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 چکیده  اطالعات مقاله 
دچار تحوالت فراوانی در دهۀ هفتاد شده    غزل معاصر خصوصا غزل پساسیمین مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

مدرن در دهۀ هشتاد ادامه یافت. تا اینکه در دهۀ نود با ظهور  و با غزل پست 

مال )مطول( که توسط آرش آذرپیک  های متعدد، از جمله غزل ماکسیجریان 

مال و  و در دهۀ هفتاد نیز با غزل مینی-که از شاگردان سیمین بهبهانی است  

از یکی  می   گفتار  محسوب  غزل  سویی    -شودپیشقراوالن  و  سمت 

فراهنجارگریزانه پذیرفت. زیرا غزل کالسیک با تعداد ابیات و موضوع مشخص  

آمد. انقالب نیما اولین  ها یک قالب نوشتاری پرطرفدار به حساب می برای قرن 

های نوآورانه را در روح شعر خصوصا بعدها غزل دمید. سیمین بهبهانی  نگرش 

ورها را آغاز و بعدها توسط شاگردانش بنا به زمان و مکان مناسب ادامه  این نوآ 

ارتباط بی یافت. غزل ماکسی  با  از آن قالب سنتی به مال  با روح غزل  واسطه 

های نوینی فراروی کرده است. در این نوشتار که به روش  ها و بستارهسمت نگره 

می -توصیفی مکشوف  نتیجه  این  شده  گردآوری  غزل  شود  تحلیلی  که 

های گوناگونی به سمت  های نوین دریچهمال توانسته با پرداختن به یافتهماکسی 

تازه  عواطف  تازه،  قالبیک  محتواهای  ساختار  و  فرم  در  تحول  نهایت  در  و  تر 

های شاخص  مال مولفه بگشاید. لذا در این نوشتار  ضمن معرفی ژانر غزل ماکسی 

   دهیم.ر می آن را نیز  بر شمرده و  مورد بررسی قرا
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 . مقدمه 1

  و  محبوبیت   از   بخشی   گمان بی  است و   فارسی   ادب   آوازۀ  پر   و   درخشان   های قالب  از   یکی   غزل

  ممتازش،   های زیبایی  و  هاظرافت  سبب  به  که  است  قالب  این  دوش  بر  فارسی  شعر  مقبولیت 

 . است داشته کاربردی فارسی   شعر ادوار  تمام در   تقریبا

  دیگری  اصطالح  نوآوری  و  ابداع  بدعت،  بر  عالوه  ادبیات  و  هنر  قلمرو  در  سنت  با  تقابل  در    

است. مدرنیسم    یافته   ایگسترده  بسیار   رواج  اخیر  قرن   در   ویژهبه  که   رودمی  کار به  فراوان  نیز

نوگرایی   تمام  در   المللیبین  هایگرایش  و  هاجنبش  به  که  است  فراگیری  و  جامع  واژۀ  یا 

 بیانگر  ادبیات   در   مدرنیسم .  شودمی  اطالق  سو  این   به  نوزدهم   قرن  اواخر  از   خالق   هنرهای

  و   انسان  جایگاه  به  نگرش  در  تازه   هایشیوه  و  حاکم   قراردادهای  و  قواعد  سنن،  از  گسستن

اما در غزل ماکسی  سبک   و  فرم   در  تجارب   از   بسیاری  و   هستی  نظام   در   او   نقش مال  است 

ها  ها و کشف سبک گسستن از سنن و قواعد گذشتگان مدنظر نیست بلکه استفاده از پتانسیل

 های کلمه مورد توجه است.ر پتانسیلهای گذشته در غزل و دیگو مکتب
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

  طور خالصهمسائل اصلی مطرح شده در این پژوهش را به  و  اهداف  توانمی  شد   بیان   آنچه  بنابر

  هایشاخصه  و  چیست  مالماکسی  ما به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غزل  :بیان کرد

  گرفته  نظر  در  شناسیسبک   هایشاخصه  عنوان  به  توانندمی  هاشاخصه  این  است؟ آیا  کدام  آن

چنان در محدودۀ قالب کالسیک غزل باقی مانده یا تعریف غزل  مال همشوند؟ آیا غزل ماکسی

 را   مال ماکسی  غزل   تحلیل  و   بررسی  ضرورت   ها سوال  این   به  را وسعت بخشیده است؟ پاسخ

  هفتاد   دهۀ  غزل   ادامۀ  که  ایران  ادبیات  در  نوین  ژانر  یک   عنوانبه  دانستیم  الزم  لذا  زده  رقم 

 . بپردازیم( مطول)مال ماکسی غزل  بررسی و  تحلیل به است
 

   پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

مال  اند هر یک به صورت پراکنده به غزل ماکسیکتب و مقاالتی که تا به حال نگارش یافته

اند لذا هیچ یک از  مال را از جنبۀ به خصوصی بررسی کردهاند و غزل ماکسی)مطول( پرداخته

اند. در این نوشتار بر آن هستیم  این منابع، این ژانر را به صورت کامل تشریح و بررسی نکرده
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ماکسیمعرفی شاخصه  ضمن غزل  مصداقهای  ذکر  با  و  مال،  معرفی  را  غزل  نوع  این  هایی 

مال اولین ژانر در  آید؛ غزل ماکسیتحلیل و تشریح نماییم. چنانچه از محتوای این ژانر بر می

های فراشعر را نمود عینی  نوع عاطفه در خود پرداخته و  شاخصه  90غزل است که به بیش از  

 بخشیده است. 
 

   پژوهش پیشینة. 1-3

  جمله  از  شده   انجام  هاییپژوهش  اخیر،  سالیان   طی   شعر معاصر،   مال در غزل ماکسی  دربارۀ

ماکسی  به  توانمی غزل  می،  مالمانیفست  عاشق  اشراق  مقالۀ  شودشیخ  غزل  ،  بر  گذری 
میو    مالماکسی باز  عشق  به  همچنین    گردد دوشیزه  کرد.  اشاره  آذرپیک  آرش  از  همگی 

این مورد در   و    جنس سوم مباحثی تخصصی در  ایران آنتولوژی کوتاهنیلوفر مسیح    نویسان 

صورت  مال بهتحلیل شاخصۀ سبکی غزل ماکسی  حال به  تا   اما  کرد   زینب نوروزعلی و... اشاره 

  لحاظ   از  مقاله  این   و  رفتهنگ  قرار تحلیل  و  بررسی  مورد   مجزا و بر مبنای یک مجموعۀ منسجم 

 . است فردبه منحصر های غزل مطولبررسی و تحلیل مؤلفه
 

  پردازش تحلیلی موضوع .2

 مالهای غزل ماکسی تحلیل مولفه  -2- 1

 مال غزل ماکسی - 2- 1- 1

  صرفا  نه  است  ادبیت  مایۀ  و  پایه  بر  حرکت  مبنای  و  اصل(  منظومهغزل)   مالماکسی  غزل  در

  کلمه  هنری    جهان  از   که  امروز  شعر   خودبسندۀ   تعاریف   و   فضاها  به  عنایت   با   ویژه  به  شعریت،

  1399آذرپیک،)  .انداشکم ساخته  و  دم   و   یالبی  شیر   یک  افزایشی -کاهشی  های تئوری  قالب  در

  عالم)  ادبیت   سوی  و  روی  به  کامال  را  خود  نگارشی-نگرشی  افق  غزل،   در  ژانر  همچنین این  (82:

  غزل.  است  گشوده   جهان  ادبیات  در   سیستم   و   جنسیت  هرگونه  از   فارغ   ، (کلمه  هنری

  اگر   که  هرچند   شعرگرا؛  صرفا   نه  داد  خواهد  رخ   گراسوم  جنس  ادبیات   ساحت  در  مالماکسی

  هایچشم  در   که  چنان آن  زیرا  بیفتد   اتفاق   نیز  شعر   ساحت  در   کامال   تواندمی  بطلبد   متن   فضای 
  اقیانوسی   از   است   واالتر  و   زیباتر  بسیار   عمیق   چاه  یک  آمده   یلدا کلمه کلید جهان هولوگرافیک

 ( 83)همان: .باشد انگشتی  بند اندازۀ به تنها عمقش  که
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  تحت  که  هاییمؤلفه  از  چهچنان  یعنی  نباشد  هم  و  باشد  گراکلمه  تواندمی  هم  مالماکسی  غزل

آید و اگر پیروی شمار میمحور بهمال کلمهداده؛ پیروی کند. غزل ماکسی  ارائه  عریانیسم   عنوان

ست که بدون  مال غزلیمال است. غزل ماکسینکند و فقط غزلی طوالنی باشد غزل ماکسی

محورانگی و دیگر  که به مقصود محوری موضوع گرایانۀ قصیده تن در دهد در اوج تغزلآن

تواند از قصیده پیشی گیرد که اطناب عشقانه  ت حتی میبسامدهای تاریخ غزل در تعداد ابیا

تغزل.   مایۀ  و معاشقه جان  پیشرو  ( 165:  1400)مسیح،  روش معاشقه است  از  ترین  بنابراین 

ست که بر پایه و مایۀ سیستم فرارونده فراشعر سامان یافته  مال غزلیهای غزل ماکسیشاخه

داند. غزل  محورانگی را مقصود خویش میست در ریختمان غزل که کلمهو در اصل فراشعری

های کلمه  ای از مکتب عریانیسم است که با تفکر عریانیستی از تمام ساحتگرا شاخهکلمه

گرا در واقع فراشعری است که با توجه  کند. غزل کلمهتر کردن متن استفاده میبرای هنری

 ن()هما به دایرۀ توانشی غزل، در قالب آن جلوه نمایی کرده است. 

هایی از کلمه  عنوان پتانسیلبودن فقط بهمالبودن و مینیتوان از غزلگرا میکلمهدر غزل    

گرا نه قرار است شعر باشد نه داستان و نه آمیزشی از این دو. با حرکت  نام برد چون غزل کلمه

تا  مال فراروی کرد  های بستۀ غزل مینیتوان از چارچوبهسوی جنس سوم کلمه میکردن به

به هیچدر غزل کلمه  (318:  1400)نوروزعلی،گرا رسید.  به غزل کلمه وجه مقصود تجربۀ گرا 

محور از لحاظ محتوا و فرم درونی  جا غزل کلمهشاعرانگی در قالب غزل نیست بلکه در این

خواهد وجه نمیمحوری فراروی کند. بنابراین به هیچخواهد از شعرمحوری به سوی کلمهمی

محوری باشد بلکه با عنایت به توانش، دانش و شیوۀ خاص  بند شعرمحوری یا داستاندر قید و  

های هنری کلمه در آن مقصود  حرکت عریانیسم تا آنجا که امکان دارد استفاده از تمام پتانسیل

 اصلی نگارندۀ آن است البته با دو تذکر تئوریک: 

ی درونی مقدم بر فرم و قالب  مال فرم و محتوامحور همانند غزل مینیدر غزل کلمه  -1

ای هنرمندانه از قالب و وزن  تواند به شیوهکند میجا که ادبیت اقتضا میبیرونی است و آن 

 غزل نیز فراروی کرد. 

عنوان قالب ملی شعر ایران، نمایندۀ  مال، غزل بهمحور همانند غزل مینیدر غزل کلمه  -2

قالب میتمام  محسوب  کالسیک  میهای  یعنی  بهشود  کلمهتوان  غزل  مثنوی  جای  محور، 

 ( 166)همان، محور و... ارائه داد. محور، قصیدۀ کلمهبند کلمهمحور، ترجیعکلمه
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 مال های غزل ماکسیتحلیل محتوایی فراشعرانه - 2- 1- 2

های نوآورانۀ این ژانر  بایست شاخصهمال ابتدا میشناسی غزل ماکسیمنظور تحلیل سبک به

ها ژانر غزل  فرم، محتوا، زبان و ساختار شناخت و سپس براساس این مؤلفهرا در چند ساحت 

توان به موارد زیر  مال میهای تمایزدهندۀ غزل ماکسیمال را تحلیل کرد. از شاخصهماکسی

 اشاره کرد:

گفتۀ برخی دیگر فرم  گفته برخی از نویسندگان فرم شکل بیرونی شعر است و بهبه  فرم:     

تر رسیده و فرم  تعریف گستردهگیرد. در این نوشتار بهشکل درونی و بیرونی شعر را در بر می

 کنیم.  را از دو لحاظ فرم بیرونی و درونی بررسی می

آفریند« معنای جدید و تازه و  می  گفت: »شکل تازه محتوای تازهزمانی که شکلوفسکی می 

یابی و  گراهایی مانند او شکل را نتیجۀ دو کارکرد سامانای از فرم مطرح کرد. فرمگسترده

 ( 53: 1370)احمدی، دانستند. شکنی میشکل

وجود  های متعددی بهمنظور تحول در فرم بیرونی شعر و خاصه غزل نوآوریبه  فرم بیرونی:     

های مکتب اصالت کلمه نمود یافته؛ با  مال نیز که به تبعیت از مؤلفهکسیآمده است. غزل ما 

به نئوکالسیک  و  کالسیک  غزل  معمول  فرم  از  کلمهفراروی  از  منظور  غزل  شدن  گرا 

 حد کلمه در این راستا استفاده کرده از جمله:های بیپتانسیل

با  زل ماکسیطور که گفته شد غهمانمال متنی فراژانریک است:  ( غزل ماکسی1 مال 

مؤلفه از  به  تبعیت  فراروی  فراشعر  و رسالت  قالب غزل است  فراشعر در  نوعی  فراشعر،  های 

سیستم در  شعر  است.  کلمه  وجودی  جامع  مقام  شعری  سمت  مکاتب  بعدگرای  تک  های 

ای برای نگارش است که به تبع آن  سورئالیسم، رئالیسم، رومانتیسیسم، کالسیسیم و... واسطه

  مقدمه هنگامه  . ک.ر)های تعریف شده خواهد بود.  تک بعدگرا، محدود و تابع سیستم  متن نیز

  محوری کلمه  سمت به  طولی   بسیط   حرکت  در  که   فراشعر  در  اما   ( 1400:167  مسیح،:  اهورا

  و   محاورات  ها،نامه  انواع  فلسفی،  متن  نامه، نمایش  داستان،  هایپتانسیل  از  و   باشدمی

  فراژانریک  متن  یک  برد؛می  بهره  عریان  متن  خدمت  در  پتانسیلی   و  ابزار  عنوانبه ...  و  ها تحمیدیه

 ترکیب  هم  با  ژانرها   فراشعر  یک   در   است   ممکن   رسد؛می  افزاییهم  به  کل   دانای   نگاه   ذیل

  متنی  و  رسند  دیگرهم  با  افزاییهم   به  ژانرها  یا  و  آورند  وجود  به  همگون  مخلوطی  و  شوند

مال متنی فرافرمیک و فراژانریک است و  لذا غزل ماکسی)همان(  آید    وجود  به  واحد   و   بسیط

 گرایی در علوم انسانی و هنر و ادبیات است. عریانیسم نخستین نحلۀ فراسیستم
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مال به تبعیت از مؤلفۀ فراژانریک بودن فراشعر به منظور رسیدن  آذرپیک در غزل ماکسی    

های بستۀ قالب غزل کالسیک فراروی  از چهارچوبهبه مقام جامع وجودی کلمه در قالب غزل 

هایی ایجاد کرده است. بنابراین  مال نوآوریکرده و در این راستا در فرم بیرونی غزل ماکسی

مال با حفظ و همراهی هموارۀ قالب غزل از انواع ژانرهای متعدد  توان گفت در غزل ماکسیمی

مال در تمام طول غزل  ره که در غزل ماکسیدر شعر و داستان استفاده شده است. با این تبص

مال اشاره  با انسجام و وحدت غزل مواجه هستیم. در زیر به رد پای این ژانرها در غزل ماکسی

افزایی به  افزایی در عین خودافزایی و خودافزایی در عین و حین همخواهیم کرد که ضمن هم

وضوعی و عدم انسجام فرم و ساختار  مال با پراکندگی ماند لذا در غزل ماکسیوحدت رسیده

رو نیستیم و مطول بودن غزل این بهانه را به دست شاعر نداده است که از وحدت  متن روبه

 قالب غزل تخطی کند.  

های شعر سنتی به شکل شعر  در این گونه نوآوری، مصراع ( نوآوری در شکل نوشتاری:2

لی،  )حسنشود.  ه و در سطر بعد نوشته مینیمایی، از هر جای مصراع که شاعر الزم ببیند شکست

1383 :22  ) 
 بند در غزل ترکیب

 فتـگ مـی انـنه ۀـصـق  •گزانبـلـ                «بشوید  غزل  / خان باغ در  مهـه»

 ارـبهـ قه ـدقی شـش •واژه رــه روی  انـار                       سـرخ هــایدانــه  •هـاواژه

 آوردن  هــان ــخـ بـه •را وـ نــ اه ـمــ  کـردن                          پـرنـدگی یعـنی  عـشـق

 ـپـردنـسـن رگـگـت ـصـه رق ـدل ب  خوردن              قسم  گل به •باران زیــر

 تـف ـ گمی ان ـمـآس از •شـنگاه که  پرچین              سـویاین به آمـد پیری

 ( 84: 1399)آذرپیک،   

 بند در غزل ترجیع

 کند ی جان مـیـپای من در کفش// ه  زند       »کفش نو// انگشت پا را // می

 دـپیش مـن// جز این که در این روز ب  این خبرهای همیشه// هیچ نیست       

 کند« ن در کفش// هی جان میـپای م  زند   کفـش نو// انگشـت پا را// مـی

 ( 62)همان:   

 طرح در غزل 
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 قمریان را شب طوفان 

 تنها آشیان  

 گوشۀ پیراهن توست  
 (30: 1399)آذرپیک،

ماکسی  محورمونولوگ  و  دیالوگ  روایت  (3 غزل  سمت    به   شعر  از   فراروی :  مالدر 

  یعنی...  و  ها نامه  انواع  فلسفی،   محاورات   نمایشنامه،   داستان،   هایپتانسیل  جمله  از   محوری کلمه

  رویکرد   دو  با(  عریان  متن)  فراشعر  در  روایت  واحد،  متن   یک   در   داستان  و  شعر  عناصر  حضور

 .  شوندمی گرفته   کاربه متفاوت

 .  است افتاده  اتفاق  مندیروایت متن محورشدنکلمه سمت به فراروی  منظور به( الف   

  که   روایتی  با  و  است  محورمونولوگ  و  دیالوگ  که   هستیم  مواجه  روایتی  با  فراشعر  در(  ب    

  عبارت به (  1400:167  مسیح،:  اهورا  مقدمه.  ک.  ر)  .است  متفاوت  بسیار  دارد  مونولوگ  و  دیالوگ

  نیز  مخاطب   حتی   و   نویسنده   راوی،   و   دارند   حضور  متن   در   خود  کاراکترها   فراشعر،  در   دیگر

  خاص   صدای  و  درونی   گوییتک   مونولوگ،  دیالوگ،  صاحب  متن  در  مستقل  کاراکتری  عنوانبه

 که  باشدمی  درونی  هایگوییتک   و  هامونولوگ  و  هادیالوگ  عهدۀ  بر  متن  حرکت .  هستند  خود

  نگاه  نوع  در  و  است  روایت  کنندۀنقل  و  ناظر   فقط   راوی  فراشعر  در .  دارند  دیالوگ  مخاطب  با

  راوی  هایدیالوگ  لذا.  دهدنمی  ارائه  فرضپیش  و   داوری   و   قضاوت  اطراف  جهان   و   کاراکترها   به

 و   احساسات  عقاید،  ها، فرضپیش  همان  گیرد؛می  قرار)(    یا  و»«    درون  اغلب  که   متن   در

  .باشد داشته قضاوت و نگرش متن  بر آنکهبی است؛  راوی درونیات 

مال دیالوگ و  توان گفت یکی دیگر از خصوصیات غزل ماکسیآنچه گفته شد میبا توجه به   

قافیه و  مونولوگ  محور بودن روایت موجود در غزل است. به این ترتیب که گاه هر دیالوگ 

به خود دارد و گاه به فضا و تغییر دیالوگمنظور عوضردیف مختص  از ترکیبشدن  بند  ها 

می باستفاده  ترکیبشود.  حضور  لحاظ  این  ماکسیه  غزل  در  نوآوریبند  از  یکی  های  مال 

ها در  های آنآذرپیک است که توانسته است با بازگشت آوانگارد به شعر کالسیک از پتانسیل

 خدمت غزل خویش بهره ببرد.  

 یک الهه / به شـکل دو انسـان   »این دو پیکر / چقدر یک روحند!             

 شـوم یـک ندیمـۀ فــتان  مـی  جـدا شـوند از هـم                   باید ایـن دو / 

 هایتان : شـیطان«  خـادم چشم  تـا کـه ایـن شــهر را / برآشــوبم                
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 ( 41-40: 1399)آذرپیک،   

های متعددی مواجه هستیم که عالوه  ها مونولوگدر غزل »سودابه و سرخابی« با دیالوگ    

کنند. در  پیشرفت جریان روایت به جلو، اهداف و اغراض و عواطف کاراکترها را بیان میبر  

شود که پس از مقدمه، مخاطب را وارد جریان روایت و متن نمونۀ فوق مونولوگی بیان می

بیتمی به غزل  توجه  با  و  استحکام بخشیده  کند  را  نئوکالسیک، محور عمودی غزل  محور 

 جا و یا حذف کرد.توان یک بیت از غزل را جدا یا جابهوجه نمیای که به هیچگونه به

 گـفـت:مـی -خـلــدآشیـان - پــدرم  حـکـمتی/ پشت واژۀ جنگ است             

 گفت« در مثـل/ مـثل اسـتخـوان مـی  »جـنگ را/ در تـن وطـن/ پـدرم             

 ( 80)همان:  

 گـفت:می • بعـد از آن • تا که بخـشید  به حـرمت آن شـب                • مـادرش را

 گـفــت از گــل و تیـغ تـوأمـان مـی  »عشـق/ هـم نور دارد هـم گور«              

 )همان(  

  است  محوردیالوگ اغلب  که  هستیم  روروبه بسیط  و منسجم  روایت  یک  با  ها اغلب غزل در     

  و ...(  و  نفس  حدیث  نمایشی،   درونی،)  های گوییتک   گفتگوها،  از   استفاده   با   روایت  یعنی 

هایی چون: »وقت لیلی، مرشد  روایت  به  توانمی  جمله  از.  رودمی  پیش  کاراکترها  بین  مونولوگ

  و دخترک، سودابه و سرخابی، ابراهیم خان کالنتر، کیک عروسی، گل بت نامک و...« اشاره 

  صورت   بدین  هاروایت  این  در  ساختار.  دارند  بسته  یا  باز  پایان  و  متفاوت  آغاز  یک   هر  که.  کرد

بندها تغییر  فضا با تغیر ترکیب  هر  در  و  یافته   تشکیل   متفاوت   فضای   چندین  از   روایت  که   است

مشخص    مونولوگ  یا   گفتگو  طریق  از   ها و تغییر رویکرد کاراکتر  و تحول عاطفی، ادراکات درونی، 

 .شودمی

مال که خود زیر مجموعه  در غزل ماکسی  : مالدر غزل ماکسی  «فونیکمولتی»  ( صدای4

  یک  هر  مثال .  هستند  خود   طبیعی  دیالوگ   و  صدا   دارای   متن   در   نیز  اشیاء   حتی   فراشعر است

  و   کرده  سرایت  هم   نگارشی  هایعالمت  به  حتی  امر  این.  شوندمی  محسوب  متن  کاراکترهای

  و   ابراز  را  خود  خود،   و   شوند  پدیدارشناسانه  تحلیل   آزادانه   توانندمی  متن   در   نیز  ها عالمت  این

  که   باشد  کاراکتر  یک   توانندمی  فراشعر  متن  در  هانقطه  سه)...(    مثال  عنوان  به.  کنند  بیان

  عهده   بر  خاصی  وظیفۀ  متن  در کدام  هر...  و  •،  //  ،   -  ، » «  ، ) (  اینکه   یا  و.  است  دیالوگ  صاحب

  مثال  عنوانبه( 169: 1400)ر. ک. مقدمه اهورا: مسیح،  .اندگفتمان حال در مخاطب با که دارند
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  که  است گر صدایی های نگارشی هر یک بیانعالمت مال »مرشد و دخترک«،غزل ماکسی در

 کند.  به مخاطب در خوانش غزل و درک عواطف کمک می  کندمی  بیان   را  عالوه بر اینکه خود 

 صـاعـقه/ تا به ابـد الکـن توسـت  ند           »ابرهـای تشنه اشکت هست 

 آسمان/ سوی خدا/ روزن توست.«   نـفـسـت بـال مــالئـکه دارد       

 ( 31: 1399)آذرپیک،   

اجازه       کاراکترها  به  مؤلف  فراشعر  در  زیرا  قرار گرفته  گیومه  داخل  متن  دیالوگ  این  در 

گونه که هستند بنمایانند  فرضی، آنرا بدون هیچ پیشواسطه در متن خود  دهد که کامال بیمی

( 16:  1399خواهند. )ر. ک. مقدمه: آذرپیک،شکلی که مؤلف و جامعه انتظار دارند و مینه به 

ها و متن  افزا با سایر دیالوگهر دیالوگ نشان دهندۀ یک صدای مستقل و در عین حال هم

عنوان  های راوی خود بهدون تصویرسازیاست و دیالوگ فوق صدای مردم است که مستقل و ب

ها هم در متن یک صدای  کند. در این راستا حتی مونولوگیک کاراکتر در متن خودنمایی می

ها به کار  های نگارشی که در نوشتار آنها و عالمتشوند و نوع نگارش آنمستقل محسوب می

 رود متفاوت است. به مونولوگ زیر دقت کنید:می

  ت  ت  ت  ت ن  اوستلحظۀ رف ت  

 ای خدا! // من چه کنم؟!// من چه کنم؟!

 آبرویم // دل و دینم همه رفت 

 دخترک// تا در  قلبم را زد 

 از دلم // یاد تو و پیرم رفت 
 ( 37)همان :

ای های درونی همانند دیالوگ بنابر اصل پدیدارشناسی به گونهدر این مونولوگ نیز واگویه    

شود  ها حضوری هنرورزانه دارند و یک صدای مستقل محسوب میواسطه و فراتر از کلیشهبی

صورتی دیگر  افتد که بازخورد آن در دنیای عین و رئال بهزیرا گاه در ذهن رویدادی اتفاق می

افتند اما به ای در ذهن اتفاق میافتد. یعنی طبق همین غزل عواطف درونی به گونهیاتفاق م

افتند؛ در  فردی اتفاق می- های جمعیها و ناخودآگاهای دیگر به علت انواع خودآگاهبه گونه

 شوند. اجتماع بیان می

 که به هم خیره شدند • زن و مرشد  مشت به سر کوبیدند            •صوفیان

 بر هـمـگان چیره شـدند   •یک دلـه  بستند              •ش بر موج صـداهاگـو
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 ( 38)همان:  

فون فراشعرنویسی برای نخستین بار در جهان شعر و شعر  فون و پلیهای مولتیدر سیستم    

پدیدار شناسانه،   نگرگاه  نوشتار-جهان  نوع  فراشعر    -این  در  و عملی شد؛  متدیک  تئوریزه، 

گر در متن است و دارای صدای مستقل اما در خدمت  نویسنده غالبا یک شخصیت مداخله

بایست متفاوت از سایر دیالوگ کاراکترها در متن باشد و بیانش می  متن است لذا نوع گفتار

دایره با  میلذا  صدایش  استقالل  ضمن  نویسنده  گفتار  نمودن  تحلیل  چین  در  تواند 

 ها مورد تحلیل و سنجش قرار گیرد.  پدیدارشناسانه در ارتباط با سایر دیالوگ

تحلیل5   انواع  فراشعر  ژانر  ظهور  تا:  کاراکترها  بیرونی- درونی  پدیدارشناسانه  ( 

  چه   و  مدرنیستی  ادبیات   در  چه  کالسیک،   ادبیات   در  چه  بود،  حاکم  شعر  در  محوریسوژه

  ما   تعمدی  بسامد   یا  مانیفست  یک   صورت  به  ادبیاتی  و  زبان  هیچ   در  و  پسامدرنیستی  ادبیات

  متن    متنیت   در   کاراکترها   یا  کاراکتر  بیرونی -درونی   تحلیل   شاهد  شعر   شناسی هستی  حیطۀ  در

)ر.ک. مقدمه .  انددانسته  نگرانهداستان  جهان    الینفک  جزء  همه  را   پروسه  این   و  ایمنبوده  خود

  پدیدارشناسانۀ  روایی   اشعار   که  کرد   نشان   خاطر  باید (  115:  1400آذرپیک: همتی و همکاران،  

  را   کاراکترها  یا  کاراکتر  آن  که  اجتماعی  متن  نقد  و  تحلیل  و  کاراکترها  بیرونی -درونی   زوایای

.  اندداده انعکاس  را نویسنده  احساس و هیجانات  یا  بینی جهان  هماره  و است  بوده گرفته   بر در

  ایدئولوژیک    هایخواست   و  هااندیشه  پرواز  برای  محلی  عاطفی  چه  و  اندیشگانی  جنبۀ  از  چه

  تمام   با  فراشعر  متن   در  اما  (1400:167  مسیح،:  اهورا  مقدمه.  ک.  ر).  الغیر  و  اند،بوده   شعرا

  سخن   چیزی  یا  کسی  دربارۀ  هرگز  ما  جدید  و  قدیم  هایتکنیک   حضور  و  هاورزیزبان

  و   هاسیستم  تمامیت   عریانیسم   زایش   از   پیش   تا  جهان  ادبیات    تمام   در.  گوییمنمی

  مستطاب    واژۀ-  بودند  گرفته  شکل   واژه   یک   مدار   بر  استثنا   بدون   شعری  هایایدئولوژی

  این   عملی  و  تئوریک  حذف  با   دقیقا  فراشعر  فون مولتی  و  فونپلی  هایسیستم  و  -« درباره»

  آغاز  با  را  خود   شمرد  جهان  ادبیات  جهانی  پیکرۀ  ماندگار درون  عقل   را  آن   توانمی  که  کلمه

 )همان(  .کرد  معرفی  شعرنگرانه  جهان به سوم هزارۀ

افتد به  تحلیل پدیدارشناسانه و بررسی درونیات و آنچه در بیرون اتفاق میمال  در غزل مینی

افتد. بدین ترتیب که وقتی تغییر بنیادین و اساسی  بند و ترکیب بند اتفاق میکمک ترجیع

شود مانند  بندها استفاده میبند و تکرار یکسان ترجیعدر غزل اتفاق نیافتاده باشد از ترجیع

 بند پیش از وصال مجنون«:شود. »ترجیعدر آن ابیات زیر مدام تکرار میغزل »وقت لیلی« که  
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 ـی ایـام؟ـبـر ســرت / تیـغ زنگ  گـذرد   »آه لـیلـی!/ چـگونه مــی

 رام«ـشبهه/ آب هست حتو بیبی  شک/ شراب هست حالل  با تو بی

 ( 22: 1399)آذرپیک،   

هایی تکرار  های ذهنی، دغدغۀ روزمره، مونولوگخورهبندها اغلب بیان  واقع تکرار ترجیع  در     

یا امری است که مدام در ذهن شخص تکرار می شود و در نمونۀ فوق که  شده در ذهن و 

شود اما این  افتد و مدام تکرار میمونولوگ مجنون با لیلی است که در ذهن مجنون اتفاق می

شود  گزین میبند دیگری جایجیعشود و به جای ترمونولوگ ذهنی پس از وصال تکرار نمی

های  ای این تغییر فضا بر مونولوگزیرا فضا و رابطۀ کاراکترها در متن عوض شده است و به گونه

 بند مجنون در زمان وصال با لیلی« درونی ذهن مجنون تأثیر گذاشته است. »ترجیع

 ام؟ـاست/ عیش این ایون ـبر تو چ  ـروسـم! سـالم/ مـاه تمـام!                     ـ نـوعـ

 رام«  ـبهه / آب هست حـشتو بیبی  راب هست حالل             ـشک/ شبا تو بی

 ( 24)همان:  

 بند مجنون پس از وصال«»ترجیع

 ر / روی مـاه تمـام  ـمـثل یـک ابـ  سـت روی گـونـۀ تـو           الیـیف!/ خـح

 ( 28)همان:  

بندها نمایش داده شده است. در غزل »سودابه و  استفاده از تفاوت ترجیعتفاوت فضاها با     

بند هستیم که در حال مقایسه بین  عنوان ترجیعسرخابی« نیز شاهد تکرار مونولوگ سودابه به 

 خان آبی و قرمز است. 

 توأمـان مهـربان و دسـت افـشان  »مـینـیاتور// خــان آبـی// نـور

 قلب خود را// نداده است نشـان«    من هرگز         خـان قـرمـز// ولـی به 

 ( 43)همان:  

غزل     در  یا  نیز و  نو«  »کفش  عروسی«،  »کیک  میخ«،  چار  »کفش  ناز«،  »سگ  های 

 بندهایی تکرار شده است و نشاندۀ مونولوگ درونی شخص با خود است.   ترجیع

ترجیع بر  ماکسیعالوه  غزل  در  درونی  بند  عواطف  و  حاالت  تغییر  و  فضا  تغییر  برای  مال 

دهندۀ خورۀ  بند که ثابت بوده و نشانخالف ترجیعشود. بربند استفاده میکاراکترها از ترکیب

بند در غزل نشاندۀ تغییر و تحول درونی  ذهنی یا تکرار امری درونی است تکرار هر ترکیب
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ها در نتیجه عوامل بیرونی و اتفاقات و رویدادهایی است که در طول روایت به وقوع کاراکتر

 گیرد.  ا اتفاق بنیادین در غزل شکل میبند در پی یک تحول یپیوندد. بنابراین ترکیبمی

 چـهـرۀ الغـــر و پـژمــردۀ مــا  »مـا که هیچـیم/ ندارد دیدن               

 این دل زخم و قسم خوردۀ ما؟!«    جـز به دیـدار خـدا کی لـرزد           

 ( 32)همان   

چهرۀ الغر و پژمردۀ  کند که کسی به  طورکه مشهود است مرشد در ذهن توجیه میهمان    

کند. و جز دیدار خداوند دل زخم و قسم خوردۀ  من برای هیچ چیز دیگری  من توجه نمی

بند نشان از تحول و سیالن درونی مرشد  نخواهد لرزید )عاشق نخواهم شد( پس این ترکیب

 دارد و یا در ابیات بعد نیز: 

 عشـق مجاز است/ پسر!بـری از   »هـرکسـی/ عشــق خـدا را دارد                

 عشق من عین نماز است/ پسر!«  پیش من / پیر و خدا یعنی عشق              

 )همان(  

توان تفسیر کرد که هرجا کاراکترها  گونه میبندها در غزل آذرپیک را اینحضور ترکیب    

کند. درواقع  استفاده میبند شوند شاعر از ترکیبدچار غلیان احساسات و گفتگوی درونی می

گذارد. در  وگوی درونی را نیز به نمایش میبند عالوه بر تحول و دگرگونش درونی گفتترکیب

کند که عشق من عین عبادت است. چنانچه  گونه قانع میگرش را اینادامه مرشد ذهن توجیه

 دهد:ادامه می

 دم عیسـایی نیسـت؟  ذکـر پنهـان/  »ترست از چیست/ مگر صوفی را               

 غیر خدا را / در دل او جایی نیست«   هر که قلبش به خدا وصل شده           

 )همان(  

بیند و بلکه یک دل نه صد دل  رسد که مرشد در زن شاعر نور خدا میو کار به جایی می

دل  بندها شاهد تحوالت و جنگ و گریزهای و دل  شود. و ما در سیر این ترکیبعاشق زن می

قافیه را میکردن باالخره  اینکه  تا  شود و عشق خود را  بازد و عاشق میهای مرشد هستیم 

 کند.  گونه توجیه میاین

 نوری از جنس تمـاشـا دیدم   »خیره در او شدم اما در خویش              

 های خـدا را دیدم« رقص گل  در دل عــطـر زنـانـه / تـنـهـا                   

 (  33)همان:  
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شود«  ترین غزل مجموعۀ »شیخ اشراق عاشق میدر غزل »گل بت نامک« نیز که مطول    

نوآوری در ترکیب با  ابتدا شاهد  است  این غزل در  بندها مواجه هستیم بدین ترتیب که در 

 بند:ترجیع

 شش دقـیقه بهار •روی هر واژه  هـای سـرخ انـار                      دانـه  •هــاواژه

 به خــانـه آوردن  •مــاه نـو را   عـشـق یعـنی پرنـدگی کـردن                          

 دل به رقـص تگـرگ نسـپردن    به گل قسم خوردن                  •زیـر باران

 ( 70)همان:  

دهد، و در کلیت اثر تبدیل  بندی دیگری میبند جای خود را به ترجیعو سپس این ترجیع    

گیرد که فضا عوض شده و عواطف بند دوم هنگامی شکل میشود. زیرا ترجیعبند میبه ترکیب

 شود.ناشی از تغییر و تحوالت نیز عوض می

 هـم قسـم/ هم قدم تمـام ایـل   »یک کـالم انتقام! خـتم کالم                

 زن و کودک/ جوان و پیر علیل«  امان بکشید              هر که دیدید/ بی

 ( 71)همان:  

 کند  بند در دیالوگ یکی از کاراکترها تغییر میو یا این ترکیب     

 انــدهـمـه بـا احـتـرام/ تـبـرئـه   انـد                    ها/ تـمـام تبـرئه»بـزچران 

 ســایـۀ پـــارۀ تـنـش بــــوده   زنــش بـوده                         •قـاتل ایـلخـان

 ( 73)همان:  

بند در فرم نیز متحول شده است و تعداد ابیات آن که دو بیت بود به  و در انتها نیز ترکیب    

کند. و به مقصد خود  کند زیرا باالخره شاعر، خاتون را تسخیر مییک بیت کاهش پیدا می

بند غزل »گل بت نامک« به نتیجۀ روایت از نگاه کاراکترها  رسد و در پایان آخرین ترکیبمی

 ود. شختم می

 مـا لـقـب/ نیار نامــور« دادیـم   هــا را                        پــس خــان بـزچــران 

 به تالفـی/ سه کیسه زر دادیم«   ایـن که سـوءتفاهـمی هم بود                    

 ( 81)همان:  

  گهگاه   مکانی   و   زمانی  فاصله  ایجاد   برای  نیز  مال در غزل ماکسی  :برشتی گذاری( فاصله6

 و  دیالوگ  کاراکترها  دیگر  و  مخاطب  با  کاراکترها  سایر  چون  هم  متن،  در  نویسنده  و  راوی

  گیرد می  قرار) (    درون   در  نویسنده  دیالوگ  و» «    درون  در  راوی  دیالوگ  اغلب  و.  دارند  گفتمان 
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  که  کرد   یاد   برشتی-هوسرلی  اپوخه  عنوان  به  نگارشی   هایعالمت  این  از  توانمی  که

  را   نگاهی  تا  است  داده  جایی   خود  در  را  نویسنده  و  راوی  احساسات  و  ها، قضاوت  ها،فرضپیش

 برونی  و   درونی  پدیدارشناسانۀ  تحلیل  هایفراشعرانه  در  لذا.  نکند  تحمیل   کاراکترها  و  متن  بر

(    از  توانمی  و  رسیده  افزایی هم  به  برشتی  گذاری فاصله  با   کاراکترها   عنوان   به  فراشعر  در) 

)ر.ک. مقدمه اهورا: مسیح،  . است برشتی -هوسرلی  اندیشگانی  پشتوانۀ دارای  که   کرد  یاد  نمادی 

1400 :169) 
هایی است که سبب تمایز غزل  گذاری برشتی یکی از مؤلفهمال نیز فاصلهدر غزل ماکسی    

شاخصهماکسی از  از  مال  است.  شده  پسامدرن  و  مدرن  غزل  نئوکالسیک،  غزل  جمله  های 

 توان به موارد زیر اشاره کرد. می

 شـش دقیقه بهـار   •روی هـر واژه  هـای سـرخ انـار                دانه•هـا واژه

 )همان(  

 گفت  باز سرگران می • پیش من  اگر چه در پرواز               •هایشواژه

 ( 70)همان:  

کند که این متن واقعی نیست و زادۀ خیال  در این ابیات نویسنده به مخاطب گوش زد می    

شاعر و تصرفات نویسنده است. و راوی خود تبدیل به کاراکتری در متن شده است که حتی  

گاه خود از کاراکتر بودگی خود در متن آگاه نیست و گاه هوشیوار و آگاه حرکت سایر کاراکترها  

گذاری برشتی و آگاه  ها بیانگر فاصلهد. در این متن حضور راوی و استفاده از واژهکن را بیان می

 کردن مخاطب از غیرواقعی بودن متن است.   

فرافرم 7 ماکسی  در  (  - افراطی  بعد  از  رفتبرون   نوعی   به  «عمیق  حقیقت»  :مالغزل 

  جهان   در  موجود  امور  و  هاپدیده  به  نسبت  گرانسبی  و  گرامطلق  هاینگرش  انحصاری-نحطاطی ا

  افزا هم  بعد  دو  از  «عمیق  حقیقت»  شد  گفته  که  طورهمان.  است  ادبیات  خصوص  به  و  هستی

  کلمه   خود  و  عمیق  حقیقت  متغییر  بعد  و  عمیق  حقیقت  ثابت  بعد  یعنی  است  گرفته  شکل

  1400)ر.ک. مقدمه آذرپیک: همتی و همکاران،  .  دارد  هستی  در   را  عمیق   حقیقت  تجلی  بیشترین

 از  یکی  که   نیز  فرم  پس.  است  عمیق  حقیقت   تجلی   گیرد  نشأت  آن  از   آنچه  هر  تبع   به  و(  118:

  متغییر   و  ثابت   بعد   دو   آن  برای  توانمی  که   است   عمیق   حقیقت   یک  باشد؛ می  کلمه   هایساحت

 )همان(  .فرم  عمیق حقیقت متغییر بعد و  فرم  عمیق حقیقت   ثابت بعد  یعنی. گرفت  نظر در
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  نقد   کتب  و  هانامهلغت  در  اصطالح  این  رایج  تعاریف  یا  تعریف  همان  فرم  ثابت  بعد  درواقع     

  به  فرد   و   مکان  به  مکان   زمان،  به  زمان  نیز  فرم   در   عمیق   حقیقت  متغییر  بعد  و  است...  و  ادبی

  است  افراد  فرد  به  منحصر  نگرش  نوع  حاصل  که  پذیردمی  متفاوتی  کارکردهای  و  معانی  فرد

  دارد   ثابت  تعریف   چند   یا   یک  فرم   پس .  کندمی  طلب  را  فردی  به  منحصر  فرم   و   نگارش   نوع  که

  یا   ثابت  بعد  همان  حفظ  با  اجتماعی -فرهنگی   و  مکانی،-زمانی  شرایط  برحسب  تواندمی  و

  این  و .  گیرد  شکل  متن  در   پایانبی  و  مختلف  فرم  نهایتبی  ایلحظه  هر  در  ثابت  تعاریف

:  1400)ر. ک. مقدمه، اهورا: مسیح،    .است  ایپدیده  هر  در  عمیق  حقیقت  متغییر  بعد  خاصیت

170) 
تواند در یک  های روایی آن میمال در انواع شاخهگوید: »غزل ماکسیچنانچه آذرپیک می    

مینیمال، غزل پست  داستان، غزل فرم، غزل  _ های ذهنی غزلمال خاص انواع فرمغزل ماکسی

مدرن و... با حفظ ساحت ثابت روایت در بافتار غزل، تجربه شود.« )آذرپیک، سایت عریانیسم:  

فرم  ( در 1399 بنیادین همان غزل مدرن است که در آن  فرم  نامک«    های غزل »گل بت 

ی  به سبک و سیاق غزل خراسان  که در ابتدا غزل   ایگونه  به  است  یافته  نمود   از غزل  متفاوتی

شروع شده است. در غزل خراسانی فضا مملو از تشبیهات محسوس به محسوس است. و زبان  

 ساده و روان است. 

 گفت قصـه از نور بیکـران مـی  گفت                   از راز کهکشان می •مـاه

 گـفت  از خـدایـان باستان مـی  یعـنی         •های مهـرباناز پـری

 ( 63: 1399)آذرپیک،   

 برد تا روایت بنیادین متن را به جلو ببرد.  و یا در اپیزود دوم غزل از سبک عراقی بهره می

 گفتعشـق باغبان می  •شاخه از  گفت                شاخۀ جوان می •اعر ازـش

 گفتنردبان می •شهر خورشـید   ا                        ـن تـتـرای رف ـا را بـههـاخـش

 ت ـف ـ گیــتارگان مـرو به باغ س  سقوط زمین                بال  بی •اخه را ـش

 ( 65)همان:  

بند در غزل، با حفظ وحدت و انسجام کلی روایت و قوافی و  و یا بهره برده از فرم ترجیع    

های ذهنی متعددی را در دل  ل، که سبب شده است غزل فرمها و درکل حفظ قالب غز ردیف

 خود به منصۀ ظهور برساند.  

 ش دقیقه بهار ـش•روی هـر واژه  هــای سـرخ انار                    دانه •هــاواژه
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 بـه خــانـه آوردن •اه نـو راـمـ  عشـق یعـنی پرندگـی کـردن                        

 ـپـردنـدل بـه رق تگــرگ نس  به گل قسم خوردن                  •زیر باران

 ( 66)همان  

 ها اشاره کرد.  بندهای متعدد در غزلو یا به فرم ترجیع    

 دلکـم// پیش سگـم جـا مـانـده   سـگ نازم// تـک و تنـها مـانده               

 (  51)همان:  

ناز« به کررات تکرار شده و غزل محملی برای فرم  مال)غزل ترجیع( »سگ  که در غزل ماکسی

مال اشاره  توان به حضور و بهره بردن از فرم هندی در غزل ماکسیبند شده است یا میترجیع

 کرد:

 گـفتهر تکان می •موج در موج  رفت             روی بام دریا می • تن چمان

 گفت... به میهمان می • هایشچشم  »غرق چشمانتان شدم/ خاتون!«      

 ( 69)همان:  

هایی است که  مال یکی از شاخصههایی است که در غزل ماکسیغزل روایی از دیگر فرم    

 مورد توجه واقع شده است.  
 »من خودم// هرچه که هستم// من اوست«   »شـعر من پیشکشت!« مـرشـد گـفت:        

 تـکــیه را تـرک کــند// تــرک کـــنـد   »شـعر را گـوش کـنم// خواهـم گفـت                  

 ای خــدا! // درک کـــند// درک کــنـد«   های او وای! چه شهرآشوب است!چشم

 ( 33)همان:  

ها در  ها و مونولوگ مال »مرشد و دخترک« حضور انواع دیالوگدر این بخش از غزل ماکسی

محور دارد که خاص فراشعر و  محوری غزل نشان از روایتی دیالوگ و مونولوگراستای روایت

مال  ها را که یک دیالوگ در قالب غزل ماکسیتوان ادامه این دیالوگروایی است. میسپس غزل

غ یک  دل  ماکسیدر  بهرهزل  نوعی  را  است  دیگر  غزل  مال  گفت  و  دانست  فرم  از  بردن 

ای فرافرم رسیده است. و فراساختاری  های متنوع به گونهبردن از فرممال از لحاظ بهرهماکسی

اند که تشکیل  افزایی رسیدهچنان در غزل به همهای استفاده شده آنکند. زیرا فرمعمل می

 اند. فته دادهفرم بنیادن و انسجام یا

 ای تـخـت تـو / قـبلـۀ دمـاونـد  »ای مـاه بلـند رسـته از بنـد!                     

 خورند سـوگند! و... بر خال تو/ می  هـای بیشـه                      ای آن کـه پلنـگ 
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 ( 33)همان:  

های غزل در  مال اشاره کرد که از فرممال در غزل ماکسیتوان به کاربرد غزل مینییا می    

 دهۀ هفتاد است که توسط آذرپیک به ادبیات و ریختمان غزل معاصر افزوده شده است.  

 رخـت مـردانه/ ولی بر تن اوسـت  »دخـتری آمـده از آن سوی آب              

 شهـر/ دلباخـته از دیـدن اوسـت  تـشـنـۀ دیــدنتـان اسـت امــا                       

 خیر درویش/ به در بستن اوسـت«    ست         قامت و چشم و زبانش فتنه

 ( 31)همان:  

استفاده  ها اشاره کرد. که در آن با  مدرن در دیالوگتوان به استفاده از فرم غزل پستو یا می    

گر حس و عاطفۀ مورد نظر است که  اند و بیاناز کانکریت کردن، کلمات جدا جدا نوشته شده

 مدرن است.های غزل پستاز شاخص

 »لحظۀ رف ت ت ت ت تن اوست

 ای خدا! // من چه کنم؟ // من چه کنم؟ 

 آبرویم // دل و دینم هم رفت 

 دخترک تا در قلبم را زد 

 فت« از دلم // یاد تو و پیرم ر 
 ( 37)همان:

مدرن، آذرپیک برای تنوع بخشیدن به فرم در غزل از غزل  عالوه بر استفاده از فرم غزل پست

مال  مدرن در غزل ماکسیهای سنتی و مدرن و پستفرم نیز بهره برده است. و فراتر از انواع فرم

 درآورده است. ابعاد متغییر حقیقت عمیق فرم را در خدمت ابعاد ثابت فرم غزل 

 گفت ارمغان می •از سوی عرش  خورشید            •تن چمان را به خاکیان 

 گـفت  در شـب بعد بوستان می  شهر به آن        • شوره زار...• ...تن چمان

    (69)همان:  

  که   گراها مطلق  سیستم   هستیم.  مواجه   کلی  سیستم   دو   با   کنون   تا   آغاز   از   : ( مرکزافزایی8

  اغلب  و   هستند  مرکززدا  که  گراهانسبی  سیستم   و  هستند   معتقد  ثابت   معنای   به   و  مرکزگرا

  که   هستیم   مواجه  گرایی عمیق  فراسیستم  با   سیستم  دو   این  تکامل   در.  معناستیز  و   معناگریز

  معنا   چند  یا   یک  به  یعنی .  است  مرکزافزا  که   دارد  باور   معنایی   عمیق   حقیقت   به  و   افزاستهم

  که   است   معتقد   دهدمی  شکل   را   آن   روایت   بنیان   و   وجودی  مرکز  که   ثابت   و   محدود   مفهوم   و
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  و  معنا   رویش  و  ریزش  و  بارش  دچار   ثابت  ابعاد  آن  هموارۀ  همراهی  و  حفظ  با   متغییر  ابعاد  در

  در   خودافزایی  درواقع(  87:  1400)ر.ک. مقدمۀ آذرپیک: همتی و همکاران،  .  شودمی  جدید   مفهوم

  از   عمیق  حقیقت  مبنای  بر  مرکزافزایی  لذا.  خودافزایی  عین  در  افزاییهم  و  افزاییهم  عین

  گون   هر به درجه   360 نگرگاهی  به نزدیکی  خواستار  و  کرده  پرهیز  بعدانگاری و زاویه هرگونه

 .  کاراکتراست و  رخداد

  جهان   در   دیگر  صداهای   از   واهمهبی  و   فارغ   متن   در   کاراکتری   هر  که   است   چنین این  و    

  توجه  با  تنها   و  دغدغه  هیچبی  را  خود  خاص  گفتمان  و  نقش  تواند می  اثر  درونی  دموکراسیک 

  مرکزیت   تحلیل   برای  کاراکتر   هر  حضور  که  است  چنین این  و  دهد  ارائه  خود   حضور  و  درنگ  به

  و  شد خواهد مرکزی  مایۀ درون  پلورالیستی   ارائۀ و  القا  به  منجر پیش   از بیش  خود زاویۀ  از  اثر

  و   ترشگرف  بیشتر،  ژرفنای   و  عمق  خودخودبه  مرکزافزایی (  پالن-کاراکتر)   کاراکتر  هر  حضور  با

  جایگزین  رخداد،   یک  شناخت برای را  تشخیص اجتماعی  اخالق جنبۀ از و یابد می متکثرتری

  مرکزگرایی   با  تقابل  در  دقیقاً  نویسی فرادایره  متون  در  مرکزافزایی  نظریۀ.  کرد  خواهد  قضاوت

 1400)ر.ک. مقدمه اهورا: مسیح،    . دارد  قرار   پسامدرنیستی   ادبیات   مرکززدایی   و   مدرن   و   کالسیک 

:170) 

همانند تمامیت شعر آن به مراتب بنابر  - ای کلی در غزل ایراننکتۀ دیگر اینکه ما به گونه    

سنتیساختا غزل  گونه  -ترر کالسیک  میبا  که  هستیم  مواجه  تیپ  از  آنهایی  را  توانیم  ها 

کاراکترنماهای اجتنابی بنامیم. شاعر در ساحت تغزل فقط وصف )بحث ایماژها و صورخیال  

های سطحی دیگر و دیالوگ  کند و الغیر، و وجود برخی تیپنافی این بحث در شعر نیست( می

ه با جانمایی ابژۀ تغزل در سیر تطور غزل پارسی از ممدوح و معشوق  های پراکندو مونولوگ 

زمینی، از آن به  وطن، آزادی و... در اوج گستردگی  -به پیر خانقاه از آن به ممدوح آسمانی 

مرکزیتی حدیث جمع  مرکزیتی حدیث نفس به سوی تک دایره و افق دید تنها، حرکت از تک 

محوری  سوژگی نیز ما به هیچگون با فرارفتن از سوژه_ زبانرا سامان خواهد داد. حتّی در حیطۀ  

مال  بحث غزل ماکسی( اما  1399)آذرپیک، سایت عریانیسم:  ایم.  رو نبودهدر غزل تا کنون روبه

 متفاوت است.  

ترین غزل مجموعه است، یک راویت از چند زاویۀ دید  در غزل »گل بت نامک« که مطول    

نمایش داده شده است. از زاویۀ دید نویسنده، از زاویۀ دید کاراکترها، از زاویۀ دید راوی، از  

زاویۀ دید شاعر که یکی از کاراکترهای متن است؛ از زاویۀ دید مردم، از زاویۀ دید دانای کل  
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ینجا دانا نیست و نادان کل است زیرا دانای کل نیز همانند مخاطبان از تعریفات راوی  که در ا

دهد و  کند و تشکیل یک زاویۀ دید مستقل در متن میاز کاراکتر شاعر به اشتباه قضاوت می

برخالف غزل کالسیک که مرکزمحور است و نویسنده »من خویش« و سوژۀ درونی خویش را  

شود و یا  مدرن که مرکز گم میگذارد و حتی برخالف غزل پستمی  به معرض نمایش و نمود 

مال غزلی مرکزافزا است و در آن روایت  مرکزیت زوایای دید مواجه هستیم؛ غزل ماکسیبا همه

افزا و بسیط است که روایت  افزایی زوایای دید متنوع در خدمت یک زاویۀ دید مرکزضمن هم

 کند.  کند و عجوالنه قضاوت نمیاز زوایای متنوع بررسی میدهد را تا آنجا که متن اجازه می

از  ( نوآوری در به کارگیری عالئم نگارشی:  9 برای درک دقیق غزل معاصر که معموال 

گیرد حضور عالئم نگارشی  ای و گفتگوی بین کاراکترها بهره میهای سینمایی، نمایشنامهجلوه 

 ناپذیر غزل شده است. جزء جدایی

شناسانه به شعر، با عنایت به تکمیل و تکوین نشانگان در فراشعر  با دیدی هستی  آذرپیک     

دهند. از جملۀ  ای را برای عالئم نگارشی متون فراشعر کالسیک پیشنهاد میگانهنشانگان هفت

گر: متن داخل  چین، دیالوگ، نشانگانه عبارتند از: »راوی، نشانگر: دایرههای هفتاین نشانگان

اسلش چین، مونولوگ، نشانگر: متن داخل گیومه و دو اسلش چین، نویسنده، نشانگر: گیومه و  

متن داخل پرانتز و دایره چین، راوی مداخله گر در متن، نشانگر: متن داخل کروشه و دایره  

)ر.ک.مقدمه سوشیان، چین، موتیف، نشانگر: متن ایتالیک شده، و اپیزودبندی، نشانگر: مربع«  

 ( 18-16: 1399آذرپیک،

مال زیر مجموعۀ فراشعر است. با انواع عالئم نگارشی گفته شده مواجه  و چون غزل ماکسی    

 هستیم از جمله:

 راوی:

 دهد مرا یک ستارۀ نو می•هر روز  وزد مرا   می•در تمام خودش•خورشید

 ( 54: 1399)آذرپیک،   

 دیالوگ:    

 سترحم دریاست که توفـان نشـده  ه دریـا دارد                ـکـیه ام/ تکـیه بـ»ت

 ست«  مشکلی نیست/ که آسان نشده  ته است          ـ ـر کجا/ یار نظـر داشـه

 ( 30)همان:  
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 مونولوگ:  

 کیک جشنم// به روی ظرف سفال   ود                ـودم شبیه قلب شـته بـف ـ»گ

 ال«ــروم از حیــه مـصـدارد از غ  ست وای خدا!        کل دیگر شدهـش

 ( 59)همان:  

 اپیزودبندی: 

 زند          »کفش نو // انگشت پا را // می

 کند« پای من در کفش// هی جان می
□ 

 وای!          •خانۀ همسایه واویالست

 دیشب خودش را دار زد  •دخترش
 (  61)همان:

حد معمول ابیات غزل متوسط، ما بین پنج  ( هر غزل مطول به مثابة یک کتاب مستقل:  10

باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده، شانزده بیت به ندرت تا نوزده  بیت تا دوازده بیت می

توان آن را غزل ناتمام  چهار بیت باشد؛ می-اند؛ اما از پنج بیت کمتر، چون سه بیت نیز گفته

 (  124: 1382)همایی، کمتر از سه بیت را به نام غزل نشاید نامید. گفت و 

مال را متمایز و شاخص کرده است اصل فراروی از تعداد  ای که غزل ماکسیترین مؤلفهاصلی

ای  ابیات در غزل است. آذرپیک با فراروی از تعداد ابیات در قالب غزل دست به نوآوری تازه

دهد برای  به فرد است. این شاخصه به نویسنده اجازه میزده است که در نوع خود منحصر  

های کلمه بهره ببرد لذا برخالف غزل  ها و پتانسیلحفظ انسجام و وحدت غزل از انواع سبک 

ماکسی غزل  مدرن  حتی  و  روایتسنتی  خود  در  روایی  غزل  ادامۀ  در  و  مال  دیالوگ  هایی 

توان به غزل »گل بت نامک«  ز جمله میبرد که خاص فراشعر است. امحور را پیش میمونولوگ 

بیت است    80بیت است و یا به غزل »مرشد و دخترک« اشاره کرد که    180اشاره کرد که  

تواند شامل یک  توان در این ژانر از غزلی نام برد که میبیت و حتی می  66غزل »وقت لیلی«  

 ب است. توان گفت هر غزل به مثابۀ یک کتا ای که میمجموعه باشد. به گونه

 می زدن و حافظ و تار...                •دم به دم

 دغدغۀ زندگی است  • سگ من

 آخر دلدادگی است  •سگ شدن
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 (  53: 1399)آذرپیک، 

  ها و مضمون  ها،مفهوم  ها،موضوع  انواع  تواندمی  شاعر  غیرروایی  مطول   غزل   یک  در  پس     

  معنای   به  فقط   مال ماکسی  غزل  در   گی بوده  مطول   این   و.  ببخشد  نمود   را  شاعرانه  ایماژهای 

شناسی  بلکه در درجۀ نخست برای ایضاح مفاهیم در منشور هستی  .نیست  صرف   بلندنویسی 

سرایان، ایماززدگی و  گی نوهندیها، مضمون زدهقصیده- زدگی غزلشاعرانه است که موضوع

(  1399عریانیسم:    سایت   آذرپیک،)  فرم زده گی غزل دهۀ هفتاد نتوانسته از عهدۀ این مهم برآید.

البته ایضاح مفاهیم به معنای عدم ایهام و ایجاز درونی ابیات نیست و جنبۀ ایجابی آن واکاوی  

دغدغه-درونی درنگ برونی  و  دوم ها  درجۀ  در  و  است  شاعران  پوش  تغزل  اندیشۀ  در  ها 

زبانی مجالظرفیت پرداختۀ   یا کم  فراخنای گستردههای مستتر  و  تمام طرزهای    تر گاه  از 

های پیشامکشوف نیز به علت برهم زدن  کنند و حتی ظرفیتپیشینه و دوشینۀ غزل پیدا می

کامل عبارت  به  یا  پیشین  مکشوف  ساحات  زبان  و  آنزمینه  نامحسوس  جداسازی  از  تر  ها 

می پدید،  نو  دیسکورسی  به  کردن  وارد  و  خود  سیاقکانتکست  در  تواند  را  دیگری  های 

 )همان( ساختار، فرم ذهنی، و محتوای شاعرانه متعین و متبلور سازند.  ورزی،زبان

بیان احساسات در غزل:  11  نوآوری در عاطفه و  ماکسی(  غزل  ساحت  در  جمله  مال  از 

تواند  عاطفی ما در آن واحد نیز می-نئوکالسیک نیز ما با درک این حقیقت که جهان ذهنی 

ای انسانی باشد همانند عالقه، حسد، حرص، ناامیدی،  همولد یا پذیرشگر انواع و اقسام عاطفه

نوع عاطفه    90قراری، شرم، آزردگی، تهییج و... که در علم روانشناسی بیش از  خشم، تنفر، بی

بندی شده است اما براستی در تاریخ غزل پارسی تا کنون  در انسان شناسایی، تبیین و مقوله

مندان بهره گیریم.  هستی-هۀ خود با با هستیایم در مواجما از چند ساحت عاطفی توانسته

 مال: برخی از عواطف مطرح شده در غزل ماکسی

 عشق:

 لیلی من!// خدای عشق! // سالم«    »باز// بر کفر خویش خواهم ماند          

 ( 21: 1399)آذرپیک،   

 آرزو:

 ام  ـاله / نیک انجـر نـد یک عمـبع  ان دلم                   ـود به سـیا/ شـاش دنـ»ک

 )همان(  
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 ترس: 

 ام  ـد ادغـرنگ شـم/ شـرابــا شـب  ست!            ات خالی»وای نه! روی گونه

 ( 28)همان:  

 افسوس:

 ام ـ مـاه تـر / روی مـک ابـثل یـم  »حیف!/ خالی ست روی گونۀ تو             

 )همان(  

 تواضع ریاکارانه 

 نــم مــ ـچــیــۀ آن هــایــس  ر سایه پذیرد/ بی شک                    ـیچ اگـه

 گرد او / یک سره می پیچم من«  مست خورشیدم و هنگام سماع                   

 ( 30)همان:  

فونیک اثر  مال به علت به علت فضای مولتیدر غزل ماکسیها: ( نوآوری در بیان نگره12

ها، تکثر راوی و گاه در برخی دیگر پرداختن به یک رخداد از زاویۀ  و حضور انواع دگرسوژه

های غزل فرافرم، فراژانر و در یک کالم فراساختار مواجه  دید چند کاراکتر متفاوت، ما با مؤلفه

نگره در جایگاه یک سیستم می  یسم(: سایت عریان1399)آذرپیک،  هستیم.   و  زیرا هر  نشیند 

میساختار تحمیل  اثر  بر  را  خود  خاص  ماکسیهای  غزل  در  اما  روند  کند  علت  به  مال 

افزایی ساختارهای مختلف و متفاوت در غزل مواجه هستیم. بدین  فراساختاری اثر ما با هم

اندیشه و نگرۀ خاص نیست مال همچون غزل گذشته تنها مأمن یک  ترتیب که غزل ماکسی

ها است و هر دگرسوژه خود حامل یک نگره و نمایندۀ یک  بلکه محل حضور انواع دگرسوژه

ها به صورت  شخصیت اجتماعی است. زیرا احواالت درونی و برونی این کاراکترها یا دگرسوژه

مال  ل ماکسیهای متنوع در یک غزشود. در زیر به چند نمونه از نگرهای بررسی میموشکافانه

 اشاره خواهد شد. 

 های عرفانی: نقد اندیشه

 ذکر پنهان/ دم عیسایی نیست؟   »ترست از چیست مگر صوفی را            

 غیر را / در دل او جایی نیست«   هر که قلبش به خدا وصل شده                

 ( 32)همان:  
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 شناسانه: نگرۀ روان 

ترجیع انتخاب شده است کاراکتر اصلی متن مدام یک مسئلۀ  در ابیات زیر که از یک غزل     

بزرگنمایی می را  در ذهن  به حاشیۀ مثل  کوچک  به اصل جشن  پرداختن  به جای  و  کند 

گر  شناسانه بیاندهد. که از جنبۀ روانترسیم شکل قلب بر کیک توجه بیش از حد نشان می

زیبایی به  غزل  این  در  است که  روانی  و  ترجیع  یک وسوسۀ ذهنی  از  استفاده  با  بندهای  و 

درونی کاراکترها و  -برونی و برون-ای به تحلیل درونپیدرپی ترسیم شده است که به گونه

زیر تحلیل درونی پدیدارها می برونی است و یک عامل درونی سبب تکرار  -پردازد. در غزل 

 ها شده است. ترجیع

 جشنم// به روی ظرف سفال کیک   ودم شـبیه قلـب شـود                ـ»گفـته ب

 روم از حـال«یـدارم از غـصـه مـ  شکل دیگر شده است// وای خدا!                

 (  58)همان:  

اما در غزل کفش نو یک عامل بیرونی مانند کفش نو دغدغۀ ذهنی کاراکتر متن شده است     

باشد به  بحرانی بزرگ میو سبب شده که ذهنش از مسائل و مشکالت اجتماع که هر کدام  

تحمیل میسمت خراش پا  بر  نو  نو  هایی که کفش  کند معطوف شود. پس در غزل کفش 

 باشد. درونی می-تحلیل کاراکترها برون
 دیشـب خـودش را دار زد •دخـترش  وای !                  • خـانۀ هـمسایه واویالسـت

 کند«پای من در کفش// هی جان می  زند            »کفش نو // انگشت پا را // می

 ( 61)همان:  

ها و ایماژهای  ها، مضمونها، مفهومتواند انواع موضوع پس در غزل مطول غیرروایی شاعر می

  مال چه در شاخۀ روایی چه ساختار صرفاً تغزلی یا شاعرانه را نمود ببخشد. لذا غزل ماکسی

می دو  این  از  شاخهتلفیقی  که  دارد  را  آن  ظرفیت  که  گفت  ادبی  توان  دکترین  از  ای 

 پدیدارشناسی در جهان فراشعر را در خود بپروراند.

»پدیدارشناسی فراگرا در مکتب اصالت کلمه به هیچ وجه خواستار در اپوخه )پرانتز( گذاری      

زیرا به فرض محال عملی شدن این   های پیشینی در مورد یک فنومن یا پدیدار نیستآگاهی

واسطۀ پدیدارها و حرکت نافرضمند به سوی چیزها، این  متودولوژی هوسرلی برای درک بی

ای  شیوه باز هم یک نگرگاه اجتنابی است نه اجتماعی. زیرا هوسرل در جهان شناختی به سوژه

. تا آن پدیدارها  فرض باور دارد که به سوی چیزها حرکتی شناختی داردمنفعل و بدون پیش
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  اندیشند، خود را آنچنان که هست بر ذهن اشکار و عریان سازد.«خارج از آنکه دربارۀ او چه می
 عریانیسم( : سایت1399  آذرپیک،)

»... و هوسرل به هیچ وجه آگاه نبود که هیچ پدیداری در خال حضور ندارد و هر گونه درک     

به هستی در حال شدن است. هر  -گی دلوزی تکینه باور خود  نیز تنها نسبت دادن  بدیویی 

شود یعنی با حفظ و همراهی همواره  پدیدار در هر آن حضور یک متافنومن ویژه محسوب می

های جمعی فردی هفتگانه، در هر موقعیت و وضعیت  ها و ناخودآگاهاهبرخی خصایص در خودآگ

شود و هر گونه معرفت به یک پدیدار بدون در  جزیی از یک متافنومن لغزنده محسوب می

ساحات همواره در حال شدن متافنومنیکال آن، قضاوت است و پدیدارشناسی هوسرلی نیز  

اما    )همان( نامید. از و در همین سیاق است.«    توان آن را مکتب پدیدارشناسی انتزاعی که می

مال که خواستار کیفیت در بیشینگی و شدت در کیفیت است بر بنیان دکترین  غزل ماکسی

یابد. که در آن هر رخداد و یا پدیدار  پدیدارشناسی انضمامی در مکتب اصالت کلمه زایش می

های درگیر یا شاهد آن  ذهنرا بدون حذف هر گونه قضاوت بد یا خوب کردن پیشینی تمام  

کنیم که بدون هر گونه خشونت و چکش قاضی، در هیئت  در یک متن به جایگاهی دعوت می

بندی از چیستی آن رخداد و یا پدیدار خواهیم  افزا به نوعی جمعای ناهمگون اما هممنصفه

 )همان(بود. 

ان جنس سومی در کفر و  نگرۀ نوقلندرانه: زبان شطح گونه که بین عرفای پیشرو نوعی زب   

های مفهوم مدار باشد. زبان شطح  ها و هنجارگریزیتواند بستر انواع ریاستیزیایمان بوده می

های عرفانی و شبه مذهبی رایج بر بست اجتماع است. بعد  ها منتقد تمام دکانگونۀ نوقلندرانه

ی، تعلیمی، حماسی  ثابت عرفانی و با حفظ آن شناور شدن متن در فضاهای عاشقانه، اجتماع 

واره  و ... و یا بعد ثابت مدح یک شخصیت دست به فراروی زد و با حفظ و همراهی فضای مدح

ای عرفانی، عاشقانه، مذهبی و... شناور شد و بدین گونه از تکثر ناوحدتمند هندی  در ساحت

ر کرد.  سرایی فاصله گرفت و در بسترر نوعی وحدت وجود ادبی، اجتماع نقیضین را امکانپذی

لذا جنس سوم در اشعار نوقلندرانه، در هیئت جنس    (146:  1400)ر.ک. مقدمه آذرپیک: مسیح،  

نگاه مطلقیت  از  فراروی  مبنای  بر  کلمه  اصالت  مکتب  مردانهسوم  و  های  )درختی(  محور 

 سازد. محور )ریزومیک( است. دو فضای دیگر را نیز میزنانه
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معشوق که در نهایت جنسیت شناور مؤلف را نیز   یک( جنس سوم به مثابۀ جنسیت شناور   

تواند جنسیت شناور ژانرهای ادبی را نیز در پی داشته  در پی خواهد داشت. خود به خود می

 باشد.  

هیچ المان معین و بارز زنانه و مردانه که گاه  دو( جنس سوم به مثابۀ گم شدن جنسیت، بی    

ین با فراروی از جنسیت مکتب اصالت کلمه  رسد و ابه حذف جنسیت ادبی از متن نیز می

توان در یک تقسیم بندی کلی  مال سارا. پس میمانند غزل ماکسی  (147)همان:متفاوت است.  

 مال را به چند دسته تقسیم کرد: غزل ماکسی

ماکسی     غزل  اول:  تغزلدستۀ  میمال  که  غیرروایی  عاطفهمحور  صورت  به  یا  تواند  محور 

این شاخه کاراکتر    -تواند به صورت نوقلندرانه نمود پیدا نکند و حتی می  -ابدنوقلندرانه نمود ی 

 ندارد و در سرتاسر غزل تغزل سیالی حاکم است.  

گرا  واقع غزل کلمهمحور که زیر مجموعه فراشعر عریانیسم است. دردستۀ دوم: غزل کلمه    

تر  های کلمه برای هنریساحت  ای از مکتب عریانیسم است که با تفکر عریانیستی از تمام شاخه

گرا در واقع فراشعری است که با توجه به دایرۀ توانشی  کند. غزل کلمهکردن متن استفاده می

در غزل    (90:  1397)ر.ک. مقدمه اهورا و کلهر: آذرپیک،  نمایی کرده است.  غزل، در قالب آن جلوه

میکلمه مینیمحور  و  بودن  غزل  از  ماکسیتوان  یا  بودن  عنوان  مال  به  فقط  بودن  مال 

محور نه قرار است شعر باشد، نه داستان و نه هایی از کلمه نام برد چون غزل کلمهپتانسیل

های بستۀ  توان از چارچوبهآمیزشی از این دو. با حرکت کردن به سوی جنس سوم کلمه می

 )همان( گرا رسید. غزل فراروی کرد تا به غزل کلمه

گون و به های گونهگونه که ابعاد و پتانسیلال نوقلندرانه، همانمدستۀ سوم: غزل ماکسی    

رسد.  ظاهر متضاد  وجودی قلندر در ساحت شخصیتی و کالم وی نمود یافته و به منصۀ می

گون و به ظاهر متضاد وجودی مؤلف و مخاطب  های گونهدر ادبیات قلندری نیز ابعاد و پتانسیل

رسد.  افزا به منصۀ ظهور میرخ نموده و در حرکتی هم  او در ساحت شعر، داستان و یا متن 

مثال در شعر قلندرانه، در سیستم من و تویی چه بسا ممکن است تنها یک غزل در بیت یا  

ابیاتی، عاشقانه باشد. در بیت یا ابیاتی دیگر مداحانه، و در دیگر جا عارفانه، تعلیمی، معترضانه،  

عین حال بافت غزل با حفظ بعد ثابت معنوی و نه دقیقاً    و انقالبی، سیاسی، رندانه و... و در

گویی و از هر دری سخن  آنکه به پراکندهاخروی محور درونی خودش را هم داشته باشد بی
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بیانجامد.   نوروزعلی،  گفتن  آذرپیک:  مقدمه  ماکسی  (302:  1400)ر.ک.  غزل  برای  مال  لذا 

 ند از:توان چندین ویژگی برشمرد که عبارتنوقلندرانه می

من      و در جایگاه  بوده  ناجنسیتمند  اوج خویشمندی،  در  مؤلف  قلندرانه،  ادبیات  در  الف( 

مندی، ناجنسیتمند  قرار دارد. مخاطب نیز در اوج ناخویش-من لغزنده استوار و ایستاده-شناور

اثر  و در جایگاه توی شناور است.... پس در ادبیات قلندرانه قائل به دو جایگاهیم که بافت یک  

جایگاه توی شناور. من سوژۀ شناور در همه کس است  -2جایگاه من شناور،    -1سازد.را می

تواند در پدیدارهای گونه گون تجلی یابد. یعنی من عاشق، من مبارز، من ناامید و... تو که می

تواند در پدیدارهای گوناگون تجلی  نیز یک دیگری شناور و متکثر در همه کس است که می

 وی معشوق، توی مبارز، توی ناامید و...  یابد. ت
 ست از سلطان یارستان سارا  امری   حکم       ست، اینسوگند عاشق اولین بوسه

 ( 317)همان:   

کند تا با چشم دیگری نیز جهان را به نظاره  ب( نگرش قلندرانه این امکان را فراهم می    

 تواند جنس مخالف من، گیاه، سنگ یا پرنده باشد.  بنشینیم که در آن دیگری می

 عریان قدم زد باز در باران سارا    زل در خودش خشکید باید               ـباغ تغ

 )همان(  

 توان مرز زمان و مکان را شکسته و به گذشته یا آینده برویم. اندیشیدن میپ( با قلندرانه     
 کوچه به کوچه مست و سرگردان سارا    ست در شهر     آن جا که یوسف خود زلیخای 

 )همان(  

رسند ت( در ادبیات نوقلندری جمع نقیضین به جنس سوم و ریشه ی واحد و جامعی می    

و چرایی این که در ادبیات و در مقام جامع، جمع نقیضین ممکن است به دیدگاه بسط بر  

 گردد.  می
 ارا ـمان سـریزد از چشیـ وی مـولـد مـص  چشمانش آواتار شاعرهاست، هر صبح        

 )همان(

ث( در نوقلندرانه نگاری قلم، قلب و ذهن نویسنده با مراقبۀ شناور بر و در یکی از ساحات      

فردی هفتگانه هم در ساحت مشکک خود  -های جمعی ها و ناخودآگاهآن هم مشکک خودآگاه

- جنسیتی دست به فراروندگی روانی-فردی مثال روانی -آن خودآگاه جمعی و ناخودآگاه جمعی 
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به سیر درون   زند و هم جنسیتی می برونی و  -با حفظ و همراهی همواره آن ساحت خاص 

 ( 306-305)همان:پردازد. های جمعی میها و ناخودآگاهبرونی در دیگر خودآگاه-درون

نوقلندرانه    دچار سوژهج(  نه  نه سوژهنویسی  و  است  دکارتی  بلکه  زدگی  هایدگری  ستیزی 

تلنبارشدگی پیش از  کند و هیچ  ها رها میفرضها و پیشوریدارویکردی است که متن را 

پیش فرض متعینی نه بر متن و نه بر مخاطب تحمیل نخواهد کرد. نوقلندرانه نویسی به سان  

 زدا و...فرضگرا دارد و نه رویکردی پیشفرضافزایی نه رویکردی پیشمرکز

مطولی بر    دستۀ چهارم:  غزل ماکسی مال روایت محور، مانند غزل »گل بت نامک« که غزل 

روایت دیالوگمبنای  میهایی  دیالوگمحور  عهدۀ  بر  روایت  سیر  که  مونولوگباشد.  و  ها  ها 

 باشد. می

هایی است که سبب نوآوری  ( نوآوری در کاربرد قافیه: نوآوری در کاربرد قافیه یکی از راه13     

هایی  ردیف نوآوریمال نیز در کاربرد قافیه و  در فرم بیرونی غزل شده است. در غزل ماکسی

ها وابسته است. در غزل کالسیک،  بند و ترکیبصورت گرفته است. که بیشتر به حضور ترجیع

های شعری است که در آن چند بیت غزل که هم وزن هستند با یک  بند یکی از قالبترجیع

ند  بندها را دارترین ترجیعاند. هاتف اصفهانی و سعدی معروفبیت تکراری به هم متصل شده

کند و در برخی موارد یک بیت در  مال تمام غزل از یک وزن تبعیت میاما در غزل ماکسی

شود. این در حالی است  بند تکرار میمیان و در برخی موارد دیگر چند بیت در میان ترجیع

 بند نسبت به قوافی متن غزل متفاوت است.که قافیه و ردیف ترجیع

 هـایـتـان: شـیـطان خــادم چـشــم               تا کـه این شهررا / بر آشــوبم   

 »شـاه مـا/ خـان سـرخ پوشـان باد!«   دوبـاره فـتـوا داد:                  •خـان آبـی

 »وای! این سان سخن مران/ سلطان!«   به پای او افـتاد:        •خـان قـرمـز

 (41: 1399)آذرپیک،  

آنکه به وزن  نواوری در قوافی و ردیف در غزل شده است بیبندها نیز سبب  و یا حضور ترکیب

بند مجموعۀ چند غزل است یا قصیده بر یک وزن که  ای وارد شود. ترکیباصلی غزل خدشه

های متفاوتی در بین هر غزل، عامل اتصال  هر کدام قافیۀ مخصوص به خود را دارد و بیت

ها یا هر جا که فضا عوض  ها، مونولوگلوگمال دیا دیگر است اما در غزل ماکسیها با یک غزل

 برند.بند بهره میشود از ترکیبمی

 اید هر قدم/ یک ستاره کاشته  اید               »پای/ بر چشم من گذاشته
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 مثل یک فرش سرخ فام بدان    قصـر مـا را / تمـام / زیر گـام                

 ( 42همان:)  

 شود. بند کامالً عوض میو یا در غزل »ابراهیم خان کالنتر«، قافیه و ردیف مصرع دوم ترجیع 

 گمان// من نمی شوم تسـلیم«بی  پـســـرانم// بـه روی دار امـــا              

 ( 49)همان:  

 ـی  ـت با کسـدل مـن یار نیسـ  پـســـرانم// بـه روی دار امـــا              

 ( 50)همان:  

 و یا در همان غزل بیت آخر به اقتضای محتوا و موضوع اثر سه مصرع دارد.    

 می زدن و حافظ و تار...              • دم به دم 

 دغدغۀ زندگی است  • سگ من

 آخر دلدادگی است.  •سگ شدن
 ( 53)همان:

 شویم بیت اول:میو یا در غزل گل بت نامک با چندین بار تجدید قافیه مواجه     

 گـفت قصـه از نور بیکـران می  گـفت              از راز کهکـشان می •مـاه

افتد تجدید قافیه یعنی؛ هر چند بیت یک بار  تا اینکه در اپیزود دوم تجدید قافیه اتفاق می   

 سان شوند.که براساس ذوق و محتوای متن هر دو قافیه ی بیت اول هم

 گفت از عشق باغبان می •شاخه  گفت       از شاخۀ جوان می •شاعر

 ( 65)همان   

مال  هایی است که در غزل ماکسیبند نیز یکی دیگر از نوآوریبند به ترکیبتبدیل ترجیع   

 شاهد آن هستیم؛ درواقع ترجیع بند غزل به صورت زیر بوده است 

 ار ـهـقه بـشش دقی •روی هر واژه     هـای ســرخ انار             دانـه  •هــاواژه

 ه آوردنـه خــانـب •ـاه نــو راـمـ  عشــق یعـنی پرندگـی کـردن                   

 ردن  ـگـرگ نسـپـدل به رقـص ت  به گل قسـم خوردن            •زیر باران

 ( 70)همان:  

ترجیع بند، هر دو  توان گفت این دو  بند زیر شده است و در کل میکه تبدیل به ترجیع    

 اند.بند در طول غزل دادهتشکیل یک ترکیب

 هــم قسـم/ هـم قـدم تمـام ایـل  »یـک کلـام انتقـام! خـتم کالم               
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 زن و کودک/ جوان و پیر و علیل«    امـان بکشید              هـر که دیدید/ بی

 ( 71)همان:  

از محیطی است که شعر در آن حرکت  14 فرم ذهنی عبارت  فرم ذهنی:  نوآوری در   )

برد. خوانندۀ شعر در بررسی  ها را با خود پیش میرود و اشیاء و احساسکند و پیش میمی

درواقع شکل  (  74:  1377)براهنی،  ، با احساس اندیشه و تخیل شاعر سر و کار دارد.  این شکل

، بر انسجام و پیوند عناصر آن در سرتاسر متن توجه دارد. براهنی  درونی یا فرم ذهنی شعر

دارد و حالت گریز  معتقد است فرم شعر آن چیزی است که شعر را رو به روی خواننده نگاه می

دارد. تا او در لذت و هوشیاری  گیرد و آن را در برابر تماشاگر نگاه میرا از محتوای شعر می

اندیشید: »شعر نه از کلمات به  وأمان فرم و محتوا بنشیند. او میهای تتمام به تماشای جلوه

است.«   تشکیل شده  عمودی  کلمات در حالت  از  بلکه  افقی  این  (  364)همان:صورت  بر  لذا 

می یافتهاساس  از  که  ذهنی  فرم  نوع  چندین  ماکسیتوان  غزل  شاخصههای  و  های  مال 

 تمایزدهندۀ آن است را به صورت زیر بیان کرد.

های  شناسی ساخته شده از امیال مختلف، خواستدنیای ذهن بنابر علم روان  سوژه محور:    

حدود   تا  که  است  مختلف  عواطف  و  روان  90مختلف،  که  را  عاطفه  و  نوع  کشف  شناسان 

را میبندی کردهمقوله ماکسیاند  غزل  در  غزل  توان  از  پیش  دنیای غزل  مواجه  یافت.  مال 

ه بیش از یک یا دو نوع عاطفه با جهان درون و بیرون عاطفه ختم  مال در هر سبکی بماکسی

عنوان مثال، غزل اجتماعی، عارفانه، قلندرانه، عاطفی، وقوعی، هندی مضمون گرا،  شد. بهنمی

مال  مانند غزل ماکسی(  35:  1399)آذرپیک،  های خراسانی موضوع گرا.  عراقی مفهوم گرا و تغزل

 )کیک عروسی(  

مال یک غزل طبیعی است زیرا در ذهن انسان، حتی در یک زمان  غزل ماکسی  محور:ابژه    

خاص، در قالب اوقات ما با جمع ضدین عواطف و احساسات و امیال مواجه هستیم. در عین  

توانیم انواع مواجه با یک فرد داشته باشیم اما این مواجه به علت اینکه مطول است  حال ما می

تواند نمود  کند و همین کیفیت شدت در کثرت میدر کثرت جستجو میو شدت کیفیت را  

متکثرترین حاالت را در مواجه عاطفی ما در هستی و هستیمندان را نمود ببخشد. انسان به  

جز دنیای درون دارای دنیای برون نیز هست. این دنیای بیرون رفتار فردی آدمی را براساس  

سازد و همچنین تمام  ها رفتارفردی را می؛ مجموع اینسازداعمال، گفتارها و زبان بدن می

گیرد،  ها رخداد و حوادث شکل میها و گفتاردیگریکردارها بازخورد ما در مقابل اعمال دیگری
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محور  توان گفت که این فرم ذهنی ابژهسازد. درواقع میاینجا غزل روایی فرم متکثر ذهنی را می

 کفش نو  مانند غزل ( 56: 1400)محمدی، است. 

برونی است  -درونی و درون-گرا، که برونگرا یا غزل کلمهدر نوع دگرسوژه  محور:دگرسوژه    

می سامان  را  خودافزایی  و حین  عین  در  افزایی  هم  را شکل  و  اجتماع  در  غزل  نوعی  دهد 

ها در بستر متن اجتماع  غزل  دهد نه دربارۀ اجتماع و حتی خود شاعر نیز یکی از دگرسوژهمی

 مانند غزل گل بت نامک( 38)همان: گرا خواهد بود. لمهک

  را   اثر  یک   بافت  که  جایگاهیم  دو  به  قائل  قلندرانه  ادبیات   در  سوژۀ شناور، ابژۀ شناور:      

  که   است  کس   همه   در  شناور   سوژۀ   من.  شناور  توی   جایگاه-2  شناور،  من   جایگاه  -1.سازدمی

  نیز  تو... و ناامید من مبارز، من عاشق، من یعنی. یابد تجلی گون گونه  پدیدارهای در تواندمی

.  یابد  تجلی   گوناگون  پدیدارهای   در   تواندمی  که است  کس   همه  در   متکثر  و  شناور  دیگری یک 

در غزل  (  136:  1400)ر.ک. مقدمه:آذرپیک: مسیح،    ...و  ناامید  توی  مبارز،  توی  معشوق،  توی

 اند. های شناور نمود عینی یافتهها و ابژهسوژهمال نوقلندرانۀ سارا انواع ماکسی

 ر نفس روییده از چشمان سارا...ـدر ه  اش مریم شد و صدها مسیحا یک جلوه
 ارا... ـرباخته در خوان سـدل باخته، س  خوان رستم گذشت و ناگهان ماند از هفت

 ارا... ـان سـدۀ انسـدایان بنـی خـتـح  دیروز در جسم خدایان بود و امروز

 ( 317: 1400)نوروزعلی،   

ماکسی     فرملذا غزل  این  تمام  و همراهی  با حفظ  تمایزمال  و  نو  دهندۀ غزل  های ذهنی 

های ذهنی پیشین را به کار گیرد تواند در خود انواع فرممال از سایر ژانرهای غزل میماکسی

از داشته را  ادبیات محروم نمیو خود  پیشین  به صورتهای  را  لذا خود  از  کند  متنوع  های 

های غزل  بخشد. در این صورت تمام فرم، فرامعناگرا، فراتغزل گرا و... نمود میجمله، فرافرم

پست و  مدرن  ماکسیکالسیک،  غزل  در  میمدرن  تعین  و  حضور  به مال  توجه  با  که  یابند 

آید.  مال به وجود میضرورت متن، توانش شاعر و ذوق فردی تمایزاتی در سرایش غزل ماکسی

 های شناور بسیاری یافت. ها و ابژهتوان سوژهمال سارا میدر غزل ماکسی
 

   یریگجه ینت .3

های منحصر  مال نسبت به انواع دیگر غزل دارای شاخصهبا توجه به آنچه گذشت غزل ماکسی

توان از این تمایزات به عنوان  کند و میبه فردی است که آن را از سایر انواع غزل متمایز می
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بند، تعداد  بند و ترکیبزیرا هم از لحاظ فرم بیرونی، حضور ترجعهای سبکی یاد کرد.  شاخصه

های را به غزل کالسیک افزوده است. پس  ابیات و...  هم از لحاظ فرم ذهنی یا درونی یافته

ماکسی مونولوگ غزل  و  دیالوگ  روایی  محتوا، ساختار  فرم،  لحاظ  از  فاخر  مال  زبان  و  محور 

تواند یک  ای که یک غزل میا چالش مواجه کند. به گونهتوانسته است غزل پیش از خود را ب

مجموعه مستقل را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که تعداد ابیات در غزل کالسیک  

مدرن از پنج تا نهایتا بیست بیت ادامه یافته است. قاعدتا فرم تازه محتوای  و مدرن و پست

  را نقیضین  جمع ذهنی فرم مواجه نوع این و طلبد یتازه را نیز و شیوۀ بیان و زبان نوینی را م 

  براساس  نقیضین   جمع   متکثر  فرم   یعنی.  است  مال ماکسی  غزل  خاص   که  است  بخشیده   نمود

  کامالً   ذهنی   فرم   یک  که   است  گرفته   شکل   متناقض   و  متکثر   هایخواست  و   امیال   و  عواطف

 پرداختن   و  حرکت   اجازه   یعنی   اندبوده  تونلی  غزل   نوعی   به   پیشین  های غزل  چون .  است  طبیعی 

  مال ماکسی  غزل   در   اما   اندبوده  تونلی  نیز  عواطف  و  امیال   و   اندنداشته  را  عواطف  انواع  به

 . دارد را تعیین بیشترین محوریعاطفه
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Research Article 
Contemporary ghazals, especially those of after Simin's era, 

underwent many changes in the 1970s and continued with 

postmodern ghazals in the 1980s and finally in the 1990s, it 

accepted a non-normative direction. With the emergence of various 

movements, including the maximal ghazal by Arash Azarpik, who 

is one of Simin Behbahani's students - and in the 1970s he is 

considered as one of the pioneers of the ghazal with his minimal 

and spoken ghazal - this style took a trans-abnormities direction. 

Because the classic ghazal with the number of verses and specific 

topic was considered a popular writing format for centuries. 

The Nima revolution created the first innovative attitudes in the 

spirit of poetry, especially in ghazal. Simin Behbahani started these 

innovations and later continued by his students according to the 

appropriate time and place. Maximal ghazal has moved from that 

traditional format to new perspectives and foundations with direct 

connection with the spirit of ghazal. In this article, which was 

compiled in a descriptive-analytical way, it is revealed that 

Maximal Ghazal has been able to open various windows towards 

new contents, fresher emotions and finally transformation in the 

structure of the form by addressing the new findings. Therefore, in 

this article, while introducing the genre of maximal ghazal, we also 

list and analyze its key components. 
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