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 چکيده

هاي کوتاه ادبیات فارسی است که با وزنی مشخص و ساختاري رباعی یکی از قالب
ي وزن و ساختار  بودن در زمینهشود و دست شاعر را براي دیگرگونهویژه، سروده می

روست که  نهد؛ از ایني مضایق را کنار می کاري همه بندد. اما حس نوجویی و طرفه می
کم  و  کوتاه  قالب  بدعتحتی  نیز  رباعی  سامجال  و  خود  ختارشکنیکاري  به  را  هایی 

اي به خود اختصاص سراي فارس سهم عمده دیده است و در این میان شاعران رباعی
بی داده حاضر،  عصر  دوره اند.  نوجوترین  از  یکی  بهاغراق  فارسی  شعر    حساب هاي 
مهم می همچنین  روزگار آید.  این  در  نیز  شعر  معنایی  حتی  و  ساختاري  تحول  ترین 

ر است.  آمده  طرفه پدید  رباعی کاريدیابی  شاعران  را هاي  ادعا  این  فارس  سراي 
اثبات می به این زمینه را نمی ي نوجوییکند. اگرچه همه خوبی  توان ستود، ولی  ها در 

قابل  زیبا و  رباعی  از شگردهاي بدیع شاعران فارس در شکل  میزان درخور توجهی 
این مقاتوجه است و درنگ مخاطب را درپی با بررسی رباعیداشته است. در  هاي  له 

ها و  کاريشاعران فارس از مشروطه تا کنون به روش تحلیل محتوا شماري از بدعت
اند، تبیین و  اي که سخنوران معاصر فارس در قالب رباعی اعمال کردهشگردهاي تازه
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 . مقدمه 1
 بوده  تأثیرگذار  و  متعدد  هايجریان  بروز  شاهد  فارس  شعر  مختلف،  هايدوره  طول   در

تأثیر  رود، زیر  شمارمیبه  سنتی   شعر  هاي قالب   ترینخاص   از  یکی  که   نیز  رباعی.  است
  ویژه   و  خاص   هاییسرایی بدیعه   و  هانوآوري  شاهد  مختلف  هايزمان  در  هااین جریان

در  فارس  شاعران است.  بوده غالبا  بودهجریان  گیريشکل  که  پیشگام  ادبی  اند، هاي 
به پیشرو  نیز  میدان  قابل میحسابدراین  میزان  بهآیند؛  نوشته  این  در  آنچه  از    توجهی 

براي نخستینکاري دعنوان طرفه  آمده است،  رباعی  آثار شاعران فارس روي  ر  در  بار  
ي مورد گفتگو چه به نموده است. همچنین باید خاطرنشان کرد که رباعی فارس در بازه

چهره معرفی  منظر  از  چه  و  اثر  تعداد  شعر  لحاظ  در  واالي  جایگاهی  تاثیرگذار،  هاي 
ر خیزش امروزین رباعی، خاصه در  کشور دارد. براي نمونه باید گفت که اکثر اهل نظ

منصور   رباعی  مجموعه  سحر،  مرغ  کتاب  تاثیر  تحت  را  اسالمی  انقالب  از  پس  عهد 
( و این دقیقه جایگاه رباعی  208:  1393دانند )رک.کافی ، اوجی شاعر نامبردار فارس می 

رباعی بهو  را  فارس  می سرایان  پدیدار  عالوهخوبی  نامکند.  آن،  نظیر  بر  منصور  هایی 
نشر   رباعی  مستقل  مجموعه  چند  هرکدام  که  زبردست  ایرج  و  پساوند  شاپور  اوجی، 

 کند. اند، مدعاي ما را ثابت میداده
مقاله اساسی  نوجوییپرسش  چه  که  است  این  حاضر  ساختار  ي  و  شکل  در  هایی 

ها چیست؟ به  کاريرباعی شاعران فارس شکل گرفته است و ارزش و اعتبار این طرفه
رباعیمنظو اتفاق  به  اکثریت  پاسخ،  به  رسیدن  سرودهر  از  هاي  فارس،  مکتوب  و  شده 
  ي مشروطه تاکنون از نظر گذرانده شده است و از این راه شگردهاي متعددي به دوره 

تحلیل   دست روش  به  و  طبقهآمده  این  محتوا  گزینش  اما  است.  شده  بررسی  و  بندي 
پایه بر  بسامد  شگردها حسب مجال مقاله  دلپذیري و ي  نیز  و  از شگردها  برخی  باالي 

اي از ساختارشکنی بسامد و شواهد  ها صورت گرفته است؛ یعنی اگر گونهبودن آنطرفه
مخاطب و  شاعرانه  ارجمند،  چندان  یا  نداشته  ذکر  فراوانی  اینجا  در  است،  نبوده  پسند 

نوجویی در  فارس  شاعران  پیشاهنگی  اعالم  ضمن  مقاله  این  در  است.  اي  ه نشده 
تواند جوالنگاه  شده است که حتی قالب کوتاهی مثل رباعی نیز می  ساختاري، نشان داده

الزاما درهم طرفه  اینکه ساختارشکنی  نیز  شکستن تمام ارکان شعر نیست. کاري باشد و 
فرد است  تر توضیح داده شد، رباعی داراي ساختاري ویژه و منحصربهکه پیش طورهمان
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هاي ساختاري تا حدودي  ندک آن، دست شاعر را براي نوآوري که مجال کوتاه وحجم ا
بااینمی رباعیبندد.  شاعران  بازه حال  این  در  فارس  مشروطیت  سراي  )از  زمانی  ي 

محدوده همین  در  نوآوري  تاکنون(  زدهبه  دست  این  هایی  الزاما  اینکه  ذکر  شایان  اند. 
نمیکاريطرفه  سهولت  به  و  نیست  فارس  شاعران  خاص  از   ت ها  برخی  آغازگر  وان 

ایرج زبردست، که سهم عمده مانند  اما حضور شاعري  کرد؛  معرفی  را  اي در شگردها 
ساختارشکنی در قالب رباعی دارد، به همراه دیگرانی مانند شاپورپساوند، محمد مرادي  

کند؛ مثال  پور جوان نقش شاعران فارس را در این کار برجسته میو حتی میالد عرفان
هایی با این ویژگی درکل کشور اشاره کنیم، نهایتا  طور فحوایی به چهرهبخواهیم بهاگر  

 رسیم. به نام بیژن ارژن یا جلیل صفربیگی می
قالب از  اگرچه  تعریف شده،  رباعی  و  آن مشخص  زوایاي  تمام  و  هاي کهن است 

ها  ی ازآنهایی به خود دیده است که در این مقاله بعضحال در این دوره دگردیسیبااین
دادن  ي ساختارهاي درونی و ساختارهاي بیرونی رباعی با هدف نشاندر دو گروه عمده

 شود. ها، بررسی می این نوآوري
 

 پژوهش   ی. پيشينه2
پیش  این است که  به جز  حق  داشته است و  تفنن  براي شاعران حالت  رباعی  قالب  تر 

در  ویژه فقط  که  خیام  نظیر  کسانی  یعنی  آزمودهسرایان،  طبع  رباعی  سایر  قالب  اند، 
اند و این نکته از نظر اهل نقد  طور اتفاقی و هر از گاه، بدان التفات نشان دادهشاعران به 

است نمانده  دور    که   شمیسا   سیروس   جز   به  حال ااینب   (24۷:  1390)رک.کاظمی،  .نیز 
در  پرداخته،  کنون  تا  ابتدا  از  رباعی  شناسیجریان  به  ویژه  طوربه   صورت به  هانگ سایر 

است  و  جسته نموده  روي  از  گریخته   در  بهشتی  سیداحمد  به  توان می  جمله  آن  که 
  کدکنی شفیعی  امروز،  شعر  در  باقري  ساعد   بهشتی،  چارجوي  در  تاکی  مسعود  نامه،رباعی

  رباعی  هايویژگی  به   طورکلیبه  هاکتاب  این   تمام   در  که  کرد  اشاره شعرو...  موسیقی  در
رباعی   است.شده  پرداخته  اینکه  مقاله   زمانی   يمحدوده  در  فارس   خالصه  این    معینِ 
  است.نشده  بررسی

  توان می  است، گرفته    صورت  رباعی  با  پیوند   در   که  تحقیقاتی  جمله   از  وجود این  با
  به   آن  در  شمیسا  و  جامع  است   پژوهشی  که(  13۷4)  رباعی  سیر:  کرد  اشاره  زیر  موارد  به
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  پژوهش   این   در  ،(1388)  سراییکوته.  پردازدمی  آن  خصوصیات   بررسی   و  رباعی   معرفی
  به  کتاب  این  از  قسمتی  درنتیجه   و  پردازدمی  معاصر  کوتاه  شعر  در  سیري  به  نوذري
می  فارس  معاصر  رباعی نام    .شودمربوط  با  کتابی  در  ذوالریاستین    شد   و  آمد   صدرا 
یادداشت (1389)   فارس  و  شیراز  در  رباعی خود  ،  در دربارههاي  که  را  رباعی    ي 

بود،  نگاهنیم  يروزنامه شده   گفته  خود  طورکه  همان  و   است  کرده   آوريجمع    چاپ 
 (5:  1389  ذوالریاستین،«)  .استگونه  همان  آن  پاورقی  و  نوشتاري  ساختار  حتی»  :است

  کتاب،  این   در  میرافضلی  ازآنجاکه  (،1383)  امروز(  تا   نیما   از  رباعی،)تماشا    يگوشه
  دیگر  انتقادهاي  و  عقاید  بیشتر  و  پردازدنمی  هارباعی  تحلیل  و  بررسی  به  خود

  امروز   تا   نیما  از   رباعی   سیر  از  گزارشی   کتاب   این  درحقیقت  کند،می  بیان  را   پژوهشگران
  هايترانه.  است  گنجانده  صفحه   66  در   را  ها آن  زیبا  و  مختصر  بسیار  نویسنده  که   است 

این   ،(1383)  ( زبردست  ایرج  تا  خیام  از  رباعی  مضمونی  تطور)پرتشویش   در    شریفی 
کتاب،  می  رباعی  بررسی  به(  صفحه  95)کمی    بسیار  حجم  در  کتاب این  در  پردازد. 

  ،(1389)  کلمات  ترکش  در  .استنشده    بررسی  زیادي  شاعران   رباعی  نامش،  برعکس
  از ايچندصفحه درنتیجه  است؛ پرداخته  مقدس  دفاع شعر  در  فارس سهم بررسی  به کافی 

  این   در  نویسنده(  84-۷۷  :1389رک.کافی،  )  .دارد  اختصاص  رباعی  قالب  به  کتاب  این
 پردازد می  فارس   فعال  شاعران  از  مقدس  دفاع   موضوع  با  هایی رباعی  بررسی  به  ها صفحه 

نشده   بررسی  رباعی  بسترهاي  دیگر  آید،برمی  پژوهش   این   موضوع   از طورکه  همان  و
در   مرادي  فارسجریاناست.  استان  جوان  شاعران  غزل  به  1389)   شناسی  الف( 

هماننوآوري ولی  است؛  پرداخته  فارس  شاعران  است  هاي  مشخص  نامش  از  طورکه 
هاي نوآوري در شعر معاصر  گونهلی نیز در  توجهی به قالب رباعی نداشته است. حسن

شعر معاصر پرداخته است، به   هاي شکلی و محتوایی که به بسیاري ازنوآوري  (1383)
  توجه بوده است.قالب رباعی بی
هیچ   به  گسترده  اي گونهبه  پژوهش،   این  با  پیوند  در  منتشرشده  آثار  از  یکباري 

  تنها   و  اند نپرداخته  تاکنون  مشروطه   از  فارس  رباعی   در  رایج  هاي جریان  تحلیل   و  بررسی
  از.  اندکرده  ارزیابی  سرا،رباعی  شاعران  برخی  شعر  در  هم  را آن  موجود  هاينمونه  برخی
  از   جانبههمه  واکاوي  یک  نگرفتنشکل  آثار،  این  در   موجود  هايکاستی  دیگر
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  پژوهش    است.(  کنون  تا  مشروطه  از)  دوره  این  در  فارس  رباعی   ساختاري   هاينوآوري
 . استیافته  سامان نقص همین جبران هدف حاضر با

 
 درونی  . ساختارهای3

دهد،  ساختار و قالب بیرونی یک شعر کالسیک که پیکربندي شعر را تشکیل میجدا از  
اي پیوستگی معنایی  توان دید که گونهدر درون شعرهاي کالسیک پیکربندي دیگري می 

ي ساختارهاي  ها شاید درنگاه اول به اندازهگونه پیوستگیو درونی را به همراه دارد. این
شعر، به نظر نیایند، اما با کمی توجه بیشتر به عناصر درونی،  ي   شده بیرونی و شناخته

گیرند. طبعا رباعی نیز به حد خود از این ساختارمندي درونی  نمودي ویژه به خود می
درونی  ساختارهاي  میان  در  است.  بیشتري برخوردار  نمود  دوره  این  رباعی  در  که  اي 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دارد، می
 

 ستگی . پيو1.3
دارد همان  مصراع  چهار  تنها  رباعی  ازآنجاکه  شد،  اشاره  بسیار  ،  طورکه  آن  در  پیوستگی 

ي  ها است. در یک رباعی موفق، تصویرها، عناصر سازنده تر از دیگر قالب پیچیده و تنگاتنگ 
اي در میان چهار مصراع دارد و هر مصراع در فضا و  شعر، اندیشه و فضا پیوستگی فشرده 

ها  حال در رباعی گذشته، استقالل مصراع مستقل از دیگري سروده نشده است؛ بااین زبانی  
اند. گاه پیوستگی هر مصراع با  زده شود ولی شاعران معاصر این استقالل را برهم حفظ می 

دیگري، همراه با پیوستگی بیانی و معنایی است و درواقع شاعر جمله را در یک مصراع به  
نمی  سرر پایان  و  می شته رساند  پیوند  بعد  مصراع  با  را  مصراع  یک  این ي  در  گونه  دهد. 

سمت بیان روایی سوق  شود و فضا را به  بیانی دیده می   -ها نوعی پیوستگی معنایی رباعی 
رباعی می  در  این دهد.  با  منتظر  هایی  مصراع  هر  شنیدن  از  پس  مخاطب  پیوستگی،  گونه 

 ن ذهنش است: شدن تصویر در درو شنیدن مصراع بعدي براي کامل 
 آن داغ که بااغ در زمساتان دیاده اسات

 آن راز که ناخدا به طوفاان دیاده اسات 
 

 آن رنج که برف زیر باران دیاده اسات 
 چشمان من از زلف پریشان دیده اسات

 (1۷:1391پور،  )عرفان                    
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قطعه      با  زبردست  درهمقطعه ایرج  و  رباعی  مصراع کردن  پررنگ ها،  آمیختن  کردن  در 
می  رباعی  در  درونی  به مهمپیوستگی  اصرار  او  کار  این  با  نشانکوشد.  بر  تر  معنا  دادن 

 ساختار و وزن دارد:
آید  بعد از تو/ نه رود فکر دریاست/  نه باغ در  فکر شکفتن است/ بعد از تو/ کالغ می

می شب  خانه و  درون  تو/  از  بعد  منقارش/  از  )زبردسچکد  چراغ  نیست  ت،  اي 
66:1391 ) 

 گونه است: درواقع رباعی وي در ساخت سنتی این
 بعد از تو نه رود فکر دریاست؛ نه باغ      در فکر شکفتن است؛ بعد از تو کالغ       
 اي نیست چراغ چکد از منقارش       بعد از تو درون خانهب میاد و شاا آیمی      

امید و البته گاه حسنی برآن مترتب  کردن معنایی نتوان نوعی مدّرجاین شیوه را می 
 نیست.
 
 دیالوگی  های . بيان2.3

بیان با  را  شعر  درونی  پیوستگی  مصراع  طول  در  شاعر  یا  گاه  دو  میان  دیالوگی  هاي 
ترسیم اندیشه و تصویر مورد نظر است. در این چندشخصیت نشان می   دهد و در پی 

 مکالمه، خود شاعر است:هاي  گونه گفتگوها، معموال یکی از طرف
 هاا خاواب شاقایق هساتندمن: دهکده

 ناگاااه صااداي خاایس رعاادي پیچیااد:
 

 او: مااردم ده بااا تااو موافااق هسااتند 
 باران کاه بیایاد هماه عاشاق هساتند

 (12:1389)زبردست،                    
 و گاه این بیان دیالوگی از زبان دیگري است:   

 باااران: تااب هاار طاارف ببااارم دارم
 گفت: خود انداخت ورویش نگاهی بهد

 دهقااان: غاام تااا بااه کاای بکااارم دارم 
 ماان هرچااه کااه دارم از ناادارم دارم

 (15)همان:                               
 

 نوشتار   ی . شيوه3.3
امکانات چاپ و تکوین و تدوین قوانین نوشتاري در عصر حاضر،  زمان با افزایش  هم

نحوه در  نوآوري  فکر  به  شاعران  به  برخی  راه  این  در  و  افتادند  شعر  نوشتاري  ي 
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ها براي  تنها از معانی کالم و جملهشگردهاي خاصی دست زدند. در این شیوه، شاعر نه
اندیشه  و  بهره میانتقال احساس  از  ي خود  بلکه  تأکید و  جوید،  و  توانمندي نوشتاري 

قدر که در  کند. گرچه این شیوه هنوز در رباعی آنهاي متنی نیز استفاده میتصویرسازي
شود که شاعر در  ها نمود دارد، استفاده نشده است، اما در مواردي دیده می دیگر قالب

برخیپی ساختارشکنی است.  جسته  بهره  نوشتاري  امکانات  از  و  است  نوشتاري    هاي 
شاعران مانند شاپور پساوند، ایرج زبردست، محمدحسن صمدپور، محمد قایدي، میالد  

سلطانیعرفان محمدصالح  غیره  پور،  و  مرادي  محمد  انصاري،  عبدالحسین  سروستانی، 
گونه به به  ویژه  می طور  توجه  رباعی  نوشتاري  بهرهي  عالمتکنند.  از  هاي  گیري 

خط تیره  و غیره از مواردي است که توجه شاعران  ها، دونقطه، پرانتز،  نوشتاري، گیومه
 دهد: ي نوشتاري کار نشان میرا به گونه

 پرانتز  -
ترین کلمه و مقصود خود  شاعر از پرانتز بیشتر براي تمرکزکردن مخاطب، بر روي اصلی 

 کند:اش استفاده میدر رباعی
 تقصایرانهااي بایتابوت و جنازه

 گشااتیم؟دیدیااد بااالل آب زماازم 
 

 
 
 

 از جبهه صداي نحس ویران ویران
 زین بعد اذان ما همان )اي ایاران(

 (39:1388)پساوند،                   
 گيومه  -

ي اصلی شاعر و گاه ي کارآمد نگارشی، بیشتر براي تأکید بر ذهنیت و اندیشهاین نشانه
نقل تضمینقول براي  ضربها،  تصویرسازيالمثلها،  و  بهها  نقل کارمیها  البته  قول  رود. 

 ي آفرینشی دارد: نیز در اینجا شناخته و مصرح نیست، بلکه جنبه
 هم دانش و دفتر و کتاب ایان را گفات
 »همراه مسایر رود، رفاتن سااده اسات«

 

 حساب این را گفتهاي بیهم تجربه 
 یک ماهی مرده روي آب این را گفت

 (43:1390میرآبادي، )حسینی         
 دونقطه   - 

هاي دیالوگی  هاي تصویري و تصویرسازيقول این نشانه براي توصیف و همچنین نقل
 شود:کارگرفته میبه
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 ده سااال پاار از بااال کبااوتر: پاار پاار
 نااه ماااه، شااب و خاادا و خرمااا: بابااا

 

 ده سااال رز و اللااه و شاابدر: دختاار 
 یک عمر لباس و ظرف و شاوهر: ماادر

 (12:1383)مرادي،                         
 های تصویری  خط تيره -

روایی کاربرد دارد. در   –هاي ایجازي  ترکردن تصویر، در رباعیاین نشانه براي مشخص
صاورت ماوجز تصاویرهاي هااي تیاره بهگوناه خاطاین شگرد شاعر با استفاده از ایان

 دهد:اي را به مخاطب ارائه میپیوسته
 آدم برفااای –درز  –اتااااق  –دیاااوار 
 پاااولی یاااخ نزناااد اماااا ناااهاز بااای

 

 ي مااا کااه فاارب آدم برفاایدر خانااه 
 دیگااار تاااو یکااای نلااارز آدم برفااای

 (183:1390)مرادي،                       
 مميزهای تصویری   - 

به شاعران  بهرهبرخی  خطجاي  از  مشخصگیري  براي  تیره  در  هاي  تصویر،  ترکردن 
 کنند:روایتی از ممیز استفاده می –هاي ایجازي رباعی
 وبريبرگدرخت... / باد... / بی  /پاییز...

 کابوس چنان است که در دسات زماان
 

 دريشب.../ صاعقه../ مِه / پرنده و درباه 
 هر شاخه به دسات خاویش دارد تباري

 (28:  1389)زبردست،                    
 نویسیبرجسته - 

به   یا درنگ  گاه شاعر  بهتر مفهوم  القاي  به قصد  بزرگی و کوچکی قلم نوشتار،  کمک 
یا کلماتی را برجسته می بر اجزاي یک  نویسد. اینبیشتر خواننده، حروف  گونه تمرکز 

 شود: وفور دیده میبه صداي سوختنهاي شاپور پساوند در مصراع در رباعی
 یک لحظه زمان تکاند و ما را بگذاشات

 زدحااوالی جنااون پاار ماایعاقاال بااه 
 

 پنداشییتمییی  هر آنچه دیگاري  دیدیم  
 دیوانه هاواي قفال و زنجیارش داشات

 (21:1388)پساوند،                         
 سپيدنویسی  -

شیوه از  در سال یکی  که  نوشتاري  رباعیهاي  میان  در  اخیر  یافته  هاي  گسترش  سرایان 
از  است، شیوه رباعی است. منظور  آن است که شاعر شعر  ي سپیدنویسی  سپیدنویسی 

پراکنده را در شکلِ  بازنویس می مصرّع خود  با  ي شعر سپید  این حالت شاعر  در  کند. 



 219ــــــــــــ غالمرضا کافی/رباعی معاصر فارسهای ساختاری در کاری ردیابی برخی از بدعت 

 

هایی که با پیوستار لفظی یا بیانی و  هاي مورد نظر خود، خاصه در رباعیتکیه بر قسمت 
آسان  مخاطب  براي  را  مفاهیم  دریافت  هستند،  می روایی  نی تر  گاهی  البته  و  با  کند  ز 

دوباره به  وادار  را  در موسیقی، مخاطب  ابهام  و  پیچیدگی  براي درک  واردکردن  خوانی 
می شعر  شیوهبهتر  این  از  که  کسانی  ازجمله  میکند.  بهره  نوشتاري  ایرج  ي  جوید، 

ي  زبردست است. گرچه در مواردي گفته شده است که این شاعر ابتکاري در این شیوه
رباع  اما  داشته است،  با نوشتاري سپیدگونه پیشینوشتاري  به چاپ رسیده  هایی  ازاین 

زیر   این جریان  که  است  ذکر  نوشتاري سپیدگونه است. شایان  در  تأثیر جریان  ي غزل 
این شیوه  ۷0و    60ي  دهه از جریان  است. همچنین  پیش  براي غزل حتی  ي نوشتاري 

نمونه است.  بوده  مرسوم  شعره فراغزل  سپیدنویسی  از  ذکر  شایان  کالسیک،  هاي  اي 
غزل  احمد  سپیدنویسی  اشعار  سپیدنویسی  همچنین  و  شاملو  احمد  قلم  به  حافظ  هاي 

می حجتی یادآوري  است.  آتشی  منوچهر  قلم  به  هیچ شیرازي  شاعران  شود  از  کدام 
ي سپیدنویسی شعرهاي کالسیک نزدند و  بار دست به ابتکار دربارهسرا براي اولینرباعی

اند. گونه نوشتن روي آوردههاي دیگر به اینکارها در قالببه پیروي از دیگر کالسیک
رباعی میان  سلطانی در  محمدصالح  زبردست،  ایرج  از  فارس  در  منتشرشده    هاي 

 شود:گونه فرم نوشتاري دیده می هایی با اینپور رباعیسروستانی، میالد عرفان
قطعه    به  زبردست  یکقطعه ایرج  ارکان  جدانویسی  و  رباعی  عالقه  کردن  اي  مصراع 

 خاص دارد: 
می دوباره  داد/  اي  داد/  اي  داد/  اي  برگ:/  کشید  وقت فریاد  تن  بار  این   /... باد/  آید 

 ( 64:1391نلرزید/ این بار:/ افتاد/ نیفتاد/ نیفتاد افتاد )زبردست،  
گفتی به چه دلخوشی؟ سؤالت خوب است/ گفتی که غریب... احتمالت خوب است/ از  

پور،  برخواهم گشت/ اي تنهایی!/ سالم!/ حالت خوب است؟ )عرفان   شهر دلم گرفته...
53:1388 ) 

 
 ایجاز  و  . حذف4.3

اندیشه و  احساس  بیان میگاه شاعر  و  توان کالم  از  فراتر  را  این  هاي خود  در  و  داند 
تواند به ساختار  ساختاري که می  –کند. »از کاربردهاي زبانیمواقع از حذف استفاده می 

و   هنرمندانه شعر  حذف  کند،  آن کمک  اینایجاز  در  زبان است.  اجزاي  گونه، شاعر  ي 
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اینعالوه تأویل بر  باال میکه ظرفیت  را  اثرش  هنري  ابهام  و  کارکردهاي  پذیري  به  برد، 
می دست  نیز  )مرادي،  ساختاري  به 448الف:  1389یابد«  و  رباعی  در  روش  این   ) 

دارد. از میان شاعرانی که از این روش بهره خصوص رباعی معاصر کاربردهاي زیادي  
به حبیبجویند، میمی انصاري، مریم حقیقت و  اهلل حسینیتوان  میرآبادي، عبدالحسین 

تمام  ي خود را نیمهپور اشاره کرد.  در این روش، گاه شاعر به عمد جملهمیالد عرفان
 زند: تمامی آن به تصویرسازي دست میگذارد و با نیمه می

 توین دل پرحسرت و غم هدیه بهادل،
   خواسااتم از درد جاادایی بنویااا....می
 

 شمع و شب و دفتر و قلم هدیه به تو 
 ي ناتماام هام هدیاه باه تاواین نامه
 (34:1389)زبردست،                    

ماند  ها جمله ناتمام میکند که پس از آن هایی استفاده میگاه شاعر به عمد از ردیف
از   بهرهو  و ساختاري  معنایی  ناتمامی  اینمیاین  ردیفجوید.  مواقع  گونه  بیشتر  در  ها 

ها از مواردي  گیريهاي ربط و توصیفی و حروف استثنا هستند؛ این بهرهقیدها، حرف
قالب در  شاعران  که  جستهاست  بهره  آن  از  کالسیک  درآن هاي  گاه  نیز  رباعی  و  اند 

 تمرینی کرده است:
 سات، ولای...رهایی  پنداشت کاه آغااز

 گمان کرد آن شامع –دلم  –ي منپروانه
 

 سات، ولای...پر زد که شاروع آشنایی 
 ست، ولای...  یک روزنه رو به روشنایی

 (25:1390میرآبادي، )حسینی          
 حذف پس از »واو«  -

 ها در رباعی امروز است. در اینحذف پس از »واو« یکی از پرکاربردترین انواع حذف
گونه به  و  فتحه  با  را  »واو«  شاعر  موارد  می گونه  ادا  شنیدن  اي  منتظر  شنونده  که  کند 

کند و به این ترتیب  اي مهم یا مطلبی خاص باشد و شاعر پس از آن سکوت می جمله
از هر طرفی... باد...  ي حذف آن حرف است: »نوعی تأکید به شنونده القا شود که نتیجه

طرفی/  وَ.../ هر  لک  از  بیشب/  سنگینی  طرفی/  هر  از  وَ.../  فریاد...  )با   اي/ثانیهنت 
 ( 6۷:1391« )زبردست،.سرسام(/ روي تنم افتاد... وَ.../ .../ از هر طرفی... !!

گذاشتن عبارت استوار  هایی که به نوعی بر ناتمام شایان ذکر اینکه این شگرد و شیوه
به   به تفکر در  است، درحقیقت نوعی کنش ذهن را براي مخاطب  دارد و او را  همراه 

دارد. این دقیقه نیز در فراغزل نمونه دارد و باز یکی از شاعران فارس،  وراي متن وامی
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مجموعه علی در  نسیمی،  عنوانرضا  با  خود  غزل  بینایی  ي  براي  مخاطب  متنی  سنجی 
 . آیدحساب می( از پیشگامان آن به1382)

 
 . ساختار بيرونی 4

مجموع قسمت  این  رباعیهدر  در  شکلی  رفتارهاي  دوره ي  این  در  منتشرشده  هاي 
می  قافیه،  بررسی  وزن،  چون  عناصري  از  برآمده  رباعی  بیرونی  شکل  ازآنجاکه  شود. 

صورت جدا به بررسی جایگاه هریک  ي استفاده از آنان است، در ادامه بهردیف و نحوه
 شود:  پرداخته میي مورد مطالعه در دورهاز این عناصر در رباعی فارس  

 
 . وزن 1.4

هاي مختلف تعداد  طورکه اشاره شد، وزن رباعی مشخص است و حسب دیدگاههمان
اند و حتی کسانی وزن رباعی را  ریشهها از یک  ي آنحال همهبااین  ؛آن متفاوت است

سرا به وزن ( در اغلب موارد شاعران رباعی 2۷1:13۷4)رک.  شمیسا،  .دانندتنها یکی می
به محدودهرباعی  در  خود  اختیارات  از  و  هستند  آشنا  گاهی  طورکامل  اما  آگاه.  آن  ي 

محدوده از  خارج  میرفتارهایی  روي  وزن  شایاني  نیز  دوره  این  در  که  بررسی    دهد 
ازآنجاکه درروزگار جنگ و سال  تعداد شاعران  است.  بر  آن  پایان  از  هاي متمادي پس 

هاي زیادي پدید آمد، میزان رفتارهاي وزنی در سراي فارس افزوده شد و رباعیرباعی
عمد،  تري دارد. گاه این رفتارها بههاي پیشین نمود خاص این دوره در  مقایسه با دوره

روي نوآوري  بهبراي  شاعرانی  گاه  و  است  نداشتنِ  داده  خاطرِ  به  و  ناخودآگاه  طور 
کافی در زمینه  اینشناخت  به  رباعی  بیرونی  رفتارها دست زدهي ساختار  این  گونه  اند. 

 ها بررسی خواهد شد.  کاريمسئله در چند تقسیم و به قصد فرانمود بهتر طرفه
 افتادن هجاهای پایانی   -

در   اینکه شاعر  با  یا  گاه  پایان مصراع یک  از  زده است،  به سرایش  رباعی دست  وزن 
طورعمد این کار را انجام داده است یا نه قابل  چند هجا افتاده است. اینکه آیا شاعر به

این ازآنجاکه  اما  نیست.  چهارمصراعیتشخیص  رباعیگونه  میان  در  قرار  ها  شاعر  هاي 
ت گرفته بدون  بیشتر است که شاعر  آن  احتمال  کمبود اند،  یا  و  درستی  به  و دقت  وجه 
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ها منتشر کرده است. در این میان  را رباعی تلقی و در میان دیگر رباعیهجاي پایانی، آن
 ها گاه تنها یک هجا از پایان حذف شده است: در برخی رباعی

 از اشک پر اسات هار دو چشامانم
 بااا آنکااه گنااه ز حااد فاازون گشااته

 

 از دیاااده برفااات ناااور ایماااانم   
 بااه لطااف حاای ساابحانم بسااتهدل 

 (221:13۷1الري،  )نخبه              
 اند:  و گاه دوهجاي پایانی افتاده    

 تااوخورشااید بااه شااب نشساات باای
 بغضاای کااه همیشااه در گلااو بااود

 

 تااوتساابیح سااحر گسساات باای 
 تااوفریاااد شااد و شکساات باای

 (101:1385)خالصی،                 
 این رباعی دو هجا کمتر دارند. ها در گونه که پیداست، مصراع همان 
 بلندخوانی هجای کوتاه درآغاز مصراع  -

تمام   جریانگفته  وزن  24در  در  اما  است.  بلند  هجا  اولین  رباعی،  براي  هاي  شده 
کلمه نوگرایانه از  شاعر  گاه  فارس،  در  رباعی  مصراع  ي  آغاز  در  کوتاه  هجاي  با  اي 

کند تا وزن رباعی دچار مشکل نشود. تلفظ می صورت کشیده  را بهکند و آناستفاده می
حال  گرچه این رویکرد از دید بسیاري از نقادان همراه با ضعف موسیقیایی است، بااین

گونه ضعف هاي منتشرشده اینهاي متاخرتر نمودي ویژه دارد. در میان رباعیدر رباعی
 خورد:میچشمهاي مریم حقیقت بارها بهموسیقیایی در رباعی

 ها شااوق بهاااري دادناادباغچااهبااه 
 روزي کااه پریدنااد، بااه آزادي عشااق

 

 حجاام قفااس طاارح قناااري دادنااد بااه 
 هفتااااد و دو باااار ر ي آري دادناااد

 (96:1390)حقیقت،                      
 خوانی خوانی و سریعسنگين -

  هاي اخیر به آن روي  سراي جوان فارس در سال یکی از کابردهایی که شاعران رباعی
شدن  قصد درست خوانی براي گنجاندن کلماتی در وزن به  اند، استفاده از سنگینآورده

این روش در  قافیه است.  و  وزن  اجبار  یا  براي درستموسیقی  گاه شاعر  وزن، ،  شدن 
شود.  گونه خوانده نمیکند که در حالت عادي اینصورت مشدّد تلفظ میاي را به  کلمه

ا درستبا  براي  شاعر  تکهینکه  و  مکث  از  رباعی،  وزن  میتکهشدن  سود  برد،  خواندن 
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بلند   بلند را به صورت کشیده و هجاي کوتاه را به صورت  گاهی ناگزیر است هجاي 
 شود: کارببرد. این رویکرد معموال باعث ضعف موسیقیایی شدید در رباعی می به

 بابااا نوئاال چکمااه و گااوزن خفاات
 ي عیاادظاار، هدیااهیتاایم، منتیااک بچااه

 

 بابانوئاالپااوتین، شااب عیااد، جفاات،  
 بابانوئااالیاااک عمااار دروغ گفااات 

 (63:1390سروستانی،  )سلطانی         
 در این هماه ساال واقعاا کاودک باود

 خواهناادهااا ماایي کوتولااهحاااال همااه
 

 قاادر زیاااد بااود کااه اناادک بااودآن 
 اثبااات کننااد میاارزا، کوچااک بااود

 (94:1389)انصاري،                        
  کند، می   رباعی  در  خاص  عددي   یا  جمله  اسم،  آوردن   به  ملزم  را  خود  شاعر  کهزمانی   
  خوانی سریع  وزن  بودنصحیح  براي  و  رساندمی  آسیب   شعر  بیرونی  موسیقی  به  ناچاربه

 : شودمی  الزم
 بخاوان  است  نماز  در  شوق  به  خورشید

 العشااااق الَّااااا الااااه ال  اَنَّ اشااااهد در
 

 بخاوان  است  بازطُرفه  صبح  که  نیست  شب 
 بخااوان اساات باااز مأذنااه از حنجااره صااد

 (64:1390 خالصی،)                       
 »واو« وسط  - 
ي قبلی » ُ«  شدن به کلمه»واو« که در متن مصراع قرار دارد و در موارد معمولی با عطف 

  حالت  شود. این« خوانده میو َوزن به صورت »جهت پرکردن  گاه بهشود، گهتلفظ می 
  مکث   ایجاد   با   گاهی  همچنین.  است  وزن  کردندرست  براي   شاعر  اجبار   ي دهندهنشان

  در  موسیقی  ضعف  نوعی  ایجاد  باعث  که  دارد  همراه  به  را   تأکیدهایی  مصراع،  طول   در
 استفاده کرده است: گونه »واو« ر این رباعی، اعظم رنجبر از اینشود. دمی رباعی

فاصله   و  تو  عشق  همتا   اند همزاد 
ولی  است  سخت  انتظار  که   هرچند 

 

دل  غم  وَ  این  محکوم  جاده   اند غروب 
جاده و  عشق  و  من  همچشم   اند قسمها 

 ( 84:1391)کوهمال جهرمی،              
  

 . قافيه2.4
داده در رباعی قرارگرفته است.  قافیه نیز مانند دیگر ارکان رباعی در جریان تحول روي

حال، ازآنجاکه قافیه سهم مهمی در موسیقی رباعی دارد و رباعی تنها چهار مصراع  بااین
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برد، شاعران دارد و در اکثر موارد، رباعی این دوره تنها در سه مصراع از قافیه سود می
محدودهرباعی وارد  بااحتیاط  بسیار  فارس  شدهسراي  رباعی  درنتی ي  و  اند؛  تحول  جه 

با زبان سنتی چون  نوآوري در این قسمت بسیار اندک است. در شاعران کهنه کارتر و 
غالم اوجی،  منصور  پساوند،  دهشاپور  احد  مردانی،  نصراهلل  اوالدش،  بزرگی، حسن 

هیچغالم تقریبا  نجاتی  پروانه  و  کافی  قافیهرضا  رفتارهاي  نوگرایانهگونه  دیده  یی  یی 
مانند عبدالحسین انصاري، محمد مرادي، میالد  یان شاعران جوانشود. در این منمی تر 

سلطانیعرفان محمدصالح  بهپور،  هستند.  سروستانی  قافیه  در  نوگرایانه  رفتارهاي  دنبال 
 سراي فارس نهادینه نشده است. گونه رفتارها هنوز در میان شاعران رباعیحال، اینبااین

دنبال نوگرایی در ساختار  بیشتر از گذشته به  ي پس از جنگ،شاعران فارس در دوره
بهرباعی و  بودهها  قافیه  گونه خصوص  از  فارس  اند.  رباعی  در  قافیه  با  رفتاري  هاي 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می
 ی چهارتاییقافيه -

رباعی شاعران  گذشته  بهدر  رباعیسرا  سرایش  به  دست  با  طورویژه  ردیفی  هایی چهار 
شده با این   هاي سرودهزدند. با گذشت زمان از میزان رباعیالف الف الف میطرح الف  

هایی با طرح قافیه و ردیف:  الف الف ب الف افزوده ساختار، کاسته و بر میزان رباعی
شده و منتشرشده با طرح الف الف الف الف  هاي سرودهشد. در این دوره گرچه رباعی 

خورد. از شاعرانی که در برخی کارهاي  میچشمن بهبسیار اندک است، اما مواردي از آ
توان به عبدالرسول نیّرشیرازي، خود به سرودن رباعی با این ساختار گرایش دارند، می

 پور اشاره کرد: خالصی و میالد عرفان محمدرضا محمدخلیل جمالی، نصراهلل مردانی،
 اي دل مخاااور اماااروز غااام فاااردا را

 دنیااا راچااون مهاار و وفااایی نبااود 
 

 شاااید کااه دگاار ندیااد فااردا مااا را 
 دم مااده از دساات ماای و مینااا رایااک

 (360:1369فسایی،  )نعمت               
 ي مسااتدادهدر محفاال عاشااقان دل 

 ناگاااه ز خیاال ناکثااان دسااتی پساات
 

 گشت سبوي کربال دست باه دساتمی 
 هفتاد و دو پیمانه به یک دست شکست

 (15۷:1384)جمالی،                        
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 ی آوایی قافيه -
نبودن زبان فارسی و عربی در میان شاعران متداول شده  ریشهي همکه اندیشهازآنجایی 

رباعی شاعران  تحول است،  موازات  به  جوان،  نوآوريسراي  و  در  هاي  ایجادشده  هاي 
و   طرز  از  بیشتر  قافیه،  موسیقیایی  ارزش  به  مثنوي،  و  توجه  غزل  آن  نوشتار  طرح 

را مالک  می تلفظ  تنها  گاهی  در شعرهاي کالسیک خود،  نوپرداز  برخی شاعران  کنند. 
می   قافیههم قرار  کلمات  شیوهبودن  نه  و  آن دهند  نوشتار  همي  مثال  براي  را؛  شأن  ها 

ظ«. اولین شاعري که با این دید به سرایش رباعی دست زده است،   –ب  –قراردادن »ز 
 عبدالرسول نیرشیرازي، از شاعران مقدم این عصر است: 

 حقاوقبنده دگار اماروز لیسانسام باه 
 مساایو بااه شاارافت کااراوات قساام

 

 بااروقجااا نکاانم افاااده و باااد و باای 
 آروغزناام صااد از بهاار سااپوري ماای

 (264:1389)نیرشیرازي،                   
وقفه    با  و  او  از  سال پس  در  طوالنی  نسبتا  حسین  اي  و  مرادي  محمد  اخیر  هاي 

 اند:گونه تسامح در قافیه زدهفرد دست به سرایش رباعی با اینرضوي
 کاان مااا را تاارخاایساي اباار ببااار و 

 تااا پاایش از آنکااه باااردارت بکننااد!
 

 کاان مااا را تاارنفاایساز هرچااه طااال  
 کان مااا را تارحااریصباا طعام لبات 

 (116:1389فرد،  )رضوي                
این   در  رباعی  نوجوي  محدودهشاعران  در  بیشتر  نوآوريِ  پی  در  در  دوره  قافیه  ي 

  در   که  کلمات  برخی  ،«ي»  به  ي میانی همزه  با   کلمات  نوشتاري  تغییر  دنبال به  اند.رباعی
همنمی  قافیه  هم  هم،  با  قدیم اکنون  اجتهاد  .  گیرند قرارمی  قافیهشدند،  با  شاعر  گاه  اما 

  رباعی  کند. در ي نوشتاري وارد قسمت شنیداري می گونه تغییرات را از محدوده خویش این 
  نوین  نوشتاري  دستور  به    توجه   با  را ، عین «ع »  بودن شنیدار »ئ« و شاعر باتوجه به یکی   زیر 

  قرار   قافیه هم   یکدیگر   با   را   «رهایی »   و   «زایی »   «رباعی »   خود   رباعی   در   و   است   کرده   تعبیر «  ي » 
  نظر   از   اما   است،   داشته   خاصی   دلیل   خود   نوآوري   گونه این   براي   اگرچه شاعر .  است   داده 

درست   رویکرد   این   شناختی زیبایی    حسین غالم   گفت   بتوان   شاید .  رسد نظرنمی به   چندان 
 : است   نشده   خوبی   نوگراي   رباعی   خلق   به   موفق   زمینه   این   در   اوالد 

 زیباساات زاییبهااار و ماان آهااوي
 خواننادمی  غازل غزل   من  دل   و  چشم

 

 زیباساات رهااایی بااال  و پاار و پاارواز 
 زیباساات رباااعی هاام هنااوز! اناادیش

 (230:1389 )اوالد،                     
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 :است قایمی  زهرا است،  کرده استفاده خود رباعی در قافیه گونهاین  از که  دیگري شاعر
 اناادک هااوایی از دمیاادن اساات تلااخ
 اوج تااا پرکشاایدن خیااال  عماار یااک

 

 اناادک فضااایی در همیشااه محاادود 
 اناادک ارتفاااعی بااه محکااوم شاادن

 (50:1385 )قایمی،                      
  قافیههم  دارند،  گرایش   آن  به  دورهاین  در  نوپرداز   جوان  شاعران  که  هاییدیگرگونه  از

  کلماتی   با  ردیف   به  اتصال   زمان  در  و  آخر  در  غیرملفوظ  ي«ه»  داراي  کلمات  قراردادن
 :ندارند را «ه» گونهاین که  است
 اسات آلاوده  درون  از  محبات  که  وقتی

 بگااو خورشااید آرامااش بااه صاابح اي
 

 اساات آلااودجنون هاااباغ ياندیشااه 
 اسات  آلاودخون  غاروب  عاقبت  شب

 (۷4:1390  سلطانی،)                    
 

 . ردیف3.4
هاي مقفی است و وجود هاي مردف منتشرشده بیش از رباعی در این دوره میزان رباعی

دلیل، نوآوري در ساحت همین ردیف باعث قوت در موسیقی کناري شعر شده است؛ به
ها انصافا زیبا و غافلگیرانه  کاري ردیف هم بیشتر اتفاق افتاده است. بعضی از این طرفه 

ها  توان تایید کرد، اما نفس این جسارت ها را نمیي  مصداقرچه همهاند. اگروي نموده
اي رسید که اعجاب و تحسین  هاي شایسته و پسندیدهرا باید گرامی داشت تا به نمونه

 مخاطب را برانگیزد. 
 تغيير ردیف  -

دهد اما  منظور از تغییر ردیف آن است که شاعر شعر خود را با ردیفی معین سامان می
اثناي کار و غالبا در پایان کار و البته در پیوست با موضوع کلی اثر، ردیف را تغییر  در  
نیز در  دهد. این مسئله ضمن هنجارشکنی و عادت می پی  ستیزي، نوعی درنگ معنایی 
بیتدا در  و  برود  پیش  و  آغاز شود  با ردیف روشن  غزلی  اینکه  نظیر  پایانی،  رد.  هاي 

تغییریابد. رو ابیات  ردیف به خاموش  با تعداد  شن است که این شگرد در شعر مردف 
رباعی شاعران  بنابراین  است؛  دشوار  سخت  رباعی،  همچون  فکر  اندک  به  کمتر  سرا 

اند؛ زیرا رباعی با توجه  نوآوري و تغییر خاصی در ساختار ردیف در رباعی امروز بوده
وآوري براي شاعر  به شرایط ساختاري که دارد، میدان محدودي براي ایجاد و آزمایش ن
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ي  گرا با تغییراتی که شاعران در غزل فرم )فراغزل( در زمینه حال همکند. بااینفراهم می
تغییرات   این  در  نمود.  رخ  اندک  هرچند  تحوالتی  نیز  رباعی  در  دادند،  انجام  ردیف 

ي مورد استفاده، پررنگ است. داده در ردیف رباعی، توجه شاعر به تضاد در کلمه روي
با بهدر رب »بیا« و در مصراع آخر  کارگیري  اعی زیر شاعر در دو مصراع اول ردیف را 

که »برو« در ردیف آخر معنایی فراتر از  تضاد از ردیف »برو« استفاده کرده است. درحالی 
 کند: »بیا« در دو مصراع اول را القا می

 بیاابا من به خیاال خایس تنگااب  
 من زل بزنم به تو، تو هم قصه بگو

 

 بیاابی آدم و تاور و تناگ و قاالب   
 بارو  در آخر قصه پیش مان خاواب

 (86:1389)انصاري،                     
 یا در رباعی زیر از خلیل روئینا: 

 آیاادباادم ماایآرامشاام از جنااگ 
 امااا اگاار آباارو رود زیاار سااؤال 

 

 آیاادباادم ماایام از ساانگ ماان شیشااه 
 آیادخوشام میجنگم و از جناگ  می

 (2۷۷:1393)مرادي،                     
ازاین، رباعی با این شگرد در خارج از استان فارس منتشر  شایان ذکر است که پیش   

 شده است. 
 

 گانه شش . رباعی4.4
برهم ي نوجویی پیامد همه  قالب هاي شاعران در روزگار معاصر، یکی هم  هاي  زدن سامان 

شناخته  و  که  شده مالوف  است  شعر  نگذاشته  ي  آسوده  نیز  را  رباعی  مختصر  شکل  حتی 
ي رباعی خود دو قطعه شعر با وزن رباعی و در شش  است. چنانکه زهرا قایمی در مجموعه 

مصراع منتشر کرده است. اینک با توجه به شناخت این شاعر از شکل رباعی که پیش از این  
-ي از سرودن این قطعه شودکه هدف و هایی از آثارش به دست دادیم، روشن می نیز نمونه 

 است:   بوده   رباعی   قالب   در   نوآوري   نوعی   دنبال   کاري است وبه ها طرفه رباعی 
 انااادوختنی بااادیلبااای گاااوهر اي

 کتاب  به  خیره  عقل  چشم  دو  درمانده
 بااودم آتااش و آب میااان تااو از دور

 

 برافروختنااااای دالراي ناااااور اي 
 نیاااااموختنی فاااارّار مطلااااب اي

 سااوختنی تالطاام پاار قااایق یااک
 (62:1385)قایمی،                   
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 گيری نتيجه.5
پیش همان منحصربهطورکه  و  ویژه  ساختار  رباعی  شد،  داده  توضیح  که  تر  دارد  فردي 

مصراعبه تعداد  و  مشخص  وزن  براي  خصوص  را  شاعر  دست  آن،  معدود  هاي 
فارس در این  سراي  حال شاعران رباعیبندد. بااینهاي ساختاري تا حدودي مینوآوري

تا کنون( در همین سراچه بازه )از مشروطیت  نوآوريي زمانی  به  هایی  ي مختصر هم، 
 هاي این مقاله به قرار زیر است: عنوان یافتهها بهاند که حاصل درنگ در آندست زده

هاي چهار مصراعی با طرح الف الف الف الف،  . اگرچه در ادبیات کهن تعداد رباعی1
هایی با طرح الف  ها را بیشتر از رباعیها آنبوده است و در برخی پژوهش بسیار زیاد  

بر شمرده الف  توجه  22:13۷4  )رک. شمیسا،  اندالف ب  فارس  رباعی معاصر  اما در   )
 شمار است؛ ي چهارتایی بسیار اندک و انگشت شاعران به رباعی با قافیه

 ردیف توجه دارند؛   سراي معاصر به سرایش رباعی با. بیشتر شاعران رباعی2
 مستزاد از مظفر شیرازي باقی مانده است؛  –ي زمانی تنها دو رباعی . در این بازه3
ابیات و ردیف4 با وجود کمی تعداد  تغییر  .  از شگرد  باز شاعران فارس  ها در رباعی، 

از این شگرد  ردیف هم غافل نشده براي تکمیل حس نوجویی خود در مواردي  اند و 
 اند؛ کردهنیز استفاده 

هاي کهن متفاوت است در رباعی فارس دیده هایی که با اصول قافیه. استفاده از قافیه5
نکردن یاي معلوم و مجهول، استفاده از  ها عبارتند از: رعایتگونه نوآوريشود. اینمی

ها و همچنین تغییر  هاي آوایی، نادیده  قراردادنِ هاي غیرملفوظ در برخی از کلمهقافیه 
 قافیه؛  اصل

. تصرفِ نوجویانه حتی در طرح اصلی قالب رباعی، باعث  سرایش شش مصراعی با  6
 نام دادیم؛ رباعی  -ها را قطعهوزن رباعی شده است که ما دراین مقاله  آن

پایان۷ از  استفاده  رباعی،  طول  در  لحن  تغییر  رباعی.  در  ناتمام  سپیدنویسی  بندي  ها، 
نویسی، استفاده از )مکث( در جایگاه هاي نوشتاري و برجستهشیوهها، استفاده از  رباعی

سریع واژهجا،  نوآوريهخوانی  دیگر  از  مصراع  اول  کوتاه  هجاي  بلندخوانی  هاي  ها، 
 رباعی معاصر فارس است. 

  و   شگردها  از  برخی  بسامد فراوان  يپایه  بر  مقاله  مجال   حسب  شگردها  این  گزینش
  ساختارشکنی   از  ايگونه  اگر   یعنی   است؛  گرفته   صورت  ها آن  بودنطرفه  و  دلپذیري   نیز
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  است،   نبوده  پسندمخاطب   و  شاعرانه  ارجمند،  چندان  یا  نداشته   زیادي  شواهد  و  بسامد
  که   مقاله را   اساسی  پرسش  ما  که  کرد  ادعا  توانمی  اساسبراین   است.  نشده  ذکر  اینجا   در

  فارس  رباعی  در  نوجویی  و  کاريبدعت  شگردهاي  تشریح  و  تبیین  و  برشماري  همانا
است، توجه  نیز  و  ایمگفته  پاسخ  بوده    نظر به  آمده،قلم  به  شگردهاي  بودنطرفه  به  با 

  بقا   و بر    شودمی  مخاطب  جذب  و  جلب  باعث  ها،بدعت  گونه این  کاربست   که   رسدمی
 گذارد.تاثیر می   ادبی اثر دوام و
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