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 چکیده
و  اسیت  دهکیر رسیی  را بر درنم پستزبان غزل  ۀدر حوزبرانگیز  بحث و ترفندهای ها بازی ،پژوهش حاضر

پریشیی   ی و زبیان باز زبانگاه تا مرز جریان را که  این ،زبانی های بازیزبان و  تعصب، با پرهیز ازکوشیده 
 اسیت کیه در ترکیر    آناز ایین دسیت    هیایی  پیژوهش در توجیه   شایسیتۀ  ۀنکت. دبررسی کن رفته،پیش 

زبان بیر معنیا و    ۀبا غلب چنین آثاری ۀمطالعمحقق در  شاعر با زبان برخوردی متراوت دارد و ،مدرن پست
لکیه زبیان و   معنیا نیسیت، ب   ابیزاری در خیدمت   «زبیان » ،خواهد بود. در این دییدگاه  رو روبهفرم بر محتوا 

محقیق   ۀشناسیان  با معیارهیای زیبیایی   که این موضوع ؤلف باشدهدف نهایی م تواند مین آ آفرینی زیبایی
هنجیارگریزی/  کیه:  اسیت   ایین  میدرن  پسیت غیزل   یشناس یبآس رسؤال مهم د اما .نیست تی منطبقسنّ

ا قاعیده و  یو آ ؟است موجه تا چه حد زبان مندی ها از قاعده آن خروج و مدرن پستشاعران  ستیزیهنجار
زبیانی رایید در    های بازیاست  کوشیده زبانی هست؟ پژوهش پیش رو های هنجارشکنیقانونی برای این 

 .پاسخ دهد باال های پرسشو به  کند یرا بررسایران  مدرن پستغزل 
 

 . زبانشعر  ،زبان بازی ،زبانی های بازی ،یزبانترفندهای  ،زبان ،پسانوگرا غزل :کلیدی های واژه

                                                           
 mahtab.salari74@yahoo.com                        :مسئول ۀویسندن یانامۀ. را1
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 مقدمه. 1
بیه شیمار    میدرن  پسیت و ادبییات   ، ترکیر برآمده از جریانای نو شاخهکه  مدرن پست غزل
خیاص   های ویژگی به سببکه  ان استادبیات معاصر ایر های پدیده نیدتریاز جد ،آید می
محوری، مرگ مؤلف، تأکید بر  تار خطی و مألوف شعر، گریز از تکشکست ساخ مانند: ،آن

 به علیت  ویژه به ۀ جهان ،به فلسرانداز متراوت  چشم، چندصدایی ،مشارکت خواننده در اثر
 اخییر  هیای  دههع متنو های جریاندر  ،گرایی فرمناشی از  های بازی زبان و یزبان های بازی
ان نسیبت بیه آن گیاه تیا     شیر جیو  ق گیرایش  .ی در باب آن پدید آمید بسیار و جدل بحث 

کمتیر میورد توجیه     ،و در مقابل پیش رفت کورکورانهلیدهای و تق آمیز جنون های شیرتگی
 .معاصر قرار گرفت دانشگاهییان اهالی فرهنگ و جر، شاعران پیشکسوت، استادان ادبیات

 هیای  دههاز  را که مدرن پستزبانی غزل  ترفندهایکه  است آن حاضر هدف پژوهش
 ی ادبیی  ترکیر  نماینیدگان  بین در را یهای اعتراض و انتقادها و است شده رایدایران  در اخیر
 ای کتابخانیه  شییوۀ کیار بیه    روش. دکن بررسی طرف بیاز منظری  ،برانگیخته ایران تیسنّ

هیا   آن وبندی  و طبقهاستخراج را  اشعار زبانیترفندهای  ،با بررسی آثار در دسترس و است
 ی میدرن  پست ترکر رسد می نظر به که ستا آن انجام پژوهش ضرورت .ایم کردهمطالعه را 

 و اسیت  کیرده رسیو    ایرانییان  ۀاندیشی  و زنیدگی  در ناهمگن ی  و ناقص صورت به اگرچه
 در شعرو  دید توان می ...داستانی و ادبیات، معماری، تئاتر، نقاشی، سینما نمودهای آن را در
 انتخیاب  دیگیر  علیت  .آید میبیش به چشم و مدرنیسم کم پست های مؤلرهمعاصر ایران نیز 

 خیود  اظهارنظرهیای  در جرییان  این مخالران و موافقان که است آن پژوهش موضوع این
 از بسیییاری جریییان اییین پییذیرش و ردّ در ترییری  و افییرا  و هسییتند تعصییباتی درگیییر
 ،میان این در ،نگارندگان ۀعقید به. است نموده خارج غرض بی نقد ۀجاد از را نظران صاحب
 .انجام این پژوهش شد ۀانگیزامر  نیو هماست  خالی طرفانه بی بررسی یک جای

 مباحث نظری .1
زودی  هب و جوانه زددر غرب افراطی  جنبشی شکلبه  نوزدهم قرن خراوا در 1مدرنیسم پست

 مدرنیته ممدرنیس پست .بود اتیفلسره و ادب، ها آن ترین مهم دواند که ریشه ها حوزهدر تمام 
 را معنیایی  بیی  و پیوچی ، منیهیلیسی  ،روشنگری عصر عقالنیت نری با و داند می ناکارآمد را

 بیه  که است دیگر ای مدرنیته ،پسامدرنیسم» توان گرت: . در واقع، میکند می آن جایگزین
 بیارۀ در را مدرنیتیه  انتقادی و کننده نری تسنّ و افکند می نظر دیگر و نو نگاهی با مدرنیته

 .(11: 1981، جهانبگلو) «...گیرد می کار به مدرنیته خود

                                                           
1. Postmodernism 
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، بنییادگرایی  ضد، ها فراروایت نری چونی مراهیم به ،یسممدرن پست نظری گرتمان در
 تکثرگراییی  و واحید  حقیقیت  نریی ، فراواقعییت ، حضیور  متافیزیک نری، گرایی ماهیت ضد
 یسیم مدرن پست ،واقعدر  ند.هست این جریان اصلی بسترهای ۀدهند تشکیل که خوریم رمیب

 هیای  دغدغهتلریق » :است هنری و ادبی ۀجنب از مدرن پست های خصلت توصیف و تحلیل
ا ادبیی فراگییری اسیت کیه آن ر     جیوّ  ۀشناسیانه، مشخصی   زیبایی های نوآوریاجتماعی و 
 .(13 :1933 جو،یزدان)« خوانیم میپسامدرنیسم 

 :کنند می یبررس یرکف و یادب، یزبان حوسط در راآنها  آثاردر بررسی  شناسان سبک
 در ای گروه،فرد یک سخن در زبان اربردک ۀویش ییشناسا دانش از است عبارت یشناس کسب»
، آواهیا ، هیا  تکییه  مانند ،یزبان های صورت لیتحل قیطر از یبررس نیا.. .ها متن از یگروه ای متن
، هیا  جملیه  یوتیاه ک و یبلنید ، یضیمن  یمعیان ، ینحو یصدا ،لحن، یدستور های ساخت، ها واژه

 .(31: 1931 فتوحی،) «گیرد می لکش زبان یاستعار و یمجاز های ساخت
 ارزش اریی مع زبان از یانحراف هر اما ،انحراف از معیار زبان است ۀعرص مدرنیسم پست

 یعنیی  ؛هنجیاری فرا یی 1 :دهید  میکل ر  ش دو به اریمع زبان از خروج. ندارد شناسی سبک
 ؛هنجارسیتیزی  ی1 .انجامد می قخال کسب گیری شکل و شدن زبان یهنر به هک یخروج

 .(11 همان:ر.ک؛ ) شود می زبان ییمعنا نظام بیتخر و یآشرتگ موجب هک یخروج عنیی
 کدگذاری»را  آن حسن ایهاب که دارد وجود اساسی ویژگی یک ،مدرن پست ادبیات در
 نریی  را قطعیی  یاصل حضور، ها پدیده با برخورد در مدرن پست ۀنویسند ؛نامد می «عفمضا
 از اسیتراده  با را کار این و گذارد می باز دوگانه کدهایکاربرد  یا ابهام برایرا  جاو  کند می

 .دهد می انجام نوشتاری امور در تضاد و تمثیل از استراده یا و مجاز، استعاره، کنایه، ایجاز
 مدرن پستل غز. 9

و  دوسیتان  از گروهیی  و رضیا براهنیی  را  یسم در ادبیات ایران و در شیعر سیدید  مدرن پست
د مهدی موسوی و برخی دیگر از به نمایندگی سیّ این موج سدس آوردند. پدیدشاگردانش 

« میدرن  پسیت غزل »اولین چیزی که در عنوان  شد. وارد( غزل) سنّتی های قالب بهجوانان 
 بیه  که است آشکاری تناقض، مدرن پست غزل» :استناسازی اجزای آن  ،آید میبه چشم 

 :اند گرتهاین تناقض  ۀباردر .(19: الف، 1986 ،یاسمی) «کند می کجی دهن غزل اصیل قالب
 معتقد و کالسیک قوالب تمام لّک از جزء مجاز عنوان به "غزل" ۀاژو "مدرن پست غزل" یبکتر در»

 در تواند می ،نیمک می پیگیری بحث این در ما آنچه تمام تعریف این با سپ. است گرفته قرار چهارچوب به
 .(1939پایگاه متن نو:  ،مدرن پستغزل  های شناسه موسوی،) «دهد ر ... و قصیده مثنوی، مثل قوالبی
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، تصیاویر شییزوفرنیک  ، زبیانی  هیای  بیازی این شیعر عبارتنید از:    های ویژگیبرخی از 
 نداشتن، مؤلف مرگ، چندصدایی، روایت گسست، سنّت با جدال، فرم شکست، معناگریزی

 .... و ریشخند و طنز، کالم عرّت
 مدرن پست غزلدر زبانی  های بازیو  زبان .1

را  عیادت  آمید  خیالف  و گسیلد  می را ها رابطه ،شورد می خود علیه مدرن پستزبان در شعر 
 نظمیی  صوری های رصالان و ها گسست و خورد می هم به بیانی مراتب سلسله ،گزیند برمی
ی در زده و شورش گر دنیای آشوببیان ،این ساختار مغشوش .سازند می نظمی بی در را نوین
 پیشیگامان  نظیر  میورد  زبیانی  بیازی  .اسیت  دنییای میدرن   مرهیومی  بیی و  نظمی بیبرابر 
 کییه اسییت هییایی فریییب ۀاز اصییول اساسییی اییین جریییان و افشییاکنند  یسییممدرن پسییت
 :اما ،گیرند می کار به تبلیغات و اطالعات تکنولوژی، لم،ع چون هایی روایت کالن
و  انید  دانسیته زبانی را تنها جزئی از بخش صیورت   های بازیسرانه بسیاری از شاعران ما أمت»
قی، ساختار، فیرم  ها و تنها در مباحث نحو، موسی افراطی در آثار آن ۀبه گون توان مییرش را نیز تأث
 .(19ی15: 1981عبدالملکیان، )« ... دیدو

صیورتی   پیشین خیود و نیه   صورتدیگر نه  ها واژهزبان و  ،این شاعراندر شعر اغلب 
انسیان  : »گوید میهایدگر . است شدهها پرداخته  به جای احیا کردن به نابودی آن ند وجدید

احمیدی،  )« انید  زنیده انسان و معنا در مکالمه  .استو همچون زبان  کند میدر زبان زندگی 

 دیگر انتقال هیچ مرهومی وجود ندارد. ،شود وقتی این بستر مهم نابودو  (556: 1995
و تقسییم  اثیر   زدن رواییت خطیی   بیرهم  بیا  ایین بیود کیه    مدرن پست عرانشاهدف 

پراکنده ساختن کلیت روایت در متن، نوعی  کوچک و گذرا و های بخشتصویرهای آن به 
و خلق زبانی نو دست زده باشند ی آورند که هم به بازی زبان به وجود نظمی بی اغتشاش و

 هیای  ناهنجیاری اش در نظیم دنییای میدرن و    اغتش و هم این زبان نوی مغشوش، بیانگر
 :محقق نشداین امر  مدرن پستغزل در  . اماباشد یسممدرن ۀحاصل از سیطر

 میا  ادبییات  در توانید  نمیی ، اسیت  کیرده  مطرح لیوتار که نوع آن از، "زبانی های بازی" ۀمقول»
 ؛بیدانیم  قالیب  در زبان با بازی تنها را زبانی های بازی که شیوه این به مگر ،باشد داشته ردیکارب
 بیه  ،بمیانیم  سطحی معنای همین در و بگیریم بازی به متن کلّی ساختار و قالب در را زبان یعنی
 ایین  هیواداران  آنچیه  ماننید ؛ باشییم  داشته نحوی و صرفی تصرّف ،زبان اصل در که صورت این
 .(91ی19 :1983، طیب) «کردند پیاده فارسی غزل در شجنب

بعید از   کیه  است پرسشگری بلکه ،اقناع و ایضاح نه ابزار زبان ،ها مدرنیست پستبرای 
 رامریروض آن   قطعییت و  کشید  میی  چالش به را آن ،گذارد می سؤال عالمت یمرهوم هر

 :کند برمال ار پنهان های تناقض قاطع ماحکا صدور فراسویدر  تا کند می مخدوش
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 هیای  کینش  زبیانی،  هیای  بیازی  بیر  و است شده زبانی چرخش یک دستخوش معاصر ۀفلسر»
 در فخیم و آراسته بسیار تعابیر. دارد تأکید شناختی زبان و متنی تحلیل هرمنوتیکی، ترسیر کالمی،

  هییچ  ،ترتییب  بیدین . کیرد  ترجمه دیگر زبانی به معنا تغییر بدون توان نمی را شعر نظیر زبان یک
 ،زبان بر تأکید. ندارد وجود همگانی توافق یا سازگاری گونه هیچ و جهانی و همگانی فرازبان گونه
 .(66ی65: 1993نوذری، ) «تاس سوژه از زدایی مرکزیت بیانگر

کسی که به زندگی از اعتقاد به نسبیت و تصادف است. بدیهی است  ۀبانی نتیجبازی ز
 .آن است ناپذیر بینی پیش و تابع قوانین بیند میاین گونه  نیزرا  شعر ،نگرد می این دریچه

 مدرن پستغزل در زبانی  های بازیانواع  .5
 انی در سطح واجزب های بازی .1ی5

 آرایی . واج1ی1ی5

را یی ز ؛استاز شعر  ناپذیر جدایی یئجز»مدرن به رغم شعر کالسیک:  پستدر غزل آرایی  واج
 یکینکنه ت پس .شود میجاد یه ناخودآگاه بر ذهن او اک ییاثرهابا مخاطب طرف است و  مدرن پستغزل 

 .(11: 1986اختصاری، ) «ه استیهمانند وزن و قاف فرض پیشقانون  یکه کبل ،شعر زیباکنندۀ
 «سیوت  ایین  برقص بیا  سینه...  خسِ صدای خِس» :تنگی نَرَسبرای القای  آرایی واج ۀنمون

 نمایش صدای جیرجیرک: در «ای»و  «ج»هایتکرار واج  ،نیز. (همانر.ک؛ ))اسدزاده(
 جیرجیییرک حضییور محترمییی اسییت   »
 

 «هیییای گیییید شیییهریور تیییوی شیییب 
 (96، الف: 1989)شالبافان،                

 اضافات تتابع. 1ی1ی5

بیه   و هاسیت  مصیوت  آراییی  واجنوعی  تتابع اضافات که با استراده از مدرن پستشاعر 
 و رکیود ، تکیرار  القیای حیس   بیرای از آن ، شود می تهگرف کار یعی نیز بهعنوان ترفندی بد

 کند: می استراده کسالت
 حضییورِ پیییریِ شیییری اسیییرِ چنیید شییغال»
 

 «در آسیییتانۀ دنییییای وحیییش تنهیییا بیییود         
 (91: 1931)نجری،                             

***** 
 زنییی بییه دسییتِ خییودت تییویِ خییونِ دا  زُل مییی»

 

 

 «شییۀ اتییاق... بییه بغییضِ بیسییت سییالۀ میین گو   
 )میزبان، صرحۀ اینستاگرام شاعر(                   

 ها واج و حروف تکرار. 9ی1ی5
 :آیند می تکرار با و کشیده اصوات و حروف ،فضا انتقال و دادن  نشان برای

 شییوند رسیید کییه فرامییوش مییی   یییک روز مییی »
 

 

 «اش هیییا بیییرود... و نبینیییی بایییید کیییه سیییااااال 
 (99، ب: 1931)اختصاری،                           
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 جدا کردن حروف واژه .1ی1ی5
 صیورت  به و کند می جدا را واژه حروفشاعر برای القای تصویر گسستگی، سقو  و... گاه 
 :دهد می نشان متن در عمودی یا افقی

 پیداسیییییت ام سیییییینه روی تیییییو سیییییر»
 
 
 
 
 
 

 شییییده سییییر  پتییییوت هییییای گونییییه
 

 هیییییییییات پلیییییییییک از خیییییییییواب 
 م                                                   

 ی                                                  
 ر                                                   
 ی                                                  
 ز                                                  

 د                                                  
  «اش دروغکیییییییییی هماغوشیییییییییی از

 (16 ، ب:1986 ،)دانشمندی                    

 واژهزبانی در سطح  های بازی .1ی5
 داشتن تنوع واژگانی .1ی1ی5

 هیای  واژه بیرای  و کنید  میی  صیادر  یکسیان  ۀشناسنام کلمات ۀهم برای مدرن پست شاعر
 :است قائل ی یکساناعتبار غیرفارسیو  آرکائیک ،رسمی، یا محاوره، عامیانه

 مییواد الزم: کاغییذ، قلییم... و شییاخه نبییات   »
 ↓تییوانم وصییرت کیینم زنییی را کییه     نمییی

 دانیییم نمیییی "دانمیییت  زنِ درسیییت نمیییی"
 

 مییدرنان محتیییرم صیییلوات ...  تمییام پسیییت  
 ریزد از لبیت شیکالت ...   می "شکر"به جای 

 «ح ذات اسییت یییا ممیید حیییات  تنییت مرییرّ 
 (11الف: ، 1989)دُروند،                         

 ها واژهتغییر ساخت صرفی سازی با  واژه .1ی1ی5

 :شوند مینو آفریده  و از شکستهها  واژه ،مورد نظر شاعر های ضرورت بر بنا یگاه
 .(11: الف ،1989 معصومی،) «مردی پیاده شد، ]تو کجا؟[ ]گیجراه بعد[»ی 
نقیل از  بیه  طییب،  ) «هی تینم را تیوی تیابوت     زد میکافور / باد کردم/ روی دستت زندگیدم می»ی 
 .(915 :1931... ومدرنیزم سینی، ح
 ها جناس انواع از استراده .9ی1ی5

 «:نسوز»و « نساز» ۀاز جناس اختالفی بین دو واژ گیری بهرهمانند 
 برای این همه تصویرِ بَد بهانه نسیاز »
 

 «جناس دارد، اما در این ترانیه نسیوز   
 (93ب: ،1931)موسوی،                   

در « گرفتن» فعلو نیز جناس تام  شود میدیده  «ثانیه»و « ثانیاً»بین جناس  در این بیت نیز
 :توجه است شایستۀ« گرفتن ثانیه»و « گرفته بودن دل» دو کاربرد
 ↓ثانیییاً شییبی «گرفتییه دلییم»کییه اوالً »
 

 «ات را گرفتییه بییود   تیییره تمییام ثانیییه  
 (135)همان:                                 



 19/ 1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8 سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 .بینییم  میی  ،نام داشیت « جناس مزدوج»تی شبیه آنچه در بدیع سنّ ای آرایهشعر زیر در 
  ست:انیز « نم باران نم»کنندۀ  تداعیدر بیت دوم که  در کنار هم« نم»آوردن دو هجای 

 هاسیییت غارنشیییینم نیییم مییین سیییال»
 ام بییییا و ببیییینم نیییم   پشیییت میییه 

 

 جنییییازه زیییییرِ زمییییینم نییییممثییییل  
 «بیییاران گرفیییت و شسیییت جهیییانم را

 (69الف:  ،1931)اختصاری،              

 یق ایجاد ایهام تناسب بین واژگانبازی زبانی از طر .1ی1ی5

 است: ایهام تناسب ساخته «علوم»و نام درس  زورگرتندر مرهوم  کردن« جبر» باشاعر 
 کییرد تییا پیییاده شییوم    مییی "جبییر"»

 ایییین شیییب مشیییکوکتیییرس دارم از 
 

 تییییوی یییییک ایسییییتگاه نییییامعلوم   
 «"علیییوم"مثیییل بچیییه از امتحیییان   

 (16ب:  ،1931)موسوی،                 

. قرمز با تداعی است اختهسایهام تناسب  «قرمز»و « سبز» های رنگنیز شاعر با در بیت زیر 
 :..فشار در مقابل سبز در معنای رویش، عبور، آزادی و. های گروهممنوعیت، خشم و 

 پشییییت خشییییم چییییرا  قرمزهییییا »
 

 «هییای بلییو   شیید نشییانه  سییبز مییی  
 (19، الف: 1989اإلسالم،  )مبلغ           

 

 (تضاد) ها واژه میان تقابل ایجاد طریق اززبانی  بازی .5ی1ی5

 مراهیم مرگ شاعر. گیرند میبهره  مدرن پستالقای مراهیم چون تضاد برای  ای ساده ۀگاه از آرای
 :دهد مینمایش « تا صبح»و « تا شب»را  رهوم کشداری زمانم تنیده و سدس مدرهرا و زندگی 
 در مردگیییی دائمیییی خیییود شیییناورم »

 ام شییده در کارخانییه تییا شییب، غییرور لییه
 

 کشییم هییای زنییدۀ خییود کییار مییی از ذره 
 «کشیم  تا صبح پشت پنجره سییگار میی  

 (3: 1939)موسوی،                         

 یتخصص نیمه و یتخصص های واژه استراده از .6ی1ی5

 به مجبور ،معنای یک واژه درک برای و ددار توضیح و پاورقی به نیاز شعر این ۀخوانند گاه
 از بایید  مخاطیب « تبِکِی  هیای  گرییه  مثیل  گیویم  میی  بداهیه »: مصیرع  در. اسیت  همطالع

 :یا ،درا برهم شعر تا باشد مطلع« تبِکِ» های نمایشنامه در آن کاربرد و« گویی بداهه»
 مسیییتم «نیسیییتی»دارم تلیییو... دارم تلیییو... از  »

 

 

 «هسییتم»مسییخره ثابییت کنیید   "دکییارت"حییاال  
 (111ب:  ،1931 )موسوی،                           

 و... اروتیک ، ممنوعه،غیراخالقیه از واژگان استراد .9ی1ی5
و  کیار بیردن واژگیان رکییک     بیه  ز، ایین شیاعران اغلیب ا   ها هنجارگریزیهمچون دیگر 

 .شکنند میسادگی  به ی اخالق و ادب راابایی ندارند و مرزها غیراخالقی
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 کررآلودو  آمیز شرکاستراده از واژگان و عبارات  .1ی9ی1ی5
 پرسییتمت مییی "بییه نییام خییدا "ابلیییس میین  »

 هییا رنییگ چشییم توسییت  اینجییا تمییام وسوسییه 
 

 پرستمت... سروپا می ولگرد رند بی 
 «توسی یطان تویی، اگرچه خیدا رنیگ چشیم ت   ش

 (91ب:  ،1986)عمادلو،                             

 ده از عبارات مهوع و ناخوشاینداسترا .1ی9ی1ی5
 کمدییییوت کِییییرم، خرخییییرۀ تییییازۀ گییییراز   »

 

 
 «قُل یک زخم روی گاز... خون توی پارچ، قُل 

 (19 ،ب:1986بخشایشی، )                         
****** 

 شییید تیییر میییی آبروییییی کیییه جمیییع»
 ریزنیید  هییا بییاز تخییم مییی    کسوسیی

 

 در فقیییی  دسییییتمال خییییونی تییییو   
 «وسییییی  قصیییییۀ عریییییونی تیییییو 

 (99الف:  ،1989، پور )خواجه             

 ده از عبارات اروتیک و جنسیاسترا .9ی9ی1ی5
 :شود میاز این نوع عبارات و مراهیم در آثار این شاعران دیده های زیادی  نمونه
 ام مثل در آغیوش کسیی جیا نشیدن     خسته»
 
 داغییییییِ در سیییییرش بخیییییار شییییید و»

 زنِ جامانییییده گوشییییۀ یییییک پیسییییت  
 

 «ام مثییل هماغوشییی و ارضییا نشییدن خسییته 
 )موسوی، صرحۀ اینسیتاگرام شیاعر.           

 هیییای بیییومی بیییود  فکیییر ایییین اسیییب 
 «هییییا عمییییومی بییییود   مثییییل حمییییام 

 (96: 1939)عاصی،                             

 کیکر های واژهستراده از عبارات و ا .1ی9ی1ی5
 است: زیادبسیار  مدرن پستشاعران  نیز در آثار عبارات استراده از این قبیل

 ام در حییوض نقاشییی عکییس کسییی افتییاده»
 خیوری بیا او بخنیدی تیوی مهمیانی      گُه میی 

 

 خوری میال کسیی باشیی    محبوب من گُه می 
 «دانیی  خواهمت بیدجور و تیو بیدجور میی     می

 (11: 1939)موسوی،                             

 کلمات های گروه با بازی .8ی1ی5
 :گیرد می بازی به را ها آن دارند، یا تضادهایی مناسبتبا هم  که هایی واژه آوردن با شاعر
 میییدّاح روزهیییای غرییییب محیییرّمم   »

 در هرچه هست و نیست در این شهر لعنتی
 آواز طبییل و سییند شییریکند در غمییم    

 «پیییای بهشیییت و جهییینّمم   دنبیییال ردّ
 (.3: 1939موسوی، )                          

 پایان بی های مصراع و ،ردیف و قافیه نقش حروف درکاربرد  .3ی1ی5
 در من شینیدن درد دارد مثیل بیوقی کیه...    »

 با این هواها در تنم یک هیدروژن هم نیست
 گییرد  هیایش طعیمِ بیودن فقیر میی      در فییلم 

 

 حاال بشیر در فکیر بیودن بیا حقیوقی کیه...       
 بهییروز وثییوقی کییه... میین الل اللییم مثییل

 «خواهیید بگوییید از دروغییی کییه... انگییار مییی
 (11الف:  ،1989)خسروی،                     



 13/ 1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8 سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 نحوی های بازی .13ی1ی5
 در. یابید  میی  انعکیاس  نحوی سطح در ،در زبان شاعر دلخواه های دخالت نمود آشکارترین

 دسیتور  معمیول  بنیای  ویرانی و نحوگریزی با ساختارشکنی معنای ،ایران مدرن پست شعر
 لزوماً دو این ،مدرن پست پردازان نظریه آرای بر بنا که صورتی در ،شود می گرفته یکی زبان
 :از عبارتنداشعار  در این نحوگریزیشکال اَ ترین مهم. نیستند یکی

 زبان بر حاکم منطق خدشه در و جمالت گسست و پریشانی .11ی1ی5
با نحو و منطق  که آورده «شوی می سؤال» در کنار را «دارم»فعل کمکی شاعر  در این بیت

 و «سیؤال پییش آمیدن   »ییا  « سؤال کردن»به جای « سؤال شدن» نیز است. ناسازگار زبان
 «.ها جوابی بی»به جای « ها جواب بی»

/ »با  ناگهان کهرا داریم مضارع انتظار فعل  ،«حرف میبیهوده » :با دیدن عددر مصرع ب
 :کند می مانغافلگیر« خواب زدنگوش »در  باز و دده یم تغییر زمانفعل « زده
 هییا جییواب شییوی از بییی  دارم سییؤال مییی »
 

 «هیا  بیهوده حرف می/ زده در گیوش خیواب   
 (111الف:  ،1931)موسوی،                    

را  زبانی و معنایی اما منطق ،را رعایت کردهکالم ختار ، نحو و سااًنیز شاعر ظاهر یگاه
 :در این بیت« مرگ کردن درد» و «درد کردن مرگ»انند م ؛است تهشکس

 دردم خیییود درون از، خیییود در کییینم میییی درد»
 

 درآوردم خیییودم از، درد از غییییر بیییوده هرچیییه 
 

 بلعید  می مرده که بس ، نیست ممکن خاک مرگ
 

 «دردم کنیید مییی مییرگ، مییرگم کنیید مییی درد 
 

 (18 :1985)جعرری آذرمانی،   

 کلمات جایی هبجا و جمله انارک ریختن درهم .11ی1ی5
 بکیینم تَییر بییزنم شسییت را کتییاب کییی ورق تییا»

 

 

 «کیه سیرانجام خیر بشیوم...     کنم کجا تا را مشقم و 
 (11: 1991)عبدالرضایی،                                

 ،اسیت  کارآمید  باشید،  معنیایی / زبیانی  ضرورت ۀنتیجو  اعتدال حد در نحوگریزی اگر
 یابد. درنمی را آن مرهوم کسی کهاست  یگنگ های پریشی زبانحاصل آن  وگرنه

 زبان و نحو جملهتوجهی به قواعد دستور  بی .19ی1ی5

. این شوند می ییخطاهاچنین  مرتکب سوادی کم از رویعمد و یا  به جوانشاعران گاه 
 :دزن میآسیب با مخاطب ارتبا  شاعر به است و فند، بلکه نقصی بزرگ نه آرایه و تر کاربرد

 ای باییییید کییییه زد جلیقییییۀ ضییییدگلوله »
 

 «شیوند  ها به سیمت تیو شیلیک میی     چون حرف 
 

 (13، الف: 1989)عاشوری،   
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 مجری این خبر چه شبیه است میادرم »
 

 «بیییدخیمی تومیییور هیجیییانش در او نشسیییت  
 

 (13: الف ،1989 )عاشوری،  

بییت  و در  اسیت  هکار برد به «پوشیدن»را به جای  «زدن»فعل کمکی  در بیت اولشاعر 
 .است کردهاستراده « به» ۀرا بدون حرف اضاف «شبیه بودن»فعل  دوم،
 اند شدهساخته  صرفی قیاس خالف که واژه هایی کاربرد .11ی1ی5

 بیه  کیه  شود می استراده هایی پدیده یا احساسات بیان برای کلمه در این تغییراتاز گاهی 
 در پییام  انتقیال  و ایجیاز  بیرای  نییز  گیاه  .نیست آن برای زبان در مناسبی ۀواژ شاعر نظر
 میردّد  بِنَگیرد، را خویش تصمیم» :در مصرع مثالً ؛زنند می دست کار این به کمترهای  واژه
 :یا.«نگیرد یا بگیرد» :شود گرته که است وقتی از رساتر گیری تصمیم در تردید این ،«است

 خونم شهیداً  توی لییوان پخیش خواهدشید   »
 

 

 «از اوسییتا بخییش خواهدشییدزیبییاترین درس  
 (11الف:  ،1989)خسروی،                           

 .کند میرا تداعی  «شهید شدن»و  «شدیداً»همزمان  «شهیداً» ،در بیت باال
 (گسیختگی زبان) گویی پریشان .15ی1ی5

وار به در و  سرگیجه و زبان و نحو آن و پریشان است افسارگسیخته مدرن پست غزل یگاه
 :است سازنده ۀنبودن فکر منسجم و اندیشاغلب  ،آنت زند. عل اثر می ارِدیو
 پیش ماهی سیاه در تابه/ لزجی است ۀحلزون طعم تاز»

  دو سه تا استکان نوشابه/ چسبد میبعد آن هم عجیب 
 تابه را به روی خودش کشد میمثل جیغ آماتور ویولون/ 

 به حلزون شاعرانه خود را،/ خندد میحلزون عاشقانه 
 ...از خودش بیرون آید نمی/ ، دیوار، درزند میدر و دیوار 

    آه /کردم که ات خسته/ که شدی/ ات خسته/ که خسته شدم
 : تف به این تابهحلزون گرتتوی افکار مشکی ترلون/ 

 ↓چه نوشابههرچه بعد از تو هرلزج تف به:/  ۀتف به این تاب
همخوابه / خودتان جای این بند «مثل ]شما وقت  هیچمن / خورم نمیکه؟ نه آقا  خوری می

 .(115: 1986سنجری،) «بگذارید[
 جمله انتهای گذاشتن تمامنا .16ی1ی5
به کمک آن تردید و عدم قطعییت،  شاعر  است و پربسامد مدرن پستدر غزل  یژگیو نیا

 کردن بازگوجای به  و ،پیاده زبان در را تشخصی مرگ یاسختی بیان آن و  واقعه،ناتمامی 
 :کند میواقعه آن را اجرا 

 پیییییدرم دیییییید میییییادرم را بیییییا...   پیییییدرم رفیییییت داخیییییل خانیییییه »



 91/ 1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8 سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 بعییید شیییب بیییود و حرکیییت چیییاقو  
 
 بچیییییییۀ روسیییییییتایی قلیییییییبم »

 سه، دو، یک... منتظیر نشسیت و شیمرد   
 

 «خییییون مامییییان و گریییییۀ بابییییا   
 (19: 1939)موسوی،                       

 اَت گییم شیید از جیییغ شییهر صیینعتی    
 «اَت... یتییا کییه یییک روز بمییب سییاعت  

 (19: 1931، )موسوی                    

 کاربردهای متراوت افعال. 19ی1ی5

 . زمان یا وجیه افعیال بیا   روند میکار  و ظاهراً نادرست به غیرمتعارفگاهی افعال در شکل 
به رساندن مریاهیم میورد نظیر     زدایی آشناییت و این نامنتظَری با نیسمنطبق  دستور نحو

 :کند میشاعر کمک 
 بایییید ایییین دفعیییه وسوسیییه بشیییوم  »
 
 رقصیییید زن مییییان لبیییاس عروسییییِ...»
 

 «ام بایییید ایییین دفعیییه وسوسیییه شیییده   
 (.19الیف:   ،1989 اإلسیالم،  )مبلغ         

 «شید از روی پشیت بیام    کرده شاعر سقو 
 (.19: 1981دل،  زنده قریشی و)            

 ناتمام های فعلآوردن  .18ی1ی5
 رَ...رَ... ز هییوش مییی دارم یییواش یییواش... کییه ا  »

 

 

 «ام هییی صییدای دسییت  پیچیییده تییوی جمجمییه  
 (.66الف:  ،1931، )موسوی                             

***** 
 رِ.... برگشییییته ای کییییه نمییییی جییییاده»
 

 «خیییورد ورقیییی کیییه نبیییود بُیییر میییی   
 (.51الف:  ،1989ی، )کوپال                 

 یبیان های بازی .9
 تجاهل .1ی9
 نیسییت بعیید سییوار قطییار بییود   اسییمی کییه  »

 

 تیییرین یار...]ییییار بیییود؟ [ ای ییییار، ای یگانیییه 
 

 چی؟ کتیاب؟ [ ] آن ساک کهنه شامل یک مشت
 

 «پایییییان احمقانییییۀ یییییک انتظییییار بییییود    
 

 (61، الف: 1931)موسوی،   

 زدایی عنصر آشنایی اساس بر یزبان های بازی .1ی9
 مختلف های تلقیو  قطعیت عدم موجد اندتو می زدایانه آشنایی مبنای با تبدیلی و تغییرهر 
 کنند:ن بازی را همیشگی نقشدیگر  یقرارداد زبانی های نشانه وقتی ویژه به ،باشد

 رهای دا  خبرتوس  تی/ ستا  دایناسور، یک حقیقت مرده»
 این درخت آخرش نمی...

 افتاد
 .(95 :الف ،1989میزبان، ) «تبر های ضربهبا فق  ضربه... 
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 معناهای نو نو برای های ژهواساختن  .9ی9
 :شود میانجام  زدایی آشنایینیز بر اساس اصل کاربردی  سازی واژهاین نوع 

  افتنیییید مییییی راه بییییه اسییییکیموها»
 

 درزادی(...ه)سییییییییییرما لخییییییییییت 
 

 بییییوق و...دود، بییییووق، دووود از دووور
 

 «(عییییییادی مییییییردم هیییییییاهوی از) 
 (13 :1986، اإلسالم )مبلغ                   

 ه دییییوار و دل بیییه دیوانیییه  سیییر بییی »
 

 عصیییییییبیات را کنیییییییار بکیییییییش  
 

 بغلییییییییات شیییییییمس را بیییییییردار 
 

 «مولییییییوی را کنییییییار دار بکییییییش  
 (99، الف: 1989)بهادری،                    

 سدیدنویسی .1ی9
تکمییل   و دهحذف شی عبارات ایضاحی برابر نهاد.  را با ایجاز مخلّ سدیدنویسیوان شاید بت
 :ستمعنا تعلیقموجب  ها خوانش کثرت و مؤلف تغیب .استخواننده  ۀعهدآن بر

 ↓درِ»
 چو درد کتاب بسته شد و یاد او هنوز

 .(59 ، الف:1989خواه،  احمدی) «ی و زخم یک تبرِی  قومش ۀبه روی شان

 کنایی معانی به توجه طریق از ازیب .5ی9

 سیبب  یعنی سرت بیدون کیاله اسیت بیی    »
 

 «لب به بوسه، لب رسد به جان تو، بی هی می 
 (13ب:  ،1986ی، )نوروز                      

ی و ایهیام معانی کنیایی  « لب شدن به لب»و « به جان رسیدن»، «دن سربدون کاله مان»
 .بینیم می« نلب به جان رسید» را در« جان به لب رسیدن» ۀکنای زدایی آشناییبا  و ددار
 زبانی هایطنز .6ی9

 ،ایهام، جناس طریق از و دارد زبانی ۀجنب مدرن پستغزل  طنزهای از اعتنایی قابل بخش
 :شود می آفریده ...و تناسب

 مییواد الزم: کاغییذ، قلییم... و شییاخه نبییات   »
 ↓تییوانم وصییرت کیینم زنییی را کییه     نمییی

 دانیییم نمیییی "دانمیییت  زنِ درسیییت نمیییی"
 

 مییدرنان محتیییرم صیییلوات ...  تمییام پسیییت  
 ریزد از لبیت شیکالت ...   می "شکر"به جای 

 «ت یییا ممیید حیییات تنییت مرییرّح ذات اسیی 
 (11الف:  ،1989)دُروند،                         

 شیزوفرنیک ویراتص و پریشی بیان .9ی9
 خیارج  معمول فرم از و ریزد می درهم را آن کلی ساختار، مدرن پست شعر در گویی پراکنده

 هپراکنید  شیعر  سراسیر  در تکیه  تکه بلکه ،شود نمی ارائه پیوستهبه صورت  تصویر. سازد می
 .شود می پدیدار نخستین تصویر همان یا نهایی و کلی تصویر ،شعر خوانش از بعد واست 
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 فضیاهای  ایجاد آن حاصلو  شود میکار گرفته  به چندصدایی به رسیدن برای کار این
 .ستاو سوی از آن ۀادام و متن نوشتن ،کردن  اضافه وخواننده  های خوانش برای سرید
است: مدرن پست غزل های ویژگی ترین مهم ازوارگی جنونیا  معناگریزی، پریشی بیان  
 هریییت سیییاعت، صیییبح، زده دود اتیییاق»

 :بییییرون میییبهم هیییای زدن حیییرف صیییدای
 [خیودآزاری  هیی  و] نبیودم  نیه ... من که زنی

 هرگییز پییر نشیید  کییه هییایی فاصییله کنییار
 دیگیییر شیییوم جیییا نمیییی تیییو قصیییۀ درون

 

 

 نرییت تنیید بییوی و تیییره شییب یییک غبییار
 " رفیت  میی  یکیی  بیا  روز هیر  میگن کهزنی"

 ؟بیییزاری کییه از اسییت هنییوز کییه هییم هنییوز
 "؟ بییاری مییی چقییدر قشیینگم ابییر": نشسییت

 ...کشییداری هییای راه اییین از بخییواهم اگییر
 

 «... کن ول . نیستم..که خوبی دختر شبیه
 (63: الف ،1986، )حیدری                        

 خارجی های جمله و ها واژهاستراده از  .8ی9
 :اما امروزه .شناسیم می «عملمّ»را با نام شعر  دوزبانه شعرنوع این  ت کالسیکدر ادبیا
 از و تلویزییون  و رادیو نظیر مدرنیسم مظاهر با مطمئناً ،شود می ادا انگلیسی کلمات با ای جمله وقتی»
 در رشیع  در موجیود  هیای  فرارواییت  تمام با ،دیگر سویی از و بیگانه خود از های شخصیت تمام با ،سو آن

 .(91ی19: 1939 ،موسوی) «است ارتبا 

 :اند شده افرا  دچار ترفند ایناستراده از  در اغلب مدرن پست شاعران بتهال
 هایم یک هوای تازه که نیست توی رگتو »

 تییو  خودکشییی منییی، زیییر دسییت سییردم کییه...   
 

 درون گلییییییدانم لوبیییییییای سییییییحرآمیز   
 مییییییییییییان لیییییییییییب تیییییییییییاپم...

                                      OH…! 
                                        Wait! 
                                         Shit! 

                                    Please!» 
 .(93: 1931)نجری،                              

 روایت گسست و روایت .3ی9
 از هیدف و  هاست روایت کالن موضوع در دریدا و تارلیو نظریات از برگرفته روایت گسست

 تصاویر با ارتبا  بی مؤلره این. است تعداد به مرکز تقسیم و غزل از زدایی مرکزیت کار این
 :هاست مدرنیست پست باوری تاریخنا و ساختارشکنی تأثیر تحت و نیست شیزوفرنیک

 بلعییییید مییییرا انتهییییا در کوچییییه»
 بیییییدبو تهیییییوعی شیییییبیه مییییین]

 ...[کییییادر در رو پیییییاده از ای گوشییییه
 شیییکمم در سیییاله بیسیییت ای بچیییه

 اسیییت مسیییخره درام ییییک زنیییدگی
 

 "المصیب   خیوردی  هرچیی  بکین  تُف" 
 گیییره خیییورده نیییایلونِ ییییک تیییوی
  عقییب بییه ببییر را فیییلم اییین اصییالً
 شییب هییر شییود مییی جیییغ مییرا هییی

 «[را خییییود آورم مییییی دنیییییا مییییرده]
 (153: 1986، )کوپالی                     
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 چندصدایی .13ی9
 شیعر  در زبیانی خیاص   های ویژگیو صداها با  ،شخصیت چند حضورامکان با صدایی چند

 ،است شخص سوم گاه وشخص  اول راوی که مدرن و تیسنّ شعر برخالف شود می موجب
 :بشنود را خود شبیه کسی یا خود صدای تواندب خواننده شود و بر متن کمتر مؤلف تسل 
 [شیو   پییاده ] خی   تیه  بعید  بعد ی  خ  یک»
 یکیییم و سیییی اتیییاق تیییوی چیییار بنییید در 

 روی مییی راه و شییوی مییی خیییال هییی کییه
 ایسییتگاه از، میین از شییده رد سییال دو حییاال
 راهیییرو تیییوی چنیییدفوریتی میییرگ ییییک

 (کشییی مییی نعییره؟ قرییس کییدام از آزادی)
 هییا سییایه کردنیید خرییه را صییدات میین در
 هییا گالیییه اییین و شییوم مییی هییالک دام

 اسیت  دیگیر  روز ییک  سیایۀ  کیه  هیم  امروز
 میین گیجگییاه را تییو ایسییتگاهِ کییرده گییم

 

 بعید  میاه  سیه  و نشیدم  ی   /مییی  پییاده  من و 
 ↓بعیید سیییاهِ...سیییی...سیییا روزهییای مبهییوت

 بعیییید دادگییییاه هییییی و... دادگییییاه راه در
  بعید  گنیاه  / بیی ↓...بی که نیستگاه به سر از

  بعیییید راهِ راه پیییییرهن  بعیییید مظنییییونِ
 اسیت  پینجم  بُعد در که توست صدای ها این
  هیییا کنایییه   هیییا خطییری   هیییا فییروش  آدم

 بعیید مییاه / دو↓آدم بییه زننیید مییی لبخنیید
 اسیت  تیر  قوی من از من های قرص اعصاب
 میین سیییاهِ...سیییی...سیییا روزهییای بییه لعنییت

 

 « [سیا سیا: هی؟ میگی چی  شو پیاده مردک]
 (11: الف ،1989 )معصومی،                         

 نمایشی رساختا از گیری بهره .11ی9
 :شود می دیده بسیار نویسی نمایشنامه اصول به توجه ،مدرن پست شعر در

 بییییدبو  تهییییوعی شییییبیه  میییین]»
 ...[کییییادر در رو پیییییاده از ای گوشییییه

 

 گیییره خیییورده نیییایلونِ ییییک تیییوی 
 « عقییب بییه ببییر را فیییلم اییین اصییالً

 (153: 1986، )کوپالی                     

 (Concrete) گرایش به سمت شعر دیداری .11ی9

امکانیات  و فارسیی   الخی   رسمهای  ویژگی با ها واژه صوری و فیزیکی شکلدر این شعر، 
 :دکننمی  تصویر را ها آن و یابندمی  همسانی ذهنی معناهای با ای گونهبه  صنعت چاپ

 بیییسی»
 یبییییییییییسیییییی

 سیب گندیدهنمای کرم درونم و 
 یبییییییییییییییییس

  «بیییسی
 .(36 :1939 ،عاصی)
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 یا تغییر و تحریف قالب شعر ها مصراع کردن زیاد و کم .19ی9

نیز پایبند نیست  قالبو  به وزن، نجارهابه ه هایش کجی دهنانند تمام م مدرن پستغزل 
 :شود میمثالً غزل سدید  یا ،نشیند میمصرعی کوتاه یا بلندتر از وزن ناگاه  و به
 اسیت اَم ییک چیرا  خیاموش     میان زنیدگی »

 ]گذاشییت اسییلحه را روی گوشییش و یکهییو 
 

 صدا صیدای کسیی زییر شُرشُیرِ دوش اسیت      
 چییرا  روشیین شیید قبییل اولییین شییلیک[    

 

به کنند زیر کابینت/  هایی که فرارمی به سوسکاست/  افتد/ به چیزهای زیادی وابسته اتراقی که نمی
 (.111ی113ب:  ،1931)اختصاری، « های تنگ مردمک

 شعر در دار مصرف تاریخ، مراهیم و عناصر ها اژهواستراده از  .11ی9
ه دیید در جامعیه  و با هدف اصالحات و انقالب  بیداری ۀدورشعر  دررا  ویژگی این تر پیش
 :گاه زننده تبدیل شده است تشخص نوعیبه  کار این نیز مدرن پست شعر در .میبود

 تضیمینی  کنکیور ، مین  عکیس ، تبیرّک  رب»
 

 «چینییی هییدفون میییان در "سوسیین" آواز 
 (15الف:  ،1931 ،)موسوی                   

 نگارشی های بازی .1
 انتقیال  بیرای  تریبیونی  عنیوان  بیه  نگارشی های نشانه و ها عالمت از مدرن پست شاعران
 برخی از این نشانه ها عبارتند از: ؛گیرند می بسیار ۀبهر خود نمایشی و شاعرانه مراهیم

 )/(یا اسلش  ممیزاستراده از  .1ی1
 نظیر  مید  ۀثانوی معانی و دهد می نما گسسته شکلیبه آن  شعر، جای جای در ممیز گذاشتن
 :کنند می خودنمایی ،دبمان غافل ها آن از خواننده است ممکن که شاعر
 ،روانخانییییه میییین تییییوی ناگهییییان»

 ،رقصیییییدم  فلیسییییه بییییا را کافکییییا
 

 ؟نیچیییه/ییییع کیییه شیییدم فیییراری مییین 
 «دیییییییدم را فروییییییید خیابییییییان در

 (5: 1985)نجری،                              

 (↓) پایینیا پیکان رو به  فلش ۀنشان از گیری بهره .1ی1
 کیار این . (المعانی موقوف) اند وابسته هم به معنا نظر از که رود میکار  به هایی بیت در فلش

 نمیایش  ییا  رواییت  های شخصیت از یکی پرحرفی مانند ،اغلب برای رساندن معانی ثانویه
 :رود می کار به زمان( به یغیرخط نگاه به هتوج )با زمان تر آهسته رکتح

 سییقو  کیم ...سیقو   از خرقییان...خریه ...خریه  دارم»
 

 

 ↓هییم هنییوز عریییان تییو و ...پییرم مییی خییواب از 
 

 بیییری میییی راه خیییودت سیییمت بیییه میییرا داری
 

 

 «بییییری مییییی ارواح خانییییۀ بییییه مییییرا داری 
 (11: 1986 ،اری)سو                                  
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 ([]) قالب ۀاز نشان گیری بهره .9ی1
 انتقیال  ،آن انتخاب دلیل و شود می دیده بسیار مدرن پستغزل  در هنشاناین  از گیری بهره

 :استیا کاربرد نمایشی شعر  گوناگون راویان و مختلف های شخصیت حضور و چندصدایی
 [زد حییرف خییواهم  عشییق از میین و... ]الییو... الییو»

 

 

 [آییید نمییی خیی  پشییت کسییی و... ]الییو... لییوا 
 

 ییییا، آمییید نخواهییید اصیییالً، نیامیییده کسیییی
 

 

 ؟ خواهیید نمییی را تییو حتمییاً آمییده کییه کسییی 
 

 [تردییید... ]یییا شیییر بییار اییین و... سییکه دوبییاره
 

 

 «آمیید... الییو... الییو، خیی  همییان بییاز  کییه نشیید 
 

 (11 :ب ،1986، راد )متین                           

 (...)نقطه  سه ۀاز نشان گیری بهره .1ی1
 :دگیرن میه حس تعلیق بهرنمایشی و ایجاد حالت بیان برای حذف، سدیدنویسی،  از آن

 تمییام عمییر کمییک خواسییت از خییودش، از...از...  »
 

 

 «کسیییی نیامییید، شیییاید صیییدا بلنییید نبیییود     
 (13الیف:  ،1931)اختصاری،                          

 

 ۀحید حوصیل  بود کیه در   مدرن پستغزل  انی پرکاربرد درزب های ازیببرخی از  موارد فوق
باشد و برخی  مدرن پستممکن است اثری  که شویم می یادآور پایان در .دش  بیان پژوهش
 زبیانی  هیای  بازیاستراده از یعنی بدون  را نداشته باشد؛ ها ویژگیاین  از یک  هیچ ییا حتّ
 باشد. پسامدرن ترکّر بر آن اساس تنها
 نتیجه .6

 غیزل . انید  شیده  یسیم مدرن یبیاور  تیی قطع نیگزیجیا ، میدرن  پسیت غزل  یزبان های بازی
 ۀنتیجی  بلکیه  سیاختارها،  شکستن برای سطح در حرکتی نه را زبانی های بازی مدرن پست

 ،اند نیافته را موجود نحو واژه و در حضور فرصت که داند می یملموس های تواقعی بازآفرینی
 ؟هاندمی ر آن اسارت از را شعر و داده خاتمه زبان بر نحو ۀسلط هب کنیش قاعده هر آیا اما

 از زداییی  آشینایی  زبان اسیت. امیا اگیر   شاعرانگی  های واسطه از هنجارشکنیشک  بی
 جیز  شیعر  نکند، رسو  زیرین زبان های الیهر همین پایه متوقف شود و به دزبانی  عادات
نخواهد  دیگری رهن... جمالتی مشوش و ۀائار ضمیر، از مصدر ساختن فعل، به اسم تبدیل

 بیه  تبیدیل  کیه  بیود  خواهند جاذب و جالب وقتی تا ها زدایی آشناییاین  همچنین،داشت. 
 از و کیاربرد کثرت با  و تدرید به وقتی زیرا باشند؛ نشده ای شده تثبیت و جدید نحوی قاعدة
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خود  ،دهندب دست از را انگیزش و بحران ایجاد قدرت ،شکن عادت های خصلت دادن دست
 .گذاشت خواهند را دیگری استبداد بنای و دگسترخواهند  جدید یاحکام با ای تازه قلمرو
 منابع

 ، تهران، مرکز.1ج، چ1، ساختار و تأویل متن(، 1993احمدی، بابک، )
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989احمدی خواه، مهدی، )

 .11 ، ص9، شایرانشهر، «مدرن ترفندهای زبانی غزل پست»(، 1986اختصاری، فاطمه، )

، تهیران،  1چ منتخبی از شعرهای شاد به همراه چنید عکیس یادگیاری،    ،الف (،1931ییییییییییییییی ، )
 نیماژ.

 ، تهران، نیماژ.9، چکنار جادۀ فرعیب،  (،1931ییییییییییییییی ، )
 .1ش )فصلنامة غزل پست مدرن(، همین فردا بود (، ب،1986) بخشایشی، تورج،

 ، وبگاه همین فردا بود.مدرن های غزل پست برساخت انگاری(، 1988بذرافشان، رجب، )

داری، تهران،  تمیم احمد ترجمۀ ،نظریه و نقد و ادبیات بر ای مقدمه (،1988، )نیکوالس رویل اندرو و، بنت
 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989بهادری، بهزاد، )

 مجنون. ، تهران،پیانو (،1985آذرمانی، مریم، ) جعرری

 ، تهران، نی.1چ، گودرزی منصور ترجمۀ، چهارم موج(، 1981)، رامین، جهانبگلو
 .1مدرن(، ش  فصلنامۀ غزل پست) ،همین فردا بود(، الف، 1986، )حیدری، الهام
، 11، ش1، سهیای نقید ادبیی    پیژوهش ، «میدرن  شناسی غیزل پسیت   سبک»(، 1931وبه، )خراسانی، محب

 .156ی113صص
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989)خسروی، رامین، 

 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989) رامینخواجه پور، 
 .1ش بود )فصلنامة غزل پست مدرن(، همین فردا (، ب،1986دانشمندی، آیدا، )

 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989دروند، صالح، )

 ، تهران، نی.1، چفرهنگ پسامدرن(، 1931رشیدیان، عبدالکریم، )
، (مدرن پست غزل جشنوارۀ اولین برگزیدۀ آثار مجموعۀ) مر  گریه روی شانۀ تخم(، 1986)سنجری، امیر، 

 الکترونیک، کتابناک. ناشر

  ، کتابناک.مر  گریه روی شانۀ تخم(، 1986سواری، محمد، )
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989شالبافان، محمدرضا، )

 ، کتابناک.مر  گریه روی شانۀ تخم(، 1986صحرایی، رضا، )

، 8 ش ،ادبیی  هیای  مجلیۀ پیژوهش   ،«رانایی  معاصیر  شیعر  و مدرنیسم پست»(، 1981) ،اهللا قدرت، طاهری
 .53-13صص

، 151 پیییاپی ،13ش ،ادبیییات مییاه کتییاب ،«مدرنیسییم در غییزل فارسییی پسییت»(، 1983طیییب، محمییود، )
 .91ی19صص
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 ، تهران، زیتون سبز.مدرنیزم در غزل امروز ایران مدرنیزم و پست(، 1931طیب، محمود، )
 9 شغزل پست مدرن(،  ۀصلنامهمین فردا بود )ف (، الف،1989عاشوری، علیرضا، )

 ، تهران، نیماژ.خون به پا خواهد شد(، 1939عاصی، محسن، )

 ، تهران، نارند.پاریس در رنو(، 1991عبدالرضایی، علی، )

، 15، شمجلیۀ شیعر  ، «های زبانی در شیعر امیروز   شناسی نوع بازی آسیب»(، 1981عبدالملکیان، گروس، )
 .19ی16صص

 1 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، ب،1986عمادلو، عاطره، )

 ، تهران، سخن.شناسی سبک(، 1931محمود، )، فتوحی

 گستر. ، مشهد، سخنزن موجی صدای(، 1981دل، ) هدی و مونا زنده قریشی،
  ، کتابناک.مر  گریه روی شانۀ تخم(، 1986کوپالی، طاهره، )

 9 شدا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(، همین فر (، الف،1989ییییییییییییییییی، )
 ، کتابناک.مر  گریه روی شانۀ تخم(، 1986مبلغ االسالم، محمد، )
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989، ) ییییییییییییییییییی
 .1ش همین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(، (، ب،1986متین راد، مهدی، )
 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989معصومی، اصغر، )

کانون ادبی دانشیگاه علیوم پزشیکی     تهران، الف،(، 1986، )نشده چاپ مجموعه آثارموسوی، سیدمهدی، 
 .1935اسرند  15دسترسی مشهد، 

 ، تهران، نصیرا.بعد از باران قبل از تبعید(، 1931، ) ییییییییییییییییییی

، تهران، 5، چگوسرندانتعداد رویۀ  انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی ب، (،1931، ) یییییییییییییییییییی
 نیماژ.

 ، تهران، نیماژ.5، چها موش باالف،  (،1931، )یییییییییییییییییییی 

 ها. ، ناشر الکترونیک، سایهبازی جلوی جوخۀ اعدام دلقک(، 1939، ) یییییییییییییییییییی

 .زیرزمینی نشرایران،  ،1چ ،دنخودکشی کرد ها فرشته (،1981، ) یییییییییییییییییییی

 .1مدرن(، ش  فصلنامۀ غزل پست) ،همین فردا بود، (، الف1986، ) یییییییییییییییییییی
 .1، شهمین فردا بود (، ب،1986) ،ییییییییییییییییییی 

 .9 شهمین فردا بود،  ،(، الف1989)،  یییییییییییییییییییی

پایگیییاه ادبیییی میییتن    ،«میییدرن پسیییتغیییزل  هیییای شناسیییه»(، 1939) ، ییییییییییییییییییییی
  www.matneno.comنو.

 ییییییییییییییییییییی ، صرحه اینستاگرام شاعر به نشانی:
www.instagram.com/seyed.mehdi.moosavi  

 9 شهمین فردا بود )فصلنامة غزل پست مدرن(،  (، الف،1989هام، )میزبان، ال
   www.instagram.com/elhammizban :به نشانی صرحۀ اینستاگرام شاعرییییییییییییی، 
 ، کرج، فراگاه.1، چبردگانه با اهرام(، 1985نجری، وحید، )

http://www.instagram.com/seyed.mehdi.moosavi
http://www.instagram.com/seyed.mehdi.moosavi
http://www.instagram.com/elhammizban
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 گستر. ، مشهد، سخن1، چهای مهم آشغال(، 1931، )یییییییییییی

 تهران، نقش جهان. ،مدرنیسم پست و مدرنیته پست(، 1993) حسینعلی،، نوذری
 .1مدرن(، ش  فصلنامۀ غزل پست) ،همین فردا بود(، الف، 1986یاسمی، بهروز، )

 ، تهران، مرکز5چ، پسامدرن ادبیات (،1931) ،پیام یزدانجو،





 


