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Abstract 
Many poets have chosen the art of debate to express their thoughts. Since the 

widest horizon of Persian poetry belongs to the lyrical type, a considerable 

number of Persian debates are also included in this type of literature. In these 

debates, the poet creates a dialogue or a give and take between the lover and 

the beloved, and each side tries to convince the other or force him/her to 

accept his/her opinion by showing his views as superior. Contemporary 

poets have also used debate extensively in their poems; but instead of 

boasting and competing with their opponents, they have talked, interacted, 

and tried to create an argumentative atmosphere. The present study through a 

descriptive-analytical method tries to discuss the differences between 

romantic debates in Iraqi-style sonnets and the romantic debates in 

contemporary sonnets as well as the reason for these differences. It has been 

concluded that contemporary sonnet, due to the political and social changes 

in Iran and changing views of poets, have moved towards dialogue and 

conversation; furthermore, it has undergone fundamental changes by altering 

the position of the beloved and his/ her individuality; In a way, it can be said 

that contemporary debate sonnets are different from Iraqi-style debate 

sonnets in structure, subject matter, content, gender of the lovers and the 

beloved. 
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 چکیده
ترین افق شعری فارسی که گسترده آنجا ازاند. های خود فّن مناظره را برگزیدهبسیاری از شاعران برای بیان اندیشه

اند. شاعر در  های فارسی نیز زیرمجموعۀ این نوع ادبی قرار گرفتهمناظره از بسیاریبه نوع  غنایی است، تعداد  تعّلقم
دادن کوشد با برتریدهد و هرطرف میترتیب می پاسخیو  پرسشگو یا و ها میان عاشق و معشوق گفتاین مناظره

فراوانی از  کند. شاعران معاصر نیز در اشعار خود بهمجبور ی خود، حریف را قانع یا به پذیرش نظر خویش هادیدگاه
اند و و تعامل پرداخته وگو گفتا بیش از آنکه به تفاخر و رقابت با طرف مقابل بپردازند، به اند؛ امّ مناظره استفاده کرده

پاسخ  ها ه این پرسشب انجام شده و تحلیلی-ر با شیوۀ توصیفیاند فضایی برهانی تشکیل دهند. پژوهش حاضکوشیده
هایی دارند و های عاشقانۀ غزل معاصر چه تفاوتدر غزل سبک عراقی با مناظره ههای عاشقانکه مناظرهداده است 

 های حاصل ازبه این نتایج دست یافته که غزل معاصر به دلیل دگرگونیسپس ها چیست؟ ت پیدایش این تفاوتعلّ 
و با تغییر جایگاه معشوق  روی آوردهگو و بینی شاعران، به گفتشرایط سیاسی و اجتماعی ایران و در نتیجۀ تغییر جهان

ای های مناظرهکه غزل ایگونه؛ بهاست دهشای معاصر ایجاد های مناظرهیافتن وی، تغییرات بنیادین در غزلتو فردیّ 
 ای سبک عراقی تفاوت دارند.های مناظرهعاشق و معشوق با غزل نسّیتجمعاصر از نظر ساختار، موضوع و محتوا، 

 

 .پاسخو  پرسشگو، و غزل سبک عراقی، غزل معاصر، مناظره، گفت های کلیدی:واژه
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 مهمقد   .1
های  در همۀ دوره ،گرددیک اسلوب بیانی که سابقۀ آن به ایران پیش از اسالم برمی عنوان بهمناظره 

 .ی سروده شده استسبکی ادب فارسی نمود داشته است. مناظره در هر دوره با اهداف خاّص 
های  گیری این اهداف اثرگذار بوده و سبب شده است در مناظرهفضای فکری جامعه نیز در شکل

 مناظره متفاوتع ناگزیر با انوا ،های مختلف های مختلف تغییراتی ایجاد شود؛ بنابراین در دورهدوره
ها عاشق  لی است. طرفین دعوی در این مناظرههای تغّز  ، مناظره رو هستیم. یکی از انواع مناظره روبه

کنند. اکنون این پرسش مطرح عشق زمینی یا آسمانی با یکدیگر مناظره می دربارۀند که ا و معشوق
های غزل سبک  مختلف، بین مناظرههای دوران به تغییرات ایجادشده در مناظره توّجهشود که با می

هایی  های غزل معاصر چه تفاوت و مناظره ،ترین وجه غزل در شعر فارسی عنوان کاملعراقی، به
است؛ زیرا تنها اشتراک اساسی   ها مطمح نظر قرار گرفته تفاوت تنهاوجود دارد؟ در این مقاله 

های که از جنبه حالی است؛ درگوی عاشق و معشوق و های هر دو سبک، گفت مناظره در غزل
ا با همدیگر نه باط آعاشق و معشوق، وصف حال عاشق و معشوق، جایگاه ایشان، نوع ارت جنسّیت

 وجود دارد.  و معاصر تفاوت سّنتیای های مناظرهگو میان غزلو های مناظره و گفتو ساختار و شیوه
مناظره در شعر فارسی از آغاز ی مانند ستقلّ های م نامه، پایانسّنتیسرایی در شعر دربارۀ مناظره

« تحلیل محتوا و ساختار مناظرات پروین اعتصامی»، از مهدی رحیمی (1374) تا پروین اعتصامی
از  (1390)« نظامی گنجوی خسرو و شیرینگو در و بررسی عنصر گفت»، از لیدا عزیزی (1388)

از اسماعیل شریفی  (1391) «مناظره در دو سبک خراسانی و عراقی مقایسۀ فّن » ،زادهلیال حسن
از مریم  (1395) «بررسی و تحلیل کاربرد مناظره در شعر فارسی از ابتدا تا قرن هفتم»، بروجردی
سبک عراقی که  ادبّیاتسرایی در  ها به نوعی از مناظره  ژوهشدر این پ .شده استانجام قصابیانی 

همچنین  .ات آن همراه است، پرداخته شده استو مشتّق « گفتم»و با واژۀ  پرسش و پاسخ با شیوۀ 
 در کدکنی شفیعی های نوآوری» عنوان با ای مقاله در (1392) الّله ضرونی و قدرت روزبه درضامحّم 

های وی در به بیان نوآوری ،، ضمن توضیح مناظره در شعر شفیعی کدکنی«سرایی  عرصۀ مناظره
یعنی همان قالب شعری و در طرفین مناظره  ،ها را در ظاهر اثر ته، این نوآوریسرایی پرداخ مناظره

 وگو گفتهای شفیعی کدکنی به سوی  بحثی کوتاه دربارۀ حرکت مناظره ،کند و در پایان  فی میمعّر 
 سّنتی شعر در مناظره با شیوه این مقایسۀ و معاصر شعر در سرایی مناظرهکنون ا تاامّ  ؛کند  مطرح می

به  طّی این پژوهش کنندبار در تالش می ننخستیبرای مقالۀ حاضر و نگارندگان  است نشده بررسی
 این هدف دست یابند.

این  است. کیفی محتوای تحلیل آن، تحلیل نوع و تحلیلی-توصیفی ،مقاله این در تحقیق وشر
چند  ای مناظره های غزل شد خواهد کوشش آن ضمن و رود می پیش ای مقایسه روش با روش
 های آنها کشف و تبیین شود.  سرای معاصر مقایسه شود و تفاوت سرای سبک عراقی و چند غزل غزل
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 مناظره .2
سؤال و  ت چیزی، یا با هم کردن و بحث با یکدیگر دربارۀ حقیقت و ماهیّ  مناظره در لغت مباحثه

 ۀطرف با استدالل و ارائاست که هر  گویی دو طرفهو گفت ،کردن است و به تعبیری دیگر جواب
کند تا برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات برساند. بر اساس علم منطق،   براهین سعی می

ها برای  ی و نسبتی از نسبتمتخاصمین است در اثبات نظر خود، در مورد حکم توّجه»مناظره 
 (.148 :1385، )رزمجو «کردن حق و صوابآشکار

مان از سرایی نتیجۀ اثرگذاری متکلّ  اند که مناظره منشاِء ظهور مناظره در شعر فارسی آورده دربارۀ
این  ؛(288 :1388 کوب،ینزّر  ←) طریق بحث در اسالیب قرآن و خطابه و مناظره بر نقد ادبی است

 ،ی نمونهایران پیش از اسالم نیز به دست ما رسیده است و برا ادبّیاتدر حالی است که مناظراتی از 
 (.79 :1385)پورجوادی،  در این باره قابل ذکر است «درخت آسوریک»

اند، به نظر ایشان مناظره در نظر گرفته در و خاّص  قان برای مناظره دو مفهوم عامّ برخی از محّق 
یک از دو گیرد و مثاًل هر می ی انجام گویی است که طبق قواعد خاّص و خود، گفت مفهوم خاِصّ 

خود را بهتر  ،کند با برشمردن محاسن خویش و ذکر معایب طرف مقابلسعی میطرف متخاصم 
 از او نشان دهد. 
داور  پذیرد و معموالً گوها در بسیاری موارد با پادرمیانی و داوری شخص ثالثی پایان میو این گفت

 ( .34 :)همان ا را آشتی دهدنه های متخاصم را جلب کند و آ ت طرفکوشد رضایمی
 است:  پرسش و پاسخگاه مناظره از نوع 

سؤالی و جوابی بگوید و یا هر مصراعی،  های شعر آن است که شاعر به هر بیتی  از جمله صناعت
  .(188 :1374 پاسخی )رادویانی،

های غنایی کاربرد  های عاشقانه و منظومهکه بیشتر در غزل پاسخو  پرسش های از نوع  مناظره
خصوص در به ،های شعر فارسی ترین مناظرهاند، از رایجاکثرًا عاشق و معشوقدارد و طرفین مناظره 

ها با نوعی خودستایی، تفاخر، قهر، رجزخوانی، سرزنِش  گونه مناظرهسبک عراقی هستند. این
پیروزی بر حریف است. گاه این نوع  ،اند و هدف اصلی آنها... همراه کردن حریف ورقیب، مجاب

با این توضیح که عقیده به  ؛اند محصول تأثیر فرهنگ اسالمی بر ادب ایران دانستهسرایی را  مناظره
 (.39 :1383 )فروزانفر، حذفی بوده است ۀها و روحی دانستن سایر اندیشه ت قرآن موجبات ناحقحقانیّ 

، پرسش و وی داند. از دیدگاههای درونی میرا از آرایه پرسش و پاسخازی کّز  الّدینمیرجالل
شده به  باشد که پاسِخ داده شناختی داشتهتواند آرایه شمرده شود و ارزش زیباییزمانی می پاسخ

شده پیوند و همگونی نداشته باشد.  پرسش، پاسخی نغز و زیرکانه باشد و چندان با پرسش انجام
راستی با ا بهدهد؛ امّ  نماید که به پرسنده پاسخ میگو در این گونه از پرسش و پاسخ چنان وامی پاسخ

زند و پرسنده را در تب و تاب شنیدن پاسخ از پاسخ تن می ،جستن از فریبی در سخنبهره
گوی سرگردان شده است و پاسخ گذارد. روش کار بیشتر چنان است که پرسنده، سخنور دل وامی
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ومند و سرگشتۀ ا پاسخی را که باید به پرسندۀ آرزگیرد؛ امّ  می سنج که واژگان را زیرکانه به بازی خرده
ها در شعر  پرسش و پاسخ ۀاین حال، باید گفت هم با (.54 :1373 ازی،)کّز  دهد خویش بدهد، نمی

مورد ۀ ای گنجاند و شیو برهانی و جدلی و مغالطه ۀتوان آنها را در سه دست فارسی چنین نیستند و می
 ای است. مغالطهۀ بحث، همان شیو

کنندگان یا انسان هستند یا از زمرۀ اشیاء و قدیم، مباحثهۀ های شاعرانبه هر حال، در مناظره
کدام مظهر گیرند و گاه هرهای انسانی قرار میشخصّیتجانوران و مفاهیم انتزاعی که در قالب 

یک طرف همیشه حقِّ مطلق و طرف دیگر  ،سرایی شوند. در این نوع مناظرهعقیده یا طرز فکری می
دهد، بلکه او را  اظرات، حقِّ مطلق، باطل مطلق را شکست نمیباطِل مطلق است. در این دست من

دهد، مشرب خود را برد، تغییر مسیر میبودن خود پی میبه باطل ،سازد و طرف مقابلمتنّبه می
اینجاست که  (.245 :1389 )همایی، آیدمیمطلق است، در کند و به آیین طرفی که حّق   عوض می

دربارۀ تفاوت آنها  ،جدا سازند و بنابرایناز یکدیگر گو و مناظره را و اند گفت بینیم گاه کوشیده می
 اند:  نوشته

اندیشی و شنود، هم و رو در گفتاین از ه؛در دیالوگ طرفین نه حقِّ مطلق و نه باطِل مطلق بود
 از سرایی یکی حقِّ مطلق و دیگری باطِل مطلق بوده و آنکه در مناظره حال .افتدمی اّتفاقافزایی  هم
 (. 97 :1373 )حمیدیان، شود افزایی مسدود میاندیشی و همشنود، هم و باب گفت ،رواین

یم ا جدلی مواجه ۀو مناظر وگو گفت عنوان بهبرهانی  ۀدر واقع با تمایز میان مناظر ،در این تمایز
فارسی تشکیل ای سه رویکرد مناظره را در شعر  مغالطهۀ ا سخن رفت و با مناظرنه تر از آ که پیش

 دهند. می
های شعر فارسی، از نظر طرفین یا واقعی هستند؛  ی برداشت ما این است که مناظرهطور کلّ  به
کم  یا خیالی هستند که دست ،دهندهای انسانی هر دو طرف آن را تشکیل میشخصّیتمعناکه بدین

 جاندار است. ی غیرانسان یا حتّ  یکی از دو طرف آن، غیر
گو دارد و یا مناظره ساختار گفت :، دو نوع ساختار نحوی وجود داردۀ یادشدهمناظردر هر دو نوع 

مبتنی است؛ یعنی یک طرف  پاسخو  پرسشیا ساختار آن بر  ؛گذرد می پاسخو  پرسشو بدون 
 گوید. پرسد و طرف دیگر بدان پاسخ می چیزی می

لحاظ رویکرد، یا برهانی و برای اثبات راه و روشی است و به این مورد  همچنین مناظره به
رای به اشتباه انداختن ای و ب و یا مغالطه ؛یا جدلی و برای غلبه بر حریف است ؛اند گفته «دیالوگ»

گفتم غم تو دارم گفتا غمت »گیرد و در اشعاری مانند  طنز می ۀمورد اخیر بیشتر جنب. طرف مقابل
 است.  یافتهنمود  (313 :1385ظ، حاف)« سرآید
 

 غزل سبک عراقی و مناظره .3
های سبکی شعر فارسی است. محدودۀ زمانی این دورۀ  ترین دورهسبک عراقی از طوالنی ۀدور

گیرد. در جریان حملۀ مغول دربارهای شاعرپرور سبکی از قرن هفتم تا اواخر قرن نهم را دربرمی
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هنرپذیران دگرگونی ایجاد شد. زبان شعر از صالبت و استواری گذشته از میان رفتند و در سلیقۀ 
حماسی تهی و از مالیمت و نرمی و مدارا سرشار شد. عرفان، حکمت و عشق عارفانه یا شاعرانه 

گونه شعر فارسی با دگرگونی خود، روی  باشی و عشق زمینی را گرفت و بدین جای حماسه و خوش
 (.141 :1395 )طهماسبی، داد دیگری از خویش را مطابق شرایط نشان

کند و طبیعی است سرایی در شعر فارسی را منعکس می گمان غزل سبک عراقی، اوج غزل بی
 یعنی مولوی، سعدی و حافظ در این سبک پدید آمده باشند.  ،سرایان فارسیترین غزل که بزرگ
روع شده بود، در ش های قصاید لکم در قالب تغّز   ای که از سبک خراسانی، دست مناظره  غزل

 :بدین شرح است ای سبک عراقی های فراگیر غزل مناظره این دوره کمال پذیرفت. ویژگی
 

 . برتری همیشگی معشوق بر عاشق3-1
های غزل سبک عراقی، خواه معشوق آسمانی باشد و خواه زمینی، همیشه دور از دسترس  در مناظره

دهد. متقاباًل معشوق خود را  ی وی شکوه سر میتوّجه نالد و از بی است، عاشق از درد فراق او می
با  ،سرانجام گیرد و خویش در پیش می ۀبا دلدادرا بیند و ضمن مناظره، راه عناد  در حّد عاشق نمی

 مالد. ای پشت آن عاشق دلسوخته را بر خاک می جدلی یا مغالطهۀ شیو
نگری، یکی بوده است. غالبًا مطلق یسّنتر انسان نوع تفکّ  ۀشاید این رویکرد تغییرناپذیر، نتیج

های خود و نیز به  است. در چنین جوامعی فرد، به دانسته سّنتیبینی در جوامع های جهاناز ویژگی
نگری و ایستایی کند. این مطلق  ا را به موضوع پرسش تبدیل نمینه ها تردیدی ندارد و آ خوِد دانسته

عوامل گرایش به افراط و تفریط است. بینش روزمّره جمله  ه در حوزۀ عمل جمعی، ازبینش روزمّر 
 ،رواین شود؛ ازمنجر به زندگی و کردار کمابیش یکنواخت و تکراری انسان برای بقای فردی می

زندگی اجتماعی باشد، نیست. در این نوع  )و نه تکرار(هایی که موجب تداوم تالیّ دربردارندۀ فّع 
کدام که هیچ استهای عملی انسان  نتظار، بارزترین ویژگیطلبی، شکیبایی و اقناعت ؛بینیجهان

پس در (؛ 147 -144 :)همان ندا ق انفعال و رخوتت مبتنی نیستند، بلکه مشّو الیّ بر عمل و کنش و فّع 
به  وگویی گفتشود و هیچ  راه بر هر نوع چندصدایی بسته می ،ای با شرایط موجود چنین جامعه

برنده است و  یها همواره یک طرف دعو در مناظره ،رواین از ؛گیردمعنای واقعی آن شکل نمی
، کسی جز معشوق نیست. غزل زیر یدعو ۀای طرف برند های مناظره دیگری بازنده و طبعًا در غزل

 دهد:  خوبی نشان می این نکته را به
 

 گفتتم کمتین غالمتت گفتا که کیستت بتر در
 

 گفتتتتا چتتته کتتتار داری گفتتتتم مهتتتا ستتتالمت 
 

 چنتتد رانتتی گفتتتم کتته تتتا بختتوانیگفتتتا کتته 
 

 گفتتتا کتته چنتتد جوشتتی گفتتتم کتته تتتا قیامتتت 
 

 دعتتتوی عشتتتق کتتتردم ستتتوگندها بختتتوردم
 

 کتتز عشتتق یتتاوه کتتردم متتن ملکتتت و شتتهامت 
 

 گفتتتا بتترای دعتتوی قاضتتی گتتواه خواهتتد
 

 رخ عالمتتتتت گفتتتتتم گتتتتواه اشتتتتکم زردّی  
 

 گفتتتا گتتواه جرحستتت تردامنستتت چشتتمت
 

 بتتی غرامتتتنتتد و ا عتتدلت عدل گفتتتم بتته فتتّر  
 

 جتا گفتتم کتته بتوی جامتتتگفتتا کته خوانتتدن این  گفتتتا کتته بتتود همتتره گفتتتم خیالتتت ای شتته
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 گفتتتا چتته عتتزم داری گفتتتم وفتتا و یتتاری
 

  

 گفتا ز متن چته ختواهی گفتتم کته لطتف عامتت 
 (76: 1381، )مولوی                                     

 

 ر. عاشق مذک  3-2
نامعلوم دارد  جنسّیتکم   ر است یا دستای سبک عراقی، مذکّ  غزل مناظره رسد عاشق در به نظر می

ی کلّ  طورآید، بلکه به ربودن بیشتر شاعران در مقام طرف عاشق مناظره برمیتنها از مذکّ  و این نکته نه
سرای گذشته،  ی اندک زنان غزلر بوده است و حتّ ما تاریخ مذکّ  ۀناشی از آن است که تاریخ گذشت

اند. چهرۀ معشوق در شعر زنان شاعر  و خال و چشم و ابرو سخن گفته روش مردانه، از خّط  باز به
با همان چشمان شهال و ابروان  ؛ر از سیمای معشوقۀ شعرهای مردانه بوده استگذشته، همواره متأثّ 

 وفا،مآبانه: ستمگر، بیمؤّنثهای اخالقی های لعل و قامت سرومانند و دیگر ویژگیکمند و لب
 خضاب به خون عاشق بسته. 

ر سبک خراسانی یا معشوق شعر فارسی معمواًل زن است و اگر هم مرد باشد )معشوق مذکّ 
زن توصیف شده است. در شعر زنانی چون رابعه و  ،مکتب وقوع( مردی است که در مقام معشوق

فارسی ی شعر صی ندارد و چندان از معشوق کلّ مهستی هم معشوق مرد، چهرۀ روشن و مشّخ 
 (.288 :1372)شمیسا،  قابل تشخیص نیست

 ای مهمان است                       گفتا که بهای بوسۀ من جان استگفتم که لبم به بوسه
 (10: 1366، ویمهستی گنج)                                                                                                                        

 ث وجود دارد:نّ ؤر و معشوق مدر غزل زیر از خواجوی کرمانی نشان از عاشق مذکّ 
 

 

 گفتتتم کتته چتترا صتتورتت از دیتتده نهانستتت
 

 کتته پتتری را چتته کتتنم رستتم چنانستتتگفتتتا  
 

 گفتتتتم کتتته نقتتتاب از رخ دلختتتواه بتتترافکن
 

 گفتتتتا مگتتترت آرزوی دیتتتدن جانستتتت
 

 ستتتت امیتتتدم ز کنتتتارتا گفتتتتم همتتته هیچ
 

 گفتتتا کتته تتترا نیتتز مگتتر میتتل میانستتت
 

 گفتم کته جهتان بتر متن دلتنتگ چته تنگستت
 

 گفتتتا کتته متترا همچتتو دلتتت تنتتگ دهانستتت
 

 گفتتتتم کتتته بگتتتو تتتتا بتتتدهم جتتتان گرامتتتی
 

 گفتتتا کتته تتترا ختتود ز جهتتان نقتتد همانستتت
 

 گفتتتم کتته بیتتا تتتا کتته روان بتتر تتتو فشتتانم
 

 گفتا که گدا بتین کته چته فرمتانش روانستت
 

 چنتتانم کتته مپتترس از غتتم عشتتقتگفتتتم کتته 
 

 گفتتتا کتته متترا بتتا تتتو اردات نتته چنانستتت
 

 گفتتتم کتتته ره کعبتتته بتتته میخانتتته کدامستتتت
 

 گفتتتا خمتتش ایتتن کتتوی خرابتتات مغانستتت
 

 گفتتتم کتته چتتو خواجتتو نبتترم جتتان ز فراقتتت
 

 گفتتتا بتترو ای ختتام هنتتوزت غتتم آنستتت
 

 (219 : 1370 کرمانی، خواجوی)
 ل مناظره، یعنی عاشق ندارد: طرف اّو  مؤّنث جنسّیتکم نشانی از   ای زیر دست غزل مناظره

 

 هتتر وقتتت دلتتدار متترا بتتا متتن خطتتایی دیگرستتت
 

 بتتی جتترم بتتا متتن هتتر دمتتش از تتتو عتتتابی دیگرستتت 
 

 گفتتم بته جتان مّنتت بنتته جتان بستتدی بوسته بتتده
 

 در زیتتر لتتب متتی گفتتت زه ایتتن از حستتابی دیگرستتت 
 

 ده رایگتتانای متتن بگتتذار جتتان یتتا بوستتهه گفتتتم بتت
 

 گفتتتا نتته ایتتن بینتتی نتته آن ایتتن ختتود جتتوابی دیگرستتت 
 

 گفتتتم طریقتتی ستتاز پتتس یتتک ستتاعتم فریتتاد رس
 

 کز هجر تتو جتان هتر نفتس در رنتج و تتابی دیگرستت 
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 گفتا که زر بایتد کهتن ور نیستت کوتته کتن ستخن
 

 نتتی نتتی حتتدیث زر مکتتن کتتان فصتتل بتتابی دیگرستتت 
 

 متتنگفتتتم گتتذر کتتن ستتوی متتن بتتاز آر آِب روی 
 

 کتتتز طعنتتتۀ بتتتدگوی متتتن دل در عتتتذابی دیگرستتتت 
 

 بگشتتا ز اشتتک چتتون گهتتر بتتر روی متتن روی دگتتر 
 

 یتتارب ندانستتت ایتتن قتتدر کتتاین آب آبتتی دیگرستتت 
 

 گفتی که دل شد نیکخو شتد بتا دگتر کتس مهرجتو
 

 
 

 دوشین کجا خفتی بگو کاین ختواب، ختوابی دیگرستت
 

 (435 :1320اصفهانی،  الّدین جمال)                             
 

یت معشوق3 -3  . کل 
شعر عاشقانه بر سه محور اساسی عشق، عاشق و معشوق استوار است و در این میان معشوق، 

فارسی نمود یکسانی ندارد و به  سّنتیشعر عاشقانه است. معشوق در غزل  شخصّیتترین محوری
 شود: سه گونۀ اصلی تقسیم می

قرون نخستین تاریخ ایران بعد از  همان ترکان نوجوان لشکری در ر که منظورمعشوق مذکّ  (الف
طور  وفا که بعدها هم بهکش، خنجرگذار و بیجوی، خونخواره، کمانمعشوقی عربده ؛است  اسالم
 زل فارسی حضور دارد؛در غ سّنتی

حقیقت کنیز شاعر است و الجرم ارج و قربی ندارد و فقط زیبایی او  معشوق زن که درب( 
واقع شاعر معشوق است و آن کنیزک عاشق، شاعر به او امر و نهی  ای شاعر مطرح است. دربر

 کند و او مجبور به اطاعت است؛ می
و زنان فرمانروا بر جوامع  مؤّنثیعنی ایزدبانوها، الهگان و خدایان  :الگویی معشوق کهنج( 

که وارد دنیای غزل شد و در ل است اعصار کهن؛ این همان معشوق تغّز  ۀساالری و مادرمدارانزن
ای از الهه او را به آسمان بردند و معبود خواندند و در هغزل حرمت و تعالی بیشتری یافت. صوفیّ 

 (.288: 1372، )شمیسا پوشاندندرمز و راز و تقّدس فرو
عالوه بر این، معشوق غزل عرفانی، حضرت حق است و برخالف معشوق انسانی، مظهر علم 

 و حکمت است.
های معشوق در غزل سبک عراقی، کّلی است و چنان است که گویی  جلوه ۀهر حال، هم به

ی نیست. این موضوع در مناظرات میان عاشق و معشوق قابل تطبیق بر هیچ شخص انسانی خاّص 
 :شود دیده میهای این سبک هم  ضمن غزل

 

 گفتتتم کتته عهتتد بستتتم وز عهتتد بتتد برستتتم
 

 «شکستم؟چگونه بندی چیزی که من »گفتا:  
 

 با وی چتو شتهد و شتیرم، هتم دامتنش بگیترم
 

 ا چگونه گیرم چتون متن شکستته دستتم؟امّ  
 

 دستتتتی  شکستتتتهختتتو دامتتتنش نگیتتترد ااّل 
 

 اکنتتون بلنتتد گتتردم کتتز جتتور کتترد پستتتم 
 

 آمتتتد خیتتتال مستتتتش، مستتتتانه حملتتته آورد
 

 چنتتدان بهانتته کتتردم وز دستتت او نرستتتم 
 

 حلقتتتتته زدم بتتتتته در بتتتتتر، آواز داد دلبتتتتتر
 

 یعنی بدان که هستتم« نیست اینجا» گفتا که 
 

 این دم تو دامست»گفت:  «بنده آمد.»گفتم که 
 

 «من کی شکار دامم، من کی استیر شستتم؟ 
 

 اگتتتر بستتتوزی جتتتان متتترا، ستتتزایم»گفتتتتم: 
 

 پرستتتمای بتتت متترا بستتوزان زیتترا کتته بتتت 
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 من خشک از آن شدستم تا خوش مترا بستوزی
 

 برستتتمچتتون تتتو متترا بستتوزی از ستتوختن  
 

 هرجتتتتا روی بیتتتتایم هرجتتتتا روم بیتتتتایی
 

 در مرگ و زندگانی بتا تتو خوشتم خوشستتم 
 

 ای آب زنتتتدگانیا بتتتا تتتتو کجاستتتت متتتردن
 

 «ه جستتتم ز متترگ، جستتتمدر ستتایۀ تتتو بالّلتت 
 (332 :1381 )مولوی،                                  

 

 «گفتایی -گفتم». ساختار ثابت 3-4
میان طرفین مناظره است. مناظره در غزل  پاسخو  پرسشگو یا و مناظره، گفتزمینۀ اصلی سازندۀ 

یا « گفتا»و « گفتم»تبع آن در غزل سبک عراقی، معمواًل یک ساختار ثابت دارد که با و به سّنتی
ه گاهی نیز گوی یک داستان است که البتّ و و این ساختار همانند عنصر گفت ؛رود پیش می« گفت»
 شود. برعکس می« گفتمی -گفتا» صورت ساختار به

ترتیب  سرایی در ادب فارسی است؛ بدینهای مناظرهیکی از رایج ترین شیوه پاسخ،و  پرسش
از  ،کردن طرف مقابل خود که حریف یا رقیب اوستهای خود و مجابکه شاعر برای بیان دیدگاه

نیز « مراجعه»که آن را  د. از منظر علم بدیع سؤال و جوابکن استفاده می پاسخو  پرسششیوۀ 
باشد. سؤاالت یا سخنان باید زیبا و  وگو گفتآن است که شعر مبتنی بر پرسش و پاسخ یا ، گویند

ای هنری باشد. ا نکتههیعنی در آن ؛ها باید جنبۀ ادبی داشته باشند پاسخد و مخصوصًا نظریف باش
باید آن را  ،سؤال برهانی است اگر شود؛ مثالً کننده محکوم و مجاب میپرسش پاسخ،و  پرسشدر 

باید آن را احاطه به  ،رد کنند و اگر جنبۀ انتقاد دارد، باید آن را توجیه کنند و اگر در آن طلبی است
 یم:ا مواجه وگو گفتطنزآمیِز زیر، با  ۀدر مناظر .(127الف: 1370، )شمیسا محال کنند

 
 

 گفتتتتم غتتتم تتتتو دارم گفتتتتا غمتتتت ستتترآید
 

 گفتتتا اگتتر برآیتتد گفتتتم کتته متتاه متتن شتتو 
 

 گفتتتتم ز مهتتترورزان رستتتم وفتتتا بیتتتاموز
 

 گفتتتا ز خوبرویتتان ایتتن کتتار کمتتتر آیتتد
 

 گفتتتتم کتتته بتتتر خیالتتتت راه نظتتتر ببنتتتدم
 

 گفتتتا کتته شتتب رو استتت او از راه دیگتتر آیتتد
 

 گفتتتم کتته بتتوی زلفتتت گمتتراه عتتالمم کتترد
 

 گفتتتتا اگتتتر بتتتدانی هتتتم اوت رهبتتتر آیتتتد
 

 خیتتزدگفتتتم خوشتتا هتتوایی کتتز بتتاد صتتبح 
 

 گفتتتا خنتتک نستتیمی کتتز کتتوی دلبتتر آیتتد
 

 (313 :1385)حافظ،                                  
 به کار رفته است:ۀ پرسش و پاسخ زیر، شیو ۀا در مناظرامّ 

 گفتتتتم متتتنم غریبتتتی از شتتتهر آشتتتنایی    گفتتتا: تتتو از کجتتایی کاشتتفته متتی نمتتایی ؟ 
 

 گفتتتا ستتر چتته داری، کتتز ستتر خبتتر نتتداری
 

 بتتتر آستتتتانت دارم ستتتر گتتتداییگفتتتتم  
 

 گفتتتا: کتتدام مرغتتی، کتتز ایتتن مقتتام ختتوانی
 

 گفتتتم کتته ختتوش نتتوایی از بتتا  بینتتوایی 
 (352 :1370)خواجوی کرمانی،                  
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گاه،  ،آیدکه از نام آن برمی چنان، روش سورئالیسم بر این اصل استوار است که جهان ذهن ناخودآ

تر از جهان عادی است. سوررئالیسم، نیروی عظیمی است که از راه تجارب و جهانی واقعی
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از طریق دگرگونی ناگهانی  یافت؛ بلکه دستیابی به آن توان به آن دستهای عادی نمیتواقعیّ 
پذیر است. سورئالیسم حاصل کند، امکانمی تحّولهای انسان را مروحی که عواطف و اندیشه

ت برتر در ناامیدی در برابر وضع فعلی انسان و امیدواری به راهیابی به مراحل باالتر و واقعیّ 
ت است و راهی برای ورود به عالم واقعیّ  ،ویژه شعربه ،لحظات خلسه، شهود و اشراق است. هنر

ت برتر را به مخاطبان ی خویش، صورت واقعیّ تواند با انعکاس اعماق تاریک دنیای درونشاعر می
، امر شگفت و جادو، نگارش )طنز(خود نشان دهد و اندیشۀ خود و ایشان را تعالی بخشد. هزل 

هایی هستند که به خودکار، اشیاِء سوررئالیستی، تصادف عینی، رؤیا و جنون و دیوانگی، شیوه
که بعضی  (865 -2/784 :1396 دحسینی،)سیّ شوند های سوررئالیستی در شعر منجر میآفرینش جنبه

ات عرفانی فارسی قابل مالحظه است. در غزل عرفانی سبک عراقی، گاه در غزلیّ  ،آن از مظاهر
شود عاشق، نه با معشوق، بلکه با عشق است و از این منظر به نوعی سوررئالیسم منجر می ۀمناظر
 تواند سوررئالیسم عرفانی نامیده شود:که می

 

 غتتتتالم قمتتتترم غیتتتتر قمتتتتر هتتتتیچ مگتتتتومتتتتن 
 

 پیش من جز سخن شتمع و شتکر هتیچ مگتو 
 

 ستتتخن رنتتتج مگتتتو جتتتز ستتتخن گتتتنج مگتتتو
 

 ور از ایتتن بتتی خبتتری رنتتج مبتتر هتتیچ مگتتو 
 

 دوش دیوانتتته شتتتدم عشتتتق متتترا دیتتتد و بگفتتتت
 

 آمتتدم نعتتره متتزن جامتته متتدر هتتیچ مگتتو 
 

 گفتتتتم ای عشتتتق متتتن از چیتتتز دگتتتر متتتی ترستتتم
 

 هتتیچ مگتتوگفتتت آن چیتتز دگتتر نیستتت دگتتر  
 

 های نهتتان ختتواهم گفتتت متتن بتته گتتوش تتتو ستتخن
 

 سر بجنبان که بلی جز کته بته ستر هتیچ مگتو 
 

 صتتتتتفتی در ره دل پیتتتتتدا شتتتتتدقمتتتتتری جتتتتتان
 

 در ره دل چتته لطیتتف استتت ستتفر هتتیچ مگتتو 
 

 گفتتتم ایتتن روی فرشتتته استتت عجتتب یتتا بشتتر استتت
 

 ستت و بشتر هتیچ مگتو گفت این غیر فرشتته 
 

 ایتن وصتف خداستت گفتم ای دل پدری کتن نته کته
 

 گفت این هستت ولتی جتان پتدر هتیچ مگتو 
 (450: 1381 )مولوی،                                  

 

 . عاشقانگی محض3-6
چندانی نشده است یا حداقل این  توّجهفارسی به موضوعات سیاسی  سّنتیدر مناظرات غزل 

آن، حاصل  زیرا پدیدآمدن شعر سیاسی به معنای خاّص  ؛مباحث در آنها بسیار کمیاب است
 ،غزل معاصر هم گاه سیاسی شده است. بر این پایه ،رواین ت ادبی دوران معاصر است و ازتحّوال

های غزل سبک عراقی وجود دارد، تنها مباحث میان عاشق و معشوق را در  آنچه در مناظره
 گیرد: برمی

 

 کننتتد؟ام دهتتان و لبتتت کتتامران گفتتتم: کتتی
 

 
 
 
 
 

 چشتتم، هرچتته تتتو گتتویی چنتتان کننتتدگفتتتا: بتته
 

 کنتتد لبتتتگفتتتم: ختتراج مصتتر طلتتب متتی
 

 گفتتتتا: دریتتتن معاملتتته کمتتتتر زیتتتان کننتتتد
 

 گفتتتم: بتته نقطتتۀ دهنتتت ختتود کتته بتترد راه
 

 دان کننتتدگفتتت: ایتتن حکایتیستتت کتته بتتا نکتتته
 

 پرستتت مشتتو، بتتا صتتمد نشتتینگفتتتم: صتتنم
 

 و هتتم آن کننتتد گفتتتا: بتته کتتوی عشتتق هتتم ایتتن
 

 بتتترد ز دلگفتتتتم: هتتتوای میکتتتده غتتتم متتتی
 

 گفتتتا: ختتوش آن کستتان کتته دلتتی شتتادمان کننتتد
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 گفتم: شراب و خرقته نته آیتین و متذهب استت
 

 
 
 
 

 

 گفتتت: ایتتن عمتتل بتته متتذهب پیتتر مغتتان کننتتد
 

 لبتتان پیتتر را چتته ستتود؟گفتتتم: ز لعتتل نتتوش
 

 گفتتتتا: بتتته بوستتتۀ شتتتکرینش جتتتوان کننتتتد
 

 رودستتر حجلتته متتیگفتتتم کتته خواجتته کتتی بتته
 

 گفتتت: آن زمتتان کتته مشتتتری و متته قتتران کننتتد
 

 گفتتتتم: دعتتتای دولتتتت او ورد حتتتافظ استتتت
 

 گفتتت: ایتتن دعتتا مالئتتک هفتتت آستتمان کننتتد
 (268 :1385)حافظ،                                        

 

 آمتتتتد نگتتتتار بربتتتترمدوش متتتتی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گفتتتتتتتم ای آرام جتتتتتتان و دلبتتتتتترم
 

 زین صتفت مگتذر ز متادامن افشان 
 

 گفتتت بگتتتذار ای جتتتوان تتتتا بگتتتذرم
 

 گفتم امشتب یتک زمتان تشتریف ده
 

 تتتتا بتتته کتتتام دل ز وصتتتلت برختتتورم
 

 پروانتتته نتتتتوان یتتتافتنگفتتتت بتتتی
 

 صتتتتحبتم را زانکتتتته شتتتتمع ختتتتاورم
 

 گفتتتتم از پروانتتته و ختتتط در گتتتذر
 

 متتن نتته میتتر ملتتک و شتتاه کشتتورم
 

 یک زمان بتا متن بته درویشتی بستاز
 

 ات هتتم چتتاکرممتتن هتتم بنتتدهزانتتک 
 

 چتتون غتتالِم حلقتته در گتتوش تتتوام
 

 چنتتتد داری همچتتتو حلقتتته بتتتر درم
 

 گفتتت: آری بتتس جتتوانی مهوشتتی
 

 تتتتتاکنون جتتتتز راه مهتتتترت نستتتتپرم
 

 راستتتتتی را ستتتتروباالیی خوشتتتتی
 

 پتتترورمتتتتا بیتتتایم بتتتا تتتتو جتتتان متتتی
 

 ام گفتتتتم از مهتتتر جمالتتتت گشتتتته
 

 چنتتتان، کتتتز ذّره پیشتتتت کمتتتترمآن
 

 گفت آری بتا چنتان حستن و جمتال 
 

 شتتتاید ار گتتتویی کتتته مهتتتر انتتتورم
 

 گفتتتم امشتتب گتتر مستتلمانی بیتتا
 

 گفتتت اگتتر یتتک لحظتته آیتتم کتتافرم
 

 امگفتتتتم ارجتتتان بایتتتدت استتتتاده
 

 گفتتتت کتتتو ستتتیم و زرت تتتتا بنگتتترم 
 

 گفتتتمش گتتر ستتیم بایتتد شتتب بیتتا
 

 گفتتت خلقتتت بیتتنم از لطتتف و کتترم 
 (459 :1370 )خواجوی کرمانی،       

 

 . غزل معاصر و مناظره4
شود. در دو جریان اخیر، در غزل معاصر، سه جریان کالسیک، مدرن و نئوکالسیک مشاهده می

توان آن را اثرپذیری غزل خوبی آشکار است که میرویکرد به عشق زمینی و معشوِق محسوس به
 امروز از نیما دانست:

 «از مار می ترسم.» گفتم که:من آن روز می
کید می»  «ترسماکردم که: بسیار میتأ

 کردیبه بازی، طنابی را تن مار می
 «ترسماازین کار می»گفتم:من آشفته می

 بستی دو مار دروغین راچو بر دوش می
 «ترسمابردارا می»گفتم که:به فریاد، می

 من از درد نالیدم« ضحاکما» تو گفتی که
 «ترسماجابر، جبون، جانی، جوانخوارا می»که:

 من گفتم: -« ست.ا بازی»تو خندیدی و گفتی که:
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 «ترسم.که انجامد به کشتار می ایز بازی»
 گرفتند جان، ماران تو را خنده وحشت شد؛

 «ترسمامگذار می»گرفتی ز دامانم که:
 نگاهم نشانی شد ،سر از یأس جنباندم
 «ترسم.ناچار، می به»ز درماندگی، یعنی:

 ... ا مغز برکندیپی پاس خود، زان پس بس
 (735 :1384 ترسما )بهبهانی،من از مار، اینک، نها که از یار می

به فرم بیرونی و نوآوری در سطح غزل  توّجههای غزل نئوکالسیک، ترین خصیصهاز اصلی
ماند. ثبت نخورده باقی میزبانی آن دست-است که در راستای آن، ساختار غزل و شبکۀ ذهنی

ترشدن عواطف شاعرانه، غلبۀ احساس ناامیدی و پوچی عواطف فردی، درونیات و مستقیم روحیّ 
غزل نئوکالسیک  های ویژگیاز دیگر  ،نهایت غلبۀ حس بر اندیشه دیگر احساسات شاعر و در بر

های عمیق فلسفی، عرفانی، تاریخی، رواج توان به فقدان اندیشهاست. در حوزۀ اندیشه نیز می
در زبان نمادین و همچنین گسترش مضامین عاشقانۀ رمانتیک اشاره مضامین اجتماعی و سیاسی 

بلکه شهری است.  ،معشوق نیز در غزل نئوکالسیک اغلب زمینی .(172 :1379)روزبه،  کرد
ت تحّوالتبع گیری از نمادهای کهن با رویکردی تازه و نمادهای ابداعی نیز بهپردازی و بهره روایت

 نو، در فضای نئوکالسیک وارد شد. شعر
ع گیری از زبان محاوره و نمادین و توّس سیمین بهبهانی با بهرهی که آورده شد، در شعر

توانسته است محور عمودی غزل را  وگو، گفتموسیقایی کالم و فضای سوررئال و استفاده از شیوه 
 .(290-190 :همان)روایی شد گیری ساختار غزل ساز شکلتقویت کند که بعدها زمینه

ای  های مناظره ها با غزل این تفاوت ،ای معاصر های مناظره موارد مذکور، در غزل افزون بر
 خورد: سبک عراقی به چشم می

 

 . جایگزینی تفاهم با تخاصم4-1
 تعّلقدر دیدگاه کهن سخن از نفی عاشق و اثبات معشوق و هرچه به معشوق  ،که گذشت چنان

شنود دو دلداده، جای  و واسطه معطوف شد، گفتبه رابطۀ بی توّجهکه  آن ازا پس داشت، بود؛ امّ 
یّ  و گویی عشق را گرفت. در چنین گفتتک ت عشق در نفی عاشق و اثبات معشوق شنودی دیگر هو

تنهایی نیز  شود. عاشق اگر به این دو ابداع می ،نیست، بلکه به وحدتی وابسته است که در سلوک
 ،به عبارت دیگر(؛ 500 :1395 )طهماسبی، گوید  شنود سخن می و گویی در یک گفت ،گوید  سخن می

از معشوق سخن )عاشق( شاعر سّنتیبا غزل نو آن است که در غزل  سّنتیهای غزل  یکی از تفاوت
معشوق که در  ،به همین دلیل ؛گوید  با معشوق سخن می)عاشق( ا در غزل معاصر شاعرامّ  ،گوید  می

در جامعۀ معاصر و غزل نو در  شد، میاشاره « او»به با ضمیر غایب  سّنتیو غزل  سّنتیجامعۀ 
 در مفهوم رابطۀ عاشقانه که ،گونهشود و بدین تبدیل می« تو»به « او»یابد و فضای شعر حضور می
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شود؛ یعنی رابطۀ عاشق و معشوق، روشن،  واسطه بود، تغییر ایجاد میدر گذشته مبهم، خیالی و با
معشوق « توِ »عاشق در تقابل با « مِن »ها  در این نوع غزل .(515 :)همان شود واسطه میو بیواقعی 

در کوشش خود را به معشوق بشناساند. این  ،امکان کند که در حّد  یابد. عاشق کوشش میمعنا می
 ←و  521)همان:  نبوده است توّجهمورد  سّنتیایجاد شناخت متقابل، موضوعی است که در غزل 

های قدما نیز مشهود است؛ از غزل بسیاریناگفته نماند که این ویژگی در (. 295: 1393بشردوست، 
که جایی تا)است  انجام شده وگو گفتصورت  اغلب به ،های معاصررو که مناظره در غزلآن ا ازامّ 

جای  ده از ضمیر مخاطب بهاستفا وگو گفتمناظره دانست و الزمۀ ۀ یافترا صورت متعالی و تکامل وگو گفتتوان می
های مخاطب  به صیغه توّجههای دوطرفۀ بین عاشق و معشوق و وگو گفتبسامد ، (ضمیر غایب است

 و معاصر قابل مقایسه نیست: سّنتیافعال و ضمایر در غزل 
 

 بتتتانوی متتتن کتتته چشتتتم فروبستتتت ختتتواب را
 

 در ختتتواب ختتتود بتتته بنتتتد کشتتتید آفتتتتاب را 
 

 رستتتتدبینتتتتدش خیتتتتال کتتتته از راه متتتتیمتتتتی
 

 پتتتتوش کتتتترده پیتتتترهن ماهتتتتتاب راتتتتتن
 

 همچتتتون نگتتتین بتتته حلقتتتۀ ستتتیمین صتتتورتش
 

 از لتتتتب ستتتتوار کتتتترده عقیتتتتق متتتتذاب را
 

 هتتتتتاش ریختتتتتته آوار متتتتتوج رابتتتتتر شتتتتتانه
 

 هتتتاش بستتتته چتتترا  حبتتتاب رابتتتر ستتتینه
 

 خرامتتتتد و در خیتتتتل ماهیتتتتانبتتتتا نتتتتاز متتتتی
 

 بیتتتتدار کتتتترده وسوستتتتۀ پتتتتیچ و تتتتتاب را
 

 از صتتتتدفرفتتتتتارش از طتتتتراوت و لبخنتتتتدش 
 

 هتتتتتای آب راجتتتتتان داده داستتتتتتان پتتتتتری
 

 گتویمش بته زمزمته: متی در میتان ختوش استتمی
 

 شتتتاید کتتته رام ختتتود کنتتتد ایتتتن التهتتتاب را
 

 تتتر استتت گویتتدم بتته وسوستته: نتتها بتتوس ختتوشمتتی
 

 کنتد ایتن لتب شتراب راازین لبا که مست متی
 

 شتتتود؟پرستتتیدمش: چگونتتته و کتتتی صتتتبح متتتی
 

 جتتتواب راچشتتتمی ز هتتتم گشتتتود بتتته نرمتتتی 
 (45: 1373، )منتتتتزوی                                       

 

سیر تکاملی شاعر از حیطۀ منتاظره بته ستوی  ،های معاصرهای مهم و برجستۀ مناظره ز ویژگیا
ست. الزمۀ این حرکت بنیادی، سیر از تقابتل بته ستوی تعامتل استت. شتاعر گو گفتقلمرو وسیع 

زبتانی و  پرهیزد و به سوی تعامل، تفاهم، هتمبانه میتعارض و تقابل متعّص رغم شیوۀ پیشینیان، از  به
ای مکالمه در فرهنگ تک صدایی، اصالً »دارد. شاعر دریافته است که رمیهمدلی با مخاطب گام ب

دریافتت  کی استت کته از متتن  شتاعروجود ندارد. مکالمه مناظره نیست؛ برخورد و تقابل دیالکتی
 .(295: 1393)بشردوست،  «شود می

 زبان با من نشسته بود خیال تو هم
 ز، جادوی آن بوی خوش، طلوع تو راکه با 

 در آشیانۀ خاموش من بشارت داد
 زالل عطر تو پیچید در فضای اتاق

 جهان و جان را در بوی گل شناور کرد
 در آستانۀ در

 دی،انمبه روح باران می
 اوت محضاای طر 
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 تافتات میشکوه رحمت مطلق ز چهره 
 به خنده گفتی: 

 «نمتاتنها نبی»
 گفتم:

 ای ناگاه؟ ستاره«کران با منهای بیغم تو مانده و شب»
 تمام شب را یک لحظه نورباران کرد.

 د.ال آسمان گم شو در سیاهی سیّ 
 بر این طلوع نافرجام تو خیره ماندی 

 هزار پرسش، در چشم روشن تو شکفت
 به طعنه گفتم: 

 هستدر این غروب، رازی 
 ام، به جرم آنکه نگاه از تو برنداشته

 ها ننشینند مهربان با مناستاره
 نشستی آنگه، شیرین و مهربان، گفتی:

 چرا، زمین بخیل،-
 تواند دیدنمی

 تو را گذاشته یک روز آسمان با منا؟
 ها که در آن حالت غریب گذشتچه لحظه

 همه درخشش خورشید بود و بخشش ماه
 م جانکمان، ترنّ ؤ رنگینلهمه تأل

 همه ترانه و پرواز و مستی و آواز
 داشت: به هر نفس، دلم از سینه بانگ برمی

 که: ای کبوتر وحشیا
 بمانا بمان با منا

 (277: 1384 )مشیری، [...]

، نامیده است «غزلی در اوج» آن راخود که  مشیریدر شعر شود می الحظهکه م چنان
 .عاشق و معشوق هویداستبین و تعامل  گو گفتخوبی این  به

 

  مؤن ث. عاشق 4-2
 کتهپردازد  اند که با دیدگاهی زنانه به سرودن از عشق می ژاله اصفهانی را نخستین زن شاعری دانسته

از چهترۀ  ،تر از دیگرانر و صریحبیشت. فرو  یابد میت بعدًا این رویکرد در شعر فرو  فرخزاد رسمیّ 
معشوِق مردی زمینی سخن گفته است.  معشوق در شعر فارسی مانند انستان شترقی، یتک موجتود 

جتا  کند. در شعر فرو  همه نمیایجاد العمل  ت مشخصی ندارد و عکسجمعی است نه فردی، هویّ 
ا متعالی است و بدیهی است معشوق یک زن، باید مترد باشتد. امّ  ،سخن از عشقی طبیعی و زمینی

ت ختود را در غزل معاصر فارسی، هم معشوق زن و هم معشتوق مترد شتفافیّ  .(289: 1372، یسا)شم
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کننتد و در غتزل جایگتاه معشتوق طور کامل نثار مترد متی دارد. زنان احساسات عاشقانۀ خود را به
بعد از تجربۀ فرو  در شعر نیمایی، سیمین بهبهانی در این زمینه نقتش بستزایی  ،تردیدیابند. بی می

که سیمین بهبهتانی در  چنان ؛ای معاصر نیز نمود یافته است های مناظره دارد. همین رویکرد در غزل
زنانه است. در ایتن غتزل  دهد و نگاه این زن هم واقعاً  غزل زیر، یک زن را در جایگاه عاشق قرار می

بته جتای  ،غتزل مولتوی وجتود داشتت ۀدر نمونت که قتبالً  ،تفاوت وجود دارد که تفاوت نخستدو 
 ؛که زن همچنان معشتوق استت دارد و دیگر این« گفتمی -گفتا»، ساختار «گفتایی -گفتم»ساختار 

ل معشوق استت کته کند. طرف اّو  ا این معشوقیت را با نگاه زنانه و عشق متقابل به عاشق ابراز میامّ 
پتذیرد و بته عاشق است که این عشق را متی ،کند و طرف دوم سخن خود را آغاز می« گفتی»اژۀ با و

دهندۀ برتری جایگاه معشوق بتر عاشتق نشان ،کند و این موضوع هیچ عنوان معشوق خود را رد نمی
 در این غزل است:

 کنم متتی ا بوستتم تتتو را، گفتتتم تمّنتتگفتتتی کتته متتی
 

 
 

 کنم متتی حاشتتا گفتتتی اگتتر بینتتد کستتی؟ گفتتتم کتته 
 

 گفتتتی ز بختتت بتتد اگتتر، ناگتته رقیتتب آیتتد ز در
 

 کنم متتی گفتتتم کتته بتتا افستتونگری، او را ز ستتر وا
 

 هتتای متتی گتتر نتتاگوار افتتتد متترا گفتتتی کتته تلخی
 

 کنم متتتی گفتتتتم کتتته بتتتا نتتتوش لتتتبم آن را گتتتوارا 
 

 ام بینتتی بگتتو در چشتتم چتتون آیینتته گفتتتی چتته متتی
 

 کنم متی تماشتا گفتم کته متن ختود را در او، عریتان 
 

 گفتی اگتر از کتوی ختود، روزی تتو را گتویم بترو؟
 

 کنم متتی گفتتتم کتته صتتد ستتال دگتتر امتتروز و فتتردا 
 

 کنتتد  طتتاقتی، دل قصتتد یغمتتا می گفتتتی کتته از بتتی
 

 کنم متتی متتدارا ، بتتاری ،گفتتتم کتته بتتا یغمتتاگران 
 (452:  1384)بهبهانی،                                             

پوشی بیان سیمین بهبهانی در جایی دیگر احساسات خود را نسبت به معشوق مرد بدون پرده
 سابقه بوده است:آن هم با لحن و بیانی زنانه که تا قبل از او و فرو  بسیار کم ؛کند می

 

 چتتون درختتت فتتروردین پرشتتکوفه شتتد جتتانم
 

 دامنتتتی ز گتتتل دارم بتتتر چتتته کتتتس بیفشتتتانم 
 

 از بتترم بگتتذر پتترور امشتتبای نستتیم جتتان
 

تتر گتتل تتتا ستتحر نمتتی   متتانمورنتته ایتتن چنتتین پت
 

 وار خورشتتتیدی در دلتتتم شتتتکوفا شتتتد                     اللتتته
 

 زا ستتتر زد از زمستتتتانمصتتتد بهتتتار گرمتتتی 
 (296)همان:                                                     

درختی که دامنی از گل دارد  ؛شکوفه و گل استداند که پر از بهبهانی خود را درختی بهاری می
پرور که باعث زایش و بودن عاشق است و از معشوق خود با عنوان نسیم جان مؤّنثدهندۀ نشانو 

 خواهد بر او گذر کند.هاست، میها و شکوفهگل رویش
 ورزد وشیفتۀ وجود خویش است؛ یعنی شاعر زن به خود عشق می ،گاهی عاشق که زن است

 حقیقت عاشق و معشوق یک نفرند:در 
 

 کجتتا کتته گذشتتتم متتن نستتیم بهشتتتم هتتر
 

            بتتادۀ عشتتقم تتتا ز ستتاغر ستتیمین مستتِت 

 
 

 مهربانی، دستتی مستت در گشتوده بته رویتم
 

 دیگتتر از چتته فریبتتی بتتا شکستتته ستتبویم
 (580)همان:                                                   
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 مکتن از ایتن دویتی من و تتویی شتکوهمزن از دم
 

 نچه سزاست خود منمآجاست خود تویی و هآن که ب 
                                   (850)همان:                                                     

 

 ت معشوق بینی انسان معاصر و فردی  جهان . تغییر در4-3
جهان که از میانۀ دورۀ قاجار رواج  ادبّیاتترجمه از  .در دورۀ معاصر سیری تکاملی یافت ادبّیات

جهان به زبان فارسی ترجمه  ادبّیاتتدریج آثار درخشانی از داشت، در این دوره تداوم یافت و به
 نوین ایران تأثیر فراوان گذاشت.  ادبّیاتشد و بر روند تکاملی 

 ز دچار تغییراتی در زبان، اندیشه و مضامین و امکانات ادبی گردید و دردر این میان غزل فارسی نی
این نوع غزل تحت تأثیر شعر نو به وجود  ؛شدن غزل نو یا تصویری منجر شدنهایت به پدیدار

 مند گردیده است ع موسیقایی شعر نیز بهرهآمده و از امکانات آن از نظر زبان و مضمون و تنّو 
 .(207 ب:1370شمیسا، )

شد، منجر نگری انسان ایرانی  در جهان تحّولفرهنگی که به -ترین تغییر اجتماعی اساسی
عا کرد که نگاه انسان ایرانی به جهان و هستی و موضوعات توان ادّ انقالب مشروطه بود؛ پس می

شکل  سّنتیبینی بینی متفاوت با جهاننای از جهانشد و گونه تحّولاز این دوره م ،مربوط به آن
نگری طور عمده در تعارض و تقابل و تضاد با جهانبه ،بینِی تازهگرفت. مفاهیم اصلی این جهان

 است. سّنتی
ها و تدریج دایرۀ شمول گفتمانگویند و بهدیگر شاعران از هر دری سخن نمی ،در غزل معاصر

یابد.  می اجتماعی و عاشقانه تقلیل-شده در غزل، به گفتمان های سیاسی موضوعات مطرح
تدریج از توصیف ظواهر به توصیف و تبیین روابط عاشق و معشوق روی پردازان معاصر به غزل
 (. 477 :1395)طهماسبی،  س معشوق جای خود را به احترام متقابل می دهدآورند و تقّد  می

گیرند؛ این نگاه ای برابر در تقابل با هم قرار میدر غزل نو، عاشق و معشوق در رابطه
اجتماعی و سیاسی است. عاشق -جویانه برگرفته از نگاه به روابط برابر در مناسبات انسانی برابری

جای ناله و عجز و ابراز حقارت، به تبیین و توضیح و روشنگری  کوشد بهدر غزل معاصر می
گوید و در راه شناختن و از خود و معشوق سخن می او های خویش بپردازد.ت و خواستهموجودیّ 

س کند و از این رهگذر است که احترام متقابل، جای تقّد اساندن خود و معشوق تالش میشن
ای متفاوت با غزل گونه به (اروتیک)کامگی  تنت و مباحث گیرد و از جسمانیّ سویۀ معشوق را می یک

 .(478 همان:) آیدسخن به میان می سّنتی
درستی، آن  رو به آورد و از اینبه جای توصیف، به تصویرپردازی روی می غالباً )نو( غزل معاصر

شود. در واسطه میرابطۀ عاشق و معشوق، روشن، واقعی و بی اند.خوانده« تصویری»را غزل 
ت دارد. یّ توصیف زیبایی معشوق، وصف اجزای اندام و پیکر معشوق در جنب رابطۀ عاشقانه اهّم 

 پردازد. ت آن میفهوم آغوشی و هماغوشی و بوسه و وصف نگاه و کیفیّ ین شاعرانۀ میشاعر به تب
مندشدن جسمانی ی و جسمانی معشوق و بهرهدر غزل معاصر، شاعر به توصیف زیبایی مادّ 

پردازد. در غزل زیر از علیرضا بدیع به روایت عشق عمیق پیراهن به عاشق از زیبایی معشوق می
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کند و با زبانی نمادین به توصیف فضایی طنزآلود را خلق می ،نماییو با انسان کند اشاره میشلوار 
 بی پرواست:  پردازد و در توصیف خود کامالً پیراهن و شلوار می ۀعشق و روابط عاشقان

 

 ... ت پیراهنتتتی بتتترای زنتتتمئتتتو متتتن بتتته هی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هاستتت کتته در حتتال پیرتتتر شتتدنم و ستتال
 

 تمتتتتام البستتتتۀ پشتتتتت شیشتتتته معتقدنتتتتد
 

 بتتی ستتر و پتتایم، شتتبیه پیتترهنم کتته بتتس
 

 یتتک نفتتر پستتند کنتتد ،تتتو را بتته ختتدا، متترا
 

 متتترا کتتته هدیتتتۀ ناقتتتابلی بتتته یتتتک بتتتدنم
 

 رستتی از پشتتت پنجشتتنبۀ بعتتد شتتبی تتتو متتی
 

 کنتتی از پشتتت ویتتترین بتته تتتنمنگتتاه متتی
 

 هتتا چنتتد استتت؟ستتالم، قیمتتت آن چارخانتته
 

 ستتتتالم، چتتتتارۀ آن چاربوستتتته از دهتتتتنمااا
 

 روی اتتتتاق پتتتروکنتتتی و متتتیقبتتتول متتتی
 

 و تتتوی آینتته تنهتتا: تتتو متتن تتتو متتن تتتو متتنم
 

 میتتان پیکتتر متتا هفتتت دکمتته فاصتتله استتت
 

 بتتتدنمو هفتتتت ثانیتتتۀ بعتتتد بتتتا تتتتو متتتی
 

 گتتاه هتتا، آنروی از ذهتتن جمعتتهشتتبانه متتی
 

 چگونتتته ختتتانم شتتتلوار از تتتتو دل بکتتتنم؟
 

 تتتو رفتتتا نوبتتت ایتتن جالباستتی پیتتر استتت
 

 متتنماچقتتدر بتتی ستتر و پتتایما چقتتدر مثتتل 
 (96 :1387 )بدیع،                                           

 

 گفتایی-ساختار گفتم ۀ. ورود ساختار نمایشی به عرص4 -4
کشد و ای تاریخی یا خیالی از زندگی انسان را به تصویر میشعر نمایشی، شعری است که حادثه

حال در شعر نمایشی، انسان در ندارد. به هردخالتی در آن حادثه گونه یابد و شاعر هیچتجّسم می
پیوندی که با زندگی و طبیعت دارد، مطرح است. وظیفۀ اصلی نمایش، بیان حادثه و تحلیل 

 اشخاص است.
اصلی وجود دارد که حوادث فرعی برای تصویر بیشتر و بهتر  ۀدر شعر نمایشی همیشه یک حادث

( Action) ( همواره به کمک حادثۀ اصلیIntrigueآیند. حوادث فرعی) آن حادثه به وجود می
 .(115: 1352)شفیعی کدکنی،  آیند؛ اگرچه گاهی این دو را مترادف یکدیگر به کار برده اندمی

های  در مجموعه نیما است. معاصر شعر در نوآوری هایگونه از یکی ،نمایشی و روایی بیان نوع این
، آزادی وگو گفتگیری از شیوۀ  و ... با بهره« سریویلیخانۀ »، «مر  آمین»، «افسانه»مختلفی مانند 

 برآمده است.طریق خوبی از عهدۀ سرودن شعر به این  در زبان و ساختار نمایشی به
قی در حوزۀ شعر نمایشی دارند یا جنبۀ نمایشی در آثارشان قابل از دیگر شاعرانی که اشعار موفّ 

های شفیعی کدکنی شعر اخوان را از کوششدرضا است، مهدی اخوان ثالث است. محّم  توّجه
 نویسد: داند و میق در عرصۀ شعر نمایشی میموفّ 

امید های م.ای از شعر نمایشی، کوششهها در راه گونآمیزترین کوششدر این راه شاید توفیق
که بیشترین صبغه را از « مرد و مرکب»، «شهر سنگستان»، «کتیبه» در شعرهایی از نوع ؛باشد
 .(117: همان) شعر نمایشی دارد صیخصا

که  چنان ؛ساختار روایی، گهگاه و نه همیشه، در مناظرات غزل معاصر نیز وارد شده است
کند و از بیت دوم به همان  ل با همین ساختار آغاز میزیر را در بیت اّو  ۀسیمین بهبهانی مناظر

  آورد: روی می« گفتایی-گفتم»ساختار 
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 نوشیدنی، گرم یا سرد؟
 قهوۀ ترک اگر هستیک 

 ها البتّ 
 در خانه،        

 صد شکرا                  
 شک نیست، این مختصر هست.                               
 آوردم و نوش کردی

 به فنجان نظر کن -گفتی:
 در این تصاویر آیا 

 جز عشق نقشی دگر هست؟                     
 هان، عشق؟ -با خنده گفتم که: 

 سیمر  شد،                                   
 کیمیا شدا                                            

 گشته   از این سه گم
 دیگر                     

 حرفی مگر هست؟ ،جز نام                         
 گفتی:

 ولی دست کم تو -
 باید که باور بداری.                      

 گفتم که: 
 در دست من نیست،-

 گیرم به دریا گهر هست.                       
گاه  برخاستی سخت آ

 رو سوی من، پای در راه
 گفتی:

 اگر هم به دریاست، 
 ما را سر این خطر هست.                     

 چشم تو ایمان و سوگند
 سیمای تو اشک و لبخند

 برسینه دستی نهادی
 یعنی که                     

 .«این جا شرر هست»
 گفتم که 

 آقای مجنون، -
 بس کنا که دوشیزه لیلی 

 انگار دیگر نه انگار 
 (999 :1384 )بهبهانی، [..]. کز عشق هیچش خبر هست                      



 29/159، پیاپی 1401 بهار و تابستان، 1 ۀ، شمار 12ادب فارسی، سال 

 با خویشتن )شاعر( ی عاشقوگو گفت. 4-5
 ،گوید هایی که عاشق از خود سخن می گوید. در غزلدر غزل معاصر عاشق از خویشتن سخن می

این  ها که غالباً یابد. در این گونه غزلافزایش می «م»صل و ضمیر متّ  «من» لبسامد ضمیر منفّص 
امکان خود را به  شود که در حّد یابد، کوشش میمِن عاشق در تقابل با توِی معشوق معنا می

 سّنتیگاه در غزل  خت متقابل، موضوعی است که هیچمعشوق بشناساند، این تالش در ایجاد شنا
گویی حاکم تک ،سّنتی ۀهمانند جامع سّنتیدر غزل  .(520 :1395)طهماسبی،  نبوده است توّجهمورد 

گاه از خود  ط غزل بود و عاشق، بنده و رعیت و ستایشگر او بود و هیچبود. معشوق، سلطان مسلّ 
گرفتن شرط عشق  که از خود گفتن خالف قاعده و عرف و ادب و خود را نادیده گفت نمی یسخن

نشیند و از خود و می وگو گفتروی معشوق به ا در غزل معاصر عاشق رودرامّ ؛ بازی بود
زند و در  گوید و مفهوم نابرابری در رابطۀ عاشقانه را بر هم میصراحت سخن می هایش به خواسته

گونه که انسان معاصر در پی ایجاد  همان؛ رابر در مناسبات عاشقانه استای بتالش ایجاد رابطه
 برابری در فضای جامعه است.

 ای از آسمان ابری شبیه سایۀ من بود در گوشه
 کردن بوددابری که شاید مثل من آمادۀ  فریا 

 مانتالقی ۀه و او راهی دّر من رهسپار قلّ 
 پای اجاقی که هنوزش آتشی از پیش بر تن بود

 ها آمد[ سان از سنگ خسته نباشی ]پاسخی پژواک
 مان در آن تاریک و روشن بوداین ابتدای آشنایی 

 الکن بود او نیز مثل من زبانش در بیان درد
 های مگویم را[ا ]گفتنی او منتظر تا من بگویم

 ا وقت رفتن بودامّ  ،وقت ،من منتظر تا او بگوید 
 [ ولی بغضی]با خویشتن گفتم کنم می گفتم که لب وا

 بستن بود هایی آشنا در من به کار قفل با دست
 جان دیگراو خیره بر من، من به او خیره اجاق نیمه

 گرمایش از تن رفته و خاکسترش در حال مردن بود
 سر خداحافظ[ کسی پاسخ نداد و آسمان یک] گفتم: 
 پوشیده از ابری شبیه آرزوهای سترون بود 
 ا غرور منامّ  ،نبوده شاید یک نفس باقی تا قلّ  

 دست شرمگینی در مسیر بازگشتن بود با چوب
 بار ه افتادم هزارانه به قعر دّر چون ریگی از قلّ 

 (51 :1386 )بهمنی، ا من آن مورم که همواره به دنبال رسیدن بودامّ 
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 سیاسی و اجتماعی ۀمناظر . 4-6
مفاهیمی چون آزادی،  ؛شعر شدسو، مفاهیم اجتماعی و سیاسی وارد   از دوران مشروطه به این

پرستی و حقوق بشر که تا پیش از جریان مشروطه جایی در شعر نداشتند. عدالت، قانون، وطن
 .(210 :1381 )مختاری،

انسان امروز، به بینشی جدید از زندگی دست یافته که در شعر او نمایان است. این بینش جدید، 
ی، مذهب و اخالق، حاالت انسانی و سایر نگاه او را به طبیعت، عشق، موضوعات اجتماع

طبیعت، بخشی از وجود انسان است که روح  ،مظاهر زندگی تغییر داده است. در شعر امروز
رود؛ آدمی با آن آمیخته شده است. عناصر طبیعت تنها برای وصف معشوق و ممدوح به کار نمی

 .(371 :1383لی، )حسن شداندی بلکه شاعر با یگانگی با طبیعت به مسایل روز و جهانی می
ش و پیش از پیروزی انقالب، فضای استبدادزده و 1332مرداد  28در دوران پس از کودتای 

 .شودکشیده می انتقادی در غزل معاصر به تصویر-اختناق سیاسی حاکم، با نمادپردازی اجتماعی
)ایدئولوژی( بینی جهاننگر به نگری عام و کلشناسانه در غزل نو، جهاندر حوزۀ گفتمان هستی

ی و عینی و مناسبات جهانی انسان اعتال به زندگی مادّ  توّجهیابد و اجتماعی تغییر می -سیاسی
 یابد. می

سیاسی نیز ۀ در غزل معاصر به مناظر ،گاه تحت تأثیر رویکرد اجتماعی شعر و شاعران معاصر
نماد  عنوان بهانسان  میان غیر ووگ گفتدهد و  خوریم و اینجاست که مناظرۀ خیالی روی می برمی

غزل از منزوی این نوع مناظره هویداست و این شیوه در این افتد. در  می اّتفاقافراد جامعه 
 های غزل سبک عراقی قابل دستیابی نیست: مناظره

 

 کنتتد                   ریشتتۀ ستترو جتتوان بتتا ختتاک، صتتحبت می
 

 کنتتتد از عتتتذاب تشتتتنگی بتتتا وی شتتتکایت می 
 

 گویتتد کتته: آه                  زبتتان خشتتک بتترگش، بیتتد متتیبتتا 
 

 کنتتتدا ابتتتر هتتتم دارد بتتته بتتتا  متتتا، خیانتتتت می 
 

 گویتتد نتتارون بتتا پوزخنتتد                    -ایتتن خیانتتت نیستتت
 

 کنتتتدا ابتتتر دارد بتتته اجتتتاق پیتتتر، ختتتدمت می 
 

ردانتته متتی  هتتا                      پیچتتد بتته ِگتترد ستتاقهبتتاد هتتم دت
 

 کنتتد زان همبستتتگی، احستتاس جتتر ت میستتاقه  
 

 کشتد            ای خشتکیده چتون ختود متیتن بته نتزد ستاقه
 

 کنتتد تتتا بگویتتد کتته: تبتتر، اینجتتا حکومتتت می 
 

 دانتتتی؟ خبتتتر داری؟ رفیتتتق ستتتوختها                    هتتتیچ متتتی
 

 کنتتد؟ کتته عطتتش بتتا آتتتش ستتوزنده وصتتلت می 
 

 کننتتد              جتتوی خشتتک و برکتتۀ ختتالی حکایتتت متتی
 

 کنتتتد تشتتتنگی امستتتال هتتتم دارد قیامتتتت می 
 

 هتتر درختتتی را کتته متتی خشتتکاند از بتتن تشتتنگی
 

 کنتتد تیشتته در بتتین اجتتاق و کتتوره قستتمت می 
 

 شتتتتتریک دزد و یتتتتتار قافلتتتتته -باغبتتتتتان متتتتتا
 

 کنتتد ایستتتاده استتت و بتتر ایتتن غتتارت نظتتارت می 
 

 ستتتتاقۀ دوم، نمتتتتی گویتتتتد جتتتتواب و اولتتتتی                       
 

 کنتتد هتتای ختتویش وحشتتت میاز طنتتین گفتتته 
 

 گویتد بته ختود ها، گوشی استت متیهر گره در ساقه
     

 کنتد و سپس لترزان بته جتای ختویش رجعتت می 
 (198-197: 1387، )منزوی                                 

بهبهانی دو عامل فقر و سرخوردگی عاطفی که ریشۀ بسیاری از در شعر زیر از سیمین 
ای برای خورد. بسیاری از شاعران معاصر، شعر خود را آیینه معضالت اجتماعی است، به چشم می
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توانند  ا نمینه دهند. آکنند، قرار میزندگی می انعکاس مشکالت و معضالت مردمی که پیرامونشان
با طرح موضوعات اجتماعی مخاطبان اصلی شعر  ،مسائلی بگذرند؛ بنابرایناعتنا از کنار چنین بی

 دهند.خود را طبقات محروم و فقیر قرار می
 بانگ برداشتم: آه دختر 

 بندوباری ین مایه بیاوای از 
 بازگو سال از نیمه بگذشت

 از چه با خود کتابی نداری؟
 خرم؟ کی؟ همین روزها. آه می

 خوابآه ازین مستی و سستی و 
 های تو این است معنی وعده

 نوشدارو پس از مرگ سهراب
 از کتاب رفیقان دیگر ...

 نیک دانم که درسی نخواندی
 دیگران پیش رفتند و اینک 

 این تویی کاین چنین بازماندی
 دیدۀ دختران بر وی افتاد 
 گرم از شعلۀ خودپسندی

 دخترک دیده را بر زمین دوخت
 همه دردمندی شرمگین زین

 ی از چشمم آهسته دزدیدگفت
 چشم غمگین پرآب خود را 

 پا پی پا نهاد و نهان کرد 
 های جوراب خود را پارگی

 بر رخش از عرق شبنم افتاد
 چهرۀ زرد او زردتر شد 

 گوهری زیر مژگان درخشید
 ای اشک تر شددفتر از قطره

 اشک نه، آن غرور شکسته
 صدا، گشته بیرون ز روزن بی

 کردفاش میبه یک   پیش من یک
 :گفت با منآن چه دختر نمی

 چند گویی کتاب تو چون شد؟
 بگذر از من که من نان ندارم 

 حاصل از گفتن درد من چیست
 دسترس چون به درمان ندارم؟

 خواستم تا به گوشش رسانم
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 نالۀ خود که: ای وای بر من
 (455 :1384 )بهبهانی، وای بر من، چه نامهربانم

 میری نیز شاهد غزلی با مفهوم اجتماعی هستیم:شعر از بهمن این در 
 هتتای کوچتتک ختتود غتتم کشتتید دختتترم بتتا دستتت

 

 
 
 
 
 

 

 بتتاز هتتم تصتتویری از متتن خستتته و درهتتم کشتتید
 

 نقشتتی بکتتش از زنتتدگی ،گفتتتمش: دلبنتتد متتن
 

 طرحی از صتدها قفتس در چشتم یتک آدم کشتید
 

 تتتتوانی نقتتتش زد؟ گفتتتتمش: از عمتتتر آیتتتا متتتی
 

 پتتر ز پتتیچ و ختتم کشتتیدا اّمتت ،ای کوتتتاه هجتتادّ 
 

 هتتتا متتترهم کشتتتید روی بتتتال زخمتتتی پروانتتته   ام شتتد بتتا متتداد آبتتی گفتتت: بابتتا کتتاش متتی
 

 اشک در چشتم درشتت و مهربتانش حلقته بستت
 

 هتتتای کبتتتود دفتتتترش شتتتبنم کشتتتید روی گتتتل
 

 (878 :1377، شفق  )به نقل از                              
 

 نتیجه. 5
به نتایج  ، اینهای معاصر های سبک عراقی با غزل شیوۀ مناظره در غزلبعد از بررسی و مقایسۀ 

 :دست آمد
 دارند.  پاسخو  پرسشاند، بیشتر ساختار های سبک عراقی که در قالب غزل سروده شدهمناظره

حّق مطلق و یک طرف باطل  ،یک طرف واقع عاشق و معشوق هستند که معموالً  طرفین مناظره در
دهد، بلکه او را متنّبه وع مناظرات، حّق مطلق، باطل مطلق را شکست نمیمطلق است. در این ن

 برد. می بودن خود پیسازد و طرف مقابل به باطلمی
 همیشه دور از دسترس است.  ،در غزل سبک عراقی معشوق خواه آسمانی باشد، خواه زمینی

در ضمن مناظره، راه عناد با بیند و نالد و معشوق خود را در حّد عاشق نمیعاشق از درد فراق می
سوخته را ای عاشق دلگیرد و سرانجام با شیوۀ جدلی یا با شیوۀ مغالطهمی پیش دلدادۀ خویش در

 دهد. شکست می
 وگویی گفتراه را بر هر نوع چندصدایی بسته است و هیچ  سّنتینگری موجود در جامعۀ مطلق 

ها همواره یک طرف دعوی برنده است و دیگری گیرد و در مناظره به معنای واقعی در آن شکل نمی
 کسی جز معشوق نیست.  ،دعوی ۀبازنده و طبعًا برند

 نامعلوم دارد و به وصف حال  جنسّیتر است و یا مذکّ  گونه مناظرات معموالً عاشق در این
 پردازد. شکن و سنگدل میخویش در برابر معشوق پیمان

 کند و شروع می« گفتم»یعنی عاشق صحبت خود را با  ،لها معمواًل طرف اّو در این مناظره
 یابد. ندرت  این ساختار تغییر میدهد و گاهی بهبه  او پاسخ می« گفتا»معشوق با  یعنی ،طرف دوم

  ی شاعر با خویش و یا مفهوم عشق وگو گفتدر مناظرات عرفانی نوعی سوررئالیسم به معنای
 از نفی عاشق و اثبات معشوق نیست.ای معاصر سخن هکه در غزل مناظرشود؛ درحالیمشاهده می
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  مخاصمه با عاشق به تفاهم ال دارد و به جای معشوق در فضای غزل معاصر، حضوری فّع
 رسد. می
  ّ؛رو هستیم هر روبو معشوق مذکّ  مؤّنثگاه با عاشق در این غزل  ؛ر نیستهمیشه عاشق، مذک 

موضوعی که ابتدا در شعر فرو  فرخزاد آغاز شد و در شعر شاعرانی مانند سیمین بهبهانی ادامه 
 یافت. 

 گفتایی شده و شاعر عنصر -در غزل معاصر ساختار روایی و نمایشی جایگزین ساختار گفتم
ه با معشوق پرداخت وگو گفتبه پاسخ و  پرسشروایت و داستان را وارد عرصۀ شعر کرده و به جای 

 است.
  ی حاکم بر غزل وگو گفتدیگر اینکه به دلیل فضای شخصی و عاشقانه، فضای  توّجهنکتۀ قابل

رود و در بسیاری موارد ای معاصر از دایرۀ بستۀ احساسات و تعامالت شخصی فراتر نمیمناظره
 ی شاعر با خویشتن هستیم.وگو گفتشاهد 
 ای شاعران  های مناظره در غزل شقانهورود موضوعات سیاسی و اجتماعی در کنار مضامین عا

های جای خالی غزل ،عوض و در یستکه در مناظرات شعر سبک عراقی قابل دستیابی ن معاصر
های بنیادین بین این گونۀ از جمله تفاوت شود که احساس می در شعر معاصرنیز ای عارفانه مناظره

 در دو دورۀ تاریخی متفاوت است. شعری خاّص 
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 .119- 96، بهار، 12و  11ش  خرد و کوشش، ،«انواع ادبی و شعر فارسی»، (1352) شفیعی کدکنی، محّمدرضا
 ، تهران، با  آینه.انواع ادبی، (الف1370) ، سیروسشمیسا
 فردوس. ،تهران،  سیر غزل در شعر فارسی(، ب1370تتتت )تتتتتتتتتتت

 .مروارید ،تهران،  نگاهی به فروغ(، 3تتتتتت )تتتتتتتتت
 .علمی و فرهنگی ،تهران، شناسی غزل فارسی جامعه، (1395) طهماسبی، فرهاد

تهران ، های شاعران امروز از صدر مشروطه تاکنون؛ به انضمام شرح احوال و آثار آنان غزل ،(1377) شفق، مجید
 .سنایی

، دانشگاه نامۀ کارشناسی ارشد، پایان«تحلیل محتوا و ساختار مناظرات پروین اعتصامی»، (1388) عزیزی، لیدا
 ایالم.

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران تاریخ ادبّیات ایران،، (1383) الّزمان فروزانفر، بدیع
نامۀ کارشناسی ، پایان«بررسی و تحلیل کاربرد مناظره در شعر فارسی از ابتدا تا قرن هفتم»، (1391) قصابیانی، مریم

 .، دانشگاه شهرکردارشد
 .مرکز ،تهران، زیباشناسی سخن پارسی، (1373) الّدین کّزازی، میرجالل
 توس. ،تهران، انسان در شعر معاصر، (1381) مختاری، محّمد

 .سخن ،تهران، غزلّیات شمس تبریزی، (1381) مولوی
 آفرینش. ،تهران، از شوکران و شکر، (1373) ، حسینمنزوی
 .آفرینش ،، تهران2 چ حنجرۀ زخمی تغّزل،(، 1387) تتتتتتتتتتتتتتت

 طهوری. ،تهران، دیوان اشعار، (1336) گنجویمهستی 
 هما. ،تهران، ، فنون بالغت و صناعات ادبی(1389) الّدینهمایی، جالل

 
 
 

 
 

 


