
 مدرنفرم در غزل پست

 مبتنی بر اشعار سید مهدی موسوی

 

 به قلم: نیلوفر مسیح                                                                                              

 

های ساختارشکنیهای خاصی همچون مدرن به دلیل ویژگیمتنوع غزل امروز فارسی، غزل پست در میان انواع

های زبانی و تمایزگرایی، به همراه نگاه متفاوت و بودن، بازیصدایی ختارگرایی، چندآمده از رویکرد پساسابر

ر میان دیگر دستاوردهای غزل جدیدشوند دها عریان و بیان میایی جدید که از پس آن خرده روایتکشف دنی

 ترین دستاورد و فضای تازه در غزل است. 

ان اسب و هماهنگی می، فرم تنبه بیانی دیگر و محتواست. ای پیوسته از تصویر، زبان، موسیقی،فرم مجموعه

نوایی میان عناصر و در کل شعر، سازش و هم ی صورت یعنی خیال، زبان و موسیقی است.عناصر سازنده

ی متن بنا نیست هر شناسانهدر تحلیل سبک»( 411:  1374پورنامداریان، ) ی صورت و معنی است.سازنده

 دهند کهها یا ساختارهایی تشکیل میر دهیم؛ بلکه اساس کار ما را فرمفرم یا ساختاری را مورد بررسی قرا

 های فرمیک سید مهدی موسوی در غزلن جستار نوآوریدر ای (25: 1393وردانک، ) اند.تر از دیگرانبرجسته

 گیرد.یمورد بررسی قرار م« چولوولو نه پرنده بود و نه کوی کوچپرنده» های این شاعر در کتابمبتنی بر غزل

 فرم در غزل موسوی:

 هم بر با و ریخت هم به را گذشته شعر نوشتاری شکل یوشیج نیما :نیمایی شعر صورت به غزل نوشتن_1

اندازه تا کرد را کار این او. برداشت میان از را گذشته شعر آشکار هایمحدودیت از یکی ها،مصراع تساوی زدن

 پیش از ایقاعده تابع ناگذیر، ایگونه به نه. باشد سطر همان در سخن ظرفیت با متناسب شعر، سطر هر ی

 (222: 1383 لی، حسن. )باشد ناپذیرتخطی و شده تعیین

 اندیشمدکارت فکر کند هستم و می»

 بدون مغز...بدووون....بدووووون...

 هی تو صدات_

 «خوردبه درد خواندن آواز می

 «راستی؟!:»



 (10ی کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو: درد...همیشه...و در همه حاالت )پرنده همیشه

هایی که تا کنون داشته است از لحاظ به هم ریختن فرم غزل نیز یک غزل موسوی به تبع هنجارگریزی

سرایان پساسیمین امری ها از سوی غزلی هفتاد این هنجارگریزیغزل دههدرهنجارشکن است. هر چند 

زدند. یعنی بعد ثابت حقیقت الب در غزل دست به هنجارگریزی میها با حفظ قنرفت. اما آل به شمار میمعمو

زدند. اما موسوی بدون حفظ بعد بعد متغییر دست به هنجارگریزی میکردند و در ساحت فظ میغزل را ح

زل، با تکیه بر اصل مجاز بودن غواقع موسوی کند. درثر در غزل شعر نیمایی استفاده میثابت یعنی غزل بودن ا

بهره برده و شعر نیمایی  های کالسیکای شعر کالسیک است، از تمام قالبهالبو اینکه منظور از غزل تمام ق

ای اوقات طرز وی با شکستن قواعد غزل در پاره غزل موسوی است.از کاربردهای ایجاد فرم نوین در  یک نمونه

 برد.بدون رعایت وزن در غزل به کار میا حتی نوشتار سطر به سطر شعر نیمایی ر

مدرنیسم گذر از سنت است و غزل یک قالب کامال سنتی است که موسوی برای مقابله های پستیکی از ویژگی

و فرمی  کندن غزل را دچار دگرگونی و چالش میطرز چیدما ) یعنی فرم ثابت غزل کالسیک( با این سنت

طلبد. زیرا طرز نوشتار در غزل موسوی دگرگونی در غزل را می واقع محتوایدر دهد.نوین را در غزل ارائه می

توان گفت فرم های متفاوت است و میها و زمانعاطفی شاعر در مکان_موسوی بیانگر، انواع حاالت حسی غزل

اش را به رخ کلیت ی درهم گسیختگی انسان پسامدرن است که سعی دارد فردیتمدرن نمایندهغزل پست

های نگارشی، حروف، کلمات، نوع چیدمان جمالت و ابیات ا موسوی در تالش است تا از عالمتلذ متن بکشد.

 مدرنیستی باشد.گرای پستگیرد؛ تا غزلش بیانگر فرم نسبیتها و روایی بودن غزل بهره میدر غزل، دیالوگ

 گونه این در. آمیزدمی در شنیدن با دیدن کانکریت، یا دیداری شعر در: شعر کردن دیداری یا کانکریت_2

 را معنا اینکه جای به شاعر هاست،آن ذهنی معنای از دقیق تصویری هاواژه صور و فیزیکی تهیأ شعرها،

 (22: 1378 پور، علی) .کندمی ترسیم را آن از تصویری بنویسد

 «باید چه کار کرد تو را هیچ چی پرست؟!»_

 (12کمک! )همان:...خسته تر... کمکمن از...کمک!...همیشه...

 «میم»

 ،«ه»                    

 «د»

 «....ی»                          

 (206همان: ) ریختحروف فرو می



، غزل را از ساحت سماعی (کانکریت)ردن از پتانسیل دیداری کردن متن های فوق موسوی با بهره بدر نمونه

افزوده است. کانکریت خوانش غزل ، لذت بصری را نیز به لذت شنوایی الوه برمحض بودن خارج نموده و ع

ن غزل به نوشت ،سطرها، بهره بردن از فونت بزرگتر کردن پاره ای از ابیات، جدا نوشتن کلمات، شکسته نوشتن

 تر نشان دادن برخی کلمات در اثر و... از شگردهای موسوی در دیداری نمودن غزل است.صورت دایره و پررنگ

یداری را در غزل درونی واسطه با انواع شگردهای دیداری کردن متن، این عناصر ددرواقع موسوی با ارتباط بی

م رها کردن کلمات، مدی حروف و ناتمامدرنیسم را با جدا نوشتن تعّت. موسوی عدم قطعیت پستکرده اس

کند، سطر ا به مخاطب منتقل میعدم قطعیت ر ، پراکنده نوشتن حروف اسماء، شک و دودلی وجمالت و ابیات

کند تا مخاطب آن را در ذهنش ادامه دهد یعنی همانند دنیای سنت در پی تعلیم و بیان تصاویر را رها می

ا سماعی ذارد؛ زیرثیر مضاعفی بر مخاطب بگنویسد تا تأتر و بزرگتر میات را پررنگکامل نیست، برخی کلم

عالئم  ددر عالم سنت است که موسوی با ورو برتری گفتار بر نوشتارگی شنیداری و نشان از بودن غزل یک ویژ

به لذت بصری بردن از غزل عاطفی شاعرانه است، مخاطب را از لذت سماعی _ی درک حسیبصری که نتیجه

 کند.دعوت می

 در زنوپردا شاعران اختیار در بهبهانی سیمین که موفقی ابزارهای از یکی: غزل در مکالمه بیان و روایت_3

 تروای حضور. است ساختار لحاظ از شعر بیشتر انسجام برای خود آثار در روایت از گیریبهره داد، قرار خود آثار

 سیمین چون شاخصی شاعران تجربیات حاصل شودمی یاد روایی غزل عنوان به آن از که ایشاخه و شعر در

 (217: 1398 دنیا، وزن) .است بهبهانی

 ی مادر[]جیغ! گریهخواهمطالق می_                    سیاه پدر[ ی]سایهخواهم!طالق می_

 و حرکت چمدانی مچاله سمت در[]                           شود برومتوانم باشم! نه مینه می

 ...رو...و یادت باشد که روزی آه اگرب                      :برو و یادت باشد خودت...خودت رفتی

 هایی تر[]سیلی اندوه! چشم:خفه شو!                        ان پرنده توی اتاق[فور ]صدای خون!

 (263_262همان:انده است از ان روز جز گلی پرپر)چه م              رار بود که با هم به اوج پر بکشیمق_

و در غزل از سوی بانغزل، بیان روایت و مکالمه بود. کاربرد این عناصر های سیمین بهبهانی در یکی از نوآوری

غزل فرم، مینیمال، پیشرو، اعتدال و...( داد تا از انواع ی هفتاد )سرایان دههسیمین این جرأت را به غزل

 بنا بر، بهره ببرند. موسوی نیز ای تغزلی و غنایی بودت و مکالمه در غزل که غالبا گونهشگردهای بیان روای

مدرنیستی های روایت پستستان ظهور کرد، در غزل از نوآوریامدرنیسم که ابتدا در رمان و دماهیت پست

ی از عناصر بیان صدای خرده ها شده است. یکمحملی برای بیان صدای خرده روایتبهره برده و اغلب غزل 

ات بهره برده و جزء جدایی موسوی از این عنصر به کرّکه  .ها در غزل و روایی بودن اثر دیالوگ استروایت

مدرن ورود شاعر به فضای خصوصی زندگی است های غزل پستیکی از ویژگی غزلش شده است. ناپذیری از



زین نیست و ای را در بر دارد. هر چند روایی شدن غزل امری امروصمیمی، عامیانه، و مکالمه و این فضا لحنی

در غزل بانو  هایی وجود داشته است و در غزل معاصر راهبر معنوی حضور روایتدر غزل سنتی هم نمونه

مدرن، است. اما در غزل موسوی نیز با تبعیت از نوع و چگونگی بیان روایت، در فراداستان پست سیمین بهبهانی

   ها را در غزل به کار برده است.این ویژگی

 و خاص ساختمان و نوآوری ایجاد پی در معاصر، سرایانغزل :غزل قالب در دیگر شعری قالب آوردن_4

 جمله:از اندزده هایینوآوری به دست شعرشان، برای فردی به منحصر

 مثنوی در غزل:

 ...ی روزهای خوبی کهشروع شد همه                    دلم گرفته به یاد تو و غروبی که

 (138. )همان:ید..آکه سوخته است کسی، بوی دود می                 یدآست که در من فرود میتفکری

 غزل:شعر سپید در 

 این متن را 

 ویل کنیبا هر بازی زبانی که تأ

 این ساختارها را 

 (139همان:) هر جور که بشکن

 ترانه در غزل:

 توی یه دیوار سنگی                          دو تا پنجره اسیرن»

 (234همان :«)دو تا خسته دو تا تنها                           یکیشون تو یکیشون...

ها را در مورد نظر دارد. و حضور این قالب های کالسیک رافته شده موسوی از غزل، تمام قالبه گهمان طور ک

اهد حضور چهارپاره، توان شکند. لذا در غزل موسوی میمدرنیستی توجیه میگرایی پستغزل با نسبیت

قالبیک است که با مدرن یک متن پلیدرواقع غزل پست هایکو، شعر سپید، نیمایی، متن، و... بود.مثنوی، 

 رعایت کرده است.های کالسیک و شعر نو در غزل این خصیصه را ن به نسبیت حضور تمام قالباصالت داد

. است غزل در گذاریشماره تازه فرم ایجاد برای معاصر، شاعران هایتفنن دیگر از :غزل در بندیفصل_5

 مطلب ارائه برای برد، پایان به را نظر مورد مطلب که زمانی و سرایدمی را غزل از بخشی شاعر، که گونه بدین

 (182: 1389 زاده، کاظم. )کندمی شروع باشد، بیت یک تنها است ممکن که را دیگری فصل جدید

 نبود «من» که زد کسی هایشیشه به باران               است کردن گریه از بزرگتر اتدلتنگی -1-



 ...                دست میان را سرت بود گرفته/  باران

 «!!مش حسن»یک دست واضحأ متعلّق به                        واشدن دنبال به سیاه ییک لوله - 2 -

 (79_78همان:) ....کشدمی زوزه زنان چرخ پیر آچار

گیرد. در غزل فضاها صورت می و زمان روایت، یا جدا کردن  در غزل بر مبنای موضوع، مکان بندیاصوأل قالب

 مدرن تابعکند. و چون غزل پسته دارد و موضوع خاصی را روایت میهر بخش به فضای به خصوصی اشارفوق 

مدرن به تبعیت که، در غزل پستی قابل توجه ایند، نکتهها را جابه جا کرتوان بخشروایت خطی نیست، می

شده است که هر بخش از غزل از یک زاویه روایت ها از چند زاویه سبب مدرن بیان روایتن پستاز فراداستا

  بندی غزل سبب سهولت این امر شده است.  شود. و قالب

 

 دارند، غافلگیرکننده آغاز که شویممی مواجه اشعاری با گاه معاصر شعر در :ناتمام پایان و ناگهان آغاز_6

آشنایی برای امروز شاعران بعضی. بزند حدس را شعر یگذشته باید، خود خواننده و شوندمی آغاز مقدمه بدون

 آن ینانوشته و آغازین هایبخش خواننده که ایگونه به کنندمی آغاز مقدمهبی ایگونه به را خود شعر زدایی،

 (142: 1374 پورنامداریان،. )کندمی بازسازی خود را

 آغاز ناگهانی:

 (154همان: ...)ستو عاشق است، عاشق تو! این غم بدیا          ست!خواهم بدینه! اگر چه میدختر بگو 

 پایان ناتمام:

 (160همان:گ تو روی عکس خون می...ری...خ... )از ر هنوز              ی کودک، جهان پاره شدهکتاب پاره

سرایان به کررات استفاده غزل از سوی)مینیمال، فرم، پیشرو و..(  ی هفتادیکی از عناصری که در غزل دهه

مدرن در غزل پستمدرنیسم به ساحت غزل، این امر با ورود پستد آغاز ناگهانی و پایان ناتمام بود. که ش

ها یا غزل اغلبپرنده بود و نه کوچولو،  هی کوچولو نچنانکه در کتاب پرندهموسوی( گسترش بیشتری یافت. )

ها شاعر بدون مقدمه چینی و اند. و در اغلب غزلخاتمه یافته اند یا با پایان ناتمامبا آغاز ناگهانی شروع شده

های موسوی برای نوآوری در فرم غزل، ناتمام رها کردن بیت یکی از شگردشود. میمتن غازین وارد تعلیق آ

یک مونولوگ و گاهی شروع غزل از پایان یک آخر، شروع غزل از وسط یک مکالمه، و گاهی آغاز غزل از وسط 

 کند تااست و نیم باقی مانده را بیان میاست. گویی شاعر نیمی از غزل را در ذهنش جا گذاشته  روایت و...

ف اصلی غزل در ذهن شاعر توان گفت رویداد و حادثه و موتیع میواقی دیگر را بیافریند. درمخاطب آن نیمه

مدرن در بند کند. شاعر پستها را بیان میای از آنمدرن تنها گوشهبرحسب جهان پستد و او افتاتفاق می

 تواند آغاز شود و پایان یابد.  یت خطی نیست. و غزل از هر کجا میی اوج و رواآغاز و پایان و نقطه



 :اینامه نمایش ساختار با غزل_7

 :اول چه کار کرد؟/  رودگرفته از خود و از هر چه می سبقت/ رود...می_/  :خوب دیگر چه؟!/  رود...آن مرد می

 (179همان :)از این شهر پوچ رفت_/ 

ها و نوشتن سامد پیدا کرده است، حضور دیالوگی هفتاد که در غزل موسوی بهای غزل دههاز دیگر نوآوری

مثل ) جریان روایت نداردها گاه پراکنده است و ربطی به ست. هر چند این دیالوگای اغزل به طرز نمایشنامه

کند. یا صدای رادیو یا صدای کوچه و...( که در آورد و در متن بیان میدای باد که دیالوگی را با خود میص

شود. در این ند. تنها سبب تنوع در فرم غزل میکایفا نمیجام فرم عمودی متن نقش برجسته ایجهت انس

، و سایر عالمت ها از قبیل ][ ، » «(، _ای نگارشی، دیالوگ )همدرن مملو از عالمتغزل پستراستا ساختار 

   های فوق نیز گفتگوها با عالئم نگارشی از همدیگر متمایز شده است.در نمونه ، و... _ _، ↓...، 

 :ابیات تکرار_8

 مورچه[ چند حاملگی، ضد ]یک قرص                     چه؟ عبور وقت دقیقا شک تکلیف

 (21) همان:  مورچ چند حاملگی، ضد ]یک قرص             چه؟ نور حوض در گشتن غرق لیف    تک

 مرد سکوت جزیره، آب، توی بطری                  مرد سکوت جزیره، آب، توی بطری

 (65مرد )همان: سکوت.... جزیره... آب توی بطری....

دهد؛ یک تکرار به دو منظور در شعر رخ می در غزل اول به طور مرتب مصرع دوم هر بیت تکرار شده است.

ت یک غزل بدون کم و کاست شبیه ی دوم تمام ابیاشانه تکرار یک عمل است. در نمونهی تأکید و دو ننشانه

 اندازد. ره است که برای نجات بطری را به آب میور مردی در یک جزیآاند. و نشانه روزهای تکراری و ماللهم

 :محور بودن غزلمتن محوری یا دال _9

 های من انگارنشسته منتظر بیت                 برس، سکوت، دو دست سپید، سشوار  -1-

 (167همان:) ↓بمیر تا که زن از فرط غصه و تکرار             نه صبر کن گره داستان در اینجا نیست -2-

اثری هنری است که رد و رسالتی جز خود ندارد و شعر، از دیدگاه یوسف الخال، به طور کلی، هنر هیچ کارک 

: 1963 الخال،) دهد.ذات خود به چیزی دیگر ارجاع نمی از ساختار انداموار و وجود عینی برخوردار است و جز

آسیب به ادبیت و بوطیقای شعر است. و ارجاع ندادن متن ادبی محور ذا ارجاع به برون متن در شعر متنل (5

متن  لانجامد و استقالهای درون متنی میبه طور کلی، برون متن، به گرایش ایدئولوژی، جامعه، سیاستبه 

بنابراین در غزل موسوی نیز به تبعیت از این ویژگی فرمالیستی شاعر از هنجارهای  ورد؛آادبی را پدید می

خاص  هایرایش به عالم درون، کنشو با گگرفته  ورد، فاصلهآایی موجود که رئالیسم را پدید میفکری و معن



های نحوی، و ساختار متن انعکاس ، واژگان ساختهاها در فرم متن یعنی نشانهخود را آفریده است. این کنش

سشوار( در  سپید، دست دو سکوت، برس، -1-) گریز انجامیده است.یافته و به آفرینش زبان و متنی هنجار

ظر بیت بعدی هستند تا ببیند شاعر چه را خلق کرده است و منت هااین غزل عناصری هستند که شاعر آن

هستند که اتفاقات متن  هابنابراین این واژگان و سایر دالرویدادها و حوادثی را برای آنها در نظر گرفته است. 

یک نتی روماو یک فضاره داستان در اینجا نیست( و یا )نه صبر کن گی غزل )زنند که مثال در ادامهرا رقم می

. و کاراکترها مخلوق نویسنده و یابدکه غزل به خارج از متن ارجاع نمیهایی هستند توی این اشعار( نمونه

 فضای متن است. 

  شکست روایت_10

 !که پر نمود قدمت بغض پیاله را                       ... شد از مغز، خاله رادردی کشیدد د

 بایست از زمین خدا این تفاله را           کسیخواستم...؟! خودش به خودش فکر شد می

 چند ساله را!ی بیموهای رنگ کرده                         رفت و جلوی آینه با خشم شانه کرد

 (172همان:) از دور سر به سمت تو انداخت هاله را!                   ای هوس سیب کرد و بعدیعنی فرشته...

است. یعنی دیگر ساختار خطی و « شکست روایت»خورد مدرن به چشم میل پستیکی از عناصری که در غز

باشد. یی زمان مها به مسالهمدرنگرفته از نگاه خاص پستاین نوع نوع نگاه بر فرما نیست.مروایی بر غزل حک

رت صو و بهخر نبینیم. بلکه آن را از باال رت یک حرکت خطی و دارای تقدم و تأیعنی ما دیگر زما را به صو

ر حوادث سیر منطقی خود را های نامشخص و دارای ارزش یکسان ببنیم، دیگیک کلیت پیوسته  دارای جزء

در این مثال از غزل موسوی از همان بیت توانیم آینده را پیش از گذشته لمس کنیم. و ما می کنندطی نمی

های هستیم که ناشی از بیان روایت در زمانربط به هم مواجه های به ظاهر بیهایی از روایتکهاول ما با ت

نها را به توان ارتباط آو در نهایت در کلیت متن می اند.که از یک روایت کامل انتخاب شده متفاوت است

پریشان گویی و همدیگر باز یافت. و در برخی موارد ابیاتی هم وجود دارد که ربطی به روایت ندارد و حاصل 

  باشد.ذهن مغشوش شاعر می

 :چند صدایی_11

 آقای محترم، گلدان، خانم عزیز!                         یک مرد و زن...و قوطی کنسرو روی میز -1-

 «ها بریزیک استکان دیگراز آن چشم»_                                   محترم و دختر شلوغآقای غیر -2-

 (178:)همان« هیچ چیز»غیر « بودن»چیزی نمانده جز              لبوم پیرزده در آاز این دو عکس جن -3-

اول شخص و  مدرن چند صدایی در متن است. در غزل و متون کالسیک راویهای غزل پستاز دیگر ویژگی

مدرن هر شخص با توجه به خصوصیات کردند. اما در غزل پستری در ایفا میتمباحث کلی نقش برجسته



ارای صدای مخصوصی است. و پردازی و نوع گویش داش و حتی شخصیتنی و اندیشگانیردی و زمانی و مکاف

اتشان را در متن فریاد و از صداهایی است که هر یک فردیتمحور است مملمدرن چون یک متن دالغزل پست

کرده  است که به شعر و خاصه غزل نیز راه پیدا مدرنهای داستان پستچند صدایی یکی از ویژگی. زنندمی

اتشان را در باشند و فردیتیسنده نیز دارای صدای خاص خود میاست. در چند صدایی متن راوی و حتی نو

و قضاوت  زندگیری نمیکنند. لذا در چند صدایی مؤلف برخالف داستان کالسیک دست به نتیجهمتن حفظ می

ه ها است کها و خرده روایتکالن روایتنه ارائه و بیان صدای گذارد. تنها متن صحی خواننده میرا به عهده

دد مشخص اند. در این نمونه از غزل موسوی نیز در هر بخش که با یک عی بروز و نمود نداشتهتا به حال اجازه

 راوی خاص بیان شده است.ن یک ای خاص و از زباشده است. روایت از زاویه

 :غزل در روایت چند حضور_12

 بازی شروع...از هیجان مقدسی!!            کبریت، من ا سیمحبوبه، گربه، بسته ی 

 ی اصل دموکراسیتمرین بچگانه           دست، من ها، هیجان، سوت،من، گربه، بچه...

 این ماه هم نیامده بابا به مرخصی               موش، موش اموش،تریاک کهنه، منقل خ

 تنفسی تسلیم یک مجاری قبالً                    باران، صدای خنده و سلول سوخته...

 (199)همان:  وقتی که مطمئنم، این شعر را کسی                       باید تمام کرد خودم را که نیستم

های لمدرن که به غزل نیز راه پیدا کرد حضور چند روایت موازی بود. در غزهای داستان پستیکی از ویژگی

کند. به نمونه فوق توجه زمان بیان میهایی مواجه هستیم که چند روایت را همات با غزلموسوی نیز به کرر

 کنید.

 روایت اول() ا سی من کبریت، یبسته گربه، محبوبه،

 روایت دوم() من دست، سوت، هیجان، ها،بچه گربه، من،

 باز دهان با مگس چند میان زهره

 )روایت سوم( !پرنسسی لباس توی هاشخواب در

های دیگر نیز تکرار شده است. هر روایت رو هستیم. که در غزلهار روایت موازی روبهدر این غزل با بیش از چ

مدرن یک خرده روایت است متن که در غزل پستهای هر صدا نشان فردیت یکی از شخصیت یک صداست، و

ا به حال تحت تسلط ها که توایترست برای بیان خردهمدرن محملیبایست بیان شود. درواقع غزل پستکه می

که اتفاقات  ها نیز یک روایت از چند زاویه بیان شده استو در برخی نمونه اند.ها بودهروایتها و کالنفراروایت



، 43، 36های، در غزل مدرن شده است.شود. و سبب نوآوری در غزل پستاز زبان کاراکتری متفاوت بیان می

 نیز چند روایت به طور همزمان در غزل بیان شده است.  163، 162، 112، 89، 84، 82، 63، 61، 60، 55، 46

 :غزل در برشتی گذاریفاصله_13

نمایشنامه برشت، برتولت دراماتیک ینظریه محوری یایده شود،می خوانده نیز بیگانگی اثر که گذاریفاصله

 تماشاگر میان احساسی یفاصله ایجاد منظور به مختلف هایتکنیک از استفاده شامل گذاری فاصله. است نویس

 هستند: زیر موارد شامل گذاریفاصله در رفت کار به هایروش از برخی. است هنری اثر و

امل اتفاقی، حذف عکید بر محتوای متن، استفاده از تکرار، ساختمان بازنگاری، تقلید ادبی هجوآمیز، زبان، تأ

 ...سازی، خردگرایی، وانتظار، تاریخی

: همانودش ادا بکند )بر بگو اذانش را قبل مرگ خبه مکّ / مم بگو که فاعل را قبل فعلی که شد رها بکندبه متّ

81) 

 (89همان:) گمانحاال تو آن مخاطب گیجی که بی                     راوی نماد قطعی پروردگار بود

 اینجا مخاطب تو به فکر فرار بود[]

 )همان( ی اقتدار بود!..[]راوی نماد مسخره                 رخ دهدای خوب از بیت بعد حادثه...

به کررات استفاده شده است و نویسنده با استفاده از این شگرد گذاری غزل موسوی از عوامل ایجاد فاصله در

 ،پنداری بین مخاطبان و متن ادبی جلوگیری کند. حضور نویسنده و راوی در جریان غزلذاتسعی دارد از هم

ز شگردهای زبانی که سبب توقف و تأخیر انتقال بردن ا هبهرصحبت نویسنده در مورد شگردها و صنایع ادبی، 

 شود.معنا می

 کرد فکر که گیجی مخاطب آن تو حاال

 بود ) صحبت نویسنده با راوی( پروردگار قطعی نماد راوی

 [بود فرار فکر به تو مخاطب اینجا]

 حضور راوی و نویسنده در متن(دهد ) رخ خوب ایحادثه بعد بیت از ...

 :ها و استفاده از عالئم نگارشیجدانویسی حروف واژه _14

 اندیشممی و هستم کند فکر« دکارت»

  بدووووون...... بدووون... مغز بدون

 (11:)همان ↓ صدات تو هی»-



ف در هنگام القای مکث و توقّمدرن، تغییر در شکل نوشتاری غزل ، پردازان نو از جمله غزل پستاز اهداف غزل

های مورد نظرش را ها و شتابعر به نوعی لحن خوانش خود و سکوت، شاخوانش شعر است. درواقع با این کار

واره های گفتگو. مثال در لحنطلبدر در لحن، ریختمان خاص خود را میکند. گاهی تغیییبه مخاطب منتقل م

ابد. و یت  در ریخت نوشتاری غزل نمود میی ادای کلماحوهصمیمی یا قطع شدن مکالمات و نو مکالمات 

بد؛ طلمدرن عالمت های نگارشی خاص خود را میشود. لحن گفتگویی در غزل پستفضای غزل صمیمی می

 برد.های نگارشی  به فراوانی بهره میمدرن از عالمتبه همین دلیل غزل پست

 :های زبانیبازی_15

 (77 :همان)خورد از تو میی بدبختی به شیشه پرنده

 (81آه! در...به...تا...بکند )همان: _بین...این منم به معنای فاصله« تا»

 (103 همان:) برسد« ونک»مگر که تاکسی مرد تا              ولی عصرها چه غمگین است« ولی عصر»

ها، جدا کردن حروف آرایی، تکرار حروف و واج نی در غزل موسوی عبارتند از واجهای زبااز جمله انواع بازی 

های استفاده از واژه ها،واژگان، ایجاد تقابل میان واژه استفاده از انواع جناس، ایجاد تناسب بین سازی،واژه، واژه

های وف در نقش قافیه و ردیف، و مصراع، استفاده از حراخالقی و ممنوعهواژگان غیرتخصصی و نیمه تخصصی، 

توجهی جایی کلمات، بینحوی، پریشانی و گسست کلمات، درهم ریختن ارکان جمله و جابه هایبازی ن،پایابی

 ربردهای متفاوت افعال،کا زبان گسیختگی، ناتمام گذاشتن انتهای جمله، و نحو جمله،دستورزبان  به قواعد

» »ارکان جمله اتفاق افتاده است،  جاییجابه« خورد از تومی» های فوقدر نمونه های ناتمام، و...آوردن فعل

» »نویسی و جدا نوشتن کلمات مشهود است، ، سپید«بکند...تا...به...در! هآ_منم این ...بین فاصله معنای به «تا

، «گریست شروع لبش از و شد گرسنه زن و» استفاده از جناس تام ،« است غمگین چه عصرها ولی «عصر ولی

زبانی اتفاق یافت که در آنها بازیتوان در غزل موسوی ها نمونه دیگر میدهزبان و توجهی به قواعد دستوربی

 افتاده است.

  

 


