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ي و نوگرايي در ادبيات معاصر و شيفتگي بسياري از اهل ادب امروز به ششكار نوانديآضرورت 
پي داشته و داوريهاي  تفاهمي گزنده را نيز در وري در شعر فارسي گاهي سوءآنوجويي و نو

انديشان  ن حد كه برخي از خامآ تا ؛است  شايستي را در پيوند با ادبيات گذشته ايران باعث شدهنا
ن سوي ميدان بسياري آنان در آدر برابر  اند و مد انگاشتهآارزش و ناكار  ايران را بيةادبيات گذشت
درك و از  اند گرايان سنگ شده همچنان در نشئگي غرورانگيز ادبيات گذشته مانده از سنت

  . بسياري از ضرورتهاي نوگرايي عاجزند
همه درگيري  نآاما .  دگرگونيهاي بنيادي ايجاد شد،بيداري در شعر و نثر فارسية پس از دور  

گرايان عليه نيما صورت پذيرفت هرگز عليه كساني چون  پرخاش و ستيزي كه از سوي سنت
 ما تا چه اندازه در ةعر گذشتدهد كه ش  اين خود نشان مي.هدايت صورت نگرفت زاده و جمال
  . است  تاثر نهاده  ادبي معاصر نفوذ داشته وةجامع
 طرحي تازه در شعر فارسي درافكند و پيشنهادهاي ،گيري مداوم خود كه نيما با پي هنگامي  

مدند آگراي ايراني به خشم   برخي از اديبان و شاعران سنت،جديدي را براي شعر ايران مطرح كرد
. ها چيدند گراي خود براي خاموش كردن صداي او محفلها گرفتند و توطئه اي كهنهدر انجمنه و
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روز بر پذيرندگان نظرات  به رام گسترش يافت و روزآرام آكه حق با نيما بود صداي او  نجا آاما از
  . او افزوده شد

را لرزاند گرا  هاي گوش برخي از همان شاعران سنت قدر موثر بود كه پرده نآفرياد بلند نيما   
 ، حبيب يغمايي، اگر شاعراني چون وحيد دستگردي.نها را درهم شكستآميتهاي زاندكي از ج و

 هيچ تغييري را در روشهاي سنتي ...الدين همايي و   جالل، لطفعلي صورتگر،ذرخشيآرعدي 
  مشفق، مهرداد اوستا، محمدحسين شهريار، شاعراني ديگر همچون پرويز ناتل خانلري،برنتافتند
 ،ثيرپذيري از جريانهاي نوگراي شعر معاصرأ با ت...اني و ه سيمين بهب، حسين منزوي،كاشاني

. اي تجربه شد وري كردند و فضاهاي تازهآ نو،اي در قالبهاي سنتي شعر فارسي هركس به اندازه
  ههاي گوناگوني تجربه شد وري همچنان تا به امروز ادامه يافته و شيوهآاشتياق به نوگرايي و نو

  . است
 پذيرش يافته ، معاصر بيش از ديگر قالبهاة در دور، غزل، شعر فارسيةاز ميان قالبهاي گذشت  

  . است  انقالبي در اين قالب ريخته شده و بسياري از مضمونهاي اجتماعي و
 را ل،جمله غز  ن آ و از،كدام از قالبهاي شعري گذشته نظران معاصر هيچ برخي از صاحب  
  :گويد  براهني مي.دانند وز نمي شعر امرةشايست

دليل اينكه از عمر روابط متحول خاصي كه منجر به پيرايش غزل  به. غزل ساختماني ايستا دارد«
 بازگشت به ،همين دليل پس از گذشت پنجاه سال از عمر شعر نيمايي  به. گذرد شده قرنها مي

 ،گوييد نه  مي.ت ارتجاعي فكري اس،صورت يكي از اشكال زنده ن بهآشكل غزل و يا شناختن 
 . غزل با درون انسان سروكار دارد: خواهيد گفت!يك غزل نشان بدهيد كه جامعه را تصوير كند

. ن برايدآ ةرايآ ةتواند از عهد  نمي،چنان عوض شده كه غزل عوض نشده نآگويم درون ما  من مي
ن معاصر ما و درون نظر از اينكه رديف و قافيه و تساوي طولي مصرعهاي غزل با دورا صرف

 گرفت خشونت و نظر ن با درآ در ،كند پوياي هستي اجتماعي و تاريخي عصر حاضر تطبيق نمي
ن آن پناه برد و چون  آتوان به  ما صفايي هست كه فقط ميةستم حاكم بر روابط توليدي جامع

 غزل با پناه ةد سراين، زيربناي ما نيست و مربوط به بقاياي روبناي فرهنگي سابق استِنآصفا از 
 يعني او از طريق ؛كنند كند كه حميدي و امثال او با قصيده مي بردن به غزل همان كاري را مي



 

  

167   ر معاصر غزل امروز از جريانهاي شعيثيرپذيرأگونگي تچ

  

هاي روبناي فرهنگي كه   يعني پناه بردن به يكي از جلوه،كند  درونش خيانت ميةخطاي باصر
  ١.كند زيربنايش با زيربناي معاصر فرق مي

گيري ايستاده سيمين بهبهاني است او كه از نامدارترين  كه در برابر اين موضع يكي از كساني  
  :گويد سرايان نوگراي معاصر است در پيوند با كاركرد غزل امروز مي غزل
 البته بايد بگويم كه در اين .اعتقاد من اين است كه غزل نوعي از شعر است كه هرگز نخواهد مرد«

بر روي هم غزل . حاصل است  و بي گذشتگان بيهودهةدوران ديگر سرودن غزل به سبك و شيو
  ٢.»شايد بيشتر از انواع شعر كالسيك بتواند با روزگار ما سازگار باشد

 ،كنند ور عرضه ميآغزلي كه شاعران نو. تجديد حيات غزل استة توانم بگويم كه االن دور مي«
م اشارات به در غزلهاي بسياري از گذشتگان تما. تر از حدود معاشقه مغازله دارد مفاهيم گسترده

 .است  مغازالت پنهان شده اوضاع زمان و شكاياتي از وضع محيط در مه غليظي از معاشقات و
اي غير از پرداختن به مسايل عرفاني و عشقي  رسد غزل گذشتگان وظيفه نظر مي چنين است كه به

  ٣.»است  نداشته
 قاجار ةفارسي از دور مربوط به زندگي معاصر در قالبهاي سنتي شعر ةهاي تاز هدورود پدي  

 قاجار و مشروطه ةهاي كساني چون سيمين بهبهاني با اشعار دور اما تفاوتي كه سروده. آغاز شد
قدر  نآ مشروطه ةهاي جهان معاصر در شعر دور  اين است كه اين اصطالحات و واژه،دارد

كه  حالي در. كرد كار رفته بود كه شعر را بيشتر به يك شوخي و طنز بازاري تبديل مي غيرهنري به
ها محكم و هماهنگ با ديگر اجزا و  اني اين واژههي چون سيمين بهبندر بيشتر شعرهاي كسا

كه   براي نمونه هنگامي؛اند كار رفته  به،اي منطقي و اغلب تلخ و گزنده گونه  به،عناصر شعر
 سروش اصفهاني ،كند خانه را در ايران تاسيس مي ناصرالدين شاه قاجار براي نخستين بار تلگراف

اي نو بوده  هد كه پدي،با همان زبان صور خيال و بيان كهنه در وصف تلگراف) ق١٢٨٥ متوفي(
   :گويد  مي،است

       زين همايون كارگه كاندر جهان شد آشكار  منت ايزد را كه آســان كرد بر عشـــاق كـار
  صد هزار ان فرسنگ اگر سيبا نگارين در مي       ال و در جوابؤپيك و نامه در س عاشقان بي
  ارــادا يادگــدو اين نام بـاودان از من بــج        كرد از اين پس نام اودل خواهــكارگاه وص
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  روان معشوق اگر در قندهارــرد قيآق ـعاش       وردآخ ــام و پاســرد پيغـه بــدر يكي لحظ
  ارــ و از ديراــي رد زآرا ــي مـــهتا كه اگا       اهـــان بر اين كارگــدم گريـــمآدادان ــبام

  ارـاي انتظــنغ زل بيــت منـاي از هف لحظه       وابـــمد جآام دادم زو به من ــمن بدو پيغ
  ارــروردگـر پــم شاكــر اين كارگاهــاك     چ  يگفتگوراست گفتي پيش اويم باهم اندر 

  وارـده ســادوانيــول و نـــاده رســنافرست       ال اوــر از حــحال من خبر شد من خب او ز
  ٤ريارــا كردم به جان شهــشادمان گشتم دع       رــمد بدين زودي خبآريار من ــچون ز شه

اي در اين شعر وجود  خانه هيچ عنصر تازه  جز موضوع تلگراف،شود گونه كه ديده مي همان  
 گروهي از شاعران . نيز رواج داشت، رضاخانةويژه دور ه ب،هاي بعد  بيان در دورهة اين شيو.ندارد
 ،اي چون هواپيما هاي تازه  رضاخان به شاعران صنايع جديده لقب يافته بودند و پديدهورةد

كه بهار    همچنان.كردند هن را با همان زبان كهنه وصف ميآ  راه، قطار، كارخانه، دوچرخه،اتومبيل
  :است  چنين به نظم كشيده) ين پيهنآرخش ( مسافرت خود را با ماشين ، از اشعارشيدر يك

  نشستيم و برون جستيم از ري    هنين پيآمن و ياران به رخش 
  رانديم مركب نخوابيديم و مي    ن شبآران و قم ـميان شهر ته

  )؟( به تنها ميزبان از عدد بيش    اتل سنگين و بار ما زحد بيش
  ٥فرو مانديم يك ساعت زرفتار    وارــر گشت رهـميان راه پنچ

كه در  نانآ . معاصرند و برخي بسيار معاصرند برخي تقريباً،خي از شاعران اندكي معاصرندبر  
  . كنند از ديگران معاصرترند وري ميآزدايي و نو شناييآها  ها و عرصه  حوزهةهم

 هرگز همانند هم ،وري كنندآ نوسنتيدر قالبهاي  اند ن دسته از شاعران معاصر كه خواستهآ  
هاي  اند و در حوزه نان تنها در حد بيان مضامين و مفاهيم جديد نوگرايي كردهآ برخي از .نيستند

فرينش آحد  اند و در وردهآنان به تصويرسازيهاي تازه روي آبرخي از . اند  سنتي ماندهديگر كامالً
هاي  برخي ديگر با فاصله گرفتن از مفهوم. اند  خيال از شعر گذشته فاصله گرفتهةصورتهاي تاز

اي  نهييآهايشان چونان  دهواند تا سر وردن به عينيتهاي جهان پيرامون خود كوشيدهآوي كلي و ر
اي در  ها بدون رخداد حادثه  بيشتر اين سروده. تصويرهاي زندگي امروز را بازتاب دهد،روشن

 تنها همانندي كه با شعر گذشته دارند در ،هاي معاصر اما برخي ديگر از سروده. اند مدهآزبان پديد 
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در اين مجال اندك . جز عنصر وزن هيچ همساني با شعر سنتي ندارند هنهاست و بآوزن عروضي 
امكان بررسي جريانهاي موجود در قالبهاي سنتي شعر  ها و  اين گونهةفرصت پرداختن به هم

   .نماييم نها را باز ميآوريها برخي از آگونه از نو شنايي اندك با اينآاما براي  .ردامعاصر وجود ند
 ،زاديآاي همچون  كارگيري زبان مردمي و بيان مفاهيم تازه  مشروطه تنها در بهةشعر دور  
 كه گلوي فرياد مردم تپنده و نجاآ اما از.  خود تفاوت كردة با شعر گذشت... مجلس و ،قانون

 وجودبا  اين شعر . از ديدگاه ادبي ضعيف و از ديدگاه اجتماعي پويا و پربار بود،بودشده انگيزنده 
 شعر اين دوره تنها ٦.توانست سمت و سويي فرازماني و فرامكاني بيابد ورانگيز بود اما نمياينكه ش
هاي شعر فارسي  اي از دوره در هيچ دوره. اي براي بيان مضامين جديد اجتماعي شده بود وسيله
اهيم انتزاعي در اين دوره مف.  صرف تبديل نشده بودة مشروطه زبان به ابزار و وسيلةشدت دور به
جاي خود را به مضاميني ...  وصف فصلها و ،ذهني پيشين و مضاميني چون مدح پادشاهان و

  . اجتماعي داد عيني و
گونه كه تحوالت اجتماعي بر ادبيات  همان. اي دوسويه است ادبيات رابطه  جامعه وةرابط  
تاثير اين . باشد  سزا داشته هي بتواند نقش  ادبيات نيز در روند تحوالت اجتماعي مي،گذارد تاثير مي
ويژه  ه زبان ادبي ب،جريانات انقالب مشروطه. خوبي هويداست  مشروطه بهة دوسويه در دورةرابط

نثر از انحصار خواص  ن رهانيد و با خروج شعر وآ دربار و تكلفات ادبي ناشي از ةشعر را از سلط
 انقالب مشروطه و روند خود بر ةنوب  بهاين رهايي نيز.  مردم شدةنها در ميان عامآموجب رواج 

نان آ انعكاس دردها و رنجهاي مردم به زبان ةنييآادبيات براي نخستين بار . ن اثر گذاشتآپيروزي 
 ،گاهي سياسي و درنتيجهآ باالرفتن ، موجب نشر حقايق در ميان مردم،شد و اين امر از سوي ديگر

  . نان به انقالب شدآترغيب 
 ة مشروطه فرو نشست و شعر نيمايي در جامعةالتهاب جريانات دور  ونكه شورآبعد از   

   .مدآ بيان و زبان بخشي از شعر سنتي نيز تغييراتي پديد ة در شيو،ادبي ايران راه باز كرد
  دوم زندگي خود روابط مناسبي با نيما وة در دور، كه از خويشان نزديك نيما بود،خانلري  
او . حدودي به نوعي تازگي و نوجويي و تحول ادبي اعتقاد داشت  اما تا،هاي او نداشت انديشه
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ديد شاعر براي گفتن هر  دانست كه الزم نمي قدر متعدد و فراوان مي نآاوزان و بحور فارسي را 
  ٧.زاد بگويدآنوع شعر اوزان را بشكند و يا شعر 

. داد توللي استه به برخي از نوگراييها روي خوش نشان وراز شاعران ديگري كه در اين د  
 ، سروده شدهة كه پس از افسان،ثار نيما راآ ،غاز شاعري از شيفتگان نيماستآ كه در ،فريدون توللي

 توللي نوگرايي .كند ن را كالف سردرپيچ و نوعي انحراف در شعر فارسي گمان ميآپسندد و  نمي
. پذيرد  شخصي مي امروزي و با احساسات فردي وةزبان سادو  خيال ةرا درحد ساخت صور تاز

 خود را محكوم ةگرايان دور  بياني سنتةشيو) رها( نخستين مجموعه شعر خود ةدر مقدم او
  :نويسد ميز ميآكند و با بياني طنز مي
 ، چند مثقال زعفران، چند شاخه عود، چند بوته گل،سرايان مقلد امروز يك بسته شمع براي كهن«

 ، چند دانه لعل، چند قبضه كمان، يك دسته سنبل،قل يك ظرف ن، يك قرابه شراب،چند سير بادام
نها را با كلماتي از قبيل كنعان و مصر و آست تا اچند اصل سرو و سه چهار بلبل و پروانه كافي 
 از پر كردن فواصل وسيع الفاظ با ساروجهاي سخسرو و شيرين و يوسف و زليخا درهم ريخته پ

وردن آ اصطالحات شطرنج و احياناً ام عناصر اربعه و و استخد»مرمرا« و »هميدون« و »همي«ادبي 
 ايشان ةعقيد   كه به»افرشته« و »هگرز«و  »نك« و» نوز«الخلقه از قبيل  چند لغت مصدوم و عجيب

خواهد گرديد، چند منظومة ساخته و پرداخته تحويل شما دهند و شگفت باعث استحكام كالم 
 شب هنگام زيارتگاهي مرادبخش ةز كه گاه منظر در يك چكامه ني»شمع«با افروختن صد اينكه 

 را در اشعار تقليدي خويش »شمع حافظ«بخشد نخواهند توانست تابش دلپذير يك  بدان مي
  ٨.»منعكس نمايند

دوره در قالبهاي سنتي   اين  مشفق كاشاني و شاعران ديگري كه در، ابتهاج، توللي،خانلري  
 شكل ذهني غزلهاي .ن مقدار پيش نيامدنديبيش از هم ،ورده بودندآوري روي آشعر فارسي به نو

مضمون . اينان همانند غزلهاي سنتي بود و پيوند طولي ابيات اين غزلها همچنان ضعيف مانده بود
 هاي عاشقانه و رمانتيك باقي مانده بود و در ه و نالهآاشعار اين شاعران اغلب در سوزوگدازها و 

جاي   به»گهي« .خورد  برخي از واژگان به چشم ميةي كهنها هنوز صورتها برخي از اين سروده
تفاوت  ... و »اي ايستاده«اي ج  به»اي استاده« ،»افتادم«جاي   به»اوفتادم« ،»نگاه«جاي   به»نگه« ،»گاهي«
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 ة صور تاز، بياني نزديك شدن به زبان مردمة سادة سنتي در شيوامالًهاي ك ها با سروده اين سروده
 معيني ،و شاعراني همچون مهدي حميدي.  ادبي بودة برخي از سنتهاي كهنخيال و فرونهادن

اين ويژگيها  نگر بود و  فردگرا و جزيي، شخصيدند كه كامالًروكرمانشاهي و شهريار اشعاري س
  . از همان ويژگيهايي بود كه در شعر نيما و پيروان او برجسته شده بود

ورده آد معاصر نيز در اين دوره نامي بلند برمحمدحسين شهريار از شاعران صميمي و ارجمن  
شدن شعرش چندان به كاميابي   كوششهاي او براي نو،ا پيدا كرديم ارادتي كه به نة اما با هم.بود

 ذهنيت شهريار يك ذهينت سنتي بود و بيشترين نمود .نرسيد و در همان سطح شعر باقي ماند
هاي او از نظر يكدستي   عاميانه محدود ماند و سرودهواژگان و تعبيرات نوگراييهاي او به استفاده از

وري اين نكته نيز آ يادا ام.رسد  حتي به اشعار كساني چون رهي معيري هم نمي،و سالمت زباني
شهريار تنها «: است  رسد كه نيما در پيوند با شهريار و شعر هذيان دل او گفته نظر مي ضروري به

هنگ آ از نظر ،بيش دست به وزن و قافيه دارند گران كم و دي،عري است كه من در ايران ديدماش
 ؛ن جمله استآ شعر از ة كه قافي،اند و از نظر جور و سفت كردن بعضي حرفها دنبال شعر رفته  به

  ٩.»...حده است  اما براي شهريار همه چيزي علي
ما و  اشاره به پيوند ني،سروده شدهش ١٣٢٣ كه در سال ، شهريار»دو مرغ بهشتي«شعر   

نگاهي . است   است كه شهريار در وصف نيما سروده»افسانه«جز غزل شاعر  هاين ب شهريار دارد و
د اردهد كه شهريار صادقانه و صميمانه نيما را دوست د گذرا به چند بيت اول اين غزل نشان مي

  :است  ولي بافت و زبان شعرش همچنان سنتي مانده
  مــوانه بگرييــريم و دو ديآسر پيش هم   رييمانه بگــو كه غريبـم دل گــا غــنيم

  مــرييـه بگــانانجــم و به ــاز دل به افتي  افـن قآ ةار و تو از قلــمن از دل اين غ
  ريم و به اين خانه بگرييمآچشمي به كف   ست در اين خانه كه كوريم زديدن دودي

  مــه بگرييــاشان كـةم كه در گوشــشمعي  م به ايوانــم كه خنديــيغر نه چراــخآ
  انه بگرييمــيك شب به پريشاني از اين ش  استــ دلهةان كن كاشانــاين شانه پريش

  مـــانه بگرييــر افســاعــبازا به هم اي ش  مـ خويشةر افسانــز چو تو شاعــمن ني
  مـانه بگرييـــان دو سه پيمــكز دور حريف  ه به ما دادــام يكي جرعـان خط جـپيم
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  رييمـــانه بگــرده بيا در صف ميخــمي م  ست رابات نه مرديــيين خآبرگشتن از 
  با جوش و خروش خم و خمخانه بگرييم  وخمخانه خبرنيست وخروش خم ازجوش
  ١٠... مــگرييـرزانه بــ حكمت فــةدر فاجع  انيــديم و نهــوان بخنـت ديــبا وحش
 ة شاعراني هستند كه در اداماني و حسين منزوي از ديگره سيمين بهب،منوچهر نيستاني  

  . وردندآوري روي آنوگراييهاي شاعران معاصر در قالبهاي سنتي گاهي بيشتر از پيشينيان خود به نو
 تالش ،در غزلهاي او. پردازان نئوكالسيك زمان خود است منوچهر نيستاني از مبتكرترين غزل«

نات و ظرفيتهاي صوري و محتوايي اي در غزل و گسترش امكا فراگير در مسير رسيدن به فرم تازه
 خط ،ديروز(از ويژگيهاي بارز زبان نيستاني در دو مجموعه شعرش ... گير است   چشم،اين قالب
 نوعي شكل نحوي متفاوت است كه در قالب ،هاي تعمدي  عالوه بر سكته)دو با مانع و فاصله

حضوري فراگير ... فسيري و  ت،فعل با كاركردهاي تاكيدي يب) غالباً(عبارات و جمالت معترضه 
  ١١.»دارد

   :اينك به غزلي از نيستاني براي نمونه توجه كنيد
  يـميشگــان رداي سياه هـشب با هم  گيـــراه هميش  ز،راه رسد ز ب ميــش
  چشمت چراغ سبز و سه راه هميشگي  يـــ نيست،وبــ خ، بد،د در برابرــتردي
  يـميشگــاه هـــل بار گنـــم و ثقمايي  اند اه بزرگيست گفتهــق شدن گنـــعاش
  يـميشگــ گواه ه،ارهـــسمان ستآيك   ام ريه كردهـان گــهاي جه ارهـــست با بي

  يـميشگــوش ديگري ز كاله هــخرگ  ورم برونآ ده ميــم به شعبـــخرگوشك
  يـميشگــ كاه هرپ ، جهان،در چشم من  دست باد ست طاليي به يــموي تو خرمن

  يـميشگــاه هـــي مـــ قديمـــةبا سك  ريدـــتوان خ انه مگر ميــش شبـــرامآ
  يـميشگــاه هـــ روز تب،وغات روزــس  ســـان در قفــم مرغــترن اغ بيــيك ب

  ١٢يـميشگــه هآرم و سردي ــبا اشك گ  حيف ازغزل كه تنگ بلور است شرشود
  )دوبا مانع    (                  
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. است  سرايي پرهيز كرده كه بسياري اوقات از كهنهحسين منزوي از ديگر شاعراني است   
هاي   نمونه،زنيم  غزلهاي اوست برگ مية كه برگزيد، منزوي راتشآبا سياوش از كه كتاب  هنگامي

  :شود غاز ميآ نخستين غزل او با مطلع زير .بينيم متفاوتي از غزل مي
  جاست د هميننجا كه بايد دل به دريا زآ  انت چه زيباستـدرياي شورانگيز چشم

  )٢١ص       (                  
در . است  هم در همين مطلع رخ نموده  نآالغزل  اين غزل زباني ساده و صميمي دارد و بيت  

اي  اما حادثه. هاي كهنه و شكسته و صورتهاي تكراري و قديمي خيال وجود ندارد اين شعر واژه
  زل چهارم با مطلع زير نيز ديدههمين ويژگي در غ. است  تازه و شگفت نيز در غزل روي نداده

  . شود مي
  و چشمهايت شعر سياه گوياييست    ترين آية شكوفاييست لبت صريح

  )٢٣همان، ص       (                
  :نمايد در اين غزل بيت زير برجسته مي
  كنون شكوه توه و بهت من تماشاييست    ترين تو از معابد مشرق زمين عظيم

جاي  هاي به اي از كهنگي  نشانه»اكنون«جاي  به، »كنون« ةشود واژ كه ديده مي اما همچنان  
خيام « تركيب :توان نشان داد هاي بسيار مي ها نمونه از اين نشانه. مانده در زبان منزوي است

  :نهاستآ در بيت زير يكي از »ظلمتيان
  اي خطور كني به ذهن ظلمت اگر لحظه    خيام ظلمتيان را فضــاي نور كني

  )٢٨همان، ص    (                       
است و عناصر زندگي   هاي منزوي سايه انداخته  سرودهةتوصيفات عاشقانه و رمانتيك بر هم  

 ،سمانيآ عشق ،شود اين غزلها توصيف مي اما عشقي كه در .شود ن ديده ميآامروز كمتر در 
 با جايي است كه اغلب  عشقي همين زماني و همين. اي و عرفاني گذشته نيست  اسطوره،ذهني

  :اي را ببينيد  نمونه،شود زباني ساده و صميمي بيان مي
  ودـود بـ من مســر تقديــةكه بر صحيف  ودــد بـــمآف ــوان غزلي با رديــزن ج
  به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود  نــ مةانـــاي عاشقــل غزلهـي كه مثــزن
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  د بودــان و مكان مقيـزماگرچه خود به   كرد ا ميــكان رهمــان و ــد زمــمرا ز قي
  د بودــاي ممتــايي نفس از حبسهــره  شــمدنآ  ِي»آ«ش مثل ــدنــمآي كه ــزن

  دد بودــت مجــكه از جواني من رخص  واني منــت جـوان نه همين فرصــزن ج
  رد بودــ مجــةزع و خلســـخلوص منت  ودــف خــي از تكلــ عريانــةان جامــمي

  ردد بودــ م»دريا چمن«ي ــكه بر دو راه   بالتكليف»بيآز ـبس« دو -دو چشم داشت
  ش بد بودــمدنش خوب و رفتنآزني كه   به خنده گفت ولي هيچ خوب مطلق نيست

  )١٤٠ص      (                  
 ةشيو كه به) ش١٣٣٠ -تار شكسته سه(سيمين بهبهاني از نخستين مجموعه شعر خود   
  . است  تكامل بوده  نوگرايي و،اره در حال دگرگونيشده تا به امروز همو  دهروگرايان س سنت
 ، تركيبهايي چون شرار حرص؛ اول سيمين بهبهاني پر از تركيبهاي كهنه استةشعرهاي دور  
 شرنگ ، امواج خيال، معبد عشق، خشم و كينة شعل، عشقة غنچ، لذتة باد،تش شوقآ ،جام تن

   .... تقدير و ة خام، هجر دوزخ، خنجر مالمت، جام زهر، تيرنگاه، هماي عشق،غم
 تنگ صورتهاي ة در دايرجاي پا و مرمر همچون ،هاي نخستين اشعارش بهبهاني در مجموعه  

 اما پس از .نها رها كندآكه بايد خود را از  نچنانآخيالي كهنه گرفتار است و هنوز نتوانسته 
 بعد به ٦٠ ة كه از دههايي  مجموعه در بسته بيرون رفته وةن دايرآكم از   كمرستاخيز ةمجموع

 ةيك دريچ ،)١٣٦٢ (دشت ارژن ،)١٣٦٠ (تشآخطي ز سرعت و از  يعني ،ه استمنتشر كرد
بسياري از نوگراييها را ) ١٣٧٩ ... (يكي مثل اين كهو ) ١٣٧٧ (زاديآجاي پا تا ) ١٣٧٤ (زاديآ

  . است  تجربه كرده
يكي از .  سنتي بيشتر شدرويكرد به قالبهايش ١٣٥٧با پيروزي انقالب اسالمي در سال   

 بازگشت به سنتهاي . بازگشت به دامن دين و سنتهاي ديني بود،شعارهاي بنيادين انقالب اسالمي
ويژه در   به،گراي انقالب اسالمي  شاعران مفهوم.پي داشت ديني توجه به سنتهاي ادبي را هم در

 ، خواستار شعري موزونوردند كهآ به مخاطباني روي ،شرايط اجتماعي سالهاي انقالب و جنگ
وري به قالبهاي سنتي شعر فارسي در اين دوره افزايش آ  درنتيجه روي.ساده و زودياب بودند

  . يافت
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نها را با آها  دهروشكار اجتماعي در برخي از اين سآهاي  شدن زبان غزل و اشاره  حماسي  
 انقالب اسالمي و جنگ ي كه در پيوند بايها  در سروده.ذهني گذشته متفاوت كرد شعر غنايي و
 ح مد، وطن، جهاد و مبارزه،عراق سروده شده مضاميني چون شهيد و شهادت  ايران وةهشت سال

بخش و مبارزات ملتهاي  زاديآ توجه به نهضتهاي ، پرداختن به قيام سرخ عاشورا،و منقبت ائمه
 بيزاري از ،ي رزمندگاننثاريها  ستايش دالوريها و جان،... بوسني و ، افغانستان،فلسطين(مسلمان 
  . كند بيشتر خودنمايي مي... طلبي و زندگي شهري و  عافيتو گرايي  تجمل
هايي  واژه. ها و تعبيرات تازه را وارد شعر كرد  بسياري از واژه، انقالب و جنگةشرايط ويژ  

 شاعران انقالب اسالمي به فراواني ةدر شعر هم ون و شهادت بودند وختش و آكه از جنس 
 بار ٢٠١ ستا  اهللا مرداني ارائه داده نصرقيام نورپور از كتاب  ماري كه امينآ براساس .ندتكار رف به
 بار تكرار در رديف دوم قرار ٧٩ شب با ة خون واژةپس از واژ. است   خون تكرار شدهةواژ
  ١٣.دارد
اي نمونه در  بر؛اني نيز از اين تاثيرپذيري بركنار نماندندهثار شاعراني مانند سيمين بهبآ  
 ة يا در مجموع،تشآ ة بار واژ٢٤ خون و ة بار واژ٣٦٢ »تشآخطي ز سرعت و از « ةمجموع

  ١٤.است  كار رفته  بهتشآ ة بار واژ٢٠ خون و ة بار واژ٣٣ »دشت ارژن«
 ؛اند  زباني ساده و بياني عاطفي سروده شده،برخي اوقات نيز اين مفاهيم با تعبيراتي تازه  
  :شود سافر از محمدكاظم كاظمي در وصف شهيد ديده ميكه در غزل م چنان

  رت راـــي نديديم خاكستــكه حت    رت راـتش چنان سوخت بال و پآو 
  رت راـ سنگــةدلم گشت هر گوش    تــاطراتـــ خــةال دفترچـــبه دنب
   دفترت راـةرين صفحــخآز ــج هب    ربتــج غــن كنآدا نكردم در ــو پي
  ر و تسبيح و انگشترت راـن مهآدر     ده بوديــ پيچيالي كهـان دستمــهم
  رت راـسنگ م بازوي همخــن زآبه     يــان دستمالي كه يك روز بستــهم
  م ترت راــرار چشــد اســو پوشي    ان شدـدستمالي كه پولك نش انــهم
  رت راـــخآ ــةوسـام ب انيــبه پيش    تـــن زدي با لطافــاه رفتـرگــسح
  رت راـــ پيكةارــــرين پـــخآمرا     اديـا نهـــه تنهـــي كهنربتـــو با غ
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  رت راـــس ن بيـع كردم تــكه تشيي    اد روزيـوزم از يــس ال ميـــو تا ح
   ديگرت راةارــودت پـــر با خــبب    يــافر درنگــروي اي مس ا ميـــكج
  )١٠٠ص   (                  
 را - نخستةويژه در دو ده  به-ان انقالبترين ويژگيهاي سبكي شعر شاعر روزبه برجسته  
  :شرح زير برشمرده است به
 حماسه و ، روح اميد، كمبود تامالت عميق شاعرانهگونه،  گزارش، روايي، بيان شعاريغلبة«

 بافت و ، ديني و عرفاني، اشارات و اساطير ملي، تعابير،باوري وفور واژگان  مردم،ثارآمعنويت در 
 گسترش روح ،گرا از زبان ادبي و اشرافي شعر كهن و گرايش به زباني مردم پرهيز ،بيان نو معتدل
  ١٥.»)از دوران پس از جنگ(ميز در شعرها آ معترض ياس

  : شعر فارسي دو گرايش عمده يافت،در فضاي پس از جنگ
  . كوشيد لفيق فرم و محتوا ميتگرا كه در  رمانآشعر . ١
  .انديشيد تار ميگريز كه بيشتر به فرم و ساخ رمانآشعر . ٢

اي مواجه  ل تازهئعران انقالب بود كه اكنون با مسا شامل شا،گرا در وجه غالب رمانآ ةشاخ  
رنگ شدن ارزشها و اصالتهاي دوران   كم،گرايي  گرايش جامعه به مدرنيسم و مصرف:شده بودند

 ،ريساال  خاندان،گري  اشرافي، اختالس، مفاسد اجتماعي و اقتصادي نظير ارتشا،پيشين
اين چالشها غالب شاعران ...  تخاصمات سياسي و ، جنگ بين فقر و غنا، افت اخالقي،بندوباري بي

  برخي در.اي همچنان به دفاع از هنجارها پرداختند  عده.اين طيف را به واكنشهاي متفاوتي كشاند
 نيز از سر اي  عده.وردندآفلسفي روي   گرايانه و شبه عين نگرش تلخ اجتماعي به بينشي انسان

 اي از شاعران منفرد و منفعل نيز كه خلع زل و تغني عاشقانه مشغول شدند و پارهغنوميدي به ت
  ١٦.» ...انگيزه شده بودند عرصه را ترك كردند 

 غزلهايي سرودند ،زادآ شاعران جوان با تاثيرپذيري از جريانهاي تازه در شعر ، هفتادةدر ده  
شده در شعر پيشرو ايران بهره  نديشيد و از امكانات مطرحا كه بيشتر به فرم و ساختار مي

  . ندجست مي
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وري در انواع قالبهاي سنتي شعر معاصر آهاي نو كلي برخي از گونه طور  چنانچه بخواهيم به،حال
  : استرا به كوتاهي بشماريم موارد زير گفتني

 رد الصدر ، ترصيع،تقبال اس،فراموش كردن برخي از سنتهاي مرسوم ادبي گذشته از قبيل تضمين -
  ؛...العجز و  علي
زاردهنده شده بود و تركيبهايي آاي تكراري  گونه  كه به، خيالةرها شدن از تنگناي صورتهاي كهن -

  ؛ن استآشكار آهاي  از نمونه. .. كمان ابرو و ، قد سرو،چون موي ميان
  ؛زادآهاي  نگري سنتي و رها شدن در انديشه  جهانة بستةمدن از دايرآن روبي -
  ؛شريك كردن خواننده در كشف شاعرانه و خوانش شعر -
  ؛...)اي اصطالحي خارجي و  بومي محاوره(هاي تازه  گيري از واژه بهره -
  ؛ساخت تركيبهاي نو -
  ؛ جهان معاصرةهاي تاز پرداختن به موضوعات روز و پديده -
  ؛ن پيرامون جهاتفاصله گرفتن از ذهنيتهاي قديمي و نزديك شدن به عيني -
  ؛كارگيري وزنهاي تازه به -
  ؛وردن به تصويرها و نمادهاي جديد آ روي -
  ؛زادآتاثيرپذيري از برخي رفتارهاي تازه و تصرفات زباني در شعر  -
 تصرف در برخي از قالبهاي ثابت سنتي و ؛ها هاي نوشتاري در برخي از سروده شكستن شيوه -
  ؛هم نها باآميختن آ
  ؛ كاركرد جريان سيال ذهناجازه دادن به -
  ؛ نحوشكني و حذفهاي مكرر در شعر،هنجارگريزي -
   ؛...ويژه سينما و تئاتر و  گيري از امكانات بياني هنرهاي ديگر به بهره -

هاي مختلف نوگرايي را در  هايي از گونه  نمونه،هاي پيشين تر شدن گفته  براي روشنكنونا  
  :بينيم قالبهاي سنتي باز مي
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  شعر تازگي داده فتاب است كه بهآ تنها تصوير تازه از طلوع ، زير از اخوان ثالثةددر سرو  
هاي   فالخن و ردا نشانه، پريد،فاقآهايي چون   زرين دود و واژه،هآ ةينآ اما تركيباتي چون ،است

  :اي مانده در زبان اخوان استجروشني از كهنگيهاي بر
  ـه آه و دود خــرمــن كــرددر آيـنـ    يك بار دگــر ز خــوشة سيگــار

  برداشت، به لب گذاشت، روشن كرد     طاليــي خـود راچپقمشــــرق 
  آفـــاق رداي روز بــر تـــن كـــرد    زريـن دودي گـــرفـت عالــم را

كي سنِگ پرنــده در فالخـــن كـرد؟    يد از آشيــان پرستــو جـلدپـــر  
  ...رداشت قبـــاي زرد بر تـــن كرد ب    البــــرز كاله سـرخ بر سر داشت

  )١٢٣ -١٢٤ص        (                
اي   عالوه بر تصوير تازه-سرايان نامدار امروز  از غزل- زير از محمدعلي بهمنيةو در سرود  

 مضمون زرد جويدن و سبزترينم و ابر ،كه از نشستن ملخهاي شك به برگ يقين حاصل شده
كه ...  فالخن و ، ردا،دود هايي چون زرين  تركيبها و واژه ضمناً.تاس  ن افزودهآكردن نيز بر تازگي 

  :دادند در اينجا نيستند در شعر اخوان بوي كهنگي مي
  زترينمــوند سبـج را ميـببين چه زرد م    اي شك به برگ يقينمـاند ملخه نشسته

  مــ بينباـــفتآشد  كه در يكايكشان مي    هايي ونه مرا ابر كرد خاطرهـن چگــببي
  ...  عمر توام مزن به زمينمةز جنس شيش    كنم اما راف ميــام اعت دهــشكستني ش

  )١٣٥ص      (                  
شود اما هنوز برخي از هماننديهاي خود  در اين سروده تصوير مضمون و بيان تازه ديده مي  

  . شود ن ديده نميآاست و حضور عناصر زندگي امروز در   را با شعر گذشته حفظ كرده
  تر كرده ي فضاي شعر را امروز- كه به نيما اشاره دارد-ويژه مضمون بيت سوم  به، زيرةدر سرود
  :است

  وا ابريستــحوصله حجم ه سمان بيآ    ريستــصب ا شرشر باران بيـــناودانه
  در تب دردي كه مثل زندگي جبريست    اني يك مردـتپد پيش ه ميـپشت شيش

  ستيرـام اب انهـــخ: نويسد بار ديگر مي    هاي مات و سرانگشتي به روي شيشه
  )پور قيصر امين          (                
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  :است   فضاي شعر را نوتر كرده، زير حضور عناصر زندگي امروزةاما در سرود
  اريــاي استعــوق پرواز مجازي بالهـــش  اريــاي شعــهزورآ ،هاآرزوام از  هــخست
  اي اداريــي زندگيهـــگانـرات بايـــخاط  هاي كاغذي را روزوشب تكراركردن لحظه
  اريــسمانهاي اجآسنگين  سقفهاي سرد و  هاي رو به پايين اب زرد و غمگين پلهــفتآ

  اريـ اختيهــاي پريده گريه هاي لب دهــخن  دهـ ميزهاي صف كشي،اي خميدهــصندليه
  خواهد برد باريباد خواهد بست روزي باد   اـــرزوهآار ــام را با غب روندهــت پــعاقب

  ي از ما يادگاريــا نامــون تسليتهـــدر ست   باز حوادثـةالي من صفحــز خــروي مي
  )١١، ص ١٣٧٢همو، روزنامه اطالعات، سوم اسفند    (          
 اخير بيشتر از طريق بيان روايي و ةپيوند عمودي غزل در شعر شاعران نوگراي دو ده  

 محمدسعيد ميرزايي را مورد مرد بيه چنانچه مجموعه غزل  براي نمون.است  داستاني ايجاد شده
ها   اين سرودهة از ميان هم.ن نباشدآخوريم كه روايت داستاني در  ورق بزنيم به كمتر غزلي برمي

  :نگريم تنها چند بيت از يك غزل را براي نمونه باز مي
  ين بوداده شد و رفت مرد غمگــزني پي  ار ريخت به شهر و رسيد دريا رودـــقط
  ودـل هي سنگفرشي را پيمــو بعد فاص  اــقآالم ــد زد ســـرد و لبخنــگاه كـن

  ودـــلآرــد ابــ زن رسيةرــار پنجـــكن  داني پر از ستاره صدفــرد با چمــو م
  من زود مديد باآ وب بود كه ميـــچه خ  مــدفها هــا صــراي شمــاه بــسالم م

  كشدت وي خويش ماه حسود اره ميوبد  مــدان وب ميـيم چون كه خآ نه من نمي
  اي خويش ربودـــد زن را با دستهــو بع  ريدـــدرياي مضطرب غ... ولي تو بايد 

  ق بودـــرد عاشـري بود مــزني كه مثل پ  سپيده يك زن و يك مرد خفته بر ساحل
  )۹۴ص         (                  
 كه عمري به درازاي عمر ،شقانه را بهراميان در غزل زير مضموني عاةهمچنين زبان ويژ  

گونه شيرين و تازه باز   روايي اينةشيو گرايي به گويي و ذهنيت  با فاصله گرفتن از كلي،دمي داردآ
  :است  فريدهآ
  پرست رور شبـــاعت مغـــن جمآدر بين   ل نشستــان گــمد درست زير شبستآ
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   است ـت سر من نشستـــهحاال درست پشـ  ...ت ـاب نه يك تكه از بهشــفتآ هيك تك
  اين سوميــن رديف نمـــازي خيــالي است  تـه اســاشقانــع غزلي عــاين بيت مطل

ا فـــي كل واد   ايـن و هاي هاي هــ اذان و مـــةگلدست   مســـت... اهللا اكـــبــر و اـن
ــذي اخـذ العهـــد في الس  هــي و ال الــت و يحيــان من يميــسبح   ـــتاال هــو اـل
   است كنيـم در اين پـــرده مانـــده او فكر مي  )مـكشي ن بيت مييمپرده باز پشت هيك (
  مست... ان ال اله ... اي  با چشمهـــاي سرمــه  وـت... ه ــد ان ال الـــاشه. ..ارا سالم ـــس

  هرجــا كه هست پرتـــو روي حبيـب هست  هاي هاي هاي. ..حي علي ... بري كه  دل مي
  اي از آسمـــان نبســت آن شب مگر فرشتـــه  نــان مــو را با لبــد تــعق! دـــلنــ بباال
  در دلم نشست... اشهد ان ... مهرت همان شب   وي پاركــرداد تــاران جل جل شب خــب
   من شكستنمـــاز تو در بغض) نما(م نم نما ن  كبوتري از بامتان پريد) ... كبو... (ن شب كبو آ
  اال هـــو الـــذي اخـــذ العهـــد في الســت  هـــي و ال الــت و يحيــمن يميان ــبحـس

  سبحـــان رب هرچه دلــم را ز من گسســت  دـــم را ز من بريـــان رب هرچه دلــسبح
  من و ســارا دلش شكســت... سبحان ربي ال   دهـــبحم. ..من و سارا ...  ان ربي الـــسبح
  سبحــان تا به كي من و او دست روي دسـت؟  ... و سارا به هم رسيد من...  ان ربي الــسبح
  ه استســراي تو راهـــي نمانـد... تا اهدنا ال   نــعيـــاك نستــم دوباره وا شد و ايــزخم
  افتـادم از بهشـــت بر اين ارتفـــاع پســــت  ت پرهاي و هو شدمـوب اين جماعـــمغض

   است ســـارا گمـــانم آن طرف پـــرده مانده  اند و كشيـــدهيك پـــرده باز بيـــن من و ا
  ١٧)بهراميان       (                  
  وريآهاي نو گونه

اند  مدهآ فارسي پديد ة كه امروز در قالبهاي شعر گذشتيهاي در سرودهكه تر از اين گفته شد  پيش
نها كه شكستن آترين   پيچيدههاي تازه است تا كارگيري واژه  كه به،وريآهاي نو  گونهينتر از ساده

  :نگريم ها را باز مي گونه هايي از اين  نمونهاكنونشود و   ديده مي،هاست نحو جمله
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  ها واژه

 در بسياري از قالبهاي ،اند  ورود يافتهةزاد امروز اجازآهاي گوناگون در شعر  گونه كه واژه همان
اي خود به  ها هيچ واژه گونه از سروده در اين. شود سنتي نوگراي امروز نيز همين حضور ديده مي

تواند با تغيير جنسيت خود و ورود به   اصطالح يا تركيب مي،خود غيرشاعرانه نيست و هر واژه
اي گرفته تا  اورهحمحلي و مو  ميهاي بو ها از گونه  اين واژه.شعر به جنس شاعرانه تبديل شود

  . شوند واژگان ادبي اصطالحي و خارجي را شامل مي
  : ها مونهن

  واريــت ديــاده در ساعــدال از تپش افت      خون خاليست هاي زماني گويي ازگردش رگه
 )٧٤ ص ،رستاخيزهبهاني ب(                

  ...شال و حرير ابريشم كاالي چين و ماچينت   هاي رنگينت ادمان بودي با بقچهشسارا چه 
  )٥٤٠ ص ، افرا سبزةگهور همو،     (              

  ازگاري كندــوين سرشت بر باطلش با كه س     ني دلش خرده شيشه دارد گلشنسرد و تيره بي
  )٦٢ ص ،تش آ خطي ز سرعت و ازهمو،      (            

  ام وز دنگ دنگ ساعت ديوار خسته    بيزارم از خموشي تقويم روي ميز
  )٣٠ شعر ص گزينه ،بهمني     (              

  شيششهر قتل هوش در پاي ح    ب و شهر پول پيشآشهر رهن 
  )٣٧عزيزي، ص   (                

  ها هـــاســن رد قنـــن مين كميــزمي    ها هـــر رمل توفان شن ماســخط
  ويهــالام دهـــنـــمدان گـــهيـــش    هـــن زاويــه دوربيـــرا منطقــگ
  در اين سينه صد مشت نارنجك است    تــراز رايت كه گاه تك اســبراف
  )١٥ ص ، سرداران تهرانة كنگر، هميشه سبزنآ ،باديآ بيگي حبيب       (      

        يك فرشته بفرستيد ماه رفته روي زمين  رعد خون ياسين صد كالغ و يك شاهين رعد
  )٣٢٥ ص ،شقايقهاي اروند ،قزوه  (              

  هاي بلندتان باد را تكه تكه كرد شاخه  دتانـثمر چونتان باد و چن اي درختان بي
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  افت باغهاي ماست زردي پوزخنديتان  م خاردارـسينيش داريد مثل مار بدتر از 
  )٤٢ ص ،هاي واپسين وازهآ ،كاكايي        (            

  :اصطالحات گوناگون در علوم پزشكي امروز ها و و اينك يك غزل با واژه
  ربان ايستاده استضـو قلب من كه از   ان ايستاده استــام نشان كه زم من مرده

  ز از نوسان ايستاده استــيك خط سب  اه كنــ نگد راـــار جســـور كنـــمانيت
  در پيچ و تاب يك شريان ايستاده است  ي بزرگــرنشان غمــاي حقي چون لخته

  ه روح و روان ايستاده استـچيزي شبي  زيرسقف اينجاست من نيست تخت روي من
  وز دل نگران ايستاده استـم هنــروح  ود زندگي كنمـــوز من بشـــد هنــشاي
  است  ان ايستادهملعنت به بخت من كه ز  س كو؟ اتاق عمل كو؟ پزشك كو؟اورژان
  اده استـــان ايستــوك الكتريكيشــش  ام ردهـــد مـــد ببيننــدنـــ نيامالًـــاص

  اده استستـــان ايــوي دهـفريادهام ت  دــــرس ي نميـم و به جايــزن فرياد مي
  كنان ايستاده است ين سرم كه چكهجز ا  دهــامـــر من درنيـــخاط اشك كسي به

  هام در هيجان ايستاده است چون چشم  دـكن ريه ميـــم گــد براي زل زدنــشاي
   استستادهتا سردخانه يك دو خزان اي  تــاي واي دير شد بدنم سرد روي تخ

  اده استـرتان ايستــر و منكــحاال نكي  انــده دادگاهتــي شـــقاي روح رسمآ
  جاي تكان ايستاده است دست جسد به  دــي رسيـــداحافظوقت خ! قاي روحآ

  :ي قلم به دست رمان ايستاده استاور  رم غريب بودـــر شعـمرگم به رنگ دفت
  ان ايستاده استــيادش هميشه در دلم  يك روز زاده شد و حدودي غزل سرود

  يك قلب خسته از ضربان ايستاده است  ولي است اينـــاده و معمـيك اتفاق س
  

  كيبهاتر

 .است   سازي بوده  براي تشخص دادن به زبان تركيبييكي از شگردهاي هميشگي شعر فارس
گرا بيشتر تالش خود را براي نوگرايي بر   برخي از شاعران سنت،پس از انقالب اسالمي

هاي تازه به  كردن واژه ها يا اضافه  برخي از واژهزدگي شتابسازي متمركز كردند و با  تركيب
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ترين   نصراهللا مرداني يكي از برجسته.وردند آاي را در زبان شعر پديد تركيبهاي تازه ،همديگر
 .توان بازيافت  او بسياري از اين تركيبها را مي خاكةنام خونساز است كه در كتاب  شاعران تركيب

ول  تركيبهاي چند سطر ا،اي ويژه را برگزينم هاي او نمونه براي نمونه بدون اينكه از ميان سروده
  .نگريم  را باز مي خاكةنام خون كتاب ةنخستين سرود

  تـاد شكفــ ميعةيينآد در ــروح خورشي  تــاد شكفـق يــو در افــوراني تــنام ن
  تــالد شكفــ دل در دم ميـة بستــةغنچ  غاز حياتآميخت در آتش به هم آب و آ

  د شكفت فرياــةبر لب خشك زمان چشم  ق شكافتــ عشـةسينه سرد زمين صاعق
  اد شكفتــور تو افتــ ما شــةتا در انديش   دلةدــم جوشنــز دعا در خـــ سبةباد

  داد شكفتــت بيــابي شد و در ظلمــفتآ  اي خون تا ز گلوگاه فلق ريخت هر قطره
  شكفت  فرهادةست كه از تيش نقش زخمي  ارــرين بهــ شيةون خندـبر لب كوه جن

  )١مرداني، ص (                  
  :گونه تركيبهاست  ي احمد عزيزي نيز پر از اينمثنويها

  مــا منــوترستانهـن سآساكن     مــا منـانهــزاد ديگرستــكوچ
  )٨عزيزي، ص    (                

  ...م ــان منــفتابستآار ـــبشآ    ان منمـپاش دشت خوابست نقره
  )١٤٣همان، ص   (                
فراوان وجود دارد كه براي پرهيز از هاي معاصر مثالهاي  براي تركيبهاي تازه در سروده  

نمايد كه اشتياق شاعران  وري اين نكته بايسته ميآ اما ياد.گذريم نها درميآ ذكردرازي سخن از 
  هاي پيشين شده ميزي شده و تركيبهاي پارادوكسي بسيار بيشتر از دورهآ معاصر به تركيبهاي حس

 كتابي فراهم ،ين تركيبها را نشان بدهيمهاي احمد عزيزي ا هرود اگر بخواهيم تنها در س.است
  . هاي تركيبهاي سبك هندي هستند  برخي از تركيبهاي عزيزي از گونه.مدآخواهد 
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  تصرف زباني

اينجا   در.زاد امروز سخن گفتيمآ انواع تصرفات زباني در شعر ة دربار،پيش از اين در بخش زبان
 نشان داده ،بهاي سنتي شعر معاصر صورت پذيرفتههايي از اين تصرفات زباني كه در قال تنها نمونه

  : شود مي
  انتظـاري با روز با هفته با ماه بر بام بي    خورد بنويس قنداق نوزاد بر ريسمان تاب مي

  با دستبندش طاليي با ناخنانش نگاري     عاجةن شاخآن ترد آس كز تن جدا بود ـبنوي
  )١٣٠ ص ،تشآ خطي ز سرعت و از ،انيهبهب(            

 

 تكرار آبي باران تسليــم زرد قنـــاري    ر من نشسته به نرمي تخدير سبز بهاريد

  )٥٦٩ ص ، اشعارةمجموع همو،      (              
 ام ديري شد كه با تو شد سپري تاوان زود باوري  ه واسفآگاه  اي خالي شگفت صدف چون واژه

  )٥٣٢همان، ص (                  
  تو  در آغل گرگان گله در خون بيخفته    تو اي كبود شب وادي يله در خون بي

 )١٨علي معلم(                  
  آيي تو از وسيع گلستان داغ مي    ييآ تو از سخاوت سيال باغ مي

  )١٩سلمان هراتي  (                
  هاي پريشان به من بگو اندوه سبزه    با اين غروب از غم سبز چمن بگو

  )٢١٣ ص ،ينهآينه در آ ،ابتهاج(              
  داند باغيست كه گلبرگش پاييز نمي    جاري خون داردت را ازاوباغي كه طر

  )٥٧  ص،... گاهي دلم ،بهمني (              
  داماني از سبز خوشا هر دشت را  زـخوشا هر باغ را باراني از سب

  زـــره باراني از سبــلب هر پنج  ي از نورـبراي هر دريچه سهم
  )١٣٤ ص ،پور امين (                

  !با اشتياق بي چه كنم عشق بي چرا    چه كرد؟بانوي بي چه اسم چرا؟ بايدم
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 كجــا كدام جهــت راه بي با ياد بي    تقوي بي چه روي ورق زد مرا و رفت

  )٩٨ ص ،ميرزايي   (                
 كشـد انگار نمي! ها) نفسد نمي! (بكش    خرش فقط مرگ استآو اين لوكيشن نحس 

  )٢٠محسن ابوالحسني       (                
  

  نتغيير و تنوع لح

 . تغيير لحن در متن شعر به تناسبهاي گوناگون است،وري در شعر معاصرآيكي از شگردهاي نو
 ،است  اند نيز راه يافته هايي كه امروز در قالبهاي سنتي سروده شده اين شگرد در برخي از سروده

ي فراواني ها توان نمونه يشود كه م ويژه در غزلهاي معاصر اين تنوع و تغيير لحن بيشتر ديده مي هب
 :شود  اما در اينجا تنها به يكي دو نمونه بسنده مي.را برشمرد
  به متن تصوير كودكي نشسته ابهام سال و ماه  اهــاي سي ار بزغالهــدوم كن ز ميـميان جالي

 فكنده پاهاي جلدمان كدوبنان را به خاك راه  دوم بزك به دنبال من دوان ميان جاليزم مي

  بردكسي به ده خبر از آنچه كردي چنين تباه نمي  ور بيفشان بكن بريزبخ! هي بزي دو! بزي بدو
  )٥٥٥ ص ، سبز افراةگهوار ،انيهبهب (              
  )تر از او شش سال من كوچك(كودك شديم انگار هر دو ... 
  ن قنات و وحشت و چاهآباز و ن حياط و حوض و ماهي آباز 

  !ها گيرمت خود ندو مي قايم نشو پيدات كردم بي
  ادم و پايم خراشيد شد رنگ او از بيم چون كاهافت

 )١٠٦همو، يكي مثالً اين كه، ص (              
  در عابران آن همه شد ناپديـد زن    در را گشود و زد به خيابان و محو شد

  ...هاي روي لبش را مكيد زن  شورابه    قرص لبش طعم گريه داشت!  سالمآقا
  )٦٥  ص،زني به افق انارها ،علي اكبري   (            

  



 

  

  ادبيات ايران186

  غاز ناگهانآپايان ناتمام و 

 شاعر گاهي شعر .هاست غاز نابهنگام برخي از سرودهآ پايان ناتمام و يا ،يكي ديگر از اين شگردها
ن را بازسازي كند و آكند تا خواننده هرگونه كه بخواهد پايان  اي ناتمام رها مي گونه خود را به

است   ن گفتهآهايش را پيش از   گويي بخشي از گفتهكند كه غاز ميآاي  گونه گاهي نيز شعرش را به
 براي نمونه دو ؛ خود هرطور كه خواست بخواندةهاي شاعر را بنابر سليق  بتواند نانوشتههتا خوانند
  :غازين غزل ردپا چنين استآبيت 

  ...رسيد شدند  و ردپاي كسي كه نمي    و رفت، مثل همانها كه ناپديد شــدند
  !چقدر چشم همان ماه نااميد شــدند    سپيد در مهتابو خيره ماند دو چشم 

  )٨٧ميرزايي، ص      (                
  :شود غاز ميآگونه   ميالد اينةغزل تران

  شد آسمان گم نوبت سجده درهفت        زمين با پنجشد ونان گم بآداشت پاي  وانسان هرچه ايمان
   اختران آن شب زمان گم شـدوپاي به زير دست  دــسمان رقصيآشب ميالد بود و تا سحرگاه 

  )٢٩ ص ،تشآشبلي و  ،قزوه(              
اي ناتمام با  گونه است تا پايان شعر به   شاعر را ناگزير كرده»برد باد تو را مي«  در غزِل»از«رديف 

  :انجام برسانداين بيت به 
   ...دهد خبر از و حال و روز دلم باز مي    ورـنگاه دختركي سال سوم انگ

 )٨٥ ص ، ش ك س ت هةكالوي ،خوانساري (                
ميز آ همچنين است رديف و در بيت پاياني غزل تير باران از ميرزايي كه پاياني خوش و درنگ

  :دارد
 ...ند بر اين شهر شوم شيطان و مدو حاك  :مد و پريشان گفتآو مرد مرده به حرف 

  )٧٧ ص ،ميرزايي        (                
  :مورد زل مرد بيغي از و رديف كه در اين بيت پايان

 ...خورد تاسف كه  و پيش از مردن مي    ميرد رود و مي مورد مي و مرد بي
  )١٥ ص ،همان         (                
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 بيان روايي و .انسجام روابط طولي غزلي است،  بسياري از غزلهاي معاصرهاياز ديگر ويژگي  
. است  انسجام در طول سروده شدهاي بسياري از غزلهاي معاصر عامل اصلي  داستان و نمايشنامه
  :شود ورد كه تنها به يك نمونه بسنده ميآتوان صدها سروده را مثال  براي نمونه مي

  اش فرقي نداشت ساعت و روز و دقيقه  اش هــاعت روي جليقــد زد به سـلبخن
  اش هــرف ندارد سليقــ هيچ ح،ارـب اين  د و عطر زدــانه كرد ريش تراشيــمو ش

  اش هــگ عتيقــد روي تفنــدستي كشي  يت زد به پيپــر نشست و كببر صندلي
  اش هــد سليقـ مثل زن ب-خود را ولي نه  !همراه اين چقدر پدر قوچ و ميش كشت

  : تفنگ گلوله گذاشت گفتةدر لول
  اش آدم چه فرق دارد قلــب و شقيقــه  بعد گلي مخملي شكفت! ... گمپ! شليك

  اش تنبــل روي جليقــههاي        بر دكمــه            
  )١٣١همان، ص         (                
 همانند اغلب غزلهاي ،نهاآاست كه در   ده شدهرو معاصر سةواني هم در دوراالبته غزلهاي فر  

 شفتگي فرم دروني شعر شدهآ شاعر را به هر سو كشيده و موجب ، قافيه و رديف،گذشته فارسي
هوم ثابت را ف بيشتر يك م،حدت مضمون دارندوها  گونه سروده است و اگر برخي از اين 
 غزل پهن ة تشبيهات و تصويرسازيهاي رنگارنگ گسترش داده و در هماب  مختلف وهاي گونه به

 همان بيت قبلي است كه به زباني ديگر توصيف ةعبارت ديگر هر بيت از سرود به. اند كرده
  . اند شده

  

  وزن

ن در آكارگيري وزنهايي است كه پيش از   معاصر بهيكي ديگر از شگردهاي هنجارگريزي در شعر
كم   قاجار كمة البته اين شيوه از دور٢١.اند كاربرد بوده شعر فارسي پيشينه نداشته و يا از وزنهاي كم

 متاخر هاياوزان جديد در زمان. افتند برخي از اوزان جديد رواج ي، بازگشتةثار دورآدر . غاز شدآ
 ،در زمان ما نيز كساني مانند سايه. خورد چشم مي اي نيز به لهي قمشهثار صفاي اصفهاني و اآدر 
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وريهاي آ نوة در حوز٢٢. غزليات به اوزان تازه دارند، حسين منزوي و چند تن ديگر،مين بهبهانييس
  ٢٣.است  تر عمل كرده  سيمين بهبهاني از شاعران ديگر شاخص،وزني نيز

  :است  هاي زندگي امروز گفته  با پديدهبهبهاني در پيوند با هماهنگي اوزان شعرش
بناي مصاريع بر اوتاد مفرده يا اسباب مفرده يا فواصل : گويد  ميالمعجمخاطر دارم كه صاحب  به

نظر   اگر مصرعي بر وتدهاي مفرد بنا شود مثل فع فع فع فع فع فع به مثالً؛مفرده ناخوشايند است
هي ها «نام   به، چاپ شدهدشت ارژنيا در  كه گو،من شعري دارم. شمس قيس ناخوشايند است

ن را از زنگ و چراغ چرخان آ من الهام .شود فع فع فع فع فع فع  كه مي»هي ها ره بگشا
 يك زخمي كه در ةلودآ تفكر هذيان  محتواي شعر نيز بر.ام مبوالنسهاي زمان جنگ گرفتهآ
والنس و چشمك چراغ خطر و مبآ زنگ هرچند. است   نهاده شده،رود مبوالنس به بيمارستان ميآ

من . توان منصرف شد ن نميآ از يكنواختي ،گردش چرخهاي گردان با اين وزن هماهنگي دارد
دمي كه خصايلش بايد با وضع آ مثل ،كنم نكه با محتوا متولد ميآ جز ،كنم براي وزن كاري نمي

  ٢٤.اش همخوان باشد جسمي
شنايي با واژگان خاص آگونه  ورم كه هيچآ يدست م اي به به اين ترتيب من وزنهاي تازه...   

خصوص وزنهاي خاص غزل با  ه ب، چون وزنهاي قديم،ند پذيراي فكر تازه باشندنتوا ندارند و مي
ن واژگان و تصويرها آوخته كرده كه تخطي از آمواژگان و تصويرهاي خاص خود چنان ذهنها را 

  ٢٥.شود  غيرممكن ميتقريباً
اند كه پيش  در قالبهاي غزل و مثنوي از وزنهاي بلندي استفاده كردهبرخي از شاعران معاصر   
 قزوه كه از دوازده ركن ضا مانند بيت زير از مطلع يكي از غزلهاي علير؛است  ن مرسوم نبودهآاز 

  :است  رمل تشكيل شده
  يدآ بان مي ود روي دوش چار زندانــه ابر را پيچيده بر خـن سه تكآ

  يدآ خرين سردار از ميدان ميآت ابري در غروبي سخت محزون سخ
  )١٨٦ ص ،تشآدستي بر    (          

  :است   ركن تشكيل شده١٢و غزلي با مطلع زير از حسين منزوي كه هر بيت از 
   چيزي فرونشسته و سركش بودزن روآورت  در چشمهاي شعله
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  تش بودآ ة چيزي هم از سالل، خاكسترةچيزي هم از قبيل
  زد و هم خنجر  هم خنده برق مي،تدر ني ني دو چشم درخشان

  و كينه كشاكش بود تش نگاه پريشانت مابين مهرآدر 
  )١٣٨ص       (              

  :است  ن از دوازده ركن رجز تشكيل شدهآت بياز مطلع غزلي كه هر  همچنين است بيت زير
  ترين پر شد خورشيد خم شد بر زمين افتاد خاك از اهورايي

  ستان پر مهر زمين پر شداز عطر خون تازه گرم گرم د
  )١٢٦  ص،شقايقهاي اروند ،زاده رسول(          

  

  شكل و ساختار

ن نوگرايي در زاتوان دريافت كه مي سادگي مي  به،هايي كه پيش از اين برشمرده شد از نمونه
 ، برخي ديگر در انديشه،ها در صور خيال  برخي از اين سروده.هاي مختلف متفاوت است سروده

. اند وري كردهآنو. .. برخي در نگاه نو و ، برخي در زبان،گيري از وزنهاي جديد برخي در بهره
 به ،براي نمونه. است  ه رخ نمودآنهاهايي هم هستند كه بيشتر اين عناصر همراه با هم در  سروده

  : بنگريد،ن را پيش از اين خوانديدآغزل زير كه چند بيت از 
  انتظاري در حجمي از بي

  زنگ بلند و سوت كوتاه    انتظاري  در حجمي از بي
  سيمين تويي؟
  آواي گرمش

  ن سوي راهآمد به گوشم از آ
  كنان در سينه شاريد غل غل     مي پرنشئه و گرمةيك شيش

  بوسيدمش گويي بناگاه    راه از ميان انگار برخاست 
  ...ري منم خاموش ماندم  آ-
  خوبي؟ خوشي؟ قلبت چطور است؟ -
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  .)چيزي نگفتن راه دور است(
  !خوبم خوشم الحمداهللا -

  )تر از او شش سال من كوچك(      كودك شديم انگار هر دو
  باز آن قنات و وحشت و چاه    ن حياط و حوض و ماهيآباز 

  !گيرمت ها خود ندو، مي بي      قايم نشو پيدات كردم
  شد رنگ او از بيم چون كاه      افتادم و پايم خراشيد
  وب شد خوبخ: بوسيد؛ يعني        زخم مرا با مهرباني

  ...اي نزديك درگاه  بر پله      بنشست و من با او نشستم
  نارس چيده آمدة و آن ميو      ن دوستي نشكفته پژمردآ
  !هآوين دير سالي آن و صد     !ن كودكيها حيف و صد حيفآ
  قطع است؟!  حرفي بزن-

  !نه نه
  من رفته بودم سالها دور
  تا سيبهاي سرخ دلخواه    تا باغهاي سبز پر گل

  اال بگو قلبت چطور است ؟ح -
  دانم ولي پام قلبم نمي -

  يك عمر با من مانده همراه   ست و يادش روزي خراشيده
  )١٠٥ -١٠٧ ص ، اينكهيكي مثالً ،بهبهاني     (      
 .زاد معاصر حضور داردآ بسياري از عناصر شعر ،شود گونه كه ديده مي  همان،در اين غزل  
 شكستن شكل ،اي  شكل نوشتاري نمايشنامه،اي و رسمي ره تركيب لحن محاو، بيان رواييةشيو

ابط رو ساختار منسجم در ،) تلفنيةمكالم(هاي زندگي امروز   حضور پديده،مرسوم مصراعها
ده به نمايش رواين س همه از مواردي هستند كه تازگي و نوگرايي را در... طولي شعر و 

  .گذارند مي
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ها در تفاوت زبان اشعاري كه امروزه در قالبهاي سنتي  هگونه از سرود  توجه به اين براهني بي  
  :است   در جايي گفته،شود سروده مي

 فرقي كه شاعران به اصطالح كالسيك امروز ايران با شاعران طرفدار نيما يوشيج ترين بزرگ«
ات كلي از ادبي هنها اغلب ذهني ادبي دارند و يا زبان و بيان و شكل كارشان بآ اين است كه ،دارند

 با زباني سروكار ،توانند گرفت  يعني شاعراني كه به حق لقب معاصر مي،گيرد و اينان سرچشمه مي
وزن است و منظور از زبان معاصر زباني است كه  عصر و هم دارند كه با زندگي معاصر هم

ر دست تواند د  لبالب دارد و مية زباني كه ظرفيت شاعران؛كند اكنون ايراني امروز بدان تكلم مي هم
  ٢٦.يدآصورت طالي ناب شعر در د و تلطيف گردد و بهبشاعري با قدرت كمال يا

بسياري هاي  هاي بهبهاني از سروده دهرو برخي از س،است  چنين باشد كه براهني گفته اگر اين  
 بسياري از شعرهاي شاملو زباني ، براي مثال؛تر دارد تر و امروزي  زباني ساده،زاد شاعران نامدارآ

  .جايي هاي بهبهاني زباني امروزي و اين گرا و ادبي دارد و بسياري از سروده كهن
هاي خود از امكانات  دهروشد كه شاعران امروز در س   گفتهمقالهدر بخشهاي پيشين اين   

گيري در قالبهاي سنتي شعر  اين بهره. اند  از جمله نمايش و سينما نيز بهره گرفته،هنرهاي ديگر
   : براي نمونه؛شود يمعاصر هم ديده م

  )كشد انگار نمي! (كشم آقا نمي - ! بكش-  )كشد سيگار جيغ مي(بزن به سينه به سر 
  !گلت را از اين جلــو بردار! مدير صحنه  كات... اما . ..نگي نشسته شگلوله جاي ق

  !صد بار تمام زخم خودش را شمرد سي  وباز منشي صحنه كه صورتش زخميست
  نشست خون خودش را كشيد رو ديوار  ت مردي كهــشو هد پالن هفصد و هفتا
  ببين علي اين كار(زنش نوشت برايش   هــور رفت تا اينكــط و بعد رفت همين
  شوم بيـــدار قاب مي شبيه عكس تو بي  هرشب كه من خورم مي تو را شكسته قسم

  !رعلي تو گيج علي گنگ يا علي بيمــا  ايت كو؟ــفيلمه... ام كه تو از راه  نشسته
  ...تنت تمام تنم را تكانــده در گيتــار    عرق است تمام بوي تنت مرگ زخم بي

  )كشد سيگار مرد مي(شد  شايعه. شكست  و سكته كرد در اين قسمتي كه خودكارش... 
  كشد انگـــار نمي! ها) نفسد نمي! (بكش  خرش فقط مرگ استآاين لوكيشن نحس  و
  )٢٧محسن بوالحسني  (                
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 حضور عناصر و ، تغيير لحن،اي  بيان نمايشنامه،ي مختلف نوگرايي و هنجارگريزيها گونه  
در شعر بسياري ديگر . ..نويسي مصراعهاي غزل و   گسستهة شيو،هاي زندگي امروز در شعر پديده

 ، اخيرةويژه در دو ده ه ب،سراي امروز  برخي از شاعران غزل.خورد چشم مي از شاعران امروز به
  :آنهاست ة غزل زير از جمل.اند وردهآها روي  ين شيوه به اكامالً
  خرين اسالمآزن / هاي الكل و شيشه/ من
  كالم واژه بي  بي،مقدمه  بي،حرف بي
  ؟قا شما چقدرآ -

  سكوتي سياه و بعد
  ن شور و ازدحامآكلمات گم شدند در 

  )تو( خانم شما شبيه مني يا شبيه -
  !رو كدام  روبهةينآيا شكل من در 

  ف  سي و دو حرفخانم 
  ر 
  و

  ريخت از لبت
  شد رود گنگ و رفت فراسوي هر كالم

   خانم شما چقدر-
  سكوت سياه من

  ن روز ناتمامآگم گشت در تباهي 
  چين چند نقطه/ زن/ هاي الكل و شيشه/ من
   )٣٦ و ٣٥ ص ، هاشم كلوزآپ از باب اول كتاب مقدس،كروني(

تنها در زبان و شكل و صورت از وري است كه غزل معاصر آ يادةدر پايان شايست  
زاد معاصر آاي كه در شعر   بلكه همه سمبولها و نمادهاي تازه،است  زاد پيروي نكردهآهاي  دهروس
 ةدليل شرايط ويژ  به،اند و نمادهايي مانند موارد زير اند در غزل معاصر نيز راه يافته كار رفته به



 

  

193   ر معاصر غزل امروز از جريانهاي شعيثيرپذيرأگونگي تچ

  

 سينه ة چلچل، كبوتر، شب، روز، سحرةيد سپ،خورشيد فلق: شكارتري دارندآ حضور ،اجتماعي
از ديدگاه موضوعي و . ...  ديوار و ، پنجره، دريچه، الله، شقايق، چكاوك، ققنوس، پرستو،سرخ

  . در غزل معاصر نيز وجود دارد است،  زاد معاصر راه يافتهآنچه در شعر آ ةهم، محتوايي نيز
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