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 چکیده  اطالعات مقاله 
است. در دهة  یمهم ادب یهااز بحث یشعر فارس یژانرها ل یو تحل یبندطبقه مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

ا هم   رانیهفتاد  آمرحضور  مستقل  شاخة  سه  و    انیاروپاگرا  ان،یکاگرایزمان 

  نها یکه هر کدام از ا میمتفاوت شاهد را با خاستگاه  یبازگشت یهاست یآوانگارد

دهة هفتاد و ادوار بعد    سندگانیشعرا و نو  یو ذوق  یفکر  تیدر هدا  ینقش مهم

و با استفاده از منابع    یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص  نیاز آن داشته و دارند. ا

کرده    یمنشعب بررس  یژانرها  کیرا به تفک  یشعر   شی سه گرا  نیا  ،ی اخانه کتاب

آمر براهن  ان،یکاگرایاست.  ا  انیو جر  یبا رضا    ر اعالم حضو  رانیپسامدرن در 

بر زبان«  »شعر  کارگاه    یباباچاه  یعل  «ییمای»پسان  ،یاهنکردند.  شاگردان  و 

اند.  گروه  ن یشعر »متفاوط« محمد آزرم در دهة هشتاد در ا  نیبراهن، همچن

دوره فعال بودند. در شاخة غزل    نیبا دو شاخة غزل و شعر آزاد در ا  انیاروپاگرا

و هم  «ییو »غزل روا ستان«»غزل نو«، »غزل دا گذارانیبن یبهبهان نیمیبا س

  ک، یآرش آذرپ  ،ییرزایم  دی شاگردان او در »غزل فرم« با محمدسع  انیجر  نیچن

»شعر حرکت« ابوالفضل    انیمرزبان و...، در شعر آزاد، جر  ریام  ،یز یهومن عز

با    ،یبازگشت   یهاست یگروه است. آوانگارد  نیمکتب باروک در ا  روانیپاشا از پ

آن،    گذاران یهمراه بنبه  شه،یاند  خ یدر تار  سمیانیعر  زارةو اعالم ه  سمیانیآغاز عر

  ی متنوع  یژانرها  ک،یبه عرصه آمدند. حاصل نگرش آرش آذرپ  کی آرش آذرپ

از    شی »فراشعر«، »فرافرم«، »نوقلندرانه« و ب  مال«،ینیاعم از »واژانه«، »غزل م

  ک ی آذرپ  رشآ  ی فلسف  ینحلة ادب  روانی. از پباشدیتا لحظة اکنون م  گریژانر د  یس

رابعه   ان،یسوش  سارای آسو اوستا، هنگامه اهورا، ست  ،ی به طاهره احمد  توانیم

و...  اشاره    رزاپوریم  اریشهر  ،یهمت   ویآر  ح،یمس  لوفرین  ،ی شمس، زرتشت محمد

 کرد.  
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 . مقدمه 1

است که از احساسات، عواطف و انفعاالت و از    یزیالشعرا بهار »شعر خوب چملک   دة یبه عق 

  کی شده،    کی و لمحة گرم و تحر  جان یو پره  ق یاز فکر دق   ایصاحب خود و    ة یحاالت و روح

ما،    اتیاما اشعار نوآور ادب  (49:  1369)بهار،کند.    ت یخون پر حرارت حکا  کی مغز پرجوش و  

اند تا  بوده  یزبان- ک ی فرم  یهابر محور نگره  شتریدر صد سال گذشته ب  ، یتنگرة سن  نیوارون ا

مکتب    ی که ژانرها  یجز نگرشو به  ست ین  ی قاعده مستثن   ن ی. دهة هفتاد هم از ایزبان- ییمحتوا

معتقداست    ز،ین  پورنیام  صریبود. ق   ینگارش  هاینوآور  گریاضافه کردند؛ د  اتیاصالت کلمه به ادب

.  شودیو شناخته م  فیاز آن، تعر  ش یپ  یآثار هنر  ریاش با سارابطه  لةیسوبه  ی شکل اثر هنر

  نیتا جانش   دیآیکند بلکه شکل تازه م   انیتازه را ب  یکه  محتوا  ستین  نیهدف شکل تازه ا

:  1384پور،نی)اماند.  خود را از دست داده  یباشناختیها و توان زارزش  گریشود که د  یشکل کهن

موثر در دهة هفتاد   یشعر  یهاانی جر  ینگرگاه، به بررسدو    نی ا  انی با ب  روشیپژوهش پ(  173

 .دهدیپرداخته و حضور ملموس عدول از قواعد گذشته را نشان م
 

 

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

  ی هاانیدولت و جر  ییصداسبب همآن، به مةی در ن  یاجتماع  ی اسی س راتییدهة هفتاد با تغ

 .ما مبدل شد ات یمهم در بستر ادب یاآوانگارد به دهه

  داشتند یم   یعلم   یبند  میتقس   ک ی   دی دهه با  ن یا  تیسبب اهممتعدد دهة هفتاد به  یژانرها

 ن یا  یرو  ی غبار  ها، انیاز جر  یبرخ   یپندار و حذف  ان یخودبن  یهانگرش  ل یدلکه متاسفانه به

م  نشست که  نوع  توانیدهه  را  ادب  یآن  بهپوشاندن  یمعنا)به  یکفر  ا(  در  آورد.    نیحساب 

 . میهست  ده یپوش ی هاجنبه نی کردن ا  انیعر  لدنباپژوهش به
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

  انات یاز جر  ی و علم  یواقع  یریاست تصو  ستهی طور که شانتوانسته آن  یپژوهش   چی تا کنون ه

مناسب    ی در جا  شان یعلم  گاهی را با مشخص کردن جا  هافیدهه ارائه داده و همة ط  ن یا  یادب

 . قرار دهد

  ن یا  ی ادب  انیجر  نیموثرتر  نه، یزم   ن یمناسب در ا  لیو ارائة تحل  ی بررس  رسد؛ ینظر م  به

 داد.  ی تسر گریآن را به انواع د قیو عوامل توف  ی دوره را معرف 
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 . پیشینة پژوهش  1-3

  یانحطاط -ی انحصار-ی صورت گرفته اما نگاه انکار  ی قاتی دهة هفتاد تحق   ات یدر خصوص ادب

که    ی . از آثارکندیبودن ساقط م  ی کتب و مقاالت، آنها را از درجة علم   ن یا  شتریموجود در ب

  ی ( با بررس1396)  ی گریبه کتاب د  توانیدهه مواجهه شده م  ن یبا ا  ی بدون واسطه و علم

اثر ارزشمند    نیاشاره کرد. ا  139٠تا سال    136٠از سال    رانیمعاصر ا   شعر   یهاانی جر  یلیتحل

  توان یم  گریمهم د  یاست. از آثار ژانرشناس  یریقلم  فروزان آزادبخت از شاگردان قهرمان شبه  

اما به    یاشاره کرد. در حوزة مکتب شناس   ی ( بهمن ساک1397)  د ینوپد  یهابه فرهنگ گونه

 یکلمه است کتاب مرجع و مهم پژوهش اصالتجهان شرق مکتب    یعلت آنکه تنها مکتب ادب

اثر    ن ینام برد. در ا  توانیرا م   ی می تسل  ی ( از عل1396)   یادب  ی هادر مکتب  یکاربرد  ی انتقاد

  ز یدهة هفتاد را ن  یکل   یکلمه را. فضاو مکتب اصالت  میخوانیرا م   یمکاتب غرب  یکه تخصص

مان  توانیم آذرپ   فستیدر  قلم  آرش  به  باژک  آنتولوژ  کیژانر    ران یا  سانینوزبانه  ینشر در 

 . دی( اثر آسو اوستا د14٠٠)
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 انیکاگرا یآمر.1-2

  یبرا  ان یکاگرایعنوان آمر  کای»شعرِ زبانِ« آمر  یست یمدرنگروه از مکاتب پست  نیا  ریسبب تاثبه

براهن رضا  زبانِ«  »شعرِ  ژانر  است.  انتخاب شده  شعر    یباباچاه   یعل   « ییمای»پسان   ، یآنها  و 

 .اند»متفاوط« محمد آزرم از آن جمله
 

 شعر زبان )پست مدرن(.1-1-2

در سال    ی توسط رضا براهن  ران،یا  ات یدر ادب  کایکردن مکتب »شعر زبان« آمر  ی ژانر با بوم  نیا

  ات یادب  ی ست یاعالم حضور کرد و آغازگر دوران پسامدرن  هاو با کتاب خطاب به پروانه  1374

 .بود رانیا

کار او ممکن است از هم جدا   یها در ابتدا فرم  نگرد؛ یبه شعر م  ی با کثرت فرم  ی ک یکه    ی وقت»

ب جدا،  موزون  روا  وزن یباشد.  جدا/  تغزل  جدا،  منظومه  غ   تیجدا/  جدا.«    تیروا  ریجدا، 

م194:  1391،ی)براهن ادامه  در  و  »ادیگوی(  فرم  ن،ی:  کثرت  فرم  یآن  در  دقت    ی هااست. 

 )همان( قراردادهاست.«   هیعل  انی آن عص نی. اوزن یب یهارمموزون، دقت در ف 
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 شعر پست مدرن ی هامولفه  ن یترمهم.1-1-1-2

دادن به ابزارها    تیبودن آن، اهم  خودو ارجاع به  ییو کاال  یبودن زبان شعر با زبان ارتباط  ریمغا

  ا یمصرع    ک ی در طول    ییزدانحو  ،ی زبان  یهایدانستن باز   تیعامل جذاب  ، یشاعر  دات یو تمه

تصرف در نُرم افعال، چندگفتاره و چند زبانه و چند شاعره شدن    ،ینحو  ی بند، هنجارشکن   ک ی

  ت یبا عقالن  زهیو تعدد حال و هوا و معنا، ست  هاها، برشها، زبانتنوع صداها، لحن  شعر،   ک ی

تعدد   ،ین یتزئ یهابر تنوع و فرم دی خرد، تاک تیروا  یجابه یوانگید ت یروا ین یگزیمدرن، جا

 ( 75: 1396)آزادبخت، شعر پست مدرن هستند.  ی هامولفه نیترفرم از مهم

و    انیزیب  ی هایطلب تیرا بر عاف   یبراهن  رانگریو  یها : من اما جسارتدیگویم  ی باباچاه  یعل

 (3٠3: 3،ج1389،ی)باباچاه. دهمیم  حی شاعران ترج یضرر برخ

توان به شاگردان    ی م   ،یژانر، رضا براهن  نیشعر پست مدرن عالوه بر آغازگر ا  ی هاچهره  از

 . کارگاه او اشاره کرد
 

 یی مایپسان.2-1-2

  ش یدای آن پ  زیانگو موخرة بحث  ی باباچاه  ی انتشار مجموعة نم نم بارانم از عل   1375سال    در

 (1٠4:  1396)آزادبخت،را در دهة هفتاد مطرح کرد.   گرید انیجر ک ی

خطاب   ی هااز بندها و شعر یمرحلة بسط و ابداع شعر امروز است و برخ ند یفرا  گرید  تیوضع

پروانه  شعرها   یبراهن  یهابه  هم   ریاخ  یو  گسترة  در  م  گرید  تیوضع  نیاو  .  ردیگیقرار 
 ( 3٠2: 1389،ی )باباچاه

 

 یی مایشعر پسان   یهامولفه.1-2-1-2

زبان روزمره است. گاه با مختصر   افتةی   تیانشعاب شعر  ایگو  کند؛ یم   هیزبان هر روزه تغذ  از

.  شودیکشانده م  یی ما یحوزة زبان شعر پسانروزمره، به  ی زبان عاد  ، یعاد  ان یدر نوع ب  یتصرف 

(  ی )اطالع رسان  یکه زبان شعر، تا حد رابطة انتفاع  یهم وقت زبان، آن  یراحت طلب  ةیشورش عل

ها و در خود  تجربه در حال نوشتن، در کلمات و عبارت  ،ییمای . »در شعر پسانابدییل م یتقل

م  اتفاق  تجربه  افتدیشعر  بازآفر  یهاو  در  آفر  ی نیمغفول،  و...«   شوندیم   دهیزبان 
 (1٠6: 1396)آزادبخت،

  ، یافسانه نجوم  ،ییعبدالرضا  یعل  ،ی آذرکتاب  ،یباباچاه   یبه عل  توانیم   ییمایانشاعران پس  از

 .اشاره کرد یمولو شاه یعل
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 انیاروپاگرا .2-2

»غزل داستان«،    گذارانی بن  یبهبهان    ن یمیس   ریغزل نو تحت تاث   یهاانی دسته مانند جر  نیا

  ن یدر »غزل فرم« و همچن  یبهبهان   ن یمیغزل شاگردان س   انیجر  نیو همچن  «،یی »غزل روا

بودند. مانند    سمیعصر مدرن  ییمکاتب اروپا  ریتحت تاث  ،ییرزای م  دی »غزل وحشت« محمدسع

دهه شعر    نیدر ا  انی بود. و شاخة آزاد اروپاگرا  سمیمکتب فرمال   ریث»غزل فرم« که تحت تا

 . مکتب باروک ریحرکت و استحاله تحت تاث ت یحرکت بود؛ با محور
 

 یی غزل روا.1-2-2

. اما تفاوت بارز و مشخص آن با  می منظوم رو به رو هست  تیروا   ک ی با    زین  « یی»غزل روا  در

  یمتد،  نگاه و فضا  ی غالبا دارا  «ییموجود در »غزل روا  تیاست که روا  نیداستان«، ا- »غزل

تغزل بنابرا  تیو روا  ست یشاعرانه و  نگاه داستان مدارانه دارد.  اتمسفر و    تیروا  نیآن کمتر 

 . خاص خود است یشعر یهاو جلوه حی شرح، توض ط،بس  یدارا
 

  ییغزل روا یهامولفه.1-1-2-2

  ران یا  خیتار  انیسراغزل  نینخست  وانیدر د  یحت   ختهیژانر به صورت جسته و گر  نیا  اگرچه

  ان یسراغزل  نیتربزرگ  یو حت  -بود«  گانهیغزل »با او دلم به مهر و مودت  -  یغزنو  یی مانند سنا

  یهانمونه  ی دارا  - زدند«  خانهی که مالیک در م   دم ی»دوش د -  ی رازیمانند حافظ ش  رانیا  خ یتار

و روشن با بسامد فراوان توسط   زیمتما   ک،ی سبک متد ک یصورت است اما به یفراوان  ةپراکند

 :یاز بهبهان  یینمونه غزل روا کیشد.  یگذار هیپا ی بهبهان ن یمیس

 ی که چگونه ساخته شد، بار ی نگــاه کــن بـه شـتر،  آر و

 ...یز سراب و حوصلـه پندار ز آب و گل که سرشتندش  نه

تنها    نیسرا بودم و ا: من غزلدیگویبه غزل  م  تیدربارة وارد کردن روا  یبهبهان  نیم یس     

است    دهی شعر نو به نظرم رس  گریآن از انواع د  زینو کردن غزل با حفظ تما  یبود که برا  یراه

با ا  م یبگو  دیو  ن  گرید  نیکه  نوع  ست یغزل  است.    یبلکه  نو  شعر  از  متاثر  و    ، ی)بهبهان تازه 

 (1377ه،مقدم
 

 ی غزل داستان.2-2-2

غالبا وابسته به    ی غزل داستان از لحاظ قالب معتقد به شعر  و از لحاظ محتوا و فرم درون  ژانر

ا  یداستان است. شاعران  یادب  تیجنس قدم م   نهیزم   نیکه در  ناشاعر    زدندیقلم و  برچسب 
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داستان    ک ی معتقد بودند اثرشان فقط    رایز  دانستندیو شعرشان را ناشعر م  خوردندیبودن م

 .غزل است  ختمانی رمنظوم در 
 

 یغزل داستان یهامولفه.1-2-2-2

  عیو صنا  عیبدا  ، یادب  یداستان باشگردها  حی به شرح، بسط و توض  ریژانر ناگز  ن یا  طرفداران

  گذار هیموجود در آن بدهند. پا  یبه کاراکترها و فضا  یسبقة شعر  ینوعپرداختند تا به  یشعر

نمونه  نیا تمام  با  ا  ی بسامد  ریغ   یهاسبک  در  آثار گذشتگان  قو«    ن یدر  مانند »مرگ  ژانر 

است.    ی بهبهان  ن یمیسبک مشخص س   کی و    کی صورت بسامدمند،  تئوربه  ،ی رازیش  ی دیحم

زد خاص و عام است.  زبانسبک    ن یپا ندارد...« در ا ک ی که    یغزل »شلوار تا خورده دارد/ مرد 
 (238: 1398ک،ی)آذرپ 

 

 غزل فرم .3-2-2

خاص    یهایژگیمکتب با و  نیبرگرفته از هم   زیو نام آن ن  سمیاز مکتب فرمال   یاژانر شاخه  نیا

  ان یجر  نی. از آغازگران ادیدوان  اتیخود را در ادب  ی هاشهی ر  یآن است که در دهة هفتاد به آرام

مرزبان   ریو ام  یزیهومن عز  پناه،یحسن صادق  ک،ی آرش آذرپ  ، ییرزایم  دی به محمدسع  توانیم

 .کرد شارها
 

 غزل فرم   یهامولفه.1-3-2-2

از فرم دانست. از نگرة   ی و تک بعد  ی ستیال یمحدود، ماتر  فیتعر  توانیاز زبان نُرم را م   انحراف

و   الیخ  ، یق ی صورت، زبان، موس  تومان شدن عناصر سازندة  می نیاگر بب  ق،یعم   قت یمولفة حق

منجر به خلق فرم    تواندی)درونه( اثر م   ی )برونه( و نرم افزار  یسخت افزار   ی هاهیال  یی گراهم

 . آن است ریابعاد متغ یبرونه و درون یهایشود؛ غزل بعد ثابت و نوآور یدیجد
 

 غزل وحشت.4-2-2

شکل گرفت   « ییاز »غزل روا ز یمشخص و متما ی ادوم دهة هفتاد  شاخه مة یو حوش ن حول

از شاعران که در   ی اانگلستان به شعر دسته ات ی ادب خی که متأثر از مکتب گورستان بود. در تار

اندوهناک    نیعصر خود به مضام   ک ی و برخالف شاعران نئوکالس  ستند یزیسدة  هجدهم م   انةیم

به مرگ و    شتریشاعران ب  نی. ادشویشعر مکتب گورستان اطالق م   پرداختند؛یو رازگونه م

گنانه در  اندوه  ی هااز جنبه  یو رازآلوده توجه داشته و آثارشان مقدمات برخ  رهیت  یهاصحنه
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  انگی مکتب، پارنل، روبرت بلر و ادوارد    ن یا  یرا فراهم آورد. شاعران اصل   سم ی مکتب رومانت

 .کردن مکتب گورستان است زهیرانی( ااهی، غزل وحشت )س یاند. از نظر جهانبوده

نوذر    ات یآن در غزل   شةیشکل گرفت که ر  ینصرت رحمان  ریتحت تأث  رانیدر ا  انیجر  نیا

است که    ییرزایم   دی شد؛ از محمدسع  ده یبسته شدن آفر  یپرنگ و اوج آن در کتاب درها برا

  ریاست. تأث  ان یجر  ن ینانوشتة ا  فست ی بود و هنوز کتاب مذکور مان  انیجر  ن یا  یاصل   گذار هیپا

آ  نیا غزل  در  آذرپ  ی شاعران  یروزها   نحرکت  آرش  رستم  ک،ی چون  حاج  بگلو، محمدرضا 

  ی دمهدیس  ، یحساب  یرضا شالبافان، محمد رضا شالبافان، و شهال شهباز   ،یمعصومه داوودآباد

 ( 2٠: 1397ک،ی)آذرپ جهات مشهود است.  یدر برخ ،یموسو
 

 غزل وحشت یهامولفه.1-4-2-2

ملتهب آن دوره و   یبرآمده از تنش و فضا  ،یباف یبه جهان، منف   نانهینگاه بدب  اه،یس  ریتصاو

 .غزل وحشت است  یهااز مولفه یبخش  یزندگ  ه یعل  انیعص
 

 شعر حرکت.5-2-2

ژانر است که در روزنامة اطالعات، صفحة    نیا  فست ی حرکت و شعر از ابوالفضل پاشا مان  مقالة 

  ی شانی و پ  یمولفة اصل   توانی. در واقع مدیبه چاپ رس  1375در اسفندماه     یبشنو از ن  یادب

آن    یی بایکشف استحاله در شعر درک ز  یاستحاله دانست. »برا  یژگ یو  ن یشعر  حرکت را هم

»شعر  (  95:  1396)آزادبخت،قطعه شعر با هم در نظر گرفته شود.«    ک ی   تیتمام الزم است که  

  یگریاز او شکل گرفته و پردازش د   ش یچند شاعر پ  یهایپردازهیحرکت پاشا از برکت نظر

در واقع حرکت و استحاله از مکتب باروک  (  175:  1389،ی )باباچاهآنان است.«    ثیاز حرف و حد

 .قرار دارد   انیدر دستة اروپا گرا یشعر انرژ ن یا نیهم  یگرفته شده؛ برا

 . مهرداد فالح و... اشاره کرد ، یبه ابوالفضل پاشا، آفاق شوهان  توانیشاعران شعر حرکت م  از
 

 شعر حرکت  ی هامولفه.1-5-2-2

  ن یهم  لیاست و به دل   اثر استحاله  نیو جان ا  یحرکت دوگونه مولفه دارد. مولفة درون  شعر

  ی شعر  یفضا   ر یتحت تاث  شتری آن ب  گرید  یهاقرار گرفته و مولفه  ان یمولفه در دستة اروپاگرا

به مشارکت خوانده در خوانش    ازی و خاص ن  یابه مخاطب حرفه  ازیاست. مانند »ن  یرضا براهن

 ( 94: 1396)آزادبخت،مخاطب و...«  یدخوانی سف  یبرا یسیدنوی شعر سف 
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 یبازگشت یهاستیآوانگارد.3-2

اکنون از آن    که تا لحظة   یاو چندگانه  ی س  ی کلمه و ژانرهابا ارائة مکتب اصالت  کیآذرپ   آرش

مانند »جنس   ییهاشمول جهان شرق، با مولفهمکتب جهان  نی عنوان نخست به  اند؛ افتهی   شیزا

»فرارو ب  یسوم«،  »ارتباط  بسته«،  چارچوب  وجود    واسطه«، یاز  »اصالت  شناور«،  »مراقبة 

و... »دگرآگاه«    «، یجمع -یگانة فرد»خودآگاه و ناخودآگاه هفت  «، ی»فراسوژگ   «، یست یانیعر

  ی شناسیمعن   ، ییچون فراساختارگرا  ی بود و مکاتب  سمیانی عر  یشگان ی اند  یاعالم آغاز عصر فلسف

دوم دهة هفتاد تا لحظة اکنون، توسط   مةیو... همه و همه از ن  گراقیمکتب نقد عم گرا،قیعم

  ی ( در کارهاسم یانی کلمه )عراصالت یمختلف ارائه شدند. »»مکتب ادب  مدر علو  کیآرش آذرپ 

بس   یظرن ب  ی اریمانند  نظر  هاهیانی از  »جهان  ژةیو  یهاواژه  د یکل  یدارا  هاهیو  است.    ی خود 

واژگان عارفانه    ی»فراشعر« و برخ  «،یشدن«، »جنس سوم«، »اصالت وجود و کلمه«، »فرارو

مکتب    یکه شاخه ها  (3٠9:  1393،یمی)تسل  اند.« آورده  دی پدرا    یشگانیدستگاه اند  کیمجموعا  

نحلة    روانیبودند. از پ  ات یو.. در ادب  ، ییمانند مکتب اصالت کلمه، مکتب فراساختارگرا  ییها

آذرپ   یفلسف  یادب احمد  توانیم  ک ی آرش  اهورا، ست   ،یبه طاهره  هنگامه  اوستا،    سارا یآسو 

و...  اشاره    رزاپور یم   ار یشهر  ، یهمت  ویآر   ح،یمس  لوفر ین  ، یرابعه شمس، زرتشت محمد  ان، یسوش

 کرد 
 

 مال ینیغزل م .1-3-2

ادب  ک ی توسط آرش آذرپ  1377در سال    مالینی م  غزل ا  شنهادی پ  ات یبه  ژانر مانند    نیشد. 

 سمیمال ین یاز مکتب م   یو در واقع جنس سوم  یکلمه بر محور فرارومکتب اصالت  یژانرها  گرید

به »غزل حجم«، »غزل   توانیم  مالینی غزل م  یهاماست. از شاخه یعنوان شعر مل و غزل به

  «، یست ی تیکاسموپول   مالینی»غزل م  «،یست ی ناتورال  مالینی»غزل م  ستند«،»غزل م  ل«،یتمث

 . محور« و... اشاره کرد»غزل کلمه «، یفانتز  مالینی »غزل م

به شاگردان    توانیم   ک ی عالوه بر آرش آذرپ  زنند یقلم م  مال«ین یکه در »غزل م   یشاعران  از

ست اهورا،  هنگامه  اوستا،  آسو  سل  ان،ی سوش  سارایاو  رحمت    پور،مانی مهوش  شمس،  رابعه 

و... اشاره    ی همت   و یآر  رزاپور،یم   ار یشهر  ح، ی مس  لوفر ین  ، یمیکر  به یط  ، یم یماهورا کر  ، یغالم

نو »از  آذرپ  یهایآورکرد.  ا  ک ی آرش  هفتاد  دهة  زمان    نکه یدر  آن  تفکر    ک ی در  نوع 

در ذهن و زبان او بود که منجر به خلق ژانر    -است   ادی و کم هم ز  جازی ا  یعنی-  یست ی مالینیم

 ( 142: 1396)آزادبخت،آزاد شد.«  ات ی و ژانر »واژانه« در ادب کی در شعر کالس  مالینی غزل م
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 مال ینیم  غزل  یهامولفه.1-1-3-2

فضاها  به تمام  رساندن  توضیحداقل  تغزل،  اطناب  ،یل یتکم  ،یحیتشر  ،یفیتوص   ،یحی: 

و    ع یبدا  ،یادب  یهاهیآرا  ،یخاص شعر  یماژهایا  ژه،یو  یهاو تتابع اضافات، جلوه  یسازبیترک

 .اتندیادب ی هاکه داشته  یع یصنا

صورت    نی)در ا  ریپذمطبوع، ترجمه  جازیا  ،ی الوگید  ی واژگان، گسترش فضا  یبرهنگ  شفاف، 

که    شودیم  مال ین یبه داستان م  ل یتبد دهد یرا از دست م  اشهیکه وزن و قاف  مال ینی غزل م

سبب  )به  ی جهان است.( تنوع بصر  یست ی مالینی م  ات ی و آوانگارد در ادب  ل یبکر، اص  ی رخداد  نیا

از   تا  ی ست ی مالینی م  ات یادب  یی روبنا  ی شگردهااستفاده  باز که    ان یو پا  ی پوگراف یجهان مانند 

از    سینو  مال ینیشدن قلم غزل م   لیاند.(، متماحادثه  ک ی از    یناتمام و شعرها برش  هاجمله

استعاره معمول  سنت زبان  غزل  جهان  در  به  ی مدار  مدرن  مجاز  یسوو    ک؛ ی)آذرپ   ی زبان 

 (154: 14٠٠ح،یمس
 

 گفتار غزل.2-3-2

با غزل مو هم  ک ی ژانر توسط آرش آذرپ   نیا   فست ی ارائه و مان  1377در سال    مالین یزمان 

 . چاپ شد 1383در   ک ی اثر آذرپ الزانایدر  ل   ریجامع آن با تاخ

کلمة شکسته، مخفف    ک ی   یاست که حت  رانیا  ک ی کالس  اتیادب   خی کتاب در تار  نیاول   الزانایل

 . است امدهی با حروف اضافه در آن ن یاواژه ای و فشرده و 
 

 گفتارغزل  یهامولفه.1-2-3-2

دکلماس   دنیرس  یبرا  بانهیاد  ی هایساز  بیترک   دن یرسان  حداقلبه زبان،    ی عیطب  ونیبه 

فضا به   ی ک ینزد  ی( برابیاد  کی   یها )تمام داشته  عیو بدا  عیصنا   ها، هیآرا  دن یحداقل رسانبه

به  عتیشعر و طب   ات ی ادب  نةیامروز  یو حت   ک یکالس  یماژهایا  دنی حداقل رسانخالص زبان، 

نزدیرسازشع  ژةیو  یهاجلوه) ب  ک ی(،  پ  شیشدن  تمام    شی از  وجود  با  زبان  سالم  نحو  به 

 ( 33٠: 14٠٠،ی)نوروزعلو...  یوزن عروض یها شیها و گشابستاره
 

 نوقلندرانه .3-3-2

شعر    یدر فضاها  ی حت  ینوقلندرانه که خواستار بازگشت به شعر معنو  ی ها»غزل  7٠دهة    در

  گذار انی بن(  316:  14٠٠،ینوروزعل  ک؛ی)آذرپ بود متولد شدند.«    یو اجتماع   ی عاشقانه، اعتراض

  ، یست یانیعر  یژانرها  گریآغاز شد؛ مانند د  رانیا  کی در شعر کالس  1376ژانر که از سال    نیا
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به    یادامنهنوقلندرانه که خود    کی کالس  ات یاست. متون آزاد نوقلندرانه و ادب  ک ی آرش آذرپ 

 .ژانر هستند  نیا یهاانواع ژانرها دارند؛ از شاخه ی گستردگ
 

 نوقلندرانه  ی هامولفه.1-3-3-2

  ی مان کاراکترهااست. گفت  یادراک   ک ی الکتی جنس سوم و د  ة ینظر  ةینوقلندرانه بر پا  اتیادب

ن اساس د   ز یمتن  م  یادراک   کی الکتیبر  و    ی برا  ییوگوگفت  ی عنی  رد یگیشکل  درک حضور 

  ی نیدرک تمر  نیخود و ا  دةیکردن ا  لیتا تحم   یگرید  دةی عق   رفتنینه پذ  گر،یدک ی  یهاساحت

فاعل    رای. زیفاعل ادراک  یسواز فاعل شناسا به  ی است و فرارو  یش یاداندو آز  ی دموکراس  یبرا

در    خواهدیم  یرا بشناسد اما فاعل ادراک   یگرید  خواهدیکه م  داندیشناسا خود را محور م 

  تیروا ان ی بن ن یشود و ا ترک ی و نزد کی نزد یگریبا د ی شدگ ی ک یکه ممکن است به  ی ساحات

 . است یادراک  ک ی التید

.  زنندیساز خود را م   اتیاز اب  ک یهر    زین  یسینو. در نوقلندرانهاتیبه ادب  دی بده  میرا تعم  نیا

ا  گرید  تی ب  ،یاجتماع   یک یآن    مانه،یحک  یگریعاشقانه است و د  یکی با  وجود   نیعارفانه... 

نخ  سازند یم  ی درون  ی گفتمان نوع  ینامرئ  یو  به  را  افزا  ی آنان  هم  و  .  رساندیم  یی اتحاد 
 ( 3٠8: 14٠٠،یعل)نوروز

 

 فراشعر .4-3-2

به    ک ی توسط آرش آذرپ  1378در سال    ریگدوم دهة هفتاد و به شکل همه  مةیدر ن  فراشعر

فراشعر مولت  شنهاد یپ   ات یادب پل   ک، ی فونیشد.  فراشعر مرکزهم  کیفونیفراشعر  و  از  افزا  افزا، 

 .فراشعر هستند  یهاشاخه
 

  فراشعر  ی هامولفه .2-3-4-1

بخش  یستمیس اصالت  افزا در  به    نینو  یهاستمیکلمه که س  تیبه مقام جامع   دنیمرکز  را 

 .داد  شنهادی جهان شعر و شعر جهان پ

  ی و برون درون  ی برون-درون    ل یزدا و تحل  شه ی کل  یکاراکترساز  ، یو فراسوژگ  یدگرسوژگ 

اثر در    تیدرجه به مرکز  36٠و    ینگرگاه کرو  ها،تیروا  یمنولوگ محور-الوگی کاراکترها، د

 (37: 14٠٠ح،یمس ک؛ی)آذرپ و...  ک ی زودیمتون اپ
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 واژانه .5-3-2

  ی ن ینشهم ین یش یپ  رةیاز زنج ی با فرارو ک، ی توسط استاد آرش آذرپ 1377واژانه در سال  ژانر

در متن    یو عدم هرگونه دستور زبان و جمله محور  یانقطه  ی نیمحور پس   شنهادی زبان و پ

فراساختارگرابه مکتب  آغاز  شد.    ییعنوان  ادب(  1:  14٠٠،ی)همتاعالم  ژانر  مکتب    یواژانه 

کلمه    -انسان  یجهان است که بر اساس تئور  یژانر ادب  نیو آزادتر  سمیانیعر  یی فراساختارگرا

  ک؛ی)آذرپ مکتب است.«    نیمطرح ا  یهاهیو جامعه شناسانه و از نظر  یانسان  یکه حاصل نگاه

 (73: 14٠٠ح،یمس

  ر یز  یبه شعرواژه، در داستان و ژانر ها  لیمجموعه آن تبد  ریز  یدر شعر و ژانر ها  واژانه

مجموعه آن    ر یز  ی ها  و ژانر  ی س یفرامتن نو  طه یبه داستان واژه، و در ح   ل یمجموعه آن تبد

 )همان(شود.  ی به متن واژه  م لیتبد
 

 واژانه   یهامولفه.1-5-3-2

اند  ی فرارو  ، یمحورکلمه زبان،  دستور  ساختار  حس  ت،ی ادب  ، یشگی از  و    ی هندس  ی ساختار 

 .سهل و ممتنع بودن ،یریپذترجمه ،یمعنامند  م، یمفاه ع یانتقال سر ، یدارید

 

 فرافرم .6-3-2

 .شد شنهاد یپ  اتی به ادب کیتوسط آرش آذرپ  1378در سال  ژانر نیا

.  افتدیداستان، از همان آغاز نگرش و نگارش  اتفاق م   ت یاز جنس  یی زداییحرکت آشنا  نیا

معمول    ی معنااز داستان به  ییخود فضا  ت، یاست که روا  یاداستان در فرافرم به گونه  ی عنی

 . و... هستند یفرامتن  ،ی فراداستان   ،یفراشعر  ،یداستان ، یفضاها شعر ه یکلمه بوده و بق 

گوناگون    یبلکه ساحت ها  ستند یفضا ها در خدمت داستان ن  ن یگرفت که ا  دهیناد  دینبا

  ریفضا و حرکت داستانند. در واقع در فرافرم از فرم ها، ژانر ها و اشکال مختلف غ   شبردیپ

  ی شناس   ی وارد هست  ی سیشود. آنجا که فرافرم نو  ی داستان استفاده م  کی   نش یدر آفر  یداستان

م نگرانه  ها  گر ید  یچهره    د شو  یشعر  نمود  م  ز ین  یمتفاوت   ی و    ک؛ ی)آذرپ کند.    ی بروز 

 (58: 14٠٠ح،یمس
 

 فرافرم   ی هامولفه.1-6-3-2

مکشوف کلمه، استفاده از    ساحات  ینگرة گشوده به رو  ،یادب  یهاتیاز جنس   یی زداییآشنا

 ...و  یفرامتن   ،یفراداستان ،یفراشعر ، یداستان ،یشعر  یفضاها
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 انک ی عر.7-3-2

عردیگویم   کیآذرپ   آرش برا  ی نام   انک ی:  است  ژانرها  یعام  محتوا  ک ی فرم  یتمام  در   ییو 

ها  شکل گرفته و در انواع سبک   سمیانیعر  شناسانةیهست   ان یکه در/ بر بن  ی سینوساحت کوتاهه

انواع سبک  او مکاتب شکل گرفته و در  بر قلم و متن هنر  نیها و مکاتب   ی جار  یجنبش 

 .شودیم

خورد    دی کل  ی و کشور  یمختلف محل  اتیدر نشر  یدیخورش1377از سال    ی سینوانک یعر»

:  14٠٠،یدیرش  ؛ی)همتبه آن اشارت شده است.«    ز یشعر امروز ن  ی شناس انیکتب جر  ی و در برخ

کوتاه متعلق به   یکلمه است و به شعرهااصالت  یمربوط به مکتب ادب  نیاز عناو  انک یعر(  1٠3

 ( 162: 1397،ی )ساکشده است.  قمکتب اطال نیفعاالن ا

 انکیعر ی هامولفه.1-7-3-2

  ، ی مراقبة آفاق   ،یکلمه کاراکتر  ، یسینوکوتاه یدادن به کلمه و همة ساحات آن در فضا اصالت

زبان  یانفس به  تیروا  ، یسوژگنیزم   ،یدگرسوژگ   ، یو  تغزل  بنو  ا  ت یروا  انیعنوان    ران،یشعر 

 و... ینمود عاطفة مشرق

 گیرینتیجه . 3

 .مشخص است ان یهر جر یعلم  گاه یجا گریدهة هفتاد د یهاانیجر کی آکادم یبندبا دسته

در ابعاد مختلف فعال هستند و    ی بازگشت  یها ستیاروپاگرا و آوانگارد  کاگرا، ی آمر  یهاانیجر

 .اندشکل داده ر یاخ ی هارا در دهه  ایپو ی اتیادب

کننده بود.    نییمهم و تع  یادهه  1357ما پس از    ات یمختلف ادب  یهادهه  انی هفتاد در م  دهة

رقابت آرش    نی. در اکردندیم  تیبرهه فعال   کیمخالف و موافق همه در    یهاانیکه جر  یادهه

 .کلمه اعالم حضور کردبا مکتب اصالت ن، یشمول مشرق زمتنها مکتب جهان ک ی آذرپ

علت  کلمه بهمکتب اصالت  یبودند اما ژانرها  یزبان  یفرم  ییو اروپاگرا، ژانرها  کاگرایآمر  یژانرها

  ی داشتند هم محتواها  ی و مادر آنها، به هست  گاه شی مکتب به عنوان زا  نیکه از نگرش ا  یریتاث

 دارند.   ی زبان یفرم  یهایاند و هم نوآورارائه داده دیجد
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Research Article Classification and analysis of why Persian poetry 

types and genres are important literary issues. Unfortunately, the field 

of poetry of the seventies, which included the most influential 

contemporary poetic movements; has been abandoned in this regard. In 

the seventies of Iran, we see the simultaneous presence of three 

independent branches of Americanisms, Europeanisms and return 

avant-garde with different origins, each of which has played an 

important role in guiding poets and writers of the seventies and later 

periods. The Americanisms announced their presence in Iran by Reza 

Braheni and the postmodern movement. Braheni's "Language Poetry", 

Ali Babachahi's "Pasanimaie" (means Post-Nimaie) and the students of 

Brahen's workshop, as well as Mohammad Azarm's "Different" poetry 

in the eighties are in this group. Europeanisms were active in this period 

with two branches of Ghazal and Free Poetry. In Ghazal, Simin 

Behbahani was the founder of "New-Ghazal", "Story- Ghazal" and " 

Narrative-Ghazal", Also, the students of Simin Behbahani, namely 

Mohammad Saeed Mirzaei, Arash Azarpeyk, Hooman Azizi, Amir 

Marzban, etc., whom were known in " Form-Ghazal" And in the field 

of Free Poetry, the "Movement Poetry" by Abolfazl Pasha, who is a 

follower of the Baroque in this group.Returning avant-gardeists came 

to the fore with its founder, Arash Azarpeyk, with the beginning of the 

era of Orianism and the proclamation of the millennium of Orianism in 

the history of thought. The result of Arash Azarpeyk's attitude is a 

variety of genres, including "Vazhaneh", " Minimal Ghazal", "Fara-

Poem", "Fara-Form", "Noghlandaraneh" and more than thirty other 

genres so far. Among the followers of Arash Azarpeyk's philosophical 

literary genre, we can mention Tahereh Ahmadi, Aso Avesta, 

Hengameh Ahura, Seti Sara Sushian, Rabe’e Shams, Zartosht 

Mohammadi, Niloufar Masih, Ario Hemmati, Shahriyar Mirzapour 

and others.This research, using descriptive-analytical method and using 

library resources, divides and examines the three poetic tendencies of 

the seventies by separating their branched genres. 
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