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چکیده
شعر فارسی پس از سده ی سوم هجری قمری ،به لییهل و هورات اجتمهاعی ،سیاسهی،مبه ی ف فرهی هی لر
ساختار حکومت ف جامع  ،از نظر س ک ،قایب ف زبان لستخوش لگرگونی های چشم یر شهدااججال سه ک هها ف
فرم (قایب)های متیوع – اگرچ گاه وزئییی ف وفیّیی – بی شک لر راسهتای اججهال وحهول لر شهعر ف وه ش بهرای
لج رگون ی بوله استابا هم ی و ش شاعران سیّ ت گرا لر نو آفری ،متأسفان شعر ک سیک لر چید له ی اخیر
،هیچ گاه ب طور جدی لچار وحول نشدالر له ی هفتال شمسی ،وعدالی از شاعران جوان ،موجی را آغهاز کرلنهد
ک بییان های نحوی  ،ساختاری ف عرفضی شعر ک سیک را ب چایش کشیدا اجن موج ک لر فضای م آیهول شهعر
له ی هفتال ف هرج ف مرج وئوری های پر طم راق ب عارجت گرفت شهده از مکاوهب البهی ارفپها ف قرائهت ههای
متکثّر از نظرج ی پست مدرن یسم لر محافل البی اجران شکل گرفت،با لجهدگاهی مترقّهی ف گهاه افراطهی  ،سهراجش
شعرهاجی را وجرب کرل ک بسیاری از مرزهای قرارلالی شعر ک سیک را لر هم نورلجدا اجهن جسهتار بها لقّهت لر
وجرب های پرا کیده ی ارائ شده لر لف له ی اخیر ف از فرای عیافجیی چهون «غهزل امهرفز»«،غهزل سهیید»«،غهزل
پست مدرن»«،غزل فرانو»«،غزل فرم»فاااب شیاساجی ف برشماری مؤیف های غزل مدرن ک برآجید هم ی برلار ههای
وئوری ف وجربی عیافجن فوق است  ،خواهد پرلاختا
واژه های کلیدی :غزل مدرن  ،شایوله شکیی،آشیاجی زلاجی،رفاجت،له ی هفتال
__________________________________
*لانشجوی کارشیاسی ارشد زبان ف البیات فارسی گراجش البیات مقافمت لانش اه شاهدamin85652@gmail.com

هارفید بلوم:
پیشیییان می گوجید  ،چون من باش اما خول من ن اش!
مقدمه
لر م ایع ی سیر و ّور شعر فارسی شاجد بتوان لفران مشرفط را نق

ی ع ف لگر لجسی شعر سهیتی

لانست ا انق ب مشرفطیت ف ب و ع آن جیگ ها ف خونرجزی های لاخلی ف سرانجام شهرفع جیهگ جنهانی
افل همراه با آغاز سل یت آخرجن شاه قاجار  ،بستر وازه ای را فراهم نمول ک شعرا ووانستید  ،حرکت نهوجیی
را لر عرص ی البیات وجرب کییدا اجن انق ب ک جک حرکت رفشیفکران بول  ،ووانست  ،ب اقتضای شراجط
زمانی  ،بسیاری از فاژه هاجی را ک وا آن زمان لر البیات فارسی سابق نداشتید ب حوزه ی شعر ف نثهر فارل ف
ظرفیت های جدجدی را برای سراجش متفافت لر شعر ک سیک  ،اججال کید ا زبان شعر مشرفط چ از یحاظ
گستره ی فاژگان ف چ از نظر نحو ،ب زبان رفزمره نزلجک است ا گسترلگی لاجره ی فاژگان لر اجن لفره وها
آن اندازه زجال شد ک حتی کلمات ارفپاجی نیز فارل شعر گرلجد ا هرچید استفاله از اجهن کلمهات لر مهوارلی
بدفن ضرفرت ف خ قیت هیری صورت گرفت است ا لر اجن لفره وحول لر شعر آنقهدر مهورل ووجه قهرار
گرفت ک برخی ازشعرا با لخایت لر کمیت مصارجع ف وغییر کیفیت مکانی قهوافی  ،قایهب ههای جدجهدی را
معرفی کرلند ا سرانجام لرجرجان م ارزات انق بی مرلم اجران ف پس از پیهرفزی انقه ب اسه می  ،اگهر چه
وحول خاص ی از یحاظ ساختار ف زبان لر شعرک سیک رخیمون ن رلجد اما شعر ک سیک همچیان از پشتوان
ی سترگی چون محمد حسین شنرجار  ،سیمین بن نانی  ،حسین میزفی  ،محمدعلی بنمیی ف ااابرخورلار بول
ف همراه با جیگ ف لفاع مقدس ف شراجط فرهی ی -سیاسی له ی افل انقه ب ،نسهل وهازه وهری به شهعر
معاصر معرفی شدند ک با اجدئویوژجکی متفافت با گبشت ف متیاسب با لفره خوجش  ،حرکت لر شهعر را بهر
اساس معاجیر ف اسلوب های فرمی ف ساختاری پیشین الام لالند ابا هم و ش شاعران سیت گرا لر نوآفری
 ،متأ سفان شعر ک سیک لر طی چید له اخیر هیچ گاه ب طور جدی لچار وحول نشد ا هرچید گاه شاعر پر
آفازه ای چون سیمین بن نانی با استفاله ی گسترله از افزانی لر بحور غیر متدافل شعر فارسهی ف غزیسهرای
ووانمیدی چون میزفی با استفاله از ظرافت های خاص ک می ف بنمیی بها صهمیمیت کهم نظیهر لر گفتهار ف

پرلاخت ساله ف ماهران ی فاژه ها آثار ممتاز ف قابل وأملی را ب البیات معاصر معرفهی نمولنهد مامها حرکهت
همچیان لر کالر معین ف مسیر غیر قابل گرجز ف با همان معیارها ف قواعد سیتی ف گرجهز ناپهبجر بوطیقها الامه
جافت ا لر له ی هفتال (شمسی) وعدالی از شاعران جوان  ،موجی را آغاز کرلنهد که بییهان ههای نحهوی ،
س اختاری ف عرفضی شعر ک سیک را ب چایش خواند ا اجن موج ک لر فضای م آیول شعر له ی هفتهال ف
هرج ف مرج وئوری ها ی متفافت ف پر زرق ف بهرق لر عرصه ههای مختلهف شهعر ف وشهدجد بحه

ههای

پسامدرنیسم لر شعر اجران  ،شکل گرفت  ،با لجدگاهی مدرن ف مترقّی  ،سرفلن شعرهاجی را وجرب کرل  ،که
بسیاری از مرزهای قرارلالی شعر ک سیک را لر هم نورلجد ا از اجن رف از آن می ووان ب عیوان مهوج مهدرن
شعر ک سیک جال کرل ا
پیداجش موج مدرن ف و ش شاعران پیشرفی آن برای سراجشی متفافت  ،ضرفرت اججال جک وقسیم بیهدی کلهی لر
شعر ک سیک را جال آفری می کید ا بر اساس اجن وقسیم بیدی  ،شعر ک سیک را از یحاظ ساختار ف محتوا ب سه
شاخ می ووان وقسیم کرل :
1ا شاخه ی کالسیک  :شعر ک سیک لر اجن شاخ به یحهاظ سهاختاری لارای سهاختار افقهی جها خ هی ( linear
)structureف ب یحاظ کاربرل مفرلات ف ورکی ات بر فاژگانی واکید لارل ک لارای پتانسیل شعری هستید ا اسهتفاله
از شیوه ی بیان ووصیفی  ،کارکرل ومثیلی  ،عرفان گراجی ف ع ق بر شور ف سولا لر شهعر  ،وأکیهد بهر بهازی ههای
زبانی ف یفظی  ،گره افکیی های وفیّیی لر شعر ف وخیل گراجی از فجژگهی ههای زج هاجی شیاسهیک ف معیها شیاسهیک
شاخ ی ک سیک است ا
خاکی ب یب گور فشاندجم ف گبشتیم
ما مرکب ازجن رخی جناندجم ف گبشتیم
چون ابر بنار آنچ ازجن بحر گرفتیم
لر جیب صدف پاک فشاندجم ف گبشتیم
چون ساج ی مرغان هوا لر سفر خاک
آزار ب موری نرساندجم ف گبشتیم
گر قسمت ما باله ،ف گر خون ج ر بول

ما نوبت خول را گبراندجم ف گبشتیم
کرلجم عیانداری لل وا لم آخر
گل ون هوس را ندفاندجم ف گبشتیم
هر چید ک لر لجده ی ما خار شکستید
خاری ب لل کس نخ ندجم ف گبشتیم
فرجال ک از کوونی بازفی اق ال
لستی ب لف عایم نفشاندجم ف گبشتیم
صد ولخ چشیدجم زهر بی مزه صائب
ولخی ب حرجفان نچشاندجم ف گبشتیم (صائب و رجزی،لجوان اشعار)
8ا شاخه نئو کالسیک  :شعر ک سیک لر اجن شاخ ب یحاظ ساختار غای اً لارای سهاختار عمهولی ( اروفهاعی ) ف به
یحاظ کاربرل مفرلات ف ورکی ات بیشتر بر فاژگانی وأکید لارل ک لارای پتانسیل شعری می باشیدا امها به نهدرت از
فاژگانی فاقد پتانسیل شعری نیز استفاله می کید ا استفاله از شیوه ی بیهان سهاله  ،به کهارگیری آمیهزه ای از زبهان
رئاییسم ف رمانتیسم  ،بنره گیری از ومثیل ف ووصیف  ،ب کارگیری افزان غیر متدافل ف استفاله از رلجف ههای غیهر
وکراری لر شعر  ،پرهیز از اطیاب ف رفجکرل ب قایب های محدفل از نظر وعدال ابیات ب فجژه غزل  ،از فجژگی های
شعر نئوک سیک است ا
لیم خوش است ب گل های باغ قایی ها
ک چشم باران لارم زخشکسایی ها
ب بال حالث بایم اگر شکست ج باک!
خوشا پرجدن از اجن شکست بایی ها
چ غربتی است ،عزجزان من کجا رفتید؟
ومام لفر ف برم پر زجای خایی ها
زالل بول ف رفان رفل رفب لرجاجم
همین ک ماندم مرلاب شد زالیی ها
خیال غرق شدن لر ن اه ژرف وو بول

ک لل زلجم ب لرجای بی خیایی ها(امین پور)61 :1822،
8ا شاخه مدرن  :شعر ک سیک لر اجن شاخ ب یحاظ ساختار لارای ساختار عمولی ف به یحهاظ کهاربرل مفهرلات ف
ورکی ات بیشتر بر فاژگانی وأکید لارل ک لارای پیشیی ی البی ف شعری نیستید ف شاعر بر اساس منارت خهول  ،بها
ایقای پتانسیل شعری ب اجن فاژه ها از طرجق استفاله از ش رلهای زبانی آن ها را فارل شعر می کید ا شهکل شهکیی
(  ، ) Deformationهیجار گرجزی  ،نو آفری فاژگانی (  ، )Neologismعییی گراجی  ،وأکید بهر فاقهع گراجهی ،
استفاله از بیان رفاجی ()Narrative discorseوأکید بر جی های پراگماویهک زبهان  ،پرهیهز از زبهان آرکائیهک ف
لستیابی ب نحو آسان از فجژگی های عمومی شعر مدرن می باشدا
انار قرمز با لان های رؤجا ،بعد؟
چنار مرل بی چنره لر وماشا  ،بعد؟
وو هم جک آلم بی چنره ای ک آمده ای
بدفن اسم از اجن وابلو ب لنیا ،بعد؟
ومام راهت را س ر س ر برگشتی
ب عکس خواندی(لارل انار سارا)بعد↓
انار سارا بر رفی میز وو غلتید
رسید وا س ر «لال آب بابا»،بعد؟
فآب جاری شد مآی با ک ه آمد
سوار کشتی با یشکر ایف ا  ،بعد
ن رل سخت وو بول ف سی ف لف حرف بزرگ
ک مثل موج ب ساحل زلند خول را ،بعد↓
مدال لال زل ف حرف ها عقب رفتید
ف رفت پرچم های سفید باال،بعد↓
انار قرمز لر اجن ن رل زخمی شدم
فسرل ف ساکت غلتید سمت لرجا  ،بعد؟
صدای گرج ی سارا رها نکرل وورا

لفازله سال بی قرار،حتّی بعدااا
انار قرمز!شش سای ی غم ییم!
بمان ب خاطر سارا برای من وا بعدااا(میرزاجی)18-11 :1832،
بحث
لر اجن م ح

سعی شده است وا با لقّت لر وجرب های ارائ شده لر سال های اخیر  ،برخی از مؤیّف های غزل

مدرن شیاساجی ف مورل بررسی قرار گیرند ا ط یعتاً اجن مؤیّف ها  ،ب صورت جمعی لر هم ی نمون ها جافت نمی
شوند  ،بلک ممکن است هر شعر جک جا چید فجژگی از فجژگی های بهر شهمرله را لارا باشهد ا کهر اجهن منهم لر
همین ابتدا ضرفری ب نظر می رسد ک وأمل لر اجن مقوی ب معیی وأجید م لق موج اججالشده ف جا همسوجی نظهری
راقم اجن س ور با جرجان مبک ور نیست ف کوشش برای جافتن راه های برفن رفت از بحرانی ک غهزل امهرفز به آن
لچار شده است  ،وینا ان یزه ی اجن ج ستار است ا همچیین کر وجرب های شاعران ب هیچ فج م ین انتساب آنان
ب جرجان جالشده ف نیز وعمیم آثار آننا ب اجن موج نیست ا از آن جا ک موج مدرن هیوز ب هیچ گون ث ات نس ی ف
قابل اوّ کا لست نیافت است  ،وحقیق ف ودقیق جامع لر اجن زمیی ،نیاز ب بررسی های بیشتر ف وجرب های غیی وری
لارل ک ب نظر می رسد هر چ از سال های آغاز اجن حرکت فاصل می گیرجم  ،با فرفنشستن غ ارها  ،چنره ههای
شفاف ف وأثیر گبار با اندازه های فاقعی نماجان خواهید شد ا
برخی از فجژگی های غزل مدرن ع اروید از :
1اتوسّع گستره ی واژگانی
جیمز جوجس می گوجد« انسان با گبشت خول پیوندی گسست ناپبجر لارل ف اجن پیوند با ب کهارگیری فاژگهان ف به
طور کلی زبان احیاء می شول»(ضمیران)823 :1833،افاژگان سازنده ی زبان هستید ف شاعر ب کمک همین فاژگهان
فرا زبان را می سازل ف ب قول یوی استرفس«ب گمان شاعر فاژه ابزاری است ک ب اف امکان مهی لههد وها از زبهان
برای لرهم شکستن کامل زبان سول جوجد»(احمدی)126 :1833،الر هم شکستن زبان ب معیهای خهرفج از قواعهد
زبان شیاسی نیست بلک کشف رفابط وازه ی زبانی میان فاژگان است ک می وواند با برلاشتن لالیت های زبانی به
شعر بییجامدا

غزل مدرن ب اجن نظر قاجل است ک ب کار گیری فاژگ ان مربوط ب زبان غیر البی (غیهر شهعری) لر شهعر ،ضهمن
افزاجش امکانات زبانی ف لر عین پاج یدی ب نظام سییتاکتیک  ،گشاجش های وازه ای لر حهوزه ی رفابهط سهمانتیک
زبان اججال می کیدا
زبان غزل مدرن  ،آمیزه ه ای از زبان رفزمره ف زبان البی است :
کمی ش ی ب شی ان،کمی ش ی ب من
ب حجم سرخی سی ی رسیده بول آن زن
رسیده بول ک لر فجترجن عرفس شول
رسیده بول ک لل خوش کید ب جک مانکن
ب اف ک بیست خزان رفت ف چوب رختی بول
پر از جلیق ف شلوار ف کفش ف پیراهن
نخواست شیک ورجن عابر زمین باشد
ک لی ری کید از هر چراغِ چشمک زنااا
ب شکل ووله ی سلّویی رها لر هیچ
خمیر فاره ای از سیگ ف چوب ف از آهن
ف لفست لاشت ک عاشق شول ش ی هم
برقصد ف بزند«:لف وَتَن لَلَف وَن وَنااا»ااا(محمدپور)133 :1823،8
ب کارگیری فاژگان متعلق ب جنان انتیک ( جنان زندگی رفزمره ی انسان ) از وعلّق شعر ب جنان هستی شیاسیک
ف مافراء ط یعی نمی کاهد ا فاژگان لر هن شاعر همچون ابزاری برای پدجدارکرلن نالجهدنی هها لر سهاحت زبهان
هستیدا غزل مدرن مح دفلجتی برای استفاله از کلمات قائل نیست ا آن سان ک کلمات فاقد پتانسیل شهعری را نیهز
فارل شعر می کید ا لر شعر باال  ،کلمات «فجترجن»«،مانکن»«،چوب رختی»«،چراغ چشمک زن»«،جلیق ف شلوار»فااا
فاقد پیشیی ی شعری لر البیات ک سیک هستید ا اما شاعر برای نزلجک شدن ب زبان مرلم کوچ ب انتحهاری اجهن
چیین ون لاله استا
جوان همین ک جمیع«نداری» خولشد
گشید زندگی اش را کیار جک نخ (moreعلی اک ری)85 :1826،

شاجد افیین بارق های ب کارگیری عام ف بدفن گزجیش فاژگان لر هن غزیسراجان مهدرن بها وأمهل لر رفجکرلههای
زبانی ف فاژگانی شعر سیید زله شده باشدااز لفرانی ک شعر سیید با زجر پا ننالن هیجارهای فرمی ،زبانی،موسیقاجی
ف نحوی شعر ک سیک ف نیماجی ف پشت سر ننالن چایش های محفلی ف جدال های فرافان بر سر شهعر بهولن جها
ن ولن خول ووانست بول موجولج ت خول را اث ات کید حدفل س له می گبشت ف راه برای غزیسراجان جهوانی که
لر پی وجرب های وازه بولند هموار شده ف زمان آن رسیده بول ک غهزل از بهرج عهاج پهاجین بیاجهد ف بها فاژگهان ،
وصافجر ف ورکیب هاجی ک فنم آن ها از لاجره ی لرک عمومی خارج است  ،خداحافظی کیدا
با من برقص ف لال بزن«هاااابلیدور»!
آقای ض ط صوت!بفرما بلیدورااا(مسیحا)13 :1823،1
ووماس اییوت لر مقای «موسیقی شعر» می گوجد «:شعر باجد چیان پیوند استواری با ودافل زمان خول لاشت باشهد که
خوانیده جا شیونده ب وجد :اگر می ووانستم ب طرجق شعر گفت ف گو کیم،ب همهین شهیوه مهی باجسهت سهخن مهی
راندم»(اسکات )28 :1832،ف غزل مدرن با ب کار گیری زبان غیر فاخر از طرجق افهزاجش کمهی فاژگهان ف گرجهز از
قیدهای لست ف پاگیر فاژگانی ووانست وا حدی اجن انتظار را لر حوزه ی شعر ک سیک برآفرله سازلا
شمشیر ن  ،گلوی ک جاری ست لر ی ت
جای هزار بوس ی کاری ست لر ی ت
مثل چراغ قرمز لر چار را ه ها
هر چارشی نسل اناری ست لر ی ت
وو جک ستون س زی از آن چل ستون ها
ک آشیان هر چ قیاری ست لر ی ت(لانشمیدی،وارنمای شخصی)
متأسفان لر سال های اخیر ناپختکی ف هیجان های غیر شاعران ی شماری از شاعران جوان ک لرک لرستی از اجن
امکان جدجد زبانی ف فاژگانی غزل نداشتید ب ابتب ال زبان غهزل مهدرن انجامیهد وها جهاجی که فاژه ههای رکیهک ف
مستعجن نیز ب حرجم های شاعران راه جافتیدا
8ا شالوده شکنی در به کارگیری قافیه

لر قایب های ک سیک  ،قافی از ارکان شعرمحسوب می شول ف چون لر اججال موسیقی کیاری نقش لارل  ،اهمیتهی
مضاعف پیدا می کید ا قافی ب عیوان جکی از محوری ورجن ارکان شعر  ،ن وینا لر شعر میظهوم فارسهی  ،بلکه لر
شعر جنان لارای جاج اه ممتازی استا
برای عییی ور شدن بح

ب نمون هاجی از کاربرل قافی ف نقش موسیقاجی آن لر گزاره های چید نمونه شهعر غیهر

فارسی اشاره می شول:
8ا-1پل ورلن(فرانسه)
Elle parle aussi de la gloire
D’être simple sans plus attendre
Et de noces d’or et du tender
Bonheur d’une paix sans victoire
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf epithalame
Allez, rien n’est meilleur à l’âme
!Que de faire une âme moins triste
Elle en peine et de passage
L’ame qui souffre sans colere
!Et comme sa morale est Claire
Ecoutez la chanson bien sage
ف نیز می گوجد از فخر ساله بولن/ف لج ر اما برلبار ن ولن/ف از سایرفز پیونهدهای زرجهن/ف نیک ختهی لییشهین جهک
صلح بی ظفر/اجن نغم ی ماندگار را پبجرا شهوجد/لر مدجحه ی سهاله ف بهی پهرفای همسهران/رفح را از آن بنتهر
نیست/ک از رفان لج ری غم بزلاجد!/رفح محزفن ف لر گبر است/آن ف رفح ک بی خشم رنج می برل/ف انهدرزش
چ رسا ف رفشن است/اجن آفاز فرزان را بشیوجد(فرین)58 :1821،
8ا -8مارینا تسو تا (روسیه)
Прочти, – слепоты куриной
- ,И маков набрав букет
Что звали меня Мариной
И сколько мне был летا

وو می خوانی/ب سان لرخششی مافراجی/شکوف های سرخ بر وی ی چمن/ف آن اه آهست ورممارجیاا/وارجخ  :وویهد ف
مرگ من(.وسووا ،وارنما)
8ا -8والتر دالمر(انگلیس)

Though every word he spake
Fell echoing through the shadowiness of the still house
From the one man left awake:
Ay, they heard his foot upon the stirrup,
And the sound of iron on stone,
And how the silence surged softly backward,
When the plunging hoofs were gone.
لر ساج فاری ِ خان ی بی پوجش/بازپیچید ف فرفمرل/از ج ان آلمی ای ک بر جای مانده بول/آری! آننا را گهوش بها
صح تِ رکاب ف پای ِ مسافر بول/ف صدای آهیی بر سیگ/ف بدان سان سکوت اندک اندک پس مهی نشسهت/آن لم
ک سم کوب ها وا لفر رفت بولندا(لالمر،وارنمای(vazna
ب عقیده رفمن جاکوبسن  ،خوانیده ی جک شعر  ،لر هی ام خواندن اثر ب صوروی زنده لف قسهم آگهاهی را وجربه
می کید  :قواعد سیتی حاکم بر شعر ف نو آفری هیری ب هیأت وخ ّی از اجن قواعد ا جاکوبسن وصرجح می کیهد که
«نوآفری را لقیقاً لر وقابل با زمیی ی سیّت می ووان لرک کرل»ا(اسکویز)181 :1831،ا
غزل مدرن با اجن لجدگاه ک قافی با حضور غیر قابل انع اف خول لر آخر هر مصراع  ،باع

هداجت هن ف وخیهل

شاعر ب بن بست ابیات می شول  ،با لخایت لر شکل کلمات هم قافی  ،متن را از وسلّط قافی می رهاند:
لف وا ستاره رسیدند شال  ،حتّی بی ↓
خیال هرچ ااا ،ک بول آسمان هیوز آبی

لف وا ستاره رسیدند وا ااا ،نمی لانم
لف وا ستاره ی لن ای لار اما بی ↓
نشان گبشت  ،جکی شان ف ناگنان گم شد
لرست ووی همان رفز -رفز منتابی-
هارفید بلوم می وجد  « :خول شعر ب ما می آموزلک برای طرح معیا باجد شکل را لر هم شکسهت »(احمهدی:1833،
 )832ا اگر چ هیچ گاه ب طور ق عی نمی ووان حکم صالر کرل ک وسافی ارکان عرفضی ف نیز وکرار مهیظّم قافیه
لر شعر ک سیک باع

ب بید کشیده شدن اندجش  ،عاطف ف صور خیال شاعر می شول م اما لر هم شکستن شهکل

بوطیقاجی ب کارگیری قافی  ،لر فاقع موجب استفاله از ظرفیت ها ف امکانات لج ر آن  ،برای نزلجک شدن به فهرم
پیشینالی غزل مدرن می گرلل:
جنان گبشت ف هی یحظ یحظ کوچک شد
فآمدم ب همان جای افیم وا ااابی↓
خول از خولم شدم ف جک ستاره لجدم ک
ب گیسوان خولش باز می لهد وابی
لیم ستاره ی لن ای لار می خواهد
ووجی ستاره اااوو اااای اااآی  ،رفسری آبی !(گلیجی)88 :1823،
رفجکرل ب چیین شیوه ای لر سرفلن لر فاقع نزلجک شدن ب جرجان خول ب خولی شعر ف زاجش ط یعهی وهر آن ف
فاصل گرفتن از پاجان متصوری است ک لر اثر رعاجت نظم م تیی بر وکرار قافی اججال می شول ا
.8ایجاد فضای محذوف
اججال فضای محبفف لر شعر باع

می شول ک مخاطب از موضع انفعایی خول ک نقشی جز خواندن ف شهییدن ف

سرانجام پبجرفتن معیی آن ندارل خارج شول ف نقشی فعال پیدا کید  ،وا آن جا ک لر معیی بخشهی به شهعر سهنیم
گرلل:
صدا  ،صدای م آیول مرل  ،باران ف ااا
صلیب سربی  -فرمان ویر باران ف ااا(میرزاجی)36 :1832،

لر بیت باال  ،رلجف ب صوروی انتخاب شده ک خوانیده را فالار ب سیید خوانی می کید ا اجیجاست ک مخاطب بها
قرار گرفتن لر فضای شعر  ،خول را ب حس ف اندجش ی شاعر نزلجک می کید ف لر نتیج برای رسیدن به معیها ،
ناگزجر از لخایت لر م تن ف مشارکت لر وکمیل شعر است ا اججال فضای محهبفف ف سفیدنوجسهی که همزمهان بها
فرفل وعارجف پسامدرنیستی ف ب لن ال وجرب هاجی بهرای جهافتن مؤیّفه ههای شهعر پسهت مهدرن  ،فارل حهوزه ی
شعرهای میثور گرلجده است  ،لر قایب های ک سیک نیز ب عیوان ش رلی قابل اطمییان می وواند ب فاصل گیهری
مخاطب از نیت مؤیّ ف (شاعر ) ف و دجل آسانتر متن خواندنی ب متن نوشتیی کمک کید ا
سفید نوجسی لر غزل مدرن لر فاقع پبجرفتن مرگ مؤیّف است ا اجن بافر لر له ی هفتال قرن بیستم مهی لی ف از
هن نظرج پرلازانی چون بارت ف فوکو نشأت گرفت ف لر له ی هفتال شمسی شاعران اجهران لر حهوزه ی شهعر
سیید ب و یین ف ورفجج آن پرلاختید ف لر له ی هشتال ب طور گسترله ب ساحت شعر ک سیک فارل شهدافوکو لر
مقایه ی «مؤیّهف چیسههت؟» مههی نوجسههد«اکیههون ن ههارش به کشههتن ف پههیش از همه به کشههتن مؤیّهف رسههیده
است»(احمدی)833 :1833،اپس اجن وینا مؤیّف(شاعر)نیست ک لر آفرجیش ،وکمیهل ،خهوانش ف وأفجهل اثهر نقهش
لارلم بلک مخاطب هم لر ومام فراجیدهای میتنی ب آفرجیش وا خهوانش اثهر مهؤثّر اسهتابارت ههم عقیهده لاشهت
ک « فحدت جک اثر جا متن ن لر م دأ آن بلک لر مقصد آن (مخاطب)قرار لارلابارت ثابت مهی کیهد که اجهن زبهان
است ک سخن می گوجد ن مؤیفاهمچیین ب اجن نتیج می رسد ک اجن مخاطب است ک سازنده ی معیاست ف ب
متن معیا می لهد ن شخص مؤیّف»ا(مقدالی)158 :1832،
بارت ف همفکرانش از مرگ جا حبف مؤیّ ف لر حین آفرجیش متن سخن ن فت اند م پس شاعر غزل مدرن جک گهام
فراور نیز رفت ف با فاسیاری الام ی شعر ب مخاطب از طرجق سفید نوجسی لر حین سراجش راههی بهرای کمرنهگ
کرلن نقش خول لر وکمیل اثر جافت است:
ق ار  ،لر هیجان گبشتن از پل ف بعد ااااا
کیار رجل  ،وو بولی ف شاخ ای گل ف بعد :
گلی رها شده بر آب چید ماهی سرخ
صدای گیگ ق اری ک رل شد از پل ف بعد ااا(میرزاجی)15 :1832،

لر فضای محبفف  ،لر فاقع اجن مؤیّف است ک حبف می شول  ،ن معیها ا بها حهبف مؤیّهف  ،خوانیهده ی شهعر
فرصت ظنور می جابد ف با ظنور خوانیده  ،معیا نیز آفرجده می شول ا بیابراجن می وهوان گفهت  :فضهای محهبفف ،
وأفجل پبجرورجن نق

ی متن ف محل وویّد معیاست ف لر صورت کاربرل لرست  ،هر نق ه ی سهفید لر شهعر مهی

وواند  ،ب عیوان نق

ی افج نیز ولقّی گرللا

نام را باز کرل  ،جک جمل :
عشق اجن بول  ،خان ات آبال!؟
 :عصر شی چ نفرت ان یز استمرل آهست گفت ف راه افتال
پاکت نام را ک لفر انداخت
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ص ح جکشی لر خ ر گفتید:
مرگ جک عشق اوفاق افتال(ع اسلو)51 :1821،
-1بکار گیری زبان محاوره در متن زبان قاعده مند
پیش از آن ک غزیسراجان موج مدرن ب لر هم آمیزی زبان محافره ف لستوری لر شعر رفی بیافرند اجن رفجکرل لر
شعر ک سیک فاقد نمون ف مصداق بولا پافشاری اهل الب بر زبان رسمی لر سراجش ف ن ارش  ،اجازه ی خهرفج
از زبان معیار را ب هیچ کس نمی لالازبان محافره  ،نزلجک ورجن زبان به مخاط هان شهعر اسهت ا حتهی مخاط هان
خاص شعر هم لر گفت وهای رفزمرّه از زبان محافره بنره می گیرنداغزل مدرن برای نفو بیشتر لر هن مخاطهب،
آن جا ک الزم باشد با فاصل گیری از زبان رسمی ف لستوری  ،ب زبان محافره نزلجک می شول :
هوای اجن هم سربی ف اجن خیابان وا ↓
چراغ قرمز بعدی شرفع شد [ ،حاال↓
وو ماندی ف من ف سی ار نیم سوخت ام

بدفن حوصل پشت چراغ قرمز ها :
«:-غزل بِخون ک لیم وی

آسمونی من !

بخون همون غزیی ک شرفع می شد با ↓
ااا(س نق

)  ،بعد کسی عاشق وو می شد  ،ااان -

وو عاشقش شده بولی  ،ق ول کن آقا !»(محمدپور)15 :1825،1
ب کارگیری اجن شیوه  ،ارو اط آ سان با خوانیده جا شیونده را امکان پبجر می کید ا چیان ک لر شعر باال مخاطهب بها
وغییر نوع گفتار  ،لر فضای میان بیت لفم ف سوم  ،لچار وعلیق می شول ف ب ناچار لسهت به انتخهاب مهی زنهد ا
انتخابی ک س ب می گرلل فی لر هی ام فرفل ب متن  ،خول را جانشین جکی از صدا هها ولقّهی کیهد ا از یحظه ی
فرفل مخاطب ب متن ،شاعر ب حاشی رانده شده ف لر نتیج هداجت ب سمت معیها ( معیها پهبجری ) بهر عنهده ی
مخاطب گباشت می شول ف اجن جعیی آغاز مکانیسم وأفجلی اثر ا از طرفی لج ر  ،گرجهز از زبهان لسهتوری به زبهان
محافره ف برجست سازی زبان از اجن طرجق  ،ضمن معرفی کارکرلهای چیدگان ی زبان  ،موجب اججال فرم وازه لر
قایب های ک سیک می شول ا وجرب ی چیین ش رلی مشرفط ب اجن ک ب بافتار کلی شعر آسهیب نرسهاند  ،مهی
وواند لر مسیر وکاملی غزل مدرن ف بررسی پیشینالات وازه ی قایب های ک سیک مورل ووج قرار گیرلا
.5التزام به روایتمندی(بیان روایی)
شعر ک سیک لر طول قرن ها وجرب همواره برای بیان ف انتقال پیام  ،از شیوه ههای ووصهیفی بنهره گرفته اسهت ا
کارکرل فصفی باع

می شول ک شعر فابست ی اش را ب موضوع رفاجی از لسهت لههد ف لر نناجهت به ووصهیف

موضوع جا پدجده های خاص بیرلازل ا هدف ووصیف ،ایقای وصوجر ف وجسم موضوع ب همان گون اجسهت که لر
فهل ی افل ب چشم ناظر می آجد ا لر ووصیف ،مهتن موضهعی میفع نه لارل ف فاقهد هرگونه کهیش جها فاکهیش
پراگماویک زندگی می باشد :
از رفز لست رل ب باغ ف بنار وو
لارم غییمت از وو  ،گلی جالگار وو
پاجیز را مع ّل وقوجم کرله است
لر من مرفر باغ همیش بنار وو

از باغ رل شدی ک کِشد سرم وا ابد
بر چشم های میشی نرگس غ ار وو ااا(میزفی)881 :1836،
اگر شاعر بخواهد چ ون ی ظاهری چیزی ف جا احساس خول را نس ت ب آن چیز بیان کید از بیان ووصهیفی ف اگهر
بخواهد ب وجد چ اوفاقی افتاله است از بیان رفاجی بنره می گیرل ارفاجت نوعی از بیان البی است ک همراه با نقهل
حوالث ف رخدالهای متن لر طول زمان شکل می گیرل الر فاقع رفاجهت  ،گهبر از مرحله ی «بحهران هوجهت»به
مرحل ی «کشف هوجت »جا «شیاخت»استا
زمانمیدی فجژگی اصلی رفاجت است ا ب وع یر جراید پرجیس  -رفاجت شیاس آمرجکاجی « -رفاجت بها پدجهدآفرلن
آنات مختلف زمانی ف برقرار ساختن پیوندی میان آ ن ها ،با گیجاندن ای وهای معیالار لر زنجیره های زمهانی ،بها
اشارت لاشتن بر پاجانی ک وا اندازه ای محاط لر آغازگاهی بوله است ف آغازگاهی که رف به سهوی پاجهانی لارل،
باآشکارساختن معیای زمان ف وحمیل معیا بر آن ،زمان را می خوانهد ف به مها مهی آمهوزل که زمهان را چه طهور
بخوانیم»(قاسمی پور185 :1823،ف: )186
ی خید زل ب ساعت رفی جلیق اش م
فرقی نداشت ،ساعت ف رفز ف لقیق اش
مو شان کرل  ،رجش وراشید  ،ع ر زل م
اجن بار  ،هیچ حرف ندارل سلیق اش
بر صیدیی نشست  ،فَ ک رجت زل ب پیپ م
لستی کشید رفی وفیگ عتیق اش
:همراه اجن چقدر پدر قوچ ف میش کشت مخول را فیی ن  -مثل زن با سلیق اش ااا
کاریو گیزبرگ با وش ی رفاجت ب شکار  ،وع یر جای ی ارائ می لهد ا فی می گوجد ک «نخستین رافجان شهکارچیان
بولند ا آننا می ووانستید سلسل ای از حوالث ب هم پیوست را وا نتیج ی نناجی آن جعیی شکار جها کشهف ههوجتی

خاص لن ال کیید » (احمدی )126 :1833،ابا استقراء ب اجن وع یر می ووان نتیج گرفت ک لر رفاجت آن چ حهائز
اهمیت می باشد  ،ع ارت است از نقل سلسل ای از حوالث ب هم پیوست وا نتیج ی نناجی :
لر یوی ی وفیگ  ،گلوی گباشت  ،گفت :
آلم چ فرق لارل  ،قلب ف شقیق اش ؟
شلیک !گمپ!ااابعد گلی مخملی شکفت
بر لکم های وی ل رفی جلیق اش ! (میرزاجی183 :1832،ف)181
کرجستین متز -رفاجت شیاس ساختارگرا -ای وجی را برم یای رفاجت سییماجی ارائ کرله اسهت که لر آن از وصهوجر
ثابت کارفانی لر بیابان استفاله می کید ف می گوجد «:جک نما جا پ ن سییماجیِ بدفن حرکت ف مجزا از لج ر وصافجر
ک مربوط ب ناحی ای از بیابان باشد ،جک «وصوجر» است( جعیی فضا -مدیول -فضا  -لال )مچیهد په ن متهوایی ف
محدفل از همین کارفان لر بیابان ،جک«ووصیف» را فراهم می آفرل جعیی( فضا  -مدیول  -زمان  -لال )م چید پ ن
متوایی از حرکت جک کهارفان لر مسهیر بیابهان سهازنده ی جهک «رفاجهت» اسهت(جعیی زمهان – مهدیول -زمهان-
لال)»(قاسمی پور)182 :1823،پس زمان عامل ساختارلهیده ی رفاجت است ف رفاجتمیدی غزل مدرن امکانی اسهت
ک س ب می شول متن از موضع انفعایی ف بی کیش خارج شول ف مخاطب را ب لن ال خول بکشاند،ش ی فراجیدی ک
لر لاستان اوّفاق می افتد:
با جک لفچرخ آمد ف ی خید زل  ،گبشت
ورکش نشست بول ،زنی شکل «بد گبشت»!
چیزی ن فت  ،هیچ خداحافظی نکرل
لستی وکان ندال ف فقط زنگ زل  ،گبشت
بعدش زنی جوان ک ب من اعتیا نکرل
با چتر ف عییک ف شیل ف جک س د گبشت ا
جک نوجوان ک قوطی خایی قرص را
لر لست می فشرل ک «اجن هم سید»گبشت
بعداً ش ی لینره جک رفحِ ناشکیب
لن ال اف ب قصد «کجا می رفل؟» گبشت؟

از وق وق مدافم پیری عصا زنان
وا اف عصا شکست ف هم از کای د گبشت،
وا زجر بی خیایی آفاز زل گبشت،
(با خواندن مکرّر «آری زحد گبشت»)↓
ازمن گبشت پرسشی از اض راب  ،خیس:
لزلان از هجوم سفر می ووان گبشت؟
آجا لرست می شیوم؟فقت من رسید،
جا ن ااازمان «نوبت من می رسد» گبشت؟
امرفز نیز نوبت من با هزار ورس
از بیخ گوش با لف س «موال مدل»گبشت
با اجن هم شب آمد ف ورسی هیوز هست
رفح من است جا ک کسی با شمد گبشت؟(مسیحا88 :1823،1ف)81
.6بکارگیری گزاره های موقوف المعانی:
جکی از شیوه هاجی ک لر سرفلن غزل های مدرن ب کار گرفت مهی شهول  ،اوصهال معیهاجی مصهراع ههای زفج به
مصراع های فرل ما بعد است ک با لقت لر وجرب های ارائ شده می ووان آن را ب عیوان جک فجژگی مورل بررسهی
قرار لالا ای ت از نوعی اوصال مصارجع با عیوان «موقوف ایمعانی »لر فن بدجع جال شده اسهت ف مثهال ههاجی از اجهن
لست را لر شعر شاعران قدجم می ووان جافت :
اجن حدجثم چ خوش آمد ک سحر گ می گفت
بر لر میکده ای با لف ف نی ورساجی ↓ :
گر مسلمانی از آن است ک حافظ لارل
آه اگر از پس امرفز بول فرلاجی (حافظ،لجوان اشعار)
ف نمون ای لج ر:

صیما قاعده ی بخت من اجن است ک وو↓
ب ری لل ز من ف شرط چیین است ک وو↓
ایتفاوی ب من سوخت خرمن نکیی
بر من اجن محیت ف اندفه از اجن است ک وو↓
جور ف اندفه ف جفا ،پیش ف عالت سازی
اندرجن شنر مرا از چ جقین است ک وو↓
خون عشاق برجزی ک محابا نکیی
زاهد شنر از آن گوش نشین است ک وو↓
ز خدا شرم نداری ،ز کَسَت فهمی نیست
وو بر آنی ک هم شنر بر اجن است ک وو↓
می کیی جور ف جفا بر لِیَک «ابن عمال»
وا ب حدی ک پدر بر سر کین است ک «وو↓
وا ب کی لر غم آن ماه نشییی؟»گفتم:
«پسرت نیز چیین بی لل ف لجن است ک وو»!
اجن غزل را شاعری ب نام ابن عمال سرفله ف لکتر محمدرضا ورکی آن را از لستورایشعرا (ب نقل از کتاب نقد البهی
لر س ک هیدی نوشت ی لکتر محمول فتوحی)لر وارنمای شخصی خول نماجش لاله ف عیوان کرله است« :اگر اجهن
ابن عمال همان سراجیده ی له نام ی معرفف رفض ایمح ین باشد از شاعران قرن هشتم هجری است امها فهارغ از
سراجیده ی اجن غزل ،باجد عرض کییم ک لر رفزگار صفوی ب اجن قسم سرفله ها «غزل مسلسل» جا «شهعر سلسهل
بید» می گفت اند ک اقسام آن را لکتر فتوحی لر  158وا  155کتاب مزبور برشمرله اند(» .ورکی،وارنمای شخصی)
ای ت شماری از اهل نقد،اجن شیوه را لر شعر قدما نوعی وفیّن می لانید ف شاعران امرفز را هم پی رف اراله ی وفیّیی
نسل گبشت می شمارندا فیی فاقعیت اجن است ک لر غزل مدرن استفاله از گهزاره ههای موقهوف ایمعهانی بهدییل
رفاجتمیدی(بیان رفاجی) آن ف استواری ساختار معیاجی غزل برمحور طویی(عمولی)استا

رفجکرل ب چیین شیوه ای باع
مصراع لر هر نق

می شول ک شاعر پاجان مصراع را پاجان سخن خوجش نداند  ،بلک پس از اومام هر

ای از ک م  ،سخن خول را لر مصرا ع بعدی الام لههد ا آن چه که اجهن فجژگهی را لر غهزل

مدرن برجست می کید اجن است ک لر اجن ق یل اشعار بعضاً اوصال مصهارجع بها انفصهال کلمهات جها ع هارت ههای
ورکی ی ف اججال نوعی آشیاجی زلاجی نحوی نیز همراه می باشد :
چقدر لف ر ،ن  ،نزلجک می نشییی  ،با ↓-
فجول اجن ک خیال وو یحن لرل  ،هیوز ااا(ناصر نصیر)88 :1823،
لر بیت باال  ،انفصال لر ع ارت «با فجول اجن ک »رخ لاله است ا ب طوری ک جزء «با»لر مصهراع فهرل جها مانهده
است ف مصراع زفج با ساجر اجزاء ع ارت آغاز می شول ا گو اجن ک شاعر با اومام مصراع فرل هیوز سهخیش را به
پاجان ن رله ف ب ناچار پیشوند «با» را همان جا رها کرله است ا از طرفی لج ر چیین گسسهت هها ف پیوسهت ههاجی
باع

استحکام ارو اط زنجیره ای مصارجع ف ابیات ف سرعت بخشیدن ب حرکت اروفاعی شعر می گرلل:

ماه فکر می کید  ،اف چ فکر می کید
مرل آه می کشد  ،چید نق

(ااا)لست رل

می زند ب سیی اش زن  - ،زن ک ف سد ↓
می شول –«جلو نیا » -جیغ  ،سیلی ف ی د (مسیحا)188 :1828،8
ف مثایی لج ر:
یعیت ب رفزگار ک ما را لف نیم کرل
چیزی ش ی «وو » ک میت را گرفت بول
ک افال «گرفت لیم » ثانیاًااا ش ی ↓
ویره ومام ثانیاًت را گرفت بول!!(موسوی،وارنمای شخصی)

فنمون ای لج ر:

با ن اهی ب لستخط ،ی خید
بر ی ش خشک شد زنی از جال↓-
رفت را ناگنان ب جال آفرل
س ز پوش ف نجیب ف با رانزالااا(ع اسلو)58 :1821،
3ا گرجز از وعین متافیزجکی فاژه ها
استعاره لرک انتزاعی از فاژگان است ا لر استعاره معیای قاموسی ف راستین فاژه نالجده گرفت ف معیاجی لج هر از آن
لرجافت می شول ا ب ع اروی لج ر لر بیان استعاری سخن  ،مستعار ی همواره مغلوب مستعار می است :
زیف پر پیچ بر شکست ب گل

چشم پر خواب سرم کرله ب ناز

پر فاضح است ک لر بیت باال « ،گل»لر معیای حقیقی خول ب کار گرفت نشده ف استعاره ای اسهت از رخسهار جهار
(استعاره مجرّله ) از اجن رف لر اجن بیت « ،گل»هوجت فیزجکی خول را از لست لاله ف هوجت متافیزجکی ( اسهتعاری
) جافت است ا
لر له ی لفم قرن بیستم لر رفسی مکت ی پاج گباری شدک ب جی ش«آکم اجسم »شنرت جافهت ا پاجه گهباران
اجن جی ش ( آنا آخماووفا  ،نیک ی گومیلیف ف میخائیل کوزمین ) عقیده لاشتید ک فاژگان از هوجهت اصهیل خهول
ونی گشت اند ف باجد آننا را بازجابی نمول ا لربیانی ی آننا آمده است « :برای ما جک گل سرخ ب فاس

ی گل هرگ

ها  ،رنگ ف بوجش  ،لفباره ب صورت گل سرخ لر آمده ف هیچ رب ی ب عشق رازناک ف جا هر چیز لج هری نهدارل
ا»(آخماووا)13 :1833،
سر پیج های شعر با لستان اججاز،
افرا گرفت از من فیی لر قص ام بازااا ↓
ااابول ف ن ول ف لج ری هی رفت ف آمد
اجن بار رفتن با غزل می گرلل آغاز

شیراز بول ف حافظی مسوز ف آفاز
شیراز بول ف لل لل لیتیگ جک سازااا
فایی فرق خورل ف کسی اص ً نیامد!
ن شاه ف ن وک!ن لل بی بی ف سربازم
شعر از نو  ،عشق از نو،غزل از نو،من از نو
اص ً بیا لر قص « طرحی نو لر انداز!»(مرزبان853 :1823،ف)852
ای ت گرجز از زبان اس تعاری لر شعر وینا ب آکم اجستنا محدفل نمی شول ا جی ش مدرنیسهتنا نیهز لر آغهاز سهده ی
بیست  ،استعاره ی شعری را مرلفل لانست ا نظرج پرلازانی چون گووفرجدبن  ،کارل اشتر نناجم ف وئو لفر وهاگر بها
رفجکرلی اکسیرسیونیستی ب البیات  ،راز شاعری را لر رهاجی از اسهتعاره لانسهتیدا به عقیهده ی آننها  ،اسهتعاره
ماهی ت راستین فاژگان را از لجد مخاطب پینان می کید ف اجن خ ف وعند شاعر است ابه ع هاروی لج هر لر زبهان
استعاری  ،فاژگان لر جاج اه خول نیشست اند  ،بلک جانشین فاژگانی لج رندا ن اه کیید ب کاربرل کلمات «یعهل »،
«ان شتری »«،ن ین »لر اجن بیت حافظ:
از یعل وو گر جابم،ان شتری زننار

صد ملک سلیمانم لر زجر ن ین باشد

لر مقابل نظرج های استعاره گرجز  ،نظرج پرلازی چون نیچ  ،میش اصلی ف گوهر زبان را اسهتعاره مهی لانهد ا از
لجدگاه اف  ،حقیقت همان چیزی است ک لر لرفغ پینان شده است ففجژگی استعاری زبهان  ،شهاعران را به لرفغ
پرلازی فالار می کید ا
شعر مدرن  ،ن از متافیزجک فاصل ی جدی می گیرل ف ن فاژه ها را از هوجت فیزجکی شان جدا می کید  ،بلکه لر
فاصل میان فیزجک ف متا فیزجک وجلّی می جابد :
لفباره ساعت هفت قرار  /بعد از ظنر
ف رقص عقرب ها بر مدار  /بعداز ظنر
لفساج ااالفش ح ااافاااپا ب پای هم با هم
لف رفح خست ف لف بیقرار  /بعد از ظنر
همان قرار  ،همان کوچ  ،رفزی از اسفید

ف ع ر بی رمقی از بنار  /بعد از ظنر
صدای سوت قراری ز لفر می آجد
صدای حالث ای مرگ ار  /بعداز ظنر ااا
غزل مدرن هم پدجده ها را لر وقابل «حضور – غیاب »می لانهد ف همه چیهز لر آن بها گهبر از موقعیهت حضهور
شیاخت می شول ف معیای هر کلم نیز با لرک وسلسلی از موارل حضور آن همراه است ا به عیهوان مثهال حرکهت
ق اری را از نق

 U1ب نق

 Unلرنظر ب یرجد ا بین اجن لف نق  ،بی نناجت نق

فجول لارل ک ق ارهر یحظه

لر جکی از نقاط قرار می گیرل .بیا بر اجن لر هیچ یحظ ای حرکت نمی کید ا حرکت فاقعیتی اسهت  ،متهافیزجکی ف
وینا با وماجز از متافیزجک حضور  ،لرک شدنی است ا بیابراجن U1ف Unمعیای فیزجکی ف متافیزجکی حرکت از لجهد
ناظر لر فاصل ی بین نقاط است ا
ق ار ساعت هفت ف ستونی از ورحیم
ف شرح وازه ای از انتظار /بعداز ظنر
سکوت ااا رجل اااصدااااجاله های بی برگشت
سکوت ساله ی لن ای لار  /بعد از ظنر
ومام شد ب همین سالگی ک می بییید
رلجف ساله من از ق ار  /بعد از ظنر (سق طونی)186 :1823،
عییی گراجی ف لعوت فاژه ها از جنان خیال ف فهم ب لنیای حضور ف کهم رنهگ جلهوه لالن وشهخّص مهافراجی ف
متافیزجکی اشیاء  ،پدجده ها ف حایتنا از فجژگی های غزل مهدرن اسهتا لر عییهی گراجهی همه چیهز لر خهول فاژه
خ ص می شول ف ب زبان رفمن جاکوبسن «فاژه همچون فاژه ب کار میرفل ف ن چونان جانشین ساله چیزی جا بیان
احساسی»(احمدی)31 :1833،
2ا لجداری شدن موسیقی کیاری
میظور از موسیقی کیاری لر شعر ک سیک  ،همان موسیقی ناشی از حضور قافی ف جا رلجف  -قافی لر ابیات است
ا شکّی نیست ک قافی ف رلجف لر اججال نوعی موسیقی م تیی بر اشتراک حرف جا حهرفف لر کلمهات وهأثیر گهبار
بوله ف حضور آننا باع

افزاجش بار موسیقاجی شعر می شول :

ما را میفکیید ک ما خول فتاله اجم

لر کار عشق ون ب ب لر نناله اجم

لر بیت باال همحرففی کلمات «فتاله اجم»ف «نناله اجم »ف هم آفاجی لف جزء «فتال »ف«ننال» وهأثیر مسهتقیمی لر اججهال
موسیقی کیاری گباشت است ا لر ابیات مرلف وأثیر موسیقی کیاری از اجن حد نیز بیشتر است ا لر حقیقت شاعران
فارسی زبان از رلجف برای وکمیل موسیقی ف فزن شعر سول می برند :
ما فتی بر وواجم ف وو فتی بر آجی

ما را ن اه لر وو  ،وورا اندر آجی

وعرجفی ک ارفپاجیان برای قافی ارائ کرله اند ف نیز ارو اط معیاجی کلم ( rhymقافی )با  ( rhythmضرباهیگ )لر
زبان ان لیسی مؤجد اجن حقیقت است ک لر شعر ارفپا  ،نقش موسیقاجی قافی ف ارو هاط آن بها فزن شهعر بیشهتر از
وأثیرهای لج ر آن مورل ووج است ا
پر فاضح است ک لر شعر ک سیک وأثیر رلجف ف قافی لر وکمیل موسهیقی شهعر ف اججهال موسهیقی کیهاری غای هاً
خاصیت شییداری ف عالت گرا لارل ا اما وجرب های مدرن غزل  ،افالً لر بسیاری از موارل نس ت ب حضور رلجهف
لر شعر بی اعتیاست ف ثانیاً ب لییل وأکید بر ساختار اروفاعی شعر  ،از قافی ب گون ای سول مهی جوجهد که وهأثیر
موسیق اجی آن بر هن خوانیده بیشتر از طرجق فجژگی لجداری ف اجکونیک پدجدار گرلل:
آهای مثل همیش ک مثل ماجی  ،ما
ف مثل  83ک ( -مینای)(=1مسافی) با ↓
شما ک چای برجزم ک بعد می فنمید
ومام لاغی من را ف بعد چاجی را
چنار خان ک با گوش های منتابی
همیش طوسی ف با راه های آبی وا ااا
لر مثال باال  ،اوصال مصراع های لفم ف سوم از طرجق حرف اضاف «با»ک لر جاج اه قافی قرار گرفت با ضمیر «شما
»(مصراع سوم )لجدگان ف هن خوانیده را پیش از آنک متوج ی نقش قافی ای حرف «با»لر شعر کید  ،به شه رل

ب کار گرفت شده لر اوصال اجن لف جزء (با ف شما )مع وف می کید ف از ارزش شییداری قافی مهی کاههد ا ف نیهز
کیفی ت عملکرل قافی لر اججال موسیقی لجداری لر بیت زجر ک از ووضیح بیشتر بی نیاز است :
ک عصر کوچک جک شی های ساعت وان
مرا مرفر ،مرفری ک اوّفاقی جا ااا
س م مثل همیش ف ل س ت ه ا ی ش م ا
ب رفی م ف ه ا ی م  ،قنوه ای بخوابیدا ! (قنرمانی)88 :1821،
شاجد بتوان ب طور وجربی ب اجن نتیج رسید ک وأثیر موسیقی کیاری بر ههن مخاطهب از طرجهق لجهدار بیشهتر از
شییدار است ا زجرا وینا از راه لجدار است ک مخاطب ناگزجر می شول وا موقعیت آجکونیک قافی را پیدا ف لرک کید
ف کیفیت حضور آن را لر کل شعر ب خاطر بسیارل ا
1ا وکثّر صداها لر متن از طرجق اججال لجایوگ
مونویوگ لر شعر باع

می شول ک مخاطب بدفن فارل شدن ب متن مورل خ اب قرارگیهرل ف به ع هاروی وسهلیم

شعر شول ا شیوه ای از وک گفتاری ک لر البیات لاستانی ب آن وک گوجی نماجشی گفت می شول  ،معموالً لر شهعر
ک سیک ب شکل وعمیم جافت ای برفز نموله است ا مونویوگ جکی از عوامل اصلی باز لارنده برای رسیدن ب شهعر
های چید صداجی است ا هر چیدبرقراری لجایوگ لر شعررا ب صراحت نمی ووان موجد شعر پلی فونیک لانست ا
کم نیستید آثاری ک لر آننا شخصیت های گوناگونی حضور لارند ف هر کدام بازواب ن اهی لج رگون اند فیی به
هیچ فج چید صداجی محسوب نمی شوند ا اما لجایوگ از آن جنت ک باع

کم رنگ شدن صدای غایهب ف جکّه

لر متن می شول می وواند شعر را ب سمت کانون های چید صداجی هداجت کید ا
بیوجس«آب»،جار بزن«:نان» ومام شد
آن فاژه های ولخ لبستان ومام شد
بابا  ،لرخت ،لاس،ک وور،قفس[سکوت]

:آقا!اجازهااا؟لجکت هامان ومام شد***
جالش ب خیر،طعم یواشک  ،غرفر فقر
لر جیب آن فرشت ی شی ان ومام شد
فکر فرار ساعت جک امتحان سخت
با قرمز جرجم چ آسان ومام شد
:بیوجس«گرگ آمد» ف خط خورل خیده هالج ر لرفغ وجی چوپان ومام شد
بیوجس لرس آخر جغرافیای ما
با نقش ی مچای ی اجران ومام شد
:آقا اجازهااا؟خون شنیدان چ می شول؟آموزگار«:هیس!پسر جان! ومام شدااا(محمدپور12 :1823،8ف)11
لجایوگ ک لر شعر ک سیک با عیوان میاظره از آن جال می کیید  ،وأثیر بسزاجی لر نحوه ی ایقای شهعر به مخاطهب
لارل ا هر چید ب کارگیری اجن شیوه لر غزل مدرن با آن چ ک لر شعر ک سیک میاظره خوانده می شول  ،متفافت
است ا اما منم ورجن خصوصیت آن لر هم ی شعر ها  ،اججال فضای غیر خ ّی  ،خارج کرلن شعر از زافج ی لجد
اف ل شخص ف نزلجک شدن ب زافج لجد چید گان می باشد ا
غزل مدرن با چیین ن رشی  ،سعی ب فاصل گیری از فضای مونویوگ ف لستیابی ب مؤیّف ههای لجهایوگ لارل ا بهر
قراری گفت و لر شعر  ،اگرچ ب عیوان رفجکرلی نو  ،بیشتر لر وجرب های سهال ههای اخیهر شهکل گرفهت ف لر
نتیج باجد آن را همراه با پیشینالات وازه شعر ک سیک م رح کرل  ،اما چیین وجرب ای را به صهورت پراکیهده لر
شعر های برخی شاعران می ووان سراغ گرفت :

لر حجمی از بی انتظاری  ،زنگ بلید ف سوت کوواه :
 «:سیمین ووجی ؟»آفای گرمش
آمد ب گوشم زان سوی راه
جک شیش می  ،پر نشئ ف گرم  ،غل غل کیان لر سیی شاجد
راه از میان ان ار برخاست  ،بوسیدمش گوجی ب ناگاه
 «آری  ،میم »خاموش ماندم ااا «خوبی ؟ خوشی ؟ قل ت چ ور است ؟ »(چیزی ن فتم  ،راه لفر است )
 «خوبم  ،خوشم  ،ایحمد اهلل ! »(بن نانی)136 :1831،13ا وصرّف لر ساختار شکلی ( )Formal structureغزل ف استفاله از قابلیت های نماجشی متن
شعر ک سیک قرن ها با حرکتی مستقیم ایخط ف بدفن کمترجن انحراف از معیار (ای ته اگهر برخهی از بهدعت ههای
بعضی از شاعران سیت ستیز را نالجده ب یرجم )لر مسیری وعرجف شده ف غیر قابل گرجهز لر حرکهت بهول ا فجهول
وعارجف سیّ تی از شعر ف قایب های شعر ک سیک  ،س ب شد ک انحراف از قایب های وعرجف شده – حتی اگر لر
حد نحوه ی ب کارگیری قافی باشد – سیّت شکیی محسوب گرلل ف لر نتیج شاعران  ،برای لفری از مظان چیین
اونامی هیچ گاه و ش نکرلند ک خارج از چنارچوب های جزمی ،حرکهت ههای نهوجیی را لرجنهت بهر ههم زلن
ساختمان صوری شعر ک سیک وجرب کیید ا از آنجا ک غزل مدرن  ،متن را مقدم بر شکل( )formمی لاند  ،بهرای
رهانیدن معیا از بید محدفلجت های ناشی از رعاجت فرم های قرار لالی  ،گاه ب فهرم گرجهزی رفی مهی آفرل ف بها
نوعی آشیاجی زلاجی لر ساختار صوری شعر  ،ب برجست سازی معیا می پرلازل ک اجن آشیاجی زلاجی ههم از طرجهق
وغییر شکل نوشتاری ف هم از طرجق وصرّ ف لر ساجر امکانات شعر  ،نظیر قافی  ،نحهو زبهان ف اااانجهام مهی گیهرل
افجکتور شکلو فسکی لر بررسی ق ع ای از«جاللاشت های رفزان »وویستوی می نوجسد  « :وکییک هیهر  ،نها آشهیا
کرلن چیزهاست  ،م نم کرلن فرم ها ست وا لشورای ف طول زمان الراک را افزاجش لههد »(اسهکویز)188 :1831،ا
غزل مدرن  ،گاهی لر حد ضرفرت فرم قرار لالی قایب های ک سیک را لست کم از نظر نوشتن لر هم می شکید
ف با غرج گرلانی ساختار صوری  ،خول را برای رسیدن ب فرمی وازه ور آماله می کید :

چنار راه فییعصر -نم نم باران
هوای عصر غم ان یز چیدم آبان
ن اه گیج خیابان [ ،سکانس افل فیلم ]
زنی ک ف  ،ش ی همیش سرگرلان
کلوز آپ – [برف ،لفربین  ،صدا  ،حرکت ]
-

س م

 گم شو ااام ف هی بوق ممتد پیکان زن اجستاله – ک «بی اسب مرل می آجد ؟ » زن اجستاله – ک «:ک آن مرل مانده لر باران»(محمدپور)58 :1825،1شیوه ی ن ارش متفافت شعر نیز لر خارج شدن از فرم ثابت ف شکل نماجی متن وأثیر گبار است ا ای ت ن شهیوه ی
ن ارش وحمیلی  ،بلک ن ارش متفافوی ک م تیی بر سراجشی متفافت باشد ا
لر شعر باال ک چید بیت از جک غزل جازله بیتی است  ،شکل اصلی ف کلی غزل حفظ شده است ا فیی از آنجا که
اجن شعر ب صورت جک متن نماجشی رفاجت می شول  ،لر هی ام بر قراری لجایوگ از شیوه نوشتار ف ع ئم نماجشی
استفاله شده است ف لر نتیج ب صورت خول ب خول شعر ب ظاهری وازه لست می جابد ف همچیین شعر زجهر که
برشی از جک غزل است:
اااف فید صهفح

قرمهز

ف با صدای کسی  ،اجست اه بعدی وا ااا
ب مجلس ف ااا  -ف ب ساعت ک وازه  2شده
ااافبعد

ع مت مترف

پل
ها

ب
پل
ب

پا
ف

پل
ف پس زمیی لفر از پیاله رف -مرلم
ک می رفند  ،اااک می رف ااانمی رفااا آجید اااآ
ب جک نمای لرشت از جیاب صیدیی ف
نمای لفر ک از پل می رفل باال ا(قنرمانی)88 :1821،
لر غزل مدرن کارکرلهای نماجشی فاژه ها ف ع مت ها باع

می گرلل ک خوانیهده از طرجهق ومهاس لجهداری به

آسانی لر جرجان رخدالها قرار گیرل ا گیهوم آپهویییر ( 1112-1223م )شهاعر فرانسهوی ف از پیهرفان مکتهب البهی
کوبیسم  ،معتقد بولند ک شاعر نیز مانید نقاش می وواند وجرب های هیی خوجش را ب عیاصری مجزا وقسیم کیهد
ف با آمیزش مجدل آن اجزاء صوروی وازه ،فارغ از رفابط ف معیارهای معتال هن بیافرجید ا لر وجرب های کوبیستی ،
گاه شاعر بر حسب وفیّ ن کلمات را پس ف پیش ف جا ب جای نوشتن نام اشیا ء آننا را ورسیم می کید ا آشیاجی زلاجی
از طرجق مصور نوجسی ف وق یع نحوی مصراع لر مثال مبکور نتیج ی کار کرل نماجشی شعر مدرن ف وهأثیر رفابهط
عییی اشیاء ف شاعر است :
اجن آسمان برای ک وور ق ول نیست
پرفاز رفی صفح ی لفتر ق ول نیست
هِی وکّ وکّ ابر ف هِی

1

لج ر نکش ،پرنده ی بی سر ق ول نیستاااا(محمدپور)111 :1823،8

پی نوشت:
 -1اجن مصراع ب صورت« هی وکّ وکّ ابر ف هی هفت ،هفت،هفت»خوانده می شول

نتیجه گیری
ضرفرت فقوع لگرلجسی لجرهی امی ک لر له ی هشتال شمسی برای شعر ک سهیک فارسهی لر اجهران اوفهاق
افتال  ،بر هیچ کس پوشیده نیست ف خدمتی ک جرجان مدرن ب خرفج شعر ک سیک از اجستاجی چید صهد سهای ی
خول نمول بایقوه کم از خدمت نیما ف پیرفانش ب شعر معاصر نیست ا اما خ ری ک پیش رفی مهوج مهدرن قهرار
لارل  ،فجول برخی از حرکت های افراطی – انح اطی است ک بدفن وشخیص ضرفرت ها ف نیازهای وکییکهی لر
آفرجیش غزل مدرن با است فاله ی غیر می قی از فاژه های فاقد پتانسهیل البهی  ،شکسهتن وعمهدی افزان عرفضهی ،
استفاله مکرّر از اختیارات شاعری لر ب کارگیری فزن  ،فاصل گیهری از فضهای جوششهی ف کوشهش لر سهرفلن
شعری لج ر گون ف ونی کرلن شعر از عواطف مث ت انسهانی به ههبجان گهوجی ف م تهبل سهراجی نزلجهک شهده ف
نالانست ف ناخواست خول را لر مسیر آن عاق ت ناگواری ک بسیاری از موج های البی ب آن لچار می شوند  ،قهرار
می لهید ا اشت اه بعضی از شاعران جوان اجن است ک لگرلجسی سیت شعر ک سیک را لر نظرج های پست مهدرن
جستجو می کیید حال آنک ساخت های نظری پست مدرنیسم لر هیر ف البیات اجران،ب لییل ووقف چیهد لهه ای

لر اجست اه مدرنیسم،هیوز ننالجی نشده است ف وعارجف محفلی ارائ شده لر راب

با جرجهان ههای البهی ف هیهری

پست مدرن  ،فاقد میشاء علمی بوله ف عموماً برخاست از وحلیل وخیلی ارائ کییدگان آنناستا

منابع
میابع مکتوب:
آخماووا،آنا، 1833،خاطره ای لر لرفنم است،ورجم ی احمد پوری،نشر چشم ،ونرانا
احمدی  ،بابک ،1833،ساختار ف وأفجل متن(ج،)1نشر مرکز،ونرانا
اسکات،فجل ور، 1832،لجدگاه های نقد البی  ،ورجم ی فرج رز سعالت،مؤسس ی انتشارات امیرک یر،ونرانا
اسکویز،رابرت،1831،لرآمدی بر ساختارگراجی لر البیات،ورجم ی فرزان طاهری،انتشارات آگاه،ونرانا
امین پور،قیصر(1822،چاپ ننم)،لستور زبان عشق،نشر مرفارجد،ونرانا
بن نانی،سیمین،1831،جکی مث ً اجن ک ااا،نشر ای رز،ونرانا

سق طونی،مرجم،1823،گزجده ی البیات معاصر(شماره ی ،)186نشر نیستان،ونرانا
صائب و رجزی،محمدعلی، 1831،لجوان اشعار،ب اهتمام جنان یر میصور،مؤسس انتشارات ن اه،ونرانا
ضمیران،محمد، 1833،جستارهاجی پدجدار شیاسان پیرامون هیر ف زج اجی،نشرکانون،ونرانا
ع اسلو،مژگان،1821،مثل آفازهای عاشق وو،هزاره ی ققیوس،ونرانا
علی اک ری،رضا،1826،اووبوس نیامدن،سوره ی منر،ونرانا
قاسمی پور ،قدرت،1823،فصلیام ی نقد البی،سال افل،شماره ،8فصلیام ی مرکز وحقیقات زبان ف البیات فارسهی
لانش اه وربیت مدرس،ونرانا
قنرمانی  ،مرجم ،1821،ماهیام ی پیام شمال ،شماره های81ف ،88چاپ گی نا
گلیجی  ،جاسر،1823،ماهیام ی پیام شمال،شماره های81ف،85چاپ گی نا
محمدپور،1اسماعیل،1825،ومام سنم من،حرف نو،رشتا
محمدپور،8اسماعیل،1823،ش ی اسماعیل،سوره ی منر،ونرانا
مرزبان،امیر،1823،غزل ک م خداجان است،نشر وکا،ونرانا
مسیحا،1علی محمد،1823،گزجده ی البیات معاصر(شماره،)182نشر نیستان،ونرانا
مسیحا،8علی محمد، 1828،لر ساج ی غزل،انجمن شعر حوزه ی هیری گی ن،حرف نو،رشتا
مقدالی،بنرام،1832،فرهیگ اص

حات نقد البی،انتشارات فکر رفز،ونرانا

میزفی،حسین،1836،از ورم ف وغزّل،نشر رفزبنان،ونرانا
میرزاجی،محمدسعید،1832،مرل بی مورل،نشر نالی،کرجا
ناصر نصیر،سارا ،1823،ماهیام ی پیام شمال،شماره های81ف،85چاپ گی نا

فرین،پل، 1821،لر نیم راه برزخ،گزجیش فبرگرلان:محمدرضا پارساجار،انتشارات ن اه معاصر،ونرانا
میابع ایکترفنیکی:
ورکی،محمدرضا،وارنما ب نشانی http:// www.mr-torki.blogfa.com/1138.aspx
وسووا،مارجیا،وارنما ب نشانیhttp://www.e-pedian.com/literry
لانشمیدی،آجدا،وارنما ب نشانیhttp://www.adambarfiha.blogfa.com/?p=8215
لالمر،فایتر،وارنما ب نشانیhttp://www.vazna.com/article.aspx?id=8318
موسوی،سید مندی،وارنما ب نشانیhttp://www.afshin888.persianblog.ir/

