
محمدی  سیدرضا آثار بر مبتنی اعتدال غزل  بر گراعمیق نقد   1 

 

 محمدی   سیدرضا آثار بر مبتنی اعتدال غزل بر گراعمیق  نقد

 1پروین احمدی 

 .  ، کرمانشاه، ایراننور اسالم آباد غربدانشگاه پیام ، شناسیزبانارشد  کارشناسیدانشجوی  .1

@gmail.com6262Parvinahmadi 

 
 

 چکیده  اطالعات مقاله 
سیمین صورت گرفت برخی شاعران  هایی که در غزل پسادر مواجهه با نوآوری  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

رعایت کرده  گرایی اعتدال را  درصدد برآمدند تا بین کفۀ ترازوی نوآوری و سنت 

های  و زبان و ساختار غزل کالسیک بهره ببرند هم از نوآوری   هم از پتانسیل

غزل  این  جمله  از  مدرن.  غزل  زبانی  و  از  فرمی  محمدی  سیدرضا  سرایان 

های ادبی سرشناس در ادبیات افغانستان و ایران است که با غزل، فراقومی  چهره 

یای آن، زبانی فاخر را برگزید که و فراملی برخورد کرد. او از لحاظ زبان و خن

همچون زبان خراسانی دارای جمالت سالمِ کوتاه اما بسامد لغات امروزینه دارد.  

چون هم عصرانش دارای نوآوری فرمی  غزلش از لحاظ فرم در دهۀ هفتاد هم

شود. در این پژوهش  است اما پس از دهۀ هفتاد به سمت نئوکالسیک مایل می 

خانه ای تدوین شده  لیلی و با استفاده از منابع کتابکه به روش توصیفی تح

سرایی نوآور  پردازیم که آیا وی غزل ضمن بررسی اشعار ایشان به این موضوع می

افزایی سنت و مدرنیته دست  ساز است؟ آیا توانسته در غزلش به همو جریان 

تر  ینیابد؟ در غزلیات محمدی کفۀ ترازوی مدرنیته از لحاظ نوآوری در فرم سنگ

نوآوری  این  بسامد  اما  آن است  شاعری  ها  را  او  بتوان  که  نیست  زیاد  چنان 

توان گفت ایشان به سبک شخصی خویش در نوشتار  ساز نامید بلکه میجریان 

های زبانی، جنس سومی  دست یافته و با ایجاد اعتدال بین زبان فاخر و نوآوری 

د آورده است. دلیل به جنس  محور را به وجواز زبان فاخر خراسانی و زبان شیء 

افزایی این دو شیوۀ  بودگی و همسوم رسیدن قلم سیدرضا محمدی در یک دست 

 زبانی در نگارش است. 

   :افتیدر خیتار

27/03/1401 

 

 :   رشیپذ خیتار

28/05/1401 

 

  های کلیدی:واژه

 اعتدال   غزل

 گرا عمیق   نقد

 فرم   زبان،

   محمدی  سیدرضا

 افغانستان   شعر

 

 

mailto:Parvinahmadi6262@gmail.com


 1401پائیز ، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه 1

توان از لحاظ پرداختن به عناصر شعر کالسیک و عناصر شعر مدرن به چند  غزل معاصر را می

غزل  سرایانی که از لحاظ فرم، محتوا و زبان هنوز هم مقید به  دسته تقسیم کرد. اغلب غزل

نوآوری و  هستند  پساکالسیک کالسیک  دارند  اندکی  آن  های  جملۀ  از  میهستند.  توان ها 

شهریار و هوشنگ ابتهاج را نام برد که فضای شعرشان فضای بین تقلید و احیاء است برای   

 شود.همین بیشتر منجر به تقلید می

روز بسرایند و از کلمات    سرایان درصدد برآمدند که غزل را به زباناما دستۀ دیگری از غزل

و ترکیبات غزل کالسیک گذر کردند و نتیجۀ آن غزلیات پرشور و عاشقانۀ حسین منزوی،  

توان از غزل حسین منزوی با عنوان غزل  پور و... شد. لذا میمحمد علی بهمنی، قیصر امین

غزل از  دسته  این  زیرا  برد  نام  محتنئوکالسیک  و  زبان  در  بودند  توانسته  غزل  سرایان  وای 

هایی ایجاد کنند اما فرم ذهنی و ساختار همان غزل کالسیک است. با ظهور  کالسیک نوآوری

رود توانست نیما و انقالب علیه شعر کالسیک سیمین بهبهانی که تبار غزل معاصر به شمار می

با نوآوری در محتوا، زبان و وزن عروضی و حتی فرم و ساختار غزل انقالبی در غزل معاصر  

نام   -های سرزمین مندختر اسطوره-جاد کند و پر واضح است که آرش آذرپیک در لیال زانا ای

 ملکۀ غزل ایران را بر ایشان نهاد. 

هایی پساسیمینی که غزل  اند و به ترتیب جریانغزل سیمین بهبهانی را غزل مدرن نامیده

او را الگوی غزل خود قرار داده بودند عبارتند از: غزل فرم، غزل مینیمال، غزل پیشرو، غزل  

سرایان دیگری بودند که درصدد برآمدند تا بین سنت و مدرنیته  گفتار و... اما در این میان غزل

های فرارو غزل تعادل ایجاد کنند و عالوه بر حفظ قالب غزل با بازگشت آوانگار به اصالتدر  

ها ایجاد  ها و سبک های که در گذشته در غزل شکل گرفته بود در این مکتبیعنی انواع مکتب

هایی از شعر و غزل مدرن را با آن  هایی از غزل کالسیک مؤلفهنوآوری کنند. لذا با حفظ مؤلفه

حدت رساندند و جنس سومی از غزل کالسیک و غزل مدرن در زبان شکل گرفت که از  به و

نمود. بنابراین نوعی غزل به وجود آمد که از لحاظ زبان متعهد به غزل  لحاظ فرم نوآورانه می

کالسیک خاصه )مکتب خراسانی( و شیءمحوری در زبان اشعار )احمدرضا احمدی( بود و از  

های غزل دهۀ هفتاد، مدرن بود. لذا ما این  یمین بهبهانی و جریانلحاظ فرم به پیروی از س

 شود.  گرا محسوب میگرا، ابداعنامیم که بنابر نقد عمیقنوع غزل را غزل اعتدال می
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 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

سرایانی که در جدال بین سنت و مدرنیته توانست تعادل ایجاد کند، و جنس  از جمله غزل

بود   محمدی  سیدرضا  کند،  ایجاد  غزل  در  فرم  و  زبان  از  کارگیری  سومی  به  ضمن  که 

روایت زبان در شعر موج  روایت مکتب خراسانی و کالنهایی از زبان سنت و خاصه کالنساحت

لمات، به کارگیری اوزان به خصوص، زبان فاخر سنت و زبان شهری  نو، از لحاظ نوع و جنس ک

آن هممدرنیته  به  را  بیتها  غزل  به  بازگشت  با  و  رساند.  در  افزایی  زیست  و  گذشته  محور 

های ذهنی مدرن  فردی زمان و مکان امروزین، توانست انواع فرم_ خودآگاه و ناخودآگاه جمعی

 ت: را به کارگیرد.اما سؤال اساسی اینجاس

های فرمی و زبانی ایجاد جریان و ژانری  آیا محمدی توانسته است با بسامد فزایندۀ نوآوری_ 1

 نوین در غزل نماید؟ 

ها چه برخوردی داشته است؟ آیا  روایتگرایی با کالنغزل محمدی از نگاه نقد عمیق_ 2

 ؟ و یا بدعتی تازه خلق کرده است؟  گرتقلیدگرا است یا ابداع
 

   اهمیت و هدف پژوهشضرورت، . 1-2

ادبیات دهۀ هفتاد غزل ایجاد  سرایان بیدر گسترۀ  نوآوری در غزل و  ایجاد  شماری درصدد 

ای به احیاء یا بدعت و تقلید از ادبیات کالسیک روی آوردند.  فضایی بکر و تازه برآمدند، اما عده

ۀ هفتاد به شمار  سازان غزل دهپایان جزء جریانهای بیاما هر یک به علت افراط و تفریط

سرایان پساسیمین مبرا  های غزلآیند. اما غزل سیدرضا محمدی توانست از افراط و تفریطنمی

و   مقاالت  و  کتب  در  متاسفانه  ولی  برساند.  اعتدال  به  غزل  در  را  مدرنیته  و  و سنت  مانده 

ضمن معرفی  های نگارش یافته تا لحظۀ اکنون به حاشیه رفته است. در این نوشتار   نامهپایان

های نانوشتۀ آن غزل  این جریان که سیدرضا محمدی و سیدضیاء قاسمی تحت لوای مؤلفه

های سروده شده از لحاظ فرم و زبان مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.  اند غزلسروده

است جنس سومی از فرم و زبان غزل    سرا تا چه حد توانستهتا مشخص شود که این غزل

 رن را نمود ببخشد.      کالسیک و مد
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 . پیشینة پژوهش  1-3

وجوی دامنه دار در مورد غزل دهۀ هفتاد در بررسی سیر تحول غزل معاصر حسین  جست

نامۀ   پایان    ی « )،حسن دلبر80و  60،70  ۀدر سه ده  ی »تطور غزل معاصر فارسمافی و در 

صورت    چروده(    ی احمدرضا نظر  ،یس ی)مالکه تدر  70  ۀغزل در ده  ییمحتوا  ی(، »بررس1392

از جمله: است.  نگاشته شده  معاصر  غزل  مورد  در  فراوانی  مقاالت  و  است  اعتدال   گرفته  از 

تکانه  کینوکالس اپست  یهاتا  امروز  و    ی بررس(،  1395ن )رایمدرن در غزل  تحول ساختار، 

  یی نمای س  تیروا  یهاوهیش(،  1396)ی  شکل غزل از انقالب مشروطه تا پس از انقالب اسالم 

 و...  (1393)  در غزل امروز

های غزل  ای که تمام جریانبندی همه جانبهها تقسیماما در این کتب و مقاالت و پایان نامه

معاصر را معرفی کند صورت نگرفته؛ خصوصا در مورد غزل سیدرضا محمدی به عنوان یک  

اشارات خیلی کوتاه برخی مقاالت  شاعر دو زبانه بررسی صورت نگرفته است. در واقع اگر از  

توان گفت که غزل سیدرضا محمدی تا به امروز بررسی نشده است. لذا  بگذریم به یقین می

دار در مورد دامنه  یجستجو  این مقاله از این لحاظ در نوع خود منحصر به فرد و نوآورانه است.

»تطور غزل    ۀ نام  ان یو در پا  یماف  ن یتحول غزل معاصر حس  ر یس  ی هفتاد در بررس  ۀ غزل ده

غزل در    ییمحتوا  ی (، »بررس1392  ی« )،حسن دلبر80و  60،70  ۀدر سه ده  ی معاصر فارس 

در    یچروده( و... صورت گرفته است و مقاالت فراوان  ی احمدرضا نظر  ، یسی )مالکه تدر  70  ۀده

 معاصر نگاشته شده است. از جمله:  غزل مورد 
 

 پردازش تحلیلی موضوع . 2

 :گرانقدعمیق. 1- 2

 ، می نویسد: 1400 ادبی  جنبش کتاب  مقدمۀ  در  آذرپیک 

 :کندمی تقسیم  شاخه  دو  به را(  اجتهادی-انتقادی  تفکر)  گرانابداع  -1

  تفکر )  روایتبنیان  یک  تمدنِ  و  فرهنگ  ثابت   بعد   حفظ   با   که  روایتی   اول   گروه(  الف

 .  دهدمی ارائه را( پیشنهادی- اجتهادی تفکر) نوین روایتی کالن ، (اجدادی
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 ، (اجدادی  تفکر)  روایتبنیان  یک   تمدن  و  فرهنگ   ثابت  بعد  حفظ  با  که  روایتی  دوم   گروه(ب

  نوین  کالبدی   و  جامه   در   را (  اعتقادی   تفکر)  یافته تعین  پیش  از  یا  و  شده تثبیت  روایتی کالن

 (39:  1400  همکاران،  و  همتی:  آذرپیک  آرش   مقدمه،.  ک.ر).« دهدمی ارائه

  ، (اجدادی   تفکر)  روایتبنیان  یک   تمدن   و   فرهنگ   ثابت  بعد  حفظ   با  که  روایتی  دوم  گروه(ب

  نوین  کالبدی   و  جامه   در   را (  اعتقادی   تفکر)  یافته تعین  پیش  از  یا  و  شده تثبیت  روایتی کالن

 (39: 1400 همکاران، و  همتی: آذرپیک آرش مقدمه، .  ک.ر).«  دهدمی ارائه

  محسوب  هاییروایت  جزء  محمدی   سیدرضا   قراولی   پیش  با   اعتدال  غزل  توضیح،  این   با

  روایتی کالن  که-   بهبهانی   مدرن  غزل  هاینوآوری  خراسانی،  غزل  ثابت  بعد  حفظ  با  که  شودمی

 . داد ارائه معاصر غزل  کالبد   در را- شودمی محسوب شده تثبیت

  را  آن آذرپیک  که نقد شیوۀ این در . دهیم ارائه گراعمیق نقد  از مختصری شرح است الزم

  / تقلیدی  ژانر:  شوندمی  تقسیم  دسته   چند   به  بودن  نوآور  لحاظ  از  ادبی   های جریان  کرده  ارائه

 . فراگرایان  /بدعتی  ژانر  /ابداعی ژانر /احیایی  ژانر

  تمدن   و  فرهنگ   آن  روایتِبنیان  زادۀ  که   دیگر  روایتکالن  یک   که  روایتی:  تقلیدگرایان -1

  دارای   یعنی. )کندمی  تقلید  دیگر  های زمانه  و   زمینه  در   سابق  سیستم  همان   حفظ   با   را  است

  خود(  اجدادی  تفکر)  نیاکان  اندیشۀ   زادۀ  تنها  تقلیدگرایان.(  هستند   انسدادی _ اعتقادی  تفکر

  زمینه   و   زمانه  که  است  ممکن   بنابراین  شناسند؛ نمی  رسمیت   به  را  خود  زمینۀ   و  زمانه   و  بوده

  را   لوگوس  از   مهمی   کشف  هاآن  جهان   در   چون  نشناسد  رسمیت  به  را   تقلیدگرایان   روایت   هم

 ( 38:همان) . یابدنمی

  نیاکان  فرزند  هم  توأمان  ،(اجدادی _ اجتهادی  تفکر)  احیاگران   روایت:  احیاگران -2

  به   که  را   روایتی   احیاگران .  هستند  خود   زمان   و   محل   و   نسل  اندیشۀ  فرزند   هم   و   اندیشگانی 

 (  39:همان). بخشندمی  دوباره  جانی شده  احیاء  ایگونه  به شده سپرده  فراموشی دست

  دیگر  هایفراروایت  تمام  از  تند   انتقاد   یا   نفی  با   که  است  روایتی  بدعت :  گرایانبدعت -3

   ( ارتدادی_ انتقادی تفکر ) شودمی زاده خاص  اقلیم یک  در

  یازده حادثۀ  از پس  پسامدرنیسم  افول  با  که  شودمی  اطالق  نواندیشانی به: فراگرایان -4

  هیچ   انکار  بدون   هستند  هامکتب  و  هاپارادایم  ها،سیستم  تمام  از  فراروندگی   خواهان  سپتامبر

  یعنی   دیگر  بنیادین   مقولۀ   دو   مبنای  بر  فراگرایان...  هاآن  درونی  های کشف  از  یک
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  به  جهان ...    و  هنر   ادبیات،  فلسفه،  تاریخ   در   بار   نخستین   برای  « گرایی کلمه» و  « گراییعمیق»

 ( 364: 1400 مسیح،). پرداختند فراسیستم  و فرامکتب فراپارادایم،  ارائۀ

  « باد کاغذ»  کتاب  غزلیات تا  هستیم آن پی در گرا نقدعمیق به توجه با نوشتار  این در لذا

 . دهیم  قرار بررسی  مورد  زبان  و فرم  منظر  از  را محمدی  سیدرضا  از
 

 :  فرم. 2- 2

  هم   با   را   اثر  یک   دهندۀ   تشکیل   عناصر   که   کند می  داللت   هاییشیوه  به  موارد   اغلب   در   فرم

  عنوان   به.  آیدمی  فراچگ   عناصر  این   ترکیبی  برآیند  از  ساختار   که  معنا  بدین.  سازدمی  مرتبط

 پویایی   از   است  عبارت  فرم  بنابراین.  آیدمی  دست  به  واژگان   ترکیب  از  شعر  یک   ساختار  مثال

  گرایان فرم و  دهندمی قرار  معنا با قابل   در  را فرم  لذا .  ترکیب در شده  گردآوری  عناصر  و اجزاء

  لذا ( 10: 1394 جمالی،). شودمی تعیین آن فرم  اعتبار به هنری اثر که ارزش اندمدعی افراطی

  فرم  به  ابتدا   اینجا   در.  کرد  بررسی  آن  ذهنی   فرم   و   بیرونی  فرم   لحاظ   از  توان می  را   ادبی   اثر  یک

 .شودمی پرداخته  درونی یا  ذهنی فرم   سپس و بیرونی
 

 : نیمایی  شعر صورت  به  غزل   . نوشتن 1- 2- 2

  ها،مصراع  تساوی   زدن  هم  بر  با   و  ریخت   هم   به  را   گذشته  شعر  نوشتاری   شکل  یوشیج   نیما  

  هر  اندازۀ  تا  کرد  را   کار   این  او.  برداشت  میان   از  را  گذشته  شعر  آشکار  های محدودیت  از   یکی 

  ای قاعده  تابع  ناگزیر،  ایگونه  به  نه.  باشد  سطر  همان  در  سخن  ظرفیت  با  متناسب   شعر،  سطر

  از   عدول   گونه  هر   واقع   در (  222:  1383  لی،   حسن).  باشد  ناپذیر  تخطی   و   شده  تعیین   پیش   از

  این  که   این   دلیل  به  محمدی،   شعر  در   لذا .  گیردمی  بر  در  را  کالسیک،   شعر  منسجم   ساختار 

  غزلش   در   دارد؛ می  بر  گام   نو  و   کالسیک  غزل  بین   فرمیک  تعادل   حفظ   جهت   در   شاعر

  گاه.  نیست  مشهود  چندان  شود؛می  مشاهده  سیمین   شاگردان  غزل   در   در   که   هایی نوآوری 

  آنچنان   ها فراروی  این   تعداد  اما  شودمی  مشاهده  کالسیک   غزل  نوشتار  سبک   از  هاییفراروی

 :مانند. نیست بسامد  پر و زیاد 

 نگاه شرم،  نگاه، یعنی   گلدان، جهان

 گلدان؟ کندمی تعبیر را  گل کدام 

 یعنی  گلدان جهان
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 ها واسطه جهان

 دیدن   هاشیشه پشت  از  را  شب جهان

 چیدن   ها شیسشه پشت  از  را ها ستاره

 و 

 کردن   طلب هاشیشه پس  ز  را نور 

 هافاصله جهان  یعنی  گلدان جهان

 ( 28: 1387 محمدی،) گلدان   کندمی تفسیر تو برای فقط  را،  جهان هایآیه یعنی، 

 قصه   این از  رفت او آمد، اتوبوس

   بعد و

 ها آدم از پر  ایستگاه

 ( 35: همان)  مرا بلعید

 دیدند   شهر مردم  باراند چه ندیدم من  این از بعد

   گفتند 

 را  دختران بالغ نو چشم

 (47:همان)   را  هابچه تنبی سر و
 

 : شعر  کردن  دیداری  یا  . کانکریت2- 2- 2

  فیزیکی   هیأت   شعرها،  گونه  این  در .  آمیزدمی  در   شنیدن   با   دیدن  کانکریت،   یا  دیداری   شعر  در

  بنویسد   را  معنا   اینکه  جای  به  شاعر  هاست؛آن  ذهنی  معنای   از   دقیق  تصویری  ها واژه  صور  و

 ( 22: 1378 پور، علی ). کند می ترسیم را آن از تصویری

 بعد  ولی گرفتم  سر بر چتر  بود مه و  باران و ابر ابتدا

 ژاله  شد  ژاله

 له

 له

 له

 ( 47:  1387محمدی،)   را  نوابی چتری هوا در  کرد  له

 خندیدی  و کردی  طلوع مرا آستانه در

   تو با چارسو ز بجویم بهانه مگر
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 نکردم  نگاه منت

 بود؟  شرم ز

 ! نه

 بود؟ ترس از

 ! نه

 ( 12: همان)  تو با  گلو در  بغض مرا بود گرفته 

  قصه   این از  رفت او آمد؛ اتوبوس

   بعد و

 ها آدم از پر  ایستگاه

   بلعید

 (35:  1387 همان،) مرا
 

 : غزل  در مکالمه   بیان   و . روایت3- 2- 2

  قرارداد،   خود  آثار  در  نوپرداز  شاعران  اختیار  در  بهبهانی   سیمین  که  موفقی  ابزارهای  از   یکی

  روایت  حضور .  است  ساختار   لحاظ  از   شعر  بیشتر   انسجام  برای  خود   آثار   در  روایت  از   گیری بهره 

  شاخصی   شاعران  تجربیات  حاصل  شودمی  یاد  روایی  غزل  عنوان  به  آن  از  که  ایشاخه  و  شعر  در

  غزل   مضمون  توانستم : »گویدمی  خود   او(  217:  1398  دنیا،  وزن) .  است  بهبهانی  سیمین   چون

  نفری   دو  گفتگوهای  یا   دراماتیک  ایشیوه  از   استفاده  مثال  کنم   عرضه  گوناگونی   های شکل  به  را

:  1381 بهبهانی،).  مال مینی  ایشیوه به ها داستان نقل  یا  درونی  هایگوییتک  یا  نفری  چند یا

13) 
 مرا آستانه بر

 خندیدی  و کردی طلوع

   تو با چارسو ز بجویم بهانه مگر

 نکردم،  نگاه مَنَت

 بود؟  شرم ز

 ! نه

 بود ترس از

 ! نه
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 (13 ، 1387 محمدی،) تو با  گلوو در  بغل در  مرا بود گرفته 
 

 : غزل  قالب  در  دیگر  شعری   قالب  . آوردن4- 2- 2

  شعرشان،  برای  فردی   به  منحصر  و   خاص   ساختمان   و   نوآوری  ایجاد  پی   در   معاصر،   سرایان   غزل  

 .اندزده  هایینوآوری به دست

 :   غزل در مثنوی_
 درست  شده آهو یدیده دو  از من کفش              درسـت شده جادو نخ از لـباسـم  کــه مــن

 اســت گلـوله  از پیرهـنم  هـایدکـمه که    اســت گــلـــوله از بـــدنــم ذره  ذره کــه

 آدمــم   اینتـرنت در مـوبایل،  در مـیز، در         عالـمـم هـیاهـوی خـون کـه  مــنم ایـنـک

 را مـاهـتاب تلفــن  در نمــوده  مـخـفـی      را خـواب کرده خورش که کسی  مـنم اینک

 را آفـتاب امریـخــت مـاسـت سـطـل در       ابـرهـا از نـان امسـاخـتـه که  مـنـم ایـنـک

 (     10: 1396 محمدی،) 

 : غزل در متن_

 را  حافظه بادهای خستگی هوای

 کند می سرازیر تو بر کشانده 

 نگاه  نگاه، یعنی   گلدان، جهان

 گلدان؟ کندمی تعبیر را  گل کدام 

 یعنی  گلدان جهان

 ها واسطه جهان

 دیدن   هاشیشه پشت  از  را  شب جهان

 چیدن  هاشیشه پشت  از  را ها ستاره

 کردن  طلب ها شیشه پس  از را نور و

 هافاصله جهان  یعنی  گلدان جهان

   گلدان   کندمی تفسیر تو برای فقط  را، جهان  های یعنی،آیه

 عوضی  تجلی  این  بکشد مرا بگو،

 (    1387:29 همان، ) گلدان؟  کندمی دیر  چرا گرفته دلم 
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 : غزل  در  بندی. فصل5- 2- 2

 گونه   بدین. است غزل  در  گذاریشماره تازه  فرم  ایجاد  برای معاصر، شاعران  های تفنن دیگر از

  ارائۀ  برای   برد  پایان   به   را  نظر  مورد   مطلب   که   زمانی   و   سرایدمی  را  غزل  از   بخشی   شاعر   که

  زاده،   کاظم. )کندمی  شروع  باشد  بیت  یک  تنها  است  ممکن  که  را  دیگری  فصل  جدید  مطلب

 . گیردمی انجام ها ستاره با اصوال بندیفصل  محمدی غزل در( 182: 1389

 دور دیار   و یار و خانه ز من  بیچاره          سال  جنگ  گرفتار   خانه به تو بیچاره

 *** 

 دور  بهـار  ـدـنباش زیاد   ما ز ـایدـش                مـا بـرای بیایـد عـید دوباره شـاید

 (30: 1396 محمدی،) 

.  شودمی  جدا   ها قسمت  بقیه   از  ستاره  عالمت   با   که   است   بخش  چندین   دارای   غزل  یک  گاه 

  اندوهگین   روح  کتاب   دو   در  محمدی  اشعار   کلیت  در  اما.  گیردمی  قرار  آخر  به  مانده  بیت   یک   گاه

  فرم   نئوکالسیک   سمت  به  بیشتر  گرایش  و  نئوکالسک   غزل  از  تبعیت  به  باد  وکاغذ  شاعر  یک 

   ابیات  میان زیر نمونۀ در مثال  یا نشده دگرگونی و تحول خوشدست چندان  نیز اشعار بیرونی

 . است نموده جدا همدیگر از را  ابیات  و است گرفته   قرار  ستاره

 تو نه بشـتر زین مـن، نه بیشـتر زیـن تو نه دگر چـندین ! نبینمت غـمگـین

 *** 

 تو نه شر که  جا هر خیر، جمله  تو جا هر    !                مـن بلند  مـاه  نبینمـت، غمـگین

 ( 6:  1387 همان،) 

 *** 

 .  است شده  تکرار دفعات به( 1387)  باد کاغذ  کتاب در   معموال بندیفصل نوع این و
 

 : ناتمام  پایان   و  ناگهان   . آغاز6- 2- 2

  آغاز  مقدمه  بدون  دارند کنندهگیرغافل  آغاز  که  شویممی  مواجه  اشعاری  با  گاه  معاصر  شعر  در 

  برای  امروز  شاعران   بعضی.  بزند  حدس   را   شعر  گذشتۀ   باید   خواننده  خود   و  شوندمی

  های بخش  خواننده  که   ایگونه  به  کنند؛ می  آغاز   مقدمه بی  ایگونه  به   را  خود  شعر   زدایی، آشنایی

 (142: 1374 پورنامداریان، ) . کندمی بازسازی خود را  آن نانوشتۀ و  آغازین

 سـتبسته جهانم به رو ها پنجره همۀ              ستبسته دهانم که  نبودم عشق الیـق

 ســت بسـته گرانم پابند   بر زندگانـی                   نشـدم پـرنده  که  نبـودم عشـق الیـق
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 ( 77: 1387 محمدی،) 

  آغاز   به  دوباره  غزل،  پایان  در   و   است  آن   ردیف  که   دارد   مرکزی  نقطۀ  یک   متن :  تسلسل  فرم

 . گرددمی باز متن

 وَ  فشـردندمـی باز  را تو دسـت هـزار         وَ سپردند جـان  تو پای به مترد هـزار

 *** 

 ... وَ سـتردندمـی و قـاپیدندمـی نقشه  ز      را تو نـام ز  نشان رنگ  سه  چشم هزار

 وَ فشــردنــدمی باز  را تو دسـت هـزار                وَ سپردند جان تو پای به مرد هـزار... 

 ( 12: 1387همان،) 

 .یابدمی پایان  آغازی ابیات با غزل  نیز انتها  در  که
 

 : ناگهانی  . پایان7- 2- 2

  غزل   در  که  بود  ناتمام   پایان  و   ناگهانی  آغاز  پساسیمینی  سرایانغزل  هاینوآوری   دیگر  از

  شود می آغاز ایگونه به هاغزل برخی گاهی.  است یافته عینی  نمود  مشخصه این  نیز محمدی

  مقدمه   هیچ  بدون  و  افتاده   اتفاق   نویسنده   ذهن  در  حوادث  این  که   آمده  حوادثی  از   پس  انگار  که

  یکی   باز   پایان   واقع   در .  یابدمی  خاتمه   شعر   بود  غزل   و   کالسیک  شعر  خاص   که   گیری نتیجه  و

  محمدی   و   کرد سرایت  نیز  غزل  به  که   بود   داستانی ادبیات  و  شعر  در   مدرنیته   آمدهایدست  از

 .است شده  بکری تصاویر خلق به منجر و داد  قرار  غزلش خدمت  در را  پتانسیل این نیز

 کــرده پـا  رـزی کــنده  را شــمــچ  ا  مــادرش خــواب بـه تـا بــرســد

 تـاس دهـش شعف  در  غرق شـمردم  افــتـاد خــنــده بـه مــژگـــانـش

 ـد ـانشـــده بـدل چــیزهـا ۀــمـه  دآیـمـی کــوچـه بــه رویــا مـــرد

 است شده شرف با ـوچهـک  در فکـر  تاس  شـده  ادب با کـوچـه  در شـوق
 ( 18: 1387 همان،)   

   :اینامهنمایش  ساختار  با   . غزل 8- 2- 2

  ساختار   با  غزل  قالب  نوشتن  و  کردن  مقطع  و  گفتگوها  حضور  امروز  غزل  خصوصیات   از   یکی

  ما   که  ایگونه  به  کرده  استفاده  فرم   انسجام   جهت  در  هانوآوری  این   از  او.  است  ای نامه  نمایش

  یک  هر  دیالوگ  تشخیص  برای»«   و(  - ) دیالوگ  نگارشی   عالئم  انواع  با   امروز،   غزل   ساختار  در

  پور،سلیمان  و   احمدی).  هستیم مواجه  راوی   حضور  و   شاعر  تذکرات  بیان  برای][    و   کاراکترها  از

1399 :16 ) 
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 مـبودی هربانـم مراهـه هـس ماه، برای توایم  الـح  ودکانـک ا ـم: »مـگفت اهـم هـب

 بودیم  دهان  گفتنش   سخن برای ما  که گفت  او «زنی؟می حرف کی:»گفتم ماه به

 ( 24: 1387 محمدی،) 

  عینی   نمود   غزل  خاصه   و  ایران  ادبیات  در   بهبهانی   سیمین   غزل   با  که  هاییپتانسیل  دیگر  از

  به   گفتوگو  و  مونولوگ  دیالوگ،  حضور  و   اینمایشنامه  و  سینمایی   شگردهای   یافت؛   همگانی  و

  کاهش   سبب  گفتگوها  حضور  اما  است   فاخر   محمدی  زبان   چند  هر .  بود  خودمانی  و  محاوره   زبان

  فرم واقع   در  و  عمودی   فرم  یعنی  غزل   عمودی  محور  شده  سبب بلکه  است  نشده   کالم   فخامت 

  که   دارد   پایان   و   اوج   نقطه   آغاز،   به  نیاز   غزل   در   روایت   حضور  زیرا.  شود  تر مستحکم  غزل   ذهنی 

  ارتباط  یکدیگر  با  اجزا  آن  در  که   طلبدمی  را  منسجمی  ساختار  غزل  در  مراحل  این  رعایت

 .  کنند برقرار پویایی و  ارگانیک 
 

 : غزل  در  برشتی  گذاری. فاصله9- 2- 2

  شده  برقرار   پیوند  متن  خود  و   عین   و  ذهن   بین   که  است  ایگونه  به  درونی   فرم  غزل   این   در

  به  عین  و  ذهن.  شوندمی  خیس  کاغذ  بر  هانوشته  و  باران  نویسدمی  شاعر  که  ایگونه  به  است

 خود   شاعر  غزل   انتهای   در   که   ایگونه  به .  دارند  متنی   درون   ارجاع  کاراکترها   و  رسیده   افزایی هم

غزل ناتمام مانده    این   و   ایرفته  تو   تنها  و   است  نبوده   کار   در   بارانی   و  برف  که   کندمی  اعتراف

 است.

 ود ـب تو  هایاشک  بارانش باران، تـنوش بود  تو پای  صدای ادشـی به برف، نوشت 

 بود تو رایـماج که  ارانـب باران، تـنوش     کـاغـذ  بر نوشـته شـد تر باران، نـوشـت

 بود تو جای به تر نیمه  غزل  همین فقط بعد  و بودی رفته تو باران، نه بود، برف نه

 ( 31:همان)  

  اسیر  که   است  نویسنده  خالق  خیال  و  متن  زادۀ  «تو»  درواقع.  است  مانده   جا  به  ناتمام  غزل

 . ندارد متنی  برون ارجاع  و است  شده  نویسنده گراییفرم  و زبانی هایبازی
 

 :هامصرع  تعداد   در  . تغییر10- 2- 2

  مصرع  دو  معموال   نئوکالسیک   و  پساکالسیک  کالسیک،   غزل  از  بیت   یک   در  هامصرع  تعداد 

  نمونۀ   در.  کنندمی  استفاده  بیت  یک   در  مصرع  سه  از  اوقات  گاهی  معاصر  سرایانغزل  اما.  است

 .است کرده استفاده  بیت  یک  در مصرع سه  از محمدی  سیدرضا  نیز زیر
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 ام؟ نبوده من  تو دل  در چـ هی که  تیـوق  امایسـتاده تو مقابل چـرا مـن پس

 ...     بــود آمـده فــراق  از فلـزی پـرنـده ...     بود آمـده فـراق  از فــلزی پـرنده

 ها چوکی ذهن به مژگان  ز بود نشسته   را او من غریب هـوای بـود گــرفته

 ( 35: 1387 محمدی،) را هیاهو همه آن بود  ریخته ذهن ز

  بعد   چندین   و  محدود   ثابت  بُعد   چند   محمدی   سیدرضا   آثار  در   فرم  گفت   توانمی  بنابراین

  غزل   فرم   نئوکالسیک،   غزل   فرم  بر  عالوه  محمدی  غزل   در   فرم  ثابت  بعد .  دارد  نامحدود   متغییر

  با   که  دانست  فرم  متغییر  ابعاد  توانمی  را  فرم  در  بدعت  ایجاد  هایتکنیک   انواع  و  است  مدرن

  فراوان آنچنان  فرمی   هاینوآوری بسامد  اما هستند بسامد دارای  الذکرفوق هاینمونه به توجه

  سرایان غزل  همچون   بلکه   دانست  سازی جریان  سرای غزل  فرم  لحاظ   از   را   او   بتوان  که   نیست

  در   که  فرمالیستی  هاینوآوری  تأثیر  تحت  ایران  به  فرمالیسم   ورود  بحبوحۀ  در  و  هفتاد  دهۀ

 .  نماند نصیببی هانوآوری این  از نیز او  غزل افتاد می اتفاق روزگارش  شاعران
 

 . زبان2-3

  درساختارهای   ذهنی  مفاهیم   و   درونی  و  بیرونی   هایپدیده  میان  پیوندهای  بیان  برای  هاواژه

  آدمی   عاطفۀ  و  اندیشه   آیینۀ   جمله  ساختار  در  واژگان   چینش  تعبیری  به.  نشینندمی  نحوی

  ما   فکرهای   و   ها نگاه  ساختارهای  حقیقت   در   ما   های جمله  ساختار   که   است   این   واقعیت . »است

  خالق  و هنری  جنبۀ زبان  معتقدند فوسلر  و کروچه»  که چنانآن( 21: 1384 همان، ).« هستند

  توان می و است  خالقیت و هنر نوعی زبان فوسلر نظر به است  عجین زیبایی و سبک  با  و دارد

  روس  های فرمالیست(  120:  1378  شمیسا،.« )رفت  زیبایی  و  سبک  وجویجست  به  زبان   در

  شگردهای   کارگیری  به  با  شاعری  هر  لذا  اندبرآمده  هنجارگریزی  درصدد  زبان  هنجار  از  عدول   با

  یا  و  سرایش  برای  نو  ایشیوه  ابداع  یا   و   گذشته  زبان  احیاء   یا  زبان،  در  بدعت   درصدد  خاصی 

 . است گذشتگان  از  محض تقلید 

  گفتاری  و   نوشتاری   معنایی،  هایجوهره  با   شاعرانه  شناسی هستی  مواجهۀ  شعر   زبان   بنابراین

  تعین   و   نمود   را  شناسیهستی  آن  از   انضمامی  ساحتی   اصیل  مکتب  و  سبک  هر  که   است

 در   و  است   گفتاری-آوایی  جوهرۀ  با  شناسی هستی  مواجهۀ  عروض  و  موسیقی   لذا .  بخشدمی

  ساحت  نوعی   شعری  نوع  هر   در  که   دارد   وجود   موسیقیایی   دستگاه  هفت   فارسی   زبان   در   واقع

  آن   از  شعر  سرایش  برای  شاعر  که   است   بنایی  زیر  هاییپتانسیل  از   یکی  بنابراین.  دارد  انضمامی
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  اشتباه  به نباید  اما  شود می محسوب کلمه   ماتریال کالبد گفتاری  جوهرۀ چند هر. بردمی بهره

  مند هستی  سبب  کلمه  هایجوهره  انواع  افزایی   هم  زیرا.  خواند  شعر   ایجاد  مصالح   و   ابزار  را  آن

  از   بسیط  پتانسیل  یک   شعر  که  چرا.  هم  کنار  در  مصالح  شدن  چیده  نه  شودمی  شعر  شدن

  از   فراتر  ست کلی  بلکه  نیست  مرکب   فرایندی   و  باشد نمی  اجزا  ترکیب  حاصل  که   است   کلمه

  و   تعشق  تعقل،  دایرۀ  از  فراروی  واقع  در  و  کلمه-انسان   ماهیتی  و  جوهری  ساحات  افزایی  هم

  جدا  لذا.  شودمی  آدمی  گاهدرون  در  شعر  خاصه  و  هنر  شدن  مندهستی  سبب  فعال  تخیل

  شعر   خدمت   در   مصالحی  و   ماتریال  را   کلمه   کلیت  و   کلمه  از  جزیی  عنوان  به  زبان   پنداشتن 

.  است  آن   لوگوسیک   ساحات  و  کلمه   وجود  کردن   مخدوش  گراییعمیق  نقد   نگاه   از   دانستن

  گیرد می  شکل   آن   بسترۀ  در  شعر  که   است   کلمه  از   ساحتی   بلکه  نیست   شعر  مادۀ  زبان  بنابراین

  تعیین   را  زبان  زیبایی  و  خنیا  موسیقی   و  وزن  ایجاد  برای  کلمات  مکانیکی  چیدن  هم  کنار  و

  طولی صورت  به چه بسیط  حرکت جهت  در  شناور مراقبۀ  و توأمان سهو و سکر  بلکه  کندنمی

  موسیقی   و   خنیا  و   زیبایی   که   است   کلمات   گفتاری   - آوایی  جوهرۀ  در   عرضی،   صورت   به  چه  و

 . زندمی رقم  را زبان

  و  منشأ   به   جغرافیا   حوزۀ   لحاظ  از   و   است  افغان   اش مادری  و   اولیه   زبان   چون   نیز  محمدی 

  زبان   و نکرده رها را  کهنه زبان  لذا. بردمی بهره زبان این از است نزدیک  خراسانی مکتب مبدأ

 .یابدمی دست  دو  این از سومی جنس  به بلکه  کندنمی نفی نیز را  خویش روزگار 

(  یک .  است  گرفته   صورت   علت  چند   به   محمدی   غزل   زبان   فاخرانگی   شد   گفته   که   آنچنان

   .امروزین کلمات  و نگاه( دو و   است  خراسانی غزل  از متأثر که  درونی  موسیقی 

  است  توانسته محمدی  غزل  ثابت بعد  که  گفت  توانمی زبان در   گراییعمیق  ِ مؤلفه  نگاه از

  را   محور   شیء   زبان   و  فاخر   زبان  مانند   متغیری   ساحات   و   کند  احیاء   را   خراسانی   شعر   زبان

 سنگین   هایزهاف  از  استفاده  محمدی  غزل  در   متغییر  ساحات   دیگر  از.  است  ساخته  برجسته

.  است...  و  موصوف  به   ضمیر  وصل  کردن،   مخفف  امروزین،   کلمات  از   استفاده  عروضی،   وزن  در

 . کنیممی بررسی  جمالت  و ترکیبات  و  واژه واج،  سطح در  را محمدی  غزل  در  زبان زیر  در
 

 : واج  سطح  در  زبانی   های. بازی1- 3- 2

 آرایی  واج -

 « س آراییواج»

 ...   و بردند  الخلیل از باشد  سپیدی  ملل سازمان  صلح   تا را  اتسپیدی
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 ( 12: 1387محمدی،) 

 « س و ب  آراییواج»

 راستـم که  آن سایه خورشید سایه سوز ز رشک بیارم شما بخت به و تخت به چرا

 ( 16:همان) 

  « ش آراییواج»

 ستآمده سر  جا  همین  که  او است  من عمر شوم می  غرق و  شوممی لخت  چشمه در

 ( 22:همان) 

(  شیءمحور  زبان)   شعر  زبان  و  خراسانی   زبان   از  سومی  جنس  ایجاد   در  محمدی  موفقیت 

 نگاه   و  است  خراسانی  مکتب  خاص  که  آرایی واج  مانند  ادبی  هایصنعت  از  بردن  بهره  در   معاصر

  کلمات   زیبای   همنشینی  و..«  و  ملل،   سازمان  صلح،»  کلمات   از   بردن  بهره  مانند  امروز  زبان  و

که   امروزین   و   کهن   و   عاطفی   تصویری،  چندگانۀ   های قابلیت  از   درخور،  مهارتی   با  است 

 . بردمی بهره زبان  دو  این  موسیقیایی
 

 واژه  سطح  در  در  زبانی   های. بازی2- 3- 2

 جناس  انواع -

 : (تو و تو)  تام جناس

 درآمدی تو آن تو و  گشود دهان ابری کرد  شکار مان کسی  گرفت  آسمان در

 ( 21: همان) 

 : (ماه و  ما) ناقص جناس

 ودیمـب  نردبان  سه ماها  نه، پرنده  تا سه رفتند می اه ـم به ما از ردم ـم امـتم

 ( 25:همان) 

 ( تضاد)  هاواژه میان  تقابل ایجاد -

 « شر و خیر»

 تو نه شر  که  جا هر خیر،  جمله تو هرجا !نـم د ـبلن هـاـم ت،ـمـنبین گینـغم

 ( 6  همان،) 

 « کسوف  و آفتاب»

 کند  پرت لک از  و بپاشد رخت بر شب کسوف هجمه  شوی آفتاب  خواهیمی

 ( 7: همان) 
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 نفرین:  -

 ببرد؟  سو  کدام روزگارت  ببرد  رو و  رنگ  تو از زندگی 

 است؟  شده  هدفبی باد یک مرد  ببرد بگو را تو شو مرده

 ( 18: همان) 

 برده  را تو نهاده مرا بودیم،   هم  همدم  تو و من برده  کجا گرفته را تو! لعنت سگی روزگار به

 ( 42:همان) 

 تشخیص: -

 کرده   پا زیر کنده  را  چشم او، مادرش  خواب به تا برسد

 است شده  شعف  در  غرق مردمش افتاده،  خنده  به مژگانش

 اند شده بدل چیزها  همه آید،می کوچه به رویا  مرد

 .است  شده  شرف با  کوچه در  فکر است، شده ادب با کوچه  در شوق

 ( 18:همان) 

  شده،  ادب  با  شوق  شده،  شعف  در  غرق(  هایشمردمک )  مردمش  مژگان،  افتادن  خنده  به

  جمله   از   که .  است  انتزاعی   امور  و  محسوسات   به   بخشیدن   جان  همگی   « شده  شرف  با   فکر 

 .است افتاده اتفاق  محمدی غزل  در  که  است معنایی  های هنجارگریزی

 : ها واج و  حروف تکرار-

 را  چشمش  دو گرفت   یکی ما  از  بعد، را  دستش دو  یکی  ما از

 هاهاهاهاهاهاهاهاها  بگویم چه من  خدای ما از

 ( 28:همان) 

 بعد  ولی  گرفتم سر  بر چتر بود مه  و باران ابرو ابتدا

   شد  ژاله

 له

 له

 له

 (48:همان)  را نوا بی  چتری هوا در  کرد  له

 بود گزیده را  او پیش   هاسال که  ماری !مار!مار!مار شد، کبری مار یکباره

 ( 27: همان) 
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 : لغات  . دایرۀ 3- 3- 2

  فردی -جمعی   هایی ناخودآگاه  و   ها خودآگاه  انواع  تأثیر  تحت  شاعری   هر   کلمات  خزانۀ

.  پذیردمی  صورت   اشموجودیت  و   شود می  بزرگ   بالد؛می  هاآن  در   فرد   که   است  ای گانههفت

  فردی -جمعی   هاناخودآگاه  و  ها خودآگاه  این  براساس  اشکلمات  ژنتیکی  بار  محدودۀ  نیز

  تفکر   بستر  در   که  آلمانی  شاعر  یک  کلمات  ژنتیکی   بار   لذا .  شودمی  تعیین   گانههفت

 و  افغانستان در  که  شاعر یک  کلمات خزانۀ با یافته  پرورش  نازیسم نگرش و اگزیستانسیالیسم

  مسألۀ »  آلمانی  شاعر  دغدغۀ .  است  متفاوت  کامال  بوده  هاآن  اعمال  و  طالبان   تفکرات   تأثیر  تحت

  تفکر   توسط  ناحق   به  که  است  هایی خون  تمام   و   وطن  خاک  از  دفاع »  محمدی   دغدغه   و  «وجود

  اما   پرداخته   نیز   وجودی  و   شناسانهانسان  مسائل   به   محمدی   چند  هر  « شده  ریخته   طالبانیسم 

  این   اوضاع  که  است  جمعی  هایرسانه  و   زمان  مکان،  مذهب،  زبان،  تأثیر  تحت  وجود  مسألۀ

 کنندۀ  منعکس اول درجۀ در محمدی اشعار لذا. اندکرده منعکس را خصوص به زمان و مکان

  درجۀ   در  و(  اندیشیده   را  او  که  ایفراسوژه  یعنی)  او  هایباشنگاه  و   زادنگاه  فرهنگ  و  مسائل

  به   زیر  در.  است  او  دگرسوژۀ   درونی   و  ذهنی   هایالعمل  عکس  و  تفکرات  کنندۀ  منعکس  دوم

 .شودمی پرداخته  شده  استفاده غزلیاتش  در  که  لغاتی  بسامد

 . است زنده  مردم رایج   زبان در   و دارد  امروزی  رنگ  لغاتی _ 

 کند  رتـپَ   ک ـکوچ  ادۀـس ایـهواژه نـای مبل  اجاق، یخچال،  شویی،رخت ماشین

 ( 7:همان) 

 مراست که زبان  و  دل  از کنید  ساندویچ  و باشید  خوش شهر های رستوران  به شما

 ( 16:همان) 

 .است افتاده  رواج  از امروزه و  دارد قدیمی رنگ که  کلماتی  _ 

 

 :«دریوزه»

 تازه  بغل یک دریوزگان  گرفتاران  هاشدست بیچاره

 تقالها  هوای خالی  در   افتاده بر شانه هایکاسه از

 ( 28:همان) 

 : «پتیاره»

 دنیاها   گردش  پتیارگان - ناچاران-هایش چشم بیچاره
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 تماشاها  و  هاپلک  گردان افتاده، بر دیده گانکاسه از

 ( 28:همان) 

 :کردن مخفف_ 

  هنگامی و کنندمی استفاده شده کوتاه های واژه از شعر آهنگ  و وزن رعایت برای شعرا برخی

  غزل   در .  شودمی  شعری   هایشاخصه  از   یکی  کردن  مخفف  رفت؛  فزونی  به  رو   آن  بسامد   که

 هاست: شاخصه از  یکی  کردن مخفف نیز محمدی 

 :«ز»

 پل  های گـل ز  زندمی رؤیاها  به او و رؤیاهاست  حکم به ها گل دختر، برای

 ( 47:همان) 

 دور  دیـار،   و یار و خانه ز من،  بیچاره جنگسال  گرفتار  خانه به تو، بیچاره

 ( 44:همان) 

 دور  کـنـار از ـراـمـ مــدار وأمـتـ یار دور مـدار کـنـارت ز مـرا  گـلـم یـار
 ( 45:همان) 

 :«کهگل»

 کرده  گلـهـکُ وـت روزی  روزن رـس بر جهان  معمار  غفلت،   یک  سر از  نکند

 ( 39: همان) 

 : «فرامشکده»

 رده ـک ول ودشـخ ذهن کدهـفرامش  در را  تو ساخت، از پس  تو خدای آخ   نکند

 (همان) 

 : «میارام و مخواب»

 توست آرمیدن  کمینگاه به شب  دیو که !امشورشی ماه میارام  و خوابـم بپر،

 ( 33:همان) 

 :«ور»

 بود   تو  نمای   خوش  خوش  قد   ور   دیده  بهت  به بود  که چه هر چیز،  هیچ از آمدنمی صدا

 ( 30:همان) 

 :«رو»

 ازی ـب رو،  رـب دـنـکنیـم تو ایـوه ــم ازیـب و،ـم اـب کنند یـم وـت دستان 
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 ( 29:همان) 

 :«مرا»

 نبود  یاد به مرا ابری جز چشم دو  آن از مرا  جان  گرفت  حسرت  ماندم  باد  ز

 ( 46:همان) 
 

 :اضافی  و وصفی  . ترکیبات4- 2

  شباهت،  آن  در  که  است  واژه  دو   ترکیب  اضافی،  و  وصفی  ترکیب  ترینمعمول  و  ترینکوتاه

  غزل   در.  شود  می  وصف  یا   بیان  تر  افزون  اغراقی  با  واقعیت   چند  یا   دو  تضاد  و  تعلق  تناسب،

  سبب   اغلب  و  است  فراوانی   بسامد  دارای  اضافی  و  وصفی   ترکیبات   ساختمان  و  تعداد   محمدی 

 .است آن وابستۀ دیگری و هسته  کلمه   یک  که  شده ها جمله شبه  ساخت

 ...خواب خلوت های کوچه از  کنممی عبور مهتاب بی ستارهبی شب  دقیق، شب

 ( 50: همان) 

  است اضافی  و وصفی  ترکیبات  جمله از « خواب خلوت هایکوچه  ستاره،بی شب  دقیق، شب»

 .است شده  ساخته صفت   عالوۀ به اسم  یا  همدیگر به اسم دو  شدن افزوده از که

 را ابرها ترینتیره  نسل  آورد خود  با و آمد آخرش

 را  هوا هایمرغ سرم بر گریاند  پشت   در  پشت  شب ده

 ( 48:همان) 

  استفاده   فوق  بیت  در  که  هستند   وصفی  و  اضافی  ترکیبات  «هوا  هایمرغ   ابرها،  ترینتیره  نسل»

 .است شده

 بخـت؟  گل بدن؟  گل  افروز؟ گل داشـت؟  نام چه

 گـل؟ حـکومـت زادهپـری داشـت نـام چــه

 ( 47:همان) 

  بیت   یک   در که هستند  وصفی  ترکیبات  همگی  «گل  حکومت بخت،  گل   بدن،  گل  افروز،   گل»

  لذا . است زیاد   محمدی غزل در  اضافی و وصفی ترکیبات  گونهاین بسامد و است شده استفاده

  آورده   روی   بدیع  هایترکیب  و  استعاره  به  حافظ   همانند   تشبیه  از  استفاده  جای   به  سراغزل  این

 .  است

 دانســتنمی را ویـرانـه و خـانـه فـرق  که ویـرانـم جــان هـایورق بیـن نشـسـت
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 ( 43:همان) 

 ها ماهـی انتهای بی عمر دریا،   شناور روزگار  دریا خواهر ابر، دختر  دریا،   سر بر ماه پـری

 ( 40:همان) 

 گفتند  و  دیدند  شهر مردم  باراند چه ندیدم من  این از بعد

 را  ها بچه تن بی سر  و را،  دختران نوبالغ  چشم

 (48:همان)     

  دختران   نوبالغ  چشم  تو،  محمل   رکاب  پیش  دریا،  سر  بر  ماه   پری  ویرانم،  جان   هایورق»

  محمدی   غزل  در  که  هستند   طوالنی   اضافی   ترکیبات  جمله  از  «را   هابچه  تنبی  سر  و  را،

 های جنبه  از  یکی  که  کرده  نزدیک   محاوره  و  روز  زبان  به  را  غزلش  زبان  و  کندمی  خودنمایی

  لذا  داشت   بیشتری   استعمال   هندی   سبک  در   گذشته   در  کار   این .  شودمی  محسوب   نوآورانه 

  ادبی  سنت  و  سر  پشت   به   نگاه  یک   که   داد   قرار   گر  ابداع  شاعران  دسته   جزء   را  محمدی  توانمی

  محمدی   غزل  بر  حاکم  اندیشۀ  نوع  پیوند.  دارد  مدرنیته  آمدهایدست  و  پیش   به  نگاه  یک  و  دارد

  بهره  طوالنی  اضافی  و  وصفی   ترکیبات   از   که  است  واداشته  را  او  محور شیء  زبان  و  عاطفه  و

 . ببرد
 

 :تشبیه ادات و قید . انواع2-5

 . ادات:1- 5- 2

 :«چو»-

 بودیم  کودکان  پلک  از  پر تازه  ماه چو کردیم می گریه آیینه،  در  که  گاه  گاه  و

 ( 25:همان) 

 :«چون»_ 

 دور  انتظار، این دقایق  چون ستراهی ما  بین و  محالی آرزوی صلح  چون

 ( 45:همان) 

 

 :«مثل»_ 

 شدی   که  متعارف  من بیچارگی مثل گیرندمی مرا تو از باز و  گردیمی باز

 ( 38:همان) 
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 : «چنان»_ 

 را تو  خودند  با خلق واسطه  که  چنان روی  جانب دو  از آویزت  شده ها طناب

 ( 43: همان) 

 .  است محور  استعاره غزلش  اغلب و  است، برده بهره کمتر تشبیه  ادات از محمدی  غزل  در

 : جمله از
 

 : . استعاره2- 5- 2

 ... و دــردنـب لـلیــالخ از  دــباش دـپیـس للــم ازمانـس ح ـلـص تا را ات پیدیـس

 ( 12:همان) 

 کرده   پا زیر کنده  را  چشم او، مادرش  خواب به تا برسد

 است شده  شعف  در  غرق مردمش افتاده،  خنده  به مژگانش

 ( 18: همان) 

 :کلمات اصلی جایگاه غیر  در  ضمیر وصل

 آمـدی  در  تو آن تو و گشود  انـده ریـاب کرد  شکار  مانکسی گرفت  آســمان  در

 ( 21:همان) 
 ـدیـآمـ در  مـو با  کردی  رشـد  ستـد با من  کتف به دوبـاره  نشاند اتمه عصری

 ( 22:همان) 

 تـنـم  ایـهـلباس رندمـگییـمـ رقـص به مـرا شــور به آورد مـی تـو صـدای الـو

 ( 41:همان) 

 را ـوـتـ تـشـهـدنــد بـرای هـایامـهـاقـ مراست که ها سالم این  دهمت،می سالم

 ( 44:همان) 

 ـنبـلـس و  هـالل  رویـاهـای دخــتر سـالم پیش  در  نشینمش می و شوممی خـیال

 ( 47:همان) 

  از   غیر  جایی   در  ضمایر  شدن  متصل   بسامد   که  شودمی  مشاهده  محمدی   غزلیات   بررسی   با

  بلکه  شود نمی  شعر  خوانش  در   وقفه   سبب   روند   این   اما   کرده   نوآوری  ایجاد  ضمیر   نقشی   جایگاه

 .  دارد بدعت  جنبۀ  و اوست  سرایش هایویژگی از

 :«نی»  و «نه»  با جمله کردن منفی

 مراست  که نگاهبان  گرسنه  گرگ هزار نگـران  ام نی مـن و  جهانید نگاه شـما
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 ( 17: همان) 

 بـرده انـتها  به راهـی جا هـر تـو اینه صدا  سمت به زدم  پر  و شدم  ایپرنده

 ( 42:همان) 

  آورد می  وجود  به  را  شعر  خوانندگان   از  مختلفی  طیف  ندا  حروف  از  پس  هایسازه  و  جمالت  در

  در   و   است  اهمیت  حائز  بسیار  شاعر  نگاه  نوع  و  اندیشه  دریافت   در  هاآن  درک  و  شناخت  که

 .   است معشوق و عامه مردم معموال  منادا محمدی غزل
 

 :هاصوت انواع از . استفاده6- 2

  را  شعر  خوانندگان  از  مختلفی   طیف  ندا  حروف از  پس   هایسازه و  جمالت  در  نهفته  اندیشگی 

  که  ساز   منفی  پیشوندهای  از  استفاده  جای  به  پارسی  کهن  هایگویش در  که  آوردمی  وجود  به

.  کردندمی  استفاده   « نه  و   نی»  نفی   قیدهای   با   ساختارهایی   از  معموال   شود می  متصل   فعل   به

 . باشدمی مثبت فعل  چه اگر  است منفی  جمله ساختارهایی  چنین در
 

 : ندا  . حروف 1- 6- 2

 : «ای» _ 

 ! هامسلمان ای  ستشنیده که  دل  زغال  سرشان  بر نهاده  را  دلم کرده  زغال 

 ( 26: همان ) 

 م ـرمیـم وـت از  دلم،  سیاه نــم ماه ای مرا کشدیـم تو مهربانی! اهـم ای

 ( 23:همان) 
 

 :دردا  و   آه   و   وا و   آوخ:  افسوس  .حروف 2- 6- 2

 :«آخ»_ 

 کرده  ول خودش ذهن  فرامشکدۀ  در تو ساخت، از  پس تو خدای! آخ نکند

 ( 39: همان) 

 :«آه»_ 

 کرده منزل  تو ویران دل  در  آمده رفتن بی قانع  فقیری  مثل غم،  آه 

 

 

 ( همان )
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 :  شگفتی  و  تعجب   . حروف 3- 6- 2

 دارد   لذتی چه  دریا که  وه، توست، همدم  عصر که  وقتی عصر

 ها ماهی پای   جای بر پای بنهی هاموج دست  در  دست

 ( 39:همان) 
 

 : . لغات7- 2

  بلکه  نیست  شاعر  بیان  ابزار  کلمه  گویندمی  گذشتگان  آنچه  برخالف  گذشت  آنچه  به  توجه  با

 جوهرۀ  از   مندی بهره  لحاظ   به  کلمه  و   است  متقابل   کلمه   و  انسان   رابطۀ   کلمه - انسان  مؤلفۀ  طبق

  زایش   و   وجود  دارای   بلکه  ندارد   را  صرف   ماتریال   و  ابزار   حکم  است   فراساختار   یک  که  معنایی 

  کلمات  مورد  در   او دیدگاه   به کلمات   با  شاعری هر شناسی  هستی  ِمواجه نحوۀ. است میرش  و

  خشت  و   سنگ  چون  کلمه   هر  آن   در  که  است  مرده   کلمات   از   مملو  که   شعری .  است  وابسته

  محمدی .  کند  بیان   هستی   به  را   شاعر   شناسانههستی  نگاه  نوع  و  عاطفه   تواندنمی  کند می  رفتار 

  و  است  زنده  شعرش  بلکه  کندنمی  رفتار  شعر  خدمت  در  مصاحی  و  هاماتریال  چون  کلمات  با

  برقرار  مستقیمی   عاطفی  پیوند  مخاطب  ذهنی   دنیای  با  لذا   و   کشندمی  نفس   آن   در  کلمات

  صدای  شعرش  هنوزاهنوز  اما  شد  واقع   غزل  مافیای  هجوم  مورد  محمدی  غزل  چند  هر.  کندمی

 .نشیندمی گفتگو  به مخاطب با که  دارد  را  خود خاص  نگاه و خود  خاص

  بسامد  و کندمی جانمایی غزلش  در و گزین به را واژگان خود  ذهنی نظام فراخور به نیز او لذا

 .   کرد  مشاهده زیر  در توانمی را واژگان  این از  یک  هر
  

 : نجومی  اصطالحات  . 1- 7- 2

 ها منـبه برف زیر  لـَحَم و ثور بدون رطانـس  همه اشسوغاتی دهـآم ارـبه

 هاتن  بر دوانده عقرب  سنبله جای به زمین  رگان  در کرده  جوزا جو جای به

 ها ریدنـچ این  از ردـرگـب آمده ارـبه مارا ـ چردمی وتـح بد، الع ـط آب  در

 ( 9:همان) 
 

 : حیوانات  . نام2- 7- 2

 توست شنیدن  و من صدای   راه سد  که گوشت  الله  دو در  جا  ساخته  موش دو

 توست  جویدن  قصدشان  دل،  مده  هاموش   به را  جادو عنکبوت  سرت  گرد  ز بکن
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 ( 33:همان) 

 آمدی  در  آهو تن در   خویش عطر با گرفت  را تو بنوشد  آب آمد آهویی

 ( همان ) 
 

 :شهرها  . نام 3- 7- 2

 نبود  سوار در و بود جهان  نقش  و نگار راـم تـرف ـ گ هان ـف ـاص دم،ـش ادـب وارــس

 ( 46: همان) 

 ل ـکاب ردمـم ویـب ش ـدست از  آیدیـم مزار  هایتـدش طرـع سش، ـنف  از  آیدیـم

 ( 47: همان) 

 باشد  نـ م هانـج د ـعی شتش ـبازگ که ستسرخی گل  لبت  مزاری،  هایدشت تو

 ت ـآموس نه، هیلمند،  نه، کابل، ، تو تن وستـآم نه، د، ـهیلمن نه، کابل، ، وـت نـت

 ( 36:همان) 

 دـاشـب ن ـم انـبامی لهـاغـغ نه تـب دو سته ـپ انـمـرکـت دو و  انار ارـدهــقن دو

 ( همان ) 
 

 :هاگل  . نام 4- 7- 2

 گالب   و صحن  امام  مریم و  الدن امام یاس  و سوسن مام سـنرگ و هـالل مـاما

 خطاب   کنندمی ماه  گان ـهم راـم ولی بوست شب گل  من  نام ات؟واقعی نام تو

 ( 51:همان) 

 !نبلـ س و  هـالل ای ـروی ترـدخ المـس پیش  در  نشینمشمی و ومـشمی الـخی

 ( 46:همان) 
 

 :نحوی لحاظ . از8- 2

  صورت   زبان   طبیعت  براساس  کلمات،  نحوی  ساختار  در  کلمات  چینش  چگونگی  و  شیوه

  غزل   که.  است  کوتاه  و  سالم   جمالت  از   بردن  بهره  خراسانی   زبان  هایخصلت  از   یکی  و  گیرد می

  قاعدۀ  و   گفتار   زنجیرۀ  جمالت  در   اغلب   و   است   دستورمند   جمالت  اینگونه  از  سرشار  محمدی 

  تغییرات   خوشدست  گفتار   زنجیرۀ  ساختار   و   است  محفوظ   کالم  اجزای  جایگاه   و   همنشینی 

 . ندارد زیادی  بسامد است گرفته   صورت  جاییجابه ساختار   یک  در  اگر و است  نشده زیادی 
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 : سالم  . جمالت1- 8- 2

 ! وـت ه،ـن رـک ـش کان ! وـت ه،ـن لـگ اغـب که بود وـت از  ندیدن ـخ ایم، دیده هـرچـه اـم

 ! وـت ه،ـن پسر ی ـوقت! وـت ه،ـن درـ پ یــوقت ناختیم ـشمی اــم را وــت ربانـهـم ســب

 ( 6: همان) 

 د ـــنـک رتـپَ مضحک،  مسائل این امـجـان گریستن  ردن،ـک عه ـمطال دن،ـش قــعاش

 د ـنـک رتـپَ  کـعروس الل  و ورــک ایــدنی ی ـ کن یـدگ ـزن پدرت  و ادرـم وکــک اـب

 ( 7:همان) 

 مراست   که  آسمان  کهنه   همین  است  بس  مرا مراست که آن اهل  و باد شما آن از  زمین

 ( 16:همان) 

  جز  هر  گفتار  زنجیرۀ  همنشینی   در  و  است  کوتاه   و  ساده   جمالت  است  مشهود  که  طور  همان

  اغلب  و   -  گرفته   قرار  -فعل   مسند،  فاعل،   دستوری   قاعدۀ  طبق  بر-خود  جایگاه   در   جمله   از

  ساختار  عروضی   وزن   رعایت   دلیل   به   اوقات   گاهی   تنها .  کنندمی  تبعیت   روند  این  از   ابیات

  در   سالم  جمالت  رعایت  محمدی  کار   قوت  نقاط   از   یکی  لذا.  شودمی  جاجابه  کلمات  دستوری

  شود می  ایجاد  بیشتری  صمیمیت  و  شده   مردم   زبان  به  زبانش  شدن  نزدیک   سبب  که  است  غزل

  مخاطب   توسط  او  شعر  درک  شده  سبب  بلکه.  بکاهد  کالم  فخامت  از  نتوانسته  صمیمیت  این  اما

 .   کنند پنداری ذات   هم او  با و شده  بیشتر
 

 : نحو  در  . تغییر 2- 8- 2

 مرا دار ندـافروخت سر ز  هادرخت مرا  بهار کند  له  تا شـد وـن ارـبه

 ( 19:همان) 

 مـرا ار ـسسایه ببینند خلق  مبادا جایی  رومنمی بیرون اتاق  از نـم

 ( همان ) 

   هـادانـگل  گلوی  از هاگل برآمده برین شت ـبه آخر یـباغ ما کنـار 

 ( 25:همان) 

 هر  و  است  مشخص...    و  ضمیر  متمم،  مغعول،  فعل،  فاعل،  جایگاه  معموال  زبان  سالم  نحو  در

  گفتار   زنجیرۀ  در  خصوصی  به  جایگاه  شودمی  تعیین  آن  برای  که   نقشی  به  توجه  با   ایکلمه

  زنجیرۀ  ساختار  چینش   ترتیب  در   موسیقی   ایجاد   و   عروضی   وزن  رعایت   برای  شاعر   گاه   اما .  دارد

  در .  است  کم  بسامدش   گاه  و  دارد   زیادی  بسامد  تغییرها  این  گاه   و  کندمی  ایجاد  تغییر  گفتار
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 شاخصۀ  عنوان  به  را  آن  بتوان  که  نیست  زیاد  چنان  آن  زبان  نحو  در  تغییر  بسامد   محمدی  غزل

  حضو به خراسانی  زبان   و گرفته   خدمت  به را   خراسانی زبان  محمدی زیرا  گرفت   نظر در   زبانی

 .دارد  شهرت زبان  در  سالم  جمالت
 

 ی  ریگجه ینت. 3

  گفت   توانمی  گراعمیق  نقد  براساس  محمدی  سیدرضا  غزل  در  زبان  و  فرم  بررسی  به  توجه  با

  زمرۀ   در .  ندارد  قرار   امروز   سرایان  هندی   نو  چون هم  تقلیدگرا  سرایانغزل زمرۀ  در  محمدی   که

  گرا ابداع  یک  بلکه   ندارد   قرار   نیز  کنندمی  انکار   و  نفی   را   گذشته   هایفراروایت  که  گرایان  بدعت

.  دهدمی  ارائه  را   اعتدال   غزل   روایت  کالن  خراسانی،   غزل   روایت  بنیان   ثابت  بعد  حفظ   با   که   است

  فرم   ثابت  اما  محدود   ابعاد  حفظ   با  توانسته   سوم،  جنس   و  گراییعمیق  مؤلفۀ  دو  نگاه  از  بنابراین

 نوع   در   تغییر  غزل،   در   دیگر   قالب  حضور  چون،   نامحدودی  و   متغییر  های فرم  نئوکالسیک،   غزل

  خویش  غزل   در  را...  و  جمالت کردن  کانکریت  یا   و   سپید  شعر و   نیمایی  صورت  به  غزل   نوشتار

  زبان   و  خراسانی   غزل  زبان   از   سومی   جنس   است   توانسته   زبانی  لحاظ   از   و   ببخشد   عینی  نمود

  به  را  مدرنیته   و  سنت  نگاشت  هایشیوه  و  عناصر  آن  در  که  کند   ایجاد  امروزی  شیءمحور

  فرم   اندتوانسته  دیگرهم  دوشادوش  محمدی  غزل  در  مدرنیته  و  سنت  عناصر  لذا.  برساند  اعتدال

 . دهد ارائه را  معتدلی زبان و
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With the innovations that existed in the post-Semin ghazals, some 

poets tried to maintain a balance between innovation and 

traditionalism, to take advantage of the potential, the language and 

structure of the classical ghazal, as well as the formal and linguistic 

innovations of the modern ghazal. Among these ghazal poets, 

Seyed Reza Mohammadi is one of the famous ones in the literature 

of Afghanistan and Iran, who dealt with Fara-ethnic and Fara-

national ghazal. In terms of the language and its rhythm, he chose a 

noble language that, like the Khorasani language, has short 

complete sentences but in terms of frequency, it is similar to modern 

words. In terms of form, his ghazal in the 1370s, like his 

contemporaries, has innovation, but after the 1370s, it tends 

towards neoclassicism. In this research, which was compiled using 

descriptive and analytical method and by using library sources, 

while dealing with his poems, we will address the issue of if he is 

an innovative and trend-setting lyricist. Has he been able to achieve 

the combination of tradition and modernity in his ghazals? In 

Mohammadi's poetry, modernity is more visible in terms of 

innovation in form, but the frequency of these innovations is not so 

high that he can be called a trend-setting poet, rather it can be said 

that he has achieved his personal style in writing and by creating a 

balance between elegant language and linguistic innovations, It has 

created a “Third Genus” of Khorasani's luxurious language and 

object-oriented language. The reason for Seyyed Reza 

Mohammadi's writing to reach the “Third Genus”, is the 

combination of these two language styles in writing. 
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