
  
  مدرن شناسی غزل پستسبک

                                                                                                                             *محبوبه خراسانی
                                                                                                                         **مودي مقدفریده دا

  چکیده

دیدترین دستاورد از این نوع به مدرن جغزل پستفارسی،  امروزدر میان انواع متنوع شعر     
برآمده از  هايساختارشکنی همچون هاي خاصیگییژوبه دلیل  این شیوه آید.شمار می
به همراه نگاه  و تمایزگرایی، هاي زبانی، بازيبودن پساساختگرایی، چندصداییرویکرد 

 شدهروزگار ما بارز و برجسته هاي شعر در میان دیگر گرایشمتفاوت و کشف دنیایی جدید، 
تحقیقی صورت نگرفته  چندان بحث وغزل پست مدرن باب  در نکته این جاست که .است

و آکادمیک  نگاهی جاي، پردازندمیبه رد و تحسین آن  است و در میان اظهارنظرکنندگانی که
ن کند، خالی است تبییاي راستین به گونهآن را  یسبکمسائل که بتواند ها داوريپیشبه دور از 

 ندکی تأمل درابا انجام آن است. يي پژوهش حاضر و انگیزهي عمدهو همین امر مسأله
زبان  يمسألهطرزي متفاوت به به مدرن یابیم که شاعران پستمیدفترهاي شعري این نوع، در

هایی از این دست نمونه براي مثال زمانی که به. اندتوجه دارند و در این راه نوآوري کرده
آورم ام میرا باز هم کم کرده ترین« و» ساکت نشستم زیر باران یممن جیغ «کنیم: برخورد می

یابد، خطاهاي زبانی، اشتباه هاي شعري درمینخستین چیزي که نگاه مألوف به سنّت »کم را
ها هم مسأله به این سادگیاما  هاي جعلی است.نگاري، مصراع ناتمام، معما و فعلحروف

این که دریابیم  شناسی آن بایدسیبو آمدرن غزل پستهاي زبانی ویژگینیست. براي فهم 
آیا  .است قابل تبیین شناسیکجمالخروج از هنجار زبان و هاي مایزگرایی تا چه حد با مؤلفهت

- عر امروز است یا میراث تجمعذهن شا يهاین اشعار، برساخت يههاي هنجارگریختویژگی

  هاست.رسشدر پی پاسخ دادن به این پاین نوشته  ؟کالسیک و نوشعر  يیافته

     مدرنیسم.، پسافارسی زدایی، غزل، آشناییايی الیهشناسسبک: يکلیدي هاواژه

____________________ 

           Mahboubehkhorasani@yahoo.com                            آباداستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف*
  استادیار دانشگاه شاهد**
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  قدمهم

ي عظیمی از دفترهاي شعر هاي اخیر تودهتوان دریافت که در سالبا نگاهی کالسیک، می    
اند؛ شعر دگرگون، شعر در هاي عجیبی هم به خود گرفتهاند که نامهاي غریبی پیدا کردهویژگی

. شرو، شعر پیمدرن، فرانیمایی، پسانیمایی، شعر پستوضعیت دیگر، شعر متفاوت، شعر غیرنیمایی
این نوع نگاه  1کند، نقد این نوع شعرهاست؛ اظهارنظرکنندگاناما در این میان آن چه جلب نظر می

. موافقان و طرفداران پروپاقرص این جریان که به طور عمده خود جزو شاعران 1اند: غالباً دو دسته
ریانی باور ندارند و . مخالفان و منتقدان این جریان که یا به وجود چنین ج2آیند. آن به حساب می

شود. کند ولی زود فروکش کرده، محو میدانند که گرد و خاکی به پا مییا آن را وزشِ گذرایی می
توان گروه متعادلی را یافت که نگاهی خنثی، آکادمیک و عادالنه به این وضعیت در این بین کمتر می

ي ي عمدهقد بکشند؛ همین نکته مسألهاي راستین و منظرمند به ند و سبک آن را به گونهنداشته باش
  ي حاضر است.نوشته

  غزل پست مدرن  يپیشینه

مدرن ایرانی و به تعبیري دادائیست از نوع مالیمش احی، هوشنگ ایرانی را نخستین پستمحمد مفت
هوشنگ نیز داند؛ یعنی نخستین معترض شعر متعارف و معتاد از هر نوعش. شمس لنگرودي می

- لین شاعر سوررئالیست، اولین نوپرداز عارف و از اولین شاعران شعر منثور در ایران میایرانی را او

  سپهري و احمدرضا احمدي، اشعار او بود. سهراب داند که سرمنشأ شعر 

اش به سیاق زبان نویسی ویژهي مصراعگوید: شاعري آگاه که با همهي وي میمحمد حقوقی درباره
هاي مختلف، معنی و بامعنی زباناز نظر توجه به اصوات و عبارات بی هایشکاريفرنگیان و افراط

کشم) دود) و (جیغ بنفش میمی که دو مصراع شهیر آن (غار کبود» کبود«خاصه در شعر مشهور 
بخشی جسارت در کاربرد کلمات و ترکیبات، شخصیت چنینهمزد و خاص است. چنان زبانهم

- آمیزي نامأنوس و غریب از دیگر مؤلفهجه به تصویرسازي و حسغیرمعمول به اشیاء و مفاهیم، تو

هاي شعر پست ها را از ویژگیشمارد و مفتاحی آنهایی است که حقوقی براي شعر ایرانی برمی
 ).1384داند (مدرن می
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خیزد و شاگردانش هاي شعر رضا براهنی برمیکه جریان پست مدرن از کالس نیز معتقدندبسیاري 
 نتوانست جا پاي اوهم کسی  کنند، اما از شاگردانشمطرح می اعران دگرگون، خود رابه عنوان ش

چرا دیگر «با عنوان  ي براهنیمقاله اي، درچونان بیانیه ،این جریان ).45: 1384، بگذارد (خواجات
در  ترشپی این مقالهالبته . آمده بود» هاخطاب به پروانه«به پیوست دفتر شعر  که» شاعر نیمایی نیستم

 .ي تکاپو چاپ شده بودمجله

  مباحث نظري

شناسی در ایران است و بهتر است بحث را با دانیم که استاد بهار مبدع اصطالح و علم سبکمی
- روش خاص ادراك و بیان افکار به«تعریف و برداشت ایشان از این دانش آغاز کنیم. بهار سبک را 

سبک به یک اثر ادبی «افزاید: داند. وي میمی» ز تعبیري ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طروسیله
ي خویش وابسته به نوبهکند و آن نیز بهي خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القاء میوجهه

 بربه این ترتیب بهار ، هجده). 1373» (باشدمی "حقیقت"ي ویسنده دربارهطرز تفکر گوینده یا ن
» حقیقت«که از آن به -و نوع نگاه خاص شاعر به هستی  الغتب گزینی،ي ارزش نحو، واژهمقوله

  تأکید دارد. -کندتعبیر می

ضمن اذعان به دشواري تعریف آید. وي شناسی از پیشگامان به شمار میي سبکشمیسا نیز در عرصه
سبک روش مشخّص بیان مطلب است یعنی گوینده به چه نحو خاص و مشخّصی «نویسد: میسبک، 

در انتخاب لغات، شکل باید ي خاص بیان را ایراد کرده است و جهت درك این نحوهمطالب خود 
طور که همان ).12: 1382» (ي ... گوینده دقت شودجمالت و اصطالحات، صنایع ادبی، عروض و قافیه

  کند. هاي دوره و شخصی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکري بررسی میدانیم وي سبکمی

هاي آن را ها، رویکردها و روشپردازد و نظریهشناسی میي سبکرین کتابش به مسألهاما فتوحی در آخ
شناسی عبارت است از دانش شناسایی سبک«نویسد: کند. وي در تعریف آن میبه دقت واکاوي می

یز، ها؛ بنیاد کار این دانش بر تماي کاربرد زبان در سخن یک فرد، گروه یا در متن یا گروهی از متنشیوه
ي زبان (آوایی، واژگانی، نحوي، معنایی، کاربردي) استوار است. این هاگوناگونی و گزینش زبانی در الیه
هاي دستوري، لحن، ها، ساختها، آواها، واژههاي زبانی مانند تکیهبررسی از طریق تحلیل صورت
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- اري زبان شکل میهاي مجازي و استعها، ساختصداي نحوي، معانی ضمنی، بلندي و کوتاهی جمله

   ).92: 1391( »گیرد

شناختی ندارد. سبک در معناي گزینش از باید دانست که هر نوع انحرافی از زبان معیار، ارزش سبک
ي آزادي است؛ اما آزادي در این عرصه مطلق نیست، بلکه آفرینش سبکی باید در امکانات زبان عرصه

مند و مؤثر برانگیزد. تا مخاطب را به واکنشی هدفصورت پذیرد » ي زبانشدهدرون مرزهاي شناخته«
یعنی خروجی که به هنري شدن » هنجاريفرا«دهد: یکی به دو گونه رخ می بنابراین خروج از زبان معیار

یا خروجی که به جانب آشفتگی و » هنجارستیزي«انجامد و دیگري اق میسبک خلّگیري زبان و شکل
  ).41: 1391اید (فتوحی، گرتخریب نظام معنایی در زبان می

اي که به فراهنجاري شدنی باشند؛ دستهمدرن به دو دسته تقسیمپستسرایان رسد که غزلبه نظر می
شود اما متعادل هستند و به تندروي هایی نیز در شعرشان دیده میترند گرچه گاه هنجارستیزيمتمایل

جاري در نههاي فرااند و سویهکرده جارستیزيي دوم که در شعرشان بیشتر هني دوم نیستند. دستهدسته
ي ایران است. ما هاي شعري ادوار گذشتهمطابق با جریان بنديدسته چنینآثارشان چندان پررنگ نیست. 

ایم، اما از آن سو بوده محتشمعرفی و ، کلیم، صائبي سبک هندي شاهد ظهور شاعرانی چون در دوره
  اند. اند که همگی در نگاهی کلی به یک سبک تعلق داشتههنیز بود طرزي افشارشاعرانی چون 

ارائه  یوري لوتمنروسی  هنرنویستاریخشناسی، در سبکرا محور بنديکلی طبقهاظهارنظرهاي یکی از 
ي اول کند؛ دستهبندي میدسته» رویارویی«و » مرافقت«آثار هنري را به صفت وي «است. کرده 

و کالسیسیسم از این  یآثار ادب عامیانه و قرون وسط کننده است،مصرفي اثر به خواست هبرانگیزند
ي سنّت است و راهگشاي کنندهي احساس زیباشناختی آشوبنده و نفیي دوم برانگیزندهاند. دستهنوع

 »داندباشد. لوتمن رئالیسم معاصر را داراي چنین خصلتی میهاي نوین میها و دیدگاهقلمرو موضوع
  ).28: 1372(عبادیان، 

معنایی تضادي آن  هم بارِچرا که  ؛تر باشدبراي نوع دوم مناسب» مقابله« برابرنهادرسد البته به نظر می
، یا این که براي مرافقت معادل دیگري دارد مرافقتبیشتري با  زبانی و آوایی خوانیهم همباالتر است و 

- عصیانگري و سنّتي درجهپسامدرن که  بندي با شاعراني دوم این تقسیمدستههرحال به .گذاشت
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موضوعات نوین و مسایل خاص انسان بیشتر، باالست و نیز در این نوع شعر است که ها شکنی در آن
  شود، مطابقت دارد.امروزي طرح می

  روش تحقیق

- کنیم و شعرهاي شاعران پستي سبک استفاده میفتوحی در مطالعه کتاب ما در این نوشته از روش

. در دهیمي آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایدئولوژیک مورد بررسی قرار میرا در پنج الیهمدرن 
شد و هاي سبکی تقریباً به طور مجزا استخراج میشناسی، سطوح مختلف ویژگیهاي پیشین سبکروش
اي سبک پارهي از مطالعه در پی آن هستیم تاگردید. در این تحقیق اي از مختصات سبکی ارائه میسیاهه

  برقرار کنیم.هاي سبکی سخن شاعران مورد بحثمان درگذریم و پیوندي میان الیه

 شناسیک و رسانگی و ایصالبا توسل به دو اصل جمالهاي سبکی از آن جا که تعیین هنجارگریزي
ر زدایی و معیاپذیرد، به فراخور موضوع به بحث آشناییانجام می )13: 1376کدکنی، (ر.ك. شفیعی

  انحراف از هنجارهاي زبان نیز خواهیم پرداخت.

کنیم تا به تحقیقی مکانیکی بدل نشود و پرهیز می 2مدرنیسمدر این نوشته، به قصد از آوردن مبانی پست
هاي این نوع تفکر را یک ویژگییکابتدا هاي آن را بر شعر تحمیل کنیم و آن گونه نباشد که آموزه

تالش ما این بوده است که خیر، ا از این نوع شعر پیدا کرده، ارائه دهیم. هایی رنمونهسپس برشمرده، 
متنی، به هاي درونمختصات بارز سبکی را از درون شعرها استخراج کنیم و با تحلیل بافت کالم و نشانه

ري کردیم تا ها خودداهاي معمول در این الیهاز آوردن نمونه ضمن این کهها بپردازیم. شناخت آن
در حین تطویل نگردیم، گاه نیز یک نمونه چندین ویژگی سبکی دارد که خوانندگان تکرار و تار گرف

- ببینند؛ ما از تکرار و یادآوري آن خودداري کردهي دیگري اي را در زیرمجموعهتوانند مؤلفهمیمطالعه 

  ایم.

یا » مدرنپست غزل«است که خود را سرایندگان  جوانی ي آماري این نوشته، شعر شاعرانجامعه
ها و چاپ شده یا در سایت دهه، ي هشتاد بویژه اواخر آنخوانند و آثارشان عمدتاً در دههمی» پیشرو«

  هاي شخصی منتشر گردیده است.وبالگ

  مدرنشناسی شعر پستسبک
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  سبک ي آوایی. الیه1 

- شناسی آوایی، نحوهسبکشود. شناخته می» شناسی آواییسبک«متن، با عنوان  بررسی قلمرو آوایی زبانِ

ي کاربرد واحدهاي آوایی (صدا، آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نقش و کارکرد بیانی آواها و اصوات 
هاي آوایی در زبان ناشی از تفاوت). Hartman, and Stork, 1972: 223کند (زبان را بررسی می

زیولوژیک (لکنت زبان و تلفظ عوامل و متغیرهاي جغرافیایی، تاریخی، سنی، جنسیتی، طبقاتی، فی
  ). 243: 1391معتادان) است (فتوحی، 

   س س سرد شدي از کنار من   )1( 
  لکنتی که مدام با من بود ...

  .)47: 1387االسالم، (مبلغ ؟این چه طرز سالم کردن بود
)2( کوپالی، ... مثلث که پاره می م) ... 51: 1387شود و(.  
  ).64: 1389. قا ... اما ... اما ... زاده (میزبان، زاده ... آقا ..امام )3(
  ... مالک ارحمقامتی بسته بودم خمیده بسم ... و الحمد ...  )4(

  ).62: 1386جویدم (میرزایی، می ...ب...  ن...  نع...  نع یاك... را  نعقامت افتاد و ایاك 
 ينمونهتوان به سابقه دارد و میفارسی کهن دادن لکنت در شعر البته تکرار واج حتی براي نشان

 هاي سبکی بسامددانیم در بررسی، اما همان طور که میسنایی اشاره کرد »زال و مهستی«درخشان 
ي زمینهي نخست، تکرار واج براي نشان دادن لکنتی است برآمده از در نمونه ویژگی اهمیت دارد.

تواند ، تکرار صامت اول واژه، می)2(ي ونهدر نمگر اضطراب و دستپاچگی. و هم نشانفیزیولوژیک 
و پریشانی  ، التماساضطرار )3ي (در نمونه شک و تردید در زمان حرف زدن. بیانتپقی باشد براي 

متواضع و  ،) قامت نماز بسته شده و شخص4ي (شود و در نمونهشخصیت روایت شعر نشان داده می
هاي و ما واژهرسد ی تمام الفاظ نماز به گوش نمیبه جهت خمیدگ ؛خواندي حمد را میخمیده سوره

دن جویدگی و افتادن شنویم، ولی در مصراع دوم براي نشان دامیتقریباً کامل اما بریده بریده  سوره را
. این کاربردهاي آوایی شوندخود کلمات شکسته و لکنتی می ،و پررنگ کردن مفهوم نهفته در آن قامت

  شود.می یافت یفراوان موارددر این نوع شعر،  .پیشتر، کمتر دیده شده است

  سبک ي واژگانی. الیه2
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ها، ایستا و منجمد نیستند، بلکه سازد. واژهها میاي از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهبخش عمده
 یِانبوه . نامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند ...نامه دارند، حتی شناسجاندار و پویایند، تاریخ و زندگی

- ها را پدید میي تنوع سبکهاي ادبی و کاربردهاي زبانی، زمینههاي واژگانی در متنهر یک از طیف

ي مند یک نوع واژه یا یک طبقهشناس کاربردهاي برجسته، معنادار و نقشاز این رو براي سبکآورد. 
  ). 249-250: 1391فتوحی، ( واژگانی در متن اهمیت دارد

ي شود، براي همین گسترهي است که در تشخّص سبک در هر تعریفی لحاظ میگزینش واژه جزو موارد
  توان بررسی کرد:، این الیه را در چند سطح میاز این رودامنه است، آن پهن

  سازيواژه. 2-1
هاي نو هر دو منجر به خروج از هنجار عادي زبان هاي کهن و قدیمی و هم ساختن واژههم کاربرد واژه
هاي گاهی شاعر براي بیان مقصود خود از میان واژه ).254: همانشود (میمایز سبکی و در نهایت ت

تر بتواند خود راحتسازد تا اي مییابد، از همین روست که واژهي درخور را نمیموجود در زبان، واژه
  را بیان کند:

  ).44: 1387(معصومی، بعد!]  گیجراهمردي پیاده شد [تو کجا؟] [ )1(
        گی کن به خاطر مردنزند )2(

  ).75: 1387چاردیواري (نجفی،  تنآغوشدر 
          شمس را بردار بغلیات )3(

  ).77: 1387مولوي را کنار دار بکش (بهادري، 
  نگفت »ایمزادهدنده« :کسی که گفت به ما )4(

  ).45: 1389شعار، (حکمتتر؟ آدمآدم شد ي لج پا روي دنده که
  ).69: 1386غزلگیجه سنگفرش شب خیابانش (شفیعی،  پر شده از گل و)5(

ساخته شده در قیاس با دوراهی، سه راه، چارراه اي ترکیبی است که واژه گیجراهي نخست، در نمونه
و چند  برود داند باید از کدام راهنمیگیج شده و شاعر که  این است ،آیداست و معنایی که از آن برمی

ي چپ مرد آفریده زن از دنده« قائلش از قول زادهدندهترکیب  )4(ي نمونه دارد؟!در برابرش وجود راه 
هایی که چندان تکلیفشان ي آخر غزلبرآمده و مجازاً مراد زن است. در نمونه» (یا زاده) شده است
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ي چشمی به همین منظور است و گوشه ،شودها طرح میآن روشن نیست و یا مفاهیم گنگ و گیج در
  ي گیج از واژگان پربسامد این شیوه نیز هست.واژهاز اتفاق،  باید داشته باشد.ها نوع غزل

  هاي مدرن. به کار بردن واژه2-2
- ها مدرن هستند و از زبان دیگري، گاه به صورت زبان اصلی در شعر به کار میدر عین این که این واژه

  روند:

)1( mail ي برایتان بزنم اmail  !دیگري؟  
Mail 57: 1387لش غزل عاشقانه نیست (یاسمی، اي که او(  

  ).22: 1389شعار، (حکمت massageرسد دو درون بستري از برف می )2(
  (دو نقطه دالر)$ و لنز رنگی و اینترنت و :  )3(

… @yahoo/http/ to sheitan 
  ).8: 1384دل، و زنده قریشی( (سه نقطه اَت یاهو/ اچ تی تی پی/ تو شیطان)

  و عبارات واژگان عامیانگی. 2-3

  ).89: 1387اسممو بگو تا شر بخوابه (علیشیري،  )1(
  ).18: 1389شعار، رود این مکتب مشنگ (حکمتتوي کَتَش نمی )2(
  ).47: 1387االسالم، دست روي دلم که بگذاري (مبلغ )3(
  اتهاي الکیماند به تو و واژهبه تو شاعر شدن نمی )4(

  ). 41: 1387بانم برید و بزدل شد (شمس، بکش از خاطرات من بیرون که ز
  ).43: 1389شعار، دو زد و صبور شد و سربزیر شد (حکمت- سگ )5(

ي کاربرد زبان عامیانه در شعر فارسی نداریم، اما از آن جا که موالنا با این که اطالعی دقیق از پیشینه
است، در اشعارش الفاظ و تعبیرات  گفته و قصدش انتقال معنا با هر زبانی بودهاشعارش را به بداهه می

، مقدمه): 1379(ر.ك. نجفی،  شودهایی یافت میعامیانه تقریباً فراوان است و یا در دیوان حافظ نمونه
اي، در عصر گردد و به صورت تشخص سبکی دورهولی کاربرد پربسامد آن به سبک هندي برمی

   افتد.مشروطه اتفاق می
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و در سبک ها رفته و در سبک عراقی به خانقاهدرباري بوده  ک خراسانی،بتوان گفت که شعر در سبر اگ
ها و خلوت مدرن، به درون خانهشعر پستتوان گفت که می، هن مردم کوچه و بازار آمدهندي به میا

راه یافته است و فضایی فراهم گشته که به لحاظ بافت موقعیتی شاعر از درون خانه و حریم  شاعران
به خاطر همین  شعرحال این  .گوید، سخن میندارداي دان پیچیدگیزبانی که چنخصوصی خود با 

شواهدي چون  کند.خصلت، لغات و تعبیرات مردم معمولی و نه شاعر رسمی را در خود منعکس می
  خبر، خفن، خیط کشیدن، اخم و تخم و امثال آن فراوانند.-خطبی

  ک ي نحوي سب. الیه3

هاي زبانی در جمله و چگونگی ي روابط میان صورتمطالعهبارت است از شناسی عدر زبان علو نحو
  ).267: 1391ها (فتوحی، نشینی و چینش واژهتوالی و نظم و هم

  معلومبه جاي  مجهولآوردن فعل . 3-1
  ).تا(میزبان، بیآب در میان ِ سقوط شدهین بطري ِا )1(
  رقصید زن میان لباس عروسیِ ... )2(

  ).23: 1384دل، (قریشی، زندهشده از روي پشت بام  شاعر سقوط کرده
  ي کوردویدم شبیه بچهمی) 3(

  )47: 1387االسالم، مبلغاي که تو را زمین خورده (بچه
  )51: 1387(کوپالی،  خورد به سرمهی تو را مشت می) 4(

ر امر د اجباري را در خود دارد که حس حضور دست بیگانه را» سقوط شدن«فعل ) 1ي (در نمونه
خودي صورت نگرفته و کس هیعنی عمل به طور خودب دهد؛سقوط کردن به وضوح نشان می
تختی را «ي ) یادآور جمله2ي (در نمونه. )1391(اختصاري،  دیگري در آن دخالت داشته است

ها شده بود. در این شعر هم مفهوم است که پس از مرگ وي سرعنوان روزنامه» خودکشی کردند
  هست و هم این که کسی شاعر را به پایین پرت کرده است. »دنسقوط کر«
  
  فعل کاربرد متفاوت. 3-2
  ).47: 1387االسالم، ام (مبلغباید این دفعه وسوسه شده          باید این دفعه وسوسه بشوم) 1(
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  ).87: 1387(ارثی زاد، کنی چشم میتمام تنم دور و برِ ) 2(

اع اول درست به کار رفته است، اما در مصراع دوم به جهت ي نخست وجه فعل در مصردر نمونه
آورد که بر انجام کاري در تأکید و حتمی شدن وسوسه وجه فعل را به صورت ماضی استمراري می

گذشته و ادامه داشتنش تا اکنون داللت دارد؛ گویی شاعر قصد تکرار مصراع اول را داشته، اما در 
رار وجه التزامی که منوط و وابسته است به تحقق شرطی و ... کند، از تکذهنش کار را قطعی می

خواست آن چه ما گفتیم در شعر آورد دست دهد. اگر وي میپشیمان شده، وجه فعل را تغییر می
  کم به شش بیتی نیاز داشت، ولی با تغییر وجه فعل این حس را ایجاد و القا کرده است. 

صورت گرفته زمان سازي همواژهاستفاده از ایهام و د: نویسمی )2ي (نمونهاختصاري در توضیح 
آن را با افعالی  توانمیشود که فعلی ساخته می» کردن«+ فعل کمکی » چشم«یعنی از کلمه  است؛

با ترکیب  با ایجاد مشابهتچنین و... مقایسه کرد، هم زدنزل ، نگریستننظیر دیدن، نگاه کردن، 
(اختصاري،  کندا را نیز به مخاطب خویش منتقل میآن محتو) (در معناي زخم چشم» چشم کردن«

1391( .  

  ناتمام آوردن اجزاء کالم . 3-3
  فعل ناتمام . 1- 3-3
  ).51: 1387... برگشته (کوپالی،  رِنمیاي که جاده )1(
  ).22: 1384دل، ، زندهقریشیهام (حالم دوباره خورده به هم از نوشته  ...تواتوانم دیگر نمیدیگر نمی )2(
   تا).، بیساکت نشستم زیر باران (موسوي...  میمن جیغ ) 3( 
  .تا)، بیدلزنده( شدن بدهد ... مرا بگیرد و احساس بی) 4(

از آوردن فعل نرفتن به صورت کامل » نرفته برگشتن« شاعر براي مؤکد کردنِ ،ي نخستدر نمونه
) نتوانستن را در ناتوانی به پایان 2ي (نمونه درمنصرف شده تا مفهوم نرفتگی در شعر بیشتر القا شود. 

  بردن فعل توانستن به بهترین وجهی نشان داده است.
واژ آزاد در واقع وانمودي است بر خفه شدن جیغ در به جاي یک تک» می«) جانشینی 3ي (در نمونه

ي دم استفادهگلو و به نوعی برخورد جیغ و سکوت در یک کلمه! پیاده کردن محتوا بر روي زبان و ع
هایی هستند که این نوع ترفندهاي ابزاري از کلمات و پویش آنها در غزل پست مدرن مهمترین ویژگی
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یابند، کلماتی میهاي وابسته که حال خود کاربرد مستقل واژتک) 4ي (در نمونهزنند. زبانی را رقم می
در ، یابندواژ آزاد کاربرد میشکل تکاما به  ،مثل بی، ها و... که به صورت مستقل داراي معنا نیستند

بر روي زبان پیاده شده و دیگر چیزي از متن اولیه باقی » بی«ي نجا تهی شدن شاعر و در واقع کلمهای
  ).1391(اختصاري،  د که به تحلیل منطقی آن بپردازیمنمی مان

  ي جمله. حذف ادامه2- 3-3
  ).43: 1386متی، (نع... در زمین پیدا شدي جایی که حتی هیچ کس  )1(
  ... هايِهاي ابري این کوچهجز چشم  از رشت باران را گرفتند و چه مانده )2(

  ).50 :1387، (بشارتی...  هايِترس از نگاه سمی آلوچه     ترسم از ترسترسم از میدر هر قدم می
  ).57: 1387خواه، (احمدي... و زخم یک تبرِ ... ي قومش ز روي شانه )3(
  ).38: 1389(نجفی،  ...که خودش را به زندگی سنجاق        معمولی زنی هستم عشق ) 4(
  ). 51: 1387کوپالی، ([آخرین بیت] ... شود و         ضلع سوم دوباره نزدیک م ... مثلث که پاره می) 5(
  ).(همان... توي حوض بدون ماهی که          ي خیسجسد چند تا فرشته) 6(
(قریشی،  ...موقعی که مدتها ي بیشبیه گریه                 هامعه پشت عادتصداي رد شدن ج) 7(

  ).24: 1384، دلزنده
ها (قریشی، بدل شده به یکی از تمام حسرت    آرام ...اي که ترا ممکن است که و جمعه) 8(

  ).25: 1384، دلزنده
اطمینان و قطعی نبودن را منعکس  عدمهاست و قویاً فضاي تردید، این ویژگیِ سبکی از پربسامدترین

  کند.می

  افعال اشتراکی. 3- 3-3
، دلزنده (قریشی،مدفون  کنم/سعی میهاي ترا که چشم  فقط براي خودم قبر کوچکی هستم )1(

1384 :10.(  
  ).44: 1387/ نشدم! (معصومی، میو من پیاده ) 2(
  ).54: 1382(نجفی،  زنم به جنونسر به دیوار/ می) 3(
  ).55اي چه سرگردان (همان: / نامهشدممی )4(
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  ).20: 1389سراغت را (موسوي، ها دلم/ گرفته از این لحظه )5(
  ).58: 1389به بام رفتم و زلفت عطا ع/ تابم داد (نجفی،   ) قدوم قامت تو نردبام بامم شد 6(

ها براي دو گزاره فعلدر شعر گرفته شده تا  وامبه کوشی ي کماقتصاد زبان و قاعده ها،ي نمونهدر همه
شاعر خواسته با افعال اشتراکی این رسد و حوصلگی به مشام میگاه از شعر بوي بی کاربرد داشته باشند.

ها، ي این اشتراكپیشینه حوصلگی و تمایل به اختصار را نشان دهد بدون این که از آن حرف بزند.بی
ي به کارگیري آن در این نوع ما حالت و شیوههاي به قرینه در زبان و شعر فارسی است، اهمان حذف

  شعر کمی متفاوت است.
ي رگذارد؛ به طوها هجایی را به اشتراك میشاعر در واژه اما صورت درخشان این شیوه آنگاه است که

اي واژهخط مورب نیز دار هستند و بیمعناواژ تک ،هر دو جزء ،شوندکه جدا میکه با خط مورب 
و پاداش/ رود و زلف وي او را عطا شاعر به بام اندام معشوق می) از این سنخ است؛ 5( ينمونه، مستقل

  سابقه نداشته است.  بدین گونهاي دهد! چنین نمونهي میبازتابو عتاب و سرزنش/ 
معناي  به» کا«که )، 39: 1386(معتمدي، » پی در پیهاي بوس /کادوباره شب شده « و یا در این مثال:

حوصلگی بر این دو مثال حکم بی .گویش جنوب و بوسه با معناي معهود و نیز خود کابوس برادر در
هاي با محک ، ضمن این کهزبان پارسی است زبانیِباالي هاي به ظرفیتناظر شود، بلکه جاري نمی

- در آن مالیم و ملیحی یِگونگو معما ند، چرا که هم رسا هستند و هم زیباگردنیز تأیید میزدایی آشنایی

  برد.ها لذت میهاست که ذهن شعرخوان ایرانی از کشف آن
  
  . وجهیت در صفات3-4

ي گر دیدگاه و قضاوت نویسنده دربارهجا که این توضیح بیاندهد؛ آني اسم میتوضیحی درباره ،صفت
ي درجات صفات بیانی از لحاظ بیان کیفیت موضوع یا مقایسه .حاوي وجهیت است ،یک موضوع باشد

اري، برترانگاري و ي موضوع یا برابرانگي دیدگاه مطلق گوینده دربارهآن با امر دیگر، دربردارنده
  ).290: 1391ابرانگاري است (فتوحی، 

  )9: 1384تري را (موسوي، هاي دوستت دارمآقاي خوبی که دلش سنگی نباشد          معشوق )1(
  ).75: 1387تر است (میزبان، این درخت از خودش درخت )2(
  ).75: 1387وسط چیزهاي چیزترند (کوپالی،  )3(
  ).36: 1389ي شاملوتري (نجفی، مارکوت بیگل به ترجمه )4(
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  ).8: 1389شعار، تر از مرده درك بر دوشی (حکمتاي مردهمرده )5(
  تا).، بی(شالبافان آورم کم راام میترین را باز هم کم کرده )6( 

- جاي استفاده از صفت، پسوند تفضیل را به فعل افزوده است. هنجارستیزيبهي نخست، شاعر در نمونه

) دو سطح از هنجارگریزي را شاهدیم؛ ابتدا شاعر درخت 2در مثال (نماید. نشین نمیاي که چندان دل
به موصوف به جاي صفت، را به جاي این که با امر دیگري قیاس کند، آن را با خودش سنجیده، سپس 

پسوند تفضیل داده است و مراد تحسین سرسبزي و تنومندي درخت است و این که درخت دیگري برتر 
کند و امتناع از این که بتوان امر ي بیان، در خود کامل بودن را القا میاز آن وجود نداشته است. این شیوه

   موردنظر را با امر مشابه دیگري مقایسه کرد.
ي بهتر از شاملو را خواهد ترجمهگیرد اما دلش میملو را امر مطلوب میي شا) شاعر ترجمه4در مثال (

کند و پسوند نیز مطالعه کند، بنابراین ضمن تأیید شاملو، این اسم خاص را چونان صفتی تلقی می
تر از مرده در اصطالح زبان نیست، شاعر مرده را تحرك) نیز چون بی5ي (در نمونهدهد. تفضیل بدان می

کند که در این دو نیز فراهنجاري وافی به مقصود هست و جذابیت خاص مرده مقایسه می با خود
  خودش را هم دارد.

رسد (صفت عالی) و در نهایت جز تفضیلی) به مرحله کمترین شدن می کمتر شدن (صفت) 6در مثال (
اما با پیوند  ،ند برآمدهدر توضیح این فرای جمله نیز هرچند ظاهراًي ادامه .ماندنمیاز آن چیزي » ترین«

 هاي دیگري چونمثال کند.می نوعی فضاي زبانی تازه را به متن اضافه» کم آوردن«خوردن به اصطالح 
  .خوردبه چشم می نجفیتر در شعر تر، شبپدرتر، مریمتر، بیمباه

  صفت مقدم بر موصوف. 3-5
 ).45: 1387(شریفی، مکن بود اگر شبیه خودش اتفاق م  هاي کالغ ممکن بود قشنگ عربده) 1(

  ).31: 1389ات هستم (نجفی، من پشت خیسِ پنجره) 2(
  .)76دیوار (همان:  و بعد خوردن گوشی به محکمِ) 3(
  ).5: 1384دل، (قریشی، زندهدل)، از قرمز چراغ خودش را رد ... (زنده) 4(

داشته است، نگاه  سیک و نو پیشینهاش در ادبیات کالي دستوريدر این کاربردها هم که از دیدباز وجهه
ي تقدم صفت بر موصوف سازي صرف به واسطهوجود دارد؛ توضیح این که فقط برجستهنیز تري تازه

بر اشاره به صداي بلند  با این ویژگی عالوه ،ي نخستشاعر مثالً در نمونهست، بلکه اتفاق نیفتاده ا
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- ی صداي این پرنده را به تغییر چیزي دیگر منوط می، مفهوم پارادوکسیکال زشتی و زیبایناهنجار کالغ

آمد، خود قشنگی عربده نیز تأکید دارد که اگر صفت پس از موصوف می ضمن این که مستقیماً بر ،کند
گرفتن صفت بر موصوف ناظر ) نیز پیشی3ي (در نمونهبود. این معنی دوم و انتقال حس آن ممکن نمی

براي دو مفهوم است؛ خوردن محکمِ گوشی به دیوار و خوردن گوشی ي اشتراکی این صفت به استفاده
  .گردیداین مفهوم القاء نمیباز د، شبه دیوارِ محکم، که اگر غیر از این صورت بیان می

  . زبان شکسته3-6
  استفاده کردن از زبان شکسته و غیررسمی است: شعر پسامدرندر هاي پربسامد یکی از ویژگی

  و همیشه همرامواسه دلخوشیه ت )1(
  ).88: 1387تو لباسم یه دونه قرآن جیبی دارم (صدیق، 

  خواممن از این زندگی مسخره هیچ چی نمی )2(
  ).87: 1387خوام (بختیاري، جز پیانو و یکی حنجره هیچ چی نمی

   ).89: 1387شه (صفایی، اي که شکل من میاز بچه )3(
شاعر است؛ پس  فردیتو روایت  ، روزمرگیزندگی مدرن، شعرکنیم از آن جا که غزل پستگمان می

و هاي وي را بهتر گویی، این زندگی و درون شاعر و تکزبان شکسته و به اصطالح خودمانیگاه 
  دهد. نمایش میتر صمیم

   ي بالغی سبک. الیه4

و  تمهیدات بالغی در سه سطح موسیقی زبان (بدیع، عروض و قافیه)، تصویرپردازي و تخییل (بیان)
: 1391شود (فتوحی، هاي تحلیل بالغی بازشناخته میها (معانی) با کمک روشي جملههاي ثانویهداللت

303.(  

  سازي. فرایند استعاره4-1

است؛ یعنی نوعی بینش است که ما چیزي را » دیدن«سازي، نوعی اندیشیدن و طرزي از فرایند استعاره
بر این اساس فرایند اندیشیدن استعاري در الگوهاي ». انگاریممی«یا » بینیممی«ي چیزي دیگر به منزله

  :)322-3: 1391(فتوحی،  گیردزیر صورت می
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  سازيفرایند استعاره

  تجریدگرایی    گراییتجسم

  انگاريانگاري    سیالجسم      انگاري     جاندارانگاريماشین                            

  انگاريحیوان  انگاريگیاه

  جانورانگاري  انگاريانسان                              

این ي جالب در اما نکتهسازي در شعر مورد بحث ما به وفور موجود است، هاي فرایند استعارهنمونه
. البته این است !»انگاريخوراك«ي است که در نمودار باال موجود نیست و آن فرایند ،نوع از شعر

یابد، گاه نیز به صورت تشبیه و مجاز خود الین استعاره نیست که نمود میانگاشتن تنها در صورت خی
  :دهدرا نشان می

  هاي این اتاقتب کرده در سرم همه )1(
  ).39: 1387ام (گریزپا، ام وسط آش رشتههی ته گرفته

  پشتام ته یک سوپ الكگرفته من ته )2(
  در دیسی از پلو سر این الك خم شدم

  ؟امتنم من چه کرده چنگال رفته توي
  ).40: 1387گونه هم شدم (عاشوري، گونه این منم؟ ... بله ایناین

  ).41: 1387ریز میکروویو جهان (تاج نیا، در عرق  سوپ جوگندمی موهایم )3(
  ). 39: 1387عهد، الي تردیدهاي اجباري (بنی  امجويتو خوب می ،زیر دندان )4(
  ).94: 1389بزن مرا آتش، در اجاق خاموشت (میزبان،          مرا بپز یارا، توي دیگ آغوشت )5(
  ).38: 1386شوم (میرزایی، افتم از دهان تو و سرد میمی )6(
  ).39: 1387ها جلزولز کنم (مکارمی، توي تابه  روم شبیه دختري که نیستمی) 7(
  ).47: 1389وسط سوپ تو پرنده شوم (موسوي،     ) سر بریده، بدون پر، ساکت8(
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نگارانه و گروتسکی همراه است، ولی براي بیان مفاهیم مورد نظر گرچه با انزجار و خشونت عجایب
فرد و جالب است و اهمیتی جهان است، منحصربهشعر که همانا انتقال حس انفعال، پوچی و بی

  ص خاص سبکی دارد.تشخّ

انگاري حیوان انگاري باءیش ،ي زیرنوع دیگر آن، ادغام دو فرایند در یک تصویر است، در نمونه
  شده است:  آمیخته

  ).54: 1387چرید (کرمانی، تخت من که در اتاق می
  :ي زیرنمونه دردر ابیات بعد ي این تفکر و ادامهبراي انسان و یا جانورانگاري 

  مثل یک کرم کوچک ترسو          به همین برگ خشک چسبیدم
  ).51: 1387(کوپالی،  از خودم نفهمیدممن بی دست و پاي احمق که        هیچ چی 

شوند و با دنیاي سوررئال و اسکیزوفرنیکی با تصاویر گروتسکی قرین مینیز فضاي حاکم بر این ابیات 
  کشند، سنخیت دارد.که بیشتر شاعران به تصویر می

  

  ي ایدئولوژیک سبک. الیه5

دهد و از آن سو از آن شکل کل میزبان در سطوح متفاوت، حامل ایدئولوژي است و به ایدئولوژي ش
- را نیز سامان» چگونه گفتن«ما را تحت کنترل خود دارد بلکه » چه گفتن«تنها پذیرد. ایدئولوژي نهمی

- ها، تلقیشناختی، ارزشاي نگرش شخصی و ذهنیت هستیکند. در نوشتار و گفتار هر گویندهدهی می

شود. از طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میوي، به يهاي زمانهداوريها، باورها، احساسات و پیش
پیوند  هاي یک وضعیت اجتماعی و فکري مشخص،هاي کنش و واکنش کالمی با ویژگیاین رو شکل

   ).345: 1391تنگاتنگی دارد (فتوحی، 

  هامایه. بن5-1
  . ناامیدي1- 5-1

هاي این نمود، نمادها یکی از عرصهیابد، در شعر مورد بررسی، ناامیدي با مظاهر مختلفی نمود می
ها و توان راهنمیطرفه مسیري است که راه بازگشت و دور زدن ندارد و ي یکخیابان یا کوچه هستند:
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اي از به انتها رسیدن و از دست دادن تواند نماد و نشانهمی به همین دلیلهاي دیگري را آزمود، فرصت
   مورد بررسی فراوانند:. وجوه دیگر ناامیدي در شعر امید باشد

  در ساعتی که نبودي اتفاق افتادیم  )1(
  ).75: 1387اي که ... (کاویانی، طرفههاي یکدر خیابان

کردند/ تمام اي که جریمه میطرفههاي یکاز چشم /برگشتی از خودت /مستقیم راه داره؟ )2(
  تابلوهایی که نبودند و ... ایست (همان).

  طرفهکهایی همیشه یکوچه )3(
  ).75: 1387پور، تضمین (معدنیارتباطی همیشه بی

  هاي موجی صدایت راتکه )4(
  ).77: 1387طرفه (توفیقی، هاي یکچسبانم روي بیلبورد خیابانمی

  )42: 1389بست است انگاري (نجفی، دروازه بن) این شهر بی5(
  ).47: 1387م، االسال(مبلغ صفرهاي مقابل اعشار  ) سهم من چیست از تمام زمین6(

  بازان نماد دیگري از قطع امید از آینده است:ها و کاله شعبدهجادو بودن قصهو یا بی
  ).51: 1387جادو (کوپالی، هاي بیرود آرام         وسط قصهپاره خط خواب می) 7(
  ).75: همانجادو (در کاله همیشه بی      هاي خرگوشیوسط خواب) 8(

  . مرگ2- 5-1
  ).62: 1386در پشت گوشی نشنیدن، الو، الو (میرزایی،      ام ... و توف که بیاید، من مرده) این بر1(
  ).51: 1387گوشه (کوپالی، وسط یک اتاق بی                  میرم) آخرش کنج گریه می2(
: 1389هاي گرمی داشت (نجفی، جناب مرگ عجب دستو ...    ) مذاکره با قرص و طناب و اسلحه3(

47.(  
  ).43: 1387عاصی، ) مرگ من در حصار قبري که             خیس از اضطراب ادرار است (4(
  ).51: 1387خورد (کوپالی، هاش سر میمرگ از گونه  بازید ) به حریفی که نیست می5(
  ).47: 1387االسالم، روي یک خط ممتد افتاده (مبلغ  هاست فقط) مثل مردن که سال6(
  ).44: 1387مظنون! پیرهن راه راه بعد (معصومی،   تی توي راهرو) یک مرگ چند فوری7(
  ).38: 1389هاي سال سیاه است مرده است (میزبان، که سال  ي زنیکشی وسط گریهسیگار می )8(
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  ).77: 1387ها (اختصاري، نگاهیخیره ماندن به بی               هاي بدون بیداريخواب) 9(

که مرگ حضوري پررنگ  ي ما کمتر شعري وجود داشتمورد مطالعهدر آثار توان به جرأت گفت می
هاي مختلف مرگ است که به مدرن، گونههاي بسیار رایج در غزل پستموتیفیکی از . نداشته باشد

  نماید.رخ می بمب و ، قبرستانوت خودکشی، راوي مرده، آرزوي مرگوجوه متفا

  افتد:اتفاق میزمینی و آسمانی  موجوداتالبته مرگ براي انواع 
اي (نجفی، اش را گشودهاي که نیست      در پاکتی که پنجرهاي که مرده، فرستندهگیرنده) انسان: 1(

1389 :30.(  
  ).51: 1387ي خیس     توي حوض بدون ماهی که ... (کوپالی، ) فرشته: جسد چند تا فرشته2(
  ).75: 1387قی را (سهرابی، هاي شرخواب آن چشم  بیند: صبح خورشید مرده میطبیعت) 3(
  ).39: 1387روي فلسش غبار یانگ تسانگ (برامکه،   اي که در نایلون) حیوان: ماهی مرده4(
  

  مفاهیم مرتبط. اضطراب و 3- 5-1
گرا هاي مختلفی دارند و خود برآمده از ناامیدي و تفکر پوچ، تجلیاضطراب و بیقراري و افسردگی

هاي تکرارشونده و ، دکتر، واژهالکلبخش اعصاب، سیگار، هاي آرامقرصپوچی، ، غم، باشند. گریهمی
  :هستندپربسامد این نوع غزل 

 ).39: 1387اثر (مکارمی، هاي بیقرص؛ گلوله )1(

 ).49: 1387هاي خواب شب را زیر و رو کردند (نجفی، با قرص )2(

 مان).شدم از پیچ مستی آخرین پل را (هرد می  آوردند الکل را ها باال میسرگیجه )3(

 ).75: 1387دست سنگین اره برقی را (سهرابی،   گیرددست میسیب غمگین به )4(

 ).86: 1389من فقط یک سؤال غمگینم، انعکاس خودم درون خودم (میزبان،  )5(

 ).42: 1387گیرد (خسروي، سیگارها را از دهانم مرگ می  گیردبودن کمی پاییز را از برگ می )6(

 ).44: 1387هم دیازپامم شد (رشیدي، شوم به تو معتاد، زندگی تر میپوچ )7(

  ).31: 1389بینم (نجفی، آقاي دکتري که نمی  دو تا -هاي یکیلیوان و قرص )8(
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هاي موجود در این اشعار، بخشی از زندگی بخشی از مردم مایهچندان نیازي به توضیح ندارد که بن
  .ابدیجامعه است که با تکرار و بسامد بسیار باال در این نوع شعر حضور می

سازي و مفاهیم خورد، تلفیق شعر با فیلمر به چشم میمدرن مکرّپستي جالب دیگري که در غزل نکته
نامه است به طوري که حتّی مبانی سناریونویسی در آن رعایت ، گویی شعر نوعی فیلممرتبط با آن است

حتی اگر نامی هم این اشعار  آید؛ البتهالي ابیات میهاي مشهور در البهشود و نام بسیاري از فیلممی
ها چه فیلم و چه بازیگر، این آورند، ولی با حضور برخی نامها را به یاد میخود گاه فضاي فیلمنباشد، 

  شود: فضاسازي مؤکدتر می
 ).39: 1387صداي زنگ در] (مکارمی،  -داخلی - [روز     اثر هاي بیگلوله ،هايقرص )1(

و دست مرگ به دنبال یک مسکّن     ماند [سکوت] سقف ترك خورد و صحنه خالی )2(
 ).45: 1387بود (شریفی، 

، براي همین یابنداي براي حضور میگسترده مجالي زندگی، در شعر این شاعران هاي روزمرهتجربه
در سطور باال اشاره کردیم که نظیر ورود شعر به کوچه و بازار در سبک هندي، در این دوره، شعر به 

شود و گاه جزئیات دقیقی از آشپزخانه و اتاق خواب گی خصوصی مردم کشیده میها و زنددرون خانه
- و فیلم هاي فضایی را ترسیم هم بکندشود، طوري که نقاشی بتواند این موقعیتو پذیرایی تصویر می

ي شعر وجه ممیزه. در سکانسی نمایش بدهدروایی این اشعار را -سازي دقیقاً فضاسازي داستانی
- باشد که قابلیتو فضاسازي نمایی تواند همین خصوصیدیگر ژانرهاي شعر معاصر می مدرن ازپست

  :کندبیشتر میرا  شناختی ادبیاتهاي تحلیل جامعه
  صداي زودپز پر، از آشپزخانه )1(

  صداي تلویزیون از آپارتمان کنار
  ي پشتپلهصداي سوت زدن توي راه

    ).56: 1389هاي ناهار (میزبان، هاي تري توي ظرفزباله
 هاي دیوارها شدهسارا اسیر سایه )2(

  سارا دلش پر است از عشقش جدا شده
  2خوان کالس پگاه شاگرد درس

  ).57: 1387اعتنا شده (محمدي، حاال به درس و مدرسه بی

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیرينتیجه

هوم مضاعفی مدرن، دیدیم که تکرار آواها و لکنت زبان براي انتقال مفي آوایی سبک غزل پستدر الیه
 اندهایی داشتهنوآوريشاعران  نیز ي واژگانیشد. در الیهکارگیري این ترفند محقق نمیبود که بدون به

ي نحوي، شاعران در آوردن فعل مجهول به جاي معلوم، در الیه که در نوع خود قابل توجه است.
ي جمله و افعال و حذف ادامه ناتمام لکاربرد متفاوت فعل، ناتمام آوردن اجزاء کالم که اعم از فع

سابقه بوده در تاریخ شعر فارسی بی اند که برخی موارد آنهاي را به کار گرفتهخالقیت اشتراکی است،
چنین در وجهیت صفت، صفت مقدم بر موصوف و زبان شکسته در پی انتقال مفاهیم هم. است

» انگاريخوراك«یژگی سبکی بحث ترین وي بالغی، شاخصاند. در الیهمضاعفی وراي کلمات بوده
هایی مایهي ایدئولوژیک غزل پست مدرن، بنهاي متعدد نموده شد. در نهایت، الیهاست که با نمونه

از در خود جاي داده است. به وفور را و پارادوکس چون مرگ، ناامیدي، اضطراب، پوچی، افسردگی 
هاي فیلم است و نیز انعکاس تجربهتلفیق شعر و نمایش و  ،هاي دیگر این غزلجمله نوآوري

خصوصی و خاص در شعر که با این طیف نه در شعر کالسیک و نه در شعر معاصر سابقه نداشته 
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هاي لفظی و محتوایی این غزل بسیار بیشتر از آنی است که ما در این قابلیتکوتاه سخن این که، است.
نسبتاً  و تابوهاي هاقرمز درست است که خطایم. مختصر گفتیم، هنوز به نیمی از آن هم نزدیک نشده

 »فحاشی موزون«قول خودشان بدل به مدرن را به پستر اشعگاهی برخی از ادرنوردیده شده و  زیادي
در آن فراوان است، اما اگر شعر را اتفاقی در زبان بدانیم  »گروتسکی«و  »انگارانهزشت«کرده و تصاویر 

- با عاطفه هم گره اتفاقاًافتد و ت زبانی بسیاري در این شعر میاش با عاطفه، اتفاقاخوردگیگره و

  .جانبه نیستباید بپذیریم که این نوع شعر الیق طرد همه ؛هاي خاص خودش را داردیخوردگ

  

  

  

  هانوشتپی

مدرن نوشته شده است و بزرگان صاحب نظري هم در این میان نقدهاي زیادي بر شعر پست .1
ي شصت و هفتاد را مدرن دههاند، برخی از این نقدها شعر منثور پستنظراتشان را ابراز کرده

 بیفکنیم:  نقدهاي مقاله بد ندیدیم که نگاهی گذرا بر ، اما در حاشیهمد نظر دارند

د: گوینوشته است، می بر موسیقی شعرجاي مقدمه هکه ب »نزاع محلِ تحریرِ«شفیعی کدکنی در 
ها، شعري است که وقتی ترین اسلوبن انواعش تا کهنتریمن معتقدم شعر خوب از مدرن«

هایی از آن، ي خوانندگان جدي شعر، تمام یا بخشمدتی از انتشارش گذشت در حافظه
 ازبا این حساب یا براي قضاوت این اشعار زود است و یا پنج). : بیست1376(» رسوب کند

 نظر استاد رد هستند.

مدرن مانند کشف دنیاي جدید، هاي خاص شعر پستاذعان به ویژگی عبدالعلی دستغیب با
یک تفسیري نبودن شعر، عقالنی نبودن، به دنبال بیان احساس بودن و تمایزگرایی نه تضاد و 

هاي خوبی در این گرایی، با این جریان موافق است و بر این باور است که آزمایشتقابل
از بطن این جریان، شکوفایی بهتر  توان امید داشت کههاي جدید انجام شده است و میسبک

 ).1380و کاملتري به وجود آید (
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شاید ازدحام تصاویر آسمان و ریسمان بدون وجه مشابهت و «نویسد: اهللا فوالدوند میعزت
شود، یکی مناسبت و مؤانست، بدون چفت و بست، که سبب سرگیجه و حیرت مخاطب می

پریشی و هاي شعر آنان باشد به همراه زبانترین ممیزات و برجستگیترین و شاخصاز مهم
هرج و مرج و تخریب، با این اوصاف استقاللی در سبک کار این گروه وجود ندارد تا بتوان 

- . البته روي سخن استاد با پست)330: 1387درصدد تحقیق از کم و کیف آن برآمد (

 هاي فارغ از وزن و موسیقی و فرم است.مدرنیست

ي ي نخستین جشنوارهمجموعه آثار برگزیده«ي کوتاهی که بر مقدمهمحمدعلی بهمنی در 
هاي این شعر را تحسین و رهایی این جماعت را از نوشته است، ظرفیت» مدرنغزل پست

ي غزل هاي مختلفی هم که درباره). در مصاحبه3: 1386کند (صحرایی، ها تأیید میکلیشه
  ). 6: 1386بینیم (موسوي، فتار و گفتارش میمدرن داشته، نوعی از همراهی را در رپست

گوید: مدرنیت شعر امروز باباچاهی در باب تردیدها و تأییدهایش بر شعر پست مدرن میعلی 
هاي مدرنیته از سوي مدرنیسم است. بدین ترتیب مدرنیسم و پست مدرنیسم، فرایند نقد مؤلفه

مع پیرامونی مورد نقد و ارزیابی قرار هاي دوران مدرن و تبعات آن را به ویژه در جواداعیه
هاست] شعر امروز، [که تمایل پس نیز جزو آن نویسیِدهند. بنابراین بخشی از متفاوتمی

چنان تقابلی معطوف به نقض مسلمات دیکته شده از سمت شعر مدرن موجود است که هم
هاي ر اشکال و مؤلفهنگرد. شعر نو که به تدریج مدرن نامیده شد، در واقع فرایند تأمل بمی

صنعتی آن را عیناً و عمیقاً درك و درونی  -شناختی هنري دورانی است که ابعاد علمیزیبایی
  ).1382ایم (بودیم. ظاهراً ما از راه رشد کنارگذر به شعر مدرن دست یافته نکرده

ي نخستین جشنوارهي برگزیدهمجموعه آثار «ي کوتاهی که بر محمدعلی بهمنی در مقدمه
هاي این شعر را تحسین و رهایی این جماعت را از نوشته است، ظرفیت» مدرنپستغزل 
ي غزل هاي مختلفی هم که دربارهدر مصاحبه. )3: 1386(صحرایی،  کندها تأیید میکلیشه
  ). 6: 1386بینیم (موسوي، مدرن داشته، نوعی از همراهی را در رفتار و گفتارش میپست

دانند، هاي شعر پست مدرن را قابل تعریف نمیر خالف منتقدانی که مؤلفهبخت بترانه جوان
هاي اذعان دارد که در شعر پست مدرن ساختار منسجم و همگنی نیست ولی تعریف
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هاي آن موجود است؛ ساختارشکنی برآمده از پساساختگرایی، نگاه متفاوت، مشخصی از مؤلفه
ي هاي زبان فارسی در زمینهوفرن. وي بر قابلیتهاي زبانی و تصویر اسکیزچندصدایی، بازي

هاي پست کند که این مسأله امکان و ظرفیت بسط تجربهفعل سازي و واژه سازي تأکید می
  ).1384برد (شفاعی، مدرنیستی را باال می

ي مقاله کنیم، اما براي مخاطب ناآشنا در حاشیهبا این که گفتیم از آوردن مبانی پرهیز می .2
اند؛ تحقیر هاي شاخص پست مدرن فرانسوي را این موارد دانستهآوریم: ویژگیمی توضیحاتی

ي حقوق بشر ي مفاهیم و مقوالتی چون روشنگري، انقالب، اومانیسم، ایدهو توهین بیرحمانه
رسد کلّ حیات و تفکّر مدرن به شمار آید. البته ویژگی هایی در پست و چیزي که به نظر می
باشد که این جریان بیشتر نوعی ذهنیت است تا نظریه: گر این نکته میمدرن هست که روشن

گویی، ابهام و ایهام، مجاز و تمثیل، کنایه، استعاره، هاي عمده، گزافهها و پیچیدگیسفسطه
طنز، هزل و هجو، شوخی، تقلید و تصنّع، شبیه سازي و گرته برداري، یکنواختی و سادگی 

، دلمردگی و افسردگی، سکوت، نفرت و بیزاري از زندگی، احساسی، احساس کسالت و رکود
توانست رخ احساس خستگی مداوم (حتی در جوانان)، اطمینان از این که هر چیزي که می

)، که تطبیق 40-3: 1379دهد، قبالً روي داده و نباید منتظر حوادث غیرمترقبه بود (نوذري، 
 رد.محتوایی بسیاري با مفاهیم موجود در این سبک دا
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  منابع
 شناسی؛ ج. اول، چ. هفتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.)؛ سبک1373بهار، محمدتقی (

 سرا.هاي پس از برف؛ شیراز: انتشارات داستان)؛ باروت حرف1389شعار، منصوره (حکمت

 )؛ موسیقی شعر؛ چ. پنجم، تهران: انتشارات آگاه.1376کدکنی، محمدرضا (شفیعی

 شناسی شعر؛ چ. نهم، تهران: انتشارات فردوس.)؛ سبک1382س (شمیسا، سیرو

ي ي نخستین جشنواره(مجموعه آثار برگزیده ي تخم مرغ)؛ گریه روي شانه1386صحرایی، رضا (
 ؛ ناشر الکترونیک: کتابناك.مدرن)غزل پست

 ت آواي نور.شناسی در ادبیات؛ چ. دوم، تهران: انتشارا)؛ درآمدي بر سبک1372عبادیان، محمود (

 ؛ تهران: انتشارات سخن.شناسی)؛ سبک1391، محمود (فتوحی

 هاي شعر معاصر؛ تهران: انتشارات سخن.)؛ از چهره1387اهللا (فوالدوند، عزت

 گستر.)؛ صداي موجی زن؛ مشهد: انتشارات سخن1384دل (قریشی، هدي؛ مونا زنده

 گستر.هد: انتشارات سخن)؛ استکانی کنار بعد از ظهر؛ مش1387گریزپا، زهرا (

- )؛ پرنده کوچولو، نه پرنده بود نه کوچولو؛ مشهد: انتشارات سخن1389موسوي، سیدمهدي (

 گستر.

 گستر.ها به مهدکودك؛ مشهد: انتشارات سخنگرگ)؛ بردن توله1389میزبان، الهام (

 وفر.)؛ فرهنگ فارسی عامیانه؛ ج. اول، تهران: انتشارات نیل1378نجفی، ابوالحسن (

 گستر.پروانه در بایگانی؛ مشهد: انتشارات سخن)؛ 1389نجفی، وحید (

)؛ پست مدرنیته و پست مدرنیسم (مجموعه مقاالت)؛ چ. اول؛ تهران: 1379نوذري، حسینعلی (
 انتشارات نقش جهان.

  ها:نشریه 

)؛ ش. ي غزل پست مدرننامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387خواه، مهدي (احمدي
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1387(اختصاري، فاطمه 
 سوم، بهار.
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ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387زاد، محمد (ارثی
 سوم، بهار.

وگو)، روزنامه گفت» (تردیدها و تأییدهاي شعر پست مدرن«)؛ 1382باباچاهی، علی (
 مرداد. 6همشهري، 

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387بختیاري، نادر (
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلنشریه)؛ شعر؛ 1387برامکه، محمدرضا (
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهفردا بود (فصل ي همینشعر؛ نشریه)؛ 1387بشارتی، آزاده (
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(عهد، میثاق بنی
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387بهادري، بهزاد (
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلعر؛ نشریهش)؛ 1387(نیا، کیمیا تاج
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(خسروي، رامین 
 سوم، بهار.

 23ي فجر، (گفت و گو)؛ نشریه» ادعاي شاعران پست مدرن ایران«)؛ 1384خواجات، بهزاد (
 شهریور.

 31؛ روزنامه همشهري، »شعر پست مدرن جاي امیدواري دارد«)؛ 1380لعلی (دستغیب، عبدا
 اردیبهشت.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(اکبر رشیدي، علی
 سوم، بهار.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلنشریه)؛ شعر؛ 1387(سهرابی، سیدحمید 
 ار.سوم، به

هاي جوانبخت و مؤلفه چندصدایی در شعر امروز: با دکتر ترانه«)؛ 1384شفاهی، آرش (
 تیر. 11ي جام جم، نشریه» مدرنادبیات پست

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1386شفیعی، محمدشفیع (
 اول، تیر.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهود (فصلي همین فردا بشعر؛ نشریه)؛ 1387شمس، فاطمه (
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387صدیق، رضا (
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387( ساناز صفایی،
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهمین فردا بود (فصلي هشعر؛ نشریه)؛ 1387عاشوري، علیرضا (
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. سوم، نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(عاصی، محسن 
 بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387علیشیري، حسن (
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصل؛ نشریهشعر)؛ 1387(کاویانی، کیارش 
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(کرمانی، حسین 
 سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1387(کوپالی، طاهره 
 سوم، بهار.
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ي غزل پست مدرن)؛ نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387، محمد (االسالممبلغ
 ش. سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1387محمدي، مهرداد (
 ش. سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1376معتمدي، زهرا (
 بهار.سوم، 

ي غزل پست مدرن)؛ نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387(پور، آرش معدنی
 ش. سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1387معصومی، اصغر (
 ش. سوم، بهار.

وشنگ (نگاهی به زندگی و آثار ه» پست مدرن از نوع ایرانی«)؛ 1384مفتاحی، محمد (
 مرداد. 16ي اسرار، ایرانی)؛ نشریه

ي ي اختصاصی با استاد محمدعلی بهمنی؛ نشریه)؛ مصاحبه1386موسوي، سیدمهدي (
 ي غزل پست مدرن)؛ ش. اول، تیر.نامههمین فردا بود (فصل

ي غزل پست نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1384ــــــــــــــــــ (
 ار.مدرن)؛ ش. سوم، به

ي غزل پست نامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1386میرزایی، محمدسعید (
 مدرن)؛ ش. سوم، بهار.

ي غزل پست مدرن)؛ ش. نامهي همین فردا بود (فصل)؛ شعر؛ نشریه1387نجفی، وحید (
 سوم، بهار.

ن)؛ ي غزل پست مدرنامهي همین فردا بود (فصلشعر؛ نشریه)؛ 1387یاسمی، بهروز (
  ش. سوم، بهار.

  سایت
)؛ ترفندهاي زبانی؛ قابل دسترسی در سایت: 1391اختصاري، فاطمه (       

www.havakesh3.persianblog.ir     
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