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 تحقیق در ماهیّت و چیستی ادبیات غنایی
 هما رحمانی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

های متعددی؛ چون مدح، هجو، رثا، حبسیه، شهرآشوب، مطایبه کنون انواع و گونهانواع ادبی است که از دیرباز تا غنایی، یکی ازشعر 

این پژوهش قصد دارد با طرح این پرسش که ماهیّت ادبیات غنایی چیست و چه انواعی دارد؟ . ای آن برشمرده شده استبر. . .  و

ای به تعریفی جدید برای این نوع ادبی های انواع ادبی را به چالش بکشاند و از خالل مطالعات کتابخانههای حاکم بر کتابدیدگاه

کاهد و آن را به اموری این امر از گستردگی بیش از حدّ حوزة ادبیات غنایی می. ز برای آن برشمرددست یابد و در نهایت انواعی را نی

حاصل تحقیق نشان از آن دارد که تعریف اصطالحی شعر غنایی با معنای لغوی . کندخاص، متناسب با ماهیت ذاتی آن منحصر می

حال آنکه . در خود و به تقلید از ادبیات غرب صورت گرفته است دهی تمامی انواع سنتیآن همخوانی نداشته و تنها جهت پوشش

= شعر تغزلی»توان شعر غنایی را به از این رو می. غنا، موسیقی و نوایی شاد است و با مجالس بزم و مضامین عاشقانه هماهنگی دارد

که  «دانست( جنس مخالف)دیگری های درونی انسان نسبت به ها و شوریدگیبیان شیفتگی»منحصر ساخت و آن را  «عاشقانه

های سبکی خاصی در گیرد و ویژگینامه، تشبیب و نسیب را در بر می، غزل غزل، شعر وقوع، ده(اروتیك)انواعی چون؛ شعر شهوانی 

 . سازدحوزة فکری و مضمونی دارد که آن را از سایر انواع ادبی متمایز می

 . قانه، تغزلانواع ادبی، ادب غنایی، شعر عاش: هاکلیدواژه

 مقدمه

-به گونه( های فنیویژگی)انواع ادبی، اصطالحی در نقد ادبی است که آثار ادبی را با تکیه بر شکل و فرم، موضوع و محتوا و تکنیك 

 . کندبندی میهای مختلف تقسیم

یی، کمدی، هجو و تراژدی را در بر بندی ادبیات به این انواع از دوران یونان باستان معمول بوده و انواع اصلی حماسی، غناتقسیم

منتقدان و شاعران کالسیسیسم انواع »ای که بندی روزافزون گردید، به گونهدر دورة رنسانس عالقه به این تقسیم. گرفته استمی

خاص هر یك از انواع دانستند و قضاوت در مورد هر اثر را با توجه به قواعد برگرفته از ادبیات یونان و روم را محدود و تغییرناپذیر می

بخشی به بندی آثار ادبی و در نتیجه نظمبه این ترتیب از دیرباز تا کنون عالقه به دسته( 4: 4932کدکنی،شفیعی) .«دادندانجام می

های جدید منجر گردیده بندیهای فراوانی جهت ارائۀ تقسیمها در میان ادیبان و پژوهشگران ادبی وجود داشته که به تالشآن

 . ستا

شعر تنها بر حسب شکل ظاهری و . های سنتی و جدید انواع ادبی در ادبیات قدیم فارسی، معمول و رایج نبوده استبندیتقسیم

، اما امروزه با تقلید (41: همان) .گرفتبندی خاصی قرار میها و اغلب بدون توجه به موضوع و محتوا در دستهطرز قرار گرفتن قافیه

ادب حماسی، ادب : ترین آنها عبارتند ازترین و اصلیهای متعددی یافته است که مهمغرب، انواع ادبی ما نیز گونه و پیروی از ادبیات

هر یك از این انواع، خود دارای تقسیمات فرعی متعددی بوده و با ( 413: 4913داری، تمیم). غنایی، ادب تعلیمی و ادب نمایشی

 . شوداغلب تمایزی میان آنها قائل نمیکه  ای درآمیختهانواع اصلی به گونه

بر آن است تا از میان انواع ادبی، ادب غنایی  .«ماهیت ادبیات غنایی چیست؟ و چه انواعی دارد؟»این پژوهش با طرح این پرسش که 

عاریف و انواع موجود ادب های فرعی آن را در ایران با نگاهی نقادانه مورد بررسی قرار دهد و تا حدّ امکان از معایب و نواقص تو شاخه

شمیسا و  انواع ادبی)ادبی توان به تمامی کتب انواع پیرامون پیشینۀ تحقیق نیز می. داردهای انواع ادبی پرده بربغنایی در کتا

-درآمده و سایر آثاری که در حوزة شعر و انواع آن به نگارش (. . .نامه هنر شاعریفرهنگ اصطالحات ادبی، واژه)ها ، فرهنگ(رزمجو

در هیچ یك از این آثار، نگاهی انتقادی . اشاره کرد (. . .نقاب، درباره ادبیات و نقد ادبیدروغ، شعر بیانواع شعر فارسی، شعر بی)اند 

 انگیز از یکدیگر بوده و نه تنها ماهیّت و چیستی این نوع ادبی راشود و مطالب، تقلید و تکراری ماللبه مبحث ادب غنایی دیده نمی

نماید، بلکه با گسترش بیش از حدّ دامنۀ معنایی ادب غنایی، بسیاری از انواع دیگر ادبی مانند مدح، هجو، طنز، به خوبی تبیین نمی

 . است را با آن ممزوج ساخته. . . شهرآشوب، رثا و
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 معنای لغوی و اصطالحی ادب غنایی _4

نام نوعی چنگ و آلت موسیقی است  Lyreاروپایی است؛ زیرا لیر   lyricشعر غنایی در حقیقت برگردان و معادلی برای شعر لیریك

غنا در ادب فارسی به معنی سرود، نغمه و دستگاه است و در عربی آوازخوانی و موسیقی . که خوانش اشعار احساسی توأم با آن بود

ذیل / 2: 4223الشرتونی،) .«زدن باشدا کفر و همراه بپذیرد که الحانش از شعغنا زمانی تحقق می»در قاموس عرب، . دهدمعنا می

 (  غنا

در ارتباط است، از این رو طیف وسیعی از معانی  1شعر غنایی در اصطالح ادبی، شعری است که با احساسات و عواطف شخصی شاعر

جو، عرفان و پرستی، مدح، هو مضامین شاعرانه؛ همچون عشق و جوانی، پیری و مرگ، عالیق انسانی نسبت به خدا و خلق، وطن

شطحیات، سوگندنامه، خمریات، حبسیات، اخوانیات و سایر تفننات ادبی؛ مانند لغز و معما و ماده تاریخ، مناظره، مفاخره، شهرآشوب 

دارترین انواع شعر فارسی این معنای اصطالحی، شعر غنایی را به یکی از دامنه( 463: 4912رستگار فسایی،). شودرا شامل می. . .  و

کرده است، اما اگر اندکی پیرامون محیط طبیعی خویش دقت و تأمل نماییم، خواهیم دید که اغلب نام هر چیز، گواه و نشانی از بدل 

معنای لغوی . این امر دربارة مفهوم ادبیات غنایی نیز صادق است. ای با آن هماهنگی تام داردهویّت و چیستی آن است و به گونه

البته آهنگین . پس ادب غنایی نیز باید اشعاری را در بر بگیرد که با الحان و موسیقی قابل اجرا باشد موسیقی و ترانه است، «غنا»

توان را نیز می. . .  باشد؛ زیرا مرثیه، حبسیات، مدح، هزل، خمریات وبودن این اشعار دلیل مناسبی جهت رد انواع غنایی مزبور نمی

شود؟ شاد یا گردد، این است که غنا چه نوع موسیقی و لحنی را شامل میمطرح میبا موسیقی خواند، اما پرسشی که در اینجا 

 غمگین؟

گرفته از این زبان نیز وام _غنایی _در ادبیات فارسی نوع این موسیقی مشخص نشده است، اما در ادب عرب که نام این نوع ادبی  

اگر این معنی را برای غنا بپذیریم، بسیاری از انواع فرعی آن، از . تزدن همراه اسداند که با کفیقی و لحنی شاد میاست، غنا را موس

پژوهان، شعر بزمی و از سوی دیگر بسیاری از ادب. گردنداز دایرة ادبیات غنایی خارج می. . . جمله هجو، هزل، مرثیه، حبسیات و

های آدمی دارد که فاقد بازیزم و شادی و عشقاین نامگذاری خود نشان از مجالس ب. انددیگر شعر غنایی دانسته تغزلی را نام

به این ترتیب، به منظور جلوگیری از چند . به بیان دیگر اسم با مسمّا یکسان نیست. همخوانی با برخی انواع فرعی شعر غنایی است

 :توان راهکارهایی ارائه کرددستگی و اختالط سایر انواع با یکدیگر می

پرهیز  _ادب غنایی _به شمار آورد و از قرار گرفتن آنها ذیل یك عنوان ی را نوعی مستقل و جداگانهتوان هر یك از انواع فرعمی _4

 . . . مانند شعر ستایشی یا مدحی، سوگنامه، شهرآشوب، مطایبات، اشعار عاشقانه، عارفانه و. نمود

شعر »این انواع را پوشش دهد؛ مانند عنوان  توان نام کلی دیگری برای انواع اصلی و فرعی ادبیات غنایی یافت تا تمامیمی _2

تواند تاحدودی بیانگر احساسات و که از دیدگاه ما می «شعر احساسی»یا  3اندکه دکتر فرشیدورد آن را پیشنهاد داده «شخصی

ود را از امور گیرد و ادراکات حسی خبیش از تخیل بهره می 6عواطف شخصی آدمی باشد؛ زیرا در اینگونه اشعار، شاعر از قوّة حس

توان احوال و ادراکات نفسانی بر این اساس می( 431: 4933کوب،زرین). کندبار به یاری شعر به دیگران القا میانگیز و اندوهطرب

 . را تحت عنوان کلی شعر احساسی قرار داد. . . آدمی؛ چون وصف، مدح، رثا، هجا و

بر . اص محدود نمود؛ اموری که با معنای لغوی آن نیز هماهنگی داشته باشندتوان اصطالح شعر غنایی را تنها به اموری خمی _9

نامه، تواند شعر عاشقانه، مدح، عروسیدهد؛ زیرا غنا میاین اساس باز هم تفکیکی میان انواع اصلی و فرعی ادب غنایی رخ نمی

دد، برای اشعار عاشقانه و مناسبات بین عاشق و معشوق، گررا نیز در بر بگیرد، از این رو پیشنهاد می. . . شعرهای تفننی، خمریات و

استفاده شود و سایر انواع غنایی که با ادراکات حسی دیگر در پیوندند، ذیل شعر احساسی مورد بررسی قرار  «شعر تغزّلی»از عنوان 

 . همخوانی بیشتری دارد خوانی و مغازله بوده و با ماهیّت اشعار عاشقانهگیرند؛ زیرا عنوان تغزّل خود به معنای غزل

                                                           
 

 (422: 4923رک میرصادقی، .  )کننده احساسات شخصی سراینده نیستبرخی نیز بر این باورند که  شعر غنایی تنها بیان 
که همراه  _ادبیات غنایی –نامی البته علت نامگذاری دکتر فرشیدورد آن است که انواع غنایی فارسی، مستقل از موسیقی بوده است و درخور نیست چنین  3

 (  4/62: 4969فرشیدورد،.  )با موسیقی است برای آن بکار بریم
 . شود، تأثری از مقولۀ لذت یا الم، شهوت یا غضبکند، متأثر میهایی که ادراک میای که انسان به وسیلۀ آن از صورتقوه 6
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باشند؛ زیرا امروزه تالش تمامی محققان و تر میاز میان راهکارهای مذکور، موارد دوم و سوم نسبت به گزینۀ اول راهبردی

های متعدد و جداگانه بندی و تفکیك انواع ادبی به گونهپژوهشگران عرصۀ ادبیات بر این قرار گرفته است که تا حد امکان از دسته

بدین ترتیب با تکیه بر راهکارهای دوم و سوم . تر شودمانعت به عمل آید و بدین وسیله دایرة شمول انواع ادبی محدودتر و مشخصم

های درونی انسان نسبت به دیگری ها و شوریدگیتوان شعر تغزلی را شعری دانست که به شرح و بیان شیفتگیو پذیرش آنها می

در تعریف فوق، تفکیك  «جنس مخالف»علت تأکید ما در قرارگیری ترکیب . پردازدی مختلف میهای شعردر قالب( جنس مخالف)

 . باشدآن از ممدوح در اشعار مدحی و یا معشوق مذکر در برخی اشعار دورة غزنوی به بعد می

 سیر تاریخی شعر غنایی در ایران _1

ازای تاریخ دارد؛ زیرا سرودهای مذهبی و  پیدایش آن قدمتی به در اگر شعر غنایی را با همان گسترة معنایی امروز بسنجیم، تاریخ

اما اگر شعر غنایی را با . های آغازین شعر غنایی به شمار آوردتوان از نمونهرا می بندهشو کتبی همچون  گاثاها دینی زرتشتیان در

شود، محدود نماییم، و آالت موسیقی خوانده می توجه به معنای لغوی آن به نوعی شعر احساسی و غالباً عاشقانه که همراه با ساز

توجه به موسیقی و کالم آهنگین در ایران باستان ها و خنیاگران پارتی به عقب بازگردانیم؛ زیرا باید سابقۀ تاریخی آن را تا گوسان

گو، نوازنده، ضابط داستانسرا، طنزپرداز، نوحه. یافتندها حضور میبزمخنیاگران در گورستان و در ». بسیار رایج بوده است

بلکه در هخامنشیان،  ومادها  و نه تنها در روزگار پارتها،( 11: 4962بویس،) .«دستاوردهای عهد باستان و مفسر زمانۀ خویش بودند

آثاری در ای که شدند، به گونهای داشته و به طبقۀ خاصی از جامعه محدود نمینیز نقش قابل مالحظه 1دورة اشکانیان و ساسانیان

در ادوار بعد . شده است ایرانی نوازی و آوازخوانی شاهزادگانهای فراوانی به چنگاشاره ،یادگار زریران و شاهنامه فردوسیهمچون 

تغییر نام داد و به شاعر و  های عربی مطرب و مغنیگو و رامشگر و حتی واژهچامه ،نواگر به ( خنیاگر)به تدریج واژه کهن هنیاگر 

انگیز در ها و اشعار عاشقانه طرببه این ترتیب حضور خنیاگران و خوانش سرودها، ترانه( 32: همان). دو اطالق گردید خواننده هر

 . تاریخ این مرز و بوم، خود گواه قدمت ادبیات غنایی به معنای اخص آن است

از میان »: رسانندی به روزگار رودکی، میپس از این ادوار، بسیاری از محققان حضور آشکار شعر غنایی را در عرصۀ ادبیات فارس

های داستانی های عاشقانه و هم به شکل منظومههای مختلف شعر فارسی به لحاظ معنا، گونۀ غنایی آن هم به صورت تغزلگونه

نهایت  عاشقانه از همان عصر پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی مجال ظهور یافت و در قرون بعدی با فراهم شدن فضای مناسب به

های شعر غنایی را باید در دورة صفاریه و در اما در حقیقت نخستین نمونه( 44: 4922میرهاشمی، ) .«رشد و کمال خود دست یافت

اشعار آغازین شاعرانی چون محمدبن وصیف سیستانی، محمود وراق، فیروز مشرقی و حنظلۀ بادغیسی به زبان دری جستجو کرد، 

در این اشعار عنصر وصف بسیار قدرتمند است و ( 4/22: 4914نشاط،). ها سر و سامانی خاص بخشیدناشعاری که بعدها رودکی بدا

. دهدهای بعد نیز همچنان حضور فعال دارد؛ زیرا در قرون سوم و چهارم هجری، توصیف خود را در مدح ممدوح نشان میدر دوره

-شتابد و در این بین گاه توصیفات عاشقانه نیز به چشم میمی های دالوری و قهرمانیدر سدة پنجم هجری، وصف به یاری صحنه

-های عاشقانه به شعر راه میمایههای عارفانه نیز در کنار بندر قرن ششم و هفتم با جدا شدن غزل از پیکرة قصیده، اندیشه. خورد

یابد و از قرن ایبه و هجو رونق فراوانی میهای پیشین، مدایح مذهبی، هزل، مطمایهدر قرون هشتم و نهم در کنار سایر درون. یابد

گیرد و با ظهور مکتب وقوع، غزل دشوار و سرایی مورد توجه قرار میدهم هجری به بعد با ظهور صفویان، نعت، منقبت و مرثیه

بیشتر جنبۀ در دورة قاجاریه تا ظهور مشروطیت نیز شعر غنایی . دهدانگیز هندی، جای خود را به غزل مردمی و ساده میخیال

گیرد و حتی های سیاسی و اجتماعی و در نهایت اشعار عاشقانه جای مدح را میای دارد، اما پس از مشروطیت غزلمدحی و مرثیه

یابد تا اینکه در دوران معاصر با اشعار نیما، آید و این سیر همچنان ادامه میپدید می زهره و منوچهرای چون های عاشقانهمنظومه

آثاری ارزنده به کارنامه ادبیات غنایی . . .  اخوان، سپهری، شاملو، فرخزاد، آتشی، توللی، ابتهاج، مشیری، بهبهانی، حمیدی ونادرپور، 

 (411_462: 4912رک رستگار فسایی،). شودایران افزوده می

                                                           
نویس سدة ششم مدعی است که دیوان بهرام گور ساسانی را که نخستین ابیات آن عوفی تذکره . در آیین مانی، شعر و موسیقی اهمیت بسزایی داشته است 1

 (311/ 4:  4913انوشه،.  )باشد، خوانده استدربردارندة گفتگویی عاشقانه میان بهرام و همسرش دالرام می
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دّ و حصری همچون مدح، هجو، حکه انواع بیسیر تاریخی مذکور، در حقیقت منطبق با دیدگاه سنتی پیرامون ادبیات غنایی است 

در حالیکه اگر ادب غنایی را محدود به اشعار بزمی و عاشقانه بدانیم، باید . برای آن قایل است. . . هزل، مطایبه، شهرآشوب، مرثیه و

جود و _های شخصیهای عامیانه و دلگویهچه هجایی، چه عروضی و چه ترانه _گفت که شعر غنایی از نخستین ادوار آفرینش شعر

داشته و تاکنون نیز به اشکال مختلف به حیات خود ادامه داده است و تا زمان حضور آدمی بر کرة خاکی، این نوع ادبی که با ذات او 

 . سرشته شده، تداوم خواهد داشت

 (تغزلی)انواع شعر غنایی  _9

ریف، انواع جدیدی نیز برای آن برشمریم، انواعی اکنون که با مفهوم جدید ادبیات غنایی آشنا شدیم، الزم است که متناسب با این تع

 . که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است

 (اروتیك)شعر شهوانی  _9_4

توان های مختلف میمایۀ عشق و عاشقی باشد از جنبههمانگونه که پیشتر گفتیم، اگر شعر تغزلی، عنوان کلی اشعار عاشقانه با درون

-یابد و از قصد و غرض و شعور و آگاهی خالی میشعر به کلی جنبۀ انفعالی می»خی اشعار عاشقانه، در بر. به بررسی آن پرداخت

برخی ( 466: 4933کوب،زرین) .«تملك جسم معشوق _حب تملك: از شود، عبارت استعشقی که در این اشعار وصف می. گردد

های جسمانی عشق و این باورند که در شعر اروتیك به توصیف جنبهشوند؛ زیرا بر میان این نوع شعر و اشعار عاشقانه تمایز قائل می

اما به ( 412: 4921و کادن، 421: 4923میرصادقی،). شودهای معنوی و احساس واالی عشق تأکید میدر شعر عاشقانه بر جلوه

ای واالی عشق، آن را به عشق های از شعر عاشقانه مطرح نمود؛ زیرا توجه به جنبهگمان ما بهتر است که شعر اروتیك را گونه

 . سازد، اما شعر اروتیك با عشق زمینی و جسمانی تناسب بیشتری داردعرفانی و آسمانی نزدیك می

دهد که نگاری زمانی رخ میهرزه. نگاری نیز سخن به میان آید و از شعر اروتیك متمایز گردددر اینجا الزم است از ادبیات هرزه

. غلطدسرایی، به ژرفای منجالب هرزگی و توحّش فرو میپردهپردازد و با بیشقانه و امیال جنسی خود میشاعر به بیان تمناهای عا

های آغوشی و اندامکارگیری زبان کنایه و استعاره به توصیف همه اما در شعر شهوانی و اروتیك شاعر با شرم و نجابتی خاص و با ب

 :از نادر نارپور «وعی در شبطل»مانند این قطعه از شعر . پردازدجنسی می

 ناگاه، شدمبه انتهای تو نزدیك می 

 اسبی فرا رسید از راهۀ صدای شیه

 های کفتری در چاهزدنصدای بال

 های خیس در مهتابنیۀ صدای نال

 عبور زورقی از گرداب

 و چشم دیگر تو

 که راستایی دیگر داشت

 که زخم خنجر برّان بود

 شدکه از یکدگر جدا می پس از گذشتن من بر آن دو راه

 . . .  در انتظار مهمان بود هنوز  گفتی

ب و حفظ حرمت در تاریخ شعر فارسی به سبب آمیختگی بیشتر عشق و عرفان، حیا و عفت کالم بزرگان ادب فارسی، رعایت اد

های عشقبازی اغلب با شاعران در توصیف صحنه. کمتر مجال ظهور یافته است _نگاریشهوانی و هرزه_جامعه، این نوع شعر 

به عنوان . اندپوشی کردهای از وقار پوشانده و از بیان مستقیم وقایع عشقی چشماستعانت از زبان استعاری، توصیفات خود را در هاله

 مانند است؛ بی شاهنامهمغازله و عشقبازی پهلوانان  هایمثال، پاکی و عفت کالم فردوسی در توصیف صحنه

 ازـنبود آن شب تیره تا دیر ب           ه رازــبا او بچو انباز او گشت 

 لعل شد پر ز در و یا حقه           تازه پر ز شبنم شد آن غنچه

 دـمیانش یکی گوهر آمد پدی          دـبه کام صدف قطره اندر چکی
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جنبۀ اروتیکی عشق و توصیفات  ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون،ای؛ چون های عاشقانهدر حالی که در منظومه

 دالیل زیر؛ در اشعار معاصر نیز به . شودپرده به نمایش گذاشته میجنسی و جسمانی از عاشق و معشوق با جزئیات و بی

 . ای که اخالق عرفی و دینی بر گرداگرد لذات اروتیکی کشیده بودتابوشکنی و عبور از مرزهای ممنوعه _4

 . ها را درهم شکستستیز مدرنیته بسیاری از حریمینگسترش فضای سکوالر و د _2

 . تقویت بیش از پیش فردگرایی و تمناهای شخصی در شعر _9

نگاری، کاربردی چشمگیر یافته و با تشریح جزئیات و توصیف فضاهای اروتیك، کالم را از پاکی و عفت عاری شعر شهوانی و گاه هرزه

توان سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، شاملو، یداهلل رؤیایی، نادر نادرپور و حسین منزوی را می برخی از اشعار ایرج میرزا،. ساخته است

 . در این گروه قرار داد

 غزل غزل  _9_2

این نوع از اشعار عاشقانه مربوط به بخش سوم کتاب عهد عتیق است که اشعار آن منسوب به سلیمان نبی است، اما در حقیقت 

هایی عاشقانه است که از زبان یك مرد و یك زن به غزل غزل در واقع غزل. دارد گونههعلوم بوده و حالت مناظرسرایندة این اشعار نام

آوازهایی که شادی و نیکی عشق بشری و خرسندی درونی و هماهنگی با عالم وجود را که از . شودنوبت برای یکدیگر خوانده می

 . کندشود، ستایش میچنین عشقی حاصل می

ترین آثار ادبیات تغزلی جهان به شمار ها از قدیمیگردد؛ از این رو غزل غزلمیعار به قرن دهم قبل از میالد برت این نوع اشقدم

 :هاای از این غزلاینك نمونه. آیندمی

 ایای دوست، ای عروس، تو باغی دربسته. . . . 

 ایای نهفتهتو چشمه

 ایتو کاریزی سرپوشیده

 پر شهدتر و خوشبوتر است های باغ تومیوه

 از بستانی که در آن یاسمن و زعفران و نعناع

 بوهای خوش پراکنده باشند

 ای چشمۀ بوستان، ای چاه آب زالل

 . . . . برخیز ای باد سحرگاهی

 بشتاب ای نسیم جنوب

 بر بوستان من بوزید

 ( 223_249: 4911ناتل خانلری،). و بوی خوش آن را در فضا بپراکنید

 شعار عاشقانها _9_9

شعر عاشقانه، بیانگر احساسات و عواطف، . اندعموماً تمامی محققان شعر عاشقانه را یکی از انواع اصلی ادب غنایی به شمار آورده

در این میان گاه شاعر، یکی از . کندهای عاشق و معشوق است که شاعر با زبانی تصویری آن را به خوانندگان القا میها و لذتهیجان

شعر و نثر عاشقانه . مضمون عاشقانه عالوه بر شعر در نثر هم مجال ظهور دارد. باشد و گاه تنها راوی ماجرا استین عشق میطرف

 . های شعر تغزلی بیشتر در این مورد سخن خواهیم گفتدر بخش قالب. تواند در قالبی کوتاه یا داستانی بلند ارائه شودمی

 . پردازیمشاخۀ فرعی در نظر گرفت که ما در اینجا به بیان مهمترین آنها میتوان چندین برای شعر عاشقانه می

 مکتب وقوع _9_9_4

در اوایل قرن دهم بسیاری از شاعران، شیوة غزلگویی قرن نهم را کنار گذاشتند و کوشیدند تا عوالم عاشقانه و زبان حال و احساسات 

-به این سبك، شیوة وقوع می. پوشی بیان کنندکردند، بدون تکلف و پردهخویش را آنچنان که واقعیت داشت و خود آن را درک می

 (4: 4912گلچین معانی،). گویند
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شعر »کند و آن آید، اصطالح دیگری نیز به ذهن آشنایان با حوزة ادبیات خطور میزمانی که از مکتب وقوع سخن به میان می

دانیم در این ها پیرامون پیدایش واسوخت، الزم میکرر در برخی پژوهشبا توجه به نقایص و اشکاالت متعدد و م. است .«واسوخت

 . نماییممجال، به طور بسیار کوتاه و فشرده از آن سخن به میان آوریم و توضیحات مبسوط پیرامون آن را به مجالی دیگر موکول 

/ 9: 4921بهار،) .«وق و ترک عشق گفتن استگردانی از معشدر لغت به معنای نسوختن و مجازاً بیزاری، روی va. suxtواسوخت »

 . ، درست معنایی مخالف سوختن دارد«واسوختن»این کلمه با حذف نون مصدری  (ذیل واسوخت

 چون صنعت شاپور را دیدم واسوختمبه خسرو داشتم روی نیازی در سخن طالب        از او 

 طالب آملی

واسوخت یك شعبه فرعی از مکتب وقوع است؛ زیرا عمالً »جان گرفته است؛  بسیاری بر این باورند که واسوخت از دل مکتب وقوع،

شبلی )دانند، و آغازگر آن را وحشی بافقی می( 433: 4962شمیسا،) .«توان واسوخت سرودفقط در این سبك است که می

ر آثار بزرگان ادب فارسی، نشان از تحقیق د. اما حقیقت امر، چیزی فراتر از این است( 4913:444داری،و تمیم 46/ 9: 4941نعمانی،

اختصاص به شاعر یا زمان  _مبنی بر ازخودگذشتی فاصله دارد های قدیم عشقکه به نوعی با سنت_آن دارد که پیدایش واسوخت 

زگار به عنوان مثال اگرچه واسوخت در رو. خاصی ندارد، بلکه امری طبیعی است که در هر برهه از زمان امکان وقوع آن وجود دارد

 های معشوق به امان آمده است؛وفاییای معمول نیست، اما او نیز گاه بنا به فطرت آدمی، از بیسعدی شیوه

 ست؟وی باغ لطافت، به رویت کـه گـزیده      ست؟      ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده

 ستـویی کـه ندیـدهتا هیچ کس این باغ نگ  ست که دیــــوار به یکباره بیفتــاد          نیك

 ستچون عام بدانست که شیرین و رسیــده    بسیار تــوقف نکند میـــوة پــر بـــار         

 ستوین کشته رها کن که در او گله چریده   سعـــدی در بستان هـوای دگــری زن         

 سعدی

 گشاید؛ هایش، زبان به مالمت معشوق میتگیاعتنا به دلبسرغم سرسپردگی محض نزد معشوق، گاه بیخاقانی نیز علی

 ای پار دوســت بوده و امــسال آشــنا                   وی از ســزا بریده و بگزیــده ناســزا

 تا کی کنی قبول خسان را چو کهــربــا   ای سفته درّ وصـل تو المــاس ناکـسان                 

 سربر زمین به خدمــت یاران بی وفــا                لك هر شبانگــهیچند آوری چو شمس ف 

 باآنکه کم ز ماست شدی دوست و آشنا   ت شدی یار و همنشین            آن راکه خصم ماس  

 پیش مســیح مائـده و پیــش خـر گـیا   الحق سزا گزیدی و حقا که درخورســت                 

 یگــان                   نشــناختی تو قیــمت ما از سـر جفــابودیم گوهـــری به تو افــتاده را  

 گر چه داند یاقــوت را بهــانـر                   یا کــوزهبی دیده کی شناســد خورشیــد را ه  

 آری همـه بلـــای بــد آیـاد بر قضـــا      ی تو در فکــند              ما را قضــای بد به بلــا

 آمــدی                    نه حســن تو گذاشــتی و نه هوای مـاکاش آتشـی ز کنـــاری درای   

 حکـم خدای بود وگرنه به هیـچ وقـت                   خاقــانی از کجــا و هـوای تو از کجـا 

 خاقانی

 باز مرا ای ز دل رفته که دی سوختی از نــاز مرا             دارم اندیشه که عاشــق نکنی

 ام خوی به هجران، چه کنم نـاز اگر             عشق طغیان کند و دارد از آن باز مراکرده

 انــداز مراچون محالست که ناید ز تو جز بدمهری             مبـر از راه به لطــف غلط

 محتشم کاشانی

 داند؛گو نمیصائب اگرچه خود را شاعری واسوخت

 از یك سخن سرد دل یار توان سوخت          نیست وگرنه           واسوختگی شیوة ما      

 خورد؛هایش نشانی از اعراض و دلزدگی از معشوق به چشم میاما در برخی غزل

 دل ز پیمان برگرفتی، هیچ دلـدار این کند؟           وفا، یار این کند؟     ای ای بیترک یاران کرده
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 دوستان             شرم بادت زین عملها، یار با یار این کند؟ ترک ما کردی و کردی دشمنی با

 جور تو با عاشق سرگشته امروزینه نیست            آزمودم عشــق را صد بار، هر بار این کند

 صائب تبریزی

 نامهده _9_9_2

کنند، شرح ه مابین یکدیگر رد و بدل میهایی کیکی از انواع شعر تغزلی است که در آن احوال و عوالم عاشق و معشوق از طریق نامه

هایی از زبان عاشق و معشوق در میان شوند و گاه غزلها اغلب در شمار ده عدد و در قالب مثنوی سروده مینامهده. شودداده می

 ویس و رامیندر منطومه ها از نوع غیر مستقل بوده و نخستین آنها از آنِ فخرالدین اسعد گرگانی نامهاین ده. شودآنها گنجانیده می

های غیر نامهدر کنار این ده. ها روی آوردندنامههای غنایی به خلق این دهپس از آن، نظامی و سایر سرایندگان منطومه. است

و العاشقین امیرخسرو دهلوی العشاق اوحدی، روحنامه یا منطقدهاند؛ مانند هایی نیز به صورت مستقل سروده شدهنامهمستقل، ده

 (9/991: 4969صفا،). . .  وعماد شیرازی نامه ابنده

 تشبیب و نسیب _9_9_9

( 499: 4923داد،). تشبیب در لغت یاد ایام جوانی کردن و نسیب، غزل گفتن و شرح احوال عاشق و معشوق را بیان داشتن است

و در آن به ذکر احوال عاشق و معشوق، تشبیب و نسیب در اصطالح غزلی را گویند که شاعر در مقدمۀ قصیدة خویش قرار دهد 

شناختی بر ممدوح داشته است و ذهن او را آماده ساخته تا این بخش از قصیده ظاهراً تأثیر روان». ها و لذایذ جوانی بپردازدکامرانی

از قصیده یافت های شاعرانه در حد بیانات استعاری و زبان تصویری در این قسمت از سوی دیگر نگرش. بپردازد _مدح _به اصل

پژوهشگران، ( 421: 4913داری،تمیم) .«کندای که گاه به عنوان شعری مستقل چون اشعار رمانتیك جلوه میبه گونه. شودمی

 . گیرنددانند و عموماً به جای یکدیگر به کار میتغزّل، تشبیب و نسیب را معادل هم می

 های شعر تغزلیقالب _1

های عامیانه خود را نشان های گوناگون شعری؛ سنتی، نو و حتی ترانهدوار پیدایش تا کنون در قالباقسام شعر تغزلی از نخستین ا

 . پردازیمها میترین این قالبدر زیر به بررسی مهم. داده است

 های سنتیقالب _1_4

 قصیده _1_4_4

یابد که ابیات آغازین بدنۀ آن، مضمونی یمضمون اصلی قصاید فارسی، مدح و توصیف است و تنها زمانی با شعر تغزلی پیوند م

سرایان جهت حسن مطلع و برانگیختن همانگونه که در بخش تشبیب و نسیب اشاره کردیم، برخی قصیده. باشد عاشقانه داشته

ان کنند و سپس به مدح ممدوح و بیهای طبیعت و معشوق زمینی مزیّن میممدوح خویش، ابتدای قصاید خویش را به وصف زیبایی

 . آورندمی ها و مطالبات خویش رویخواسته

 کی نشینیم نگـــارا من و تو هــر دو بهــم           کی نهم روی بدان روی بــدان زلف بخم

 چند از این فرقت و بر جان ز غم فرقت رنج         چند از این دوری و بر دل ز پی دوری غم

 (212: 422دیوان فرخی، قصیده)

در برخی قصاید جنسیت این معشوق مذکر . ت که این معشوق در برخی اشعار، ممدوح یا همان معشوق مذکر استالبته باید گف 

 کامالً بارز و آشکار است؛

 دوش ناگاه به هنگام سحر            اندر آمد ز در آن ماه پسر

 (429: 23همان،قصیده)

الدوله امیر یوسف، برادر سلطان محمود غزنوی است و فرخی عضد مانند قصیدة زیر که در مدح. و در برخی دیگر، پوشیده و پنهان

 :آن را با چنین ابیاتی آغاز کرده است

 به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز      یاد باد آن شب کــان شمسه خوبــان طراز        

 حجره فـرازباز کرده در شــادی و در             من و او هر دو به حجره در و می مونس ما   

  گه به بوسه لب من با لب او گفتی راز     گــه به صحبت بر من با بر او بستی عهـد         
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 (433: 411همان، قصیده )

 2غزل _1_4_2

قیس ) .«ورزیدن و وصف زنان استکردن از جوانی، محبتگفتن با زنان، حکایتبه معنای عشقبازی و سخن»در لغت  غزل

های عاشقانه و شرح فراق و آید، این قالب شعری از دیرباز به مضمونمینطور که از معنای لغوی غزل بر هما( 932: 4992رازی،

رود که به شمار می( تغزلی)ترین قالب شعر غنایی های معشوق اختصاص داشته است؛ از این رو غزل مشخصوصال و وصف زیبایی

 . سازدشته و درد و سوز عاشقانۀ او را به دیگری منتقل میدر صورتی کوتاه، احساسات درونی شاعر را به نمایش گذا

را مترادف غزل به کار  «قول»از این رو گاه واژة . شدهای فارسی در مجالس بزم و شادی همراه با موسیقی خوانده مینخستین غزل

در اشعار شاعران  «غزل»که مراد از واژة دانند و بر این باورند برخی محققان، تغزالت قصاید رودکی را پایۀ غزلسرایی می. اندبرده

اما ( 421: 4913داری،تمیم). ها و اشعار ملحون استنخستین فارسی احتماالً همان تغزالت آغازین قصاید یا رباعیات عاشقانه یا ترانه

هایی از غزل دقیقی، نمونه ها در آثار بازمانده از رودکی، شهید بلخی وها و تشبیبعالوه بر تغزل»گروهی دیگر بر این باورند که 

 ( 221: 4923میرصادقی،) .«شودکامل و مستقل نیز یافت می

های نیما، دلبستگی خاصی به قالب سنتی غزل داشتند، از این رو کوشیدند تا در دورة معاصر برخی شاعران با وجود پذیرش نظریه

وره به غزل، نخستین تغییرات را در این قالب سنتی پدید آورد و شهریار با وارد کردن زبان محا. ای ایجاد نماینددر آن، فضای تازه

های آگاهانه و مداوم سیمین اند که با توجه به کوششنام نهاده «غزل نو»این شیوة جدید در غزلسرایی را . رنگی تازه به آن بخشید

. به نام او سکه خورده است _غزل نو_ین نوع های جدید و گنجانیدن تعبیرهای تازه و امروزی در غزل، ابهبهانی در زمینۀ خلق وزن

 ( 494: 4934محمدی و همکاران،)

 ام رنگین کمان را            خندیده در ذرات بارانمن دیده

 ام راز نهـان را             در دفتـر سبـز بهـارانمن خوانده

 (4923:112بهبهانی،)

 (داستان)مثنوی  _1 _4_9

در روزگار . وجه شاعران و اهل ذوق قرار داشته و در حقیقت دنبالۀ کار ایرانیان پیش از اسالم استسرایی از آغاز مورد تداستان

، اما در عصر غزنوی با ظهور عنصری 3سرایی صورتی حماسی داشتسامانی به جهت برخورداری مردم از روحیۀ سلحشوری، داستان

با . سرایی به منصۀ ظهور رسانید و آن داستان عاشقانه بودعرصۀ داستان های خود را درو عیوقی، زبان فارسی جنبۀ دیگری از توانایی

در سدة پنجم هجری به واقعیت پیوست و پس از آن به یکی از  ویس و رامیناین وجود، شکل رسمی داستان تغزلی با سرایش 

 . های ادبی تبدیل شدپرطرفدارترین گونه

از این رو، . شودهای بلند و طوالنی از آن استفاده میسرایش داستانها و روایتهای شعری است که اغلب برای مثنوی یکی از قالب

-های بلند عاشقانه است که به سخنور مجال بیشتری جهت هنرنمایی میها و منظومهمثنوی بهترین قالب جهت سرایش داستان

-ه شده، جزئیات بیشتری از داستان مطرح میسرود( بحر هزج)ها که اغلب در وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل در این منظومه. دهد

پیوندد تا وصال عاشق و معشوق را به تأخیر بیندازد و خواننده را تا پایان داستان با خود شود و حوادث بسیاری در آن به وقوع می

 . .  .ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا ومانند . همراه سازد

 دوبیتی _1_4_1

                                                           
مصراعی که از نظر قافبه  41سانت شعری است .  فارسی شباهت دارد است که تا حدود بسیار زیادی به غزل Sonnetیکی از اقسام شعر غنایی اروپا، سانت  2

سرودن سانت رونق  .م 43با ظهور مکتب رمانتیسم و پارناسیسم در قرن . پذیرد و موضوع آن عشق و احساسات عاشقانه استهای متفاوتی میشکل

معادلی  «غزلواره»در زبان فارسی، واژة . روندبه نام این گونۀ شعری به شمار می از شاعران. . . اسپنسر، شکسپیر، کیتس، شارل بودلر، ریلکه و. چشمگیری یافت

 (411: 4923میرصادقی،. )باشدبرای سانت می
ز های لطیف عاشقانه نیهای دالوری و قهرمانی پهلوانان، داستانالبته باید خاطرنشان کرد که در برخی آثار حماسی مانند شاهنامه فردوسی، در کنار صحنه 3

. « انجامدکند و غالباً هم به پیوند میدر این روایات عاشقانه، عشق به صورت احساسی طبیعی و غریزی میان قهرمانان ظهور می». خوردبه چشم می

 (46: 4922میرهاشمی،)
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در این قالب شعری، باباطاهر و فایز . های ویژة شعر تغزلی است که اغلب جایگاه سوز و گدازهای عاشقانه استیتی نیز از قالبدوب

 . دشتستانی سخن را به اوج خود رسانیدند

 درازی دو زلفانت مرا کشت        را کشت ــسیاهی دو چشمانت م
 مژگانت مرا کشتخم ابرو و       به قتلم حاجت تیر و کمان نیست 

 باباطاهر

 دلم در چین زلفت کرده منزل  بتا مهــر تو جا بنموده بــر دل           

 به دریای غمت غرق است فایز          ندانم کی رسد کشتی به ساحل    

 فایز دشتستانی

 رباعی _1 _4_3

مایۀ عاشقانه و تغزلی درون. گیردانه را نیز در بر میهای فلسفی است، اما گاه مضامین عاشقگاه اندیشهاین قالب شعری بیشتر جلوه

مانند رودکی، فرخی، منوچهری، . شودهای شرق، خراسان و آذربایجان یافت میبیشتر در اشعار شاعران دورة اول و دوم در حوزه

 ( 416: 4913داری،تمیم). . .  امیر معزی، خاقانی و

 سرخ ارغوان پیچیده وندر گل      زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

 در هر پیچی هزار جان پیچیده       در هر بندی هزار دل در بندش

 رودکی

 زلف تو برانداخت نکونامی را        عشق تو بکشت عالم و عامی را

 زید بسطامی راــاز صومعه بای        و بیرون آوردـچشم سیه مست ت

 خاقانی

 شعر نو _1_2

. رودهای اصلی شعر به شمار میمایهمضمون عاشقانه، یکی از درون. . . پید، منثور، حجم، موج نو ودر شعر معاصر اعم از نیمایی، س

 . مانند شعر نیما، شاملو و مشیری. این مضمون عاشقانه گاه مبتنی بر معرفت و صداقت است

 ترا من در چشم در راهم

 شباهنگام

 ها رنگ سیاهیگیرند در شاخ تالجن سایهکه می

 ستگانت راست اندوهی فراهموزان دلخ
 ترا من چشم در راهم

 ماران خفتگانندها چون مردهشباهنگام در آن دم که بر جا دره

 در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام 

 گرم یاد آوری یا نه

 کاهممن از یادت نمی

 . ترا من چشم در راهم

 نیما یوشیج

 دارمدر فراسوی مرزهای تنم تو را دوست 

 در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست دارم

 در آن دور دست بعید که

 پذیردها پایان میرسالت اندام

 هاها و خواهشو شعله و شور تپش

 نشیندبه تمامی فرو می
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 . . . گذاردو هر معنا قالب لفظ را وا می

 شاملو

 تابمتو بیتو کیستی که من اینگونه بی

 وابمبرد خشب از هجوم خیالت نمی

 تو چیستی که من از موج هر تبسم تو

 بسان قایق سرگشته روی گردابم

 من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

 چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه

 . . .  مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه

 فریدون مشیری

/  سالم کنم/  کنم/  من عبور / باشی/  ان نشستهدر انتهای خیاب/  خواستم تومی/  در این باران /  تو را دوست دارم / حقیقت دارد

دنیا را  / دوباره متولد شوم/  ریزمب / به دریا / دانم برای توتمام لغاتی را که می / خواهممی / خواستممی / لبخند تو را در باران

 / امروز نگویم / کلمات دیروز را/  ن دارمندانم پیراه/  ینه نگاه کنمآدوباره در /  نامم را فراموش کنم/  رنگ کاج را ندانم/  ببینم

لغات را /  لغات تازه را از دریا صید کنم/  تو معنی سفر را از من بپرسی / برای تو یك چمدان بخرم/  خانه را برای تو آماده کنم

  .تا زنده شوم / آنقدر بمیرم / شستشو دهم

 احمدرضا احمدی

مانند برخی اشعار سیمین . های شاعر استها و محرومیتم، ناشی از سرخوردگیکه آن ه کندو گاه شعر جنبۀ اروتیکی پیدا می

 . بهبهانی و حسین منزوی

 ای بود، به تسلیم جانانۀ توچه پیروزی طرفه         تنت بیرقی از جوانی، برافراشت زان سان که دانی
 مست بودم به آیین میخانۀ توهمه شب سیه         دادریخت چشمت، لبت نقلم از بوسه میشرابم که می                     

 که با شیر و شکر عجین بود، می خاص پیمانه تو          ات را گزیدمزمانی لبت را مزیدم، گهی سینه         

 شانۀ تو ها را به رگبار برفرو ریختم بوسه            فرو ریختی گیسوان را به آوار بر شانۀ خود                         

 حسین منزوی

 های سبکی شعر تغزلیخصیصه _0

ای خاص برای بیان اصطالح سبك یا اسلوب در نقد ادبی تعاریف مختلفی دارد، اما متناسب با مقصود ما، شاید بتوان سبك را شیوه

از این انواع، دو گونه با شعر . تری نیز داردای، انواع فرعیبر اساس دیدگاه ارسطویی، سبك جدا از نوع فردی و دوره. مفاهیم دانست

 :همخوانی دارند( تغزلی)غنایی 

 . سبکی که نامش برگرفته از یکی از انواع ادبی است _4

 . گرددسبکی که بنا بر موضوع نامگذاری می _2

سطوح مزبور،  شعر تغزلی نیز در. سطح زبانی، فکری و ادبی: توان مورد مطالعه قرار دادهر اثر را از جهت سبکی در سه سطح می

 . هایی استدارای ویژگی

 سطح زبانی _3_4

 سطح واژگانی _3_4_4

-اند و بار معنایی خاصی را به دوش میو احساسی ها بیشتر از نوع اسم معنی، لطیفمایه اشعار تغزلی، واژهبا توجه به موضوع و درون

 . عر به مخاطب به انجام برسانندکشند تا بتوانند رسالت خود را در انتقال ادراکات حسی و عاشقانۀ شا

 سطح آوایی  _3_4_2

برد که آهنگین و تردید از اوزانی بهره میهای خویش نسبت به معشوق بیشاعر در بیان عواطف و احساسات درونی و شوریدگی

شود؛ بحور مختلف ه میهای مختلف سرودشعر تغزلی از آنجا که در قالب. لطیف بوده و تاب غلیان ادراکات حسی او را داشته باشند
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هرچند که در این مورد هم استثنا وجود دارد؛ . گیرد، اما اغلب با اوزان سنگین مانند بحر متقارب همخوانی نداردعروضی را در بر می

 . های عاشقانه نیز هست در بحر متقارب سروده شده استکه دارای داستان شاهنامه فردوسیزیرا 

 سطح نحوی _3_4_9

تواند در آن رخ دهد که یکی از آنها هنجارگریزی نحوی است و به منظور های متعددی میماهیت شعر، هنجارگریزیبا توجه به 

این امر در شعر معاصر . شونددر شعر به جهت رعایت وزن، گاه ارکان اصلی جمالت جا به جا می. گیردسازی زبان صورت میبرجسته

گریزد و آن را نوآوری و موج نو که شاعر به عمد از هنجارهای نحوی زبان فارسی میدهد، به ویژه شعر حجم فارسی بیشتر رخ می

 :مانند این شعر از یداهلل رؤیایی. نهدنام می

خواهم /  من با سفر سیاه چشم تو زیباست/  کردم من با گذر از دل تو می/ . . .  از تو سخن از به تو گفتن/  از تو سخن از به آرامی»

من دوست دارم از تو /  ای از به آرامی ای جلوه/  من دوست دارم از تو بگویم را/ . . .  خواهم ماند/  به تمنّای تومن با /  زیست

                                                                       .«. . . شنیدن را

  :نویسدرؤیایی در توضیح برخی از جمالت این شعر می

ای  ای جلوه/  ام از امکانات دستور زبان فارسی به نفع شعر استفاده کنم، مثالً من دوست دارم از تو بگویم را سعی کرده در این قطعه»

من با گذر از دل تو : شود فعل را هم به جای اسم گذاشت، مثل گاه می. ام فرضش کرده «اسم»در دستور،  «به آرامی» «از به آرامی

 _14: 4931رویایی، ) .«ام گرفته «اسم»را  «سفر سیاه چشم تو زیباست». خواهم زیست/  زیباستمن با سفر چشم تو /  کردم می

12)  

 (اندیشگانی)سطح فکری  _3_2

. کندالبته این مقوله بیشتر دربارة شعر کالسیك صدق می 41. شعر تغزلی از نظر فکری، شعری درونگرا و به اصطالح سوبژکتیو است

و به شکلی ذهنی  «من»گو؛ یعنی همه چیز از دریچۀ چشم محور و خطابه_نامد، شعری منو یا ذهنی میژکتینیما شعر سنتی را سوب

، شاعر در توصیف سرو به جای آنکه به توصیف ذاتی آن نظر داشته «دست و آزادهسرو تهی»به عنوان مثال در ترکیب . شودبیان می

را ( محور_او)بوطیقای شعری خویش، ابژکتیو  اما نیما در. پیش رو داردالحال وضعیت خویش را در هنگام سرایش شعر باشد، وصف

کوشد تا مشاهدة دقیق، استغراق در ابژه، وصف دقیق و روایت دراماتیك می اری چهار مؤلفۀنماید؛ یعنی به یجایگزین سوبژکتیو می

 ( 421: 4931جورکش،). ابژه را به گفتگو در آورد

؛ زیرا از یك سو، (946: 4923داد،). ی معموالً به غم بیش از شادی و به عشق بیش از عقل گرایش داردعالوه بر این مسأله، شعر تغزل

 . های آن نیستاندیشیدر عالم عشق و عاشقی، مجالی برای ظهور عقل و مصلحت

 غوغا بود دو پادشه اندر والیتی         آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست 

 معلوم شد که عقل ندارد کفایتی         ردــاول دراز کـطق دست تـوانگه که عش  

 سعدی

عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن منزه بود که او را به ترازوی عقل »: گویدالقضات همدانی نیز در برتری عشق میعین

 ( 4962:2/242همدانی، ) .«بر توان ساخت

وفایی یار است که با وجود سوز و های عاشقانه، حرمان و درد فراق و گله از بیانو از سوی دیگر یکی از ملزومات اشعار و داست

از این رو است که در ادب . آوردانجامد و دست تقدیر، اسباب جدایی آنها را فراهم میگدازهای پیاپی عاشق اغلب به وصال نمی

 . تغزلی، غم بر شادی افزون است

 (بالغی)سطح ادبی  _3_9

کند، طرز بیان و نحوة ارائۀ برآنند که ادبیات، حاصل ادبیّت زبان است؛ یعنی آنچه زبان معمول را به زبان ادبی بدل میها فرمالیست

بخشد و آن حوزة بالغت و علوم مطرح در آن، به ویژه بیان و بدیع به کالم عادی، کم و بیش غرابتی می». موضوع به شکل ادبی است

                                                           
 (4919:4/92صفوی،) . به اعتقاد یاکوبسن، شعر غنایی به سوی اول شخص گرایش دارد و پیوند تنگاتنگی با کارکرد عاطفی زبان دارد 41
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در سطح ادبی میزان تأثیرگذاری این  (26: 4933کوب،زرین) .«کندسطو، شایع و متداول است، دور میرا از آنچه مبتذل و به قول ار

 . گیردامور مورد بررسی قرار می

محور و تکیۀ اصلی »زبان تصویری و استعاری است و . شوددر شعر تغزلی، حاالت و ادراکات ذهنی اغلب با کنایه و ایهام بیان می

بدین معنا که شاعر با دیدن . های خیالی تشبیه، اسناد مجازی و تشخیص قرار دارداهری معشوق بر صورتهای صوری و ظزیبایی

و در این میان از عنصر هنری ( 62: 4932چرمگی عمرانی،) .«پردازدهای طبیعت اطراف خود، به توصیف هنری معشوق میزیبایی

 . آیدنمای حسن و جمال به شمار میامگیرد؛ زیرا معشوق سمبل و آینۀ تماغراق، بسیار بهره می

 ابرو کشتی و چین پیشانی موج            گرداب بال غبغب و چشمت توفان

 رودکی

مایۀ آن است و سایر سازد که تنها عامل تمایز شعر تغزلی با سایر انواع ادبی، موضوع و دروننگاهی به مختصات مذکور آشکار می

بنابراین، این محتوا و مضمون است که . شودهای ادب فارسی نیز دیده میی در سایر گونهمختصات سبکی در سطوح زبانی و ادب

 . نمایندمیزان و نحوة کاربرد دیگر سطوح سبکی را در هر اثر ادبی مشخص می

 گیرینتیجه

اند و ادبی دیگر درهم آمیختههای اغلب پژوهشگران ادبی بدون توجه به محتوای اصلی ادب غنایی با ارائۀ تعریفی کلی، آن را با گونه

این پژوهش با هدف بیان تعریفی . اندبا تقلید صرف از ادبیات غرب و یافتن معادلی برای شعر لیریك از توجه به اصل قضیه باز مانده

غنایی را به جدید و مناسب برای ادب غنایی که تا حد امکان از دایرة معنایی آن بکاهد، با دقت در مضامین اصلی آثار غنایی، شعر 

های درونی خویش نسبت به ها و شوریدگیاشعار تغزلی محدود ساخت و آن را شعری دانست که شاعر به بیان و شرح شیفتگی

از آنجا که شعر عاشقانه، شعری . جویدها و اوزان مختلف شعری یاری میپردازد و برای این غرض از قالبمی( جنس مخالف)معشوق 

دانیم؛ تری برای شعر غنایی میگرا است، از میان عناوین شعر تغزلی و شعر بزمی، شعر تغزلی را جایگزین مناسبدرونگرا و عموماً غم

نامه و تشبیب و نسیب زیرا معنای لغوی تغزل با مضامین اشعار عاشقانه و انواع متنوع آن همچون شعر اروتیك، غزل غزل، وقوع، ده

مایۀ آنها نظر داشت بندی هر یك از انواع ادبی باید ابتدا به محتوا و درونن در تعیین و طبقهبنابرای. تناسب و همخوانی بیشتری دارد

 . های فنی توجه کردهای دیگر چون شکل و فرم و ویژگیو سپس به مؤلفه

 نامهکتاب

 . دانشنامه: ، چ اول، تهران4دانشنامه ادب فارسی، ج( 4913) .انوشه، حسن .4

 . طالیه: ، تهران9فرهنگ بهار عجم، به کوشش کاظم دزفولیان، ج( 4921) .بهار، الله تیك چند .2

 . آگاه: دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمه بهزاد باشی، چ اول، تهران( 4962). بویس، مری و هنری جورج فارمر .9

 . نگاه: مجموعه اشعار، چ سوم، تهران( 4923) .بهبهانی، سیمین .1

 . الهدی: ، چ اول، تهران(ها، سبکها و انواع ادبیها، دورهتاریخ ادب پارسی، مکتب)کتاب ایران ( 4913) .داری، احمدتمیم .3

 . ققنوس: بوطیقای شعر نو، چ سوم، تهران (4931). جورکش، شاپور .6

هشنامه ادب ، پژو«سیمای معشوق و عناوین و القاب شاعرانۀ او در اشعار به جای مانده از رودکی»( 4932) .چرمگی عمرانی، مرتضی .1

 . 22_63صص ،24،ش44غنایی، س

 . مروارید: فرهنگ اصطالحات ادبی، چ سوم، تهران( 4923) .داد، سیما .2

 . نوید: انواع شعر فارسی، چ اول، شیراز( 4912) .رستگار فسایی، منصور .3

 . مروارید: اهلل رؤیایی، تهراناز سکوی سرخ، به کوشش حبیب( 4931) .رؤیایی، یداهلل .41

 . جاویدان: نقاب، چ دوم، تهراندروغ شعر بیشعر بی( 4933) .بدالحسینکوب، عزرین .44

 . النصر: ، بیروت2الموارد فی فصح العربیۀ و الشوارد، جاقرب( م4223) .الشرتونی، سعید .42

 . انتشارات بی نا ،9مترجم محمدتقی فخرراعی گیالنی ج شعرالعجم،( 4941) .شبلی نعمانی،محمد .49

 . 41_4صص  ،9و2، دفتر 1، خرد و کوشش، دوره«انواع ادبی و شعر فارسی»( 4932) .کدکنی، محمدرضاشفیعی .41

 . انتشارات فردوسی سیرغزل در شعر فارسی، ( 4962). شمیسا، سیروس .43
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 .، چ دوم، انتشارات فردوسی3تاریخ ادبیات در ایران، ج ( 4969) .صفا، ذبیح اهلل .46

 . چشمه: ران، ته4از زبانشناسی به ادبیات، ج( 4919) .صفوی، کورش .41

 . زوار: دیوان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران( 4969) .بن جلوغفرخی سیستانی، علی .42

 . امیرکبیر: ،چ اول، تهران4درباره ادبیات و نقد ادبی، ج( 4969) .فرشیدورد، خسرو .43

  .دانشگاه: المعجم فی معاییر اشعار العجم، به تصحیح مدرس رضوی، تهران( 4992) .قیس رازی، شمس .21

 . شادگان: فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، چ اول، تهران( 4921) .ای. کادن، جی .24

 . مکتب وقوع درشعر فارسی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران( 4912) .گلچین معانی،احمد .22

 . مرکز: ، چ اول، تهران9تاریخ تحلیلی شعر نو، ج( 4911). لنگرودی، شمس .29

 ،42، ش41س، ، پژوهشنامه ادب غنایی«های آنزمینهغزل نو و پیش»( 4934) .صغراعلی ،بشیری محمدی، علی و .21

 . 411_424صص

 . مهناز: نامه هنر شاعری، چ چهارم، ویراست سوم، تهرانواژه( 4922) .میرصادقی، میمنت .23

 . چشمه: های کهن عاشقانه از آغاز تا قرن ششم، چ دوم، تهرانمنظومه( 4922) .میرهاشمی، سید مرتضی .26

 . توس: های نو در ادبیات جهان، تهرانشیوه (4911. )ناتل خانلری، پرویز .21

 . شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران: ، تهران4زیب سخن، ج( 4916) .نشاط، محمود .22

 . منوچهری: ج، چ دوم، تهران9ها، به کوشش علینقی منزوی و عفیف عسیران، نامه( 4962) .القضاتهمدانی، عین .23
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