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  چكيده
خوش تحوالت ساختاري بسياري قرار گرفت. اين  شعر فارسي دست ،در ابتداي قرن اخير

تـوان گفـت ربـاعي از     . مـي كـرد رفته شعر كالسـيك فارسـي را دگرگـون     تحوالت رفته
هـاي   شـكني  سـنت  تـأثير  تحـت جريان مزبور در دو دهـة اخيـر    رپيد يي است كه ها قالب

هـاي   گـاه بـا بـدعت    هـاي نوآورانـه و   بـا ظرافـت  گاه نوآورانه قرار گرفت. اين تحوالت 
قـالبي   عنـوان  بـه (بود. فرضية نگارندگان آن است كه ربـاعي معاصـر    راه هممĤبانه  صورت
  نسبتمالحظه و بررسي است كه  از اين جهت قابل )ي زباني و قالبيها نوآوريدر  تاز پيش
 بنـابراين موردتصرف و تحول قـرار گرفتـه اسـت.     تر بيشي شعر فارسي ها قالبديگر  به

ايـن    يهـاي  نمونـه طـرح  تـا بـا    ايم پرداختن به آن را ضرورت احساس كرده و بر آن شده
ي از رباعيات معاصـر و  گير چشمپژوهش با مطالعة شمار در اين . كنيم تصرفات را آشكار

اسـت.  شـده  استخراج و تحليل  ها نوآورين شاعران معاصر، اي رباعيات مجموعهبه   باتوجه
در يكـي دو دهـة    تـر  بيشكه نوآوري در بافت رباعي  شدپس از مطالعه و بررسي روشن 

توان به موارد  شود مي ديده مي از تصرفاتي كه در رباعي معاصر اخير صورت گرفته است.
 ؛طـوالني  هـاي  رديـف اسـتفاده از   ؛عامدانـه  صـورت  بهقافيه  نكردن رعايت زير اشاره كرد:

هـاي عامدانـه بـه زبـان      پهلـوزدن  ؛مختلـف  هاي شكلشكستن نظام قافيه و وزن به  درهم
   .  ...  ؛كاربست واژگان امروزي و عالئم نگارشي نويسي؛ ديگرگونه ؛وبازار كوچه
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  مقدمه .1
  مسئلهبيان  1.1

شـاعران قـرار    موردتوجـه ي شعري است كه در يكي دو دهة اخير بسـيار  ها قالبرباعي از 
در همين مدت كوتاه تحوالت زباني و قالبي بسيار يافته است. اين كه  اي گونه است؛ بهگرفته 

بنـاي محكـم آن    بر  تكيهبا پيشينة شعر و رباعي فارسي و  به  نسبتتحوالت گاه با شناخت 
هـاي زبـاني و شـكلي سـيماي      با بـازي  راه هميك تفنن صرف  درحدرت گرفته و گاه صو

  است.   رباعي را تغيير داده
هاي پيشين رباعي در شكل و  چهارچوببه  چنان همگرا،  اغلب سنت ،اي از شاعرانِ عده

اي از  عـده اما دهند،  قرار مي موردتوجه چنان همهاي كهن را  اند و اسلوب مانده بند پايزبان 
. ايـن  كننـد  مـي  اسـتفاده  هايشـان  تري در سرودن ربـاعي  هاي تازه ها و شيوه نوگرايان روش
  داشته است. راه هم هاي مفصلي را در محافل ادبي به هاي اخير بحث شگردها در سال

 ،درواقعپي نماياندن اين تحوالت در حوزة زبان و قالب رباعي است. پژوهش حاضر در
يي را كه در يكي دو دهة اخيـر سـيماي ربـاعي را    ها نوآوريتا  كنيم ميتالش در اين مقاله 
شـگردها   اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شددر  چه آن. كنيم روشن است، متحول ساخته

  اند.  برده  كار ان معاصر در سرودن اين قالب شعري بهسراي رباعيهايي است كه  و شيوه
 

  پيشينه 2.1
كتـاب   هاي زير اشاره كرد: به كتاب توان ميرباعي  دربارة شده هاي انجام از ميان پژوهش

 را بررسي كرده اسـت؛  تاكنونرباعي از آغاز  ةتاريخچ كهسيروس شميسا  از رباعي سير
چاپ  اسماعيل حاكمي به كوشش بهكه  هشتم قرن تا آغاز از سرايان رباعي و رباعيكتاب 
 برخـي از رباعيـات   كه فضلينوشتة علي ميرا رباعي جنگكتاب  چنين هم است؛ رسيده
مقالـة   شـيوة  بـه به ربـاعي معاصـر    برده نام از آثار كدام هيچ را معرفي كرده است. نويافته

  اند. حاضر نپرداخته
تاكنون پيرامون موضوع تحوالت در حوزة زبان و قالب رباعي تحقيقي جداگانـه انجـام   

امـا ربـاعي    ،انـد  قرار داده ها رباعي را از ديگر وجوه موردكاوش  است. برخي پژوهش شدهن
شده، تا به حـال موضـوع تحقيـق نبـوده       شكلي كه در اين پژوهش موردنظر واقع معاصر به

قـدما در سـرودن    شـيوة  به» هاي ساختاري آن مايه رباعي و بن«است. احمد وكيلي در مقالة 
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از «اسـت.  تحقيـق كـرده   ايراني آن با تكيه بر روايت شمس قـيس رازي   رباعي و خاستگاه
پيشـينة ربـاعي در    درمـورد است كه حميد باقري فارسـاني   اي مقالهعنوان » رباعي تا هايكو
اما بـه تحـوالت ربـاعي     ،تحقيق كردهر هايكوهاي امروزي گذاري آن دتأثيرادب فارسي و 

است  اي مقالهعنوان » ؟گرا سنتسرا نوآور است يا  نيماي رباعي«نداشته است.  گاهيامروز ن
بـه   ،پايانو دراست گرايي رباعيات نيما نوشته  نوگرايي يا كهن درموردلي  كه كاووس حسن

شعر كهن اسـت و تنهـا در ده    تأثير تحت چنان همكه نيما در رباعي  ستاسيده اين نتيجه ر
  درصد از رباعياتش نوگراست. 

  
  روش تحقيق 3.1

 كرديم.آثار را مطالعه از  گيري چشمشمار  شاعران معاصرْ رباعيات مجموعهابتدا با مراجعه به 
 هـايي را كـه در حـوزة زبـان و قالـب      موضوعيت كار، آن دسته از سـروده  به باتوجه گاه آن

مختصـر   يبا نقدو هاي مختلف  بندي در عنوان  ده و با دستهكراستخراج  ،اند تحوالتي داشته
كـه   اسـت  متوجـه شـاعراني بـوده    تـر  بـيش اين پژوهش در انتخاب رباعي  يم.كردمعرفي 
  اند. دهركرباعي چاپ  يك مجموعه كم دست
  

  پيشينة رباعي .2
 .انـد  كردهسخن خود استفاده  ةگوني را براي ارائ  گونه يها قالب زبان همواره شاعران فارسي

قصـيده و   ،مثـال  عنـوان  بـه  .انـد  شدهاز ادبيات عربي وارد ادب فارسي  ها قالباين  ،معموالً
احتمال  به ،سرايي است كوتاه هاي نمونهكه از  ،قالب رباعياما  ،اند ي عاريتيها قالبمثنوي از 

  است: گونه ايناز چگونگي خلق رباعي  المعجمروايت كتاب  زياد از ابداعات ايرانيان است.
ناگـاه از كنـار    .گشـت  طريق گلگشت مـي  گويند روزي رودكي سمرقندي در غزنين به

 .اتفاقاً در آن ميان كودكي بسيار شوخ و طناز بود .باختند رد شد جماعتي كه گردكان مي
سـمت   كه گردكان به گاه آننمود و  حركاتش مي ةاداي او گرديده، مشاهد ةرودكي شيفت

 ‘‘رود تـا تـه گـو    غلطان همي غلطان’’ كودك با حالت نشاط گفت: ،كرد گو حركت مي
   .)112: 1338 (شمس قيس رازي

قـالبي   عنـوان  بـه يري وزن رباعي و معرفي آن گ شكلموجب شد تا رودكي همين اتفاق 
  ارائه دهد.را   نو
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. در روايـت او كـودك   كنـد  مـي بيـان   اتـي همـين مـاجرا را بـا تغيير    يدولتشاه سمرقند
پدر اوست  كند، مي تماشارا كسي كه بازي او  يعقوب ليث صفاري است و فرزند باز گردكان

 الكعـب اسـت   بلكـه ابودلـف عجلـي، ابـن     ،نه رودكـي  كند مياختراع را كسي كه رباعي  و
 ).30: 1382 (دولتشاه سمرقندي

تركي دارد و از آسياي مركزي به ايـران   ةمعتقد است كه ريش ،مستشرق معاصر ،بوزاني
. دانسـت  ميشعر تركي يا چيني  تأثير تحتآلماني نيز پيدايش رباعي را  است. ماير آمده

يعنـي   ،داد كـه ربـاعي از نـواحي مشـرق     اكبر فياض نيز احتمال مي شادروان دكتر علي
  ).25: 1388 (شميسا به ايران آمده باشد ،طرف تركستاناز
آن را در محافـل   ةو ريشـ  كنـد  مـي كدكني رباعي را به قبل از رودكي منسـوب   شفيعي

فل صوفيان بـا آن [ربـاعي] سـماع    ها قبل از تولد رودكي در محا سال« جويد. صوفيان بازمي
 هـا و  ترانـه  ةگروهي ديگر نيز ربـاعي را بازمانـد   ).477: 1367 كدكني (شفيعي »اند كرده مي

و مثنـوي شـايد در    ،يي چـون دوبيتـي، ربـاعي   هـا  قالب« دانند. سرودهاي پيش از اسالم مي
در ايـن   ).196: 1379 كـوب   (زريـن  »هاي قديمي و الحان ايراني سابقه داشته اسـت  سروده
گـاهي   و ،فلسـفي  ،ات ادبـي يـ گيـري از نظر  بـا بهـره  انـد   برخي از محققـان كوشـيده   ،ميان

نظر  طبق اي مقاله پايان در ،مثال عنوان بهجديد اين نظرات را رد يا اثبات كنند.  ةنساشنا جامعه
عصر  روي حوادث تر بيشكه نگرشي فرامرزي به آثار ادبي است و ( ساختارگرايي تكويني

اسـت:  شـده  گفتـه   گونـه  ايـن  )دارد حركت تدريجي كمال فرم شعر و احوال شاعر تكيه و
عصر  عقالني شاعران هم نگري منطقي و انعكاسي از جهان درحقيقتساختار منطقي رباعي  «

رباعي را بـه پـيش از اسـالم     أرودكي است. به همين خاطر بايد گفت نظر محققاني كه منش
رباعي قالبي  ،به هر جهت ).14: 1389 و ديگران خاني (امن »نادرست است ،دهند نسبت مي

سـرعت   به بالندگي رسيده و در ايران به رشد و ،ايراني أاست كه حتي به فرض نداشتن منش
با قـوام و دوام بـه حيـات خـود      چنان همو از آغاز تاكنون  مورداستقبال شاعران قرار گرفته

   است.  دهدا  ادامه
تاريخ ادبِ كهبل ادب فارسي، مند شكوهترين شاعران درطول تاريخ  رآوازهخيام يكي از پ 

هـاي مختلـف    آثار او به زبان .اند كردهرا تحسين  اري اويمنتقدان بس شاعران و جهان است.
است. باوجود  مندان به شعر پارسي در سراسر دنيا قرار گرفته  ترجمه شده و در اختيار عالقه

ايـن   .اسـت  بـوده  شرباعيـات  ازطريـق  تـر  بيشاو  ، شناختخيامعلمي  ةبودن چهر برجسته
ايـن قالـب    ، موجـب شـده  سـت خيام ا ةنمايش تعالي ذوق و انديش كه اين بر عالوهرباعيات 
  .شودكوتاه در قرن ششم هجري معرفي  نوعي قالبِ عنوان بهشعري 
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الابالي هم باشد يك تكه از افكـار،   قيد و اي است كه هركس ولو بي خيام آيينه ترباعيا
خورد. از اين رباعيـات يـك    بيند و تكان مي هاي خود را در آن مي سأك قسمت از يي

كه امروزه طرف توجه علماي طبيعـي اسـت و شـراب     شود ميمذهب فلسفي مستفاد 
ــخ ــز گــس و تل ــه  ةم ــام هرچــه كهن ــر  خي ــيت ــدگي شــود م ــر گيرن ــي ب ــد اش م  افزاي

  ).27 :1313  (هدايت

شـاعر   تـر  كـم  و گرايـد  افـول مـي  كسي پوشيده نيست كه ربـاعي بعـد از خيـام بـه      بر
بـيش در   و . البته اين قالب شعري كمكند ميموفقي در ميدان ادب فارسي ظهور  سراي رباعي

. حتي ندارد كيفي برجستگي الزم براي ماندگاري را لحاظ بهاما  ،شود مي ديدهديوان شاعران 
است  عمداً يا سهواً به نام او شهرت يافته باشد، اگر پس از او رباعي موفقي هم سروده شده

. اند كرده ان شعر خود را براي ماندگاري به نام خيام معرفي ميسراي رباعيحتي گاهي خود  و
ايـن قالـب دوبـاره مركـز توجـه       اخيـر،  ةدر يكي دو ده ويژه به ،در دوران معاصر كه اينتا 

  ه بدان پرداخته خواهد شد.است ك شاعران قرار گرفته
  

  رباعي معاصر .3
 كـه  اي گونـه  بـه  ؛هاي اجتماعي قرار گرفـت  جريان تأثير تحت شدت بهدر دورة معاصر، شعر 

 سـلوك  نمـاي  تمـام كـه هركـدام آيينـة     ايجاد شدزيستي  گوني از دل اين هم اي گونها قالب
. پيش از انقالب، دو جريـان در شـعر معاصـر فارسـي شـكل      بودزندگي مردم اين روزگار 

 از آن بسـيار  شـاعران جـوان   وكردنـد   جريان نخست را نيما و پيروانش هدايت مي .گرفت
زبـاني و   انـدكي تغييـرات  چنـين   همبا تغييراتي در شاكلة شعر و  . اين جريانْكردند استقبال

  .دادتأثير قرار  تحت محتوايي شعر فارسي را
. اين گروه نيز بـه  كرد ميتبعيت جريان دوم، از شعر كهن فارسي و قوالب كالسيك آن 

اي ديگـر بـا نگـاهي     و عـده  ،ي صـرف بودنـد  گرا نتساي  عده :شدند دو دسته تقسيم مي
 كودتـا (از  فارسـي  معاصـر  شـعري  هاي جرياننگريستند. كتاب  مقولة شعر مي  تر به خالق
  :  كند ميمعرفي  گونه ايناين دو دسته را  )1357 انقالب تا 1332

 ،محتوا و مضـامين  ازنظرو هم  ،صورت ازنظرنخست شاعراني هستند كه هم  ةدست
و   هاي بياني از شعر سـنتي فارسـي تبعيـت كـرده     عناصر زباني و شيوه ازنظرو هم 

 دهـد  عر كهـن را ارائـه مـي   هواي ش و و حال ،آنان همان فضا، فرهنگ شعر درنتيجه
  ).53: 1378 پورجافي (
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فرم و شـكل   ازنظر تنها نهاست كه   پورجافي دستة اول را همان گروه كامالً مقلد دانسته
انـد،   مانـده  بنـد  پـاي بلكه حتي در حوزة زبان و موضوع شـعر بـه قواعـد گذشـتگان      ،شعر

 ةفضـا بـه شـعر شـعراي چنـد سـد       لحـاظ  بـه  ،اگر شعري از آنان را مطالعه كنيم كه تاحدي
  ماند. مي  پيش

پيروي از سبك شـاعران بـزرگ    درعينشاعراني هستند كه  گرا سنتدستة دوم شاعران 
گذشته گـاه  درنتيجـه انـد و   شعري خاصي برخوردار بـوده  خود نيز از ذوق و استعداد ،

مانـده از شـاعران    آثار و اشعار برجـاي  دركنارها  توان براي آن اند كه مي اشعاري سروده
   ).54: همان( كرد اي باز بزرگ گذشته حساب و كتاب جداگانه

 اي بسيار درخشان در ادبِ ترين قالب كوتاه با پيشينه قديمي عنوان بهرباعي  ،اين ميان در
بـار  جهان دوباره خودنمايي كرده است. شاعران معاصر پس از چندين سده انزواي رباعي، 

هـاي اكثـر    سـروده  درميـان امـروزه معمـوالً    كه چنان كنند؛ توجه مياين قالب شعر به ديگر 
  .شود ميگوي فارسي رباعي نيز ديده  شاعران كالسيك

  :رباعي امروز از دو منظر با رباعيات گذشتة ادب فارسي متفاوت است
شـاعران قـرار    موردتوجـه ي سـنتي وقتـي   ها قالبديگر  چون همرباعي  كه ايننخست 

كه بيان حكيمانه و انديشـة   نآ... دوم   پذيرفت تأثيرگرفت، از زبان و شيوة بيان شعر نو 
فضاي تصـوير ربـاعي را در گذشـته بـه خـود      ين تر بيشكه  ،واالي دروني و رمزگونه

جامعـه   جاي خود را به مضامين و موضوعات متناسب با واقعيات ،دادند اختصاص مي
  .)298 ،296: 1388 (قاسمي خصوص جنگ و محورهاي فرعي آن دادند به

  
  تحوالت زباني 1.3
يـن ابـزار   اگر ا كه طوري به ؛ادبيات در سراسر جهان بوده است عنصر اصلي حيات زبانْ
جاي جهان شاهد تعالي شـعر   گونه در اختيار بشر قرار نداشت، يقيناً امروز در جاي بدين

اي، عروس هفت قلم آرايش بستة شـعر را بـر خـود     منصه عنوان به چه آنو هنر نبوديم. 
مركبي اين سوار مقدس را به سرمنزل امـروز رسـانده، زبـان     چون هماست و  جاي داده

  شعر است.
انـد و شـعر    شكسـته   ي كهن را درهمها بافتبرخي شاعران معاصر در حوزة قالب شعر 

 شـود  ميبعضاً به رباعي نيز راه يافته است و گاه ديده  ها نوآوري. اين اند كردهجديدي خلق 
بـه  فقـط   يادشـده ي ها نوآورياما  ،شده استسروده كه رباعي با نوعي دگرگوني در قالب 
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 شـاعري در حـوزة زبـان و واژگـانْ    بلكـه هرگـاه   ، شـود  مـي نحوزة قالب و شكل محدود 
  است.كرده نوعي نوآوري  درواقع ،هاي پيشين را زير پا بگذارد سنت

ريختن ساختمان معمول زبان و شكسـتن هنجارهـاي نحـوي     بتوان با درهم كه هنگامي
هنري نيز نوآوري كرد. پس نوآوري تنهـا   توان با همين شگرد سخن شاعرانه آفريد، مي

توان شاعرانگي كرد و با زبان  بندد، در زبان نيز مي خيال صورت نمي در انديشه و صور
   ).110: 1383لي  حسن( توان نوآوري نمود نيز مي

نماينـدة نگـاه فلسـفي     تـر  بـيش ي كهني كـه  ها واژهرباعيات فارسي هميشه كليد درميان
... كه همگـي    و ،يي نظير: زمان، جهان، مرگ، شراب، كوزهها واژهاند.  هگر بود ، جلوهاند خيام
 لبتــه،. اانــد معمــوالً فلســفي و عرفــاني ربــاعي در ادب كهــن فارســيفهــوم دهنــدة م نشــان
خدمت بگيرند كه مخاطبان  اي به گونه  دهند زبان را به ترجيح مي تر بيش معاصران سراي رباعي

گزيننـد كـه از    مـي يعني مصـالح شـعر را طـوري بر    ،كنده نمعاصر خود را با كالمشان بيگان
پيشين. هاي دورهي معمول رباعي در ها واژهنه كليد ،زندگي بشر امروز باشد مالزمات  

  سازي تركيب 1.1.3
 شايان توجهمعمول شده است كه در نوع خود  جديدي ها سازي تركيبنوعي  ،در اين ميان

اي  و هركدام نويـدبخش آينـده   اند شدهفارسي خلق نيي كه تاكنون در ادب ها تركيب. است
: شـود  مـي ي بديع اشـاره  ها تركيببه چند نمونه از اين درادامه، . اند روشن در جهان رباعي

 »دميـدن، روزهـاي مـن بـودم و تـو     روح سحر، ناز« ؛)12: 1388 (زبردست »صداي خيس«
 (مـرادي  »ت، حضـرت پنجـره  ر از سكوفرياد پ« ؛)14همان: ( »كليد هرچه در« ؛)22همان: (

 ؛)62همان: ( »هقِ زندگي، نخِ زندگي هق« ؛)12: 1389 (صفربيگي »چمدانِ ماه« ؛)24: 1383
 :1390 گرمـارودي   (موسـوي  »آيينـة آيـين  « ؛)21: 1378 خراسـاني   (محدثي »رگ هوش رگ«

  ... .  ؛)182: 1387 (مجاهدي »حريرِ نور« ؛)90: 1387 پور (امين »دار روبوسيِ آب« ؛)136
ي هـا  سـازي  تركيـب از نگاه خالقانة شعر معاصـر بـه    اي نمونهي بديع گاه ها تركيباين 

هاي زبـان   جديد است و گاه نوآوري سبكي خود شاعر كه سعي در استفاده از همة ظرفيت
ي جديـد نيسـت.   ها تركيبيقيناً رباعي امروز صرفاً درصدد ارائة  ،است. البته شعرش داشته

رباعي رشد كرده و با كنارزدن پـردة مكـررات در ادب    دركنارهنري است كه   سازي تركيب
تري يافته است.  تازه فارسي نمود  

ي شـيوا و بليـغ قـدمت بسـيار دارد. اسـتفاده از      هـا  تركيـب برد ركـا  ،در ادبيات فارسي
. شـود  مـي شـاعران نـوگرا و اهـل فـن ديـده       فقـط درميـان  ي نو هنري است كه ها تركيب
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آن  ،ايـن ميـان   درامـا   ند،سرشارهاي بديع و نو  سازي تركيبهاي شيرين فارسي از  منظومه
. باشـند نوس أمـ  ةكه تركيبي زيبا از دو واژ رسند مي  نظر به  بديع نو و تر بيش ها تركيبدسته 

بـري از همـين كـاركرد نـو اسـت.       قرار گرفته بهره موردتوجهدر رباعي امروز بسيار  چه آن
تلمـيح، اسـتعاره،   از  يك تركيبساخت ، گاهي در شود ميفوق ديده  ايه نمونهدر  كه چنان

در  ،مثـال  عنـوان  بـه . شـود  استفاده مي و ديگر صناعات ادبي آميزي، حسمجاز، پارادوكس، 
» فريـاد پـر از سـكوت   «در تركيـب   آميـزي؛  حـس » حريـر نـور  «و » صداي خيس« تركيبِ

  . كار رفته است به استعاره» رگ هوش رگ«و » نخ زندگي«در تركيب  ؛پارادوكس

  واژگان تازه 2.1.3
گيـري از   بهـره  ،كـه مختصـراً اشـاره شـد     طـور  هماناز ديگر خصايص زبان رباعي امروز، 

ديگر شـاعران ادب   دركنارمعاصر  سراي رباعيابزارهاي زندگي اجتماعي مردم امروز است. 
 ها واژهافزودن  رپيد  ،اشدقواعد و فنون زبان شعر كهن را نقض كرده ب كه اينبدون  ،فارسي

 اين است كه اگر مخاطبان امـروز شـعرْ   ها آن. استدالل است شعر بهتري  ي تازهها عبارتو 
  ها با ايشان سخن گفت: بايست با زبان خود آن مي ،يندمردمان پيرامون ما

ــي    خيــزد از دود فقــط غبــار برمــي   ــار برمـ ــالن انتظـ ــزد از سـ  خيـ
ــي    استوقت حركت شده، قطار آماده  ــار برم ــر روزگ ــزد دود از س  خي

  )56: 1389 (صفربيگي

كه بعضاً باوجود يگانگي با بطن شعر با دنياي ادب  اند شدهكار گرفته  در شعر به ييها واژه
شـاعري سـعي در    تـر  كـم امـا   ،رسـند  نمـي   نظـر  اصطالح غيرادبـي بـه   و اگرچه به اند بيگانه

  كارگيري آن داشته است. به
 رنــگ بــزننقاشــي چشــمان مــرا    مـن سـنگ بـزن   شيشة تنهايي  بر

 زنـگ بـزن  با اسم مزاحمي به من    را ديــدي ام شــمارهبــار اگــر  ايــن
  )17 :1382 (مرادي

بتواننـد زبـان مـردم    بايست  ميجهان معاصر است. آيندگان  شعر جلوة اتفاقات ،امروزه
دورداشـت كـه هـر     نظـر  ازنبايد  حال درعيناما  ،شعر بيابند نماي تمامروزگار ما را در آيينة 

به شعر را ندارد. شايد بتوان گفت شعر مكان مقدسي دارد كه هـر  اردشدن اي ظرفيت و واژه
از صافي ذوق و هنر عبور كرده باشـد. در   كه اينمگر  ،دهد راه نميخود حوزة كالمي را به 
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دچـار   نوعي بهزبان  درواقع. شود ميديده ن خوبي به ها واژهدر گزينش  دستي يك ،رباعي زير
  .است  گوني واژگاني ناهم

 عمر فقـط چـوب سـالمي بخـورم     يك   كـه مـن بـه دامـي بخـورم      قسمت شـده ايـن  
ــت    ــداري اس ــب بي ــزارمين ش ــد ه ــن چن  بخــــورم ديازپــــاميبايــــد بــــروم    اي

  )71: 1391 (صفربيگي

گيري ابزارهاي زندگي اجتماعي مـردم امـروز در ربـاعي     كار ي از بههاي نمونهبه درادامه، 
اين مطلب را بايست افزود كـه ايـن اصـطالحات ويـژة      ،. البتهشود ميمعاصر فارسي اشاره 

مختلف شعر فارسي نيز از اين اصـطالحات   هاي در قالبديگر شاعران  ، بلكهرباعي نيستند
  اند.  كرده  استفاده

ــر   را  هـاي نـان   سفره گذاشت تكـه  بر ــوان را  پ ــدوه دلــش لي  كــرد از ان
ــي    اسـت  چنگـال  و قاشقتلخ  سمفوني ــرگ م ــه م ــوازد آن را انگــار ك  ن

  )64همان: (

ان فارسي بـه طنـز متوسـل شـده     بكاربرد در ز ي تازهها واژهدر گزينش  رباعي زيرْشاعر 
امـا گـويي    ،اي كهـن دارد  است. بيان نقدهاي اجتماعي در قالب طنز در شعر فارسي ريشـه 

بعضاً شـاعران امـروز بـراي پوشـاندن لبـاس طنـز بـه شـعر خـود از واژگـان غيرمرسـوم            
  كنند. مي  استفاده

ــه اوج بــي ــرواز ب ــرديم      قــراري كــرديم پ ــاري ك ــعر را به ــاييزي ش  پ
 كــرديم فــرود اضــطراري ناگــاه    كه به ما منتقدان چشـم زدنـد   ازبس

  )32 :1387 خراساني  (محدثي

شعر  شود موجب ميي امروزي ها عبارتدوگانة واژگان و  بردن از قابليت نيز بهره يگاه
بركنـدن از   پوسـت هاي رباعي امروز  از خاصيت ديگر، بيان به .وارد شود گونه فضايي ايهام به

  پيراية كنوني است. ها و تعبيرات و عرضه به لباس بي مثل
 نكنيـد  روي در اين خانـه تمركـز     نكنيـد  ترمـز بعد در اين محله  من

 لطفاً به حريم مـن تجـاوز نكنيـد      سرتاسر اين محوطه مال من است
  )12  :1383 (مرادي
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ــا  ــه تيپ ــپ و ژســتب ــي تري ــد بزن ــة روز   باي ــينكســت  برنام ــد بزن  باي
 بايـد بزنـي   تسـت  هنـوز  بچه! تو   و زندگي تعطيل است وبالگ و موبايل

  )27: 1391 (ميرافضلي
در شعر  تاكنوناستفاده از واژگاني است كه  ،است موردتوجهاي كه در مبحث فوق  نكته

نظـران و   صـاحب  درميانهمواره  چه آناند.  كاربرد بوده اند، يا بسيار كم فارسي كاربرد نداشته
است كه كدام واژه ادبي و بوده  سؤالگويي به اين  پاسخ وگو بوده گفت و  منتقدان موردبحث

به ايـن موضـوع از واژگـان      توجهبدون  معموالًكدام واژه غيرادبي است؟ اما رباعي معاصر 
تصوير را  خأل ،بعضاً در جايگاه مناسب قرار گرفته ها واژه. اين كند استفاده مي مالً امروزياك

  اند. نهك بازي زباني ناپرهيزاي درحدگاهي نيز صرفاً لبته، ا .دنكن پر مي

  وبازار كوچهزبان  3.1.3
رباعيـات   گونـه  ايـن ها، عيبي كـه در برخـي از    جدا از بيگانگي برخي از واژگانِ اين رباعي

گـاهي   ،مثـال  عنوان بهنبودن الفاظ و اصطالحات با موضوع شعر است.  وجود دارد متناسب
 درخاللاما  ،شاعر در ابتداي شعر مدعي عاشقانگي است كه اينموضوع شعر تغزل است يا 

كـه بـا روح و موضـوع     كند استفاده ميو از الفاظي  كند ميرا فراموش  مسئلهگويا اين  شعر
  شعر سنخيتي ندارد.

 آرامش مرداب مرا ريخـت بـه هـم      زيبايي تو خواب مرا ريخت به هـم 
ــنم   ــل بك ــه تحم ــي ك ــاتر از آن  ات اعصاب مرا ريخت به هم زيبايي   زيب

  )74 :1391 (صفربيگي
زشت يا زيبايي آن قضاوت  درموردتوان  مطلقاً نمي ،خود باشند خودي كلماتي كه اگر به

در  ويـژه  بـه . كنند روند، فضاي شعر را سست مي مي  كار شعرها به گونه ايناما وقتي در  ،كرد
  :شوند ميهايي كه با فضايي آييني ولو انتقادي سروده  سروده

ــا عشــق مــا عاشــق   با خواندن يـك شـعر شـكفتيم بيـا      هــاي مفتــيم بي
 تعطيلــي صــبح جمعــه گفتــيم: بيــا   شش روز بدون تو تجارت كـرديم 

  )148 :1392 (صرافان
همان  ها مصرع. اين اند شدهها سروده  برخي از رباعيات هستند كه ابتدا مصرع پاياني آن

اي باشند بـراي   تا مقدمه  شدهكه برايشان سه مصرع ابتدايي تراشيده  ندوبازار كوچههاي  مثَل
  بيان مصرع پاياني.
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 بازار سياه و چشـم و ابرويـي چنـد      هياهويي چنـد  شهري است شلوغ با
 اي عشق دل شكسته كيلويي چنـد؟    گوشة اين شهر بساطي پهن است هر

  )43 :1389 (صفربيگي
 گـذارد، مـردم!   نمي  جا يك مرد به   در شهر اگر عشـق ببـارد، مـردم!   

 ودم نـدارد، مـردم!   ديوانه كه شاخ   گرفتيم كـه عاشـق باشـيم   تصميم 
  )6 :1383 (مرادي

سسـت و   شعر را به يك عبارت ،كار گرفته نشود بهدرستي  بهزبان عاميانه در شعر اگر 
طلبد تا شعر و شاعر را  وسواس بسياري را مي گيري از اين زبانْ . بهرهكند ميمايه تبديل  بي

كـارگيري زبـان    بـه «انـه فرونبـرد.   انگار سـاده هاي  باورانه و اقبال هاي خوش در ورطة تفنن
مانـد كـه يـك     رفتن در مرز باريكي مي به راه عاميانه و اصطالحات رايج روزمره در رباعي

» ي و ولنگـاري زبـاني اسـت   انگـار  سـاده سوي آن صـميميت و سـادگي و سـوي ديگـر،     
  ).29: 1391 (ميرافضلي

ــم روي ل  ــوز هـ ــي و هنـ ــيدور از منـ ــه    جـ ــون آين ــي    چ ــار كج ــن انگ ــا م  اي و ب
ــي    وروزم اين اسـت  چندي است كه ورد شب ــي الترجـ ــي مجـ ــا اجـ ــق بيـ  اي عشـ

  )156: 1387 (صفربيگي
در مصـرع   ويـژه  بههاي معمول،  با استفاده از همان تفنن  رباعي زير سعي كردهشاعر در 

 ،صراحت و اندكي مسخرگي دليل بهممكن است اين رباعي  ،البته .پاياني، جذابيت ايجاد كند
با اقبال و استقبال آني مطلوب  ،ها و معموالً مطبوع مخاطب است سروده گونه اينكه معمول 
  اي مواجه شده باشد. و فريبنده

 با پاي پياده هـم رسـيدن بلـد اسـت       ام تپيدن بلـد اسـت   من قلب شكسته
 زشت هم پريدن بلد است ةاين جوج   بيني شب خودت مي شنبه هفته سه هر

  )102: 1389 (مرداني بروجني
مصـرع پايـاني يـك     كـه هركـدام   شـود  مـي يگري نيز اشـاره  به موارد د ،براي نمونه

هـم بلـديم    مـا « ؛)29 :1387 (صـفربيگي » قالبـيم  رم سـر هـم كـه همـه كـ     ما: «اند رباعي
ديگر « ؛)32 :1383 (مرادي »انگار كه از دماغ فيل افتادند« )؛38: همان» (جيكي بكنيم جيك

» خواهـد  تخفيف اگر دهم خري مـي « ؛)67 :1391 (ميرافضلي »راحتم بگذاريد بسم است،
  .)35 :1387 خراساني  (محدثي
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است. سرودن به زبان معيار  وبازار كوچهمخصوص  وبازار كوچهزبان  ،گفته شد كه چنان
دسـتي  يكشعر را از  وبازار كوچهقواعد آن است. تركيب زبان معيار و زبان  مستلزم رعايت 

 ها مصرعبه هماهنگي   وابستهنشيني آن  . رباعي لحظة كوتاه شاعرانگي است و دلكند ميدور 
هـاي   هـا و متـل   اي كوتاه از مثـل  جمله رع پايانيو ضربة نهايي مصرع پاياني است. اگر مص

در  چـه  آندهد. بنـابراين   شعر صالبت و استواري خود را از دست مي ،ي باشدوبازار كوچه
تواند چندان  نمي ،مطرح است »نوآوري در زبان«عنوان  باسرايان معاصر  زبان برخي از رباعي

  . باشدمطلوب 
  
  تحوالت قالبي 2.3

 ؛انـد  بـه هـم گـره خـورده     بلكـه  ساختار و محتوا دو عنصر جداي از هم نيسـتند،  در شعر،
  . شوند مي ديگر يككه موجب تكامل  گونه آن

پندارنـد كـه    قالب و ظرفـي نمـي   چون همنقد نو امروزه ساختار شعر را  نظران صاحب
پديدآمدن  با روند راه همدانند كه  اي مي بلكه آن را پديده ،محتوا در آن ريخته شده باشد

شـعر   گيرد و همين دليل است كه بررسـي صـورت   پذيرد و شكل مي شعر صورت مي
  ).197: 1383 لي حسن( رسد نمي  نظر هاي ب جداي از محتوا بررسي شايسته

تواند راه بلوغ را سپري كنـد كـه    گوياي اين حقيقت است كه زماني شعر مي باالمطلب 
 تـر  كـم در ادب فارسـي   بـاوجوداين، زيستي و يگانگي برقرار باشـد.   بين محتوا و قالب هم

، مجالي را دارا نيست چنين اينتوان گفت شعر كالسيك فارسي  است يا حداقل مي گونه اين
 چـه  آنبر اين است كه تالشش بيند و تمام  شاعر خود را در محدودة قالبي محصور مي زيرا
در رعايت قاعده  صورت، خارج نشود. درغيراينقالب و شكل شعر  چهارچوبگويد از  مي

شـعر فارسـي و فنـون     پيشـينة  بـه  باتوجهسرايش  گونه اينو  ،و فن شعر تخطي كرده است
  ة آن مطلوب و محبوب نيست.پيچيد

  اي  رباعي چهارقافيه 1.2.3
 تـر  بـيش توان گفت در  است. مي اي قافيه سهسرودن رباعي با چهار قافيه دشوارتر از رباعي 

در قـرن چهـارم   « ،مثـال  عنـوان  بـه ي داشته اسـت.  تر بيش بسامداي  قافيه ها، رباعي سه دوره
امـا در آثـار    ،شـود  مـي مساوي ديده نحو تقريباً  هردو به اي قافيه سهو  اي چهارقافيه رباعيات

اسـت  اي چهارقافيـه بـيش از   اي قافيـه  سـه  برخي از شاعران (مثالً رودكي) تعداد رباعيات« 
  ).22: 1387 (شميسا
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هـا   رباعي نوعي شعر است در چهار مصـرع كـه جـز مصـراع سـوم ديگـر مصـراع       
 مقفـي  نيز سوم مصراع اگر«دهد:  شرح مي گونه اينآن را  االفكار يعبدااند. كتاب  قافيه هم

» خواننـد  خصي را آن باشد، قافيه بي سوم مصرع اگر و گويند مصرع رباعي را آن باشد،
 .شود مي ديده ندرت به اي چهارقافيه رباعيات ،معاصر رباعيات درميان ).72 :1369 (كاشفي

يعني  اند، »خصي« اصطالح قدما به توجهمعاصر با رباعيات تر بيشتوان گفت  مي كلي طور به
  در مصرع سوم قافيه ندارند.

گر اين واقعيت است  خود روشن شاعران معاصرْ ةشد سروده نگاهي اجمالي به رباعيات
داران  ، امروزه به اين شـكل داراي طـرف  باشد كه رباعي چه درابتدا خصي بوده و چه نبوده

مصـراعي   اندكي دشوارتر از رباعيات سهمصراعي ي است. شايد سرودن رباعي چهارتر بيش
شنونده زودتر بـا  كه  اي گونه باشد؛ بهتر  موسيقي اندكي موزون ازنظر رسد نظر مي بهاما  ،باشد

  . كند ميترانگي آن ارتباط حسي پيدا 
ــيح    اي عشق غم تو سوخت بسيار مرا ــت مس ــرا  آويخ ــر دار م  وار ب
 دسـت، مگـذار مـرا    ز مگـذار مـرا     چندان كه دلت سوخت بيازار مـرا 

  )1117: 1388 (مشيري
ــي   زيست: ها را مي زد بانگ كسي كه جاده ــت  اي ب ــر از عاقب ــت خب  راه نايس

 دانـم كيسـت   ها كه نمـي  آن سوي قدم   دانـم كيسـت   ها كه نمـي  آن سوي قدم
  )34: 1388 (زبردست

معاصر قافيه در مصرع سوم نيز تكرار شـده   رباعيات تر بيشبرخالف  باالدر دو رباعي 
توان  مي ،شود ميها بسيار كم ديده  رباعيات معاصر اين نمونه درميان كه اين به باتوجهاست. 

گذشتگان باشد، بلكه سـنتي   . البته نه سنتي كه ميراثدانستشكني  اين كار را نوعي سنت
سـرا   اي است كه معموالً شاعران رباعي قاعدة نانوشته درواقعكه معمول زمان حال است يا 

آغار شكل ديگري نيـز   دانند كه رباعي در كنند و شايد بعضاً خود هم نمي از آن پيروي مي
  است. داشته

ــ   عمري است كه من به سقف كوتاه خودم ــودم  ةآويختـــ ــي از آه خـــ  چراغـــ
 راه خــودمتــو راه خــودت بگيــر و مــن    بگـــذار مـــرا بـــه درد جانكـــاه خـــودم

  )159: 1387 (صفربيگي
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است، موسـيقي و بـاور بـه     موردتوجهبيش از همه در رباعيات غيرخصي  چه آنگويي 
رباعيـات   گونـه  ايندر  كه چنانقالب است.  اشعار كوتاه ويژه بهآفريني قافيه در شعر  موسيقي

خواهـد   مـي  زنـد كـه   مـي دست ها  تفنن گونه اينمعموالً شاعر در مواردي به  ،شود ميديده 
قافيه و موسيقي را در خدمت محتوا  ،موضوعي را با رعايت موسيقي شعر القا كند يا درواقع

  دهد. و موضوع قرار 
 دم سـاية اوسـت   بـه  قلبم كـه تپيـده دم     اوسـت  جانم كه وزيده از عـدم سـاية   

 خورشيد! درخشش تو هم ساية اوست   آرامش تـو همسـاية اوسـت    !اي شب
  )119: 1388 (توكلي

 ام درنـــگ دلبســـتني انديشـــة بـــي   ام من شيشة پيش سـنگ نشكسـتني  
ــام  ــة ن ــتني  از ريش ــگ وارس  ام گمان هسـتني  تا هستي هست، بي   ام ونن

  )206: 1387 (منزوي

دقـايق   بدون آن، ولـو بـا رعايـت    و كند موسيقي را محكم مي چهارچوب قافيه در شعرْ
 لحـاظ  بهشعر  ،تر باشدوزن عروضي، باز هم شعر مخدوش است. هرچه قافيه رساتر و گيرا

، در هـر  شود ميتر خواهد بود. بنابراين اگر رباعي كه به چهار مصرع محدود  موسيقي دقيق
 جاكـه  ازآنگويـا  لبتـه  . ارسـد  نظر مـي  بهمندتر  چهار مصرع قافيه داشته باشد، طبيعتاً موسيقي

عران اين شا تر بيش ،رونق يافته است» خصي« شكل به تر بيشسرودن رباعي در ادب فارسي 
  دهند. شيوه را ترجيح مي

  هنجارشكني در قافيه و رديف 2.2.3
 بايسـت  مـي مختلـف   هـاي  دورهترين نـوع ربـاعي در    شكل خالقانه ازنظر رباعي معاصر را

گو در شـكل سـرايش آن    شاعران رباعييي است كه ها نوآورياين ادعا  تأييدكنندة. دانست
است، اما  جا حفظ شده رباعي در همه ةجا بايد گفت كه شكل اولي همين ،. البتهاند كردهايجاد 

 درحد فقطو گاه  كند مياند كه گاه مالحت آن را دوچندان  كردههايي  شاعران در آن تصرف
  ماند.  يك تفنن باقي مي
ايـن   .انـد  كـرده در شـعر ايجـاد    يهاي فرمي بسيار دگرگونيفارسي زبان شاعران امروز 

ها، خـروج از وزن،   ازطريق رهاكردن قافيه، تغيير رديف، افزايش و كاهش مصراع«تغييرات 
ـ گذاشتن جـاي كلمـات، اسـتفاده از كلمـات خـارجي، اسـتفاده از اشـكال و عال        خالي م، ئ

 تجربـه و  درحدها  ضي از آنكه بع نو) (طبق منطق شعر پلكاني صورت بهسطرچيني رباعي 
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باقي مانده و تعدادي ديگر ممكن است به گشـودن راهـي نـو در شـعر      )بهتر بگويم تفنن(
برخي از  ،مثال عنوان بهصورت پذيرفته است. ، )25: 1391ميرافضلي ( »كالسيك منجر شود

 فقـط كه پـيش از ايـن    اند كردهايجاد معاصر تغييراتي در شكل نوشتن  سراي رباعيشاعران 
  است.  رفته مي  كار هاي نيمايي به سروده درمورد

 يك قافية پوچ كه آن هـم هـيچ اسـت      قافيـه دارد هـيچ اسـت    اين شعر فقـط 
 اسـت  (    ) نه قافيه هـم هـيچ نـدارد      هيچ است رديف و قافيه هم هيچ است

  )155: 1387 (صفربيگي
خـالي  و از قيـد معنـا   شـده  هاي معمول بعضي شاعران  بافي فلسفه چارد تنها نهاين رباعي 

يعني از قاعدة قافيه  ،بلكه قافيه نيز ندارد )،كند مياستثناي سردرگمي فلسفي كه ايجاد  بهاست (
تواند باشد و به دل بنشيند كه شكل و  ميمطلوب ريختن فرم شعر زماني  هم . بهكند ميپيروي ن

ابزاري استفاده كنـد بـراي    عنوان بهيعني از فرم  ،اي زيبا قرار دهد نكتهقالب را در خدمت بيان 
  باشد. آرايي سعي در ايجاد حالوتي شاعرانه داشته با تغيير و شكل كه ايننمايش معنا. نه 

 ،شود ميشدن كالم  در رباعي نخست كه اندكي موجب لطيف توجه شايان ةشايد تنها نكت
 گونه اين. اند شدهتصوير و معنا با هم يكي  لحاظ بهقافيه پاياني (    ) باشد كه  نگذاشت خالي

بلكـه   ،شـود  ميبدعت محسوب ن تنها نه ،ها اگر در خدمت تماميت شعر قرار گيرد خالقيت
تواند حتي در بعضي موارد ضعف معنا و تصوير را جبران كند. اگـر شـعر صـرفاً بـراي      مي
بلكه نوعي بدعت  ،لطيف و محبوب نيست تنها نه ،تغييرات فرمي باشدگذاشتن اين  نمايش به
  اي بالقوه را رقم بزند. راهه كه ممكن است بي رود مي  شمار به

 اش انـدك بـود   اما چه كـنم قافيـه     خواستم اين شعر ربـاعي باشـد   مي
 بين من و مـرگ ويرگـولي بگـذار      در دفتر سرنوشت مـن دسـت ببـر   

  )26: 1391 (ميرافضلي
قافيه ايراد  ازنظرو شعر  شده استوزن عروضي يك رباعي رعايت  فقط ،باالدر رباعي 

شـان از قاعـدة   هركدامو  شود ميهاي نيمايي يافت  قافية زيادي در سروده هاي بي دارد. شعر
از يك  هركداماما اين رباعي چهار مصرع منفصل است كه گويي  ،كنند قالب خود پيروي مي

معنا نيز  ازنظر شعربر ايراد قافيه،  اند. عالوه كنار هم قرار گرفته جاي متفاوت انتخاب شده و
  .شده استمعناگريزي واقع  تنگنايگريزي در  نظر از فرم پيوست الزم را ندارد و صرف

اما ايـن هنـر اگـر بـا      ،شكني و نوآوري در شعر همواره ستودني بوده است اگرچه سنت
توانـد   در خدمت بالغت شعر نباشد، نمينيز و  راه همشعر فارسي  پيشينة به  تنسبشناخت 
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 عنـوان  بـه در ربـاعي   چـه  آنآورده شد، اكثر  باالهاي  در مثال كه چنانقرار گيرد.  موردتوجه
سته به گاهي نيز ب لبته،هاي فرمي است. ا نوآوري در قالب صورت گرفته است شبيه به بازي

و اي فضا را براي انديشيدن  هاي شكسته با بازكردن دريچه رچوبچهافضاي محتوايي شعر 
  .كند فراهم مي تر بيش بردن لذتنهايتاً 

  ها و وزن هنجارشكني در تعداد مصرع 3.2.3
   انـد  در دوروبرم چقدر يـخ ريختـه  
   انـد  بر روي سرم موروملخ ريختـه 
ــانوني  ــرم پزشــك ق ــا در دوروب    ه
   انــد دنبــال دليــل و ســرنخ ريختــه

   ديروز غروب من خـودم را كشـتم  
   )20: 1391 (صفربيگي

ربـاعي در ادب  هميشـه  . شده است سرودهبا نوعي ساختارشكني  راه هماين رباعي نيز 
 سـروده جا شاعر پا را فراتر گذاشته، يك رباعي  اما در اين ،فارسي چهارمصرعي بوده است

عايت تمام قواعد فرمـي سـروده،   يك رباعي چهارمصرعي با ر ،درواقع .داردكه پنج مصرع 
مصرع مكمل در پايان به آن ضـميمه كـرده اسـت. ايـن شـعر از       عنوان بهسپس مصرعي را 

شـاعر   ،درواقـع  .زنـد  گويي مصرع پاياني شـعر را قفـل مـي    ،حالوت شاعرانه خالي نيست
  كند. پيشين باز يها مصرعتا گره از كار  كند مياي ايراد  جوابيه

 كــنم شــعرم را در خــاطره دفــن مــي   شـعرم را  كـنم  تا خرخـره دفـن مـي   
ــا    ــرودم ام ــو س ــراي ت ــعر ب ــن ش  كشم رويش و چند سطر موزاييك مي   م

  )همان(

 شبـا حفـظ تمـام ابعـاد    را تا يـك ربـاعي    كند ميتالش  باالرباعي شاعر  ،در نگاه اول
تـا  هـاي فرمـي خـود را     ويژگي اين رباعي .يعني يك رباعي با چهار مصرع معمول بسرايد،

قافيه شـكل   ازنظر تنها نهباره در مصرع پاياني  يك اما به ،كند ميرعايت  خوبي بهمصرع سوم 
معنـا بـين    لحـاظ  به. شايد شود ميوزن نيز دچار تغيير  ازنظردهد، بلكه  خود را از دست مي

ظاهر چنـدان بـا ديگـر     ارتباط مطلوبي برقرار است و حتي مصرع چهارم نيز كه به ها مصرع
 بـاوجوداين اما  ،دهد تر، ارتباط خود را نشان مي گره نخورده، پس از نگاهي عمقي ها مصرع

  .كند ميعيب وزن و قافيه را توجيه ن
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هـا بـا ديگـر     تعداد مصـرع  ازنظراما  ،و موضوع رباعي است ،وزن، سيما ازنظرشعر زير 
  شكل نيست: رباعيات معمول در زبان فارسي هم

ــي ــيه ب ــان  از حاش ــد مطلبم ــاز ش  شــد مطلبمــان گفتـيم و دوبــاره بـاز     ني
ــان      جز اين هم نيست  حقيقتاً به كه اينبا  ــد مطلبم ــاز ش ــا مج ــه ب  آميخت

ــان    آيـد  من مطمئنم كه او خوشـش مـي   ــد مطلبم ــي دراز ش ــد كم  هرچن
  )151: 1388 (فيض

 آورد مياي  درابتدا مقدمه معموالً براي آشفتگي وزن يا قافيهشاعر  ،ها سروده گونه اين در
زده  تا اگر خواننده در مصرع پاياني با نوعي ناپرهيزي يا ساختارشكني مواجه شـد، شـگفت  

 كم دستكرد يا  خاطر خود را ابراز مي هاي نخستين آشفتگي اگر شاعر در مصرع نشود. مثالً
ريخـتن   شـد دليلـي بـراي بـرهم     كرد، مـي  قواعد را اظهار مي به  نسبتاعتقادي آني خود  بي

  رسد. نمي  نظر قافيه لطيف به تغيير وزن و خأل گونه ايناما  ،ا در مصرع پاياني پيدا كرده قاعده

  هنجارشكني نوشتاري 4.2.3
كـه در آغـاز خالقانـه     مـواجهيم نوآوري ديگري در شـكل   ارباعيات دو دهة اخير ب درميان

شـاعر   تـوان گفـت   تكلف و تصنع شده است. مي چارموارد د تر بيشاما در  ،رسد مي  نظر به
از آغـاز شـعر بـدان     چـه  آناز  ناچار بهبيند و  از چند رباعي خود را گرفتار فرم شعر مي  پس

  .كند ميمقيد شده است پيروي 
با خود/ اين دايـره   او كند ميفكر  .../ داند و هم البد/ مي او .../ دانم و .../ مي داني و مي«

  ).131: 1386 (زبردست »خواهد شد عاقبت هوايش ابري است/ از بارش مستطيل پر
. حفظ وزن عروضـي ربـاعي ضـرورتي    شده استعمودي نوشته  صورت به باالرباعي 

 چـه  آنامـا   ،در رعايـت آن كوشـيده اسـت    حال درهمهو  استند ب است كه شاعر بدان پاي
 ،درواقعي شعر است. ها عبارتها و  جمله درميانگسستگي  ،فضاي اين شعر را عوض كرده

  شكل زير در خواهد آمد: به ،نويسي اين رباعي باشد اگر بنا به سرهم
 او بـا خـود   كنـد  مـي داند و فكر  مي   دانـد و او هـم البـد    دانـم و مـي   مي

 خواهـد شـد   از بارش مستطيل پـر    اين دايره عاقبت هوايش ابري است

هايي كـه   جاست كه آيا گسست اين سؤالاما  ،هاست ديگر رباعيمطابق با خوانش شعر 
 يـا تكلفـي   ؟كند مي؟ به زيبايي شعر كمك داردضرورت شاعر در نوشتن شعر ايجاد كرده، 

  تغيير؟ ايجاد براي است
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بين خوانش و نوشتن اين رباعي فرقي وجود نـدارد و همـان كـه خوانـده      كه ييجا ازآن
ي چنين اينهاي  ها فاصله جمله درميانهيچ ضرورتي وجود ندارد كه  ،شود مينوشته  شود مي

سلسلة معنا  كه اينبايست تغييري ايجاد كرد كه جدا از  مي ،ايجاد شود. اگر بنا بر تغيير باشد
 فقـط  شـود  ميديده  چه آناما در اين رباعي  ،حالوت شعر را نيز افزون كند كند را كامل مي

فـرم موجـه    ازنظـر ا و چـه  محتو ازنظركه چه  اي ريختگي هم ريختگي اَشكال است. به هم به
است موجب  هايي كه خود شاعر ايجاد كرده نتوانسته گسست كه ييجا ازآنرسد.  نمي  نظر به

  آورد.  شمار توان اين كار را در جهان ادب خالقانه به د نميشو تر بيشالتذاذ ادبي 
آري، غزلـي كـه    ات شـد غزلـي/   قصيده گفتيم: بلي/ قصد تو قصيده بود آن روز/ ولي/«

  ).68: 1388 (توكلي» غزلي كه مقطعش تيغ علي مطلعش غار حراست/ آري،
تـوان يافـت.    اين رباعي نيز براي شكستن زنجيرة سخن تـوجيهي نمـي  بيت نخست  در

قـدر ديريـاب    آن كـه  اينبه  توجهااما ب ،ها در ذهن شاعر دليلي داشته است شايد اين گسست
تـوان آن را يـك    فهـم نيسـت نمـي    قابل )حداقل با چندبار خوانش(است كه براي مخاطب 

  آورد.  شمار شكنانه به رباعي موفق در فضايي ساختار
 نويسـي  ديگرگونهكه براي  شود ميرباعياتي يافت  گاهيها  سروده گونه اين درميان لبته،ا

توان گفت اگر تغييـر سـاختار موافـق     حداقل مي ها نوآورياين  درموردتوجيه ذوقي دارند. 
صـورت يـك تكلـف يـا      ، درغيـراين شود مياندكي التذاذ ادبي ايجاد  ،مفهوم شعر نيز باشد

  .رود شمار مي بهيك تفنن  كم دست
 او بـا خـود   كنـد  مـي داند و فكر  مي   دانـد و او هـم البـد    دانـم و مـي   مي

 خواهـد شـد   مستطيل پـر  از بارش   اين دايره عاقبت هوايش ابري است
  

  شد سوي تو پل مي هبپرپرشدنش «
  شد قلبي كه به هر تپيدنش گل مي

  كوب تو شده در خواب پرنده ميخ
  اين ميخ
  اي كاش

  »شد اي شل مي لحظه
  )29: همان(
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ي آن هـا  عبـارت شكسـته دارد و   مصـرع پايـاني شـعر سـاختاري درهـم      ،باالدر رباعي 
چيزي را مطالبه » شدنِ شل«شعر در اين مصرع  كه اين به باتوجه .وار نوشته نشده است سلسله

تر بـا ارادة   تواند راحت مخاطب مي درنتيجه ،هم مطابقت دارند ، معنا و شكل شعر باكند مي
  بيند. اين نوآوري را خالي از لطف نمي رو، ؛ ازاينشاعر ارتباط برقرار كند

  ماند آمدشد ما به اين نفس مي«
  ماند بانگ جرس مينه قافله، نه 

  قافله؟ كو
  جرس؟ كو

  برهوت ... ... سكوت و
  »ماند كس مي در بين دو هيچ، هيچ

  )259همان: (

اول  بيـت  كـه  اين به باتوجه .دارد تجربة موفقيريختن شكل شعر  هم اين رباعي نيز در به
شعر با محتواي » كو جرس«و » قافله كو«جداكردن  ،گويد شعر از نيستي و جدايي سخن مي

 بـراين،  عـالوه بربستن اين دو از منظـرة شـعر اسـت.     شاعر مدعي رخت زيرا ،بيگانه نيست
درميان» سكوت و برهوت« قراردادن عبارت  بـا مفهـوم بيـت     كـه  ايـن ضـمن  «...»  عالمـت

. وقتي شـاعر در پايـان شـعر    است اي براي مصرع پاياني نيز سنخيت و تناسب دارد، مقدمه
 سـمت  بـه نيـز   را ذهـن  جدا از معنـاي شـعرْ   ،»ماند كس مي هيچ، هيچدر بين دو «گويد:  مي

  است. در مصرع پيشين ترسيم كرده«...»  كه شاعر با عالمت دهد سوق ميتصويري 
كارگيري تصـوير   به ،سرايي ايجاد شده است ي فرمي كه در دنياي رباعيها نوآورياز ديگر 

 گـاه  آن كنـد،  ي ديدن تصويري آماده مـي ده را براست. يعني شاعر ذهن خواننها مصرع دركنار
  كه مكمل معني جمله است. كند ميتصويري را به آن ضميمه  از يك مصرع يا يك بيت  پس

  

  )9: 1386 (زبردست

[تصوير هواي ابري] گونه اينيك بوم و هواي قامتي 
(!) گونــــه ايــــنيــــك دايــــره و اقــــامتي   

ــد     ــاكنانش دارنـ ــه سـ ــش كـ ــهر بكـ ــك شـ يـ
ــي   ــان عالمتــ ــاي سرشــ ــنجــ ــه ايــ )(؟گونــ
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را  چـه  آنشـاعر   كه طوري به ؛اند كردهتصوير و كالم سنخيتي يگانه پيدا  ،در رباعي فوق
گويد. نقاشي و شعر خاسـتگاهي مشـترك دارنـد و     مي ،بيند ميرا  چه آنبيند يا  مي ،گويد مي
  .اند كردهبلند  هم سر  اره درطول تاريخ هنر باوهم

نگران آن بوده است كه مخاطب عام تصوير ذهنـي   شاعر دل ،در اين شعر رسد مي  نظر به
كـار   دليـل، بيند، احساس كند. به همين  را شاعر مي چه آندرنيابد و نتواند  خوبي بهشاعر را 
جـدا از   تـا  كند مينيز ترسيم  ييتابلو شعرش يها مصرع دركنار ودهد  انجام مياي  خالقانه

  .باشدمكمل معني شعر نيز  ،فلسفي كه دارد ةصبغ
 بنويسـم » نبـين « از هرچه كه گفتنـد    قدر از زمين بنويسم هسخت است چ

 چـين بنويسـم   تنها يـك بيـت نقطـه      عمـر سـكوت   حاال بايد تقاص يـك 
   )138: 1387 (محمدپور

مقتضـاي   به(دهي به ابيات شعر  اما شكل ،اندازة خود شعر دارد  تصوير در شعر قدمتي به
اي است كه ميان شاعران معاصر رواج يافته است. ايـن شـيوه در    هنر تازه )و محتواموضوع 

اما هرگاه در خدمت موضوع و معنا باشد، يعنـي بـين    ،رسد مي  نظر بعضي اوقات ناموجه به
  بود.  ، بديع و مليح خواهدكندشكل نوشتن شعر و معناي شعر پيوستگي برقرار 

  كاربست عالئم نگارشي 5.2.3
اسـتفاده از عالئـم نگارشـي     اند، برده  كار بهيي كه شاعران معاصر در شعر ها نوآورياز ديگر 

 عالئـم جـايي   جابـه گـاهي   ،هاي زبان فارسي در جملهشعر است.  تر بيشمناسب براي فهم 
 رو، ؛ ازايـن شـود  ديده مي ويژگي. در رباعي معاصر اين دهد  مي تغيير را نگارشي معناي شعر

 )كارانـه  هـاي بـدعت   منـدي  بـا بـازي   راه همبعضاً (نوعي نوآوري  اين ويژگيتوان گفت  مي
ان سـراي  ربـاعي امـا   ،گرفته است رباعيات كهن اين كار صورت نمي درميان. رود شمار مي به

  :دهند مي ها اين كار را انجام كردن حدود يا بعضاً لحن جمله امروز گاهي براي مشخص
 »هميشه در هچل افتادهيك مرد «   من قرعه بـه نـامم از ازل افتـاده:   
 مثل مگسـي كـه در عسـل افتـاده       در عشق تو بدجور گرفتار شـدم 

   )25: 1378 (صفربيگي
 را يك ضرورت احساس كرده«»  شاعر در مصرع دوم استفاده از عالمت ،در رباعي باال

تفسير درواقع، در اين عالمت قرار دارد  چه آن شود ميبا اين كار خواننده متوجه  زيرا ،است
  .شده استاست كه در مصرع اول بيان » من«اي از همان  تازه
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 ـ در عشق به ديگران مردد كه شدي   ـ  ها بـد كـه شـدي    محله با ساير هم
 از حاشــية خانــة مــا رد كــه شــدي   كـس بـو نبـرد    طور بيا كه هـيچ  يك

   )17: 1383 (مرادي

پيوسـتگي معنـا و لحـن را مطالبـه      ي اول و دومهـا  مصرعدر پايان » ـ« رعايت عالمت
يـا   آور شـود بـه خواننـده شـيوة قرائـت شـعرش را يـاد       كـه  اينگاهي شاعر براي  .كند مي
لحن را طوري معرفي كند كه خواننده در خوانش و فهم شعر دچار سـردرگمي   ،ديگر بيان به

  .كند ميها را مشخص  ها و پيوست شعر گسست گذاري درحدود نشود، با عالمت
 »ارصـاد و تسـهيم  «صـنعتي بـه نـام     ،در ادب كهن فارسي »بديع«صنايع معنوي  ندرميا

وبوي تفـنن   رنگاين صنعت گاهي  ،البته .استي خالقيت شعرهاي  هوجود دارد كه از نشان
  : اند كردهتعريف  گونه اينگيرد. اين صنعت را  خود مي بهنيز 

طوري  نسق كالم را بهدو اصطالح است براي يك صنعت بديعي، يعني اجزاي جمله و 
طبع و ذوق يك قسمت آن را بشنود، خـود   ترتيب داده باشند كه چون شخص صاحب

  ).277: 1388 (همايي ريابد كه قسمت بعدش چه تواند بودد

امـا در برخـي    ،شـناخته شـده اسـت    تـر  كماين صنعت امروزه حتي براي اهل ادب نيز 
نمـون   خالقانة قدما ره سوي همان كار را بهاست كه ذهن   رفته  كار هايي به ها خالقيت سروده

. طبق تعريف، ارصاد و تسهيم آن است كه شاعري انتظار داشته باشد خواننـده يـك   كند مي
امـروز گـاهي از كـاري     سراي رباعيتوان گفت شاعر  قسمت از شعرش را حدس بزند. مي

اما  ،خواند ها مي توزن و ديگر ضرور شعرش را با رعايتشاعر  :گيرد فراتر از اين بهره مي
خوانندة آشـنا   دارد كهتوقع  شاعر .گذارد ناتمام مي«...»  عالمت ايك مصرع يا يك بيت را ب

  با روح شعر باقي آن را در ذهن خود حدس بزند.
 در كوچ به شوق آن نشستم كه پـدر ...    من قلك خويش را شكستم كه پدر ...

 حسرت آن دوچرخه هستم كه پدر در   سال از آن روز گذشـت  ودو امروز سي
   )45: 1391 (صفربيگي

  ... پاييز
  ... درخت

  ... باد
  وبري برگ بي
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  ... شب
  ... صاعقه

  مه
  پرنده و دربري

  كابوس چنان است كه در باغ زمان
  هر شاخه به دست خويش دارد تبري

  )28: 1388 (زبردست

رواج يافتـه   شته،اي ندا گذشتة خط فارسي سابقه كه در ،اين شيوه نيز ،هاي اخير در سال
نمايي  معناي راه . رعايت اين عالئم بهآيد مي  شمار شكني قالبي به نوعي سنت درواقعو  است

 ،رود  ركـا  جاتر بـه  هتر و ب با شعر است. هرچه اين عالئم دقيقبرقراركردن  مخاطب در ارتباط
زدايي از بافـت   گاهي اين عالئم براي ابهام. شود ميتر روشن  تكليف خواننده با شعر راحت

در هر دو حالـت   هرحال، به. رود مي  كار بهدهي به شاكلة بيروني شعر  معنا و گاهي براي فرم
  نمايي دارد كه در رباعي پيشينيان سابقه ندارد.

  هاي طوالني رديف 6.2.3
طـوالني اسـت.    هاي رديفهاي رباعيات برخي از شاعران معاصر استفاده از  يكي از ويژگي

ربـاعي فرصـت و    كـه  ايـن  به باتوجهاما  ،بخشد گيراتري مي آهنگشعر رسايي و به اين كار 
اگـر رديـف    ديگـر،  بيان به. كند مي راه همدشواري  كار را با ،سازد مجال كوتاهي را فراهم مي
، زيـرا او  تر خواهد شـد  مها ك شاعر براي ديگر هنرآفرينيفرصت يك رباعي طوالني باشد، 

مجـالش را در   تـر  بـيش ناگزير است عرصة اركان شعرش را با واژگان رديف تنگ كنـد و  
  اختيار رديف قرار دهد.

 ريخـت » دوستت دارم«قدر  هريز چ يك   ريخـت » دوسـتت دارم «قـدر   هپاييز چ
ــتت  ــم در دسـ ــتة دلـ ــان شكسـ  ريخـت » دوسـتت دارم «قدر  هميز چ بر   فنجـ

   )22: 1387 (صفربيگي

ويـژة شـعر معاصـر بـه موسـيقي شـعر دانسـت.         توجةگيري را بايد نتيجة  بهره اين
خـوش همـين    شعر كالسـيك نيـز دسـت   ديگر ي ها قالب در عصر حاضر، كه ييجا ازآن

طوالني صـرفاً خـاص ربـاعي امـروز      توان گفت استفاده از رديف ، نمياند شدهنوآوري 
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. شـود  ديـده مـي   تر بيششخصه در آن تر رباعي اين م فضاي كوتاه به باتوجهلبته، است. ا
ايـن قالـب شـعري را     توان گفت اين كـنش  ميتر رباعي،  به عرصة تنگ باتوجه ،درواقع
  .كند مندتر مي موسيقي

ــد دوســتت دارم توســت    اين دل كه شهيد دوستت دارم توسـت  ــه امي ــا ب  تنه
 اجــراي جديــد دوســتت دارم توســت   بـارد  باران كه بـه روي شـعر مـن مـي    

   )51: 1391 صفربيگي(
 تــر آمــد از آب  دســتان تــو پــاكيزه     خورشـــيد نگـــاه تـــو برآمـــد از آب

ــد از آب     رب چشمان تـو را ديـدم و گفـتم يـا     ــور درآم ــم ح ــوا ه ــن ح  اي
  )29: 1383 (مرادي

رباعي شعري است كوتاه كه اگر رديف شود ميهاي تنگ شناخته  در ميدان شاعر خوب .
 مفـاهيم مـدنظر شـاعر بـا    اداي نشـين بشـود،    دلنيز  آهنگ كه هرچندطوالني داشته باشد، 

ين كلمـات و بيـان   تـر  كـم گيـري از   هنر يك شاعر بهـره  د.وش مي راه همتري  بيشدشواري 
  ترين معاني است. عميق

ــاد    ــو ب ــديم ت ــزار تق ــوش ه ــاد      آواز خ ــو ب ــديم ت ــار تق ــبزترين به  سرس
ــزار    اي است روييدن عشق گويند كه لحظه ــآن لحظــه ه ــواب ــديم ت ــاد ر تق  ب

  )35: 1391 (ميرافضلي

اما اين بدين  ،طوالني دارند هاي رديفمعاصر  برخي از رباعيات ،گفته شدكه طور همان
رباعيات معاصر  درميان. دشته باشها اين وضعيت را دا سروده ةمعنا نيست كه رديف در هم

دهـد.   خود را انجـام مـي  با قافيه رسالت  فقطكه  شود ميحتي رباعي بدون رديف نيز ديده 
درنتيجه انـدكي   ،كنند را بهتر منتقل مي آهنگلحن و  داراي رديف رباعيات كه اين به باتوجه

نشستن. در  به دل تر بيشاي است براي  و اين خود بهانه دنشو ميتري عرضه  در پوشش زيبا
 تـا  كند ميكمك  ،زاييدة تكرار رديف طوالني شعر است تر بيشموسيقي كه  ،دو رباعي زير

  بر دل اثر كند.  تر بيشآهنگ شعر  ضرب
 در بنــد كمنــد بــود داد دل مــا      در زلف تـو بنـد بـود داد دل مـا    
ــس   اي داد به داد دل ما كـس نرسـيد   ــا  ازب ــود داد دل م ــد ب ــه بلن  ك

  )94: 1387 پور (امين
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 اسـت  آرامش تو بـه آب پهلـو زده     است  حرف تو به شعر ناب پهلو زده
 اسـت  چشم تو به آفتاب پهلـو زده    ات از سپيده مشـهورتر اسـت   پيشاني

   )132: 1388 (هراتي

ر ت ، اقبال بيششود ميمعاصر ديده  سراي رباعي اعراندرميان دفتر شعر ش چه آنبنابراين، 
 تـر  بـيش توان گفت ربـاعي معاصـر    مي كه طوري به ؛هاي داراي رديف است به سرودن شعر

قافيـه   دركنـار رديف  كه ييجا ازآندهد.  چون به استقبال مخاطب اهميت مي ،گراست رديف
تـر باشـد بـه     طبيعتاً هرچـه طـوالني   كشد، مير دوش موسيقي شعر را ب بخش بزرگي از بار

. رديف در شعر فارسي متولد شـده و از  خواهد كردي تر بيشمندكردن شعر كمك  سيقيمو
 بسامدي نياز بوده، تر بيشهركجا به موسيقي  ،ارسيهاي ف ابداعات ايرانيان است. در منظومه

تر بوده اسـت. در ربـاعي معاصـر نيـز رديـف جايگـاه        رديف باالتر و شكل رديف طوالني
در بسـياري از مـوارد    ،در اكثـر رباعيـات رديـف حضـور دارد     كه اين بر عالوهاي دارد.  ويژه
  رود.  مي  كار انتقال موسيقي شعر به برايشكلي طوالني  به

  
  گيري نتيجه. 4

اسـت. ايـن تغييـرات در    داشـته  زباني و قالبي بسيار  شعر فارسي تغييرات ،در عصر حاضر
تـوان گفـت ربـاعي     مي كه چناني شعر سنتي ازجمله رباعي مشهود است. ها قالببرخي از 

خـوش   دسـت  شـدت  بـه موضـوع و محتـوا داشـته،     ةبر تغييراتي كـه در حـوز   امروز عالوه
تـوان   اين تغييرات را مي ،است. در يك نگاه كلي هاي فراوان قرار گرفته و بدعت ها نوآوري

  به چند دسته تقسيم كرد:
ي شـعر  هـا  قالباز زبان تغييريافتة برخي از  تبعيت زبان رباعي به ،طبق يافتة اين مقاله ـ

از آن موردتصرف شاعران قرار گرفتـه اسـت. ايـن     تر بيشكهن ازجمله غزل و حتي 
و برخي  ،واژگان تازة امروزي شدنردا، وجديد هاي سازي تركيبا ب تر بيشتصرفات 

  صورت گرفته است. وبازار كوچهاز اصطالحات 
 كـه  طوري به ؛شده است اي سروده مي شكل چهارقافيه احتمال زياد درابتدا به رباعي به ـ

گويـد:   اند. يافتة اين مقاله مـي  ناميده مي» خصي«اي را درابتدا رباعي  قافيه سه رباعيات
ولــي  ،انــد اي نيــز ســروده رباعيــات چهارقافيــه امــروزه برخــي از شــاعران معاصــرْ

 ،اسالف رباعي باشـد  ةكه نشانة تبعيت از تجرب رسد اين سرايش بيش از آن مي  نظر به
  نوعي تفنن شاعرانه است.



 143   جلوة تحوالت زباني و قالبي در رباعي معاصر

ي رباعي در هنگام نوشتن، ها مصرعبريدن  )هاي نيمايي شكل سروده به( نويسي زيرهم ـ
ديده  رباعيات مجموعهسرايان امروز است كه در برخي از  ي رباعيها نوآوري نوعي از

  رسد. نمي  نظر مندانه به ها جز درموارد اندكي ذوق اما اين گسستگي ،شود مي
هـاي   . ايـن شـكل  انـد  كـرده مختلف عرضـه  هاي  لشك  رباعي را به شاعرانْ از برخي ـ

اما گـاه ماننـد    ،است يك تفنن غيراديبانه و ناموجه باقي مانده درحدگوناگون، گاهي 
  رسند. مي  نظر زيبا به اند شدهبا تصوير ارائه  راه همهايي كه  برخي رباعي

فرم و ساختار،  لحاظ بهآورد كه در عصر حاضر   شمار يي بهها قالبرباعي را بايد جزء  ـ
اسـت. امـروزه،    شدهنوآوري و بدعت خوش  دست شدت به ،در دو دهة اخير ويژه به

رباعي  كه اين به باتوجهاما شود،  ديده ميي شعر فارسي ها قالبشكني در اكثر  ساخت
 .رسد نظر مي بهتر  تغييرات در آن عيني، اين شود ميتري عرضه  در فضاي كوتاه
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