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چکيده
رباعی یکی از قالبهاي کوتاه ادبیات فارسی است که با وزنی مشخص و ساختاري
ویژه ،سروده میشود و دست شاعر را براي دیگرگونهبودن در زمینهي وزن و ساختار
میبندد .اما حس نوجویی و طرفهکاري همهي مضایق را کنار مینهد؛ از اینروست که
حتی قالب کوتاه و کممجال رباعی نیز بدعتکاري و ساختارشکنیهایی را به خود
دیده است و در این میان شاعران رباعیسراي فارس سهم عمدهاي به خود اختصاص
دادهاند .عصر حاضر ،بیاغراق یکی از نوجوترین دورههاي شعر فارسی بهحساب
میآید .همچنین مهمترین تحول ساختاري و حتی معنایی شعر نیز در این روزگار
پدید آمده است .ردیابی طرفهکاريهاي شاعران رباعیسراي فارس این ادعا را
بهخوبی اثبات میکند .اگرچه همهي نوجوییها در این زمینه را نمیتوان ستود ،ولی
میزان درخور توجهی از شگردهاي بدیع شاعران فارس در شکل رباعی زیبا و قابل
توجه است و درنگ مخاطب را درپیداشته است .در این مقاله با بررسی رباعیهاي
شاعران فارس از مشروطه تا کنون به روش تحلیل محتوا شماري از بدعتکاريها و
شگردهاي تازهاي که سخنوران معاصر فارس در قالب رباعی اعمال کردهاند ،تبیین و
تشریح شده است .برخی از این شگردها عبارتند از :سپیدنویسی ،گیومهنویسی،
روایتنگاري ،قافیههاي آوایی ،تغییر ردیف و قافیه.
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 .1مقدمه
در طول دورههاي مختلف ،شعر فارس شاهد بروز جریانهاي متعدد و تأثیرگذار بوده
است .رباعی نیز که یکی از خاصترین قالبهاي شعر سنتی بهشمارمیرود ،زیر تأثیر
این جریانها در زمانهاي مختلف شاهد نوآوريها و بدیعهسراییهایی خاص و ویژه
بوده است .شاعران فارس که غالبا در شکلگیري جریانهاي ادبی پیشگام بودهاند،
دراین میدان نیز پیشرو بهحسابمیآیند؛ میزان قابلتوجهی از آنچه در این نوشته به
عنوان طرفهکاري در رباعی آمده است ،براي نخستینبار در آثار شاعران فارس روي
نموده است .همچنین باید خاطرنشان کرد که رباعی فارس در بازهي مورد گفتگو چه به
لحاظ تعداد اثر و چه از منظر معرفی چهرههاي تاثیرگذار ،جایگاهی واالي در شعر
کشور دارد .براي نمونه باید گفت که اکثر اهل نظر خیزش امروزین رباعی ،خاصه در
عهد پس از انقالب اسالمی را تحت تاثیر کتاب مرغ سحر ،مجموعه رباعی منصور
اوجی شاعر نامبردار فارس میدانند (رک.کافی  )208 :1393،و این دقیقه جایگاه رباعی
و رباعیسرایان فارس را بهخوبی پدیدار میکند .عالوهبر آن ،نامهایی نظیر منصور
اوجی ،شاپور پساوند و ایرج زبردست که هرکدام چند مجموعه مستقل رباعی نشر
دادهاند ،مدعاي ما را ثابت میکند.
پرسش اساسی مقالهي حاضر این است که چه نوجوییهایی در شکل و ساختار
رباعی شاعران فارس شکل گرفته است و ارزش و اعتبار این طرفهکاريها چیست؟ به
منظور رسیدن به پاسخ ،اکثریت به اتفاق رباعیهاي سرودهشده و مکتوب فارس ،از
دورهي مشروطه تاکنون از نظر گذرانده شده است و از این راه شگردهاي متعددي به
دست آمده و به روش تحلیلمحتوا طبقهبندي و بررسی شده است .اما گزینش این
شگردها حسب مجال مقاله بر پایهي بسامد باالي برخی از شگردها و نیز دلپذیري و
طرفهبودن آنها صورت گرفته است؛ یعنی اگر گونهاي از ساختارشکنی بسامد و شواهد
فراوانی نداشته یا چندان ارجمند ،شاعرانه و مخاطبپسند نبوده است ،در اینجا ذکر
نشده است .در این مقاله ضمن اعالم پیشاهنگی شاعران فارس در نوجوییهاي
ساختاري ،نشان داده شده است که حتی قالب کوتاهی مثل رباعی نیز میتواند جوالنگاه
طرفهکاري باشد و نیز اینکه ساختارشکنی الزاما درهمشکستن تمام ارکان شعر نیست.
همانطورکه پیش تر توضیح داده شد ،رباعی داراي ساختاري ویژه و منحصربهفرد است
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که مجال کوتاه وحجم اندک آن ،دست شاعر را براي نوآوريهاي ساختاري تا حدودي
میبندد .بااینحال شاعران رباعیسراي فارس در این بازهي زمانی (از مشروطیت
تاکنون) در همین محدوده به نوآوريهایی دست زدهاند .شایان ذکر اینکه الزاما این
طرفهکاريها خاص شاعران فارس نیست و به سهولت نمیتوان آغازگر برخی از
شگردها را معرفی کرد؛ اما حضور شاعري مانند ایرج زبردست ،که سهم عمدهاي در
ساختارشکنی در قالب رباعی دارد ،به همراه دیگرانی مانند شاپورپساوند ،محمد مرادي
و حتی میالد عرفانپور جوان نقش شاعران فارس را در این کار برجسته میکند؛ مثال
اگر بخواهیم بهطور فحوایی به چهرههایی با این ویژگی درکل کشور اشاره کنیم ،نهایتا
به نام بیژن ارژن یا جلیل صفربیگی میرسیم.
رباعی اگرچه از قالبهاي کهن است و تمام زوایاي آن مشخص و تعریف شده،
بااینحال در این دوره دگردیسیهایی به خود دیده است که در این مقاله بعضی ازآنها
در دو گروه عمدهي ساختارهاي درونی و ساختارهاي بیرونی رباعی با هدف نشاندادن
این نوآوريها ،بررسی میشود.
 .2پيشينهی پژوهش
حق این است که پیش تر قالب رباعی براي شاعران حالت تفنن داشته است و به جز
ویژهسرایان ،یعنی کسانی نظیر خیام که فقط در قالب رباعی طبع آزمودهاند ،سایر
شاعران بهطور اتفاقی و هر از گاه ،بدان التفات نشان دادهاند و این نکته از نظر اهل نقد
نیز دور نمانده است( .رک.کاظمی )24۷ :1390،بااینحال به جز سیروس شمیسا که
بهطور ویژه به جریانشناسی رباعی از ابتدا تا کنون پرداخته ،سایر درنگها بهصورت
جسته و گریخته روي نموده است که از آن جمله میتوان به سیداحمد بهشتی در
رباعینامه ،مسعود تاکی در چارجوي بهشتی ،ساعد باقري در شعر امروز ،شفیعیکدکنی
در موسیقی شعرو ...اشاره کرد که در تمام این کتابها بهطورکلی به ویژگیهاي رباعی
پرداخته شدهاست .خالصه اینکه رباعی فارس در محدودهي زمانی معینِ این مقاله
بررسی نشده است.
با وجود این از جمله تحقیقاتی که در پیوند با رباعی صورت گرفته است ،میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :سیر رباعی ( )13۷4که پژوهشی است جامع و شمیسا در آن به

214

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

معرفی رباعی و بررسی خصوصیات آن میپردازد .کوتهسرایی ( ،)1388در این پژوهش
نوذري به سیري در شعر کوتاه معاصر میپردازد و درنتیجه قسمتی از این کتاب به

رباعی معاصر فارس مربوط میشود .صدرا ذوالریاستین در کتابی با نام آمد و شد
رباعی در شیراز و فارس ( ،)1389یادداشتهاي خود دربارهي رباعی را که در
روزنامهي نیمنگاه چاپ شده بود ،جمعآوري کرده است و همان طورکه خود گفته
است« :حتی ساختار نوشتاري و پاورقی آن همانگونه است (».ذوالریاستین)5 :1389 ،
گوشهي تماشا (رباعی ،از نیما تا امروز) ( ،)1383ازآنجاکه میرافضلی در این کتاب،
خود به بررسی و تحلیل رباعیها نمیپردازد و بیشتر عقاید و انتقادهاي دیگر
پژوهشگران را بیان میکند ،درحقیقت این کتاب گزارشی از سیر رباعی از نیما تا امروز
است که نویسنده بسیار مختصر و زیبا آنها را در  66صفحه گنجانده است .ترانههاي
پرتشویش (تطور مضمونی رباعی از خیام تا ایرج زبردست) ( ،)1383شریفی در این
کتاب در حجم بسیار کمی ( 95صفحه) به بررسی رباعی میپردازد .در این کتاب،
برعکس نامش ،رباعی شاعران زیادي بررسی نشده است .در ترکش کلمات (،)1389
کافی به بررسی سهم فارس در شعر دفاع مقدس پرداختهاست؛ درنتیجه چندصفحهاي از
این کتاب به قالب رباعی اختصاص دارد( .رک.کافی )84-۷۷ :1389 ،نویسنده در این
صفحهها به بررسی رباعیهایی با موضوع دفاع مقدس از شاعران فعال فارس میپردازد
و همانطورکه از موضوع این پژوهش برمیآید ،دیگر بسترهاي رباعی بررسی نشده
است .مرادي در جریانشناسی غزل شاعران جوان استان فارس (1389الف) به
نوآوريهاي شاعران فارس پرداخته است؛ ولی همانطورکه از نامش مشخص است
توجهی به قالب رباعی نداشته است .حسنلی نیز در گونههاي نوآوري در شعر معاصر
( )1383که به بسیاري ازنوآوريهاي شکلی و محتوایی شعر معاصر پرداخته است ،به
قالب رباعی بیتوجه بوده است.
باري هیچیک از آثار منتشرشده در پیوند با این پژوهش ،بهگونهاي گسترده به
بررسی و تحلیل جریانهاي رایج در رباعی فارس از مشروطه تاکنون نپرداختهاند و تنها
برخی نمونههاي موجود را آن هم در شعر برخی شاعران رباعیسرا ،ارزیابی کردهاند .از
دیگر کاستیهاي موجود در این آثار ،شکلنگرفتن یک واکاوي همهجانبه از
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نوآوريهاي ساختاري رباعی فارس در این دوره (از مشروطه تا کنون) است .پژوهش
حاضر با هدف جبران همین نقص سامان یافته است.
 .3ساختارهای درونی
جدا از ساختار و قالب بیرونی یک شعر کالسیک که پیکربندي شعر را تشکیل میدهد،
در درون شعرهاي کالسیک پیکربندي دیگري میتوان دید که گونهاي پیوستگی معنایی
و درونی را به همراه دارد .اینگونه پیوستگیها شاید درنگاه اول به اندازهي ساختارهاي
بیرونی و شناختهشدهي شعر ،به نظر نیایند ،اما با کمی توجه بیشتر به عناصر درونی،
نمودي ویژه به خود می گیرند .طبعا رباعی نیز به حد خود از این ساختارمندي درونی
برخوردار است .در میان ساختارهاي درونیاي که در رباعی این دوره نمود بیشتري
دارد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1.3پيوستگی
همانطورکه اشاره شد ،ازآنجاکه رباعی تنها چهار مصراع دارد ،پیوستگی در آن بسیار
پیچیده و تنگاتنگتر از دیگر قالبها است .در یک رباعی موفق ،تصویرها ،عناصر سازندهي
شعر ،اندیشه و فضا پیوستگی فشردهاي در میان چهار مصراع دارد و هر مصراع در فضا و
زبانی مستقل از دیگري سروده نشده است؛ بااینحال در رباعی گذشته ،استقالل مصراعها
حفظ میشود ولی شاعران معاصر این استقالل را برهمزدهاند .گاه پیوستگی هر مصراع با
دیگري ،همراه با پیوستگی بیانی و معنایی است و درواقع شاعر جمله را در یک مصراع به
پایان نمیرساند و سررشتهي یک مصراع را با مصراع بعد پیوند میدهد .در اینگونه
رباعیها نوعی پیوستگی معنایی -بیانی دیده میشود و فضا را به سمت بیان روایی سوق
میدهد .در رباعیهایی با اینگونه پیوستگی ،مخاطب پس از شنیدن هر مصراع منتظر
شنیدن مصراع بعدي براي کاملشدن تصویر در درون ذهنش است:
آن رنج که برف زیر باران دیاده اسات
آن داغ که بااغ در زمساتان دیاده اسات
چشمان من از زلف پریشان دیده اسات
آن راز که ناخدا به طوفاان دیاده اسات
(عرفانپور)1۷:1391 ،
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ایرج زبردست با قطعهقطعهکردن رباعی و درهمآمیختن مصراعها ،در پررنگکردن
پیوستگی درونی در رباعی میکوشد .با این کار او اصرار به مهمتر نشاندادن معنا بر
ساختار و وزن دارد:
بعد از تو /نه رود فکر دریاست /نه باغ در فکر شکفتن است /بعد از تو /کالغ میآید
و شب میچکد از منقارش /بعد از تو /درون خانهاي نیست چراغ (زبردست،
)66:1391
درواقع رباعی وي در ساخت سنتی اینگونه است:
در فکر شکفتن است؛ بعد از تو کالغ
بعد از تو نه رود فکر دریاست؛ نه باغ
بعد از تو درون خانهاي نیست چراغ
میآیااد و شاب میچکد از منقارش
این شیوه را میتوان نوعی مدّرجکردن معنایی نامید و البته گاه حسنی برآن مترتب
نیست.
 .2.3بيانهای دیالوگی
گاه شاعر در طول مصراع پیوستگی درونی شعر را با بیانهاي دیالوگی میان دو یا
چندشخصیت نشان می دهد و در پی ترسیم اندیشه و تصویر مورد نظر است .در این
گونه گفتگوها ،معموال یکی از طرفهاي مکالمه ،خود شاعر است:
او :مااردم ده بااا تااو موافااق هسااتند
من :دهکدههاا خاواب شاقایق هساتند
باران کاه بیایاد هماه عاشاق هساتند
ناگاااه صااداي خاایس رعاادي پیچیااد:
(زبردست)12:1389،
و گاه این بیان دیالوگی از زبان دیگري است:
دهقااان :غاام تااا بااه کاای بکااارم دارم
باااران :تااب هاار طاارف ببااارم دارم
درویش نگاهی بهخود انداخت و گفت:
ماان هرچااه کااه دارم از ناادارم دارم
(همان)15:
 .3.3شيوهی نوشتار
همزمان با افزایش امکانات چاپ و تکوین و تدوین قوانین نوشتاري در عصر حاضر،
برخی شاعران به فکر نوآوري در نحوهي نوشتاري شعر افتادند و در این راه به
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شگردهاي خاصی دست زدند .در این شیوه ،شاعر نهتنها از معانی کالم و جملهها براي
انتقال احساس و اندیشهي خود بهره میجوید ،بلکه از توانمندي نوشتاري و تأکید و
تصویرسازيهاي متنی نیز استفاده میکند .گرچه این شیوه هنوز در رباعی آنقدر که در
دیگر قالب ها نمود دارد ،استفاده نشده است ،اما در مواردي دیده میشود که شاعر در
پی ساختارشکنیهاي نوشتاري است و از امکانات نوشتاري بهره جسته است .برخی
شاعران مانند شاپور پساوند ،ایرج زبردست ،محمدحسن صمدپور ،محمد قایدي ،میالد
عرفانپور ،محمدصالح سلطانی سروستانی ،عبدالحسین انصاري ،محمد مرادي و غیره
بهطور ویژه به گونهي نوشتاري رباعی توجه میکنند .بهرهگیري از عالمتهاي
نوشتاري ،گیومهها ،دونقطه ،پرانتز ،خط تیره و غیره از مواردي است که توجه شاعران
را به گونهي نوشتاري کار نشان میدهد:
 پرانتزشاعر از پرانتز بیشتر براي تمرکزکردن مخاطب ،بر روي اصلیترین کلمه و مقصود خود
در رباعیاش استفاده میکند:
از جبهه صداي نحس ویران ویران
تابوت و جنازههااي بایتقصایران
زین بعد اذان ما همان (اي ایاران)
دیدیااد بااالل آب زماازم گشااتیم؟
(پساوند)39:1388 ،
 گيومهاین نشانهي کارآمد نگارشی ،بیشتر براي تأکید بر ذهنیت و اندیشهي اصلی شاعر و گاه
براي نقلقولها ،تضمینها ،ضربالمثلها و تصویرسازيها بهکارمیرود .البته نقلقول
نیز در اینجا شناخته و مصرح نیست ،بلکه جنبهي آفرینشی دارد:
هم تجربههاي بیحساب این را گفت
هم دانش و دفتر و کتاب ایان را گفات
یک ماهی مرده روي آب این را گفت
«همراه مسایر رود ،رفاتن سااده اسات»
(حسینیمیرآبادي)43:1390 ،
 دونقطهاین نشانه براي توصیف و همچنین نقلقولهاي تصویري و تصویرسازيهاي دیالوگی
بهکارگرفته میشود:
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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
(مرادي)12:1383 ،

 -خط تيرههای تصویری

این نشانه براي مشخصترکردن تصویر ،در رباعیهاي ایجازي – روایی کاربرد دارد .در
این شگرد شاعر با استفاده از ایانگوناه خاطهااي تیاره بهصاورت ماوجز تصاویرهاي
پیوستهاي را به مخاطب ارائه میدهد:

دیاااوار – اتااااق – درز – آدم برفااای
از بااایپاااولی یاااخ نزناااد اماااا ناااه

در خانااهي مااا کااه فاارب آدم برفاای
دیگااار تاااو یکااای نلااارز آدم برفااای
(مرادي)183:1390 ،

 مميزهای تصویریبرخی شاعران بهجاي بهرهگیري از خطهاي تیره براي مشخصترکردن تصویر ،در
رباعیهاي ایجازي – روایتی از ممیز استفاده میکنند:
شب /...صاعقه /..مِه  /پرنده و درباهدري
پاییز /...درخت / ...باد / ...بیبرگوبري
هر شاخه به دسات خاویش دارد تباري
کابوس چنان است که در دسات زماان
(زبردست)28 :1389،
 برجستهنویسیگاه شاعر به کمک بزرگی و کوچکی قلم نوشتار ،به قصد القاي بهتر مفهوم یا درنگ
بیشتر خواننده ،حروف یا کلماتی را برجسته مینویسد .اینگونه تمرکز بر اجزاي یک
مصراع در رباعیهاي شاپور پساوند در صداي سوختن بهوفور دیده میشود:
یک لحظه زمان تکاند و ما را بگذاشات
دیدیم هر آنچه دیگاري میییپنداشییت
عاقاال بااه حااوالی جنااون پاار ماایزد
دیوانه هاواي قفال و زنجیارش داشات
(پساوند)21:1388 ،
 سپيدنویسییکی از شیوههاي نوشتاري که در سالهاي اخیر در میان رباعیسرایان گسترش یافته
است ،شیوهي سپیدنویسی رباعی است .منظور از سپیدنویسی آن است که شاعر شعر
مصرّع خود را در شکلِ پراکندهي شعر سپید بازنویس میکند .در این حالت شاعر با
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تکیه بر قسمتهاي مورد نظر خود ،خاصه در رباعیهایی که با پیوستار لفظی یا بیانی و
روایی هستند ،دریافت مفاهیم را براي مخاطب آسانتر میکند و البته گاهی نیز با
واردکردن پیچیدگی و ابهام در موسیقی ،مخاطب را وادار به دوبارهخوانی براي درک
بهتر شعر میکند .ازجمله کسانی که از این شیوهي نوشتاري بهره میجوید ،ایرج
زبردست است .گرچه در مواردي گفته شده است که این شاعر ابتکاري در این شیوهي
نوشتاري داشته است ،اما رباعیهایی با نوشتاري سپیدگونه پیشازاین به چاپ رسیده
است .شایان ذکر است که این جریان زیر تأثیر جریان نوشتاري سپیدگونهي غزل در
دههي  60و  ۷0است .همچنین این شیوهي نوشتاري براي غزل حتی پیش از جریان
فراغزل مرسوم بوده است .نمونههاي شایان ذکر از سپیدنویسی شعرهاي کالسیک،
سپیدنویسی غزلهاي حافظ به قلم احمد شاملو و همچنین سپیدنویسی اشعار احمد
حجتیشیرازي به قلم منوچهر آتشی است .یادآوري میشود هیچکدام از شاعران
رباعیسرا براي اولینبار دست به ابتکار دربارهي سپیدنویسی شعرهاي کالسیک نزدند و
به پیروي از دیگر کالسیککارها در قالبهاي دیگر به اینگونه نوشتن روي آوردهاند.
در میان رباعیهاي منتشرشده در فارس از ایرج زبردست ،محمدصالح سلطانی
سروستانی ،میالد عرفانپور رباعیهایی با اینگونه فرم نوشتاري دیده میشود:
ایرج زبردست به قطعهقطعهکردن رباعی و جدانویسی ارکان یک مصراع عالقهاي
خاص دارد:
فریاد کشید برگ /:اي داد /اي داد /اي داد /دوباره میآید باد /... /این بار تن وقت
نلرزید /این بار /:افتاد /نیفتاد /نیفتاد افتاد (زبردست)64:1391 ،
گفتی به چه دلخوشی؟ سؤالت خوب است /گفتی که غریب ...احتمالت خوب است /از
شهر دلم گرفته ...برخواهم گشت /اي تنهایی! /سالم! /حالت خوب است؟ (عرفانپور،
)53:1388
 .4.3حذف و ایجاز
گاه شاعر احساس و اندیشههاي خود را فراتر از توان کالم و بیان میداند و در این
مواقع از حذف استفاده میکند« .از کاربردهاي زبانی– ساختاري که میتواند به ساختار
شعر و ایجاز آن کمک کند ،حذف هنرمندانهي اجزاي زبان است .در اینگونه ،شاعر
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عالوهبر اینکه ظرفیت تأویلپذیري و ابهام هنري اثرش را باال میبرد ،به کارکردهاي
ساختاري نیز دست مییابد» (مرادي1389 ،الف )448 :این روش در رباعی و به
خصوص رباعی معاصر کاربردهاي زیادي دارد .از میان شاعرانی که از این روش بهره
میجویند ،میتوان به حبیباهلل حسینیمیرآبادي ،عبدالحسین انصاري ،مریم حقیقت و
میالد عرفانپور اشاره کرد .در این روش ،گاه شاعر به عمد جملهي خود را نیمهتمام
میگذارد و با نیمهتمامی آن به تصویرسازي دست میزند:
شمع و شب و دفتر و قلم هدیه به تو
دل،این دل پرحسرت و غم هدیه بهتو
این نامهي ناتماام هام هدیاه باه تاو
میخواسااتم از درد جاادایی بنویااا....
(زبردست)34:1389 ،
گاه شاعر به عمد از ردیفهایی استفاده میکند که پس از آنها جمله ناتمام میماند
و از این ناتمامی معنایی و ساختاري بهرهمیجوید .اینگونه ردیفها در بیشتر مواقع
قیدها ،حرفهاي ربط و توصیفی و حروف استثنا هستند؛ این بهرهگیريها از مواردي
است که شاعران در قالبهاي کالسیک از آن بهره جستهاند و رباعی نیز گاه درآن
تمرینی کرده است:
پر زد که شاروع آشناییسات ،ولای...
پنداشت کاه آغااز رهاییسات ،ولای...
یک روزنه رو به روشناییست ،ولای...
پروانهي من– دلم– گمان کرد آن شامع
(حسینیمیرآبادي)25:1390 ،
 حذف پس از «واو»حذف پس از «واو» یکی از پرکاربردترین انواع حذفها در رباعی امروز است .در این
گونه موارد شاعر «واو» را با فتحه و به گونهاي ادا میکند که شنونده منتظر شنیدن
جملهاي مهم یا مطلبی خاص باشد و شاعر پس از آن سکوت میکند و به این ترتیب
نوعی تأکید به شنونده القا شود که نتیجهي حذف آن حرف است« :از هر طرفی ...باد...
وَ /...از هر طرفی /شب /لکنت فریاد ...وَ /...از هر طرفی /سنگینی بیثانیهاي( /با
سرسام) /روي تنم افتاد ...وَ /... /...از هر طرفی( ».!! ...زبردست)6۷:1391،
شایان ذکر اینکه این شگرد و شیوههایی که به نوعی بر ناتمامگذاشتن عبارت استوار
است ،درحقیقت نوعی کنش ذهن را براي مخاطب به همراه دارد و او را به تفکر در
وراي متن وامی دارد .این دقیقه نیز در فراغزل نمونه دارد و باز یکی از شاعران فارس،
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علیرضا نسیمی ،در مجموعهي غزل خود با عنوان متنی براي بیناییسنجی مخاطب
( )1382از پیشگامان آن بهحساب میآید.
 .4ساختار بيرونی
در این قسمت مجموعهي رفتارهاي شکلی در رباعیهاي منتشرشده در این دوره
بررسی می شود .ازآنجاکه شکل بیرونی رباعی برآمده از عناصري چون وزن ،قافیه،
ردیف و نحوهي استفاده از آنان است ،در ادامه بهصورت جدا به بررسی جایگاه هریک
از این عناصر در رباعی فارس در دورهي مورد مطالعه پرداخته میشود:
 .1.4وزن
همانطورکه اشاره شد ،وزن رباعی مشخص است و حسب دیدگاههاي مختلف تعداد
آن متفاوت است؛ بااینحال همهي آنها از یک ریشهاند و حتی کسانی وزن رباعی را
تنها یکی میدانند( .رک .شمیسا )2۷1:13۷4 ،در اغلب موارد شاعران رباعیسرا به وزن
رباعی بهطورکامل آشنا هستند و از اختیارات خود در محدودهي آن آگاه .اما گاهی
رفتارهایی خارج از محدودهي وزن روي میدهد که در این دوره نیز شایان بررسی
است .ازآنجاکه درروزگار جنگ و سالهاي متمادي پس از پایان آن بر تعداد شاعران
رباعیسراي فارس افزوده شد و رباعیهاي زیادي پدید آمد ،میزان رفتارهاي وزنی در
این دوره در مقایسه با دورههاي پیشین نمود خاصتري دارد .گاه این رفتارها بهعمد،
براي نوآوري رويداده است و گاه شاعرانی بهطور ناخودآگاه و به خاطرِ نداشتنِ
شناخت کافی در زمینهي ساختار بیرونی رباعی به اینگونه رفتارها دست زدهاند .این
مسئله در چند تقسیم و به قصد فرانمود بهتر طرفهکاريها بررسی خواهد شد.
 افتادن هجاهای پایانیگاه با اینکه شاعر در وزن رباعی دست به سرایش زده است ،از پایان مصراع یک یا
چند هجا افتاده است .اینکه آیا شاعر بهطورعمد این کار را انجام داده است یا نه قابل
تشخیص نیست .اما ازآنجاکه اینگونه چهارمصراعیها در میان رباعیهاي شاعر قرار
گرفتهاند ،احتمال آن بیشتر است که شاعر بدون توجه و دقت به درستی و یا کمبود
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هجاي پایانی ،آنرا رباعی تلقی و در میان دیگر رباعیها منتشر کرده است .در این میان
در برخی رباعیها گاه تنها یک هجا از پایان حذف شده است:
از اشک پر اسات هار دو چشامانم

از دیاااده برفااات ناااور ایماااانم

بااا آنکااه گنااه ز حااد فاازون گشااته

دلبسااته بااه لطااف حاای ساابحانم
(نخبهالري)221:13۷1 ،

و گاه دوهجاي پایانی افتادهاند:
خورشااید بااه شااب نشساات باایتااو
بغضاای کااه همیشااه در گلااو بااود

تساابیح سااحر گسساات باایتااو
فریاااد شااد و شکساات باایتااو
(خالصی)101:1385 ،
همانگونه که پیداست ،مصراعها در این رباعی دو هجا کمتر دارند.
 بلندخوانی هجای کوتاه درآغاز مصراعدر تمام  24وزن گفتهشده براي رباعی ،اولین هجا بلند است .اما در جریانهاي
نوگرایانهي رباعی در فارس ،گاه شاعر از کلمهاي با هجاي کوتاه در آغاز مصراع
استفاده میکند و آنرا بهصورت کشیده تلفظ میکند تا وزن رباعی دچار مشکل نشود.
گرچه این رویکرد از دید بسیاري از نقادان همراه با ضعف موسیقیایی است ،بااینحال
در رباعیهاي متاخرتر نمودي ویژه دارد .در میان رباعیهاي منتشرشده اینگونه ضعف
موسیقیایی در رباعیهاي مریم حقیقت بارها بهچشممیخورد:
بااه حجاام قفااس طاارح قناااري دادنااد
بااه باغچااهها شااوق بهاااري دادنااد
هفتااااد و دو باااار ر ي آري دادناااد
روزي کااه پریدنااد ،بااه آزادي عشااق
(حقیقت)96:1390 ،
 سنگينخوانی و سریعخوانییکی از کابردهایی که شاعران رباعیسراي جوان فارس در سالهاي اخیر به آن روي
آوردهاند ،استفاده از سنگینخوانی براي گنجاندن کلماتی در وزن به قصد درستشدن
موسیقی یا اجبار وزن و قافیه است .در این روش ،گاه شاعر براي درستشدن وزن،
کلمهاي را به صورت مشدّد تلفظ میکند که در حالت عادي اینگونه خوانده نمیشود.
با اینکه شاعر براي درستشدن وزن رباعی ،از مکث و تکهتکهخواندن سود میبرد،
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گاهی ناگزیر است هجاي بلند را به صورت کشیده و هجاي کوتاه را به صورت بلند
بهکارببرد .این رویکرد معموال باعث ضعف موسیقیایی شدید در رباعی میشود:
چکمااه و گااوزن خفاات بابااا نوئاال

پااوتین ،شااب عیااد ،جفاات ،بابانوئاال

یااک بچااهیتاایم ،منتظاار ،هدیااهي عیااد

یاااک عمااار دروغ گفااات بابانوئااال
(سلطانیسروستانی)63:1390 ،

آنقاادر زیاااد بااود کااه اناادک بااود
در این هماه ساال واقعاا کاودک باود
اثبااات کننااد میاارزا ،کوچااک بااود
حاااال همااهي کوتولااههااا ماایخواهنااد
(انصاري)94:1389 ،
زمانیکه شاعر خود را ملزم به آوردن اسم ،جمله یا عددي خاص در رباعی میکند،
بهناچار به موسیقی بیرونی شعر آسیب میرساند و براي صحیحبودن وزن سریعخوانی
الزم میشود:
خورشید به شوق در نماز است بخاوان
در اشااااهد اَنَّ ال الااااه الَّااااا العشااااق

شب نیست که صبح طُرفهباز است بخاوان
صااد حنجااره از مأذنااه باااز اساات بخااوان
(خالصی)64:1390 ،

 «واو» وسط«واو» که در متن مصراع قرار دارد و در موارد معمولی با عطفشدن به کلمهي قبلی « ُ»
تلفظ میشود ،گهگاه بهجهت پرکردن وزن به صورت «و َ» خوانده میشود .این حالت
نشاندهندهي اجبار شاعر براي درستکردن وزن است .همچنین گاهی با ایجاد مکث
در طول مصراع ،تأکیدهایی را به همراه دارد که باعث ایجاد نوعی ضعف موسیقی در
رباعی میشود .در این رباعی ،اعظم رنجبر از اینگونه «واو» استفاده کرده است:
این دل وَ غروب جاده محکوم غماند
تا عشق تو و فاصله همزاد هماند
چشم من و عشق و جادهها همقسماند
هرچند که انتظار سخت است ولی
(کوهمال جهرمی)84:1391 ،
 .2.4قافيه
قافیه نیز مانند دیگر ارکان رباعی در جریان تحول رويداده در رباعی قرارگرفته است.
بااین حال ،ازآنجاکه قافیه سهم مهمی در موسیقی رباعی دارد و رباعی تنها چهار مصراع
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دارد و در اکثر موارد ،رباعی این دوره تنها در سه مصراع از قافیه سود میبرد ،شاعران
رباعیسراي فارس بسیار بااحتیاط وارد محدودهي رباعی شدهاند؛ درنتیجه تحول و
نوآوري در این قسمت بسیار اندک است .در شاعران کهنهکارتر و با زبان سنتی چون
شاپور پساوند ،منصور اوجی ،غالمحسن اوالدش ،نصراهلل مردانی ،احد دهبزرگی،
غالمرضا کافی و پروانه نجاتی تقریبا هیچگونه رفتارهاي قافیهیی نوگرایانهیی دیده
نمیشود .در این میان شاعران جوانتر مانند عبدالحسین انصاري ،محمد مرادي ،میالد
عرفانپور ،محمدصالح سلطانیسروستانی بهدنبال رفتارهاي نوگرایانه در قافیه هستند.
بااینحال ،اینگونه رفتارها هنوز در میان شاعران رباعیسراي فارس نهادینه نشده است.
شاعران فارس در دورهي پس از جنگ ،بیشتر از گذشته بهدنبال نوگرایی در ساختار
رباعیها و بهخصوص قافیه بودهاند .از گونههاي رفتاري با قافیه در رباعی فارس
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 قافيهی چهارتاییدر گذشته شاعران رباعیسرا بهطورویژه دست به سرایش رباعیهایی چهار ردیفی با
طرح الف الف الف الف میزدند .با گذشت زمان از میزان رباعیهاي سرودهشده با این
ساختار ،کاسته و بر میزان رباعیهایی با طرح قافیه و ردیف :الف الف ب الف افزوده
شد .در این دوره گرچه رباعیهاي سرودهشده و منتشرشده با طرح الف الف الف الف
بسیار اندک است ،اما مواردي از آن بهچشممیخورد .از شاعرانی که در برخی کارهاي
خود به سرودن رباعی با این ساختار گرایش دارند ،می توان به عبدالرسول نیّرشیرازي،
محمدخلیل جمالی ،نصراهلل مردانی ،محمدرضا خالصی و میالد عرفانپور اشاره کرد:
اي دل مخاااور اماااروز غااام فاااردا را
چااون مهاار و وفااایی نبااود دنیااا را
در محفاال عاشااقان دلدادهي مساات
ناگاااه ز خیاال ناکثااان دسااتی پساات

شاااید کااه دگاار ندیااد فااردا مااا را
یااکدم مااده از دساات ماای و مینااا را
(نعمتفسایی)360:1369 ،
میگشت سبوي کربال دست باه دسات
هفتاد و دو پیمانه به یک دست شکست
(جمالی)15۷:1384 ،
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 قافيهی آواییازآنجاییکه اندیشهي همریشه نبودن زبان فارسی و عربی در میان شاعران متداول شده
است ،شاعران رباعیسراي جوان ،به موازات تحولهاي و نوآوريهاي ایجادشده در
غزل و مثنوي ،به ارزش موسیقیایی قافیه ،بیشتر از طرز و طرح نوشتار آن توجه
می کنند .برخی شاعران نوپرداز در شعرهاي کالسیک خود ،گاهی تنها تلفظ را مالک
همقافیه بودن کلمات قرار میدهند و نه شیوهي نوشتار آنها را؛ براي مثال همشأن
قراردادن «ز – ب– ظ» .اولین شاعري که با این دید به سرایش رباعی دست زده است،
عبدالرسول نیرشیرازي ،از شاعران مقدم این عصر است:
باایجااا نکاانم افاااده و باااد و بااروق
بنده دگار اماروز لیسانسام باه حقاوق
از بهاار سااپوري ماایزناام صااد آروغ
مساایو بااه شاارافت کااراوات قساام
(نیرشیرازي)264:1389،
پس از او و با وقفهاي نسبتا طوالنی در سالهاي اخیر محمد مرادي و حسین
رضويفرد دست به سرایش رباعی با اینگونه تسامح در قافیه زدهاند:
از هرچااه طااال نفاایستاار کاان مااا را
اي اباار ببااار و خاایستاار کاان مااا را
باا طعام لبات حااریصتار کان مااا را
تااا پاایش از آنکااه باااردارت بکننااد!
(رضويفرد)116:1389 ،
شاعران نوجوي رباعی در این دوره در پی نوآوريِ بیشتر در محدودهي قافیه در
رباعیاند .بهدنبال تغییر نوشتاري کلمات با همزهي میانی به «ي» ،برخی کلمات که در
قدیم با هم ،هم قافیه نمیشدند ،اکنون همقافیه قرارمیگیرند .اما گاه شاعر با اجتهاد
خویش اینگونه تغییرات را از محدودهي نوشتاري وارد قسمت شنیداري میکند .در رباعی
زیر شاعر باتوجه به یکیبودن شنیدار «ئ» و «ع» ،عین را با توجه به دستور نوشتاري نوین
«ي» تعبیر کرده است و در رباعی خود «رباعی» «زایی» و «رهایی» را با یکدیگر همقافیه قرار
داده است .اگرچه شاعر براي اینگونه نوآوري خود دلیل خاصی داشته است ،اما از نظر
زیباییشناختی این رویکرد چندان درست بهنظرنمیرسد .شاید بتوان گفت غالمحسین
اوالد در این زمینه موفق به خلق رباعی نوگراي خوبی نشده است:
پاارواز و پاار و بااال رهااایی زیباساات
آهااوي ماان و بهااارزایی زیباساات
اناادیش! هنااوز هاام رباااعی زیباساات
چشم و دل من غزلغازل میخوانناد
(اوالد)230:1389 ،
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شاعر دیگري که از اینگونه قافیه در رباعی خود استفاده کرده است ،زهرا قایمی است:
محاادود همیشااه در فضااایی اناادک
تلااخ اساات دمیاادن از هااوایی اناادک
یااک عماار خیااال پرکشاایدن تااا اوج

محکااوم شاادن بااه ارتفاااعی اناادک
(قایمی)50:1385 ،

از دیگرگونههایی که شاعران جوان نوپرداز در ایندوره به آن گرایش دارند ،همقافیه
قراردادن کلمات داراي «ه»ي غیرملفوظ در آخر و در زمان اتصال به ردیف با کلماتی
است که اینگونه «ه» را ندارند:
اندیشااهي باغهااا جنونآلااود اساات
وقتی که محبات از درون آلاوده اسات
شب عاقبت غاروب خونآلاود اسات
اي صاابح بااه آرامااش خورشااید بگااو
(سلطانی)۷4:1390 ،
 .3.4ردیف
در این دوره میزان رباعیهاي مردف منتشرشده بیش از رباعیهاي مقفی است و وجود
ردیف باعث قوت در موسیقی کناري شعر شده است؛ بههمیندلیل ،نوآوري در ساحت
ردیف هم بیشتر اتفاق افتاده است .بعضی از این طرفهکاريها انصافا زیبا و غافلگیرانه
روي نمودهاند .اگرچه همهي مصداقها را نمیتوان تایید کرد ،اما نفس این جسارتها
را باید گرامی داشت تا به نمونههاي شایسته و پسندیدهاي رسید که اعجاب و تحسین
مخاطب را برانگیزد.
 تغيير ردیفمنظور از تغییر ردیف آن است که شاعر شعر خود را با ردیفی معین سامان میدهد اما
در اثناي کار و غالبا در پایان کار و البته در پیوست با موضوع کلی اثر ،ردیف را تغییر
میدهد .این مسئله ضمن هنجارشکنی و عادتستیزي ،نوعی درنگ معنایی نیز در پی
دا رد .نظیر اینکه غزلی با ردیف روشن آغاز شود و پیش برود و در بیتهاي پایانی،
ردیف به خاموش تغییریابد .روشن است که این شگرد در شعر مردف با تعداد ابیات
اندک همچون رباعی ،سخت دشوار است؛ بنابراین شاعران رباعیسرا کمتر به فکر
نوآوري و تغییر خاصی در ساختار ردیف در رباعی امروز بودهاند؛ زیرا رباعی با توجه
به شرایط ساختاري که دارد ،میدان محدودي براي ایجاد و آزمایش نوآوري براي شاعر
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فراهم میکند .بااینحال هم گرا با تغییراتی که شاعران در غزل فرم (فراغزل) در زمینهي
ردیف انجام دادند ،در رباعی نیز تحوالتی هرچند اندک رخ نمود .در این تغییرات
رويداده در ردیف رباعی ،توجه شاعر به تضاد در کلمهي مورد استفاده ،پررنگ است.
در رب اعی زیر شاعر در دو مصراع اول ردیف را «بیا» و در مصراع آخر با بهکارگیري
تضاد از ردیف «برو» استفاده کرده است .درحالیکه «برو» در ردیف آخر معنایی فراتر از
«بیا» در دو مصراع اول را القا میکند:
با من به خیاال خایس تنگااب بیاا
من زل بزنم به تو ،تو هم قصه بگو

بی آدم و تاور و تناگ و قاالب بیاا
در آخر قصه پیش مان خاواب بارو
(انصاري)86:1389 ،

یا در رباعی زیر از خلیل روئینا:
آرامشاام از جنااگ باادم ماایآیااد

ماان شیشااهام از ساانگ باادم ماایآیااد

میجنگم و از جناگ خوشام میآیاد
امااا اگاار آباارو رود زیاار سااؤال
(مرادي)2۷۷:1393،
شایان ذکر است که پیشازاین ،رباعی با این شگرد در خارج از استان فارس منتشر
شده است.
 .4.4رباعی ششگانه
پیامد همهي نوجوییهاي شاعران در روزگار معاصر ،یکی هم برهمزدن سامان قالبهاي
مالوف و شناختهشدهي شعر است که حتی شکل مختصر رباعی را نیز آسوده نگذاشته
است .چنانکه زهرا قایمی در مجموعهي رباعی خود دو قطعه شعر با وزن رباعی و در شش
مصراع منتشر کرده است .اینک با توجه به شناخت این شاعر از شکل رباعی که پیش از این
نیز نمونههایی از آثارش به دست دادیم ،روشن میشودکه هدف وي از سرودن این قطعه-
رباعیها طرفهکاري است وبه دنبال نوعی نوآوري در قالب رباعی بوده است:
اي ناااااور دالراي برافروختنااااای
اي گاااوهر بااایبااادیل انااادوختنی
اي مطلااااب فاااارّار نیاااااموختنی
درمانده دو چشم عقل خیره به کتاب
یااک قااایق پاار تالطاام سااوختنی
دور از تااو میااان آب و آتااش بااودم
(قایمی)62:1385،
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.5نتيجهگيری
همانطورکه پیش تر توضیح داده شد ،رباعی ساختار ویژه و منحصربهفردي دارد که
بهخصوص وزن مشخص و تعداد مصراعهاي معدود آن ،دست شاعر را براي
نوآوريهاي ساختاري تا حدودي میبندد .بااینحال شاعران رباعیسراي فارس در این
بازهي زمانی (از مشروطیت تا کنون) در همین سراچهي مختصر هم ،به نوآوريهایی
دست زدهاند که حاصل درنگ در آنها بهعنوان یافتههاي این مقاله به قرار زیر است:
 .1اگرچه در ادبیات کهن تعداد رباعیهاي چهار مصراعی با طرح الف الف الف الف،
بسیار زیاد بوده است و در برخی پژوهشها آنها را بیشتر از رباعیهایی با طرح الف
الف ب الف بر شمردهاند (رک .شمیسا )22:13۷4 ،اما در رباعی معاصر فارس توجه
شاعران به رباعی با قافیهي چهارتایی بسیار اندک و انگشتشمار است؛
 .2بیشتر شاعران رباعیسراي معاصر به سرایش رباعی با ردیف توجه دارند؛
 .3در این بازهي زمانی تنها دو رباعی – مستزاد از مظفر شیرازي باقی مانده است؛
 .4با وجود کمی تعداد ابیات و ردیفها در رباعی ،باز شاعران فارس از شگرد تغییر
ردیف هم غافل نشدهاند و براي تکمیل حس نوجویی خود در مواردي از این شگرد
نیز استفاده کردهاند؛
 .5استفاده از قافیههایی که با اصول قافیههاي کهن متفاوت است در رباعی فارس دیده
میشود .اینگونه نوآوريها عبارتند از :رعایتنکردن یاي معلوم و مجهول ،استفاده از
قافیه هاي آوایی ،نادیده قراردادنِ هاي غیرملفوظ در برخی از کلمهها و همچنین تغییر
اصل قافیه؛
 . 6تصرفِ نوجویانه حتی در طرح اصلی قالب رباعی ،باعث سرایش شش مصراعی با
وزن رباعی شده است که ما دراین مقاله آنها را قطعه -رباعی نام دادیم؛
 .۷تغییر لحن در طول رباعی ،استفاده از پایانبندي ناتمام در رباعیها ،سپیدنویسی
رباعیها ،استفاده از شیوههاي نوشتاري و برجستهنویسی ،استفاده از (مکث) در جایگاه
هجا ،سریعخوانی واژهها ،بلندخوانی هجاي کوتاه اول مصراع از دیگر نوآوريهاي
رباعی معاصر فارس است.
گزینش این شگردها حسب مجال مقاله بر پایهي بسامد فراوان برخی از شگردها و
نیز دلپذیري و طرفهبودن آنها صورت گرفته است؛ یعنی اگر گونهاي از ساختارشکنی
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بسامد و شواهد زیادي نداشته یا چندان ارجمند ،شاعرانه و مخاطبپسند نبوده است،
در اینجا ذکر نشده است .برایناساس میتوان ادعا کرد که ما پرسش اساسی مقاله را که
همانا برشماري و تبیین و تشریح شگردهاي بدعتکاري و نوجویی در رباعی فارس
بوده است ،پاسخ گفتهایم و نیز با توجه به طرفهبودن شگردهاي به قلمآمده ،بهنظر
میرسد که کاربست اینگونه بدعتها ،باعث جلب و جذب مخاطب میشود و بر بقا
و دوام اثر ادبی تاثیر میگذارد.
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