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 چکیده  اطالعات مقاله 
هر اثر ادبی از دو فرم کلی به نام قالب )بیرونی( و فرم درونی )ذهنی( سامان   مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

عنوان یکی از ارکان اساسی شعر عبارت است از محیطی  . فرم ذهنی به یافته است

رود و اشیا و احساس را با خود همراه  کند و پیش میکه شعر در آن حرکت می

دیگر توجه  دارد و خواننده بر انسجام و پیوند عناصر آن در سرتاسر متن با هم 

دهی به محتوای هر اثر ادبی اعم  دارد. فرم ذهنی نوعی چینش ساختار و شکل

از روایت، ایماژ و معانی بوده که بسیار فراتر از قالب و شکل ظاهری شعر است.  

نو های  فرم باعث  متفاوت،  غزل  ذهنی  در  ساختار  -با  آوری  اشتراک  وجود 

نوآوری و شکستن هنجارهای عادی و متعارف در فرم    شوند.می  -گرافیکی غزل

شعر، از جمله شگردهایی است که شاعر برای آفرینش شعر خود، از آن بهره  

گردد. آرش آذرپیک و محمدسعید  گیرد و صاحب سبکی خاص در شعر میمی

از غزل میرزا زنجیرة  یی  به  برای حیات بخشیدن  معاصری هستند که  سرایان 

های متنوع هنرنمایی ها در فرم ذهنی غزل، به گونهکالم خود با انواع نوآوری

توصیفیکرده روش  با  که  پژوهش  این  در  منابع  -اند.  از  استفاده  با  و  تحلیلی 

مال آرش آذرپیک  های ذهنی در غزل مینی ای صورت گرفته؛ انواع فرمخانه کتاب

ایران  و غزل فرم سعید میرزایی که باعث نوآوری های متنوع در غزل ادبیات 

 شده مورد کندوکاو قرار خواهد گرفت.
 

   :افتیدر خیتار
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 . مقدمه 1

قالب میان  در  گذشتة غزل  به  نگاهی  دارد.  ممتاز  جایگاهی  فارسی،  شعر  ایران،    های  ادبی 

گر این حقیقت است که »غزل معرف احساسات، عواطف، رقت قلب و تمایالت روحی و  نمایان

گذشته بیشتر به قالب بیرونی    در  (151:1378پور،)شریفیان؛ پویندهروحانی قوم ایرانی است.«  

کدکنی معتقد  شفیعی  غزل پرداخته شده و فرم درونی یا ذهنی کمتر مورد توجه شاعران بوده.

است که در شعر قدیم فارسی »محور عمودی خیال، همواره ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده 

-اند در محور افقی خیال، تصویرهای تازه و بدیع به وجود آوردهو در عوض شاعران تا توانسته

عناصر شعر   از گسترش شعر نیما و شعر سپید با تلفیق  پس  (169:  1370کدکنی،  )شفیعی  اند.«

ویژه استفاده از پیشنهاد نیما مبنی بر وصفی و روایی کردن شعر، نوعی  آزاد و غزل سنتی به

»غزل نو به گفتة بسیاری از  شود.  دیگر از غزل را رقم زدند که غزل نیمایی یا نو نامیده می

ن  نظران این زمینه، نخستین بار در دهة چهل و پنجاه در آثار شاعرانی چون سیمیصاحب

روایت را در غزل به تکامل    بهبهانی (  201:1390)شمیسا،  بهبهانی و حسین منزوی ظهور کرد.«  

نتیجة روایی شدن    اولین  داند.هایی از مدرنیسم میرسانده و غزل نو و غزل روایی را شاخه

مند و  غزل، استحکام محور عمودی آنست، این امر غزل را به شکلی هنری با ساختاری نظام

کند که دیگر بیت یا مصراع واحد نیست بلکه بار معنایی کل شعر را به  دیل میمنسجم تب

  در  (1124:1397)ساکی، ها را کم یا زیاد کرد.«توان بیتکشد در نتیجه دیگر نمیدوش می

دهة هفتاد با تثبیت غزل نوآیین توسط سیمین بهبهانی که منجر به گسترش و تثبیت فضای  

ساز در ادبیات  ه دو شاخة مجزا در نیمة دوم آن دهة سرنوشتغزل روایی و غزل داستان شد

  در تاریخ ادبیات ایران  جدا و مال  های غزل فرم و غزل مینیبه ناماز جنبش نوآیین یا مدرن  

های فرم ذهنی در غزل فرم محمدسعید میرزایی  رو به بررسی نوآوری  در مقالة پیش  .ثبت شد

 پرداخت.مال آرش آذرپیک خواهیم و غزل مینی
 

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

ترین عصر و آفرینترین و تحولغزل دهة هفتاد از لحاظ تحول بعد از مکتب هندی، جنجالی

های  نسل ادبی ایران را در غزل سامان داده که از همه لحاظ چه فرمی و چه محتوایی غزل

مال  هایی چون غزل مینیادبی جریاناند اما با وجود مقاالت متعدد، چیستی  متفاوتی آفریده

و تفاوت آن با غزل فرم مورد کنکاش واقعی قرار نگرفته است. این مقاله عالوه بر بررسی فرم  
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ای از تفاوت و تمایزات این دو جریان  های این دو غزل به بررسی زوایای تازهذهنی و نوآوری

تاریخ و  است.مهم  پرداخته  هفتاد  دهة  در  اصپرسش  ساز  از:  های  عبارتند  تحقیق  این  لی 

های دو سبک غزل  ها و خالقیتمال کدامند؟ نوآوریی فرم ذهنی غزل فرم و مینیهانوآوری

ورزی و ساختار بوده یا در ژانر محتوا نیز دارای  مال و غزل فرم آیا فقط در حوزة زبانمینی

 مال کدامند؟ زل مینیهای غزل فرم درونی غزل فرم و غخالقیت و نوآوری است؟ تفاوت نوآوری
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

هدف اصلی پژوهش در حال حاضر بررسی شگردهای نوآور و آخرین تحوالتی است که در  

هایی از مال و غزل فرم صورت گرفته و نیز با ارائة شواهد و نمونهحوزة فرم ذهنی غزل مینی

 .کنیمو تحلیل میهای آرش آذرپیک و محمدسعید میرزایی آنها را بررسی غزل
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

طی سالیان گذشته   های ارزنده و علمی متعددی پیش از این دربارة فرم غزل معاصر درپژوهش

می که  گرفته  مقالهصورت  به  سلیمانتوان  نیلوفر؛  مسیح،  )های  مهوش،  مقالة  1399پور،   ،)

(، »نگاهی  1391)  ند. مدرسی انوشته»فرم در غزل معاصر با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک« را  

»فرم در غزل نو«  ،  (1389زاده )های محمدعلی بهمنی در فرم غزل« داشته و کاظمبه نوآوری

های نوپدید در شعر معاصر  فرهنگ گونههای متعددی از جمله  را بررسی کرده است. کتاب
  ن مافی اثر حسی  مدرنبررسی سیر تحول از مشروطه تا پست  (، 1397از بهمن ساکی )  فارسی

ایرانگونه  ،(1398) نوآوری در شعر معاصر  به  ( و  1383)  لی کاووساز حسن  های  دوشیزه 
( تألیف شده که مطالعة آنها برای شناخت فرم ذهنی  1397آذرپیک )از آرش    گرددعشق بازمی

مال و در غزل فرم مورد  طور ویژه فرم ذهنی در غزل مینیحال به    سودمند است اما تا به

 بررسی و تحلیل جدی قرار نگرفته و بررسی این مورد پژوهشی نو و بدیع است.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 تعریف فرم ذهنی شعر . 1-2

بسیاری از کسانی که در نقد شعر فارسی دربارة فرم شعر سخن گفتند بر این گمانند که فرم 

چنان که  فرم قالب نیست؛ همشعر همان قالب شعر است؛ در حالی که به قول یداهلل رؤیایی » 

-)حسنتوان سراغ کرد.«  های شعر کهن ظرفیت زیباشناسانة فرم را نمییک از قالبدر هیچ
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کند و  فرم ذهنی عبارت از محیطی است که شعر در آن حرکت می »  منظور(  201:  1398لی،

ین شکل،  برد. خوانندة شعر در بررسی اها را با خود پیش میرود و اشیاء و احساس پیش می

یا فرم ذهنی   درونی  شکل(  74:  1377)براهنی،با احساس، اندیشه و تخیل شاعر سر و کار دارد.«  

شناسی  های زبانشعر، بر انسجام و پیوند عناصر آن در سرتاسر متن توجه دارد. با ظهور مکتب

شاعران و  ای بیش از پیش پیگیری شد و  گرا )فرمالیسم( و ساختارگرا، چنین نظریهصورت

بخشی عناصر و شکل درونی اثر داشتند. براهنی در این زمینه  نویسان سعی بر انسجامداستان

روی  »فرم شعر« را تحلیل کرده و اعتقاد دارد که فرم شعر آن چیزی است که شعر را روبه

گاه  گیرد و آن را در برابر تماشاگر ندارد و حالت گریز را از محتوای شعر میخواننده نگاه می 

های توأم فرم و محتوا بنشیند. او چنین  دارد تا او در لذت و هوشیاری تمام به تماشای جلوهمی

صورت افقی بلکه از کلمات در حالت عمودی تشکیل شده اندیشد که »شعر نه از کلمات به  می

منتقدانه  ( 364:1377)براهنی،  است.«   نگاه  غزل  »چنین  است.  شده  ثابت  نیز  غزل  به  ای 

:  1394)زرقانی،  پیوسته برخوردار است.«  همتنیده و بهک فارسی نیز از این ساختار درهمکالسی 

تناسب و هماهنگی میان عناصر سازندة صورت یعنی خیال، زبان، موسیقی و در کل  فرم »  (98

تعدادی    وقتی (  147:  1381)پورنامداریان،نوایی میان صورت و معنی است.«  شعر، سازش و هم

 شود. ای خلق میبا یکدیگر ترکیب شوند فرم تازه  یا همة آنها توأمان از این موارد 
 

 غزل فرم .2-2

های خاص  ای از مکتب فرمالیسم و نام آن نیز برگرفته از همین مکتب با ویژگیغزل فرم شاخه

های خود را در ادبیات ما دوانید. »در دهة هفتاد  آن است که از دهة هفتاد به آرامی ریشه

هایی سرودند که بیشتر به  های تازه در شعر آزاد، غزلجوان با تأثیرپذیری از جریانشاعران  

امکانات مطرحفرم و ساختار می از  بهره میشده در شعر پیشاندیشید و  ایران  جستند.«  رو 

های آغازین دهة هفتاد روند جهانی شدن و رسوخ  از سویی دیگر، در سال(  32:1385لی،)حسن 

های جامعة ایرانی و بیش از همه در آثار هنرمندان و از جمله شاعران  ر الیهضوابط مدرنیته د

شد. این رویکرد اندیشگانی و ایدئولوژیک باعث شد که شاعران به دنبال راهی تازه  منعکس می

بگردند تا بتواند در حوزة زبانی نیز حرفی نو برای گفتن داشته باشند و سرانجام به رویکردی  

فرم   غزل  نام  میبا  جریان  این  آغازگران  از  یافتند؛  محمددست  آرش  سعید  توان  میرزایی، 

پناه، امیر مرزبان و هادی خوانساری را نام برد. »غزل  آذرپیک، هومن عزیزی، حسن صادقی
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غزل  نوع  این  تعریف  در  عالیی  دارد.  بیشتری  التفات  ظاهری  به شکل  که  است  غزلی  فرم 

شناسی و تبارشناسی ادامة غزل انقالب و جنگ محسوب  زیباییغزل فرم به واسطة  » نویسد:می

ای  های تازهشده و از تجربیات زبانی آن بهره گرفته است و در حوزة شکل و صورت جذابیت

غزل فرم نگاهی تازه به زبان، ردیف، قافیه، وزن و    در(  1243:  1397)ساکی،  افزاید.«به آن می

تنی است اطالق نام فرم در این نوع غزل مطلقاً به  حتی آرایش نوشتاری غزل وجود دارد. گف 

گذارانش، مفهوم متداول آن در نظریات نقد ادبی باشد.  معنی این نیست که مراد شاعران و نام

ویژه  به زبانی دیگر آن فرمی نیست که »امروز بخش عظیمی از مطالعات در باب آثار ادبی به

 ( 19:1399کدکنی،)شفیعیز لنینگراد تا هاروارد« شعر را در سراسر جهان از پاریس تا پراگ و ا

شود.  خود معطوف کرده باشد و نه حتی آن فرمی که وقتی در ادبیات یک ملت پدیدار می به

چنین فرمی به روایت  (  22)همان:  ترین اتفاق در فرهنگ آن ملت است.«به گفتة الیوت: »مهم

 )همان(  شود.« کدکنی: »در ادبیات یک ملت دیر و دور ظاهر میشفیعی

سابقه، کشف و گسترش قلمروهای تازه مضمونی  های بیغزل فرم »به سبب هنجارشکنی

ذوق را به سمت خویش  های لفظی و معنوی فراوان خیل جوانان صاحبو زبانی و ایجاد غرابت

ساوجی،کشاند.«   کتاب  این  (180:1391)مظفری؛  با  بیهای  جریان  محمدسعید    مورد مرد  از 

از هادی خوانساری خود را به صورت رسمی معرفی کرد. در این    کالویای شکسته میرزایی و  

میان هادی خوانساری عنوان غزل فرم را مناسب ندید و سعی کرد این جریان را با نام غزل  

های درونی با حفظ فرم بیرونی غزل و برتری فرم بر محتوا دو پیشرو بشناساند. تازگی فرم

گیری غزل فرم عوامل متعددی دخیل بودند. آذرپیک  در شکل  ویژگی اساسی غزل فرم است.

از آغازگران و پایهبه ادبی میعنوان یکی  این نحلة  های  گوید: »تمام مکاتب و سبک گذاران 

اند به نوعی زیرمجموعة غزل فرم به شمار  ادبی ایران که باعث تحول و تطور در غزل شده

-نوعی روایتعنای محدودِ فرمالیستیِ آن در ایران بهغزل فرم به م  (37:1397)آذرپیک،آیند.«  می

اشتراک آن با غزل روایی سیمین بهبهانی است؛  ری سوق دارد و همین کدواژة روایت، وجه گ

کنند. سبک روایی در غزل فرم به این  نمایی میتر جلوهها هنریهرچند که در غزل فرم روایت

نقش تصویر خاص مکشوف در ذهن شاعر  از  می  صورت که یک  فرم  غزل  این  مانند  بندد؛ 

 میرزایی: 

 بر برجی از فلز، شب خاموش پادگان  انـات و ستارگ ـود با کلمـت بـاو دوس
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 ودکانـتا ماه را به خواب کند مثل ک  ای بنویسد ترانه خواندخواست نامهمی

 (81:1393)میرزایی،  

-شد؛ میفرمالیسم محدود و محصور نمیاز نیمة دوم دهة هفتاد غزل فرم اگر در مکتب  

های درونی در کار شاعرانی باشد که در  توانست خودآگاهانه مبدأ و بستر انواع و اقسام فرم

فرم با  غزل  مانند  بودند؛  تجربی  و  دهنده  پیشنهاد  متون  خواستار  نیز  های  قوالب کالسیک 

فرمالیستی، پسامدرنیستی،   ژانریک،مالیستی، پلیسورئالیستی، رئالیستی، باروکیستی، مینی

قالبیک که با حفظ بعد ثابتِ غزل بتواند ساختاری  ای، پلینامهای، نمایشنامهداستانی، فیلم

های درونی مانیفست و  قالبیک به خود بگیرد بدون آنکه بخواهیم برای هرکدام از این فرمپلی

در  دستهودار فرم  غزل  شوربختانه  اما  دهیم  سامان  جداگانه  بستر  ای  در  تنها  برخی  نگاه 

فرمالیستیِ آن محدود و محصور و در یک یا دو کتاب، تئوری متنِ آن پیشنهاد، تجربه و تمام  

 شد.
 

 های غزل فرم نوآوری.2-2-1

 سورئالیستی  - های رواییفرم ذهنی غزل.1-1-2-2

فضای    های اخیرش را درهای خود، غزلتر کردن غزلتر کردن و ادبیمیرزایی برای شاعرانه

سازد که این خیال  انگیز میکند. فضایی که آنها را کامالً خیالسورئالیستی و رؤیایی روایت می

تر کردن تحت تأثیر  تا حد زیادی به خاطر عنصر ابهام در شعر است. »میرزایی برای شاعرانه

با روایت غزل ایران  احمدی در  احمدرضا  و  یونان  در  این  یانیس ریتسوس  در  اخیرش  های 

طور مشخص  ضای سورئالیستی و آوردن حضور استثنایی اشیا آن را وارد فضای غزل و بهف 

-های ادبی جدید، برخالف دیدگاه »ابهام در نظریه(  239:1398)آذرپیک،  غزل فرم ایران کند.«  

شناسی مردم  شود. در گذر زمان ذوق زیباییای قدما نکوهیده نیست بلکه ارزش محسوب میه

تدریج به جانب ابهام و چندمعنایی متمایل شده تا آنجا که از قرن بیستم به بعد  جهان به  

)شیری،    آورند.«پردازان ادبی، ابهام را به جوهر ذاتی متن ادبی به شمار میمنتقدان و نظریه

 ابیات زیر از کتاب یک زن کامل میرزایی توجه کنید: به (14:1391

 یک ابر اسفنجی نصفی از جهان را برد  مان را بردـدنت باد آسـ امـب نیـش

 ان را بردـدم که کهکشـ نگاه کردم و دی  رمز راـدار قهـتاره دنبالـن آن سـم
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را   زنی به اسکلت خود بدل شد و مردی استخوان  یک مشت  و  جوان شد  سگی 

 برد

 ( 9: 1394)میرزایی،   

 فرم ذهنی زاویه دید.2-1-2-2

کند زاویة دید  مند شده و فرم ذهنی متفاوتی ایجاد میبهره ویژگی دیگر که غزل فرم از آن  

نگرد و گاه از دید راوی  است. »شاعر با تأسی از سینما گاه از منظر دانای کل به همه چیز می

ها به شاعر به صورت تلفیقی و با تمهیداتی مثل  شخص و در بعضی از غزلشخص، گاه دوماول

زاویة دید  (  223:  1398)مافی،  دهند.«را در غزل تغییر میسپیدخوانی، تغییر فضا و زاویه دید  

 شخص:اول

 دانمچرا؟ برای چه اصالً؟ خودم نمی  ها شدند مهمانم لـبی تمام گـش

 تانمـت غریبانه روی دسـیکی نشس  یکی نهاد صمیمانه سر به بازویم 

 ( 69: 1394)میرزایی،  

 شخص:زاویة دید دوم

 دهد گالبی و بهو دست محو به تو می  شوی در مهمیای باز ثل پنجرهـتو م

 گره  ای غریبه خورد به تو در باجهو می  خورد بر آب های تو را چرخ میو شال

 (129ب: /1393)همان،  

کند و تشخیص  اما در غزل »سقوط« سعید میرزایی زاویة دید در هر بند بسته به فضا تغییر می

 بخشد. ویژه به غزل می

 شکل، رفته در رؤیا و چند پنجره، بی  وان، با ستارة تنهاـس جـ اتاق و عک

 ها ... رهـستاره فکر کسی بود پشت پنج  زدتاره، غمگین، بر ابرها قدم میـس

 ران از سقوط تا »فردا« ـتمام شب نگ  دن ـناک پرت شـنار پنجره ترسـک

 ا ـو بود و رهـمحاگر چه هندسة مرگ،    دادات میهای جذامی شکنجهو شکل

 دهی خود راای؟ نه! فقط گوش میتو مرده  جهت، اتاق خل ط سه عقربه بیـفق

 نما!جهان جزیرة محوی است توی قطب  رود در توزمان، بدون جهت پیش می

 ن آیا...؟ ـونی نگاه کـفرش خبه سنگ  ببین چقدر ستاره کنار عکس جوان
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 ( 30: 1393)همان،  

 گویی و جریان سیال ذهنذهنی تکفرم  .2-2-1-3

گویی  شود؛ شیوه تک هایی که از طریق داستان و زاویة دید وارد غزل فرم می یکی از شیوه

شود.  ست که با مخاطب و یا حتی بدون آن ایراد میایگویی صحبت یک نفرهاست. در واقع تک 

یث نفس یا خودگویی  گویی درونی و حدها در غزل فرم بیشتر از روش تک گوییورود این تک 

ای است  گردد. »جریان سیال ذهن شیوهاست که منجر به ورود جریان سیال ذهن در شعر می

ای است از ادراکات حسی و  در روایت که به موجب آن عمق جریان ذهنی شخصیت که آمیزه

تداعی و  احساسات  خاطرات،  آگاه،  است.«  افکار  معانی  تداعی  حاصل  تصادفی،  های 
 (181:1392)داد،

گویی یا خودگویی شخصیت، افکار و احساسات خود را به زبان  میرزایی با استفاده از »تک 

تا مخاطب از نیات و مقاصد او باخبر شود. در این نگاه به جز اطالعاتی که از این   آوردمی

گردد و به کنه و ذهن  های روانی راوی نیز برای مخاطب آشکار می شود. ویژگیطریق داده می

سیال ذهن در غزل میرزایی باعث شکست    جریان(  225:  1398)مافی، شود.«  ن او وارد میو روا

گویی درونی،  شود. به این چند بیت از غزل میرزایی توجه کنید که عالوه بر تک روایت می

در بیت نخست خسته در جادة پاییزی... در بیت  بیان احساس و افکار تخیلی، شکست روایت )

 شود.نیز دیده می تاقی که سقفش از ابر است...( به ا-شکست روایت-بعد

 روم با بهار نامرئی های پاییزی، می»خسته در جاده

 بار نامرئی گرد ظلمت نشسته بر دوشم مثل یک کوله

 در اتاقی که سقفش از ابر است جنس دیوارش از هوا و نسیم

 نشیند بهار نامرئی پشت میز قدیمی پاییز می

 ی توستریزان سبز دیدهمن برگکنم در  گاهی احساس می

 تار نامرئی نوازد سهدر من انگار پنج ناخن سرخ می

 پیچدی بازوی تو میکنم به گردن من ساقهگاه حس می

 (20:  1393)میرزایی،آویزم نرم از این حلقة دار نامرئی« بندم و میدیده می
 

 

 

 

 فرم ذهنی سینما .  4-1-2-2

که میرزایی برای نو کردن و ایجاد فرم ذهنی جدید در    هایی استسینما نیز از جمله قابلیت

های فرم خود استفاده کرده است. »شعر و سینما رفتارهای مشابهی دارند. انتقال معنا در  غزل
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دیگر. شعر سینما ضمنی و پیچیده است و هر دو زبان استعاری دارند و البته نیازمند به یک 

و افق دید )نمای باز، متوسط و بسته( دارد و    ترین قابلیت را نسبت به چشم سینما نزدیک 

به گذشته و حال و  توانایی چرخش و حرکت دوربین تدوین، مونتاژ و رفت و برگشت های 

کند، مضافاً چنین  لمس میآینده است که زنده بودن سینما را از هر هنری دیگر بیشتر قابل

صویر و موسیقی فراهم آورده،  ترکیبی که سینما از هنرهای دیگر از رنگ، صدا، حجم بافت ت 

 (41:1390)ارجی،باعث شده شعر در ضرباهنگ آوا و تصویر چشم به او بدوزد.« 

 توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: شود میهایی را که به سینما نزدیک میغزل

آیند و با نام بردن  هایی که روکش سینمایی دارند و در همان بافت غزل فرم میغزل  -الف

تکنیک  فیلماز  سینمایی  ارائه  های  را  غزلی  مشهور  بازیگرهای  و  کارگردان  و  معروف  های 

دهند که روبنای سینمایی دارد اما زیربنای معمول. برای نمونه قسمتی از شعر غزل »تو  می

 سعید میرزایی آورده شده است.  فرجامتو یک ستاره« از کتاب -تو کارگردانی -نویسی فیلمنامه

 تو یک ستاره محبوب سینمایی تو... -تو کارگردانی-نویسی تو! تو فیلمنامه

می نانوشته  خودت  نقش  نمیدرون  تو؟  آیی...  کجایی  زد...  حدس  را  تو  که  شود 
 (84-83:1395)میرزایی،

ها و اسامی  اند و بدون توسل به نامهایی که فضا و جهان سینما را درک کردهغزل  -ب

ها با استفاده از روایت سینمایی مانند تغییر، برش و  ها، بازیگرها و کارگردانها، فیلمتکنیک 

جابجایی فضا و مکان، ترکیب و به هم پیوستن تصاویر گسسته استفاده از راوی دوربین به  

های  گر فیلمکنند که فقط تداعی یا راوی خارج از متن، کامال غزل را جهانی میجای شاعر  

توانیم جنس سومی از فضای غزل و سینما بدانیم که  ها را میگونه غزلای است. اینحرفهفوق

هنری شاعر  بسیار  یک  عنوان  به  میرزایی  برخوردارند.  باالتری  زیباشناسی  درجه  از  و  ترند 

هایش معطوف به همین نوع دوم بوده و بسیار در آن موفق است. در غزل  ای بیشتر غزلحرفه

 جایی فضا و مکان مشهود است. سینمایی »ادامه پیدا کرد« میرزایی، برش و جابه

 قدم زدیم، خیابان ادامه پیدا کرد   غروب بود و خیابان، من و تو با یک چتر 

 باران ادامه پیدا کرده ـدر این مکالم  کم ب از مکالمة ما شروع شدکم ـش

 شوی همین حاالبگو که عاشق من می  ها همه رفتند از افق باال درخت 

 و با رشد درختان ادامه پیدا کرد  تو مکث کردی و رفتی به خواب...الالال 

 تمام کوچه پر از ترس یک مکالمه بود  من و تو کودکیِ هم شدیم... برگشتیم... 

 و کودکان دبستان ادامه پیدا کرد  کبوترهاکه از دقایق برگشتن 
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 (32-31:1395)میرزایی،  
 

 فرم ذهنی آغاز ناگهانی و پایان ناتمام .  5-1-2-2

های روایی خود کرد پایان  هایی که میرزایی به تأسی از سینما و داستان وارد غزلیکی از شیوه

خوانند  تکمیل فرم غزل به همراهی فرا میوسیله شاعر خواننده را در  باز یا ناتمام است. بدین

هایش را پیش  کند که گویی بخشی از گفتهطور »گاهی نیز شعرش را طوری آغاز می و همین

های شاعر را، بنا بر سلیقة خود هر طور که خواست  نوشتهاز آن گفته است تا خواننده بتواند نا

ببخواند. سپیدخوانی و ردیف و...  از،  این مسأله بیشتر کمک میهای حرفی که، و،  کند.«  ه 

مورد میرزایی بنگریم که در آن  نمونه به دو بیت زیر از غزل مرد بی برای(  463:1391لی،  )حسن 

 شود:آغاز ناگهانی دیده می 

 زنی پیاده شد و رفت: مرد، غمگین بود  قطار ریخت به شهر و رسید دریا، رود

 م ـای دنیا هـردهـاربازترین مـقم  مـ اند حاال هدهـروی تو بازنهـ...و روب

 (  92: 1393)میرزایی،  

مورد« سعید میرزایی که پایانی باز را رقم  و ردیف »که« در بیت پایانی از غزل »مرد بی

 زند.می

 خورد تأسف که...«و پیش از مردن می  یردـمرود و مییـمورد، مرد بیـو م

 ( 15)همان:  

 مال غزل مینی .3-2

مالیستی غرب است و برای نخستین  مال پیوند ادبیات کالسیک ایران با ادبیات مینیغزل مینی

های سرزمین  لیال زانا دختر اسطورهبار توسط آرش آذرپیک با ارائة مانیفست آن در مجموعة 
مالیستی  مال درنگی مینیهمراه با آثاری در این ژانر منتشر شد. غزل مینی  1383در بهار    من

گذرد »به عبارتی دیگر تغزلی است که در و بر خویش  که از صافی تغزل مشرقی میاست  

بر مرام خویش در همة ساحت حیثیتی مینی شدة جهان شعر و  های کشفمال گرفته و بنا 

مال هم به روح تغزل  دهد یعنی غزل مینیداستانی به خود حق ورود، نمود، بروز و ظهور می 

لیسم جهانی عاشقانه وفادار است اما در افراط و تفریط سیستماتیک  ماایرانی و هم به روح مینی
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مالیسم شعر یا داستانی  مال، مینیماند. در غزل مینیهیچ کدام محدود و محصور و مقید نمی

 ( 322: 1400)نوروزعلی،مالیستی است.« گشوده بر تغزل با غزلی گشوده و نگرشی مینی

ای از مکتب  کند اما شاخهمالیسم استفاده میهای مینیمال با آنکه از تکنیک غزل مینی

-مالیسم و ماتریالیسم پنهان در جهان عریانیسم بوده و تابع چارچوب ایدئولوژیک مکتب مینی

کلمه معتقد است و عکس  -بینیِ آن به کلمه نیست بلکه به تبعیت از مکتب به نگرش انسان

ها، کلمه را دارای وجودی  مالیستانند مینیهای ادبی همنگاه خشک و ابزارگونة ماتریالیست

توان شفاف بودن،  های آن میاز جمله تکنیک   (69:  1397)ر.ک. مقدمه. آذرپیک،  داند.  زنده می

مال  های ادبی و ایجاز مطبوع را نام برد. در غزل مینیبرهنگی واژگان، حداقل استفاده از آرایه

ج حداقل  با  و  باشد  روایت  خود  در  باید  خود،  لوهشعریت  ذات  در  روایت  شعری  ویژة  های 

از ویژگیزایش باشد.  روایت  های متفاوت غزل مینیگر شعریت  باید خود  این است که  مال 

مکشوف و شکار شده در آن، در کلیت خود شعری کامل را بسازد؛ نه به کمک صناعات ادبی.  

تواند تبدیل به  ب غزل نمیمالیستی، تنها به صرف قرار گرفتن در قال»بنابراین هر روایت مینی

افزایی غزل و آذرپیک خود دلیل هم  (373:  1396)آذرپیک و همکاران،    مال شود.« غزل مینی

کند: »ریشة پیدایش غزل  گونه بیان میمالیسم را اینمالیسم در مکتب مینیخصوصیات مینی

ها به حداقل  نمال را باید در آغاز هزارة سوم جست. در عصری که کنار هم بودن انسامینی

های کوتاه منجر شده؛ دیگر اطناب در  رسیده و حتی حرف زدن عاشق و معشوق هم به پیام

 (70:1397)آذرپیک، چنانی ندارد.« غزل جایگاه آن

پذیری آن است. اگر به زبانی دیگر ترجمه شود؛  مال ترجمههای غزل مینیاز دیگر ویژگی

شود  آمیز میمال تغزلتبدیل به یک داستان مینی  دهد و متنفقط وزن و قافیه را از دست می 

 مالیسم است. که این استحالة ژانریک در ترجمه خود نوعی بدعت شگرف در مکتب مینی
 

 مال های ذهنی غزل مینیفرم  - 1-3-2

 وار با فرم ذهنی رباعیفرم ذهنی فضای قطعه  - 1-1-3-2

و اعالم موجودیت غزل    لیال زاناوار »با فرم ذهنی رباعی )زمینه ضربه( که از کتاب  فضای قطعه

توجه کنید به فرم ذهنی رباعی    (327:1400)اوستا،مال در اکثر آثار آذرپیک بوده است.«  مینی

سازی برای مصراع پایانی و یا مصراع ضربه  های اول تا سوم در پی زمینهکه همواره مصراع

باره تمام شعر به یک وحدت ارگانیک خواهد رسید و فرم ذهنی  تند؛ با مصراع ضربه یک هس
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مال برای نخستین بار فرم ذهنی رباعی را از انحصار قالب رباعی  کامل خواهد شد. غزل مینی

کدام از ابیات و  هیچ  لیال زاناهای  برد. در غزلمال بهره میسازد و از آن در غزل مینیرها می

ای ندارد و با خوانش  ها تا مصراع بیت و مصراع نهایی )ضربه( هیچ هویت مستقل شاعرانهمصراع

پارچه خواهد رسید و پازل شعر مشخص خواهد  باره تمام شعر به وحدتی یک مصراع پایانی یک 

  شد.

 ! یک نقشه، نقشة دنیا« »چیست این بابا؟«/ »هیچ :»کودک خیره

 کویرش گرفته تا... دریا«  »نقشه یعنی چه؟« »رسم شکل زمین/ از

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

 های ما با ما« »مرز یعنی چه؟« »مثل دیوار است/ بین همسایه

 (76:1376)آذرپیک:  کن، نقشه.«کودک و خشم، پاک
 

 فرم ذهنی غزل مستند  - 2-1-3-2

با این   لیال زانا   مال است که در کتاب مینیهای ذهنی غزل  غزل مستند »یکی دیگر از فرم 

ها را با  مالمانیفست اعالم موجودیت کرد هرکس بخواهد در ساحت رئال برخی غزل مینی

است.« جلوه  کرده  خیانت  شعر  آن  ذات  به  ببرد  دست  صورخیال  و  شعری  ویژه    های 

روایت اثر به    های شعری و ساحات آرایشی غزل مستند »تمام داشته  ( در617:1400)نوروزعلی،

مالیستی ما در اوج پیرایش، دارای  مینی-شوند. متن تغزلی ترین شکل ممکن ارائه میکمینه

ای هنری به منظور انعکاس روایت اثر است. ایماژها در آن کامالً طبیعی و بدون دخل  جوهره

تصرف خیالو  و  عادت  خالف  میهای  ارائه    »سارا«   غزل  (209:1400)محمدی،شوند.«  اندود 

زند که  ای حرف میای از غزل مستند آذرپیک است که در آن از تعصبات کورکورانهگزیده

 شود: موجب مرگ یک دختر می

 هاـرشتة تنـلخ یک ف ـمس  شب و طغیان یک تعصب کور

 ا ـههـمان آینــاش آسیـآب  با ـتر زیـه، دخـچـالیــدار ق

   اـام، اینجویریـار ک ـیک به  !پوشقهـوار صاعـا سـآه! تنه

 غروب شما دور از آن چشم بی  هاست زیروح پامال ایل شب
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 ا ـوی دریــستا به دنیای آن  وید ـد و بال من بشـ ردیــبازگ

 ای خدا ـهرانهـزل از تـیک غ   ویم ـوش هم غزل بشـتا در آغ

 ود را ــر خـوار زد سـروی دی  یک سایه–وحشیانه -پشت در

 ا؟ ـته دل آیـانه بسـ ه بیگـاو ب  ؟نشانه چیستوای این! زمزمه 

 ا، سارا؟!ـ م مـوغ چشـدور از ی  ی دارد ـ ا کسـ ق بــند عشــنک

 ا ــ وادة مـود ننگ خان ـشمی  ند ـبک   طاـر خـت از پا اگ ـدس

 ا را ــ ة مـلــبیـروی قـآب  هان نبردـرگ باید که ناگـم

 اـتنهرشتة ـخ یک ف ـمسل  شب و طغیان یک تعصب کور

 ( 13:  1376)آذرپیک،    

 فرم ذهنی غزل حجم.3-1-3-2

 محتوای غزل حجم 

که غالباً بیشتر از آنکه جنبه نمادین  - متنیهای درونهای زبانی با المان»توسط بازی  -الف

 (208:1400)محمدی، گیرد.«شکل می  - داشته باشند؛ جنبة آیکونیکال دارند

برآیند تکوین یک تصویر ست که  نه روایتی  ،»روایت آن  -ب فرم ذهنی غزل فرم  شبیه 

باشد و نه همانند غزل    - های زبانیة شعری و بازیهای ویژبا توسل به جلوه-مرکزی در اثر

با   است؛  روایت  تشریح  و  کردن  هنری  برای  متن  داستانِ  شاعرانة  توضیح  برآیند  روایی 

ع و بدایع بیانی، برای اینکه اثر  گیری از صنایشگردهایی همانند ایماژها و صورخیال و بهره

گون که آمد نه روایتی خطی و شاعرانه حجم، همان  غزل)همان(  متهم نشود به ناشعر بودگی.«  

هایی همانند شکست  مدرن با توسل به تکنیک کند نه روایت را همانند غزل پسترا دنبال می 

ترین شیوة ارائة فضای  لیبرد؛ بلکه »جهش روایتی در درونة فرم ذهنی اثر اصروایت پیش می

 ( 209)همان: شاعرانه است.«

ها »روایت از سمبلی شخصی یا  ها یا آیکونگیری از برخی سمبلدر جهش روایتی با بهره

دیگر می آیکون  یا  به سمبل  آیکون  این جابه یک  در  و  استدالل  جهد  بدون هیچ  جاشدگی 

گذارد  جای می ز فضای روایتی به  چینی و استحالة ظاهر منطقی، شاعر ردی اداستانی، زمینه
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گر مجسم خواهد  که در نهایت در فرم کلی و نهایی متن، یک پازل روایتی را در ذهن خوانش

های روایتی به  غزل حجم با توجه به پازل نهایی فرم ذهنی خود با تمام جهش)همان(  کرد.«  

ته و افشانگی  های گسیخهای شخصی دچار پرشعلت جاگذاری فضاهای آیکونیکال و سمبل

نامرتبط نخواهد شد و اگر چیزی شبیه تداعی آزادی برای جهش روایتی کاراکترهای استعاری 

کلیت   در  است  افتاده  اتفاق  دیگر  آیکونی  یا  به سمبل  خاص  آیکونی  یا  از سمبل  عینی  یا 

رسانی خواهد شد برای تحقق پازل کلی )فرم ذهنی منسجم(  منسجم اثر، تعریف شده و یاری

 )همان(  اثر.«

نمی  - ج استفاده  اثر  در  آن  ادات  و  تشبیه  از  ممکن  حد  اثر  تا  کلی  روایت  یعنی  شود؛ 

شود. آذرپیک این  آیکونیکال است و تا حد امکان از صفت دادن پرهیز می-سمبلیک -استعاری 

شیوة سرایش غزل خود را غزل حجم نام نهاده است و با ابداع این غزل فرم ذهنی جدیدی را  

ادبیات  مهم  وارد  است.  کرده  هنرمندانه  ایران  جنبة  و  ویژگی  قلم  ترین  به  »سوسن«  غزل 

 آیکونیکال بودن و جهش روایتی آن است: گردد دوشیزه به عشق بازمیآذرپیک در کتاب  

 ا را ـرده م ــره کـخـن مسـفـتل  اره انگارـند شمـد و چــسیص

 رانم یک زن ـت خط گوش کـپش  ا ـتمـد حـرم و بایـیـگیـ باز م

 ستخط اگر خط نخوری... و چندی  نام تو؟ وای نه! گل قحطی بود

 وی خط سوسن را ـسنود آن ـبش  اید ـ رین تا شـتگـن تنـدل م

 خط من قطع و دارم از صبح  }کاست سوسن{ و این شش ماه است

 ن را ـکـم مسـ ظـر اع ـیـبه دب  دوزمیـب مـاران تا شـر بـزی

 (141:1397)آذرپیک،   

آندر   »بشنود  را«  مصرع  سوسن  تداعیسوی خط  بعد  مصرع  سوسن  در  کاست  کنندة 

شود، در این بیت جهش روایتی صورت گرفته )خواننده زن ایرانی( که یک آیکون است می

 است.
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 آیکون.4-1-3-2

در تعریف این واژه    longmanیکون در برخی فرهنگ لغات از جمله  در مواجهة نخست با واژة آ

های زیر خواهیم بود: یک نشانه کوچک یا تصویر بر روی صفحه کامپیوتر که  شاهد مترادف

فردی مشهور و مقبول عموم که صاحب تفکری  رود؛  کار می برای شروع یک اجرای خاص به

شود.  خاص باشد؛ یک تصویر یا فیگور یک شخصیت مقدس که در مراسم عبادی استفاده می

کند که زیر الیة  ای فرهنگی هویت خود را از نماد یا سمبلی اخذ میبه مثابه نشانهآیکون  

ها همگی  معنایی یا ریشه آن لحاظ شود. بر این اساس آیکون، آیکون یک سمبل است. آیکون

شده، یا نمادینند که دخل و تصرف شخصی و دلخواهانه را در خود  های تثبیتدارای ارزش

 (51:1390وی ونگ،)پیراپذیرا نیستند.« 

مقوله که در حوزهآیکون  است  فرهنگی،  ای  مطالعات  تاریخ،  هنر،  از جمله  های مختلف 

رود اما در مبحث ادبیات، آذرپیک  شناسی و... به کار میشناسی، مردمشناسی، انساناسطوره

بار در جهان شعر، آیکون را مطرح کرد. فضای غزل حجم آذرپیک می تواند  برای نخستین 

درونی آن  -برونی و برون-فرد آیکونیکال، جهان درونمحور باشد. »در فضای منحصربهآیکون

فرض مخاطب ندارد و از هرگونه استعاره، تمثیل  ها در پیشگونه تعمیم به موقعیتقابلیت هیچ

شدت گریزان است.«  زند بهتشابهی در آنها موج می-گاه تعمیمیو سمبل و کنایه که ریشه

 شود.های روایتی در غزل حجم میآیکون باعث ایجاد جهش( 51:1400وزعلی،)نور
 

 فرم ذهنی غزل تمثیل .  5-1-3-2

هایی است که  حمیدی در بررسی انواع تمثیل آورده: »زبان فارسی مملو و مشحون از تمثیل

ل  روایی )تمثی از لحاظ ساختار به دو بخش تمثیل توصیفی )تمثیل کوتاه یا فشرده( و تمثیل 

یکی از شیوهای بیان در قطعه    ( تمثیل76:1384)حمیدی؛ شامیان،    شود.«گسترده( تقسیم می

شود و قطعه به  ها استفاده میگونه قالباست و کمتر در بیان مفاهیم غزل و قصیده از این

 علت نداشتن دو اِلمان قالبی و محتوایی شامل:

نسبت به غزل که نشان از  در مصراع نخست بیت اول اثر(  کم داشتن تنها یک قافیه )  -الف

ناخودآگاه جمعی خوانش و  ذائقة خنیاپسند  در  قافیه  موسیقیایی  پارسی  اهمیت  گران شعر 

 دارد. 
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فضای قطعه برخالف قطعه بیشتر از آنکه جنبة تغزلی داشته باشد؛ ساحتی تعلیمی و    - ب

فرسنگ  تاریخ  قاپندآموزانه دارد. قطعه در  از  به گونهها  ای که آخرین لب غزل، عقب مانده 

نظر قرار داد پروین اعتصامی است و بعد از آن دیگر خبری  ای که قطعه را مطمع  شاعر حرفه

 شود. از حضور جدی این قالب زیبا در شعر دری مشاهده نمی

قالب غزل کنار زده شود؛  مند قطعه، بهسان فضای کلی و تمثیل بدین جای آنکه توسط 

های جدی و پربسامد  شود. »در غزل تمثیل که از شاخهای هنرمندانه در آن ذوب میهگونبه

گر  تا دقیقة اکنون است؛ تمثیل در فضایی به شدت عاطفی اما ناتعلیم   1376مال از  غزل مینی

 (209:1400)محمدی: شود.« گرا ارائه میو غیرنصیحت

مجموعة   شاعر  زاناآذرپیک  بی  لیال  برای  تمثیل  از  میگاه  استفاده  خود  مقصود  کند.  ان 

باشد که در بردارندة آموزه و تزی است. تمثیل یک استراتژی خاص برای بیان هدفی ثانوی می

ای دارد این الگوی روایتی برای بیان منظور اصلی شاعر به  »تمثیل در ادبیات ما جایگاه ویژه

اند و منظور واقعی بی برآمدهخوراستی که جناب آذرپیک از عهدة این مهم بهرود و بهکار می

انتقال می به خواننده  به خوبی  از تمثیل  با استفاده  هایی  غزل  (7:1383)امامی،دهد.«  خود را 

هایی هستند که این  همچون بچه ماهی؛ خط چهار؛ تابلوی ایست، در آغوش باد... از نمونه

در   اشعار  این  برده است.  بهره  افکار خود  بیان  برای  تمثیل  از  قرار  شاعر  مکتب سمبولیسم 

ندارند زیرا »در مکتب سمبولیسم هدفی ثانوی در کار نیست و خواننده با توجه به احساس  

های آذرپیک در قالب  مالغزل تمثیل مینی)همان( کند.«  خود برداشتی از شعر یا داستان می

روی آوردن باشد. شاعر با توجه به  تمثیل توصیفی کوتاه یا فشرده و تمثیل روایی گسترده می

های اخالقی و انسانی با هدف ایجاد  به تمثیل درصدد انتقال افکار و اندیشة خود و آموزش

 فضای تعالی اجتماعی برای خواننده است. 

 ت؟!ـراز این پردة مشبک چیس  نگریستبچه ماهی به تور می

 ت؟! ـا نیسـرشتة مـراستی این ف  رد ـم بـرا ه ـادر مـ در و مـپ 

 روز و شب، یکنواخت باید زیست  پشتی پیر الکتا به کی مثل 

 ت ـسه آسمان آبیـا کـتا به آنج  رارـروم از حصار این تکیـم

 پشت گریست سخت بر حال الک  د ـی بایــروم اوج را، ول یـم
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 سترقص آتش، غروب یک ماهی  هـسوی برکاعتی بعد، آنـس

 (11:1383)آذرپیک،  

تمثیل مطرح آذرپیک است که در این غزل منظور نه بچه  »غزل بچه ماهی« اولین غزل  

ست که خود را در بند یکنواختی در یک  هاییماهی است و نه تور، بلکه ماهی تمثیل انسان

رفت از حقیقت دریا و حصار تکرار و رفتن به یک جهان  بینند و برای برونجهان تکراری می

کنند و ساکنانی  طن و سرزمین خود عصیان میشوند و علیه موتکرار دچار وسوسه می آزاد و بی

کنند و در پایان دچار وسوسة  پشت را که آهسته و پیوسته در حرکتند مسخره می چون الک

 شوند.فیزیکال و گرفتار تور و مرگ می
 

 فرم ذهنی برش زندگی.6-1-3-2

مینی غزل  نوعی  زندگی  برش  ذهنی  اِلمانفرم  تمام  »به  که  است  مینیمال  غزل  مال  های 

مکتب   به  درونی  فرم  لحاظ  از  بیشتر  دارد  مستند  غزل  به  که  گرایشی  با  اما  است  باورمند 

مال که در  شود یعنی از ژانر فرم ذهنی رباعی در غزل مینیمالیسم جهانی نزدیک می مینی

اکثر آثار آذرپیک جلوه دارد؛ گذر کرده و بیشتر به یک اتفاق روزمره مستند و یک درنگ کوتاه  

دغد آدمغهبه  زودگذر  نزدیک های  و  نزدیک  میها  که  تر  زندگی  از  معمولی  برشی  شوند. 

کفش  مال  مانند غزل مینی  (226:1400)نوروزعلی:آمیز بوده و فراز و فرود داستانی ندارد.«  تغزل
آنگاه شیخ اشراق عاشق میدر کتاب    زند نو پا را می نوشتة آذرپیک، یک روز کامالً    شود و 

مال  به قلم رحمت غالمی و غزل مینیافتد  دوست داشتنت اتفاق است، میعادی در کتاب  

نوشتة آرش  های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک  چشم  ای از آوین کلهر در کتابپیوسته

می را  پا  انگشت  نو  »کفش  همکاران.  و  کتاب  آذرپیک  در  اشزند«  شیخ  آنگاه  عاشق  و  راق 
 ای از غزل برش زندگی آرش آذرپیک است. ؛ نمونهشودمی

 کند«جان میپای من در کفش هی   زند ...»کفش نو انگشت پا را می

 ت ردــة او دسـینـر سـم بـزنیـم  ری؟ ـخیـا! نان برایم مـآی آق

 کندیـپای من در کفش هی جان م   زند ت پا را میـش نو انگشـکف

 دـ ت و لگ ـرش را کشته با مشـهمس  ای هـردی شیشـباز مه ـروزنام
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 کند«... پای من در کفش هی جان می  زند ش نو انگشت پا را میـ»کف

 ( 61، 1399)آذرپیک:  

 گیرینتیجه . 3

فرم ذهنی شیوة سامان بخشیدن و ایجاد هارمونی بین اجزای هنری و نظمی برای بیان محتوی  

تثبیت غزل نوآیین توسط سیمین بهبهانی که منجر به گسترش و  اثر است. در دهة هفتاد با  

نام به  مجزا  شاخة  دو  داستان شده  غزل  و  روایی  غزل  فضای  غزل  تثبیت  و  فرم  غزل  های 

ساز در ادبیات از جنبش نوآیین یا غزل مدرن سیمین مال در نیمة دوم آن دهة سرنوشت مینی

 جدا شد. 

گری سوق  نوعی روایت فرمالیستیِ آن در ایران بهغزل فرم سعید میرزایی به معنای محدودِ

اشتراک آن با غزل روایی سیمین بهبهانی است؛ هرچند که  دارد و همین کدواژة روایت، وجه  

غزل فرم نگاه تازه به زبان،    هایکنند. از ویژگینمایی میتر جلوهها هنریدر غزل فرم روایت

های ذهنی متفاوتی که میرزایی در  ردیف، قافیه، وزن و حتی آرایش نوشتاری غزل است. فرم

غزل از:  عبارتند  کرده  تجربه  فرم  رواییغزل  که  -های  و  سورئالیستی  تخیلی  فضای  از 

به تأسی از سینما.  آغاز ناگهانی و پایان ناتمام،  سورئالیستی برای روایت شعر بهره گرفته است./  

فرا می به همراهی  فرم غزل  گویی درونی و جریان  خوانند./ تکشاعر خواننده را در تکمیل 

ذهن تک سیال  بهگویی  ،  ذهن  سیال  جریان  و  خود  با  صحبت  و  که  گونه  درونی  است  ای 

./ سینما شودشود و باعث شکست روایت میبرای مخاطب آشکار می  های روانی راوی ویژگی

های سینمایی، اسامی بازیگران و کارگردانان معروف از  شاعر به جای نام بردن از تکنیک که  

فضا، مکان، ترکیب و به پیوستگی تصاویر  همروایت سینمایی مانند تغییر، برش و جابجایی 

شخص و گاه  کند./ زاویة دید که گاه از منظر دانای کل، گاه از منظر اولگسسته استفاده می

 کند.شخص است و گاه نیز با توجه به فضا راوی فرق میاز منظر دوم

مینی تکنیک غزل  از  آنکه  با  آذرپیک  آرش  مینیمال  میهای  استفاده  اما  مالیسم  کند 

مالیسم و ماتریالیسم ای از مکتب عریانیسم است. تابع چارچوب ایدئولوژیک مکتب مینیشاخه

به تبعپنهان در جهان بلکه  به کلمه نیست  انسان کلمه  بینی آن  به  از مکتب عریانیسم  یت 

توان شفاف بودن، برهنگی واژگان، حداقل استفاده از  های آن میمعتقد است. از جمله ویژگی
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مال شعریت باید در خود روایت باشد  های ادبی و ایجاز مطبوع را نام برد. در غزل مینیآرایه

گر شعریت باشد. در جدول زیر  های ویژة شعری روایت در ذات خود، زایشو با حداقل جلوه

مینیفرم غزل  ذهنی  و خالصههای  فرم  غزل  و  ویژگیمال  از  است.  ای  بیان شده  آنها  های 

مال آنها را تجربه کرده عبارتند از: فضای  های ذهنی متفاوتی که آذرپیک در غزل مینیفرم

شوند و هویت  نوعی زمینه محسوب می  1،2،3مصراع    وار با فرم ذهنی رباعی که در آن قطعه

مستقل شعری ندارد و با مصرع آخر یعنی ضربة شعر به یک وحدت ارگانیک خواهد رسید./  

گر  است که در فضایی به شدت عاطفی اما ناتعلیم غزل تمثیل، هم کوتاه و هم روایی گسترده 

- سمبلیک -روایت آن بر پایة کلی اثر استعاری غزل حجم که    / شود.گرا ارائه میو غیر نصیحت

غزل مستند که در    /شود.کونیکال است و فضای آیکونیکال در آن باعث جهش روایتی میآی

اندود استفاده شده  های خالف عادت و خیالایماژها کامالً طبیعی و بدون دخل و تصرفآن از  

روایت  است./ نیز  زندگی  برش  بر غزل  کوتاه  درنگ  یک  و  مستند  روزمره  اتفاق  یک  گر 

 .استههای زودگذر آدمدغدغه

 مالهای ذهنی غزل مینیفرم های ذهنی غزل فرم فرم

 سورئالیستی -غزل روایی

 آغاز ناگهانی و پایان ناتمام 

 گویی و جریان سیال ذهن تک

 سینما

 زاویة دید

 وار با فرم ذهنی رباعی فضای قطعه

 غزل تمثیل

 غزل حجم

 غزل مستند

 غزل برش زندگی 

درونی در این دو شاخه از غزل مدرن ایران به این  های  ما با بررسی و معرفی انواع فرم

رسیم که حیطة نوآوری و خالقیت در غزل فرم بیشتر معطوف به خالقیت در فرم  نتیجه می

ها عالوه بر اشکال گوناگون فرم ذهنی و  مال نوآوریورزی است اما در غزل مینیذهنی و زبان

دغدغه و  مفاهیم  از  گفتاری  اجتمازبان  و  وجودی  و همین  های  بوده  نیز سرشار  انسان  عی 

 مال با غزل فرم است.گرایی خالقانه یکی از تمایزهای بنیادین غزل مینیمعنی
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Research Article 
Each literary work is organized from two general forms called form 

(external) and internal form (mental). Mental form, as one of the 

basic elements of poetry, is the environment in which poetry moves 

and progresses and brings with it objects and feelings, and the 

reader pays attention to the coherence and connection of its 

elements throughout the text. Mental form is a kind of arrangement 

of structure and shaping the content of any literary work, including 

narrative, image and meanings, which goes far beyond the form and 

appearance of poetry. Despite the commonality of the graphic 

structure of the Ghazal, different mental forms cause innovation in 

it. Innovation and breaking the norms in the form of poetry are 

among the tricks that the poet uses to create his poetry and acquires 

a special style in poetry. Arash Azarpeyk and Mohammad Saeed 

Mirzaei are contemporary lyricists who have performed in various 

ways to enliven their chain of speech with various innovations in 

the mental form of Ghazal. In this research, which has been done 

by descriptive-analytical method and using library resources; 

Various mental forms will be explored in Arash Azarpeyk's 

Minimal Ghazals and Saeed Mirzaei Form Ghazals, which has 

caused various innovations in Iranian literary Ghazals. 
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