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 های تازه ادب غنایی در ادبیات معاصرگونه
 دکتر عبدالرضا مدرس زاده

 كاشان. ایران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كاشان دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

های آن كم رنگ و پررنگ و ای مصداقها و عواطف گوناگون انسان است كه در هر دوره و برههشعر غنایی حاوی احساسات، هیجان

های جدید فکری و فرهنگی براساس تحوالت سیاسی و اجتماعی زمینه ساز پیش آمدن افق .حتی متنوع و گوناگون شده است

همچنان كه تا شاعری به زندان نیفتاده است شعر حبسیه شکل نگرفته . غنایی بوده استها در ادب بندیدگرگون شدن تقسیم

هم به وجود « شعر زنانه»و « شعر سیاسی»هایی مانند است، تا فضای باز سیاسی و فرهنگی عصر مشروطه فراهم نشده است گونه

 .نیامده است

اجتماعی، مصداق هایی متنوع و تازه از ادب غنایی را در ادبیات  –كند بر پایه تحوالت فراوان سیاسی مقاله حاضر كوشش می

 .معاصر در معرض دید و داوری ارباب فضیلت قرار دهد

 ادبیات معاصر، ادب غنایی، دسته بندی، انواع جدید: هاکلیدواژه

 پیش درآمد

و راست این است كه در  فراگرفته است را –به ویژه مشرق زمین  –ادبیات غنایی بخشی گسترده از شعر و ادب ملت های گوناگون 

ها شده است كه البته ارزشمندی در كارنامه ادبیات ملت منشا خلق آثار دست اول و –به ویژه ادب حماسی  –های دیگر كنار گونه

 .به دلیل همان ویژگی مشرق زمینی بودن، جلوه ها و بازتاب آن در شعر و ادب فارسی البته نمودی بیشتر داشته است

وشن است كه ملت ها در همه ادوار تاریخ و فرهنگ خویش به واسطه هنجارهای اجتماعی و فراز و نشیب های سیاسی یک گونه ر

ای بر اساس مقتضیات پیش روی یک ملت، بیان احساس او رنگ بیم و با خود نداشته اند و در هر دوره ثابت از بیان احساس را

و هوای زمانه او را به سوی عشق ورزی یا عرفان گرایی، گوشه گیری یا سرخوشی و  امید و هراس و دلیری داشته است یا حال

 .طنازی سوق داده است

ومی شده است كه بیان احساس در های معمول و مرسر بررسی ادب غنایی صرف دسته بندیعمده كوشش و توان منتقدان ادبی د

گاه های سنتی است در حالی كه ادب برخاسته از روش ها و دید های آنانبندیآشکار است و به عبارتی دستهها برجسته و آن

 .به طور شایسته مورد توجه واقع نشده است –با وجود تنوع بیشتر و گوناگونی افزون تر  –معاصر 

روی كرد برخی ادیبان به شعر سنتی تا آنجا بوده است كه جدی ترین مفاهیم و دسته بندی های موجود در ادب غنایی كه شعر 

رافراموش « شعر زنانه»توجه كرده اند كه « خمریه»اصر به آن ها پرداخته است از نظرشان دور مانده است مثالً آن گونه به مع

 4. كرده اند

را تشکیل می « 2از سنت به نوآوری»همین روی كرد این دسته از ادیبان باعث شده است كه آنان در توجه به مسیری كه گذار 

نتوانند به دسته  –از مشروطه به بعد  –دهد راه را چندان درست نروند و با وجود این همه جلوه های تازه و تابناک در شعر معاصر 

 9. بندی هایی مطابق با آنچه كه در عرصه ادبیات هست و نیاز عالقه مندان و مشتاقان را برآورده می كند دست پیدا كنند

بندی آثار ادبی ه بایست به نقد و ارزیابی و دستهشود كار ادیب و منتقد شعرشناس آغاز میهر شعر و انتشار آن، كبا سروده شدن 

بپردازد و اهمال و كم كاری خواهد بود چنانچه هر كدام از ادیبان كاردان بخواهند همچنان بر پایه دسته بندی های سنتی كار را 

ای به حوزه زبان هر روز تعبیرات ادبی و عادی تازهمانند كنایه پا به پای زبان نو می شود و  به پیش ببرند؛ همان گونه كه كاركردی

 .وارد می شود، در دسته بندی های شعر هم این نو به نو شدن قابل انتظار است

ش از انقالب چنان كه تا پیش از مسعود سعد سلمان در قرن پنجم، به طور رسمی در ادب فارسی شعر حبسیه نداریم تا پیهم

نیز این كه تصور كنیم در پایان نبردی هشت ساله در سرزمین ما هیچ اتفاقی . مشروطه و طرح بحث آزادی زنان، شعر زنانه نداریم

در عرصه شعر و بیان و احساس به شکل تازه رخ نمی دهد جدا از بی توجهی به عالم اطراف خود به معنی آن است كه كاركردهای 

 .ا نزد شاعران خالق و مبتکر نادیده گرفته ایمجدی بیان احساس ر
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حتی حرف زدن او با كبوتر و « 4چرا در قفس هیچ كسی كركس نیست»در شعر معاصر از آنجا كه شاعر به این كشف می رسد كه 

 .ستای از بیان احساس است كه در شعر سنتی روزگاران پیش سابقه نداشته اگونه –با همه نماد و رمزهایش –گربه خانگی 

شود، از هزاران گل و گیاه سخن گفتن شاعر معاصر بیان ای از ادب غنایی نامیده میگونه وقتی سخن گفتن شاعر از پاییز و بهار،

 احساس نخواهد بود؟

 .مقاله حاضر كوشش می كند از همین زاویه به گونه هایی تازه از ادب غنایی در شعر معاصر بپردازد

 تعریف( الف

واسطه قدرت تاثیر و نفوذ خود بخشی وسیع از آثار و انواع ادبی را به خود اختصاص داده است، بیشتر به صورت ادب غنایی كه به 

شعر غنایی »: انداست كه گفته« شعر غنایی»ورد بحث شعر خود را نمود داده است از این رو در تعاریف به دست داده شده عنوان م

تاكید « او»و دومی بر « تو»كنار دو نوع دیگر شعر تعلیمی و حماسی كه اولی بر به سبب تاكید بر احساسات و عواطف شخصی در 

 (911:  4934سعادت، )گوینده تاكید دارد به همین سبب است كه نقش عاطفی در آن برجسته می شود « من»دارد، بر 

هیجان ها، واكنش »احساسات كه  می توان مصداق هایی از این احساسات و عواطف را هم برجسته تر نشان داد یعنی آن دسته از

البته روشن است كه شاعر ( 339: 4932انوشه، )« های درونی، لذات، عواطف، اندیشه ها و آرزوهای شخصی شاعر را بیان می كند

 .خواننده اثر را نیز نمایندگی می كند. از این برداشت فکری و درونی از احساسات تنها نیست

زیرا در شعر غنایی خیال انگیزی ( 444:  4914زرین كوب، )حس بیش از تخیل اهمیت دارد  چنین برمی آید كه در ادب غنایی،

 (همو، همان) –حس خیال انگیز  –ناشی از حس است 

را منشاء ادب « اشعار احساسی و عاطفی و اشعار عاشقانه»در باب منشاء ادب غنایی هم بحث هایی در میان است كه معموالً 

و البته تاكید شده است كه در ادب فارسی بیشتر منظور از ادب غنایی ادبیات و اشعار ( 423:  4933شمیسا، )غنایی دانسته اند 

 .عاشقانه است

در ادب فارسی شعر غنایی بیشتر از باب تنوع موضوعی مورد بررسی و ارزیابی است در حالی كه در ادب اروپایی بر اساس شکل 

 (946:  4931داد؛ )قالب به ادب غنایی توجه می شود 

 مصداق های موضوعی شعر غنایی( ب

در ادب فارسی بر اساس روی كردی كه به احساس و عاطفه و تخیل و عشق ورزی وجود دارد مصداق هایی برای ادب غنایی در 

ی وسیع از نظر گرفته اند كه شایان توجه است و البته به دلیل گونه گونی شگردها و شکل ها بیان احساس می توان مجموعه ا

 .انواع موضوعی شعر فارسی را در ذیل ادب غنایی مورد بررسی قرار داد

برخی از ادیبان در برشمردن گونه های ادب غنایی اشعار عاشقانه و احساسی را كه به روابط دوستانه آدمیان بر می گردد از زمره 

ن احساس را از مقوله انواع فرعی یا روبنایی نامیده اند و در عوض دیگر شگردهای بیا( 421، 4933شمیسا؛ )ادب غنایی دانسته اند 

 (همو، همان)

، حبسیه و وصف ساقی نامهبرخی دیگر هم به شکل عام گونه های ادب غنایی را از قبیل مدح، هجو، فخر، سوگ نامه، شکایت، 

 (946، 4931داد،)ه اند دانسته اند و اشعار سرگرم كننده مانند لغز و معما و مناظره را هم در همین بخش جای داد

برخی دیگر هم در بیان مصداق های شعر غنایی از مدح، تغزل، مرثیه، شکواییه، حبسیه، معما، مناظره، طنز، هزل، هجو، خمریه، 

 (339: 4934انوشه، )منقبت، نوحه، شعر عرفانی، وصف، شهر آشوب، وصف جشن های دربار، و ماده تاریخ را نام برده اند 

، رثاء، مدح، نعت، منقبت، هجا، طبیعت ستایی، فخر، عقاب، اعتذار، احساسات زنانه، (نسیب)صف، مفاخره، غزل گروهی هم از و

 (443:  4914زرین كوب، )های ادب غنایی نام برده اند ، وصف شراب و حبسیات به نام گونهلذت جویی و اغتنام فرصت

 ویژگی های دسته بندی ادب غنایی

ا رعایت نکرده یا از اند برخی موارد رهایی كه مطرح كردهدیبناند در دستههای ادب غنایی پرداختهونهبندی گكسانی كه به دسته

 .كنیمها اشاره میاند كه به برخی از آنقلم انداخته
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ه اجتماعی در پدید آوردن جلوه های تازه ادبی كمتر دیده شد –در این تقسیم بندی ها نقش موثر زمان و تحوالت سیاسی  -4

خبری نیست كه در این صورت منتقد ادبی بخشی ... است مثالً در بسیاری از این دسته بندی ها از شعر زنانه، غزل سیاسی و 

 .وسیع از كاركردهای ادبیات آفرین را نادیده گرفته است

باقی ... عجم و پای بندی به مرزبندی های سنتی هم موجب شده است برخی ادبیان هم چنان در حال و هوای مباحث الم -2

بمانند در حالی كه در ادبیات معاصر و به دالیل گوناگونی از جمله رشد سرعت ارتباطات و تنوع رسانه ای حوزه فرهنگ و اطالعات 

و نیز نزدیک شدن جوامع به یک دیگر، شگردهای بیان احساس كامالً با گذشته فرق كرده است حتی آنجا كه انسان پای به وادی 

اصالت وجودی خویش نهاده است از گونه ای احساسات سخن به میان می آورد كه با همه قابلیت نقد كردن نمی  ماده گرایی و

 .توان از آن فارغ شد

همه ادیبان و منتقدان ادبی از نقش احساس و عاطفه در ادب غنایی یاد كرده اند اما برخی آنان به هنگام برشمردن گونه های  -9

ی همیشگی را سپرده اند و حتی گونه هایی را كه جنبه تفننی و سرگرمی دارد و محصول حاكمیت ادب غنایی همان مسیر سنت

است مانند لغز و ماده تاریخ و معما به جای برشمردن در گروه ادبیات تفننی در ذیل همین ادب غنایی  3« ادبیات قهوه خانه»

 .هم دیگر ضروری و شایسته است آورده اند در حالی كه واقعاً جداسازی ادبیات غنایی و تفننی از

 گونه های جدید ادب غنایی( ج

 كنیم اند، بیان میمعاصر ما جایی برای خود باز كردهدر ادبیات ها توجه شده است وی از ادب غنایی را كه كمتر به آنهااكنون گونه

 شعر زنانه -4

به شکلی تقریباً  استثنایی و موی شکافانه آنجا كه سخن . نیستدر بیشتر منابع مربوط به ادب غنایی از این عنوان نامی در میان 

 (432:  4934زرین كوب، )سخن به میان آمده است « عشق زنانه»از عشق به معشوق و خرید و غالم در میان بوده است از 

و ( همو، همان)« انده كردهع عواطف جنس مخالف را ترجمزنان شاعر هم كه غزل سروده اند در واق»البته با تاكید بر این نکته كه 

شعر زنانه در ادب فارسی ما ( همو، همان)« دهدرنگ زنانه عمیقی به شعر معاصر می»سرانجام صحبت از فروغ به میان می آید كه 

 .یابداحساسات خویش می سرایند ادامه میبا پروین اعتصامی آغاز می شود و به دختران جوان امروزی كه شعر در حال و هوای 

زنانه می تواند البته در كنار بیان احساسات عاشقانه و سرشار از دوستی از دیگر جلوه های بیان احساس هم بهره مند باشد  شعر

های اخالقی او شعرش را شقانه هم در خود ندارد اما نصیحتمثالً پروین اعتصامی شاعری است كه شعر زنانه او یک بیت عا

 :رایدسكرده است كه مشفقانه می« مادرانه»

 (431:  4933پروین، )ز مادر است میسر بزرگی پسران   همیشه دختر امروز مادر فرداست

نیز شعر زنانه می تواند تفسیری از عصیان و بی پروایی های زن معاصر باشد كه فروغ فرخ زاد طالیه دار آن است كه توانسته است 

شمس لنگرودی، )« ند اجتماعی امروز را به دست تاریخ بدهدهمین گمراهی ها و خطاكاری ها، گویاترین و روشن ترین س»با 

 (332: 4913كوب، زرین)است « زن تا تأمل فلسفی مردپیمودن یک مسیر سریع از گناه »به هر روی هنر فروغ ( 2/219:  4913

پیش روی خواننده قرار دهد، ، زنانه و مادرانه را در طی چند دهه عمر شاعر زن های دخترانهاند انبوهی از تجربهشعر زنانه می تو

های خام و ابتدایی ورود دختر به اجتماع تا رسیدن به لحن سرشار از دلسوزی و همراهی یک مادر تجربهشعری حاوی نخسین 

آغاز می شود ( 24:  4934سیمین، )« قوطی سرخاب»شعر او از . سیمین بهبهانی نماینده چنین حالتی در گستره شعر زنانه است

 .ادامه می یابد( 144همو، )ازمت وطن می س»و تا 

شعر زنانه در مسیر بیان احساس خود از جنس مخالف حتی شوهر هم به انتقاد یاد كرده است كه نمونه اعالی آن ژاله قائم مقامی 
 .است 6

ا به هر روی نیست ام( و حتی یک بار مصرف)شعر زنانه آنجا كه در دست دختران جوان می افتد چیزی جز بیان احساسات زودگذر

به سبب نقش و تاثیرگذاری اش در میان جوانان و به ویژه دیدگاهی كه دراین گونه اشعار مسبت به جنس مخالف ابراز می شود 

 .روندز این كاركرد دخترانه شعر زنانه به شمار میشایان توجه است شاعران جوان چون مریم حیدرزاده نمونه ای ا

 شعر جنگ-1
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نبرد و رزم میان قهرمان و ضد قهرمان در مقوله ادب حماسی جای می گیرد ، آثار به جای مانده از جنگ و  اگر یاد كرد از جنگ و

اند حاوی نکاتی است و مشکالت جنگ را از سر گذرانیده هااند و احساس خاص آنها كه دشواری رفتار كسانی كه از جنگ برگشته

 .كه مناسب با ادب غنایی خواهد بود

كه  -های رو در رویی دو قهرمان از مقوله ادب حماسی باشدر لحظههایی مانند داستان رستم و سهراب هم اگاستاناز این رو در د

كشته شدن سهراب و مویه رستم بر بالین او گونه ای بیان احساس در خود نهفته دارد كه تقسیم بندی و یاد كردن از آن -هست

 .بی ارتباط با ادب غنایی نیست

آمیز به خاطرات آن مفاخرهوزی یا شکست پس از جنگ، از خاطرات جنگ با شور و احساس یاد كردن و نگاه بیان احساس پیر

راست  .تواند در ادب غنایی مورد توجه واقع شودمیمقطع داشتن و حتی بیان احساس تردید نسبت به وقوع یا تداوم هر نبردی 

 .معاصر نگاه عاطفی نسبت به پدیده جنگ و آثار آن كامالًمشهود استاین است كه در شعر های مربوط به دفاع مقدس در ادبیات 

بیان احساس در شعر جنگ همین بس كه در تاریخ ما پس از جنگ های مغول و تیمور و نادر و ایران و  در تازه بودن این شیوه

عر معاصر این رویه كامالً جایی برای ادبیات ما از بیان احساس در باب نوع جنگ و آثار آن برخوردار نیست اما در ش. . . روس و 

 .خود باز كرده است

 :به این نمونه ها دقت كنید

 نوشته ها جان گرفت خطوط فریاد شد               آزاد شد  هویزه    شد    آزاد   حمید -

 (149: 4934سیمین،)ز سر به سامان رسد ز نو به بنیاد شد              تا كار تو   وطن چه سرها به خاک فتاد

 آن دست های گمشده در سنگرت كجاست              كجاست می آیی ای دالورم اما سرت  -

 1( عباس باقری)در خاكریز معركه سنگرت كجاست  چشمی كه بوسه گاه پدر بود همچو مهر

 و با هزار غم و دردسر بزرگ شدیم              شدیم   پسر شدیم و بدون پدر بزرگ -

 3( بیژن ارژن)سفر رسیده و ما با سفر بزرگ شدیم               در به دری    و آوارگی و   بود  و جنگ

 شعر ترس و هراس -9

ده درمیان باشد كوشش بی آنکه هدف القای ترس و هراس عمدی به خوانن -در این شیوه كه بیشتر مخصوص رمان و داستان است

 .های زندگی بی ترس و هراس نزیسته استهدرآید كه در برخی از بره هایی تازه از احساس آدمی  به نمایششود جلوهمی

كند از هزار توی ذهنیات روشنفکران سرخورده و های هراس آلود را خلق میداستان در همان رمان و داستان هم نویسنده آنجا كه

 .سخن گفته است( 213:  4936سعادت، )هراسان

ساس رنگارنگ خود را نشان داده است از شاعران درباری كه چشم به صله ها و پاداش واقعیت این كه در شعر سنتی ما كه بیان اح

ها دارند چه انتظاری داریم كه از هراس ها و نگرانی ها سخن بگویند و آن را به تصویر بکشند نیز در شعر عاشقانه  فارسی هم 

ه اتفاق خواندن چنین موضوعاتی در شعر نهایت ترس و هراس عاشق گرفتار رقیب شدن و معشوق را از دست دادن است ك

 .عاشقانه لذت بخش هم هست و به خواننده هیجان می دهد

رسد در این دهه های اخیر و با توجه به گسترش تنوع آمیز صنعت سینما، شعر ترس و هراس هم مورد توجه شاعرانی به نظر می

 .پیوند شعر با سینما هم دیده می شودقرار گرفته است كه درمجموع های شعر آنان اتفاقاً رگه هایی از 

و ژانر وحشت در عالم سینما ها رمان عامه پسند و پاورقی روزنامهتوانیم شعر ترس و هراس را با ادبیات پلیسی در كتاب های می

 .در ارتباط بدانیم

 تو چیزی نفهمیدی  ومن هم مطمئن بودم كه     شدم چیزی   نپرسیدی سپس ساكت   و می ترسم -

 خندیدی بهت  در   باز  تو  شد و  ساكت لبم     می آید  كه  می ترسم    از مرگ  من  كه  نفهمیدی

 كه من آماده ام شکل همان وقتی كه می دیدی    نا ممکن  نه این كه رگ زدن كاری است در آن سوی

 شدم در رقص چرخیدی كه من آماده ام ساكت   مرا در خویش پوشانده است           وحشت  نه این مرگ از 

 كه تو چون سیم تابیدی  هستم ولیکن صیرفی     صوفی ها  لحن    با    می كند    سالمت   ابو یحیا 

 باز ترسیدی گفتی  تو   مبهوتم من كه   برای      سرپناهی هست؟ در آن سو   آیا   بهشت  یا   جهنم
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 از شدت ادراک لرزیدی  شد  چه  پرسیدی تو      بخشدنمی     را   ما     خدا      ابو یحیا   و لرزیدم 

 و می ترسم سپس ساكت شدی چیزی نپرسیدیبعد از آن             و   گفتم  من  نیز   دوزخ به   را  ما   خدا

 (63: 4939خورشاهیان، )

می بیشتر خودنمایی می در شعر هراس مسائل با موضوع مرگ، خودكشی، تنهایی، عالم ارواح، تاریکی، وهم  و موجودات وه

این شیوه بیان احساس در نوع خود در ادبیات سنتی ما سابقه ندارد كه هم داستان نویسان و هم شاعران معاصر با آگاهی از .كند

 .این موضوع كوشش كرده اند تعابیر و تصاویری تازه و بی تکرار بیافرینند

 آرزومندی و آرمان گرایی-1

نگرش آرمانی آنان به زندگی انسان و سیر در عالم  -در كنار دیگر ملت های جهان -دب فارسیاز ویژگی های ممتاز شاعران ا

 .آرزومندی و رسیدن به وادی دست نیافتنی هاست

اهای اند دیگر شاعران از آرزوهای بزرگ و رویمطامع دنیایی بوده در ادبیات سنتی فارسی جز شاعرانی كه درخدمت اهداف و

اند كه اقدام كرده 3«پشت هیچستان»ای دست نیافتنی و آرمان شهر در اند و حتی ترسیم جامعهد كردهسازنده و امید بخش یا

 .های قوی و غنی بیان احساس نیستخالی از رگه

های شعر دنیایی و دور شدن از جاذبه های نان و ندكی فاصله گرفتن شاعران از شاخصتجربه تاریخ ادبی ایران نشان داده است ا

 .كافی بوده است آنان از آرزوها و رویاهای خویش سخن بگویند و مردم را در آن شریک بدانندشهرت، 

های آرزومندی است كه در ادب فارسی بسیار مورد یکی از بهترین نمونه( 219: 4961،مولوی)شعر معروف موالنا با ردیف آرزوست؛

از میان كان ومکان آرزوی اركان ‹‹ ›› شیر خدا و رستم دستانآرزوی ‹‹ ›› آرزوی آوارگی كوه و بیابان ››توجه واقع شده است 

ها و نمودهایی است از آرزومندی های شاعر كه به یمن عشق چنین حاالت نشانه. . .  و ‹‹ ورت ایمان دیدنآرزوی ص‹‹ ›› داشتن

رهنمون ‹‹ اقلیم عشق›› به  واطواری برایش پیش آمده است هم چنان كه هاتف اصفهانی هم در آرزوپروری های خویش خواننده را

 :می شود  كه جایی است رویایی كه در آنجا فقط می توان همه آفاق را گلستان دید

 وآنچه نادیده چشمت آن بینی              آنچه نشنیده گوشت آن شنوی

 پای بر فرق فرقدان بینی   گدای آنجا را     و پا    بی سر

 بر دو كون آستین فشان بینی                          هر یک را    گاه وجد و سماع 

 (94: 4914هاتف،)      

كسی كه مثل ››دهد فروغ فرخزاد در شعر رنگ و آب تازه ای خود رانشان می در شعر معاصر این آرزومندی و آرمان گرایی البته با

اندازد آید و سفره میاین كه كسی می از از رویاها و آرزوهای خویش هنرمندانه و معصومانه سخن گفته است‹‹ هیچ كس نیست

 (931: 4939فروغ،. . . )كند و قسمت می. . . بت سیاه سرفه را و نان را، پپسی را، باغ ملی را، شر

كه درک  و آرزوها و رویائی است( 342:  4931شفیعی كدكنی، )« گریز به دنیایی با مرزهای نامشخص»سهراب سپهری هم شاعر 

و رهنمون حدیث آرمان گرایی رو ‹‹ پشت دریاها›› ای از زندگی به خواننده می دهد روایت شاعر از تازهو شنیدن آنها احساس 

 :و شهرگمشده ای است كه جستجوی آن سر شار از احساس و شور و امید است شدن به سوی مدینه فاضله

 پشت دریاها شهری است

 كه در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحر خیزان

 (964: 4911سهراب سپهری، )وارث آب و خرد و روشنی اند   شاعران 

 شعر خوش باشی و اغتنام فرصت -0

كه هم ‹‹ ساقی نامه››و ‹‹ خمریه سرایی››شناسیم مانند را می‹‹ شراب›› عنوان بر آمده از  بندی شعر غنائی، یکی دودر دسته

دهد اما در این و عرفانی او به ساقی را نشان می های احساسیسکر آورنده در بر می گیرد و خطاباحساس شاعر را نسبت به این 

 .دسته بندی كمتر به احساس و اندیشه برآمده از گرایش به ساقی و شراب سخن به میان آمده است

است درست است كه یک حد ( حتی مستی عرفانی)رسیدن به روحیه لذت جویی و اغتنام فرصت، از نتایج قطعی گرایش به مستی

شد و مربوط می( 434: 4914زرین كوب، ) ‹‹ابیقوریان و كسانی كه تمایالت اباحی داشتند و زندقی›› جویی به راه و روشاین لذت
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حتی روحیه حاكم بر رباعیات خیام را هم ناشی از همین حس و حال می دانستند كه بر این اساس برخی از ادبیان، حافظ را از 

 ذكاوتی،)ه انسان را به غنیمت شمردن لحظه های عمر بی بازگشت فرا خوانده است این جهت رهرو فکری خیام دانسته اند ك

 :بیت هایی مانند( 426:  4931 

 (432ص )كاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  بنشین بر  لب جوی و گذر عمر ببین 

 (994ص )دانیحاصل از حیات ای جان این دم است تا              قدر كه بتوانیوقت را غنیمت دان آن

 .در غزل خواجه شعرهای خوشباشی و لذت جویی هم این مصداق ها را دارد

 فراغتی و كتابی و گوشه چمنی  دو یار زیرک  و از باده كهن دو منی

 (993ص)اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی  من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

... ادر نادرپور، رهی معیری، عماد خراسانی، سیمین بهبهانی و حسین منزوی و در شعر معاصر برخی اشعار مانند فریدون مشیری،ن

كیف ونشاط پرسه ن باشد تا واقعاً در عالم خوشی وای بیان مضموتواند گونهخورداراست كه دربهترین حالت میاز این ویژگی بر

  . زدن

 مرگ اندیشی-6

نشده است در حالی كه شاعران گوناگون بر اساس باور و نگاه خود به در سراسر ادب فارسی به این شیوه بیان احساسی توجه 

 :قاعدتاً نگاه ها به مرگ دو گونه است. اندن مادی و اخروی، از مرگ یاد كردهجها

 نگاه مثبت و عرفانی: الف

اند و عف عارفانه كردهسرشار از شور و شهای خود را اندیشی های عرفانی مرگی از منش ودریافتدراین بخش شاعران با بهره مند

 .راست و صریح در برابر مرگ قد علم كرده اند و از آن نهراسیده اند و آن رابه مبارزه طلبیده اند

 :نمونه اعالی این شکل از نگرش به مرگ در غزلیات مولوی به دید می آید تا آنجا كه گفته است

 چو مردید همه روح پذیرنددر این عشق              بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید -

 كزین خاک برآیید سماوات بگیرید             مرگ مترسید  وزین  بمیرید بمیرید 

 (263ص)چو زندان بشکشید همه شاه و امیرید    پی حفره زندان   بگیرید  یکی تیشه 

 .هراسی ندارددر شعر معاصر سهراب سپهری هم همین روی كرد را به مرگ دارد در مرگ اندیشی خود از مرگ 

 ونترسیم از مرگ

 مرگ پایان كبوتر نیست

 مرگ وارونه یک زنجره است

 مرگ در ذهن اقاقی جاری است

 (236: 4911سپهری، )مرگ در آب  و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

 (حتی عبرت آمیز)نگاه  منفی و هراس آلود( ب

شود كه برای آدمی چندان خوشایند نیست برخی دو بیتی یایی و از دست دادن عزیزان یاد مدر این نگرش از تلخی مرگ و جد

 :های بابا طاهر حاوی چنین نگرشی است

 به درگاه خدا نالم همیشه   درخت غم به جانم كرده ریشه -

 (41ص)اجل سنگ است و آدم مثل شیشه   بدانید  دیگر    نزدیک    رفیقان

 :در رباعیات خیام هم بی اعتباری دنیا و حضور  بی هنگام مرگ یاد شده است 

 كردم همه مشکالت را حل  تا اوج زحل  سیاه  گل  از جرم 

 (66ص)هر بند گشاده شد بجز بند اجل   بگشادم بندهای مشکل به حیل

بودن سرنوشت انسان و ختام گرفتن كار آدمی با خوشبختانه در دید داوری شاعران ادب پارسی مباحث پوچ گرایی و بی سرانجام 

مرگ و نبودن جهان دیگر چندان به چشم نمی آید و البته هنر شاعران ادب پارسی عبرت دادن از مرگ و جدایی به ناچاری است 

 .كه از آن گریزی نیست
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رف با دیدن گور دشمن خود و سعدی در بوستان از مرگ یکی از دو نفری سخن گفته است كه میانشان كدورت و نقار بود و ط

 :بدن از هم فرو پاشیده او، دلش به رحم می آید و طلب غفران می كند

 سر از كبر بر یک دگر چون پلنگ   میان دو تن دشمنی بود و جنگ 

 كه بر هر دو تنگ آمدی آسمان   رمان   حدی    ز دیدار هم تا به

 (431: 4963سعدی،)                                                                                                         

ای برای نمردن فراهم كرده شود و این كه هر كس بهانهآور میاستاد حمیدی شیرازی هم در شعر خود نگرانی مردم را از مرگ یاد

 :است

 هان بر پی بهانه گری استبنای عمر ج              بهانه هاست بر این زیستن كه مسخره است -

 هنوز بار به جای است و وقت باربری است   خردند  كودكان و  است   خراب  خانه  هنوز

 بر این یتیم كه دنیاست ظلم بی پدری است   بزرگ    فکر   فنای  و  عمر   گرفتن  طالق

 یکی كه مردن من مردن كالم دری است    به ماندن مرا چو خلق و از آن  بهانه هاست 

 (24:  4944حمیدی،)

 جانور سرایی- 

ر توانست از حصار باورها و عرصه شعر فارسی از روزگار مشروطه به این سو شاهد هستیم، شع ای كه دربا تغییرات گسترده

یی خصوصی تر و ری و حتی در فضاهای سنتی مردم بیرون آید و به شاعر این توان و امکان را بدهد كه با صمیمیت بیشتتصویر

كمتر خبر داریم؛  -به نسبت امروز -های عاطفی  شخص شاعرانید در شعر سنتی معموالً از احساستر شعر بسرادوست داشتنی

پنهان شده است اما در شعر معاصر شاعر این ( كلیشه ای)عالیق  و سالیق و باورها و دیدگاه های انان پشت عبارات مرسوم تکراری

 .ال را دارد كه حتی در باره كبوتر یا گربه خانگی اش شعر بسرایدمج

از این رو گونه ای از بیان احساس را شاعر در گفتگوها و سرگرم شدن هایش را با حیوانات خانگی بروز داده است گنجشک های 

ا كرده اند گاهی اوقات هم شاعر از در شعر اینان فرصت مطرح شدن پید. . .  خانه حمیدی شیرازی، كبوترهای خانه استاد بهار و 

آن جاندار به نام یک نقاب و نماد و سمبل استفاده كرده است و حرف های جدی خویش را مطرح كرده است مانند آنچه شاملو و 

 :دیگران انجام داده اند

 در بركه های آینه لغزیده تو به تو  ماهی گریز   ایگم شده  یقین  آه ای -

 (4931:993شاملو، )از بركه های آینه راهی به من بجو                من آبگیر صافی ام اینک به سحر عشق 

های ها و تلخیها و ستمناكامیدیگر مقایسه كند و پرده از (حیوان)شود خود را با جانداریدر یک شکل نادر هم شاعر مجبور می

 .دكتر احمد علی رجائی بخارائی و مقایسه میان شاعر و خر نمونه اعالی آن استمسیر زندگی اش بردارد كه شعر خواندنی استاد 

 وندر بهای مشت جوی بار می كشی                     ای خر كه بسته اند به گردونه ای تو را

 نام حمار یحمل اسفار می كشی              نام من است اشرف مخلوق و تو ز پی

 تنها نه بار دهر تو دشوار می كشی                رگاه حسنما و تو سخره ایم در این كا

 من خوار می زی ام تو اگر خار می كشی              من رنج می برم تو اگر بار می بری

 41فریادها به هر سر بازار می كشی               من لب ز بیم بر نتوانم گشاده و تو

 44. نز هم خواندنی استیاد كرد از جانوران در شعر معاصر با زبان ط

 شیطان سرایی -3

اند از زبان و بیان فرشته رانده شده از در گاه حضرت حق تعالی ران و نویسندگان بزرگ ترجیح دادهدر مقاطعی از ادب پارسی شاع

 .و تقدس هم سخن بگویند و جایگاه سابق وال حق او را مورد اشاره قرار دهند

گویی هم پیش رفته است البته نهایت ذوق و دقت نظر و هنر شاعران را در گرایی و كفركه گاهی با بیان خود تا مرز شطح این رویه

 .خود نهفته دارد

 :سنائی غزنوی در غزلی از زبان شیطان بخشی از این احساسات را طرح كرده است 
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 نه بودسیمرغ عشق را دل من آشیا  مودت یگانه بود  با او دلم به مهر و

 عرش مجید جاه مرا آشیانه بود  فرشته سپاه بود  بر درگهم ز جمع 

 آدم میان حلقه آن دام دانه بود  مکر خویش   در راه من نهاد نهان

 كرد آنچه خواست آدم خاكی بهانه بود  می خواست تانشانه لعنت كند مرا

 ودامید من به خلد برین جاودانه ب  اندر آسمان    بودم معلم ملکوت 

 ( 314: 4964سنایی، )       

 :در شعر معاصر این نگاه به شیطان با تفاوت هایی همراه است 

 به دنیا خیمه زد چون وصله ی ناپاک اهریمن  بی باک اهریمن  آسمان  راه رسید از كوره  

 مناهورا را چو صیدی بسته بر فتراک اهری             سوار اسب لم داده است با لبخند زهر آگین 

 و صدها بوسه زد بر شانه ضحاک اهریمن  آهنگر   پندار  از    دزدید   را  نیزه  شبانه 

 كه روی چاه را پوشانده با خاشاک اهریمن  خوب می دانم اما  است   باز  راه ها   تمام

 اگر می كرد آن شب سجده ای بر خاک اهریمن             خدا را این چنین در زحمت دوزخ نمی انداخت

 42(حسن قریبی)         

 شعر اعتراض -3

شعر اعتراض در واقع بازتاب آزادگی و صداقت شاعر در طول تاریخ ادب فارسی است و از آنجا كه موانعی مانند گرایش به دربار، 

به . اعتراض سراغ داریمكرده است كمتر نمونه ای از شعر را در آزادگی با چلش روبه رو می شاعر... توجه به نیازهای حقیر روزانه و 

راستی در ادب فارسی چند شاعر از گونه ناصر خسرو توانسته اند با تحمل رنج غربت و آوارگی بر سر خواص جامعه خویش فریاد 

 برآورند؟

شکوه و شکایت از دردهایی است كه شاعر متحمل شده »در بث الشکوی سخن از . شعر اعتراض آن سوی سکه بث الشکوی است

كند كه درد هست اما در شعر اعتراض او فریاد می زند كه چرا درد یعنی شاعر بیان می( 942:  4934ی وی بجنوردموس)« است

  49. رسانید( و نه زودتر از آن)هست كه از این جهت باید سابقه شعر اعتراض را به دوره مشروطه 

 (3: 4933سیار،  –مهدی نژاد)« گاه اجتماعی است های اقتصادی وخواهی و رفع تبعیضجه شاعر عدالتكانون تو»شعر اعتراضدر

 :هادهه اخیر است مانند این نمونهدو سه  –به معنی تازه آن  –با این وصف محور زمانی شعر اعتراض 

 نان شرف از سفره های آرزو خورد        گلو خورد            امروز شاید باید از خون -پی

 (426: همو، همان)رنگ وبو خوردای بیجریمه شدمی ای كاش                 رادست ها   ذهن   پر كرده    ریا  بوی 

 روی سطح مرگ ما پلکان درست شد           درست شد          باز از استخوان ما نردبان -

 (411: همان )هر چه از طالی ما دیگدان درست شد              غزل نگفت     یک نفر به اعتراض یک هجا 

 : نوشت

نامه ادبی ذیل شعر یغمایی، موضوعی به نام شعر زنانه از قلم افتاده است ولی معمار و خمریه و برای نمونه در فرهنگ -4

 (339ص)نوحه یاد شده است

پس از پایان سخنرانی نگارنده با ( 4963شهریور )در همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد -2

 .زنانه معاصر برخی از همین ادیبان سنتی منکر چیزی جداگانه به نام شعر زنانه بودندموضوع بررسی شعر 

 234تعبیر معروف سهراب سپهری، هشت كتاب ص -9

های بیهوده و سرگرم رقابت منظور از ادبیات قهوه خانه ای كاركردهایی از سر هوس و رفع بیکاری و سرگرمی و پناه بردن به-4

 .مانع بروز خالقیت در آثار ادبی ما شده است( ویژه از صفویه به بعدبه)اطعی از تاریخ ادبیات ایرانمقای است كه در كننده

 .مادر استاد حسین پژمان بختیاری شاعر معاصر-3
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 :گیرینتیجه

 دهد كه ادب فارسی و گستره غنایی نشان می مرور شعر و

 .اندو برخی دیگر به حاشیه رانده شده اندایی بیشتر مورد توجه بودهشعر غن هایگوناگون شعر فارسی برخی از مصداقدر ادوار -4

 .گیری ادب غنایی داشته استو اجتماعی تاثیری مستقیم بر شکل های سیاسیدگرگونی-2

های شخصیت خود، ظهور ن جلوهكنار نهادن تعبیرات تکراری و همیشگی و رسیدن شاعر به صمیمیت خاص در نشان داد-9

 .زه از ادب غنایی را رقم زده استهایی تاگونه

چنان ه شعر فارسی منطقی و درست است همهایی دیگر از ادب غنایی در آیندهگیری گوندهد كه انتظار شکلتجربه نشان می-4

 .كه برخی گونه های كنونی رو به افول خواهد نهاد

 .به آن اضافه شود (. . .شعر زنانه و )هایی از قلم افتادهی نیاز به باز بینی دارد تا گونههای موجود از شعر غنایبندیتقسیم-3

از ادب غنایی جدا ( مانند لغز و معما و ماده تاریخ)های ادب تفننی كه معموال جنبه سرگرمی داشته و داردضرورت دارد گونه-6

 .شود و ذیل عنوان ادبیات تفننی بررسی شود
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