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 چکیده

هـا  شـعر    یکی از جریـان  غزل نئوکالسیک ـ که با ظهور شعر نو، در شعر کالسیک ایران ایجاد شد ـ  

ـ شود محسوب میمعاصر   ،هـد  سـرایندنان پیاـ ان  ن    .ه اسـ  که تا امروز همچنان پویا و مورد توج 

بـه شـعر    این جریان شعر  از امکاناتی که شعر نـو  .وز بودتی غزل با اقتضائات رهم ان ساختن قالب سنّ

ه خود نیز ابعاد  نوین در غزل ایجاد کردو  هبهره برد ،هافزود در سطوح بیان، زبان و عناصر ادبی ،فارسی

کـه بـا    اشـاره کـرد  غنایی و حماسـی در غـزل نئوکالسـیک     ادبی ات تلفیقتوان به می از  ن جمله اس ؛

ا  به نان غـزل  دبی تازهساز ایجاد جریان ازمینه مغایرت دارد و ،شده از انواع ادبی هائبسیار  از تعاریف ار

نیـر  از  بهـره »ة اسی در غـزل نئوکالسـیک بـه دو شـیو    غنایی و حم ادبی ات تلفیق .ه اس شد حماسی

ژوهش شود که در این پحاصل می، «ماهی  حماسی غزل نئوکالسیک» و« ها  حماسیمایهنمادها و بن

 .روده تفصیل پیرامون  ن سخن میب
 

سـیمین  ماهی  حماسی غـزل،  حماسی،  ، نمادها نمادپرداز  ،غزل نئوکالسیک: های کلیدیواژه

 .بهبهانی، حسین منزو ، محمدعلی بهمنی
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 مقدمه

ات  ک به موازات شعر نو درغزل نئوکالسی ایـن  . و نسـتر  یافـ   شـد  فارسـی ایجـاد    ادبیـ 

کـه در   جریان در واقع، نمودار سازنار  شعر کالسیک با اقتضـائات ادبـی روز جامعـه اسـ     

: 5831کـاظمی،  ) نـر شـد  ، جلوهشودمحسوب میپذیر متعادل و انعطا  قالبی که ،قالب غزل

ت و مغـازتت  از پـرداختن بـه معاشـ ا    تجدیـد حیـات غـزل اسـ ،    ة وراین جریان که د .(8

  .(72: 5831لی، حسن) خود دس  یافته اس ة ز جنس زمانبه مفاهیمی اصریح، فراتر رفته و 

ویـژه   نیـر  از نمـادپرداز  بـه   هـا  سـبکی غـزل نئوکالسـیک بهـره     یکی از ویژنی

در . ست ل قرار ن رفته اس ها  حماسی اس  که تا کنون موضوع پژوهای منمادپرداز 

ة هـا  نئوکالسـیک و حـوز   این م اله اهتمان بر  ن اس  که نمادهـا  حماسـی در غـزل   

سـیمین   از جملـه شـاعرانی   در  ثـار رو نمادها  حماسـی   ازاین .شودمعنایی  ن بررسی 

مداران غزل نئوکالسیک به حساب که از نا ـ  بهبهانی، حسین منزو  و محمدعلی بهمنی

 .بند  شدتحلیل و طب ه استخراج، د ـ ینمی

 

 پژوهش ةپیشین

ها  ساختار ، زبـانی  م وله را از جنبهاین  ،غزل نئوکالسیکة ها  ادبی در زمینپژوهش

سیر تحول در توان به میاز  ن جمله  ،اندمورد بررسی قرار داده اندیاه و محتواویژه  بهو 

اصـغر  از علـی  غـزل نـو  روزبـه،   از محمدرضـا  غزل فارسی از ماروطه تا ان ـالب اسـالمی  

غـزل معاصـر و   » لـی و از کـاوو  حسـن  « نـو ور  در غـزل  »بایر ، و م اتتی ماننـد  

بــه  در ایــن میــان. اشــاره کــرد پـور از محمــدکاظع علــی« نیــر   نهــا  شــکل زمینـه 

        و یــا پرداختــه ناــده یــا  ،نئوکالســیک لدر غــزبیــانی  عنــوان مبح ــی بــه ،نمـادپرداز  

هـا  مسـت یع و   لتحلیـ  ،دسـ  اسـ   در  زمینـه این  نچه در  شده اس  و تیتنها اشارا

  هـا  بـدع   تـوان  ثار نیمایی و سپید اس  که از  ن جمله می در نمادپرداز  غیرمست یع

پورنامـداریان،   ت ـی از  ان ابـر  اسـ   خانـه  از مهـد  اخـوان ثالـ ،    و بدایع نیما یوشیج

هـا   جریـان دستغیب بر پیا امان شعر نو،  مجموعه ن دها  منوچهر  تای و عبدالعلی

  را  پـور چـافی  از علـی حسـین   (5812) تا ان ـالب ( 5887)شعر  معاصر فارسی از کودتا 

   تحـ   از عناصـر  از این رو پـرداختن بـه نمـادپرداز  در غـزل نئوکالسـیک کـه       . نان برد

 .دـایـنمرور  میـ، ضشودزل محسوب میـدر غایی ـر نیمـشع انـجریر ـأثیـت
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 غزل نئوکالسیک شناسیسبک

 ارنـوعی برخـورد   ها بهسبکة ات همغزل نئوکالسیک از خصوصی ،شناسیاز دیدناه سبک

از  ،سبک هنـد   ، به شیوةسبک عراقی نظر دارد و در خیال ، به شیوةدر زبان اس ؛ م الً

 هـا  ترین خصیصـه از اصلی. (527: 5821روزبه، ) نیردبهره میمحسو  مضامین عینی و 

ساختار  ،این جریان، توجه به فرن بیرونی و نو ور  در سطح غزل اس  که در راستا   ن

 .زبانی  ن دس  نخورده باقی ماندـ  ذهنیة غزل و شبک

احسا  ة تر شدن عواطف شاعرانه، غلبت یع روحیات و عواطف فرد ، درونیثب  مس

 ،عنصر حس بر اندیاـه ة  ر احساسات شاعر و در نهای  غلبیأ ، ناامید  و پوچی بر دی

ف ـدان   تـوان بـه  اندیاـه نیـز مـی   ة در حـوز  .از دی ر خصوصیات غزل نئوکالسیک اس 

اعی و سیاسـی در زبـان   رواج مضامین اجتمـ سفی، عرفانی، تاریخی، ها  عمیق فلاندیاه

 .(582-06: همـان )کـرد  اشـاره  رمانتیـک  ة نمادین و همچنین نستر  مضـامین عاشـ ان  

 عاق رمانتیـک  »این . اس  کالسیک اغلب زمینی ـ بلکه شهر  ـ یز در غزل نئومعاوق ن

ـ از ن اه شاعر  متولد می« خیابانی  .رودفراتـر مـی   «ان مـدرن جهـ »نـدرت از   هشود که ب

 ،نیر  از نمادها  کهن بـا رویکـرد  تـازه و نمادهـا  ابـداعی نیـز      پرداز  و بهرهروای 

نئوکالسـیک   غـزل  در واقـع  .رد شددر فضا  غزل نئوکالسیک وا ،تت شعر نوتبع تحو  به

روند پیدایی و شـکوفایی شـعر   ة سرایی اس  که با مااهدن کالسیکحاصل تال  شاعرا

از و خود نیز به تـأثیر   برداشتند نان ،خویشة هم امی شعر کالسیک با پسند زماننو، در 

 :اذعان دارند ،ر این روندشعر نو ب
 یی اسـ  «نیما»جسمع غزل اس  اما روحع همه 

 

 

ــایی اســ     ــره تماش ــن چه ــق ای ــة تلفی  در  ین
 

 (51: 5822بهمنی، ) 

  بیـان  صراح چنانکه شاعر به. نئوکالسیک دانس توان مانیفس  غزل این بی  را می

و  اسـ   تلفیق کـرده  شعر نو به شعر فارسی افزوده، هایی کهغزل را با ویژنی ،کرده اس 

همچنین در جایی دی ـر  . ان دارده، اذع نچه از نذر این تلفیق حاصل شد خود به زیباییِ

 :نویدمی

ــزل  ــتان غ ــزانِ دبس ــل نری ــک  ن طف  این

 بالد لیکس  به سر دارد و می«نیما»چتر 

 بازناته اس  غریبانه به دامان غزل 

 ک اد  از پی باران غزلعطای می

 (58: همان)
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 پیشگامان غزل نئوکالسیک

تـوان بـه نـادر    میان می ن شدند که از شاعران بسیار  با جریان نونرایی در غزل همراه 

ــوچهر نیســتا   ــدکنی، من ــفیعی ک ــویی، ش ــماعیل خ ــادرپور، اس ــزل )نی ن ــران غ از مبتک

 .منزو  و محمدعلی بهمنی اشاره کردسیمین بهبهانی، حسین  ،(نئوکالسیک

ـ     بـا بهـره   سیمین بهبهانی   ع موسـی ایی کـالن،   نیـر  از زبـان محـاوره و نمـادین و توس 

پور، توانس  با ابـداع اوزان  به اعت اد علی ،و  .به غزل نئوکالسیک ناود ا  نویندریچه

را بـه خـود   « نیمـا  غـزل  »عروضی در جه  ایجاد فضا و سیاقی تازه در غـزل، عنـوان   

نیر  از دیالوگ فضا  سوررئال و بهره چنین اس هع .(00: 5831پور، علی)اختصاص دهد 

و  خطّـی ز سـرع  و از  تـش   ة ابتدا در مجموعـ  پیاین،عالوه بر ابداعات که و مونولوگ 

 ن را عـاملی بـرا  ت ویـ  محـور عمـود  غـزل       به روز ونمایان شد؛  دش  ارژنسپس 

 .روایی شد نیر  ساختار غزلِساز شکلها زمینهبعد که (761-516: 5821روزبه، ) داند می

از ة عـ و  در مجمو. حسین منزو  از دی ر شاعران تأثیرنذار بـر ایـن جریـان اسـ     
زنی را در غزل نئوکالسیک تبیین کنـد کـه از معاـوق در    ة ، توانس  چهرکهربا تا کافور

 عـر  روایـ  بـود    پـرداز  و حرکـ  در طـول و    فراتر و دارا  شخصـی   ،شعر نذشته

 .(80: 5831موسو ، )

خود، از ابعـاد نونـانون   ة متناسب با پسند زمانة ارائمحمدعلی بهمنی نیز در راستا  

بسـیار   ،ر ا  بهـره بـرد کـه مفـاهیع شـع     نونـه  زبان، تصویرساز  و بیان به: داننغزل م

 دانـد سه شـاعر را م لـ  غـزل نـو مـی      اینپور علی .نر شودتر جلوهو صمیمی تر امروز 

 .(00: 5831پور،  علی)

 

 نمادپردازی

 نمادپردازی در غزل نئوکالسیک

ل، امکـان واژنـانی زبـان را بـرا      عنوان سمب عناصر طبیع  بهویژه  استفاده از نماد و به

ملهـع از   افزاید و از سویی دی ـر بیـان معـانیِ   ی میات حس ان مفاهیع شعر  و تجربیبی

. سـازد تر مـی تر و عمیقطبیع  و زندنی را از طریق خود عناصر طبیع  و زندنی سهل

ـ     .نیمایی اس   شعر نوة ها  سبکی و برجستنمادپرداز  از ویژنی ه نیمـا بـا اعت ـاد ب

د شعر در بیان ح ایق اجتماعی، از نمادها  نه بـرا  بیـان   جریان طبیعی بیان و نیز تعه 

کنـد و از  ات ملمو  زندنی اسـتفاده مـی  واقعی  مفاهیع انتزاعی و ذهنی، بلکه برا  بیان
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فسـیر و تأویـل  ن را نیـز فـراهع     امکـان ت  سیر عالوه بر عمق بخایدن بـه شـعر،  این م

  .(528: 5835پورنامداریان، ) کند می

عنـوان نـوعی بیـان     بـه  ،شایان ذکر اس  که نمادپرداز  عالوه بر ن ش ادبی در شـعر 

نرف  و نوینده سیاسی نیز مورد استفاده قرار می اجتماعی و در رویکردها غیرمست یع 

شب، پرنـده،  از  ن جمله اس  نمادها  . ساخ مصون مینیرها  حکومتی واز نرف را 

 .ع  در شعر نودی ر عناصر طبیهمسایه، کاتزار و 

برا  هم امی با اقتضائات روزنار خویش  غزل نئوکالسیک ،که پیش از این  مدچنان

تـوان  ن   نوعی مـی  کرده بود، بهره برد و بهفارسی ایجاد  ادبی ات از امکاناتی که شعر نو در

ـ  نیـر  از  بهـره  .شـد  درا فرزند  دانس  که از  میز  غزل سنتی و شعر نو نیمایی متولّ

و  شـد  وارددر غزل نئوکالسیک  ،تبع شعر نو بههاس  که نیز یکی از همین ویژنیها نماد

 :شود یمخود به دو بخش ت سیع 

 

 بهره گیری از نمادهای تازه و ابداعی .الف

تبـع   ا بهدارند تبر بهره از نمادها  خودساخته و ابداعی دارند سعیدر این م ان، شاعران 

علی در ایـن میـان محمـد   . ه متبادر کنندیر  تازه را به ذهن خوانندمفاهیع و تصاو ، ن

نیرد؛ و همین می ها  ابداعی بهرهاز نماد ،سرایان نئوکالسیکی ر غزلبهمنی بیش از د

 :از  ن جمله اس  .شودت غزلیاتش محسوب مییکی از ن اط قو 

 چـون  ن ی اسـ  کـه بـا مفـاهیمی     نماد دورویی، ناراستی و دونا: صورتک/نقاب

 .  نیز همراه اس کتمان کردن و نوعی هرا  از بروز واقعی کار  و پنهان

 پوشـی اینک این تو کـه چهـره مـی   
  

ــی   ــا کــه ب ــن م  ن ــاب شــدیعاینــک ای
 

 (87: 5830بهمنی، )

ــی   ــد  دم ــ  نکنی ــ  وحا  زاده اس
 

ــ     ــاده اس ــابش افت ــا ن  ــره ف   از چه
  

 (36: 5822بهمنی، )

 مفـاهیمی چـون معاـوق، خـود شـاعر و       بـا  شـاعر اسـ  کـه    همـزاد   نماد : غزل  

 .خوردپیوند می یز  که شاعر دارد،ترین چباارز 

 انزل به پا  تو دی ر سپردهـخود را غ
 

 ان اماب، ببر، ببرهرجا که دوس  دار  
 

 (31: همان) 
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 عـکنـ ر میـان هنوز و غزل فکمن زنده
 

 کنید، همین شعر، شاهد اسـ  باور نمی 
 

 (57: 5831، بهمنی) 

 و فروبست ی اس نماد محدودی : قاب  . 

 ها مسپارها،  یینهخود را به ذهن قاب
 

 ها تصویر خواهد شداین تو دنر در خواب 
 

 (511: همان)  

 بهره گیری از نمادهای شعر کالسیک با رویکردی تازه .ب

بـه  ز همان نمادها  شعر کالسیک سـخن  ها  نئوکالسیک ناهی اتوضیح  نکه در غزل

 بلکـه شـاعر در  ن   ؛نمـا  پیاـین  ولی نه بـا همـان کـارکرد کهنـه و نـ       ، یدیان میم

بیـان  فریند و از این طریق در تأثیرنـذار  بـر مخاطـب و    کوشد تا تصویر  نوین بیا می

 :هایی ت سیع کردتوان به زیرمجموعهاین نمادها را می .هنرمندانه کامیاب شود

 مذهبی ـ نمادهای تاریخی (5

اد، بـه کـار   عنـوان نمـ   بهمعاصر ها  تاریخی و مذهبی همواره در شعر  خصی وقایع و ش

 .شودن ن ریسته میکالسیک نیز از منظر  تازه به  در غزل نئو. اندرفته

 چه جا  من؟ که برا  فریب یوسف نیز
 

 و خواهد بـود ـا تـرداز، بـپ ـاه وسوسهن  
 

 (588: 5831منزو ، ) 

 رسـدیـ  میة تـارـلّـنهـا یکـی بـه قـت
 

 هر مرد پاشکسته که تیمور لنگ نیس  
 

 (33: 5831 ،سلمانی)   

 نمادهای عاشقانه و بزمی (7

 در غزل نئوکالسـیک  مد باتییبا بسا ،عنوان نماد به ها  عاش انه،منظومهها   شخصی 

 .اس  به کار رفته

ـ لیال دوبــاره قسـم  ابـن     الن شـد الس 
 

 ـران شـدعـاـق بزرنـع  ه چـه  سـان ح 
 

 (18: 5830منزو ، )          

 باید کدان کـوه تـو را بیسـتون کنـیع؟    
 

 و   مد ا  که این همه شیرین! ا  عاق 
 

 (133 :5831، منزو )        

     چاـع نیسـو،   قـد، : توصـیف معاـوق ماننـد   دی ر  در نمادها   ،هاشخصی  عالوه بر 

 :کندایی میـیک خودنمزل نئوکالسـازه در غـرد  تـیکروا ـنیز ب... و



 363/ های حماسی در غزل نئوکالسیکنمادپردازی

 دو چاع داش  ـ دو سبز بیِ بالتکلیف ـ  
 

 مـرد د بـود   چمن دریاکه در دوراهیِ  
 

 (527: 5822 ،منزو ) 

 (عناصر طبیعت) نمادهای طبیعی (8

هم ی نمادهایی هستند که در غزل جمله جمادات، نیاهان و حیوانات  اجزا  طبیع  از

 . شکار شده اس  یی متفاوت از شعر کالسیکمعناة و با حوزنئوکالسیک به نستردنی 

 صحرا   سمان خالی اس : نریس  تل ، که
 

 انـد هـا  مـاران  ها  در او چاعستاره 
 

 (30: 5831نیستانی، ) 

 ـردارـــ کـــاله را ب! ـرسـکــی متـه
 

 ما کالغـــان دنـر ع ــــاب شدیـــع    
 

 (81: 5831بهمنی، ) 

 نمادهای حماسی( 1

عنوان اصلی این پژوهش اس  که ـ ادها  حماسی در غزل نئوکالسیک  نیر  از نمبهره

بـه  ن  در ادامـه بـه تفصـیل     ومد چام یر  در غزل معاصـر برخـوردار اسـ     ـ از بسا

 .پردازیع می

 

 های حماسی در غزل نئوکالسیکمایه نماد و بن

ـ  ابتدا این عنوان جمع اضداد باشد؛ شاید در اب شـعر  چرا که تعاریفی که از نذشته در ب

شعر غنـایی را   .نمایدبا چنین تلفی ی متضاد می کامالً ،حماسی و غنایی ارائه شده اس 

ین شعر ، شـاعر بـه دنیـا     سروکار دارد و انر در چن ،اند که با عالع معناشعر  دانسته

ن قالـب چنـی  . به قصد بیان عواطف روحانی خویش یـا دی ـران اسـ     پردازد،بیرون می

 .که به بیان احساسات و عواطف شـاعر اختصـاص دارد   ل غزل اس اوة مضامینی در وهل

شعر غنایی شعر  اس  که حاصل لبریز  احساسات شخصـی اسـ  و   »به عبارت دی ر 

شـفیعی  )« ر داردپذیرنـده و متـأثّ   شـاعر اسـ  و سـراینده در  ن ن ـش    «ِ من»محور  ن 

بـر توصـیف اعمـال     نوعی از اشعار وصفی اس  که مبتنـی  ،اما حماسه .(2: 5827کدکنی، 

صی خود را در اصل ناه عواطف شخ هیچی اس  که شاعر پهلوانی و افتخارات قومی و ملّ

نـاه هنرمنـد   در این نوع، هیچ»به سخن دی ر  .(1ـ8: 5831صفا، ) کندروای   ن وارد نمی

 بـا چنـین تعریفـی شـعر     .(3: 5827شـفیعی کـدکنی،   ) «نویدخویش سخن نمی«ِ من»از 

غنـایی اسـ ؛    فضـایی نـرن و  »بنابراین فضا  غزل  ؛مغایرت دارد غناییحماسی با شعر 
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 هـا  درون و بیـرون و  هـا و عظمـ     درونی، سیر انفس، ستایش زیباییهالفضا  تأم 

 .(3: 5831سن ر ، ) «حال متفاوت با حماسه اس هر به

 در پـی ایجـاد فضـایی    ،هـا  غـزل سـنتی   اما غزل نئوکالسیک با عبور از چهـارچوب 

تتی کـه در غـزل   تحـو  ة کنار همـ  رو در ازاین. شده برا  غزل بود وت از تعاریف ارائهمتفا

معنـایی  ة  مـد و حـوز  حماسی در قالب غـزل بر غنایی و  ادبی ات در پی تلفیق ایجاد کرد،

 :این تلفیق در دو م ان  شکار شد سرایی در ورد؛وسیعی را در خدم  غزل

 

 یهای حماسمایه بن/ گیری از نماد بهره

مد بـات   بسـا  ،حماسـی  ادبی ـات  زل نئوکالسـیک بـا  مظاهر تلفیـق مضـامین غـ   یکی از 

بخاـی از نمـادپرداز  در    ،پـیش از ایـن  مـد   که چنان. نمادها  حماسی در غزل اس 

اسـتفاده از  . تـازه در شـعر اسـ     کالسـیک بـا رویکـرد     ادبی ات غزل نو،  وردن عناصر

 .نیردان جا  میی در غزل نیز در این م ها  حماسمایه بن

تـوان نتیجـه نرفـ  کـه بسـیار  از       ثار پیا امان غزل نئوکالسیک می با ن اهی به

 فرینش غزلی استوار شده اسـ ؛ و  ة ها و وقایع، دستمایشخصی  جمله عناصر حماسی از

هـا  عاشـ انه نیـز داخـل شـده و فضـایی تـازه در        پرداز ی در مضمونجالب اینکه حتّ

 امـروز  خاطبتوانسته نظر م ،زداییکه با نوعی  شناییاد کرده اس  جمغازتت عاش انه ای

غـزل نئوکالسـیک را   ة ابراین یکـی از دسـتاوردها  برجسـت   بنـ . را به خود متوجـه کنـد  

متفـاوت  حماسی در غزل دانس  که به ایجاد غزلی  ادبی ات نیر  از امکاناتتوان بهره می

 .ه اس انجامید و متناسب با اقتضائات روز

 های حماسی در غزل نئوکالسیکمایه ی نمادها و بنبررس

نئوکالسـیک وارد شـده و   نمـادوار در غـزل    ،و وقایع پیرامون  نها   حماسیهاشخصی  

  :ها  بدیعی شده اس پرداز محور مضمون

o سیمرغ 

 و دور از دستر  بودن نماد نایابی 

 هان، عاق؟ سیمرغ شد، کیمیا شد -: خنده نفتع که با

 نان حرفی م ر هس ؟ زج نم اته، دی راز این سه 

 ( 111: 5831بهبهانی، )



 323/ های حماسی در غزل نئوکالسیکنمادپردازی

  عد مکان و دور نماد بُ: سیمرغ و قا 

 ها  محالیهتو خویش راز اساطیر و قص 
 

 زنـه کاور سیمرغ و کیمیا ب ریـ ـر بـون 
 

 (08: 5835منزو ، ) 

 نماد صلح و دوستی 

 ونـا  زیته تکاپو  شاخهـب: رنـوتـکب
 

 رسد، نه م سیمرغ میقیا  من نه به س 
 

 (826: 5831، منزو ) 

  بلندهمتی جه  نیل به هد 

 کَنَـد با دیر و دور  از سفر  دل نمی
 

 ة سیمرغش  رزوس ـانـه  ستـی کـرغـم 
 

 (162: همان) 

 نماد وصول به کمال 

 شعر ـه بامع ناسته بودن ـ کبوترانه ب
 

 رده اس ـو سیمرغِ دی رن کـا  ِتـرا  قـب 
 

 (50: 5830 بهمنی،) 

 نر  و مکرنماد چاره 

ـ   ـاین ب  دـار رف  رسـتع و اسـفندیار مان
 

 ردـر نکـر و فسونش اثـز مکـرغ نیـمـسی 
 

 (110: 5831منزو ، ) 

o ضحاک 

 نماد ظلع و ستع 

 خواهدبا این همه ما را به کان خویش می
 

ـ    این اژدها  مار بر شانه ـ این روزنار 
 

 (577: 5822بهمنی، ) 

  نماد تر  و وحا 

 کرد ن مار میـه باز ، طنابی را تـب

 بستی، دو مار دروغین راچو بر دو  می
 

 «!ترسعاز این کار می»: نفتعمن  شفته می 

 «!ترسعمی! بردار»: نفتع کـهبـه فریـاد می
 

 : تو نفتی که

ـــع» ـــدن «!ضحاکـ ـــن از درد نالیــ  ، مـ
 

 

 «!ترسـع مـی ! ارجوانخـو ...  جابر، جبون، جانی»: که 
 

 (281: 5831بهبهانی، ) 
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 هـر   نماد پلید  و پـاکی کـه در هـر انسـانی وجـود دارد و درون      :ضحاک و کاوه

 نماد بیدادنر  و دادخواهی/ مجمع اضداد ساخته اس  را انسانی

 یی، یک روز، چوب بیرقع سازدو شاید کاوه
 

 

 همانند  به ظاهر، نرچه بـا ضـحاک دارن مـن    
 

 (18: 5831 و ،منز) 

 نماد ظلع و عدال  :ضحاک و فریدون 

  ن کاویانی درفش، در دس  ضحاک داد
 

 ن ش فریدون کاید، بر دو  او مار کرد 
 

 (110: 5831بهبهانی، ) 

نـوعی از   ن بهشاعر با استفاده از نماد ضحاک و فریدو ، یدکه از این شاهد بر میچنان

یوه در چنـین بـه همـین شـ    و  هم. سـ  ا کرده نالیهر جهان معاصر ها دوارون ی ارز 

  :کندها  عصر خویش، شکوه میجایی دی ر از غیب  فریدون
 ا  کوه، ا  بند ضحاک،  یا به یـادت هسـ   

 

 

 دستان چاتک، چرمین علع در دسـ ؟ زان چیره 
 

 خـوار تـاز ، کـاو را بـه پـادافره     کو  ن جوان
 

 

 و بنـدت بسـ ؟  ـراز ، در دیـفردنـه نـخل ی ب 
 

 (113: 5831هبهانی، ب) 

 مبارزه با  ناهی و ع لخوار  و خوننماد  :ا ضحاک و مارها  شانه 

 دو مار بود ـ ضحاکی ـ دو شاهرگ روان تا سـر   
 

 

 ز  نـاهع ـو  مغـ ـه بـپات، بان خونـوده کـنا 
 

 (115: همان) 

o تهمتن/ رستم 

 ار ول تــاری  معاصــر مــنش و رفتــنجــا کــه در طــاز   :یــاد تختــیرســتع و زنــده

حماسـی   ادبی ـات  در وار  اس  کها  ملمو  از زندنی پهلواننمونهپهلوان تختی  جهان

ن عنـوا  تجرن از نماد رستع به ، یدناه سخن از تختی به میان میهر، ایعخوانده و شنیده

 :شودنماد اعال  پهلوانی استفاده می

ــان  ــود و ج ــتمی ب ــرد رس ــانی ک  فا

ــرد  ــج و نب ــر درد و رن ــک عم ــد ی  بع
 

 از او نـــامی و ناـــانی مانــــــدتـــا  

ــتانی مانــد    ــ  و زان رفتــه داس  رف
   

 (118: 5831بهبهانی، )  



 321/ های حماسی در غزل نئوکالسیکنمادپردازی

 اعتماد و نیرنگ/ برادر نماد برادر  و نا :رستع و شغاد 

 چنان بزن که به رستع، شغاد زدزخع  ن
 

 ی که حیله بـر ج ـر اعتمـاد زد   ـزخم 
 

 (88: 5822بهمنی، ) 

 انجان کار  که ناخواسـته بـرا  انسـان     نماد :کاته شدن سهراب به دس  رستع

 .نماد حسرت و پایمانی بسیار اس  ؛اندوهی جانکاه به بار  ورد

ـ    د بردریـد ـدانسته بس پـدر، دل فرزن
 

 کار  که هیچ تهمتنی بـا پسـر نکـرد    
 

 (110: 5831منزو ، ) 

 نماد راستی و چاه، نماد حیله و نیرنگ و ناجوانمرد  اس رستع،  :رستع و چاه. 

 اسـ   (ع)دی ر نه همان محـرن اسـرار علـی   چاه 
 

 

 چاه مرنی اس  که پنهان به ره تهمـتن اسـ    
 

 (811: همان) 

 رفته و ناپایـدار    د ، شکس ، زوال، نابود ، شکوه ازدس نماد ناامی :مرگ رستع

 .ت و سربلند  و کامیابی اس عزّ

 ة زالـود و مویـه بـة رودابـریـدا  نـص

 رسید به ماهمیغبار و خون به هع از راه 
 

 نف که از تداعی تابوت و تهمتن می 

 نف وار انر چه همه از نیامدن میـس
 

  (108: 5831منزو ، ) 

دیـدنی هسـتند کـه نـاه     معنایی نماد سونوار  و داغة رودابه و زال نیز در این حوز 

 :نیردموجود در شعر  بهره میة یدکنندشاعر از  نها برا  نالیه از وضع ناام

 ابة من، رودنـر  کـن کـه فتادنـد    رود
 

 ان ـان، تهمتنـ ـادان زمـ ـاه شغـدر چ 
 

 (121: همان) 

o آرش 

 پرستی  نماد مردان ی، غیرتمند ، وطن 

 مرد میدانی انر باشد از این جوهر ناب
 

 برد« ـآر »کار  از پیش رود کارستان ک 
 

 (21: همان) 

 فاانی در راه هد نماد جان:  

 شد، تا مرز عاق و مرگ یکـی باشـد  جان تو بود  نچه رها می
 

 

  ر  ی انة تو به تنهایی، تیر و کمان و بـازو   ر  بـود   
 

 (111: همان) 
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  نماد صعود و کمال وصول به هد  :تیر  ر. 

 ات  ن تیر غمزه نیس از ابرو  کمانی
 

 تا پر ناسته در دل من، تیر  ر  اس  
 

 (882: همان)

  شودین اه نافذ معاوق نیز م ناهی نماد ابرو و :کمان و تیر  ر. 

 مان کجاسـ ؟ مرز! مژهان تیرـابروکم
 

 باخته چون  ر   مد ا  زن که پاک 
 

 (133: همان) 

o سیاوش 

 نناهیاد پاکی و بینم :سیاو  و نذر از  تش 

 چونان سیاو  پاکع، از دود و شـعله چـه بـاکع   
 

 

  تش به رخ  سـفیدن، خاکسـتر  نفاـاند    
 

 (5580: 5831بهبهانی، ) 

 مظلومی شهادت و نماد  :سیاو  خون 

 صد مغاک خامش در او، خون صد سـیاو  در او 
 

 

 بـا سرشـ  نرسـیوز ، وه، چـه نابکـار  کنــد      
 

 (113: همان) 

 هـا ولـی  شد تا  پر ز خون سیاوو 
 

 یک تن به پایمرد  اینان خطـر نکـرد   
 

 (112: 5831منزو ، ) 

 ت ابل دو نماد پاکی و پلید :سیاو  و سودابه  

 وار بیـرون  مـدن از امتحـان نرچـه    «سیاو »
 

 

 ات هر چه  تش بود با خود داشـ  سانـ دل ِ سودابه 
 

 (515: 5822بهمنی، ) 

 هـا   ه ایمـان و م اومـ  در برابـر خـواهش    ند  ببنماد پا  :(ع)سیاو  و یوسف

 نفسانی

 نه یوسفع، نه سیاو ، به نفس کاتن و پرهیـز 
 

 

 هایـ  وسوسـه تـاب  ! که  ورد دلع ا  دوس  
 

 (766: 5831منزو ، ) 

 دشوارسخ  و  ند زمو سربلند  در نماد پاکی و :سیاو  و  زمون  تش 
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 در امتحـان پاکی، باید کـه چـون سیاو 
 

 از  تای خروشان از مکر و فن نذشتن 
 

 (886: همان) 

 تا ن ذر  از خویش چو ز  تش که سیاو 
 

 !ا ، ا  دلع  لودهـا عالمی از  ب هـب 
 

  (112: همان) 

 دامن ایرانیپهلوان پاک ، از  نجا که سرنذش  سیاو :(ع)سیاو  و امان حسین، 

نـاهی در اشـعار عاشـورایی از     ،شـباه  بسـیار دارد   ،(ع)مبارک امـان حسـین  ة سیر به 

 .شوداستفاده می نناهیو بی  عنوان نماد مظلومی  سیاو  به شخصی  

 ها ز غدیرانا  خون اصیل  به شتک

 ناه و  نار  شده از کرب و بال  مده ج
 

 ها به بلندا  دلیرانافاانده شر  

  میخته با خون سیاوو  در ایران
 

  (820: همان) 

 نمـاد شـمول رحمـ  الهـی بـر       :از  تش مصونی و  (ع)سیاو  و حضرت ابراهیع

 مؤمنان

 سوخ ،  ن  تش بزرگ که پـیش از تـو  ورت میها  شعلهدر چاع
 

 

 بود« سیاو »، داغ دل صفا  «ابراهیع» باغ نل صبور  
 

 (111: همان) 

o بیژن 

نمـاد  چـاه نیـز   . نناهی اس  و اغلب با نمـاد چـاه همـراه اسـ     بیژن نماد اسارت با وجود بی

ـ شـرایطی سـخ  و   زنـدان،  ، تاریکی، فروبست ی، اختناق، دشوار ، ظلم  و در  ناپـذیر  لتحم 

 شـود،  بیژن از چاه اسارت محسوب مـی  ، که ناجی(رستع)و تهمتن  اس  عین حال همیا ی

  :در غزل نئوکالسیک نماد امیدوار  و ناایش اس  و منیژه، نماد وفادار  و عاق پاک
 ا  کـه، پوسع از حسرت درون خانهمی

 

 دلتن ی و ظلم  به چاه بیژن  موخ  
 

 (181: همان) 

 تو نویی، سن ی اس  بر خانه امـروز این  سمان بی
 

 

 را، بر چاه بیژن نرفته اس  سن ی که راه نفس 
 

 (572: همان) 

 اور ـتن ار نیـمـهـت! ر ـش ا  پـر راهـر سـب
 

 

 ن مکنـر سر بیژن؟ ایـسنگ چه افکنی دنر، ب 
 

 (528: همان)            
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o رسفندیاا 

 جوییکینهسر  و نماد خیره: 

 بـه نـان ایـزد   ! کینه کی با مهر برتابد؟ امید من
 

 

 سر، کار  اس اسفندیار خیره زخع تو بر چاع این 
 

 (151: همان) 

ناحق بر حـق در روزنـار   ة خواهد از غلب، میساختن داستان هشاعر با وارونناهی نیز 

 :نالیه کند خویش
 دـار مانـار رف  رستع و اسفندیـن بـای

 مان  خرین امید ــ به ترکش وان تیر نز
 

 ر نکردـر و فسونش اثـسیمرغ نیز مک 

 سر نکردبه دیدة  ن خیره این بار اثر
 

 

 (110: همان) 

 ر، زبون اس هایش باز در برابر مرگ م د تن که با تمامی مصونی وییننماد ر: 

 کاـید کمـان، تیـر سرنوشـ     چون مرگ مـی 
 

 

 بر چاع و پا  و پاشنه یکسان خطا نداش  
 

 (115: همان) 

o سهراب 

 اس  ناسازنار  ت دیر و سرنوش  با انسان نماد: 

 ده به سهراب رسید، وز کاتن او بـاک نداشـ   نادی
 

 

 خون خورده و پرورده پسر،  نک پدر  باید و نیسـ   
 

 (073: 5831بهبهانی، ) 

 کـه میـان سـهراب و    ناهی نیز شاعر به زیبـایی بـه جن ـی     :سهراب و نرد فرید

 فریند که در  ن سـهراب نمـاد   و تصویر  زیبا می کند؛دهد اشاره مینرد فرید رو  می

 .مند  از بخ  و اقبال اس نرد فرید نماد بهره برخوردار  از ت دیر شون و

 نرچه به یک اشارت این کوتـوال پیـر  

 تو ف ا از اسـبش اوفتـاد  « نرد فرید »
 

ــ   ــخیر ناـ ــخیرتسـ  ناپذیرتی ا  دژ تسـ

 نیـر  قلعـه «ِ سهراب»ها که رف  به اما چه
 

 (578: 5822بهمنی، )
      خــود اوج  راب و نرد فریــد رو  داد نیــزنانفتــه نمانــد کــه جن ــی کــه میــان ســه

     ن را به زیبـایی بـه تصـویر کاـیده و مخاطـب       که فردوسیل اس  تلفیق حماسه و تغزّ

 . رده اس ـاه کـمست یع،  ناراتی غیرـا اشـراب بـان سهـبی و پنهرا از احساسات قل
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o جویینماد ظلع و کینه :کاووس و نوشدارو 

 اند و هنـوز هزار رستع و سهراب مرده
 

 کنـد از نوشـدارویی کـاوو    دریغ می 
 

 (523: 5831منزو ، )

o ها  سخ  و شرایا بسیار دشوار اس نماد کار :خانهفت. 

 توفـد غریـون  کن اکوان دیون، در شعر میبنیان
 

 

 خان خواهع نذشتن، با کولة هفتـاد و هاـتاد  از هف  
 

 (5518: 5831بهبهانی، ) 

 نـاه  و  نر خدعه کردیع الس حر هنان تو را باطل
 

 

 خان، بلکه هفتاد خان هع نذشـتیع تنها نه از هف  
 

 ا راـع طلسـع همـه دیوهـ   ـا هـع بـاو ل شکستی
 

 

 ع نذشـتیع ـان هـ ـشارانـبة سنگـلعـاز ق ناه و  ن 
 

 (177: 5831منزو ، ) 

o ای از نمادهامجموعه 

ا  از وعـه بی ، از مجمدر  منفرد از یک نماد حماسیة ناهی نیز شاعر به جا  استفاد

را پیرامون یک نمـاد حماسـی شـکل    ی شعر نیرد و مضمون کلّنمادها  مرتبا بهره می

 ...و (پهلوان حماسی  ذربایجان) اوغلیهایی برا  سهراب، یا کورمانند سونواره ؛دهدمی

 دـایـ ـون کـه خـ ـاً بـامـود را، تمـع خـویـر، ت ـدیـت 
 

 

 دـدریـ یـراب را مـاه سهـ ـع تهیـه رستـی کـتـوق 
 

 هـعـ ـاجـاد  ن فـز  از ابعـیـاس  چـکمیـی شک نـب
 

 

 رسیدیـود مـان خـه هن ـدارو بـوشـر نـی انـتـح 
 

 دی ر مصیب  نه در مرگ سهراب بود و نه در زندنیش
 

 

 ...وقتی که رستع در  یینة چاع فرزند خود را ندید 
 

 (825: 5831منزو ، )

 زل نئوکالسیکغماهیت حماسی 

مضـامین اجتمـاعی،    .تی اس ها  سنّتر از غزلئوکالسیک بسیار نستردهمضامین غزل ن

ها و یادبود بزرنان هم ی از مضامینی اس  که غـزل نئوکالسـیک، بـه    سیاسی، سونواره

هـا  پیرامـون   یرساز ا  که شاعر در بیان این مضامین و تصوو شیوه . ن پرداخته اس 
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از اوزانـی  در  ن همچنـین  . (01: 5831پـور،  علی)وار اس  رد، اغلب حماسهنی ن به کار می

ــی ــتفاده م ــات اوز اس ــه از زحاف ــود ک ــار حماســی اســ  ش ــج در  ث ــی،واژه. ان رای  نزین

وار سـرودن غـزل    ستا  حماسـی ها نیز هم ی در راساز ، توصیفات، تصویرساز  ترکیب

بزرنـان و  هایی با مضامین یادبود  اول در غزلة در وهل فضا  حماسی غزل. رودپیش می

 :به عنوان نمونه شهیدان بیاتر مجال خودنمایی دارد؛

 هن امتانا  جهانی سونوار از مرگ بی
 

 تا جهان جار  اس ، جار  باد بر لب نامتـان  
 

 (01: 5831، پورعلیبهبهانی به ن ل از )

  ن عاش ان شرزه که با شب نزیستند

 ودـات بـحی اّـج شو ـان تمـادشـفری
 

 ه ندانس  کیستندـر خفتـرفتند و شه 

 دریا و موج و صخره بر ایاان نریستند
 

 (پور، همانشفیعی کدکنی به ن ل از علی)

 شب، شبیخون زد به صبح ما و نر چونین نبود
 

 

 شماران را چه شـد؟ خوابی ما، شبحاصل بی 
 

 (557: 5831منزو ، ) 

ا  بـه مراتـب   جلـوه  دهـد، تح  تـأثیر قـرار مـی    زل عاش انه راغ ،این فضاکه  ناه ن

حماسـی   ادبی ـات  با لـوازن  ی معاوق خود را نجا که شاعر حتّ. تر داردتر و بدیعدرخاان

البتـه  . سـیک هماننـد نـدارد   کال ةهـا  عاشـ ان  که در غزلاس  کند، بدعتی توصیف می

بـرا    ،یـر و کمـان  به تهها  ادبی ماب  ند مورد معدود از سنّاس  که در چذکر  شایان

تنهایی قادر به تبدیل  اما این چند مورد به ،شده اس و ابرو  یار استفاده می  اهه نماب 

ا  از مجموعـه  ،ماسـ   نچه منظور نظر . غزل به فضا  حماسی نبوده اس  فضا  غناییِ

س  که در غزل نئوکالسـیک رعایـ    ها، توصیفات، بیان و زبان حماسی اواژنان، ترکیب

 .کندو فضایی حماسی ایجاد می شودمی

ــر اســطوره    ــاتح ندیــده دفت  ان هنــوزف
 

 دارِ مـن  پرچع به نانِ خـویش بـزن قلـه    
 

 (517: 5822بهمنی، )
 ولی هنوز هع این شهر، شهر توسـ  ! بانو

 فرمانروا تو با  و قرق کن که بعد از این
 

 «ا  بمیربه دروازه»: فرمان بده ب و که 

 ایـن مسـیر   ا  دنر نکنـد میـل ِ  دیوانه
 

 

 (571: همان)

  شودوار تصویر مینیز حماسهو حتی فکر  ن  فراق و دور: 
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 انزدهچاــع شــب! ناســته در رهــ  ا  صــبح
 

 

 شـکن، چـه خبـر؟   ز خورشید شب! دارطالیه 
 

 (511: 5831منزو ، ) 

 پیش منـی هنـوز کـه از فکـر رفتنـ      
 

 انچون لاکر شکسته، هزیم  نرفتـه  
 

 (508: همان)

 سازدا  میشاعر از اندوه و درد حماسه ناهی: 

  ید، این صدا از کیس ؟  اس  که میاحماسه
 

 

 تـو نیسـ ؟  از  نِ ،کیس  انر این صدااز  نِ  
 

ــی حماســه ــه م ــع و ا  اســ  ک ــدان ــع ینم  دان
 

 

 ناستة چیسـ ؟  ته تو این درد، که در صدا  
 

 (18: همان) 

 شوداده میع  نیز از بیان حماسی استفدر توصیف طبی: 

 هـا کـه نانهـان   در راه بود موکب نـل 
 

 امان به شبیخون، چمن نرف پاییز بی 
 

 (577: همان)

 نتیجه

عمده و پویا  شعر معاصر اس  که پس از پیـدایی شـعر    ها ناز جریا غزل نئوکالسیک

کـارنیر   د شـد و در بـه  ایجـا  قتضـائات زمانـه  در راستا  هم امی شعر کالسیک با انو، 

تـوان بـه   از  ن جملـه مـی  . ت زبانی و بیانی شعر نو در قالـب غـزل اهتمـان داشـ     امکانا

ـ    بهره عمـده،  ة نیر  از نماد و نمادپرداز  در غزل نئوکالسیک اشاره کرد کـه بـه دو نون

نیر  از نمادهـا  شـعر   بهره»و « نیر  از نمادها  تازه و ابداعیبهره»: پذیر اس بخش

ترین نمادها  شـعر کالسـیک کـه در غـزل     از برجستهیکی . «کالسیک با رویکرد  تازه

نمادها  حماسی اس  که  ،دی رنونه به  ن ن ریسته شده اس  رویکرد نئوکالسیک با 

رود که جریـانی  و تا  نجا پیش می اس ها و رویدادها  حماسی شخصی  حاصل احیا  

از  نیـر  بهـره . شـود ایجـاد مـی  « غـزل حماسـی  »تحـ  عنـوان    ،ذیل غزل نئوکالسیک

 .دو شیوة منفرد و نروهی اس  نمادها  مذکور به

نیـر   بهـره ة کـه نتیجـ   ماهی  حماسی غزل نیز بُعد دی ر  از غزل حماسی اسـ  

ی اس  کـه تحـ    هایتصویرساز  ساز ، توصیفات ونزینی، ترکیباز زحافات، واژه شاعر
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بـا مضـامین   هـایی  فضا  حماسی غـزل در غـزل   .شوندارزیابی می حماسی ادبی ات تأثیر

 .شودنر میشهیدان بیاتر جلوهیادبود بزرنان و 

ع معنایی  ن، توانس  بـه  ها  حماسی و توس مایهغزل حماسی با احیا  بنبنابراین 

از مرزهـا  محتـوایی   نـذر   یابد که در پـی ها  ادبی در قالب غزل دس  تلفی ی از نونه

 . به دس   مده اس ، شعر فارسیها  قالب

 

 منابع
 .تهران، ن اه ،مجموعه اشعار ،(5831) انی، سیمینبهبه

 . تهران، دارینو  ،7ج، شودناهی دلع برا  خودن تنگ می، (5822) یبهمنی، محمدعل

 .تهران، ، دارینو 7ج، غزل، (5831)بهمنی، محمدعلی 

 .تهران، ، دارینو 7ج، شودچتر برا  چه؟ خیال که خیس نمی، (5830)بهمنی، محمدعلی 

 .تهران، فصل پنجع، 7ج ،کنعان هنوز و غزل فکر میمن زنده ،(5831)دعلی بهمنی، محم

 .تهران، سرو  ،7ج، شعر نیما از سن  تا تجدد: ان ابر  اس خانه، (5835) پورنامداریان، ت ی

 .81-72صص  ،10  ، 51سال ،شعرتخصصی  ةفصلنام ،نو ور  در غزل ،(5831) کاوو  لی،حسن

 .تهران، روزنه ،ارسی از ماروطه تا ان الب اسالمیسیر تحول در غزل ف ،(5821) روزبه، محمدرضا

صص ، 10،   51سال ،فصلنامة تخصصی شعر ،نزیدة غزل معاصر: ختع ساغر، (5831)سلمانی، محمد 

 .10ـ 23

 56-0صص ، 10،   51سال ،تخصصی شعر هفصلنام ،غزل ،(5831) محمدرضا سن ر ،

، 87،  3سال  ،رشد  موز  ادب فارسی ،ع ادبی و شعر فارسیانوا ،(5827) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .1-1صص 

 .تهران، امیرکبیر ،1ج، ی در ایرانسرای حماسه ،(5831) ...صفا، ذبیح ا

سـال   ،تخصصـی شـعر   هفصـلنام  ،نیر   نها  شکلغزل معاصر و زمینه ،(5831) ر، محمدکاظعپوعلی

 .00-05صص  ،10   ،51

 ،10،   51سـال   ،تخصصـی شـعر   هفصـلنام  ،زل و اسرار ماندنار   نغ ،(5831) کاظمی، محمدکاظع

 .1 -8صص 

 . تهران، ،  زماناز کهربا تا کافور، (5822) منزو ، حسین

 . تهران، ، کتاب نیستانلی در بارانتغز، (5835) منزو ، حسین

 .تهران، ،  فرینشتیغ و ترمه و تغزل،  (5831)منزو ، حسین 

 .تهران، ، روزبهان1ج، تغزل رمه واز ت ،(5830)منزو ، حسین 

 .تهران، ،  فرینش، ن اه7ج، اشعار مجموعه ،(5831)منزو ، حسین 



 383/ های حماسی در غزل نئوکالسیکنمادپردازی

 -81صـص   ،10،   51، سال شعرتخصصی  ةفصلنام ،جستار  در غزل امروز، (5831) موسو ، مهد 

17 

، 10،   51تخصصـی شـعر، سـال    ة، فصـلنام ة غزل معاصرنزید: ختع ساغر، (5831) نیستانی، منوچهر

 10ـ 23صص 

 

 


