
  غزل در زبان و ذهن                                                     

 ( کیآذرپ آرش مالینیم و گفتار غزل بر هیتک با)                                   

 نیلوفر مسیح                                                                                             

 غزل. دیآیم حساب به موفق ینیمیسپسا شاعران از دسته آن جزو معاصر، غزل در کیآذرپ آرش: دهیچک

. است آورده دست به را خود خاص گاهیجا و بوده نوآور معاصر اتیادب در فرم و مضمون لحاظ به کیآذرپ

العاده فوق یابیکام به ینیمیس اوزان در گفتار، زبان یعنی یعیطب ونیدکلماس و غزل قالب ییافزاهم با کیآذرپ

محاوره و یسینوانهیعام یورطه به دنیغلط در بدون زبان یعیطب ونیدکلماس به غزل زبان کردن کینزد در یا

الوگید و گفتگو به دادن اصالت با ،بهبهانی نیمیس ییروا غزل ریتاث تحت غزل نوع نیا. است داشته ،یسینو

 کرده استفاده مضمون نظر از چه و زبان نظر از چه داستان امکانات از و. است آمده وجود به شعر شدن محور

 شهیدان ناب ریتصاو عارفانه،_عاشقانه یگدازها و سوز و یتکرار نیمضام از استفاده یجا به کیآذرپ آرش. است

 شعر ،ییافزاهم به رهگذر، نیا از و. است ساخته گفتار غزل یاصل ی هیما دست را خود یاجتماع_یانسان من و

 دهش یسپر نیمیس محفل در کیآذرپ ینوجوان دوران نکهیا به توجه با. است دهیرس داستان و( غزل قالب)

هم شناور یمراقبه با را عناصر نیا آنها، با واسطهیب ارتباط با و شناسدیم را کلمه یجوهر عناصر او و است

 در تازه یاوهیش دادن جلوه یبرا و. رساندیم ییافزاهم به غزلش در داستان عناصر و غزل قالب یسو به  افزا

 معاصر غزل در که .دهد ارائه شیخو یهاسروده در عیبد یریتصاو و نوازگوش ییهاینوآور کوشد،یم غزل

تیخالق «زانا الیل» و «گرددیم باز عشق به زهیدوش» مجموعه دو مرور با  نوشتار نیا در. است فرد به منحصر

 اجتماع به شانیا یشعر تعهد سرانجام و هیقاف و عروض و الیخ و صور و. شودیم انیب  اختصار به شاعر یها

 . گرفت خواهد قرار یبررس مورد انسان و

 

   مالینیم غزل ال،یخ صور گفتار، غزل زبان، و ذهن: واژه دیکل

 :مقدمه

 مالینیم غزل ک،یآذرپجناب استاد » ،باشدمی سبک صاحب نو غزل در که است معاصر شاعران از یکی کیآذرپ

 که نآ با مالینیم غزل. کردند زهیتئور و ابداع کلمه اصالت مکتب ظهور از قبل و یسالگ ستیب از شیپ را

 چارچوب تابع اما. کندیم استفاده سمیمالینیم یهاکیتکن از حال نیع در است سمیانیعر مکتب از یاشاخه

 مکتب از تیتبع به بلکه. ستین کلمه به آن ینیب جهان در پنهان سمیالیماتر و سمیمال ینیم مکتب کیدئولوژیا

 همانند _یادب یهاستیالیماتر یگونه ابزار و خشک نگاه عکس و. است معتقد کلمه_انسان نگرش به سمیانیعر

 غزل که یوجود با (۶۹: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ ر.ک. مقدمه.. )داندیم زنده وجود یدارا را کلمه _ستیمال ینیم

 رقت عواطف، احساسات، معرف اما. است رانیا شاعران یشعر «قالب نیترنیوز» حال نیع در و نیرپاترید



 ملت احساسات رمز و نماد غزل و تیعقالن نماد دهیقص واقع در. است رانیا قوم یروحان و یروح تامالت و قلب

 یشهود بعد با آن ییافزاهم و غزل در تغزل از یفرارو( ۱۵۱: ۱۳۸۷ پور، ندهیپو و انیفیشر) .است رانیا

 که». است شده کیآذرپ آرش توسط مالینیم غزل آمدن وجود به سبب سم،یمالینیم مکتب در سمیمالینیم

 مطبوع جازیا و یادب یهاهیارا از استفاده حداقل واژگان، یبرهنگ بودن، شفاف توان؛یم آن یهاکیتکن جمله از

 در تیروا یشعر یژهیو یهاجلوه حداقل با و باشد، تیروا خود در دیبا تیشعر مالینیم غزل در. برد نام را

 که است نیا مالینیم غزل متفاوت یهایژگیو از»( ۷۰ ،۱۳۸۷ ک،یآذرپ) .باشد تیشعر شگریزا خود، ذات

: یادب صناعات کمک به نه. بسازد را کامل یشعر خود تیکل در آن، در شده شکار و مکشوف تیروا خود دیبا

 مالینیم غزل به لیتبد تواندینم غزل قالب در گرفتن قرار صرف به تنها ،یستیمالینیم تیروا هر نیبنابرا

 در سمیمالینیم اتیخصوص و غزل ییافزاهم لیدل خود کیآذرپ( ۳۷۳: ۱۳۹۶ همکاران، و کیآذرپ) «.شود

 سوم یهزاره آغاز در دیبا را مالینیم غزل شیدایپ یشهیر» :کندیم انیب گونهنیا را سمیمالینیم مکتب

امیپ به هم معشوق و عاشق زدن حرف یحت و دهیرس حداقل به اهانسان بودن هم کنار که یعصر در. جست

 ( ۷۰: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) «.ندارد یآنچنان گاهیجا غزل در اطناب گرید شده، منجر کوتاه یاه

 هیقاف و وزن فقط شود، ترجمه گرید یزبان به اگر که است؛ آن یریپذترجمه مالینیم غزل یهایژگیو گرید از

 در کیژانر یاستحاله نیا که. شودیم زیآمتغزل مالینیم داستان کی به لیتبد متن و. است داده دست از را

 نیا در که کیآذرپ اشعار گرید از( ۷۱: همان. )است سمیمالینیم مکتب در شگرف بدعت ینوع خود ترجمه

 را تارگف شعر یباباچاه .است گفتار غزل گرفت؛ خواهد قرار یبررس مورد ،یزبان و یذهن عناصر لحاظ از نوشتار

 کرده ذکر شعر در گفتار زبان یمشخصه رونق را ینامگذار نیا علت و. داندیم ۸۰ و ۶۰ دهه اواخر به محدود

 مردم یگفتار زبان از ییهاساخت انتخاب گرو در را گفتار شعر روح فرخزاد فروغ و یصالح یعل دیس. است

 ،یباباچاه) .داندیم ییگراکهنه و یسنت میمفاه و هاساخت از یدور و کتابت، زبان از زیپره بازار، و کوچه

 و. است مندبهره یمیصم و ساده لفظ و لحن ،یینماواقع انه،یعام زبان عناصر از شعر نوع نیا( ۲۴۲: ۱۳۸۹

 وجود به شعر در دارد، مخاطب ذهن در که ییآوا و یطیمح ینهیشیپ علت به را یباریجو و وقفهیب حرکت

 لفظ یشعر انیجر نیا. کندیم عرضه شاعر پوش اهیس یخامه معبر  از را او یدغدغه و انسان و. آوردیم

 یزبان تصنعات و مدار لیتخ یهانشیگز و. ردیپذیم یدلدادگ و ینیبخوش با را یشعر ریغ عناصر و شکسته،

 و زادهگیب. )آوردیم یرو شعر برون و درون خلوص و یگدسا به امکان حد تا و. کندیم رها را یفکر و

 ( ۴۹۷: ؟ ،یکمرخان

 در هم کیآذرپ استاد حضرت. اندبوده گفتار شعر مبدع ران،یا آزاد شعر در یصالح یعل دیس که گونه همان»

 میدانیم رانیا کیکالس شعر یمل قالب را غزل ما چون _هستند گفتارغزل انگذاریبن ران،یا کیکالس شعر

 با ۱۳۷۶ سال از ژانر نیا _برد میخواه نام رانیا کیکالس شعر قوالب تمام یندهینما عنوان به آن از نیبنابرا

 سرانجام بودن مجوز انتظار در سال ۵ از پس و آغاز یکشور و استان مطبوعات در وهیش نیا در یآثار چاپ

 از شیپ .شد یمعرف و مطرح «زانا الیل» کتاب در ک،یتئور کامال یاگونه به ۱۳۸۳ سال در بار نینخست یبرا



 و امروز یگفتار زبان به که نبوده _آن قوالب همه در_ رانیا کیکالس اتیادب در یشعر مجموعه چیه آن

 الیل»_مذکور کتاب و. باشد شده چاپ یاشکسته و مخفف یکلمه چیه بدون ان،یعر روان، ساده، یزبان با مانأتو

 فیتعر در خواستینم که یخاص یگفتارگ به دنیرس یبرا گفتار غزل. مدعاست نیا سند نیبزرگتر _«زانا

 : داست ژهیو شنهادیپ چند بماند یصالح گفتار شعر یبسته

 کیکالس شعر بودن یعیطب ریغ علت نیتریاصل که اثر بافت در شکسته و مخفف یکلمه گونه هر عدم _۱

 وجود آن در شکسته یکلمه کی یحتّ که است رانیا کیکالس اتیادب خیتار تمام در کتاب نیاول زانا الیل. بود

 .نداشت

 زبان یعیطب ونیدکلماس به دنیرس یبرا بانهیاد یهایساز بیترک دنیرسان ممکن حداقل به _۲

 عتیطب به شعر انیب و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس یماژهایا و هاهیارا دنیرسان ممکن حداقل به _۳

 .زبان خالص

 .مبتذل و آسان لوده، زبان از زیگر نیع در و روان، ساده، ن،یامروز زبان _۴

: ۱۳۹۸ موالنا،) .یعروض وزن یهاشیگشا و هابستاره تمام وجود با زبان سالم نحو به شیپ از شیب یکینزد _۵

۸۹ ) 

 جان حاصل. شهادت با است یمساو بزرگ یماین یگفته به ینوآور هر»: که شودیم ادآوری کیآذرپ نیهمچن

 تابک انتشار از شیپ چرا. آورد در خاک از سر شبه کی که ستین گونه قارچ و. است شهیاند یتعال و یفشان

! د؟نبو مستقل مجموعه کی تأیه در کیکالس گفتار شعر و غزل از یخبر آن با همزمان حداقل ای «زانا الیل»

 ابطال یهینظر بنابر!...نداشته؟ آغازگر و بوده یجمع حرکت کی است، بوده نیا زبان عتیطب که دییگوینم مگر

 عرض شیپ از شیب و دیکن شهیپ سکوت دیاوردین اگر. دیاوریب هینظر نیا رد یبرا یسند لطفا پوپر یریپذ

 (۸۹:همان) .دیاندازین زحمت به هم را ما د،ینبر خود

 غزل در کیآذرپ یهاینوآور یمعرف به ها،آن اتیخصوص ذکر و گفتار و مالینیم غزل یاجمال یمعرف از پس

 . پرداخت میخواه شانیا اشعار مجموعه در الیخ صور عناصر و زبان لحاظ از

 کیآذرپ آرش شعر در الیخ صور

 به که. است یذهن یهاتیفعال از یکی اصطالح، در و، یکس نزد یزیچ بستن صورت لغت در لیتخ: لیتخ _۱

 تازه و یابداع شکل به را یذهن یرهایتصو و. کندیم تصرف تیواقع بر یمبتن یهاتجربه در یآدم آن، یاری

 (۷: ۱۳۸۱عقدایی،) .دهدیم ارائه دارد، وجود تیواقع در آنچه با متفاوت ینظام در

 



 انیفیشر) .گفت سخن زین  اسطوره و رمز ات،یحکا الت،یتمث ات،یروا از توانیم الیخ یعمود محور در یسوئ از

 به توانیم. شودیم دهید کیآذرپ آرش شعر در که الیخ گوناگون صور انیم در( ۱۵۴: ۱۳۸۷ پور؛ ندهیپو و

 قیطر از گرانید به را عواطف استقالل امکان و دهدیم یاری را شاعر» الیخ درواقع،  .کرد اشاره ریز موارد

 ( ۱۸۸: ۱۳۸۱ ان،ینامدار پور) .آوردیم فراهم زبان

 یجا یمقطع ریتصاو ال،یخ یافق محور در. دابییم مجال شعر در یافق و یعمود محور دو در شاعرانه الیخ

 آن یاجزا با الیخ آن انیم  وندیپ یچگونگ و شعر کی طول در شاعر کی الیخ ،یعمود محور در و. ردیگیم

 و مجاز استعاره، ه،یتشب: بود یاصل عنصر چهار یدارا کیکالس اتیادب در الیخ ی حوزه. شودیم یبررس شعر

 در توانیم چهارگانه، عناصر نیا کنار در و افتهی گسترش ،یفرنگ ادب از ریتاث با حوزه، نیا امروزه اما. هیکنا

 (۴۸: ۱۳۵۰ ،یکدکن یعیشف. )کرد بحث زین(  personification) انواع از اغراق مورد

 : »از است عبارت یشناسزبان دید از هیتشب است، هیتشب الیخ صور نشیآفر یابزارها از یکی: هیتشب( الف

 ،یصفو. )ینیهمنش محور یرو بر هاآن بیترک و تشابه حسب بر ،ینیجانش محور یرو از نشانه دو انتخاب

تیخصوص از یکی« گفتار غزل و مالینیم غزل» یعنی غزل سرودن در کیآذرپ سبک به توجه با( ۱۲۶: ۱۳۷۳

 به و زبان یعیطب ونیدکلماس به دنیرس یبرا بانهیاد یهایسازبیترک دنیرسان ممکن حداقل به هاآن یها

 خالص عتیطب به شعر انیب و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس یها ماژیا و ها هیارا دنیرسان ممکن حداقل

 اریسب و بکر هاتیتشب اغلب و. ستین هیتشب از یخال کیآذرپ شعر هم باز اما. است( ۸۹: ۱۳۹۸ موالنا،) « زبان

 احساسات و تازه روابط و. است متفاوت اطراف جهان و ها داریپد به شاعر نگاه که لحاظ نیا از بکر. است یغن

 زبان و زمان به متعلق نو، اغلب ابدییم گریکدی با هاداریپد نیب که ییهاشباهت. کندیم کشف آنها در تازه

هیاول شعر دفاتر در که شعرا ریسا برخالف. اندشده انیب ساده یزبان با اغلب و. است شرویپ  و معاصر اتیادب

 و عتیطب با واسطهیب ارتباط علت به کیآذرپ غزل. هستند کیکالس شعر یهاینیرآفریتصو به یمتک شان

 به زهیدوش» سپس و «زانا الیل» نیآغاز مجموعه همان در. است افکندهیپ غزل در یدیجد ستمیس ،یهست

 . کندیم آغاز عیبد ییرهایتصو با« گرددیم باز عشق

 :کیآذرپ آثار در هاتیتشب از یبرخ

 ذکر آن در شبه وجه که یهیتشب ای. شودیم آورده هیتشب ارکان تمام در که است یهیتشب: مفصل هیتشب _۱

 (۶۰: ۱۳۸۷ سا،یشم. )ندیگو مفصل هیتشب باشد، شده

 ( ۵: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) رفت یم بایز و نرم آرام، ییقو مثل                   رفت یم ایدر یرو ر،یگیماه قیقا

 تمام. رودیم شیپ و کند،یم شنا ایدر در بایز و نرم و آرام که است کرده هیتشب ییقو به را ریگیماه قیقا

 نرم آرام،: شبه وجه ، قو: به مشبه ر،یگیماه قیقا: مشبه: دارد حضور متن در هیتشب نوع نیا در هیتشب عناصر

  مثل: هیتشب ادات ، بایز و



 ( ۶۸: ۱۳۸۷ سا،یشم. )ندیگو مجمل هیتشب. باشد نشده ذکر شبه وجه آن در که یهیتشب: مجمل هیتشب _۲

 ( ۱۶: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) افتاد او یپا بر شد، خاک عاشق کبارهی          باد هجوم آماج کوچه ،یابر صبح کی

 . است کرده هیتشب خاک به یفروتن و خضوع لحاظ از را عاشق

 محذوف: هیتشب ادات است، نشده ذکر که خشوع و خضوع: شبه وجه خاک،: به مشبه عاشق،: مشبه

 : یلیتمث شبه وجه _۳

 ( ۳۸ ،۱۳۸۳ ک،یآذرپ) است داده هیهد ن،یزم به _تو چشم_ که         است ستادهیا یاصاعقه_بلند کاج

 از یلیتمث بودن ستادهیا و یبلند آن در که. است شده هیتشب یاصاعقه به بلندا و یستادگیا لحاظ از بلند کاج

 .است اقتدار و شجاعت

 ( محذوف: )هیتشب ادات ،یستادگیا و یبلند: شبه وجه صاعقه،: به مشبه کاج،: مشبه

 ( ۵۷: ۱۳۶۲ ل،یتجل) .شود ذکر ادات آن در که است یهیتشب: مرسل هیتشب _۴

: ۱۳۸۳ ک،یذرپآ)  ایدر کی هیشب یزیچ چشمانش، یسو کور در      تنها هاغروب مثل لبخند،یب ناشناس کی

۲۱ ) 

 مثل: هیتشب ادات تنها،: شبه وجه غروبها،: به مشبه ناشناس، کی: مشبه

 ( ۵۷: ۱۳۶۲ ل،یتجل. )شودیم دهینام موکد هیتشب شود، حذف هیتشب ادات اگر: موکد هیتشب _۵

 ( ۱۹: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)  ناگهان! «ایدر هفت شاه نیغمگ دختر»     ماند باز هم آسمان دهان _ شد وا یا پرده

 ذکر هیتشب ادات شعر متن در هیتشب نوع نیا در. دارد دهان که است شده هیتشب یازنده موجود به آسمان

 .است نشده

 تعجب، نشان دهان ماندن باز( محذوف) تعجب: شبه وجه  ،(محذوف) زنده موجود: به مشبه آسمان،: مشبه

 ( محذوف: )هیتشب ادات

 با و است زیچ چند از مندرج تأیه مرکب قدما، قول به و است یبیترک تأیه کی مرکب: مرکب هیتشب _۶

: ۱۳۸۵ سا،یشم. )باشد داشته نقش آن آوردن وجود به در زیچ چند که یذهن است یریتصو و تابلو امروز، زبان

۸۵) 

: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) هاسال شهیش یسو آن دند،یدیم شهیهم را او         بود تعفن دخمه که وانه،ید جوان کی با

۲۱ ) 



: شبه وجه دخمه،: به مشبه وانه،ید جوان: مشبه. است شده هیتشب تعفن یدخمه به وانهید جوان شعر نیا در

 (محذوف: )هیتشب ادات تعفن،

  «اند؟دهیبر من از همه چرا رودها نیا»       شد غرق قصه نیا غم در و نشست ایدر

    )همان( .انددهید کبارهی ایدر تمام را خود            انددهیخز ساحل به ریکو با قدر آن

 چرا که پرسدیم سوال و. است شده دیناپد و غرق قصه غم از که است شده هیتشب یانسان به ایدر فوق تیب در

 تصور ایدر تمام را خود است شده سبب که ابدییم ریکو با رودها ینیهمنش در را پاسخ و. انددهیبر من از رودها

 ( محذوف: )هیتشب ادات قصه، غم در شدن غرق: شبه وجه انسان،: به مشبه ا،یدر: مشبه. کنند

 مشبه ه،یتشب نیطرف فقط و. باشد شده حذف آن شبه وجه و هیتشب ادات که است یهیتشب: غیبل هیتشب _۷

 ( ۲۸۳: ۱۳۸۰ ،یهاشم. )شود ذکر مشبه و

 ( ۲۷: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)   مرد و ماند باد آغوش در ای             داشت دیبا دوباره یطلوع ای

 و سرگردان شهیهم باد. ردیبگ آغوش در را یکس تواندیم که است شده هیتشب یانسان به باد باد، آغوش در

. است بودن حرکت حال در و حرکت در شهیهم از هیکنا بودن باد آغوش در. است حرکت حال در شهیهم

  آغوش: به مشبه باد،: مشبه

 محذوف: هیتشب ادات محذوف،: شبه وجه

 فقط را زبان اروپا، یادب فکر صاحبان از یادسته که بوده تیاهم پر چندان استعاره گاهیجا و مقام: استعاره( ب

 خلدون ابن که دارد ادامه آنجا تا تیاهم نیا( ۱۱۱: ۱۳۵۰ ،یکدکن یعیشف) .انددانستهیم« استعاره و الیخ»

 استعاره قدما، اعتقاد به (همان) «.اوصاف و استعاره بر یمبتن است، یکالم شعر» :دیگویم شعر فیتعر در

 دو گردد، حذف هیپا کدام که نیا بنابر. باشد محذوف آن یاصل ارکان از یکی که. است فشرده هیتشب همان

 مشبه حذف با) هیمکن یاستعاره _۲ ؛( مشبه حذف با)  مصرحه یاستعاره _۱.داشت میخواه استعاره گونه

 ( به

 :مصرحه یاستعاره _۱

 (۱۲۰: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)  شودیم. .گوگ خانم هیشب یروز       هاستستاره از یکی که کندیم فکر زن

 ( همان)        شودیم فراموش زین ستاره یحت       زندیم ادیفر خود در قطره قطره یه

 و. است مانده یباق به مشبه فقط و شده حذف آن یهاهیپا یهمه که است هیتشب کی ستاره اتیاب نیا در

 .شدن مشهور و معروف و گرفتن اوج از است یااستعاره ستاره

 شودیم دور تو خود از تو یهیسا که          یشویم وارید یهیسا محو آنقدر



 ( ۱۳۴: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)  .شودیم نور قدم به قدم امهیسا که       شومیم دیخورش یهیسا محو آنقدر

 یفرارو شدن پیت سمت به تیشخص از که است جوش و جنب پر و فعال یعنصر هیسا کیآذرپ یهاغزل در

تیموقع و هازمان و هامکان در شیصدا و صداست صاحب و. دارد شانیا شعر در مستمر یحضور و. است کرده

 . دارد مثبت یکارکرد هیسا اغلب. شودیم دهیشن متفاوت یها

 بهمش» خود و گردد ذکر «به مشبه» ویژگی و لوازم از یکی همراه به «مشبه» که است آن :هیمکن یاستعاره _۲

 .شود حذف «به

 (  همان)  شکست تا مانده قدم دو شد؛ مچاله دشمن        نبرد شب در شیآهن یهاپنجه در

دست داشتن شجاعت در باشدیم انسان که مشبه رایز است نهیمک یاستعاره یآهن یهاپنجه فوق تیب در

 نجایا در که. باشدیم درنده واناتیح گروه به متعلق درواقع پنجه و. است شده هیتشب یآهن یهاپنجه به شیها

 .است شده اشاره آن از ییجز به و نشده ذکر است به مشبه که وانیح اسم

 یهنر تصرف و یمجاز و استمنا ینوع صیتشخ. جانیب یایاش به یبخش تیشخص یعنی صیتشخ: صیتشخ

 جانیب یزیچ به یانسان تیخصوص کی دادن نسبت حد در را تصرف نیا شاعر یگاه. است یهست در شاعر

 یروین از یریگبهره با کرده، تصور انسان را جانیب یدهیپد کی گرید یزمان و. بردیم کار به یکوتاه و جازیا با

 ،ییعقدا) .دهدیم نسبت آن به گسترده و مفصل یانیب در را انسان از یمتعدد یهایژگیو و صفات ال،یخ

 ازین و تیروا متن، یفضا ءاقتضا به کیآذرپ شعر در جانیب اءیاش به دنیبخش اتیح و صیتشخ( ۱۵۶: ۱۳۸۱

 به شدن ترکینزد و اشعار یفضا بودن یستیمالینیم علت به اما. است گرفته شکل یعیطب یطرز به متن

 خدمت در. شودیم محسوب یادب عناصر و هایسازبیترک جزء که صیتشخ گفتار، یعیطب ونیدکلماس

 .است گرفته قرار یستیمالینیم  تیروا و زبان یعیطب ونیدکلماس

 (۹۸: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) متن بر راز نیا شب کی و هزار از       اوردین در سر قلم یحت کس چیه

یرسازیتصو هگون نیا. است آمده دیپد( قلم) اءیاش به یانسان صفات و رفتار دادن نسبت با صیتشخ اتیاب نیا در

 در که ریتصو ییبایز از تا. کندیم متوقف شتریب تعمق و درک یبرا را مخاطب ذهن و موثر با،یز اغلب ها،

 دارد، متن در را آن انیب قصد شاعر که یمفهوم و معنا و گرفته صورت دارهایپد با شاعر ی واسطهیب ارتباط

 .ببرد وافر لذت

 دندیخند او به تنها گفت و دیفهم که شاعر         دندیفهمینم اما خورد هم بر زمان نبض

  یعیطب صورت به که. است شده داده نسبت زمان مانند یداریپد به یانسان یهایژگیو و صفت زین اتیاب نیا در

 . است نشسته خوش متن در شاعرانه یهایباز تکلف از دور به و

 (۱۱۴: همان) .است نهاده نیزم سر یرو پا          شب هم باز اه،یس طوفان



 که تاس شده تصور یموجود زین نیزم. است نهاده نیزم سر بر پا که است شده تصور یانسان لیشما به شب

 . است سر و بدن یدارا

 . کرد ذکر را ریز موارد توانیم صیتشخ یهانمونه گرید از و

 ( همان). است ستادهیا هنوز سرباز                        آمد؟ خواهد دیخورش یک پس

 ( ۱۵۰: همان) کرد توقف خودش در زمان و                          کرد خروپف یالحظه آسمان

 (همان. )وستیپ آسمان به هم نهییآ                      نشست که نهیآ چشم در چشم

 ( ۱۷۶: همان. )شدند زباله همه متکاها                           شدند مچاله هاخواب ناگهان

 ( ۱۸۲: همان) .انددهیبر من از همه چرا رودها نیا             شد غرق قصه نیا غم در و نشست ایدر

 (همان)  افتی دوباره یجان باران ارتفاع در                    شد بلند خود از ایدر و دیوز یابر

 :کیآذرپ شعر زبان

 یناش زبان خود عتیطب از اشکال نیا و. ستین مقدور پسندندیم شناسانزبان یهمه که آنگونه زبان فیتعر

 .کرد محدود خاص یعلم قلمرو کی به توانینم را آن مطالعه که. است یادهیچیپ اریبس یدهیپد زبان. شودیم

 است یناشدن فیتعر و ینامرئ گذرد،یم آن در آنچه ذهن» است، ذهن معرف زبان گمانیب( ۱: ۱۳۷۰ ،یباطن)

: ۱۳۷۸ پور، یعل. )رددگیم حاصل زبان رهگذر از ذهن کمال .کرد تشیرو توانیم که است زبان بلوغ در تنها و

۱۵ ) 

 یبررس بخش در نامد،یم «گفتار غزل» را شعرش و یگفتار را خود شعر زبا کیآذرپ آرش نکهیا به توجه با

 . میکنیم یبررس و لیتحل گفتار شعر عناصر و بودن یگفتار منظر از را کیآذرپ اشعار یزبان عناصر

 سه در را خود یهایژگیو که است هفتاد و شصت یدهه اواخر به مربوط معاصر، شعر انیجر در ییگفتارگرا

 بر یمردم و پسند عوام یباورها و روزمره یگفتگوها شکسته، زبان از یفکر و ،یبالغ یهاشگرد ،یزبان سطح

 ساختن وقفهیب و یشکنسنت یبرا شعر، در محدودکننده و بازدارنده عوامل به زدن پا پشت با و. ندیگزیم

. کندیم تالش یشعر ارزش فاقد میمفاه و رهایتعب زبان، واژگان به دادن اتیح یبرا زین و معنا و لفظ حرکت

 منسوب معاصر اتیادب به یشعر تیرسم و بسامد منظر از که یشعر انیجر نیا (۴۹۶:  یکمرخان و زادهگیب)

 از یشفاه فرهنگ در انیجر نیا بستر گرید یانیب به. دارد ما جامعه یبوم و یمل فرهنگ در شهیر شود،یم

 انه،یعام اعتقادات و باورها ،یمردم یهایتیب دو ترانه، و لغز، معنا، انه،یعام یهاقصه ت،یحکا مثل، ،ییالال جمله

 هیصوف اتیادب در را خود حضور مقدمات ،یبوم و یمل فرهنگ بر عالوه گفتار شعر( همان) .است شده گسترده

 مذهب ه،یکنا گفتگو، المثل، ضرب را را خود و. کرد یزیرهیپا کرهیپ و باور ساحت دو در و واژگان، سطح در

 یباورها و ،یگفتار تیماه با واژگان، سطح در عطار. است کرده یمعرف است، فرهنگ به مسبوق که ،یکالم



 و شود،یم دهید او یکالم بافت و ریتعاب در که ینیگفتار تیمیصم گفتگو، نمود با حافظ ،یبازار و کوچه

 و لیتمث ،یشیگو واژگان با یمولو و کندیم جادیا وقفه گفتار شعر در که شعرش یهاتیب ییمعنا استقالل

 ( همان. )هستند انهیصوف اتیادب در ییگفتارگرا بارز قیمصاد انهیعام یباورها

 : کرد میتقس دسته نیچند به توانیم بودن یگفتار منظر از را شعر درواقع

 گفتار شعر زبان_۴ محاوره شعر زبان_۳ ساده یشعر زبان_۲ روان یشعر زبان_۱

هیال ورزانهزبان هیال از شیب که است ییهاینوآور از شار سر و محوراستعاره که است یزبان: روان شعر زبان_۱

 مواقع اکثر در و. کندیم انیب  را زبان یمفهوم_ییمعنا لحاظ از شتریب یعنی. ردیگیبرم در زبان یمفهوم ی

 نمونه. است حافظانه یهاییگراهامیا و یخاقان یهایپردازاستعاره و یهند مکتب یهایپرداز مضمون ورآادی

 که یصالح یعل دیس یتغزل_یحس اشعار و ،یاحمد رضا احمد اشعار معاصر، اتیادب در روان شعر شاخص

 یادب زبان عیبدا  و هاهیارا از سرشار و محور،بیترک شتریب چون و است؛ کرده انیب زین را گفتار شعر فستیمان

 . دانست زبان یعیطب یمعنا به گفتار را آن نام توانینم است،

 تفاوت نیا با دارد، را روان شعر یوهیش همان ساده، یشعر زبان یزبان یهیرو لحاظ از: ساده یشعر زبان_۲

 و. افتی آن در توانیم کمتر را شعرروان یااستعاره یهاهیارا و یمضمون_یهامیا یهاینوآور و یپختگ که

 تیجذاب و ریتصاو آن بتواند که یبلند  اشعار غالبا و. دارد تمرکز شاعرانه ریتصو کی خلق ای کشف یپ در اغلب

. ندارد وجود ساده اشعار در. باشد داشته مخاطب لحاظ از آن بودن جاذب و کلمه یواقع یمعنا به را شاعرانه

 انکار قابل ریغ صراحت اما. است ییمعنا یناگشوده گره فاقد که است یشعر آسان شعر» :دیگویم یباباچاه

 با» آسان شعر درواقع( ۷۲: ۱۳۸۹ ،یباباچاه) .ندارد یامحاوره لحن ای گفتار عتیطب بر یچندان یسلطه آن،

 و ینیع عناصر و اءیاش به دادن نشان خوش یرو و شعر شدنیگفتار از زیپره  و بانه،یاد یزبان از یریگفاصله

 یگفتار لحن به تن ،یسادگ به چند هر  آسان شعر. کندیم انیب را خود( ۱۵۰: ۳ج ،۱۳۸۹ ،یباباچاه) ملموس

 نیا در و. ردیگیم کار به ینیع کامال یجهان با مواجه یبرا  را فاخرانه ریغ نثر کی یانرژ گاه اما دهد،ینم

 شاعر ترس گرید. ستین یاشهیکل یهاتیتشب ادات و ییقدما ییبندها کار و ساز به یمتک ل،یتخ عنصر ان،یم

 ( ۱۵۱: همان. )است باز یعبارت ای واژه هر ورود یبرا راه پس. است ختهیر

 :محاوره شعر زبان_۳

 و کالم در آنچه نوع از است، انهیعام زبان ریتعاب و واژگان از مملو که اندسروده ییشعرها شعرا معاصر، شعر در

 کوچه ینثر به را شعر و است شده خارج متعارف حد از جوالن، نیا یگاه اما است، یجار یمردم یباورها

 انهیعام واژگان ذکر و ینیهمنش به شاعر توجه تنها ییگو ،یمفهوم و معنا چیهیب. است کرده لیتبد یبازار

 مقابل در. ندیبنش شعر یهاشانه بر دیبا که ییمعنا بار از غافل اما. شود ینوآور فیتعر مشمول تا است؛ بوده

 یآثار هیقاف و قالب با ها،انهیعام نیا یاصول بیترک با ش،یخو یحهیقر و استعداد بر هیتک با گرید یشعرا نان،یا

 تا. سازندیم هموارتر مشتاقان، گرید بر را راه بلکه ند،ینشیم معاصرش مخاطب دل بر تنها نه که. دندیآفر



 به را یواژگان ورود راه انه،یعام زبان از یریگبهره. مینامیم «ییسراانهیعام» امروز آنچه یسو به باشد یحرکت

 از( ۱۱۵۲_۱۱۵۱: ۱۳۹۴ ارجمند، و یشاکر. )نداشت گذشتگان شعر در یگاهیجا که کرد هموار شعر زبان

 نهگایب امروز مردم یبرا که یکلمات و الفاظ بردن کار به با که برد، نام را یبهمن یعل محمد توانیم جمله

 به را دیجد واژگان نیا و. است داده اختصاص خود به را یاژهیو گاهیجا شعر، قالب در شعر، قالب در ستین

 بات،یرکت نیهم ،یبهمن اشعار تیجذاب عوامل از یکی رو نیا از. است کرده بیترک یسنت هیقاف و وزن با یخوب

رفته کار به یعاد و خوب آنچنان و. اندنشسته خوش شعرش ساختار در که است یاانهیعام واژگان و عبارات

 ییهنرنما نیا ج،یتدر به که است شعر مکرر شنخوا با و. شودینم آن متوجه نخست نگاه در خواننده که اند،

 ( ۱۱۵۳: همان. )کندیم جلوه زبان از خاص نوع نیا کاربرد در شاعر،

یاصل و نیمهمتر هاواژه اما و. دارد شهیاند یاصل یچهره ساختن در یاساس نقش جمالت ساختار» درواقع

 سرودن زمان یخیتار و یاخالق و یاسیس و یاجتماع مسائل از یاریبس یکننده روشن و شعر عناصر نیتر

 من بازار، و کوچه زبان با من خانه، زبان با من» :دیگویم یبهمن چنانچه( ۲۶۸: ۱۳۷۸ ،یبرهان. )هستند شعر

 (۳۱۷ ؛۱۳۹۲ ،یبهمن)« .زنمیم حرف رک و ساده شهیهم مثل م،یهایهمشهر زبان با

 پردهیب و تیمیصم از سرشار طلبدیم یزبان است تکلف از یدور دانیم و ییگوساده یعرصه انهیعام شعر لذا

انهیعام( ۳۵: ۱۳۹۰ ،یزرقان)  .است شعر بافت در آنها بیترک تیفیک و یواژگان یرهیدا زبان، از ما مقصود .بودن

 طور به» اما، شودیم یاریبس فیتعار شامل که. کندیم دایپ معنا انهیعام اتیادب و فرهنگ یواژه ریز ییسرا

یم عامه فرهنگ ست،ین مکتوب و شودیم منتقل دهان به دهان جوامع در که یسنت اقوال و آداب یکل

 اصطالحات عامه، دیعقا و باورها» حضور به توانیم ییسراانهیعام ینمودها جمله از( ۱۳۵: ۱۳۸۱ ،یگر).نامند

. دکر اشاره شعر در« انهیعام اتیکنا و انه،یعام ظاهر و شکل با افعال انه،یعام واژگان روزمره، و جیرا ریتعاب و

 یمحاوره شعر_۱: دارد جنبه دو و دارد تمرکز زبان یانهیعام یهیال بر که ستیشعر یامحاوره شعر پس

 . یزبان یمحاوره شعر_۲ ،یمفهوم

 ریتعاب از اما ندارد یبازار کوچه و شکسته زبان چه اگر که شودیم گفته یاشعار به «یمفهوم یمحاوره» شعر

 بنگرد؛ را جهان محورانهعام نگاه و  ریتعاب همان با دارد یسع و. کندیم را استفاده تینها یبازار کوچه میمفاه و

 .است آن شاخص نمونه یپناه نیحس اشعار که

 د،بگذارن آن بر ترانه نام و بنامند جداگانه ژانر کی را نآ است، واداشته را یبرخ که «یزبان یمحاوره» شعر اما

 وجود فروغ «کهیکوچ یعل» و شاملو ی«ایپر» شعر در آن یشاعرانه  و فاخر نمونه و ستین نیچن درواقع که

 که یاانهیعام یهاترانه_۱: اندگونه دو بر هم هاترانه البته و. انددسته نیا از زین یقنبر ادیشه یهاترانه. دارد

 یکرمانشاه ینیمع آثار مانند. شوندیم شناخته فیتصن نام به که یاانهیعام یهاترانه_۲ و. دارند شکسته زبان

 .دارند تمرکز انهیعام لحاظ از یمیصم نگاه و لحن با شتریب اما اندشاعرانه که یداللهی نیافش و



 ونیدکلماس به ست،یفرمال شناسانزبان فیتعر وارون آن، خاص یمعنا به یگفتار شعر: یگفتار شعر زبان_۴

مستندگونه نوع و  زبان یعیطب خود در که است آن خواهان و. دارد اعتقاد زبان از انحراف عدم و زبان یعیطب

 . است سخت شیسرا نیح در اما ساده ظاهر در. شود دهیآفر آن ی

 اما. رساندیم یهند و یعراق یهاسبک و رانیا یسنت اتیادب به را ما ،یفارس شعر در گفتار زبان یابیشهیر

 شعر در یگرید یشاعر هر از شیب دیبا را است شده ینامگذار عنوان نیا به امروز آنچه نینخست یهابارقه

پاره در که است کرده استفاده زبان از یاگونه به ش،یشاعر دوم یدوره یشعرها در فروغ. میبدان فرخزاد فروغ

 دیس یشعرها با گفتار شعر شناخت و یسامانده حال نیا با. است شده کینزد گفتار شعر به او شعر موارد یا

. دارد یاریبس یهاتیظرف گفتار زبان که شد گفته( ۵۷_۸۱: ۱۳۹۶ ،یمیکر. )است گرفته انجام یصالح یعل

 بانز یعیطب ونیدکلماس بر یمبتن که گفتار زبان و یامحاوره زبان ساده، زبان روان، زبان از یاگسترده فیط و

 بانز از زیمتما است، گفتار شعر یمبنا که را یزبان: است تیاهم حائز اریبس نکته نیا. شودیم شامل ،است

 کنندیم تکلم بدان بازار و کوچه مردم که ستین یزبان معنا، نیا در گفتار زبان .میبشناس روان و ساده محاوره،

 . است گفتار زبان قیمصاد از یکی آن بلکه

 گفتار شعر. دهد قرار مخاطب دید معرض در میمستق طور به را محاوره زبان که ستین یشعر گفتار شعر

 که ییهاتیقابل ؛گذاردیم خواننده یرو شیپ را آن آشکارا و. کرد کشف را گفتار زبان نامکشوف یهاتیقابل

 (همان. )داندینم بکر و عیبد چندان ،یازین نیچن بودن یهیبد لیدل به شعر یرسم زبان در آن کشف

 اتیروح با متناسب مضمون، و لفظ سطح در یدگرگون با که است معاصر شعر از یاشاخه گفتار شعر درواقع

 ف،مضاع احساس یغنا و گرم یقیتلف و رشکستهیغ و سالم و زنده الفاظ با یفرهنگ یروزمره مسائل و مردم

 محسوس یهاوصف و  غزل در اتیاب یعمود ارتباط و نو شعر در  سطرها انیم رد داستان ارتباط ،ییروا انیب

 گونهکیآرکائ و فاخرانه گاه ،یبازار کوچه گاه مانه،یصم یگفتار گاه زبان، تناسب به که واژگان نوع انتخاب و

 ونیلماسدک و. کند ادهیپ شعر در را زبان یعیطب ونیدکلماس دارد قصد که است یشعر گفتار شعر لذا.باشدیم

 و متن در ناآشنا شخص با الوگید الوگ،ید انواع مونولوگ، ،یدرون ییگوتک مانند) گفتگوها انواع زبان یعیطب

 .دینام گفتار شعر توانینم را شعر داشتن یگفتار لحن صرفا. شودیم شامل متن در را...( و دارهایپد با الوگید

 گفتگو نیطرف از یکی اوقات یگاه که. است گفتگو طرف دو انیم واکنش و کنش حاصل آن انواع در گفتار رایز

یم اتفاق ذهن در یکالم بستانبده و ونیدکلماس یول ندارد وجود اصال که باشد یلیتخ یموجود. تواندیم

 زبان از انحراف را شعر که ست،یفرمال شناسان زبان فیتعر وارون ،آن خاص یمعنا به گفتار شعر ما لذا». افتد

 آن خواهان و. داندیم زبان از انحراف عدم و زبان یعیطب ونیدکلماس به شدن کینزد را شعر دانند،یم اریمع

 ییخودنما یژگیو چند حداقل گفتار شعر در. شود دهیآفر آن یمستندگونه نوع و زبان یعیطب خود در که است

 :از عبارتند که. کندیم



 .بود کیکالس شعر بودن یعیطب ریغ علت نیتریاصل که اثر بافت در شکسته و مخفف یکلمه گونه ار عدم_۱

 .زبان یعیطب ونیدکلماس به دنیرس یبرا بانهیاد یهایسازبیترک دنیرسان ممکن حداقل به_۲

 عتیطب به شعر انیب و فضا یکینزد یبرا اتیادب کیکالس یماژهایا و هایهراآ دنیرسان ممکن حداقل به_۳

 .زبان خالص

 .مبتذل و آسان لوده، زبان از زیگر نیع در و روان ساده، نیامروز زبان_۴

 ک،یآذرپ. )یعروض وزن یهاشیگشا و هابستاره تمام وجود با زبان سالم نحو به شیپ از شیب یکینزد _۵

۱۳۹۷ :۸۹) 

 شدن محقق و ...و مخاطب با ستنیز یمواز و شدن شانههم گفتار شعر که» :دیگویم یصالح آنچه برخالف

 تارگف شعر همان که زبان خالص عتیطب و یعیطب زبان به زبان شدن کینزد یمعنا به ماین ینهیرید یآرزو

 وارد و متن به  مخاطب ساختن وارد گفتار، شعر( ۱۳۰: ۱۳۸۲ ،یصالح) «.یسادگ و یسادگ و یسادگ و است

 یصالح برخالف و افتدیم اتفاق الوگید زبان یعیطب ونیدکلماس در که گونهنآ. است مخاطب با شدنالوگید

 فتارگ شعر درواقع. است الوگید و الوگ،ید الوگ،ید تنها گفتار شعر ،یسادگ ،یسادگ ،یسادگ: دیگویم که

 ت،یجنس طبق بر هازمان و هامکان و حاالت در و کلمه رییمتغ بعد در که است یمعان یتمام از بردن بهره

 کلمه اصالت مکتب سانینو فراشعر آثار در معاصر شعر در که. است اندبردهیم کار به انسانها نژاد، و نید روان،

 شیپ تنم در گفتگو انواع یبرمبنا تیروا ریس خط آثار نیا در رایز. دارد یشتریب نمود حیمس لوفرین آثار در

 .اردد وجود  کیآذرپ آرش اشعار در زبان یعیطب ونیدکلماس و الوگید بر هیتک  کیکالس شعر در و. رودیم

 :از عبارتند گفتار غزل یزبان یهاینوآور جمله از

 :لغات یرهیدا _۱

 غزل رایز. شودیم افتی وفور به کیآذرپ غزل در است جیرا مردم زبان در و دارد یامروز رنگ که یلغات( الف

 فاطرا جهان و جامعه غزل، به نو نگاه وامدار باشد، گذشته واژگان و کیکالس غزل وامدار آنکه از شیب گفتار

 زبان به یزبان یزیهنجارگر قالب در یگهگاه و بوده خود زمان فرزند کیآذرپ گفتار غزل منظر نیا از لذا. است

 :از عبارتند کیآذرپ غزل در نو واژگان جمله از. است داشته نوآورانه رجعت کیآرکائ واژگان و

( همان) کنپاک( ۲۲)نقشه( ۱۱) مشبک( ۸) خوردن خط( ۷)براده آهن( همان) الشه( ۵: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)قیقا

 بطر انو،یپ را،یشک( همان)الکس( ۴۰)کاست( همان) سجاده( ۳۹) تیکبر( ۳۴) تابلو( ۳۲) قهوه( ۳۰)آهن

 کفش،( ۱۷۶: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) رختخواب( ۴۳)کاباره( ۴۱) لیوک عاقد،( همان) مچاله گلو،یز توالت، ودکاست،

 دفتربچه( ۱۳۷) فال( همان) شهیش( ۱۳۸) روزنامه( ۱۴۶)کاناپه( ۱۵۰)خروپف( ۱۶۱) میتقو( ۱۷۰) ابان،یخ

 ،یصندل( ۱۲۹_۱۲۸)  مانکن, feminist( ۱۳۰)مونولوگ الوگ،ید کاست، خط، پشت تلفن،( ۱۳۲)یمرخص



( ۱۱۶) پ،یپ شلوار، و کت(۱۲۰_۱۱۹)اخر میس د،یسف گاه کا،یمون.. گوگل تار،یگ( ۱۲۲)غیت( ۱۲۵)فاصله خط

 ( ۴۰: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)  اهیس باتون( ۱۰۷) هیچارپا( ۱۰۸) پا تق تق

 یعیطب ونیدکلماس به شدن ترکینزد مالینیم غزل و گفتار غزل اتیخصوص از یکی نکهیا علت به: باتیترک_۲

. ستین یخبر کاهد،یم متن بودنیگفتار و تیشفاف از که ییهایسازبیترک با کیآذرپ غزل در است بوده زبان

 به توانیم جمله از. است افتاده اتفاق متن، ضرورت یاقتضا به باشد شده استفاده غزل کی در یبیترک اگر

 . کرد اشاره کیآذرپ غزل در ییهانمونه اندک

 اتاق ساحل، خلوت بهار، خواب برف، ارید عروس( همان) شکسته مرد( ۵: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) ریپ قیقا یالشه

 ییبایز سرخ سیتند ا،یدر یخسته متن شب، موج( ۹) فام سرخ آسمان( همان)زن دیناام آغوش ،پوش اهیس

( ۲۸) انیپایب یهالهیم ر،یشمش یبوسه( ۱۹)یباستان غروب( ۱۳) پوش صاعقه سوار( ۱۲)ریپ یایدر( ۱۰)

 ( ۳۶) دور یدهایخورش یرهیت(  ۳۳) دیخورش سرخ یسویگ

 خط ها،پروانه بارش سارا، ،یماه بچه نقشه، غزل» :اندشده سروده مالینیم سبک به که ییهاغزل جمله از

 یاشعار« هاپله و هاهیسا نان، آب تابلو، کی سند،ینویم مرا اتفاق، تاسف، اظهار مکافات، راه، سد زانا، الیل چهار،

 قالب ییافزاهم_۱ هاغزل گونهنیا در هدف. اندشده سروده یسازبیترک هرگونه از بردن بهره بدون که هستند

 زبان یعیطب ونیدکلماس به شعر زبان شدن ترکینزد _۲ و سمیمال ینیم مکتب در مالینیم داستان با غزل

 یراو زبان از تیروا انیب یحت و مونولوگ، چه الوگ،ید چه ،یدرون ییگوتک» لحاظ از چه. است بوده گفتار

  «شخص سوم

 :کرد اشاره ریز یهایازی بیترک اندک به توانیم «گرددیم باز عشق به زهیدوش» مجموعه در

 عاشقانه یهیسا( ۱۷۰)یطانیش یکندو فرشته، سبز نفس ،یابانیب شیدرو( ۱۸۳: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)باران ارتفاع

 سنگ شهاب( ۱۵۷) تنبور شور( ۱۵۶) هاآسمان سبز غزل( ۱۶۱)فراق کشعاشق یباز( ۱۶۵) دیخورش

 ماه یخانه فتاب،آ غم  (۱۴۵)ماه بهمن سرخ شالق( ۱۴۶) مهربان زییپا( ۱۵۲) دیشا یهیسا( ۱۵۴)مست

 برج( ۱۳۳) چشمان یپنجه( ۱۳۵) تنها زن لبکین زن( ۱۳۴) ممنوعه شهر( ۱۳۶) زده خی شهر( ۱۳۹)

 یهیسا( ۱۲۴)  دارید هیسا( ۱۲۷) رهیت ابر امواج( همان) ناگهان طلوع( ۱۲۶) آشوب پر خاک( ۱۳۱)ییتنها

 بستر( همان) غم اهیس یشعله سوخته، تلخ خبر ، شب مشق اهیس( ۱۲۰) دیسف کاخ دفتر( همان)  دیخورش

 شب، موج( ۱۱۸_۱۱۷)  رفته آب شلوار و کت صاف، آسمان خاموش، پیپ( ۱۲۱) شب امتداد ها،ستاره خواب

 کی یهیسا آرام، شب( ۱۱۱)ماه یپرده پشت ن،یآگخشم ریش(  ۱۱۰) سرخ یپرنده وسته،یپ یخوشه دو

 تلخ شب ،یینامر یهاشالق فردا، تبسم تنها، یهیسا اه،یس وارید( ۱۰۸) ساحر چشم دو مهتاب،یب شب عابر،

 باستان خواب( ۱۰۴)  زمان نبض( ۱۰۵)  سرخ متن آسمان، سقف( ۱۰۷_۱۰۶) زیست شب سرخ قلم وحشت،

 (۱۰۳ ) 



 ،یهاغزل در یاستعار گاه و یوصف گاه یهابیترک از فارغ «گرددیم باز عشق هب زهیدوش» مجموعه در

۱،۲،۳،۴،۵،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۷،۲۸۲۹،۳۰،۳۱،۳۳،۳۵،۳، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، 

 درواقع. شودینم افتی ...ویاستعار و یوصف یهایسازبیترک و کیکالس غزل یادب یهاایهار وجه چیه به ،۴۴

 از یعیطب ونیدکلماس در رایز. اندگرفته شکل یعیطب گفتمان و الوگید خصوصا و تیروا یهیپا بر هاغزل نیا

 در غزل ۸۲ مجموع از یعنی. برخوردارند هم یفراوان بسامد از هاغزل نیا. شودینم استفاده باتیترک و هاآرایه

 کیآذرپ غزل در گفتار سبک و بودن یگفتار یبرا که. اندشده سروده یسازبیترک بدون غزل ۴۳ مجموعه دو

 . است داده اختصاص خود به را یفراوان حجم و بسامد

 :فعل یهایژگیو

 :امروز یفارس در جیرا افعال( الف

 ( ۵: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) رفت یم باال لحظه لحظه، ایدر آب        شدند زنده ها موج شد، طوفان ناگهان

 .هستند امروز یفارس زبان در جیرا افعال از یهمگ «رفتیم شدند، شد،»

 (۷:همان.)است نهاده سر زن ی شانه یرو آرام         مرد غروب، ساحل، خلوت بهار، خواب

 . است جیرا امروز زبان در که است یافعال جمله از «است نهاده سر»

 ( ۲۳: همان)« باستان رسم بمان، هماره»_شد ادیفر        گذشت ها کوچه از افشان شعله که الیل

  «بمان گذشت،»

 (۳۵:همان) است غروب با یکی طلوع، با یکی             اما سند،ینو یم مرا هیسا دو

  «است سد،ینویم»

 افتاد دیشا یهیسا نیقی بر            افتاد بد دلم به که شد صبح

 ( ۱۵۲: ۱۳۹۷ک،یآذرپ) افتاد آمد که عطسه« !نه! یوا»               آورد یآب ی کاسه مادرم

  «آمد آورد، افتاد، شد،»

 ( همان) بود او لگد کی به را من ی نهیس شکست        رفت لو ام نقشه و خواند مرا دست که همان

  «بود شکست، رفت، خواند،»

 به. است جیرا و معمول گفتار زبان در که است زبان سالم نحو  از استفاده کیآذرپ اشعار اتیخصوص از یکی

 .زدیبر هم بر را زبان سالم و نخ است؛ نتوانسته ،یعروض وزن یهاشیگشا و هابستاره تمام و وزن که یاگونه



گفتمان در رایز. است کالم یعیطب ونیدکلماس به  شعر زبان کردن کینزد یهاشگرد از یکی زبان سالم نحو

 . هستند کامل و سالم جمالت و.  شودیم استفاده زبان سالم نحو از معمول، یها

 ( ۳۵: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ.)است غروب و طلوع حوش و حول_زمان      است جنوب و شمال یرو روبه _مکان

 یاسناد افعال از تیب نیا در. است افتاده اتفاق سالم، جمله کی یاصل ارکان با کامل یجمله دو اتیاب نیا در

 فعل+مسند+هیمسندال :یاسناد جمله. است صورت نیا به آن ساختار و شده استفاده

 مسند به که است یخبر یگزاره مسند شود،یم داده آن مورد در یخبر که است مکان شعر نیا در هیمسندال

 ریز غزل در ای و. باشدیم «است» یاسناد فعل و .است بودن جنوب و شمال یروروبه آن و. گرددیم باز هیال

 .ودب گفتار زبان به یکینزد بر شگرد نیا یبرجستگ شاهد توانیم است، زبان سالم و کامل جمالت از مملو که

 بست خی ایدر شد، گم آسمان              شکست دیخورش شد، شب ناگهان

 بستبن کوچه پنجره،یب خانه                   اندیرو را خود یشهر خ،ی یرو

 (۳۴: ۱۳۸۳ک،یآذرپ) «است ممنوع آتش نجایا یآ»                      !ستیا _تابلو کی_دروازه دم

 انتقال یفهیوظ که یاگونه به. است شده استفاده فراوان، یریتصو بعد با کامل یجمله ۹ مالینیم غزل نیا در

 جمالت بسامد زین ییایموم غزل در ای و. است یخبر و کوتاه سالم جمالت در موجود ریتصو یعهده به معنا

 .دارد وجود کامل و سالم یجمله هفت تیب ۳ در که یاگونه به. است ادیز سالم و کامل

  برخاست مردمان چشم از برق                 برخاست باستان خواب از که تا

 «!است شده زنده دوباره مرده! یوا»

◻ 

  نیچن که نیا ستیچ تو حرف! یها»             برخاست انیم آن از جوانک کی

 ( ۱۰۳: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) ... فقط بود سکوت او پاسخ             «!برخاست؟ نشان تو نسل و تو از

 :یمیقد افعال( ب

 استفاده یمیقد افعال ندرت به ک،یآذرپ غزل درکه . است یفعل یهاعبارت و مرکب و ساده یهافعل شامل

 . باشدیم اغماض قابلای که به گونه. است شده

  کبارهی که ،یسوخت هاسال ،یشد فرار تو_بود خودش! نه

 ( .بود عهیشا هامحرف یهمه) لرزاند را تو قامت خبر نیا

 . ستا یمیقد افعال صورت به تیب نیا در شد از استفاده نوع است، یکرد فرار یمعنا به ،یشد فرار در «شد»



 

 !هان دیرس فرمان که» کرد باز طومار             ناگهان ه،یسا کی و نواخت، هاطبل شب،

 .شودیم محسوب یمیقد افعال جمله از «دیرس فرمان و نواخت،» تیب نیا در

 :گفتار غزل خاص یهایژگیو

 و مخفف یکلمه گونه هر وجود عدم کیآذرپ یگفتار شعر بارز یهایژگیو از گرید یکی: کردن مخفف( الف

 توجه با (۸۸: ۱۳۸۷ موالنا،) .بود کیکالس شعر بودن یعیطب ریغ علت نیتریاصل که .است اثر بافت در شکسته

 لذا دارند، یکمتر حضور مخفف کلمات سالم، جمالت در و انندفراوان سالم جمالت کیآذرپ شعر در آنکه به

 و کرده دور یبازار کوچه و انهیعام زبان از را خود گفتار شعر تا است برده بهره صهیخص نیا از کیآذرپ آرش

 وجود با. کند کینزد «دیسرآ غمت گفتا دارم، تو غم گفتم» حافظ یهاغزل همچون فاخرانه گفتار زبان به

 هاالوگید نیا از کیچیه اما است، فراوان مختلف یکاراکترها زبان از الوگید بسامد اشعار اغلب در نکهیا

 و. باشدینم انهیعام و محاوره یزبان یدارا ،یصالح یعل دیس گفتار شعر و یبهمن یامحاوره یهاغزل همانند

 که آنچه برخالف» :دیگویم کیآذرپ که آنچنان است، امروز شعر در گفتار غزل بارز اتیخصوص از یکی نیا

 یگفتار به یکمک زبان، سالمت از دور به و مخفف کلمات بردن کاربه پندارند،یم سینوانهیعام و محاوره یشعرا

 و فخامت از که شودیم باعث تنها کند،ینم متعهد هنر یحت و هنر یبرا هنر اقیس و سبک با شعر نمودن

 اردو اجتماع از یطبقات هنجار نابه لحن و فحش ک،یرک کلمات آن یجا به و. شود کاسته شعر در زبان تیادب

 عدم و سالم جمالت بردن کار به با که نمودم تالش غزل در من لذا. رساندیم بیآس زبان به که شود شعر

 معتقدم رایز.  کنم یسینوانهیعام نیگزیجا را متشخص و بانهیاد فاخر زبان کلمات، کردن مخفف از استفاده

 زبان از انتیص یفهیوظ شاعر رایز. شودیم شعر در زبان تیزبان سقوط سبب  ،یسینوانهیعام و زبان تنزل که

 و خود نوعدر  مخفف نمونه کی یحت بدون کیآذرپ غزل که گفت، توانیم بیترت نیا به «.دارد عهده بر را

 . است فرد به منحصر فاخرانه یگفتار زبان

  «یوا»: اصوات از استفاده

: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ!)؟ییتو نیا! یوا! ؟... لگد که را هیچارپا نیا»    «دارطناب شنبه، سه صبح» :دیرس حکمت

۱۲۵ ) 

  « آه»

 ( ۱۲۳: همان) «.است من یقصه اوج/  هنوز غزل خرآ       بمان» «!شد؟ چه آخرش/ آه» گذشت هاماه

 ( ۶: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)!ست؟ین نان بابا آه! است سرد مامان آه           روح یب_کرده بغض دینالیم دخترک

 



  «یها»

 ( ۱۲۲: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)«است زن یتشنه حجله/ اورندیب زودتر          بگو مرا امشب/  یبانو شاه! یها»

 «وه»

 دارد یشگفت آواز چه!  وه! ستی زیسحرآم یگوساله چه نیا»

 (  ۱۱۶: همان) آوردند شیسو به تبرک به/  را ها دل کنان سجده همه و

 «یآ »  

 ( ۱۷۱: همان) بستر جامه، سفره، ماندن، یعنی عشق               عشق یعنی یزندگ برگرد،! سارا یآ »

 ( ۱۷۴:همان) رد دست او ینهیس بر زنمیم                        ؟یخریم میبرا نان! آقا یآ »

 یتراشیم عروس تازه کی خود از/  توالت قلم هفت با «یه»

 ( ۴۰: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ. )اروپاست یپرنده تو روح معلوم، قرار از گلویژ یه

 «افسوس»

 ( ۴۱:همان)کردند آغاز داستان یانتها از                    را غزل یهاقهرمان اوج افسوس

 «هان»

 (۲۳: همان!)هان د،یرس فرمان» :کرد باز طومار        ناگهان ه،یسا کی و نواخت، ها طبل شب

 به شیخو گذشتگان یباورها و اعتقادات فرهنگ، براساس یعصر هر مردم: انهیعام دیعقا و باورها تاب باز

 . است شده نیعج هاآن یزندگ با و. است دوانده شهیر هاآن جان در که دارند اعتقاد یامور

 غزل چنانچه. است افتهی پرورش و کرده نمو و رشد رسوم و آداب و فرهنگ نیهم براساس زین کیآذرپ غزل

 باور و فرهنگ یهالیپتانس از بردنبهره ازمندین زبان یعیطب ونیدکلماس به شدن کینزد یبرا زین گفتار

 .کرد اشاره ریز موارد به کیآذرپ شعر در انهیعام دیعقا و فرهنگ ینمودها به توانیم جمله از .است انهیعام

  را خود سر زد وارید یرو       هیسا کی _انهیوحش _در پشت

                                . 

                                . 

  ما یخانواده ننگ شودیم              کند خطا اگر پا از دست

 (۱۴: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) را ما یلهیقب یآبرو               نبرد ناگهان که د،یبا مرگ



 .آوردیم ادی به را انیپر شاه دختر داستان که انهیعام فرهنگ در کهن یهاتیروا به اشاره

 ( همان) تنها یفرشته کی مسلخ                     کور تعصب کی انیطغ و شب

  ناگهان! «ایدر هفت شاه نیغمگ دختر»        ماند باز هم آسمان دهان _شد وا یاپرده

 (۱۹: همان. )ناگهان_ را او دست عاشقانه زد، هابوسه            کرد میتعظ و آمد نییپا تکشاخ از مرد

  انیم از برداشت را آن نشان دیبا             گبرهاست راه تان،یسور چارشنبه نی

                        . 

 (۲۳: همان)« باستان رسم انمب هماره»_ شد ادیفر            گذشت هاکوچه از افشانشعله که الیل 

 غزل در که. ماست یانهیعام فرهنگ و یسنت یباورها جمله از ل،یقبا انیم در آبرو حفظ و زدن، وارید به سر

 کیآذرپ یهاغزل  در اغلب .کندیم انیب آن را محور، الوگید تیروایک  قالب در و ییبایز به کیآذرپ ،«سارا»

 یصداها انیب یبرا یبستر غزل درواقع. گیردصورت می مختلف یکاراکترها الوگید قیطر از تیروا انیب

 جشن یبرگزار و یسورشنبه چهار .زندیم را آخر حرف عامه فرهنگ یصدا تینها در که است متن در مختلف

 زلغ در کیآذرپ و. است مانده ادگاری به گذشتگان از که. است انهیعام فرهنگ رسوم از یکی یسورچهارشنبه

 .کندمی اشاره سنت و فرهنگ نیا پاسداشت به زانا الیل

 (۲۴: همان) آب به زندیم ارید نیا پهلوان            باز و میامانده باستان طلسم در

. شودیم روزیپ و کرده غلبه هاطلسم نیا بر داستان قهرمان که دارد وجود ییهاطلسم انهیعام یهاداستان در

 مکافات غزل در ای و .میکنیم مشاهده «هاقصه قصر یشاهزاده» غزل در را انهیعام باور و فرهنگ نیا نمود که

 در ختنیر آب) قالب در معامله در غش زین عام فرهنگ در. دارد اشاره غش ِجهینت و  معامله در غش به که

 به را فرهنگ نیا «مکافات» غزل که. است یعمل نیچن انتظار در یبراندازخانمان عواقب که دارد وجود( ریش

 . است دهیکش ریتصو به ییبایز

  آورد آب هم سطل مهین کی و رفت                   کرد یخال را ریش سطل مهین تا

◻ 

  نامرد آن ناگهان برد، را دکان                    آمد کن خانمان لیس کبارهی

 (۲۹: همان)کرد بد آنکه شهیهم ندیبیم بد                    مردم یآ_شد ادیفر و زد سر بر

  «افتادن دل به بد»

 ( ۱۵۲: ۱۳۹۷ک،یآذرپ)افتاد دیشا یهیسا نیقی بر                     افتاد بد دلم به که شد صبح



 «کردن صبر و عطسه»

 ( همان) افتاد آمد که عطسه «!نه یوا»                     آورد یآب یکاسه مادرم

  «شور چشم»

 ( همان) افتاد زبانزد بود اشیشور             سخت که چشم همان به چشمم[ کوچه]

 «زدهیس ینحس»

 ( ۱۵۳: همان)  افتاد سد کی یبیسراش در                     صبح آن رمیمس بار زدهیس

  «ارتیز هنگام کردن غسل»

 ( همان) افتاد گنبد به که سمیخ چشم                     کردم ارتیز غسل دلم در

 :روزمره جیرا ریتعاب و اصطالحات بازتاب

 سبوقم یسنت شعر در که افتندی شعر به ورود مجال یواژگان ،یشهر یزندگ و زمان یاقتضا به معاصر، شعر در

 یشاعر یبرا کلمات نیا انیب. افتی نتوان واژگان نیا یبرا یمعادل گذشته زبان در دیشا ای و. اندنبوده سابقه به

)  .است ریناپذ اجتناب دارد، گفتار یعیطب ونیدکلماس و مردم زبان و مردم به خود شعر یکینزد قصد که

 ( ۱۱۵۶: ۱۳۹۴ ،یارجمند و یشاکر

  را من کرده مسخره تلفن  / انگار...شماره چند و صدیس

 ( ۱۳۰: ۱۳۹۷ک،یرپذآ)  را زن کی کنم گوش خط پشت  / حتما دیبا و رمیگیم باز

 مدرن یزندگ از که شعر و مدرن یزندگ با یناگسستن یوندیپ که است مدرن یزندگ یابزارها از یکی تلفن

 . اندنشسته خوش متن در ییبایز به یواژگان نیچن نیا کیآذرپ غزل در. دارد است، برخاسته

 باشد دستت یگوش کن یسع/ باش آدم شده؟ چه یها»

 ( ۱۳۱: همان) را زن کی سرت پشت جا همه/ مینیبیم ما ،یهست خبریب

 «دوقلو یهابرج»

 هم به خورده گره خوب چقدر /  تو عاج من، ییتنها برج

 ( همان) را الدن بن یجمله نیآخر/  دیزیبرخ! دوقلو یها برج

  «یمرخص دفترچه»

 ( ۱۳۲:همان) مانده نانوشته کهنه، آنکه با             سربار یمرخص دفترچه



 «کاناپه»

 (۱۴۴:همان) رفته فرو خودش در نازگل             باز ،یمیقد یکاناپه یرو

  «یبطر شو، ودکا، انو،یپ کاست،»

  راستیشک یتازه شو هم نیا  / است الکس یتازه کاست نیا

 (۴۰: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) ودکاست بطر دو غزل، تکه کی  / انویپ مقابل گوشه نیا

 : انهیعام واژگان بازتاب

 گفتار شعر به زبان، یعیطب ونیدکلماس بر هیتک با را شعرش زبان کیآذرپ سرا، انهیعام گفتار شاعران برخالف

ینم کار به برند،یم کار به شکسته شاعران گرید که آنگونه را بازار و کوچه مردم زبان و .است کرده کینزد

 همانند کیرپذآ. اندشده ثبت زبان یدستور واژگان یحوزه در که بردیم بهره یاگونه به انهیعام واژگان از برد،

 انهیعام واژگان از است، کرده حفظ را واژگان وقار و زبان فخامت بودن، یگفتار نیح در که حافظ شعر زبان

 بر حاکم یگفتار زبان یهایبرجستگ از یکی و. ردیگینم خدمت به را انهیعام زبان ساختار اما. برد یم بهره

 است دمعتق یو رایز. است نرفته کار به آن در شکسته بیترک ای کلمه کی یحتّ که است آن در کیآذرپ غزل

 خدمت رد  متن و زبان که ستین نگونهیا و است زبان فخامت خدمت در زبان یعیطب ونیدکلماس و گفتار» :که

 در. شودیم لیتبد واسطه به شیسرا یبرا انهیعام زبان صورت آن در رایز. ردیگ قرار انهیعام واژگان و زبان

 از کیآذرپ غزل نیبنابرا «.است یزبان یزیهنجارگر خدمت در یالهیوس شعر به انهیعام زبان ورود که یحال

 یدستکی زبان از که. است توجه قابل و فرد به منحصر خود نوع در شکسته و انهیعام کلمات کاربرد عدم لحاظ

 مفعول، فاعل، حرف، اسم، فعل، جمله، از .است کلمات تمام شامل انهیعام واژگان کاربرد عدم. است برخوردار

 است شده استفاده متن تیظرف بنابر ییجا هم اگر و. شودیم زین انهیعام اتیناک کاربرد عدم شامل یحت و... و

 .باشدیم اغماض و یپوش چشم قابل

  انیم از برداشت را آن نشان دیبا              گبرهاست راه تان،یسورچارشنبه نیا

  «!باستان رسم بمان، هماره»_ شد ادیفر           گذشت هاکوچه از افشان شعله که الیل

 اند،شده استفاده فاخر زبان کی بطن در چون که هستند یاشکسته کلمات جمله از هماره و یسورچارشنبه

کلمه دست نیا از ای و. باشندیم یپوشچشم قابل لذا و است نکرده انهیعام انیب و لحن جادیا بودنشان شکسته

 . است شده استفاده ریز تیب در که هیچارپا مانند یا

 !؟ییتو نیا یوا! ؟...لگد که را هیچارپا نیا»          «دارطناب شنبه، سه صبح» :دیرس حکمت  

 :کلمات با یباز و تکرار از یریگبهره



 جمالت، اغلب که یاگونه به. است کرده تیرعا ارکان یتمام در را جازیا خود یشعر مجموعه دو هر در کیآذرپ

 «زانا الیل» اول مجموعه در او اشعار اغلب و. است مندبهره جازیا از متن زین تیروا ریس خط در یحتّ ها،بیترک

 شده برخود یادب هاهیارا و بات،یترک در یحت غزل با یستیمالینیم کامال و. کندینم تجاوز تیب چهار یال سه از

 یریتصاو جادیا نیع در یادب یهاهیارا و بیترک از استفاده بدون اشعار یبرخ در که رودیم شیپ آنجا تا و. است

 .است نموده ریتصو و انیب در ییبایز و ینوآور خلق بکر و بایز

 بست خی ایدر شد، گم سمانآ           شکست دیخورش شد، شب ناگهان

 بستبن کوچه پنجره،یب خانه               اندیرو را خود یشهر خ،ی یرو

 ( ۳۴: ۱۳۸۳ ک؛یرپذآ) «.است ممنوع آتش نجایا یآ»                  !ستیا _تابلو کی_دروازه دم

 ،یادب یهیارا چیه ات،یاب یافق و یعموم ارتباط حفظ ضمن است هدش لیتشک تیب سه از تنها که فوق غزل در

کوتاه در جمالت و. ندارد وجود زین هیتشب یحت. خوردینم چشم به یاضاف و یاستعار ،یوصف بیترک چیه و

 مکتب یستیمالینیم لیپتانس و غزل ییافزاهم درواقع. اندشده ارائه ییروا انیب کی در ممکن صورت نیتر

 . است نموده بایز یاثر خلق سمیمالینیم

  «ایدن ینقشه نقشه، کی چیه»                     «بابا؟ نیا ستیچ»_رهیخ کودک

 «!ایدر....تا گرفته رشیکو از                   نیزم شکل رسم «چه؟ یعنی نقشه»

 «آدمها مرز است، مرز چیه«                      »ست؟یچ گرید اهیس خطوط نیا»

  ما با ما یهاهیهمسا نیب«                       است وارید مثل چه؟ یعنی مرز»

◻◻◻ 

 ...نقشه کن، پاک خشم، و کودک

 در ازجیا است، شده کینزد یگفتار زبان یعیطب ونیدکلماس به یعیطب کامالً که زین مالینیم غزل نیا در

 جیگ خود یتو هزار در را مخاطب که ییهایدیسف ای ر،یتصاو یدگیچیپ جادیا بدون ممکن، صورت نیترفشرده

 ،یفضاساز تیروا نیا در که. است یفرزند و پدر نیب گفتمان گرانیب شفاف حال نیع در و روان و ساده کند

 داده لیتشک را یسالم جمالت که باشدیم کوتاه یهاالوگید عهده بر متن ییبایز بار  یحت و یساز ریتصو

وهیش از طیبس طرح و طیبس ییکویها». است افتهی بسط که باشدیم ییکویها غزل گفت توانیم درواقع. است

یم کشف همان حفظ با طیبس ییکویها. برد بهره آن از مالینیم غزل ژانر در توانیم که است یشیسرا یها

 زاده  سمیمالینیم مکتب یهاکیتکن بستر بر مکشوف ماژیا آن یتیروا ساحت یزمان_یمکان گسترش با تواند

 ممکن فرم نیجازمندتریا در خاص مفهوم کی یارائه مالینیم غزل اصل درواقع( ۸۰: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)« .شود

 تک حالت از کامل جازیا و یگساده نیح و نیع در تواندیم مفهوم آن یشاعرانه نشیآفر یبرا نیبنابرا. است



 زودیاپ کی از شتریب شاعرانه جازیا اوج در مفهوم آن شیپ از شیب میتفه یبرا و خارج زین محض یریتصو

 (همان) «.شود

هیهمسا نیب وار،ید مانند که را مرزها پسر و استیدن ینقشه دنیکش حال در یپدر «نقشه» مالینیم غزل در

هم به یشرق تغزل و یستیمالینیم جازیا هاغزل نگونهیا در درواقع. کندیم پاک خشم با انداخته فاصله ها

 گفتار شعر» :دیگویم یصالح که آنچه به توجه با (۳۷۸: ۱ج ،۱۳۸۶ همکاران، و کیرپذآ) .انددهیرس ییافزا

 یمخابره. باشد خود نیشیپ یها رهیس از بازمانده یبندمضمون و یرساناطالع یصهیخص وارث خواهدینم

 یمعناها از یصورت به آن، از یموج هر که. است اصوات یشادخوار و رقص به دنیرس حروف، هوش یحس

 یکلمات و استبداد به عادت را ما که رودیم شمار به گفتار شعر عالئم از یکی نشانه نیا کند،یم جلوه رهیکث

 که یباباچاه و یصالح مجموع در( ۲۹: ۱۳۸۲ ،یصالح) .داد خواهد نجات محدود یمعنا یمشت با شهیپ تاجر

 را هالفهؤم نیا که. اندبرشمرده گفتار شعر یهالفهؤم عنوان به را ریز موارد هستند، انیجر نیا پردازانهینظر

 یگفتار ضمن متن برد،یم بهره یدرون ییگوتک از که غزل نیا در .میکنیم یبررس کیآذرپ شعر زبان در

 یهاهیراآ از و است روان و ساده نیا بر عالوه. است کرده حفظ را زبان فخامت مخاطب با تیمیصم و بودن

 .است نبرده بهره یادب

 و تیکانکر و یاستبداد زبان ،یادب زبان ،یخیتار زبان کتابت، زبان ،یریدب زبان فاخر، زبان از شدن دور_۱

 ( ۵۱: ۱۳۹۶ بخت، آزاد. )یمیصم و ساده زبان به آوردن یرو

 متن یهاتیشخص الوگید و ونیدکلماس بر هیتک با  کیآذرپ غزل در گفتار زبان ،یصالح  گفتار زبان برخالف

 کیآذرپ شعر در گفتار رایز. رودیم شیپ یادب زبان و فاخر زبان سمت به شتریب چه هر روان، و ساده یزبان با

 بر عالوه محاوره زبان رایز. است زبان در محاوره لهجه و لحن و ک،یرک واژگان شکسته، کلمات ورود از یبرم

 زبان تیفاخر از کند،یم ایخن یدارا و تراش خوش کلمات نیگزیجا را بایز ریغ و ساخت ناخوش کلمات نکهیا

  شعر در تیمیصم یبهانه به نیا برعالوه. شودیم یرسم زبان در کلمات نوشتار رییتغ به منجر و کاهدیم

 . ابدییم رواج سمیمانتال یسانت

 !ست؟یچ مشبک یپرده نیا راز                      ستینگریم تور به  یماه بچه

 !ست؟ین ما یفرشته نیا یراست                                 برد هم مرا مادر و پدر

 (۱۱: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ)ستیز دیبا کنواختی شب، و روز                         ریپ یپشتالک مثل یک به تا

 ( ۱۳۹۶:۵۱ آزادبخت،) شاعرانه ممتاز کلمات نهیگز به ییاعتنایب و یادراک یهاواسطه حذف_۲

 کیآذرپ غزل در که... و یادب اتیکنا و گونه،رنتیالب ریتصاو استعاره، مجاز، ه،یتشب :عبارتنداز یادراک یهاواسطه

 به ییاعتنایب را گفتار که یصالح برخالف اما. است دهیرس ممکن حداقل به هایسازبیترک و یادب یهاهیارا



 لذا کند،ینم یچندان استفاده محاوره کلمات از غزلش در کیآذرپ داند،یم شاعرانه ممتاز کلمات ینهیگز

 .است شده یپردازمضمون و محتوا پر حال نیع در و روان، ساده، شعرش

 کرد آبم نشست، شیچشمها «!؟یبود کجا را وقت نهمهیا»

 (۳۲: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) را شیماجرا شرح خط، به خط خواند سرخش سکوت از دلم و

 خورده برش و تراش هاقرن یط که یجار زبان تیمیصم یسو به را مخاطب زبان، عتیطب و زبان ذات با_۳

 (۵۱: ۱۳۹۷ آزادبخت،) دادن سوق است

 و انه،یعام باتیترک انه،یعام واژگان به آوردن یرو یمعنا به زبان عتیطب و عتیطب زبان ذات با ارتباط

 یسینو رهمحاو متاسفانه گفتار زبان به باورمندان و یصالح قایدق. ستین انهیعام فرهنگ و اتیکنا و اصطالحات

 در زبان یعیطب ونیدکلماس. اندگرفته اشتباه یهند و یعراق سبک و حافظ یهاغزل در موجود گفتار زبان با

یم فایا هاآن در یابرجسته نقش مونولوگ و یدرون ییگوتک الوگ،ید که ییهاغزل در بزرگ، یاشنامهینما

 غزل در توانندیم جامعه در صداها انواع و میهست روروبه هاگفتمان انواع با ما الوگید در رایز. است بارزتر کند،

 یتسر زبان تیتمام به را آن توانینم و است گفتار زبان از وجه کی تنها محاوره زبان لذا. کند انیب را خود

 .داد

 «یراو زبان»

  متن بر باز کم کم کرد را اشکوله                  متن بر باز آمد هیسا کی و شد شب

 (  ۹۷: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ) متن بر ساز کی با آشفته یدختر                          دید ناگهان قصه بار نیا شاعر

  «عاشق زن زبان»

  نزد حرف «باد به را خود داد                              تو خاطر به دلم آخر» :گفتم

 (۹۹:همان) نزد حرف ستادیا سنگ مثل                                باز شکست مرا قطره قطره

  «مردم زبان»

 :برخاست مردمان چشم از برق                       برخاست باستان خواب از که تا

  «!است شده زنده دوباره مرده! یوا»

  «جوان زبان»

  نیچن که نیا ستیچ تو حرف! یها»                  :برخاست انیم آن از جوانک کی

 (۱۰۳: همان) «!برخاست؟ نشان تو نسل و تو از



 «شاعر زبان»

 (۱۰۸: همان)« ساحر چشم دو نیا منند خواب یپر»             :زد ادیفر یشاعر هم به رهیخ نفر دو

 «فهیخل ای شاه زبان» 

 «است زن یتشنه حجله/ اورندیب زودتر                 بگو مرا امشب/ یبانو شاه! یها» 

  «یراو شهرزاد و شاه زبان»

        تو؟ راز ««شهرزاد»:/ گفت و نشست «تو؟ نام»

 (۱۲۳:همان)  «است گفتن قصه» «!چه؟ پس»/  «!نه» «!ترانه» «!نه» رقص؟

  «بزرگ پدر زبان»

 نشاند؟ یصندل کی یرو هم کنار را ما               بزرگ پدر ،یبرف شب آن دیآیم ادتی

 (۱۲۵: همان) «شودیم نور و گل بهشت تانیایدن          دیشو نفر کی شما که اگر» :گفت و دیخند

 را هاآن زبان عتیطب تمتفاو یهاتیشخص و کاراکتر با واسطهیب ارتباط با کیآذرپ فوق یهانمونه تمام در

 .کندیم انیب تیمیصم حفظ با و یادب باتیترک نیکمتر با یسینو شکسته بدون

: ۱۳۹۶ آزادبخت،) «خبر» یجانبه همه مفهوم در شعر یلهیوس به گرفتن اریاخت در را «زبان» مجموعه_۴

۵۲ ) 

 است زبان خدمت در یادب عناصر تمام و شعر است، شعر خدمت در زبان شندیاندیم که یکسان تمام برخالف

 انهیعام فرهنگ و واژگان ورود توسط ،یخوردگگره نیا حال است، زبان در  یخوردگگره شعر فیتعار از یکی و

 معمول، ریغ و معمول یهاییزداییآشنا انواع ای و ینوشتار و ییمعنا یهایزیهنجارگر ای باشد شعر به محاوره و

 هاآن بستان بده حاصل و کلمات اجتماع در که هستند زبان یعنی کلمه یاجتماع بعد خدمت در همه و همه

 خدمت در همه و همه تیروا زبان، بودن یگفتار فرم، محتوا، مجموعه از ۳۸ غزل در مثال عنوان به .باشدیم

 شعر یلهیوس به را زبان شاعر که گفت توانینم نیبنابرا. است زبان هاآن اجتماع و کلمات یکیژنت یخزانه

 بالفعل و  گسترش خدمت در ...و فرم معنا، شعر، بلکه. است گرفته اریاخت در یمفهوم و معنا ای خبر انتقال یبرا

 .است کلمات یکیژنت خزانه کردن کردن

 بود یابانیب شِ یدرو مردم، از دور                 بود یمسلمان و عبادات محو چنان آن

 بود یقرآن یهیآ هزار دو سکوتش در                    یجار فرشته سبز نفس قنوتش در

 بود ینگهبان گرم او یهیسا در گرگ                           انگار شیبرا بود عصا مانند مار



  بود یطانیش یکندو چون چشمش در شهر«                      شهر یسو یبرو دیبا» :آمد ندا تا

 بود یثان یمولو قدمش شیپ شهر                    آوردند شکششیپ عسل افطار و رفت

 بود یسخنران و وعظ جا همه بارش و کار          «شدم ریپ همگان بر شدم، ریگ نمک من

◻◻ 

 (۱۷۰: ۱۳۹۷ ک،یآذرپ)بود یابانیخ یبایز زن کی اشقبله          فقط بود، دل یقبله خود آنکه بعد ماه

 ،یراو یصدا جمله، از کرد جستجو فوق شعر در توانیم است زبان نوع کی ندهینما کی هر که را صداها انواع

 واحد یصدا کی و انددهیرس ییافزاهم به که یراو و شهر یصدا آخر تیب در و آسمان یصدا ش،یدرو یصدا

 .اندشده

 یگفتگوها در مردم و ما که آنگونه درست گفتار، شعر در کلمات زشیر طرح افتادن اتفاق خود به خود_۵

 یعقل یجوشهم و یبندطبقه و انتخاب شمارش، نه و م،یشیاندیم هدف القاب و «معنا» منظور به تنها روزمره،

 (۵۲: ۱۳۹۶ آزادبخت،) .شده نییتع شیپ از کلمات

 کی بلکه ست،ین زبان به محاوره واژگان ورود و یسینومحاوره سمت به حرکت مختص کالم یروان و زشیر

 انیب یوهیش و گفتارش توانیم درواقع. شودیم سبب را کالم ییوایش و بالغت و سالست که است صهیخص

 سبب نکهیا بر عالوه محاوره زبان به شعر جستن پناه. شودیم متن در کلمات بارش و زشیر سبب که. است

فهیوظ که چرا. شودیم رین زبان شدن لوس و شدن لوده سبب بلکه. شودینم شعر در کلمات بارش و زشیر

. است زبان عام یکارکردها از یکی معنا انتقال. معنا انتقال فقط صرفا نه است زبان از یآن حفظ ابتدا، شاعر ی

 یمعنا زبان، یلودگ یورطه به دنیدرغلت بدون کارکرد، دو نیا یشیافزاهم و وندیپ. زبان خاص کارکرد شعر و

یب و ثابت ابعاد که است، قیعم قتیحق کی شعر در گفتار درواقع. است گفتار شعر و شدن یگفتار اخص

. است یگفتار زبان قیعم قتیحق ثابت بعد شعر در بودن یگفتار که گفت توانیم. ردیپذیم ریمتغ بعد تینها

 یگفتار زبان قیعم قتیحق رییمتغ ابعاد تینهایب از یکی کودکانه لحن و کودکانه، و زنانه یگفتار زبان لذا

 ابعاد تینهایب از یکی بلکه. است شعر بودن یگفتار تیتمام گفتار نوع و لحن نیا که گفت توانینم و. است

 یگاههاآناخود و گاههاآخود متفاوت انواع طبق بر تواند،یم گفتار زبان رایز. است یگفتار زبان رییمتغ

 نوع و لحن به توانیم هاآن یجمله از که. ردیبپذ یگفتار زبان زیمتما و متفاوت انواع هفتگانه، یفرد_یجمع

 سبک به کیآرکائ زبان ای سره، یفارس بزبان گفتار نوع و لحن به ای. کرد اشاره شعر زبان در یقاجار گفتار

 و زشیر با ما ندهیگو لحن و زمان و مکان فراخور به یزبان هر در نیبنابرا. نمود اشاره... و یهقیب زبان ،یعراق

 اخر،ف فراخور به منتها. است افتاده اتفاق کالم یعیطب ونیدکلماس کی هر در و. میهست رو روبه کلمات بارش

 زبان و لحن چون کیآذرپ غزل در نیبنابرا. شودیم انتخاب زین واژگان نوع محاوره، ای کودکانه و زنانه لحن

 خابانت آن اتیخصوص از و. است یگفتار زبان نیا به مربوط زین واژگان نوع طبعا. است شده انتخاب فاخرانه



 متن تیشفاف و تیمیصم و یسادگ نیع در بارش و زشیر سبب ، خورده تراش کلمات اد،یز یایخن با کلمات

 .است شده

 انتخاب نوع قیطر از معنا انیب یچگونگ بلکه ستین معنا یکننده منتقل صرفا کیآذرپ غزل نکهیا ضمن

 .است بوده گفتن از مهمتر ونیدکلماس

 

 ! شو گم برو _مرا یشماریم خود هیشب_ عاطفه یب! آه»

 «دانمینم خود عشق قیال هرگز را تو من؟ لحظه نیا از که

  باز پس آن از و ...چیه یول من، دکر بارم فحش خواست،یم که تا

  رانمیا روح دنبال به من ش،یآرزوها دنبال به او

◻◻◻  

 !نه اما «!بود تلخ حق حرف» اندیگر مرا اشنامه نیآخر

 (۳۷: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ! )خوانمینم یکس یبرا من هرگز را عاشقانه ینامه

 در مردم و ما که آنگونه درست. است افتاده اتفاق شعر در کلمات بارش و زشیر است مشهود که همانطور

 به دنینغلط در منظور به کلمات نشیگز و نششیچ اما. میکنیم الوگید و میشیاندیم روزمره یگفتگوها

 .است رفتهیپذ صورت محاوره یگفتار زبان

 و یصالح چه اگر( ۵۲: ۱۳۹۶ زادبخت،آ) .زبان اریاخت در را هاحس نه و گذاشتن حس اریاخت در را زبان _۶

 از هک طور همان شعر که داد تذکر دیبا است، حواس از بردن بهره فقط شعر که معتقدند گفتار شعر روانیپ

 مندجهت ییافزاهم باعث شناور مراقبه. است... و تجربه و حس و شهود و شعور ییافزاهم دیآیبرم اششهیر

 مراقبه درواقع و. شودیم افتیدر مختلف مراکز از که شودیم ...و یتجرب و یحس ،یشهود ،یشعور یهالفهؤم

 اشتن،ذگ حس اریاخت در را زبان و حس بر هیتک فقط نه و شودیم شعر کشف سبب که است هدفمند شناور

 یحال در. شودیم... و تجربه و شهود و شعور شدن ختهیبرانگ سبب که است یاچهیدر حس گفت توانیم تنها

 یمتعال سبب تا است زبان خدمت در یتجرب و یحس و یشهود ،یشعور یهالفهؤم هدفمند شناور یمراقبه که

 لذا. باشدیم زبان یعنی کلمات یاجتماع ساحت  از یبعد یعنی است کلمه از یبعد حس و. شود هنر شدن

یم کیآذرپ غزل در چنانچه. شد خواهد ابتر شعر و کندیم محروم ابعاد ریسا از را ما بعد کی به مفرط توجه

 کرده یفرارو یانسان و یاجتماع عاطفه سمت به عاشقانه زیانگرقت احساسات انیب صرفا و حس از شعر. مینی

 فراتر دست انگشتان حد از یو اشعار در احساس یغلبه و عاشقانه یهاغزل شمار گفت توانیم حتما و. است

 .است مندجهت شناور یمراقبه در عاطفه سمت به کیآذرپ شعر در حس رایز رودینم



 !کرد تن بر دوباره یذوق چه با/  را خود یتازه شلوار و کت

 «!اورد؟ کجا از امروز دیبا/  طاقت همه نیا نه»![ نه ساعت]

 میمر ا،یاقاق شاخه چند/  هم کنار یصندل دو و زیم

 کرد ینگاه آسمان یسو به/  گذاشت که دهان یگوشه را پیپ

 !هآ مزاحم؟ همه نیا کجا از/  اهیس ابر یها توده! نه یوا»

  «!؟ سرد یهوا و یباران شب/  هرگز زندینم رونیب که او

 برخاست در یصدا با ناگهان/ بست را اشخسته چشمان خواب

 :۱۳۹۷)آذرپیک،  ! مرد یرفته آب شلوار و کت/ صاف آسمان خاموش، پیپ

 یتیروا انگریب که است کالم یعیطب ونیدکلماس خدمت در او یشهود تجربه و شاعر یعاطفه و حس اثر نیا در

 .ماندیم ناکام است، جامعه در عشق با مخالفت نماد که اهیس یابرها حضور علت به که است عاشقانه قرار از

 (۵۲: ۱۳۹۶ زادبخت،آ) کردن ادیز و کم و شیپ و پس را یشعر جمالت یسادگ به_۷

  یتح و جمله چیه یعمود فرم قوت علت به کیآذرپ گفتار غزل در ،یصالح گفتار شعر صهیخص نیا برخالف

 و جمالت در چه است شده تیرعا یخوب به جازیا چون ریز ینمونه در. کرد شیپ و پس توانینم را یاکلمه

یم لدای یهاچشم کتاب در کیآذرپ چنانچه. کرد جا جابه را کلمه کی توانینم وجه چیه به کلمات در چه

 و  غزل یمجموعه نینخست که ردیبپذ که باشد ترنیسنگ و دشوارتر دوستان از یاریبس یبرا بسا چه» :دیگو

 یتیب توانینم که دارد انسجام چنان آن محتوا و فرم لحاظ از که یغزل مجموعه نینخست کنمیم دیتاک هم باز

 ،۱۳۹۶ ، همکاران و کیآذرپ) .است «زانا الیل» غزل یمجموعه. کرد جا جابه را اتشیادب ای و حذف غزل کی از

 فقمو امر نیا در و شده کینزد کالم یعیطب ونیدکلماس به زبان مجموعه نیا در که است یحال در نیا (۳۸۰

 .است کرده عمل

  ستین آن در یاشعله رانهیو یاخانه           ستین انیپا را برف سرد، زمستان کی

 (۶: ۱۳۸۳ک،یآذرپ) ستین جان او تن در مرد، کی باز چشم         اتاق کنج یدختر تاق بر زن کی عکس

 ( ۵۲: ۱۳۹۶ آزادبخت،)مردم یگفتار یهاعادت و هاکالم هیتک بر هیتک _۸

 اما رودیم شمار به یصالح انهیعام و ساده شعر یهالفهؤم از یکی چند هر مردم یگفتار یهاعادت بر هیتک

 یصالح شعر یشخص سبک در صهیخص کی عنوان به تواندیم د،یآ شمار به گفتار شعر اصول از یکی تواندینم

کالم هیتک یگفتار زبان نوع هر رایز. داد یتسر گفتار شعر تیتمام به را صهیخص نیا توانینم اما دیآ شمار به



کالم هیتک با یحت و محاوره زبان یهاکالم هیتک با فاخرانه گفتار یهاکالم هیتک مثال. دارد را خود خاص یها

 .است متفاوت زنانه زبان یها

 (۳۴: ۱۳۸۳ ک،یآذرپ) «!است؟ ممنوع آتش نجایا یآ»                 !ستیا _تابلو کی_ دروازه دم

 . است یبزرگ جمع به یخبر دادن هنگام افراد کالم هیتک «یآ»

 زد آتش و دیدر را سوانیگ ت،یکبر نیآخر مار،یب طفل

 ( ۳۹: ۱۳۸۳ک،یرپآذ) فشرد نهیس یرو به را خود عمر باز، و تو یفدا مادر! آه

 مادر مقام در زن کی کالم هیتک تو یفدا مادر! آه

حد ترکیبات و توصیفات و آرایهتوان به حضور وافر و  بیهای غزل گفتار آذرپیک با صالحی میاز دیگر تفاوت

 های ادبی که معمول زبان شعر است و نه گفتار اشاره کرد. 

 به عنوان مثال:

 نشانی دریا برگردی؟به جانب آن همه بی

 (۱۰: ۱۳۷۵) صالحی،  شود؟تکلیف طاقت این همه عالقه چه می پس

) تنشانی) ترکیب وصفی(، جانب بی نشانی) پارادوکس (، تکلیف طاقجانب دریا ) ترکیب اضافی(، آن همه بی

ترکیب اضافی(، طاقت این همه عالقه) استعاره، تشخیص، جاندار گرایی، این همه عالقه ) ترکیب وصفی () 

 ( ۱۴: ۱۳۹۹کریمی، 

 مورد بررسی قرار می گیرد._دختر اسطوره های سرزمین من _حال ابیاتی از غزل نقشه از کتاب لیال زانا 

 «ی دنیاهیچ یک نقشه، نقشه»  «                    چیست این بابا؟»کودک خیره: 

 «رسم شکل زمین                از کویرش گرفته تا ...دریا« »نقشه یعنی چه؟»

 «هاهیچ مرز است مرز آدم«                   »این خطوط سیاه دیگر چیست؟»

 «های ما با مامثل دیوار است                    بین همسایه«»مرز یعنی چه؟»

  (۲۲: ۱۳۸۳پاک کن،نقشه      )آذرپیک، کودک و خشم، 

ای گفتاری بودن را در هآنیم تا ویژگیبر ؛با مقایسه ضمنی این دو اثر که هر یک داعیه گفتاری بودن دارند

 شماریم. غزل فوق بر



سیک بود. در طبیعی بودن شعر کالترین علت غیرخفف و شکسته در بافت اثر که اصلیی معدم هر گونه کلمه

اما در غزل محمد علی بهمنی که ادعای بنیانگذاری  .ی شکسته هم به کار نرفته استحتی یک کلمه این غزل

 کشد.ا یدک میغزل گفتار ر

 قرارم نیستقرارم و او بیمن سخت بی                      چه باز  دریا و من چقدر شبیهیم گر

 و یا 

 اند زیر سوال ها که مرا بردهبه واژه                    قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت

 کند.خودنمایی می« ، دگر، که مرا، و..گر: »کلمات مخففی مانند

های ادیبانه برای رسیدن به حداقل ممکن رساندن ترکیب سازیهای گفتاری بودن شعر و غزل از دیگر ویژگی

 به دکلماسیون طبیعی زبان.

های ادبی زبان را از ؛ ترکیبات اضافی، وصفی و آرایهکه مورد بررسی قرار گرفت حی همانطورلدر شعر صا

رو های بین پدر و فرزند روبهذرپیک مخاطب با دیالوگ. اما در غزل آاست  دکلماسیون طبیعی دور ساخته

  .رایه و ترکیب اضافی یا وصفی که از زبان معمول عدول کرده باشداست بدون هیچ آ

های منسوب به گفتار آذرپیک ر بارز و روشنی دارند اما در غزلهای ادبی حضو. آرایهو بهمنی و..در شعر صالحی 

  .ی ادبی موجود نیستهیچ گونه آرایه

نویسی در غلتیده باشد آنکه در دام محاورهها زبان ساده و روان است بیزبان این غزل از آذرپیک و سایر غزل

و یا زبانی سهل و لوده را به خدمت گرفته باشد.  لذا جمالت در غزل آذرپیک به نحو سالم زبان نزدیک  است. 

در حالی که در غزل بهمنی و شعر صالحی زبان شکسته و محاورات کوچه و بازاری با زبان گفتار که فاخرانگی 

 است.  کالم را حفظ کرده باشد ،اشتباه گرفته شده

 منابع:

 تهرانانتشارات پایا، ( دیگری، ۱۳۹۶آزادبخت، فروزان )

 گردد، نشر دیباچه، کرمانشاه( دوشیزه به عشق باز می۱۳۹۷آرش )آذرپیک، 

 ی مهر، قمنشر سوره _های سرزمین مناسطوره دختر _( لیالزانا ۱۳۸۳) آذرپیک، آرش

نشر  های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک،شم( چ۱۳۹۶نگامه، مسیح، نیلوفر )آذرپیک،آرش، اهورا، ه

 روزگار، تهران

 تهران نشر بایا،اند، تو به فکر خودکشیها همه بی( پرنده۱۳۹۹) طیبه ،کریمی



 ، نشر دارینوش، تهرانها( نشانی۱۳۷۵علی )الحی، محمدص

، ۸ی نسانی، دورهنور، علوم ا( ذهن و زبان سیمین بهبهانی، پیک ۱۳۸۹) پور، اعظمشریفیان، مهدی، پوینده

 ۱۶۴تا  ۱۵۲ی زبان و ادبیات فارسی( از ص )ویژه ۲ی شماره

 ، تهران، امیرکبیرتمان دستوری زبان فارسی، چاپ اول( توصیف ساخ۱۳۷۰)باطنی، محمدرضا 

 تهران، نگاه چاپ دوم، سفر در مه، (۱۳۸۱پورنامداریان، تقی )

 آگاه  ل در شعر فارسی، چاپ اول، تهران،( صور خیا۱۳۵۰رضا )کدکنی، محمدشفیعی

 تهران، فردوس ( ساختار زبان شعر امروز، چاپ اول،۱۳۷۸) علی پور، مصطفی

 نقش خیال، چاپ اول، زنجان، نیکان (۱۳۸۱عقدایی، تورج )

 ها، کرمانشاه، دیباچه( بانوی واژه۱۳۹۹هاشمی، شبنم )

مد علی بهمنی، ی زبان و ادبیات عامه در شعر مححوزههای ( نوآوری۱۳۹۴دی، رویا )شاکری، جلیل، ارجمن

 های زبان و ادبیات فارسیهشتمین همایش پژوهش

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و  زاده،نصور شریفمی ترجمه، ( فرهنگ اصطالحات ادبی۱۳۸۱گری، مارتین)

 مطالعات فرهنگی

 ( مجموعه اشعار، تهران، نگاه۱۳۹۲بهمنی، محمد علی)

 شناسی شعر ایران در قرن بیستم، تهران، ثالث انداز شعر معاصر ایران، جریانچشم( ۱۳۹۱مهدی ) زرقانی،

 های منفرد، سه جلد، تهران، دیبا( گزاره۱۳۸۹علی ) باباچاهی،

های غزل گفتارگرای معاصر، هفتمین همایش انجمن ( مشخصه۱۳۹۴زاده، خلیل، کمر خانی، ماندانا )بیک

 ارسیترویج زبان و ادب ف

 ی سبز، تهراناریکهی هخامنشی، های آخرین ملکه( عاشقانه۱۳۹۸( )هدیه قلی یارموالنا، مارال)

 نظم( ، انتشارات دانشگاه پیام نور( سبک شناسی)۱۳۸۷شمیسا، سیروس)

  مجد، تهران( نقد ادبی، ۱۳۸۵شمیسا، سیروس) 


