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Abstract
The subject of literary genres and Persian poetry is one of the important debates that has not yet
been properly represented or scientifically examined and analyzed. Lyrical literature is the most
widely used type or genre in Persian poetry. In the twentieth century and following the profound
changes in the foundations of contemporary Persian poetry, lyrical poetry appeared in another form
called the school of Romanticism. Then, with the loss of old lyrical genres, it has acquired new aspects
and structural and content types. Therefore, this qualitative research has reviewed and examined the
definitions of lyrical literature and its evolution with a descriptive-analytical method. In another
section, the course and extension of lyrical literature in the form of the all-encompassing and
"extended" school of Romanticism has been studied and represented. Also, the way Iranian and
Western critics and experts perceive this type of literature and its changes have been analyzed in this
research. Moreover, due to the change in the view of this type of literature and the elimination of its
classical types (satire, riddle, conundrum, habsieh -prison letter, praise, etc.) in contemporary poetry,
it is worth researching the connection between the emotional mind of contemporary poetry and
romanticism with this type of literature. It is good to know what a new look Romanticism has given
to lyrical poetry and what dominant and repetitive developments has created in this type of literature.
On the other hand, since Persian ghazal has been considered as a full-fledged mirror of the type of
lyrical literature, by studying the lyrical mentality of the new lyric poetry, new and different
components should be found in contemporary lyric poetry.
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چکيده
موضوع انواع ادبی و شعر فارسی از بحثهای مهمی است که هنوز به طور شايسته و علمی بازنمايی و نقد و تحليل نشده است .نوع
يا گونة ادبيات غنايی در شعر فارسی از پرکاربردترين نوعهای شعر فارسی است .شعر غنايی در لباس ديگری بهنام مکتب رمانتيسم
رخنمايی میکند و ضمن از دست دادن گونههای غنايی قديم ،دارای وجهها و گونههايی جديد ساختاری و محتوايی شده است .بدين
منظور در اين نوشته که پژوهش کيفی است ،با روش توصيفی -تحليلی به مرور و نقد تعاريف ادبيات غنايی و سير تطور آن پرداخته،
در بخشی ديگر نيز سير و امتداد ادبيات غنايی در قالب مکتب فراگير و «گسترشيافتة» رمانتيسم بررسی و بازنموده شده است .چگونگی
برداشت منتقدان و صاحب نظران از اين نوع ادبی و تغييرات آن ،در اين پژوهش نقد و تحليل شده است .همچنين بهدليل تغيير نگاه به
اين نوع ادبی و حذف گونههای کالسيك آن (هجو ،چيستان ،لغز ،حبسيه ،مدح و  )...در شعر معاصر ،شايسته است پيوند ذهينت عاطفی
شعر معاصر و رمانتيسم با اين نوع ادبی نيز پژوهش شود؛ اين که رمانتيسم چه نگاه تازهای به شعر غنايی بخشيد و چه تحوالت غالب
و پرتکراری را در اين نوع ادبی نمودار ساخته است .از سوی ديگر ،چون غزل فارسی را آينة تمامنمای نوع ادب غنايی برشمردهاند ،با
مطالعة ذهنيت غنايی غزل نو بايد مؤلفههای نو و متفاوت از پيش را در غزل معاصر نيز بازجست.
کليدواژهها :نوع ادبی ،غزل معاصر ،غزل رمانتيك فارسی ،تغيير ژانر.
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 .1مقدمه
غزل را ماندگارترين و پرکاربردترين قالب شعر فارسی بايد دانست؛ داليل اين جاودانگی متعدد است .زايايی و پويايی و
حرکت در مسير تغييرات زمانه و نمودارسازی عواطف فردی و جمعی دورههای مختلف تاريخ ادبی و اجتماعیِ فرهنگ ايرانی
سبب تحول ژانرهای ادبی (از جمله تحول ،تغ يير ،نوآوری ،دگرگونی ،حذف و ترکيب و )...در عناصر ژانرها شده است .اين
تحوالت عديده در ادبيات غنايی و وجه غالب آن يعنی تغزل در دوران معاصر چشمگير و درخور بررسی است .شعر فارسی
در سيطرۀ چند نوع ادبی غالب است که در دوران معاصر به شکلهايی تغيير ژانر را در حيات آنها مشاهده میکنيم؛ مثالً ژانر
کالسيك حماسی در شعر کهن فارسی ،در شعر معاصر با تغيير و ادامة حيات به «وجه حماسی» در شعر اخوان ثالث و نثر
دولتآبادی و زبان شعر شاملو و البته ]آرش کمانگير[ و ديگرانی چند تجسمی دگر يافته است (ر.ك :زرقانی و قربانصباغ،
 ،) 346 :1395يا غزل که قالب مناسب تغزل است ،در شعر دوران قاجار و اوان مشروطه برای بيان شعارهای ادبيات کارگری
به کار رفت.
در اين پژوهش ،اين مسئله بررسی شده است که «تغييرات هشتگانة ژانری» مد نظر اَلستر فاولر در جريان و گفتمانهای
غزل معاصر چگونه رخ داده و اينکه نقش رمانتيسم و غزل نيمايی در اين ميان چه بوده است؟ در واقع بايد گفت ،انواع ادبی
به بنبست و حذف دچار نمی شوند و ضمن تغيير و تحوالت مختلف ،به حيات خويش در دو شکل کلی مختصرشده يا
گسترشيافته ادامه میدهند« .ترکيب و تجميع ،نوآوری موضوعی ،اشتمال ،تغيير کارکرد ،تغيير بيان و اختالط و بيان متقابل» از
جمله تغييراتی است که ژانرها میتوانند تجربه کنند .برمبنای نظرية ژانر (همان) میتوان تغيير و تحوالت ژانر غنايی در غزل
معاصر را ذيل عنوانهای اين نظريهها بررسی کرد .انواع در ادبيات ما ،سه يا چهار نوع اصلی (حماسی ،غنايی ،تعليمی و نمايشی)
که نوعی حصر عقلی دارند ،مطرح شده است و تعريفهای اصوالً تکراری باعث شده آثار همگی ذيل يکی از اين گونهها قرار
بگيرند و زيرگونهها بدون تحليل و به شکل ثابت ذيل همين گونهها هستند .از آنجا که اين بحثها با متون مختلف تطبيق داده
نشدند ،اساساً به چالش کشيده نشده اند .حال آنکه مفاهيم تئوری تا با مباحث عملی در متون همراه نشوند ،راهی به دِهی
نخواهند برد؛ يعنی ما بايد مباحث تئوری خود را با متون تبيين و اثبات کنيم (سلطانمحمدی و ديگران .)101 :1395 ،ازهمينرو،
تودورف توصيه میکند :انواع که به صورت نظری استنتاج میشوند ،بايد به وسيلة متون تأييد شوند» (اسکولز.)182: 1383 ،
از ديدگاه زرقانی ،بايد « نوع غنايی را آن نـوع ادبی تعريف کرد که در آن هدف نخستين شاعر ،گزارش عواطف درونی
در صورت بيانی زيبا باشد .دايرۀ اين عواطف بسيار گسترده و در عين حال متنوع است .از احساسات عاشقانه و تغزلی گرفتـه
تا عواطف اندوهگينانه ،همدردانه ،خشمگينانه ،طربانگيز ،تمسخرآميز و همة احساسات فردی و اجتماعی ديگر» (زرقانی،
 .)92 :1388تمام اين موضوعات را میتوان در غزل معاصر مشاهده کرد؛ مهم اينست از دريچهای ديگر تحوالت عميق اين
عواطف و ب يان آن را بررسی کرد .با اين نگاه که نوع غنايی در غزل معاصر چه حاالتی را تجربه کرده ،اين مطالعه شکل گرفته
است .غزل معاصر حدود ده جريان و گفتمان يا دوره داشته است که اين جريانها صورتهای مختلف تغييرات ژانر غنايی را
در دوران معاصر تجربه کردهاند .در اين مطال عه جريان غزل رمانتيسم و غزل نو بررسی شده است؛ اينکه حياتبخشی ژانر
غنايی در عصر ما مديون و وامدار جريان رمانتيسم و غزل رمانتيك و غزل نو است ،بهشکل مجزا و دقيقتر کاويده میشود.
 .1.1پيشنيۀ پژوهش
از جمله آثار مهم در زمينة نقد غزل معاصر عبارت است از :سير تحول غزل از محمدرضا روزبه ( )1379که نويسنده در
اين کتاب غزل مشروطه تا انقالب  57را با تقسيمبندی روشمندی بررسی کرده است .غزل مشروطه ،غزل سنتی معاصر ،غزل
ميانه و غزل نو هرکدام در يك فصل با بررسی سرآمدان آن و وضعيت کلی هر جريان به شکل مختصر آمده است.
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کتاب بررسی سير تحول غزل معاصر از حسين مافی ()1398؛ کتاب جريانشناسی غزل شاعران جوان استان فارس در
سالهای پس از جنگ از محمد مرادی ( )1393و کتاب نحو ديگر غزل از مهدی زارعی ( )1394آثاری هستند که به
جريانشناسی و نقد و بررسی قالب غزل به شکل مستقل پرداختهاند.
غزل معاصر در برهه های متعدد سبك و طرز متفاوتی از خود بروز داده است؛ گاه غزل صرفاً در تقليد از زبان و محتوا و
صور خيال غزل سبك عراقی بوده و تکرار آن (نك .مافی 69 :1398 ،به بعد و عالی عباس آباد 118 :1391 ،به بعد و طاهری،
 48 :1393به بعد)؛ گاه به سبك و سياق غزل هندی رفته؛ گاه آميخته به مکتب رمانتيك (زرقانی 1394 ،و مافی-91 :1398 ،
 ،) 116زمانی نيز به شکل محدود و اندك نزد دو سه شاعر و چندين غزلشان درصدد دست يافتن به «غزل نيمايی» و گاه نيز
متأثر از زمانه و شعر جهان در فکر دگرگونه شدن به وادی غزل «سپيد» و دهة هفتاد (رك .زهرهوند )391 :1395 ،نزديك
میشود و فضاهای زبانی و فرانوين را سرلوحه قرار میدهد.
از منظر تحقيقات و مطالعات ژانری نيز کتاب «نظرية ژانر» (نوع ادبی) (زرقانی و قربانصباغ )1395 ،از جمله آثار برجسته
و تحقيقات راهبردی اين زمينه است که با رويکرد تحليلی و تاريخی بستر و سير تطور و تحول نظريات دربارۀ ژانر را در
ادبيات و فلسفه مطالعه کرده است .نگارنده در بخش پايانی اين مقاله به تغييرات هشتگانة ژانری در غزل معاصر به اين کتاب
پايبند بوده است .مقالة سلطانمحمدی ،نوريان و طغيانی ( ،)1395با عنوان «چند بحث تازه در باب گونههای ادبی :ژانرهای
ادبی» از ديگر موارد پيشينة اين پژوهش است .مهمترين بحث ايشان اين است که انواع در ادبيات ما ،سه يا چهار نوع اصلی
(حماسی ،غنايی ،تعليمی و نمايشی) است که نوعی حصر عقلی دارند و تعريفهای اصوالً تکراری باعث شده آثار همگی
ذيل يکی از اين گونهها قرار بگيرند و زيرگونهها بدون تحليل و به شکل ثابت ذيل همين گونهها هستند .از آنجا که اين
بحثها با متون مختلف تطبيق داده نشدند ،اساساً به چالش کشيده نشدهاند .حال آنکه مفاهيم تئوری تا با مباحث عملی در
متون همراه نشوند ،راهی به دِهی نخواهند برد؛ يعنی ما بايد مباحث نظری خود را با متون تبيين و اثبات کنيم (سلطانمحمدی
و ديگران .) 101 :1395 ،به جز اين دو منبع ،در ميان تحقيقات حوزۀ غزل معاصر ،هيچ تحقيقی به نوع تغييرات غزل و ارتباط
آن با ژانر و انواع ادبی نپرداخته است.
.2بحث
 1-2تلقي رمانتيكها از نوع غنايي
سير تطور انواع ادبی در ايران و جهان تدريجی و آرام آرام بوده است .همينطور سير تحول تعاريف اين انواع نيز تدريجی
و در خط زمان بوده است .تعاريف و تفسيرها از انواع ادبی و ژانرها تا دوران رواج و اوج و نضج رمانتيك و پسارمانتيك
وضعيتی آرام داشت .با ظهور و اوج گرفتن و فراگي ری رمانتيکها در غرب و جهان ،تلقی از ژانرها بهخصوص ژانر غنايی دچار
دگرديسی و نگاههايی تازه شد .پس از اينکه با تکيه بر نوع نگاه افالطونی و باستانی ،شعری را که «لير» خوانده میشد ،غنايی
قلمداد کردند ،جايگاه نظريات منتقدان و شاعران رمانتيك نيز در خور توجه شد« .رمانتيكها اصل تنظيمی افالطونی و
ارسطويی ِوجهها را با اصل تنظيمی درونمايگانی و تاريخی درهم آميختند» (قاسمیپور .)70 :1389 ،بهمرور زمان نظريات
راجع به اين نوع ادبی تغييراتی پيدا کرد ،به خصوص در دورۀ ظهور و اوج گرفتن نهضت رمانتيسم ،اواخر سدۀ  18ميالدی
و اوايل سدۀ  19ادبيات غنايی مفهوم جديدی از طرف شاعرانی مثل المارتين و هوگو گرفت (فرشيدورد )167 :1373 ،و در
حقيقت عنصرهای احساس و عاطفه ،طبيعتگرايی ،غم و اندوه و نظاير آن بهشکلی شديد و بيش از ديگر مواد و عناصر
شعری ،وارد شعر غنايی شد .در اين بين ،المارتين و هوگو شعری را که گزارشگر احساسات شخصی شاعر باشد ،غنايی
می دانند يا گوته شعری را که از شور و هيجان سرچشمه بگيرد غنايی میخواند (زرينکوب .)108 :1380 ،در زمينة ادبيات
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غنايی بايد به بررسی نظريات شاعران نهضت رمانتيك و پيروان ترانههای غنايی ( )lyrical balladsدر ادب اروپا و کسانی
چون وردزورث و کالريج نيز توجه کرد .اين دسته از شاعران به عواطف و احساسات سرشتی و درونی شاعر عنايتی خاص
داشتند و از درهمآميختن جلوههای طبيعت با وصفهای دلانگيز آن از سادگی و زيبايیاش به زبان شعر همت نهادند .به
اعتقاد وردزورث شاعر موظف است به دو موضوع بپردازد :الف) زندگی روزمره و معمولی مردم به ويژه روستاييان؛ ب)
عواطف شخصی خود .نخستين تحول اساسی که همزمان با دورۀ رواج رمانتيسم در نظرية انواع ايجاد شد ،اين بود که با توجه
به تعريف آنها از شعر و تأکيد بر عنصر عاطفه و احساس ،نوع غنايی در اين دوره اهميت زيادی يافت .از اين رو نوع غنايی
گل سر سبد انواع ادبی در اين دوره شد (فورست .)79 :1375 ،هگل مهمترين جنبة شعر غنايی را اصل ذهنی بودن آن میداند
و معتقد است «باالد» و «رمانس» امتزاج نوع غنايی با حماسی است» (به نقل از ولك .)382 :1374 ،آبرامز بهدرستی اشاره
می کند که در عصر رمانتيسم ،مطابق اين ديدگاه که شعر بيانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است ،شعر غنايی که به
شيوۀ اول شخص نوشته شده بود ،نوع اصلی شعر رمانتيك به حساب آمده و اغلب به عنوان شاعرانهترين نوع از آن ياد شده
است« .من» شعر غنايی دورۀ رمانتيك ،همان «من» ادوار گذشته نيست ،بلکه اين «من» بيانگر ويژگیهای مشخص خود شاعر
و زندگی فردی اوست .شاعر رمانتيك «در پی آفرينش قهرمان و قديس نيست ،بلکه دريچة دل را میگشايد تا احساسهای
خودجوش را بيرون بريزد» (ابجديان ،1388 ،ج  .)28 :7ازاينرو شعر غنايی ،در اين دوره بسيار مهم و دستاورد بزرگ
رمانتيسمها گرديد .البته که سرشت انسانی و بهويژه حس شاعرانة شاعران اين را سبب میشده است که در زمانهای گذشته
نيز نگاهی خاص به زندگی و طبيعت بيفکنند .وصفهای برخاسته از مناظر طبيعت ،ستايش زندگی ساده و بی آاليش و مدح
درويشی و خرسندی ،و سوگ کسان و خويشان ،ترانههای ستايشآميز روستاييان نيز از اين نگاه برخاسته است که ما نمودش
را در شعر کهن فارسی به فراوانی می بينيم .به طور کلی چهار عامل در رشد شعر غنايی در اين دوره رمانتيسمها بيشترين اثر
را گذاشته است .1 :مفهوم جديد تخيّل :ش اعر رمانتيك از بينش شهودی خود در توصيف اشيا استفاده میکند؛  .2مفهوم تازۀ
طبيعت ،توصيف غروب و ماه و پاييز از اين دست است؛  .3ستايش احساسات و شيفتگی نسبت به آن؛  .4جستوجوی امر
ساده و طبيعی و دلبستگی بدان (فورست.)80 :1375 ،
در مجموع در عصر احساس ،عصر پيشرمانتيسم و عصر رمانتيسم« ،اهميتی که شعر غنايی در اين دوره به دست آورده،
موجب شده تا در همان عصر و دوره های بعد ،اين تمايل به وجود آيد که اصوالً شعر يعنی شعر غنايی ،کروچه مدافع اين
چنين ديدگاهی است .غلبه عنصر غنايی در شعرهای مختلف خود رمانتيكها نيز بهخوبی ديده میشود» (جعفری:1378 ،
 .) 328اوگوست ويلهلم شلگل شعر غنايی را بيان موسيقايی هيجان در زبان خوانده است .او معتقد است شعر غنايی بايد
«هيجانی راستين را بيان کند» .او میافزايد که شعر غنايی ،فقط اعيانی را میتواند به کار گيرد که با آن هيجان پيوند دارد (ر.ك:
ولك .) 71 :1374 ،بنابراين رمانتيسم نهضت احيای ژانرهايی مثل :رمانس ،سانت ،حماسه ،باالد ،شعر چوپانی و آوازهاست و
آنچه به رمانتيسم تشخص میدهد ايجاد تغيير در ژانرهاست (زرقانی و قربانصباغ .)211 :1395 ،اين دوره تالش نظريهپردازان
مهم ژانر بر اين بود که «تلفيق و ترکيب ژانرها» را اصلی پذيرفته در نظر گيرند.
 .1.1.2استمرار عاطفۀ غنايي در شعر معاصر
ازجمله مباحث مهم در مطالعات ژانر ،بررسی تغيير و تطور و دگرديسی آنهاست .به اين دليل که وجهها و گونههای غنايی
بر ادبيات ما سايه افکنده است و اين پوشش و سيطره همچنان غالب و ادامهدار است .شعر غنايی معاصر در تغزل و عاطفة
فرديتگرای رمانتيسم و شعر عاشقانه بيشتر از ديگر گونههای غنايی نمود يافته است .زرقانی تحوالت ژانری را در ذيل سه
عنوان «تغيير ،تطور و دگرديسی» بررسی کرده است (زرقانی .)274 :1395 ،برای آشنايی با اين ديدگاه ،به مقايسة يك گزارۀ
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غنايی شعر قديم و غزل معاصر پرداخته می شود .حافظ که از حاصل نشدن کاروبار دلداری و دلدادگی سخن میراند و با
رديف «نشد» ،اين مضمون را در غزل تکرار میکند ،توانسته از خويش جدا شود و به همخانگی دل مخاطب برسد:
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

بسوختيم در اين آرزوی خام و نشد
(حافظ)226 :1381 ،

حافظ عاطفی و احساسی سخن گفته است؛ چون هميشه معشوق جفاکار است و ناز میکند و عاشق ،وفادار است و تمنای
وصال او دارد .در اين مسير شاعر ادامه میدهد که:
بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد
(همان)
ج

همين نشانه و بار معنايی که در فعل «نشدن» ديده میشود ،مضمونآفرين است .اين نشدنها چه در ششصد سال پيش
سروده شده باشد و چه در دوران معاصر و غزل نو ،ذيل مبحث «تطور ژانر» قرار میگيرد .زبان و لحن بيان مهمتر از عاطفه
نمیتواند در ميزان رسوخ و تأثير شعر بر دل مخاطب مؤثر واقع شود:
به خداحافظی تلخ تو سوگند ،نشد که تو رفتی و دلم ثانيهای بند ،نشد
(نظری)14 :1390 ،
باز تکيه و تأکيد شاعر بر نشدن است .نشدن هم از سوی راوی و شاعر است و هم از سوی مقصود و محبوب .نه آن يکی
کامروا میشود و نه اين يکی کامبخش .نه عاشق دل میکند و نه معشوق از گيرايی و جذب جمالش کاسته میشود:
لب تو ميوۀ ممنوع ولی لبهايم هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند ،نشد
(همان)
از اين سنخ نشدنها و نامرادیها و ناکامی ها ،در ادبيات غنايی و غزل فارسی کهن و نو بسيار است که در اين ميان وجه
برتر همان عاطفه و حس شاعرانه است .حافظ در خطاب به «شاهد قدسی که از او میپرسد :چه کسی دانهات میدهد و نقابت
را میکشد» ،چنين ادامه میدهد:
هر ناله و فرياد که کردم نشنيدی پيداست نگارا که رفيع است جنابت
(حافظ)32 :1381 ،
اين موتيف و مضمون در غزل معاصر چنين رخ میدهد:
چون سنگها صدای مرا گوش میکنی سنگی و ناشنيده فراموش میکنی
(فروغ فرخزاد)43 :1375 ،
غزلسرايی ديگر اين مضمون «نشدن» ديرينه و دامنهدار را در يك بيت از غزل به زيبايی بيان کرده است:
بعد از هزار و يك «نشد»؛ از يأس خواستم خيّام روزگار تو باشم ولی نشد
(طريقی)60 :1396 ،
بسياری از غزلهای فارسی قديم و معاصر قدرت همراهی با ساز موسيقی را نداشتهاند ،اما قدرت تأثيرگذاری زبان و
مضمون شعر بر مخاطب سبب غنايی شدن آنها شده است .سخن هانس هيرش شيدر که شعر غنايی فارسی را تأليف و
ترکيبی ميان شعر دينی و شعر دنيوی و ميان عشق آسمانی و عشق زمينی میداند و مؤسس آن را نيز ابوسعيد ابوالخير می
شمارد ،سخن بهگزافی نيست و درست مینمايد» (پورنامداريان .)36 :1383 ،ديدرو با ذکر اهميت عاطفه و نبوغ در سرودن
و آفرينش شعر اين هنر را بيان هوشمندی از تصويرهای ويژه میداند« .به نظر ديدرو فقط آدمی باعاطفه و احساس و نابغه
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که خود تحت تأثير نشانههای مؤثر بر احساس قرار میگيرد ،میتواند شعر را بيافريند .او مالك و معيار عظمت شعر را مسائل
شديد شخصی میداند» (ولك .) 96 :1374 ،الهارپ برای عاطفه اصالت قائل است و شعر را نيازمند گرمای درونی شاعر و
سرزندگی و حيات او میداند؛ يعنی برای حس عاطفی در ايجاد آفرينش شعر ،جايگاهی ويژه قائل است» (همان .)115 :هردر
عقيده دارد که « شعر هنر عاطفه است .بيان و نيرويی است که بر مخيّله تأثير میگذارد و از بقيه هنرها جداست .او برای شعر
غنايی جان و حرکتی قائل است که با خواندن ،آواز بلند و تصنيف ،آشکار میشود .از نظر هردر با آواز خواندن و بلند شعر
گفتن میتوان در درك احساس آن کمك کرد« .شعرهای غنايی را بايد بلند خواند .جان و حرکت و حيات آنها با اصواتشان
پديدار میشود .شعر غنايی بيان کامل عاطفه يا بازنمايی زبان به خوشنواترين وجه است .نخستين فرزند عاطفه ،خاستگاه
شعر و نطفة حيات آن است» (ر.ك :همان.)246 :
اين عاطفه هم میتواند شخصی و فردی باشد ،هم عاطفهای جمعی يا دردی و احساسی مشترك ميان افراد جامعة شاعر.
وقتی شعر شخص را به تأمل و تفکر وادارد يا بر عاطفة ف ردی يا جمعی تلنگر وارد کند ،اين شعر غنايی است .غزل معاصر
اين خاصيت را داشته است که با رويکردهای گونهگون صداهای متعدد فردی و جمعی را نمايان سازد.
 .1.1.1.2استمرار مفهوم بنيادين عشق در غزل معاصر
عنصر اساسی و مهم در تأثيرگذاری شعر و به خصوص نوع غنايی ،عاطفه و احساس است و در کنار اين دو عنصر ،نيروی
عشق که مکمل تأثيرگذاری بر مخاطب است .تمام همت شاعران و نويسندگان عارف و عاشق بر وصف همين مفهوم مقصور
بوده است .ضمير دل و اسرار مکتوم درون انسانها به وسيلة شعر و شعار عشق نموده میشود .سلسلهجنبان بسياری از حوادث
و رخدادهای خلقت نيز از کششی ناشی میشود که حکيمان اين کشش را عشق میدانند« .در قسم غنايی غالباً عاطفهای
حقيقی زمينه و انگيزۀ شعر را رقم میزند و به همين سبب است که شعر عاشقانه بيشتر به شعر ناب نزديك میشود و از
مفهوم شعر در مقام صناعتی که با کسب مهارت در آن بدون نياز به احساسی میتوان دربارۀ هر مفهومی شعر گفت ،دور
میشود» (پورنامداريان.)53 :1380 ،
اين نوع شعر عاشقانه فارسی با چشمپوشی از منظومه هايی؛ چون :خسرو و شيرين ،بيژن و منيژه ،ليلی و مجنون و ...بيشتر
در قالب غزل شکل گرفته است .واژۀ غزل نه تنها از نظر معنی ،به مضمون و ماية عاشقانة شعر اشاره میکند ،بلکه به وجود
آورندۀ قالب و صورت خاصی که شعرهای عاشقانه در آن بيان میشود نيز هست .غزل شهيد بلخی ،رودکی ،منجيك ،ترمذی،
دقيقی ،کسايی ،انوری ،ظهير ،سنايی ،عطار ،سعدی ،حافظ و مولوی اين ميراث گرانبهای عشق را در غزل دست به دست و
سينه به سينه با زبانها و بيانهای متفاوت نقل کردهاند و شعرای غزلسرای معاصر نيز با درسگيری از شاعران گذشته بهخوبی
توانستهاند وديعة عشق را بر دوش غزل خويش بنهند:
الهامگر طبع سخنور همـه عشـق اسـت

عشقی چو نباشد سخنی باز نمانده است
(توللی)414 : 1386 ،

ای عـشق هـمـه بـهانـه از تـوســت

من خـاموشـم اين تـــرانه از توســت
(ابتهاج)49 :1371 ،

الهامبخـش من تويـی و شـاعرت بی تو

از طبع چون آب و غزلهای روان خالی است
(منزوی)212 :1390 ،

فـوت و فــن عشـق بـه شـعـرم ببخـش تـا نـــشـود قـــافــيه انـــديـــشتــــر
(امينپور)42: 1389 ،
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 .2.2ريشههاي رمانتيسم ايراني
نويسندۀ «هفتاد سال عاشقانه» ضمن نشان دادن مبانی ذهنيت غنايی شعر نيمايی ،به بررسی رمانتيسم نيز پرداخته است .او
رمانتيسم ايرانی را ماهيتاً دچار معضلی میداند که در نوع اروپايیاش نيست« .رمانتيسم گرايش زيباشناختی است که با تأکيد
بر آزادی از هر محدوديتی شناخته میشود بر فردگرايی مبتنی است و به ذهنگرايی غريب و دور و آرمانی و بديع و برجسته
و طرح رؤيای گذشته و طبيعت و کودکی عالقهمند است .هستی را در پرتو ناخودآگاه مینگرد و در حقيقت طغيانی عليه
خرد جزمی است» (مختاری .)103 :1378 ،اين محقق و مترجم« ،طبيعت»« ،رؤيا» و «عشق» را در نزد رمانتيكها برجسته
میداند .رؤيا را اقليم هماهنگی درون و برون رمانتيكها میداند ،جايی که ذهن ناسازگاری هستی را تعديل میکند .با برقراری
رابطة ذهنی ميان آنچه می خواهد و آنچه نيست .تنهايی و انزوای اجتماعی را چاره میکند .رويکرد شاعر رمانتيك به دورۀ
معصوميت کودکی و طبيعی و رؤيايی تصاوير سحرآميزی را که از ناخودآگاهش برمیخيزد بهويژه در سيمای طبيعت و معشوق
بازتاب میکند» (همان .) 109 :آن سوی کوه و دريا و جنگل و مهتاب و شب ،زنی هست که شاعر رمانتيك را از رؤيايی عشق
و عالم احساسات عاشقانهای که «روسو» وصف میکند به در میآورد و به سوی مناسبات حقيقی و آکنده از جذبه و وجد
رهنمون میکند (همان) .به بيان فتوحی « :رمانتيسم واکنشی بود بر ضدّ نظريات علمی يا بهتر بگوييم عليه نظريات ماشينی.
رمانتيكها عليه قواعد علمی «کالسيك» قرن هفدهم و هجدهم خيزش کردند .در نظر رمانتيكها جهان سايهای است از
حقيقت ديگری ک ه در ورای اين صورت نهفته است .آنها برای انسان فرديت قائلند و به جهان نامرئی بيش از جهان مرئی
توجه دارند» (فتوحی 116 :1386 ،و  .)117شفيعی کدکنی در اين مورد چنين نظری دارد« ،گاه انديشيدهام که آنچه در اروپا
رمانتيسم خوانده شده است ،نه به اعتبار مبانی اجتماعی و فلسفیاش و نه به اعتبار نظريههای هنریاش در تاريخ فرهنگ ما
تحقق نيافته است؛ اما گاهی به ناچار مجبور شدهام که بپذيرم آنچه در بعضی گرايشهای ميرزاده عشقی در «سه تابلوی مريم»
و در «افسانه» نيما يوشيج و بعضی کارهای شهريار -منظومههای او و نه غزلهايش -به ظهور رسيده ،رمانتيسم ادب فارسی
است» (شفيعی کدکنی.)509 :1390 ،
در عهد مشروطه جهت اخذ و اقتباس از مايههای رمانتيك مکتب رمانتيسم اروپايی خاصه شاخة فرانسوی آن تالشهايی
صورت گرفت که بايد بدانها نظر افکنيم« .نخستين کسی که در معرفی شعر و ادب رمانتيك اروپايی به شاعران و شعرخوانان
فارسی نقشی مؤثر داشت ،يوسف اعتصامالملك -پدر پروين اعتصامی -بود .او تقريباً به تنهايی مجلة ادبی «بهار» را مینوشت
و بسياری از قطعات ادبی و اشعار شاعران مشهور رمانتيك اروپايی را در اين مجله ( )1300 -1290ترجمه میکرد» (حسينپور
چافی .) 112 :1390 ،نيما با ادب فرانسه و آثار رمانتيك آن آشنا بود و «افسانه»اش در همين مسير آغازگر تحول در ادب
فارسی شد .اين شعر بيانية شعر رمانتيك در ادب معاصر قلمداد شد .آثاری چون «سه تابلوی مريم»« ،ايدهآل» ميرزادۀ عشقی
نيز به پيروی از روش نيما سروده شد .خانلری که از نظريهپردازان شعر تغزلی -رمانتيکی است« ،ماه در مرداب» را نيز به همان
اسلوب و در قالب مسمط سرود .گلچين گيالنی نيز با انتشار شعر زيبای «باران» به جرگة نوپردازان طرفدار نيما پرداخت.
شعر باران هم از جهت مضامين نو هم از نگاه واژگانی شعری عاطفی احساسی و رمانتيك بود .ملك الشعرا بهار نيز کم و
بيش به قالب چارپاره سرودههايی گفت که گويای پيوستن محتاطانه او به انديشهها و گرايشهای رمانتيسم است .مثل قطعه
شعر «سرود کبوتر» که به سال  1301سرود .در سال  1325فريدون توللی «شعر مريم» را در مجلة سخن به چاپ رساند و
اهل ادب از جمله خانلری را انگشت به دهان گذاشت« .رقص اموات» نادرپور به پيروی از اين شعر توللی يك سال بعد
سروده شد .اين گرايش در آن عهد به شعر دورۀ رضاخان کشيده شد و در عصر پهلوی نيز رشد يافت .اين فراگيری ،همگی
حکايت از تحول در عاطفه و انديشه شعر معاصر دارد .ترديدی در ريشه داشتن مبانی مکتب رمانتيسم در اومانيسم عهد
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رنسانس وجود ندارد« .اومانيسم رنسانس تمهيدی بود برای انسان تا فرديتش را از اينکه فدای نظامهای اجتماعی شود ،مصون
دارد ،حتی در شعر و داستان ،هنگامی که انسان نتواند تجربههای فردیاش را به قلم آورد و مدام تکرارکننده و مقلد پيشينيان
باقی بماند ،هويتش را گم و قربانی کرده است» (تسليمی .)15 :1387،بر طبق اين اصولِ انسانگرايیِ رنسانسیِ غرب ،نهضت
رمانتيسم شکل گرفت« .رمانتيسم يعنی مقابله با خودکار بودن زبان ،دوری جستن از سنتهای ادبی بهويژه عنصر اشرافيت و
در نتيجه گرايش به جنسيت و شخصیکردن زبان .تفرّد و شخصیکردن زبان ،رمانتيكها را هرچه بيشتر از واقعيتهای
خدادادی ،بيرونی و مستند دور و به دنيای فردی و درونی نزديك میکرد» (همان.)16 :
 .1.2.2غزل رمانتيك معاصر
رمانتيسم ايرانی پس از نيما به دو شاخه تقسيم شده است« .يکی رمانتيسم فردی ميانهرو ،غيرسياسی ،عاشقانه ،شهودی و
برکنار از جامعه و تاريخ و زندگی و انقالب  ...که سرانجام در جنسيت و مرگ سردرگم شد و ديگری هم رمانتيسم اجتماعی
– انقالبی که مبارزه و سياست و عشق و آزادی و انقالب و  ...در آن اولويت داشت و در بخش قابل توجهی از آن عشق طرد
شد» (مختاری .)114 :1387 ،حضور و تأثير جلوههای نهضت رمانتيسم در غزل دهههای قبل از انقالب بهگونهای فراگير گشته
بود که غزل را به کلی بر اين نام اطالق کردند؛ غزل فريدون توللی ،ابتهاج ،نيستانی و منزوی قبل از انقالب از رمانتيسم
تأثيرات بسياری پذيرفت .مشخصات مهم رمانتيسم معاصر ايرانی در موارد زير جمعبندی میشود:
 استفاده از قالبهای چهارپاره و مستزادگونه؛ دقت و وسواس در به کارگيری واژهها و ترکيبهای زيبا و خوشآهنگ؛ استفاده از برخی از مختصات زبانی و سبكهای کهن؛ کوشش در جهت خلق مضامين نو تعابير نو (مقدمة کتاب چشم و دستهای نادرپور)؛ گرايش به تصاوير رؤياگونه ،خيالی و انتزاعی؛ توجه به احساسات فردی و غفلت از حوادث جامعه و مردم؛ توجه به عشقهای زمينی و فاصله گرفتن از عشقهای آسمانی و عرفانی؛ پرداختن به برخی از مفاهيم منافی اخالق و عرف؛ پرداختن به درونمايههای چون اظهار مالل از زندگی و بيان مسئلة مرگ و مرگطلبی؛ آکنده بودن اشعار از درد و دريغ و آه و اندوه؛ تهی بودن اشعار از انديشه و تفکر و توجه بيش از حد به عاطفه و احساس (ر .ك حسينی 1389 ،و حسينپور چافی1390 ،؛محمودی و طغيانی 1398 ،و محمودی و رستاد.)1399 ،

هر جريانی ،آغاز و اوج و فرود خود را خواهد داشت و اين قاعده چيزی از نقش تاريخی آن در روند شعر امروز نمیکاهد،
همچنانکه امروزه هيچ جريان شعری مدافع استمرار شعر رمانتيك نيست؛ اما آيا میتوان از نقش مهم شعر رمانتيك – بهويژه
در دهة سی و اوايل چهل – در ارتباطگيری مخاطبان با شعر نوآمده امروز چشم پوشيد و يا آناتومی سياسی – اجتماعی دوران
را در آن بعينه نديد؟ (خواجات .)12 :1391 ،هرچه ادبيات کالسيك ما بر خردآگاهی تکيه داشت ،ادبيات معاصر رو به سوی
ناخودآگاه رفت« .ادبيات رمانتيك ما يکسويه شد و پيوند خود را از واقعيت انسانی گسست .ديوانه شد .عيب کار در اقبال به
درون و پناه بردن به ناخودآگاه نبود .اين اقبال واکنشی بود در برابر خردگرايی جزمی روزگاران پيشين .از اين رو درون
نابسامان و آشفته ای يافت .اين چنين تجربه درون و يا نديدن کليت وجود انسان کم کم رؤيا و تخيل را به کابوس بدل کرد.
شوق و شوريدگی و هيجان تنها در انگيزش احساسات خالصه میشود .رمانتيسم «فرجام کار اسير همان ماليخوليای رمانتيك
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مشهور شد .همان قانقاريا و کرمخوردگی و افسردگی وصفناپذير و دلتنگی کذايی برای وطنی که هرگز شناخته نبود»
(مختاری.)111 :1378 ،
اين پرسش و نکته قابل تأمل میتواند در بررسی بخش مهمی از «ذهنيت غنايی» غزل معاصر نقش ايفا کند؛ اينکه آيا
میتوان غزل معاصر را دربردارندۀ گرايش های رمانتيسمی دانست يا خير ،سؤالی است که پاسخ به آن بررسی غزل در
جريانهای قبل و حتی بعد از انقالب را اقتضا میکند ،لذا نمیتوان به راحتی از اين موضوع گذشت .غزل نيز همچون چارپاره
و شعر نيمايی میتواند تجلیگاه انديشه ها و احساسات رمانتيسمی شود .غزل توللی ،نيستانی ،نادرپور ،منزوی ،ابتهاج و ...در
برهه هايی يا به تمامی نمودی رمانتيسمی دارد .احساسات عاشقانه و برجستگی عنصر عاطفه و تخيّل که نمود اساسی شعر
رمانتيسمی غرب است ،در غزل معاصر نيز ديده میشود .مشخصاتی که پژوهندگان نهضت رمانتيسم برای اين مکتب برشمرده-
اند ،همچون مواردی که گذشت و خصوصيتی چون «بيماری قرن و ابعاد شيطانی» و يا « قهرمان رمانتيك» و  ...در شعر معاصر
و غزل نيز نمود يافته است .ما جلوه های رمانتيسم را در غزل بهبهانی ،منزوی ،بهمنی ،نادرپور ،نيستانی و حتی برخی از
غزلهای ابتهاج به وضوح میخوانيم .از اين ميان تالش منزوی برای بومیسازی مبانی و جلوههای اين مکتب بسيار ستودنی
است ،اين غزلسرا نه فقط راوی «عشق دگرسان» مدّ نظر نيماست ،بلکه تمام نمودهای رمانتيسم غرب را در غزل خويش به
شکلی بومی و اينجايی تغيير داده است .بسياری از مشخصات مکتب رمانتيسم را میتوان در غزل منزوی بازخواند ،از جمله
اينکه وی گفته است:
جـــنگـــجــويــی خــستهام بــعـد از نـبردی نابرابر پيش رويش پشتهای از کشتة هم سنگرانش
دعویام عشق است و معجز شعر و پاسخ طعن و تهمت راست چون پيغمبری رو در روی ناباورانش
(منزوی)32 :1387 ،
بیشك شاعران و غزلسرايان معاصر با آثار شاعران رمانتيك و سمبوليسم آشنايی داشتهاند و شعرشان را در اين مسير نيز
به حرکت درآوردهاند .آنچه می تواند در بررسی غزل معاصر با نهضت رمانتيسم مورد مطالعه قرار گيرد ،تطبيق و مقايسة
مضامين و رويکردهای شعر و غزل شاعران ما با اين مکتب و مشخصاتش است .بررسی «تخيل در غزل»« ،عاطفه و احساسات
عاشقانه و فردی»« ،بازگشت به کودکی»« ،مهرورزی با طبيعت»« ،يأس و مرگطلبی»« ،انقالب و عدالت طلبی» و  ...از مواردی
است که نشان میدهد غزل معاصر میتواند چه پيش از انقالب و چه بعد از انقالب  57در مواقعی رمانتيسم محض به حساب
آيند« .رمانتيسم عاشقانه» و «رمانتيسم اجتماعی» دو جلوۀ بارز شعر نيمايی است که در غزل نيز کم و بيش رخ نموده است.
در غزل دهة بيست تا پنجاه ،بيشترين سهم نمود مشخصات رمانتيسمی را میتوان در «مغازلههای خيالی» و «توصيفهای
اروتيکی» خالصه کرد؛ هرچند «مديحههای عاشقانه» که کمتر از برهنگی و جنسيت سخن گفته است ،در غزل غنايی معاصر
جلوهای خاص دارد و فقط توصيفهای اروتيکی نيست ،بلکه ستايشهای عاشقانه و کلی از معشوق خانگی نيز در غزل
معاصر مشخص است« .مدح عشق و معشوق جزء تفکيكناپذيری از گرايش عاشقانة کهن است که در دورۀ معاصر نيز
بهگونهای ديگر تقريباً تدوام يافته است .شاعر عاشق همواره ستايشگر چهرۀ معشوق بوده است» (مختاری .)164 :1378 ،اين
گرايش را در غزل معاصر میتوان به سه دسته تعبير نمود .1 :عشق به معشوق؛  .2عشق به خود؛  .3عشق به ذات يا ارزش يا
حقيقت برتری که بر کل جهان غلبه دارد و آن عنصر عشق است .در غزل زير از حسين منزوی میتوان شاخصهها و مبانی
تئوريك شعر نيمايی را رديابی و بررسی کرد .منزوی از جمله شاعرانی است که پس از شهريار و ابتهاج و فروغ و خانلری و
 ...غزل را عرصة عاشقانههای اين جهانی و رمانتيسم فردی ساخت .در غزل زير که بخشی از آن آمده است ،روايتی از حيات
شاعر را میتوان دريافت کرد:
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تمام حادثه يـك توده هيمه بود و شرر و آنچه ماند ز من خاك بود و خاکستر
بدل به دود شد آن هم که بود در ذهنم از آن تـــناور پـــرمـــيوه سبـز بارآور
از آن پـــرنـدۀ آبی کــه آشــيانش را گرفته بود دو دستم – دو ساقهام -در بر
از آن حروف درخشان که بر زمرّد من

شعاع سوزنیِ صــبح مینوشــت به زر

بدل به دود شد آری هرآنچه بود به جا از آن درخت که من بود – آن منِ ديگر
وز آنـــچه خــاطرۀ آخرين من باشد :هــمه کشاکش ارّه؛ هــمه نهيب تبر…
به باد میروم و میروم از باغ شما

وزان شـود چو به خاکسترم نسيم سحر
(منزوی)99 :1387 ،

غزل منزوی هرچند در برخی عناصر زبانی همان صورت و ساخت شعر و غزل قديم را دارد ،عاطفه و احساس آن تغزلی
نو و نيمايی است .روايت و توصيف و استغراق و حرکت از ذهن به عين (سوبژه  آبژه) مهمترين ارکان بوطيقای شعر
نيماست که در چند غزل منزوی و ازجمله همين غزل او نمايان است .يکی ديگر از جلوههای عاطفی غزل معاصر ،ستايش
مقام همسر است (ر.ك :روزبه و ضرونی .)1393 ،در غزل رمانتيك معاصر و غزلهای محمدعلی بهمنی ،منزوی ،ابتهاج،
امينپور ،توللی و حتی غزل دهة هشتاد و نود معاصر اين موضوع شکل متفاوت با غزل قديم يافته است .در غزل ابتهاج هم
معشوق خانگی نمودی خاص دارد و هم توصيف تنانه و مديحههای عاشقانه بارز است ،همچنين ستايش عشق و آن حقيقت
برتر وجود دارد ،هرچند انقالب و عدالتطلبی در شعر و غزل ابتهاج نيز لحنی عاطفی دارد .در غزل حسين منزوی نيز میتوان
جميع احوال انسانی و «ذهنيت غنايی» او و همعصرانش را بازخواند:
خــيال بود و بر او بوسه میزدم به خـيال

چو گُل که بوسه زند ماهتاب بر چمنش..
(توللی)171 :1346 ،

در بـه سـماع آمـده اسـت از خـبر آمـدنت خانه غزلخوان شـده از زمزمة در زدنـت
خانة بیجان ز تو جان يافته جانا! نه عجب

گـر هـمه من جـان بشـوم بر اثـر آمدنت
(منزوی)69 : 1387 ،

امين پور نيز در سه جريان شعر معاصر را در اشعار خويش نشان داده و تجربه کرده است ،در غزلی ضمن اشاره به نام
همسر خويش «زيبا» با ايهامی ظريف مقام وی را پاس داشته است:
ای از بهشت باز دری پيـش چشــم تو افسانهايست حور و پری پيش چشم تو
صورتگران چين همه انگار خواندهاند

زيباشــناسی نظـری پيــش چشــم تــو
(امينپور)43 :1389 ،

.1.1.2.2عشق دگرسان و اينجايي
در دوران معاصر با رويکرد «وحدت هستی» انسان مواجهيم« .مبنای اختالف ميان گرايشهای شعر و عشق کهن و نو را
می توان از راه دو اعتقاد متقابل مذکور بازشناخت .يکی اعتقاد به تجزية وجود آدمی و ديگری اعتقاد به وحدت هستی او.
عشق دگرسان که نيما در «افسانه» از آن سخن گفته است ،ناظر به تلقی وحدتگرايانة او از هستی آدمی است» (مختاری،
 .)23 :1378رابطة بی واسطه در ايجاد و اتفاق حادثة مهم عشق اساس نگرش و ذهنيت غنايی معاصر است ،نگاهی که هدف
آن درك يگانگی جسم و روح ،انسان با انسان را پيش چشم دارد .نگاه تقديسآميز به اين نوع عشق ،آن را در سطحی واال
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قرار میدهد .نگاهی که هدف شناخت و عمق بخشيدن به روان و روح آدمی است« .اگر عشق قدرت توليد عشق نداشته
باشد ،نشانة ناتوانی است .عاشق در تجلی زندگی عاشقانه ،از خود يك معشوق میسازد .اين معنای تحقق خويش در ديگری
و تحقق ديگری در خويش است .غوطه ور شدن دليرانه در تجربة وصل است .نشان آگاهی از خويش و ديگری است .دليل
احترام به خويش و ديگری است .معنای شناخت کامل در آزادی و استقالل ،وحدت و فرديت است .شناختن ديگری ،هم
درك عمق شخصيت اوست و هم آگاهی بر رازهای انسان است .کشف رازهای دوجانبه است .بدين گونه هر عشقی «عرفان»
است» (همان .) 100 :با نگاه به شعر و غزل نو فارسی عواطف و احساسات شاعرانه نيز جان تازهای گرفت و در اين وادی
دارای چند رويکرد مهم شد و رنگ زمانه و جهان نو را به خود گرفت .از يك سو عاطفة اجتماعی و ميهنی (ميراث ناسيوناليسم
مشروطيت) شکل گرفت و از سويی عاطفه فردی و شخصی بيشتر مورد توجه قرار گرفت .غزل نو و غزل انقالب را که
ستايش انسان به تمام معنايش است ،میتواند ميراث دار غزل مشروطه به حساب آيد .غزل سيمين بهبهانی و منزوی ،امينپور
و بهمنی و ...همه در ستايش و جذب اين زيبايیهاست .اين شاعران با درك سير تحول غزل به درج مضامين انسانی و عاطفی
نو در شعر خويش دست يازيدند .شاعران و غزل سرايان ما نيز با درك شرايط و مقتضيات دنيای خويش توانستند تفکرات،
انديشهها و نوع نگرش عاشقانه و بيان عاطفی و احساسی انسان معاصر و حتی خود را در شعر و غزلشان وارد کنند:
ايـــن دردها به درد دل مـن نمـــیخورند

اين حرفها به درد سرودن نمیخورند

شيواست واژههای رخ و زلف و خط و خال امـــا بـــه شيـوۀ غزل من نمیخورند
ماه و دل و طـــنــين تــپيدن به بحر خون

اين شعرها به بـحر تتن تن نمیخورند

اين ريشههای خشك که در خاك تيرهاند

آب از زالل آبی روشــن نــمیخورند
(امينپور)182 :1390 ،

 .2.1.2.2کنشمندي معشوق در غزل نو
يکی از مهمترين مباحثی که در غزل غنايی مطرح است ،مسأله کنشمندی معشوق است .عشق از آنجا که برآمده از حبّ
درونی و ميل باطنی است ،در بين دو انسان به وجود می آيد و اين دو ،طرفين عشق بايد آن را نثار همديگر کنند .حافظ
غنايیترين غزلش را با کنشمندی معشوق وصف کرده است:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پيرهن چاك و غزلخوان و صراحی در دست
نـــرگسش عربده جوی و لبــش افسون کنان

پيرهن چاك و غزلخوان و صراحی در دست
(حافظ)39 :1381 ،

در واقع بيانگر همين نوع نگاه مبنتی بر دوسويگی عشق است و همان اصل « هرکه عاشق ديدیاش معشوق دان .»...
منزوی نيز در برخی از لحظات سرايش عاشقانهاش اين مهم را بيان کرده است .همچنان که توللی در غزل به همسرش توجه
داشت و زبان به وصف عشق خود نسبت با ايشان میگشود ،و ابتهاج نيز بيشتر غزلهای غنايی و پراحساسش را در وصف
همسر خود سروده است .مقولة پردازش مناسبات نوين در عشق و پرهيز از دريافتهای کالسيك از آن بسيار مهم است که
منزوی در البه الی اشعارش اين اختياری بودن عشق و کنشمندی عشق از سوی معشوق را تکرار کرده است:
دورم از ساحل اگر من ،تو به دريا دل بزن تـا کنی نزديـكتـر راه دلـت را تا دلـم
دورم از ساحل اگر من ،تو به دريا دل بزن تـا کنی نزديـكتـر راه دلـت را تا دلـم
(منزوی)149 :1390،
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تو مهر را هـمه با مـهر مـیدهـی پـاسـخ صدای عشقی و طبع طنينیات زيباست
(همان)255:
منزوی با همان رويکرد انتقادی که نسبت به رفتارشناسی عشّاق داشت و عشق را از ناعشق ،خوب میدانست ،از يار خود
توقعاتی دارد که در غزلش نمود يافته است .شناخت معاشيق کهن ادبيات فارسی و رفتار هرکدام از آنان برای منزوی بهخوبی
قابل تشخيص و تمايز بوده است .منزوی با اشاره به شش معشوق زن در ادبيات غنايی کهن «ليال ،شيرين ،وامق» و «ويس،
زليخا ،رودابه» ،از معشوق خود آن رفتاری را میپسندد که شبيه به رودابه ،زليخا و ويس باشد نه معشوقی چون شيرين و
وامق و ليال .سه معشوق ايرانی ،جسارت در کنشمندی عشقورزی از خود نشان دادهاند .منزوی دوست میدارد که معشوقش
چون سه زن ديگر باشد ،رودابه ويس و زليخا ،که «هر سه در مقابل آن سه زن ديگر ،نقشی فعال و کنشمند دارند .شور
شيدايی رودابه به وصال با زال ختم میشود .ويس پاکباز نيز فقط به وصال با رامين تن میدهد .زليخا نيز عاشقانه با يوسف
کيش مهر میورزد و اين همان است که منزوی میخواهد» (بهرامپرور.)180 :1390 ،
اگر بايـد زنی همچون زنـان قصههـا باشـی نه عذرا دوستت دارم نه شيرين و نه لياليت
که من با پاك بازیهای ويس و شور رودابه خوشت میدارم و ديوانگیهـای زليخـايت
(منزوی)389 -388 :1390 ،
در پايان نيز بايد اقرار کرد که مسئلة اصلی و درگيری غزلسرايان معاصر چيزی جز زندگی انسانی نيست« .هنگامی که
معنای زندگی مسئلهساز شده است ،رمان جای حماسه را میگيرد؛ در آن حال نثر جانشين شعر حماسی میشود و شعر خود
تغزلی میشود» (تاديه .)185 :1378 ،شعر معاصر ايران نيز چنين تحولی را داشته است .اين راه و روش و عشق دگرسان نيما
در سرتاسر غزل معاصر از دهة سی به بعد به وفور تکرار شده است .منزوی ،نيستانی ،بهمنی و تا حدودی ابتهاج و تكغزل
فرخزاد نيز همين روش را در پيش گرفتهاند:
حقيقت با تو از آرايه و پيرايه ،عريان شد سالم ای راستين بی نقاب من سالم ای عشق
(منزوی)219 :1390 ،
اال ای زنی که صدايی ،فقط صدا ،ای زن صــدای بــا دل و جـــان مـن آشـنا ای زن
من از تو نام تو را خواسـتم غروب آری

کـــه تــا به نام بخوانـم شبی تــو را ای زن

تو هيـچ نـام نـداری به ذهن من ،ناچار

به نام عشق تــو را مـــیزنـم صـدا ای زن
(همان)358 :

نماد «کولی» در غزلهای سيمين بهبهانی نيز رگههای از اين شور و شيدايی کنشمند ا ست که فريادهای خود شاعر نيز
در آن نهفته است .بهبهانی از منظر ساخت زبانی و صور خيال و محتوای اجتماعی ،غزل نيمايی عرضه کرده و به او نيز – به
اشتباه يا درست -لقب نيمای غزل دادهاند .غزل بهبهانی دارای بيشترين حضور عناصر مکتب رمانتيك است .طبيعتستايی و
وصف طبيعت؛ شکوه و شکايت و عشق و زبان زبانة معتدل ،توجه به اجتماع در کنار فرورفتگی در ذات زنانة عشقپيشه از
مهمترين مشخصات غزل رمانتيك و تغزلی بهبهانی است که با زبانی (ميانه و آميخته با سنت و تجدد) محتوايی غنايی را سر
میدهد .در غزل زير میتوان کنشمندی و فاعليت «زن» را بازخواند:
کولی! به حرمت بودن ،بايد ترانه بخوانی

شايد پيام حضوری تا گوشها برسانی...
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کولی! به شوق رهايی ،پايی بکوب و به ضربش بفرست پيك و پيامی تا پاسخی ستانی...
(بهبهانی)40-39 :1389 ،
مسير و سير تطوّر غزل از دوران مشروطه تا دهة نود قرن چهاردهم ،تجربه های بسياری داشته است که تغييرات سياسی
و فرهنگی-اجتماعی در اين ميان نقش موثری دا شتند .غزل سنتی اواخر قاجار (غزل بازگ شت ادبی) به د ست غزل سرايان
مشروطه خواه (مثل فرخی يزدی و ملك الشعرای بهار و عارف و ميرزادۀ عشقی) تغيير رويکرد میدهد و تغزل با سياست و
شــعارهای ادبيات کارگری آميخته میشــود .روحية نوآوری در غزل پس از نيما ســرعت بيشــتری يافت؛ بهطوری که غزل
رمانتي ك از راه ترجمه به شعر نيمايی و چارپاره راه يافت و سپس غزل (خانلری ،توللی ،نادرپور و ابتهاج و )..را فراگرفت.
غزل رمانتيك به راحتی از غزل معاصر رخت نبست و غزل نو (منزوی ،نيستانی ،بهمنی ،صالحی ،شفيعی کدکنی ،سلطانپور،
امينپور و )...که مدعی پيروی از شعر نيمايی بود ،از عنا صر زبانی و صور خيالی و محتوايی رمانتيك نيز به شدت ا ستفاده
کرد .اين روند تا دهة هفتاد (غزل محمد سعيد ميرزايی ،هادی خوان ساری ،مريم جعفری و  )...ادامه يافت و حتی غزل جنگ
و دفاع مقدس (مردانی ،کاکايی ،بيگی حبيب آبادی ،قزوه ،عبدالملکيان ،امين پور ،هراتی و حســينی و  )...نيز عاطفة رمانتيك
خود را حفظ کرد .در نمودار زير تغييرات هشــتگانة ژانری (زرقانی و قربانصــباغ )373-364 :1395 ،را در غزل معاصــر
نشان دادهايم:
نمودار ( :)1ادوار برجستة غزل معاصر

غزل كارگري و سياسي
مشروطه()1

غزل ميانه(سنت و
نوآوري)()2

غزل رمانتيك ()3

غزل معاصر

غزل مقاومت و
چريكي ( )5غزل
دفاع مقدس ()6

غزل نو(نيمايي) ()4

غزل دهة هفتاد()7
غزل معناگراي سبك
هندي مدرن ()8
غزل پست مدرن ()9
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جدول ( :)1مصداقيابی تغييرات ژانر غنايی براساس جريانها و ادوار برجستة غزل معاصر
رديف

1

نوع تغيير
ژانري

مشخصۀ تغيير نوع

جريان غزل متناسب با
تغيير

نوآوري

افزودن موضوع تازه به

غزل سياسی اجتماعی

موضوعي

ژانر(غزل)

مشروطه

هم پوشاني
(جريان غزل رمانتيك
افراطی غربگرای
آغازين معاصر)

ترکيب
.2

مجموعههاي

ترکيب انواع ژانرها

غزل به تأسی از نظريات نيما و شعر سپيد

غزل سپيد /غزل نيمايی

آميختگی يافت

ژانري
3

تجميع

4

تغيير اندازه

5

تغيير کارکرد

6

بيان متقابل

7

اشتمال

(نوعی از ترکيب) که

غزل دفاع مقدس (عرفان/

درهم آمختگی انواع

حماسه و عشق به شهادت

مشخص باشد.

و ميهن و آرمانها)
جريان غزل-داستان و

تطويل يا مختصرسازی.

غزل مثنوی (تطويل)؛

غزل فرم بسيار طوالنی

غزل دوسه بيتی و غزل

است (نکو حسينی،

تك بيتی يا آميخته به نقطه

)108-103 :134

چين (خالصه شدن غزل)

.8

اختالط
ژانري

غزل پست مدرن دهة
هفتاد و هشتاد
قلب بالغی و نقيضه و
ضد ژانر
همانند ترکيب و تجميع
(ژانر در دل ژانر ديگر)

توضيح

غزل سياسی مشروطه و

غزل – قصيده (اشعار برخی قصيده سرايان و
غزلسرايان مرز قصيده و غزل مشخص
نيست) (توللی ،نادرپور و غالمرضا طريقی و
محمدسعيد ميرزايی)
غزل ديگر يك قالب تغزل نيست ،بلکه قالب

غزل چريکی پيش از

فرياد و اعتراض است.

انقالب
غزل سبك هندی مدرن

غزل نيمايی نيز نوعی

(مقابله با غزل هنجارگريز

بيان متقابل در برابر

پست مدرن)

غزل سنتی است.

----

------

--------

ترکيب -تجميع و

مثل رمان تاريخی

اشتمال

يا غزل حماسی دوران دفاع مقدس

غزل حماسی دفاع مقدس
(ر.ك :براتی و نافلی،
.)1388

 .3نتيجهگيري
ادبيات غنايی فار سی در قرن بي ستم شکل و ساختار و محتوايی دگرگون يافته ا ست .ازآنجاکه برخی از محققان حوزۀ
ژانرها بر اين باورند که تحول ژانرها در سه شکل «تغيير و تطور و دگرديسي» رخ میدهد ،چنين است که ژانر غنايی قديم
در غزل معا صر ادامة حيات میدهد و نوعی تطور میيابد؛ در برهههايی از جمله در جريان غزل رمانتي سم تغييراتي زبانی و
محتوايی را تجربه میکند و در جريان و گفتمان غزل دهة هفتاد و غزل مدرن نيز دچار نوعی دگرديسييي زبانی و عناصـــر
مو ضوعی شده ا ست .باتوجه به اينکه سيطرۀ غزل معا صر در چندين دورۀ مهم غزل سرايی پس از نيما بر تغزل و عاطفة
رمانتيك ا ستوار شده ا ست ،بايد اذعان دا شت که غزل نو و رمانتيك ،گونة تغييريافته همان ژانر غنايی قديم ا ست .روايت،
توصيف ،حرکت از سوژه به اُبژه و استغراق که از مبانی بوطيقايی شعر نيمايی بوده است ،در جريان غزل نو شاعرانی چون
منزوی ،بهمنی و ني ستانی و ديده می شود .غزل رمانتيك معا صر حا صل شادیها و اندوهای ان سان معا صر ا ست و از تقليد
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دور شده است .اين دورشدگی ژانر غنايی را به سوية «تغيير و دگرديسی» نزديك کرده است؛ اما همچنان وفاداری به برخی
شاخصههای ادب غنايی قديم ،نشان میدهد غزل معاصر ادامة تطور ژانر غنايی و غزل قديم است.
عينيت گرايی و عشق دگرسان و همچنين توجه به عاطفة جمعی نيز از مشخصاتی است که غزل معاصر فارسی را از غزل
قديم متمايز ساخته ا ست .از ميان چندين دورۀ غزل سرايی معا صر (جريان غزل سنتی ،جريان غزل ميانه ،جريان غزل نو،
جريان غزل انقالبی ،جريان غزل دهة هفتاد ،جريان غزل مدرن و پســتمدرن و غزل رمانتيك و )...میتوان ســايه و ســيطرۀ
غزل رمانتيك را بر سر اين همه جريان و ادوار غزلسرايی بهوضوح مشاهده کرد .برخالف باور سطحی ،رمانتيسم –رمانتيسم
جاافتاده و برپاية تغزل ميانه و نوآور نه رمانتيسم شتابزده و نامتعارف -به غزل فارسی انسجام و ماندگاری دوبارهای بخشيده
است .اين جريان هم ريشه در سنت دارد و هم به دغدغهها و عواطف تازه و خاص عصر شاعر پرداخته است.
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ابتهاج ،هوشنگ (  ،)1388سياه مشق ،تهران :نشر کارنامه ،چاپ بيست و سوم.
ابجديان ،امراله ( ،)1388تاريخ ادبيات انگليس ،ج ،7.شيراز :انتشارات دانشگاه شيراز.
ارسطو ( ،)1343فن شعر ،ترجمه عبدالحسين زرينکوب ،تهران :بنگاه نشر و ترجمه.
امينپور ،قيصر ( ،)1389مجموعه کامل اشعار امينپور ،تهران :انتشارات مرواريد .چاپ ششم.
بهبهانی ،سيمين ( ،)1389کولي و نامه و عشق ،تهران :چشمه ،چاپ چهارم.
بهمنی ،محمد علی ( ،)1390گزينه اشعار ،تهران :مرواريد ،چاپ ششم.
پورنامداريان ،تقی (« ،)1386انواع ادبی در شعر فارسی» .مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني قم ،سال اول ،شمارۀ سوم ،صص
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توللی ،فريدون ( )1376شعلۀ کبود :منتخب رها ،نافه ،پويه ،شگرف ،بازگشت و تازههای توللی ،تهران :سخن.
جعفری جزی ،مسعود ( ،)1378سير رمانتيسم در اروپا ،تهران :مرکز.
جواری ،محمدحسين و آسيبپور ،محسن (« ،)1387طبقهبندی انواع ادبی از منظر نظريهپردازان مکتب رمانتيسم» ،نقد زبان و ادبيات
خارجي ،شمارۀ  ،1صص .55-33
خواجات ،بهزاد ( ،)1391منازعه در پيرهن؛ بازخواني شعر دهۀ هفتاد .اهواز :رسش.
روزبه ،محمدرضا؛ ضرونی ،قدرت اهلل (« ،)1393عشق به همسر در شعر معاصر» پژوهشنامه ادبيات غنايي دانشگاه سيستان ،سال
 ،12شمارۀ  ،22صص .188-168
زرقانی ،سيد مهدی (« ،)1388طرحی برای طبقهبندی انواع ادبی در دورۀ کالسيك» ،فصلنامۀ پژوهشهاي ادبي ،سال ،6دورۀ ،24
صص .106-81
زرقانی ،سيدمهدی؛ قربانصباغ ،محمودرضا ( ،)1395نظريۀ ژانر (نوع ادبي) :رويکرد تحليلي -تاريخي .تهران :هرمس.
زرينکوب ،عبدالّحسين ،)1382( ،شعر بي دروغ شعر بي نقاب ،تهران :انتشارات جاويدان ،چاپ دوم.
سلطانمحمدی ،امير؛ نوريان ،سيد مهدی؛ طغيانی ،اسحاق (« ،)1395چند بحث تازه در باب گونههای ادبی :ژانرهای ادبی»،
پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،7شمارۀ  ،1صص.112-95
شفيعی کدکنی ،محمدرضا ( .)1390با چراغ و آينه :در جستجوي ريشههاي تحول شعر فارسي معاصر ،تهران :سخن ،چاپ دوم.
طريقی ،غالمرضا ( ،)1396گزينۀ غزل غالمرضا طريقي ،تهران :فصل پنجم.
کالر ،جاناتان (« )1378مقدمهای بر بوطيقای شعر غنايی» ،ترجمة ابوالفضل حری ،مجلۀ فرهنگ ،دورۀ  ،26صص.99-96
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،» مرگزدگی يا مرگمشتاقی، «واکاوی نگاهها به مرگ در غزل معاصر؛ مرگانديشی،)1398(  اسحاق، علیمحمد؛ طغيانی،محمودی
.223-205  صص،43  پياپی،1  شمارۀ،12  دورۀ،نشريۀ شعرپژوهشي
 فنون،» صفت و قيدسازیهای فريدون توللی در چارپارههای رها و نافه، «شبکة واژگانی،)1399(  الهام، علیمحمد؛ رستاد،محمودی
. آمادۀ انتشار،ادبی
. توس: تهران.) انسان در شعر معاصر(يا درك حضور ديگری،)1371(  محمد،مختاری
. تيراژه: تهران، تن از شاعران200  تحليلی از ذهنيت غنايی معاصر با شعر: هفتاد سال عاشقانه،)1378(  محمد،مختاری
. چاپ دوم، نگاه: تهران، به کوشش محمد فتحی، مجموعه اشعار منزوي،)1389(  حسين،منزوی
. چاپ چهارم، آفرينش: تهران، مجموعه غزل:) از شوکران و شکر1387(  حسين،منزوی
. تکا: تهران، گزينه اشعار نو و غزل ميرزايی: ديروز ميشوم که بيايي،)1387(  محمدسعيد،ميرزايی
. چاپ هفدهم، سوره مهر: تهران، مجموعه غزل: گريههاي امپراتور،)1390(  فاضل،نظری
. مرواريد: تهران، به کوشش علی باباچاهی، گزيده اشعار نيستاني،)1384(  منوچهر،نيستانی
. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران، ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر، نظريۀ ادبيات،)1373(  آوستن وارن، رنه،ولك
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