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 ده:يچک
را  يادي ات زتحوّل هش تاد   ةدر ده  ژهياست که پس از انقلاب و بو يسنّتقالب شعر  نيترغزل مقبول

 ةتاز يهاافق يمعرّفو  يشناسدر سبک يهشتاد راه ةدر غزل ده ينوآور يهاگونه يتجربه کرده است. بررس

ش ارران  يش رردها نيت رو مهمّ نيترعدر زبان  از پرتنوّ يات و نوآورتحوّلشعر معاصر است و از آنجا که 

 يه ا  گون هبس امدب ر  دي کأو ب ا ت يفيتوص-يليمقاله  به صورت تحل نيهشتاد بوده است  در ا ةجوان ده

 شده است. انيب زيآن ن يهابيو آس يدهه بررس نيا ةچاپ شد يهادر غزل يزبان يمختلف نوآور

شعر و رها شدن  يفضا رييتغ يهشتاد برا ةده انيسرااست که غزل نيا ق يتحق نيا يهاافتهياز جمله 

 جيرا يهاالمثلو ضرب ديجد يهاهيمردم  کنا ةتازه و مورد استفاد باتيها و ترکبه انتخاب واژه ها شهياز کل

( را به ييگرا)باستان سميآرکائ  يقيتلف يکرديخود با رو يهاينوآور ياند و در برخنشان داده توجّه روزمرّه

 زيمتما ييجادر دستور و جابه يو نوآور ديجد ياند. استفاده از امکانات نحوهجهان امروز گره زد يهاواژه

 بسامدهشتاد با  ةاست که در غزل ده ييهاينوآور رريلحن از د رييو تغ ييچندصدا نيارکان جمله و همچن

 راهيدوره را در جا نيکه شعر جوان ا يطوربا ادوار قبل جلوه کرده؛ به سهيدر مقا يزيتمام يگونو گونه

 قرار داده است. يفارس اتيادب خيغزل در تار تحوّلادوار  نيتراز مهمّ يکي

 .يزبان يهاينوآور  يزبانتازه يهشتاد  زبان غزل  رفتارها ةغزل ده :يديکل واژگان
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 momoradi@shirazu.ac.ir: مسئول ةسنديکی نوينشانی پست الکترون - 1



 __________________________________________________________________  
 37، شماره 9317تابستان نوزدهم،كاوش نامه، سال      91

 

 مقدّمه -1

 يهتانهضتت ريتتث از آن، تحتت  شيپ يغزل معاصر، از مشروطه و حّت تحّولروند 

 ديروزافزون گرفتت  شتا يحال با ظهور نيما، شتاب نيآغاز شد؛ با ا ياجتماع و يفرهنگ

 نيآغاز يهايريگو نو، همان جبهه ييماين يهاشاعران به نگرش توّجهت عّل نيترياصل

برختي  متا،يپت  از ن ايتموازات   بهافتيتازه  يثتيه ما،يد بود که با اقدام نو تجّد سّنت

از  يبخشتند، بته برخت ييرها ييگراهام کهنهکه خود را از اّت نيا يبرا ز،ين يسّنتشاعران 

  افتندي ليبا او تما زيمتما ييهاينوآور يو حّت ييمايشعر ن يزهايتما

بود  او و پت  از  يکرد، خانلر توّجه هاييگونه نوگرانيکه به ا يشاعران نياز نخست

مرستوم در  يهتايتوانستند نوآور يو ابتهاج تاحدود يديحم ،يلتوّلچون:  ياو شاعران

آنتان بته ظتاهر  ةاز انتداز شيب توّجها کار برند؛ اّمخود به يسّنترا در اشعار  ييمايشعر ن

 شعر نو، بازداشت   يهارسازهيآنان را از پرداختن به ز ا،ميمشهود در شعر ن يهاينوآور

توانستت  يستّنتشتعر  يهاقالب گرياز د شيتا پنجاه، غزل ب يس يهادهه ةدر فاصل

 ار،يچتون: شتهر يها، شاعرانسال نيسازگار کند  در ا مايخود را با جهان متفاوت شعر ن

 نگتريتيفردگرا و جز يتاحدود ياشعار گران،يو د يکرمانشاه ينيمع ،يرازيش يديحم

 اريشتهر يحتال، حّتت نيتغزل کهن متفتاوت بتود  بتا ا سّنتمنظر با  نيسرودند که از ا

بته غتزل بتا شتکل و  دنيداشت، چندان نتوانست در رس مايکه به ن يارادت ةباوجود هم

محتدود  انتهيعام يرهايها و تعباو در استفاده از واژه يهايق باشد و نوآورنو موّف يزبان

 (25-83صص ،2839 ،يلماند )حسن

 ،يريتمع يرهت ،يدوران چون: ابوالحستن ورز نيا يسّنتمهين انيسرااگر از نام غزل

 نيحست ،يکتوهروزيف يريتام ميکرديست ،يرضتا قدستغلام ،يرنج يد قهرمان، هادمحّم

مهترداد  ،يمشفق کاشتان ،يکدکن يعيدرضا شفکار، محّمصاحب اللهحيذب ،ياريپژمان بخت

انقلتا،،  يروزيپنجاه و زمان پ ةشدن به ده کينزد با م،يدرگذر ياوستا و عماد خراسان

توانستتند در  يستتانينوذر پرنگ و از همه مهمتر منوچهر ن ،ييد ذکاچون: محّم يشاعران
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معاصتر  اتيتادبرا وارد  نيشتيپ يهابا غزل زيمتما يانيخود، فضا و ب يهااز غزل يبرخ

 کنند 

انقلا، و با ظهور شاعراني  ةزبان، در آستانة مختلف از جمله غزل در شاخ يينوگرا

 نيتا اگرفتت؛ اّمت گريد يشتاب يبهمن يدعلو محّم يبهبهان نيميس ،يمنزو نيچون: حس

داشتتند و  توّجتهتتازه  يهتابيتزبان غزل اغلب به واژگان و ترک ةدر حوز زينوآوران ن

 يروزيتپ  از پ نيآغاز ة  در دهافتين يچندان گاهيآنان جا  اردر آ يزدايي نحوآشنايي

 ،يانقلتا، استلام يو رختدادها انتاتيجر ريتتث با دوران جنگ، تحت  يانقلا، و مواز

 يداريتاز آن با نام غزل پا توانيغزل معاصر شکل گرفت که م خيدر تار ديجد ياشاخه

 ايت يبازگشت به زبان شتعر عراقت ،يانزب يهاينوآور يجاکه در آن به يانام برد، گونه

 وضوح مشاهده کرد به توانيرا م يشعر نو هند ياگونه

 ،يچتون: نصترالله مردانت يشصتت، شتاعران ةدهت يگتراسّنت انيسرار کنار غزلد

 ،ييار کاکتاقتزوه، عبتدالجّب رضتايعل ،يفاطمته راکعت پور،نيام صريق ،ينيحس دحسنيس

 ايت(، زکردي)فريقتادر تهماستب اک،رشتّکيم يعلتوسفي ،يلياسراف نيحس ،يسلمان هرات

کار خود به يهارا در غزل اليخ ايتازه از زبان و  يهااز جلوهيمرور، برخو    به ياخلاق

 بود  نيشيشاعران پ يسّنتمهين ايو  يسّنتغزل  ةدهندادامه زيبستند؛ هرچند اشعار آنان ن

که وارد شتعر پت  از  انهينوگرا يهاشيهفتاد، باوجود گرا ةده نيآغاز يهادر سال

غزل انقلا، و جنتگ  انيجر ةهاشان، ادامظهور کردند که غزل يجنگ شده بود، شاعران

جنتگ و پت  از آن  يانيپا يهاخود را در سال يگروه که دوران آغاز شاعر نيبود  از ا

 يريتام يمرتضت ،يابتانکيب ديسع ،يعيشف نيالّداءيضديچون: س يشاعراناند، تجربه کرده

 يستّنتمتهين عمتدتًا ييهتاو    غتزل ينتيام لياستماع ،يقاستم اءيدضمحّمدياسفندقه، س

 ريتتث جتوان کته تحتت  هفتتاد و بتا ظهتور شتاعران عمتدتًا ةا از اواسط دهسرودند؛ اّم

آن رواج  ةنوآورانت يهتاجلتوهتازه از غزل با تمام  يبودند؛ شکل شرويشعر پ يهاانيجر

 گرفت  
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گفتار،  جيزبان اد،، استفاده از زبان را تياز اشراف زيپره يعابا اّد»گونه نيشاعران ا

 ،ييدر شتعر نوقتدما فيو توص انيب ةوياز ش زيپره ،يکلان فکر ،ييرگراتکّث ،ييچندصدا

متوج نتو و   (،  ينمايتاز، سشياز امکانات هنر مدرن معاصر)داستان نو، تئاتر پ يريگبهره

 ،2833)روزبته،  «و    يطنتز تلتخ و عصتب ،يمدارتيروا ز،يبه ابهام معناگر دنآور يرو

بتا  زيمتمتا ييهابود، توانستند غزل افتهيشعر نو رواج  يهاکه در گونه (823-822صص

ع هشتتاد و بتا تنتّو ةدر دهت ان،يتجر نيا ييهرچند اوج شکوفا ند؛يبسرا نيشيشاعران پ

د شتاعران جتوان بته شتعر معاصتر متعتّد يعرش يغزل نو و با انتشار دفترها يهاشاخه

   عرضه شده است  يفارس

 نياست که ا يزبان يهاع گونهتنّو د،يآيهشتاد بر م ةغزل ده« زبان» ةآنچه از مطالع

فتار  از تمتام  ياهانتد؛ عتّدکتار گرفتهخود بته ةچاپ شد يهاشاعران در مجموعه غزل

مانتده و  بنتديغتزل، پا يستّنتها، کماکان به بافتت سال نيدر غزل ا يينوگرا يهاانيجر

 يانتد؛ گروهتادامته داده اشيستّنتشناخته شتده و  يلهمان روح تغّز اهمچنان غزل را ب

اند تا زبان غزل ختود را ل، در تلاش بودهنسبت به شاعران گروه اّو يبا اندک تفاوت گريد

، افتراد نيتزبتان ا شوند؛ در کينزد زبان يينوگرا يجدا کنند و به مرزها يسّنتاز بافت 

بته  يدرونت يو فضتا شتوديمت دهيتتازه د يهابيکها و ترو واژه يياز نوجو ييهارگه

 يص از فضتااند به صورت مشتّخگروه، نتوانسته نيا شاعران ااست؛ اّم ليمتما يينوگرا

 دل ببرند  کيکلاس يلتغّز

آ ارشتان دستت بته  يدرونت يدهه، در زبتان و فضتا نيا انيسرااز غزل گريگروه د

 يشتاعران هانيکاملًا متفاوت است؛ ا يسّنتمهيو ن يسّنتاند و زبان آنان با غزل زده يينوگرا

بتا  انددهيانتد وکوشتزبان و نوع نگتاه در غتزل را حت  کرده رييهستند که ضرورت تغ

متفتاوت  يآزاد، غزلت يموجود در شعرها يهاانيو نگاه به جر يناستفاده از امکانات زبا

هستند کته از  يانيسراغزل يو رو به جلو يمنطق ةگروه، ادام ني  انديباغزل گذشته بسرا

شتده  ادي يهاانيها و جرگروه از ريدر غزل را آغاز کردند  غ ييهفتاد، نوگرا ةاواسط ده

بته  يقبل ةشد ادي يهاانياز جر شيهست که ب زين يگريد انيدهه، جر نيدر زبان غزل ا
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 اميتراه مضتمون و پ نيتمند استت و گتاه در اعلاقه ،يزبان يهايدر زبان و باز ينوآور

  شوديم دهيو کار به افراط کش گردديم يزبان يهايباز يغزل، فدا

 ةدر دهت شترويپ انيسراغزل ياصل يهااز شاخصه يکيدر زبان،  يجا که نوآوراز آن

مقالته بتا  نيتدر ا ،يغزل فارس تحّول ريدوره در س نيا تياهّمبه  توّجههشتاد است و با

دوره  نيترا در غتزل ا بستامد نيتترشيکه بت يزبان يمختلف نوآور يهااستخراج گونه

نوآورانه در غزل شتاعران جتوان  يهاجنبه يبه بررس يفيتوص-يليدارند و به روش تحل

 پرداخته شده است 

 

 قيتحق ةنيشيپ -2

و  يادوار مختلتف غتزل فارست يمعّرفتد در متعتّد ييهاو پژوهش هاقيتاکنون تحق

شتده در آن صتورت گرفتته؛  جاديا يهاتحّولها و نقالب و تفّن نيا يهايژگيو يبررس

از شعر  نيشيپ يهاقالب را در سده نيا تيموجود، وضع يهاحال اغلب پژوهش نيبا ا

 ريست ي( ضتمن بررست2836)ستاي( و شم2831اند؛ از جمله صتبور)کرده يبررس يفارس

 زيتغزل معاصتر را ن يهايژگياز و يبه صورت گذرا برخ يفارس اتيادبغزل در  تحّول

 گتري( و د2852)ي( و زرقتان2831)يپورچتافني(، حست2835انتد و روزبته)کرده يمعّرف

غتزل در عصتر مشتروطه و  يهتايژگتياز و يبرخ يمنتقدان شعر معاصر، تنها به بررس

 اند  کرده تفااک يپهلو

غتزل در  تيوضع يقان به بررساز محّق يپژوهشگران شعر معاصر، تنها برخ انياز م

( در فصتل پتنجم از 2835)يلتانتد  حستنکترده توّجته يپ  از انقلا، اسلام يهادهه

چنتد  يمعّرفتمعاصر به  يسّنت يهادر قالب ينوآور يهاگونه يمعّرفپژوهش خود و در 

 نيتا فيلثزمتان تت ليتکرده؛ هرچند به دل هاز انقلا، بسندمحدود در غزل پ   ينوآور

 يمعّرفت( در خلتال 2835)يهشتتاد از نظتر او مغفتول بتوده و کتاف ةپژوهش، شعر دهت

 زيتشصتت و هفتتاد را ن يهاغزل دهه يهايژگيو يبرخ ،يشعر انقلا، اسلام يهاقالب

غزل شاعران جتوان،  يشناساني( در خلال جر2835)يمراد نيکرده است  همچن يبررس
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کترده؛ هرچنتد  يبررست زيتهشتتاد را ن ةموجود در زبان غزل دهت يهاياز نوآور يخبر

و  افتتهيدهته ستامان ن نيموجود در غزل ا يهاينوآور ليبه منظور تحل ادشدهيپژوهش 

و مطالعته  ليتپتژوهش تحل نيتهشتاد در ا ةکوچک از غزل ده ياتنها شاعران محدوده

 يبرخت ،يموستو يمهتد يهتابتر غتزل ديتکث(، بتا ت2858)يجواد نيشده است  همچن

 يدر بررست ز،يتکترده؛ هرچنتد او ن يغزل موسوم به پست مدرن را بررست يهاينوآور

 داشته است  مغفول نظر را از هشتاد ةغزل ده يزبان اتتحّولدر  ر ّؤم خود، اغلب شاعران

شتاعران  تيتاهّمهشتتاد و  ةتجربه شده در غزل دهت يهاينوآور تياهّمبه  توّجهبا

 ادشده،ي يهاقيموجود در تحق يهايقالب غزل و بانظر داشتن کاست تحّولدوره در  نيا

هشتتاد  ةدر غزل شاعران ده يزبان ينوآور يهاگونه يمعّرفجداگانه در  يانجام پژوهش

  رسدينظر مبه يضرور

 

 هشتاد ةدر غزل ده ينوآور يهاگونه يمعرّف -3

انتدک  يع شگردها و نقد و بررسهشتاد، علاوه بر تنّو ةده انيسراغزلت انتخا، عّل

 يشناسانيجر ريدر س نيمخاطبان و همچن ةتود انياست که در م يتيحوزه، مقبول نيدر ا

هشتتاد را  ةدهت انيسترادر نظر گرفت  غتزل توانيآن، م يپ  از انقلا، برا يشعر سّنت

 ةدر زبان غزل، به چهار دست يبه نوآور زيپره اي ليبا زبان، تما شانمتناسب با نوع رفتار

ال در زنتده و فّعت يهاانيجر نيبا ا ييآشنا تياهّمبه  توّجهکرد  با ميتقس توانيم ياصل

 ةخلاصت يمعّرفدهه، به  نيدر غزل ا ينوآور ينمودها ياز بررس شيهشتاد، پ ةغزل ده

  پرداخت ميو شاعران مطرح آن خواه انيهر جر

 يسّنتغزل با زبان  -الف

و هوشنگ ابتهاج از نسل قبل از انقلا، و  يکدکن يعيدرضا شفچون: محّم يشاعران

در  توانيدارند، م توّجهغزل  شيل غزل انقلا، را که هنوز به سرااغلب شاعران نسل اّو

شتعر نتو قترار  يهاانيجر ريتث شاعران، چندان تحت  نيدسته قرار داد  زبان غزل ا نيا

  کننتديغتزل نگتاه مت اتيبه ح يو فاخر ادب ميواژگان فخ و يتسّن ديندارد و با همان د
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 يدر بررست تتوانيهشتاد ندارد و نم ةغزل ده ييدر روند نوگرا يريتث دسته  نياشعار ا

 بهره برد  نانياز اشعار ا يزبان يهاينوآور

 يسّنت مهيغزل با زبان ن -،

  رنتديگيمحدوده قترار مت نيشصت و هفتاد در ا يهادهه يسرااغلب شاعران غزل

تنتد و  يهابته شتتا، يخوشت يهستند که چندان رو يشاعران زينسل جوان، ن انيدر م

و کهنه  يسّنتزبان آنان،  تياند و اگرچه کّلدر غزل نشان نداده يينوگرا عيسر يهاتحّول

 ان،يتجر نيتا انيت  از مرديتگيقرار م يسّنتزبان  شمارآ ار آنان در  ياصل يفضا ست؛ين

 ،يبرقعت درضتايحم ،يچتون: ابوالفضل)فاضتل( نظتر يشتاعران يهتابته غزل تتوانيم

 يو برخت يکسب يبيمحمود حب ،يدجواد شاهمرادافان، محّمقاسم صّر ار،يس يدمهدمحّم

 گترانيو د يبروجنت ييآ صتفانجمه زارع، پانته ع،يعليرضا بد ،يفرج يمهد يهااز غزل

 اشاره کرد 

 غزل با زبان نو -ج

 نيترا در ا ييهفتاد نوگرا ةاست که از ده يجوان انيسراق به غزلزبان غزل نو، متعّل

 يدر آ تار شتاعران زبان را معمولتًا ني  ادهندياند و هنوز به آن ادامه مقالب شروع کرده

فتراوان دارنتد  از آن جملته،  يليدر غتزل تمتا ييو نوجو ييکه به نوگرا مينيبيم جوان

 ،يموستو يمهتد ،يخوانستار يهتاد ،يتيرزايم ديدستعمحّم چون: يشاعران ارآ  شتريب

 ةدر مجموع ژهي)بويآذرمان يجعفر ميپناه، مريحسن صادق ،يمينس يعل ،يصادق يمجتب

  گنجديگونه منيدر ا ع،يبد رضايعل ،يفرج ياشعار مهد يو برخ يزارع ي(، مهدانويپ

 يبا زبان نوافراطغزل  -د

 يگتريد ةشتاعران جتوان دانستت، گونت ةژيو توانيکه آن را م يزبان غزل نوافراط

کترده استت   توّجتهدر زبتان  ييمعمول بته نوجتو از حّد شيسرا باست که در آن غزل

 رمعمتوليغ يهاها و انتخا،بر واژهعلاوه ان،يجر نيشاعران ا ةمورد استفاد يهايينوجو

د در غزل متعّد يجازهايکه گاه به حذف و ا افتهيراه  زين ملهو نحو ج هابيبه سبک ترک
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 يهتاد ،يموستو يمهتد ژهيستوم، بتو انيشاعران جر يهااز غزل ياست  برخ دهيانجام

 کرد  يو بررس ليشاخه تحل نيدر ا ديو    را با يمينس رضايعل ،يخوانسار

 ديتهشتتاد با ةدر غزل شاعران جتوان دهت ينوآور يهاگونه يبررس ةمآنچه در مقّد

ستوم و  يهتاموجود، در اشتعار شتاعران گتروه يهاياست که اغلب نوآور نيگفت، ا

زبان غتزل  يدر چند ساحت اصل هاينوآور نيجا که اآن چهارم قابل مشاهده است و از

، «واژگتان»غزل در سه سطح  ينوآور يهاگونه يبررس هدارند؛ در ادامه ب يترشينمود ب

 اديتتعداد ز لياشاره کرد به دل ديبا نيپرداخت  همچن ميجمله خواه« نحو»و «هابيترک»

صتاحب  ايتاند کته شده يسرمقاله بر نيدر ا يهشتاد، شاعران ةنوگرا در ده انيسراغزل

هشتاد چتون  ةمربوط به ده يدبشاخص ا زيجوا ةديبرگز ايو  انديو شهرت عموم هيانيب

 ستال کتتا، زيو جوا ان،يجوان و دانشجو ةژيو يسراسر يهاشعر فجر، جشنواره ةزيجا

  اند فصل و    بوده ،ييجوان، دانشجو ،ياسلام يجمهور يهاعنوان ريز

 در واژگان  ينوآور -3-1

واژگتان و  ييكي از سه ركن اصلي در بررسي ستاختار زبتان غتزل معاصتر، بررست

شود هر كتدام سرايان اين دهه است كه در اين قسمت، سعي ميرفتارهاي واژگاني غزل

سرايان مطترح و پركتار ايتن هاي رفتار زباني، همراه با ذكر شواهدي از غزلاز اين گونه

 دهه آورده شود  

« هتاکلمته زيرستتاخ»انتد، کترده فيتکته منتقتدان ستاختارگرا تعراگر شعر را چنان

جتوان بته کتاربرد  انيستراغتزل توّجهنوع نگاه و  (9ص ،2835 ،يکدکن يعي)شف،ميبدان

 يعناصتر زبتان نيمهّمتتر از  ديتسطح از زبان را با نيمشهود در ا يهايها و نوآورواژه

در واژگتان، صترف استتفاده از  ياز نتوآور منظتورهشتاد دانستت   ةدر غزل ده تحّول

 دهيتد هاليکه در تحلحال چنان نيبا ا ست؛ين اتيادبتازه و کم کاربرد در زبان  يهاواژه

 يو تلتاش بترا ييمعنتا ،ييدر سطوح آوا ياز نوآور شيدهه، ب نيا انيسراغزل شود،يم

 اند بسنده کرده روزمّره يهااندک در استفاده از واژه يبه نوآور د،يجد يهاخلق واژه
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دهه، براي برقتراري ارتبتاط بتا مخاطتب ختود، از زبتاني صتميمانه و  نيشاعران ا 

منظتر،  نيتاند و از ازمان آنان است بهره برده ةنزديك به زبان معيار كه برگرفته از جامع

هنتتوز  شتتود،يبختتش بتته آن پرداختته متت نيتتکته در اهتتا چنتتاندر ستتطح واژه ينتوآور

 يمعّرفبه  توانيکه در چند دسته م هشتاد است ةده زلدر غ ينوزبان ةجنب نيپربسامدتر

 آنها پرداخت  

   روزمرّهواژگان  -3-1-1

برنتد در غتزل هاي خود به كار مياي كه مردم در گفتگوروزمّرههاي ستفاده از واژها

شتعر  ستّنت ةنگاه نوآورانه به شعر در ادام عنو نيهشتاد، بسامد بسيار بالايي دارد  ا ةده

-ريتغ ايتدر ذات خود شاعرانه  ياواژه چيه»و بر اساس آن،  افتهيراه  زيبه غزل ن ييماين

آن را  يرفتتار شتاعر بتا آن واژه استت کته ارزش شتاعرانگ ةويست؛ بلکه شتيشاعرانه ن

 ةدهت انيسترانگتاه، غتزل نيبه همت توّجه( با 39ص ،2838 ،يل)حسن «کنديص ممشّخ

به آنها كتاركردي تتازه ببخشتند؛  ،روزمّره يهاهنري از واژه ةاند با استفادهشتاد كوشيده

 :ريز تيدر ب «يو خالکوب وتات» يهانمونه استفاده از واژه يبرا

 پدر ديدي ةخطوط سرخ و كبود، كه تو برگرد ! آندخترم

 هاست، تاتو و عك  خالكوبي نيست زخم است، جاي تركش جاي

 (28، ص2852صفايي، )

نسل دوران جنتگ بتا  ييارويرو به زبان غزل، ييهاواژه نيانتخا، و ورود چن ليدل

و  دهيغر، د دين جدو تمّد تهيمظاهر مدرن يهاخود را در دروازه کبارهياست که  ينسل

کهن چتون  يهانو در قالب يهاواژه افتني يسبب فراوان ،ياجتماع ةدوگان يفضا نيهم

 غزل شده است:

 تو گفتن بعيد است آقا! اي خداي گل و سيب و غربت از

 هم كه باشد « جمجام»نه « شرق»هاي تو زينت صفحه نام

 (95-63، صص2831مرادي، )
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رفتته استت  كتاربته روزمتّرههاي زندگي ها، واژهاين سال جاي غزلتقريبًا در جاي

 ،2852 ،يآذرمتتان يو جعفتتر 82ص ،2852 ،يي، صتتفا82ص ،2832 ،يخوانستتار :)نتتک

از جهتان  شانيهاهاي غزلو گرفتن واژه كا بر محيط اطراف خود( و شاعران با اّت21ص

 اند هاي غزل اين دهه، تث ير بسزايي داشتهواژه ةپيرامون، برگستردگي دامن

 انهياصطلاحات عام ها وواژه -3-1-2

 گريها از دها و كنايهالمثلي يا ضر،اي، محّلكاربرد تعبيرهاي عاميانه، محاوره ةداير

بته لحتن شتعر  هشتتاد استت کته معمولتًا ةغزل شاعران جوان در ده يسبک يهافهلّؤم

، 26و22صتتص ،2832 ،يتتيرزاياستتت )نک  م دهير بخشتتو متکّثتت انهيچندصتتدا ييفضتتا

 نيتا (33ص ،2853 ،يو نظتر 22ص ،2835 ،يبرقعت ؛52و28،35صص ،2839 ،ينيحس

 يستوم و چهتارم کتاربرد دارد و نتوع يهتادر غزل اغلب شاعران جوان گتروه يژگيو

   آنان وارد کرده است: يهارا به سروده يشيگو -يسبک يزيهنجارگر

 چاقوودلتو، ايناين بزنم،جراينكهنه           وتر ِبَبر بانترط كارد، دلم را ِبُبتتش به

 (52ص ،2839)حسيني، 

  هاي عمر نشستم كه سرنوشت    كوچه در

 آمد؛ ولي نگفت كه اصلًا خرت به چند!!            

 (28، صهمان)

در شتعر ادوار  هتايدستت نتوآور نيتا ،يدر نظر داشت که از منظر ستبک ديبا هالبّت

شتعر  ني( و همچني)شعر وقوع و سبک اصفهانهيصفو يهادر دوره ژهيبو يفارس نيشيپ

در غتزل  انهياستفاده از اصطلاحات عام ةويحال ش نينمود داشته؛ با ا زيدوران مشروطه ن

زمتان  نيتجامعه در اشعار ا ةدوگان يفضا فيتوص ضرورت ليبه دل ترشيهشتاد، ب ةده

 است 

 گانهيب يهاواژه -3-1-3

سترعت  هاي جديد و تكنولوژي بته جامعتهجنگ، ورود پديده هاي پ  ازدر سال

و  يعتيسبب شد، برخي شاعران بته صتورت طب يفرهنگ-ياجتماع ةنيزم نيگرفت؛ هم
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نتو،  يهتادستت واژه نيتختود كننتد؛ هرچنتد اها را وارد شتعر عي اين واژهاغلب تصّن

جوان،  انيسراغزل اني  از مندينما ازگارتوانستند خود را با بافت کهن غزل س يدشواربه

 در آ تار انتد؛هايي كه بته زبتان لتاتين ستروده شتدهاستفاده از مصراع اي يرفتار زبان نيا

 است: افتهيجلوه  گرانياز د شيب« مهدي موسوي»

 دهد در دشتشماخط نميهايموبايل          بكند chatخي ، بلد نيست با تو  گراز

 (52، ص2852 ،يموسو)

نوآورانه، خواننده هرقدر هم نوانتديش باشتد در  يدست رفتارها نيدر مواجهه با ا

ها دچار چالش خواهد شد و طبيعي است كه هر نوآوري به معنتاي خوانش بيت، با واژه

و كمك به نوگرايي درساختار و محتواي غزل نخواهتد بتود   بودن آن مفيد بودن يا زيبا

 گانهيب يهاق از کاربرد واژهموّف يابه عنوان نمونه توانيم را يصادق ياز مجتب ريز اتياب

 هشتاد دانست: ةدر غزل ده

 ب هيروشيما، بخوا، تب اتم، مصائتبم            گ جهاني، ناكازاكيتال جنتتخيبي هي

 بخوا،گارسيا؛ نرودا، چخوف،آنتوانبي            و هگل ونيچه فلسفه و وبسط قبضبي

 سينما؛ بخوا، از رودمي براندو مارلون            فتقورتقبهماركزمزرعه،شخمبهبورخ 

 (68ص ،2836 ،يصادق)

شتعر را  يزبان غتزل و محتتوا نيتوانسته، تناسب لازم ب يخوبدر شعر بالا، شاعر به

 يرهنتريو گاه غ ژهيو يفرضا برامکه، تکّلاز محمود ريز اتيحال در اب نيحفظ کند؛ با ا

 :ديد توانيم گانهيب يهارا در کاربرد واژه

 هاي نوالژينس نه قرص -خشك ژ ةسرف نه

 نتتن برليتتهاي سنگيد شبتتآفرينر نميتهيتل           

 ماهيل شد قايق تهاي بزنگاه تعطكهتتخش در

 مرفينخوا،خوشهايرگپلاسماپشتبستبن           

 ا ربودندتتتان را ارواح دريتتدختر كاپي بتش

 اندر پوشكين تي ندارد خوا، الكستتتعبير خوب               
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 سينماي سه بعدي تا سان  آخر جويديم در

 چارلي چاپلين    ةتون را با گريتد باستر كيتتلبخن      

 پراگ،نانت،مسكو،لندن،ونيز،زلزله،مرگورشو،

 نفرينقرناينبهتگزاس،پكن،شانگهاي،جنگ،نفرين 

 (33-32صص ،2835 ،ي)مراد 

در زبتان  يواژگتان يهتايدست نتوآور نيا شود،يم دهيبالا د يهاکه در نمونهچنان

شتعر وارد کترده استت و  يبته فضتا يرا با زبان انتقاد يفرهنگ يدودستگ يغزل، نوع

اشتعار شتاعران  يهايژگياز و يکي ييگرايعرب ،ياز شعر فارس ييهاگونه در دورههمان

 نيتترياز اصتل يکتي گانتهيب يهتابته واژه شيعا کترد کته گترااّد توانياست؛ م يسّنت

  شوديم دهيدر شعرها د يبه فراوان رياخ ةزبان غزل است که در دو ده يهايژگيو

 واژگان و اصطلاحات راديو، تلويزيون و سينما  -3-1-4

هفتاد به بعد، ورود مضامين و اصتطلاحات ستينمايي و تلويزيتوني بته  ةده ةاز ميان

 يبته فضتا دنديکوشت قيتطر نيشاعران جوان، از ا شعر، باعث تلفيق سينما و شعر شد 

 است: افتهينمود  ياژهيهشتاد به شکل و ةفاق در غزل دهاّت نيببخشند؛ ا ييايغزل، پو

  بسته، زن و مرد، غرق صحبت، مرد: نماي

 چه قدر ح  غريبي است با شما بودن       

 سكان  چهارم اين فيلم، در ترن گم شد -

 دنتتي براي فهميمّ تتهاي مهدتتتتتكلي           

 (32ص ،2832 ،ي)خوانسار

بتا  يدر غزلت يعلتخيپورشت يدعلکه محّمتسرايان، چنان، در بين غزلاين رفتار تازه

( گتاه 983 -983صتص ،2835 ،ي)نتک  متراد،از آن استفاده کرده« سکان  بعد» فيرد

استت  در  افتتهيجلتوه  رشتاعرانهيعي و غتصتّن يو در متوارد افتته؛يخيلي خو، نمود 

به شتعرش رنتگ نتو  يينمايس يهاواژه آوردنق، شاعر فقط خواسته با ناموّف يهانمونه

حتال بتا استتفاده از  نيتزبان غزل آسيب زده؛ با ا کارکردها به نيبخشد؛ هرچند اغلب ا
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آنهتا بستيار زيبتا،  يفضتا کته هايي سروده شدهغزل رياخ ةاصطلاحات سينمايي، در ده

 كند مي سرا در شعر احسا« حركت»ك و پويا است و خواننده در طول روايت، پرتحّر

 آلات موسيقي نام اصطلاحات و  -3-1-5

سترايان پ  از جنتگ، در آ تار غزل ةلّيهاي اّودر واژگان، در سال يگونه نوآوراين

هفتاد، بسامد استفاده از اين لغات و اصتطلاحات، در  ةاواخر ده نمود چنداني ندارد و از

هتاي شتود  قرنوفور در شعر شاعران ديتده ميهشتاد، به ةيابد و در دهافزايش مي غزل

گرا كته ختود هايي بوده كه شاعران طبيعتسوم تا پنجم هجري، در غزل فارسي از دوره

انتد نتام آلتات موستيقي و اصتطلاحات مربتوط بته آن را زيتاد در دان نيتز بودهموسيقي

ا درغتزل ملمتوس استت؛ اّمتاند و تصاوير آنان كاملًا حستي و بردهاشعارشان به كار مي

كتار و يتا ايجتاد يتك فضتاي نتو در غتزلش،  ييمعاصر، گاهي شاعر فقتط بتراي زيبتا

 :)نتکبرد( بته كتار مييرانتيرايو ختواه غ يرانتياصطلاحات و آلات موسيقي را)ختواه ا

احستاس  ختنيگاه باعث برانگ نيو ا (61ص ،2835 ع،يو بد263ص ،،2852 ،يموسو

 :شوديف در خواننده متکّل

 يکن هيبه خاک گر يفتيپاش ب يجلو                 يکن هيمثل من ته آهنگ راک گر که

 ( 35ص ،،2852 ،ي)موسو

 ها رانوازد شانهصدا بالا و پايين ميبي            باخنده است در سمفوني اندام تو گريه

 (33ص ،:2858 ،يفرج)

 ةلحتن شتعر و نحتو ،«مهتدي موستوي»، برخلاف «مهدي فرجي»هاي در اين غزل

اصطلاحات، در جهت ستاخت  نيتر است و استفاده از انو صميمانه يهااستفاده از واژه

گتاه شتاعران بتراي  نيموسيقيايي، صورت گرفتته استت  همچنت ةتصويري با پ  زمين

 اند:آورده لشانپردازي نام آلات موسيقي را در غزقافيه

 «اين همه خوار جهان چرا؟»آوازخواند:          نچه رااآبان، كم ةعصر جمع برداشت،

 (66ص ،2836صادقي، )

 



 __________________________________________________________________  
 37، شماره 9317تابستان نوزدهم،كاوش نامه، سال      11

 

 مربوط به كودكان  هاياصطلاحات و واژه -3-1-6

مستقيم به دوران كودكي شاعر يتا  ةاستفاده از اين لغات و اصطلاحات، هرچند اشار

  کنتديمت تيدوران حکا ت آندوران نداشته باشد، از صميمّي فضاي زندگي او را در آن

ت آن يادكردها معمولًا با حسرتي همراه است كه انستان همتواره بته دنبتال صتميمّياين 

 گردد:روزها مي

 خواندمومن بازهم غزل يکردهيتو گر          اتل متل خواندم اهتيچشم س يبرا

 (23ص ،2832 ،ياکبري)عل

 هاانگيز ما عروسكو خودكشي غم             صورتي و گربه و من و موش پلنگ

 (51ص ،الف2852موسوي، )

هاي تبا نام بردن از چنتد كتارتون كته جتزو شخصتّي« موسوي يمهد»در بيت بالا 

واژگان غزل، به نوعي دلتنگي خود  ةريشصت، علاوه بر گسترش دا ةمحبو، كودكي ده

 :نتک نيدارد )همچنهتايش را ابتراز متياز دور شدن از فضاي صميمي كتودكي و بازي

 (38و16صص ،2832 س،و شعر جوان فار 39و  62، صص2832 ،يمراد

 نگاري زمان -3-1-7

اي هتم هفتاد و هشتاد، بسامد قابل ملاحظه ةرفتارهاي زباني كه در غزل ده گرياز د

 ةستابق ،يستّنتكردن زمان يك واقعه يا خاطره است كه پيش از اين در شتعر دارد، بازگو

 ينگتارکارکرد کهن آن با مفهتوم زمتان ني(؛ همچنهاخيه تاردارد)در چارچو، ماّد يکم

و  32و  65صتص ،التف2852 ،يموستو :)نتک متفاوت است يدر غزل معاصر تاحدود

نگاري بيشتر به صورت نام بردن از يكتي از ( اين زمان13-15صص ،2832 ،يخوانسار

 :بخشديت ماشعار هم قّو يو به منطق داستان ابدييروزهاي هفته در شعر نمود م

 ب قم شروع شدتسه شنبه ش ةاز جاد           نه از پياله نه از خم شروع شد مستي

 (62ص ،2853نظري، )

دش كند كه ممكن استت ستال توّلتي را در شعرش ذكر ميگاهي شاعر، سال خاّص

 فاقي تلخ باشد:باشد يا براي او، يادآور خاطرهاي خو، يا اّت
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 ونتق شما! مجنتتالو! سلام، منم عاش           و سيصد و هشتاد و چند مورد بعد هزار

 (232ص ،2832مرادي، )

 واژگان علمي -3-1-8

از  يارياستت كته بست هتايييكاربرد واژگان علمي در اين دو دهه، از ديگر نوآور 

 نيعبدالحست ،يفرجت يمهتد ،يموستو يمهد ،ينيدهه چون: کاظم حس نيسرايان اغزل

 ،يپزشتک يهاواژه يهاشاخه ريو    بارها و در ز يصادق يمجتب ،يفاطمه قائد ،يانصار

 ،2835 ،يمتراد :انتد)نکخود به كتار بترده شعرو     در  ياسيس ،يادب ،يحقوق ،ياضير

ستازند؛  مخاطب، نزديك ةتر زبان خود را به زندگي روزمّر(؛ تا هرچه بيش36-33صص

 استفاده شده است: يپزشک يهاکه در آن از واژه عيبد رضاياز عل ريز ةمانند نمون

 ر بوي الكل طبي، ديازپام تتاين شه                   دهدبوي شربت اعصا، مي خانه اين

 ام م را تكاندهتادهاي هرزه دلتتدرب                  ج من بارور شود،تتاك از تشّنتتتخ تا

 (63ص ،2835بديع، )

 استفاده شده است: ياضيکه در آن از اصطلاحات ر يمراد هياز مرض ريز تيب اي

 شود مرگمرضيه منهاي محمد مي            2مساوي چار، آ، سه، كسر ، دلتا

 (33ص ،2835 مرادي،)

 واژگان مذهبي و ديني  -3-1-9

 ةدر غزل شتاعران دهت يزبان يهاياز نوآرو گريد يکي يمذهب ينگاه تازه به باورها

 هشتاد است  كاربرد اين نوع واژگان در غزل اين دهه، صرفًا به معني اين نيستت كته آن

هتاي متذهبي، غزلتي باشد؛ بلكه گاه، شتاعران بتا استتفاده از واژه نيييغزل، مذهبي و آ

 منظر با اشعار کهن تفاوت مشخص دارد: نياز ا هاند کعاشقانه سروده

 روع شدتت دوم شتاي ركعتتناز رّب                 فال دست خود چه بگويم كه ماجرا از

 لام عليكم    شروع شدّتتا گفتم الس                سجده، توبه كردم و پايان گرفت كاردر

 (62ص ،2853نظري، )

 شكستالت    من وسارا دلشيسبحان رّب            ي الت    من و سارا    بحمدهرّب سبحان
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 روي دست؟كي من و اودستتا بهسبحان         رسيد   همارا بهالت    من وسربي سبحان

 (193-192صص ،2836 ،يلحسن)

فاطمه  ،يوموس ياز شاعران چون: مهد يدر شعر برخ ادشده،ي يهايبر نوآورعلاوه

اصترار بتر  ،يمجتاز ياز اشعار موجتود در فضتا ياريو بس يهّلالنعمت يعل ،ياختصار

 :)نکشتوديم دهيمعمول، د ريغ يهاواژهعاشقانه ايممنوع، مبتذل  يهاواژه يکاربرد برخ

   گنجديمقاله نم نيآن، در ا يهابه نمونه اشاره( که 238ص ،،2852 ،يموسو

در ستطح  يزبتان يهتاياز نتوآور عيشتا يهاذکر شد، تنها نمونه نياز ا شيآنچه پ

 يهايحال چه در نوآور نيهشتاد رخ داده است؛ با ا ةواژگان است که در زبان غزل ده

بته دو اصتل  توّجتهداشتت کته  توّجه ديو نحو با يسازبيترک ةو چه در حوز يواژگان

 يهتتااشتتاره کتترده، از ضتترورت يکتتدکن يعيچنانکتته شتتف ،يشناستتو جمتتال يرستتانگ

 (28-21صص ،2836 ،يکدکن يعيشف :تازه در شعر است )نک يزبان يکارکردها

 ةغتزل دهت يهتايموجود در نوآور يهابيکرد که از آس حيتصر ديمنظر، با نياز ا

 يتفتاوت تلّقت ليتاست کته بته دل يدو اصل اساس نيهشتاد، در نظر نگرفتن تعادل در ا

عا کرد کته شتاعران اّد توانيم يکّل يآمده است  در نگاه ديدوره از شعر پد نيشاعران ا

 ياجتماع و بترا يشدن به فضا کيو نزد ييگراوقوع براصرار  ليبه دل يجوان، تاحدود

در اشعارشتان فاصتله  يشناستجمتال يهتااشعار خود، از ضرورت يانتقاد ميمفاه انيب

 است  افتهيغلبه  هاينوآور نيا ياصل يبر فضا يياند و رساگرفته

 تركيبات تازه  نشيآفر -3-2

آن  تتوانيزبان فارسي است كه در شعر کهن مت از كاركردهاي مهّم« تركيب سازي»

دانستت   ازدهميتششتم تتا  يهتاسده ةدر فاصل ژهيبو يزبان يزيهنجارگر نيمهّمتر را 

 ياو تاحتدود روانيتو پ متايتازه در شتعر ن يهابيهرچند در دوران معاصر ساختن ترک

 (263تتا261صتص ،2838 ،يلتحسن :)نک؛افتي اجرو يشعر کهن فارس سّنتبا  زيمتما

چته در  متاياز شاعران پ  از ن ياريبس ةنوآوران شگرد نيمهّمتررا  يسازبيترک توانيم

 دانست  يسّنتو چه در اشعار  ييمايشعر ن
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چنتدان  ،يستّنتبته بافتت و زبتان  توّجته ليپ  از انقلا،، به دل نيآغاز ةدر دو ده

  ديترا با يستازبيو ترک شودينم دهيواژگان و نحو کلام د ةدر حوز يبه نوآور يتوّجه

شتاعران  يکه برخ يطور؛ بهدانست يزبان يهافشاعران انقلا، در تصّر ةويش نيمهّمتر

ر از  ّثشتاعران جتوان متت گتريو    د يزيتاحمد عز ،يمردان لهپ  از انقلا، چون: نصرال

شگرد را به عنتوان  نيا ،يسهرا، سپهر ةزانيآمحّ  يهابيترک ايو  يدهلو دليسبک ب

 شعر انقلا، عرضه کردند  يزبان يژگيو نيترياصل

در غتزل  ينتوآور ةگانتسه ياز شگردها يکي يسازبيترک ز،يهشتاد ن ةدر شعر ده

دهته،  نيتدر غتزل شتاعران جتوان ا هتابيحال، بسامد و نوع نگاه به ترک نياست؛ با ا

در « ستازيتركيب»ديگري كته در بتا،  ةاست  نكت نيشيپ يهابا دهه زيمتما يتاحدود

هاي است، شيوع تركيبات جدولي است كه از آسيب لتثّمو  توّجههشتاد قابل  ةغزل ده

 رود  غزل اين دهه به شمار مي

آينتد و هتا ميها، به صتورت اضتافي در بيتدر غزل شاعران جوان، معمولًا تركيب

تشتكيل شتده استت  « ونتد» ه با هم يا يك كلمه و يكمآنها از تركيب دو كل ساختمان

 روزمتّرهستاده و  يهتادهه، استفاده از واژه نيشاعران جوان ا يهابيدر ترک زيتما ةجنب

 شصت و هفتاد است: يهازبان غزل دهه لافبرخ هابيترک نيدر ساختن ا

 ستيآه ن ريمن غ يو در حسا، جار             شد ريقشنگ تو د يهاخنده اقساط

 ستيرفاه نتو اصلن يهاچشمبانکدر             نگاه تو کمرم را شکستته است وام

 (29-26صص ،2839 ،يني)حس

 يهتابيتختاص بته ستاختن ترک يتوّجههشتاد،  ةشاعران ده انياز م يفرج يمهد

 خوريم كه ستاختمان آناز همين شاعر، به تركيب جديدي برمي ريدارد  در بيت ز يزبان

 از يك ضمير مشترك و كلمه، شكل گرفته است:

 

 اينشاني است كه دارم نشانهدر بي                  ام پر استمن از خود تنهايي تنهايي

 (21ص ،2858 ،ي)فرج
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و باعتث  گرايي( همتراهدهه، گاه تركيبات اضافي بتا آركائيسم)باستتان نيدر غزل ا

ببخشتند؛ هرچنتد در  زيمتمتا ياهاي باستاني به شعر، فضتاي نتو و جلتوهشود؛ واژهمي

 :ستيدهه ن نيمحسوس زبان غزل ا يژگيو ييگرامجموع باستان

 دستبهدرآمد كمانبار ازكمين بهاين              شعر سپيدم عنان به دست گردآفريد

 (33ص ،2835)بديع، 

 هاست:ناي بودن آاضافي، چند كلمه يهاها در تركيباز جمله نوجويي

   ورشتتهاي تنبتار تا ابد نورش، با ضر، با

 سوزدميكسي كهسازد با هيچمي كسي كهبا هر

 (85ص ،2833)جعفري آذرماني، 

تر نزديتك روزمّرههاي اضافي به زمان در غزل شاعران جوان، هرچه ساختار تركيب

ق هاي موّفنوآوري تر شده است و اين از جملهشده، زبان، فضا و لحن غزل نيز صميمي

 ؛23ص ،2832 ،يخوانستار :)نک روددهه به حسا، مي نيدر واژگان و تركيبات شعر ا

 (83ص ،2839 ،ينيو حس12ص ،2838 ،يمينس

دهه كه پتيش از ايتن اشتاره كترديم،  نيدر غزل ا« تركيبات جدولي»بر آسيب علاوه

از  ي،يربط بعضتي شتاعران، بته استم نتوگرااختراع تركيبات عجيب و غريب و كاملًا بي

  مود دارد:است که در غزل شاعران جوان ن يزبان يهابيآس گريد

 جملات مدام، اي! ةهان، رودخان                ر!تتخب -راجع بدوي، مبتدا باران

 (23ص ،2832)ميرزايي، 

تازگي دارد بته همتان ميتزان، « جملات مدام ةرودخان»در بيت بالا هرچقدر تركيب 

در  رود شمار ميپردازي بهپاره و تلاش براي لفظعي، دوتصّن« باران راجع بدوي»تركيب 

که هرچند  شوديم دهيو دوپاره د رمنتظرهيغ يهابيترک ينوع ز،ين يموسو ياشعار مهد

 يبترا يبيآنهتا را آست توانيم يدارد، از نظر ادب ياشعار سازگار يرخب يانتقاد يبا فضا

 :تانسهشتاد د ةشعر ده

 خوا، توي خليج فارس، منم!!                م!تتلنز هشت مارس، من مدل
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 پهلويم دتتتاي قنتق چتتتعاش                 پيتزا و عشق و سيگاري،بعد 

 (31ص ،،2852موسوي، )

 ف در ساختار نحوي جملات تصرّ -3-3

دست بته نتوگرايي و  هشتاد، در آن ةپرداز دهسومين سطح از زبان كه شاعران غزل

 تيتاهّمها و ابيتات غتزل استت  اند، نوجويي در نحتو مصتراعهاي تازه زدهكشف افق

نتتوع  نياستتت کتته منتقتتدان آن را دشتتوارتر ياانتتدازهدر نحتتو زبتتان شتتعر بتته ينتتوآور

 ،يکهتن اد، فارست خي( و در تتار83ص ،2835 ،يکدکن يعياند)شفدانسته ييزداييآشنا

در نحو زبان را تجربته کترده  يق، نوآورکه به صورت موّف ميناسشيرا م يکمتر شاعران

 ريتاخ يهتادر زبان غزل جوان در ستال ينحو يهايروکه نوآ يگاهيجا ليباشند  به دل

  ميپردازيپر بسامد در غزل م يهافاز شگردها و تصّر يبرخ يمعّرفدارد، در ادامه به 

 حذف بخشي از ساختار نحوي جمله  -3-3-1

کننتده در  نييمرسوم و تع يهاياز نوآور يکياز نحو جمله،  يعبارات ايحذف واژه 

شعر منثور تجربته  شرويپ يهاانيدر جر ياز آن به فراوان شيهشتاد است که پ ةغزل ده

غتر،  ديتات جددر ادبّي «فلّؤمرگ م» ةحذف در شعر معاصر با نظري ةويشده است  ش

و حتافظ  يشاعران کهن چتون: ستعد ةويآن را با ش توانيص دارد و نممشّخ يسازگار

 يعيدانست )شتف يکتيکلمتات در اشعارشتان  زيرستتاخ جتاديو ا جازيبه ا دنيرس يبرا

 (22-28صص ،2835 ،يکدکن

کتردن  ريتدرگ يبترا يزبتان يهتاراه نيترياز اصل يکيهشتاد،  ةحذف در غزل ده

گونته مخاطبتان و متتن استت  از فوايتد ايتن نيچالش بت جاديمخاطب با شعر است و ا

 ريتر بشتر در قترن اختفّک ريکه با س يااز آنهاست؛ نکته يها، پايان ناپذير بودن برخمتن

هتاي ادبتي جهتان درطي اين دو دهه كه شتعر آزاد ختود را بتا جريان تناسب دارد  زين

 ريغتر،، از مست اتهاي زباني و ستاختاري ادبّيتنزديك كرده؛ تث يرات زيادي از تكنيك

 ينحتو يهتااز حتذف يريتگغزل نيز نفوذ كرده که بهره شعر منثور به شرويپ يهاگونه
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 ،يو متراد 13 و 83صص ،2832 ،ياکبريعل : )نکهاستکيتکن نيا نيترياز اصل يکي

 (51ص ،2832

سترايان بتا صتي استت، غزلبه اينكه قالب غزل، داراي وزن و شتکل مشّخ توّجهبا 

قالتب و وزن بگريزنتد   يهتاتمحتدودّي يايتن نتوآوري، توانستتند از برختاستفاده از 

 «موستوم بته پستت متدرن»غزل  انيها بيشتر در آ ار شاعران جرهاي اين نوآورينمونه

 ياصتل ياز شتگردها يکتي« سه نقطته»از  استفادهها، دسته از غزل نيشود  در اديده مي

ها متفاوت استت و ها درمصرعنقطه حذف است  جاي قرار گرفتن اين سه يشاعران برا

 :رديها قرار گغزل فيرد گاهياز همه در جا شيو ب ممکن است در پايان مصراع

 «   اگر مهرماه و آبان را»ر كرد: تو فك          تماشا نشست و تخمه شكستراحتي بهبه

 «   ارزان راهايكفشراي مرضيه آنتب          ي شايدتتركشي كنتتت مسافتتوق امتتتم

 (81، ص2852)صفايي، 

از بته زبتان  ايت اورديترا به زبتان ب يمطلب توانديشاعر، نم يوقت ،ينييآ يدر شعرها

 فيدر توصت ،يبتر نتوآورآوردن آن ابا دارد، با استفاده از حتذف در نحتو زبتان علتاوه

 :کنديرا به مخاطب منتقل م تريهنر يمفهوم ز،ين يس مذهبمقّد يهاجنبه

 رده مبادا برادرش   تته خدا نکتتا ک          خود نرفت دانيشه شوازيپبه نبيز

 (88ص ،2835 ،يبرقع)

در غزل « حذف»استفاده از  يمعتدل و منطق يهاشد نمونه انيجا بنيکه تا ا يشواهد

پستت » انيتدر غزل شاعران موسوم به جر وه،يش نيا اهشاد است؛ اّم ةشاعران جوان ده

ه   البّترسديلازم به نظر م ريو غ يبا وجود داشتن بسامد بالا؛ گاه افراط «شرويپ» اي« مدرن

 گذارريتث معتدل و  ،يدستور يهافذنوع کاربرد ح «يموسو يمهد» يهاغزل يدر برخ

 است:

 !؟يا    بگو کجا بودچقدر خواندمت اّم           يصدا بود يب ز،يهفت سال غم انگ که

 انه نبودتتا    نه! عاشقات اّمهتتنام ديرس            نبودخانه به    مردگشودمچشمکهنيهم

 (25ص ،،2852 ،يموسو)
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از  «وميتغترق شتدن در آکوار»اشتعار دفتتر  يشتاعر در برخت نيحتال، همت نيبا ا

 شاعرانه بهره برده است: ريد و گاه غمتعّد ييهاحذف

           ه!تن که نتتدم    نه! متتق شتتعاش هتتممقّديب و

 ت بُبرترها کن، همان که گف گفت که همان

 که   که   که   من   من   من   دخت   ت  ترمنسلام

 ه لوس و ننر!تشدم مثل بچ هتتيو من که گر          

 (92-93صص ،الف2852 ،يموسو)

 جمله  يجا كردن اجزابهجا -3-3-2

بته  افتتديفتاق متاّت بتات،يدر ستطح ترک تترشيکه ب يزبان يهاياز نوآور وهيش نيا

 نيتاز ا ياري  هرچنتد بستگتذارديآن ا تر مت يبر نحتو جملته و فضتا ميصورت مستق

چتون: اختوان، فترو  و ستهرا،  دارانشراثيو م مايکه از شعر ن ينحو يهاييجاجابه

در ظتاهر  (293تا299صص ،2838 ،يلحسن :)نک،افتهيبه زبان غزل معاصر راه  يسپهر

و  تيتهو ب،يتستاخت، بته آن ترکدر ژرف رستد؛يم به نظر بيترک کيمقلو، کردن 

 ريتز يها  در نمونهبخشديم ديجد ييو معنا اليتازه در نحو و گاه همراه با خ يکارکرد

 يهاانهيپا»ص شده، مشّخ هابيهشتاد استخراج شده، ترک ةکه از غزل شاعران جوان ده

انتد؛ هرچنتد شتده ليتبد« پوشتن ةکهن»به « پوش کهنهتن»و  «هاانهيخلوت پا« »خلوت

 ،يمتورد بررست ةقبل استت و در دهت يهامربوط به غزل دهه ترشيب ،يزبان يژگيو نيا

 اندک دارد: يکاربرد

 خداحافظ هاهتانيوت پاتتار خلتتکن            ميپنج تا شش و ن يها روعقربه نشسته

 (36، ص2839 ،يني)حس

 تن پوش اش ةکهن يهادر چاک            مهتتيو باد، سراس دتتتيدويم زن

 (21، ص2852 ،يي)صفا

و  ينحتو يهتاقرارداد رييبه تغ ليدر نقش کلمات، تبد رييو تغ ييجاجابه نيا يگاه

 :شوديم ريضما يدر کارکرد واقع يدگرگون
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  چسبديها به آ، نموصله نيا مزه،يب يرنگ و بو، روان يب

   چسبديقدم بزند امشب حالش بد است خوا، نم روديمن م                          

 (231ص ،2839 ،ينيسح)

هتا، از اصتطلاحات و واژه يکتيبرجسته کردن مفهوم  يشاعران برا يبرخ نيهمچن

 ةنوع کاربرد نوآورانت ني  اسندينوياز هم جدا م تيب ايع اب را در مصرفعل مرّک ياجزا

فعتل  ياجتزا يشعر کهتن تفتاوت کتاربرد دارد، در جداستاز يهارا که با نمونه ينحو

کته  يدرصتورت د؛يد توانيم يدر شعر، بخوب «طلاق»ومو ارتباط آن با مفه« کردن هيگر»

 ينحتو يهتاييجانوع جابه نيا يعروض يهاتيمحدود ليبه دل در اشعار کهن، معمولًا

 :ابدييدر شعر کاربرد م

 کردن «يدادگستر»در وسط  هيو گر              !غيخوا، در صراحت ت کيدادن  طلاق

 (289ص ،،2852 ،يموسو)

 (يو چندخوانش ييچندصدا)جمله و كلمه ةگانكاركرد چند -3-3-3

در غزل،  يخّط تيو روا يفيتوص مياز زبان مستق زيگر يهشتاد برا ةده انيسراغزل

اند  بته جمله و کلام بهره برده ةهمان کارکرد چندگان اي( کيفوني)پلييچند صدا ةوياز ش

 اند کته بتا کلمتات قبتل ومصراع غزل به کار برده انيدر م يرا طور ياعنوان مثال کلمه

 کيت ليکه با کلمات قبتل از ختود تشتکنيا ايکند؛  را القا متفاوت يايانبعد از خود مع

گونته نيتشتکل دهتد  ا ار گتريد ياجملته زيتجمله بدهد و با کلمتات بعتد از ختود ن

در اشعار منثور شاعران پ  از موج نا، و شعر حجتم  يفراوانکه به ينحو يهاينوآور

حتال  نيتدر اد، کهن استت؛ بتا ا داماستخ ةيکارکرد آرا ادآوري يتجربه شده، تاحدود

 :ديد توانيکهن م يهابا گونه يزيهنجارگر نيا يهانمونه انيم ييزهايتما

 ارواح روحت را يدرون کشت دتتيشا              ديتو در درون صدف رفته مروار ديشا

 ايمت تتچش يهاملوان ودتتشيچه م       را-آن مردان-دنديتکش بيصل ةچوببر

 -فردايب-ياتياند به روهتتکه رفتنيا اي        و گرفته غزلتتتدر نگاه تو پهلتتبن در

 بدون صدا يوانتتبخانه تتتآواز عاشق        متتدل يراتب يوشتترا که بپتتم يباران
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 (52ص ،2832 ،يخوانسار)

اند در ص شتدههم مشتّخ رهيت که با خّط« فردا»و « آن مردان» يهابالا واژه اتيدر اب

شتدن ذهتن  ريتموضتوع و درگ ني  اانديو نحو ييمعنا ةکارکرد دوگان يبافت کلام دارا

 ييفضتاها ةارائت نيغتزل و همچنت يبه زبان و معنا دنيمخاطبان با آن، سبب عمق بخش

کتارکرد را در  نياز ا گريد ياهشتاد است  نمونه ةدر شعر ده يزبان يهايتازه از نوآور

 :ديد توانيم ريز يدرسطرها« گرفته» ةاستفاده از واژ

 چشمان تو دلم را بي/ عج-گرفته-آقا!/ هوا/  سلام

 مزّور ةکوچ نيا ي/ هوا-گرفته-:سلام خانم!/ دلم/    

 (16ص ،2838 ،ي)کرون

 هاواژه يسينودهيبر-3-3-4

امکانات نوآوران است که شاعران جتوان  گريها در زبان غزل، از دواژه يسينودهيبر

 ي، بتراخاّص يذهن يفضا کياند  گاه، شاعر در از آن بهره گرفته يفراوانهشتاد، به ةده

 کنتد؛ياستتفاده مت يامکان نيقرار دهد از چن تيخود را در آن موقع ةکه بتواند خوانندآن

 دهيتبر يهااز واژه ديشد يسرما حّ  يالقا يبرا ،ينيدکاظم حسمحّم ر،يز تيمثلًا در ب

 ةدر حتوز تتوانيرا مت يشتيگو -يستبک يزينتوع هنجتارگر نيته ااستفاده کترده؛ البّتت

 کرد: يبررس زيمربوط به لحن غزل جوان ن يهاينوآور

 برف ياست خاک سرد و پتو برف رو فرش

 هيحاش يامشب، کشنده است َستت سرما            

 (82ص ،2839 ،ينيحس)

ه در تّکت-هتّکت يريتصو يفضا جاديبر اکه در آن علاوه يسينودهياز بر يزينوع متما

 رضتاياز عل ريتز اتيتو به هم زدن دستتور زبتان، در اب يزيمعناگر يشعر، همراه با نوع

 :شوديم دهيد زين يمينس

   هاها لباسها بند رفتدرختها : لختکي بند

 هاها سر شناسها خو،ها تا نخوردهچرک مرده 
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 بسته    بسته    ب   يهابسته    يهابسته    تاق يها: اتاقدو

 هاها و انعکاسسوال نيهم ؟يکه چ نيکه نه! هم نيهم اي

 (93ص ،2838 ،يمينس)

 :ديد توانيم ريز تيب در «برگرد» ةواژ ظتلّف در را هاواژه يسينودهيبر از گريد ياوهيش

 بر    گر    ا،ينرو، نرو به خدا، خو، من! ب      هيبه هق هق گر -بسته سرودم -شکسته

 (13ص ،2832 ،ياکبري)عل

 لحن  رييتغ-3-3-5

و  انتهيعام يهتاچون استفاده از زبان ترانه يهشتاد به اشکال ةلحن در غزل ده رييتغ

زبتان  ختنيآم نيلکنت درزبان و همچن جاديا ايو لحن کودکانه  انياستفاده از ب ها،ييلالا

 نيتا يريکتارگبه ليدل نيتر  مهّمابديينمود م يسيزبان انگل ژهيها بوزبان گريبا د يفارس

 نتديآشتاعر در فر يذهنت يفضا افتني رييخواننده با تغ يحّسدهه هم نيشگرد در غزل ا

 يزمان يشود و خواننده در توال جاديا« حرکت»در شعر،  شوديسرودن است که باعث م

 ذهن شاعر جلو برود 

شتباهت دارد،  يشيگو يزيشناسان با هنجارگرشگرد که از نظر زبان نياز ا ياگونه

بتا  انيترانيا شتريوجود داشته و امروز در ا ر ارتباط ب« عملّم»به صورت  يسّنت اتيادبدر 

 ليتبتد يسيانگل-يفارس بيداده و به ترک تيهو رييشگرد، تغ نياعرا،، ا يغر، به جا

 دهيبخشت يعو تصتّن يکوشش يغزل، رنگ و بو موارد، به ياريشده است هرچند در بس

 است:

 هم اتيکد پست يحت يندار يصندوق پست

 my name is (M,H) Aاست نينقطه چ کينام تو      

 (13ص ،2832 ،ي)خوانسار

محتاوره استت؛  ايتبه ترانه  يزبان از صورت رسم رييلحن، تغ ريياز تغ يگرينوع د

را به خواننتده القتا « حرکت»لحن در آن،  رييکه تغ يموسو ياز شعرمهد ريل بخش زامث

 :کنديم
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          وقت    چتتيکه ه يتتنبودن دست يسرد من،

 وقت    چيکه ه «يمهست »يصدا ،يشب، تاکس

 «ارزهيبه صد تا آسمون ملحظه/ نگات ه ي ةبه من نگا کن واس»

 (92-98صص ،،2852 ،ي)موسو 

همتراه بتا  د؛يمايپيرا که در ذهن خود م يفرض ريشعر، تمام طول مس نيشاعر در ا

را آورده استت و  نيپخش شده در ماش يقيموس يفاقات از جمله صداو اّت يتمام حواش

  کنديم حّ  زيگذشت زمان)حرکت( را ن ،يف زبانتصّر نيخواننده، با ا

بتودن  انتهيکلمات و عام يهشتاد که به شکستگ ةلحن در زبان غزل ده رييتغ يگاه

 يدست از اشعار، لحتن کودکانته برخت ني  در اشوديم انيب ياز زبان کودک ديگرايآن م

 :رديگيتمام ساحت زبان غزل را در بر م ريز ةچون در نمون ايو  اتياب

 ينداسيهل بده من لان -آلام تل هتت         يتاپ عباس-باس هم تا ييآيم يم-يم

 ياحساس يهادختربهافتديمکهچشمم        ردتتيگيم ريهو زبانم گ کيچرا  ماندم

 يشد در آن دستان الماسشلمندستان        جاتنيل هم اتسال قب تتسينرفته ب ادمي

 «يباسيکنيمبا من لحسهکياگاپسل»        يگانه تو به من گفتتتبّچ يياتتيبا ح و

 «ينکن ناس هيگل»و از ته دل گفتمت         يادتل دادم و تو از تا، افتتته مردانه

 (62ص ،2832 ،ي)مراد

 

 يريگجهينت -4

هشتتاد و در سته ستطح  ةغزل ده يزبان ةتاز يمقاله، به عنوان رفتارها نيه در اچآن

قترار گرفتت، تنهتا  يهتا متورد بررستو مصرع اتياب يو ساختار نحو باتيواژگان، ترک

برخوردار استت و بته عنتوان  يشتريبرفتارها است که از بسامد  نياز مجموع ا يموارد

دهته،  نيتا انيستراغزل انينام برد  از م توانياز آنها م دهه نيغزل ا يزبان يهاصهمشّخ

 ليتمتما زيتن يبه نوآوراند، داشته شتريب يتوّجه يعاشقانه و مذهب ميکه به مفاه يشاعران

 تتوانيمت يزبتان يهايرا به نوآور توّجه نيکمتر ،يداريو پا ياند و در اشعار مذهببوده
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پنجتاه تتا  يهتاد دهتهدر غزل شاعران متوّلت ًامرسوم، معمول يهاينوآور ن،ي  همچنديد

قبتل آغتاز  يهتاختود را در دهته يکته دوران شتاعر يو شتاعران شوديم دهيشصت د

و  يساختار يهاياز نوآور شيو غزل شاعران انقلا،، ب يير از غزل نوقدما ّثاند، متکرده

در زبتان  ييراگو باستان سازانهبيترک يو کارکردها يينمادگرا ،يپردازبه مضمون يزبان

 دارند  توّجه

هتا و بته ورود واژه تتوانينوآورانته در ستطح زبتان، مت يهاصهمشّخ نيا ةجمل از

به غزل اشتاره کترد کته  يينمايس و يقيموس ،ينظام ،يعلم انه،ي، عامروزمّرهاصطلاحات 

شتده  زيتتتازه ن بتاتيدهه باعتث خلتق ترک نيغزل ا يبه فضا دنيبخش يعلاوه بر تازگ

و  اتيتاب يدر ستاختار نحتو هاييو نوجو سازانهبيترک يهاانواع روش نياست؛ همچن

جتا حذف بخشي از ساختار نحوي جمله و آوردن سه نقطه، جابه ةليها که به وسمصرع

( انحراف يچند خوانش ،يي)چندصدا،جمله و کلمه ةجمله، کارکرد چندگان يکردن اجزا

 گرفته،لحن صورت  رييواژه ها و تغ يسينو دهيبر-مجهول يهافعل ،يصفت، مجاز عقل

 است  نيشيبا ادوار پ سهيهشتاد در مقا ةزبان غزل ده زيتما يهاجنبه گرياز د

 ةو گسستت يفکتر يبتا فضتا ييهشتتاد، از ستو ةپربسامد در غزل ده يهاينوآور

 ايتو  يطلبتنتفتّن ليتبته دل زيتن ياريدارد و بست يدوره ستازگار نيشاعران جوان در ا

حتال، غتزل  نيتبتا ا اند؛افتهيها به اشعار راه شعر نو و ترجمه يهاانياز جر يريپذريتث 

در  يستّنتشتعر  يياياز پو اريتمام ع يانمونه اش،يزبان ّصخا يهايژگيهشتاد با و ةده

جلب نظتر مخاطتب در  يتازه برا ياچهيآن را در توانينقلا، است و مادوران پ  از 

 ها دانست سّنتاز  زيعصر گر

 

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(كتاب

 فصل پنجم انتشارات  ،تهران ،تاک ةچّل ،(2835)رضايعل ع،يبد -2
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 فصل پنجم انتشارات  ،تهران ،هاطوفان واژه ،(2835)درضايحمديس ،يبرقع -2

 مجنون انتشارات  ،قم ،زخمه ،(2833)ميمر ،يآذرمان يجعفر -8

 فصل پنجم  ، انتشاراتتهران ،ديآياّره م يصدا ،(2852) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -1

نشتر  ،تهران ،رانيدر شعر معاصر ا ينوآور يهاگونه ،(2836)کاووس ،يلحسن -9

  الث 

از کودتتا  يمعاصتر فارست يشتعر يهتاانيتجر ،(2831)يعل ،يچاف پورنيحس -6

    ريرکبيامانتشارات  ،تهران ،(2893( تا انقلا،)2882)

 شروع  ، انتشاراتبوشهر ،دل نبند واريبه د ،(2839دکاظم)محّم ،ينيحس -3

 شروع انتشارات  ،بوشهر ،جوان يهاکيچر ،(2832)يهاد ،يخوانسار -3

از مشتروطه تتا انقلتا،  ،يغتزل فارست تحتّول ريست ،(2835درضا)محّم روزبه، -5

 روزگار  ، نشرتهران ،ياسلام

 روزگار  ، نشرتهران ،شعر ران،يمعاصر ا اتيادب ،(2833_______)___ -23

 ، نشترتهتران ،دوم ريتحر ران،يا انداز شعر معاصرچشم ،(2852)يمهد ،يزرقان -22

  الث 

 دفتر شعر جوان انتشارات  ،تهران ،(2832جوان فارس) شعر -22

 آگه  ، نشرتهران ،شعر يقيموس ،(2835درضا)محّم ،يکدکن يعيشف -28

نشتر  ،تهران ،دوم شيرايو ،يغزل در شعر فارس ريس ،(2836)روسيس سا،يشم -21

 علم 

انتشتارات  ،تهتران ،از دوست داشتتن در تمتام جهتان ،(2836)يمجتب ،يصادق -29

 مهر  ةسور

 ار  زّوانتشارات  ،تهران ،يآفاق غزل فارس ،(2831)وشيدار صبور، -26

 فصل پنجم  ، انتشاراتتهران ،و اندوه شنيآو ،(2852آ)پانته ،ييصفا -23

  چشمه ، نشرتهران ،اتيادببه  يشناساز زبان ،(2838کورش) ،يصفو -23

  نگاهمين ، نشرتهران ،به فاق انارها يزن ،(2832رضا) ،ياکبريعل -25



 __________________________________________________________________  
 37، شماره 9317تابستان نوزدهم،كاوش نامه، سال      31

 

 روشن صبح، انتشاراتکرمانشاه ،انتظاريتو راز روزهايا ،(2832)يمهد،يفرج -23

 فصل پنجم  ، انتشاراتتهران ،خوا،يب ةخانيم ،(2858________) -22

انتشتارات  ،تهتران ،يانقلتا، استلام اتيتادبشتناخت  ،(2835رضا)غلام ،يکاف -22

 س پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقّد

 شروع  ، نشربوشهر ،سل کتا، مقّدکلوزآپ از با، اّو ،(2838هاشم) ،يکرون -28

 جمال انتشارات  ،قم ،بالا سلام ةدخترک کوچ ،(2832د)محّم ،يمراد -21

  ريکبريامدانشگاه انتشارات  ،تهران،رنديبگاوجکههاخمپاره،(2831________) -29

غتزل شتاعران جتوان استتان فتارس در  يشناستانيجر ،(2835________) -26

  يشناسفارس اديبن ، انتشاراترازيش ،پ  از جنگ يهاسال

  ماژين ، نشرتهران ،ميغرق شدن در آکوار ،الف(2852)يمهد ديس ،يموسو -23

  ماژينشر ن ،تهران ،هابا موش ،،(2852)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت -23

  هيهمسا ، نشرقم ،الواح صلح ،(2832)ديدسعمحّم ،ييرزايم -25

 شروع  ، نشربوشهر ،مخاطب يسنجيينايب يبرا يمتن ،(2838)رضايعل ،يمينس -83

 مهر  ةانتشارات سور ،تهران ،امپراطور يهاهيگر ،(2853فاضل) ،ينظر -82

 ب(مقالات:

 صتص، 16 ةشتعر شتمار ة، مجّلت«در غتزل ينوآور(  »2839کاووس) ،يلحسن -2

23-28  

 ها:نامهانيج( پا

هشتتاد،  ةکارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهت ليتحل ،(2858اعظم) ،يجواد -2

  يدانشگاه سلمان فارس ،کازرون ،يقلاوند بايز ييارشد، به راهنما يکارشناس ةنامانيپا

 


