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  چكيده
يكي از . تاكنون، تحوالت متعددي را از سر گذرانده استشعر معاصر ايران از نيما 

هاي نوآيين، پست مدرن است كه در دهة هفتاد تحـت تـأثير تحـوالت      اين جريان
انـد؛ امـا     هاي بسياري براي آن برشـمرده   مؤلّفه. غرب، در ادبيات فارسي مطرح شد

بـي متمـايز   هـاي اد   اي كـه شـعر پسـت مـدرن را از ديگـر جريـان        ترين مؤلّفه  مهم
هاي زباني، معناگريزي،   گرداند، شالوده شكني است كه در قالب گرايش به بازي  مي

پست مدرن ها از ميان . يابد  نمود مي... شكستن فرم، چندصدايي، گسست روايت و
هـاي    ها شيوه  آن. هاي زباني گرايش دارند  عناصر شعر، بيش از همه به زبان و بازي

گيرند كه يكـي از    سازي زبان به كار مي  به ايجاز و برجسته مختلفي را براي رسيدن
كوشد تا بـدين    اين پژوهش مي. هاي پياپي عناصر كالم است  شان، حذف  ترين  رايج

هاي حذف در شعر پست مدرن كدامند؟ در   ها و انگيزه  پرسش پاسخ دهد كه شيوه
چهـار شـيوه   هـاي پسـت مـدرن، شـگردهاي حـذف در        اين مقاله با بررسي غزل

حذف فعل، حذف بخشي از كلمه، حـذف جملـه يـا    : شناسايي شده كه عبارتند از
هـاي روان شـناختي، تعليـق     چنين انگيـزه   هم. ها  بخشي از آن و فشرده كردن جمله

هاي شاعرانه، ابهام افكنـي،   كردن انديشه  معنا، قافيه سازي، عينيت بخشي و نمايشي
ترين كاركردهاي هنري و بالغي اين گونه   توان مهم  ايجازآفريني و چندمعنايي را مي
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  .هاي زباني، ايجاز  پست مدرن، غزل، حذف، بازي :ها  كليدواژه
  
  مقدمه. 1

دارد تـا مفـاهيم را در كلمـات كمتـر       تر پيام، آنان را وامي  حساسيت شاعران در انتقال سريع
را در ظرف كلمات كمتر فشرده كننـد و چـون نـوع و     بگنجانند و به عبارت ديگر، مفاهيم

تعداد كلمات در انتقال و فهم پيام، تأثير شگرفي دارد، با گرايش به اقتصاد زباني از اطناب و 
بـدين  . سازند  نمايند و با حذف اجزاي كالم، زبان را با ايجاز آراسته مي  درازگويي پرهيز مي

ت    هاي ت  سبب، حذف به عنوان يكي از شيوه هـاي    سريع در انتقـال پيـام، امكانـات و موقعيـ
. دهـد   اي را براي كاربرد و كاركردهاي هنري عناصر كالم در اختيار شاعر قرار مي  العاده  فوق

نظـران حـذف اجـزاي      شايد به سبب همين كاركرد هنري حذف باشد كه بعضي از صاحب
بنـدي    را نخستين بخش از تقسيم و ايجاز) 52: 1968رماني،(كالم را از مقولة بالغت دانسته

رماني نخستين كسي اسـت كـه بـا ديـد     ). 76: همان(اند  دهگانة علوم بالغي به شمار آورده
). 247: 1953خفـاجي، (بالغي به حذف نگريسته و نام صـنعت ايجـاز بـر آن نهـاده اسـت     

جرجاني در حدود بيست و دو صفحه از كتـاب دالئـل االعجـاز خـود را بـه ايـن مبحـث        
: اص داده و ضمن تشبيه صنعت حذف به سحر، آن را شيواتر از ذكـر دانسـته اسـت   اختص

اين بابي است كه شيوه ي آن دقيق و جايگاه آن لطيف و كـار آن شـگفت آور اسـت وبـه     «
تر از ذكر كردن و سكوت،   سحر شباهت دارد؛ چرا كه تو مي بيني كه ذكر نكردن آن، فصيح

بيني كه با سخن نگفتن، گوياتر از حـال سـخن گفـتن      سودمندتر از بيان است و خود را مي
ت   ). 105: 1987جرجـاني، (» ترين بيـان را داري   هستي و با بيان نكردن، كامل در بـارة اهميـ

ايجاز و حذف معتقدند گاهي اهميت حذف يك كلمه، بيشتر از ذكر آن است؛ زيرا بـا بيـان   
ال آن كه حذف آن، به سبب ايجاد شود، ح  يك واژه، ذهن مخاطب تنها متوجه يك معني مي

بـرد و همـين كنكـاش در كشـف معـاني، لـذّت         ابهام، ذهن را به سوي معاني مختلف مـي 
  .  كند  مخاطب را افزون مي

با ظهور نيما و دگرگوني در قالب و ساختار زبان شعر از يك طرف، توجه بـه ايجـاز از   
گروهي از آنان كـه همـواره در    .طريق حذف عناصر ادبي مورد استقبال شاعران قرار گرفت

سازي زبـان بودنـد، ايجـاز را      هاي تازه براي هنجارهاي زبان معيار و برجسته  پي يافتن شيوه
هـا در    هرچند بعضـي از آن شـيوه  . عنوان يكي از شگردهاي زباني مورد توجه قرار دادند  به

هـاي    توان نمونه  نو بوده و نميها، تازه و   اي از آن  شعر كالسيك فارسي سابقه داشته، اما پاره
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هاي ادبي پس از نيمـا، شـاعران     آن را در متون كهن پيدا كرد؛ از طرف ديگر، از ميان جريان
سازي زبان از طريق حذف عناصر جمله،   اي دارند و برجسته  پست مدرن به حذف نگاه ويژه

بسـامد بـاالي   . كننـد   ميقدر اهميت دارد كه گاهي حتي مضمون را فداي زبان   براي آنان آن
هـاي بالغـي و     ها را با انگيـزه   دهد كه شاعران، آن  انواع حذف در شعر اين جريان نشان مي

از ايـن رو، نقـد و   . گردند  تر شدن سرودة خويش مي  گيرند و موجب هنري  هنري به كار مي
هـاي حـذف را در     ها و انگيزه  كوشد تا شيوه  تحليل آن مهم و مفيد است و اين پژوهش مي

  .شعر پست مدرن مورد بررسي قرار دهد
  

  هاي پژوهش  پرسش. 2
  هاي حذف در شعر پست مدرن كدام است؟  شيوه. 1
  ها و كاركردهاي هنري حذف در شعر پست مدرن چيست؟  انگيزه. 2

  
  روش پژوهش. 3

هـاي پسـت مـدرن      هايي از غـزل   تحليلي و واحد تحليل بيت–روش اين پژوهش توصيفي
  .است كه حذف عناصر جمله در آن صورت گرفته باشد

  
  حدود پژوهش. 4

يا الكترونيكي ) كتاب(هاي چاپي  حدود اين پژوهش اشعار شاعران پست مدرن بوده و نسخه
جا كه سيدمهدي موسوي، نخسـتين بـار     از آن. شاعران يادشده مورد استناد قرار گرفته است
هاي شعر و جلسات نقد، راه را بـراي    ري كارگاهغزل پست مدرن را مطرح نمود و با برگزا

كساني چون فاطمه اختصاري، الهام ميزبان، بهمن انصاري و علي كريمي كاليـه گشـود، در   
هاي كاركرد هنري حذف در غزل پست مدرن، از اشعار اين شاعران استفاده   استناد به نمونه

خـم مـرغ كـه مجموعـه آثـار      چنين از كتاب الكترونيكي گريـه روي شـانة ت    هم. شده است
برگزيدة نخستين جشنوارة غزل پست مدرن است، بـه سـبب حضـور بسـياري از شـاعران      

هـاي كلـي شـعر ايـن       هاي موجود با ويژگي  پست مدرن از سراسر كشور و هماهنگي غزل
  .جريان، بهره برده شده است
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  پيشينة پژوهش. 5
هـاي ذيـل     نشد؛ امـا در مقالـه    فتههاي پست مدرن پژوهش مستقلي يا  دربارة حذف در غزل

  : صورت پراكنده بدان پرداخته شد  به
  .»سبك شناسي غزل پست مدرن«، )1391(خراساني، محبوبه و داودي مقدم، فريده. 1

نويسندگان در اين مقاله به تحليل سبك غـزل پسـت مـدرن از نظـر آوايـي، واژگـاني،       
الية نحـوي سـبك بـه ناتمـام مانـدن       نحوي، بالغي و ايدئولوژيك پرداخته اند و در بخش

اجزاي كالم در سه محور فعل ناتمام، حذف ادامة جمله و افعـال اشـتراكي اشـاره كـرده و     
  .اند  هاي رايج در اين محورها و كاركردهاي هنري آن را نشان داده  حذف
  .»پست مدرنيسم و شعر معاصر ايران«، )1384(طاهري، قدرت اهللا. 2

گيري پست مدرن در   هاي شكل  شناختي زمينه  ضمن تحليل جامعه نويسنده در اين مقاله
ل، سـاختمان،   : هاي كلي شعر اين جريان را در پنج بخش  غرب و ايران، ويژگي محتوا، تخيـ

هايي   وي در تحليل ساختار زبان با نگاهي انتقادي به نمونه. موسيقي و زبان تبيين كرده است
گونه شعرها را حذف عناصر زباني بـدون    يل ابهام ايناز شعر پست مدرن ايران، يكي از دال

  .داند  قرينة لفظي و معنوي به منظور شركت خواننده در توليد و بازآفريني معنا مي
 .»بررسي شعر پست مدرن فارسي«، )1393(خليلي، احمد. 3

گونه شعر را در سه سطح زباني، محتوايي و ادبي مورد بررسـي    هاي اين  نويسنده ضعف
هاي مختلف زباني شعر پسـت مـدرن،     ار داد و در بخش سبك زباني با برشمردن ويژگيقر

هاي پياپي و غيرمتعارف عناصـر زبـاني     هاي بسيار رايج اين جريان را حذف  يكي از ويژگي
  .دانسته كه سبب پديد آمدن ايجاز مخل و شكستن هنجار زبان عادي شده است

هـاي    هاي انجام گرفته، اين است كه در مقالـه   ويژگي يا تمايز پژوهش حاضر با پژوهش
هـاي    يادشده، در ضمن بررسي زبان شعر پست مدرن، اشاراتي كوتاه و انتقـادي بـه حـذف   

ها و كاركردهاي هنري حـذف    نامتعارف در اشعار اين جريان هم صورت گرفته، ولي شيوه
ه اميـد اسـت   در غزل پست مدرن به صورت مستقل و متمركز تحليل و بررسـي نشـده كـ   

  .ها دست يابد  پژوهش حاضر به آن
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  چارچوب مفهومي پژوهش. 6
  پست مدرنيسم 1.6

گرايي و خرد محـوري    عقل«. جنبش پست مدرنيسم محصول ناكارآمدي دوران مدرنيته بود
عقل و غالباً خرد رسمي، داور اعظم است و بـا  . آيد  ركن اصلي جامعة مدرن به حساب مي

پردازد و اين همان چيزي است كه   ها مي  به قضاوت در بارة امور و پديده بينشي سوداگرايانه
هرچند ايـن  ). 341: 1389باباچاهي،(»گردد  ها واقع مي  هدف حمله و انتقاد پست مدرنيست
هاي آن تحقّق نيافـت و دو جنـگ ويرانگـر      اند، اما آرمان  دوره را عصر استيالي خرد دانسته

ويژه خرد نوين تاخـت و    نيچه به اصول مدرنيسم به. ي را به بارآوردعدالت  جهاني و فقر و بي
بشر با تكيه بر عقل كـانتي، سـاير احساسـات و غرايـز را ناديـده گرفـت و       «اشاره كرد كه 

اشارات نيچه در ). 212: 1374احمدي،(» محصول اين خرد جز جنگ و ويراني نبوده است
او با بياني شاعرانه اشاره . ا جذابيت خاصي داشته  بيان انتقادآميز از عقل، براي پست مدرن

). 42: 1372نيچه،(»گر و پرخاشجوي  خيال، سخره  بي: خواهد  گونه مي  خرد ما را اين«دارد كه 
هـاي نخسـت قـرن      هاي آخر قرن نوزدهم و دهه  اغتشاش در انديشه، هنر و ادبيات در دهه
انيشتين و بعدها انديشمنداني چون فرانسوا ليوتار، بيستم و انتقادات تندي كه نيچه، هايدگر، 

اند، زمينه را براي پيدايش جنبش افراطـي    ژاك دريدا و ميشل فوكو به اصول مدرنيسم داشته
هـاي    اين جنبش ابتدا در رشتة معماري مطرح شد و بعدها به حوزه. پست مدرن فراهم كرد

پست مدرنيسم محصول جوامع صـنعتي  اگرچه . ديگر، از جمله شعر و ادبيات هم راه يافت
بنـا بـه   . و پيشرفته بود، اما به زودي در كشورهاي توسعه نيافته و سنتي هم گسترش يافـت 

شواهد و قراين، اين جنبش پيش از ورود به جوامع توسعه نيافته، در جوامع پيشرفته آغاز به 
اش   نسبي و تكامل يافته جا كه در كشورهاي سنّتي هنوز مدرنيسم به معناي  از آن. تزلزل كرد

نمودي نداشته، در نتيجه با بسياري از اصول فرهنگ، هنـر، انديشـه و اجتمـاع در تضـاد و     
  ).27- 28: 1389طيب،(تعارض قرار گرفت 

ها نبايد خود را محدود به استفاده از ابـزار و امكانـات عصـر      به اعتقاد پست مدرنيست
ها از   به نظر آنان مدرنيست. توان استفاده كرد  مي هاي پيشين هم  مدرنيسم كرد، بلكه از دوره

لذا، . عنوان مادة خام استفاده كرد  توان به  اند، در حالي كه از امكانات گذشته مي  گذشته بريده
آنان ). 320: 1378شميسا،(پست مدرنيسم دو بعدي و حتي چند بعدي يا چند وجهي است

دارند؛ چرا كه بـه زعـم     هاي بومي را هم پاس مي  ها، آداب و سنت  عالوه بر توجه به سنت«
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. اي از نعمات طبيعـي محـروم كـرده اسـت      ها عقالنيت مدرن، انسان اين عصر را از پاره  آن
طرح اين وجه از نظرية پست مدرنيسم، تلويحاً هشداري به بخشي از شاعران جوان ماست 

  ).365: 1389باباچاهي، (» كنند  كه به پشت سر خود نگاه نمي
  
  پست مدرنيسم در ايران 2.6

هايي را   داند و ويژگي  محمد مفتاحي، هوشنگ ايراني را نخستين شاعر پست مدرن ايران مي
كه محمد حقوقي براي شعر ايراني برمـي شـمارد، از قبيـل توجـه بـه اصـوات و عبـارات        

س و غريب آميزي نامأنو  معني، جسارت در كاربرد كلمات، توجه به تصويرسازي و حس  بي
گروهـي نيـز   ). 12: 1384مفتـاحي، (آورد  هاي شعر پست مـدرن بـه شـمار مـي      را از ويژگي

: 1384خواجـات، (خيـزد   هاي شعر رضا براهني بر مـي   معتقدند جريان پست مدرن از كالس
زمـان بـا ترجمـة آثـار       هـم  1370هاي پست مدرنيسم در ايران از سـال    نخستين نشانه). 45

رضـا براهنـي پيشـروترين شـاعر ايـن جريـان در ايـران        . مشاهده شد فلسفي و ادبي غربي
ها اصـول جريـان پسـت      اي با نام خطاب به پروانه  او با سرودن مجموعه. شود  محسوب مي

چرا من يك شاعر «هاي او در بارة شعر در مقالة   ديدگاه. ترها ترسيم كرد  مدرن را براي جوان
نيما وزن هجايي و اندازة مصراع «كند كه   ن مقاله عنوان مياو در اي. است  آمده» نيمايي نيستم

» كوشم تا شعر را از معنـي رهـا سـازم     را شكست، شاملو شعر را از وزن رها كرد و من مي
دهد كه شعر پست مدرن در ايران مبتني بر   اين سخن براهني نشان مي). 165: 1374براهني،(

پـردازان    شاعران ايران از معناگريزي با برداشـت نظريـه  كه برداشت   حال آن. معنايي است  بي
اي است كه از برداشت   در شعر پست مدرن غربي، متن به گونه«. غرب، تفاوت اساسي دارد

در . اي از معاني ممكن و احتمالي پديـدارگردد   سازد تا هاله  معناي واحد، خود را گريزان مي
و زباني وجود دارد كـه باعـث ابهـام هنـري     اين آثار بين عناصر متن، روابط عميق صوري 

كند و خواننده با توجه به تجربة ذهني   هايي گوناگون داللت مي  شود و هر دالي به مدلول  مي
كه در بسياري از اشعار پست مدرن   حال آن. ورزد  خود به كشف معاني احتمالي مبادرت مي

بـــودن مبـــدل  معنـــايي و مهمـــل  ايرانـــي، مـــتن از چنـــد معنـــايي بـــه مطلـــق بـــي 
  ).5- 6  :1384طاهري،(»شود  مي

نخستين نمودهاي شعر پست مدرن ابتدا در شعر سپيد پديدآمد و پس از يـك دهـه بـه    
هاي گستردة شاعران پست مـدرن در    فعاليت. ويژه غزل راه يافت  هاي ديگر به  مرور به قالب

عران جـوان را  فضاي مجازي و برگزاري چندين جشنوارة شعر پست مدرن، بسياري از شا
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تـأثير نبـود، امـا      متوجه اين جريان كـرد كـه در رواج و گسـترش آن در شـعر معاصـر بـي      
اي در فضاي شعر ايران درخشـيد، بـه     چون جرقه  گونه كه پست مدرنيسم در آغاز هم  همان
امروزه تنها تعداد كمي از شـاعران  . گونه خيلي زود محو شد و از نظرها ناپديد گرديد  همان
  . دهند  چنان به اين جريان اقبال نشان مي  هم

گروهي . روي هم رفته، ما با دو نوع واكنش متفاوت در برابر شعر پست مدرن مواجهيم
هاي خاص   مثابة يك ضرورت تاريخي و اذعان به ويژگي  با اثبات مشروعيت پست مدرن به

روهـي ديگـر نيـز آن را    داننـد و گ   اين جريان، آن را در شكوفايي شعر معاصر تأثيرگذار مي
هـاي غريـب و     عمق در برابر دستاوردهاي مدرنيتـه دانسـته و مؤلّفـه     واكنشي سطحي و كم

هـاي موجـود در شـعر      با اين حال، با توجه به نـوآوري . اند  ناهنجار آن را به باد انتقاد گرفته
انه بپذيريم سابقه است، بايد منصف  پست مدرن كه گاه در نوع خود در تاريخ شعر فارسي بي

  .توان اين جريان را كامالً طرد كرد و ناديده گرفت  كه نمي
  
  هاي شعر پست مدرن  مؤلفه 3.6

اند، با اين   هاي ادبيات پست مدرن به درستي معرفي نشده  علي تسليمي اعتقاد دارد مشخصه
كه معرفـي  علت اين امر آن است «. داند  شكني را مؤلّفة اساسي پسامدرن مي  حال، او شالوده

، نقـد  )از نظر برايان مك هيـل (عنصر مسلّط هستي شناختي در كنار عنصر معرفت شناسي 
از نظرگـاه  (، گرايش به نقطة صفر زبـان  )از ديدگاه ليوتار(هاي كالن و سخن محور   روايت
از ديدگاه بودريـار و  (مرزي ميان واقعيت و فراواقعيت و حتي برتري فراواقعيت   ، بي)بارت

گشـايي، بـاز     ، تعليق، فقدان گـره )از ديدگاه دريدا(، تعليق و غياب در برابر حضور )ديگران
انـد    افكنانـه   بودن متن، عـدم قطعيـت كـه بـراي متـون پسـامدرن ارائـه شـده انـد، شـالوده          

  ).278- 9: 1393تسليمي،(
اند كـه    هاي بسياري نيز براي شعر پست مدرن برشمرده  جز اين مشخصة اصلي، مؤلّفه  به

بينـي    عـدم ثبـات و پـيش   «: شكني دارند كـه عبارتنـد از    ها به نوعي ريشه در شالوده  همة آن
هـاي عجيـب و دور از هـم، رعايـت نكـردن        پذيري، آشفتگي و عدم قطعيت، ايجاد تقارن

هـا و    قراردادهاي جاري براي حروف چيني، نشانه گذاري و صفحه آرايـي، تلفيـق دغدغـه   
صورت بنايي بيهوده،   هاي زيباشناختي، نشان دادن جهان به  نوآوريهاي اجتماعي با   آشفتگي

پوسيده و رو به زوال، برخورد هجوآميز با جهان و عناصر معتبر در آن، نقد فرهنگ معاصر، 
تداخل و تركيب فرهنگ واال با فرهنگ كوچه و برداشتن مرز ميان ادبيـات روشـنفكري بـا    
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هـايي مثـل     چنين مؤلّفـه   هم). 221- 4: 1384فر،  انشايگ(ادبيات عاميانه و جلب مخاطب عام
هاي زباني، معناگريزي، شكستن فرم، ساختارشكني، چندصـدايي، گسسـت     گرايش به بازي

ترين   توان از عمده  را نيز مي... نظمي و  روايت، عدم توازن، توجه به طنز و هزل، اعتقاد به بي
توجه به ماهيت زباني مقالة حاضر، در ادامه،  هاي شعر پست مدرن به شمار آورد و با  مؤلّفه
  . هاي زباني كه حذف نيز يكي از عناصر آن است، مورد بررسي قرار خواهدگرفت  بازي

  هاي زباني  بازي 1.3.6
ها به مسألة زبـان    يابيم كه پست مدرنيست  هاي ادبي معاصر، در مي  با اندكي تأمل در جريان

هـاي زبـاني بـراي      هاي شعر پست مدرن، بـازي   ، از ميان مؤلّفهنگاه متفاوتي دارند، در نتيجه
تبار در باب زبان و نقـش آن، دو    ويتگنشتاين، فيلسوف اتريشي. يابد  ها اهميت خاصي مي  آن

وي ابتدا با ارائة نظرية تصويري زبان، معتقـد بـود كـه    . نظر متمايز از يكديگر را مطرح كرد
كشد، اما در مرحلة بعد، اين نظريه   عيت امور را به تصوير مينماست كه واق  زبان ابزاري واقع
به عقيـدة ويتگنشـتاين، زبـان    . هاي زباني را مطرح نمود  جاي آن نظرية بازي  را رد كرد و به

). 89: 1390نـدرلو، (توان آن را طبق يك الگوي ساده توضـيح داد   ماهيتي پيچيده دارد و نمي
گيرد و   پيچيدگي زبان، ارتباط آن را با حقيقت، ناديده مي فريد ريش نيچه نيز ضمن تأكيد بر

كند و با امور نفس االمري سر و كار ندارد، بلكـه    زبان به بيان حقيقت كمكي نمي«: گويد  مي
هـاي بـديعي، يعنـي      بخشد، آفرينش هنري است كـه در سـاية آرايـه     چه به زبان نيرو مي  آن

افزون بر . دهد  هاي جذّابي را در معرض ديد ما قرار مي  استعاره، مجاز، تلميح و تمثيل، رنگ
ايــن، روح زبــان را بايــد زنــي فريبــا و افســونگر دانســت كــه در پــي فــريفتن و چيرگــي 

ويتگنشتاين نيز با طرح نظرية زباني در صـدد برآمـد تـا    ). 220- 221: 1386ضيمران،(»است
هاي مختلف اسـت و    اي از بازي  بر اساس اين نظريه، زبان پيكره. مطلب أخير را آشكار كند

  . سازي زبان دارند  ها، سعي در برجسته  شاعران با به كارگيري خلّاقانة هريك از اين بازي
هـاي زبـاني     گويند متن پهنـة بـازي    ها در واقع به ياري ويتگنشتاين مي  پست مدرنيسم«
آنـان بـا   ). 272: 1374،احمـدي (»اي نـدارد   ها نقش سازنده  معنا در اين بازي. شمار است  بي

به عقيدة آنان زبان شـعر  . كنند  تأكيد عجيب بر زبان عمالً محتوا را از ساختار شعر خارج مي
: رضا براهني نيز بر همـين نكتـه تأكيـد دارد   . نبايد غير از خود بر معنايي بيروني داللت كند

). 115: 1374(»شعر سلطان بالمنازع اجراي زباني در خدمت هيچ چيز جز خودش نيسـت «
به عقيـدة  . ستايد  و آشفتگي زبان را مي) 190: همان(داند  چنين شعر را جنون زباني مي  او هم
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شـود و قـدرت زبـاني نيـز       هاي بالغي زبان مـي   هاي زباني جانشين قدرت  بازي«باباچاهي 
ر بعضي از متفكران غربي نيز چنين نظري دارند؛ به طو). 294: 1376(»يابد  تعريف جديد مي

  ).42: 1375ريكور،(داند  مثال پل ريكور شعر را زبان در خدمت زبان و نوعي بازي زباني مي
هاي ناتمام، حـذف پيـاپي عناصـر زبـاني       تصرف در نحو، ايجاد تعليق در جمله، جمله

هـاي    ترين نمونـه   از مهم... هاي لفظي و معنوي، ساختن افعال و مصادر جعلي و  بدون قرينه
ني است كه شاعران پست مدرن آن ها را براي برجسته كردن زبان شعر خـود  هاي زبا  بازي

  . گيرند  به كار مي
شايد يكي از عوامل بحران مخاطب در شعر سپيد، پست مدرن و انتقادهـاي فـراوان از   

رسـد در غـزل     هاي زباني باشد، اما بـه نظـر مـي     اين جريان ادبي، استفادة نامتعارف از بازي
ويـژه غـزل،     هـاي كالسـيك بـه     رفتار اين دسته از شاعران با زبان در قالـب . گونه نيست  اين

  .با اين حال، هيچ گاه غزل پست مدرن نيز از تيغ انتقادها به دور نمانده است. متعادل است
  
  حذف 4.6

  حذف از ديدگاه علم معاني 1.4.6
ايجـاز قصـر   . اند  علماي بالغت ايجاز را به دو قسم، ايجاز قصر و ايجاز حذف تقسيم كرده

آن است كه لفظ نسبت به معنا كمتر از مقدار معمولي باشد و دليل حسن آن، اين است كـه  
مقصود از ايجاز حذف نيز خودداري از ذكـر بخشـي از   . بر توانايي در فصاحت داللت دارد

: 1411تفتـازاني،  (كالم به خاطر هدف بالغي خاصي با وجود قرينة لفظي و يا معنوي است
هاي بالغي، كاركردهاي متعـددي را بـراي حـذف و      چنين گذشتگان در پژوهش  هم. )172

گـويي،    تفخيم و تعظـيم، اختصـار و گزيـده   : ها عبارتند از  ترين آن  اند كه مهم  ايجاز برشمرده
  ).115- 20: 1408زركشي، ... (تخفيف، بيان معناي گسترده، صيانت زبان از ذكر، ابهام و 

  اه علم دستورحذف از ديدگ 2.4.6
در . انـد   هـاي آن پرداختـه    تقريباً همة دستورنويسان به بحث و تحقيق در بارة حذف و شيوه

يسـان سـنتي و جديـد بـه اختصـار      اين بخش در تببـين مفهـوم حـذف، ديـدگاه دستورنو    
  .شود  مي  مطرح
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  حذف در دستور سنّتي 1.2.4.6
حـذف  ) 1: اند  تقسيم كرده احمدي گيوي و انوري حذف كلمه را در جمله به سه دسته

بنا بر عرف زبان در دعا و نفرين، اصطالحات نظامي، ورزشـي و عالئـم راننـدگي، ضـرب     
: 1390(حـذف بـه قرينـة معنـوي    ) 3حذف به قرينة لفظـي  ) 2هاي تعجبي   ها و جمله  المثل
ــان    ). 331- 332 ــرف زب ــه و ع ــاختمان جمل ــار، س ــت اختص ــل حــذف را رعاي ــان عل آن

او . كنـد   ها را به دو گروه كاسته و ناكاسته تقسيم مي  فرشيدورد جمله). 332: نهما(اند  دانسته
تـرين    از نظر او مهم. داند كه يكي از اجزاي آن حذف شده باشد  اي مي  جملة كاسته را جمله

شـود و ايـن امـر بيشـتر در       شـان حـذف مـي     هايي هستند كه فعل  هاي كاسته، آن  نوع جمله
او درجة رسايي سـخن و  . كنند  گيرد كه بر دعا و احساس داللت مي  يهايي صورت م  جمله

پـور نيـز در     خيام). 272: 1348(داند  هاي حذف برخي از كلمات مي  كثرت استعمال را علت
بحث از حذف، عالوه بر حذف اجزاي مختلف جمله، حذف حروف ربط، اضـافه و ادات  

هايي از شعر فارسي ذكـر كـرده، امـا از      نمونهاسناد را نيز از نظر دور نداشته و براي هريك 
  ). 140- 148: 1344(هاي حذف سخني به ميان نياورده است  انگيزه

  ساختاري/ حذف در دستور جديد 2.2.4.6
وحيديان كاميار حذف اجزاي كالم را به سه قرينـة لفظـي، حضـوري و ذهنـي وابسـته      

حذف به قرينة لفظي گوينـد؛ امـا اگـر    اگر حذف براي پرهيز از تكرار باشد، آن را . داند  مي
مطلب مسبوق به سابقه باشد و شنونده از سياق سخن به بخش حذف شده، پي ببرد، حذف 

از نظـر او  . گيـرد   نوعي ديگر از حذف با قرينة حضوري صـورت مـي  . به قرينة ذهني است
ـ . تواند باعث حـذف آن شـود    شدن هريك از اجزاي جمله نيز مي  اهميت تلقي  بي ه عقيـدة  ب

ها در روساخت جمله و با توجه به ژرف ساخت آن انجام   وحيديان كاميار اصوالً اين حذف
  ).127: 1392(گيرد  مي

  گرا  نقش/ حذف در دستور جديد 3.2.4.6
. اي براي اجتناب از حشـو   اي نحوي است و وسيله  هاليدي بر آن است كه حذف پديده

او حـذف را از نظـر   . ن يك يا چند عنصر استبه عبارت ديگر، حذف همان ناگفته گذاشت
حذف در گروه فعلي؛ ) 2حذف در گروه اسمي؛ ) 1: محلّ وقوع آن به سه دسته تقسيم كرده

  ).154: 1376نژاد،   كاوسي(حذف در جمله ) 3
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  هاي پست مدرن  هاي حذف و كاركردهاي هنري آن در غزل شيوه. 7
هاي زباني، شگردهاي مختلفي را بـه كـار     يچنان كه اشاره شد، شاعران پست مدرن در باز

ايـن دسـته از   . هـاي پيـاپي عناصـر كـالم اسـت       ها حذف  ترين آن  اند كه يكي از رايج  گرفته
شاعران، در بين انواع ايجاز مورد اشارة علماي بالغت، به ايجـاز حـذف گـرايش بيشـتري     

رسـاند، امـا     زبان آسيب مي ها هرچند گاهي مخلّ است و به هنجار  اين حذف. اند  نشان داده
هاي حذف و كاركردهاي   از اين رو، شيوه. توان كاربرد هنري آن را ناديده گرفت  گاهي نمي

  :توان به قرار ذيل مورد بحث و بررسي قرار داد  هاي پست مدرن مي  هنري آن را در غزل
  

  حذف فعل 1.7
: 1383قـويمي، (دارد  حركت وامـي پندارد كه جمله را به   شارل بودلر فعل را الهة حركت مي

ها به قرينة لفظي يا معنوي، شعر را به سـمت    با اين حال، گاهي شاعران با حذف فعل). 92
هاي حذف، به حذف فعل گـرايش    شاعران پست مدرن بيش از همة گونه. كشانند  ايجاز مي
  : دارند؛ مثل

ــاط حمــل شــود كــه شكســتني ــا احتي  ر گلو شكستهو جرينگ بغض كسي ديك  ...ب
  )16: 1389موسوي،(

، در مصـراع اول قابـل   »اسـت «، حـذف فعـل   »با احتياط حمل شـود «با توجه به قرينة 
، تصويرسازي در شعر را شدت »جرينگ و شكستن بغض در گلو«بيني است و كلمات   پيش
  :بخشند؛ اما در بيت زير  مي

ــاب دارافســرده مــي  ...خودت را چه بد رقـم اي واي سرنوشت   ...شــوي و ســراغ طن
  )83: 1386آريانا،(

   در مصـراع دوم قابـل حـدس   » زني  مي«در مصراع اول و » روي  مي«اگرچه حذف فعل 
كند و نشان دهندة افسردگي و شتاب   بوده و در ساختار زباني و انتقال پيام اختالل ايجاد نمي
هـا از لحـاظ     كـه ايـن حـذف   رسـد    براي رفتن به سوي طناب دار نيز است؛ اما به نظر مـي 

ساختاري زيبا ننشسته و هنري نيستند؛ ولي از يك طرف، چون به دار آويختن و خودكشـي  
، »چـه بـد رقـم   «و » اي واي«هـاي    خود از لحاظ ديني، ممنوع است و از طرف ديگر، قرينه
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هايي هستند كه بر ناپسندي و تحذير خودكشي داللت دارند، شـاعر بـا حـذف ايـن       داللت
، »نبايد سراغ طناب دار رفت«انديشد؛ يعني چون   مات به حذف خودكشي در زندگي ميكل

را حـذف  » زدن«، فعل »نبايد سرنوشت خود را بد رقم زد«آورد و چون   را نمي» رفتن«فعل 
  . ها از نگاه معناشناختي، هنري و زيباست  كند و اين حذف  مي

  كاركرد بالغي 1.1.7
  براي تعليق معناحذف فعل، تمهيدي  1.1.1.7

حالتي است توأم با بالتكليفي و انتظار كه خواننده يا بيننـدة  «: اند  در تعريف تعليق آورده
تعليـق  ). 380: 1381انوشـه، (»شود  اثر به دليل اشتياق به آگاهي از پايان ماجرا بدان دچار مي

ويـژه شـعر     شعر بهآيد، اما به نوعي با   هرچند از جمله عناصر روايت در داستان به شمار مي
اي كه در فرآيند انتقال پيام، اخـالل و تـأخير ايجـاد      ترفند شاعرانه. پست مدرن ارتباط دارد

گشايي تعليق منجر به نـوعي سـفيدخواني و     كنجكاوي خواننده براي گره«در نتيجه . كند  مي
يك تعليق در چه بسا ممكن است چندين حالت و معنا را براي پايان . شود  بازتوليد معنا مي

تواند با در نظر گـرفتن چنـدين معنـا، هرگونـه       پس خواننده با اتّكا به تعليق مي. نظر بگيرد
اي از تعليق   گونه). 22: 1391بتالب اكبرآبادي وصفايي سنگري،(»قطعيت معنايي را نفي كند

واننـده  آيد كه هدف از آن جلب نگاه خ  در اثر انحراف از كاركرد ارتباطي زبان به وجود مي
به خود زبان است؛ يعني نويسنده با كاربرد شگردهاي ادبي در سطح زبان، كاركرد ارتبـاطي  

حذف عناصـر  . اندازد  كند و معنا و مفهوم متن را در ذهن خواننده به تأخير مي  آن را كُند مي
  .كالم يكي از اين شگردهاست

هردو هنري و زيباست گاهي حذف افعال هم از لحاظ ساختاري و هم از لحاظ معنايي، 
عنوان مؤلّفة تمايزبخش در شعر پست مدرن ايـران    معنايي كه به  كه آن فرض بي  و جالب اين

مطرح شده، در اين دسته از اشعار وجود ندارد و شعر نه تنها كامالً بامعناست بلكـه از نظـر   
  :در بيت ذيلمضمون نيز به شعر سنّتي فارسي تمايل دارد، مثل رهايي از قفس تن يا دنيا 

 من را حالل كن به خدا پـر نداشـتم    ...گفتي بيا از اين قفس تنـگ لعنتـي
  )132: 1389موسوي،(

) 3بيا؛ ) 2گفتي؛ ) 1: »چهار فعل مذكور«هاي آن است كه داراي   پويايي اين بيت در فعل
باشـد و مخاطـب     مـي » پر بگيريم يا بيرون پريم«: »يك فعل محذوف«پر نداشتم؛ و ) 4كن؛ 
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گفت چـون شـاعر     تواند حدس بزند و شايد بتوان  ، مي»پر نداشتم«فعل محذوف را به قرينة 
، آن را بر زبان هم نيـاورده  »از اين قفس تنگ لعنتي بيرون نپريده يا پرنگرفته«در عالم خيال 

  :يا در بيت زير. تا تداعي آن، حسرت ايجاد نكند
 چيـــزي مقابـــل ترنـــت را گرفتـــه بـــود  شم خـيسكه مثل دو چ...خواستي فرار  مي

  )225: همان(

به خاطر نشان دادن توقف و ناتمام ماندن فـرار اسـت كـه تعليـق در     » كني«حذف فعل 
دريافت آن، توجه خواننده را به خود جلب كرده و او را به جسـتجو بـراي كشـف عنصـر     

كشف و دريافت از نظر هنري انگيزد و اين تالش خواننده براي   حذف و دريافت معنا برمي
  لذتبخش است

  كاركرد روان شناختي 2.1.1.7
  حذف فعل ابزاري براي مهار نفس و فروكاستن خشم 1.2.1.1.7

سيدمهدي موسوي، شاعر پست مدرن معاصر در غزلي گفتماني پرخاشگرانه كه بـين زن و  
  : كند  گيرد، از شگرد حذف افعال به صورت هنرمندانه استفاده مي  شوهري درمي
 گريـة مـادر  !خـواهم ـ جيـغ     طـالق مـي    خـواهم ـ سـاية سـياه پـدر ـ      طـالق مـي

 ...بــرو و يــادت باشــد كــه روزي آه اگــر  برو و يادت باشد خودت خـودت رفتـي
ــو هســتي گمشــو كثافــت هــرزه ــو دي  ...هـايش در   برو سراغ همان زن كه عكس  ت

 ...دهنــت را كــه حوصــله ديگــرببنــد آن  ات بــس كــنآيــد از قيافــهخوشــم نمــي
  )262: همان(

باشـند، يعنـي شـوهر بـا زبـان        شناختي داشته  هاي روان  توانند انگيزه  ها هم مي  اين حذف
بـرو و  «كاهد؛ مثـلِ    ها و رعايت سكوت، قدري از خشم و عصبانيت خويش مي  نياوردن آن

را در پايان بيـت قـرار   » برگردي«توان فعل محذوف   ، كه مي»...يادت باشد كه روزي آه اگر
را در پايـان  » ندارم«توان فعل   ، مي»...ببند آن دهنت را كه حوصله ديگر«: داد و يا در مصراعِ

باشـند و اسـباب     توانند انگيزة اخالقي داشـته   ها در بعضي موارد هم مي  اين حذف. قرار داد
بـرو سـراغ همـان زن كـه     « مهار نفس و خويشتنداري از ناسـزاگويي قلمـداد شـوند، مثـلِ    

ها حرمت زناشويي را حداقل در آن موقعيت رعايت   ، كه زن با حذف آن»....هايش در  عكس
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، »تـو ديـو هسـتي گمشـو كثافـت هـرزه      «هايي كـه در مصـراع     كند و بر شدت تندروي  مي
  .افزايد  نمي

يـادآور شـد كـه    شده در بارة غزل فوق، بايـد    هاي گفته  صرف نظر از كاركردها و انگيزه
ها در اشعار كالسيك تقريباً نامتعـارف اسـت، امـا      ها در پايان مصراع  گونه حذف  اگرچه اين
هـاي زبـاني، شكسـتن فـرم و       هاي اشعار پست مدرن، مانند بـازي   كه با ويژگي  نخست اين

ثانيـاً شـاعر بـا شـگرد حـذف افعـال، عـالوه بـر         . ويژه گسست روايـت سـازگاري دارد    به
وقفه و شتابزدة زن و شوهر، گسست ايجاد كرده و اين نكته   سازي، در دادوبيدادهاي بي  قافيه

انگارند، بـه    كنند و ادب و اخالق را ناديده مي  را كه طرفين دعوا سخنان همديگر را قطع مي
  .خوبي تصوير كرده است

  
  حذف بخشي از كلمه يا فعل  2.7

بخشي از كلمـات در شـعر اسـت كـه در      هاي شاعران پست مدرن، حذف  يكي از نوآوري
  .خورد  هاي ادبي كمتر به چشم مي  اشعار ديگر جريان

 تا كـي؟ ... توانم مي توا توانم ميمي  توي دنياي مجازي مي شود قـدري
  )90:همان(

ــوا ــا ديوانــــة ديوانــــة ديوانــــة ديــ اين هم نيست، با يك اسم زيبـاتر صـدايم   !نه  ..بيــ
  )293: همان(

  كاركرد بالغي 1.2.7
  سازي  حذف بخشي از كلمه، شگرد قافيه 1.1.2.7

افتـد و بـراي     هاي جديـد مـي    گاهي شاعر پست مدرن، هنگام سرودن به فكر ساخت قافيه
  :برد  دستيابي بدين هدف، به حذف پناه مي

 بگيــر در بغلــت بچــه مــوش تنهــا را  و صبح سرد سـياه سـقوط دنيـا را... 
 ...كه دست گرم تو را زير نم نم بـارا   ترسـمدختري كه ميمرا بغل بكن از

  )42: 1389ميزبان،(
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  .، قافيه ساخته است»باران«از آخر كلمة » ن«شاعر با حذف واج 
 دليل  و يك مجسمه كه شكسته ست بي  يك پوستر قديمي و يـك پنكـة عليـل

 ...و پايان پخش فيل پوستر، مجله، پنكه  پرم از خواب ناگهانمي...هايو دست
  )146: 1389موسوي،(

سازي، حذف كـرده    ، اساساً براي قافيه»فيلم«را از كلمة » م«شاعر در اين بيت هم ، واج 
  .است
ريخت، آن را با كلمات تاريخ و مـريخ    از فعل مي» ت«در بيت زير شاعر با حذف واج  

  .قافيه ساخته است
ــاب پــارة كــودك، علــوم يــا تــاريخ؟  هـــاي بـــه دنبـــال هـــيچ در مـــريخ ينهســـف  كت
ــده ــاره ش ــان پ ــودك، جه ــارة ك ــاب پ  ...خ... ري  هنوز از رگ تو روي عكس خون مي  كت

  )160: همان(

  كردن انديشه  اي براي نمايشي  حذف بخشي از كلمه، شيوه 2.1.2.7
هاي شاعرانه موجب حذف بخشـي از يـك كلمـه يـا فعـل        كردن انديشه  گاهي نيز نمايشي

شاعران پست مـدرن ايـن   . قدرت تأثير تصوير هميشه از بازگويي خبر بيشتر است. شود  مي
شناسند و بـراي ايجـاد تنـوع و تقويـت معنـا، آن را بـر خبـر مقـدم           خوبي مي  ويژگي را به

هاي شاعرانة خويش هسـتند و در    ها اغلب در صدد عينيت بخشي به انديشه  آن. شمارند  مي
هاي   هر چند اين شيوه از ويژگي. برند  ة حذف عناصر جمله نيز بهره مياين راه حتي از شيو

  :بنيادين هنر سينماست؛ اما در شعر نيز كاربرد فراواني دارد
ــرد ــقوط ك ــين س ــتة غمگ ــمان فرش  هـاي هـوايي بـه عمـق چـاه       از توي چالـه   از آس

 نگـاه  چيزي نمانده است بـه جـز چنـد تـا      هـاي خـيسچيزي نمانده است به جز بال
ــياه     ــ ...تـواتنها صداي يك خلبان ـ نـه نمـي ــة س ــق در جعب ــق ه ــداي ه ــا ص  تنه

  )101: 1389اختصاري،(

در حقيقت صـداي بريـدة خلبـاني را نشـان     » توانم  نمي«شاعر با حذف هجاي آخرفعل 
  .دهد كه هواپيمايش در حال سقوط است  مي
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  ام هي صداي دست  توي جمجمهپيچيده  ...ر...كه از هوش مي ر...دارم يواش واش
  ) 16: 1389موسوي،(

هوش شدن خويش را با مقطّع ادا كردن كلمـات و حـذف     شاعر در اين بيت، حالت بي
شـود كـه     كه در ذهن خواننده شخصي مجسم مـي   طوري  كند؛ به  ها تصوير مي  بعضي از واج

  رود  هوش ميگويد و از   هايش را بسته و كلماتي را بريده بريده مي  چشم
ــاده   زاده؟...امـا...امـا...قـا...آقـا...امام زاده ــه راه افت ــه ســرعت ب  پرايــد گــيج ب

 چطور جا مانده روي بغـض ايـن جـاده     زني كه روسري اش را گره زده بـه مـرد
  )64: 1389ميزبان،(

امـام  «: گويد  گذرد، مي  در اين شعر، زني كنار جاده ايستاده و به پرايدي كه از كنارش مي
بـه  » !امام زاده آقا«حدي است كه تنها تكواژهايي از   اما سرعت گيج كنندة پرايد به» !زاده آقا

  .رسد  ، به گوش راننده مي»زاده... اما... اما... قا... آقا« صورت 
خوابيده خرس قطبي من توي اسـتوا   هـاي وانه با چشم...دارم نگاه مي ك 

  )54: 1389اختصاري،(

انگـار  . نيمه باز نشان داده اسـت ) كنم  مي(هاي خود را با به پايان نبردن فعل   شاعر چشم
  .اين فعل چشم شاعر است كه نيمي از آن گشوده است و نيم ديگر آن بسته

  :در بيت
ــر نمــي ــيديگ ــر نم ــوانم ديگ ــوات  هام  حالم دوباره خورده به هم از نوشته  ...ت

  )11: 1386قريشي،(

بـه  » تـوا   نمـي «بـه صـورت   » توانم  نمي«گذاشتن فعل » ناتمام«با » ناتواني خود را«شاعر 
  .آميز به تصوير كشيده است  نمايش گذاشته و آن را به صورت اغراق

  
  حذف جمله يا بخشي از آن 3.7

هاي پست مدرن، حذف جمله يا بخشي از آن اسـت و    هاي گسترده در غزل  يكي از حذف
كنند، امـا خللـي     هاي خود را فشرده و كوتاه مي  درن با اين شيوه انديشهپردازان پست م  غزل
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شـوند،    ها گاهي با قرينه واقع مي  اين نوع از حذف. نمايند  در ساختار معنايي شعر ايجاد نمي
  :مانند

 پشت پا زدن به من هنر كـه نيسـت    ...تو هـم آمـدي كـه مثـل ديگـران
  )24: 1382موسوي،(

تو هم آمدي كه مثل ديگران به من پشت پا «خواست بگويد كه   اول ميشاعر در مصراع 
، در حقيقـت  »پشت پا زدن به من هنر نيست«، اما وقتي در مصراع دوم تأكيد كرده كه »بزني
  .اي براي دريافت حذف بخشي از جمله در مصراع اول است  قرينه

 ولي از كدام راه؟ ...كني كه   تو سعي مي  شـوممن بيت بعد روي رگت تيـغ مـي
  )112: 1389موسوي،(

يـابي    هاي كشف و راه  ، قرينه»كردن و كدام راه  سعي«و » شدن روي رگ  تيغ«در اين بيت 
؛ امـا از  »خـود را نجـات دهـي   «كني   اند؛ يعني تو سعي مي  مخاطب به اركان محذوف جمله

  .  پذير نيست  كدام راه؟ راهي كه وجود ندارد و نجات تو امكان

  كاركرد بالغي 1.3.7
  افكني  حذف جمله، ترفند ابهام 1.1.3.7

ابهــام نــوعي ايجــاد اخــالل در معنــا بــه هنگــام برقــراري ارتبــاط بــين مــتن و مخاطــب  «
هاي ادبي جديد، ابهام نه تنها نكوهيده نيست، بلكه اگـر    در نظريه). 13: 1391شيري،(»است

يباشناسـانة مـتن شـود، بـاارزش و     هاي ز  موجب كوشش ذهني مخاطب براي دريافت جنبه
آورنـد و    شـمار مـي    اي كه امروزه، ابهام را جوهر ذاتي متن ادبـي بـه    گونه  به. هنرمندانه است

ارزش هنري و راز ماندگاري آثـار جاودانـه، بسـته بـه ميـزان ابهـام موجـود نهفتـه در آن         «
انـواع مختلـف    فرشيدورد نخستين كسي است كه ابهـام را بـه  ). 17: 1387فتوحي،(»هاست

پس از او معدني، نگار داوري و باطني نيز بدين مسـأله پرداختنـد، امـا تقسـيم     . تقسيم كرد
او در كتاب درآمدي بر معني شناسي فصلي . بندي صفوي با پژوهش حاضر در ارتباط است

يـك واحـد زبـان در بافـت     «را به داللت چندگانه اختصاص داده كه بـه عقيـدة او، يعنـي    
صـفوي ابهـام را در دو   ). 209: 1383صـفوي، (»بيش از يك تعبير داشته باشـد  اش  كاربردي

سطح واژگـاني و نحـوي بررسـي كـرده و ابهـام نحـوي را داراي دو زيرطبقـة گروهـي و         
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در پديد آمدن ابهام ساختاري، عامل حذف بيش از هـر عامـل   «از نظر او . داند  ساختاري مي
  ).220: همان(»ديگر دخيل است

اي اتفـاق    له يا بخشي از آن در شعر پسـت مـدرن بـدون هـيچ قرينـه     گاهي حذف جم
كند و هم تفكر خواننده را براي كشف اركان محذوف   اين حذف هم ابهام ايجاد مي. افتد  مي

  : در بيت. گردد  شوند، التذاذ ادبي پديدار مي  كه اركان محذوف، كشف مي  انگيزد و زماني  برمي
ــود    مالقات بين شـان...خواست مرد حرف  مي ــر نبـ ــيگار اگـ ــيدن سـ ــدازة كشـ  انـ

  )33: 1386كريمي،(

گذاشتن جملة اول، هم كوتاهي مالقات را نشان داده و هم ناتمـام مانـدن     شاعر با ناتمام
ها عالوه بر شكل ساختاري و زباني، از ايـن ديـدگاه كـه      از اين رو، اين بيت. سخن مرد را

  . اند  تا به مقصود شاعر يا معناي متن دست يابند، هنرمندانه دارند  مخاطب را به تفكر وامي
 شـود صـداي تـو در بـين همهمـه     گم مـي  ...كشي كه بگويي كه من هنوزهي جيغ مي

  )98: 1389موسوي،(

را بدون قرينه ناتمام گذاشته، امـا خواننـده در   » ...من هنوز«شاعر در مصراع اول، جملة 
در نتيجه، درك ايـن  . كند  راحتي احساس مي  بين همهمه را به شدن صدا در  مصراع دوم، گم

هاسـت و    اين ويژگي سبكي از پربسامدترين«. حذف بدون قرينه براي او قابل حدس است
خراسـاني و داودي  (»كنـد   قوياً فضاي ترديد و عدم اطمينان و قطعي نبودن را مـنعكس مـي  

يشه اين گونـه نيسـت كـه خواننـده بـا      هاي پست مدرن هم  البته در غزل). 11: 1391مقدم،
گـاهي شـاعر   . هاي موجود در شعر، اركان حذف به قرينة معنـوي را دريابـد    مشاهدة قرينه

گونه كه خـود    گذارد تا آن  اي، خواننده را در كشف اركان محذوف، آزاد مي  بدون هيچ نشانه
  :شود  در شعر ميها را پركند و همين مسأله سبب ابهام بيشتر   خواهد نقطه چين  مي

 ...امروز و فردا رفت در ديروزهايي كه  ...بودم پريشان در خيال روزهـايي كـه
  )11: 1395انصاري، (

ــار پنجــره ام ايســتاده اســت  »...اگـر ... فقط... شود كه دوبارهمي!الهام«  امشــب كن
  )20: 1389ميزبان، (
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... يك عمـر منتظـر شـد تـا چـوب پنبـه را        ...يك عمر جمع شد ته بطري كه هي فقـط
  )16: همان(

 رفـت   و پشت پنجره انگاريك نفـر مـي    بـه گريـه افتـادي...تو آمدي كه بگويي
  )233: 1389موسوي، (

شـعرهاي  . افتـد   گاهي حذف جمله در شعر پست مدرن در آغاز و پايان بيت اتفاق مـي 
شوند و حروف ربـط بـه صـورت      شروع مي... زيادي با حروف ربط اما، و، زيرا، چرا كه و

دهنـد؛ امـا در چنـين شـعرهايي، جملـة اول        معمول، جملة قبل را به جملة بعد پيونـد مـي  
مقدمه را تحت تأثير مستقيم   هاي بي  كدكني اين شروع  شفيعي. شود  محذوف بوده و ديده نمي

كـه آغـاز ايـن      ها ايـن   فگونه حذ  نكتة مهم در اين). 284: 1390(داند  بالغت شعر غربي مي
اش را حـذف كـرده و     اي باشد كه گويي شاعر بخشي از انديشة شاعرانه  گونه  شعرها بايد به

بخش ديگر آن را در ادامه آورده است؛ اما واقعيت اين است كـه خواننـده عمـالً در كمتـر     
د در ايـن  رسـ   به نظر مي. تواند به بخش حذف شدة قبل از نخستين بيت راه يابد  شعري مي

سازي توجه دارند تا انتقال معنا؛ و ابهام در   گونه موارد، شاعران بيشتر به نوگرايي و برجسته
تـوان از ايـن     هـاي زيـر را مـي     تر است؛ نمونـه   گونه موارد، برجسته  معنايي در اين  معنا يا بي

  : دانست  شمار
 يتروماسـين را و خورد بستة قرص ار  كه پارك كرد كنار پرنده ماشـين را... 

  )218: 1389موسوي،(

 كه مرگ را بنويسـم كـه بـاد را بكشـم      كه يك ستارة غمگين و شاد را بكشم... 
  )50:همان(

 به سومين پسـر ده ارديبهشـت مـاه     و خيره شد پدر ده ارديبهشت ماه... 
  )40: 1386كريمي،(

 قطـره الكـل را  بريز توي سـرم قطـره     و مال من بشو برهم بزن تعـادل را... 
  ) 12: 1389ميزبان،(
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در صنعت سـينما  . حذف در پايان شعر نيز مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته است
دهد در پايان بندي فيلم   نيز اصطالحي موسوم به پايان باز وجود دارد كه به بيننده امكان مي

مدرن نيز از اين شـيوه  شاعران پست . سهيم شود و آن را طبق خواستة خود به پايان برساند
  :اند  هاي خود استفاده كرده  در غزل

 اش را بـرد   و ساك گمشـده ...گرفت راه خودش را زن
 

 ...اي عوضي در شهر، كه هيچ وقت نشـانش را به كوچه
  )32: 1389ميزبان،(

 ...هاي من تا بـه   درست از وسط دست  هاي جهنمـي ايـن جاسـتتمام فاصله
  )75: 1386معتمدي،(

  
  ها  فشرده كردن جمله 4.7

زند،   هاي پركاربرد حذف در غزل پست مدرن كه ايجاز از نوع ديگر را رقم مي  يكي از شيوه
اي است كه شاعر با آوردن يك كلمة ساده يـا مركـب و يـا جملـه، در حقيقـت دو        به گونه

جداگانـه بـه كـار    مفهوم جدا از هم را مد نظر داشته كه از لحاظ معنايي بايد در دو جملـة  
هدف از اين نوع . اي را به ذهن آورد  توان جمله  اي كه با هر دو جزء آن مي  گونه  رفت، به  مي

كوشـي بـه وام     اقتصاد زبان و قاعدة كم«هاست؛ به عبارت ديگر،   حذف، فشرده كردن جمله
خراسـاني  (»باشد  براي دو گزاره كاربرد داشته] يا عناصر ديگر[ها   گرفته شده تا در شعر، فعل

اين نوع حذف در واقع به صنعت اسـتخدام در شـعر كالسـيك    ). 12: 1391و داودي مقدم،
استخدام آن است كه لفظي داراي چند معني باشد و آن را طوري در نظم يا «شباهت دارد و 

  : در بيت. نثر بياورند كه با يك جمله يك معني و با جملة ديگر، معني ديگر افاده شود
 چو چنگ اندر آن بزم خلقي نواخت  كـه جشـني ملوكانـه سـاختشنيدم

  ) بوستان سعدي(

فعل نواختن در مورد چنگ، به معني ساز زدن است و در ارتبـاط بـا خلـق، بـه معنـي      
اين شيوه مورد توجه بسياري از شـاعران پسـت مـدرن قـرار     ). 178: 1389همايي،(احسان

  :گرفته است، مثل
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  حالند   هايي كه سست و بي  خانه ام،  حيات كوچكي  صفحة بي
  اي مسدود  دوم پشت لحظه  تنگي اتاقي سرد، مي/ توي دل

  )37: 1389اختصاري،(

بـه  » تنگي«اي از هم جدا شده كه با ارجاع   در اين بيت به گونه» تنگي/ دل«كاربرد واژة 
  .كند  ميرا با هم به ذهن متبادر » تنگي اتاق«، »اتاق«و با ارجاع به » دلتنگي«، »دل«

  كاركرد بالغي  1.4.7
  ها، شگرد چند معنايي و ايجاز آفريني  فشرده كردن جمله 1.1.4.7

ها از طريق كاربرد واژگاني كه   كردن جمله  چنان كه مشاهده شد، شاعر پست مدرن با فشرده
ظرفيت دريافت معاني مختلف را در بافت مورد نظر دارند، از يك طـرف دسـت بـه خلـق     

ند و از طرف ديگر، به وسيلة امكان برقراري ارتباط واژة مورد نظر با چند جمله، ز  ايجاز مي
آورد و اين گونه حذف، اقتصاد زبان را كه در اصطالح ادبـي ايجـاز     چندمعنايي را پديد مي

  :سازد  تر مي  خوانيم، برجسته  مي
 نوشــابههــاي   زده در شيشــه  و خــون يــخ  هاي پي در پيبوس/دو باره شب شده كا

  )75: 1386معتمدي،(

اين . كا به معناي برادر در گويش جنوب و بوسه به معناي معهود آن و نيز خود كابوس«
زدايـي    هاي آشـنايي   كه با محك  ضمن اين. هاي باالي زبان پارسي است  مثال ناظر به ظرفيت

م و مليحـي در آن  گردند؛ چرا كه هم رسا هستند و هم زيبا و معماگونگي مالي  نيز تأييد مي
خراسـاني و داودي  (» بـرد   هـا لـذّت مـي     هاست كه ذهـن شـعرخوان ايرانـي از كشـف آن    

  ).12: 1391مقدم،
  كشد من را   مي/ پيچم، سورتمه جيغ  در تو مثل طناب مي

  مرگ يعني سوار قطب شدن، عشق تلفيقي از غم و شادي
  )55: 1386مبلغ االسالم،(

، با حذف يكـي  »كشد  سورتمه مرا مي«و » كشد  يغ ميسورتمه ج«در اين بيت، دو جملة 
  .اند  از آن دو، در هم فشرده شده» كشد  مي«هاي   از فعل
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ــه/تصــميم را ــدگي طــالقگرفت  حاال تو هي براي خودت فكر كن بخواه  ام از زن
  )112: 1389موسوي،(

زنـدگي طـالق   از ) 2ام   تصـميم را گرفتـه  ) 1: در اين بيت با دو جمله سـروكار داريـم  
  . ام؛ و شاعر با حذف يك فعل، اين دو جمله را در هم فشرده كرده است  گرفته
  

  گيري  نتيجه. 8
يابي به ايجاز و   هاي مورد عالقة پست مدرن ها براي دست  حذف عناصر كالم يكي از شيوه

ص ادبـي  توان تشخّ  هاي متنوع و پياپي را مي  اي كه حذف  سازي زبان است، به گونه  برجسته
هاي پست مدرن صـورت گرفـت، چهـار      با پژوهشي كه در غزل. اين جريان به شمار آورد

  : مورد از حذف شناسايي شد كه عبارتند از
ديگر عناصـر بـه چشـم       اين حذف در شعر پست مدرن بيش از حذف: حذف فعل) 1
ي بـراي تعليـق   هاي روان شناختي، تمهيـد   كاركردهاي بالغي آن، عالوه بر انگيزه. خورد  مي

معناست كه با اين ترفند شاعرانه در فرآيند انتقال پيام تـأخير ايجـاد مـي كنـد و در نتيجـه      
كنجكاوي خواننده را براي گره گشايي و سفيد خواني مـتن بـه منظـور بازتوليـد معناهـاي      

اين نوع حذف، هـم شـگردي بـراي قافيـه     : حذف بخشي از كلمه)2. متفاوت برمي انگيزد
) 3. هاي شـاعرانه   اي براي نمايشي كردن و عينيت بخشي به انديشه  هم شيوه سازي است و

كـردن مضـامين و مفـاهيم      هدف اصلي آن عـالوه بـر فشـرده   : حذف جمله يا بخشي از آن
شاعرانه، ترفندي براي ابهام افكني است كه اگرچه معموالً با قرينه و حدس اركان محذوف 

گاهي شاعر، مخاطب را در كشف اركـان محـذوف    همراه است، اما هميشه چنين نيست و
آزاد مي گذارد و با اين شيوه موجب ابهام در كالم شـده و ارزش هنـري حـذف را افـزون     

شاعر در اين نوع حذف، از يك طرف با فشرده سازي : ها  فشرده كردن جمله) 4. گرداند  مي
نظر دارند، ايجاز آفرينـي  هاي مختلف را در بافت مورد   از طريق كاربرد واژگاني كه ظرفيت

مي كند و از طرف ديگر با شگرد چند معنايي، امكان برقراري ارتباط واژه را با چند جملـه  
هـاي    هاي حـذف بـا ويژگـي     توان گفت كه غالب اين شيوه  در مجموع مي. فراهم مي آورد

ويـژه گسسـت روايـت      هـاي زبـاني، شكسـتن فـرم و بـه       اشعار پست مدرن، ماننـد بـازي  
  .دارند  زگاريسا
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  نامه كتاب
  .مركز: ، تهران2، چ مدرنيته و انديشة انتقادي). 1374(احمدي، بابك - 1
  .فاطمي: ، دو جلد، تهران2دستور زبان فارسي ). 1390(احمدي گيوي، حسن؛ انوري، حسن - 2
  . گستر  سخن: ، مشهدها  يك بحث فمينيستي قبل از پختن سيب زميني). 1389(اختصاري، فاطمه - 3
  . دارالمعارف: ، مصر»النكت في اعجاز القرآن«،ثالث رسائل في مجازالقرآن). 1968(الرماني - 4
  .پرتال جامع كتاب تاريخ: ، تهرانمعاشقه با كرگدن). 1395(انصاري، بهمن - 5
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، تهران2، ج فرهنگ نامة ادب فارسي). 1381(انوشه، حسن - 6
  .تكاپو: ، تهراننشان است  هاي دريا بي  منزل). 1376(باباچاهي، علي - 7
  . ديبايه: ، تهران2، چ هاي منفرد گزاره). 1389(باباچاهي، علي - 8
  .مركز: ، تهرانها  خطاب به پروانه). 1374(براهني، رضا - 9

، »قامات حميـدي ساز و كار تعليق در م«). 1391(تبالب اكبرآبادي، محسن و علي صفايي سنگري - 10
  .17- 37، صص 6، ش مجلة زبان و ادبيات عربي

  .اختران: تهران گزاره هايي در ادبيات معاصر ايران،). 1393(تسليمي، علي - 11
  .دارالفكر: ، قممختصرالمعاني). 1411(تفتازاني، سعدالدين - 12
  . شاهنامه پژوهي :، ترجمة سيدمحمد رادمنش، تهراندالئل االعجاز). 1384(جرجاني، عبدالقاهر - 13
، نخستين همايش »سبك شناسي غزل پست مدرن«). 1391(خراساني، محبوبه؛ داودي مقدم، فريده - 14

  .129- 56هاي ادبي، دانشگاه شهيد بهشتي، صص  ملي پژوهش
عبـدالمتعال صـعيدي، مكتبـه محمـدعلي     : ، تحقيقسرالفصاحه). 1953(خفاجي، ابي محمد عبداهللا - 15

  .صبيح
نامة تخصصي سبك شناسي نظم و   فصل، »بررسي شعر پست مدرن فارسي«). 1393(حمدخليلي، ا - 16

  .16- 1، صص24، ش 7، س )بهار ادب(نثر
  .45، ص  815، شماره نشرية فجر، »ادعاي شاعران پست مدرن ايران«). 1384(خواجات، بهزاد - 17
  . شفق: ، تهران5، چ دستور زبان فارسي). 1344(خيامپور، عبدالرسول - 18
  .مركز: ، ترجمة بابك احمدي، تهرانزندگي در دنياي متن). 1375(ريكور، پل - 19
محمـد ابوالفضـل   : ، تحقيـق البرهان في علـوم القـرآن  ). 1408(زركشي، بدرالدين محمدبن عبداهللا - 20

  .دارالجميل: ابراهيم، بيروت
  .دستان: ، تهراننقد ادبي، معرفي مكاتب نقد). 1384(شايگان فر، حميذرضا - 21
  .سخن: ، تهرانچراغ و آينه). 1390(شفيعي كدكني، محمدرضا - 22
  .فردوس: ، تهراننقد ادبي). 1378(شميسا، سيروس - 23
  . دانشگاه بوعلي سينا: ، همدانابهام، فرياد ناتمام). 1391(شيري، قهرمان - 24



 هاي پست مدرن ها و كاركردهاي هنري حذف عناصر كالم در غزل شيوه   140

ارة غـزل  مجموعه آثار برگزيدة نخستين جشـنو (گريه روي شانة تخم مرغ). 1386(صحرايي، رضا - 25
  .كتابناك: ، ناشرالكترونيك)پست مدرن

  .سورة مهر: ، تهران2، چ درآمدي بر معني شناسي). 1383(صفوي، كورش - 26
  .هرمس: ، تهرانژاك دريدا و متافيزيك حضور). 1386(ضيمران، محمد - 27
، ش هـاي ادبـي    پـژوهش ، »پسـت مدرنيسـم و شـعر معاصـر ايـران     «). 1384(طاهري، قدرت اهللا  - 28

  . 50- 29،صص8
، 40، شكتـاب مـاه ادبيـات   ، »پست مدرنيسم در ادبيـات و غـزل فارسـي   «). 1389(طيب، محمود - 29

  .34- 27صص
مجله ي زبان و ادبيات ، »ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند اليگي معنا«). 1387(فتوحي، محمود - 30

  .17- 37، صص16، س 62، دانشگاه گيالن، ش فارسي
  .صفي عليشاه: ، تهراندستور امروز). 1348(وفرشيدورد، خسر - 31
  .هرمس: ، تهرانآوا و القا رهيافتي به شعر اخوان ثالث). 1383(قويمي، مهوش - 32
  . 166- 146، صص 12، ش نامة فرهنگستان ،»حذف در زبان فارسي«). 1376(كاوسي نژاد، سهيال - 33
  . مؤلّف: ، تهراناي كه وسط اتوبان است  خانه). 1388(كريمي كاليه، علي - 34
  .12مرداد، ص16، نشرية اسرار، »پست مدرن از نوع ايراني«). 1384(مفتاحي، محمد - 35

  .گستر  سخن: ، مشهدپرنده كوچولو نه پرنده بود نه كوچولو). 1389(موسوي، سيدمهدي - 36 
  .مؤلّف: ، تهرانها خودكشي كردند  فرشته). 1382(موسوي، سيدمهدي - 37
  .گستر  سخن: ، مشهدها به مهد كودك  بردن توله گرگ). 1389(ميزبان، الهام - 38
هاي زباني ويتگنشتاينيك نظرگاه فلسفي پست مـدرن در بـارة     نظرية بازي«). 1390(ندرلو، بيت اهللا - 39

- 87، صـص 2، س 1، ش غرب شناسي بنيادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، »زبان
100.  

  .آگه: ، تهران8، ترجمة داريوش آشوري، چ چنين گفت زرتشت). 1372(چه، فريدريش ويلهلمني - 40
  . سمت: ، تهران)1(دستور زبان فارسي). 1392(وحيديان كاميار، تقي - 41
  . اهورا: ، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبي). 1389(همايي، جالل الدين - 42
 


