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احمد عالي

چکيده:
غزل مقبولترين قالب شعر سنّتي است که پس از انقلاب و بويژه در ده ة هش تاد تحوّل ات زي ادي را
تجربه کرده است .بررسي گونههاي نوآوري در غزل دهة هشتاد راهي در سبکشناسي و معرّفي افقهاي تازة
شعر معاصر است و از آنجا که تحوّلات و نوآوري در زبان از پرتنوّعترين و مهمّت رين ش رردهاي ش ارران
جوان دهة هشتاد بوده است در اين مقاله به صورت تحليلي-توصيفي و ب ا تأکي د ب ر بس امد گون هه اي
مختلف نوآوري زباني در غزلهاي چاپ شدة اين دهه بررسي و آسيبهاي آن نيز بيان شده است.
از جمله يافتههاي اين تحقيق اين است که غزلسرايان دهة هشتاد براي تغيير فضاي شعر و رها شدن
از کليشهها به انتخاب واژهها و ترکيبات تازه و مورد استفادة مردم کنايههاي جديد و ضربالمثلهاي رايج
روزمرّه توجّه نشان دادهاند و در برخي نوآوريهاي خود با رويکردي تلفيقي آرکائيسم (باستانگرايي) را به
واژههاي جهان امروز گره زدهاند .استفاده از امکانات نحوي جديد و نوآوري در دستور و جابهجايي متمايز
ارکان جمله و همچنين چندصدايي و تغيير لحن از ديرر نوآوريهايي است که در غزل دهة هشتاد با بسامد
و گونهگوني متمايزي در مقايسه با ادوار قبل جلوه کرده؛ بهطوري که شعر جوان اين دوره را در جايراه
يکي از مهمّترين ادوار تحوّل غزل در تاريخ ادبيات فارسي قرار داده است.
واژگان کليدي :غزل دهة هشتاد زبان غزل رفتارهاي تازهزباني نوآوريهاي زباني.
 تاريخ دريافت مقاله59/6/2:

تاريخ پذيرش نهايی56/2/22:

 - 1نشانی پست الکترونيکی نويسندة مسئولmomoradi@shirazu.ac.ir :
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 -1مقدّمه
روند تحوّل غزل معاصر ،از مشروطه و حتّي پيش از آن ،تحتت تتث ير نهضتتهتاي
فرهنگي و اجتماعي آغاز شد؛ با اين حال با ظهور نيما ،شتابي روزافزون گرفتت شتايد
اصليترين علّت توجّه شاعران به نگرشهاي نيمايي و نو ،همان جبههگيريهاي آغازين
سنّت و تجدّد بود که با اقدام نيما ،هيثتي تازه يافت بهموازات يتا پت

از نيمتا ،برختي

شاعران سنّتي نيز ،براي اين که خود را از اتّهام کهنهگرايي رهايي بخشتند ،بته برختي از
تمايزهاي شعر نيمايي و حتّي نوآوريهايي متمايز با او تمايل يافتند
از نخستين شاعراني که به اينگونه نوگراييها توجّه کرد ،خانلري بود او و پت

از

او شاعراني چون :تولّلي ،حميدي و ابتهاج تاحدودي توانستند نوآوريهتاي مرستوم در
شعر نيمايي را در اشعار سنّتي خود بهکار برند؛ امّا توجّه بيش از انتدازة آنتان بته ظتاهر
نوآوريهاي مشهود در شعر نيما ،آنان را از پرداختن به زيرسازههاي شعر نو ،بازداشت
در فاصلة دهههاي سي تا پنجاه ،غزل بيش از ديگر قالبهاي شتعر ستنّتي توانستت
خود را با جهان متفاوت شعر نيما سازگار کند در اين سالها ،شاعراني چتون :شتهريار،
حميدي شيرازي ،معيني کرمانشاهي و ديگران ،اشعاري تاحدودي فردگرا و جزيتينگتر
سرودند که از اين منظر با سنّت غزل کهن متفتاوت بتود بتا ايتن حتال ،حتّتي شتهريار
باوجود همة ارادتي که به نيما داشت ،چندان نتوانست در رسيدن بته غتزل بتا شتکل و
زباني نو موفّق باشد و نوآوريهاي او در استفاده از واژهها و تعبيرهاي عاميانته محتدود
ماند (حسنلي ،2839 ،صص)25-83
اگر از نام غزلسرايان نيمهسنّتي اين دوران چون :ابوالحستن ورزي ،رهتي معيتري،
محمّد قهرمان ،هادي رنجي ،غلامرضتا قدستي ،ستيدکريم اميتري فيروزکتوهي ،حستين
پژمان بختياري ،ذبيحالله صاحبکار ،محمّدرضا شفيعي کدکني ،مشفق کاشتاني ،مهترداد
اوستا و عماد خراساني درگذريم ،با نزديک شدن به دهة پنجاه و زمان پيروزي انقلتا،،
شاعراني چون :محمّد ذکايي ،نوذر پرنگ و از همه مهمتر منوچهر نيستتاني توانستتند در
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برخي از غزلهاي خود ،فضا و بياني متمايز با غزلهاي پيشتين را وارد ادبيتات معاصتر
کنند
نوگرايي غزل در شاخة مختلف از جمله زبان ،در آستانة انقلا ،و با ظهور شاعراني
چون :حسين منزوي ،سيمين بهبهاني و محمّدعلي بهمني شتابي ديگر گرفتت؛ امّتا ايتن
نوآوران نيز در حوزة زبان غزل اغلب به واژگان و ترکيتبهتاي تتازه توجّته داشتتند و
آشناييزدايي نحوي در آ ار آنان جايگاه چنداني نيافت در دهة آغازين پ

از پيتروزي

انقلا ،و موازي با دوران جنگ ،تحت تتث ير جريانتات و رختدادهاي انقلتا ،استلامي،
شاخهاي جديد در تاريخ غزل معاصر شکل گرفت که ميتوان از آن با نام غزل پايتداري
نام برد ،گونهاي که در آن بهجاي نوآوريهاي زباني ،بازگشت به زبان شتعر عراقتي يتا
گونهاي شعر نو هندي را ميتوان بهوضوح مشاهده کرد
در کنار غزلسرايان سنّتگتراي دهتة شصتت ،شتاعراني چتون :نصترالله مردانتي،
سيدحسن حسيني ،قيصر امينپور ،فاطمته راکعتي ،عليرضتا قتزوه ،عبتدالجبّار کاکتايي،
سلمان هراتي ،حسين اسرافيلي ،يوسفعلتي ميرشتکّاک ،قتادر تهماستبي(فريد) ،زکريتا
اخلاقي و بهمرور ،برخياز جلوههاي تازه از زبان و يا خيال را در غزلهاي خود بهکار
بستند؛ هرچند اشعار آنان نيز ادامهدهندة غزل سنّتي و يا نيمهسنّتي شاعران پيشين بود
در سالهاي آغازين دهة هفتاد ،باوجود گرايشهاي نوگرايانه که وارد شتعر پت

از

جنگ شده بود ،شاعراني ظهور کردند که غزلهاشان ،ادامة جريان غزل انقلا ،و جنتگ
بود از اين گروه که دوران آغاز شاعري خود را در سالهاي پاياني جنتگ و پت

از آن

تجربه کردهاند ،شاعراني چون :سيدضياءالدّين شفيعي ،سعيد بيابتانکي ،مرتضتي اميتري
اسفندقه ،سيدمحمّدضياء قاستمي ،استماعيل امينتي و غتزلهتايي عمتدتاً نيمتهستنّتي
سرودند؛ امّا از اواسط دهة هفتتاد و بتا ظهتور شتاعران عمتدتاً جتوان کته تحتت تتث ير
جريانهاي شعر پيشرو بودند؛ شکلي تازه از غزل با تمام جلتوههتاي نوآورانتة آن رواج
گرفت
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شاعران اينگونه «با ادّعاي پرهيز از اشرافيت زبان اد ،،استفاده از زبان رايج گفتار،
چندصدايي ،تکثّرگرايي ،کلان فکري ،پرهيز از شيوة بيان و توصيف در شتعر نوقتدمايي،
بهرهگيري از امکانات هنر مدرن معاصر(داستان نو ،تئاتر پيشتاز ،سينماي متوج نتو و )،
روي آوردن به ابهام معناگريز ،روايتمداري ،طنتز تلتخ و عصتبي و » (روزبته،2833 ،
صص )823-822که در گونههاي شعر نو رواج يافته بود ،توانستند غزلهايي متمتايز بتا
شاعران پيشين بسرايند؛ هرچند اوج شکوفايي اين جريتان ،در دهتة هشتتاد و بتا تنتوّع
شاخههاي غزل نو و با انتشار دفترهاي شعري متعتدّد شتاعران جتوان بته شتعر معاصتر
فارسي عرضه شده است
آنچه از مطالعة «زبان» غزل دهة هشتاد بر ميآيد ،تنوّع گونههاي زباني است که اين
شاعران در مجموعه غزلهاي چاپ شدة خود بتهکتار گرفتهانتد؛ عتدّهاي فتار از تمتام
جريانهاي نوگرايي در غزل اين سالها ،کماکان به بافتت ستنّتي غتزل ،پايبنتد مانتده و
همچنان غزل را با همان روح تغزّلي شناخته شتده و ستنّتياش ادامته دادهانتد؛ گروهتي
ديگر با اندک تفاوتي نسبت به شاعران گروه اوّل ،در تلاش بودهاند تا زبان غزل ختود را
از بافت سنّتي جدا کنند و به مرزهاي نوگرايي زبان نزديک شوند؛ در زبتان ايتن افتراد،
رگههايي از نوجويي و واژهها و ترکيبهاي تازه ديتده متيشتود و فضتاي درونتي بته
نوگرايي متمايل است؛ امّا شاعران اين گروه ،نتوانستهاند به صورت مشتخّص از فضتاي
تغزّلي کلاسيک دل ببرند
گروه ديگر از غزلسرايان اين دهه ،در زبتان و فضتاي درونتي آ ارشتان دستت بته
نوگرايي زدهاند و زبان آنان با غزل سنّتي و نيمهسنّتي کاملاً متفاوت است؛ اينها شتاعراني
هستند که ضرورت تغيير زبان و نوع نگتاه در غتزل را حت

کردهانتد وکوشتيدهاند بتا

استفاده از امکانات زباني و نگاه به جريانهاي موجود در شعرهاي آزاد ،غزلتي متفتاوت
باغزل گذشته بسرايند اين گروه ،ادامة منطقي و رو به جلوي غزلسراياني هستند کته از
اواسط دهة هفتاد ،نوگرايي در غزل را آغاز کردند غير از گروهها و جريانهاي ياد شتده
در زبان غزل اين دهه ،جريان ديگري نيز هست که بيش از جريانهاي ياد شدة قبلي بته
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نوآوري در زبان و بازيهاي زباني ،علاقهمند استت و گتاه در ايتن راه مضتمون و پيتام
غزل ،فداي بازيهاي زباني ميگردد و کار به افراط کشيده ميشود
از آنجا که نوآوري در زبان ،يکي از شاخصههاي اصلي غزلسرايان پيشترو در دهتة
هشتاد است و باتوجّه به اهمّيت اين دوره در سير تحوّل غزل فارسي ،در ايتن مقالته بتا
استخراج گونههاي مختلف نوآوري زباني که بتيشتترين بستامد را در غتزل ايتن دوره
دارند و به روش تحليلي-توصيفي به بررسي جنبههاي نوآورانه در غزل شتاعران جتوان
پرداخته شده است
 -2پيشينة تحقيق
تاکنون تحقيقها و پژوهشهايي متعتدّد در معرّفتي ادوار مختلتف غتزل فارستي و
بررسي ويژگيهاي اين قالب و تفنّنها و تحوّلهاي ايجاد شتده در آن صتورت گرفتته؛
با اين حال اغلب پژوهشهاي موجود ،وضعيت اين قالب را در سدههاي پيشين از شعر
فارسي بررسي کردهاند؛ از جمله صتبور( )2831و شميستا( )2836ضتمن بررستي ستير
تحوّل غزل در ادبيات فارسي به صورت گذرا برخي از ويژگيهاي غزل معاصتر را نيتز
معرّفي کردهانتد و روزبته( ،)2835حستينپورچتافي( )2831و زرقتاني( )2852و ديگتر
منتقدان شعر معاصر ،تنها به بررسي برخي از ويژگتيهتاي غتزل در عصتر مشتروطه و
پهلوي اکتفا کردهاند
از ميان پژوهشگران شعر معاصر ،تنها برخي از محقّقان به بررسي وضعيت غتزل در
دهههاي پ

از انقلا ،اسلامي توجّته کتردهانتد حستنلتي( )2835در فصتل پتنجم از

پژوهش خود و در معرّفي گونههاي نوآوري در قالبهاي سنّتي معاصر به معرّفتي چنتد
نوآوري محدود در غزل پ

از انقلا ،بسنده کرده؛ هرچند به دليتل زمتان تتثليف ايتن

پژوهش ،شعر دهتة هشتتاد از نظتر او مغفتول بتوده و کتافي( )2835در خلتال معرّفتي
قالبهاي شعر انقلا ،اسلامي ،برخي ويژگيهاي غزل دهههاي شصتت و هفتتاد را نيتز
بررسي کرده است همچنين مرادي( )2835در خلال جريانشناسي غزل شاعران جتوان،
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برخي از نوآوريهاي موجود در زبان غزل دهتة هشتتاد را نيتز بررستي کترده؛ هرچنتد
پژوهش يادشده به منظور تحليل نوآوريهاي موجود در غزل اين دهته ستامان نيافتته و
تنها شاعران محدودهاي کوچک از غزل دهة هشتاد در ايتن پتژوهش تحليتل و مطالعته
شده است همچنين جوادي( ،)2858بتا تثکيتد بتر غتزلهتاي مهتدي موستوي ،برختي
نوآوريهاي غزل موسوم به پست مدرن را بررستي کترده؛ هرچنتد او نيتز ،در بررستي
خود ،اغلب شاعران مؤّر در تحوّلات زباني غزل دهة هشتاد را از نظر مغفول داشته است
باتوجّه به اهمّيت نوآوريهاي تجربه شده در غزل دهتة هشتتاد و اهمّيتت شتاعران
اين دوره در تحوّل قالب غزل و بانظر داشتن کاستيهاي موجود در تحقيقهاي يادشده،
انجام پژوهشي جداگانه در معرّفي گونههاي نوآوري زباني در غزل شاعران دهة هشتتاد
ضروري بهنظر ميرسد
 -3معرّفي گونههاي نوآوري در غزل دهة هشتاد
علّت انتخا ،غزلسرايان دهة هشتاد ،علاوه بر تنوّع شگردها و نقد و بررسي انتدک
در اين حوزه ،مقبوليتي است که در ميان تودة مخاطبان و همچنين در سير جريانشناسي
شعر سنّتي پ

از انقلا ،براي آن ،ميتوان در نظر گرفت غتزلسترايان دهتة هشتتاد را

متناسب با نوع رفتارشان با زبان ،تمايل يا پرهيز به نوآوري در زبان غزل ،به چهار دستة
اصلي ميتوان تقسيم کرد باتوجّه به اهمّيت آشنايي با اين جريانهاي زنتده و فعّتال در
غزل دهة هشتاد ،پيش از بررسي نمودهاي نوآوري در غزل اين دهه ،به معرّفي خلاصتة
هر جريان و شاعران مطرح آن خواهيم پرداخت
الف -غزل با زبان سنّتي
شاعراني چون :محمّدرضا شفيعي کدکني و هوشنگ ابتهاج از نسل قبل از انقلا ،و
اغلب شاعران نسل اوّل غزل انقلا ،را که هنوز به سرايش غزل توجّه دارند ،ميتوان در
اين دسته قرار داد زبان غزل اين شاعران ،چندان تحت تث ير جريانهاي شتعر نتو قترار
ندارد و با همان ديد سنّتي و واژگان فخيم و فاخر ادبي به حيات غتزل نگتاه متيکننتد
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اشعار اين دسته تث يري در روند نوگرايي غزل دهة هشتاد ندارد و نميتتوان در بررستي
نوآوريهاي زباني از اشعار اينان بهره برد
 -،غزل با زبان نيمه سنّتي
اغلب شاعران غزلسراي دهههاي شصت و هفتاد در اين محدوده قترار متيگيرنتد
در ميان نسل جوان ،نيز شاعراني هستند که چندان روي خوشتي بته شتتا،هاي تنتد و
تحوّلهاي سريع نوگرايي در غزل نشان ندادهاند و اگرچه کلّيت زبان آنان ،سنّتي و کهنه
نيست؛ فضاي اصلي آ ار آنان در شمار زبان سنّتي قرار ميگيترد از ميتان ايتن جريتان،
ميتتوان بته غزلهتاي شتاعراني چتون :ابوالفضل(فاضتل) نظتري ،حميدرضتا برقعتي،
محمّدمهدي سيار ،قاسم صرّافان ،محمّدجواد شاهمرادي ،محمود حبيبي کسبي و برختي
از غزلهاي مهدي فرجي ،عليرضا بديع ،نجمه زارع ،پانتهآ صتفايي بروجنتي و ديگتران
اشاره کرد
ج -غزل با زبان نو
زبان غزل نو ،متعلّق به غزلسرايان جواني است که از دهة هفتاد نوگرايي را در ايتن
قالب شروع کردهاند و هنوز به آن ادامه ميدهند اين زبان را معمولتاً در آ تار شتاعراني
جوان ميبينيم که به نوگرايي و نوجويي در غتزل تمتايلي فتراوان دارنتد از آن جملته،
بيشتر آ ار شاعراني چون :محمّدستعيد ميرزايتي ،هتادي خوانستاري ،مهتدي موستوي،
مجتبي صادقي ،علي نسيمي ،حسن صادقيپناه ،مريم جعفري آذرماني(بويژه در مجموعة
پيانو) ،مهدي زارعي و برخي اشعار مهدي فرجي ،عليرضا بديع ،در اينگونه ميگنجد
د -غزل با زبان نوافراطي
زبان غزل نوافراطي که آن را ميتوان ويژة شتاعران جتوان دانستت ،گونتة ديگتري
است که در آن غزلسرا بيش از حدّ معمول بته نوجتويي در زبتان توجّته کترده استت
نوجوييهاي مورد استفادة شاعران اين جريان ،علاوهبر واژهها و انتخا،هاي غيرمعمتول
به سبک ترکيبها و نحو جمله نيز راه يافته که گاه به حذف و ايجازهاي متعدّد در غزل
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انجاميده است برخي از غزلهاي شاعران جريان ستوم ،بتويژه مهتدي موستوي ،هتادي
خوانساري ،عليرضا نسيمي و را بايد در اين شاخه تحليل و بررسي کرد
آنچه در مقدّمة بررسي گونههاي نوآوري در غزل شاعران جتوان دهتة هشتتاد بايتد
گفت ،اين است که اغلب نوآوريهاي موجود ،در اشتعار شتاعران گتروههتاي ستوم و
چهارم قابل مشاهده است و از آنجا که اين نوآوريها در چند ساحت اصلي زبان غتزل
نمود بيشتري دارند؛ در ادامه به بررسي گونههاي نوآوري غزل در سه سطح «واژگتان»،
«ترکيبها» و«نحو» جمله خواهيم پرداخت همچنين بايد اشاره کرد به دليل تعداد زيتاد
غزلسرايان نوگرا در دهة هشتاد ،شاعراني در اين مقاله بررسي شدهاند کته يتا صتاحب
بيانيه و شهرت عمومياند و يا برگزيدة جوايز شاخص ادبي مربوط به دهة هشتاد چتون
جايزة شعر فجر ،جشنوارههاي سراسري ويژة جوان و دانشجويان ،و جوايز کتتا ،ستال
زير عنوانهاي جمهوري اسلامي ،جوان ،دانشجويي ،فصل و بودهاند
 -1-3نوآوري در واژگان
يكي از سه ركن اصلي در بررسي ستاختار زبتان غتزل معاصتر ،بررستي واژگتان و
رفتارهاي واژگاني غزلسرايان اين دهه است كه در اين قسمت ،سعي ميشود هر كتدام
از اين گونههاي رفتار زباني ،همراه با ذكر شواهدي از غزلسرايان مطترح و پركتار ايتن
دهه آورده شود
اگر شعر را چنانکته منتقتدان ستاختارگرا تعريتف کتردهانتد« ،رستتاخيز کلمتههتا»
بدانيم(،شفيعي کدکني ،2835 ،ص )9نوع نگاه و توجّه غتزلسترايان جتوان بته کتاربرد
واژهها و نوآوريهاي مشهود در اين سطح از زبان را بايتد از مهمّتترين عناصتر زبتاني
تحوّل در غزل دهة هشتاد دانستت منظتور از نتوآوري در واژگتان ،صترف استتفاده از
واژههاي تازه و کم کاربرد در زبان ادبيات نيست؛ با اين حال چنانکه در تحليلها ديتده
ميشود ،غزلسرايان اين دهه ،بيش از نوآوري در سطوح آوايي ،معنتايي و تلتاش بتراي
خلق واژههاي جديد ،به نوآوري اندک در استفاده از واژههاي روزمرّه بسنده کردهاند
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شاعران اين دهه ،براي برقتراري ارتبتاط بتا مخاطتب ختود ،از زبتاني صتميمانه و
نزديك به زبان معيار كه برگرفته از جامعة زمان آنان است بهره بردهاند و از ايتن منظتر،
نتوآوري در ستتطح واژههتتا چنتتانکته در ايتن بختتش بتته آن پرداختته متيشتتود ،هنتتوز
پربسامدترين جنبة نوزباني در غزل دهة هشتاد است که در چند دسته ميتوان به معرّفي
آنها پرداخت
 -1-1-3واژگان روزمرّه
استفاده از واژههاي روزمرّهاي كه مردم در گفتگوهاي خود به كار ميبرنتد در غتزل
دهة هشتاد ،بسامد بسيار بالايي دارد اين نوع نگاه نوآورانه به شعر در ادامة ستنّت شتعر
نيمايي به غزل نيز راه يافته و بر اساس آن« ،هيچ واژهاي در ذات خود شاعرانه يتا غيتر-
شاعرانه نيست؛ بلکه شتيوة رفتتار شتاعر بتا آن واژه استت کته ارزش شتاعرانگي آن را
مشخّص ميکند »(حسنلي ،2838 ،ص )39با توجّه به همتين نگتاه ،غتزلسترايان دهتة
هشتاد كوشيدهاند با استفادة هنري از واژههاي روزمرّه ،به آنها كتاركردي تتازه ببخشتند؛
براي نمونه استفاده از واژههاي «تاتو و خالکوبي» در بيت زير:
دخترم! آن خطوط سرخ و كبود ،كه تو برگردة پدر ديدي
جاي زخم است ،جاي تركشهاست ،تاتو و عك

خالكوبي نيست
(صفايي ،2852 ،ص)28

دليل انتخا ،و ورود چنين واژههايي به زبان غزل ،رويارويي نسل دوران جنتگ بتا
نسلي است که يکباره خود را در دروازههاي مظاهر مدرنيته و تمدّن جديد غر ،ديده و
همين فضاي دوگانة اجتماعي ،سبب فراواني يافتن واژههاي نو در قالبهاي کهن چتون
غزل شده است:
از تو گفتن بعيد است آقا! اي خداي گل و سيب و غربت
نام تو زينت صفحههاي «شرق» نه «جامجم» هم كه باشد
(مرادي ،2831 ،صص)95-63
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تقريباً در جايجاي غزل اين سالها ،واژههاي زندگي روزمترّه بتهكتار رفتته استت
(نتتک :خوانستتاري ،2832 ،ص ،82صتتفايي ،2852 ،ص 82و جعفتتري آذرمتتاني،2852 ،
ص )21و شاعران با اتّكا بر محيط اطراف خود و گرفتن واژههاي غزلهايشان از جهتان
پيرامون ،برگستردگي دامنة واژههاي غزل اين دهه ،تث ير بسزايي داشتهاند
 -2-1-3واژهها و اصطلاحات عاميانه
دايرة كاربرد تعبيرهاي عاميانه ،محاورهاي ،محلّي يا ضر،المثلها و كنايهها از ديگر
مؤلّفههاي سبکي غزل شاعران جوان در دهة هشتتاد استت کته معمولتاً بته لحتن شتعر
فضتتايي چندصتتدايانه و متکثّ تر بخش تيده استتت (نک ميرزايتتي ،2832 ،صتتص22و،26
حسيني ،2839 ،صص28،35و52؛ برقعتي ،2835 ،ص 22و نظتري ،2853 ،ص )33ايتن
ويژگي در غزل اغلب شاعران جوان گتروههتاي ستوم و چهتارم کتاربرد دارد و نتوعي
هنجارگريزي سبکي -گويشي را به سرودههاي آنان وارد کرده است:
به شتترط كارد ،دلم را بِبُتر بِبَر بانتو

نهاينكهجربزنم ،اينتو ،ايندلوچاقو
(حسيني ،2839 ،ص)52

در كوچههاي عمر نشستم كه سرنوشت
آمد؛ ولي نگفت كه اصلاً خرت به چند!!
(همان ،ص)28
البتّه بايد در نظر داشت که از منظر ستبکي ،ايتن دستت نتوآوريهتا در شتعر ادوار
پيشين فارسي بويژه در دورههاي صفويه(شعر وقوع و سبک اصفهاني) و همچنين شتعر
دوران مشروطه نيز نمود داشته؛ با اين حال شيوة استفاده از اصطلاحات عاميانه در غتزل
دهة هشتاد ،بيشتر به دليل ضرورت توصيف فضاي دوگانة جامعه در اشعار ايتن زمتان
است
 -3-1-3واژههاي بيگانه
در سالهاي پ

از جنگ ،ورود پديدههاي جديد و تكنولوژي بته جامعته سترعت

گرفت؛ همين زمينة اجتماعي-فرهنگي سبب شد ،برخي شاعران بته صتورت طبيعتي و
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اغلب تصنّعي اين واژهها را وارد شتعر ختود كننتد؛ هرچنتد ايتن دستت واژههتاي نتو،
بهدشواري توانستند خود را با بافت کهن غزل سازگار نمايند از ميان غزلسرايان جوان،
اين رفتار زباني يا استفاده از مصراعهايي كه بته زبتان لتاتين ستروده شتدهانتد؛ در آ تار
«مهدي موسوي» بيش از ديگران جلوه يافته است:
گراز خي  ،بلد نيست با تو  chatبكند

موبايلهايشماخط نميدهد در دشت
(موسوي ،2852 ،ص)52

در مواجهه با اين دست رفتارهاي نوآورانه ،خواننده هرقدر هم نوانتديش باشتد در
خوانش بيت ،با واژهها دچار چالش خواهد شد و طبيعي است كه هر نوآوري به معنتاي
مفيد بودن يا زيبا بودن آن و كمك به نوگرايي درساختار و محتواي غزل نخواهتد بتود
ابيات زير از مجتبي صادقي را ميتوان به عنوان نمونهاي موفّق از کاربرد واژههاي بيگانه
در غزل دهة هشتاد دانست:
هي بيخيتتال جنتگ جهاني ،ناكازاكي

بمتب اتم ،مصائتب هيروشيما ،بخوا،

بيقبض وبسط و فلسفه ونيچه و هگل

بيآنتوانچخوف ،نرودا ،گارسيا؛بخوا،

بورخ بهشخممزرعه،ماركزبهرتقوفتق

مارلون براندو ميرود از سينما؛ بخوا،
(صادقي ،2836 ،ص)68

در شعر بالا ،شاعر بهخوبي توانسته ،تناسب لازم بين زبان غتزل و محتتواي شتعر را
حفظ کند؛ با اين حال در ابيات زير از محمودرضا برامکه ،تکلّفي ويژه و گاه غيرهنتري
را در کاربرد واژههاي بيگانه ميتوان ديد:
نه سرفة خشك ژ -س نه قرصهاي نوالژين
هيتلتر نميآفرينتتد شبهاي سنگيتتن برليتتن
در خشتتكههاي بزنگاه تعطتيل شد قايق ماه
بنبستپشتپلاسمارگهايخوشخوا،مرفين
شتب دختر كاپيتتتان را ارواح دريتتا ربودند
تعبير خوبتتي ندارد خوا ،الكستاندر پوشكين
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در سينماي سه بعدي تا سان

آخر جويديم
لبخنتد باستر كيتتون را با گريتة چارلي چاپلين

ورشو،پراگ،نانت،مسكو،لندن،ونيز،زلزله،مرگ
تگزاس،پكن،شانگهاي،جنگ،نفرينبهاينقرننفرين
(مرادي ،2835 ،صص)33-32
چنانکه در نمونههاي بالا ديده ميشود ،اين دست نتوآوريهتاي واژگتاني در زبتان
غزل ،نوعي دودستگي فرهنگي را با زبان انتقادي بته فضتاي شتعر وارد کترده استت و
همانگونه در دورههايي از شعر فارسي ،عربيگرايي يکي از ويژگيهاي اشتعار شتاعران
سنّتي است؛ ميتوان ادّعا کترد کته گترايش بته واژههتاي بيگانته يکتي از اصتليتترين
ويژگيهاي زبان غزل است که در دو دهة اخير به فراواني در شعرها ديده ميشود
 -4-1-3واژگان و اصطلاحات راديو ،تلويزيون و سينما
از ميانة دهة هفتاد به بعد ،ورود مضامين و اصتطلاحات ستينمايي و تلويزيتوني بته
شعر ،باعث تلفيق سينما و شعر شد شاعران جوان ،از اين طريتق کوشتيدند بته فضتاي
غزل ،پويايي ببخشند؛ اين اتّفاق در غزل دهة هشتاد به شکل ويژهاي نمود يافته است:
نماي بسته ،زن و مرد ،غرق صحبت ،مرد:
چه قدر ح
 -سكان

غريبي است با شما بودن

چهارم اين فيلم ،در ترن گم شد
كليتتتتتدهاي مهتت ّمي براي فهميتتدن
(خوانساري ،2832 ،ص)32

اين رفتار تازه ،در بين غزلسرايان ،چنانکه محمّتدعلي پورشتيخعلتي در غزلتي بتا
رديف «سکان

بعد» از آن استفاده کرده(،نتک مترادي ،2835 ،صتص )983 -983گتاه

خيلي خو ،نمود يافتته؛ و در متواردي تصتنّعي و غيرشتاعرانه جلتوه يافتته استت در
نمونههاي ناموفّق ،شاعر فقط خواسته با آوردن واژههاي سينمايي به شتعرش رنتگ نتو
بخشد؛ هرچند اغلب اين کارکردها به زبان غزل آسيب زده؛ با ايتن حتال بتا استتفاده از
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اصطلاحات سينمايي ،در دهة اخير غزلهايي سروده شده کته فضتاي آنهتا بستيار زيبتا،
پرتحرّك و پويا است و خواننده در طول روايت« ،حركت» را در شعر احساس ميكند
 -5-1-3اصطلاحات و نام آلات موسيقي
اينگونه نوآوري در واژگان ،در سالهاي اوّليّة پ

از جنتگ ،در آ تار غزلسترايان

نمود چنداني ندارد و از اواخر دهة هفتاد ،بسامد استفاده از اين لغات و اصتطلاحات ،در
غزل افزايش مييابد و در دهة هشتاد ،بهوفور در شعر شاعران ديتده ميشتود قرنهتاي
سوم تا پنجم هجري ،در غزل فارسي از دورههايي بوده كه شاعران طبيعتگرا كته ختود
موسيقيدان نيتز بودهانتد نتام آلتات موستيقي و اصتطلاحات مربتوط بته آن را زيتاد در
اشعارشان به كار ميبردهاند و تصاوير آنان كاملاً حستي و ملمتوس استت؛ امّتا درغتزل
معاصر ،گاهي شاعر فقتط بتراي زيبتايي كتار و يتا ايجتاد يتك فضتاي نتو در غتزلش،
اصطلاحات و آلات موسيقي را(ختواه ايرانتي و ختواه غيرايرانتي) بته كتار ميبرد(نتک:
موسوي ،،2852 ،ص263و بديع ،2835 ،ص )61و اين گاه باعث برانگيختن احستاس
تکلّف در خواننده ميشود:
که مثل من ته آهنگ راک گريه کني

جلوي پاش بيفتي به خاک گريه کني
(موسوي ،،2852 ،ص)35

گريه باخنده است در سمفوني اندام تو

بيصدا بالا و پايين مينوازد شانهها را
(فرجي ،:2858 ،ص)33

در اين غزلهاي «مهدي فرجي» ،برخلاف «مهتدي موستوي» ،لحتن شتعر و نحتوة
استفاده از واژههاي نو صميمانهتر است و استفاده از اين اصطلاحات ،در جهت ستاخت
تصويري با پ

زمينة موسيقيايي ،صورت گرفتته استت همچنتين گتاه شتاعران بتراي

قافيهپردازي نام آلات موسيقي را در غزلشان آوردهاند:
برداشت ،عصر جمعة آبان ،كمانچه را

آوازخواند« :اين همه خوار جهان چرا؟»
(صادقي ،2836 ،ص)66
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 -6-1-3اصطلاحات و واژههاي مربوط به كودكان
استفاده از اين لغات و اصطلاحات ،هرچند اشارة مستقيم به دوران كودكي شاعر يتا
فضاي زندگي او را در آن دوران نداشته باشد ،از صميميّت آن دوران حکايت متيکنتد
اين يادكردها معمولاً با حسرتي همراه است كه انستان همتواره بته دنبتال صتميميّت آن
روزها ميگردد:
براي چشم سياهت اتل متل خواندم

تو گريهکردي ومن بازهم غزلخواندم
(علياکبري ،2832 ،ص)23

پلنگ صورتي و گربه و من و موش

و خودكشي غمانگيز ما عروسكها
(موسوي2852 ،الف ،ص)51

در بيت بالا «مهدي موسوي» با نام بردن از چنتد كتارتون كته جتزو شخصتيّتهاي
محبو ،كودكي دهة شصت ،علاوه بر گسترش دايرة واژگان غزل ،به نوعي دلتنگي خود
از دور شدن از فضاي صميمي كتودكي و بازيهتايش را ابتراز متيدارد (همچنين نتک:
مرادي ،2832 ،صص 62و  39و شعر جوان فارس ،2832 ،صص16و)38
 -7-1-3زماننگاري
از ديگر رفتارهاي زباني كه در غزل دهة هفتاد و هشتاد ،بسامد قابل ملاحظهاي هتم
دارد ،بازگوكردن زمان يك واقعه يا خاطره است كه پيش از اين در شتعر ستنّتي ،ستابقة
کمي دارد(در چارچو ،مادّه تاريخها)؛ همچنين کارکرد کهن آن با مفهتوم زمتاننگتاري
در غزل معاصر تاحدودي متفاوت است (نتک :موستوي2852 ،التف ،صتص 65و  32و
خوانساري ،2832 ،صص )13-15اين زماننگاري بيشتر به صورت نام بردن از يكتي از
روزهاي هفته در شعر نمود مييابد و به منطق داستاني اشعار هم قوّت ميبخشد:
مستي نه از پياله نه از خم شروع شد

از جادة سه شنبه شتب قم شروع شد
(نظري ،2853 ،ص)62

گاهي شاعر ،سال خاصّي را در شعرش ذكر ميكند كه ممكن استت ستال تولّتدش
باشد يا براي او ،يادآور خاطرهاي خو ،يا اتّفاقي تلخ باشد:
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الو! سلام ،منم عاشتتق شما! مجنتون
(مرادي ،2832 ،ص)232

 -8-1-3واژگان علمي
كاربرد واژگان علمي در اين دو دهه ،از ديگر نوآوريهتايي استت كته بستياري از
غزلسرايان اين دهه چون :کاظم حسيني ،مهدي موستوي ،مهتدي فرجتي ،عبدالحستين
انصاري ،فاطمه قائدي ،مجتبي صادقي و بارها و در زير شاخههاي واژههاي پزشتکي،
رياضي ،حقوقي ،ادبي ،سياسي و

در شعر خود به كتار بتردهانتد(نک :مترادي،2835 ،

صص)36-33؛ تا هرچه بيشتر زبان خود را به زندگي روزمرّة مخاطب ،نزديك ستازند؛
مانند نمونة زير از عليرضا بديع که در آن از واژههاي پزشکي استفاده شده است:
اين خانه بوي شربت اعصا ،ميدهد

اين شهتتر بوي الكل طبي ،ديازپام

تا ختتتاك از تشنّتتج من بارور شود،

دربتتادهاي هرزه دلتم را تكاندهام
(بديع ،2835 ،ص)63

يا بيت زير از مرضيه مرادي که در آن از اصطلاحات رياضي استفاده شده است:
دلتا مساوي چار ،آ ،سه ،كسر 2،

مرضيه منهاي محمد ميشود مرگ
(مرادي ،2835 ،ص)33

 -9-1-3واژگان مذهبي و ديني
نگاه تازه به باورهاي مذهبي يکي ديگر از نوآرويهاي زباني در غزل شتاعران دهتة
هشتاد است كاربرد اين نوع واژگان در غزل اين دهه ،صرفاً به معني اين نيستت كته آن
غزل ،مذهبي و آييني باشد؛ بلكه گاه ،شتاعران بتا استتفاده از واژههتاي متذهبي ،غزلتي
عاشقانه سرودهاند که از اين منظر با اشعار کهن تفاوت مشخص دارد:
از فال دست خود چه بگويم كه ماجرا

از ربّنتتاي ركعتت دوم شتروع شد

درسجده ،توبه كردم و پايان گرفت كار

تا گفتم الستّلام عليكم شروع شد
(نظري ،2853 ،ص)62

سبحان ربّي الت من و سارا بحمده

سبحان ربّيالت من وسارا دلششكست
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سبحان ربيالت من وسارا بههمرسيد

سبحانتا بهكي من و اودستروي دست؟
(حسنلي ،2836 ،صص)193-192

علاوهبر نوآوريهاي يادشده ،در شعر برخي از شاعران چون :مهدي موسوي ،فاطمه
اختصاري ،علي نعمتاللّهي و بسياري از اشعار موجتود در فضتاي مجتازي ،اصترار بتر
کاربرد برخي واژههاي ممنوع ،مبتذل يا عاشقانهواژههاي غير معمول ،ديده ميشتود(نک:
موسوي ،،2852 ،ص )238که اشاره به نمونههاي آن ،در اين مقاله نميگنجد
آنچه پيش از اين ذکر شد ،تنها نمونههاي شتايع از نتوآوريهتاي زبتاني در ستطح
واژگان است که در زبان غزل دهة هشتاد رخ داده است؛ با اين حال چه در نوآوريهاي
واژگاني و چه در حوزة ترکيبسازي و نحو بايد توجّه داشتت کته توجّته بته دو اصتل
رستتانگي و جمتتالشناس تي ،چنانکتته شتتفيعي کتتدکني اشتتاره کتترده ،از ضتترورتهتتاي
کارکردهاي زباني تازه در شعر است (نک :شفيعي کدکني ،2836 ،صص)28-21
از اين منظر ،بايد تصريح کرد که از آسيبهاي موجود در نوآوريهتاي غتزل دهتة
هشتاد ،در نظر نگرفتن تعادل در اين دو اصل اساسي است کته بته دليتل تفتاوت تلقّتي
شاعران اين دوره از شعر پديد آمده است در نگاهي کلّي ميتوان ادّعا کرد کته شتاعران
جوان ،تاحدودي به دليل اصرار بر وقوعگرايي و نزديک شدن به فضاي اجتماع و بتراي
بيان مفاهيم انتقادي اشعار خود ،از ضرورتهتاي جمتالشناستي در اشعارشتان فاصتله
گرفتهاند و رسايي بر فضاي اصلي اين نوآوريها غلبه يافته است
 -2-3آفرينش تركيبات تازه
«تركيب سازي» از كاركردهاي مهمّ زبان فارسي است كه در شعر کهن متيتتوان آن
را مهمّترين هنجارگريزي زباني بويژه در فاصلة سدههتاي ششتم تتا يتازدهم دانستت
هرچند در دوران معاصر ساختن ترکيبهاي تازه در شتعر نيمتا و پيتروان او تاحتدودي
متمايز با سنّت شعر کهن فارسي رواج يافت؛(نک :حسنلتي ،2838 ،صتص261تتا)263
ميتوان ترکيبسازي را مهمّترين شگرد نوآورانة بسياري از شاعران پ
شعر نيمايي و چه در اشعار سنّتي دانست

از نيمتا چته در
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از انقلا ،،به دليل توجّته بته بافتت و زبتان ستنّتي ،چنتدان

توجّهي به نوآوري در حوزة واژگان و نحو کلام ديده نميشود و ترکيبستازي را بايتد
مهمّترين شيوة شاعران انقلا ،در تصرّفهاي زباني دانست؛ بهطوري که برخي شتاعران
پ

از انقلا ،چون :نصرالله مرداني ،احمد عزيتزي و ديگتر شتاعران جتوان متتثّر از

سبک بيدل دهلوي و يا ترکيبهاي ح ّآميزانة سهرا ،سپهري ،اين شگرد را به عنتوان
اصليترين ويژگي زباني شعر انقلا ،عرضه کردند
در شعر دهة هشتاد نيز ،ترکيبسازي يکي از شگردهاي سهگانتة نتوآوري در غتزل
است؛ با اين حال ،بسامد و نوع نگاه به ترکيبهتا در غتزل شتاعران جتوان ايتن دهته،
تاحدودي متمايز با دهههاي پيشين است نكتة ديگري كته در بتا« ،تركيبستازي» در
غزل دهة هشتاد قابل توجّه و تثمّل است ،شيوع تركيبات جدولي است كه از آسيبهاي
غزل اين دهه به شمار ميرود
در غزل شاعران جوان ،معمولاً تركيبها ،به صتورت اضتافي در بيتهتا ميآينتد و
ساختمان آنها از تركيب دو كلمه با هم يا يك كلمه و يك «ونتد» تشتكيل شتده استت
جنبة تمايز در ترکيبهاي شاعران جوان اين دهه ،استفاده از واژههتاي ستاده و روزمترّه
در ساختن اين ترکيبها برخلاف زبان غزل دهههاي شصت و هفتاد است:
اقساط خندههاي قشنگ تو دير شد

و در حسا ،جاري من غير آه نيست

وام نگاه تو کمرم را شکستته است

دربانکچشمهاي تو اصلنرفاه نيست
(حسيني ،2839 ،صص)29-26

مهدي فرجي از ميان شاعران دهة هشتاد ،توجّهي ختاص بته ستاختن ترکيتبهتاي
زباني دارد در بيت زير از همين شاعر ،به تركيب جديدي برميخوريم كه ستاختمان آن
از يك ضمير مشترك و كلمه ،شكل گرفته است:
تنهايي من از خود تنهاييام پر است

در بينشاني است كه دارم نشانهاي
(فرجي ،2858 ،ص)21
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در غزل اين دهه ،گاه تركيبات اضافي بتا آركائيسم(باستتانگرايي) همتراه و باعتث
ميشود؛ واژههاي باستاني به شعر ،فضتاي نتو و جلتوهاي متمتايز ببخشتند؛ هرچنتد در
مجموع باستانگرايي ويژگي محسوس زبان غزل اين دهه نيست:
اينبار ازكمين بهدرآمد كمانبهدست

گردآفريد شعر سپيدم عنان به دست

(بديع ،2835 ،ص)33
از جمله نوجوييها در تركيبهاي اضافي ،چند كلمهاي بودن آنهاست:
با تار تا ابد نورش ،با ضر،هاي تنبتتورش
با هركسي كه ميسازد با هيچكسي كهميسوزد
(جعفري آذرماني ،2833 ،ص)85
در غزل شاعران جوان ،هرچه ساختار تركيبهاي اضافي به زمان روزمرّه نزديتكتر
شده ،زبان ،فضا و لحن غزل نيز صميميتر شده است و اين از جمله نوآوريهاي موفّق
در واژگان و تركيبات شعر اين دهه به حسا ،ميرود (نک :خوانستاري ،2832 ،ص23؛
نسيمي ،2838 ،ص12و حسيني ،2839 ،ص)83
علاوهبر آسيب «تركيبات جدولي» در غزل اين دهه كه پتيش از ايتن اشتاره كترديم،
اختراع تركيبات عجيب و غريب و كاملاً بيربط بعضتي شتاعران ،بته استم نتوگرايي ،از
ديگر آسيبهاي زباني است که در غزل شاعران جوان نمود دارد:
باران راجع بدوي ،مبتدا -خبتتر!

هان ،رودخانة جملات مدام ،اي!
(ميرزايي ،2832 ،ص)23

در بيت بالا هرچقدر تركيب «رودخانة جملات مدام» تازگي دارد بته همتان ميتزان،
تركيب «باران راجع بدوي» تصنّعي ،دوپاره و تلاش براي لفظپردازي بهشمار ميرود در
اشعار مهدي موسوي نيز ،نوعي ترکيبهاي غيرمنتظره و دوپاره ديده ميشود که هرچند
با فضاي انتقادي برخي اشعار سازگاري دارد ،از نظر ادبي ميتوان آنهتا را آستيبي بتراي
شعر دهة هشتاد دانست:
مدل لنز هشت مارس ،منتتم!

خوا ،توي خليج فارس ،منم!!

__________________________________________________________________
بررسی نوآوریها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد

بعد پيتزا و عشق و سيگاري،

11

عاشتتتق چتاي قنتتتد پهلويم
(موسوي ،،2852 ،ص)31

 -3-3تصرّف در ساختار نحوي جملات
سومين سطح از زبان كه شاعران غزلپرداز دهة هشتاد ،در آن دست بته نتوگرايي و
كشف افقهاي تازه زدهاند ،نوجويي در نحتو مصتراعها و ابيتات غتزل استت اهمّيتت
نتتوآوري در نحتتو زبتتان شتتعر بتتهانتتدازهاي استتت کتته منتقتتدان آن را دشتتوارترين نتتوع
آشناييزدايي دانستهاند(شفيعي کدکني ،2835 ،ص )83و در تتاريخ کهتن اد ،فارستي،
کمتر شاعراني را ميشناسيم که به صورت موفّق ،نوآوري در نحو زبان را تجربته کترده
باشند به دليل جايگاهي که نوآوريهاي نحوي در زبان غزل جوان در ستالهتاي اخيتر
دارد ،در ادامه به معرّفي برخي از شگردها و تصرّفهاي پر بسامد در غزل ميپردازيم
 -1-3-3حذف بخشي از ساختار نحوي جمله
حذف واژه يا عباراتي از نحو جمله ،يکي از نوآوريهاي مرسوم و تعيين کننتده در
غزل دهة هشتاد است که پيش از آن به فراواني در جريانهاي پيشرو شعر منثور تجربته
شده است شيوة حذف در شعر معاصر با نظرية «مرگ مؤلّف» در ادبيّات جديتد غتر،
سازگاري مشخّص دارد و نميتوان آن را با شيوة شاعران کهن چتون :ستعدي و حتافظ
براي رسيدن به ايجاز و ايجتاد رستتاخيز کلمتات در اشعارشتان يکتي دانست (شتفيعي
کدکني ،2835 ،صص)22-28
حذف در غزل دهة هشتاد ،يکي از اصليترين راههتاي زبتاني بتراي درگيتر کتردن
مخاطب با شعر است و ايجاد چالش بتين مخاطبتان و متتن استت از فوايتد ايتنگونته
متنها ،پايان ناپذير بودن برخي از آنهاست؛ نکتهاي که با سير تفکّر بشتر در قترن اخيتر
نيز تناسب دارد درطي اين دو دهه كه شتعر آزاد ختود را بتا جريانهتاي ادبتي جهتان
نزديك كرده؛ تث يرات زيادي از تكنيكهاي زباني و ستاختاري ادبيّتات غتر ،،از مستير
گونههاي پيشرو شعر منثور به غزل نيز نفوذ كرده که بهرهگيتري از حتذفهتاي نحتوي
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يکي از اصليترين اين تکنيکهاست (نک :علياکبري ،2832 ،صص 83و  13و مترادي،
 ،2832ص)51
با توجّه به اينكه قالب غزل ،داراي وزن و شتکل مشخّصتي استت ،غزلسترايان بتا
استفاده از ايتن نتوآوري ،توانستتند از برختي محتدوديّتهتاي قالتب و وزن بگريزنتد
نمونههاي اين نوآوريها بيشتر در آ ار شاعران جريان غزل «موستوم بته پستت متدرن»
ديده ميشود در اين دسته از غزلها ،استفاده از «سه نقطته» يکتي از شتگردهاي اصتلي
شاعران براي حذف است جاي قرار گرفتن اين سه نقطهها درمصرعها متفاوت استت و
ممکن است در پايان مصراع و بيش از همه در جايگاه رديف غزلها قرار گيرد:
بهراحتي بهتماشا نشست و تخمه شكست

و فكتر كرد« :اگر مهرماه و آبان را»

تمتتام وقتتت مسافتتركشي كنتتي شايد

بتراي مرضيه آنكفشهايارزان را»
(صفايي ،2852 ،ص)81

در شعرهاي آييني ،وقتي شاعر ،نميتواند مطلبي را به زبتان بيتاورد يتا از بته زبتان
آوردن آن ابا دارد ،با استفاده از حتذف در نحتو زبتان علتاوهبتر نتوآوري ،در توصتيف
جنبههاي مقدّس مذهبي نيز ،مفهومي هنريتر را به مخاطب منتقل ميکند:
زينب بهپيشواز شهيدان خود نرفت

تا کته خدا نکتترده مبادا برادرش
(برقعي ،2835 ،ص)88

شواهدي که تا اينجا بيان شد نمونههاي معتدل و منطقي استفاده از «حذف» در غزل
شاعران جوان دهة هشاد است؛ امّا اين شيوه ،در غزل شاعران موسوم به جريتان «پستت
مدرن» يا «پيشرو» با وجود داشتن بسامد بالا؛ گاه افراطي و غير لازم به نظر ميرسد البتّه
در برخي غزلهاي «مهدي موسوي» نوع کاربرد حذفهاي دستوري ،معتدل و تث يرگذار
است:
که هفت سال غم انگيز ،بي صدا بودي

چقدر خواندمت امّا بگو کجا بودي؟!

همينکهچشمگشودمبه مرد خانهنبود

رسيد نامتتهات امّا نه! عاشقتتانه نبود
(موسوي ،،2852 ،ص)25
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با اين حتال ،همتين شتاعر در برختي اشتعار دفتتر «غترق شتدن در آکواريتوم» از
حذفهايي متعدّد و گاه غير شاعرانه بهره برده است:
و بيمقدّمتته عاشتتق شتتدم نه! متتن که نته!
همان که گفت رها کن ،همان که گفتت ببُر
سلامدخت ت ترمنکه که که من من من
و من که گريتته شدم مثل بچته لوس و ننر!
(موسوي2852 ،الف ،صص)92-93
 -2-3-3جابهجا كردن اجزاي جمله
اين شيوه از نوآوريهاي زباني که بيشتتر در ستطح ترکيبتات ،اتّفتاق متيافتتد بته
صورت مستقيم بر نحتو جملته و فضتاي آن ا تر متيگتذارد هرچنتد بستياري از ايتن
جابهجاييهاي نحوي که از شعر نيما و ميراثدارانش چتون :اختوان ،فترو و ستهرا،
سپهري به زبان غزل معاصر راه يافته(،نک :حسنلي ،2838 ،صص299تا )293در ظتاهر
مقلو ،کردن يک ترکيب به نظر ميرستد؛ در ژرفستاخت ،بته آن ترکيتب ،هويتت و
کارکردي تازه در نحو و گاه همراه با خيال و معنايي جديد ميبخشد در نمونههاي زيتر
که از غزل شاعران جوان دهة هشتاد استخراج شده ،ترکيبها مشخّص شده« ،پايانههاي
خلوت» «خلوت پايانهها» و «تنپوش کهنه» به «کهنة تنپوش» تبديل شتدهانتد؛ هرچنتد
اين ويژگي زباني ،بيشتر مربوط به غزل دهههاي قبل استت و در دهتة متورد بررستي،
کاربردي اندک دارد:
نشسته عقربهها روي پنج تا شش و نيم

کنتتار خلتتوت پايانتهها خداحافظ
(حسيني ،2839 ،ص)36

زن ميدويتتتد و باد ،سراسيتتمه

در چاکهاي کهنة تن پوش اش
(صفايي ،2852 ،ص)21

گاهي اين جابهجايي و تغيير در نقش کلمات ،تبديل به تغيير قراردادهتاي نحتوي و
دگرگوني در کارکرد واقعي ضماير ميشود:
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بي رنگ و بو ،رواني بيمزه ،اين وصلهها به آ ،نميچسبد
من ميرود قدم بزند امشب حالش بد است خوا ،نميچسبد
(حسيني ،2839 ،ص)231
همچنين برخي شاعران براي برجسته کردن مفهوم يکتي از اصتطلاحات و واژههتا،
اجزاي فعل مرکّب را در مصراع يا بيت از هم جدا مينويسند اين نوع کاربرد نوآورانتة
نحوي را که با نمونههاي شعر کهتن تفتاوت کتاربرد دارد ،در جداستازي اجتزاي فعتل
«گريه کردن» و ارتباط آن با مفهوم«طلاق» در شعر ،بخوبي ميتوان ديد؛ درصتورتي کته
در اشعار کهن ،معمولاً به دليل محدوديتهاي عروضي اين نوع جابهجاييهتاي نحتوي
در شعر کاربرد مييابد:
طلاق دادن يک خوا ،در صراحت تيغ!

و گريه در وسط «دادگستري» کردن
(موسوي ،،2852 ،ص)289

 -3-3-3كاركرد چندگانة جمله و كلمه(چندصدايي و چندخوانشي)
غزلسرايان دهة هشتاد براي گريز از زبان مستقيم توصيفي و روايت خطّي در غزل،
از شيوة چند صدايي(پليفونيک) يا همان کارکرد چندگانة جمله و کلام بهره بردهاند بته
عنوان مثال کلمهاي را طوري در ميان مصراع غزل به کار بردهاند کته بتا کلمتات قبتل و
بعد از خود معانياي متفاوت را القا کند؛ يا اينکه با کلمات قبتل از ختود تشتکيل يتک
جمله بدهد و با کلمتات بعتد از ختود نيتز جملتهاي ديگتر را شتکل دهتد ايتنگونته
نوآوريهاي نحوي که بهفراواني در اشعار منثور شاعران پ

از موج نا ،و شعر حجتم

تجربه شده ،تاحدودي يادآور کارکرد آراية استخدام در اد ،کهن استت؛ بتا ايتن حتال
تمايزهايي ميان نمونههاي اين هنجارگريزي با گونههاي کهن ميتوان ديد:
شايد تو در درون صدف رفته مرواريد

شايتتد درون کشتي ارواح روحت را

برچوبة صليب کشتيدند-آن مردان-را

چه ميشتتود ملوانهاي چشتتمت يا

در بنتتدر نگاه تو پهلتتتو گرفته غزل

يا اينکه رفتتتهاند به رويتاي-بيفردا-

باراني متترا که بپتتوشي بتراي دلتتم

آواز عاشقتتتانه بختتواني بدون صدا
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(خوانساري ،2832 ،ص)52
در ابيات بالا واژههاي «آن مردان» و «فردا» که با خطّ تيره هم مشتخّص شتدهاند در
بافت کلام داراي کارکرد دوگانة معنايي و نحوياند اين موضتوع و درگيتر شتدن ذهتن
مخاطبان با آن ،سبب عمق بخشيدن به زبان و معناي غتزل و همچنتين ارائتة فضتاهايي
تازه از نوآوريهاي زباني در شعر دهة هشتاد است نمونهاي ديگر از اين کتارکرد را در
استفاده از واژة «گرفته» درسطرهاي زير ميتوان ديد:
سلام آقا! /هوا- /گرفته /-عجيب چشمان تو دلم را
:سلام خانم! /دلم- /گرفته /-هواي اين کوچة مزوّر
(کروني ،2838 ،ص)16
-4-3-3بريدهنويسي واژهها
بريدهنويسي واژهها در زبان غزل ،از ديگر امکانات نوآوران است که شاعران جتوان
دهة هشتاد ،بهفراواني از آن بهره گرفتهاند گاه ،شاعر در يک فضاي ذهني خاصّ ،بتراي
آنکه بتواند خوانندة خود را در آن موقعيت قرار دهد از چنين امکاني استتفاده متيکنتد؛
مثلاً در بيت زير ،محمّدکاظم حسيني ،براي القاي ح ّ سرماي شديد از واژههاي بريتده
استفاده کترده؛ البتّته ايتن نتوع هنجتارگريزي ستبکي -گويشتي را متيتتوان در حتوزة
نوآوريهاي مربوط به لحن غزل جوان نيز بررسي کرد:
فرش است خاک سرد و پتو برف روي برف
امشب ،کشنده است سَتت سرماي حاشيه
(حسيني ،2839 ،ص)82
نوع متمايزي از بريدهنويسي که در آن علاوهبر ايجاد فضاي تصويري تکّته-تکّته در
شعر ،همراه با نوعي معناگريزي و به هم زدن دستتور زبتان ،در ابيتات زيتر از عليرضتا
نسيمي نيز ديده ميشود:
بند يک :لختها درختها بند رفتها لباسها
چرک مردهها تا نخوردهها خو،ها سر شناسها
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دو :اتاقهاي بسته تاقهاي بسته هاي بسته بسته ب
يا همين که نه! همين که چي؟ همين سوالها و انعکاسها
(نسيمي ،2838 ،ص)93
شيوهاي ديگر از بريدهنويسي واژهها را در تلفّظ واژة «برگرد» در بيت زير ميتوان ديد:
شکسته -بسته سرودم -به هق هق گريه

نرو ،نرو به خدا ،خو ،من! بيا ،بر گر
(علياکبري ،2832 ،ص)13

-5-3-3تغيير لحن
تغيير لحن در غزل دهة هشتاد به اشکالي چون استفاده از زبان ترانههتاي عاميانته و
لالاييها ،استفاده از بيان و لحن کودکانه يا ايجاد لکنت درزبان و همچنين آميختن زبتان
فارسي با ديگر زبانها بويژه زبان انگليسي نمود مييابد مهمّترين دليل بهکتارگيري ايتن
شگرد در غزل اين دهه همحسّي خواننده با تغيير يافتن فضاي ذهنتي شتاعر در فرآينتد
سرودن است که باعث ميشود در شعر« ،حرکت» ايجاد شود و خواننده در توالي زماني
ذهن شاعر جلو برود
گونهاي از اين شگرد که از نظر زبانشناسان با هنجارگريزي گويشي شتباهت دارد،
در ادبيات سنّتي به صورت «ملمّع» وجود داشته و امروز در ا ر ارتباط بيشتر ايرانيتان بتا
غر ،به جاي اعرا ،،اين شگرد ،تغيير هويت داده و به ترکيب فارسي-انگليسي تبتديل
شده است هرچند در بسياري موارد ،به غزل ،رنگ و بوي کوششي و تصتنّعي بخشتيده
است:
صندوق پستي نداري حتي کد پستيات هم
نام تو يک نقطه چين استmy name is (M,H) A

(خوانساري ،2832 ،ص)13
نوع ديگري از تغيير لحن ،تغيير زبان از صورت رسمي به ترانه يتا محتاوره استت؛
مثال بخش زير از شعرمهدي موسوي که تغيير لحن در آن« ،حرکت» را به خواننتده القتا
ميکند:
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من ،سردي نبودن دستتتي که هيتتچ وقت
شب ،تاکسي ،صداي« مهستي» که هيچ وقت
«به من نگا کن واسة يه لحظه /نگات به صد تا آسمون ميارزه»
(موسوي ،،2852 ،صص)92-98
شاعر در اين شعر ،تمام طول مسير فرضي را که در ذهن خود ميپيمايد؛ همتراه بتا
تمام حواشي و اتّفاقات از جمله صداي موسيقي پخش شده در ماشين را آورده استت و
خواننده ،با اين تصرّف زباني ،گذشت زمان(حرکت) را نيز ح ّ ميکند
گاهي تغيير لحن در زبان غزل دهة هشتاد که به شکستگي کلمات و عاميانته بتودن
آن ميگرايد از زبان کودکي بيان ميشود در اين دست از اشعار ،لحتن کودکانته برختي
ابيات و يا چون در نمونة زير تمام ساحت زبان غزل را در بر ميگيرد:
مي-مي ميآيي باس هم تا-تاپ عباسي

آلام تل هتت  -هل بده من لانينداسي

ماندم چرا يک هو زبانم گير ميگيتترد

چشممکهميافتدبهدخترهاي احساسي

يادم نرفته بيستت سال قبتل هم اينتجا

دستانمنشلشد در آن دستان الماسي

و با حيتتايي بچّتتگانه تو به من گفتي

«اگاپسليکلحسه با منميکنيباسي»

مردانه هتتل دادم و تو از تا ،افتتادي

و از ته دل گفتمت «گليه نکن ناسي»
(مرادي ،2832 ،ص)62

 -4نتيجهگيري
آنچه در اين مقاله ،به عنوان رفتارهاي تازة زباني غزل دهة هشتتاد و در سته ستطح
واژگان ،ترکيبات و ساختار نحوي ابيات و مصرعهتا متورد بررستي قترار گرفتت ،تنهتا
مواردي از مجموع اين رفتارها است که از بسامد بيشتري برخوردار استت و بته عنتوان
مشخّصههاي زباني غزل اين دهه از آنها ميتوان نام برد از ميان غزلسترايان ايتن دهته،
شاعراني که به مفاهيم عاشقانه و مذهبي توجّهي بيشتر داشتهاند ،به نوآوري نيتز متمايتل
بودهاند و در اشعار مذهبي و پايداري ،کمترين توجّه را به نوآوريهاي زبتاني متيتتوان
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ديد همچنين ،نوآوريهاي مرسوم ،معمولاً در غزل شاعران متولّتد دهتههتاي پنجتاه تتا
شصت ديده ميشود و شتاعراني کته دوران شتاعري ختود را در دهتههتاي قبتل آغتاز
کردهاند ،متثّر از غزل نوقدمايي و غزل شاعران انقلا ،،بيش از نوآوريهاي ساختاري و
زباني به مضمونپردازي ،نمادگرايي و کارکردهاي ترکيبسازانه و باستانگرايي در زبتان
توجّه دارند
از جملة اين مشخّصههاي نوآورانته در ستطح زبتان ،متيتتوان بته ورود واژههتا و
اصطلاحات روزمرّه ،عاميانه ،علمي ،نظامي ،موسيقي و سينمايي به غزل اشتاره کترد کته
علاوه بر تازگي بخشيدن به فضاي غزل اين دهه باعتث خلتق ترکيبتات تتازه نيتز شتده
است؛ همچنين انواع روشهاي ترکيبسازانه و نوجوييها در ستاختار نحتوي ابيتات و
مصرعها که به وسيلة حذف بخشي از ساختار نحوي جمله و آوردن سه نقطه ،جابهجتا
کردن اجزاي جمله ،کارکرد چندگانة جمله و کلمه(،چندصدايي ،چند خوانشي) انحراف
صفت ،مجاز عقلي ،فعلهاي مجهول-بريده نويسي واژه ها و تغيير لحن صورت گرفته،
از ديگر جنبههاي تمايز زبان غزل دهة هشتاد در مقايسه با ادوار پيشين است
نوآوريهاي پربسامد در غزل دهة هشتتاد ،از ستويي بتا فضتاي فکتري و گسستتة
شاعران جوان در اين دوره ستازگاري دارد و بستياري نيتز بته دليتل تفتنّنطلبتي و يتا
تث يرپذيري از جريانهاي شعر نو و ترجمهها به اشعار راه يافتهاند؛ بتا ايتن حتال ،غتزل
دهة هشتاد با ويژگيهاي خاصّ زبانياش ،نمونهاي تمام عيار از پويايي شتعر ستنّتي در
دوران پ

از انقلا ،است و ميتوان آن را دريچهاي تازه براي جلب نظتر مخاطتب در

عصر گريز از سنّتها دانست

منابع و مآخذ
الف)كتابها:
 -2بديع ،عليرضا( ،)2835چلّة تاک ،تهران ،انتشارات فصل پنجم
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 -2برقعي ،سيدحميدرضا( ،)2835طوفان واژهها ،تهران ،انتشارات فصل پنجم
 -8جعفري آذرماني ،مريم( ،)2833زخمه ،قم ،انتشارات مجنون
 -1تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)2852صداي ارّه ميآيد ،تهران ،انتشارات فصل پنجم
 -9حسنلي ،کاووس( ،)2836گونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران ،تهران ،نشتر
الث
 -6حسينپور چافي ،علي( ،)2831جريتانهتاي شتعري معاصتر فارستي از کودتتا
( )2882تا انقلا ،)2893(،تهران ،انتشارات اميرکبير
 -3حسيني ،محمّدکاظم( ،)2839به ديوار دل نبند ،بوشهر ،انتشارات شروع
 -3خوانساري ،هادي( ،)2832چريکهاي جوان ،بوشهر ،انتشارات شروع
 -5روزبه ،محمّدرضا( ،)2835ستير تحتوّل غتزل فارستي ،از مشتروطه تتا انقلتا،
اسلامي ،تهران ،نشر روزگار
 ،)2833(__________ -23ادبيات معاصر ايران ،شعر ،تهران ،نشر روزگار
 -22زرقاني ،مهدي( ،)2852چشمانداز شعر معاصر ايران ،تحرير دوم ،تهتران ،نشتر
الث
 -22شعر جوان فارس( ،)2832تهران ،انتشارات دفتر شعر جوان
 -28شفيعي کدکني ،محمّدرضا( ،)2835موسيقي شعر ،تهران ،نشر آگه
 -21شميسا ،سيروس( ،)2836سير غزل در شعر فارسي ،ويرايش دوم ،تهران ،نشتر
علم
 -29صادقي ،مجتبي( ،)2836از دوست داشتتن در تمتام جهتان ،تهتران ،انتشتارات
سورة مهر
 -26صبور ،داريوش( ،)2831آفاق غزل فارسي ،تهران ،انتشارات زوّار
 -23صفايي ،پانتهآ( ،)2852آويشن و اندوه ،تهران ،انتشارات فصل پنجم
 -23صفوي ،کورش( ،)2838از زبانشناسي به ادبيات ،تهران ،نشر چشمه
 -25علياکبري ،رضا( ،)2832زني به فاق انارها ،تهران ،نشر نيمنگاه
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 -23فرجي،مهدي( ،)2832ايتو راز روزهايانتظار ،کرمانشاه ،انتشاراتصبحروشن
 ،)2858(________ -22ميخانة بيخوا ،،تهران ،انتشارات فصل پنجم
 -22کافي ،غلامرضا( ،)2835شتناخت ادبيتات انقلتا ،استلامي ،تهتران ،انتشتارات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدّس
 -28کروني ،هاشم( ،)2838کلوزآپ از با ،اوّل کتا ،مقدّس ،بوشهر ،نشر شروع
 -21مرادي ،محمّد( ،)2832دخترک کوچة بالا سلام ،قم ،انتشارات جمال
،)2831(________ -29خمپارههاکهاوجبگيرند،تهران ،انتشارات دانشگاه اميرکبير
 ،)2835(________ -26جريانشناستي غتزل شتاعران جتوان استتان فتارس در
سالهاي پ

از جنگ ،شيراز ،انتشارات بنياد فارسشناسي

 -23موسوي ،سيد مهدي(2852الف) ،غرق شدن در آکواريم ،تهران ،نشر نيماژ
 -23تتتتتتتتتتتتتتتتتتت( ،)،2852با موشها ،تهران ،نشر نيماژ
 -25ميرزايي ،محمّدسعيد( ،)2832الواح صلح ،قم ،نشر همسايه
 -83نسيمي ،عليرضا( ،)2838متني براي بيناييسنجي مخاطب ،بوشهر ،نشر شروع
 -82نظري ،فاضل( ،)2853گريههاي امپراطور ،تهران ،انتشارات سورة مهر
ب)مقالات:
 -2حسنلي ،کاووس(« )2839نوآوري در غتزل» ،مجلّتة شتعر شتمارة  ،16صتص
28-23
ج) پاياننامهها:
 -2جوادي ،اعظم( ،)2858تحليل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهتة هشتتاد،
پاياننامة کارشناسي ارشد ،به راهنمايي زيبا قلاوندي ،کازرون ،دانشگاه سلمان فارسي

