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چکیده
غزل پست مدرن نامی جدید است که در دههی هشتاد با تالشهای همه جانبهی مهدی موسوی به ادبیات فارسی معرفی
گردید .پس از ظهور نیما و رواج شعر نیمایی و ارائهی آثار موفق در این عرصه اهل شعر و ادب شاهدند که غزل معاصر با
تنوع موضوع ،شکل ظاهری ،قافیههایی متفاوت ،ردیف های طوالنی و نوآوریهای فراوانی از سوی شاعران دههی شصت،
هفتاد و هشتاد به شکلی فعال خودنمایی میکرد .در دههی هشتاد ،مهدی موسوی با معرفی غزل پست مدرن ،برگزاری کالس-
های آموزشی ،تربیت شاگرد انتشار نشریهی تخصصی پست مدرن دری دیگر به روی غزل معاصر گشود و شاگردانش او را
به عنوان پدر غزل پست مدرن مورد خطاب قرار دادند .بارزترین ویژگیای که این نوع غزل را از دیگر غزلهای زبان فارسی
متمایز می سازد ،زبان این نوع غزل است .غزل پست مدرن به لحاظ هنجار گریزی و قاعده افزایی دچار نوعی زیاده روی شده
است وتنوع واژگان غیر شعری در آن چشم گیر است .این مقاله کارکردها و نظامآوایی این نوع اشعار را تجزیه و تحلیل می-
کند تا این تنوع و هنجارگریزی و قاعدهافزایی را نشان دهد .شاعران موردی در این پژوهش عبارتند از سید مهدی موسوی،
فاطمه اختصاری ،فاضل نظری ،مهدی فرجی و سید احمد حسینی.
کلمات کلیدی :کارکرد آوایی ،کارکرد نحوی ،غزل پست مدرن ،قاعدهافزایی ،هنجارگریزی.

مقدمه
«شعر ایران در قرن بیستم میالدی وارد هزارهی دوم خود شد .هزارهای که ویژگیهای خاص خود را دارد و ادبیاتی
متفاوت میطلبد  ...نهاد شعر تا پیش از رسیدن به دهه هفتاد ،از مرزهای سنت ادبی و فرهنگی خارج نشد بلکه
«سنت» در شکل دگر دیسی یافتهای در دل آن ادامه حیات داد .تنها جریانهای موسوم به شعر حجم و موج ناب،
آمادگی خروج از سنت را داشتند که آن ها هم به جهت ضعف در مبانی فکری و جمال شناسانه راهی به دهی
نبردند  ..منظور ما از سنت ،مجموعه گزاره های اقتدارگرایی است که ذهن و زبان شاعر را در سایه نگاه میدارند ؛
گزارههای ادبی ،فرهنگی ،عقیدتی اجتماعی و (.» ...زرقانی)11 :1931 ،
درباره اصول جریان شعری [ که به ظهور موج نو منجر شد] اظهار نظرهای مختلفی شده است که از آن میان این
موارد گفتنی است« :طرز مبنای رتوریک و جمال شناسیک استواری ندارد ( نقطه ضعف آن)،تأکید به کشف روابط
میان پدیدهها مبتنی بر اصل تداعی آزاد؛عالقه به شیوههای تصویرگری سوررئالیستها؛ اصالت دادن به پیچیدگی
بیش از حد و مبهم بودن زبان شعر؛ شکستن نرمها و هنجارهای نحوی زبان برای رسیدن به زبانی متفاوت؛رها کردن
شعر از قید هرگونه رسالت و تعهد بیرونی ( اجتماعی ،اخالقی ،آموزشی و )...؛ کم رنگ شدن شدید کفهی اندیشگی
شعر و برجسته شدن چیزی که از آن به فرم تعبیر میشد ( عطف توجه شاعر از چه گفتن به چگونه گفتن)؛ تأکید
فراوان بر فضاسازی به جای توصیف؛ تأکید بر فردگرایی به جای جامعه گرایی»( .زرقانی )515-511 :1931 ،اواخر
دهه پنجاه و شصت همراه با آغاز انقالب اسالمی در ایران در پی تغییر شکل سیاسی و اجتماعی ادبیات ما را نیز
تحت الشعاع قرار داد .جنگ تحمیلی ،شعر دهه شصت را از نظر شکل و محتوا و حتی عاطفی تحت الشعاع خویش
قرار داد .دهه هفتاد به شکلی نوآوری های سنتی سند ما در ابداع قافیهها و ردیفها و آوردن کلمات از هر فرهنگ و
دستهای در شعر را نوگرایی میداند .دوستداران شعر نیمایی که دستی بازتر برای طرح و سپید نویسی یافتند و طرح
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نو انداختنهای شاعرانی چون علی عبدالرضایی بازاری متنوع از قالبهای گوناگون مضامین نو را چهره شعر فارسی
پیرایه بستند .اما دههی هشتاد ،در جریان نوآوری ها با عنوان شعر پست مدرن توجه مخاطبان شعر فارسی را به
خود جلب نمود.
این مقاله بر آن است شعر پنج از تن شاعران مطرح دههی هشتاد را از نظر کارکردهای آوایی و نحوی بررسی
کند .در این میان شعر مهدی موسوی و فاطمه اختصاری از دیگران خاص تر و ویژگیهای منحصر به فردی دارد.
نگاهی اجمالی به شاعران مورد بحث در این مقاله
سید مهدی موسوی زاده ی مهرماه  1911در تهران است .از آثار او میتوان کتاب « فرشتهها خودکشی کردند» را نام
برد که به صورت زیر زمینی در سال  1931به چاپ رسیده است .او هم چنین در زمینههای نقد ،داستان و سینما به
فعالیت مشغول است و آثار و مقالههایش در تعدادی از نشریات به منتشر شده است .یکی از فعالیّتهای مهّم او
ایجاد کارگاههای شعر و داستان در شهرهای مختلف ایران نظیر کرج ،تهران ،شاهرود ،مشهد و  ...در طی سال های
 1931تا  1933بوده است .از شاگردان او میتوان به فاطمه اختصاری ،محسن عاصی ،محمد حسین مقدم ،الهام
میزبان ،مونا زنده دل ،آناهیتا اوستایی و حامد دارابی اشاره نمود .کارگاه های او پس از دستگیری اش در سال 1933
تعطیل شد .در سال های  1931و  1933سردبیری نشریه «همین فردا بود» نشریه تخصصی غزل پست مدرن را به
عهده داشت که بعدها مجوز آن لغو شد .او فارغ التحصیل دکترای دارو سازی است .از آثار او که بسیار کم یاب و
گاه نایاب هستند میتوان این آثار را برشمرد:
 پر از ستارهام /1931 ..فرشتهها خودکشی کردند /1931 -اینها را فقط به خاطر شما چاپ می کنم-
 /1935پرنده کوچولو؛ نه پرنده بود نه کوچولو / 1933 -آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده ( 1931 -چاپ
الکترونیک ) -/حتی پالک خانه را ( 1931 -شعر جنگ ) -/مردی که نرفته است بر می گردد ( رباعی های سید
مهدی موسوی به روایت عکس های محمد صادق یار حمیدی ) -/1931 -غذاش بادمجان است -نشر ناکجا (
پاریس ) -/جستاری در غزل امروز 21 ( -صفحه – چاپ الکترونیک )
فاطمه اختصاری زادهی سال  1911در کاشمر و فارغ التحصیل رشتهی مامایی است .سردبیری نشریهی
تخصصی غزل پست مدرن همین فردا در سال های  1931تا  1933از فعالیتهای ادبی اوست .از دیگر فعالیتهای
او حضور در آلبوم جدید « شاهین نجفی » به عنوان شاعر و ترانه سرا به همراه سید مهدی موسوی ،افشین مقدم و
یغما گلرویی است .کارگاه های شعر او در تهران در سال  1931با انتشار خبری در باشگاه خبرنگاران جوان و انتشار
در خبرگزاری ها و سایت های اصول گرا تعطیل شد .با فاطمه اختصاری مصاحبه هایی در روزنامه های شهر آرا،
رادیو زمانه و خبرگزاری کتاب ( اینبا ) انجام شده است .حضور او در سال 1931در ورزشگاه آزادی با لباس مبدّل
در بازی ایران -کره جنوبی جنجالی به پا کرد .باشگاه خبرنگاران جوان کار او را تقبیح کرد .فاطمه اختصاری و
مهدی موسوی دو شاعر شاخص غزل پست مدرن در روز سه شنبه سوم دی دماه سال  32از سوی مأموران امنیتی
بازداشت شدند .شاخص ترین اثر فاطمه اختصاری « یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینیها » است که نشر
سخن گستر در سال  1933آن را به چاپ رسانید.
مهدی فرجی متولد  3بهمن  1911در تهران است .وی تحصیالت خود را در کاشان گذرانید .در سال  31برای
اوّلین بار آثارش به طور جدی در مطبوعات منتشر شدند .فرجی نخستین کتاب خود را در سال  33روانه بازار نشر
کرد .در همان سال در کنگره شعر و قصه جوان کشور در هرمزگان برگزیده شد.او شاعری پر کار در عرصهی غزل
دهه ی هشتاد است که منتقدین شکل غزل او را « غزل نیمایی » میدانند .او را میتوان از جمله شاعران جوانی
دانست که شعرش در پایان دههی هفتاد شکل گرفت .فعالیت ادبی او در آغاز دههی هشتاد به سرعت پیشرفت کرد
و توانست خود را به عنوان یکی از شاعران موفق دههی هشتاد به ثبت برساند .به عقیدهی بسیاری بعد از حسین
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منزوی ( پدر غزل نیمایی ) او یکی از بزرگ ترین غزل سرایان معاصر ایران است .از ویژگیهای شعر او عاشقانگی،
برخورداری شاعر از گنجینههای ادبی عظیم گذشتگان ادب فارسی را برشمرد که در بین شاعران جوان بسیار کم
دیده میشود .تجربی و عینی بودن فضاها و توصیفهای شاعر و تلفیق آن با فضاها و زبان روز است .او از جشنواره
های ادبی فراوانی جایزه گرفته است که برخی از آن ها عبارتند از:
 برنده سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی شعر فجر (  /)31نفر سوم سومین جشنواره بین المللی شعر فجر (
 /)33مقام اول جشنواره سراسری شعر جوان کشور ( زیر آسمان الوند ) (  /)32مقام اول جشنواره سراسری شعر
ایران ما (  /)35مقام اول جشنواره شعر خلیج فارس (  .)35آثار وی عبارتند از :هزار اسم قلم خورده  /نشر
مرنجاب  /1933 /و چشم های تو باران /انتشارات مرسل  (1931 /چاپ دوم ) /روسری باد را تکان می داد /
انتشارات مرسل  /1932 /ای تو راز روزهای انتظار /نشر صبح روشن  /1932 /زیر چتر تو باران میآید /
انتشارات شانی  ( 1931 /چاپ سوم ) /شعر بی شعر  /نشر تکا  ( 1931 /چاپ سوم ) /میخانه بیخواب /
انتشارات فصل پنجم  ( 1933 /چاپ چهارم ) /منم که میگذری /نشر فصل پنجم 1931 /
ابوفاضل نظری متخلص به فاضل نظری در سال  1913در شهر خمین واقع در استان مرکزی متولد شد.
تحصیالت اولیه خود را در شهر خمین و خوانسار گذرانده است .برای ادامهی تحصیل در رشتههای معارف اسالمی
و مدیریت در دانشگاه امام صادق (ع) به تهران آمد .تحصیالت خود را در مقطع دکترای رشته مدیریت تولید و
عملیات در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد .دبیری جشنواره بین المللی فیلم صد ،دبیری علمی جشنواره بین المللی
شعر فجر و عضویت در شورای علمی ادبیات انقالب اسالمی فرهنگستان زبان و ادب بعضی از عناوین ادبی و هنری
و علمی او است .تا کنون از این شاعر چهار مجموعه شعریِ گریههای امپراتور ،اقلیّت ،آن ها و ضد که انتشارات
سوره مهر آن را به چاپ رسانده است .هر کدام از این مجموعه ها به دلیل استقبال فراوان مخاطبان گاه تا سی نوبت
تجدید چاپ شده اند .سه مجموعه اول در یک دسته بندی مجزا تحت عنوان سه گانه ی فاضل نظری از طرف همان
انتشارات نیز ارائه شده است .نظری عالوه بر ریاست حوزه هنری اسناد تهران ،عضو شورای عالی شعر مرکز
موسیقی و سرود نیز بوده است .ایشان در دانشگاه نیز تدریس میکند .از او به عنوان شاعر جریان ساز در دههی
هشتاد و هم چنین پر مخاطبترین شاعر به انتخاب مردم تجلیل به عمل آمده داست .برخی آثار او ،در کشورهای
فارسی زبان منتشر شده است .هم چنین گزیدهی اشعار وی در سال نود و در دو قطع رقعی و جیبی به همراه مقدمه
ای درباره غزل به قلم او در انتشارات مروارید منتشر شده است.
تفکر اسالمی و نگاه اسلیمی او به جهان و مذهبی بودن او بر شعرهایش تأثیر گذار بوده است .این تأثیر حتی از
دایره تلمیح های شاعر نیز آشکار است .تحصیالت دانشگاهی او با دنیای هنر و شاعر کامالً متفاوت است.
مخاطبان شعر سید احمد حسینی نام او را با دو مجموعه شعر « سارایسیم » و « چسبی به نام زخم » میشناسند.
شاعری که به گفتهی خودش:
تا که از رود سپید تو سرازیر شدم
من خودم را به امانت به غزل بخشیدم
کارکرد آوایی
پست مدرنیسمها بر « اهمیت گستره های زبان و واژه » تأکید دارند و متن را «پهنه ی بازیهای بی شمار میدانند» به
اعتقاد آنان «متن از معنا شدن میگریزد و به یاری تأویلهای مخاطبان متن ،معناهای تازهای آفریده میشود  .از طرفی
نیز [آن ها] در پی زبانی هستند که متکی به واژگان و فقط واژگان باشد .پست مدرنیستها تا آن جا پیش میی رونید
که میگویند« :هر نوشتهای به هر شکل زندگی نامههای خود نویسنده است» .آن ها گرچه زبان را در زندگی روزمره
وسیلهی ارتباط میدانند اما در عالم هنر و ادبیات معتقدند « زبان ابزاری موقتی نیست  .چیزی کارآ اما فرعی نیسیت،
بل کمال خود را در تجربهای منحصر به فرد مییابد این تلقی از زبان ،مؤلف را اختراعی که دیگر سودی ندارد ،می-
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پندارد و متن را آغاز خواندن میدانند .هر متن در جریان خواندن شالوده شکنی مییشیود»( .علیی باباچیاهی1931 ،
)932:
غزلسرای امروز روانشناسی را با شعر می آمیزد؛ آن گاه به تأثیر گذاری مختلف حروف و انتقال حس های مختلیف
توسط آن توجه ویژه ای مبذول داشته و برای میزان به کارگیری هر حرف در هر قسمت از غزل توجیه منطقی دارد .
این مسأله حتی در استفاده از صداهای کوتاه و بلند و طول کلمات به چشم می خیورد .گیاهی ایین اتفیاق از سیطح
حروف فراتر رفته و به سطحی به نام « کلمه » میرسد .در این سطح مورد دیگری که باید به آن توجه کرد ،اسیتفاده
از کلمات مترادف ،با بار روانی متفاوت در شعر امروز است .در غزل پست مدرن شاعردیگر مجاز نیسیت بیه خیاطر
وزن و قافیه از واژههای مترادف به جای یکدیگر استفاده کند ،زیرا هیر کلمیه بیرای مخاطیب دارای حسیی وییژه و
نوستالژی حاکم بر ذهن متفاوت است (.مقاله ،شناسه های غزل پست مدرن ،موسوی.)2 ،
واج ها و واج آرایی ها
از نگاه تکرار واج های خاص تداعی گرحالت خاص هستند پیس آگاهانیه بیودن تیالش بیرای واج آراییی و تکیرار
تعمدی یک یا چند واج در شعرتا بیشتر توجه مخاطب را به خویش جلب میکند :
ییییک بچیییه سیییاکت شیییبیه زن :عروسیییک
 قلیییک بیییدون سیییکههیییاش بعییید قلیییک( همان )93 :
 -آه! یییک روز همییین آه تییو را مییی گیییرد

گاه یک کوه به یک کیاه بیه هیم میی رییزد

 -دنبیییال دردردردهیییایی کیییه نیییداریم

( نظری)13 :1933،
وقتی که خیون را جیای میردن مییگیذاریم

 -از عشییق دارم درد و از چشییمان او غییم

(موسوی)21 :1932 ،
قایم شدم در پشیت « تیو» فییش حقیوقم را
(همان)111 :

 -بیا و دست دو چشمت ،عرق بریز از شرم

تلو عزیز ،تلو عشق ،شیب ...تلیو ت ت لیو

 -مییییزهی میییییوزّ روی میییییزم بیییییود

(موسوی)2 :1932 ،
[« مییییم» کوچیییک خالصیییه شییید در «ز»]

 -م ین چییه در و ه یم وجییودم چییه عییدم

(موسوی)55 :1933 ،
از عییدم تییا بییه وجییود آمییدهام دلتیینگم

 -شمع وقتی داستانم را شنید آتیش گرفیت

(نظری)29 :1931 ،
ش یرح حییالم را اگییر نشیینید باش یی راحییت

 -قد می کشیم کیه بیاد شیوی پرپیرم کنیی

(نظری)53 :1933 ،
بییو بییو و بییرگ بییرگ فییراوان تییرم کنییی

هی گوش ،گوشت ،گیوش بیه شیاید « خ »

(فرجی)119 :1933 ،
صییاحب خبییر بیامیید و میین بیییخبییر شییدم

 -مَ  ...مَ  ...مَ ...دُ  ...دُ پیییامی بییه هیییچکس

تَ  ...تَ  ...تَ در ادامییه ی آن فییر

(موسوی)115 : 1932 ،
مییی کیینم

 -نه اینکه فکر کنی میرهم احتییاج نداشیت

(موسوی)133 :1933 ،
که زخمهایِ دلِ خیونِ مین عیالج نداشیت
(نظری)59 :1933 ،
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 -انگیییزه تییوالی و نظییم طبیعییت اسییت

میییزانِ شییانههییایِ جییوانِ تییو سییالهییا

(فرجی)121 :1933 ،
گاه شاعر با تکرار واج نه ،بلکه عالمت نگارشی خاصی « ؟ » و « ! » باعث جلب توجه مخاطب میشود :
نه! روح حبس ده توی خانیه ی دوبلکیس!!
 کدام بیار امانیت؟ مقیام؟ شیهرت؟ sex؟(موسوی)11 :1933 ،
گاهی کلمات به صورت یک لکنت و تکرار پشت سر هم می آیند:
 سییییالم دخت  ...ت  ...تییییر میییین کییییه  ...کییییه  ...کییییه  ...میییین ...میییین ...میییین....و میییییین گریییییییه شییییییییییییدم مـییییییل بچّییییییه لیییییییییییییییییوس و ننییییییر
(همان)213:
میی کینم

 -آن مرد گفته است به دنیا که  :وَ  ...دِ  ...زُ

یک هیچ چی به نیام زبیان فیر

آوردن حروف الفبا به شکل مجزا
 -حاال تو « میم» میشیوی و مین ادامیهاش

از خییانمی کییه تییا نرسیییده اسییت نامییهاش

( موسوی)133 :1933 ،

(موسوی)231 :1933 ،
کییه تییوی خییواب میین انییداخت چنیید لولییو را

 خِ  ...مـل خسیته شیدن از دو دسیت بیازیگوش -از ابتییدا غییزل یییک نفییر تقییال کییرد

(اختصاری)112 :1933 ،
تِ قِ لِ ا که همینجیا  ...کیه بیی خبرمیردی
(موسوی)13 :1933 ،

شاعر اسم ها را به صورت حرف های جداگانه به کار می برد :پدر  « :پ»  « ،د »  « ،ر» با سکوت و مکث و ضرب/
که نا پدید کند کوچکی مادر را (.موسوی)239 :1933 ،
کاربرد حروف التین در شعر
نفوذ « »Aدو  ...به اشیکال فیوق جاسوسیی
 شییروع شیید عملیییات فییوق جاسوسییی -چهار بطری اس ا اِس ( )s.o.sگلی ازتو

(اختصاری)13 :1933 ،
چهیییار سیییال نشسیییتن در انتظیییار و گیییودو

(همان)1 -3 :
شاعر با هدف تداعی معنا گاه یک واج را چندین بار در یک مصرع پشت سر هم تکرار میکنید و ایین نییز یکیی از
اشکال واج آرایی این شاعران است:
تو را نگاه  ...صدای تصادفی که نبود ! /سقوط /تلخ /زنی که /عذاب وجدان داشت( /موسوی)191 :1933 ،
گاه به صورت یک جمله در کنار جمالت فارسی قرار می گیرند :
  We liveاینهمییییه یکییییدف  ...اِ  ...اِ نییییرو برگییییرد ! ،wehateمییرگ ،خییدا ،مییرگ بییرbut I love you...
(موسوی)213 :1933،
و یا یک بیت ملمع فارسی ،عربی:
 -برگرد و غزل! بلکیه گلیم بشیکند از گیل

الحیییییییول و القیییییییوه اال بتغیییییییزل

 -زَوَجتییکَ نفسییی  ...عزیییزم ال قَبِلییتُ !...

(فرجی)191 :1933 ،
آقییا! نجییس کردییید اییین سییجادههییا را
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(موسوی)211 :1933،
تکرار یک واج در واژه ،در این بیت تکرار الف در واژه باد وزش باد را به ذهن متبادر میسازد:
در لوله های خیالی دنییا ،صیدای بیااااااااد ...
 تییاریکی نفییوذ کننییده بییه هییر کجییا(همان)19 :
فاصله انداختن بین اجزای یک کلمه معنای واژه را ملموس تر می سازد :
 تِ ک ه/تِ ک ه/به یادت میآیم /هی جلوتر ،جلوتر از این خط (/همان) 13 :واج آرایی و تکرار « د» در مصرع دوم شعر در رساندن معنای لرزیدن به شاعر یاری میرساند :
و پشییییت در لَ لَ لَرزیییییدن دو تییییا پییییوتین
 شبیه برفکه رویحیاتمان (حیاطمیان) باریید(همان)31:
تکرار واج « ا » در واژه کشدار در ذهن این واژه را امتداد می دهد :
بیییه حیییرف نگفتیییه از اتفیییاقی کیییه ...
 بییه یییک تیینفس کشییدااااار در اتییاقی کییه( همان )12:
فاصله دور با تکرار (و) بسیار دورتر به نظر می رسد :
افتیییییاده روی زمیییییین ،شیییییهر راه راه
 و دوووووووور میشویم از برج مراقبیت(همان)111:
 دو دسییییت کوچییییک ترسییییو  ...و بییییوی تنیییید شییییاشبیییا تییووووووو انسسسسسسسسیییه! آژیییر قرمییززود بییاااااااااااش!
(موسوی)113: 1933 ،
این تکنیک در بین این مجموعه از شاعران مورد عالقه مهدی موسوی و فاطمه اختصاری است:
قدر ییک آه ه ه ه شمیییییییییم دهنیت را ببیرد
 میشد ای کاش که پیکی بفرسیتی بیه بهشیت(اختصاری)113 :1933 ،
نیمی از واژه و ترکیب در پایان مصرع اوّل و نیمی در آغاز مصرع دوم آمده است:
می آیم از جسات ییک اسیتکان بیه جیوش
 دارم یواش می روم از هوش یا به هیوش(موسوی) 231 :1933 ،
در بیت زیر واجهایی آورده شده است که در زبان ما مصداق و معنای مشخصی ندارد :
[ در این زبیان تیو بلید نیسیتی هجاهیا را ]
 [ امییا ارا ا هُ مییا بییا آه مییهُ بییا هییا را ](اختصاری)3 :1933 ،
کاربرد واژههای تخصصی و نیمه تخصصی
« آوردن کلمههای « تخصصی و نیمه تخصصی » از دیگر ویژگی های «غزل پست مدرن» اسیت .خواننیده ایین نیوع
شعر گاهی نیاز به پاورقی و توضیح پیدا میکند و گاهی برای درک واقعی ییک کلمیهی شیعر مجبیور بیه مطالعیهی
چندین کتاب می شود .آیا واقعاً نباید هر کلمه ی شعر را مخاطب به معنیای واقعیی درک کنید؟! [ فراتیر از معنیای
تحت الفظی] در دنیای مدرن و شتابزده ،همه چیز آماده و فوری بود و قرار نبود مخاطب به کاری واداشته شیود ،امیا
حاال مخاطب برای یک بیت ،به کنکاشی دست میزند که به پرباری اندیشهی خود او منتهیی مییشیود ،میـالً در دو
مصرع زیر« :و خورد بسته قرص اریترومایسین را» یا «بداهه می گویم مـل گربه های بکت» منتقد شاکی میشود کیه
در مـال اول چرا مخاطب باید « اریترومایسین» و تمام اشکال و خواص دارویی و کاربردهیا و عیوار آن را بیرای
فهم شعر بداند و یا در مـال دوم چه لزومی دارد که مخاطب شعر از مسالهی «بداهه گویی» و کاربرد آن در نمایشنامه
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های « بکت » با خبر باشد تا به فهم شعر کمک کند ،اما این منتقد عزیز بیان نمی کند که چرا مخاطب باید برای فهم
شعر «منوچهری» نجوم و اسطوره شناسی و ...بداند و برای فهم شعر « حافظ»نشانه شناسی عرفانی و برای درک بهتر
شعر «فردوسی» تاریخ و اداب و رسوم ایران باستان را !!و اصال در نظر نمیگیرد که اتفاقاً در قرن حاضیر اطالعیات
اولیهی انسان ها ،به طور تصاعدی رو به افزایش است! در هر صورت نکته قابل بحث است که مخاطب شعر پسیت
مدرن ،حتی درباره سادهترین و پرکاربردترین کلمات ،مـل «دیوار» باید اطالعات جامع و کاملی داشیته باشید تیا بیه
کشفها و تأویلهای بیشتری برسد و کلید های افزون تری را به دست آورد ،البتیه بیدون ایین اطالعیات نییز شیعر
جواب خواهد داد ،اما مطمئناً از ارزش آن کاسته خواهد شد! سرعت کند خواندن این اشعار شاید دهن کجیی باشید
به شتابزدگی و کمپلکس های سهل الوصول دنیای مدرن»( .برگرفته از گفته های مهدی موسوی)
« شعر امروز را باید در ساختار کلی آن بررسی کرد ،از این رو شاعر ،موظف به هدایت هنرمندانه ی کلمات ،تصاویر
و دیگر اسباب و ادوات شعر به سوی ارتباطی ارگانیک است»(.باباچاهی)93: 1931 ،
«نگرش معاصر به زبان،به شاعر اجازه می دهد که حتی به واژه های علمی دنیای امیروز هیم بیی اعتنیا نباشید .ایین
رویکرد ،چیزی نوظهور نیست در تاریخ ادبیات ،نام شاعرانی چون خاقانی ،انوری و  ...به کارکرد های ایین گونیه از
واژگان علمی ،گره خورده است .تنها تفاوت در این میان ،تنوع بیش تر واژه ها در دنیای معاصیر نسیبت بیه گذشیته
است» (مرادی)31 - 33 :1933 ،
اینترنت بدون!  Modemشاخه هیای ییاس
 افسوس بی گناه من و مارگرییت دوراس(موسوی)131 :1933 ،
گاه نماد های زندگی امروز و گذشته با هم آورده شده اند :
 دوبییاره شییهر پییر از رفییت و آمیید آدمکنیییار متررررو ،تصیییویر غیییار را بکنییییم
اختصاری)13 1933،
از بین اصطالحات تخصصی واژگان مربوط به رایانه زیاد دیده می شود :
کسییی کییه زنییدانی بییود تییوی کییامپیوتر
 کسیکه دکمهی  ... enterشروعزنیدگیِ...
(موسوی)25 :1933،
کاربرد واژگان رکیک و بیادبانه
نکته دیگر در غزل پست مدرن کاربرد واژگان رکیک و بی ادبانه است.
من احمقیم ،گهیم ،لجینم ،مین خیرم غیزل
 اصالً برو  ..و دختر یک میرد خیوب شیو -تییییوی هییییر دستشییییوییاش ریییییدم

(موسوی)231: 1933 ،
و کشییییییییدم ییییییییواش سییییییییفون را
(همان )113 :

 یک سوسک ،زل زد وسط چشم های من/یک من که زل زده وسط  «/ ...واقعاً خلی »  ( .همان )15:شاعر بی پرده واژگان رکیک را به کار میبرد و البته خودش نیز از زبان تلیخ و منفیی و رَکییکش بیینصییب نمانیده
است.
حییییرف میییییزننیییید از جنییییون میییین
 حیییرف مییییزنیییی از اینکیییه عاشیییقم -دارد جهییان غییرور مییرا مییرد میییکنیید

(موسوی)111 :1933،
سییگ لییرزههییام زیییر پتییو درد میییکنیید
(همان)23 :
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در شعر پست مدرن پیرامون هیچ مضمون و مقولهای سانسور مصیداق نیدارد و شیاعر بییمحابیا هیر چیه بخواهید
مینویسد .خود را گه ،لجن احمق و دیوانه میخواند تا دیگری حساب کار را بکند .شاعر درباره پرداختن بیه مقولیه
مرگ خود را مرده میپندارد درباره مبحث زن بارها خود را زن میشمارد.و با زبان تلخ از دردهایش میگوید.
هییر گریییه مییی کنیید وسییط دفتییرم غییزل
 بابا چیرا تیو شیاعر خیوبی نمیی شیوی؟(موسوی)231 :1933،
 هر مغازه مرا فرو ...رو او واقعیت تو را جلو می بیردکییه بفهمییی چقییدر بییدبختی کییه ببییینم چقییدر پییایینم
(همان )11:
کاربرد زنجیره وار کلمات
گاه این کلمات با واو ربط پشت سر هم می آیند :
 -حاال تو آن مخاطب گیجی کیه بییگمیان

دنبیییال سیییار و دار و کنیییار و انیییار بیییود
(همان)33 :

گاه این کلمات مکرر در دو مصرع بدون فعل در کنار هم آمدهاند :
آواز سوسیییین در میییییان هییییدفون چینییییی
 رب تبّییرک ،عکییس میین ،کنکییور تضییمینی( همان )229:
گاه با  ...بین واژگان فاصله میافتد:
 -پنالتی  ...هیجان ...گل  ...ستاره  ...شب ...خانم

چقیییدر شیییعر بگیییویم بیییرای ایییین میییردم؟!
(همان)233 :

و گاه ترکیبی از سه روش:
 -بُییز گییر عصییییییییبانی ،فرشییتهی غمگییین

و میییرد دیییییییییوانه  ...و تمیییام شیییکلکهیییا

(همان )113:
از خواندن پشت سر هم این ابیات نوعی گیجی و پریشانی و بی تفاوتی که در حاالت عاطفی شعری این شاعران نیز
برجستهاند از تماشای این کلمات بیربط در کنار هم در ذهن مخاطب مجسم میشود.
فرایند های واجی
در اشعاری که مورد بررسی قرار گرفت برخی از فرایندهای واجی پر کاربردترند برای مـال  :تشدید :پرکاربرد تیرین
فرایند واجی است ،مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به کاربرد کلمات مشدد بسیار عالقه مند هستند و آمار بیاالیی
از کلمات مشدد در شعرشان را شاهدیم گرچه واژههای فراوانیدر این غزلها یافت میشود که بنا بیه ضیرورت وزن
مشدد شدهاند.
 ییییا در دلیییم شیییناور ییییا بیییر تییینم روانمررراهی و میییاه حیییو زالل خیییودم شیییوی
 -تییو آمرردی و بییه هییم ریختییی قییرار مییرا

(فرجی)21 :1933 ،
خیییزان خیییزان کیییردی مبیییتال بهیییار میییرا
(همان )13:

تخفیف
 دگییر بییرای کسییی درد دل نخییواهم کییرد -داغ چراغم ،خامشیی دور از شیب انگیور

دگر ز دسیت خیودم دردسیر نخیواهم دیید
(نظری)33 :1933 ،
حاال کیه دارم بیه سیر افسیر سیروریهیا را
(اختصاری :1933،همان)
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حذف
 عشقی کبود/سهم دل غصه دار من/عشق کسی که اول ره /نیمه راه بود  (.حسینی)33 :1931 ،کشش:
به نمونه این فرایند بنگرید :
ز جییا بلنیید شییده فکییر آب و نییان بکنیید
 چگونییه آنکییه بییه دام تییو اوفترراد دلییش( موسوی)113 :1933 ،
ابدال:
 زل میییزدی بییه گریییهی میییز توالتییتبوی کفک که مرده تو را توی کرست اسیت
(همان )133:
چنانکه از نظر گذراندیم تشدید و تخفیف پرکاربردترین فرایند واجی این شعرند .فرایند واجیی قلیب ،ادغیام در
این شعر کاربردی ندارند .در بین واژگان که شامل فرایند تخفیف میشوند « از » بسیامد بیاالیی را داراسیت .در سیه
مجموعهی – پرنده کوچولو ، ...فرشته ها خودکشی کردنید و ییک بحیث فمنیسیتی  ...کلمیات زییادی هسیتند کیه
تشدیدی که به همراه خود واِژه آمده است متعلق به خود واژه است .اما چرا ایینقیدر آمیار بیاالیی دارد؟ در «پرنیده
کوچولو 131 »...کلمه مشدد دیده شدند .در فرشتهها خودکشی کردند در این مجموعه  111کلمیهی مشیدد وجیود
داشت « .در یک بحث فمنیستی 152 »...کلمه مشدد دیده شد .در بین این کلمات برخی پرکاربردند مـل حسّ ،اتفاق،
تکه تکه  ،امّا ،حتی ،قصّه ،غصه ،اوّل ،بچّه ،کله ،مزه  ،امّید ،البته ،جهنم.
کارکرد نحوی
موسوی مینویسد« :چیزی که شاید سابقهای بیشتر در ادبیّات ما دارد و برای ذهین مخاطیب قابیل لمیستیر اسیت،
تصرف در نحو است .گاهی این تصرف در نحوها در حدّ یک صنعت تشخیص ساده باقی میماند که شاید ابتیدایی-
ترین نوع آن باشد ،وقتی گفته میشود « :نشست جای زنی مرده در اطاق مرد  /گل پالستیکی بیپرنده بیبو! »-ایین
گلی جای کسی بنشیند ،گذشته از هر تألیف یک نوع تصرف در نحو است که در ادبیّات ما سابقهای طوالنی دارد ،امّا
کار غزلسرای پست مدرن به اینجا ختم نمیشود ،بلکه او با به هم ریختن ارکان نحوی جمالتی را مییسیازد کیه بیا
کمی غور و تأمل به برداشت هایی گوناگون تر و دقیق تر میانجامد؛ به عنیوان مـیال« :و زن گرسینه شید و از لیبش
شروع گریست» بازگشایی این متن از آنجا آغاز میشود که میبینیم به جای فعل «کیرد» « ،گریسیت» قیرار گرفتیه
است .این کلیدی است تا خواننده با موشکافی و روانکاوی زن شبه روایت [ در غزل پست مدرن بیه جیای رواییت
شبه روایت جایگزین شده است] به تعامل حرکتهای عاطفی در مقابل کششهای جسیمانی او پیی ببیرد و آنگیاه
متوجّه شود که این آشنایی زدایی در نحو وجود خارجی ندارد ،بلکه به خاطر دید مرد ساالرانه مخاطب به زن اسیت
که جنس مؤنث را به قول « الکان» به خاطر عدم جهش از مرحله خیالی به تمـیلی حذف مییکنید!! امّیا « هوییت و
حتی هویت جنسی در فضای علمی و تئوری جدید که در آن حتی با مفهوم هویّت نیز مخالفت میشود؛ چه معنیایی
میتواند داشته باشد»؟ (برگرفته از گفتههای مهدی موسوی)
«بخش دیگری از مسأله «اتفاق در زبان» که شاید در این سالها به آن توجّه بیشتری شیده اسیت و حتیی گیاهی
دچار زیادهروی هایی نیز شده است ،تغییر در نرم کلمه و نحو یعنی «تصرف در زبان» است .تغییرات در کلمه گیاهی
برای بیان احساسات یا پدیده هایی استفاده میشود که به نظر مؤلف واژهی مناسبی در زبان فارسی بیرای آن وجیود
ندارد .گاهی نیز برای ایجاز و رساندن محتوا در واژههایی که به مراتب کمتر به این کار دست زده می شود؛ به عنوان
مـال میگوید « :زبان تو فقط از هیچ مشترک بوده  /فرار کن مـالً عام و قین و بیاف و عیون!!» در اینجیا شیاعر بیه
ساختن حروفی بر وزن حروف نرمال دست میزند تا به فلسفهی عدم اصالت زبان و غیر قابل دسترس بودن ارتبیاط
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واقعی با کلمهها اشاره کند ،یعنی هنگامی که کلمات را قراردادی تحمیل شده و دارای معنی متفاوت در ذهن گوینده
و شنونده میبیند ،به آن یورش برده و سعی در دوباره سازی آن دارد! (همان)
«  ....برخی از فالسفهی تحلیلی اولیه به دنبال ویژگیهای ساختاری کلیی و ضیروری در دسیتور زبیان و منطیق
بودند .امّا بدون بنیان متافیزیکی بیرونیای برای زبان و منطق ،آنها بیش از پیش به سمت امور ذهنی و روانیی عقیب
نشستند .ناگهان متوجه شدند که امور ذهنی و روانی به میزان بسیار زیادی قراردادی و متغیرند و از این رو احسیاس
کردند که مجبورند نتیجه بگیرند که زبان و منطق نه تنها ربطی به واقعیت ندارنید ،بلکیه خودشیان نییز قیراردادی و
متغیرند( ».هیکس)113 :1931 ،
«در دههی  ،1311این نتیجه گیریها متداول شدند [ که ] زبان و منطیق را بیه مـابیهی نظیام هیایی قیراردادی و
درونیو نه ابزارهای مبتنی بر واقعیت و عینی آگاهی -در نظر گرفتند ....قواعد منطق و دستور زبان بیه انیدازهی سیایر
قراردادها می توانند متغیر باشند ،مانند احوال پرسی که از دست دادن و در آغوش گرفتن تیا بیه هیم سیاییدن بینیی
متغیرند بین هیچ شکلی از احوال پرسی یا نظام منطق به طور عینی درست تر از سایر شکل ها نیست»(.همان )
یکی از ویژگیهای برجستهی شعر پست مدرن تصرف در نحو و ابداع واژگان نو است که سبب ایجاد اشکال در
کارکرد نحوی زبان میشود .اشکاالت نحوی زبان در اشعار موسوی بسیار برجسته است .که خیود انیواع گونیاگونی
دارد.
نوآوری های زبانی
کاربرد غلط یا نا به جای فعل:
 -نگررراه مررریشرررو از پنجیییره بیییه بیرونیییی

که نیست ،نیست فقیط نیسیت جیز فقیط برهیوت

(موسوی)291 :1933 ،
 از بییینِ  ......بییا هییم تلفیین زنییگ میییزنییداییین شییعر را ادامرره نکررن زنییگ میییزنیید
(همان)235 :
گاهی شاعر افعالی به کار میبرد که با نهاد آن که انسان است ،تناسبی ندارد :
و اینکییییه تییییابلوی پیییییر دور میییییدان بییییود
 تو را به سمت خودش میکشید و حرل مریکررد(موسوی)191 :1933،
 بیییدار میییشییویم در « آذر» کییه سییوختمبیییدار میییشییویم و مرررا مرریفررروختم
(همان)293 :
برخی از افعال جدیدند:
 اتفییییاقی بییییه دسییییت میییین افتییییاد اتفییییاقی کییییه خییییوب یییییا بییییدخیییوب ییییا بییید همیشیییه مـیییل همنییید پیییس کیییه را درکجرررا بنفررررینم
(همان)11 :
 -تو میروی و پشت سیرت ضجه مریکننرد

خانییه بییه دوش ،بیشییتر از کییاروان تییو را

(فرجی)191 :1933 ،
در آثار موسوی و اختصاری تعداد ابیاتی که فعل یا دیگر اجزای جمله از لحاظ نحوی درست به کار نرفتهانیدو ایین
اشکال به ویژه در شعر موسوی بسیار فراوان است و همین در هم ریختگی اجزای جملیه و بیی تناسیبیهیا یکیی از
عوامل پیچیدگی و بی نظمی در معنای شعر اوست .حجم بسیاری از اشعار او خواننده را برای فهم معنا با تعقییدهای
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خالی از ضرورت مواجه میکند .همین مسئله مخاطب را دچار سر درگمی و کج فهمی میسیازد و او بیا توقیف بیر
روی برخی ابیات احساس میکند فوق العاده بی معناست.
ساختار نحوی غزل پست مدرن دهه هشتاد سرشار از ایراد است و درصد باالیی از این بیسامانی حول محیور فعیل
است و عاملی برای پیچیدگی معنای شعر است.
اثبیییات مییییکننییید تمیییام دلییییلهیییا
 چیزی که نیسترا به خردایی کره نیسرتیم(موسوی)21 :1933 ،
کاربرد حرف اضافههای نامتناسب با فعل
 اییین اسییتخوان پیینجم ...آنییاتومی بییس اسییتباید فرار کرد بره چیرزی هروا پیس اسیت
-آنقییییدر اشررررک ریخررررتم از تررررو

(موسوی)235 :1933 ،
تییییییا خییییییدا آفرییییییید آتییییییش را
(همان)111 :

بیتناسبی نهاد با فعل
 -سییینه میییزد میین از « امییام حسییین»

لیییییب آسیییییفالت تیییییرک برداشیییییت
(همان)115 :

کاربرد نا به جای رای مفعولی
-مهیییدی موسیییوی زمرررین را خیییورد

تییف شیید آهسییته تییوی بچّییهی خییوب

 -دو تییا بییدون بلیییط و بییدون مقصیید کییه

(موسوی)13 :1933 ،
مییییان هیییدفون قرضیییی نررروار را بکنییییم
(اختصاری)13 :1933 ،

کاربرد اسم به جای عدد:
 -شییاعر دقیقییه قبییل ،خیابییان دقیقییه بعیید

یعنیییی مییییان گیجیییی مییییدان دقیقیییه بعییید
(موسوی)33 :1932 ،

کاربرد قید بی تناسب
 -هنییوز گلییدان پشییت مبییلهییا جییان داشییت

حضور تند مگر هرای خنر امکیان داشیت
(موسوی)191 :1933 ،
شاعر بین اجزای یک واژه فاصله میاندازد و یکی از اجزا با جملهی قبل یا بعد نیز معنایی تازه مییابد:
 دارم سییؤال میییشییوی از بیییجییوابهییابیهییوده حرررف مرری /زده در گییوش خییوابهییا
(موسوی)23 :1933 ،
آشنایی زداییها اگر چه سبب ایجاد پیچیدگی و نوعی جذابیت برای مخاطب میشود اما در شیعر پسیت میدرن بیه
شکلی افراطی مطرح میشود شاعر حتی در ساخت فعل امر نیز دست به آفرینش فعل جدید میزند.
که آوردن افعال امرهای جدید که یا ساختمان آنان جدید است و رایج نبوده است ییا کیاربرد آن بیرای نهیاد جملیه
جدید است مانند فعل تبرک برای انسان که با واژهی بادبادک در جمله فعل مشترک دارند:
 بیا و پرشو از این هچیم مملو از هر هییچشییبیه بادکنییکهییای عشییق میین تبررر
(موسوی)31 :1933 ،
نوآوری در ساخت واژگان جدید
یکی از نوآوریهای شاعر آوردن واژگانی است که تا پیش از این در زبان دیده نشده است برای مـال :
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قستوا !! لحظهای تو و من بود که به تقدیر گیر میخوردیمبر سر هر درخت موز لجوج ،پنگوئنهای گیج میچینم
 -تمییام فلخفییهی تییو! تمییام خفسرر هی میین!!

(موسوی)11 :1933،
خدای خوب و بزرگی ست [ولیی وجیود نیدارد]
(همان)33 ،

 سیییرخ مییییشیییود زن بیییدون اسیییم -صدای تو ضیربان ظرییف و سیرد و نمرانم

تکییییه تکییییههییییای بعیییید ق لیررررت
(همان)153 ،
تییراوش خییوش دور سییبو تییو را چییه بنییامم؟
(فرجی)122 : 1933 ،

 از بین بردن حرکات ادامه دار ،تف -توی ...تف -گرفتن راه تنفسیتوی گلوم بغض گره خورده به هم در حال اتفاقیت سقط یک جنیی....
(اختصاری)11 :1933 ،
نوآوری و لغزشهای زبانی در حی هی انواع صفت
* کاربرد صفات عالی یا برترین
 سالم! سیعی بکین قهیوه را نبیات شیویکییه گیجرروارهترررین شییکل ارتبییاط شییوی
(موسوی)13 :1933 ،
 -لوکوموتیو ترین لحظهی جهان «میم» است

که آفریده ،در جسم خویش دختر را
)اختصاری)112 :1933 ،

* کاربرد (تر) صفت تفضیلی یا برتر بعد از مضاف الیه یا اسم به جای صفت
 موظفییید کییه بییا اضییطراب ذکییر کنیییداز آسمان شیما نییز آسرمان ترر خواسیت!!
 -کمی سعی مییکینم از سینگرت جیدا بشیوی

(همان)211 :
کمییی بییه میین برسییی روی سررن قبرترررت
(اختصاری)51 :1933 ،

و گاه شاعر تر را بعد از فعل میآورد:
 -آقییای خییوبی کییه دلییش سیینگی نباشیید

معشیییوقهیییای دوسرررتت دار مترررری را
(موسوی)211 :1933 ،
در ابیاتی که برای نمونه آورده میشود میتوان دید که نوآوری بر همهی نقشهای دستوری اثر گذاشته اسیت و ایین
هنجارشکنی معنا را نیز به وادی غرابت معنایی میکشاند:
و اتفییاق تییازه بییه میین چییه کییه دوری اسییت؟!
مییردی کییه حییرف تییازه نییدارد و ...وزوزی اسییت
( همان )232 :آوردن صفت وزوزی برای مو کاربرد دارد اما برای مرد نوعی هنجار شکنی زبانی است.
 در مییین پنییییر مییییخیییوردم چییییزیکه مـیل خروا هرای ترو سرورا اسیت
( همان )212 :آوردن صفت سوراخ برای خواب ،نوعی هنجار شکنی است.
ساخت ترکیبهای جدید:
 خوابم پرید؛ ثانیهها تیک  ...تیاک ...تییکسییاعت بییه وقییت عقربرره آبرراد چنیید بییود؟
(فرجی)13 :1933 ،
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 از خانه در رفتن پس از یک عصیر دیگیردر کوچییههییا دنبییال اسررمی برریاجییازه
(اختصاری)22 :1933 ،
 من به یک عشق زنده چسبیدم  ،تا فقط مال من یکی باشدمـل قلبت درون کاسهی یخ ،روبردیم بدون با ضربان
(اختصاری)51 :1933 ،
شاعر گاه برای آوردن ممیز ( واحد اندازه گیری ) آشنایی زدایی کرده است:
و مییین همیشیییه عاشیییق پیوسیییته هییییچ چییییز
 یکی استکان سکوت و ییکبسیته هییچ چییز(موسوی)231 :1933 ،
دادنیید از آرش آه :دو ابییرو کمییان تییو را
 دادنییت از خلیییل :دو لررب آتررش مییذاب(فرجی)191 :1933 ،
ویژگی بارز دیگر نحوی غزل پست مدرن میل بسیار به نوآوری در ساخت واژگانی است که ابداع شاعر است.
ساخت افعال جدید:
 من در کنار لوله که مستم ،نه! مست تر/می مستم از حضور خودم/پس شراب چیست؟ ! (.همان)151 : تو کوثری که به این لحین شستشیو داریبمعنیانیرررردی اییییین واژههییییای ابتییییر را
 قوربرراغیا مـییل  ...از همیشییه میییوزغییم -من را بیزن بِهُرل بیده بیا هیر خشیانتی!!

(همان)232 :
قیییور قیییور  ...آزادی قیییور قیییور  ...زییییر زن
(موسوی)135 :1933 ،
تییا رد شییویم بییا کمییک از بیییمسیییرها
(اختصاری)31 :1933 ،

کار شاعر گاه به ابداع زبانی نو میرسد به واژگان مصرع اول این بیت نگاه کنید:
 [ اُ ما اُ را اُ هُ ما با اُ ما هُ با ها را[ در این زبان تو بلد نیستی هجاها را!
(اختصاری)3 :1933 ،
شاعر با تکرار یک واج شکل معمولی یک واژه را تغییر میدهد:
شییبیه چنیید عییدد شییمع مییرده روی کیییک
 مرا از اینکه چرا ...هی چرااااغ روشن کن(موسوی)231 :1933،
شاعر با کاربرد واجهای جدید در زبان نیز سعی میکند نوآوری کند:
 زبیییییان تیییییو فقیییییط از هییییییچ مشیییییترک بیییییودهفییرار کیین مییـالً « عررا » و «قررین» و «برراف» و «عررون»
(همان)232 :
شاعر گاه به جای واژه از نقطه و دیگر عالیم نگارشی استفاده میکند:
 /..............................سی نقطه /--------------- /خط فاصله/شاعر!/سکوت کن! /اینجا کسیی کیه گیوش بیهحرفت نمیدهد(.حسینی)52 :1931 ،
برخی از نقشهای پرکاربرد دستوری در ساختار نحوی غزل پست مدرن
(جدول شماره یک :کاربرد صفت منفی)
صفت منفی

پرنده کوچولو
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غمگین

 91بار

بد

 21بییار بیید مـبییت
شده

لعنتی

 11بار

پیر

 11بار

خیس

 911بار

گیج

 92بار

سرد

 1بسامد

شاعران غزل پست مدرن  ،صفت را با ویژگیهای خاصی به کار میبرند و صفاتی که بیار معنیایی منفیی دارنید پیر
کاربرد ترند .بسامد برخی واژگان مـل گیج و خیس و سرد بیشتر است و به عنوان صفت بیشتر به کار رفتهاند؛ گاهی
نیز قید یا مسند هستند که شمارش نشده است.
با خنیدهای رهیا شیده زل مییزنیم بیه میاه
 چیزی جنون گرفته در ایین مررد راه راه(موسوی)112 :1933،
مـییل سییؤالهییای میین از عشییق بیییجییواب
 آن چشمهای مسرلله داری همیشیه خیواب(همان)293 :
در این بیت شاعر به جای قدیمی صفت پیر را برای آلبوم به کار میبرد:
چیییزی نمانییده جییز « بییودن» غیییر « هیییچ چیییز»
 از اییین دو عکییس جیین زده در آلبررو پیررر(همان)133 :
شاعر به کار برد صفت هایی که بار معنایی منفی دارند مشتاقتر است .به نمونههایی از کاربرد این صفات کیه بسییار
فراوانند:
کییییییه نکشییییییتهام تییییییو را و کشییییییتهام
 بیییه پلررری خنررر زنیییگ مییییزنیییم(موسوی)111 :1933 ،
نا +اسم صفت
 -تیشرت ،چسب ،عکس،metalآسمان غم

 گییاز سییربازی شییجاعی ،گییاه شییاهی نررا امیررد -دو تکییه شخصیییت ناشررناس افتادنیید

دین دین  ...صدا ...موبایل خدا ،خلق ناسپاس
(موسوی)13 :1933،
روز و شب چیزی به جز تکرار یک شطرنج نیست
(نظری)13 :1931 ،
بییه بعیید دیگییری از سییمت خییارج و پییایین
(اختصاری)113 :1933،

تحلیل کارکرد آوایی و نحوی واژگان در غزل پست مدرن دههی هشتاد 881 /

بی +اسم صفت
 راه تردییید مسیییر گییذر عاشییق نیسییت خییط کشییی بییین « رفییتن» و « نییرفتن» چیزی شبیه  ....نه! خیود مین ،مین شیبیهبدون  +اسم

چییه کیینم بییا چییه کیینمهییای دل برریهرردفم
(نظری)19 :1931 ،
روی یییییک فعییییل برررری اسررررتفاده
(اختصاری)15 :1933،
یییک شییاعر بییی میین ،سییکوتی برریقریحرره
(موسوی)21 :1933،

صفت

 -دسییتان دور مییا و تمییاس برردون حرر

یییک عمییر اسییترس ،همییهی عمییر اسییترس
(موسوی)251 :1933 ،

آوردن موصوف قبل از صفت
 -و مرد خواست،نمییخواسیت ،او نمیخواسیت!!

شییبیه شییهوت زن زیییر خرری چررادر شیید
(همان)152 :
هنجارگریزی در کاربرد صفات در شعر موسوی و اختصاری نمود فراوان دارد اما در اشعار نظری ،حسینی و فرجیی
صفت طبق هنجارهای زبان به کار رفته است گرچه صفات منفی در شعر این سه شاغر نیز بسامد باالیی دارد.
 میییتییوانی فقییط از زاویییهی یییک لبخنییددر دل سررن ترررین آد هررا جییا بشییوی
(فرجی)11 :1933 ،
دل در دا ترررو افترررادهترررری مییییخیییواهم
 چشییم در شرروت تررو بیرردارتری میییطلییبم(همان)32 :
 میشود ورد جادوگریزشت دختریرا بخواباند و بعدبییا تییب بوسییه قهرمییانی ،عمییر سییرما بییه پایییان بیاییید
(فرجی)93 :1933 ،
 فصل ها نامهربان/تو! مهربان باش و بمان /پیش من /بنشین /که من ابر بهار گریهام(.حسینی)23 :1933 ،نوآوری در ساخت و کاربرد صفات
در گیجیییی بییییآدم مسیییتی کیییه رد شییید
مییا میییرویییم از دسییت از دسییتی کییه رد شیید
(همان)21 :
شییبیه آنچییه نگنجیییده اسییت در کلمییه
 -چقیییدر هیییی بیییدوم در دویررردن زردت

شییبیه چیییز! نییه چیییزی ورای چیزترررین
(حسینی)11 :1933 ،
چقدر هی بدوم تیا کسیی کیه گفیت :بایسیت!
(همان)11 :

صفات بیانگر حاالت روحی – روانی
برخی از صفات گویای حاالت روحی موصوف هستند که شاعر در کاربرد این مورد نیز بسیار متنوع برخورد میکند
چرا که او همه چیز را با شخصیت انسانی میشناسد.
 بر روی رییلهیای غیم انگییز خودکشییبییا سرروتهررای پررر هیجرران تییرن بییرقص
(همان) 919 :
 -عشقی کبود/سهم دل غصه دار من /عشق کسی که اوّل ره /نیمه راه بود (.حسینی)33 :1931 ،
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حتی در کاربرد صفات مـبت هم لحن کنایه آمیز است.
 بیفایده ست سعی میکینم مـلـیان شیومدنیررای خررو
 -او قهرمررران واقعررری قصّیییه منسیییت

بییاز مییرا طییرد میییکنیید
(حسینی)31 :1931 ،
خانم بخور! ....که آخرین قصه روشن است
(موسوی)2 :1933 ،

قید
بررسی ساختار شعر پست مدرن دهه هشتاد یکی از مواردی که با بسامد خود توجه ما را به خود جلب کرد ،فراوانی
قیدهای تنوین دار به ویژه در شعر مهدی موسوی است به همین دلیل ما این ویژگی را در دیگر شیاعران ایین گیروه
نیز بررسی کردیم و نتایج زیر حاصل شد:
(جدول شماره دو :کاربرد قیدهای تنوین دار)
تعداد کل قیدهای تنوین دار

جزئیات

پرنده کوچولیو ،نیه  31بار
پرنیییده بیییود نیییه
کوچولو

واقعاً (  11بار ) اصیالً ( 11بیار ) ظیاهراً ( 3بیار )
مـالً ( 1بار ) دقیقاً (  5بار ) کامالً (  5بار ) فعیالً (
 9بار ) حتماً (  2بار ) قبالً (  2بار ) اوالً  ،ثانیاً( ،
هر کدام  2بار ) شیدیداً (  2بیار ) قطعیاً ( 2بیار )
فرضاً  ،ضمناً مستقیماً ،واضحاً ،مطمئناً ،اتفاقیاً بعیداً،
احمقاً ،احتماالً ،عرفاً ،شرعاً ،حتماً ( هر کدام  1بار)

یک بحث فمنیستی

 13بار

واقعاً (  3بار ) بعداً (  2بار ) نسبتاً (  2بار ) اصی ً
ال
(  2بار ) قبالً (  1بار ) خواهشیاً (  1بیار) ابیداً ( 1
بار) ظاهراً (  1بار )

آثار فاضل نظری

دیده نشد

چسبی به نام زخم

 1بار

لطفن (  1بار ) اصلن (  1بار )

میخانهی بیخواب

 1بار

اصالً (  1بار ) حتماً ( 1بار )

 -شییلوار مشییکی و کییت مشییکیش ظرراهراً

در انتظییییار فاجعییییهای سییییوگوار بییییود
(موسوی)33 :1933 ،

گاه کاربرد قید تنوین دار برای جمله غیر متعارف و دارای اشکال نحوی است:
تییییابلوی تییییازه ،قتییییل بیییییدلیییییل
 از پلیییییسهییییای احمقرررراً !! سیییییاه(همان )153 :
 -تصییمیمهییای هییی نگرفتییه بییرای مییرگ

یک زندگی خوب! که بعداً  ...کیه هییچگیاه

تحلیل کارکرد آوایی و نحوی واژگان در غزل پست مدرن دههی هشتاد 883 /

(اختصاری)111 :1933 ،
در چسبی به نام زخم شکل نوشتاری قیدهای تنوین دار به صورت لطفن و اصلن است:
 می خواستم/عزیز غزلهای من شود /ل فن/مرا به خاطر شعرم دعا کنید (.حسینی)13 :1931 ، اصلن/چرا دروغ بگویم برایتان /این داستان به روز قیامت نمیرسد (.حسینی)15 :1933 ،(جدول شماره سه؛ کاربرد قیدهای بینشانه)
پرنده کوچولو....

فرشته ها خودکشی کردند

یک بحث فمنیستی ....

فقط

11

21

19

ناگهان

1

-

1

همیشه

93

21

3

هنوز

12

3

15

هرگز

19

9

-

آهسته

1

آرام  1بار

12

-

3

یواش ( اختصاری زن است 1
در شعر او بسامد داشت )

در مجموعه شعرهای دیگر  :چسبی به نام زخم :فقط ( ، )2همیشه ( ، )5هرگز  ،)9شاید ( ،)1قید تنوین دار ( .)1آن
ها :در آن قیدی دیده نشد.اقلیت  :فقط( ،)2هنوز (. )5گریه های امپراتور  :هرگیز ( ،)1هنیوز ( ،)1همیشیه ( ،)2قیید
تنوین دار ( ،)1فقط (. )9میخانهیبیخواب :قید تنوین دار ( ،)5همیشه ( ،)3فقط ( ،)3هرگز ( ،)2هنوز (.)5
 که عصیرهای زمسیتان همیشره دلگیرنید -حاال من از هنروز جهیان مییرسید بیه گیوش

شییییبیه برگشییییتن ،از مراسییییم تییییدفین
(اختصاری)31 :1933 ،
نییییاقوس ممتیییید ضییییربان تییییو سییییالهییییا

(فرجی)121: 1933،
 و پیشییرفت بییه سییمت ....کجییا؟ نمیییدانییم!فقرررط بلییید شیییدهام چیییرخ را بچرخیییانم
(موسوی)13 :1933 ،
هر دو انسانیم/اما جاودانه عاشقیم/عشق ما/هرگز شبیه عشق انسانی نبود(.حسینی)19 :1933 ،
لبییییاسهییییای سیییییاهی غریییییب دلمییییرده
 یررواش میییگذارنیید از جلییوی چشییمانش ناگهان توی هیچ چیز ما کتسوراخ کیوچکی افتیاددراز میییکشییم آهسررته در مهییر سیینگین
 -مییینبررره سرررختیجیییدا شیییدم از تیییو

(اختصاری)53 :1933 ،
 1.1موریانییه شییک النییه کردنیید در دل و دییینم
(موسوی)11 :1933 ،
میییییان بسییییتری از خییییاطرات مختییییرت
(اختصاری)51 :1933 ،
تییییو بییییه سییییختی مییییرا ادامییییه شییییدی
(اختصاری)113 :1933،
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کاربرد ضمایر
(جدول شماره چهار؛ کاربرد بسامد ضمایر)
پرنده کوچولو نه پرنده بود

( من 993 :بار ) ( تو 921 :بیار ) ( او 11 :بیار ) ( میا 21 :بیار ) (
شما 91 :بار ) ( ایشان یا آن ها ) ( ضمایر مشترک 151 :بار )

فرشته ها خودکشی

( من 115 :بار ) ( تو 32 :بار ) ( او 12 :بار ) ( ما 11 :بار ) ( شما:
 11بار ) ( ایشان ) ( ضمایر مشترک 33 :بار )

یک بحث فمینیستی

( من 32 :بار ) ( تو 35 :بار ) ( او 9 :بار ) ( اما 11 :بار ) ( شما) :
( ایشان ( ) :ضمایر مشترک 51 :بار )

نه کوچولو

کردند

قبل از پختن سیب زمینی ها
آن ها

( من 13 :بار ) ( تو 11 :بار ) ( او 1 :بار ) ( ما 25 :بار ) ( شما ) :
( ایشان ( ) :ضمایر مشترک 91 :بار )

اقلیت

( من 95 :برا ) ( تو 22 :بار ) ( او 9 :بار ) ( ما 21 :بار ) ( شیما) :
( ایشان 1 :بار ) ( ضمایر مشترک 11 :بار )

گریه های

( من 35:بار ) ( تو 15 :بار ) ( او 9 :بار ) ( ما 2 :بیار ) ( شیما1 :
بار ) ( ایشان ( ) :ضمایر مشترک 11 :بار )

میخانه ی بی خواب

( من 151 :بار ) ( تو 213 :بار ) ( او 1 :بار ) ( ما 3 :بار ) ( شیما:
 1بار ) ( ایشان ( ) :ضمایر مشترک 21 :بار )

چسبی به نام

( من 11 :بار ) ( تو 33 :بار ) ( او 2 :بار ) ( ما 11 :بار ) ( شما1 :
بار ) ( ایشان ( ) :ضمایر مشترک  29 :بار )

امپراتور

زخم
نمونه هایی از کاربرد من

من در نقش نهاد؛مفعول؛ نقش مضاف الیه؛متمم:
 -حاال برقص ،رقص ...در آغوش مین بیرقص

میین مییرد مییی شییوم و ...تییو ماننیید زن بییرقص

 -من سربلند غییرت خویشیم در ایین مصیاف

(موسوی)919 :1933 ،
تییییق رقییییب الییییق بیییر تییین نشسیییتن اسیییت

مرا بازیچهی خود ساخت چون موسی که دریا را
 -من خواستگاریات آمده گریسیتی مین را

(نظری)51 :1933 ،
فراموشییش نخییواهم کییرد چییون دریییا کییه موسییی را
(نظری)21 :1933 ،
در اسیییتکان افتیییادی دو چشیییم روشییین را

تحلیل کارکرد آوایی و نحوی واژگان در غزل پست مدرن دههی هشتاد 888 /

(موسوی)51 :1933 ،
کمترین کاربرد ضمیر من در نقش مفعولی بود.
 اکنون که میل درست به با من نشسیتن اسیت -اسیییم مییین مـیییل فحیییش ناموسیییی

تقییدیر میین چییو گییرد بییه دامیین نشسییتن اسییت
(نظری)51 :1933 ،
وسیییییط شیییییعر رییییییز رییییییزت بیییییود
(موسوی)53 :1933 ،

ضمایر «من و تو» بیشترین بسامد را دارند و در بسیاری موارد مضاف الیه واقع شدهاند.
اصییالً بییه میین میییآییید آقییا! اییین قضییایا؟!
 وقتی لزج هستم به من چیه عشیق بیازی(موسوی)211 :1933 ،
 بیییییاش!! مـیییییل فیییییروغ غمگیییییینم -دل برده از مرن آن کیه زمین دل برییده اسیت

تلفییییین را بیییییه مییییین جیییییواب بیییییده
(اختصاری)33 :1933 ،
دیگییییر در اییییین قمییییار نباییییید زیییییان هییییم

(نظری)21 :1933 ،
«این تنها یک ضمیر اول شخص است که در برخی از شعرها به ویژه عاشقانهها و تغنیها و  ...نمودار اسیت .مسیأله
ویژهای را در قبال مسائل عام انسانی ارائه نمی دهد .و نشان دیدگاه خاصیی نسیبت بیه جهیان و انسیان و جامعیه و
شکست و پیروزی و مبارزه و  ...نیست .این گونه « من » و مناسیبات خصوصیی و خاصیش را در شیعر بسییاری از
شاعران میتوان دید و دریافت»( .مختاری ،بی تا)123 :
نمونه هایی از کاربرد «تو» در نقش نهاد ،مضاف الیه و متمم:
تفنیییگ داری و بایییید کیییه قتیییل عیییام کنییید
 ترروفکییر مورچییههییایی بییدون آذوقییه آدامس میجوی و فکیر میی کنیی شیاید میمیرم از فرط ترو و هرگیز نمیی مییرم -این بار نهان از همگیان دل بیه تیو بسیتم

( موسوی)253 :1933 ،
گلولییییهای کییییابوس تررررو را تمییییام کنیییید
(موسوی)253 :1933 ،
تییا بشیینوم بعیید از تصییادف ،جیییق بوقییت را
(موسوی)111 :1933 ،
اییین عشییق نییه شایسییتهی افسییانه شییون بییود
(نظری)51 :1933 ،

کاربرد ضمیر او
 -کشید خیط کجیی بیر اسیم او در لیسیت

نگییاه کییرد بییه سییاعت :هنییوز وقییتش نیسییت!

 -از عشق دارم درد و از چشیمان او غیم را

(اختصاری)31 :1933 ،
قییایم شییدم در پشییت تییو فیییش حقییوقم را
(موسوی)111 :1933 ،

نمونه ابیاتی از کاربرد ضمیر ما
 -میان میا خیزه و گیوش میاهی و تشیتک

و بییییییاهمیّتیییییی دو قیییییایق کوچیییییک

 -دیییدار مییا تصییور یییک بییینهایییت اسییت

(اختصاری)1 :1933 ،
بیییا یکیییدیگر دو آینیییه را روبیییه رو مکییین
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(نظری)21 :1933 ،
کاربرد ضمیر شما
 -سییه چییای تلییخ کنییار لبییان قنیید شییما

کییه قییورت داده تییو و جملییههییای « اصییال ً» را

 -مییرا زدنیید بییه شییهر شییما چییه مییی دانییم

(موسوی)51 :1933 ،
شییرابی آمییده اسییمش نگییاه کییردن توسییت
(فرجی)11 : 1933 ،

کاربرد ایشان
 -خلق میگویند :ابیری تییره در پیراهنیی سیت

شییاید ایشییان راسییت میییگوینیید ،شییاید شییاعرم
(نظری)11 :1933 ،

در این ابیات شعری که مورد بررسی قرار گرفت ضمیر ایشان کم کاربردترین ضمیر بود.
کاربرد ضمایر مشتر
نمونههایی از ابیات که در آنان ضمایر مشترک به کار رفته را میآوریم:
راحییت بکیین خییودت را از غصّییه کسییی کییه...
 لبهیای خنیده دار بچسیبان بیه صیورتم -گنجشییک پییر ،پییر وسییط بییازی خییودت

(اختصاری)11 :1933 ،
گنجشییک بیییپرنییدهی بییی پییر پیییاده شییو

 -بییاد پیغییام رسییان میین و او خواهیید مانیید

(موسوی)135 :1933 ،
گرچه خود بی خبیر از بوسیهی پنهیانی ماسیت
(فرجی)11 : 1933 ،

در بیشتر ابیات «من» و «تو» با هم به کار رفتهاند:
 -امّا تویی کیه نیسیتی از در خیوش آمیدی

و حییرفهییای مسییخرهای کییه بییه میین زدی

(موسوی)131 :1933 ،
«  ...گرایش به فردیت فقط در نهاد ادبی متدوال بود بلکه در همهی سطوح جامعه جلوههای آن را میتیوان مشیاهده
کرد و در همه جا هم همان دو نتیجهی فوق را به همراه داشت .آیا توجه کرده اید که مردمان کوچه و بیازار چطیور
با جرئت و جسارت درباره مسائل مهم جهان اظهار نظر میکنند؛ آن هم اظهار نظرهایی کیه غالبیاً برسیاختهی ذهین
خود آن هاست و در کشکول هیچ بقالی یافت نمیشود.این ،نتیجهی تودهای و فراگیر شدن خصلتی است که بیشتیر
به کار نخبگان و فرهیختگان میآید «.گرایش به فردیت » و « عرفان » از این جهت کامالً به یکدیگر شیباهت دارنید؛
هر دو پدیدارهایی هستند که در جامعهی ایران دو نتیجهی کامالً مـبت و منفی برجای گذاشتند :در سطح نخبگان بیه
ظهور جریانهای خالق منجر شدند و در سطح تودهها به فساد خود و جامعه »( .زرقانی)11 -11 :1931 ،
حدود %91ضمایر من و تو در نقش مضاف الیه %21 ،در نقش نهاد %21 ،در نقش متمم و  %11در نقش مفعیولی بیه
کار رفتهاند.
ضمایر متصل
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری گاه در به کار بردن ضمایر متصل به اسم میانجی را حذف میکنند به این نمونه ها
نگاه بیندازید:
مـییل خییودش کییه خسییته شییده از دروغ هییام
 سیییگار پشییت سییر جییام پشییت جییام -اگر که بوت به دسیتم رسید مییان کتیاب

(موسوی)133 :1933 ،
بییه طرفییهی العینییی ردّ هفییت خییوان بکنیید !!
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 -بییه راهییت افتییادم ،از بلنییدی شییبهییام

( همان)131 :
مییدام دل دل یییک بوسییه گوشییهی لییب هییام

(اختصاری)12 :1933 ،
که این روش در فارسی معیار نوشتاری متداول نیست .این شیوه در آثار موسوی بسیار پر رنگتر است .این شیوه در
زبان مجاوره پرکاربردتر از زبان نوشتاری است .در ادب فارسی رابطه فراوانی کاربرد من و تو و قالب غیزل بییش از
اجتماعی بودن بر جنبههای فردی و عاطفی شخصی شاعران متکی است .قالب غزل بیه خیاطر پیرداختن صیرف بیه
عشق -در ادبیات کالسیک همواره جوالنگاه ضمایر مفرد من نماد عاشق و تو نماد معشوق بوده اسیت .پیس ارتبیاط
مستقیمی بین غزل و ضمایر من و تو بوده است امروزه نیز در نگرش پست مدرن و گرایش به فردیت .این ضمایر به
شکلی دیگر عر اندام می کنند و بیدلیل نیست که شما و ایشان در غزل این همه کم دیده میشوند.
نا آوا ها
گرگر ،دین دین ،گرومب ،جر واجر ،تیک تاک ،رنگ رنگ ،چک چک ،شرشر ،جیز جیز ،تیق تیق ،قییژ قییژ ،چیک
چک ،جنج جنج ،قل قل ،خش خش ،تف ،جیرینگ ،خرت خرت ،قارقار ،قورقور ،جیک جیک ،میومیو ،قدقیدا ،قیاه
قاه ،های های ،هق هق  ،الال.
 و من که سوختم از  ....از چه  ...هیچ چییز نبیودو من کیه تیب شیدم و تیب کیه کیردم و گُرگُرر!
(موسوی)213 :1933 ،
 تیشیرت ،چسیب و عکیس  metalآسیمان غیمدیررن دیررن ...صییدا ...موبایییل خییدا ،خلییق ناسییپاس
(همان)131 :
درد فیییییرو ریخیییییتن کیییییاخ اسیییییت!
 دارو گرومررررب زنییییدگیام مـییییل(همان)212 :
 -موشیییی از پشیییت تخیییت مییییگیییذرد

در تییینم گرییییهای سیییت جرررر واجرررر
(همان)31 :

 -حاال زمین که من بخورد زخیم مییشیوم

حاال صدای بامب

 -من عقب مانده ،مین جلیو ،عقیب مانیده

و زمان سرگردان تیک ترا  ،تییک و تیاک

لگد ...فیل ،فییل ،فییل!
(همان)151 :

 -که دن

دن

خبر میدهید بیه دنییا ،میرگ

(همان)291 :
چه فکیر پیر هیجیانی! چیه هسیتی ملموسیی!!
(همان)223 :

 -سقوط کن ،از لوله به آسمان چک چرک

صعود کن به زمیین :بامیب! کفتیر مضیحک

 -باران گرییههیای تیو شرشرر گرفتیه بیود

و شییعر رنییگ و بییوی تنفییر گرفتییه بییود

 -جیز جیز جیررز سییرخ میییشییود

تیییییابلوی گییییییج در مییییییان خیییییون

 -تتقتتق ترَ ترَ تق تق  ...به شیعر کوبییدی

(موسوی)111 :1933 ،
کسییی نیامیید بیییرون ...و پشییت در مییردی

 -که قیژ قیژ خطوطش به میرگ مییسیابد!

(موسوی)13 :1932 ،
میییان چیییزی کییه ،زنییدگی سییت در ظییاهر

(همان)231 :
(همان)213 :
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 -یک زن فسیل خشک شیده از گذشیتهاش

(موسوی)222 :1933 ،
در چییک چییک مییداوم بییاران دقیقییه بعیید

 -جررنج جرررنج دو تییا قیلیییه در جییییب

(موسوی)33 :1932 ،
جییییییق جییییییق عصییییییانگیییییر هیییییم

 -صیییدای قرررل قرررل آب سیییماور نفتیییی

(اختصاری)11 :1933،
« بیا بنشین و یه چیزی بخور ،کجا رفتی؟»
(همان)115 :

 -خرررش خرررش گیییاز روی نوشیییابه

پیییییییرش فکرهیییییییای سیییییییردرگم
(همان)93 :

 « با احتیاط حمیل شیود کیه شکستنییی....جیرینرر بغییض کسییی در گلییو شکسییت
(موسوی)1 :1933 ،
 میییییز اول  :نییییوک شکسییییته شییییده ،خرررررت خرررررت تررررو در مییییداد تییییراشمیییییز آخییییر  :نگییییاه میییین بییییه خییییودم! نامییییههییییایی کییییه واقعییییی تییییر بییییاش
(موسوی)99 :1933 ،
صدای موجودات زنده
 -قارقررررار کییییالغهییییا میییییگفییییت

یکییییی بییییود و هیییییچ وقییییت نبییییود

 -قورباغیام مـیل  ...از همیشیه مییوزغیم

(موسوی)119 :1933 ،
قررور قررور  ...آزادی قورقییور  ...زیییر زن
(موسوی)135 :1933 ،

 -یک حس تیازه مـیل « مییو » ،نیه ! « میرو میرو»

کیییه جیییا نشییید درون شیییما واژههیییای پییییر
(همان)9 :

نا آواهای انسانی
 ادیسیییون قررراه قررراه مییییخندیییید در انتظییار کسییی آن طییرفتییر از تلفیین صییدای خیییس کمربنیید و نالییهی پییاییز -ال ال الالالی الی الالی الالی

سیییییمهایییییت بییییه هییییم زدنیییید مییییرا
(موسوی)13 :1933 ،
در انتیی ...های تیو را های هرای زن از میرد
(همان)39 :
و بعد مییپاشید خیون بیه هرق هرق بسیتر
(همان)219 :
که عشق عقیل را بیه تمسیخر گرفتیه بیود!!

(همان)12 :
در شعر شاعران پست مدرن به دلیل بسامد باالی واژگان گریه طبیعتاً بسامد واژه هیق هیق نییز بیاال مییرود .کیالغ،
قورباغه و انواع پرندگان نیز جزء حیوانات پر کاربرد شعر موسوی و اختصاری هستند پس صدای آنان نیز بیه شیکل
طبیعی با فراوانی بیشتری دیده میشود .یکی از نکات قابل توجه تنوع صداهای پیرامون ما در شعر این شاعران است
و توجه و اهمیتی که آنان برای صداهای اطرافشان قائل هستند .به نظر میرسد مهدی موسوی حس شنوایی حسیاس
و بسیار تحریک پذیری دارد.

تحلیل کارکرد آوایی و نحوی واژگان در غزل پست مدرن دههی هشتاد 883 /

اسم صوت
در این اشعار اسم صوت های متنوعی به کار رفتهاند .نظیر آه /افسیوس /هییس /آخیی /حییف /وای /آی /اَه /درییق/
آوخ /ای کاش /وای /خوشا /تف.
مییییخیییواهم از شیییما بنویسیییم برایتیییان
 مییییمییییرم –آه! تیییا بنویسیییم برایتیییان(موسوی)11 :1932 ،
 و زن که دست که پا میزند به پیوچی میردو مرد دست  ...که پا مییزنید ولیی افسروس
(همان)21 :
 [ دکتر اشاره میکند این سمت را / ...هی !» /مرده است یک نفر وسط تخت  (. 11فاطمه اختصاری)35 : 1933 ، حیف ،آنها که بالشان دادم ،شاخه شاخه پرییدهانید از میناز رفیقیییان راه مییییپرسیییی؟پیشترهیییا برییییدهانییید از مییین
 من شاعرم چیه سیود کیه « سیعدی» نمییشیوم ای کییاش سیینگی در کنییار سیینگهییا بییودم میین گلییی پژمییرده بییودم در کنییار غنچییههییا -پییر میییکشییی و وای بییه حییال پرنییدهای

(فرجی)12 :1933 ،
مییین « مهیییدی»ام دریرر کیییه موعیییود نیسیییتم
(فرجی)31 :1933 ،
آو که من کیوهم ولیی دور و بیرم خیالی سیت
(نظری)11 :1931 ،
گل فروش ای کاش با آنهیا میراهم مییفروخیت
(همان)13:
که پشت میلهی قفسی عاشیقت شیده اسیت

(نظری)99 :1933،
از بین اسم صوتها « آه » پرکاربردترین بود .فضای عاطفی حاکم بر این دوره شعری غیم و انیدوه و بسیامد بیاالی
گریه میتواند با این نکته مرتبط باشد « .افسوس  ،دریق ،حیف نیز در مرتبههای بعد قرار میگیرند .نکته جالب دیگر
این است که بار عاطفی غم بر این اسم صوتها مستولی است .و شاید در شرایط زندگی فردی ،سیاسی و اجتمیاعی
شاعر بتوان به جستجوی این پیوندها رفت.
کاربرد فعل امر و نهی
(جدول شماره پنج؛ بسامد فعل امر و نهی)
پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو

232

فرشتهها خودکشی کردند

112

یک بحث فمنیستی قبل از پختن سیب زمینیها

111

اقلیت

93

آنها

11

گریههای امپراتور

93

چسبی به نام زخم

55

میخانه بیخواب

112
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طبق یافتههایی که در جدول باال آورده شده است در ابیات این مجموعه اشعار دیدیم که شاعران در برخی از ابییات
شاعر حتی چند فعل امر به کار میبرد و با توجه به نقش فعل در تعیین حیطهی معنایی شعر بسیار میؤثر اسیت پیس
جمالت را نیز از لحاظ معنایی امری میسازد .مخاطب شاهد آن است که بییشتیرین بسیامد در پرنیده کوچولیو، ...
میخانهی بیخواب  ،فرشتهها خودکشی کردند و یک بحث فمنیستی ...است.
به حلق آویز ،دارای که از دست تو خواهد رفت
 به مرگی آسمانی فکر کن! محکیم قد برردار(همان)
سراسییرم هیجییانیسییت کودکانییه برررقص
 برقص و چر بزن چر چیرخ عباسیی(فرجی)31 :1933،
زن پشییت گوشییی تلفیین گریییه میییکنیید
 دیگر نشو ،نباش ،نکن  ...گریه مییکنید!(موسوی)31 :1933 ،
در برخی از موارد از فعل نهی استفاده میگردد که همان امر منفی است که بسامد فعیل امیر از نهیی بیاالتر اسیت .و
بیشتر از  31درصد این فعلها امر هستند .در برخی از اشعار که غالباً غزل هستند فعل امر به عنوان ردیف مییآورد
که باعث فراوانی آن در برخی از مجموعه شعرها همین عامل است .اینکه آیا شاعر اینهمه امیر و نهیی را در شیعر
خود بیاورد چه کارکردی دارد میتوان به کتابهای معانی مراجعه کرد و دالیل آن را یافت .بیی شیک فعیل امیر در
ترغیب مخاطب بسیار مؤثر است از این رو بررسی این شکل فعل با کارکرد ترغیبی زبان مرتبط است.
ناتما ماندن جمالت
نمونه هایی از این جمالت ناتمام :
یییک متییه  ...بییاال ...بعیید پییایین ...بعیید بییاال...
 کییه تییوی سییوراخم مییرا دنبییال میییکییرد ... -میین شییبیه پنجییره ای ،وا شییدم بییه...

(موسوی)211 :1933 ،
رو بییه سییمت پنجییرهای ،غیییر قابییل تفکیییک

 ... -و مرد کیفش را از کنار خیود برداشیت

(موسوی)295 :1933 ،
و مییرد کیییفش را روی پییای خییویش گذاشییت

 ... -و دستهای کسی پرت میکند مین را

(موسوی)111 :1932 ،
بییه سییمت بییودن و بییه سییمت میین نبییودن را

 و بعد حرکیت سیرباز از « کجیا » بیه « کجیا» -که تکان ...کیه تکیان ...تکیان مییخیورد

(اختصاری)31 :1933 ،
شیییروع قصّیییه یکیییی بیییود ...مـیییل قبلیییی بیییود!
(اختصاری)12 :1933 ،
تییییییو خییییییودت روبییییییروی دیییییییواری

(موسوی)112 :1933 ،
در دو نمونهی باال کلمهی ناتمام است نه جمله ی ناتمام اما در میانهی جمله آمده است .و هم کلمیه تیو هیم جملیه
ناتمام مانده است:
از دادن تمییییییامی  ...در جشیییییینواره هییییییا
 تشییکیل نوظهییوری مشییتی سییتارههییا(همان)23 :
 -حلقهای در انگشیتم ...و یکیی در گوشیم

کیییت و شیییلوارم را بیییا نفیییرت مییییپوشیییم
(موسوی)21 :1932 ،

و یا در آثار نظری فرجی و حسینی :
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 -بییا نیییت بهشییت اگییرم آفریییده اسییت

میییرانییدم بییه سییوی جهیینم چییرا خییدا...

 -روزی قرار شید برسییم آخیرش بیه هیم

(نظری)31 :1933 ،
حییاال بگییو پییس از نرسیییدن قییرار چیسییت؟...

(فرجی)111 :1933 ،
تعداد این دسته از ابیات از گروه بعد بسیار کمتر است .یعنی بیش تر ...و جمالت ناتمام در میانه شعر آمدهانید و در
چسبی به نام زخم هیچ گاه  ...در پایان بیت نیامده بود .در میانهی بیت میآید.
خوشیییبختی همیییا بنشییییند بیییه شیییانهات
 من یک مترسکم که به دوشم ...خیدا کنید- -در سجده توبه کردم و پایان گرفیت کیار

(فرجی)53 :1933 ،
تییا کییه گفییتم السییالم علیییکم  ...شییروع شیید

 -عاشق نمی شوی سر ایین شیرط بسیتهام

(نظری)11 :1933 ،
نییه ...حاضییرم ببییازم و مییال خییودم شییوی

 -مییرا در آینییه میییبینییی و هنییوز همییانم...

(فرجی22 :1933 ،
تیییو را در آینیییه مییییبیییینم و هنیییوز همیییانی

(نظری)99 :1933 ،
اما نکته مهم این است که در این مورد نیز بین این دو دسته تفاوت است فراوانی جمالت ناتمام در آثار اختصاری و
موسوی چندین برابر آثار فرجی ،حسینی و نظری است .در شعر این سه نفر آخر جمالت ناتمام در میواری اکیراه از
تمام کردن برخی جمالت ،به فکر انداختن مخاطب برای حدسزدن جمالتی که چندان دشوار نیست ،میباشد و ییا
مسائلی است که شاعر از یاد آوری و تکرار آن اکراه دارد و به شکلی خود این جمالت را که به ذهنش خطیور میی-
کنند سانسور میکند .در صورتی که میل به پایان نپذیرفتن جمالت و گسترش ییافتن آنیان در ذهین مخاطیب دلییل
اصلی ناتمام ماندن جمالت در آثار موسوی و اختصاری است .شیوهای که در داستان های پست مدرن نیز خودنمایی
میکند به ویژه در پایان بندی شاعر به مخاطب اجازه پایان بندی یا سلیقه و عالقه وی را میدهد.
کافی ست فقط خواننده سه اثر مورد نظر ما -آثیار موسیوی و اختصیاری -را در دسیت گرفتیه ورق بزنید یکیی از
مواردی که چشم از ورق زدن صفحات این آثار میفهمد حضور فراوان جمالتی اسیت کیه ناتمیام رهیا شیدهانید و
جملهها بدون آن که معنا و ظاهرشان کامل شود فقط با گذاشتن  ...رها میشوند.
نتیجه گیری
در زبان غزل پست مدرن فخامت و شکوه غزل کالسیک و صمیمیت غزل های معاصر دیده نمیشود .شاعر بدون
وسواس اجازه میدهد هر واژهی غیر شعری نیز لجام گسیخته وارد عرصهی شعر شود .موسوی سعی میکند از
امکانات تصویری حروف – تایپوگرافی – برای افزودن به موسیقی کالمی ،مرموز کردن زبان وحتی کمک به تداعی
معنای بهتر بهره بگیرد.
در بررسی کارکرد آوایی توجه خاص موسوی و اختصاری به ویژه موسوی به واج آرایی بسیار فراوان و قابل
توجه بود .در پرندهی کوچولو فقط با ورق زدن نیز میتوان قضاوت کرد که شاعران از واژگان و جمالت التین
فراوان استفاده میکنند .گاه ملمع فارسی – انگلیسی میسراید .شاعر معتقد است باید از انرژی موجود در واژگان غیر
فارسی برای غنی کردن وزن این اشعار بهره جست گاه نیز در یک واژه یک واج چندین بار تکرار میشود تا در
تداعی معنا به شاعر کمک کند مـالً «فرووووووو رفتیم» را به شکلی مینویسد که این غرق شدن را در خویش
تداعی کند یا «بااااااد» را این گونه میآورد تا مخاطب بهتر وزش باد را در ذهن خود تصوّر کند .در تاریخ ادبیات
کاربرد واژگان تخصصی علوم مختلف ما را به یاد شاعرانی چون خاقانی  ،منوچهری و انوری میاندازد .موسوی نیز
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به آوردن کلمات تخصصی و نیمه تخصصی و التین در شعر خود بسیار عالقه مند است .ولی اختصاری به نسبت او
از این واژگان کم تر ،بهره میگیرد .شاعران دیگر این پژوهش هیچ عالقهای به کاربرد واژگان التین در شعر خود
ندارند فقط در یک بیت در شعر حسینی واژهی«الیت» دیده شد .در صورتی که موسوی به کاربرد کلمات قدیمی هم
بسیار عالقه مند است و این کاربرد فراوان کلمات قدیمی زبان نظری را کهنه ساخته است .فرایندهای واژهی تشدید
و تخفیف در شعر پست مدرن فراوانتر به کار رفتهاند.
پس از بررسی واژگان و حاالت عاطفی برجسته در این شعر ،واژگان عشق ،گریه ،غم و غصه ،خسته ،درد ،نا
امیدی و بدبینی ،انتظار و پوچی آن ،بی تفاوتی ،ترس و هراس و تنهایی بسیار پر بسامدتر از دیگر واژگان بودند .به
نظر میرسد پست مدرنها بیشتر دوست دارند انسان زندگی به دور از اجتماع داشته باشد و خود متکی باشد .به
همین دلیل ضمیر من و ضمیر مشترک خود در شعر پست مدرن پر کاربرد است.
پست مدرن ها مسائل سطحی نگاه میکنند و به اهداف واال و آرمانهای بزرگ انسانی نمیاندیشند عشق در
اشعارشان با سکس و تخت خواب آورده شده است و تنهایی آن ها با گریه ،درد ،ترس و غم پیوندی جدایی ناپذیر
دارد .شاعر از کلمات رکیک فراوانی استفاده میکند و نسبت به همه چیز بی تفاوت است و ابیاتی از این فحاشیها
نیز خطاب به خود شاعر سروده شده است.
در بررسی کارکرد نحوی مخاطب شاهد کاربرد فراوان افعال منفی و جمالت سؤالی است .افعال امر نیز آن قدر
فراوانند که نمیتوان حضورشان را نادیده گرفت و در شکل گیری کارکرد ترغیبی زبان بسیار مؤثر است ولی بیشتر
این افعال امر احساسی اند مانند :ببین؛ گوش کن ،بگو و  ...نه کنشی .در این میان افعال امر از نهی بیشتر به کار رفته-
اند .نام آواها و اسم صوتهای متنوعی در شعرها دیده میشود نام آواها را میتوان در سه دسته بندی صدای
حیوانات و آواهای پیرامون ما ،و طبیعت و نام آواهای انسانی تقسیم نمود.
شاعران پست مدرن برای تغییر ساختار نحوی زبان بسیار تالش کرده اند که به نوآوریهای زبانی بپردازند و با
هنجار شکنیهایی که پر تکرارند از دستور زبان معیار ما فاصله میگیرند .برخی از نقشهای دستوری مانندِ صفت،
قید ،ضمایر و حرف اضافه بسیار به کار رفته اند .دربارهی صفت میتوان گفت که صفات منفی پرکاربرد هستند.
صفاتی که یا فرمول ساخت آن ها با بی ،ناو بدون ساخته شده است یا بار معنایی آن منفی است .قیدهای تنوین دار
بسیار پر تکرارند و برخی قیدهای مختص مـل هرگز ،همیشه و  ...نیز در گوشه و کنار شعر پست مدرن دیده می-
شوند .ضمیر من و تو در بین دیگر ضمابر بسیار بیشتر به کار رفتهاند .که به توجه به فردیت در نگرش پست مدرن
مرتبط است .موسوی و اختصاری حرفهای اضافهی فراوانی را در جمالت خود به کار میبرند .این حرفها در
جای جای مصرعها حتی آغاز دو مصرع یک بیت آمدهاند .گاه تناسبی با فعل و دیگر اجزای جمله ندارند و چون
بسیاری از این حرف اضافههای به اسم یا قید هستند .و قابل حذفند و فعل جمالت به این توصیفات و توضیحات
فراوان نیازی ندارند .اما شعر پست مدرن هیچ کالمی را با ایجاز بیان نمیکند.
در شعر پست مدرن از واژگان محاورهی فراوان استفاده شده است و هم جمالتی که به شکل گفتگوهایی بین
شخصیتهای این شعر آمدهاند .در حقیقت پس زمینهی برخی از اشعار به یک صفحه نمایش یا یک داستان شبیه
است اما نکته قابل توجه ناتمام ماندن این داستانها و در هالهی ابهام بودن عناصر داستانی در این اشعار است .در
شعر پست مدرن بسیاری از جمالت کوتاه و بی فعل همراه با ...به شکلی رها شده تا مخاطب با سلیقهی خود آن را
تمام کند و یا جمالت بلند ،پر از تکرار و بی فعلند.
شک و تردید در جای جای شعر پست مدرن و حتی از فراوانی این دو واژه و کلمهی و شاید قابل درک است.
در برخی از ابیات نیز رگه هایی از شک جریان سیالی دیده میشود .در این شعر ،شاعر به اخالق و دین مضامینی از
این دست نپرداخته است .خدا با ویژگیهای انسانی و گاه حتی لحن توهین آمیز آورده شده است .و با کلمات
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رکیک در ابیات این شعر هم نشین شده است .پست مدرن به جبرگرایی عالقه نشان میدهد و این موضوع از ابیات
شعر این شاعران آشکار بود.
از نظر پست مدرن ها پرداختن به تاریخ امری پوچ است چون آرمانی ارزشمند ندارند پس ضرورتی برای قهرمان
پروری ایشان وجود ندارد ،گرایش به تفکرهای فمنیستی در این شعر دیده میشود .موسوی و بیشتر از او اختصاری
از نمادهای زنانه متنوعی در اشعار خود بهره میگیرند نگاه اختصاری به زن عامی نگاهی از روی تحقیر و سرزنش
است .شاعر از رنجهای زنی که گاه مادر اوست و یا از دردهای زنی که خود اوست و به شکلی روایت درد زن
جامعه .پدر در شعر او یک انسان ظالم ،معتاد ،بی عالقه به خانواده به تصویر کشیده شده است و در مقابل آن مادر
زنی رنجکش ،عاشق خانواده با چمدانی آماده برای ترک منزل .نکته جالب در شعر موسوی از برادر یا خواهر شعر
نسروده فقط خیانت برادر میگوید که به نوعی با شعار همراه است و در شعر اختصاری جز امام حسین ( ع) و
کافکا نام هیچ مردی در شعر او نیامده است .اما نام چند در شعر شاعر دیده میشود که زمانی عامی است و کارها و
دغدغههایشان از طرف اختصاری مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیرد .نمادهای متنوع زنانه در این اشعار دیده می-
شود.
تصویرهای شعری پست مدرن پیچیده ،عجیب ،هراس انگیز و غیر واقعی به نظر میرسند این تصاویر غیر قابل
فهم سبب پیچیدگی این نوع شعر میگردند .البته نوآوریها و هنجار شکنیهای نحوی نیز در این مقوله بسیار مؤثرند
این اشعار دچار بیماری بی موضوعی هستند .جمالت ناتمام ،تکرارهای فراوان باعث شدهاند این اشعار نیز با وجود
پایین آوردن سطح شعر ،سبک شعری این شاعران را به سبکی خاص تبدیل گردد .نام حیوانات متنوعی در شعر این
شاعران آورده شده است که میتواند آن را با طنز پردازی ،میل به کاربرد نمادین این حیوانات مرتبط دانست .شاعر
حتی خود را با برخی حیوانات تشبیه کرده است و به شکلی با مسخ شاعر در برخی از ابیات روبرو هستیم .این
ابیات برای مخاطب بسیار عجیب و شگفت انگیز است.
دربارهی کاربرد عالئم نگارشی یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست .فراوانی جمالت عجیب و هنجارشکنانه-
ی دستوری و تصاویر شعری پیچیده و جمالتی که بسیار غیر واقعی به نظر میرسند سبب شده است موسوی و
اختصاری در جای جای شعر خود عالمت تعجب گاه حتی تا چند بار تکرار آن استفاده کنند .عالمت سؤالهای
فراوان در گوشه و کنار این اشعار به چشم میخورد .ما معموالً عالمتهایی مانند [ ]  ، ، ، ،و  را در شعر
فارسی بسیار کم میبینیم اما همهی این عالمتها و چند عالمت دیگر در شعر پست مدرن به شاعر در القای معنی
یاری میرساند .در مواردی دیده میشود که گیومه برای اسمهای خاص به کار نمیرود یا در کنار واژگانی که خاص
نیستند به کار میرود .عالمت  ...برای جمالتی که ناتمام میمانند به کار میرود.
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