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 مدرننگاهی اجمالی به کتاب بررسی سیر تحول غزل معاصر؛ از مشروطه تا پست

 صفحه  368 /1398نشر فصل پنجم ، . دکتر حسین مافی

 

 1محمد رضا روزبه

سبکی و  آفاق غزل معاصر بر مبنای تحوالت تاریخی،در  کتاب حاضر که رسالة دکتری نگارنده است، سیری است

، غزل شروطهمموضوعی. نویسنده، میراث غزل معاصر را به هفت شاخه تقسیم کرده است که عبارتند از: جریان غزل 

)رمانتیسم فردی و اجتماعی(، جریان غزل سمبولیک اجتماعی، جریان غزل سنتی معاصر، جریان غزل رمانتیک

عرفی با م دفاع مقدس(، جریان غزل مدرن)نو، فرم و پیشرو( و جریان غزل پست مدرن. همراه پایداری)انقالب و

ی و های سبکهای برجسته و نمونه آثاری در هر حوزه. نویسنده کوشیده است تا با روشی آکادمیک، ویژگیچهره

 دهد. تدستا شناختی فراگیر از این مقوله به نگرانه بکاودساختاری غزل هر دوره را جزئی

ل هر ویا از غزدیق گآشنایی نسبتاً خوب و قابل قبول نویسنده با ابعاد و آفاق غزل معاصر، نگرش تحلیلی، انتخاب مصا

وع و ی موضدوره و رعایت نظم و ترتیب تاریخی، رعایت اصول و اخالق علمی، انسجام درونی اثر، ارزیابی منطق

آیند شمارمیفنی، چاپی و نگارشی از وجوه مثبت این اثر به پیراستگیگیری از منابع نسبتًا معتبر، آراستگی و بهره

های ها یا بعضاً داوریزدگیای شتابدلیل پارهبه -های دانشگاهی این روزگارژوهشمانند اغلب پ-حال، اثر حاضر بااین

 کنیم.ها اشاره میهایی است که ذیالً بدانخام و غیر علمی دچار کاستی

ست. ین زمان اسرایان نامی معاصر از عصر مشروطه تا اپردازیم که در بردارندة تصاویر برخی غزللد میابتدا به طرح ج

ه سرا نیست و بنماید؛ زیرا فروغ شاعری غزلمیان، گنجاندن تصویر فروغ فرخزاد بین آنها چندان مقبول نمی در این

ه لحاظ بحتی « گی و ناشنیده فراموش می کنیچون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی / سن»صرف سرودن غزل مشهور 

شمارآورد، سرایان برجستة معاصر بهتوان وی را در ردة غزلجایگاه آن در پهنة غزل تصویرگرای مدرن فارسی، نمی

یکی در یندگان غزل سنتی معاصر)به عنوان نما-درعوض، گنجاندن تصاویر امثال امیری فیروزکوهی و عماد خراسانی 

 رسد.نظرمیتر بهوجهم  -ی و دیگری در حیطة سبک عراقی امروز(حوزة سبک هند

معتبر،  تین واز نقایص مهم کتاب، فقدان بررسی پیشینة پژوهش و بررسی اجمالی آنهاست. الزمة هرپژوهش علمی، م

تعیین و  های پیشین است که ضرورت وجودی پژوهش در دست اقدام راها و قدمآمیز به قلماشارة انتقادی اما احترام

های ها و مقالهلهچه کتاب، رسا-کند. با توجه به آثار درخورتوجهی که در حوزة غزل معاصر موجود است تبیین می

که  کتاب است نده، به فضل تقدم آنها اشاره کنند، کمااینکه برخی از آنها جزء منابع و مآخذجاداشت نویس -دانشگاهی

 ده است.ها  اشاره و استناد شدر طی مباحث، بدان
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بخش تعریف مفاهیم و کلیات نیز از نقاط ضعف کتاب است؛ زیرا نویسنده، یا به مباحثی نه چندان الزم پرداخته است؛ 

و « فرم»در صفحة سیزده یا تعاریفی ناقص و نارسا به دست داده است؛ از جمله تعریف « مکتب»و « سبک»نظیر تفاوت 

را به زبان و ساختار! در کنار خیال، موسیقی و « فرم»کتاب نیز نویسنده در صفحات سوم و چهارم. در سراسر « ساختار»

ویژه عاطفه تقلیل داده که نشانگر ادراک ناقص از مفهوم وسیع فرم و ساختار و بیانگر غفلت او از جوانب دیگر فرم به

رگاه نویسنده اغلب شامل که در نظ-شناسی شعر است. این مرزبندی نکردن دقیق بین مفهوم فرم و ساختار ابعاد جمال

 خورد.در سراسر کتاب به چشم می -شکل و قالب شعر است

 ای خطاهای نویسنده در باب شعر و شاعران اشاره کرد:نیز باید به پاره

 میرزا اشاره کرده است:به غزلی از ایرج  61در صفحة 

 ران دگربا چنین گــام که نسوان وطن پیش روند     عن قریب است که ایران شود ای

 کاش قید پسران خواستمی پیش از وقت      من کــه اصرار بـــه آزادی نســوان دارم

 آنکه این دو بیت هر یک متعلق به غزلی هستند و نه ابیات یک غزل. بیت دوم از غزلی است با این مطلع: حال

 دارمپیـرم و آرزوی وصـــل جوانـــان دارم / خـانــه ویران بود و حسـرت مهمان 

 اولی نیز بیت پایانی غزلی است با مطلع:

 یـــاد کردنـد مــرا باز به گلدان دگــر / گلبـــنان دگـــر از طــرف گلستان دگـر

، گذشته از ابهام و کژتابی موجود در آن، با مفهوم «تکثرگرایی یا پلورالیسم دینی یا ایران برای ایرانیان»تیتر 63در صفحة 

از ملک الشعراء بهار به عنوان مصداق آورده شده، همخوانی دقیق ندارد. زیرا موضوع این شعر و درونمایة شعری که 

 بهار، بیشتر، چالش با باورهای دینی سنتی است تا رویکرد به پلورالیسم دینی.

 67اثر مهدی حمیدی شیرازی دربارة آن در صفحة « مرگ قو»نویسنده در بخش جریان غزل سنتی، پس از درج غزل 

رسد نظر میتر بهدر اینجا مناسب« ساختار»جای به« بافت»که کاربرد کلمة « این غزل ساختاری رمانتیک دارد»نویسد: می

دهد که را به غزل یاد شده نسبت می...« طلبی به شیوة شعر رمانتیسم سیاه اظهار مالل از زندگی و مرگ»جا نیز در همان

بافت و مفهوم غزل، سنخیتی با رمانتیسم سیاه ندارد و بیانگر مرگی عاشقانه  واضحاً دید و داوری نادرستی است؛ زیرا

 است:

 خواهد این قوی زیبا بمیردتو دریای من بودی، آغوش واکن     که می

 صحیح است.« علی دوستی»اند که نام شاعر غزلی را همایون علی دوست نوشته 180در صفحة 

ضمن اشاره  185تخلیط آن دو از دیگر خطاهای نویسنده است؛ مثال در صفحة عدم مرزبندی دقیق بین استعاره، نماد و 

 به این ابیات از سعید بیابانکی و قیصر امین پور:

 به زیـر خاک به خــاکستری رضـا بودیم        عجیب بــود کـه آتشفـشان درآوردیــم

 گر باقی ماندهنخل ها بی سر و شط از گل و باران خالی       هیچ کس نیست در این سن

 کشیـــده تیـــغ طالیـی سوار بر خورشید        ز متـن مبـهم مــه آشکــار خواهــم شـد
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 اند نه نماد.اند که در واقع بیشتر استعارهنماد پنداشته شده« خورشید»و « شط»، «نخل ها»، «آتشفشان»کلمات 

خورد؛ از جمله  نیز گاه در متن کتاب به چشم میشوند های گاه جزمی که منجربه نثر و نگارش احساسی میداوری

 «.فروغ فرخزاد با تک غزل معروفش نام خود را در غزل امروز جاودانه ساخت ... : »201صفحة 

 یا بیت نخست غزل معروف حسین منزوی:

 خیال خام پلنگ من    به فکر } سوی { ماه پریدن بود

 ودو مــاه را ز بلنـدایـش به روی خـاک کشیـدن بـ

 برشمرده شده است.« حسن مطلع شگفت آور» 239را  در صفحة 

نقل قولی از « جانهمانی با طبیعت بیتشخیص و جاندارپنداری احساس این»ذیل بحث  238نویسنده در صفحة 

 فردریک تئودور فیشر، شاعر و منتقد آلمانی آورده است:

کنم که در آن بگنجم و اگر بر عکس حدی کوچک میاگر موضوع مشاهدة یک ستاره یا یک گل باشد من خود را به »

غرم، راست و جهنده و فاتحانه در نمایم. من در آغوش ابر میموضوع بزرگ باشد، من خود را وسیع و بزرگ می

توانند مصداق هنری آنگاه در تبیین این خصیصة بدیع زیباشناختی به ابیاتی استناد کرده است که هرگز نمی«. امواجم

 باشند:دقیق آن 

 شوند قاتلم / زارعلحظه می های عقربه           بدون صبر لحظهکسی مرا کمک کند که نیش

 قـدر خیره شد که تبسم شروع شد / نظریآیینــه خیــره شــد بـه من و من به آینه        آن

 ن من / بدیعانـد مثـل دو مـاهی به جـاهای کوچکت            افتـادهای زاللـم و لبمن برکــه

 درختـم کــه دژخیم پاییـز           چنــان کــوفتـــه بــر تنــم تــازیانــه / منزویمـن آن تـک

-هایی از تشخیص و تشبیه رایج و مرسوم مواجه هستیم نه با حس عمیق و شهودی و ایندر ابیات باال، صرفاً با نمونه

 نظور نویسنده بوده است.گونه که مهمانی ژرف شاعر با طبیعت و اشیاء آن

تر است  اما یافتهتر و سامانهای دیگر قوینسبت به بخش« جریان غزل مدرن»های نویسنده در بخش ها و تبیینتحلیل

 در همین بخش هم گاه تسامحاتی وجود دارد.

 اند:این ابیات از سعید حیدری آورده شده« غزل نیمایی»ذیل  218در صفحة 

 کنمتـازه خـریده ایم          دارم به چیزهای گران  فکر می این روزهــا که قلـک

 کنمخورند             به شعر حضرت اخوان  فکر میاین راه ها بدون تو برگشت می

 بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم ...

 کنمکـر میکند            بـه ارتفـاع ساختـمان فی سفـرم فـرق میبـار جـادهاین

های شعر یاد شده، سطر گنجانده شده از اخوان در میانة غزل، با وزن کلی غزل ناهمخوان نظر از ضعف و قوتصرف

 سازگار به نظرنمی رسد.« غزل نیمایی»است و چندان با تعریف و ترکیب 
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 96، رمانتیسم را در صفحة مرئالیسم و ضد رئالیس، نویسنده به نقل از کتاب «های جریان غزل رمانتیکویژگی»در بخش 

های بشری رمانتیسم .... اعتراضی بود که هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب ارزش» گونه معرفی کرده است: این

آمیز کرد. رمانتیسم فریاد اعتراضو مسخ شئون انسانی، که نتیجة مستقیم سیستم اقتصادی افسارگسیختة آن زمان بود می

با «. ها و علیه رقابت آزاد بودهای فقرزدة اسیران کارخانهی انسان آزاد، علیه تبدیل شعرها به اردوگاههنرمند علیه بندگ

هایی از اشعار رمانتیک اجتماعی و شورشی و نیز رمانتیسم سیاه را در این اوصاف الزم بوده است که نویسنده نمونه

آن هم با بافت و بیانی -هایی از غزل عاشقانة معاصران نهتبیین این ویژگی ها ارائه کند، اما بالفاصله به ذکر نمو

 های مذکور مکتب رمانتیسم ندارند.اکتفا کرده است که ارتباطی با جنبه -کالسیکنیمه

 کنیم:از جمله اشکاالت زبانی و نگارشی نیز به چند نمونه اشاره می

 (؛ 13گرایشات )ص  -

یلة این تصاویر هم}می تواند{با متن ارتباط برقرار سازد )ص طورکلی خواننده عالوه بر خواندن شعر به وسبه -

 (؛219

 (.239خیال خام پلنگ من به فکر}سوی{ ماه پریدن بود)ص  -

 

 

 

 

 


