
 فرم در غزل معاصر

 (آذرپیک آرشبا تکیه بر اشعار )

 پروین احمدی، مهوش سلیمانپور

و شکل ظاهری شعر  فرم فراتر از قالب بوده ویکی از ارکان اساسی شعر فرم  چکیده:

 داشتن شکل ظاهری یکسان، رغمعلین بسیاری از شاعرا هایغزلاست به همین دلیل 

 یموعهمجبه عنوان یکی از ارکان اساسی شعر، با یکدیگر متفاوت هستند. در واقع فرم 

 تصویر و موسیقی شعر است. ،زبان از قالب، ایپیوسته

بهره  آنهایی است که شاعران برای بیان محتوا از یکی از هنجارگریزی نوآوری در فرم،

از  آذرپیک آرش .گرددمیخاص شعری و خاصه در غزل  و صاحب سبک گیرندمی

در فرم  هانوآوریل با انواع معاصر است که برای ایجاد فضایی تازه در غز سرایانغزل

 آذرپیکی هانوآوریانواع  در قالب سنتی غزل زده است. هنجارشکنیدست به  غزل،

و مشخص خواهد شد که  ژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر این پ در غزل،

او  توانمیو  را وارد غزل معاصر کرده است ایتازهلحاظ فرمی هوای  از آذرپیکاشعار 

 را یک شاعر نوگرا به شمار آورد.

 آذرپیک ارگریزی، فرم، عناصر فرم،کلید واژگان: هنج

 مقدمه:( 0_1)

 فرمالیسم:

تن بر شکس آنچیزی جز شکستن نرم زبان عادی نیست؛ یعنی جوهر  حقیقتشعر در 

( فراهنجاری یا 241: 1381 ،شفیعی کدکنی)هنجارهای منطقی زبان استوار است. 

را برای  آنانگلیسی  شناسزبان« جفری لیچ»است که  اصطالحی انحراف از زبان،

و زبان شعر را از  شوندمیترفندهایی به کار برده که موجب برجستگی کالم شاعر 

 ازیسبرجستهرا  آن« موکاروفسکی»ان چیزی که ؛ همبرندمیسطح زبان معیار فراتر 



ر ؛ اما دکندمیاجتناب  سازیبرجستهزبان علم( از )زبان معیار  . به اعتقاد وی،نامدمی

لی و تا زبان خود را به نمایش بگذارد، شودمیرانده  زمینهپسزبان ارتباطی به  شعر،

 (90: 1371 موکاروفسکی،) ساخت. برجستهزبان را تمام عناصر  توانمیبه هر حال ن

نقد ادبی است که در خالل جنگ جهانی  هایمکتبیکی از  یا فرمالیسم، گراییصورت

قالب  و برای شکل و دانستندمیضوعی زبانی وم صرفاًاول شکل گرفت. اینان ادبیات را 

در  گرایانصورت( 73_57: 1395 ،سراج و برکتی) بیش از محتوا ارزش قائل هستند.

 یحوزهه نه ب پرداخت، «متن»باید فقط به خود  یل اثر ادبی بر این باورند کهنقد و تحل

اعر شبیرون از قلمرو ادبیات و این خود اثر ادبی است که اهمیت دارد؛ بدین معنی که 

 و چرا؟ که از چه سخن گفته است نه این یا نویسنده، سخن را چگونه بیان کرده،

 همان()

 -2شکل  -1»فرم آمده است:  برابر هنرهای تجسمی،نگ اصطالحات واژگان در فره

که  ایطریقه ( در فرهنگ کوچک آکسفورد فرم،162 1370 کرامتی،) قالبصورت، 

 the oxford) معنی شده است. ،آیدمیو ظهور  به وجودیک شیء 

minidictionary, p 196،بر  فرم از ماده و محتوا تفکیک شده و ( در تعاریف فرم

شخیص جهت تعیین و ت فرم، یمرتبهشده است، به عبارت دیگر  تأکید نسبی بودن فرم

بدیهی و در امری  _آثار هنری خصوصاً  _چیزهای مختلف  هایاختالفو  هامشابهت

لف از حافظ به لحاظ کلی ممکن به طور مثال دو شعر مخت عین حال قراردادی است؛

ولی از لحاظ وزن و یا تمثیالت به کار برده شده در  ،هر دو به فرم غزل باشند است،

وم یک مفهد توانمیشعر  «فرم()شکل یا صورت »متفاوتی باشند.  هایفرمدارای  هاآن

است که به  آنشکل درونی یا فرم ذهنی  یمسئله آنو  هم داشته باشد تریعمیق

ب ر ترکیصر مختلف یک شعر دپیوستگی عنا یمسئلهطور خالصه عبارت است از 

 (105: 1359 ،شفیعی کدکنی) .آنعمودی 



ی ز این هنجارگریزعینی ا هاینمونه تعریف فرم و بررسی انواع فرم،ضمن  الهقدر این م

ز ا آذرپیکاست. اشعار  ل و بررسی قرار گرفتهتحلی مورد آذرپیک آرشدر فرم غزل 

دوشیزه به عشق »و « _سرزمین من هایاسطورهدختر _لیال زانا »دو مجموعه غزل

 انتخاب شده است.« گرددبازمی

 تحقیق: یپیشینه( 0_2)

متعددی انجام شده است.  هایپژوهشطی سالیان اخیر،  فرم در غزل معاصر، یدرباره

ی هانوآورینگاهی به »، «زادهکاظمرقیه  ،فرم در غزل نو» یمقالهبه  توانمیاز جمله 

در محتوا  حسرت یعاطفهکارکرد » ،«یفاطمه مدرس ،بهمنی در فرم غزل محمدعلی

 ظاهری غزل نو نصراهلل امامی، شگردهای نوآوری در فرم» ،«و فرم غزل حسین منزوی

اما تا به حال  ؛دیگر اشاره کرد یمقاله هادهو  «اهلل ضروفیترو قد ورپقاسمی قدرت

تحلیل قرار نگرفته مورد بررسی و  _معاصر سرایانغزلاز _ آذرپیک آرشفرم در غزل 

 است. فردمنحصربهلحاظ این  این مقاله از و

 ( روش پژوهش:0_3)

 .است، بنیادی، توصیفی و تحلیلی ایکتابخانهروش پژوهش به صورت 

 ( مبانی نظری تحقیق:0_4)

 معرفی شاعر:( 1_4)

کرمانشاه به  شهردر  58انقالب اسالمی در سال  هایسال یبحبوحهدر  آذرپیک آرش

که در حین  چنانآنرا در ایام جنگ و آوارگی گذراند.  اشکودکیو سراسر  آمددنیا 

 ردبیرستان را در شهراهنمایی و  ،فرار از بمباران به شدت زخمی شد. دوران ابتدایی

انس و سپس لیس علوم تربیتی را ناتمام رها کرد یرشتهدر دانشگاه  کرمانشاه گذراند.

ه به پایان رساند. زندگی ادبی وی را از دانشگاه رازی کرمانشا لیسانسفوقادبیات و 

 اشادبیو فعالیت  دچار تحولی شگرف شد« طاهر شمسسید میر»پس از آشنایی با 



کرد. نخست  آغازهفتاد به پیشنهاد و تشویق استادش  یدههدوم  ینیمه رد رسماًرا 

که  تا این کردمیی خویش هادهوو اهل ذوق و ادب را سرمست از سر سرودمیقصیده 

طاهر شمس او را به استاد سید میر یحلقه گاهبهگاه شعرهایشب اندکاندک

ادبی شهر کشاند و مشغول تحقیق و تدقیق در ادبیات کالسیک شد و پس  هایانجمن

 از چندی به این نتیجه رسید که:

 باید که رسم و راه خودم را عوض کنم»

 «کنم را عوض یعنی که من نگاه خودم

و شد برای ورود ا ایدریچه «محمدسعید میرزایی»به نام  شاندوستیکی از  پیشنهادو 

 سیمین بهبهانی و تلمذ در جلسات هاینوشتهبه دنیای ادبیات پیشرو و آشنایی با 

و او بر  ختم نشود جاهمینبه  آذرپیک آرششعر ایشان، باعث شد که جستجوهای 

 و ان ادبی سایر ملل نیز گام برداشتایران به سوی شناخت جهچکاد ادبیات تئوریک 

شعر و  افزاییهمشود برای  ایجرقهمالیسم آشنا شد تا در این حین با مکتب مینی

مال و غزل مینی یعنی آفرینش غزلنو به روی غزل ایران،  ایدریچهداستان و گشایش 

 (262_261: 1396ن، و همکارا آذرپیک) به شریان ادبیات. آنگفتار و تزریق 

 یی که درهانوآوریبسیاری از »: انددانستهچنین ایشان را مبدع غزل گفتار نیز هم

 پاافتادهپیشبا انکار و بایکوت مافیای ادبی مواجه و یا بدیهی و  افتدمیادبیات اتفاق 

ات ادبی موردنیازرا به عنوان حرکتی جمعی و امری که  آنتا حدی که  ،شوندمیقلمداد 

که آغازگری داشته باشد، از جمله غزل گفتار  بدون آن ،کنندمیو زبان بوده، معرفی 

بهار  تا 77سال  که اشعار او را از_( 1383در کتاب لیال زانا ) آذرپیک آرشکه توسط 

حی علی صالکه سید گونههمانبه ادبیات ایران معرفی شده است.  _گرفتمیدر بر  80

 گذاربنیاننیز در شعر کالسیک  آذرپیکدر شعر آزاد ایران مبدع شعر گفتار بودند، 

با چاپ  1376غزل گفتار( از سال ) ژانراین  (87: 1398موالنا؛ ) غزل گفتار هستند.

سال در انتظار  5 آنو پس از  آغازآثاری در این شیوه در مطبوعات استانی و کشوری 



 نآمطرح و معرفی شد. پیش از « لیال زانا»برای نخستین بار در مجوز بودن سرانجام 

نبوده که به  _آنقوالب  یهمهدر  _شعری در ادبیات کالسیک ایران یمجموعههیچ 

 مخفف و یکلمهبا زبانی ساده و روان و عریان بدون هیچ  توأمانزبان گفتاری امروز و 

 (88همان:) چاپ شده باشد. ایشکسته

دوشیزه به عشق » و« لیال زانا» یمجموعهدو  آذرپیک آرشغزل  هایکتاباز 

ی فرم در این دو مجموعه هانوآوریکه در این نوشتار  نام برد توانمیرا « گرددبازمی

 .شودمیبررسی 

 :آذرپیکغزل  هایویژگی( 2_4)

 زبان:_1

عر به ش بخشیتنوع هایروشاز زبان گفتاری که یکی از  گیریبهرهبا  آذرپیکغزل 

گفتارگرایی در جریان شعر » است موجب پیدایش غزل گفتار در ادبیات شده است.

و فکری از زبان  خود را در سه سطح زبانی، شگردهای بالغی هایویژگیمعاصر 

ه ب ...گزیندبرمیو مردمی  پسندعامهگفتگوهای روزمره، افکار و باورهای  یشکسته

 هایقصهشناسی از جمله الالیی، مثل، حکایت، فرهنگبیانی دیگر بستر این جریان در 

اعتقادات عامیانه گسترده مردمی، باورها و  هایدوبیتیو  هاترانهعامیانه، معما، لغز، 

 بازآفرینیدیگر  ایگونههنری به  هایسازیبرجستهبا را  آنکه شاعران  شده است

احساس را  کردن باوربیش از همه  و سهولت، صمیمیت، صوت، حرکت و کنندمی

 ،عالوه بر تعریف فوق (496: 1391زاده و کمرخانی، بیگ) برای مخاطب به همراه دارد.

وع از کدام ن آذرپیکاما باید دید که  ؛تعاریف دیگری از گفتارگرایی ارائه شده است

شعر نیما، نزدیک کردن  هایمؤلفهتعریف از گفتار در غزلش بهره برده است. یکی از 

 کوشیده زبان شعرش را به آذرپیکزبان شعر به دکلماسیون طبیعی کالم است. 

ه ب غلتیدنیا  گوییسادهکه دچار  بدون آن دکلماسیون طبیعی کالم نزدیک کند،

 ،شود، یعنی در حین حفظ فخامت زبان و بازارنویسی و زبان کوچه محاوره یورطه



و  نساده، روا ،امروزین ر گرفته است. در نتیجه زبان شعرشالحن گفتاری را نیز به ک

 از زبان لوده، آسان و مبتذل است. در گریز

 محتوا: _2

دیدگان، حمایت از ستم اشقرار دارد که دغدغه بشردوستی در ردیف شاعران آذرپیک

مضمون اصلی  ،در کل بوده و تالش برای رسیدن به کمال رنج زنان و غم مردان و

پرداختن به زندگی رئال و دردهای اجتماعی  «لیال زانا» یدر مجموعه شآثاراغلب 

ر به عشق و دیگ ایدریچهاز  «گرددبازمیعشق دوشیزه به » یدر مجموعه وی است.

نه پرداختن عاشقا آثارشانکه مضمون اصلی  منزوی و بهمنی برخالف، نگردمیمعشوق 

موجودی فراتر از توصیف چشم و اندام معشوق را  آذرپیک ،به معشوق بود رمانتیکو 

 .بیندمیلب و دهان زنان  و

 فرم و ساختار:_3

از روایت یعنی ، از انواع شگردهای ایجاد نوآوری در فرم بهره برده است؛ آذرپیکغزل 

تا حضور فرم نیمایی، سپید، کوتاه کردن ابیات، هایکو،  گرفته نولوگو م و دیالوگ

ن و پلکانی نوشت هاقالبسایر  کاربرد قطعه در غزل و ،آخر رها کردن بیت ناتمام واژانه،

 ابیاتی از غزل.

 :وزن و موسیقی_4

از زمان شاگرد  ایبرههکه در  به علت این آذرپیکاز لحاظ نوآوری در وزن و موسیقی، 

اغلب از اوزان سیمینی بهره برده و گاه دست بوده،  _سیمین بهبهانی_ بانوی غزل ایران

گونه بدین ،کندمیباری و آرام استفاده یاز اوزان جو بیشتروی . زندمیبه نوآوری نیز 

و آرام  میرزایی که از اوزان جویباری سیدمهدی موسوی و محمدسعیدبرخالف  که

 به کار گرفته، رادر هر دو مجموعه اوزان نو و امروزی  آذرپیک؛ برندمیکالسیک بهره 



بیش از  _وزن عروضی هایگشایشها و با وجود تمام بستاره_ آذرپیکلذا وزن غزل 

 وی کرده است.فرارَنحو سالم زبان  سوی پیش به

 صور خیال: _5

ه از کلم هایپتانسیلوی به سمت کلمه در متن از دیگر به منظور فرارَ  آذرپیکغزل 

 هاهآرایلذا  ،ز عناصر داستانی استفاده کردهجمله فضای داستان در غزل و بهره بردن ا

 غزل برخالفده است. در واقع یو ایماژهای کالسیک ادبیات را به حداقل ممکن رسان

فارغ از انواع  آذرپیک، غزل دهدمیروایت پنهانی را ارائه  ،روایی که کلیت متن

ر خیال صو، عناصر ادیبانه برای رسیدن به دکلماسیون طبیعی زبان هایسازیترکیب

 ده است.یاست به حداقل ممکن رسان و... تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه را که شامل

  عاطفه: _6

« من انسانی»و « من اجتماعی»به سوی « من خصوصی»شاعر از  آذرپیکدر غزل 

با جامعه و دنیای اطرافش، دیگر از احساسات  واسطهبیبا ارتباط  و توی کرده اسفرارَ

مال و دردها این آ و ؛رونی و فردی، خبری نیسترقیق عاشقانه و آمال و دردهای د

؛ و... است عدالت اجتماعیرعایت  اغلب درد فقر، ظلم، خفقان، فساد اجتماعی، عدم

و تحوالت درونی  خدمت بیان درد اجتماع و شاعر درعاطفه و احساس  بنابراین

و سوز و گدازهای عاشقانه از هجر  هانالهنه بیان آه و ی انسان قرار گرفته، گرایانهکمال

 و فراق یار.

 به بررسی فرم خواهیم پرداخت. آذرپیکزل غ هایویژگیدر این نوشتار از میان 

 ( فرم:3_4)

 ساخت بافت، مفهوم سه به گذرا نگاهی که ستضروری اصلی، بحث به ورود از پیش 

 .باشیم داشته شکل و



 از را هاآن توانمی که شودمی گفته شعر اجزای و عناصر از ایمجموعه به: بافت

 اصرعن لفظی، بافت آوایی، موسیقی تصویر، لحن، قافیه، وزن، مانند ،کرد جدا محتوا

 ...و الفاظ درشتی و نرمی ،هامصوت و هاصامت تناسب صوتی،

 کل یک یدهندهتشکیل عناصر و اجزا متقابل ارتباط یمجموعه(: ساختار) ساخت

 هک طبیعی روند یا منطقی ترتیب دیگر، بیان به( 3: 1373 کدکنی، شفیعی) .است

 .آوردمی وجود به را کل

 به دارد نگه خود در دتوانمی ذهن که مجموعه یک نهایی و کلی هیئت(: فرم) شکل

 به دبیا نقد در شکل. ادبی یپدیده یک محسوس کلیت یا نهایی تجسم دیگر، بیان

 انبی به. رودمی کار به هنری اثر محتوای بیان برای که است هیئتی یا نظم مفهوم

 میان به سخن شعر شکل از وقتی اروپایی ادبیات در. است هنری اثر یارائه روش دیگر

 مفهوم، این به. دارد شعر قطعه هر که است موزونی و مشخص نظم منظور ،آیدمی

 آثار در شکل مفهوم اما است؛ فارسی زبان در قالب معادل تقریباً شکل اصطالح

 سکیشکلوف که زمانی. است دیگر ادبی هاینظریه در آن مفهوم از ترکلی هافرمالیست

 معنای( 52 ،1 ج: 1372 احمدی،) «آفریندمی تازه محتوای تازه، شکل» :گفتمی

 بافت و خاص نظام شکل، از او منظور. کردمی مطرح را شکل از ایگسترده و جدید

 و ماندگاری این راز. کندمی ماندگار و ایجاد را ادبی اثر یک که است ایویژه

 .ادبی اثر آن محتوای در نه جست شناسیزبان در باید را آفرینیزیبایی

 هنجارگریزی:( 4_4)

 این ،کندمی متمایز سخن هایگونه سایر از را آن و است ادبی زبان یمشخصه چهآن

 شکل تغییر گوناگون هایروش به را ادبیات در معمول زبان ادبی، زبان که است

 فشرده، تقویت، نویسنده، و شاعر خاص شگردهای با ادبیات در معمول زبان دهد،می

 چیزهاست حس انتقال هنر، هدف»لذا  .شودمی واژگونه حتی یا گزیده موجز، تحریف،

 بغری اشکال ایجاد با هنر شوند.می دانسته که سانآن نه شوند،می ادراک که سانآن



 ک،مکاری. )«کندمی زداییآشنایی اشیا از ادراک، یندفرا زمان و دشواری بر افزودن با و

 یشیوه» _چک گرایصورت Havranek هاورانک قول به_ چهچنان (13: 1383

 غیرخودکاری زبان، خودکاری فرایند مقابل در و باشد غیرمتعارف کند، نظرجلب بیان

 این هنجار گریزی(،) زداییآشنایی ینظریه مهم دستاورد (36: 1373 صفوی،) «باشد

 برخی برخالف و گذاردمی مانع خود مخاطب راه سر بر ادبیات و ناب هنر که است

 دباش راه سر بر مانع وقتی چون کندنمی دسترسی قابل و آسان را مفاهیم نظریات،

 که است هنگام این در و کرد مکث باید مقطعی هر در و گرددمی کندتر حرکت

: 1368 نفیسی،). یابدمی دست زندگی از تازه ایتجربه و دید و دیگر ادراکی به خواننده

 فراهم را هاواژه بخشیدن تشخص و تمایز مراتب ،زداییآشنایی همین طریق از و ؛(35

 (6: 1385 کدکنی، شفیعی) .کندمی

 نای در شعر از بیرون زبان و شعر در زبان میان عمده تفاوت: »گویدمی نووتنی خانم

 شعر در که تریپیچیده سازمان و ؛دارد دیگری از ترعالی ساختاری یکی که است

 ورط به زبان گوناگون هایویژگی بر که دهدمی شاعر به را امکان این شودمی برقرار

-109: 1377 هاوکس،) .«بندد کاره ب صورت این به را هاآن و بپوشاند نو ایجامه اعم

 رشاع «انحراف» به را شعر زبان در متمایز یپیچیده ساختارِ این شناسانزبان(. 108

 این بر تأکید با چک شناسزبان موکاروفسکی یان. گردانندبرمی «بهنجار» زبان از

 مرا برای نه... سازیبرجسته نهایت از است عبارت شعر زبان نقش» :گویدمی مطلب

 (109: همان) «.است گفتار عمل خود بیان، عمل کردن برجسته از هدف بلکه ارتباط،

 شعر اساس که است جایی تا foregrounding «سازیبرجسته» یا انحراف اهمیت

 :گویدمی شعر زبان و گفتار زبان بین شدن قائل تمایز با ارسطو دهند،می قرار آن بر را

 (61: 1980ارسطو،) «.است گفتار زبان از غیر چیزی شعر زبان»

 زبان در سازیبرجسته_1: کندمی جدا هم از را سازیبرجسته نوع دو موکاروفسکی 

 شعر زبان در سازیبرجسته_2 ؛نویسیمقاله یا نگاریروزنامه در مثالً معیار،



 که است این در سازیبرجسته گونه دو این تمایز وجه (1373:95 موکاروفسکی،)

لبج بیشتر آن هدف یعنی است؛ ارتباط از تابعی همواره معیار، زبان در سازیبرجسته

 انبی برای ادبی سازیبرجسته اما ،است موردنظر موضوع به شنونده یا خواننده نظر

 ؛راندمی زمینهپیش به را ارتباطی زبان و رودمی کار به زبان خود خاطر به و عینی

 از لحاص ادبی سازیبرجسته که است این در هنجارگریزی شرط یننخست بنابراین،

 ابزارهای»: افزایدمی چنینهم موکاروفسکی. نباشد زبان ارتباطی نقش ایفای پی در ،آن

 «یمندنظام و سازگاری: باشند نیز دیگر شرط دو دارای باید شعر، در سازیبرجسته

 خواهدمی که جزئی هنری، اثر کی در که است این سازگاری از مراد( 95: همان)

 هایبخش از یکی یعنی باشد؛ ثابت جهتی دارای کند، پیدا ایتازه شکل و شود برجسته

 است این بودن مندنظام از مقصود و دهد قرار هدف را... و نحو معنی، آوا، قبیل از زبان،

 لیچ. باشد هنری اثر یک اجزای میان موجود پیوندهای سلسله تابع ،سازیبرجسته که

 هک است معتقد و داندنمی هنری ،خالقیت با پیوند در را هنجارگریزی هرگونه نیز

 ،هنری هنجارگریزی برای او« شود. ارتباط ایجاد در اختالل موجب نباید هنجارگریزی

 صفوی،) «کندمی مطرح را «مندیهدف» و «مندیجهت» ،«مندینقش» شرط سه

1373:47). 

 انواع یهمه که کرد تقسیم اساسی نوع دو به را گریزی(هنجار) زداییآشنایی توانمی

 نکوه جان که است مربوط زبانی یهماد جوهر به اول نوع. بگنجد آن در زداییآشنایی

 نیز و 2-5: 1986 کوهن،) است نامیده «جایگزینی یا استبدالی زداییآشنایی» را آن

 مربوط سیاق در دیگر کلمات با کلمه ترکیب به دوم نوع(. 60: 1416 ویس، ک ر،

 یا بیترکی» زداییآشنایی نوع این و ؛است کوتاه گاهی و طوالنی گاه که سیاقی است،

توجه به تعاریف فوق از فرم و انواع  با (.5:1986 کوهن،) دارد نام «ساختاری

 سازیبرجستهو اشعار او را از لحاظ  رویممی آذرپیک آرشهنجارگریزی به سراغ غزل 

 .دهیممیفرمی مورد بررسی قرار 



 :آذرپیکبررسی فرم در غزل ( 1_5)

 عدم کاربرد کلمات مخفف و شکسته در بافت اثر»، تنها به آذرپیک آرشی هانوآوری

ادیبانه برای رسیدن به دکلماسیون  هایسازیترکیبو به حداقل ممکن رسانیدن 

های کالسیک برای نزدیکی و ایماژه هاآرایهطبیعی زبان، به حداقل ممکن رسانیدن 

. شودمی( محدود ن89: 1398موالنا،)« فضا و بیان شعر به طبیعت خالص زبان گفتار

رانه و جنس سومی به جنسیت امدی نگرش انساننحوهافزون بر زبان و بیان گفتاری و 

نیز مانند هر شاعری همراه و  آذرپیکفضایی نو و متنوع در غزل،  و ایجاد زن و مرد

تار و بنایی نو در شعر فارسی است؛ به همگام با زمان و عصر خود در پی افکندن ساخ

ری در صورت غزل فرم نو و نوآو یغزل، در فکر ارائه وی ضمن حفظ قالب همین دلیل

شعرهای خوب و موفق وی دارای فرم و ساختی واحد و منسجم و محکم  و ؛نیز هست

 :شودمیر ذیل به چند مورد اشاره که د است

نوشتن غزل به صورت شعر نیمایی: نیما یوشیج شکل نوشتاری شعر گذشته  (1_1_5)

آشکار شعر  هایمحدودیت، یکی از هامصراعرا به هم ریخت و با بر هم زدن تساوی 

ب با هر سطر شعر، متناس یاندازهگذشته را از میان برداشت. او این کار را کرد تا 

از پیش  ایقاعده، تابع ناگزیر ایگونهنه به  ،فیت سخن در همان سطر باشدظر

که نیما فرم غزل  طورهمان( 222: 1383حسنلی، )ناپذیر باشد. و تخطی شدهتعیین

یز با ن آذرپیک فیت سخن سطرها کوتاه و بلند شوند،را به هم ریخت تا متناسب با ظر

 بهره بردن از فرم شعر نیمایی در قالب غزل در فرم ایجاد نوآوری کرده است.

 وفان سیاه، باز هم شبت

 ستپا روی سر زمین نهاده

 ؟/آمد/ پس کی خورشید خواهد _

 (70: 1395 حسینی،) ستسرباز هنوز ایستاده



 اجازه نیست! !شاه بانو_

 !چرا؟_

 به ما شاه دستور داده است_

□ 

 و نوش حرمسرا// عیش 

 وسعت بودنم؟ ،آخر _

 همان() !جاینافقط  _

که تغییری در تلفظ واژه به وجود  بردمیرا به کار  ایشیوهگاهی شاعر در نوشتن شعر، 

انوشه، ) .افزایدمیمفهومی تازه به مفهوم واژه  ،؛ اما این شکل نوشتنآوردمین

1376:144) 

فوق از ریختمان و چینش افقی ابیات در غزل به سمت شعر  هاینمونهدر  آذرپیک

 هایالوگدبا شعر نیمایی، دریافته است که  واسطهبیبا ارتباط  ونیمایی فراروی کرده 

ضمن حفظ وزن و  و پذیرش طرز نوشتار سطر به سطر شعر نیمایی را دارد ،در غزل

ان دکلماسیون طبیعی زب، با نزدیک شدن به هادیالوگو حتی با حضور موسیقی کالم 

رد و بدل شدن دیالوگ با لحن طبیعی گفتار( ایجاد نوآوری در فرم نوشتار غزل )

به درست خواندن شعر،  هانمونهمتناسب با محتوا کرده است. طرز نوشتار در این 

ر د آذرپیک. در واقع کندمیکردن شعر کمک  تردیداریانتقال احساس و اندیشه و 

 استفاده کند ایگونهنگارشی به  هایعالمتتالش است تا از حروف و کلمات و حتی 

ه بر عالو و ار گیردزیبا در اختیار مخاطب قر ینمایش و تابلوی یصحنهکه اثر همانند 

 حضور داشته باشد. آندرک متن در 

ا کانکریت، دیدن با در شعر دیداری ی یا دیداری کردن شعر: کانکریت (2_1_5)

از  تصویری دقیق هاواژهفیزیکی و صور  هیئتشعرها،  گونهاین. در آمیزددرمیشنیدن 



م را ترسی آنکه معنا را بنویسد تصویری از  ، شاعر به جای اینهاستآنمعنای ذهنی 

 (22: 1378پور، علی) .کندمی

کانکریت و دیداری کردن غزل و استفاده از ژانر واژانه در  آذرپیکیکی از شگردهای 

ایجاد شده و طرز چیدمان  هاواژهاز تناسبی که بین  موردنظرکه معنای  استغزل 

 .شودمیبه تصویر کشیده  هاآن

 کلبه

 یک شیر رام

 ماه جنگل

 (68 :1395حسینی، ) .زن تنها لبکنییک زن 

 

 شب و سرما ،هاگرگ یزوزه

 (26: 1383،آذرپیک) .تنها یسایه مخروبهکنج 

ک با همدیگر در ی هاآنواژگان و درک ارتباط  هایپتانسیلبا  واسطهبیشاعر با ارتباط 

 _یدرک حس ینتیجهکه این تناسب  ایجاد کرده است هاآنتناسبی در چیدمان  ،سطر

 ضمن را به تصویر کشیده است، هاآنو موقعیت  بودهعر از دنیای اطراف هندسی شا

 یقاعدهرا بدون استفاده از  موردنظرفراروی کرده و معنای  نشینیهمکه از قواعد  آن

 گفتار ارائه کرده است. یزنجیرهو  نشینیهم

بیان مکالمه در غزل: یکی از ابزارهای موفقی که سیمین بهبهانی  روایت و (3_1_5)

از روایت در آثار خود برای  گیریبهرهدر اختیار شاعران نوپرداز در آثار خود قرار داد، 

 آنکه از  ایشاخهانسجام بیشتر شعر از لحاظ ساختار است. حضور روایت در شعر و 

ات شاعران شاخصی چون سیمین حاصل تجربی شودمیبه عنوان غزل روایی یاد 



توانستم مضمون غزل را به »: گویدمی( او خود 217: 1398وزن دنیا، ) بهبهانی است.

دراماتیک یا گفتگوهای  ایشیوه، استفاده از مثالًگوناگونی عرضه کنم  هایشکل

 مال.مینی ایشیوهبه  هاداستاندرونی یا نقل  هایگوییتکیا  چندنفرییا  دونفری

از محدود شاعران معاصر است که هم در وزن و  آذرپیک آرش( 13: 1381بهبهانی، )

اما از دیالوگ و ؛ پیرو استادش سیمین بهبهانی است هم در استفاده از روایت در غزل

ر د هرچند. بردمیمکالمه به منظور نزدیک شدن به دکلماسیون طبیعی زبان بهره 

 ،سیمین، آوردن داستان در میان شعری بانو ادبیات کهن تا پیش از پیدایش غزل روای

و برخی منتقدان معتقدند که روایت در غزل بیشتر در قالب مثنوی دیده شده است 

: 1397، آذرپیک) شاعران کهن نیز وجود داشته اما روایت عنصر غالب نبوده است.

19) 

 یمکالمهگفتگو و  یعامیانهو  به لحن صمیمی توانمیغزل روایی  هایویژگیاز 

همان( روایی شدن غزل سبب استحکام محور عمودی ) اشاره کرد. آندر  هاشخصیت

مال و در غزل مینی مؤلفهو یکی از اصول جریانات غزل نوین شده که اوج این  آن

 نمود یافته است. با استناد به این کتاب تا پیش آذرپیک آرشبه قلم « لیال زانا»کتاب 

مستحکم  چنان آن هایغزلته است که محور عمودی از این مجموعه غزلی وجود نداش

 و ؛داستان را متقبل شود _( به طوری که کلیت شعر بار معنایی غزل20همان:)باشد. 

 یا حذف کرد. جاجابهرا  آناز  جزئی توانمین

 «دنیا ینقشهه، شهیچ یک نق» «این بابا؟چیست » _کودک خیره

 «یادر ...از کویرش گرفته تا رسم شکل زمین»عنی چه؟ ینقشه»

 «هاآدممرز است، مرز  !هیچ» «این خطوط سیاه دیگر چیست؟»

 «ما با ما هایهمسایهبین  مثل دیوار است» «مرز یعنی چه؟»

□□□ 



 (22 :1383، آذرپیک) ...، نقشهکنپاککودک و خشم، 

 کردن سخن و بیان، ترهنریعالوه بر  ،اینمایشنامههدف شعر از ابزار گفتگو و ساخت 

 در غزل آذرپیکچیزی که تا پیش از  استحکام بخشیدن به محور عمودی غزل است،

ی قالب غزل و ورَود نداشته است. عالوه بر این فرابا بسامد استفاده در دو مجموعه وج

کلمه از جمله داستان و  هایپتانسیلبردن از سایر محوری و بهره شعر به سوی کلمه

 متضاد هایپتانسیلگرا و جنس سومی از تقابل منجر به خلق متن کلمه نامهنمایش

ی از یک توانمیو  شودمی. در غزل روایی گاه ارتباط بین ابیات سست شودمیدر متن 

یکی از  توانمین مال به هیچ وجهاما در غزل مینی؛ ابیات را حذف یا جانشین کرد

و پایان باز  اوج ینقطه، آغازابیات را حذف یا اضافه و جانشین کرد. خط سیر روایت، 

شته ذگ دگرگونی ایجاد کرد. آنبه علت استحکام متن در  توانمین دارد که ایبستهیا 

 نسیون طبیعی زبان با حفظ فخامت آزبان متن به دکلما هاغزل گونهایناین در  از

 ،به خود نپذیرفته بازاریکوچهلحن عامیانه و  در عین حال که هادیالوگنزدیک شده و 

است. غزل روحی  گوییهزلو افتادن در دام  هاسازیترکیبساده و روان و به دور از 

که  کندمی. شاعر در این غزل، روایت کودکی را بیان داردو ساختاری منسجم  واحد

ه نقل روایت را ب که بار بیان و دنیاست، گفتگوی کودک و پدر ینقشهدر حال رسم 

گرا را به ذهن متبادر فراشعر کلمهکاراکترها در  یپدیدارشناسانه، تحلیل کشدمیدوش 

که روایتی را  کودک، پیش از آن هایپرسشو  . پاک کردن مرز بین کشورهاسازدمی

اطب، در برابر مخکه به عینه  به تصویر بکشد، بیانگر فضای رئال و دراماتیک است

 .نمایانندمیرا  پدیدارها خودشان خویش

 مشبک چیست؟ یپردهراز این  ،نگریستمیبچه ماهی به تور 

 ما نیست؟! یرشتهراستی این ف ،پدر و مادر مرا هم برد

 ؟روز و شب یکنواخت باید زیست پیر پشتیالکتا به کی مثل 



 ستجا که آسمان آبیا به آنت از حصار این تکرار روممی

 ریستگ پشتالکسخت بر حال  اوج را، ولی باید روممی

□□ 

 .سترقص آتش، غروب یک ماهی برکه سویآنساعتی بعد، 

 (1383:11، آذرپیک) 

که به طرزی  درونی دارد گوییتکشخصیت در این غزل ماهی است که با خود 

 و شیطانی هایوسوسهنماد . ماهی تمثیلی از انسان، تور شودمیبیان  یکلسمب

نماد انسانی است که آهسته و پیوسته در راه رسیدن به کمال طی طریق  پشتالک

است که مغلوب  هاییانسان ماهی، سرانجامِ . دریا نماد حقیقت و سرانجامِکندمی

 .شوندمی هاوسوسه

معاصر، در پی ایجاد  سرایانغزلآوردن قالب شعری دیگر در قالب غزل:  (4_1_5)

یی هانوآوریی برای شعرشان، دست به فردمنحصربهنوآوری و ساختمان خاص و 

، شعر نیمایی، در غزل از واژانه آذرپیک مثالًرکیب دو یا چند قالب، ت از جمله اندزده

ه ب« لیال زانا»که پس از چاپ » و... در غزل بهره برده است. یکوها، بندترجیعقطعه، 

نیز نگاه فراقالبیک و شناور  آنپس از  که ...درآمدغزل معاصر  اپیدمی درشکل یک 

د مورد تقلی سروصدابیمطرح شده بود « جنس سوم»در هم که در کتاب  هاقالببودن 

 (380: 1396و همکاران،  آذرپیک) «قرار گرفت.

 :«کاربرد واژانه»_1 

 زن

 پرتگاه 

 (147: 1397، آذرپیک) .آخر این راه 



 

 بهارخواب  

 خلوت ساحل

 غروب

 مرد

 زن سر نهاده است یشانهآرام روی 

 پاییز زرد

 مرد

  (7: 1383،آذرپیک) ...پوشاتاق سیاه

 

 :«بندترجیعکاربرد »_2

 

 او دست رد یسینهبر  زنممی «؟خریمیآی آقا! نان برایم »

□ 

 کندمیپای من در کفش هی جان  زندمیکفش نو انگشت پا را 

□ 

 «همسرش را کشته با مشت و لگد ایشیشهباز مردی » روزنامه:

□ 

 .کندمیپای من در کفش هی جان  زندمیکفش نو انگشت پا را 



 

 :«کاربرد فضای قطعه در غزل»_3

بچه»به غزل  توانمیفضای قطعه در غزل آمده است  هاآنی که در هایغزلاز جمله  

 اشاره کرد. و... «نقشه»، «نان و شمشیر» ،«ماهی

 «دنیا ینقشه ه،شنق یک هیچ» «بابا؟ این چیست» _خیره کودک 

: 1383،آذرپیک) «دریا ...تا گرفته کویرش از زمین شکل رسم» «چه؟ عنیی نقشه»

22) 

 :«کاربرد هایکو در غزل»_4

 کاج بلند

 ایستاده است ایصاعقه

 (38همان: )تو به زمین، هدیه داده است.  هایچشمکه 

 تشکیل یک هایکو داده است.در این بیت مصرع اول 

 کلبه

 یک شیر رام

 ماه جنگل

 (68: 1395حسینی، ) .تنها زنِلبکنییک زن 

اما از لحاظ فرم درونی و محتوایی یک هایکو  ،ز لحاظ فرم بیرونی یک واژانهاین بیت ا

 .است

 



 :«کاربرد متن در غزل»_5

 «هر چه بادا باد»بر لبش موج  فریاد بر دلش بار یک جهان

 باز بر متن خود به راه افتاد یک گردباد سرگردانمثل 

 را یاد هاگذشته قطرهقطره آورد ایلحظهچشم را بست و 

 بر باد هاشعلهبا زبان زخم  که رفت سبزهمیشهروزهایی 

 (8: 1383، آذرپیک) .دادمیرا که بوی شب  اشخانه ناگهان دید در مقابل خود

 

 شاعران معاصر، برای ایجاد فرم تازه هایتفنندر غزل: از دیگر  بندیفصل( 5_1_5)

و زمانی  سرایدمیبدین گونه که شاعر، بخشی از غزل را  در غزل است، گذاریشماره

مطلب جدید فصل دیگری را که ممکن  یرا به پایان برد، برای ارائه موردنظرکه مطلب 

 (182: 1389، زادهکاظم). کندمیاست تنها یک بیت باشد، شروع 

 1 

 مرد شکسته بر پل شب ایستاده است

 در زیر پای او خط موهوم جاده است

 2 

 اصیل، عروس دیار برف یخانهیک 

 بر در زنی شبیه پری ایستاده است

 3 

 خواب بهار، خلوت ساحل، غروب، مرد



 (7: 1383، آذرپیک) .زن سر نهاده است یشانهآرام روی 

است که فضاها را از  هامربعحضور  بندیفصلبرای  آذرپیکیکی دیگر از شگردهای  

یک کفسبب اپیزودبندی غزل شده است. ت هامربع. در واقع کندمیهمدیگر تفکیک 

ه و هنگامی ک دو مربعربع، تفکیک فضاها از لحاظ مکانی ابیات از لحاظ زمانی یک م

 د سه مربع.نمتفاوت باش کامالًمکان و زمان 

 تا نیمه سطل شیر را خالی کرد

 نیمه سطل هم آب آورد رفت و یک

□□ 

 آمدن نمانکسیل خا بارهیک

 .نامرد آندکان را برد، ناگهان 

 (29: 1383، آذرپیک)

 :باد بر خود پیچید گوش یک سایه شنید

 «انسان نیست؟! بینتانست که دستش خالی آن»

□□□ 

 یک زمستان سرد، فقر را پایان نیست

 (6همان: )نیست.  آنکس در  ویرانه هیچ ایخانه

 شویممیناگهان و پایان ناتمام: در شعر معاصر گاه با اشعاری مواجه  آغاز (6_1_5)

 یهگذشت و خواننده خود باید شوندمی آغازبدون مقدمه  دارند. غافلگیرکننده آغازکه 

 ایگونه، شعر خود را به زداییآشناییبعضی شاعران امروز برای  شعر را حدس بزند.

 را آن ینانوشتهآغازین و  هایبخشکه خواننده  ایگونهبه  کنندمی آغاز مقدمهبی

 آذرپیک فردمنحصربهاز شگردهای  (142: 1374پورنامداریان، ). کندمی بازسازیخود 



 یدر مجموعه که در پایان غزل است هامصراعبرای نوآوری در غزل حضور تک نیز

، کندمی آغازغزلی را  مقدمهبیگاهی اوقات  چنین. همشدهاستفاده  کراتبه  «لیال زانا»

ست ا ایحادثه یادامهو غزل  از بیان در ذهنش اتفاق افتادهپیش  آن یمقدمهگویی 

 .که در ذهن شاعر بر او رفته

شعر را  مقدمهبیشاعر  شعر در ذهن شاعر اتفاق افتاده است و یدر ابیات زیر مقدمه

 .کندمی آغاز

 «هرچه بادا باد»بر لبش موج  بر دلش بار یک جهان فریاد

 (8: 1383، آذرپیک) .باز بر متن خود به راه افتاد سرگردان گردبادمثل یک 

 دانممیتو را یک فرشته  نه امساختهنه بت از تو  پیش خود

 (37همان: ) .هامان درست مثل همند هم تو انسان و هم من انسانمسایه

 

 دارد. ناتمامپایانی « پشت پرده یسایه»و یا غزل 

 قلم از دست زن زمین افتاد از غزل خط خورد بارهیکمرد 

 (8: 1383، آذرپیک) پشت پرده وارد شد... یسایه

و برای او  در واقع شاعر هر جا که سخنش به پایان رسیده است، غزل را تمام کرده

که پایان غزل را با یک مصرع پایان دهد یا با یک بیت کامل. در  کندمیهیچ فرقی ن

 مصرع پایان یافته است.نیز شعر با یک تک «نقشه»غزل 

 «ما با ما هایهمسایهبین  مثل دیوار است» «مرز یعنی چه؟»

□□ 

 (22همان: )، نقشه... کنپاککودک و خشم، 



 

 دل برایش نماند، باز اما ناگهان با نگاه یک هرزه

 (26همان: ) ...سد راه او شده است یک نفر

حضور  آذرپیک: یکی از خصوصیات غزل اینامهنمایشغزل با ساختار  (6_1_5)

ز این او ا که است اینامهنمایشگفتگوها و مقطع کردن و نوشتن قالب غزل با ساختار 

که ما در ساختار غزل  ایگونهبه  جهت انسجام فرم استفاده کرده،در  هانوآوری

یص برای تشخ گیومه، دیالوگبرای  خط تیره از جمله با انواع عالئم نگارشی، آذرپیک

برای بیان تذکرات شاعر و حضور راوی مواجه  کروشهدیالوگ هر یک از کاراکترها و 

 عبارتند از: آذرپیکاز این نوآوری در فرم غزل  ییهانمونههستیم. 

 تا به پا شکستیک شبه سر »راوی نوشت: 

 بود با شکست ترینغریبهسردار که 

 در شب نبرد اشآهنی هایپنجهدر 

 (158: 1397، آذرپیک) .دو قدم مانده تا شکست دشمن مچاله شد،

 ذاریگفاصلهبا عنوان  بوده که اینوآورانهشگرد  در این ابیات حضور راوی در متن غزل

 بهره برده است. آنبه فراخور محتوا از  آذرپیکو  شدهمطرح  نامهنمایشبرشتی در 

 «خانم! آقا...»_

 برو رهایم کن» _

 «یا بگو مرده یا بگو رفته 

 «هنوز پشت در استآقا  !خانم» _

 «حرف او را نزن» _



 (144: 1397، آذرپیک) .و بغض شکست

 درآورده اینمایشنامه اثر را به حالت هایشانو دیالوگ کاراکترهاحضور جا نیز در این

 .اندشده با عالئم نگارشی از همدیگر متمایزاین گفتگوها  که

رای ب شکلهمبرای نخستین بار یک بیت از تکرار دو مصرع »تکرار ابیات:  (7_1_5)

( یکی 380: 1396و همکاران،  آذرپیک) «معنایی بیشتر تشکیل شده است. تأکید

سان و هم شکلهمر ابیات برای ایجاد نوآوری در فرم تکرا آذرپیکدیگر از شگردهای 

تا کنون در غزل  آذرپیککه این ابزار بر طبق ادعای  بر یک معنا است تأکیدبرای 

 .یفتادهناتفاق 

 هی آهن اتفاق افتاد ،هی آهن اتفاق افتاد

 که دشمن اتفاق افتاد آهن تمام دنیا شد...

 دشمن تمام انسان شد... و مردن اتفاق افتاد

 مرد و زن اتفاق افتاد ،و باز -یک سیب ماند و ما

□□□ 

 (30: 1383، آذرپیک) .تو در من اتفاق افتاد ،من در تو اتفاق افتاد

بر  تأکیدکه برای  شودمیو پایان مشاهده  آغازسان ابیات در در این غزل، تکرار هم

ویکم بیان شده و تکرار این ابیات ماشینی شدن و آهن شدن انسان در قرن بیست

سخت، سرد  هنی هستند،آ هایماشیندر حال تبدیل شدن به  هاانسان یهمهیعنی 

 .احساسبیو 

زل در غ» :گویدمی آذرپیکارجحیت فرم درونی بر فرم بیرونی: در این باره  (8_1_5)

فرم درونی از لحاظ  که گاهآنمال فرم درونی بر فرم بیرونی ارجح است، بنابراین مینی

 ینهزمیشکست. در فرم بیرونی را  توانمیاقتضا کند  شناختیزیباییمحتوایی و 



و در مواردی چون  دهیممیعروض نیز ما اصالت را به خود اصل موسیقیایی کلمات 

مصراع اول غزل زیر که شکستن عروض از دیدگاه هنری، ایراد موسیقیایی در گوش و 

: 1397، آذرپیک).« شودمی بالمانعشکستن عروض نیز  ،کندمیذهن مخاطبش ایجاد ن

119) 

 شودمی هوشبی/ زن با صدای گیتار کندمیزن با صدای گیتار پرواز 

 .شودمی / روزی شبیه خانم گوگ...هاستستارهکه یکی از  کندمیزن فکر 

 (119همان:)

اثر یک عنوان  آذرپیک هایغزلدر برخی از  بودن اسم غزل: کلیدواژه( 9_1_5)

مفهوم غزل ناقص و ناتمام  کلیدواژهبرای درک مفهوم غزل است و بدون  کلیدواژه

دوشیزه به عشق »از کتاب  «مومیایی»غزل  توانمی هاغزلاین  یاز جمله .است

 را نام برد. «گرددبازمی

 «مومیایی»

 / برق از چشم مردمان برخاستتا که از خواب باستان برخاست

 میان برخاست: آنیک جوانک از «/ ست!وای مرده دوباره زنده شده»

 / از تو و نسل تو نشان برخاستها! حرف تو چیست این که چنین»

 (103: 1397، آذرپیک)پاسخ او سکوت بود فقط... 

 نبودن بیت اول غزل: قافیههم( 10_1_5)

یک بیت در باال  آنه در کاتفاق افتاده  ایگونهحوادث به « داستان محرمانه»در غزل  

 متن غزل آمده است. یادامهو سپس  و سمت چپ صفحه قرار گرفته و بعد عنوان اثر

 یک داستان محرمانه، پیش از این متن 



 بین من و تو اتفاق افتاد و بعد... 

 

 «داستان محرمانه» 

 

 کردند آغاز از فرط وحشت، ناگهان

 (41: 1383 آذرپیک)کردند.  آغازو در این یک پالن  _ما را 

است و در پایان  آنمرکزی دارد که ردیف  ینقطهفرم تسلسل: متن یک  (11_1_5)

 .گرددبازمیمتن  آغازغزل، دوباره به 

 ستپا روی سر زمین نهاده توفان سیاه، باز هم شب

 ستسرباز هنوز ایستاده «؟!آمدپس کی خورشید خواهد »

. 

. 

. 

 تن زمین را سوزاندمی خود یکورهخورشید درون 

 .ستسرباز هنوز ایستاده «؟آمدد خواهد پس کی شب سر»

 (115_114: 1397، آذرپیک)

در فرم  آذرپیک ینوآورانه هایویژگیحضور چند روایت در غزل: یکی از  (12_1_5)

 بودهروایت مکمل و موازی در غزل  و چندغزل استفاده از یک روایت ثابت و چندین 

 یمجموعهاز « 19». این فرم در غزل است فردمنحصربه وکه ایجاد فرم جدید کرده 

 .آمده« گرددبازمیدوشیزه به عشق »



 / تلفن مسخره کرده من راسیصد و چند شماره... انگار

 / پشت خط گوش کنم یک زن راحتماًو باید  گیرممیباز 

 ستو چندی« .../ خط اگر خط نخوری بود؟! قحطیگل نه! . وای!.. نام تو؟!...»

 خط سوسن را سویآنتا شاید/ بشنود  ترینتنگدل من 

 / خط من قطع و دارم از صبحکاست سوسن[ این شش ماه است]

 1/ به دبیر اعظم، مسکن رادوزممیزیر باران تا شب 

 / سعی کن گوشی دستت باشدهای! آخر چه شده؟ آدم باش»

 «/ همه جا پشت سرت یک زن رابینیممیهستی، ما  خبربی

□□ 

 خواهدمیاین روایت به سرانجامی خیر/ ولی انگار غزل 

 / شاید این بار بمیرد من رادر همین متن تداوم یابد

 «باران است/ باز هم باید عاشق بشوم»این دیالوگ از تو: 

 «باریدن را؟! یلحظه/ چه کنم آتش!...وای!» نولوگ از من:این م

 اما ...نه / که نه تو مال من و«تو _من»این همه فاصله بین 

 ...الله شبی الدن راکه بی آن/ کارد بر شاهرگ خود زده است

 ر خوب گره خورده به همدَ/ چه قَبرج تنهایی من، عاج تو

 (131_130: 1397، آذرپیک)را.  الدنبن یحملهدوقلو! برخیزید/ آخرین  هایبرج
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 برشتی در غزل: گذاریفاصله (13_1_5)

 باز بر متن آمدشب شد و یک سایه 

 باز بر متن کمکمرا کرد  اشکوله

 قصه ناگهان دید این بارِ شاعرِ

 (97: 1397، آذرپیک) .متن ساز برشفته با یک دختری آ

است که بین ذهن و عین و خود متن پیوند برقرار  ایگونهدر این غزل فرم درونی به 

. دیابمیرا بر متن غزلش  «شفته با یک سازدختری آ»ت به طوری که شاعر شده اس

، تدر هم آمیختن پیوند ذهن و عین اس ایگونهباز بر متن، به  کمکمرا کرد  اشکوله

ه یک ک افتدمیابژه یعنی باز کردن کوله در فضای انتزاعی و ذهن یعنی بر متن اتفاق 

 ردفمنحصربهو در کلیت یک فضای بیرونی  رودمینوآوری در فرم درونی به شمار 

 ساخته است.

... و« »، ...، _نند به کار بردن عالئم نگارشی، ما توانمی آذرپیکی هانوآوریاز دیگر 

که دیالوگ و  رودمیدر متونی به کار  ،که عالوه بر خوانش صحیح متن اشاره کرد

ر د یسیانگلبه کاربرد کلمات  توانمیدر نهایت  ؛ وافتدمیدکلماسیون طبیعی اتفاق 

 اشاره کرد. آذرپیکباز در غزل  بندیپایانمتن و 

 ... نه! شبیه گذشته نیستاما نگاه تو شویمیو تو لبخند  شودمیدر باز 

 !feministتوست من غروب منتظر بی خود کن ولی بدان یمچالهصبح مرا 

 (129همان: ) 

 :گیرینتیجه 

وحدت  آنست که به اثر حاصل تعامل اجزای یک کل هنرییک ساخت و فرم 

سامان بخشیدن و ایجاد هارمونی بین اجزای هنری و نظمی  یشیوهفرم  ؛ وبخشدمی



در  دافتمیغزل اتفاق  یقافیهالبته نظمی که در وزن و  ،برای بیان محتوای اثر است

است.  موردنظرشناسیک اغلب نظم در عناصر ادبی و زیبایینیست.  موردنظرفرم درونی 

از جمله  آذرپیک خیال، زبان و...؛ روایت، گفتگومندی، صور این عناصر عبارتند از

وی از من که عالوه بر نوآوری در محتوا )فرارَ سیمینی استپسا نوگرایشاعران 

. رم غزل نیز دست به نوآوری زدهخصوصی به سوی من اجتماعی و من انسانی( در ف

 شکل گرفتهمال بر داستان مینی آنمال که پیکر و ساختار اصلی مینی سرایش غزل

 اینامهشنمایمندی دو نفره و نزدیک به دکلماسیون طبیعی گفتار با فضای و گفتگو

ی دیگر در غزل، همه و هاقالبو پایان ناگهانی، حضور  آغازبرشتی،  گذاریفاصلهو 

غزل فراروی  متعارفاز فرم  که دارد آذرپیک آرشمتمایز در غزل  یهمه حکایت از فرم

محوری با به کار گرفتن سایر کرده است. سرایش غزل، فراروی به سمت کلمه

و  اژانهوهمانند نیمایی، سپید، هایکو،  و کالسیکی شعر نو هاقالبمانند  هاپتانسیل

 یژانر به عنوان واژانهدر فرم غزل است.  آذرپیک هایزداییآشناییقطعه از دیگر 

از عناصری مانند  گیریبهرهجانشینی و با  _نشینیهم یدهقاعبا فراروی از  نوظهور

 است. یکی از خصوصیات آذرپیکی نو در غزل هاقالب یتجربهکانکریت کردن شعر از 

مال که از ابتکارات مالیسم در غزل مینیمینی ؛ وواژانه دیداری کردن شعر است

مال و کوتاه در چند مینی، سبب بیان داستان آیدبه شمار می غزل یحوزهدر  آذرپیک

دست به  هانوآوریاین  تمام بیت در غزل شده که در گذشته به اطناب شهره بود.

 فرمی تازه و نوآور باشد. آذرپیکتا غزل  دست هم داده
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