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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
فرم نظم و شکلی است كه در بیان محتوای اثر ادبی و هنری به كار میرود.  زمینه و هدف:

زدن و دسیختن بافت و معنای  ها و اصول نظم و برهمدرفتن از جلوهدریزی در شعر، فاصله فرم

مدرن بررسی دریزی را در غزل پستهای فرمپژوهش حاضر این است كه مؤلفههدف شعر است. 

 و معرفی كند.

برای شناخت پیوند ادبیات در عصرهای دونادون و میزان تغییرپذیری و تولید  عه:روش مطال

ای انجام شده است. جستار و ناهنجاریهای ادبی، این مطالعه با روش تحلیلی و مقایسه انواع قالبها

مدرن شاعران محمدسعید میرزایی، ای، غزلیات پستحاضر با استفاده از مطالعات كتابخانه

موسوی، آزاده بشارتی، وحید نجفی، بهمن انصاری، اصغر معصومی، فاطمه اختصاری سیدمهدی 

 و الهام میزبان را بطور موردی بررسی نموده است.

مدرنیسم در اشعار بشارتی، نجفی، میرزایی، های غزل پستدر بخش زبانی و ادبی نشانه ها:یافته

موسوی، اختصاری، انصاری، و میزبان بصورت دستکاری ردیف و قافیج غزل، بکاردیری كلمات 

خودساخته، نامفهوم و بیگانه، تصویرسازیهای عجیب و بدیع، بیان تخیل و خواستج شاعر، انحراف 

 وی، آوایی و نوشتاری و دستور زبان فارسی است.از قواعد نح

مدرن دسیختگیهای آوایی و زبانی، دریزی در غزل پستشاخصترین شگردهای فرم گیری:نتیجه

پریشی، شکستن مرز میان حقیقت و وهم، تغییر ناهنجار قافیه و دسیختگیهای تصویری، زبان

سنت و بیانِ بهتر و راحتتر مقصود و معنی  ردیف و نحو همراه با نوآوری هستند كه برای مبارزه با

 ذهنی به كار درفته میشوند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Form is the form of order used to express 
the content of literary and artistic works. Absence of form in poetry is 
distancing from the effects and principles of order and disrupting and breaking 
the texture and meaning of the poem. The aim of the research is to investigate 
and introduce the components of form avoidance in postmodern sonnets with 
a descriptive-analytical method. 
METHODOLOGY: In order to understand the connection of literature in 
different eras and the degree of changeability and production of various forms 
and literary anomalies, this study has been carried out with an analytical and 
comparative method. The present essay, using the descriptive-analytical 
method and using library studies, has analyzed the postmodern lyric poetry of 
the following poets: Mohammad Sa’eed Mirzaei, Seyyed Mehdi Mousavi, 
Azadeh Besharti, Vahid Najafi, Bahman Ansari, Fatemeh Ekhtesari, Asqar 
Ma’soumi and Elham Mizban. 
FINDINGS: In the linguistic and literary part, the signs of postmodernism in the 
poems of Besharti, Najafi, Mirzaei, Mousavi, Ekhtasari, Ansari and Mizban in 
the form of manipulation of the lines and rhymes of the ghazal, the use of self-
made, unintelligible words, alien, strange and original imagery, expressing the 
imagination and desire of the poet in the sentences of the sonnet, deviation 
from the rules of syntax, phonetics and writing and grammar of the Persian 
language. 
CONCLUSION: In this research, these results have been obtained that the most 
significant methods of form avoidance in postmodern sonnets are phonetic and 
linguistic breaks, visual breaks, tongue twisters, breaking the border between 
truth and illusion, abnormal change of rhyme, row and syntax along with 
innovation and There are changes that are used to fight against the tradition 
and to express better and more easily the intention and mental meaning. 
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 مقدمه
هایی همچون وزن، قافیه، قالب، صامت، مصوت، هجا، صور خیال، صنایع بدیعی و صورت اثر است و سازه 4فرم 

بعنوان  6مدرنقبیل در شعر سازندۀ فرم هستند. هدف اصلی پژوهش این است كه غزل پستمواردی دیگر از این 

 ون آن بررسی شود. به دلیل دسترددیهای دونادنوع ادبی جدید بررسی شود و روشهای متنوع دریز از فرم در سازه

های شاخصی چون سیدمهدی موسوی، الهام میزبان، مدرن در این پژوهش، صرفاً غزل چهرهو حجم غزلهای پست

فاطمه اختصاری، اصغر معصومی، وحید نجفی، آزاده بشارتی، محمدسعید میرزایی و بهمن انصاری بررسی شده 

وجود آمدن انواع قالبها و ناهنجاریهای ادبی الزم است مطالعات تحلیلی  است. برای شناخت چگونگی تغییرات و به

قالب، ساختار و محتوای شعر، محصول تغییرات »ای دربارۀ انواع ادبی انجام شود. این نوع تغییرات در و مقایسه

ی وین و بنیادكنندۀ حركتی ناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است و در واقع نیاز مخاطب و شاعر تعیین

 (. 4:4395)رشید یاسمی،« در عرصج شعر است

فرم شعر وجه درونی و بیرونی دارد؛ وجه درونی شکل یا ساخت شعر همان كیفیت تركیب و هماهنگی عناصر  

 ها، كیفیت ارتباط تصاویر، مفاهیم، هماهنگیها، پیوندداهدهندۀ كل یک شعر است كه در آغاز، پایان، دذرداهتشکیل

ی فرم شعر، همان نمای بیرونی و قالب شعر است. كلمات و اشیاء با تصویر و مفهوم كلی آشکار میشود. وجه بیرون

دیری شده بود: مثنوی، قصیده، مسمط، مخمس، مستزاد، شکل در شعر كالسیک كم و بیش در دوازده دسته قالب

(. یکی از دالیل اهمیت آن پیوند جنبج التذاذ 466:4375غزل، قطعه و دیگر موارد از این قبیل )شمس لنگرودی،

های دونادون آن است. بر ی اثر ادبی با آن است. پایه و اساس اثر ادبی و هنری، فرم و جنبهشناسهنری و زیبایی

)شفیعی « هنر، فرم است و فرم است و فرم و دیگر هیچ»همین اساس شفیعی كدكنی معتقد است 

آید. تغییر میها نباشد، دریز از فرم در اثر هنری به وجود (. هنگامی كه این ساختار و این سازه45:4344كدكنی،

 های درونی و بیرونی اثر ادبی، فرم را برهم میزند. ریختگی سازههمشکل درونی و بیرونی و نیز به

برای بیان محتوا نیست، بلکه چون فرمهای »آیند كه وجودشان در كنار فرمهای قدیمی، فرمهای جدید به وجود می 

 «ز بین میروند و فرمهای جدید جایگزین آنها میشودشناسی خود را از دست میدهند، اقدیمی خاصیّت زیبایی

دریزی در ادبیات خصوصاً ادبیات مدرن است. آوری سرآغازی برای فرم(. این جانشینی و روی491:4379)شمیسا، 

« اثر هنری را بیان غیرمتعارف و غیرمعمول تجربه و حقیقت»دریزی از جایی شروع شد كه فرمالیستها فرم

پردازان صورتگرا همچون (. این شگرد ادبی همان هنجاردریزی ادبی است كه نظریه474میدانستند )همان:

، به این پیدایش شکل تازه»مطرح كردند. نظر شکلوفسکی دربارۀ هنجاردریزی این است كه  1و لیچ 3شکلوفسکی

رد كه خصلت ای را بگیجهت نیست كه محتوایی تازه را بیان كند، بلکه در این جهت است تا جای شکل كهنه

هنری خود را از دست داده است؛ او به موضوع تأثیر كند كردن سرعت هنر در مراحل مختلف اثر ادبی میپردازد؛ 

هایی از شگرد هنری هستند كه سرعت حركت متن را كاهش میدهند و سازی و تکرار حماسی، نمونهقافیه، قرینه

برای شناخت یک اثر، باید روش بیان شخص نویسنده را . (174: 4، ج4395ولک، « )ما را به بذل توجه وامیدارند

ن . ایشناسی متنی دانستجدا از تمام سنن و آثار همعصرش شناخت؛ یعنی باید آن اثر را مانند یک نظام زبان

 (.454:4375زمانی آثار است )احمدی،درایان، تحلیل همروش از دیدداه صورت

                                                      
1. Form 
2. Post modern 
5. Sklofski 
6. Leech 
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مدرن ها و ویژدیهای پستهفتاد آغاز شد. این نوع غزل اندیشهمدرن جنبشی ادبی است كه از دهج غزل پست

ادبیات »درایی اخالقی و دیگر موارد را در قالب غزل وارد كرده است. سبکی از همچون دسترددی، پیچیددی، نسبی

شده، كوشیده است تیمی متشکل از شاعر و مخاطب جدید است كه با تركیب و تغییر ساختارهای همیشه رعایت

مدرن با توجه (. غزل پست65:4394)انصاری،« های دنیای مدرن بپردازدها و دغدغهل داده و به بیان اندیشهتشکی

دریزی به نوآوریهایی كه در شکل دارد، زمینج كافی برای بررسی دارد. با توجه به اینکه محور این پژوهش تنها فرم

مدرن میشود و پس از آن انحراف از فرم م و غزل پستهایی دذرا به فرسازی مطالب تنها اشارهاست، برای زمینه

دریزی بعنوان نوعی نوآوری در قالب شعری، معناهای شعری، مدرن تجزیه و تحلیل میشود. فرمدر غزلیات پست

دریزی بر تمام های نو نسبت به ساختار بیرونی شناخته شده است. بنا بر همین دالیل، فرمتصویرپردازی، دیدداه

تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم كه فرم -میگذارد. لذا در این پژوهش به روش توصیفی شعر تأثیر

 مدرن فارسی چگونه است؟دریزی در غزل پستو فرم
 

 سابقۀ پژوهش

های نامهغزل معاصر و جریانهای این قالب شعری، تا كنون كتابها، مقاالت علمی و پژوهشی و پایان جدر زمین

 دانشگاهی معتبری انجام شده است: از جمله:

های نوآوری در شعر ( ضمن بررسی دونه4349« )های نوآوری در شعر معاصر ایراندونه»حسن لی در كتاب  

شکل غزل معاصر  ۀر خیال، شکل و ساختار، و محتوا و معنا هنگام بحث دربارمعاصر ایران در چهار بخش زبان، صو

( به بررسی غزل معاصر 4345« )غزل نو»اصغر بشیری در كتاب برخی تحوالت فرمی غزل را نشان داده است. علی

رداخته نو پ های شکلگیری غزلزمینهپس از نیما پرداخته و ویژدیهای آن را بیان كرده است و نیز به واكاوی پیش

ی بررس»فرم توجه داشته است. مافی در كتاب  ۀو در خالل برشمردن ویژدیهای آن، به برخی تحوالت غزل در حوز

مدرن را بررسی كرده و با نگاهی ( سیر تحوّل غزل معاصر از مشروطه تا پست4349« )سیر تحول غزل معاصر

م مدرنیس»محتوا بررسی كرده است. محمود طیب در كتاب  شناسانه هركدام از این جریانها را از لحاظ فرم وجریان

مدرنیسم را در غزل معاصر نشان داده و ( نمود مدرنیسم و پست4343« )مدرنیسم در غزل معاصر ایرانو پست

مدرنیسم بررسی كرده است. خشنود در رسالج ساختار و محتوای غزل را با تکیه بر جنبشهای مدرنیسم و پست

( ضمن مشخص كردن سیر 4344« )45بررسی تحول غزل پس از انقالب اسالمی تا سال »وان دكتری خود با عن

های رشد و ركود هریک از جریانهای های آن، زمینهتطور غزل پس از انقالب، به بررسی و نقد مهمترین شاخصه

ررسی تحول ب»های شاخص هر دوره پرداخته است. محمودی در مقالج غزل پس از انقالب و نیز معرفی چهره

( به بررسی شکل و ساختار غزل از 4344« )ساختار و شکل غزل از انقالب مشروطه تا پس از انقالب اسالمی

فرم در »زاده در مقالج مشروطه تا دوران پس از انقالب پرداخته است، اما  شامل محدودۀ این پژوهش نیست. كاظم

سرایان معاصر، افزون بر تغییراتی كه در قالب غزلبیان كرده ( 4394« )سرایان معاصرغزل نو، با تکیه بر اشعار غزل

اند. احمدی و اند، از نظر شکل ظاهری نیز تحوالتی اساسی و بنیادی ایجاد كردهغزل از نظر معنی انجام داده

ک اند آرش آذرپی( بیان كرده4344« )فرم در غزل معاصر )با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک(»پور در مقالج سلیمان

برای ایجاد فضایی تازه در غزل با انواع نوآوریها در فرم غزل، دست به هنجارشکنی در قالب سنتی غزل زده است. 

( بیان كرده در غزل 4345« )مدرن در غزل امروز ایرانهای پستاز اعتدال نوكالسیک تا تکانه»دلبری در مقالج 

جریانهای فرعی دونادون، بیشترین رویکرد متوجه سه  وخیزهای فراوان و پدیدار شدنامروز ایران با وجود افت

جریان بوده و در این میان جریان غزل نوِ كالسیک هم صورت غزل و هم زیرساختهای اندیشگی آن را ددردون 
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( هنجاردریزی/ 4349« )مدرن ایرانبررسی زبان و بازیهای زبانی در غزل پست»میکند. اكبری و ساالری در مقالج 

 اند.مندی زبان را مفصل توضیح دادهمدرن و خروج آنها از قاعدهاعران پستهنجارستیزی ش

اند به بررسی سیر تحول و تطور غزل معاصر و بررسی فرم و محتوای هر دوره پژوهشهایی كه تا كنون صورت درفته

ان، اندیشه، صور مدرنیسم در غزل معاصر، زباند؛ در حالیکه در دهج هفتاد و هشتاد و ظهور اندیشج پستپرداخته

ضعف و كاستی در ساختار غزل شد. این   خیال، عاطفه و فرم غزل تغییرات اساسی را تجربه كرد كه داه سبب

ضعف و كاستیهای ساختاری در برخی پژوهشها بصورت پراكنده و جزئی ذكر شده است؛ اما این پژوهشها مفصل 

ن ترغیب شدند بصورت مفصل و منسجم این ضعف و و از این رو نگارنددا و منسجم به این مقوله نپرداخته

 كاستیهای ساختاری را نشان دهند.

 

 بحث و بررسی

نظم و شکلی است كه در بیان محتوای اثر ادبی و هنری به كار میرود. فرم، شیوۀ تنظیم و »فرم همان فرم:  

نظام جامع مناسباتی میدانست هماهنگ كردن اجزا و عناصر یک اثر ادبی و روش ارائج آن است. شکلوفسکی فرم را 

كه میان عناصر ادبی وجود دارد. از نظر او، مخاطب، محتوای اثر را به كمک كشف مناسبات درونی یا شکل اثر 

عاطفه، »(. فرم شعر شامل 13:4377مقدم، )علوی« ناپذیرندرو شکل و محتوا از یکدیگر جدایی میسازد؛ از این

(. بطور عمده فرم 94:4374است )میرصادقی، « پیوند متناسب میان این عناصردهندۀ تخیل، زبان و آهنگ و نشان

محیطی است كه شعر در »دو بخش دارد: شکل ظاهری و شکل ذهنی. جدا از شکل بیرونی اثر ادبی، شکل ذهنی 

، از دآن حركت میکند و پیش میرود و اشیا و احساسها را با خود پیش میبرد. در جایی تصاویر میرویند و میبالن

هم جدا میشوند یا در كنار هم حركت میکنند و راه میسپارند و باألخره در جایی به هم میپیوندند و ویژدیهای 

 (.71:4374)براهنی،« ذهنی خود را ایجاد میکنند

دردانی از فرم از آغاز مکتب صورتگرایی بود؛ زیرا تکیج منتقدان مکتب فرمالیست بر   نقطج شروع روی گریزی: فرم

 صل بوده است:دو ا

 (.455:4379زدایی میشوند )شمیسا،. صناعات ادبی كه باعث آشنایی6. تغییر شکل؛ 4

نحوۀ بکاردیری زبان توسط هنرمند، با نوع بکاردیری آن از سوی دیگران متفاوت است. هنرمند »از نظر صورتگرایان 

دهندۀ تفکّر (. این دو نکته نشان497:4377)میرصادقی، « سعی دارد اسیر محدودیتهای مفهومی زبان عادی نشود

 دریز از فرم صورتگرایان بوده است.

 انحراف از قواعد»دریز و انحراف از فرم سنتی و ویژدیهایش در حکم هنجاردریزی است. بطور كلی هنجاردریزی 

از انحرافات  حاكم بر زبان هنجار است؛ اما منظور از آن هر دونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست؛ زیرا دروهی

(. در مبحث 64:4393)صفوی، « تنها به ساختی غیردستوری منجر میشود و خالقیت هنری به شمار نخواهد رفت

ای از بایستها و نبایستهایی بررسی متن ادبی، با توجه به این نظریج لیچ، دیدداهی تجویزی و دونه»هنجاردریزی 

زبان هنجار را انحراف نادرست میداند و برخی دیگر را در  است كه در ادبیات بیان میشود؛ او برخی انحرافهای

 .(Leech,1969:59)« سازی ارزیابی میکندخدمت برجسته

دریزی میتوان به این دیدداه دربارۀ فرم یا صورت اشاره كرد كه در تحلیل صورتگرایان، تمامی برای تعریف فرم 

معنا شود. در شناخت صورت اثر باید بافت موضوعی  عناصر موجود در اثر هنری به موجب معنای صورت ظاهری آن

ها و تصویرهای خای و ساختار منطقی را دریافت. بافت موضوعی جزئیات و صناعات ادبی خای مانند استعاره
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 (. 49:4374است )دورین و دیگران، 

انی های عرفیشه: در دذشته غزل قالبی احساسی برای مضامین عاشقانه بوده است. بعد از آن اندمدرنغزل پست

د از: مدرن عبارتنبه این قالب ورود پیدا كرد. این قالب موزون با ظاهری متناسب و زیباست. ویژدیهای شعر پست

كشف دنیای جدید، یک تفسیری نبودن شعر، عقالنی نبودن، تمركز صرف بر بیان احساسات، تمایزدرایی نه تضاد »

(، مرگ مؤلف، عدم قطعیت، 96:4393شده )مکاریک،دیهی انگاشتهزدایی امور طبیعی و بدرایی، طبیعیو تقابل

بُر كننده و استفاده از تکنیک بملغی تغییرات نادهانی لحن و طیف وسیعی از ارجاع، استفادۀ مدام از عبارتهای خود

 ،شده، نداشتن بافت معنایی و ساختاری یکسان(، اعتراض بر سنت و چهارچوب تعیین34:4341و بچسبان )هوور،

بازیهای معنایی و زبانی را به برهم زدن عادتهای ادبی و فرهنگی و اجتماعی، بیپروایی ادبی و معنایی كه دیوانه

 آورد. وجود می

ر ها را در بها را در قالب سنتی به كار درفت و بسیاری از این مؤلفهمدرن این اندیشهدر آغاز دهج هفتاد غزل پست

محوری، بیانگری، یک وجه مركزی، مدلول یکه، تکبا ارزشهای واحد و تک»مدرن داشت. از جنبج كلیتر شعر پست

(. از آغاز دهج هشتاد )از 44)همان:« استعالیی و حتی حماسی و با تصویر من بورهوازی و روابطش در تقابل است

ز شاعران جوان در سدۀ چهارده شمسی( در ایران، به تأثیر از جنبشی كه در شعر آزاد به اوج رسیده بود، دروهی ا

های دهج هفتاد در ایران ترجمه مدرنیسم كه از میانهپردازان جنبش پستپی خواندن كارهای پیشروان و نظریه

در غزل فارسی مطرح « مدرنیسمپست»مدرنیسم ادبی بود، به نام وجودآمده را، كه همان پستمیشد، جنبش به

مدرن مورد توجه بود و محور محتوا در ن همراه با شعر پستمدر(. در این دهه غزل پست35:4394كردند )طیب، 

شناسی دارد و مهمترین دغدغج شاعر، بیان صریح آن برجسته بود. شکل و شمایل ادبی اشعار، تنها جنبج زیبایی

 (. 65ی 44: 4349اندیشج خود است )انصاری، 

یز هست كه برخی شاعران و غزلسرایان مدرن عالوه بر تمام محسناتی كه داراست، دارای نکات منفی نغزل پست

ل غزمدرن بجای ترجمج آثار اصلی، تئوریهای بردرفته از آثار را ترجمه میکنند و معتقدند فعاالن شعر پست

مدرنیسم در غرب فرهنگ است، در حالیکه غزل یک قالب شعری معناست؛ چون پستمدرن اصطالحی بیپست

وارد  مدرنشعر و داستان پست همچنین معنا باشد.و داه میتواند بیزبان فارسی است و كنار هم نشستن این د

كشور شده، در حالیکه هیچ توضیح و توجیه فلسفی در جامعه از خود ندارد و همین امر سردردمی عمیقی در میان 

ر مدرن را رهایی از هر چیز و هتا جایی كه برخی پست برخی طرفداران ناآداه این سبک به وجود آورده است؛

نظم! در حالیکه نظمی مقانونی و بیقیدوبند بودن یعنی اعتقاد به نظریج قانون بیسبکی تعریف میکنند؛ یعنی بی

مدرن در غرب چیز دیگری را نشان میدهد و سعی در اثردذاری رو به جلو برای انسان دارد. در جامعج ما اما پست

 .داستانی دیگردون رقم خورده است

 

 مدرن فارسیغزل پست گریزی درفرم و فرم
مدرن، كه در آن هنجاردریزی در زمینج فرم وجود دارد، تحت عنوانهای ذیل توضیح ویژدیهای فرمی غزل پست

 مدرن وجود دارد:داده میشود. ویژدیهای زبانی بیشتر در قالب دسیختگیهای زبانی در غزلهای پست

های رایج و معمول نیز وجود دارد، ولی درن و نوشتهاین ویژدی در غزل متمام و سه نقطه: های نیمهالف. جمله

های ناتمام است كه در تفاوت وجود آن در دو قالب نامتعارف بودن و نابجایی و مبهم بودن وجود سه نقطه و جمله

          كاره و مبهم رها میکند: جمله است. در واقع شاعر روایت و ماجرا را نیمه واقع حذف ادامج
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 (15: 4379)میرزایی،   وقتی كسی نباشد نتوان كه ایستاد /صدایی به خواب رفت  م...ایما خواب رفته

 (46: 4396)موسوی، درگ )من( بود برۀ تو ن...بمیر چوپا/ . ترا... هی هی..كه هی بهانه نگیرم كه هی 

 

 ب. كلمات خودساخته و جعلی
 (43: 4396)موسوی، مرا بمیر... مرا هیچ كن... و دود برو! /در میان این كلمات بمنفجران مرا 

 قرین شود: « چت»در این بیت مركب اتباعی ساختج شاعر است تا با واهۀ « چفت»دویا واهۀ 

 (15:4349)انصاری، !چفتممغز و چت و باشد نفهمیدم كه بی /باشد نفهمیدم چطور از خاطرت رفتم! 

 مشتق از دیج در این بیت بیان شده است:« اندیج»برای ساخت قافیج مناسب، واهۀ 

 (43: 4396)موسوی، ای، تولد انساناز جهان دایره /و بگرد دور خودت، مرا بسر دیجان! 

 در این اشعار زبانی خودساخته با اصوات یا كلمات خودساخته توسط شاعر بیان میشود:

 (7:4394)اختصاری، ]در این زبان تو بلد نیستی هجاها را![ /]اُ ما اُ را اُ هُ ما با اُ ما هُ با ها را[ 

درپی كه بار معنایی دیریاب دارند، جلوۀ های پیتکرار جملهغیرمتعارف جمالت:  پ. تمركز بر اصوات و تکرار

 زمدرن را بیشتر كرده است. در تمام این شعر عالوه بر تکرار چند كلمه، یک جمله نیز انامتعارف تکرار غزل پست

 ابتدا تا انتها تکرار شده است:

 تکلیف شک دقیقاً وقت عبور چه؟

 ]یک قری ضدّ حاملگی، چند مورچه[

 تکلیف غرق دشتن در حوض نور چه؟

 ]یک قری ضدّ حاملگی، چند مورچه[

 تکلیف اینکه خواسته بودم به زور... چه؟

 ]یک قری ضدّ حاملگی، چند مورچه[

 تکلیف شهر قصه، آن جای دور چه؟

 قری ضدّ حاملگی، چند مورچه[]یک 

 (31: 4394)موسوی،

 در این اشعار واهۀ تکراری )رفتن( بریده شده است. این تغییر در ساختار در نگاه اول تکرار واهه به نظر نمیرسد:

 از خانه رفتن به مغازه یا اداره

 دنبال چیزی در جهان تکه پاره

 رفتن فقط رفتن فقط رفتن فقط رفی

 بردشتن دوباره... تن/ ها به جای قبل

 (66:4394)اختصاری،

 ارتباط معنایی بین لفظ و معنا را به وجود آورده است:« كشدااااار»تکرار حرف در واهۀ  

 به یک تنفس كشدااااار در اتاقی كه...    به حرفهای نگفته از اتفاقی كه...

 (46:4394)اختصاری،

ست  ستف »مدرن بکاردیری این تکنیکهای آوایی در غزل پ صوات و بهره   ا ست از ا شجاعانه از عبارات  ادۀ در دیری 

 (.63:4349)انصاری،« است.  ]...[، تلفیق حساس و ظریفی از زبان دفتار و نوشتار است
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در این بیت در مصراع اول راوی اول شخص و در حال  ت. تبدیل راوی روایت از اول شخص به سوم شخص:

 خطاب است، در حالیکه در مصراع دوم راوی سوم شخص و در حال اخبار واقعه است:
 (13: 4379)میرزایی، و سبز میشود آرام و بیصدا نقطه  /ها نقطه و جمله را كه نوشتید بچه

 وند:جمالت در كنار هم از زاویج سوم شخص و اول شخص روایت میش

 فریاد زد زن: مرده شود هرچه هست و نیست

 (36:4349)انصاری،« این چیست آخر؟ زنددی؟ پس سهم من در چیست؟

 

 های جدیدث. قافیه

 آپولومدرنیسم در دل ظهور پست /چه مسخره است فضای سپید زن در من 

 (31: 4396وی،)موس سانچوبگیر شمشیرت را به زن بزن  /به آسیاب، به بادی، به دیوها به خیال 

مدرن مشترک است، ولی برخی ردیفهای این ویژدی در غزل مدرن و پستج. بکارگیری ردیفهای نو و عجیب: 

 مدرن هستند:غیرمتعارف با كلمات و حروف عجیب و نامأنوس همانند ردیفهای ابیات زیر، خای غزل پست

 (41: 4379)میرزایی، كهتکلف به فکر یک غزل ساده بی /و مرد شاید یک شاعر است شاید هم 

 (61: 4396)موسوی، بعدیعنی میان دیجی میدان، دقیق  / بعدشاعر دقیق قبل خیابان، دقیق 

 )البته این بیت ایراد قافیه نیز دارد(. معموالً ام از هرچه هستمنی كه خسته /دلم درفته ازین عشق لعنتی فعالً  

 (63: 4396)موسوی،

 

 چ. انواع گسیختگی

سیختگی زبا  ست    نی:د سیختگیهای زبانی در غزلیات پ شتن نحوی مؤثر بر معنا، نبود    د صورت ناتمام دذا مدرن ب

شتن جمله        ست. ناتمام دذا صویری ا سیختگی معنایی و ت شانی زبانی مؤثر بر به وجود آمدن د ها در این فعل، پری

 بیت معنا را مبهم كرده و از هم دسسته است:

 (43:4349)انصاری، پشت بانکِ صادرات، یک سایه غرق زاری... /روی لبهایت... رد خونِ خشکی جاری و... 

 نبود فعل، چندخوانشی و چندمعنایی را در این شعر به وجود آورده است:

 ( 45:4394)موسوی،  بطری توی آب... جزیره... سکوت مرد /بطری توی آب، جزیره، سکوت مرد 

مؤثر  كردن شعر معنا جلوهیت نیست و یا در جای خود به كار نرفته است. این نوع دریز بر بیفعل مناسب این ب

 است:

 (11:4397و من پیاده می/ نشدم )معصومی،

 در این شعر فعل كمکی با فعل اصلی مطابق نیست، تركیبی از اول شخص و دوم شخص در آن ساخته شده است:

 (69:4394ی،جوابها  )موسودارم سؤال میشوی از بی

 جمله میکشاند ولی حذف شده است: در این دو بیت كلمج آخر خواننده را بدنبال ادامج

 هایِجز چشمهای ابری این كوچه /از رشت باران را درفتند و چه مانده 

 (55:4397هایِ )بشارتی،ترس از نگاه سمی آلوچه/در هر قدم میترسم از میترسم از ترس 

 هم ریخته و جمالت مصراع غالباً ناتمام است: در این شعر نحو جمالت به

 ور تو عازم سفریمن این حوالی و آن  /شب جنون، شب تاریک و سرد دربدری 
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 (17:4394و رفتنت به كجا را نظاره میکردم  )انصاری، /من این حوالی و دیج از جنون و سردردم 

 حروف اضافه در این شعر در جایگاه خود به كار نرفته است: 

 طرفتر از تلفنانتظار كسی آندر 

 در انت...هایِ تو را های هایِ زن، از درد

 ( 99:4394)موسوی،                                                                                    

این تغییرات زبانی یادآور عقیدۀ فرمالیستها به تمهیدات است. تمهیدات از نظر آنان عبارت بوده از صدا، صور خیال، 

زدایی مشخص میشد كننده و آشناییگ، نحو، وزن، قافیه و كل عناصر ادبی صوری. در وجود دو شگرد غریبهآهن

آنچه مشخصج زبان ادبی بود و آن را از سایر صور سخن متمایز میکرد، این است كه زبان معمول را به روشهای 

فشرده، تحریف، موجز، دزیده و واهدونه دونادون تغییر شکل میدهند. زبانِ معمول زیر فشار این مسائل تقویت، 

 (؛ این زبان غریبه و با دنیای مألوف ناآشنا است.7:4349میشد )ایگلتون، 

مدرن از جمله كلمات بیگانه و خودساخته و در این غزل از فاطمه اختصاری، بکاردیری ویژدیهای زبانی غزل پست

درن كمک كرده است. تصاویر شکنجه و حالتهای مریختن نحو زبان، به توصیفهای آشفته در غزل پستبه هم

 مدرن نشان میدهد:   اضطراب، تغییر ویژدی غزل عاشقانه و عارفانج كهن را به غزل اجتماعی و سیاسی پست

 Bتا  Aچهار دسته شدیم از دروه  

 مُردیم بعد بیخوابی همه« B»دروه 

« Aمن بودم و سه تا سرباز «یک 

 داز تماممان خفه دشتیم در اتاقک

 شروع شد عملیات فوق جاسوسی

 به اشکال فوق ناموسی!« دوA »نفوذ 

 و در نتیجه تلف دشتن تمامیمان

 پس از بروز مرضهای فوق ویروسی

 میان كورۀ هفت« سه»دروه سوختج 

 به آتش هم مردن، بدون حتی نفت

 سوخته راعقب زدیم جسدهای نیمه

 «چرا؟»سؤال كرده شدیم از میان دود: 

 برهنه میان دودالی هایو الشه

 پر شده بود از تجسم خالیكه نیمه

 (47:4394)اختصاری،                                                                         

ومرج ادبی و شعری و نشانج انحراف به نظر میرسد كه وجوه مثبت و منفی نیز دارد. پریشی در نگاه اول هرجزبان

ان ادبی و رسمی شعر را كنار میگذارد و زبان محاوره و شکسته را به كار میگیرد. در این شعر كه شاعر داهی زب

 بخشی از آن تضمینی از یک ترانه است، شکستگی كالم در برخی كلمات دیده میشود:

 كه قافیه غلطه میدونم]

 اما به خدا

 هاجعبج كلوچه رو
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 هاكوچهدیوارای رو 

 دذاشتم ت پیغومواسه

 كه[

 (15:4394)موسوی،                                                                     

با مواجهه با این موارد به دلیل نزدیکی به زبان مخاطب، او احساس نزدیکی بهتر و بیشتری با شاعر میکند و شاید 

 آنچه را كه در ضمیر شاعر هست بهتر بفهمد.

: برای دسیختگیهای آوایی در این شعر دسستن عمدی واهه كه تغییر در نوشتار آن را به وجود دسیختگی آوایی

دریزی هنجاردریزی نوشتاری و خودسانسوری را نیز نشان آورده به چشم میخورد. از لحاظ معنایی این شگرد فرم

 میدهد؛ زیرا این شگرد بر واهدان ناسزا اعمال شده است: 
 ه میشود دهنمهرزۀ كثا... یکهو بست

 افتمهرزۀ كثا... یکهو توی جعبه می

 (419:4394)موسوی،                                                                                                          

ارد: تعبیر مدرن وجود داین ویژدیها بیشتر در قالب دسیختگیهای تصویری در غزلهای پست: دسیختگی تصویری

 ف از هنجارهای عادی كه عموماً با تشبیهات دور از ذهن و خالقانه همراه است.و تصویرسازی غیرمتعار

بود و سییییاعییت بییاد       بر  نیییه ا  درسییییت ثییا

 ای كییتییابییی را،تییو در قییطییاری دییم كییرده 

كرد،          هم بییه دزدی  ت م مردی را   و زن كییه 

 سیییییؤال كیییردم آن اتیییفیییاق آبیییی را 

 

 كه ایستاد اینجا، حرف زد، به راه افتاد 

 ب دور از باد!قطار دور از دست و كتا

 ای از آن، نشان عشق نهاد...به روی دوشه

 سؤال كردم دریا كی اتفاق افتاد؟

 (44: 4379)میرزایی،                               

شاعر كلمه یا عبارت تکراری را در جایگاه نشانه به كار میبرد تا مخاطب با تفکر دربارۀ آن، به درونمایج برجسته و 

آن را (s.o.s) مد نظر ادیب كه در اثر نهفته است، پی ببرد. در این شعر، با دادن حجم و شاخص مکانی به عبارت 

 اند:تصویرسازی كرده

 دِلی از تو(s.o.s) چهار بطری اِس اُ اس ِ

 «در انتظار دودو»چهار سال نشستن 

 هیجانبه آب دادن یک مشت حرف بی

 ادامه دادن با آدم بدون زبان

 (4: 4394)اختصاری، 

 (49: 4396)موسوی، همیشه دریه نموده است تا ترن رفته است  /خدا كند نرسم پس بخواب ساعت شوم  

است. شاعر از عشق و نفرت و مرگ و سالم و خدا در كنار هم ولی در این بیت فرم درونی و معنا نیز از هم دسسته 

 در تضاد با هم صحبت میکند. دسیختگیهای زبانی و تصویری و معنایی با یکدیگر تلفیق شده است:

   but I love you مرگ، خدا، مرگ بر...hello  We hateكه عاشقم... كه           …How are youالو سالم 

 (43: 4396)موسوی،

 مدرنسرای پستدر این غزل از سیدمهدی موسوی، كامالً تغییر فرم غزل سنتی به ساختج ذهنی و قلبی غزل

مشهود است. شاعر با دستکاری قافیه، ردیف، كلمات، تصویرهای ذهنی و مفهومهای ساختگی غزل جدید را ساخته 
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نامتقارن بودن دو طرف غزل و دو مصراع است. شگرد بکاردیری كلمات بیگانه و خودساخته حتی باعث نامیزانی و 

 آن با یکدیگر شده است:

 و بعد چیز عجیبی كه قلب... یعنی چه؟                              كشیده شد از روحم، و زن كه با انبر...

 دُردُرچیز نبود                            و من كه تب شدم و تب كه كرم و و من سوختم از... از چه... هیچ

 هام پرت شدند                                  و من كه باختم از خود... و بعد كل دكورورق ورق شدم و واهه

 O behind the door !…مدرن!! شدم                              نقاب هیچ سر هیچ عوض شدم، شبحیت! پست

 رسیدن جلو پشت سوسور without Running                    و اتفاق كه در اتفاق پیچ خودم                     

We live                           اینهمه یکدف... اِ... اِ... نرو بردردWe hate ...مرگ، خدا، مرگ بر ،but I love 

you             
 خوردم سر with the gameرتفاع غزل دو تا پرنده شبیه دو تا پرنده فقط                                      از ا

 و بعد مرگ شدم یا كه بودم و یا... یا...                               و بعد هم كه الو... الو! دوش میکنی دكتر؟!

 (35: 4396)موسوی،

آشفتگی زبانی و محتوایی شعر در جمالتی كه بین مسائل و مباحث دردیر و معلق هستند، مشخص میشود. شاعر 

های شخصی و اجتماعی دردیر است. از نوشابه میگوید و كالم را بسط میدهد و به ادكلن و بین مدرنیته و دغدغه

موی فرفری میرسد. از وكیل داددستری میگوید كه نمادی از مشکالت شخصی و اجتماعی است و پس از آن 

 آورد كه نمادی از عشق است.مجنون را به زبان می

 وقت مثل شما جا نمیخورمآقا نمیخورم                                 من هیچ نوشابه كه میخوری؟ نه

 یک هیچ ادكلن زده با موی فرفری                                     شاید وكیل پایه یک داددستری

 ن مجنونآپارتمان، ویدئو، عکس مرد، تلوزیون                                   چه مرددی قشنگیست بود

 (39: 4396)موسوی،

را « فرای»درایی این دسیختگیهای تصویری و معنای كه داهی پیامدشان دسست زبان نیز هست، تا حدودی فرم

هم نشان میدهد. در شالودۀ فرمالیسم فرای مفهومی از سرشت و فرهنگ بشر نهفته است كه ادبیات را تقلیدی از 

تمدن، فرایند تولید صورتهای انسانی خارج از طبیعت است. این تمدن  رؤیای كلی بشر میداند و نه تقلید جهان.

كه غایت كار انسان است از میل زاده میشود. ادبیات، هم این غایت را نشان میدهد و هم آن را مجسم میسازد 

(Fry,1957:119 این تعریفات همان رؤیاها و ذهنیات چشمگیر و قابل .)مدرن را نشان مشاهده در غزل پست

 میدهد كه محتوای آن را برجسته میکند. 

مدرن دامن زده است. مقصود از آن، جریان سیال های سیالیت ذهن به دسیختگیهای تصویری در غزل پستشیوه 

مدرن شده است. در جریان سیال ذهن نویسی وارد غزل دهج هفتاد و هشتاد و پستذهن است كه متأثر از داستان

 «ساسات، خارج از دایرۀ آداهی اولیه وجود دارند و بصورت جریانی سیال آشکار میشوندها و احها، اندیشهخاطره»

ر های سورئالیستی دتأثیر سورئالیستها است. نشانه(. جریان سیال ذهنی نیز تا حدودی تحت 7:4376)حسینی،

 دارد، اما این حقیقتها مدرن چنین است كه این غزل با آنکه ماهیتی واقعی و برآمده از حقایق متن جامعهغزل پست

ت مدرن تا حدودی بصورسورئال و فراواقعی روایت میشوند. تصویرسازی فضاها در ادبیات پست»بیشتر بصورت 

آمیز و مسخره، اتفاقهای اطراف را در اثر خود پریشانه است و نویسنده میکوشد با دیدی جنوناسکیزوفرنی و روان

 (.63:4349)انصاری، « تصویرسازی كند

 افکار مشوّش شاعر در این شعر مشهود است: 
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 به قلب سنگی دیوار میکند شلیک

 فشنگ كاغذی!!! و بوی احمق باروت

 تالش میکند انگار تا عوض بکند

 كه مشت میزند اما به دختری كه سقوط

 های زمینمیفتم از باال روی دریه

 (.44 _ 49: 4394)میزبان،               یواش میروم از هوش كه كسی هی سووووت...                         
 

سوم غزل:     شتاری مر شکل نو شاعر   ح( تغییر  شتاری وجود دارد.  در این غزل از الهام میزبان، هنجاردریزی نو

غزل را چرخانده و بصورت افقی نوشته و مصراعها را كوتاه و بلند كرده است. این تغییر فرم به دلیل ظاهر خای،      

 ذهن خواننده را به خود مشغول میکند. جلوۀ زیبایی دارد كه
 

 
 (.43 - 46: 4394: تغییر شکل نوشتاری مرسوم غزل )میزبان، شکل

 

آمده یادآور هنجاردریزی وجوددر این شعر دسستگی زبانی در زمینج واهه ترسیم شده است. تقطیع واهدانی به

 نوشتاری است.

شعر مفاهیمی را كه در خواب است بیان میکند و سپس شاعر در ابتدای خ( شکستن مرز میان حقیقت و وهم: 

فضای شعر و منظورش را به سمت دنیای واقعی میبرد كه حقیقت وجود دو پرنده و صحبت دو كودک را با زبان 

بچگانه برای خواننده آشنا و ملموس میکند. دفتار با زبان بچگانه در این شعر نقطج رسیدنِ وهم به حقیقت برای 

 شعر است: شاعر و مخاطب

 ببین دوباره مرا در خودت كم آوردی          

 ام توی خواب هذلولیكه ضلع دمشده

 من آن سه نقطج دیجم پس از مربعها

 كه میرسد به تو از این روابط طولی

 بام میفتنددو تا پرنده كه از پشت

 «ندمو كشتی؟ چال؟ همین جولی؟دو تا پل« »شبیه بچگیای من و تو هی مردن»دو تا پرنده در این اتفاق معمولی ی 

 (61:4341)اختصاری،                                                                                                 
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ذهنیت و تصمیمهای خیالی شاعر در رفتن و حدس اتفاقهایی كه بعد میفتد، ترسیم شده است. اعمال ماورایی و 

 س و حقیقی جلوه داده میشود.آمیز، ملمواغراق

 من میروم ماندست اما آن كسی كه

 غم را كشیده ساكن امسال كرده

 ( 35:4396)موسوی،                                                                                                                    

مخاطب، ظرف مکان  پیچیده كردن موضوع و دردیر كردن ذهن»شاعر برای د( شکستن ظرف مکان و زمان: 

 «و زمان را شکسته و روایت خود را مدام در مکانهای دونادون و در زمانهای دذشته و اكنون و آینده شناور میسازد

(. نوسانهایی كه در مکان، زمان، حالت، حقیقت، ماورا و حركت واقعی و محسوس شخص در 61:4349)انصاری، 

ا در ارتباط با شخصیتهایی كه در شعر به آنها اشاره شده، شکسته آنها تصویرسازی شده است، ظرف مکان و زمان ر

 است:

 سه كاردر وسط شعر راه افتادند                                       یکیش رفت به دنیای آرزو و كتاب

 یکیش رفت در آغوش دختری در خواب                             یکیش رفت خیابان در انتظار جواب

 ( 16:4343)موسوی،                                                                                                                                

بکاردیری كلمات مدرن و سنتی از عناصر كاربردی دنیای بیرونی كه مرتبط با دنیای متجدد و ذ( تنوع واژگانی: 

روشنی از این ویژدی غزل پست مدرن در ها و سایهآورد. نشانهسنتی هستند، تنوع واهدانی را به وجود می

دسیختگیهای تصویری نیز به چشم میخورد. در این ابیات بکاردیری كلمات روغن داغ، فلفل، لواش، لزج، و چنگال 

 كاربرد هستند:در یک محور معنایی قرار دارند، ولی به دلیل نداشتن جلوه و بار معنایی ادبی، در شعر كم

 میشود من را روغن داغ از تو میریزدمادرم سرخ 

 سفید، بر تنم فلفل سیاه بپاشدر سرم خوابهای نیمه

 پدرم در لواش میپیچد، دوشتم را كه قرمز لزج است

 چند چنگال میرود به تنم، میکند هیچی مرا كنکاش

 (31: 4394)موسوی،                         

 این تنوع واهدانی در بکاردیری كلمات دارای بار منفی بیشتر است: 

 (17:4394)انصاری،           عقل و خرد هم ظاهراً در مغز یابو بود  /مثل نی قلیان خر و زرافه دامبو بود! 

 

 گیرینتیجه
 برای بیان مضامین و وحصریحددهندۀ این است كه این قالب ظرفیت و توانایی بیبه وجود آمدن انواع غزل نشان

ای است دردانی قالب غزل از هنجارهای دیرینهمدرن رویدریزی در غزل پستموضوعات دونادون دارد. اصل فرم

 كه برای آن تعیین كرده بودند.

 مدرن را فراهم میکند:دریزی در غزل پستچند ویژدی برجسته زمینج اصلی فرم

 شناخته شده منعکس یا بیان نمیشود.تصویر، مضمون، و احساسات آنطور كه هست و 

 به دلیل دستکاری عمدی محتوا و فرم، این دو عنصر ناتمام میماند یا به نظر مخاطب چنین است.

آزادی در بکاردیری كلمات و عبارات و اصطالحات رایج در زبان باعث برداشتن محدودیتهای زبان فاخر ادبی شده 

 است.
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رن وجود دارد كه هنجاردریزی نحوی در مبحث تصرف در دستورزبان بسیار مدانواع هنجاردریزیها در غزل پست

 به چشم میخورد.

مدرن در زمینج دسیختگیهای زبانی است. بکاردیری كلمات پریشیها در غزل پستجلوۀ اصلی بازیهای زبانی و زبان

معنایی  ه وجود آمدن دسیختگیخودساخته، ناتمام دذاشتن نحوی مؤثر بر معنا، نبود فعل، پریشانی زبانی مؤثر بر ب

ها و دستورزبان ادبی، صرف زمانی جمله و فعل، ریختن سازهو تصویری، شکستن مرز میان حقیقت و وهم، به هم

بکاردیری اصوات برای تولید آواهای دونادون عجیب در بطن جمله و تغییر شکل نوشتار مرسوم و متعارف از جمله 

 مدرن هستند.غزل پست پریشیها دربازیهای زبانی و زبان

 های دستوری و فنی درون زبان را نشان میدهد. بکاردیری شگردهای زبانی دونادون، تغییر رابطه

مدرن عبارتند از: دسیختگیهای زبانی، دریزی در غزل پستهای فرمهای پژوهش نشان میدهد مؤلفهیافته

از نحو، تغییر شکل نوشتاری مرسوم غزل، ناتمام دسیختگیهای تصویری، تغییر ناهنجار قافیه و ردیف و انحراف 

تمام دذاشتن نحوی مؤثر بر معنا، نبود فعل، پریشانی زبانی، شکستگیهای واهدانی، كلمات خودساخته و جمالت نیمه

قبیل. از لحاظ تصویری و معنایی مضمون عاشقانه و عارفانه و قالب موزون و ساختار یکپارچه و مواردی دیگر از این

ها و ویژدیهای پسامدرنیسم در آن جای درفت. محتوای برجستج غزل زل معاصر به كناری نهاده شد و اندیشهدر غ

 مدرن در راستای این است كه شاعر در شعر برجسته نشود تا در معرض قضاوت و شناخت قرار نگیرد.پست

ریشیهای پو دسیختگیها میشود. زبان مدرن، دردیر ناهنجاریهااز لحاظ ساختاری و زبانی خواننده با دیدن غزل پست

این غزل كه با تغییر در نحوۀ ادای مطلب در ظاهر و شکستن كلمات و تغییر بخشی از شعر به محاوره و عامیانه 

مدرن تالش شاعر برای شکستن تابوهای نشان داده میشود. مبارزه با سنت و عادت در ساختار و محتوای غزل پست

اند دستکاری هایی را كه همواره صحیح بودهف و مفاهیم پركاربرد و ساختارها و سازهادبی است. او مالكهای صر

مدرنیسم در اشعار بشارتی، نجفی، میرزایی، سیدمهدی موسوی، های غزل پستمیکند. در بخش زبانی و ادبی نشانه

كلمات خودساخته،  فاطمه اختصاری، انصاری و الهام میزبان بصورت دستکاری ردیف و قافیج غزل، بکاردیری

نامفهوم، و بیگانه، تصویرسازیهای عجیب و بدیع، بیان تخیل و خواستج شاعر در جمالت غزل، انحراف از قواعد 

 نحوی، آوایی و نوشتاری و دستورزبان فارسی است. 

 

  نویسندگان مشاركت

انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی یاسین كاكاوندسركار خانم دكتر   است.شده استخراج بروجرد

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان یاسین كاكاونداند. آقای بوده مطالعه این

به عنوان مشاور اله غ منیری و آقای دكتر حجتبه عنوان استاد راهنمای دوم محمدرضا روزبه دكتر اند. آقای داشته

 مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تالش حاصل

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه علوم انسانی پژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهآزاد اسالمی واحد بروجرد 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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