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 چکیده 

شعر امروز ایران در حال طی کردن مرحله گذر و به عبارت دیگر در حال دگردیسی است. اگر شعر 

هم دنباله  ترین حاالتاین شعر حتی در سرکش امروز را تداوم زاینده و پوینده  شعر کهن بدانیم،

 اهشعر سنتی و کهن است. اما تحوالت صنعتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... خواه ناخو روِ

شک شاعر انقالب متاثر از این تحوالت است و بی،ترین هنر. ادبیات به عنوان کاربردیگذار استتاثیر

شعر ر دآنچه . های شعری با نو شدن و نوآفریدن گرایش ذاتی داشته استدر هر یک از زمینه

را به بیان مسایل تعلیمی، قالب عامل اصلی تحوالت لفظی و معنایی در قالب است روی آوری شعان

است که استفاده از آنها به ناچار شاعر را به سوی دگردیسی در ساختار، واژگان، ارزشی  اخالقی و

ینه ساز در زم تحولعوامل مقاله از  زبان، صور خیال، اندیشه و قالب شعر پیش برده است.در این

 ،از میان قالبهای سنّتی .آیدسخن به میان می ، یعنی غزلانقالب قالبهای رایج شعریکی از  ساختار

های سروده شده نسبت به قالبهای دیگر غزلداشته و حجم  انقالبشعر در بیشترین کاربرد را  غزل

 این دوره را با ویژگیهایی همراه کرده است غزلسرایی، غزلبیشتر است. نوآوری شاعران این دوره در 

 که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

 

 نو آوری، غزل قالب، : شعر انقالب،کلمات کلیدی
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 دمه قم

آورد و در امتداد همین تجربه ادبی است که هر انقالبی یک تجربه جدید ادبی را به همراه خود می

چشم انداز آن انقالب را به تماشا نشست و به مرزهای شناخت آن رسید. انقالب اسالمی به  میتوان

عنوان حلقه  گم شده تحوالت سیاسی ـ اجتماعی پس از مشروطه نیز نقطه عطفی در تاریخ ادبیات 

در  شعر انقالب هر چند عمدتاً زبان و اندیشه است. ساختار،  آید، و تبلور نوزاییایران به شماره می

متفاوت ای هکالسیک و نو حرکت کرده است اما فضاهایی تازه و درونمای ی شناخته شدهقالبها حوزه

ها و دار خویش آفریده است. نگاه به انسان و جهان و حرکت در قلمرو اندیشهریشه با پیشینۀ

 که میشوددر شعر انقالب دیده ای هگونبگیری از عناصر تعلیمی و اخالقی و بهرهمضامین مذهبی 

های قبل از انقالب و چه دوره های دوردست ادبیات ما هرگز تا این گستردگی و عمق چه در سروده

کریم از پیوند با تاریخ، تلمیح و تطابق تاریخی حتی خارج از مرز جغرافیایی و ت سابقه نداشته است.

 قالبهابنیادیترین عوامل نوپردازی در  القیانقالبیون و اهمیت فوق العاده به عناصر تعلیمی و اخ

 هستند. 

 ویژگیهای نوگرایی ساختار غزل انقالب

به موارد زیر اشاره  میتواناز مهمترین خصوصیات نوگرایی در ساختار غزل پس از انقالب اسالمی 

 کرد:

 نوآوری در وزن و اهمیت تلفیق آن با موسیقی -

میشویم شاعر از سر تفنن  عالوه بر تنوع شکل دیداری، به با نگاهی گذرا به ساختار غزل متوجه 

رار میورزد. طوالنی شدن مصرعها چه در جهت خروج از چارچوب قالب سنتی اص تدرج و تکرار در

کسانی چون علی رضا  .های نوپردازی استقالب مثنوی و چه در غزل، بویژه یکی دیگر از شاخصه

 یازدهدر رساندن سیالبهای غزل از  که، یوسفعلی میرشکاک کاکاییعبدالجبار، قزوه، سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی را همه آغازگر این تحول میدانند. . اندهسیالب هم تالش کرد بیستسیالب به مرز 

و نیز دفتر جدیدترش  06تا  55مجموعه غزلهای « خطی از سرعت و از آتش»او با داشتن دفتر

در غزل آزموده است که همگی تا زمان شاعر کم سابقه یا بی وزن نو را  99نزدیک به « دشت ارژن»

 است:« بارها، مستفعل مفتعلن، دو سابقه هستند. مشهورترین آن
 دردا که نشان شکیب چـون غنچـه خمـوش و نجیـب    

 

 الغـر مـن   رده ز آفت بیـــــم، بـر شـــــاخۀ   پــــژم

 «92 ،بهبهانیشرح شوکران،»

 های نو و بدیعگزینش قافیه -

ی نو و بدیع چشم اندازی هاقافیهاما نوگرایی در فرم تنها به وزن منحصر نگردیده ، بلکه گزینش 

 زیبا دارد:



 

 

 

 

 

 

 

 
 873/بررسی ساخنار غزل شعرای کالسیک پس از انقالب

 ز قحط چه میفهمی؟ هیچاقحط آب است تو 

 

 از تموز و عطش و رهط چه میفهمـی؟ هـیچ  

 «52معلم، تارۀ سرخ،سرجعت » 

ی از ئدر شعر پس از انقالب و شعر جنگ، سعی در پیدا کردن قافیه و ردیف نو را باید جز

نوجوییهای ساختار به شمار آورد. این منظور و انگیزش با ورود واژگان خاص انقالب و جنگ شدت 

های شعارزدگی در شعرهای آغازین بویژه شعر جنگ گرفت. واژگانی که نشانگر بینش انقالب و رگه

  باشد.می

« ایراد در قافیه»ۀ که یکی نتیج میکنداما شاعر این دوره به دو شکل در امر قافیه سهل انگاری 

به عبارت دیگر  شاعر آن قدر سرگرم هنرنمایی است که به «. بازی قافیه»است و دیگری از سر

 فریب موسیقی کالم و آهنگ صحیح، از آوردن شکل صحیح لفظی قافیه غافل میماند:

 رازی اگـــر درسـت بگـویم   ۀ تو حجـم بسـت  

 تو عقل سرخ شبها  تو فـــصل سـبز نیـازی   

 خـورم کـه نرفتـی   دال به حال تو افسـو  می 

 

 تــــــو ارتفاع نمازی اگـــر درسـت بگـویم 

 تو شرح گلشن رازی اگــر درسـت  بگـــویم  

 اگر درسـت بگــویم  « راضی»تویی به ماندن 

 «75تنفس صبح،» 

و طرز، هرزه، تنها در تلفظ هماهنگ به نظر میرسد وگرنه عیب « فراتر»و نیز قافیه کردن مرز با

 آشکار است:

 بودن است« مرز»هر جا که سـوزدم همه در

 کــو عمـــر خضر؟ رو طلب مرگ سرخ کـن 

 هرزه که بــــا الله همـــدمی هـان ای گیاه 

 

 ز بـــودن اسـت « فراتر»که ای هکـو مرز تاز

 بودن اسـت « طرز»کاین شیوه جاودانه ترین 

 بـودن اسـت «  هرزه»روخار باش، خـار به از

 «3 پای فوارۀ نخل،» 

 تکرار بیت یا مصرع در طول شعر -

. که اندهاز سنت شکنیهای قالب کهن بیان کردای هرا برای پار« تسامح»برخی از تحلیلگران عنوان، 

شاید کاربرد مناسبی به این معنا )سهل انگاری( درست نباشد. زیرا این گونه تصرفات، مالزم 

وارد شعر سنتی شده است. و آن تکرار بیت یا « ی نوقالبها»نوپردازیهای معاصر است و به تبعیت از 

است. و گویا حاکی از هیجان و شور شاعرانه باشد. سالحی نو آمد که بر اندام مصرع در طول شعر 

شعر جلوه گر شده، تاکید بر حالت زبان و تعادل روانی شاعر برای تسریع وصول پیام از سوی 

 مرکزی، وحدت موضوع و درک مطلب از جانب سراینده است:ای هخواننده و ایجاد هست
 امشب پر از حس شعرم، امشب پر از حـس داغم

 این درد را میشناسم دیــروز در جــــانم افتـاد 

 مردان داغی که دیــروز، در خویش آتش گرفتند

 

 آهسته آهستــه دردی دارد مـی آیـد ســـراغم   

 دیروز وقتی گذشتند مردانی مرد از کوچـه بـاغم  

 مردان داغی که امـروز از داغشـــان بـی دمـاغم  
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 «امشب پر از حس شـعرم، امشـب پـر از حـس داغـم     »

ــویش   ــم از خ ــرمنده میخرس ــانو  ش ــرزان ف ــور ل  در ن

 

ـــراغم  » ـــد سـ ــی آیـ ــته دردی دارد م ــته آهس  «آهس

 مــردان خورشــید رفتنــد، میســوزد آیــا چـــراغم؟     
 «11، به نقل از شعر امروز سخاهی الئین» 

 دگردیسی در زبان شعر -

قابل ای ه. این نکتترین تغییر در شعر دوران انقالب ودوران جنگ تحمیلی تغییر در زبان استمهم

هایی د با نمایش نشانهمیتوانتامل است زبرا زبان نخستین ابزار ارتباط و انتقال پیام است، که، 

شاهکاری « تخیل»و « موسیقی»آشکار، خطوط اندیشه را بخواند. این عنصر فعال در شعر همراه با 

از ای هانقالب، زبانی است عاطفی با پشتوان زبان شعر جنگ و دهۀ .آفریندبیان می هنری را در عرصۀ

نی واژگان نیز زبان از نظر فراواۀ گسترد .حماسه که ما این تلفیق را در گذشته کمتر می یابیم

درخور توجه است. قیصر امین پور اصطالحات و تعبیرات هواشناسی را ورد زبان خود کرده ؛ چنین 

 سروده است :

ـــروِ ــم قلمـ ــی اســت  دل ـــرافیای ویران  جغــ

 میــــان دو دریــای ســرخ مانــده ســیاه مدلــ

ــد ـــار عقی ــت ۀ مهـ ــانی اس ــان پریش  آتشفش

 

 مــا همیشــه بـــــارانی اســتۀ هــوای ناحیــ

ــ  ــر رخ دل تنگ ــه ب ــتۀ همیش ــانی اس  پریش

 گــدازه های دلـــم دردهـای پنهـانی اسـت    

 «156 گزینه،»

 نوآوری در واژگان -

طبعاً  است. شعر انقالبی سنتی قالبهاگسترش واژگان، یکی دیگر از حوزه های نوآوری صورت و 

ی سنتی معاصر تاثیر داشته است، قالبهاویژه میزان قابل توجهی بر شعر ب ب بهحوادث پس از انقال

های سرنوشت ساز و معرکه جنگ به های شعر خود را در صحنههاصوالً نهضت نوگرایی، پایگاه واژ

 محتوای اندیشگانی شعر نیز منجر به احیای برخی واژه های مرده شده است. دست آورده است.

نو نباشد؛ اما، به ابتکار شاعر این  اندها که در عصر انقالب  به کار گرفته شدهشاید بسیاری از واژه

مهجور دوباره مجال گویش و گسترش را در شعر امروز یافته باشند. بلکه، بهتر از گذشته  لغات

 ای از این کلمات در مکان قافیه دیده میشوند.نمونه« محمد علی بهمنی»در غزلی از  بدرخشند.

 هــــم نسبــت گل، امـــا حتـی نه گل قالی

 خوانـد ولی می -از عشق  -پیـدا که نمی داند

 خــود را به غـزلهایم بـی تـاب نشـان میـداد    

 دیــدم که گـره میـزد آرامـش و خشـمش را   

ــا را  ـــار، میشســت بزکه ـــذاب انگـ  در رود مـ

 جوشـیدم یک جــرعه زالل آنگـاه نوشـیدم و   

 

 یــــادآور زیبـــایی، مثـــل صـدف خـــالی

 مثــل چه بگویم ؟ ها ... یک طوطی جنجـالی 

 «بشــری آتش، بـا خــانۀ پوشـالی   »گفتــم: 

 الیخـ دیــدم که فــرو میریخت، مثـل پل تو

 جنـس گـل مــا میشد، ســـوفالی ســوفالی  

 یک چشمه غزل از او،در فصل عطـش ســالی  
 «891بهمنی، م تنگ میشود،گاهی دلم برای خود»



 

 

 

 

 

 

 

 
 821/بررسی ساخنار غزل شعرای کالسیک پس از انقالب

 تقسیم بندی شاعران انقالب

از نظر زبان، تعبیرها و را شاعران کهنسرا « مجموعه مقاالت و نقد اشعار انقالب اسالمی»ترابی در 

 مجموعه مقاالت نقد و بررسی شعر) ه و گروه متفاوت تقسیم کرده استها شامل دو دستتشبیه

850) : 

و  های پیشین شعر میگویندنخست، شاعران کالسیکی که به سبک و روش شاعران سده

های های کالسیک سدهو تعبیر و مفهوم شعرهایشان بدون توجه به محتوا، در برگیرنده همان زبان

 در وادی»از  میتوانآنها نام شاعر است که معاصر است. در این میان ۀ پیشین است و تنها ممیز

از صفا الهوتی و  «اقلیم عشق»،  علی سعیدیاز  «نسیم بهشت»از علی محمد بشارتی ،  «عشق

 نام برد: از محمدعلی مردانی «آفتاب »مجموعه

 نسیــم چــون به گلستان سـرا  او گیـــرد  

 چو بینمش نفسی در کنار خـود درخواسـت  

 

 هـوای صبحدم از عشق، رنـگ و بـو گیـــرد  

 مــن رنـــگ آرزو گیــــردۀ فضـــــای خــــان
 (857 همان،به نقل از  علی محمد بشارتی)

از شعرهای پیشینیان باز  میتوانهای زمانی و مکانی البته برخی از این شعرها را به دلیل اشاره

  با اثار پیشینیان ندارند.شناخت. ولی از نظر فرم، زبان تعبیر و تشبیه این شعرها هیچ تفاوتی 

.  شاعرانی که ضمن مراعات کلیه موازین اندهدوم گروهی که به شاعران نئوکالسیک معروف شد

خود حرف میزنند و حرف و گفتشان ریشه در زبان مردم زمان دارد. به ۀ شعر کالسیک به زبان زمان

 اخالقی :عنوان مثال شعر زیر از مجموعه تبسمهای شرقی از زکریا 

ــرقی  ــکوه ش ـــاران ش ــخرد ش ربـ ــا س ــه م  ا ب

 ری که بـا تجـرد ایـن جـاده انـس داشـت      پی

 

ــه مــا ســخردگــل مشــرب شقــــایقی     ش را ب

ــخرد   ــا س ــه م ــقیش را ب ــای عاش  اســب و قب

 (852اخالقی به نقل از همان: زکریا )

 پس از انقالب در شعر شعرایتقسیم بندی غزل 

  غزل عاشقانه -

انقالب و پس از آن تغییر در زبان و تعبیرات و تازگی مضامین و اندیشه با پس از نوگرایی در شعر 

شمار نوآوران در سالهای پیش از انقالب رشد چشمگیر دارد. شاعران جوان حفظ قالب بوده است. 

غزل را به طرق گوناگون  ۀدر عرصنوآوری را دامن زنند و گستره « غزل نو»جریان  اندهکوشید

پراکنده بود، پس از انقالب اسالمی و تحت تاثیر آن  57مثالً غزل حماسی که تا  . وسعت بخشند

تبدیل به جریان جدی در غزل نو گردید. بیشترین نمونه های آمیختگی تغزل و حماسه در سال 

در غزل موجب رواج اصطالحات رایج  انقالب، ارزشیبنیانهای  ( ارائه شده است.57-03های )

فرهنگ دینی شد و این امر خود راهگشای بسیاری از نوآوریها در قلمرو تعبیرات و ارتباطهای 

و اگر در غزل  به مدح سرایت کرد« پس از انقالب غزل»واژگانی بود. عاشقانه سرایی معمول در 
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گویی در ای شمس، غالباً مدیحههای مولوی برهایی چون عاشقانهگذشتگان، به استثنای نمونه

در آثار شاعران  ،ادبیات پایانی غزل به قصدی معلوم صورت میگرفت و از این نظر شبیه قصیده بود

 پس از انقالب، روح عاشقانه سرایی بر مدح حالم است. 

غزل عاشقانه، به بیان درد عشق و توصیف معشوق زمینی میخردازد. نخستین غزلهای فارسی نیز 

ضمونی دارند. اما در غزل نوپردازان پس از انقالب معشوق زمینی در جهانی از واقعیت و چنین م

( به 592فراتر از آن ها سیر میکند شبیه ذکر معشوق در همان غزل هایی که انوری ابیوردی وفات )

وفات(  522وفات( ، جمال الدین اصفهانی ) 532آنها استقالل بخشید و کسانی چون ظهیر فاریابی )

قداستی آسمانی چون معشوق حقیقتی  ا به کمال و قوام رساندند؛ اکنون( آن ر031سعدی )وفات  و

. در فضای انقالب و پس از آن کم نداریم غزلهایی حماسه عاشقانه و عارفانه که از نسیم اندهیافت

 میتوانالبته تعداد شاعرانی که  .اندهو گلزار آثار گذشته را طراوتی نو داد هعشق و حماسه تراوید

:  اندک هستند اندهداشت غزل را منظور ایشان را غزلسرا نامید و در عین حال نوآوری و تحول در

محمدعلی بهمنی، حسین منزوی و منوچهر نیستانی، بهبهانی و تا حدودی بهمن صالحی از 

 .اندهرا آبیاری کردغزلسرایان پیش از انقالب هستند؛ که پس از انقالب نیز درخت غزل 

عرفانی و فرهنگی،  پس از انقالب، به دلیل ظرفیتی که غزل در پیشینه خود برای بیان مفاهیم 

 معنوی و روحانی دارد، این قالب برای بیان عواطف معنوی و روحانی ظرف مناسبی گردیده است.

را از غزل به نمایش  نوینای هچهرای هبه گون اندهشاعران جوان این روزگار، هر یک تالش کرد

غزل نو مبنی بر ترکیب »و « غزل نو معتدل»و « غزل نو»گذراند، ماحصل این تالشها در سه عرصه  

 بوده است.« سازی

ین امر خود از اصرار شاعر که ا میکندشاعر در محور عمودی وحدت موضوع را حفظ در غزل انقالب 

غزل زیر در ستایش دکتر شریعتی آمده ه بیان یک موضوع اخالقی در متن غزل بوده است. در ارائ

 است :

 رمن ســـتم زد ـه بـــه خـــ ـــــ ا شعلـتـــ

 ودـاســـــــافیت نیـــــــر عـــــــدر بست

ـــب ـــر قبلــــ ـــکۀ ــــ ــــــ  واریـوه استـــ

ــ ـــهـ ــد اسیـ ـــر چنـ ــد شـ ـــر بنـ  ودـب بـ

 

ـــاسه را  رقـــــــم زد   ـــاریخ حمــــ  تــــ

ــ  ــا تشــ ـ تــ ــ ــه ریشــ ــتم زدۀ بیه بــ  ســ

ـــم زد...  ـــا علـــ ــت تــــ ـــا ننشســ  از پـــ

 جـــــــامی ز سبـــــــوی صبحـــــــدم زد

 (25 بهت نگاه،)

شاعر کمتر مجال درج صنایع شعری می یابد اما  ،هابن مایهعلت حضور پررنگ  به در این نوع غزلها

 آفرینیهای چشم نوازی دارد :شاعر در همین نوع هم بیکار ننشسته و صنعت 

ـ ـــ ت شب، چــدر دش  اران، زار میـزد ـوبان ب

 اموشـــ خ  اندهــایق، مـبی رقص بانوی شق

 ارـــ ایث خ رــره های ســمنصور گل، بر صخ

 خورشید، در آن سوی ظلمـت، جــار میـزد    
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لحق، بـــا دلی بیــــدار، میـزد  ابــانگ انــا زد میـ رودی کـه، بـــا آواز جنــگل، تـــار    

 ونینـخـ   والدین وــان، سم های فـاسب زم

 رواز میـداد ــــ وا، پـــ ن، در هـرهای بی تـس

 ح میکـرد ـــ ردا فتـــ ون، تاریخ فــغ خـبا تی

 

 زدوار، میــایـــن خـــاک آدمخـــ  ۀ بـر گــرد  

 زدبـر دار میـ  « مـن »که، در خود، دیو  مردی

 زدار میـ پیــری که، فــال عشــق، در انظـــ  

 (72 برگ مثل صنوبر،بی)

 حماسی غزل -

ها، غزلهای اعتراض و انتقاد سیاسی به انواعی از جمله سوگ سروده میتوان غزلهای حماسی را   

در گذشته شاعر در اشعار عاشورایی تنها به سوگ  د.کرتقسیم ماعی و غزلهای مدحی اجت

که ای هنکت ،میخرداخت اما در شعر پس از انقالب، پرداختن به موضوع با تمام ابعاد دنبال شده است

انواعی دارد، حماسه در شعر انقالب حماسه  در تاریخ ادبیات گذشته ما تاکنون تجلی نداشته است.

 اه آمیزشی از اینها فضای شعر پس از انقالب را گرفته است.های عارفانه و غزل ـ حماسه ها، و گ

تفاخر، شعار، اعتقادات پاک دینی  پند و اندرز، مسایل اخالقی و تربیتی، ازای هغزلیات حماسی، آمیز

و عرق ملی و قومی است. نکته دقیقتر اینکه قالب غزل چنانچه در این حوزه به شعارزدگی دچار 

روی پالکاردها، فریادهای حماسه  یشعارهای خیابان. میشودسته گردد از ظرافت و شورش کا

؛ و نیز آن اندهها در سروده های ملی و میهنی قرار گرفتجبهه و جنگ و آن چه از این نمونه آفرینی

رزمندگان در صفوف به هم فشرده  کاروان های اعزام بود، همه و همه را شاعر به ثبت  چه زمزمه

 ،میکنداز ضمیر اول شخص استفاده ندر این رجز خوانی ها شاعر چون گذشته تنها  .رسانده است

 . میکندمیگوید یا میسراید بر افتخارات جمعی یک ملت مذهب و دین داللت  زیرا آنچه او 

نظری پرداز روسی گفته است : « مایاکوفسکی»ریتمیک و پرتحرکند.  ،ها از نظر وزناغلب این غزل

بکوشیم تا با فالن بحر شعری که مخصوص حرفهای در گوشی است، هیاهوی کر بیهوده است اگر »

انقالب را منعکس کنیم، نه  ... باید به جای نغمه سرایی فریاد بکشیم و به جای خواندن ۀ کنند

لذا شاعران دوران جنگ ( 158کافی، بررسی ساختاری و محتوائی شعر جنگ،) «.الالیی طبل بزنیم

برخی از این حماسه سرائیها با زبان مخاطب و آهنگی که  جبهه و جنگ میسرایندبه تاثیر از فضای 

ها و سلحشوریهای رزمندگان است، در حقیقت عنصر تند، مناسب فضای مناسب جنگ و دالوری

 زبان نیز در شعر شاعران انقالب تحت تاثیر عناصر ارزشی است:

 ن ســـرخــــــداران آییــــــاسـال پـــــه

 اویر ســـبزـــــری تصــــــر دلیـــــبـــه شع

 ون از حصـــار خـــزان ــــــد چـگذشتیـــ

ــزان و پ  ــس از برگریـ ـــرپــپـ ــدن  رــ  شـ

 

ــرخ  ــن سـ ــر زیـ ـــوریده، بـ ـــواران شـ  ســـ

ــرخ   ــامین سـ ــردی مضـ ـــوان مـ ــه دیـــ  بـ

                  د آن ســـوی پـــرچین  ســـرخیـــچـــه دید

ــرخ   ــن سـ ــل آذیـ ـــما را گـ ـــارک شـ  مبــ

 (18همصدا با حلق اسماعیل،)
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زین سرخ، شعر دلیری، تصاویر سبز، مضامین  نو مانند : پاسداران آیین سرخ، سواران بر یترکیبها

های تعلیمی، دینی، اخالقی و بر سرخ که همگی بنمایهسرخ، حصار خزان، پرچم سرخ، گل آذین 

ـ عرفانی پس از  در شعر حماسی سبب طراوات سخن و فضاسازیهای جدید خاسته از بطن انقالبند

 .اندهانقالب شد

، بدین معنی که با اندههای مدحی، غزلسرایان به نوپردازیهای مبتکرانه دست زددر برخی حماسه

مسایل اجتماعی ـ انتقادی زمان را پی  رزشی وا،یطرح اسطوره و تلمیح و وقایع تاریخی مذهب

 میریزند :

 فـت ره جان گــور در آیینــست و نـظلمت شک

 اهدانـــــ اطفه چشـم ش ــور عـــوشید نـــج

 وان به بـام شـوق  ــرخــالل سحــب رــدر حنج

 اره ریخـت ـدوبـ « تهاجم»طرح « فرهنگ رنگ»

ـ  م بگرید، به خنـده  ــور خصــا چشم کــت  ازـب

 قـــ امنه مسندنشـین عش ـــرملک خـد میــش

 وانــــ ان بخـــ زادگادی آــح است ای منــصب

 

 در ذهن خلــق بــاور دیرینــه جـــان  گرفـت  

 وقتی که مـهر در افــق سینه جــــان گــرفت  

 گلبـــانگ روح پـرور آدینـــه جــــان گرفـت  

ــ ــتۀ در فکـــر آنکــه فتن ـــان گرف  پیشــینه جـ

 نرگس به  نــاز بــر سر سبزینه جـــان گرفـت  

        گرفـت مــا را دوبــاره شــوکت پارینه جـــان  

 شعـر احــد دوبــاره در آیینـه جــــان گرفـت   

 (95ده بزرگی، گزیده )

 اوج تجلی پیوند حماسه و عرفان در ادبیات انقالب اسالمی در بخش مربوط به دفاع مقد  است :

ـ  ه عشق ثبت ــا به مدرســبی»  «ام کنـیم ـن

 ریمـــ ـگی  رـــ ق را زسـریق بندگی عشــط

 زنیمـــ ـب  اه شـب ــلب سخـه قــبسیجیانه ب

 ابیمـر سرخ سـخیده ره سـ  ــر به محضحــس

 رویـم  از ــــ اه بی نیــــه درگــاز بـــپی نی

 گـوش  د بـه  یطنین بانگ خوش عاشقی رس

 

 عـاشقــــان بـــه جــــام کنــیمۀ زالل زمزمــ

 قیـــــام کنـیم  به رغــم رای فرومایگـــان 

 به چشم شب زدگان خواب را حــرام کنـیم  

 به روح روشــن خورشیـدیان سـالم کنیــم  

 دعــا به حضـــرت نــورانی امــــام  کنـیم  

 عشــق ثبــت نــام کنــیمۀ بیــــا بــه مــــدرس

 (88بهت نگاه،)

 هاییدمیدن روح حماسی بر اندام واژه همانگونه که مالحظه میگردد، نکته تازه در غزل دفاع مقد 

. همین خصیصه سبب شده است که شاعر معشوق خود عموماً معنای عاشقانه را میرسانندکه  است

را در معرکه  جنگ با دریافتهای باطنی و توصیفات عینی ملمو  و محسو  ببیند و خواننده را تا 

، شعر به تبعیت  1907تیر ماه  87ریخ جنگ در تا نسنگر عشق و جنون پرواز دهد. با پایان رسید

ویژه آنان که شخصاً در شده است. هنرمندان و شاعران، ب تازهای هاز همه شئونات زندگی وارد مرحل

نبرد حضور داشتند و جنگ را با تمام وجود درک کرده بودند، آسوده از جوش و خروش  گرماگرم

غزل بهترین ساختار برای گنجایش  آورند.جبهه و جنگ به نوعی درون گرایی مفرط روی می
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مضمونهای حسرت و اندوه است. گروهی از محققان معتقدند دقت در تکنیک و فن غزلخردازی، 

ها باید موضوع غزل به آن طرف پدیده بنابراین.شاعران را از عواطف عمیق و مشترک بازداشته است 

مهمترین ویژگیهای غزل بعد از جنگ اینکه یعنی از شخص به انسان برود، تا فراتر رفته باشد. اما 

زبان  ، ازمیشودغزل جلب  -وزن کوتاه به وزن بلندتر و آرامتر میگراید، توجه ها دوباره به مثنوی

. اندهگردید امروزین ،و تعابیر است و اصطالحاتای ه، بیان محاورمیشودبیشتر استفاده ای هروزنام

روی برخی ت که مرز تنزل بیان و افراط را به اسهمین صمیمیتهای افراطی در غزل باعث شد

 بگشایند :

 ا، نقطهـــر از دوری روی شمــماللی نیست غی

 اید هـم ـــ زبس در شعر ماشینیمان غوغاست ش

 ودــب ن ــا ایــوردم همیشه، انتهآسرت را درد 
ـ   ـــرا به گ مالمــس  ارـوش سادگی، تنها بگـو ایـن ب
 

 های ضعیف:نمونه از

 دلم دارد هوای پــرزدن  ســوی شمـــا، نقطـه 

 نمی آید صدای التماسم تا سر کوی شما، نقطـه 

 به امــید شــروعی دیگــر از سوی شما،  نقطه

 خداحـافظ و امضــاء، عاشـق اول شمــا، نقطـه 

 (57مردانی، گزیدۀ اشعار )

 رابش نکنـین ـــ ود خــــ اعرا، بیخــا قشنگه شـدنی

 قـاب میگیـرن   تـو  عکس یه مرده رو میرن همیشـه 

 وسف میـدوزه ـــ ن یهرـسـوزه پیـ  عاشق همیشه می

 ا حسـینین ـر مـ ـــ و شهـــ ا تـــ وم آدمـــن تمـببی

 

 نقشــــۀ عشــــق بکشــین نقــــش بــرآبش نکنــین

 نکنـین...  تصــویر عشــق جـون داره طفلکو  قابش

 زنــده کـــبابش نکنـین    نمک رو زخمش نــریزین

 میون کربــــالیی هــا یـــزید و بــــابش نکنـین   

 (03 همصدا با حلق اسماعیل،)

 دفاع مقدس  غزل -

تحت از نظر محتوی در پی کشف مجهوالتی هستند که در جنگ  مترند ویغزلهای پس از جنگ مال

. یعنی شاعر به دنبال نداخوان بازگشت« زمستان»دوباره به ند و شاید در مواردی بودتاثیر جنگ 

گفت غزل پس از جنگ به  میتوان. به جرات عاطفه در کوچه پس کوچه های احسا  دم میزند

 ست:ادنبال بهره گیری از عناصر تعلیمی، اخالقی و سنن پسندیده 
 چــه شــد کــه عاطفــه از دســتهای مــا کوچیــد                
 چه شد که عشـق گذشـت از کنـار مـا  و فقـط                 
 ســـرشک مـــا کـه از او انتظـــار دریـــا بــود                  
ـــا              ــد در دل  مـــ ـــاهم وزی ـــدام ســوءتـفـ  کـ
 اگـــــر نجــــابت ابــــــری مجابمـــــان نکنــد            

 و بــی دخــــالت احســــــا ، همـــــزبانی مــا
 ایجــــاد ارتبــــاطی هســت همیشــه فــــرصت

 

 نگاهمــــان کــه بــه هــــم خــورد آســمان نتخیــد   
ـــاسید   ــب مـ ــه روی ل ـــر عــادت ب  ســالمی از سـ
 رســوب کــرد و بــه دلتـــای بغــی هــم نــــرسید  
ــا  شقــــایق حصــــار کینــــه کشــید   کــه دور ب
 حیاط مـا گـل ســـرخی بـه خـود نخواهـد دیـد       
 1بــه یــک تــــوافق مشــــروط خــــواهد انجامیــد

 شــد کســی بــه پــل دستهــــا نینــــدیشیدچـــه 
 (07 سیر تح.ل در غزل،)مهربانی، به نقل از 

                                           
این اشعار و دیگر اشعار این مقاله شده نظر نویسندگان محترم این مقاله است و به معنای پذیرش آن از سوی  زیبائی بدیهی است ستایشی که از1 

 نمیباشد. شناسیفصلنامۀ سبک
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 وزن در غزل دفاع مقد 

 ر سنگ بچه ها یادتان مانده یا نه؟ــگ گل بود بــون رنــنقش خ

 ان مانده یا نه؟ــادتــــرنگ بچه ها یــــل الله همـــار گــا تبـب

 ان بودــدوشم قلم هاـشبم دوشمان بود و روز و ـــاری علـــروزگ

 ادتان مانده یا نه؟ـــه ها یـــرسنگ بچــرسنگ فــادمان بود فـی

 ون بوی بارون و دود و شط خونـهه بود و شط خـرف جبــآن ط

 ...ادتان مانده یا نه؟ـــه ها یــادران با دلی  تنگ بچــرف مــاین ط

 استرزاد شما آنچه گفته است، نیست افسانه، حرفش درست ـشه

 ا یادتان مانده یا نه؟ـه هـگ، بچــب شنیدید از جنــه امشـآنچ

 (53مهدیخانی،با  گیال  )

مورد که بروجرد  مون در بحبوحه  جنگ برای کودکانبا همین مض که شعریو گاهی مثال در 

وزن در آن با ریتمی تندتر و هیجانی و پرالتهاب  رسراید عنصگیرند، میحمله  هوایی دشمن قرار می

 ، به عبارت دیگر عناصر تعلیمی و ارزشی چنین وزنی را ایجاب کرده است:ادا شده است

  ر خاکــزی خفته یا پهلوی هم یا این که تک تک 

 ر خاکــوچک زیـترهای کـاب قصه دخــا کتـــب

 لـــه اش را در بغـــگار دارد بچـــادری انـــــم

 ر خاکــوابیده با تنها عروسک زیـــری خـــدخت

 ولد داشتندـــن تـه ها جشـــا بچـــاید آنجـــش

 ...ر خاکــا  میخک زیـود و بــنازیچه بۀ کوچ                                                         

 ردم جیغ میزد وای وایـــن مــادری در بیـــم

 ر خاکــودک زیــاز کـباز کودک، ـباز کودک، ب

 )همان(

تحت عنوان مثال حاشیه  ،«میشودگاهی دلم برای خودم تنگ »در انتهای غزلعلی بهمنی  محمد

در مورد وزن نگاشته است که : البته و صدالبته که در این غزل ]و غزل هایی از این دست[ کَمَکی 

حی منزل است ـ به عمد، وعد که برخی فکر میکنند این قوا» از سبک و سیاق غزلیات متقدمان 

و با  کناره جسته ام. یعنی در بند این نبوده ام که هر دو پاروی یک بیت ]دو مصراع[ به یک اندازه

تعداد افاعیل مساوی باشد. هنگام سرودن این چند شعر ـ که دارای تاریخهای متفاوتی هستند ـ 

سر و با راحتی و روانی در ذهن می ان[ بدون دردی]به قول فرنگ« ریتم»وزن یا بهتر است بگویم 

ای بابا، چقدر به دنبال تکلفات باشم و به زحافات  آورد. گفتم :نشست و کلمات را به همراه خود می

نه « چیزها راین جو»و مثمن و مسد  و مقصور و مخدوف و این جور چیزها ... تن بدهم؟ ]البته از 



 

 

 

 

 

 

 

 
 827/بررسی ساخنار غزل شعرای کالسیک پس از انقالب

این غزلهای  میشودآورم و نه چیزی بلدم و نه خوشم می آید.[ بهتر است بگویم که دیدم سر در می

که کوتاه و بلند « نیمایی»کوتاه و بلند غیرمتساوی المصراع و متساوی االضالع را مثل شعرهای 

پاهی دلم برای خودم . )میشوند به حساب آورد و در پاورقی یکی از غزلها یادآوری کرد که آوردیم

 (50بهمنی،گ میشود،تن

 نتیجه

ی شناخته شده کالسیک و نو حرکت کرده است اما قالبهاشعر انقالب هر چند عمدتاً در حوزه 

دار خویش آفریده است. نگاه به انسان و جهان ریشه متفاوت با پیشینهای هفضاهایی تازه و درون مای

هرگز تا این  میشودر انقالب دیده که در شع ایگونهها و مضامین مذهبی بو حرکت در قلمرو اندیشه

های دور دست ادبیات ما سابقه های قبل از انقالب و چه دورهگستردگی و عمق چه در سروده

پیوند با تاریخ، تلمیح و تطابق تاریخی حتی خارج از مرز جغرافیایی و تکریم از  نداشته است.

های عاطفی و حساسی در امتداد هستند. صحنه قالبهاانقالبیون، بنیادیترین عوامل نوپردازی در 

سالهای مقاومت و پس از آن مورد توجه شاعران غزلسرا بوده است و نیز بهترین محمل اندیشه برای 

نه به کوتاهی رباعی و دو بیتی و انقالب ملی است. غزل  -حماسیۀ مفاهیم عرفانی، فلسفی و روحی

تحول واژگان، نوآوری در قافیه، تحول در وزن و ... از  نه به درازای قصیده و مثنوی مالل آور است.

البته این نوآوری لزوماَ یه معنای قوی بودن عناصر مهم نوآوری در ساختار غزل شعر انقالب است.

  شعر نیست بلکه در عمدۀ موارد این نوآوریها شعر را به سطوح پائین ادبی تنزل میدهد.
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