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  مرصاد سبز قلم پژوهشی -ي علمیمؤسسه پژوهشگر
  

   مهوش سلیمانپور

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد تهران مرکزي

   هچکید
 و شکل ظاهري شعر است به همین  فرم فراتر از قالببوده ویکی از ارکان اساسی شعر فرم 

 با یکدیگر متفاوت  داشتن شکل ظاهري یکسان،رغم علین  بسیاري از شاعراهاي غزلدلیل 
 ، زبان از قالب،اي پیوسته ي مجموعهبه عنوان یکی از ارکان اساسی شعر، در واقع فرم . هستند

  .وسیقی شعر استتصویر و م

 بهره آنهایی است که شاعران براي بیان محتوا از   یکی از هنجارگریزينوآوري در فرم،
 سرایان غزل از آذرپیک آرش .گردد می خاص شعري و خاصه در غزل  و صاحب سبکگیرند می

 دست به  در فرم غزل،ها نوآوريل با انواع معاصر است که براي ایجاد فضایی تازه در غز
ژوهش  در این پ در غزل،آذرپیکي ها نوآوري انواع . در قالب سنتی غزل زده استشکنیهنجار

 از لحاظ فرمی هواي آذرپیک و مشخص خواهد شد که اشعار مورد بررسی قرار خواهد گرفت
  . او را یک شاعر نوگرا به شمار آوردتوان می و  را وارد غزل معاصر کرده استاي تازه

   6/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 20/6/1399: تاریخ دریافت مقاله
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  :مقدمه) 1-0( 

  :فرمالیسم
 بر شکستن آن چیزي جز شکستن نرم زبان عادي نیست؛ یعنی جوهر حقیقتشعر در 

فراهنجاري یا انحراف از ) 241: 1381 ،شفیعی کدکنی(. هنجارهاي منطقی زبان استوار است
 را براي ترفندهایی به کار برده آن انگلیسی شناس زبان» جفري لیچ« است که یاصطالح زبان،

؛ برند می و زبان شعر را از سطح زبان معیار فراتر شوند میکه موجب برجستگی کالم شاعر 
زبان ( زبان معیار به اعتقاد وي،. نامد می سازي برجسته را آن» موکاروفسکی«همان چیزي که 

 تا شود می رانده زمینه پس زبان ارتباطی به ؛ اما در شعر،کند میاجتناب  سازي برجستهاز ) علم
 . ساختبرجستهزبان را  تمام عناصر توان می ولی به هر حال نزبان خود را به نمایش بگذارد،

 نقد ادبی است که در هاي مکتب یکی از  یا فرمالیسم،گرایی صورت )90: 1371 موکاروفسکی،(
 و براي دانستند میضوعی زبانی و مصرفاًاینان ادبیات را .  گرفتخالل جنگ جهانی اول شکل

 گرایان صورت) 73-57: 1395 ،سراج و برکتی( .شکل و قالب بیش از محتوا ارزش قائل هستند
 ي حوزه نه به  پرداخت،»متن« باید فقط به خود در نقد و تحلیل اثر ادبی بر این باورند که

شاعر یا  اثر ادبی است که اهمیت دارد؛ بدین معنی که بیرون از قلمرو ادبیات و این خود
  )همان(  و چرا؟که از چه سخن گفته است  نه ایننویسنده، سخن را چگونه بیان کرده،

 صورت، -2 شکل -1«:  فرم آمده است برابرنگ اصطالحات واژگان هنرهاي تجسمی،در فره
 به وجود که یک شیء اي قهطری در فرهنگ کوچک آکسفورد فرم،) 162 1370 کرامتی، (قالب

 فرم  در تعاریف فرم،)the oxford minidictionary, p 196( . معنی شده است،آید میو ظهور 
 ي مرتبه شده است، به عبارت دیگر تأکید بر نسبی بودن فرم از ماده و محتوا تفکیک شده و

 - آثار هنري خصوصاً - چیزهاي مختلفهاي اختالف و ها مشابهت جهت تعیین و تشخیص فرم،
لف از حافظ به لحاظ  به طور مثال دو شعر مختبدیهی و در عین حال قراردادي است؛امري 

 ولی از لحاظ وزن و یا تمثیالت به کار برده شده ، هر دو به فرم غزل باشندکلی ممکن است،
یک مفهوم د توان می شعر »)فرم(شکل یا صورت «. متفاوتی باشند هاي فرم داراي ها آندر 
 است که به طور خالصه آن شکل درونی یا فرم ذهنی ي مسئله آنو   هم داشته باشدتري قعمی
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شفیعی  (.آنصر مختلف یک شعر در ترکیب عمودي  پیوستگی عناي مسئلهعبارت است از 
  )105: 1359 ،کدکنی

ز این هنجارگریزي در فرم  عینی اهاي نمونه تعریف فرم و بررسی انواع فرم، ضمن الهقدر این م
 از دو مجموعه آذرپیکاشعار .  استل و بررسی قرار گرفته تحلیمورد آذرپیک آرشغزل 
انتخاب » گردد بازمیدوشیزه به عشق «و » - سرزمین منهاي اسطورهدختر 	-لیال زانا «غزل

  .شده است

  : تحقیقي پیشینه) 2-0(
از جمله .  است متعددي انجام شدههاي پژوهش طی سالیان اخیر،  فرم در غزل معاصر،ي درباره

 بهمنی ي محمدعلیها نوآورينگاهی به «، »زاده کاظم رقیه ،فرم در غزل نو« ي مقاله به توان می
 ،» در محتوا و فرم غزل حسین منزوي حسرتي عاطفهکارکرد « ،» فاطمه مدرسی،در فرم غزل

 اهللا ترو قد ورپ  قدرت قاسمیظاهري غزل نو نصراهللا امامی، شگردهاي نوآوري در فرم«
از  -آذرپیک آرشاما تا به حال فرم در غزل  ؛ دیگر اشاره کردي مقاله ها دهو  »ضروفی

 فرد منحصربهلحاظ این   این مقاله ازوتحلیل قرار نگرفته  مورد بررسی و - معاصرسرایان غزل
  .است

  :روش پژوهش) 3-0(
  .است، بنیادي، توصیفی و تحلیلی اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :انی نظري تحقیقمب) 0_4(

   :معرفی شاعر) 1_4(
 آمد کرمانشاه به دنیا شهر در 58 انقالب اسالمی در سال هاي سال ي بحبوحه در آذرپیک آرش

 که در حین فرار از بمباران به چنان آن.  را در ایام جنگ و آوارگی گذرانداش کودکیو سراسر 
 در دانشگاه . کرمانشاه گذراندرر شهدبیرستان را د راهنمایی و ،دوران ابتدایی. شدت زخمی شد

 را از دانشگاه لیسانس فوقو سپس لیسانس ادبیات و   علوم تربیتی را ناتمام رها کردي رشته
دچار » طاهر شمسسید میر«زندگی ادبی وي پس از آشنایی با . ه به پایان رساندرازي کرمانشا
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 هفتاد به پیشنهاد و تشویق ي ههد دوم ي نیمه ر درسماً را اش ادبیو فعالیت  تحولی شگرف شد
ي خویش ها ده و اهل ذوق و ادب را سرمست از سروسرود مینخست قصیده .  کردآغازاستادش 

طاهر شمس او را به  استاد سید میري حلقه گاه به گاه شعرهاي شب اندك اندكکه  تا این کرد می
یک شد و پس از  ادبی شهر کشاند و مشغول تحقیق و تدقیق در ادبیات کالسهاي انجمن

  :چندي به این نتیجه رسید که

  باید که رسم و راه خودم را عوض کنم«

  » کنمیعنی که من نگاه خودم را عوض

 شد براي ورود او به دنیاي اي دریچه »محمدسعید میرزایی« به نام شاندوستیکی از  پیشنهادو 
 شعر ایشان، باعث شد ات سیمین بهبهانی و تلمذ در جلسهاي نوشتهادبیات پیشرو و آشنایی با 

و او بر چکاد ادبیات تئوریک ایران به   ختم نشودجا همین به آذرپیک آرشکه جستجوهاي 
مالیسم آشنا   و در این حین با مکتب مینیان ادبی سایر ملل نیز گام برداشتسوي شناخت جه

غزل ایران،  نو به روي اي دریچه شعر و داستان و گشایش افزایی هم شود براي اي جرقهشد تا 
 و همکاران، آذرپیک( . به شریان ادبیاتآنمال و غزل گفتار و تزریق  مینی یعنی آفرینش غزل

1396 :261-262(  

یی که در ادبیات اتفاق ها نوآوريبسیاري از «: اند دانستهچنین ایشان را مبدع غزل گفتار نیز  هم
 تا ،شوند می قلمداد پاافتاده پیش  با انکار و بایکوت مافیاي ادبی مواجه و یا بدیهی وافتد می

 ادبیات و زبان بوده، معرفی موردنیاز را به عنوان حرکتی جمعی و امري که آنحدي که 
 در آذرپیک آرشکه آغازگري داشته باشد، از جمله غزل گفتار که توسط   بدون آن،کنند می

 به ادبیات ایران -گرفت می در بر 80 بهار تا 77 سال که اشعار او را از-) 1383(کتاب لیال زانا 
علی صالحی در شعر آزاد ایران مبدع شعر گفتار بودند،  که سیدگونه همان. معرفی شده است

غزل  (ژانر این )87: 1398موالنا؛ ( . غزل گفتار هستندگذار بنیان نیز در شعر کالسیک آذرپیک
 و پس از آغازکشوري  با چاپ آثاري در این شیوه در مطبوعات استانی و 1376از سال ) گفتار

. مطرح و معرفی شد» لیال زانا« سال در انتظار مجوز بودن سرانجام براي نخستین بار در 5 آن
 نبوده که - آن قوالب ي همه در - شعري در ادبیات کالسیک ایراني مجموعه هیچ آنپیش از 
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 مخفف و ي کلمه با زبانی ساده و روان و عریان بدون هیچ توأمانبه زبان گفتاري امروز و 
  )88:همان( . چاپ شده باشداي شکسته

را » گردد بازمیدوشیزه به عشق « و» لیال زانا «ي مجموعهدو  آذرپیک آرش غزل هاي کتاباز 
  .شود میي فرم در این دو مجموعه بررسی ها نوآوري که در این نوشتار  نام بردتوان می

  :آذرپیک غزل هاي ویژگی) 4-2(

  :زبان- 1
 به شعر است بخشی تنوع هاي روش از زبان گفتاري که یکی از گیري هرهب با آذرپیکغزل 

گفتارگرایی در جریان شعر معاصر « .موجب پیدایش غزل گفتار در ادبیات شده است
 گفتگوهاي ي شکستهو فکري از زبان   خود را در سه سطح زبانی، شگردهاي بالغیهاي ویژگی

به بیانی دیگر بستر این جریان در  ...گزیند برمی  و مردمیپسند عامهروزمره، افکار و باورهاي 
 و ها ترانه عامیانه، معما، لغز، هاي قصهشناسی از جمله الالیی، مثل، حکایت،  فرهنگ
با  را آن که شاعران اعتقادات عامیانه گسترده شده است مردمی، باورها و هاي دوبیتی
 و سهولت، صمیمیت، صوت، ندکن می بازآفرینی دیگر اي گونه هنري به هاي سازي برجسته

زاده و  بیگ( . احساس را براي مخاطب به همراه داردباور کردنبیش از همه  حرکت و
اما  ؛ تعاریف دیگري از گفتارگرایی ارائه شده است،عالوه بر تعریف فوق )496: 1391کمرخانی، 

 هاي مؤلفهکی از ی.  از کدام نوع تعریف از گفتار در غزلش بهره برده استآذرپیکباید دید که 
 کوشیده زبان آذرپیک. شعر نیما، نزدیک کردن زبان شعر به دکلماسیون طبیعی کالم است

 به غلتیدن یا گویی سادهکه دچار   بدون آن دکلماسیون طبیعی کالم نزدیک کند،شعرش را به
 لحن ، شود، یعنی در حین حفظ فخامت زبانو بازارنویسی و زبان کوچه   محاورهي ورطه

 از زبان در گریزو   ساده، روان، امروزیندر نتیجه زبان شعرش. ر گرفته استاري را نیز به کاگفت
  .لوده، آسان و مبتذل است

  : محتوا-2
دیدگان، رنج زنان   حمایت از ستماش قرار دارد که دغدغهبشردوستی   در ردیف شاعرانآذرپیک

در  شمون اصلی اغلب آثارمض ،در کل  بوده و تالش براي رسیدن به کمالو غم مردان و
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 ي  در مجموعهوي . پرداختن به زندگی رئال و دردهاي اجتماعی است»لیال زانا« ي مجموعه
 منزوي و برخالف، نگرد میر به عشق و معشوق  دیگاي دریچه از »گردد بازمیعشق دوشیزه به «

معشوق  رپیکآذ ، به معشوق بودرمانتیک پرداختن عاشقانه و آثارشانکه مضمون اصلی  بهمنی
  .بیند میلب و دهان زنان  را موجودي فراتر از توصیف چشم و اندام و

  :فرم و ساختار-3
 از روایت و دیالوگیعنی ، از انواع شگردهاي ایجاد نوآوري در فرم بهره برده است؛ آذرپیکغزل 

رها کردن  م ناتماتا حضور فرم نیمایی، سپید، کوتاه کردن ابیات، هایکو، واژانه،  گرفتهنولوگو م
  . و پلکانی نوشتن ابیاتی از غزلها قالبسایر   کاربرد قطعه در غزل و،بیت آخر

  :وزن و موسیقی-4
 از زمـان شـاگرد بـانوي    اي برههکه در   به علت اینآذرپیکاز لحاظ نوآوري در وزن و موسیقی،       

 به نوآوري نیز    اغلب از اوزان سیمینی بهره برده و گاه دست         بوده،   _سیمین بهبهانی _ غزل ایران 
سـیدمهدي   بـرخالف  گونه که    بدین ،کند  میباري و آرام استفاده     یاز اوزان جو   بیشتروي  . زند  می

 در آذرپیـک ؛ برنـد  میو آرام کالسیک بهره   میرزایی که از اوزان جویباريموسوي و محمدسعید 
ود تمـام  بـا وجـ  _ آذرپیـک لـذا وزن غـزل    را بـه کـار گرفتـه،   هر دو مجموعه اوزان نو و امروزي   

وي کـرده  فـرار  نحـو سـالم زبـان     سـوي بیش از پیش به _هاي وزن عروضی   ها و گشایش    بستاره
  .است

  : صور خیال-5
 کلمه از جمله هاي پتانسیلوي به سمت کلمه در متن از دیگر  به منظور فرارآذرپیکغزل 

 و ایماژهاي ها آرایه لذا ،ز عناصر داستانی استفاده کردهفضاي داستان در غزل و بهره بردن ا
 ، غزل روایی که کلیت متنبرخالفدر واقع . ده استیکالسیک ادبیات را به حداقل ممکن رسان

 ادیبانه براي رسیدن هاي سازي ترکیب فارغ از انواع آذرپیک، غزل دهد میروایت پنهانی را ارائه 
 ...و ، کنایه تشبیه، استعاره، مجاز، عناصر صور خیال را که شاملبه دکلماسیون طبیعی زبان
  .ده استیاست به حداقل ممکن رسان
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   : عاطفه-6
وي فـرار » مـن انـسانی  «و » مـن اجتمـاعی  «به سوي   » من خصوصی « شاعر از    آذرپیکدر غزل   
 با جامعه و دنیاي اطرافش، دیگر از احساسات رقیق عاشـقانه و            واسطه  بی با ارتباط    و تکرده اس 

مال و دردها اغلب درد فقر، ظلم، خفقـان،   این آو ؛رونی و فردي، خبري نیستآمال و دردهاي د  
 شـاعر در  عاطفـه و احـساس    ؛ بنـابراین  اسـت ... و عدالت اجتمـاعی  رعایت   فساد اجتماعی، عدم  

نـه بیـان آه و   ي انـسان قـرار گرفتـه،     گرایانـه  تحوالت درونی و کمال خدمت بیان درد اجتماع و   
  .رو سوز و گدازهاي عاشقانه از هجر و فراق یا ها ناله

  . به بررسی فرم خواهیم پرداختآذرپیکزل  غهاي ویژگیدر این نوشتار از میان 

  :فرم) 4-3(
 شـکل  و سـاخت  بافـت،  مفهوم سه به گذرا نگاهی که ست ضروري اصلی، بحث به ورود از پیش 

  .باشیم داشته

 جـدا  محتـوا  از را هـا   آن تـوان   مـی  که شود  می گفته شعر اجزاي و عناصر از اي  مجموعه به: بافت
 تناسـب  صـوتی،  عناصـر  لفظـی،  بافـت  آوایـی،  موسـیقی  تـصویر،  لحن، قافیه، وزن، مانند ،کرد

  ... والفاظ درشتی و نرمی ،ها مصوت و ها صامت

 .اسـت  کـل  یـک  ي  دهنـده   تـشکیل  عناصـر  و اجـزا  متقابل ارتباط ي  مجموعه): ساختار (ساخت
 وجـود  بـه  را کـل  کـه  طبیعی ندرو یا منطقی ترتیب دیگر، بیان به) 3: 1373 کدکنی، شفیعی(

  .آورد می

 دیگر، بیان به دارد نگه خود در دتوان می ذهن که مجموعه یک نهایی و کلی هیئت): فرم( شکل
 هیئتی یا نظم مفهوم به ادبی نقد در شکل. ادبی ي پدیده یک محسوس کلیت یا نهایی تجسم
. است هنري اثر ي ارائه روش یگرد بیان به. رود می کار به هنري اثر محتواي بیان براي که است

 موزونی و مشخص نظم منظور ،آید می میان به سخن شعر شکل از وقتی اروپایی ادبیات در
 فارسی زبان در قالب معادل تقریباً شکل اصطالح مفهوم، این به. دارد شعر قطعه هر که است
. است دیگر ادبی هاي هنظری در آن مفهوم از تر کلی ها فرمالیست آثار در شکل مفهوم اما است؛
 ،1 ج: 1372 احمدي،( »آفریند می تازه محتواي تازه، شکل« :گفت می شکلوفسکی که زمانی
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 بافت و خاص نظام شکل، از او منظور. کرد می مطرح را شکل از اي گسترده و جدید معناي) 52
 را آفرینی زیبایی و ماندگاري این راز. کند می ماندگار و ایجاد را ادبی اثر یک که است اي ویژه
  .ادبی اثر آن محتواي در نه جست شناسی زبان در باید

  :هنجارگریزي) 4-4(
 که است این ،کند می متمایز سخن هاي گونه سایر از را آن و است ادبی زبان ي مشخصه چه آن

 در معمول زبان دهد، می شکل تغییر گوناگون هاي روش به را ادبیات در معمول زبان ادبی، زبان
 حتی یا گزیده موجز، تحریف، فشرده، تقویت، نویسنده، و شاعر خاص شگردهاي با یاتادب

 سان آن نه شوند، می ادراك که سان آن چیزهاست حس انتقال هنر، هدف« لذا .شود می واژگونه
 از ادراك، یندفرا زمان و دشواري بر افزودن با و غریب اشکال ایجاد با هنر .شوند می دانسته که

 Havranek هاورانک قول به -چه  چنان)13: 1383 مکاریک،. (»کند می زدایی ییآشنا اشیا
 خودکاري فرایند مقابل در و باشد غیرمتعارف کند، نظر جلب بیان ي شیوه «-چک گراي صورت
هنجار ( زدایی آشنایی ي نظریه مهم دستاورد )36: 1373 صفوي، (»باشد غیرخودکاري زبان،

 برخالف و گذارد می مانع خود مخاطب راه سر بر ادبیات و بنا هنر که است این ،)گریزي
 باشد راه سر بر مانع وقتی چون کند نمی دسترسی قابل و آسان را مفاهیم نظریات، برخی

 به خواننده که است هنگام این در و کرد مکث باید مقطعی هر در و گردد می کندتر حرکت
 طریق از و ؛)35: 1368 نفیسی،(. یابد می ستد زندگی از تازه اي تجربه و دید و دیگر ادراکی
 شفیعی (.کند می فراهم را ها واژه بخشیدن تشخص و تمایز مراتب ،زدایی آشنایی همین

  )6: 1385 کدکنی،

 که است این در شعر از بیرون زبان و شعر در زبان میان عمده تفاوت«: گوید می نووتنی خانم
 این شود می برقرار شعر در که تري پیچیده ازمانس و ؛دارد دیگري از تر عالی ساختاري یکی

 و بپوشاند نو اي جامه اعم طور به زبان گوناگون هاي ویژگی بر که دهد می شاعر به را امکان
 ساختارِ این شناسان زبان). 108- 109: 1377 هاوکس، (».بندد کاره ب صورت این به را ها آن

 یان. گردانند برمی »بهنجار «زبان از شاعر »انحراف «به را شعر زبان در متمایز ي پیچیده
 از است عبارت شعر زبان نقش «:گوید می مطلب این بر تأکید با چک شناس زبان موکاروفسکی

 عمل خود بیان، عمل کردن برجسته از هدف بلکه ارتباط، امر براي نه... سازي برجسته نهایت



                               1399سـیزدهم، تابـستان   شـماره   م،چهـار سـال  ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان         ... با تکیه برفرم در غزل معاصر 
        

          

 

31

 است جایی تا foregrounding »سازي برجسته «یا انحراف اهمیت )109: همان (».است گفتار
 شعر زبان و گفتار زبان بین شدن قائل تمایز با ارسطو دهند، می قرار آن بر را شعر اساس که
  )61: 1980ارسطو، (».است گفتار زبان از غیر چیزي شعر زبان« :گوید می

 مثالً ار،معی زبان در سازي برجسته - 1:کند می جدا هم از را سازي برجسته نوع دو موکاروفسکی 
 )1373:95 موکاروفسکی،( شعر زبان در سازي برجسته -2 ؛نویسی مقاله یا نگاري روزنامه در

 همواره معیار، زبان در سازي برجسته که است این در سازي برجسته گونه دو این تمایز وجه
 موردنظر موضوع به شنونده یا خواننده نظر جلب بیشتر آن هدف یعنی است؛ ارتباط از تابعی
 زبان و رود می کار به زبان خود خاطر به و عینی بیان براي ادبی سازي برجسته اما ،است

 که است این در هنجارگریزي شرط یننخست بنابراین، ؛راند می زمینه پیش به را ارتباطی
 موکاروفسکی. نباشد زبان ارتباطی نقش ایفاي پی در ،آن از حاصل ادبی سازي برجسته

: باشند نیز دیگر شرط دو داراي باید شعر، در سازي برجسته ابزارهاي«: افزاید می چنین هم
 که جزئی هنري، اثر کی در که است این سازگاري از مراد) 95: همان( »مندي نظام و سازگاري

 از یکی یعنی باشد؛ ثابت جهتی داراي کند، پیدا اي تازه شکل و شود برجسته خواهد می
 این بودن مند نظام از مقصود و دهد قرار هدف را... و نحو معنی، آوا، قبیل از زبان، هاي بخش
 نیز لیچ. باشد هنري اثر یک اجزاي میان موجود پیوندهاي سلسله تابع ،سازي برجسته که است

 هنجارگریزي که است معتقد و داند نمی هنري ،خالقیت با پیوند در را هنجارگریزي هرگونه
 شرط سه هنري، هنجارگریزي براي او» .شود ارتباط ایجاد در اختالل موجب نباید

  .)1373:47 صفوي، (»کند می مطرح را »مندي هدف «و »مندي جهت «،»مندي نقش«

 انواع ي همه که کرد تقسیم اساسی نوع دو به را )گریزيهنجار (زدایی آشنایی توان می
 را آن هنکو جان که است مربوط زبانی ي هماد جوهر به اول نوع. بگنجد آن در زدایی آشنایی

 ویس، ك ر، نیز و 2- 5: 1986 کوهن، (است نامیده »جایگزینی یا استبدالی زدایی آشنایی«
 گاه که سیاقی است، مربوط سیاق در دیگر کلمات با کلمه ترکیب به دوم نوع). 60: 1416

 کوهن، (دارد نام »ساختاري یا ترکیبی «زدایی آشنایی نوع این و ؛است کوتاه گاهی و طوالنی
 آذرپیک آرش توجه به تعاریف فوق از فرم و انواع هنجارگریزي به سراغ غزل با ).5:1986

  .دهیم می فرمی مورد بررسی قرار سازي برجسته و اشعار او را از لحاظ رویم می
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  :آذرپیکبررسی فرم در غزل ) 5-1(
ه و ب عدم کاربرد کلمات مخفف و شکسته در بافت اثر«، تنها به آذرپیک آرشي ها نوآوري

 ادیبانه براي رسیدن به دکلماسیون طبیعی زبان، به هاي سازي ترکیبحداقل ممکن رسانیدن 
هاي کالسیک براي نزدیکی فضا و بیان شعر به طبیعت   و ایماژهها آرایهحداقل ممکن رسانیدن 

افزون بر زبان و بیان گفتاري و . شود میمحدود ن) 89: 1398موالنا،(» خالص زبان گفتار
فضایی نو و متنوع در  و ایجاد رانه و جنس سومی به جنسیت زن و مردامد رش انساني نگ نحوه

تار  نیز مانند هر شاعري همراه و همگام با زمان و عصر خود در پی افکندن ساخآذرپیکغزل، 
 فرم ي  غزل، در فکر ارائه وي ضمن حفظ قالبو بنایی نو در شعر فارسی است؛ به همین دلیل

 شعرهاي خوب و موفق وي داراي فرم و ساختی واحد و ؛رت غزل نیز هستري در صونو و نوآو
  :شود میکه در ذیل به چند مورد اشاره  و منسجم و محکم است

  :  نوشتن غزل به صورت شعر نیمایی)5-1-1(
، یکی ها مصراعنیما یوشیج شکل نوشتاري شعر گذشته را به هم ریخت و با بر هم زدن تساوي 

 هر سطر ي اندازهاو این کار را کرد تا . ار شعر گذشته را از میان برداشت آشکهاي محدودیتاز 
 از پیش اي قاعده، تابع ناگزیر اي گونه نه به ،ب با ظرفیت سخن در همان سطر باشدشعر، متناس

 که نیما فرم غزل را به هم طور همان) 222: 1383حسنلی، (. ناپذیر باشد  و تخطیشده تعیین
 نیز با بهره بردن از فرم آذرپیک فیت سخن سطرها کوتاه و بلند شوند،ظرریخت تا متناسب با 

  .شعر نیمایی در قالب غزل در فرم ایجاد نوآوري کرده است

  وفان سیاه، باز هم شبت

  ست پا روي سر زمین نهاده

  /؟آمدپس کی خورشید خواهد / -

  )70: 1395 حسینی،( ست سرباز هنوز ایستاده

  ! اجازه نیست!شاه بانو-

  !چرا؟-
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   به ماشاه دستور داده است-

□  
  /عیش و نوش حرمسرا/ 

   وسعت بودنم؟، آخر-

  )همان( !جا ینا فقط -

 که تغییري در تلفظ واژه به وجود برد می را به کار اي شیوهگاهی شاعر در نوشتن شعر، 
  )1376:144انوشه،  (.افزاید می مفهومی تازه به مفهوم واژه ،؛ اما این شکل نوشتنآورد مین

 فوق از ریختمان و چینش افقی ابیات در غزل به سمت شعر نیمایی هاي نمونه در آذرپیک
 پذیرش ، در غزلها دیالوگ با شعر نیمایی، دریافته است که واسطه بی با ارتباط وفراروي کرده 

و حتی با  ضمن حفظ وزن و موسیقی کالم  وطرز نوشتار سطر به سطر شعر نیمایی را دارد
رد و بدل شدن دیالوگ با لحن (، با نزدیک شدن به دکلماسیون طبیعی زبان ها گدیالوحضور 

طرز نوشتار در . ایجاد نوآوري در فرم نوشتار غزل متناسب با محتوا کرده است) طبیعی گفتار
 کردن شعر کمک تر دیداري به درست خواندن شعر، انتقال احساس و اندیشه و ها نمونهاین 
 نگارشی به هاي عالمت در تالش است تا از حروف و کلمات و حتی کآذرپیدر واقع . کند می

 ار گیرد زیبا در اختیار مخاطب قری نمایش و تابلویي صحنه استفاده کند که اثر همانند اي گونه
  . حضور داشته باشدآن عالوه بر درك متن در و

   :یا دیداري کردن شعر  کانکریت)5-1-2(
 فیزیکی و هیئت شعرها، گونه ایندر . آمیزد درمی با شنیدن ا کانکریت، دیدندر شعر دیداري ی

که معنا را بنویسد  ، شاعر به جاي اینهاست آن تصویري دقیق از معناي ذهنی ها واژهصور 
  )22: 1378پور،  علی (.کند می را ترسیم آنتصویري از 

 استنه در غزل  کانکریت و دیداري کردن غزل و استفاده از ژانر واژاآذرپیکیکی از شگردهاي 
 به تصویر کشیده ها آن ایجاد شده و طرز چیدمان ها واژه از تناسبی که بین موردنظرکه معناي 

  .شود می
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  کلبه

  یک شیر رام

  ماه جنگل

  )68 :1395حسینی، ( . زن تنهالبک نییک زن 

  شب و سرما ،ها گرگ ي زوزه

  )26: 1383،آذرپیک( . تنهاي سایه کنج مخروبه

 ، با همدیگر در یک سطرها آن واژگان و درك ارتباط هاي پتانسیل با واسطه یبشاعر با ارتباط 
عر  هندسی شا_ درك حسیي نتیجهکه این تناسب   ایجاد کرده استها آنتناسبی در چیدمان 

 نشینی همکه از قواعد   ضمن آن را به تصویر کشیده است،ها آنو موقعیت  بودهاز دنیاي اطراف 
 گفتار ارائه ي زنجیره و نشینی هم ي قاعده را بدون استفاده از موردنظرفراروي کرده و معناي 

  .کرده است

  : بیان مکالمه در غزل  روایت و)5-1-3(
یکی از ابزارهاي موفقی که سیمین بهبهانی در اختیار شاعران نوپرداز در آثار خود قرار داد، 

حضور روایت . لحاظ ساختار است از روایت در آثار خود براي انسجام بیشتر شعر از گیري بهره
 حاصل تجربیات شاعران شاخصی شود می به عنوان غزل روایی یاد آنکه از  اي شاخهدر شعر و 

توانستم مضمون غزل «: گوید میاو خود ) 217: 1398وزن دنیا،  (.چون سیمین بهبهانی است
 دونفري یا گفتگوهاي  دراماتیکاي شیوه، استفاده از مثالً گوناگونی عرضه کنم هاي شکلرا به 

: 1381بهبهانی،  (.مال  مینیاي شیوه به ها داستان درونی یا نقل هاي گویی تک یا چندنفريیا 
 از محدود شاعران معاصر است که هم در وزن و هم در استفاده از روایت در آذرپیک آرش) 13

زدیک شدن به اما از دیالوگ و مکالمه به منظور ن؛ پیرو استادش سیمین بهبهانی است غزل
 در ادبیات کهن تا پیش از پیدایش غزل روایی هرچند. برد میدکلماسیون طبیعی زبان بهره 

و برخی ، بیشتر در قالب مثنوي دیده شده است سیمین، آوردن داستان در میان شعربانو 
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منتقدان معتقدند که روایت در غزل شاعران کهن نیز وجود داشته اما روایت عنصر غالب نبوده 
  )19: 1397، آذرپیک (.ستا

 ها شخصیت ي مکالمه گفتگو و ي عامیانهو   به لحن صمیمیتوان می غزل روایی هاي ویژگیاز 
 و یکی از اصول آنروایی شدن غزل سبب استحکام محور عمودي ) همان (. اشاره کردآندر 

 آرشبه قلم » لیال زانا«مال و کتاب   در غزل مینیمؤلفهجریانات غزل نوین شده که اوج این 
ته با استناد به این کتاب تا پیش از این مجموعه غزلی وجود نداش.  نمود یافته استآذرپیک

به طوري که کلیت شعر ) 20:همان(.  مستحکم باشدچنان  آن هاي غزلاست که محور عمودي 
  . یا حذف کردجا جابه را آن از جزئی توان می ن؛ و داستان را متقبل شود=بار معنایی غزل

  » دنیاي نقشهه، شهیچ یک نق« »چیست این بابا؟« -دك خیرهکو

  »یا در...از کویرش گرفته تا رسم شکل زمین«عنی چه؟ ی نقشه«

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

  » ما با ماهاي همسایهبین  مثل دیوار است« »مرز یعنی چه؟«

□□□  
  )22 :1383، کآذرپی( ...، نقشهکن پاكکودك و خشم، 

 کردن سخن و بیان، تر هنري عالوه بر ،اي نمایشنامههدف شعر از ابزار گفتگو و ساخت 
 در غزل با بسامد آذرپیکچیزي که تا پیش از  استحکام بخشیدن به محور عمودي غزل است،

ي قالب غزل و شعر به سوي ورعالوه بر این فرا. ود نداشته استاستفاده در دو مجموعه وج
 منجر به نامه نمایش کلمه از جمله داستان و هاي پتانسیلمحوري و بهره بردن از سایر  کلمه

در غزل روایی . شود می در متن  متضادهاي پتانسیلگرا و جنس سومی از تقابل  خلق متن کلمه
اما در ؛  یکی از ابیات را حذف یا جانشین کردتوان می و شود میگاه ارتباط بین ابیات سست 

خط سیر .  یکی از ابیات را حذف یا اضافه و جانشین کردتوان میال به هیچ وجه نم غزل مینی
 آن به علت استحکام متن در توان می ن دارد کهاي بستهو پایان باز یا   اوجي نقطه، آغازروایت، 

سیون طبیعی زبان با  زبان متن به دکلماها غزل گونه این این در شته ازگذ .دگرگونی ایجاد کرد
 به خود بازاري کوچه لحن عامیانه و  در عین حال کهها دیالوگن نزدیک شده و مت آحفظ فخا
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غزل روحی .  استگویی هزل و افتادن در دام ها سازي ترکیب ساده و روان و به دور از ،نپذیرفته
که در حال  کند میشاعر در این غزل، روایت کودکی را بیان . داردو ساختاري منسجم  واحد
، کشد مینقل روایت را به دوش  که بار بیان و یاست، گفتگوي کودك و پدر دني نقشهرسم 

پاك کردن . سازد میگرا را به ذهن متبادر  فراشعر کلمهکاراکترها در  ي پدیدارشناسانهتحلیل 
که روایتی را به تصویر بکشد، بیانگر فضاي   کودك، پیش از آنهاي پرسشو  مرز بین کشورها

  .نمایانند می را در برابر مخاطب، پدیدارها خودشان خویش به عینه رئال و دراماتیک است که

   مشبک چیست؟ي پردهراز این  ،نگریست میبچه ماهی به تور 

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

  ؟روز و شب یکنواخت باید زیست  پیرپشتی الكتا به کی مثل 

  ست  که آسمان آبیجا ا به آنت  از حصار این تکرارروم می

  ریست گپشت الكسخت بر حال   اوج را، ولی بایدروم می

□□  
  .ست رقص آتش، غروب یک ماهی  برکهسوي آنساعتی بعد، 

  )1383:11، آذرپیک( 

بیان  یکلکه به طرزي سمب  درونی داردگویی تکشخصیت در این غزل ماهی است که با خود 
 نماد انسانی است پشت الكو   شیطانیهاي وسهوسنماد ماهی تمثیلی از انسان، تور . شود می

 دریا نماد حقیقت و سرانجامِ. کند میکه آهسته و پیوسته در راه رسیدن به کمال طی طریق 
  .شوند می ها وسوسه است که مغلوب هایی انسان ماهی، سرانجامِ

  :  آوردن قالب شعري دیگر در قالب غزل)5-1-4(
ي براي شعرشان، فرد منحصربهوري و ساختمان خاص و  معاصر، در پی ایجاد نوآسرایان غزل

،  در غزل از واژانهآذرپیک مثالًرکیب دو یا چند قالب، ت  از جملهاند زدهیی ها نوآوريدست به 
» لیال زانا«که پس از چاپ « .در غزل بهره برده است...  ویکوها، بند ترجیعشعر نیمایی، قطعه، 
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 نیز نگاه فراقالبیک و شناور بودن آن پس از  که...ددرآم غزل معاصر به شکل یک اپیدمی در
 ». مورد تقلید قرار گرفتسروصدا بیمطرح شده بود » جنس سوم« در هم که در کتاب ها قالب

  )380: 1396 و همکاران، آذرپیک(

  :»کاربرد واژانه«-1 
  زن

  پرتگاه 

  )147: 1397، آذرپیک( .آخر این راه 

  

   خواب بهار

  خلوت ساحل

  غروب

  مرد

   زن سر نهاده استي شانهآرام روي 

  پاییز زرد

  مرد

   )7: 1383،آذرپیک( ...پوش اتاق سیاه
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  :»بند ترجیعکاربرد «-2
   او دست ردي سینه بر زنم می »؟خري مینان برایم ! آي آقا«

□  
  کند میپاي من در کفش هی جان  زند میکفش نو انگشت پا را 

□  
  »شته با مشت و لگدهمسرش را ک اي شیشهباز مردي « :روزنامه

□  
  .کند میپاي من در کفش هی جان  زند میکفش نو انگشت پا را 

  :»کاربرد فضاي قطعه در غزل«-3
 ،»ماهی بچه« به غزل توان می فضاي قطعه در غزل آمده است ها آنی که در های غزلاز جمله  
  .اشاره کرد ...و »نقشه«، »نان و شمشیر«

  »دنیا ي نقشه ه،شنق یک یچه« »بابا؟ این چیست« -خیره کودك 

  )22: 1383،آذرپیک( »دریا ...تا گرفته کویرش از زمین شکل رسم« »چه؟ عنیی  نقشه«

  :»کاربرد هایکو در غزل«-4
  کاج بلند

   ایستاده استاي صاعقه

  )38: همان(.  تو به زمین، هدیه داده استهاي چشمکه 

  .در این بیت مصرع اول تشکیل یک هایکو داده است

  کلبه

  ک شیر رامی
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  ماه جنگل

  )68: 1395حسینی، ( . تنهازنِ لبک نییک زن 

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

  :»کاربرد متن در غزل«-5
  »هر چه بادا باد«بر لبش موج   فریادبر دلش بار یک جهان

   به راه افتادباز بر متن خود مثل یک گردباد سرگردان

   را یادها گذشته قطره قطره  آورداي لحظهچشم را بست و 

   بر بادها شعلهبا زبان زخم   که رفتسبز همیشهروزهایی 

  )8: 1383، آذرپیک( .داد می را که بوي شب اش خانه ناگهان دید در مقابل خود

  :  در غزلبندي فصل) 1-5- 5( 
 بدین گونه  در غزل است،گذاري شماره د فرم تازه شاعران معاصر، براي ایجاهاي تفنناز دیگر 

 ي  را به پایان برد، براي ارائهموردنظر و زمانی که مطلب سراید میکه شاعر، بخشی از غزل را 
، زاده کاظم(. کند میمطلب جدید فصل دیگري را که ممکن است تنها یک بیت باشد، شروع 

1389 :182(  

 1  

  مرد شکسته بر پل شب ایستاده است

  ر زیر پاي او خط موهوم جاده استد

 2  

   اصیل، عروس دیار برفي خانهیک 

  بر در زنی شبیه پري ایستاده است
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 3  

  خواب بهار، خلوت ساحل، غروب، مرد

  )7: 1383، آذرپیک( . زن سر نهاده استي شانهآرام روي 

مدیگر  است که فضاها را از هها مربع حضور بندي فصل براي آذرپیکیکی دیگر از شگردهاي  
کیک ابیات از لحاظ فت.  سبب اپیزودبندي غزل شده استها مربعدر واقع . کند میتفکیک 

 کامالًو هنگامی که مکان و زمان  دو مربعربع، تفکیک فضاها از لحاظ مکانی زمانی یک م
  .د سه مربعنمتفاوت باش

  تا نیمه سطل شیر را خالی کرد

  رفت و یک نیمه سطل هم آب آورد

□□  
  آمدن نمانکل خا سیباره یک

  . نامردآندکان 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

  )6: همان(.  نیستآنکس در   ویرانه هیچاي خانه
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  : ام ناگهان و پایان ناتمآغاز )1-6- 5( 
 آغاز بدون مقدمه . دارندغافلگیرکننده آغاز که شویم میدر شعر معاصر گاه با اشعاري مواجه 

بعضی شاعران امروز براي  . شعر را حدس بزندي گذشته  و خواننده خود بایدشوند می
 هاي بخش که خواننده اي گونهبه  کنند می آغاز مقدمه بی اي گونه، شعر خود را به زدایی آشنایی

 از شگردهاي )142: 1374پورنامداریان، (. کند می بازسازيخود  را آن ي نانوشتهزین و آغا
 در که  در پایان غزل استها مصراع  براي نوآوري در غزل حضور تک نیزآذرپیک فرد منحصربه
 آغاز غزلی را مقدمه بی گاهی اوقات چنین هم. شده استفاده کرات به »لیال زانا« ي مجموعه

ست  ااي حادثه ي ادامهو غزل  از بیان در ذهنش اتفاق افتاده پیش آن ي مقدمه ، گوییکند می
  .که در ذهن شاعر بر او رفته

 آغاز شعر را مقدمه بیشاعر   شعر در ذهن شاعر اتفاق افتاده است وي در ابیات زیر مقدمه
  .کند می

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

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

  دانم می تو را یک فرشته نه ام ساخته نه بت از تو پیش خود

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

  

  . داردناتمامپایانی »  پشت پردهي سایه«و یا غزل 

  ست زن زمین افتادقلم از د  از غزل خط خوردباره یکمرد 

  )8: 1383، آذرپیک( ... پشت پرده وارد شدي سایه

و براي او هیچ فرقی  در واقع شاعر هر جا که سخنش به پایان رسیده است، غزل را تمام کرده
 نیز شعر »نقشه«در غزل .  که پایان غزل را با یک مصرع پایان دهد یا با یک بیت کاملکند مین

  . استمصرع پایان یافته با یک تک
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  » ما با ماهاي همسایهبین  مثل دیوار است« »مرز یعنی چه؟«

□□  
  )22: همان(... ، نقشهکن پاكکودك و خشم، 

  دل برایش نماند، باز اما ناگهان با نگاه یک هرزه

  )26: همان (... سد راه او شده استیک نفر

  : اي نامه نمایشغزل با ساختار  )5-1-6(
ر گفتگوها و مقطع کردن و نوشتن قالب غزل با ساختار  حضوآذرپیکیکی از خصوصیات غزل 

 که ما اي گونه به جهت انسجام فرم استفاده کرده، در ها نوآوري او از این  که استاي نامه نمایش
 براي گیومه، دیالوگ براي خط تیره  از جملهبا انواع عالئم نگارشی، آذرپیکدر ساختار غزل 

 براي بیان تذکرات شاعر و حضور راوي مواجه کروشه تشخیص دیالوگ هر یک از کاراکترها و
  : عبارتند ازآذرپیک از این نوآوري در فرم غزل ییها نمونه. هستیم

  یک شبه سر تا به پا شکست«: راوي نوشت

   بود با شکستترین غریبهسردار که 

   در شب نبرداش آهنی هاي پنجهدر 

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

 برشتی گذاري فاصله با عنوان  بوده کهاي نوآورانه شگرد در این ابیات حضور راوي در متن غزل
  . بهره برده استآن به فراخور محتوا از آذرپیک و شده مطرح نامه نمایشدر 

  »...آقا! خانم«-

  برو رهایم کن« -

  »یا بگو مرده یا بگو رفته 

  »هنوز پشت در است آقا !خانم« -
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  »رف او را نزنح« -

  )144: 1397، آذرپیک( .و بغض شکست

این  که درآورده اي نمایشنامه اثر را به حالت هایشان  و دیالوگکاراکترهاحضور جا نیز  در این
  .اند  شدهبا عالئم نگارشی از همدیگر متمایزگفتگوها 

  :  تکرار ابیات)5-1-7(
 معنایی بیشتر تشکیل شده تأکیداي  برشکل همبراي نخستین بار یک بیت از تکرار دو مصرع «

 براي ایجاد نوآوري آذرپیکیکی دیگر از شگردهاي ) 380: 1396 و همکاران، آذرپیک (».است
که این ابزار بر طبق ادعاي   بر یک معنا استتأکیدسان براي   و همشکل همر ابیات در فرم تکرا

  .یفتادهن تا کنون در غزل اتفاق آذرپیک

  هی آهن اتفاق افتاد ،هی آهن اتفاق افتاد

  که دشمن اتفاق افتاد ...آهن تمام دنیا شد

  و مردن اتفاق افتاد... دشمن تمام انسان شد

  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 ماشینی تأکید که براي شود میایان مشاهده  و پآغازسان ابیات در  در این غزل، تکرار هم
 ها انسان ي همهویکم بیان شده و تکرار این ابیات یعنی  شدن و آهن شدن انسان در قرن بیست

  .احساس بیسخت، سرد و  هنی هستند، آهاي ماشیندر حال تبدیل شدن به 

مال  در غزل مینی «:گوید می آذرپیکدر این باره :  ارجحیت فرم درونی بر فرم بیرونی)8- 5-1(
 فرم درونی از لحاظ محتوایی و که  گاه آنفرم درونی بر فرم بیرونی ارجح است، بنابراین 

 عروض نیز ما اصالت را به ي زمینهدر . شکست فرم بیرونی را توان می اقتضا کند شناختی زیبایی
 شکستن  و در مواردي چون مصراع اول غزل زیر کهدهیم میخود اصل موسیقیایی کلمات 
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 شکستن ،کند میعروض از دیدگاه هنري، ایراد موسیقیایی در گوش و ذهن مخاطبش ایجاد ن
  )119: 1397، آذرپیک(» .شود می بالمانععروض نیز 

  شود می هوش بیزن با صداي گیتار / کند میزن با صداي گیتار پرواز 

  )119:همان( .دشو می ...روزي شبیه خانم گوگ/ هاست ستاره که یکی از کند میزن فکر 

   : بودن اسم غزلکلیدواژه) 5-1-9(
 براي درك مفهوم غزل است و بدون کلیدواژهاثر یک عنوان  آذرپیک هاي غزلدر برخی از 

 از »مومیایی« غزل توان می ها غزل این ي  از جمله.مفهوم غزل ناقص و ناتمام است کلیدواژه
  . را نام برد»گردد بازمیدوشیزه به عشق «کتاب 

  »یاییموم«

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

  : میان برخاستآنیک جوانک از / »!ست واي مرده دوباره زنده شده«

  از تو و نسل تو نشان برخاست/ حرف تو چیست این که چنین! ها«

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

  : نبودن بیت اول غزلقافیه هم) 5-1-10(
 یک بیت در باال و سمت آنه در کاتفاق افتاده  اي گونهحوادث به » داستان محرمانه« در غزل 

  . متن غزل آمده استي ادامهو سپس  چپ صفحه قرار گرفته و بعد عنوان اثر

  یک داستان محرمانه، پیش از این متن 

  ...بین من و تو اتفاق افتاد و بعد 
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  »داستان محرمانه« 

   کردندآغاز ناگهاناز فرط وحشت، 

  )41: 1383 آذرپیک(.  کردندآغاز و در این یک پالن _ما را 

  :  فرم تسلسل)5-1-11(
 متن آغاز است و در پایان غزل، دوباره به آن مرکزي دارد که ردیف ي نقطهمتن یک 

  .گردد بازمی

  ست پا روي سر زمین نهاده توفان سیاه، باز هم شب

  ست باز هنوز ایستادهسر »!؟آمدپس کی خورشید خواهد «

.  

.  

.  

   تن زمین راسوزاند می  خودي کورهخورشید درون 

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

  )115-114: 1397، آذرپیک(

  : حضور چند روایت در غزل )5-1-12(
  چندو در فرم غزل استفاده از یک روایت ثابت و چندین آذرپیک ي نوآورانه هاي ویژگییکی از 

این فرم در . است فرد منحصربه و که ایجاد فرم جدید کرده بودهروایت مکمل و موازي در غزل 
  .آمده» گردد بازمیدوشیزه به عشق « ي مجموعهاز » 19«غزل 

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

  پشت خط گوش کنم یک زن را/ حتماً و باید گیرم میباز 
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  ست و چندي» ...خط اگر خط نخوري / ! بود؟قحطیگل ! نه. !..ايو !...نام تو؟«

   خط سوسن راسوي آنبشنود /  تا شایدترین تنگدل من 

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

  1به دبیر اعظم، مسکن را/ دوزم میزیر باران تا شب 

  سعی کن گوشی دستت باشد/ آخر چه شده؟ آدم باش! هاي«

  »همه جا پشت سرت یک زن را/ بینیم می هستی، ما خبر بی

□□  
  خواهد میولی انگار غزل / این روایت به سرانجامی خیر

  شاید این بار بمیرد من را/ در همین متن تداوم یابد

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

  »! را؟ باریدني لحظهچه کنم / !واي!...آتش «:نولوگ از مناین م

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

  ...الله شبی الدن را  که بیآن/ کارد بر شاهرگ خود زده است

  ر خوب گره خورده به همدچه قَ/ برج تنهایی من، عاج تو

  )131_130: 1397، آذرپیک(.  راالدن بن ي حملهآخرین / برخیزید!  دوقلوهاي برج

  : برشتی در غزلگذاري لهفاص )5-1-13(
   باز بر متنآمدشب شد و یک سایه 

   باز بر متنکم کم را کرد اش کوله

                                                             
   دبیراعظم و مسکن نام دو خیابان است در کرمانشاه. 1
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   قصه ناگهان دید این بارِشاعرِ

  )97: 1397، آذرپیک( . متنساز برشفته با یک دختري آ

ت  است که بین ذهن و عین و خود متن پیوند برقرار شده اساي گونهدر این غزل فرم درونی به 
 را کرد اش کوله. یابد می را بر متن غزلش »شفته با یک سازدختري آ« که شاعر به طوري

، ابژه یعنی باز کردن کوله ت در هم آمیختن پیوند ذهن و عین اساي گونه باز بر متن، به کم کم
 که یک نوآوري در فرم درونی به شمار افتد میدر فضاي انتزاعی و ذهن یعنی بر متن اتفاق 

  . ساخته استفرد منحصربهت یک فضاي بیرونی  و در کلیرود می

 اشاره کرد... و» «، ...، _نند  به کار بردن عالئم نگارشی، ماتوان می آذرپیکي ها نوآورياز دیگر 
که دیالوگ و دکلماسیون طبیعی  رود می در متونی به کار ،که عالوه بر خوانش صحیح متن

 باز در غزل بندي پایان در متن و یسیانگللمات  به کاربرد کتوان می در نهایت ؛ وافتد میاتفاق 
  . اشاره کردآذرپیک

  شبیه گذشته نیست! نه... اما نگاه تو شوي می و تو لبخند شود میدر باز 

  !feministتوست من غروب منتظر  بی  خود کن ولی بداني مچالهصبح مرا 

  )129: همان( 

  :گیري نتیجه 

 فـرم  ؛ وبخـشد  مـی  وحـدت  آنست کـه بـه    نرياثر حاصل تعامل اجزاي یک کل ه یک   ساخت
 سامان بخشیدن و ایجاد هارمونی بین اجزاي هنري و نظمـی بـراي بیـان محتـواي اثـر         ي  شیوه
اغلب .  نیستموردنظر در فرم درونی افتد می غزل اتفاق    ي  قافیه البته نظمی که در وزن و        ،است

 روایــت، ر عبارتنــد ازایــن عناصــ. اســت دنظرمــورشناســیک  نظــم در عناصــر ادبــی و زیبــایی
کـه   سیمینی اسـت  پـسا نـوگراي  از جملـه شـاعران       آذرپیک ؛... خیال، زبان و   گفتگومندي، صور 

رم در فـ ) وي از من خصوصی به سوي من اجتماعی و من انسانیفرار(عالوه بر نوآوري در محتوا     
داسـتان   بـر    آنمال که پیکر و ساختار اصـلی         مینی سرایش غزل . غزل نیز دست به نوآوري زده     

مندي دو نفره و نزدیک به دکلماسیون طبیعی گفتـار بـا فـضاي           و گفتگو  شکل گرفته مال   مینی
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ي دیگر در غزل، همـه  ها قالب و پایان ناگهانی، حضور آغاز برشتی،  گذاري  فاصلهو   اي  نامه  نمایش
ه  غزل فراروي کرد   متعارف از فرم     که  دارد آذرپیک آرش متمایز در غزل     یو همه حکایت از فرم    

 ماننـد  هـا  پتانـسیل محوري با بـه کـار گـرفتن سـایر       سرایش غزل، فراروي به سمت کلمه     . است
ــو هــا قالــب ــد نیمــایی، ســپید، هــایکو،  و کالســیکي شــعر ن ــه همانن  و قطعــه از دیگــر واژان

 بـا فـراروي از      نوظهـور  يژانـر  بـه عنـوان    واژانـه .  در فرم غزل اسـت     آذرپیک هاي  زدایی  آشنایی
 ي  تجربه از عناصري مانند کانکریت کردن شعر از         گیري  بهرهجانشینی و با     _نشینی  هم ي  قاعده
 ؛ ویکـی از خـصوصیات واژانـه دیـداري کـردن شـعر اسـت            .  است آذرپیکي نو در غزل     ها  قالب
، سـبب  آیـد   به شمار می غزلي حوزه در آذرپیکمال که از ابتکارات   مالیسم در غزل مینی     مینی

 .در چند بیت در غزل شده که در گذشته به اطنـاب شـهره بـود          مال و کوتاه     بیان داستان مینی  
  . فرمی تازه و نوآور باشدآذرپیکتا غزل   دست به دست هم دادهها نوآوري این تمام
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