بررسی آخرین تحوالت ساختاری و محتوایی غزل از سال  1370تا 1390
مهدی زارعی

1

چکیده
قالب غزل در طول چند صد سالی که از عمر پر فراز و نشیب خود سپری کرده ،همواره
شاهد تغییر و تحوالتی در محتوا و ساختار خود بوده است .اما آنچه که در این نوشتار مورد
بررسی قرار خواهد گرفت ،آخرین تحوالتی است که در طول دو دههی اخیر توسط غزل
سرایان جوان در محتوا و ساختار این قالب کهن به وجود آمده است؛ تغییراتی که بیشک
تحت تأثیر فضای حاکم بر شعر معاصر (نیمایی ،سپید و )...بوده و به لطف انعطافپذیری
غیرقابل انکاری که این قالب از خود نشان داده است همچنان بعد از گذشت هزار سال به
عنوان یکی از پرکاربردترین قالبها به حیات ادبی خود ادامه میدهد.

واژههای کلیدی :غزل معاصر ،تحوالت ،محتوا ،ساختار

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی– واحد تهران شمال ،ایران
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مقدمه
بیشک قالب غزل در تمامی ادوار شعر فارسی یکی از اصلیترین قالبهای مورد
توجه شاعران بوده و هست؛ تا آنجا که به «عروس شعر فارسی» شهرت یافته است.
این قالب که در آغاز به صورت غیرمستقل و به عنوان بخشی از قصیده متولد شده
بود ،کم کم به استقاللی ساختاری دست یافت و با جدا شدن و فاصله گرفتن از قالب
مادر ،به عنوان فرزندی مستقل به رشد و نمو خود ادامه داد و تا کنون چند قرن است که
حیات ادبی خود را حفظ کرده است.
آنچه که در این میان حائز اهمیت است تحوالتی است که این قالب در طی قرنهای
متمادی به خود دیده و میبیند؛ قالبي که در آغاز ظرفی بود برای بیان سخنان ،عواطف و
اندیشههای عاشقانه و تغزلی ،اما به تدریج ،شعاع این دایرهی بسته بزرگ و بزرگتر شد
و علیرغم مخالفت و مقاومت برخی از شاعران و منتقدان که کارایی این قالب را صرف ًا
مختص اندیشههای تغزلی میدانستند و میدانند ،این قالب با تالش و سنتشکنیهای
عدهای دیگر از شاعران در عمل ثابت کرد که قالبی پویا و انعطافپذیر است و میتواند
خود را با شرایط زمانی متفاوت ،در دورههای مختلف ،همگام و هماهنگ کند؛ تا جایی
که امروزه هر مضمون و محتوایی را میتوان مظروف این ظرف دانست؛ ظرفی که
توانایی آن را دارد که در دورهای خاص از جنس سفال باشد و در دورهای دیگر از جنس
کریستال و...
از سوی دیگر ،در دریای پر تالطم شعر فارسی ،هیچگاه کشتی غزل همانند دورهی
معاصر دچار توفانهای سهمگین نشده است؛ توفانهایی از جنس ظهور شعر نیمایی
و شعر سپید که خواستار تغییرات بنیادین در قالبهای کالسیک فارسی شده بودند؛
تحوالتی که قالبهای کالسیک از جمله غزل را ناکارآمد تلقی کرده و بر این عقیده پای
میفشرد که این قالبها متعلق به زندگی سنتی قرنهای گذشته بوده و بازندگی غیرسنتی
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و شهری عصر حاضر که مملو از نمادهای صنعتی و مدرن است تناسب نداشته و با آن
مغایرت دارد.
با محکم شدن جای پای نیما یوشیج در ادبیات معاصر و پذیرش تئوریهای او،
بسیاری از قالبهای کالسیک با باال بردن پرچم سفید ،از متن به حاشیه رانده شدند و
تا کنون نیز هیچگاه نتوانستهاند جایگاه اولیهی خود را باز پس بگیرند؛ اما قالب غزل با
سرسختیای مثال زدنی ،همچون جنگ جویی کهن سال ،شانه به شانهی این حریف
جوان تازه وارد ،در میدان باقی ماند؛ موفقیتی که هرگز حاصل نمیشد مگر با زیرکی
و درک درست شاعران غزلسرا از شرایط به وجود آمدهی جدید .شاعرانی که بسیاری
از پیشنهادهای نیما را در بسیاری از زمینهها در این قالب پیاده کردند .تغییراتی که در
دو دههی اخیر به شدت سرعت گرفته است و هدف اصلی این نوشتار بررسی همین
تحوالت در دو محور محتوا و ساختار است.

 .1تحوالت محتوایی
 .1-1عاشقانه
غزل قالبی است که از آغاز شاعران آن را مناسبترین ظرف برای مضامین عاشقانه
تشخیص داده و تا عصر حاضر نیز این روند ادامه داشته است .گذشته از مضمون کلی
و موضــوع محوری این گــونه آثار که همان مــعشوق و وصـــف حـــاالت و
ویژگیهای اوست ،وقتی که سخن از چگونگی نگرش به این موضوع ثابت به میان
میآید قضاوتها و برخوردهایی که در هر دورهای وجود داشته است ،حاکی از تفاوت
در دیدگاه شـــاعران دورههای مــختلف است که عصر حاضر و به ویژه دورهی مورد
بررسی این مقاله نیز از این قاعده مستثنی نیست .در ادامه برخی از این تحوالت را
بررسی میکنیم:
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 .1-1-1نام بردن از معشوق زمینی با عناویني مانند بانو ،خاتون ،زن ،خانم و...
مثال:
کدام صیغه؟ نه جمعم ،نه مفردم بانو

خـودت بگـو چه کـم؟ من مر ّددم بانو

1

(طریقی)43 :1386 ،

 .2-1-1مثلثهای عشقی ،خیانت و...
مثال:
ترکیبی از کثافـت و آهن نـشستـه استشــهری بـزرگ منـتظـر مـن نشستـه است...
حاال که تو در آینـهات گـریه میکـنـیخوشحال ،پیش عشق خودش زن نشسته است

2

(موسوی)103 :1384 ،

 .3-1-1اسامی وسایل آرایشی زنانه
مثال:
یک روز ،یک غروب ،گلی سرخ ناگهان

پـر پر شـد و نشست تـن بـاد بـیامان...

یـک برگ از مچالهی گلبرگهای سرخ

ماتیک شد به روی لب دختری جوان...

3

(تقوایی)29 :1387 ،

 .4-1-1نگاه منفی و بدبینانه نسبت به عشق
مثال:
از خود سئوال میکنمای زن تو کیستی

آخر چگونه مرد شدی تــا بـایستی...

ای عشق! رنگ و بوی تعـ ّفن گـرفتهای

چون بیست سال در دل یک مرده زیستی...

4

(موسوی)36 :1384 ،

 .5-1-1پاسخ منفی شاعر (به عنوان معشوق) به عاشق
مثال:
نه از قبایل تاتارم ،نه از طوایف چنگیزم	که با نگاه تو بستیزم ،که با زمانه در آویزم...
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خراب چشمم اگر باشی ،تو را دوباره نمیسازم
دوباره عمر عزیزم را به پای عشق نمیریزم...

5

(بهرامی)85 :1381 ،

 .6-1-1آوردن اسامی خاص ،از جمله اسم شاعر یا معشوق او در متن
مثال:
سه ماه تلخ...سه ماه...سه ماه...بیمفهوم

و انـتـظار بـرای نتیجــهای مـعـلــوم

دو تا پیاله شراب و دو تـا پیـاله عسـل

بیا بنوش بـه یـاد «فـرشتـهي مـرحـوم

هــدی قـریـشـیِ شــهـری – »1360

و روی قـبـر نـوشته :دلیل نامعلوم...

6

(قریشی)15 :1386 ،

 .7-1-1قتل عاشق یا معشوق به دست دیگری
مثال:
از روی دست خط قشنگش که مانده بود

دیشب به احتمال قـوی شعر خوانده بود

گفتند مرد نیمـهی شب با دوچرخهاش

خود را به کوچهی گـل مریم رسانده بود

میخواست اعتراف بزرگی کنـد ،ولـی

زن مـاشه را دو ثـانیه قبلش چکانده بود

7

(کیانی)125 :1382 ،

 .8-1-1زن در جایگاه عاشق و مرد در جایگاه معشوق
مثال:
وقتی زن از ادامهی خـود نـاامیـد شـد

چشم تو باز بـانی شعـری جـدید شد...

آموخت از نگاه تو هر روز یـک غـزل

زن بندهی توگشت ،و هر روز عید شد...

زن شعر ،زن سماع و تـوفان و انقالب

اص ً
ال در آرزوی تـو زن بـایـزید شـد...

8

(سلطانپور)79 :1384 ،
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 .9-1-1چای خوردنهای عاشقانه
مثال:
 ...و چای دغدغهی عاشقانهی خوبیست

بـرای با تـو نشستـن بهانهی خوبیست

9

(صادقیپناه)51 :1386 ،

 .10-1-1تنزل یافتن مفهوم عشق در حد روابط اروتیک (جنسی):
مثال:
شاعر ســـکوت کرد به آخر رسیده بود

از قلههای عـشق به بسـتر رسـیده بود

10

(موسوی)72 :1382 ،

 .2-1اجتماعی
«در تاریخ ادبیات فارسی ،در دوره مشروطیت ،ادبیات برای نخستین بار به مفهوم
واقعی مردمی میشود و طبقات کثیری از طريق روزنامه با ادبیت انقالبی دورهی خود در
تماس مداوم قرار میگیرند ...در این دوره به لحاظ فکر این عقیده که شعر فقط باید به
مطالب خاصی از قبیل عشق و عرفان و مدح و هجو بپردازد از میان میرود و مخصوص ًا
توجه به مسایل اجتماعی ...و مسایل روز در شعر باب میشود»" (شیمسا)340 :1378 ،
در دو دههی اخیر توجه به مسایل اجتماعی یکی از اصلیترین جهتگیریهای شاعران
غزلپرداز بوده است ،موضوعی که در ادامه به برخی از مصادیق آن میپردازیم:
 .1-2-1مرگ اندیشی
مثال:
بعید نیست سرم را غـزل به باد دهد

و آبــروی مــرا در محـل به باد دهد...

چقـدر نقشـه کشیدم برای زندگیام

بعـید نیست کـه آن را اجل به باد دهد

12

(نجمه زارع)20:1385،

 .2-2-1خودکشی
مثال:
لبخنـد زد به ساعت روی جـلیـقـهاش

فرقی نـداشت سـاعت و روز و دقیقهاش

در لولهی تفنـگ گلوله گذاشت ،گفت:

آدم چـه فـرقی دارد قـلب و شـقیقـهاش؟

شلیک! ُگمب! ...بعد گلی مخملی شکفت

بـر دکمههای تـنـبـل روی جـلیقـهاش

13

(میرزایی)130 :1387 ،

 .3-2-1سیگار کشیدن
مثال:
مـیخواهم از تـو بگذرم و مثـل حادثه

در تنــگنای تــیرهی تــکرار گـم شوم

آنگاه مـثل سوختن لـحظههای خــیس

در دودهای حــلقهی سیـگار گم شوم

14

(خنیاگر)81 :1381 ،

 .4-2-1اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها
مثال:
بـال به سمت تو آمد ،گرفت جانت را

جـرقهای زد و سـوزاند خـانمانت را...

پدر چه کرده برایت حشیش جز این که

گـرفته از تـو تن سالم و جوانت را...

15

(رشیدی)61 :1384 ،

 .5-2-1زیر سؤال بردن باورهای دینی و...
مثال:
از این نتیـجـه داور بازی کالفـه است

و آخریـن دقایـق وقت اضافـه اسـت...

«یک لحظه صبرو حوصله ،یک بوسه بیشتر

دنیای پشت ابر ،عزیزم خـرافه است...

16

(معارف)14 :1386 ،
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 .6-2-1کودتا ،ترور ،اعدام ،سازمانهای جاسوسی ،مافیا و...
مثال:
حـلقــهی بـزرگ مــافیـا ،فیـا ،فیـا ،فیـا ،فیـا ،فیـا ،فیـا
			

مــاسکها و چهـرههای پشت پـرده ،سازمان  ،KGBسیـا

دستههای کوچک ترور ،و جوخههای مرگ ،باندهای وهم
			

در تــدارک دوبـارهای بــرای یک تـرور ،و باز کودتا...

17

(خوانساری)37 :1382 ،

 .7-2-1زنان خياباني و دختران فراري
مثال:
از روزهای بی در و پیکر دلش گرفت ،یک روز صبح پا شد و کفش فرار شد
محبت خمار شد...
از خانه زد به کوچه و سیگار دود کرد ،وقتـی که در نبود ّ
با کولهای بـه وسعـت کمبـود عـاطفه ،از پـارکهـای الکـل طبـی عبـور کرد
گرگی سوار خودروی ملی نگاه داشت ،آهو گرسنه بود ،و سردش ،سوار شد...

18

(بدیع)87 :1384 ،

 .8-2-1سقط جنین
مثال:
تـوی چـشمـان تـو فـرو بـروم ،قـول دادی! نـیـاورم بیـرون
		

بـدن لخـت مـن اجـازه بـده تا بخـوابد درون کـاسـهی خـون

:خـواستم بچـهی بـدی نشـود ،مثل دیـوانهها تـکان میخـورد
		

سـقط کـردی جنین جن زده را ،میکشد کار جفتمان به جنون

19

(اکرمی)56 :1386 ،
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 .9-2-1نمادهای زندگی مدرن و شهری.
مثال:
فرشتـــه بودهای و جـایت آسمان بوده

ستــارگان همه دورت نـگاهبان بوده...

لبـــاس ،خانه ،غذا ،مبل ،ویدئو ،ماشین

و تـو که جایـت از آغـاز آسـمان بوده

20

(موسوی)158 :1381 ،

 .10-2-1واژهها و جملههای غیرمؤدبانه و غیراخالقی.
مثال:
با «نه» شروع شد ،...و به «نه» میشود تمام

عشقی که خورده روح مرا مثل یک جذام...

پای اجاق گاز قدیمی نـشستـه عـشـق

تا که همیشه زر بزند :عین...قاف...الم...

21

(قریشی)15 :1386 ،

 .11-2-1یادآوری خاطرات کودکی (دوران مدرسه ،بازیها و)...
مثال:
باد با خود همـهی خـاطـرهها را آورد

حال این شـاعر بـیحوصله را جـا آورد

باد با خود همـهی خاطرهها را از یک	

دفتر مشـق چهـل بـرگ بـه اینجـا آورد

و صدایی که در آن خاطرهها میپیچید

بچـهها جمله بسازید همه با «آورد»...
ّ

22

(آریان)9 :1387 ،

 .12-2-1فالگیری و کفبینی (فال قهوه ،فال حافظ و)...
مثال:
فالگیری به من گفت امسال منتظر باش مهمان میآید
				

عاشقانهترین روز پاییز ،یک فرشته به کاشان میآید

23

(میرانی)71 :1386 ،
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 .13-2-1مصرف انواع قرص
مثال:
از شعـرها فـرشتـهی الهـام من پرید

دختـر پرنـدهای شد و از بـام من پرید

این شعر ،درد دوری و عشق تو بود که

از الی بستـههای دیازپام من پرید...

24

(موسوی)46 :1384 ،

 .14-2-1قهوه نوشیدن و فضای قهوهخانهای
مثال:
پیچیده است بوی تو در قهـوهخانهها

تنـهـا پنـاهمانـد اگــر قـهـوهخــانههـا

تا طعم تلخ چشم تـو را تـازهتـر کنم

جایی نمانده است ،مگر قهوهخانهها...

25

(صادقی پناه)49 :1387 ،

 .15-2-1تلفن و مکالمههای تلفنی
مثال:
انگشتهای الغر من چنـگ زد بـه در

من مردم و جنازهی من روی دست هر...

هی صفر ،نهصد و ...سر من درد میکند

نگـذار با جنـازهام این قـدر سر به سر...

این عشـق هم شبیه تو در دسترس نبود

لعنـت به هر چـه مشترک مورد نظر...

26

(سرخانلو)111 :1386 ،

 .16-2-1کودکان کار.
مثال:
نشستـه بود پسر روی جعبهاش با واکس

غروب بود ،کسی را نـداشت الّـا واکـس

نشسته بود و سکوت از نگاه او میریخت

وگاه بغض صدا میشکست ،آقا ...واکس

		

27

(میررکنی ،بیتا)
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 .3-1مقاومت و پایداری (دفاع مقدس).
پس از پذیرش قطعنامه  598سازمان ملل و پایان جنگ تحمیلی ،موضوع پرداختن
شاعران به جنگ و حوادث آن نه تنها به فراموشی سپرده نشد بلکه مورد اقبال بسیاری از
شاعران جوان واقع شد که حتی دوران جنگ را ندیده بودند .اما تغییرات چشمگیری در
زاویهی دید شاعران به این موضوع به وجود آمد که به طور کلی میتوان گفت به مرور
از اصل جنگ فاصله گرفته و بیشتر به حواشی و تبعات آن پرداخته شد .ضمن اینکه با
فروکش کردن کارکرد حماسی و هیجانی آثار پیشین ،غزلسرایان هم زمان با ارائه آثار
جدید ،به ارتقاء جنبهی هنری آثار خود هم روی خوش نشان داده و رفته رفته از فضای
شعاری سالهای جنگ فاصله گرفتند و آثار ماندگاری را خلق کردند.
بر این اساس میتوان رویکرد محتوایی غزل را با موضوع کلی مقاومت و پایداری
(دفاع مقدس) تحت عناوین زیر بررسی کرد:
 .1-3-1توصیف لحظهی شهادت
مثال:
زانـو زدم ،نـشستم و دردم شدید شد

داالنـی از سـتـاره درونـم پـدیـد شد

دستـم دراز شـد طـرف آسمان و بعد

یـک تـکه ابـر آمد و اسبـی سپید شد

بر گردهاش نشستم و آن قدر زل زدم

تـا نقطـهی سیـاه زمیـن نـاپدیـد شد

بـاطـل شـدند خـاطـرههای جنـازهام

جلـد شنـاسنامـهی روحـم جدید شد

بعـدا ً که توی خـواب پدر آمدم زمین

دیـدم نوشتـهاند« :محمد شهید شد»

28

(کیانی)14 :1381 ،

 .2-3-1شهادت و انتظار ظهور.
مثال:

چــون پـرستـوی کـوچ پر زد و رفت ،او که الگوی استواری بود

		

مرد جنگ و جنون و آتش و دود ،کوهی از صبر و پایداری بود...
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هـر شب جمعـه آسمـانـیتـر ،از نـگاهــش سـتــاره مـیبـاریـد
		

صبـح جمعـه عجـب صفایی داشت ،حـالتش حال بیقراری بود

29

(کوهمال جهرمی)123 :1381 ،

 .3-3-1توصیف حاالت و ویژگیهای شهدا.
مثال:
یـک نگیـن بود ،یک نـاگهان بود ،خندهاش مثل آب روان بود
			

مهـربانی که مـوج صـدایش ،نقش دیـوارهای جهان بود...

شب اسیـر منـاجات و جـذبه ،روزهـا با خودش قهـر میکرد
			

مهر و قهری صمیمی به دل داشت ،حالتش حالت شاعران بود

گــاه سبـز آبـی و ارغــوانـی ،گــاه بـاران و گــاه آفـتـابـی
			

گـاه تـلفیـقی از نـور و بـاران ،یعنی آواز رنگینکمـان بود

مثــل گـلهــای حیـرت دمـیده ،مـثـل مجنـون لیـلی ندیده
			

خوشتر از آهوان رمیده ،روی مینهای صحرا روان بود...

30

(رحمانیان)61 :1383 ،

 .4-3-1فرزندان و همسران شهدا
مثال:
سالی گذشت و باز نیامد ،و عیـد شد

گیسـوی مــادر از غـم بـابـا سپیـد شد

امروز هم نیامد و غم خـانه را گرفت

امـروز هـم دو مرتبـه بـاران شـدید شد

مادر کنار سفره کمی بغض کرد و گفت

امسال هم بدون تو سالی جدید شد...

31

(سقالطونی)114 :1381 ،
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 .5-3-1پدران ،مادران ،برادران و خواهران شهدا
مثال:

تکـه ّ
تکه شد
مـادر که گـریه کرد ،دلم ّ

تکه ّ
قــرآن و آب و آینـه هـم ّ
تکه شد

او رفت ،رفت و دور شد و در نگاه من

تصـویر او قـدم به قـدم تکـه تکه شد

 ...در زد کسی و گفت که یک مرد آشنا

دیشب میان خـون وبلم تکه تکه شد32

(حسینی)37 :1383 ،

 .6-3-1همسران جانبازان
مثال:
و در جوانیاش کشیـد طـرح انتظار را

زنـی که آمـدهست تا به سـر برد قرار را

سکانس یک ،لباسهای مرد او به دست باد

و چفیه در سکانس بعد ،سیم خاردار را...

سکانس آخری دو دست او کجا رها شده	که زن گرفته دست صندلی چرخدار را

33

(عزیزیان)9 :1386 ،

 .7-3-1جانبازان شیمیایی
مثال:
سالم ،خسته نباشید ،دوستان ...سـرفه

همیشه سفرهتان غرق آب و نان ...سرفه

سـالمتی به وجــود شمـا گــوارا بـاد

صدای خند هیتان تا به بیکـران ...سرفه

حریر خواب شما...سرفه...گرم و نرمینه

لباس روح شما...سرفه ...پرنیان ...سرفه

و سرفه ،سرفهی ممتد ،سیاه و درد آلود

گرفته است از او این زمـان ،امان ،سرفه

34

(میرعبدا)184 :1383 ،...

 .8-3-1پیوند دفاع مقدس و واقعهی عاشورا
مثال:
ای کاش میشد بیاری از او نشانی ،شلمچه!یا الاقل خاطراتی از او بخوانـی ،شلمچه!
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ای وادی استقامت،ای کربالی شهیدان برصفحهی قلبهامان ،تو جاودانی شلمچه!...

35

(طباطبایی)114 :1383 ،

 .9-3-1وصیتنامه نوشتن
مثال:
بـا آن دو چشـم آبی زیـباتـر از دریا

باید نمیخوابید آن شـب را که تا فردا -

بنویسد آزادانه هر [آن] چه گفتنی دارد

بر کاغذی کاهی و با پیوست یک امضا...

36

(تنگاب)42 :1383 ،

 .10-3-1زنده نگه داشتن روحیهی حماسی پس از جنگ
مثال:
اگر به دوش کشم تکه تکه سنگت را

قفس شکستـه ،بــرون آورم پلـنگـت را

		
وطـن بمیرم اگـر جاودانه میسازیم

بـه بامهای جهان پرچم سه رنگت را...

		
بیا به خاطـر فـردا بده همیـن امروز

به دست کودک دیروز خود تفنگت را...

37

(محمدی)136 :1381 ،

 .4-1طنز
شاید هر اثری که به نوعی لبخندی را بر لبان مخاطب بنشاند ،از نظر عموم مردم یک
اثر طنز باشد و حتی به اشتباه ،طنز را قالب ارائه اثر تلقی کنند ،اما «برخالف تصور رایج
و غلط عمومی طنز قالب ارائه اثر نیست .متأسفانه این غلط مصطلح به رسانهها نیز راه
یافته است و فراوان دیده و شنیدهاید که مجری برنامهای ،توجه شما را به شنیدن شعر و
داستان یا دیدن نمایشی در «قالب طنز» جلب کرده است!
طنز همانند تراژدی و حماسه ،یک گونه یا ژانر ادبی و هنری است که به اقتضای
توانمندي و گرایش هنری پدید آورنده ،یا ظرفیتهای بالقوهی موضوع ،در ظرف ،قالب
یا فرمهای متنوع هنری ارائه میشود...
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شعر طنزآمیز یا طنز منظوم چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ آیا هر سرودهی خندهآور
و نشاطانگیزی طنزآمیز است...؟ طنز بیان تلخ کامیها به زبانی شیرین ،کنایی ،نشاطآور
و منصفانه است ...آنچه با عنوان کلی «ادبیات طنزآمیز» به میراثداران ادب فارسی رسیده
است ،ملغمه و آمیزهای از هزل ،هجو ...و طنز است»( 38زرویی نصرآباد)11 :1389 ،
اما باید توجه داشت که «طنز زمینهای اجتماعی دارد و هدفش اصالح معایب و
مفاسد جامعه و بزرگترین هنرش بیدارگری است[ ...هجو] و هزل برخالف طنز غرضی
جز شوخی [ندارند] و این غرض عموم ًا فردی است و برای انتقامجویی شخصی از آن
استفاده میشود»( 39عقدایی 156 :1380 ،تا )157
شاعران معاصر نیز همچون اسالف خود برای بیان بسیاری از کاستیهای اجتماعی
به سراغ طنز رفتهاند که در ادامه به بررسی نمونههایی از طنزپردازی شاعران غزلسرا در
دو دههی اخیر میپردازیم:
 .1-4-1مسایل سياسي
مثال:
		
وقتی مجردی ،به زنان فکر هم نکن

چیزی نگو ،نبین و نخوان ،فکر هم نکن...

		
شاعر به بیتهای سیاسـی رسیدهای

پشت خطوط سـرخ بمان ،فکـر هم نکن

بکن
		
هر گونه فکر خواست دلت ،در نهان

اما تو در خصوص بیان ،فکـر هم نکن

40

(نوری)107 :1389 ،

 .2-4-1گرانی و فقر
مثال:
گرانی میشود کم کم فراری شرط میبندم

و بیرون میرود از هر دیاری ،شرط میبندم

رسدمحبوب مردم،حاجی ارزانی پس از چندی

اگر گفتار من باور نداری ،شرط میبندم...

41

(انصاری)9 :1383 ،
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 .3-4-1معضل بیکاری
مثال:
دلی که عاشقه از زندگی بیزاره دیگه

بپـا عاشق نشـیها ،آدمـیه ،کاره دیگه...

هی باال پایین پریدی که چرا کار ندارم

باال و پایین پریدنم خودش کاره دیگه...

42

(مقدم)216 :1389 ،

 .4-4-1معضل ازدواج جوانان
مثال:
		
تا کــه حـرف از ازدواج خود زنم

سیــخ گـردد مـــوی بر روی تنــم...

		
ازدواج آتــش زنــد بـر خـرمنـم

خــرمنم ،آی خــرمنم ،آی خـرمنم...

43

(رفیع)155 :1388 ،

 .5-4-1مشکل مسکن
مثال:
از کجا آوردهای این نـصفهی سیگار را؟

از کجا آوردهای این وصلهي شلوار را...؟

تو که عمری بودهای بیسایهبان و سر پناه

از کجا آوردهای این سایهی دیوار را...؟

44

(گویا)210 :1389 ،

 .6-4-1آلودگی محیطزیست
مثال:
کشـیدم روی کـاغذ با قلم مـوی سیاه آهو

نمیدانم چه شد افتاد بعد از آن به راه آهو...

ولی امروز از بس دود و دم در شهر تهران هست	که گاهی میشود از دور با بُز اشتباه آهو...
 .7-4-1زن و شوهرها

45

(فیض)58 :1389 ،

مثال:
زن نـبـاید بـه فکـــر مـش بــــاشـد

مــش همین پـنج ماه و شـش باشـد...
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ندهد گیـر هـی بـه شــوهر خـود

هــی نخـواهد پــی تنــش بـاشد...

		
دست در جیب شـوهـــرش نـکند

بلــکه در جیـب وی شپش باشد...

46

(اشتیاقی)42 :1389 ،

 .8-4-1بوق زدن بیدلیل ماشینها
مثال:
رانندهها بدون سبب بــوق میزننـد

هنگام ظهر و نیمهی شب بوق میزنند...

		
یا میزنند از تو جلو ،دست روی بوق

آن هم اگر نشد ،زعقب بوق میزنند...

47

(مجردزاده کرمانی)101 :1388 ،

 .9-4-1فوتبال
مثال:
		
گلش پرپر ،دو کفشش پاره فـوتبال

عجــب وضـعش فالکت باره فوتبال...

		
تو گوشت پنبهکن مشدی که امروز

پر از فـحش و پـر از لیــچاره فوتبال...

		
مدیریت که کشکـی شـد ،عـزیزم!

بـکش آه و بگــو بیچـاره فــــوتبال

48

(سلیمانیپور)148 :1389 ،

 .10-4-1شعر و شاعری
مثال:
		
گذشتی و نگذشتم ،رمیدی و نرمیدم

نهفـتی و ننهفتـم ،چمیـدی و نچـمیدم

		
مدیح مردم نادان ،سرودی و نسرودم

به نعره چاک گریبان ،دریدی و ندریدم

به پیشگاه رئیسان ،خمیدی و نخمیدم

 .5-1آئینی

	کنـار بادیه لیسـان ،لمیـدی و نلمیدم

49

(زرویی نصرآباد)133 :1389 ،

«وجه تمایز شعر آئینی با دیگر انواع شعر ،به جهت موضوعی ،در مقولههای مختلف

مذهبی است که به آن میپردازیم و الاّ در خصوص عناصر شعری هیچ تفاوتی با آنها
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ندارد ...این مقولهها کام ً
ال صبغهی دینی دارند و آنها را میتوان در سه ردهی موضوعی
مورد مطالعه قرار داد:
 .1مقولههای قدسی و فراخاکی مانند :توحید ،نیایش ،اشراق ،شهود و( ...شعر ماورایی).
 .2مقولههایی در حوزههای اخالق ،تربیت ،حکمت ،نصیحت ،خودسازی و( ...شعر رهایی).
 .3مقولههایی که فطرت والیی دارند و پیرامون ذ ّوات مقدس حضرات معصومین

سالم ا ...علیهم اجمعین و دودمان پاک نبوی مطرحاند( ...شعر والیی)( 50».مجاهدی،
 18 :1386تا )19
در غزلهای مورد بررسی این تحقیق آنچه که بیش از هر چیزی مشهود است توجه
شاعران به بخش سوم یعنی اشعار والیی است که در ادامه به بررسی این بخش خواهیم
پرداخت:
 .1-5-1حضرت محمد (صلی ا ...علیه و آله و سلم)
مثال:
شبی که شیطان دور زمین حــصار کشید

تمـام انسـانهـا را گـنــاه کــار کشـیـد

هر آنچه سنگ هبل ،هر چه چوب ع ّزی شد

برای سجـده خدایان بـیشمار کـشید...

دهان کوه به شـوق تـو بـاز ماند و خـدا

برای با تو نشستن تو را به غار کشید...

51

(مردانی)23 :1388 ،

 .2-5-1حضرت زهرا (سالم ا ...علیها)
مثال:
تمام درد من از این غم است بـانو جان!	که هر چه از تو بگویم کم است بانو جان!...
جهان همیشه همین بوده است ،با این حال

هنوز مسـألهای مبهم است بـانو جـان -

که میخ پهلوی خورشید را چگونه شکافت	که پشت ماه از آن شب خم است بانو جان!

52

(مستشار نظامی)75 :1387 ،
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 .3-5-1حضرت علی (علیه السالم)
مثال:
یک کوچه غیرتای برادر تا علی مانده است

شمشیر بردارد هر آنکس با علی مانده است...

ای مرد بر تیغت مبــادا گـرد بـنـشیـند

برخیز ،تا برخاستن یک یا علی مانده است

53

(جهاندار)21 :1381 ،

 .4-5-1امام حسن مجتبی (علیه السالم)
مثال:
یک عمـر در حـوالی غـربت مقیـم بود

آن سیدی که سفرهی دستش کریم بود...

ح ّقـش نبـود تیــر بـه تـابـوت او زدن

این کعبه در عبادت مردم سحیم بود54...

(جعفری ،بیتا)

 .5-5-1امام حسین (علیه السالم) و یاران وفادارش در واقعهي کربال (اشعار عاشورایی)
مثال:
بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت

و ايستـادی امـروز روی پای خـودت...

از آسمانـیِ گهـواره روی خـاک بیـفت

بیفت مثـل همه مـردها به پای خودت...

سه روز بعد ،در افالک دفن خواهی شد

درون قلب پدر ،خاک کـربالی خودت

55

(جانفدا ،بیتا)

 .2تحوالت ساختاری
 .1-2قافیه
«حداقل حروف مشترک الزم برای قافیه تابع دو قاعده است:
قاعدهی  .1هر یک از مصوتهای «آ» و «و» به تنهایی قافیه قرار میگیرند...
قاعدهی  .2هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار میگیرد :مصوت +
صامت (+صامت).
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تبصرهی  .1به آخر واژهی قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود .حرف
یا حروف الحاقی نیز جزو مشترک قافیهاند.

تبصرهی  .2بعضی از واژهها به ِ (ه بیان حرکت) یا مصوت «ی» ختم میشوند ،...این

« ِ » و «ی» گرچه جزو کلمهی قافیه یعنی حروف اصلی هستند ،اما از نظر قافیه الحاقی
به شمار میآیند( 56»...وحیدیان کامکار 15 :1381 ،تا )16
در ادامه به بررسی برخی از رویکردهای غزلسرایان در دو دههی اخیر به شگردهای
مختلف استفاده از قافیه میپردازیم:
 .1-1-2مصوت «ی» اساس قافیه
مثال:
ضجه میزنم در تو ،گریه میکنی از کی

بغض میکنی در من ،بعد زود مـیخندی

روی میز میریـزم ارتـبـاطهــایم رازیر

تخت قایم شو ،توی خواب من ،یعنی...

(سهرابی)228 :1387 ،

 .2-1-2مصوت «کسره » اساس قافیه
مثال:
حضور عکس تو در قاب خانه از اول

همـان مسیر پر از چـاه و چاله از اول

پـس از تمــوج سکـرآور زمستـانـی

بهــار یـخ زده و مـرگ شاخه از اول

(سپهری)228 :1387 ،

 .3-1-2واژگان محاورهای یا اصوات
مثال:
بیا کنار غزلهـای کوچـکـم بنـشـیـن

نه روی قالی کاشان ،به روی فرش زمین...

و دستمال کثیفی پر از فریبـی خـیـس

«کجاست عشقبزرگم؟! ...آهای! فین ...فین!!»

(بهرام پرور 230 :1387 ،تا )231
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 .4-1-2تنوینها
مثال:
صـدای گـریه شروعی برای بـودن بود

و رنگ بودن از اول به طعـم شیون بود

صـدای زنگ نفـسهایش از نفس افتاد

درست عـقـربه بر لـحظــه دقیقـ ًا بـود

(داودنژاد)235 :1387 ،

 .5-1-2تشکیل قافیه از دو یا چند تکواژ
مثال:
میخواستم عزیز تو باشم خدا نخواست

همراه و همگريز تو باشم خدا نخواست...

آهای پری هر چه غـزل گـریه! خواستم

بیت تـرانهای ز تـو باشم خــدا نخواست

(صفریان)245 :1387 ،

 .6-1-2قافیههای کم کاربرد
مثال:
غروب ،پـر زدن قهــوهخـانه در پـاتـق

صدای غل غل قلیان و فس فس چیق

57

(میررکنی ،بیتا)

 .2-2ردیف
«ردیف را چنین تعریف کردهاند :بدان که ردیف عبارت است از کلمه یا بیشتر که
مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیهی اصلی به یک معنی تکرار يابد...

سابقهی ردیف:
از بررسی شعرهای فارسی و عربی و ترکی به خوبی دانسته میشود که ردیف خاص
ایرانیان و اختراع ایشان است؛ زیرا تا آنجا که میدانیم در این سه زبان ردیف وجود دارد
اما در هیچ کدام به اهمیت و سابقهی فارسی نیست»( 58شفیعی کدکنی123 :1376 ،
تا  )124آنچه که از بررسی ردیف در غزل دو دههی اخیر به دست میآید ،استفادهی
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چشمگیر شاعران از ردیفهای کم کاربرد است که در کنار برخی دیگر از نوآوریها قابل
بررسی است که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم:
 .1-2-2تغییر معنای ردیف
مثال:
از کرامات نگاهت مـددی سـاختـهام

این که از صفر وجودم عددی ساختهام...

روزگاریست که از شوق نوازشهایت

با تب زخـم عمیقـی که زدی ،سـاختهام

(رستمپور)244 :1387 ،

 .2-2-2تغییر ردیف
مثال:
چراغ ساعت شش روی ریلها روشن

قطـاری آمـد از آغـاز ماجرا روشن...

بـه آخــر رؤیـا میرسم ،و چشمـانم

رسیدهاند به پـایان مـاجرا خاموش...

(صادقی)241 :1387 ،

[ .3-2-2ردیفهای کم کاربرد
 .1-3-2-2ردیفهای حرفی
مثال:
و مرد بیمـورد لحظـهی تصادف کـه

رسیده بود به زن کرد هی تعارف که...

59

(میرزایی)14 :1387 ،

 .2-3-2-2ردیفهای اسمی
مثال:
کنـار جـادهی ممنوع ایستاد اتـوبوس

به قهوهخانهی تعطیل پا نهاد اتوبوس]60

(حسنی)106 :1382 ،
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 .3-2مشترک بین قافیه و ردیف
 .1-3-2ترکیب قافیه و ردیف
مثال:
نگاه جادهها بر ماست اما پایمان بسته است

مقصر ،باز پنداری که تقدیر زبان بسته است

و میرفتیم با حس رسیدن تـا افـق ،امـا

خبر دادند گویا انتهای راهمان بسته است...

(غریبی)235 :1387 ،

 .2-3-2بدون قافیه و ردیف
مثال:
برایم از نـفست عـطــر خــوب آوردی	کمـی دعـای مقـلــب قــلـوب آوردی
سری زدی به گذشته ...به رود بـرگشتی

و کرخه كرخه بـرایم جنـوب آوردی...

کبوتران مهــاجـر چـقـدر غمـگینانــد	کـه فصل غربت خورشید میرسد آرام»...

61

(کریمی 244 :1387 ،تا )245

 .4-2نحوهی نگارش مصراعها
از دیرباز در بین شاعران و حتی خوشنویسان این گونه مرسوم بوده است که برای
نگارش یک غزل ابیات را زیر هم مینوشتند ،اما در چند دههی اخیر ،تحت تأثیر اشعار
نیمایی و سپید ،غزلسرایان هم دیگر دو مصراع یک بیت رو به روی هم نمینویسند و با
زیرهمنویسی تمامی مصراعهای یک غزل و یا کوتاه و بلندنویسی مصراعها روش نوینی
را در این زمینه برگزیدند که در ادامه به طور کاملتری به بررسی این گونه نوآوریها
میپردازیم:
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 .1-4-2کوتاه و بلندنویسی مصراعها
مثال:
هر که
هر وقت
حلقه بر در زد
فکر کردم تویی که میآیی
توی کوچه
نسیم اگر پر زد
فکر کردم تویی که میآیی...

62

(واقعطلب)9 :1380 ،

 .2-4-2شعر دیداری (کانکریتنویسی)
مثال:
این نامه آدرس ندارد ،این نامه بیاسم و امضا

این نامه از من به یک زن ،با بهترین آرزوها...

اینجا
		یک مرد
فرستنده
آن دور
		یک زن
گیرنده
این نامه از من به یک زن ،یک زن به نام ...را

63

(امیری)46 :1382 ،

 .5-2وزن
«خواجه نصیرالدین طوسی ،در معیار االشعار ،گوید :اما وزن هیأتی است تابع نظام

ترتیبی حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیأت ّ
لذتی
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مخصوص یابد که آن را در این موضع وزن خوانند.
تعریفهای بسیاری دربارهی وزن شده است که هر کدام مورد انتقاد واقع است و
کم و بیش تعریف جامع و مانعی به نظر نمیرسد .شاید بهترین تعریف این باشد که
بگوییم :وزن نوعی تناسب است .تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان
اجزاء متعدد .تناسب اگر در مکان واقع شود آنرا قرینه میخوانند و اگر در زمان واقع
شود ،وزن خوانند»

64

(شفیعی کدکنی)38 :1376 ،

در دو دههی مورد بررسی این مقاله آنچه که در زمیهی مسایل مرتبط با وزن قابل
بررسی است ،نوآوریهای وزنی نیست .بلکه اقبال شاعران غزلسرا به برخی اوزان
خاص است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم:

 .1-5-2وزنهای بلند
 .1-1-5-2وزنهای بلند دوری
مثال:
دف میزند هر شب َد َدف َدف ماه ،در برکهای مهتاب میرقصد
		

در بـزم ایـن مــاه نوازنده ،یـک مـاهی بـیتـاب مـیرقـصد

65

(داوری)132 :1382 ،

 .2-1-5-2وزنهای بلند غیردوری
مثال:
موج میاندازد این شانه به مویت ،موت واکن شانه بر سر
		

شــــانه را بـــردار تـا بـــاران بیفتد روی شـانه بـار دیگـر

66

(راد)57 :1384 ،
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 .2-5-2دو وزن پر کاربرد.

ُ
ُ
مفاعیل فاعلن (فاعالت)
فاعالت
مفعول
.1-5-2
ُ
مثال:
میخواستم که نثر ...به شعری بدل شدی

میخواستم سپیـد بگـویم ،غـزل شدی

67

(ساریجلو)39 :1387 ،

 .2-5-2مفا ِع ُلن َف َعالتُن َمفا ِع ُلن فعلن (فعالت)
مثال:

به آشیـــانه دو تــا یاکــریم برگشتند

دوباره خــاطرههای قـدیم برگــشتند

68

(صمدی)27 :1386 ،

 .6-2روایتگری
وارد کردن عنصر روایت در غزل باعث به وجود آمدن شعرهایی داستان محور شد؛
در واقع شاعر در قالب غزل یک داستان یا شبیه داستان را نیز برای مخاطب روایت
میکرد که این مسأله گذشته از ُحسن بسیار بزرگی که برای این غزلها به ارمغان
میآورد؛ یعنی تقویت محوری عمودی و به تبع آن استحکام ساختاری اثر ،اما در بسیاری
از موارد منجر به موقوف المعانی شدن تصنعی تمامی ابیات یک غزل میشد اتفاقی که
شاید در آغاز به عنوان یک پدیدهی جدید ،جذابیتهایی را به همراه داشت اما هر چه
اقبال این نوآوری در بین شاعران نسل دوم دورهی مورد بررسی ما بیشتر شد ،شاعرانگی
غزلها بیشتر تحتالشعاع داستانپردازیها قرار گرفت تا جایی که از بسیاری از غزلها
تنها داستانکهایی منظوم و سطحی باقی ماند.
در ادامه به برخی از تکنیکهای استفاده از عنصر روایت در غزلهای دو دههی اخیر
میپردازیم:
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 .1-6-2روایتگری با استفاده از تلفیق غزل و داستان
مثال:
عصری میان آن همه خون گریهها و دود

ماشین سـرخ گل زده آمد تو را ربود...

69

(خوانساری)18 :1380 ،

 .2-6-2روایتگری با استفاده از تلفیق غزل ،نقاشی و داستان
مثال:
نقـاش مـن به تابلـوی خود سری بکش

امشب مرا به منظرهی دیگری بکش...

70

(مردانی)40 :1385 ،

 .3-6-2روایتگری با استفاده از تلفیق غزل و سینما
مثال:
سکانس یک ،نه شب ،زن در ایستگاه ترن مسافرین عـزیــز قــطــار نُـه لـطـفـ ًا
به ضلع غربی سالن ،هجـوم آدمهــاو زن	که راه میافتد به سمت کوپهی من...

71

(الوندی)169 :1381 ،

 .4-6-2روایتگری با استفاده از تلفیق غزل و نامه نگاری
مثال:
ایـن شعر آری از زبان یک شهیـد اسـت

همراه یک نامه به دست من رسیده است...

72

(آریان)52 :1389 ،

 .5-6-2روایتگری با استفاده از تلفیق غزل و روز شمار هفته
مثال:
دوبـــاره شـنـبه وقـتــی مـیدویــدی

بـــه مـن بـا پــاکتـی میــوه رسـیدی

و در بـــرخورد ما روی زمیــن ریخت

تــمــام سیــبهــایی کـه خـریـدی

و یـکـــشنبـه بـــرای عـذرخــواهـی

گالبی ،سرمهای ،چادر سفیدی...

73

(مردانی)21 :1385 ،

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

164

نتیجه:
اصلیترین هدف این مقاله پاسخ دادن به این دو پرسش بود که:
 آیا غزل در فاصلهی زمانی بین سالهای  1370تا  1390از نظر محتوایی دچارتحول شده است؟
 آیا غزل در فاصلهی زمانی بین سالهای  1370تا  1390از نظر ساختاری دچارتحول شده است؟
با توجه به آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت ،پاسخ هر دو سئوال فوق
مثبت بوده و قالب غزل در هر دو زمینهی محتوایی و ساختاری تحوالت چشمگیری
را شاهد بوده است .اما ذکر این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است که نام بردن از
برخی اسامی و ذکر نمونههایی از آثار آنان (به ویژه شاعرانی که متعلق به نسل دوم این
رویکرد نو در غزل هستند و تاریخسرایش غزلهایشان متعلق به اواسط دههی هشتاد به
بعد است) به هیچ وجه دلیل بر تأیید یا تکذیب آن آثار نیست و اصلیترین پیشنهاد این
مقاله به مخاطبین خود این است که تحوالت مذکور را با دیدی انتقادی بنگرند تا سره
از ناسره شناخته شود؛ چرا که هر تحولی به صرف جدید بودن ،پسندیده و مورد تأیید
اهل فن نیست و در برخی از موارد نه تنها ارزش محسوب نمیشود ،بلکه میتواند به
یک ضدارزش تبدیل شود؛ که این مهم میسر نمیشود مگر در قالب کاری کارشناسی که
خود فرصت تازهای است برای انجام تحقیق و پژوهشی تازهتر...
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یادداشتها
 .1هر لبت یک کبوتر سرخ است.
 .2اینها را فقط به خاطر شما چاپ میکنم.
	.3کبریتی اوستایی.
 .4اینها را فقط به خاطر شما چاپ میکنم.
 .5شبهای شهریور (.)2
 .6گریه روی شانهی تخممرغ.
 .7چریکهای جوان.
 .8شبهای شهریور (.)4
 .9شب منظومهها.
 .10اینها را فقط به خاطر شما چاپ میکنم.
 .11سبکشناسی شعر.
 .12عشق قابیل است.
 .13مرد بیمورد.
 .14شبهای شهریور (.)2
 .15شبهای شهریور (.)4
 .16گریه روی شانهی تخممرغ.
 .17چریکهای جوان.
 .18حبسيههاي یک ماهی.
 .19گریه روی شانهی تخممرغ.
 .20شبهای شهریور (.)2
 .21گریه روی شانهی تخممرغ.
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 .22شب منظومهها.
 .23گریه روی شانهی تخممرغ.
 .24اینها را فقط به خاطر شما چاپ میکنم.
 .25شب منظومهها.
 .26گریه روی شانهی تخممرغ.
 .27وبالگ فراموش کردم فراموشت کنم.
 .28شبهای شهریور (.)4
 .29از طراوت سرخ.
 .30روایت مجنون.
 .31شبهای شهریور (.)2
 .32در ضیافت باران.
 .33به قدر رهایی.
 .34روایت مجنون.
 .35همان.
 .36همان.
 .37از طراوت سرخ.
	.38یک بغل کاکتوس.
 .39بدیع در شعر فارسی.
	.40یک بغل کاکتوس.
 .41این مرد مشکوک.
	.42یک بغل کاکتوس.
 .43در حلقهی رندان (.)1
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	.44یک بغل کاکتوس.
 .45نزدیک ته خیار.
	.46یک بغل کاکتوس.
 .47در حلقهی رندان (.)1
	.48یک بغل کاکتوس.
 .49همان.
 .50آخرین دقیقههای آخر الزمان.
 .51پشت پردهی ملکوت.
 .52شب منظومهها.
 .53صورت پیوند جهان (.)3
 .54وبالگ سواد آینه.
 .55وبالگ کمیت.
 .56فرهنگ قافیه در شعر فارسی.
 .57وبالگ فراموش کردم فراموشت کنم.
 .58موسیقی شعر.
 .59مرد بیمورد.
 .60چریکهای جوان.
 .61سفر در آینه (نمونههای ارائه شده در بخش قافیه و ردیف از مقالهی «گونههای
نوآوری در قافیهی غزل امروز» نوشتهی سید هانی رضوی استخراج شده است ،البته
با اندکی تلخیص و در قالب تقسیمبندی جدید و اضافه شدن دو عنوان قافیهها و
ردیفهای کم کاربرد).
 .62گزینه ادبیات معاصر.
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 .63چریکهای جوان.
 .64موسیقی شعر.
 .65چریکهای جوان.
 .66شبهای شهریور (.)4
 .67شب منظومهها.
 .68خیابان حصار.
 .69گزیده ادبیات معاصر.
 .70عاشقانههای یک جهنمی.
 .71شبهای شهریور (.)2
	.72یک چندم از من.
 .73عاشقانههای یک جهنمی.

کتابنامه
.1

آریان ،مریم ،1389 ،یک چندم از من ،تهران :هنر رسانهی اردیبهشت.

.2

انصاری ،راشد ،1382 ،این مرد مشکوک ،تهران :همسایه.

.3

بدیع ،علیرضا ،1384 ،جسیههای یک ماهی ،مشهد :نی نگار.

.4

تقوایی ،ابوالقاسم ،1387 ،کبریتی اوستایی ،تهران :دعوت.

.5

حیدری آل کثیر ،مرتضی ،1386 ،خورشید در عبای تو پیچیده است ،تهران :آرام دل.

.6

دبیرخانهی جشنوارهی شعر علوی ،1381 ،صورت پیوند جهان ،جلد سوم ،ساری :شلفین.

.7

دبیرخانهی کنگرهی شعر دفاع مقدس ،1381 ،از طراوت سرخ ،تهران :بنیاد حفظ

آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
.8

دبیرخانه کنگره سراسری شعر دفاع مقدس ،1383،روایت مجنون ،تهران :لوح زرین  -صریر.
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.9

دفتر طنز حوزهی هنری ،1388 ،در حلقهی رندان ،تهران :سوره مهر.

 .10رحیمی ،مهدی ،1386 ،رقص بر پل چینود ،تهران :آرام دل.
 .11زارع ،نجمه ،1385 ،عشق قابیل است ،اصفهان :فرهنگ مردم.
 .12زارعی ،مهدی ،1387 ،آخرین دقیقههای آخر الزمان ،تهران :آرام دل.
 ،1386 ،..............،............ .13شب منظومهها ،تهران :سوره مهر.
 .14سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،1381،شبهای شهریور ،جلد دوم ،تهران :نشر شهر.
 ،1384 ،................................. .15شبهای شهریور ،جلد چهارم ،تهران :مدیا.
 .16سمنانی ،وحید ،1386 ،صدفهای الل ،کرج :شانی.
 .17شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،1376 ،موسیقی شعر ،چاپ پنجم ،تهران ،آگاه.
 .18شمیسا ،سیروس ،1378 ،سبکشناسی شعر ،چاپ چهارم ،تهران :فردوسی.
 .19صمدی ،اباالفضل ،1386 ،خیابان حصار ،مشهد :سخن گستر.
 .20طریقی ،غالمرضا ،1386 ،هر لبت یک کبوتر سرخ است ،تهران :سوره مهر.
 .21عقدایی ،تورج ،1380 ،بدیع در شعر فارسی ،زنجان :نیکان کتاب.
 .22فیض ،ناصر ،1389 ،نزدیک ته خیار ،تهران :سوره مهر.
 .23مردانی ،مهدی ،1385 ،عاشقانههای یک جهنمی ،قزوین :حدیث امروز.
 ،1388 ،............،.......... .24پشت پردهی ملکوت ،تهران :فصل پنجم.
 .25معاونت فرنگی پرورشی نیروی مقاومت بسیج ،1383 ،در ضیافت باران ،تهران:
پیک سبحان.
 .26موسوی ،مهدی ،1384 ،اینها را فقط به خاطر شما چاپ میکنم ،مشهد :سخن گستر.
 .27مهری خوانساری ،هادی ،1380 ،گزیده ادبیات معاصر ،تهران :نیستان.
 .28مهدینژاد ،امید ،1389 ،یک بغل کاکتوس ،چاپ دوم ،مشهد :سپیده باوران.
 .29میرزایی ،محمدسعید ،1378 ،مرد بیمورد ،کرج :نادی.
 .30واقعطلب ،جلیل ،1380 ،گزیده ادبیات معاصر ،تهران :نیستان.
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 .31وحیدیان کامکار ،تقی ،1381 ،فرهنگ قافیه در زبان فارسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
 .32وفایی ،عباسعلی ،1387 ،سفر در آینه (نقد و بررسی ادبیات معاصر) ،تهران :سخن.

وبالگها
 .1آذری ،مهدی ،فراموش کردم فراموت کنم ،نشانی:
 .2جعفری ،رضا ،سواد آینه ،نشانی:
 .3قاسمی ،وحید ،رقیه خاتون ،نشانی:
		
 .4شاعران آیینی ،کمیت ،نشانی:

www.mahdi_azari.persianblog.ir
www.savade ayene.blogfa.com
www.molatirogayeh.blogfa.com
www.komeyt.blogfa.com

