمامي  قابليت تامي براي ايجاد
هـاي محلـي مـا در    ؛ تـا جـايي كـه بسـياري از گـويش     استنزديكي به زبان محاوره را دارا 

و اين فرم شعري را بـراي   نقاط كشور، در شعر پيشرو خود، به ترانك روي آورده دورترين
بايد افزود كه سراسر  .اندخويش دلخواه يافته بيان واهمه از ظواهر زندگي مدرن و درونيات

ميسـر و ميسـور    "ايجـاز در ايجـاز  "اي با عنوان هاي يادشده از طريق آفرينش شگفتياعجاز
دسـت يـافتن بـه صـنعت      .شعر طرح، ايجازي است از جهـان و انسـان مـدرن    زيراگردد؛ مي

  تابد. ي را برنميايجاز در اين ايجاز نخستين، چيزي مگر زيبايي و اوج مهارت ادب
تر شعر كوتاه، هنر كالمي زمان ماست؛ اما ايـن امـر   شعر طرح و در معنايي گسترده    

هـا،  "هـات "مانع از درخشش سابقة تاريخي اين نوع شعر در ايران پيش از اسالم به صورت 
ها و سپس در دورة اسـالمي، در اشـكال ربـاعي و دوبيتـي بـا تـاريخي       فهلويات و خسرواني

  گردد.  ر از يك هزاره نميبلندت
گـويي كوتـاه كـه     خيـزد؛ گفـت  مـي  گو بر شعر طرح، از انسان معاصر با او به گفت    

اجتمـاعي   -سياسي -هاي فلسفيگيريها، جهتها، دردها، ايدئولوژيها، نفرتتمامي عشق
تي بـا  اي كه توانايي آفـرينش شـگف  شاعر پرمايه .شودهاي انسان معاصر را شامل ميو آرمان

هـاي جانشـيني و   تـرين تعـداد واژگـان و مهـارت در محـور      ترين مفاهيم در قالب كـم عالي
؛ اسـت نظيـر  در شعر طرح را داشته باشد، خالق اثري كم "زبان فرا"گيري از نشيني و بهره هم

 .نواستگام و همهاي انسان معاصر، هماثري كه با سرعت زندگي مدرن و كوتاهي فرصت
زمـين،   ري ارزش مانـدگاري و افـزودن بـر غنـاي ادبيـات درخشـان ايـران       شك چنـين اثـ   بي
  خصوص ادبيات معاصر آن را داراست.  به

افـزون بـر ايفـاي نقـش در ادبيـات       -هاي قصـر و حـذف  ايجاز -انواع سنتي ايجاز     
تـرين  از مهـم  -چنين ايجـاز مفهـومي    گيري است. هم كالسيك، در اشعار طرح نيز قابل پي

 ،كـه از نظـر نگارنـدگان    -تابد كه توانسته زواياي چندوجهي زندگي مدرن را برهايي روش



  97///  در زبان طرح جازیا یبررس  
 

ايجـاز در  "هاي درخشان شـعر طـرح، نظريـة     آيد، در نمونهترين نوع ايجاز به شمار ميعالي
  را به بهترين شكل ممكن به تصوير كشيده است.  "ايجاز

شـعر، از جملـه شـعر    توانـد انـواع ديگـر    شعر طرح با وجود بيان مـوجز خـود، مـي       
نظير اين حاكي از قابليت و استعداد بي .كانكريت و خصوصيات آن را در خود متبلور سازد

  اين نوع شعر و پارادوكس نهفته در آن است: كوتاهي در عين پرمايگي!
   



  )1394بهار و تابستان ، 7، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  98

  هانوشتپي
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