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Evolution of “Structure” and “Form” of Ghazal from Constitution Era to PostIslamic Revolution of Iran
Ali Mohammad Mahmoodi

Abstract
In the Constitution Era, Ghazal, as other poetic forms, faced an expression of
lyricism and was tinged with national and patriotic ideals. The poets of liberalism
merged ghazals with labor mottos and social issues thus to make changes in the
“thematic unity” of this poetic form. For instance, Farokhi Yazdi’s ghazals have
therefore disparate structures. After Nima Youshij’s “The Myth”, ghazal faced
certain evolutions in form and structure in the streams of “Mid Ghazlas”, “Model
ghazals: Imagery ghazals”, and “Post-modern ghazals”. Changes in written form of
ghazals conducted by Manochehr Neistani and Mohammad Ali Bahmni were
considered as the primary efforts for changing the formal structure of ghazals, which
faced a break in the 1990s and 2000’s and continued then after. In general, the
contemporary ghazal in its “internal form” has experienced some changes,
deconstruction, and the lack of thematic unity, and sometimes in its “external form”
it has faced changes and innovations .In the present paper, after reviewing ghazals of
certain most famous poets of the contemporary era, the innovations, weaknesses and
the strengths of its internal and external form is analyzed. The content of
contemporary ghazals, rather than being similar to that of old ones, is much similar
to the contemporary poems. And for a poem that is supposed to communicate with
modern man, this is a necessity. Writing ghazals in this era is not "Bearing a grudge
against Nima Yushij, but is to take steps on the path he had paved” (Bahmani, 1998:
9).
In this paper, the content of Farrokhi Yazdi’s ghazals are analyzed as samples for
ghazals of the constitutional era. It is understood that his ghazal is already politicized
before it has lyricism in it and the structure of his ghazal is binary. For better
understanding of the evolution and innovation of the contemporary ghazal, one must
consider ghazal of Natel Khanlari and solo-ghazal of Foroogh Farrokhzad. The
romantic atmosphere and presence of nature in the form of poetry are among the
characteristics of Khanlari’s works. His style was continued after the August of 1941
and then the modern ghazal of Iran was formed from among these experiments. A
type of ghazal that has nothing to do with traditional Persian lyrical poetry and, out
of its form, it can be considered a piece of “Modern Persian Poetry”. The solo ghazal
of Farrokhzad is a start for the modern strem of ghazal and poetry, a type of ghazal
that in terms of form is similar to that of Nima Yushij’s has become a turning point
in the history of ghazal. In another part of the paper, the form cohesive structure and
form of Hooshang Ebtehaj’s ghazals are analyzed as samples of mid-ghazal.
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Ebtehaj’s ghazals could not help to modernize thestruture of ghazal and that was due
to the traditionalism in it. There is modernity only in the language of his ghazals that
it can be considered a prelude for the poets following him. Besides modern poems,
Neiestani also has ghazals too, where his modernism is evident. One of the
innovative steps he took for ghazal was the similarity of his ghazals to those of
Nima’s. Mohammad Ali Bahmani also continued Neiestani in his ghazals and
somewhat perfected his style. To express the feelings of a people in an era is the
achievement that a poet has gained it. The subject of “narrative in ghazal” I among
the comprehensive aspects that has been originated from the modern ghazal and
reached the highest points in the post revolution era and the 1990s. The ghazals of
Monzavi, Behbahani, and young poets such as “Mohammad Saeid Mirzaee” have the
element of narration.
In general, the form of ghazal has faced ups and downs because of its complicated
and valuable history. Sometimes, it has faced structural raptures and sometimes has
found new forms by the newly sighted motivations. One of the secrets of longevity
of ghazal is the textual coherence in the subjective form and the external framework,
which has reached sublimity with narrative. Ghazal in the last century has
experienced manifold subjective and objective structures.
Keywords: Ghazal of constitutional era, contemporary ghazal, the external form of
ghazal
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بررسی تحول «ساختار» و «شکل» غزل از انقالب مشروطه تا پس از انقالب اسالمی


علی محمد محمودی
چکيده

غزل در عهد مشروطه مانند سایر قالبهای شعری دستمایة بیان تغزلِ آمیخته با آرمانهای ملی و میهنی شد .برخی از شاعران که
مبارزان راه آزادی و مشروطهخواه بودند ،این قالب را با شعارهای ادبیات کارگری و مسائل اجتماعی درآمیختندد تدا بددین وسدیله
تغییراتی در «وحدت موضوعی» غزل به وجود آمد؛ برای نمونه غزل فرخی یزدی به همین دلیل ،گاه سداختی گسدیخته دارد .غدزل
پس از «افسانه» نیمایوشیج ،در جریانهای «غزل میانه» و «غزل نو :غزل تصدویری» و «غدزل فراندوین» در سداخت و شد ل شدعر،
تحوالتی را به خود دید .تغییر ش ل نوشتاری قالب غزل از سوی منوچهر نیستانی و سپس محمدعلی بهمنی نخستین تالش بدرای
تحولی است که پس از مدتی وقفه در دهههای هفتاد و هشتاد دنبال شد .در مجموع ،غزل معاصر ،گاه در «شد ل دروندی» ،دچدار
تحول ،هنجارش نی و فقدان وحدت موضوعی شده و گاه در «ش ل بیرونی» دچار تغییر ،تحدول و ندوآوری شدده اسدت .در ایدن
مقاله ،با بررسی غزل سرآمدان غزلسرایی در این برهة زمانی ،نوآوریها و ضعف و قوتهای ش ل دروندی و بیروندی آن تحلیدل
شده است.
کليدواژهها :ساختار بیرونی غزل ،غزل مشروطه ،غزل معاصر
 -1مقدمه
شعر فارسی تا قبل از مشروطیت تغییری نداشت؛ با ظهور شعر سیاسی-اجتماعی مشروطه ،تغییراتی در ش ل ظاهری و قالبهدای
شعر به وجود آمد و پس از مشروطه کم کم قواعد و سنن قدیمی کالسیک با «میدان دید تازه»ای که ناشی از آشنایی بدا شدعر آزاد
نیمایی بود ،درهم ش سته شد .غزل فارسی نیز که تا مشروطیت ،پیرو همان سنن ادبی بود ،بهتددریج دچدار تغییراتدی شدد؛ مانندد
تغییراتی که در غزل فرخی یزدی ،میرزادة عشقی و عارف قزوینی به وجود آمد .این تغییرات ناآگاهانه و متأثر از محدی بدود؛ چده
این ه هدف نخست بعد اجتماعی شعر بوده است و سپس جنبة تغزلی آن .چنین تحولی نیاز به گذشت زمان و تجربههدای زیدادی
داشت .در میان خیل شاعران سرسپرده به شیوة کهن ،شاعرانی مانند خانلری و فریدون توللی پیشگامانی بودند که سعی بر سرودن
غزل نو و همرنگ زمانه داشتند ،اما به دلیل درگیریهای سیاسی و اجتماعی یا مطالعات و تحقیقات دانشگاهی ،نتوانستند از فضای
شعر متأثر از ترجمه اشعار شاعران رمانتیسم و سمبولیسم به ی پارچهسازی ابداع و تحول در غزل بیندیشند؛ برای مثدال ،تدوللی بدا
 دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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وجود نگارش بیانیههای نواندیشانة مقدمه دفتر «رها و نافه» دچار نوعی سیر قهقرایی شد و تنها در سداخت تصدویرهای مهتدابی و
ترکیبات تازه محدود شد .شفیعی کدکنی «صدای دلپذیر رمانتیسم را در فاصلة سالهای  1320تا کودتای  28مردادمداه  1332مدی-
شنود و توللی را در این سالها صاحب صدای مشخص در شعر میداند که ادامة رمانتیسم قبلی است (صدای ادبیات کارگری) که
رقیقتر و خالصتر شده» (شفیعی کدکنی .)59 :1387 ،توللی و خانلری غزل را جامدهای ندو پوشداندند و غدزل رمانتیدک از بطدن
تجربههای آنان زاده شد و سپس دیگران به راه آنان رفتند .در شعر توللی نوآوری زبانی و ساختاری غزل کم اسدت .در غدزل زیدر
مضمون نو و تغییرات زبانی اندک دیده میشود:
گورکن بر گدور استداده است چابکتدر خددا را

پنبدهام درگدوش کن تا بسدپرد در خداکدانم

...رفت نیمای 1من و سرگرم بازیهای خود شدد

تا بجوید شامگاهان چون دگر روز از جهانم

بیخبر کامشب نخواهد یافت دیگدر در سددرایم

بیخبر کامشب نخواهد داشت جا بر زانوانم

«آی نیمددا! آی! ...بدابا رفت  ...بابدددا کدددرد الال

آی نیما آی! ...بابا ...م ...ر ...د» میگیرد زبانم
(توللی)221-220 :1376 ،

این نوع نگاه ،نخست در عنصر زبانی شعر و سپس محتوا و مضامین آن پیگیری شد .غزل نیز هرچند در دوسه دهة اول بسدیار
سنتگرا بود ،بهتدریج متأثر از فضای ترجمه اشعار رمانتیک و سمبولیسم و سپس شعر نیمایی ،رو به سوی افقهای تدازه گذاشدت
تا این ه شباهت لحن و مضمون غزل با شعر نو رفتهرفته آش ار شد .تکغزل فروغ فرخزاد ،تالشهدای مندوچهر نیسدتانی ،سدپس
غزلهای حسین منزوی و تا حدودی بُعد زبانی غزل ابتهاج اساس تغییرات آگاهانه و نوآوری ابداعانه بود که پس از وی از سدوی
شاعرانی مانند منزوی ،امینپور ،محمدعلی بهمنی و محمدسعید میرزایی پیگیری شد .غزل نوشدتن در ایدن روزگدار نده «لجبدازی
کردن با نیما» (بهمنی ،)9 :1377 ،که نوعی قدم زدن در راه نیماست .نیما خطاب به غزلسرایان عصرش چنین نوشت« :الزمة غدزل
این است که موضوع عاشقانه خود را گم ن ند .میدانی باشد که من به شما عشق خود را بیان کنم ،اما یدک چیدز را گویندده غدزل
میبازد ،اگر تمام عمرش غزلسرایی بیش نباشد و آن همة دنیاست و همة طبیعت .اگر شما بتوانید از خودتدان بیدرون بیاییدد و بده
دیگران بپردازید ،میبینید دایرة ف ر کردن و خیال کردن شما چقدر وسیع است» (نیما ،نامهها.)172 :1369 ،
محتوای غزل امروز بیش از آن ه به غزل کهن فارسی شبیه باشد به شعر معاصر رفته است و برای شعری که قرار است با انسان
معاصر ارتباط برقرار کند این شباهت نه شایسته ،که بایسته است .حسین منزوی در این زمینه اعتقاد دارد که «بیشتر از هر چیدز اصدرار
دارم که یک غزل به عنوان واحد شعری ،تش ّل و استقالل و ی پارچگی داشته باشد؛ همانطور که در یک شعر آزاد ،از این شاخ بده آن
شاخ پریدن و نابسامانی ذهنی شاعر را نمیشود تبرئه کرد ،در غزل نیز تکبیتسرایی سند مح ومیت شداعر اسدت» (مندزوی:1387 ،
 .)21پس اعتقاد بر این است که غزل نو باید فضایی خاص داشته باشد .فضایی که از درهمتنیدگی تصاویر و آمیختگدی و پیوندد اجدزا
به دست میآید .ی ی از راههای حصول این انسجام ،روایت در غزل است که در غدزل ندو رواج بسدیار یافتده اسدت .در واقدع ،غدزل
معاصر با وجود تغییر و تحوالت صوری و معنایی ،همچون غزل کالسیک «ساختار شب های» (برگرفتده از زرقدانی )95-94 :1394 ،و
تناسب در محور عمودی دارد .در اینجا این تغییرات و ضعف و قوتهای آن بررسی خواهد شد؛ تغییرات و نوآوریهای قالدب غدزل
از مشروطه تا پس از انقالب .همچنین ،ساختار غزل (فرم ذهنی) نیز دچار تحوالتی شد کده برجسدتهتدرین تغییدر آن ،حضدور عنصدر
«روایت» برای ش لدهی به انسجام غزل بود .در ادامه ساختار چند غزل بررسی و تحلیل میشود.
 -2-1پيشينة پژوهش
در زمینه تحول و نوآوری غزل کتابها و مقالههای خوبی نوشته شده است ،اما به تحلیل سیر تحول ساختار غزل توجده نشدده
است .در کتابهای چشمانداز شعر معاصر ایران (مهدی زرقانی) ،گونههای نوآوری در شعر معاصر ،بخدش قالدبهدای کالسدیک
 . 1نام دختر توللی که به دلیل عالقه زیاد آغاز راه به نیمایوشیج این نام را برایش انتخاب کرد!
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معاصر (از دکتر کاووس حسنلی) به ش ل مختصر و مفید قالب غزل معاصر نیز بررسی شده است .در مجمدوع ،توجده بده قالدب
غزل ،چه در سرودن و چاپ دفتر اشعار و چه در بخش تحقیق در غزل ،پس از انقالب اسالمی بسیار زیاد شده است .نویسدندگان
کتابهای زیر بهویژه قالب غزل معاصر را بررسی کردهاند:
 -1سیر تحول غزل از محمدرضا روزبه ( .)1379نویسنده در این کتاب بهخوبی غزل مشروطه تا انقدالب  57را بررسدی کدرده
است .تقسیمبندی این کتاب از غزل معقول و پذیرفتنی است .غزل مشروطه ،غزل سنتی معاصر ،غزل میانه و غدزل ندو هرکددام در
یک فصل با بررسی سرآمدان آن و وضعیت کلی هر جریان به ش ل مختصر بررسی شده است .محمود فتوحی نقدی مختصدر بدر
این کتاب نوشته است (ر.ک :کتاب ماه ادبیات و فلسفه .1379 ،شماره .)42-38 .35
 -2کتاب غزل نو :بررسی و تحلیل غزل نو در شعر معاصر ایران ،از علیاصدغر بشدیری ( .)1390ایدن کتداب بده شد ل تداریخ
ادبیات غزل معاصر پس از نیما و غزلسرایان سرآمد را بررسی کرده است .اشعار سیمین بهبهانی ،قیصر امینپور ،حسین مندزوی و
بهمنی در بخش دوم کتاب به عنوان سرآمدان غزل بررسی شده است .در فصل پایانی این کتاب ،به ش ل مختصر ،غزلسرایان پس
از انقالب معرفی شده است .خالصة این کتاب مقالهای تحت عنوان «غزل نو و پیشزمینههای آن» اسدت کده در پژوهشدنامه ادب
غنایی دانشگاه سیستان به چاپ رسیده است (ر.ک :محمدی و بشیری.)1391 ،
 -3مدرنیزم و پستمدرنیزم در غزل معاصر ( )1394از محمود طیب .این کتاب غزل پس از انقدالب اسدالمی  57را کده دارای
مشخصات نوین است سرلوحة تحقیق قرارداده است .تعریدف مددرنیزم و پسدتمددرنیزم و سدپس بیدان غدزل پسدتمددرنیزم و
مشخصات آن در این کتاب دیده میشود .نویسنده غدزل مددرن را سده ندوع مدیداندد غدزل مددرن سدالم ،غدزل مددرنِ افراطدی
(پستمدرن) و غزل مدرن متعادل (آمیزهای از هر دو) (ر.ک :طیب.)1394 ،
 -2شکل شعر
در نگاه اول منظور از ش ل شعر همان قالب آن است .این اصطالح در نقد امروز دو بخش است؛ شکل بيرونیی شدعر کده همدان
قالب آن است ،مثل غزل ،قصیده ،شعر نیمایی ،رباعی و...؛ شکل درونی یا فدرم ذهندی شدعر ،بدر انسدجام و پیوندد عناصدر آن در
سرتاسر متن با همدیگر توجه دارد .شمس قیس رازی چنین اعتقاد داشت که «شعر چنان میباید کده هدر بیدت بده نفدس خدویش
مستقل باشد» (قیس رازی .)290 :1360 ،شفیعی کدکنی نیز معتقد است که در شعر قدیم فارسی« ،محور عمدودی خیدال ،همدواره
ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده و در عوض شاعران تا توانستهاند در محور افقی خیدال ،تصدویرهای تدازه و بددیع بده وجدود
آوردهاند» (شفیعی کدکنی .)169 :1370 ،به همین دلیل ،گاه در برخی از اشعار و غزلهای قدیم ،فرم درونی یا فرم ذهنی منسجمی
برای شعر ایجاد نمیشد .وجه غالب ذهینت شاعرانه کالسیک ،بیتاندیش بود نه کلاندیش ،لذا توجه شاعر معطوف به این بود که
وحدتی در محور افقی ،یعنی بیت ،نه کل غزل ایجاد کند و از وحدتی که الزمة محور عمدودی شدعر بدود غافدل مدیماندد (ر.ک:
حمیدیان .)637-623 :1373 ،هرچند چنین انسجامی را به واقع میتوان در غزل قدیم و منجمله حافظ دید ،چه بدرخالف تصدور
عموم« ،بیتهای غزلهای حافظ را که جدا از هم در نظر آوریم ،ش ل ذهنی ت املیافتهای دارند» (براهندی ،98-90 :1371 ،ر.ک:
مالمیر 56-42 :1388 ،و پورنامداریان .)112 :1390 ،ش ل ذهنی عبارت از محیطی است که شعر در آن حرکدت مدیکندد و پدیش
میرود و اشیاء و احساسها را با خود پیش میبرد .خوانندة شعر در بررسی این ش ل ،با احساس ،اندیشه و تخیّل شاعر سدروکار
دارد» (براهنی .)74-73 :1371 ،چنین نگاهی بیشتر متناسب با شعر نوست.
با ظهور م تبهای زبانشناسی صورتگرا (فرمالیسم) و ساختارگرا ،چنین نظریهای بیش از پدیش پدیگیدری شدد و شداعران و
داستاننویسان سعی بر انسجامبخشی عناصر و ش ل درونی اثر کردند .فرایند چنین تحلیل ش لمدارانه ،هنگامی کاملشدنی اسدت
که تمامی عناصر موجود اثر موجب معنای صورت ظاهری آن معنا گردد« .در پی پیگیری صورت اثر هنری باید آنچه رنسام «بافت
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موضوعی» 1و «ساختار منطقی» 2مینامد ،دریافت .بافت موضدوعی جزئیدات و صدناعات ادبدی خداص آن اثدر (مثدل اسدتعارات و
تصویرهای خاص) را در یک جا جمع میکند و ساختار منطقی به مبحث یا مفهوم مستتر در اثر هنری اشاره مدیکندد» (ویلفدرد و
هم اران .)97 :1370 ،در این نوع نگاه ،لفظ و معنا ،صورت و محتوا در تقابل با هم نیستند بل ه م مل ی دیگرند .مهارت شاعر و
داستاننویس در این است که این دو مفهوم ظاهری و درونی را به کمک زبان ،عاطفه و صور خیدال هماهندگ کندد و پدیش ببدرد.
«تخیل خالقه ،اثر هنری را به صورت الگوبندها یا نظامی از صور خیال یا نمادها ،توالی رخدادها (پیرنگ) و احساسات و عواطدف
شعر غنایی درمیآورد» (همان .)99 :فردریش هگل نیز در بحث از زیباشناسی هنر و شعر ،زیبایی را زمانی حصولپذیر میداند کده
«نسبت میان محتوا و ش ل ،کامل شده باشد» (احمدی .)104 :1383 ،براهنی در این زمینه «فدرم شدعر» را تحلیدل کدرده اسدت .او
معتقد است که فرم شعر آن چیزی است که شعر را روبهروی خواننده نگاه میدارد و حالت گریز را از محتوای شعر میگیرد و آن
را در برابر تماشاگر نگاه میدارد تا او در لذت و هوشیاری تمام به تماشای جلوههای توأم فرم و محتوا بنشیند .او چنین میاندیشد
که «به یک معنی میتوان گفت که شعر نه از کلمات به صورت افقی ،بل ده از کلمدات در حالدت عمدودی تشد یل شدده اسدت»
(براهنی )364/1 :1371 ،اینچنین نگاه منتقدانه به غزل نیز ثابت شده است ،غزل کالسیک فارسی نیز از این سداختار درهدمتنیدده و
بههمپیوسته برخوردار است (ر.ک :زرقانی.)98 :1394 ،
بنابر چنین نظریاتی ،در این مقاله سیر تحول غیرمستقیم و ناخودآگاه غزل مشروطه (با تمرکز بر غزل فرخی یزدی ،نماینده غزل
مشروطه) ،تحول خودآگاه ش ل غزل (منوچهر نیستانی و بهمنی :پیشروان تحول غدزل) و انسدجام فدرم دروندی و بیروندی (غدزل
ابتهاج ،منزوی) در کنار غزلهای پیشگام خانلری و فرخزاد از عهد مشروطه تا غزل پس از انقالب بررسدی خواهدد شدد .انتخداب
غزلسرایانی چون فرخی یزدی ،خانلری ،فرخزاد ،توللی ،منزوی ،بهمنی ،نیستانی ،بهبهانی و دیگران در این مقالده بدر مبندای سدیر
تحول تاریخی غزل و نقش بسزای هر کدام از ایشان است.
 -1-2شکل و ساختار غزل مشروطه
نامتعادلی و بیتناسبی بین ظرف و مظروف و فرم و محتوا ،نشانة وجود یک بحران عمیق در شعر این دوره است؛ بحراندی کده
حاصل امواج و پدیدههای شتابناک اجتماع بحرانزدة آن روزگار است .شاعری که در کمال آرامش ،مشغول غزلسدرایی در همدان
فضای مألوف آبا و اجدادی است ،ناگاه خود را در میانة سختترین کشم شهای اجتماعی و سیاسی در فضایی پرآشوب مییابدد
و میکوشد با شعر خود ،این «موج زخودرفته» را همراهی کند ،اما ابزار مناسب در اختیار ندارد؛ پس در این مسیر ،بده تدازهسدازی
صورت ظاهر شعر خود میپردازد ،بی آن ه عمیقاً به مفهوم «تازگی» اندیشیده باشد .شدعرش را از مضدامین و لغدات تدازه انباشدته
میکند ،بی آن ه در آنها روح شاعرانه بدمد و بی آن ه به نگاه و ادراک متفاوتی رسیده باشد .فقدان تعادل و توازن بین سدنتهدای
شعری و مفاهیم نو ،ی ی از عمدهترین معضالت صوری غزل مشروطه است .ی ی از حادترین مسائلی کده در شدعر مشدروطیت د
عموماً د و غزل این دوره د خصوصاً د با آن مواجه میشویم ،ناهمخوانی بین فرم و محتواست .به نظر میرسد که ش ل سنتی غزل
با قدمتی هزارساله ،تاب پذیرش مضامین صریح و خشن سیاسی و اجتماعی این دوره را ندارد .شعر مشروطیت غالباً از همداهنگی
درونی و بیرونی ش ل و محتوا کمبهره است .پرداخت به مضامین ،خام است .واژههای جدیدالورود ،خالی از حیثیت شعری و بدار
عاطفیاند .پر بیراه نرفتهایم اگر معتقد باشیم که «شعری که همزمان با مشروطیت به وجود آمد ،و بعد به صورت رشتهای از شعر و
شاعری در عصر حاضر ادامه یافت و هنوز با بیرمقی تمام ادامه دارد ،شعری بود تا حدی تعلیمی ،خام ،بیشد ل ،بدیهدارمونی و
بدون ی پارچگی .شعر مشروطیت ،شعر مضمون است ،نه شعر فدرم و محتدوا ،و از آنجدا کده شدعری اسدت بدا هددفی از خدارج
بهعاریتگرفته ،تا حدودی شعری است که در اوج فق میتواند به نوعی شعار دربارة مضمون انتخابشده بدهوسدیلة شداعر بددل
1
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گردد» (روزبه .)23 :1379 ،پس از مشروطه به دنبال تالشهای نیما و پیروانی وی شعر نو نُضج یافت و اندیشههای تحولآفرین و
با «میدان دید تازه» نیما در اشعارش بر ش ل و محتوای غزل نیز بهتدریج تأثیر خاصش را نشان داد.
 -1-1-2ساختار غزل فرخی یزدی
ریختن محتواهای سیاسی و اجتماعی با سیلی از واژهها و ترکیبات نادرخور و نالطیف به پیمانة غزل مشروطه سبب شد کده در
ش ل و ساختار عمودی و افقی غزل دوگانگی و بیانسجامی به وجود آید .در غزلهایی از فرخی مباحث غندایی (وصدف عشدق،
معشوق و بیان دردهای هجران و جفاهای محبوب و )...با عناصر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی گره میخورد .این آمیختگی بدیش
از آن ه در پرده و نمادین باشد ،آش ارا و مستقیم است .ابتدای غزل ،به تغزل و ذهنیت غنایی خدود توجده کدرده ،سدپس دو بیدت
شعارزده و انقالبی سروده است و باز به همان سیاق آغاز غزل به تغزل میپردازد .در غزل زیر ،فرخی برای ساختمان غزل دو تنده
اصلی بنا نهاده که آغازش تغزل است و در بخش دوم به بیان اندیشههای انتقادی و اجتماعیاش پرداخته است:
 )1عمری است کز جگر ،مدژه خوناب مدیخورد

این ریشده را ببیدن ز کجدا آب مددیخدورد

 )2چشم تددو را به دامن ابدرو هددرکه دیدد

گفتا که مسددت ،باده به محدراب مدیخدورد

 )3خال سددیه به کندج لب شدیرین توسدت

یا هندویی که شددیره به عنداب مددیخدورد

 )4دل در ش نج زلف تو چون طفل بندددباز

گاهدی رود به حلقه و گده تداب مدیخدورد

↑ (بخش تغزلی غزل)
 )5ریزد عدرق هدددرچدده ز پیشاندی فقددیر

سرمددایهدار جددای مدددی نداب مدیخدورد

↓ (بخش سیاسی غزل)
 )6غافل مدشو که داس دهداقین خدونجگدر

روزی رسدد که بدر سدر اربدداب مدیخورد

 )7دارم عجب کدده با همدده امتدحان هندوز

ملت فریدب «لیددر» و «احدزاب» مدیخدورد

 )8با مشت ،فرخی ش ند گرچده پشدت خصدم

اما همیشدده سیدلی از احبدداب مدیخددورد
(فرخی)54 :1375 ،

این دوگانگی محوری در ساختار چندین غزل دیگر فرخی نیز نمایان است .روح غالب بر شعر و غدزل مشدروطه ،گدواه همدان
بحران (بیانسجامی ساختاری) مذکور است .بهخوبی پیداست که شاعر تالش کرده اسدت بدین سدنتهدا و عناصدر مرسدوم شدعر
گذشته ،و پدیدهها و مضامین روزمرة اجتماعی آشتی برقرار کند .در اینجا یک حس نیرومند تاریخی و یک ادراک عمیدق شداعرانه
الزم است ،اما همین نبود تطابق و تناسب بین عناصر شعر است که به اغلب آثار دورة مشروطیت ،حدالتی غیرطبیعدی و غیرجددّی
میدهد و خواننده احساس میکند که با شعر د به مفهوم دقیق آن د روبهرو نیست (روزبه.)24 :1379 ،
در پایان باید گفت که ت نیک و زیرکی فرخی در این بوده است که تغزل را با سیاست بیامیزد ،اما راه و روش صحیح و نمادین
را به کار نگرفت و بیپرده شعارش را در غزل میگفت .فرخی در غزل زیر نیز چنین دوقطبی شدن ساخت و قالب را به کار بسته
است و گویی فراموش کرده که غزل برای تغزل مناسبتر است ،در واقع دغدغة شاعر سیاست است تا این ه تغزل باشد ،دو بیدت
زیر بیت اول و چهارم غزل است:
بیسروپایی اگر در چشم خوار آیدد تدددو را

دل به دست آرش که یک روزی به کار آید تو را

....پافشاری کن حقوق زندگان آور به دسدت

ورنه همچون مرده تا محشر فدشار آید تو را
(فرخی)168 :1375 ،

اگر به برخی از ابیات تخلص غزل او نگریسته شود ،بهخوبی مشاهده میشود که پس از تغزل و وصفهای غنایی و  ...به بیدان
شعارهای آزادی و ادبیات کارگری خویش روی میآورد .فرخی در پایان غزلی به صراحت گفته است:
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در جدهان کددهدنه مداندد ندام مدا و فدرخدی

چدون ز ایجداد غدزل طرح ندو افد ندیم مدا
(همان)42 :

 -3نقش خانلری در غزل
از مشروطیت تا سقوط سلطنت غزلسرایان بسیاری دفترهای غزل خود را منتشر میکردند که در میان دفترهای حاوی شدعر ندو و
چارپاره ،به تعدادی غزل برمیخوریم که نشان از میل همیشگی به این قالب است .شفیعی کدکنی در مقدمهای که بر «گزینه اشدعار
خانلری» نوشته ،اعتقاد دارد که اگرچه خانلری در شمار خیل بسیار غزلسرایان مشروطیت تا انقالب اسدالمی نیسدت« ،ولدی اگدر
بخواهیم به تاریخ نوآوری در غزل بپردازیم ،بدون هیچ تردیدی خانلری «نیمدای غدزل» اسدت؛ زیدرا او تنهدا کسدی اسدت کده در
سالهای قبل از شهریور  1320عالماً و عامداً در مبانی غزل فارسی تجدید نظر کرده است و اقدامات او را در این زمینه ،بعددها در
غزلهای نو فریدون توللی در سالهای سرودن مجموعة «رها» و بعضی نوپردازان دیگر میتوان دید» (به نقدل از خدانلری:1394 ،
 .)13از دیدگاه تاریخی ،چنین سخنی هرچند جای تأمل دارد ،با وجود بسامد اندک غزلهایی از این دستِ خانلری میتدوان آن را
پذیرفته دانست .اصوالً اطالق کردن «نیمای غزل» به سیمین بهبهانی ،حسین منزوی یدا خدانلری خدالی از اشد ال نیسدت .حسدین
منزوی نیز در دفتر «از شوکران و ش ر» ،از این ه علیمحمد حقشناس ،سیمین بهبهانی را «نیمای غزل» لقب داده ،با ذکر بدراهین و
دالیلی این سخن را برنمیتابد .البته باید گفت تالشهای این چند غزلسرا برای شروع انقالبدی دیگدر در غدزل فارسدی تحسدین
برانگیز است که در این میان غزل حسین منزوی ،منوچهر نیستانی و خانلری فضدل تقددم خدودش را در زمیندههدای سداختاری و
محتوایی دارد .خانلری در غزل زیر که به سال  1318شمسی سروده بود ،نُرم 1غزل فارسی را از سنت به ندوآوری کشدانده اسدت.
فضای رمانتیک و وصف طبیعت در قالب غزل ،کار خانلری بوده است و بعد از او و شهریور  1320دیگران آن را گسدترش دادندد
و اندک اندک غزل معاصر از درون این گونه تجربهها ش ل گرفت؛ غزلی که هیچکدام از مؤلفههای ت راری غزل سنتی فارسدی را
ندارد و اگر از قالب آن صرفنظر شود ،یک قطعه «شعر نو» به حساب میآید ،مثل «غزل» فروغ در «تولدی دیگر» که سدال 1338
آن را سرود .در واقع ،خانلری متأثر از فضای شعر رمانتیک فرانسه به سرودن چنین منظرههایی در غزل روی آورده است ،توللی و
سپس نیستانی نیز چنین کاری را دنبال کردند .غزل خانلری دارای نگاه و زبانی نو است:
ماه ،غمناک در این گلشن خضرا مدیگشدت

باد بیخویشتن افسدرده و شدیدا مدیگشدت

گلبن از دردِ نهدان زار بده خدود مدیپیچیدد

شب فروماندده در اندیشدة فدردا مدیگشدت

بانگی از دور میآمد همده رندج و همده درد

مانده بود ،از ره و ناالن پیِ مدأوا مدیگشدت

رازی اندددر دل شددب بددود کدده ناگدداه اگددر

برگی از شاخه جدا میشد و رسوا میگشت

سددایة بیدددبن از بددیم مددیآویخددت بدده شدداخ

باد چون میشدد ازو دور هویددا مدیگشدت

یدداد آن یددار سددفرکرده پریشددان و غمددین

زیر هر سایه نهان میشد و تنهدا مدیگشدت
(خانلری)14 :1394 ،

تصاویر و زبان این غزل متأثر از اشعار شاعران م تب رمانتیسم است که چنین غزلهایی همراه با چارپدارههدایی از ایدن سدنخ،
زمینه را برای دگرگونی غزل و نزدی ی آن به شعر نیمایی فراهم ساخت .ترکیبهای بلیغ «ماه نو»« ،باد افسرده و شدیدا» و تصداویر
رمانتیک این غزل ،آن را از غزل مشروطه و غزل سنتی دور داشته است .این چنین جریدانی را در شدعر فریددون تدوللی مدیتدوان
بازجست.
 -1-3تکغزل فروغ فرخزاد
در شعر معاصر باید به تکغزل فروغ فرخزاد و غزلهای غنایی و عاشقانة سیمین بهبهانی نظر اف ند .فدروغ فرخدزاد کده شدعر
1

. norm
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زنانه و خواستههای زن امروز را به ش ل گسترده در شعر آورد ،به منظور استقبال غزلی از ابتهاج به سال  1338غزلی با مؤلفههایی
از جنس شعر نیمایی سرود که نگاه همه را به خود جلب کرد .مرحوم زرینکوب در کتاب شعر بیدروغ شعر بدینقداب در مدورد
شعر فرخزاد مینویسد« :فروغ فرخزاد شاعر معاصر در شعر غنایی خویش ترجمان آرزوهایی است که در جامعههای تهذیب یافتده
شرم و مناعت زنانه آنها را مهار میکند .پیروان شیوة او غزل را شبیه کرده اند به غزل هندی که به قول شبلی نعمدانی در آن اظهدار
عشق از جانب زن است نه مرد .در هر حال ،فروغ زنگ زنانة عمیقی به شعر امروز فارسی میدهد و ادب فارسی را هم مثدل ادب
تمام اروپا سوق میدهد به سوی احساسات زنانه .احساسات زنانه که به قول بندتوکرچه مدتهاست ادب اروپایی را تسخیر کرده
است» (زرینکوب .)153 :1371 ،به هر حال ،جدای از بررسی اشعار نیمایی فرخزاد ،باید تأیید کرد که این غزل او سرآغاز تحولی
عظیم شد که منزوی و بهمنی بدان راه رفتهاند .آن غزل از این قرار است:
چون سنگها صدای مدرا گدوش مدیکنددی

سنددگی و ناشندددیده فرامدددوش مددیکندی

رگبار نددوبهدداری و خدددواب دریچددده را

از ضربههای وسدوسه مغشددوش مدیکنددی

گدمددراهتر ز روح شددددرابیّ و دیددددده را

در شدعله مینشدانی و مدهددوش مدیکنددی

ای مداهی طدالیی مددرداب خددون مدددن !

خوش باد مدستی ات که مرا ندوش مدیکندی

دست مرا که ساقة سدددبز ندددوازش اسددت

با برگهای مرده هدمآغددوش مدددیکندددی

تددو درة بنفددش غددروبددددی کددده روز را

بر سینه میفددشاری و خدداموش مدیکددنی

در سایهها فروغ تو بنشست و رندگ باخدت

او را به سدایه از چه سددیهپدوش مددیکندی
(فرخزاد)209 :1379 ،

این غزل با بیانی غمگنانه روایتگر دردهای شاعر است .معشدوق ِ شداعر ایدن غدزل مدرد اسدت و شدعر بدرخالف غدزل کهدن،
احساسات زنانه را با زبان زنانه و نو بازگو کرده است؛ محتوای این غزل نو و تازه است .تصاویری چون «رگبار نوبهار»« ،دریچده»
و «خواب» در آن بیسابقه است .دکتر روزبه در این زمینه میگوید «غزل نو هرچند دارای زمیندهای تداریخی و سدب ی اسدت ،بده
معنای دقیق به موجی از غزلها اشاره دارد که از بطن تجربة معروف فروغ فرخزاد که به تنهایی حادثهای در زبدان غدزل بدود ،زاده
شد» (روزبه .)140 :1379 ،بیوفایی معشوق نیز در این غزل اساس شعر است ولی شاعر چنان خوب توانسدته بدا تصداویر ندو در
پرده این راز را بگوید که هنریتر از آن نتوان گفت .این غزل پاسخی به غزل ابتهاج بوده کده شداعران دیگدر و از جملده شدهریار
تبریزی نیز آن را جواب گفته است.
 -4ساختار غزل (فرم ذهنی) ابتهاج
جایگاه شعر و غزل کالسیک در بستر زمان آنچنان واال بوده که غزل ،دورهای به نام «بازگشت ادبی» را تجربه کند و با وجود توجه
به انقالبی ادبی عصر مشروطیت بعضی از غزلسرایان همچنان به غزل کالسیک و مبادی و مبانی آن سخت دلبسته بودهاندد ،غدزل
پژمان بختیاری ،رهی معیری ،امیری فیروزکوهی و هادی پیشدرفت مدتخلص بده رنجدی ،شدهریار تبریدزی و  ....در عصدر مدا نیدز
نشاندهندة چنین روشی است .از این میان نیز غزل هوشنگ ابتهاج با سرمشقگیری از غزل حافظ ،سعدی و گاه مولدوی توانسدت
به انسجام مناسبی دست یابد .این شاعر عناصر شعریِ غزل را هماهنگ در محور عمودی و افقی کالم به کدار بسدته اسدت .زبدان،
عاطفه ،موسیقی و اندیشه در کالم این شاعر تجلی برجسته و بیعیبونقصی دارد .هم مفاهیم ،مضامین ،موتیفها و بدنمایدههدای
سنتنمون غزلش منسجم و استوار است و هم عناصر زبانی و موسیقایی آن غنایی و عاطفی است .برای آشنایی با اندیشة متعالی و
«ساختار شب های» شعر این شاعر و مرور زبان شعر وی ،غزلی از وی نقد ساختاری میشود:
 -1امروز نه آغاز و نده انجدام جدهان اسدت

ای بس غم و شادی که پس پدرده نهدان اسددت
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 -2گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسددیدن هنددر گددام زمدان اسددت

 -3تو رهدرو دیدریددنة سدرمنددزل عشددقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشددان اسددت

 -4آبدی که بدرآسدود زمیندش بددخورد زود

دریا شود آن رود کده پیوسددته روان اسددت

 -5باشد کده ی دی هدم به ندشانی بنددشیند

بس تیر که در چلة ایدن کهدنهکدمان اسددت

 -6از روی تدو دل کنددنم آمدوخدت زمدانه

این دیده از آن روست که خونابهفشان است

 -7دردا و دریدغا که در ایددن بازی خدونین

بددازیدچدددددة ایدّدددام دل آدمیددددان اسددددت

 -8دل بدرگدذر قددافلة الله و گدل داشددت

این دشدت که پدامدال سواران خدزان اسدت

 -9روزی کده بجدنبد نفددس بداد بددهداری

بیدنی که گدل و سدبزه کران تا به کران است

 -10ای کوه تدو فدریاد مدن امدروز شنیددی

دردیست در این سینه که همدزاد جهدان اسدت

 -11از داد و وداد آن همه گفتند و ن ددردند

یارب چده قدر فاصدله دست و زبدان اسدت

 -12خون میچ د ازدیده درین کدنج صدبوری

این صبر که من میکنم افشردن جان اسددت

 -13از راه مرو سایه که آن گوهدر مقددصود

گنجیسدت کدده اندر قددم راهدروان اسدت
(ابتهاج)247-246 :1371 ،

برای اثبات انسجام درونی «فرم ذهنی» و «ساختار شب های» شعر ،از سازههای زبانی و سدازههدای موسدیقایی بحدث کدردهاندد.
مهدی زرقانی در اثبات وجود ساختار شب های غزل کالسیک و با مطالعة موردی غزل سنایی ،سازههای زبانی شعر ،یعنی «ت درار»،
«همآوایی»« ،تضاد»« ،هممعنایی» و «ارجاع» و در بحث سازههای شب هساز موسیقایی نیز وزن و قافیه و ردیف را مؤثر دانسته است
(ر.ک :زرقانی  .)112-98 :1394مثالً همآوایی و ت رار میتواند در برجستهسازی موسیقی شعر مؤثر باشد ،در این جا نیز ضمن در
پیش چشم داشتن برخی از این سازهها به انسجام ف ر محوری غزل نیز توجه شدده اسدت .در غدزل ابتهداج عوامدل و سدازههدای
ساختار شب های بر این قرار است:
 -1 -4اندیشة غزل ابتهاج
این غزل اندیشه و جهانبینی خاص شاعر را در نگاهی فراگیر به سایر غزلهای دیگر او نیز بیان میکندد .گدزارههدا و جمدالت
اسنادی این مصرعها و ابیات همگی از یک ن ته ح ایت دارد .آن هم در بیت  4و بیت  13فشرده شده است« .هنر گدام زمدان» در
نظر شاعر در نهایت «رسیدن» به مقصد را به ارمغان میآورد .بیت اول مقدمهای برای بیان این اندیشه است؛ شداعر غیرمسدتقیم بده
خود و مخاطب میگوید ،نگران نباش! امروز روز اول و آخر جهان نیست ،بیشک غمها و شادیهای بسدیار دیگدری رخ خواهدد
داد .در نظر شاعر ،رفتن و حرکت از سوی انسان حاصلی جز رسیدن به دریا را که نمادی از مطلوب و حقیقت است ،ندارد .ت رار
کلماتی چون «مرد رهی»« ،گام زمان» در بیت دوم« ،رهرو»« ،گام» در بیت سوم« ،رود روان» در بیت چهارم« ،باشد که ی ی هم بده
نشانی بنشیند» ،در بیت پنجم و «راه» « ،قدم رهروان» در بیت آخر چنین اندیشهای را سلسلهوار مؤکّد سداخته کده همدان «سداختار
شب های» زبانی و محتوایی را ش ل داده است .تقابل غم و شادی در زندگی انسان و همیشگی بودن چنین تقابلی ،شاعر را بر ایدن
واداشته است که بگوید :در پس خزان ،روزی بهاری خواهد آمد که با خود گل و سبزه را از کران تا کران زمین به ارمغان میآورد.
الزمة رسیدن به گنج و «گوهر مقصود» نیز تنها با همت و رهروی برآورده نمیشود ،بل ه شاعر صبر کردن و افشردن جدان را نیدز
بایسته میداند .اصوال روحیه ابتهاج در زندگی و به تبع آن در شعر ،باور داشتن به خیر و تحقق آن در بستر امید داشتن بده آن رخ
میدهد .وی از این ه اخوان ثالث دفتر شعر «زمین» سایه را نقد کرده و «امید» درونی شعرش را مخالفت کرده برآشفته مدیشدود و
چنین میگوید« :یعنی باید به این همه شرارت تسلیم شد .بگویم همین است که هست .ناامیدی تسلیم و وادادن است دیگر و ایدن
یعنی پذیرفتن شر .امید به خیر یعنی این ه باور دارید به این ه خیر میتواند تحقق پیدا کند» (عظیمی و طیّه.)1091 :1392 ،
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 -2-4شکل غزل ابتهاج
غزل ابتهاج در دو محور افقی و عمودی مثل حلقههای زنجیر به هم وصل شده و دارای «ساختار شدب های» اسدت .حرکدت از
یک نقطه (بیان مضمون در بیت  )1و تأکید بر آن در ابیات دوم تا پنجم با ذکر تمثیل زیبای بیت  4و  5پدیریدزی و پیگدری شدده
است .این حرکت بدون توقف در ابیات میانی و پایانی غزل نیز با ذکر دالیل و استنتاجات مختلف ت رار شده است .حتی اگدر بده
نظریات م اتب زبانشناسی چون «فرمالیسم» و «ساختارگرایی» و «پساساختارگرایی» هم کاری نداشته باشیم ،میتوان نتیجه گرفدت
که آن وحدت هنری میان عناصر زبانی و ادبی شعر سایه معموالً برقرار است« .ساخت» شب ة رواب همنشینی و جانشدینی عناصدر
یک نظام ]قالب غزل[ در رابطه متقابل با ی دیگر است که فق محددود بده زبدان نیسدت» (صدفوی .)20 :1390 ،در غدزل ابتهداج
عناصر زبان ،صور خیال ،عاطفه و اندیشه در مسیر منسجم ساختن ش ل شعر به هم دیگر وابسته و بدا هدم هماهندگ هسدتند« .در
غزل سایه عموماً نوعی «وحدت تجربة عاطفی» بر سراسر غزل حاکم است« .وحدت تجربه عاطفی» به همراه رعایدت سدختگیرانه
ش لهای مختلف ،ایجاد تناسبهای صوتی و معنوی به فرم شعر سایه انسجام بخشیده اسدت» (عظیمدی .)330 :1387 ،ت یده بدر
محتوا و پیاممحوری مشخص ،در کنار حفظ تعادل زبانی در چنین غزلهایی به فرم ذهنی غزل انسجام بخشدیده اسدت؛ چده «فدرم
یعنی محتوای نگاهداشتهشده در روبهرو» (براهنی.)369/1 :1371 ،
غزل ابتهاج به دلیل سنتگرایی نتوانست به نوسازی ساختار غزل کمک کند؛ تنها در بعد زبانی غزل ابتهاج تدازگی دیدده شدده
است که میتوان آن را مقدمهای برای شاعران پیرو او دانست .غزل از ابتهاج به دست نیستانی و منزوی و بهمنی رسیده است .ایدن
سه تن پس از اوج ابتهاج به آموزههای تازه نیز دل سپردند تا تحول غزل تدریجاً انجام گیرد.
 -5شکل نوشتاری غزل نيستانی
تا دهة  30و  40تغییر و تحول شگرف و ی پارچهای در ش ل ظاهری قالب غزل به وجود نیامد ،بل ده شداعران بدا رعایدت اصدل
وحدت و انسجام بخشیدن در زبان ،موسیقی ،صور خیال ،اندیشه و عاطفه و حتی وفاداری به شد ل نوشدتاری قالدب غدزل ،غدزل
سرودند؛ در واقع ،تا بدینجا تالشی برای تشبه و تقرب قالب غزل به شعر نو صورت نگرفته است .منوچهر نیستانی از درسهدای
نیما ،توللی و اخوان توشهها اندوخت و قصد داشت شعرش را متحول کند .نیستانی از آنجا که سنتگرا بود ،غزلش را بده پیدروی
از همین ایدهها ،متحول ساخت؛ هرچند تحولی که ما از آن دم میزنیم ،در غزل نیستانی چندان نهادینده و اسدتوار نبدود« .نیسدتانی
عالوه بر اشعار نو ،غزلیات زیبایی دارد که نوگرایی او در شعرهایش کامالً مشهود است .ی ی از کارهای نوی که او در زمینة غدزل
انجام داد ،نحوه نوشتن آن به شیوة شعر نیمایی است ،که به قول بهمنی ،نخستین کسی بود که این شیوه را در شعر فارسی بده کدار
گرفت» (به نقل از بشیری .)95 :1390 ،در واقع «بسیاری تأکید دارند که نیستانی از جمله پیشگامان غزل نو و از تأثیرگذاران بر آن
است .او درباره شعر نو نیز دیدگاههایی دارد :شعر را باید با زبان زمان گفدت ( »...برقعدی)3786/6 :1373 ،؛ هوشدنگ ابتهداج نیدز
پیشگامی نیستانی را به ش ل ابداعی قبول دارد (ر.ک :عظیمی و طیه.)1390 ،
به دلیل رواج شعر نو ،غزلسرایان سعی کردند غزل را به فرم و ش ل ظاهری شعر نیمایی و بخصوص به لحن آن نزدیک کنند.
این طرز بیان و ش ل نوشتاری از سوی نیستانی در شاعران همزمان و پس از او تأثیر گذاشت .بهبهانی ،منزوی ،بهمندی و میرزایدی
غزلسرایانی هستند که بر اساس اشارههای خودشان ،و نشانههایی که در غزلشان دیده شده است ،از سبک نوشتن غدزل نیسدتانی
درس گرفتهاند .به کاربردن عنصر روایت در غزل ،شباهت داشتن نحوه بیان به شعر نو ،همچندین اسدتفاده از نشدانههدای نگارشدی
چون  - ،.... ، -در غزل از ابت ارهایی است که نیستانی در آن پیشگام است .در غزل زیر ش ل نوشتاری شبیه به شعرهای نیمدایی
است و عالیم نگارشی در غزل ،در نوع خود نو و تازه است:
چو آفتاب ،بر این آستانه میافتد
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ز دوش شهر ردای شبانه میافتد
نه خود رونده،
پراکنده ما
شتابنده،
چو مور کور که آبش به النه میافتد!
کبوتر ار نه معلّق میزند به میل حریف
مسلّم است که از آب و دانه میافتد،
به تندباد حوادث ن رده پروازی
چو جوجهمرغ ی از آشیانه میافتد!
همیشه دست نسیم از پی نوازش نیست،
بسا ،ز شاخه -به تیغش -جوانه میافتد.
چو «بوف کور» به ظلمت خزیدهایم ،آیا
کی آفتاب بر این آشیانه میافتد؟ ..
.

(نیستانی.)155 -153 :1350 ،

قالب شعر غزل است اما ش ل نوشتاری آن شبیه شعر نیمایی است و میتوان برخالف ش ل نوشدتاری شداعر آن را بده شد ل
غزل قدیم نوشت .عالوه بر این ،زبان نو و محتوای تازة آن بیانگر همان نوگرایی در قالب غزل است .قافیه و ردیف در غزل بدرای
شاعری که میخواهد متناسب «زبان زمان» شعر بسراید ،دستوپاگیر است و محدودیت ایجاد میکند .هرچند در این غزل و سدایر
غزلهای نو ،قاعدههایی چون زبان سنتی شعر به همراه موسیقی بیرونی ،ردیف و قافیه محفوظ مانده است ،باز تالش شداعر بدرای
بیانی روان و داخل کردن کنایات و اصطالحات زمانه قابلتأمل است .در بیت سوم ،مضمونی نو را در زبان غزل وارد کرده سدپس
محتوای غنایی غزل را در این بیت بیان کرده است؛ همان چیزی که همگان گفتهاند و ما نیز بارها خواندهایم که گاه ،به دنبدال دانده
رفتن به دام افتادن را در پی دارد .هم ش ل نوشتاری بیتِ «هميشه دست نسيم از پی نوازش نيست  »...و هم مضدمون آن تدازه و
در حد خود نو است.
براهنی در این زمینه چنین اعتقاد دارد« :اگر آنهایی که اکنون شعر میگویند ،چیزی تازه به وجود بیاورند که در عدین معاصدر و
جاندار بودن ،قسمتی از سنن تغییریافتة گذشته را نیز در خود حفظ کندد ،خودبدهخدود شعرشدان اصدالت الزم را خواهدد داشدت.
معاصر کسی است که نه گذشته را فدای حال کند و نه حال را فدای گذشته ،بل ه گذشته را به خاطر حال تغییر دهد و حال را بدا
تغییر گذشته بیافریند» (براهنی .)368 :1371 ،زبان نو در غزل نیستانی اگر سرسختانه دنبال میشد ،بی شدک نقطدة عطدف تحدول
شگرف در غزل معاصر میتوانست باشد؛ اما نیستانی را این انگیزه نبود و «چه آسان شد»؛ نیستانی در غزل زیر نیز ش ل نوشدتاری
شعر نیمایی را رعایت کرده است:
تو – نیستی – (و چه گلها که با بهاراناند)
ترانهخوان تو – من نیستم – هزاراناند .نثار راه تو یک آسمان شقایق سرخ،
که گوهران دلافروز شبکناراناند .گریست ،تلخ که:
«صحرای آسمان خالی است»
ستارههای در او چشمهای ماراناند!
نشان مهرگیایی در این کویر که دید؟
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ز مهر و مه – که در این راه رهسپاراناند؟  - ...ولی ،نه! این همه الماسگونه – در دل شب -
نه س هاند که در قعر چشمهساراناند؟ ...
(نیستانی.)176 -174 :1350 ،
نیستانی حدود  25غزل دارد که در تمامی آنها توانسته است برخی از طرحهای تازه را پیاده سازد .تالشهایی که در این زمینده
در قالب غزل ش ل گرفت ،از سوی سیمین بهبهانی ،و حتی اخوان ثالث و سیاوش کسرایی نیز صورت گرفته بود ،اما نیسدتانی در
این فن ،مبدع ش ل نو غزل بود« .ی ی از جنبههای گسترش ش ل و فرم غزل ،ظهور«غزل نو» و « غزلواره» در ایدن دوران اسدت.
غزل نو به شدت تحت تأثیر شعر نو است ،هم از منظر زبانی و هم ش ل نوشتاری و غزل نو و غزلواره از خصوصیات غزل کهن
تهی و از فضا و حس و حال شعر نو لبریز است» (روزبه .)182 :1379 ،نیستانی از ایدن روی درد در شدعرهای نیمدایی خدود نیدز
استفاده کرده است تا «قافیه همچنان در شعرش زنگی برای کالم» باشد .اصوالً قافیه محوری در «شعر نو» یدک سدنت شدده ،خدود
نیما ،به این مهم اعتقاد داشت که قافیه زنگ کالم است .نیستانی با باور بر همین اصل ،غزل خود را پلی بین شعر نو و شدعر کهدن
قرار داد تا ارتباط کهنه و نو آن پل را استح ام بخشد .به همین دلیل نیستانی نتوانست که به کلی زبان غزل و سداخت و بافدت آن
را نو کند« .از منظر محتوا ،غزل نیستانی نیز همچون شعر توللی ،خانلری و منزوی بیشتر متدأثر از اشدعار م تدب رمانتیسدم اسدت»
(محمودی.)101 :1393 ،
 -6غزلواره و غزل نوِ بهمنی
نیستانی و بهمنی در گام نخست به زندگی مردم عصر خویش نزدیک شدند و عواطف و احساسات همرنگ زمانة آنان را به شدعر
درآوردند؛ به زبان غزل و نوسازی آن توجه ویژهای کردند؛ به دلیل رواج و رونق شعر آزاد ،غزل را به ش ل شعر نیمدایی نوشدتند.
برخی از غزلهای بهمنی به شعر نو تشابه دارد .برای درک دقیق غزلهای بهمنی باید عالوه بر شنیدن ،آنها را دید و خواند؛ زیرا او
گاه از عالیمی در نوشتار بهره میگیرد ،که بی آنها مم دن اسدت درک ناقصدی از شدعر حاصدل شدود ،مثدل خد فاصدله ( )--و
نقطهچین ( .)...اما این موضوع در مجموعة «من زندهام هنوز و غزل ف ر میکنم» شدت بیشتری مییابد ،به گونهای که بدون دیدن
شعر ،لذت درک آن ،تقریباً ناقص است .بهمنی در این مجموعه حالت چینش شبیه شعر نیمایی را در نوشتن غزل در پیش گرفدت.
او در مقدمة بسیار کوتاه و موجز خود در آغاز دفتر شعرش میگوید« :من به خوانش دیگران از شعرم ،با دقت گوش مدیسدپارم و
گاه خود نیز غزلهایم را با طنین خوانش آنها میخوانم .همین کافی است که ف ر کنم[ :شاید] دیگدران نیدز دوسدت داشدته باشدند
طنین نوشتاری خوانشم را بدانند  ...اینگونه غزلنویسی را از اولبار ،زندهنام «منوچهر نیستانی» سرمشق غزل امروز کرد .»...
باور کنید! حال و هوایم مساعد است
این شایعات شیوة برخی جراید است
یک روز تیتر میشوم:
این شخص ...
[بگذاریم]
یک عصر:
خواندهاید  ...و ت رار زاید است
من زندهام هنوز و غزل ف ر میکنم
باور نمیکنید ،همین شعر شاهد است
(بهمنی)11 :1390 ،
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در کنا این نوع ش ل نوشتاری غزل ،باید به ش ل گفتاری و روایتگونه در غزل وی نیز دقت شود .غزل بهمنی حالتی گفتداری
دارد و کمتر شعری از او می توان یافت که به سبک و سیاق قدما سروده شده باشد و اگر هم تضدمینی از شداعران گذشدته (مانندد
حافظ) در شعر خود دارد ،باز زمان امروز و حالت م المهگونه را در آن رعایت کرده است .بارزترین نموندههدای ایدن تدالشهدا،
تجربه ترتیبهای تازه موسیقایی در غزل منوچهر نیستانی ،حسین منزوی و محمدعلی بهمنی است .اگر مجموعه «گاهی دلم بدرای
خودم تنگ میشود» با دقت خوانده شود ،حتماً غزلی نو با مطلع «ت یه بر جنگل پشت سر ،روبهروی دریا هستم» از لحاظ نوآوری
بهمنی بیشتر ممتاز مینماید:
ت یه بر جنگل پشت سر
روبهروی دریا هستم
آن چنانم که نمیدانم
در کجای دنیا هستم
حال دریا آرام و آبی است
حال جنگل سبز سبز است
من که رنگم را باران شسته است
در چه حالی آیا هستم
فوج مرغان را میبینم موج ماهیها را نیز
حیف! انسانم و میدانم
تا همیشه تنها هستم
وقت دل کندن از دیروز است یا که پیوستن با امروز
من ولی در کار جان شستن
از غبارِ فردا هستم
صفحهای ماسه برمیدارم
با مداد انگشتانم
مینویسم:
من آن دستی که
رفت از دست شما هستم
مرغ و ماهی با هم میخندند
من به چشمانم میگویم:
زندگی را میبینی
بگذار
این چنین باشم تا هستم
(بهمنی)93 :1390 ،
بهمنی به زعم خودش ،در این غزل و غزلهایی از این دست تا حدودی از سبک و سیاق غزل متقدمان ،به عمد ،کنداره جسدته
است؛ یعنی در بند آن نبوده است که هر دو پارة یک بیت به یک اندازه و با تعداد افاعیل مساوی باشد .هنگدام سدرودن ایدن چندد
شعر ،که دارای تاریخهای متفاوتی هستند ،وزن ،بدون دردسر و با راحتی و روانی در ذهن مینشیند و کلمدات را بده همدراه خدود
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میآورد« .گفتم :چقدر به دنبال ت لفات باشم و به زحافات و مثمن و مسدس و مقصدور و محدذوف و ایدن گونده چیزهدا  ...تدن
بدهم؟ [ البته از «اینجور چیزها» نه سر درمیآورم و نه چیزی بلدم ،و نه خوشم میآید .بهتر است بگویم که دیدم مدیشدود ایدن
غزلهای کوتاه و بلند غیرمتساویالمصراع و متساویاالضالع را مثل شعرهای «نیمایی» که کوتاه و بلند میشوند ،به حسداب آورد»
(بهمنی .)2 :1386 ،با این اوصاف ،غزلهایی که بهمنی به تبع نیستانی آفرید ،غزلهایی معتدل با ش ل درونی و بیروندی اسدت .او
سعی در براندازی ی سرة قواعد کالسیک قالب غزل نداشت ،همچنان که نیستانی چنین انگیزهای نداشت .چندین اقدداماتی جهدت
تقرب به روحیة مخاطب و همسانی با مخاطب و شعر نو است .براهنی در این زمینه چنین مینویسد« :باید قصیده و غزل را تغییدر
داد ،همانطور که نیما تغییر داد و «ماخ اوال و مرغ آمین» را آفرید .نیز میتوان بدون در نظر گرفتن شد ل قصدیده و غدزل و شد ل
شعر نیمایی ،دست به تجدد ادبی زد» (براهنی.)368/1 :1371 ،
بهمنی از مطالعة «نامههای نیمایوشیج» سخن گفته و بیشک از توصیههای نیما درس آموخته است .در زمینده تحدول معندایی و
فرم ذهنی ،غزل بهمنی دارای همان عواطف و احساساتی است که مخاطب زمانش می پسندد .سخن گفتن از عواطف انسانی عصر
شاعر توفیقی است که شاعر بدان دست یافته و به تعبیر شاعری دیگر (بهزاد خواجات) بهمنی دارای خصوصیت «شیدایی رمانتیک
و تعقل مدرنیسم» (ر.ک :ثروتیان )17 :1389 ،است.
 -7روایت در غزل
ی ی از مؤلفههای «میدان دید تازه» نیما در شعر نو ،در کنار «استغراق در خیال و احساس»« ،عینیتگرایی» و « وصف» به موضدوع
«روایت» برمیگردد .نیما در «حرفهای همسایه» نامههای  97 ،63و  98بهخوبی از عنصر تأثیرگذار روایت صحبت کدرده اسدت و
آن را برای «شعر» و حتی غزل امروز تجویز کرده و الزم دانسته است و «نقالی» را رابطی بین شعر حماسی و غزل مدیداندد (ر.ک:
جورکش .)117 :1390 ،بدین ش ل بهتدریج روایت در غزل نیز پیرو شعر نو رواج گرفت .آغاز غزل روایی را باید بده سدالهدایی
قبل از عصر معاصر نسبت داد؛ به طوری که دربارة تمایز غزل با تغزل چنین گفته شده است« :تغزل جنبدة روایدی دارد و وحددت
موضوع و رب ابیات در آن آش ارتر است ،در حالی که این جنبهها در غزل ضعیفتر و خفیفتدر اسدت» (شمیسدا.)285 :1376 ،
عنصر روایت هرچند در دوران معاصر و تحت تأثیر سینما در ادبیات نیز نمود یافت (ر.ک :محمددی فشدارکی و صدفایی،)1393 ،
اشعار روایی فارسی قدمتی طوالنیتر دارد .این روایت بیشتر از غزل ،در مثنوی نمود داشدت ،ولدی در دوران معاصدر «غدزل» نیدز
بیشتر از پیش روایی شد .غزل ی ی از جایگاههای بس این روش و سبک قرار گرفت .بهبهانی گفته است« :جز پیوستگی مفداهیم،
که مهمترین تفسیر من از محتوای غزل بود ،توانستم مضمون غزل را به ش لهای گونداگون عرضده کدنم؛ مدثالً اسدتفاده از شدیوة
دراماتیک یا گفتوگوهای دونفری یا چندنفری یا تکگوییهای درونی یا نقد داستانها به شیوه میندیمدال» (بهبهدانی.)13 :1381 ،
چنین روی ردی سبب آفرینش اشعاری منسجم و مح م و دارای عنصر روایت شده است؛ غزل توصیفی زیر گفتوگوی شاعر بدا
مردی جانباز است که «یک پا ندارد و شلوار تاخورده» او نماد است:
شلدوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد

خشم اسدت و آتش ندگاهدش یعدنی :تماشا ندارد

رخدساره میتابم از او اما به چشمم نشسدته

بدس ندوجوان است و شاید از بیسدت باال ندارد

بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این

خود گرچه رندج اسدت بدودن «بادا مددبادا» ندارد

بدا پدای چاالکپیما دیددی چه دشوار رفتدم

تدا چدون رود او کده پایی چاالکپیما نددارد

لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنهای شد

ای خدویگدر بدا درشدتی ندرمی تمنا ندددارد

رو می کنم سوی او باز تا گفتوگویی کنم سدداز

رفته است و خالی است جایش مردی که یک پا نددارد
(بهبهانی)869 :1385 ،
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بسیاری از شاعران معاصر و غزلسرایان پس از انقالب عنصر روایت 1را در شعر و غزلشدان بده کدار بسدتهاندد .از آن رو کده
استفاده از چنین فنی در غزل ،تمام شرای را الزم دارد ،برخی از غزل-داستانهایی که در چند سال اخیر دیده شده اسدت ،حداوی
ایرادهای هنری و زبانی است .در این دوره ،با توجه به پررنگ شدن مسائل مربوط بده انقدالب و جندگ در غدزل ،و دغدغدههدای
بیرون از شعر به نوع استفادة بهبهانی از روایت کمتر توجه شد .در سالهای اخیر ،جریان غالدب غدزل جدوان شدیوهای اسدت کده
جلوه های محسوس آن در اواس دهدة هفتداد در کارهدای محمدسدعید میرزایدی مشداهده شدد .میرزایدی و هدمزباندانش (هدادی
خوانساری ،حسن صادقیپناه ،علیرضا عاشوری و  )...به نوعی غزل روایی-نمایشی روی آوردند کده بده سدبب هنجارشد نیهدای
بیسابقه ،کشف و گسترش قلمروهای تازه مضمونی و زبانی و ایجاد غرابتهای لفظی و معنوی فراوان ،خیل جوانان صاحب ذوق
را به سمت خود کشید .ی ی از نقاط قوت این جریان روایی-نمایشی کردن غزل و ایجداد زمیندة ارتبداط سدریعتدر و صدمیمانهتدر
مخاطب با فضای شعر است .اولین نتیجة روایی شدن غزل استح ام محور عمودی آن است .این امر غزل را بده شد لی هندری بدا
ساختاری نظاممند و منسجم تبدیل میکند که در آن دیگر ،بیت یا مصراع واحد معنایی نیست ،بل ه بار معنا را کل شدعر بدر دوش
میکشد .در نتیجه ،دیگر نمیتوان بیتها را جابه جا یا کم و زیاد کرد؛ و هر ژانر هنری وقتی کامل است که درهدمتنیددگی فدرم و
محتوایش ام ان هرگونه تغییری را منتفی کند:

نزدیک رفتنش همه آسمانِ شهر در هم مچاله شد تب طوفان گرفت و بعد
ابری شد آسمان دل خواهرش سپس مادر برایش آینه قرآن گرفت و بعد...
آمد کنار حوض نشست و وضو گرفت مثل همیشه خاطره ها را مرور کرد
و لحظة شهادت تنها برادش در ذهن زخمخوردة او جان گرفت و بعد...
(عظیمینیا)210 :1385 ،
«زبان در هر اثر روایی ،چه شعر و چه نثر ،ساختار معنایی بهظاهر ساده و تکمعنایی پیدا میکند که میتواندد مدا را مسدتقیماً و
بهراحتی به مضمون یا موضوع اثر رهنمون کند» (حقشناس .)31 :1381 ،در غزل پستمدرن (غزل دگراندیش و افراطدی در بیدان
عواطف فردی و اجتماعی دهه هشتاد و نود) نیز از عنصر روایت به ش لهای مختلف و تازهای استفاده شده که گاه دچدار بحدران
زبانی و ساختاری شده است .در غزل پستمدرن زیر روایت بهخوبی در غزل استفاده شده است:
کودک بزرگ شد و جوان شد و پیر شد
کودک پرندهای شد و در خود اسیر شد
درد از هزار سمت به او حمله برد و بعد
آن سرفراز سبز چنین سر به زیر شد
یک لحظه یک جرقّه فق بود عشق و آه
باغی بزرگ در دل کودک کویر شد
ساعت به روی عقربهها رفت و رفت و رفت
فرصت گذشت و ثانیهها مُرد و دیر شد
کودک دوباره چشم به هم زد وَ گریه کرد
از خاطرات خستة خود نیز سیر شد
باور کن این حقیقت تاریک را عزیز
کودک شناسنامة من بود و پیر شد
جواد کلیدری

(ساالری)31 :1383 ،

1

. narrative
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 -8انسجام ساختاری غزل حسين منزوی
حسین منزوی شعر نو را بهکمال درک کرد و بعضی شعرهای نوِ او مثل منظومه «صفرخان» در حد پختهترینهاست؛ اما مندزوی را
در ردیف دو سه نفر از بهترین غزلسرایان ایران قرار میدهیم که شهریار و ابتهاج از آن جملهاند .میتوان غزل زیر از منزوی را بدا
غزل «شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد» از بهبهانی مقایسه کرد .هر دو شاعر م المه یا همدان روایدت را در غدزل بیدان
داشته اند؛ منزوی به ش ل جان بخشی به طبیعت و نمادین پیش رفتده ولدی سدیمین بهبهدانی بده طدرز رئالیسدم ،موضدوع نگداه و
گفت وگوی دو شخص را به شعر درآورده است .منوچهر آتشی در مقایسه منزوی و بهبهانی چنین نظری دارد« :سیمین در گذشدته
تا حدود انقالب ،چندان بدعتی در غزل نیاورده و چهارپارههای اجتماعیاش هم در کنار مشابهات فراوان دیگر قرار میگیدرد ،امدا
منزوی از همان ابتدای کار ،غزلی متفاوت و دیگرگون را مطرح کرد که خاص خودش است .ابداع سیمین ،صرفاً در انتخاب اوزان
نامطبوع یا مهجور نیست ،ابداع او در شعر کردن و فرم غزل دادن به گفتوگوهای روزمره است (کتاب خطدی ز سدرعت و آتدش
بهبهانی غزل عاشقانه کم دارد و زبان روزمره مردم است) ....ابداع حسین منزوی در تغزل عاشقانة اوست .او از زبان رایج غزلیدات
متداول در زمانه عدول میکند و تصویر یا درستتر بگویم وضعیتهایی در غزل میسازد که پیش از او رایج نبوده است» (آتشی،
 .)10 :1386منزوی در غزلهای رمانتیک ،غزل اجتماعی ،غزل عاشقانه و غزل روایتی عوامل انسجام سداختار و فدرم ذهندی را بده
دقت تحت نظر داشته است .غزل «ریشه سرو جوان» که نمودی از چنین توجه اوست ،دارای فرم ذهنی نمادین و منسجمی است:
 -1ریدشه سدرو جوان با خاک ،صحبت مدیکندد

از عدذاب تشندگی بدا وی ش دایت میکدند

 -2با زبان خشک برگش ،بید مدی گویدد کدده :آه

ابر هم دارد بدده بداغ ما ،خیدانت مددیکندد!

 -3این خیانت نیدسدت د گوید نارون با پوزخدندد

ابدر دارد بدده اجداق پیر ،خددمدت مدیکند!

 -4باد هدم در دانده می پیدچدد به گرد سداقددهای

ساقه زان همبستگی ،احساس جرأت میکند

 -5تن به نزد ساقهای خش یده چون خود میکشدد

تا بگوید که :تبر ،این جا ح ومدت میکنددد

 -6هیدچ میدانی؟ خبدر داری؟ رفیدق سدوختدده!

که عطش با آتدش سوزنده وصلت میکندد؟

 -7جوی خشک و برکهی خالی ح ایت میکندند:

تشدنگی امدسال هدم دارد قیامدت مدیکددند

 -8هر درختی را که میخشدد اند از بن ،تشندگی

تیشه در بین اجاق و کوره ،قسدمت مدیکند

 -9بداغبدان ما دد شدریک دزد و یار قدافدله

ایستاده است و بر این غدارت ،نظدارت مدیکددند

 -10سداقدة دوم ،ندمیگویدد جواب و اوّلی

از طنین گفتههای خویش ،وحشدت میکندد

 -11هر گره در ساقهها ،گوشی است میگوید به خدود

و سپس لرزان به جای خویش رجعت میکدند
(منزوی)198-197 :1387 ،

شاعر از زبان «ریشة سرو» (نماد آزادگی و استقامت)« ،خاک»« ،بید»« ،نارون»« ،باد»« ،جدوی خشدک و برکده»« ،سداقه اولدی» و
«ساقه دومی» ،غزل-داستانی میآفریند .شاعر با زبان استعاری اجزای سخنگوی باغ ،که رشد و تعالی را هم ضمناً تداعی میکنندد،
مقصودهای خود را گفته است .غزل از ابتدا تا انتها یک مقصود را دنبال کرده است و با به کارگیری فن «روایدت» غدزل را شد لی
منسجم بخشیده است.
نتيجه
غزل فارسی همواره جایگاه بیان اندیشهها و احساسات ایرانیان بوده است و انواع مفاهیم و موضوعات فردی و اجتماعی ،آسدمانی
و زمینی را میتوان از دل این شعر بیرون کشید .غزل با وجود گذشت روزگاران همچنان باقی است .ظرفیتهای متنوع این قالدب
برای پذیرش انواع تغییر و تحوالت بسیار است .اگر مقاصد فردی و غنایی باشد ،قابلیت بیان نو و زبان تازه را دارد و اگر اهدداف
جمعی ،باز تحمل بیان شعارها و ایدهها را دارد .غزل فارسی از اواخر مشروطیت ت انی سدخت یافدت و بدا روح زمانده و اهدداف
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فردی و اجتماعی همراه شد .غزل فرخی یزدی را میتوان سرآغاز تحول تدریجی غزل دانسدت .غدزل در عهدد نیمایوشدیج تدا دو
دهه ،باز به غزل قدیم گرایش یافت ولی با شناخت دیرهنگام و تدریجی نیما و شعر او ،غزل رفتهرفته به شعر نیمایی شباهت پیددا
کرد .شاعرانی چون خانلری ،توللی و فرخزاد زبان و محتوای غزل را متناسب با عواطدف غندایی خدویش و متدأثر از شدعر غدرب
سرودند .غزل رمانتیک نزدیک به سه دهه در شعر معاصر رواج یافت تا از درون غدزل تصدویری و رمانتیدک ،غدزل ندو زاده شدد.
نیستانی و منزوی و بهمنی در محتوا و ساخت غزل تغییراتی را به وجود آوردند که غزل را به شعر نیمایی نزدیک ساخت .در دهدة
هفتاد و پس از آن ه فراغزل و غزل مدرنیسم ارائه شد ،زبان ،صور خیال ،اندیشه و عاطفة آن به ش ل اساسی متحول شد کده گداه
دارای ضعفها و کاستیهاست.
در مجموع ،قالب غزل به دلیل پیشینة ارزشمند آن ،در دوران ما جریانهای متعددی را تجربه کرد که گداه دچدار گسسدتهدای
ساختاری شد و گاه با انگیزههایی تازهاندیش جامهای نو پوشید .ی ی از اسرار ماندگاری غزل حضور انسجام متنی در ش ل ذهندی
و بیرونی این قالب است که با عنصر روایت به اعتال رسیده است .غزل در این صد سال ،ساختارها و ش لهدای ذهندی و بیروندی
متنوعی را یافته است .ساختار غزلهای نیستانی ،منزوی و بهمنی نواندیشیهای زبانی و عاطفی دارد و بدا روح و زبدان زمانده نیدز
متناسب است.
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اصفهان .سال ششم .شماره ( 1پیاپی  .)10صص.127-113

 .33محمودی ،علیمحمد ( .)1393بررسی و نقد جلوههای ادب غندایی در سداخت و محتدوای غدزل ده عدزلسدرای ندوآور
معاصر .رساله دکتری ،دانشگاه اصفهان.
 .34مختاری ،محمد ( .)1371انسان در شعر معاصر (یا درک حضور دیگری) .تهران :توس.
 .35ددددددددددددددد ( .)1378هفتاد سال عاشقانه :تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر با شعر  200تن از شاعران ،تهران :تیراژه.
 .36منزوی ،حسین ( .)1387از شوکران و ش ر :مجموعه غزل .چ ،4تهران :آفرینش.
 .37دددددددددددددد ( .)1390مجموعه اشعار منزوی؛ به کوشش محمد فتحی .چ ،2تهران :نگاه.
 .38میرزایی ،محمدسعید ( .)1387دیروز میشوم که بیایی :گزینه اشعار نو و غزل میرزایی ،تهران :نشر ت ا.
 .39نیستانی ،منوچهر ( .)1350دیروز ،خ فاصله ،چ ،1تهران :رز.
 .40ویلفرد ،گورین ،ال لیبر ،مورگان؛ لی-ویلینگهام ،جان ار ( .)1370راهنمای روی ردهای نقد ادبی ،ترجمه زهرا میهنخواه.
 .41ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( .)1376مبانی نقد ادبی .ترجمه فرزانه طاهری .تهران :نیلوفر.
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