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(با تکیه بر غزلیات سیمین بهبهانی ،حسین منزوی و محمدعلی بهمنی)
ذوالفقار علّامی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه الزّهرا (س)
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سپیده یگانه

مدرّس زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه الزّهرا (س)
(از ص  361تا )383
تاریخ دریافت ،31/63/66 :تاریخ پذیرش31/62/72 :

چکیده
غزل نئوکالسیک ـ که با ظهور شعر نو ،در شعر کالسیک ایران ایجاد شد ـ یکی از جریـانهـا شـعر
معاصر محسوب میشود که تا امروز همچنان پویا و مورد توجـه اسـ  .هـد سـرایندنان پیاـ ان ن،
هم ان ساختن قالب سنّتی غزل با اقتضائات روز بود .این جریان شعر از امکاناتی که شعر نـو بـه شـعر
فارسی ،در سطوح بیان ،زبان و عناصر ادبی افزوده ،بهره برده و خود نیز ابعاد نوین در غزل ایجاد کرده
اس ؛ از ن جمله میتوان به تلفیق ادبیات غنایی و حماسـی در غـزل نئوکالسـیک اشـاره کـرد کـه بـا
بسیار از تعاریف ارائهشده از انواع ادبی ،مغایرت دارد و زمینهساز ایجاد جریان ادبی تازها به نان غـزل
حماسی شده اس  .تلفیق ادبیات غنایی و حماسی در غـزل نئوکالسـیک بـه دو شـیوة «بهـرهنیـر از
نمادها و بنمایهها حماسی» و «ماهی حماسی غزل نئوکالسیک» ،حاصل میشود که در این پژوهش
به تفصیل پیرامون ن سخن میرود.
واژههای کلیدی :غزل نئوکالسیک ،نمادپرداز  ،نمادها حماسی ،ماهی

حماسی غـزل ،سـیمین

بهبهانی ،حسین منزو  ،محمدعلی بهمنی.
* رایانامة نویسندة مسئول:

Khotan_hs@yahoo.com
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مقدمه
غزل نئوکالسیک به موازات شعر نو در ادبیـات فارسـی ایجـاد شـد و نسـتر

یافـ  .ایـن

جریان در واقع ،نمودار سازنار شعر کالسیک با اقتضـائات ادبـی روز جامعـه اسـ کـه در
قالب غزل ،که قالبی متعادل و انعطا پذیر محسوب میشود ،جلوهنـر شـد (کـاظمی:5831 ،

 .)8این جریان که دورة تجدیـد حیـات غـزل اسـ  ،از پـرداختن بـه معاشـ ات و مغـازتت
صریح ،فراتر رفته و به مفاهیمی از جنس زمانة خود دس یافته اس (حسنلی.)72 :5831 ،
یکی از ویژنیهـا سـبکی غـزل نئوکالسـیک بهـرهنیـر از نمـادپرداز بـهویـژه
نمادپرداز ها حماسی اس که تا کنون موضوع پژوهای مست ل قرار ن رفته اس  .در
این م اله اهتمان بر ن اس که نمادهـا حماسـی در غـزلهـا نئوکالسـیک و حـوزة
معنایی ن بررسی شود .ازاینرو نمادها حماسـی در ثـار شـاعرانی از جملـه سـیمین
بهبهانی ،حسین منزو و محمدعلی بهمنی ـ که از نامداران غزل نئوکالسیک به حساب
می یند ـ استخراج ،تحلیل و طب هبند شد.
پیشینة پژوهش
پژوهشها ادبی در زمینة غزل نئوکالسیک ،این م وله را از جنبهها ساختار  ،زبـانی

و بهویژه اندیاه و محتوا مورد بررسی قرار دادهاند ،از ن جمله میتوان به سیر تحول در
غزل فارسی از ماروطه تا ان ـالب اسـالمی از محمدرضـا روزبـه ،غـزل نـو از علـیاصـغر
بایر  ،و م اتتی ماننـد «نـو ور در غـزل» از کـاوو
زمینـههــا شــکلنیــر

حسـنلـی و «غـزل معاصـر و

ن» از محمــدکاظع علــیپـور اشــاره کــرد .در ایــن میــان بــه

نمـادپرداز  ،بــهعنــوان مبح ــی بیــانی در غــزل نئوکالســیک ،یــا پرداختــه ناــده و یــا
تنها اشاراتی شده اس و نچه در این زمینـه در دسـ اسـ  ،تحلیـلهـا مسـت یع و

غیرمست یع نمادپرداز در ثار نیمایی و سپید اس که از ن جمله میتـوان بـدع هـا
و بدایع نیما یوشیج از مهـد اخـوان ثالـ  ،خانـهان ابـر اسـ از ت ـی پورنامـداریان،
مجموعه ن دها منوچهر تای و عبدالعلی دستغیب بر پیا امان شعر نو ،جریـانهـا
شعر معاصر فارسی از کودتا ( )5887تا ان ـالب ( )5812از علـی حسـینپـور چـافی را
نان برد .از این رو پـرداختن بـه نمـادپرداز در غـزل نئوکالسـیک کـه از عناصـر تحـ
تـأثیـر جریـان شعـر نیمـایی در غـزل محسوب میشود ،ضـرور مینمـایـد.

نمادپردازیهای حماسی در غزل نئوکالسیک 361/

سبکشناسی غزل نئوکالسیک
از دیدناه سبکشناسی ،غزل نئوکالسیک از خصوصیات همة سبکها بهنـوعی برخـوردار
اس ؛ م الً در زبان ،به شیوة سبک عراقی نظر دارد و در خیال ،به شیوة سبک هنـد  ،از
مضامین عینی و محسو

بهره مینیرد (روزبه .)527 :5821 ،از اصلیترین خصیصـههـا

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

ن ،ساختار

غزل و شبکة ذهنی ـ زبانی ن دس نخورده باقی ماند.
ثب

مست یع روحیات و عواطف فرد  ،درونیتر شدن عواطف شاعرانه ،غلبة احسا

یأ  ،ناامید و پوچی بر دی ر احساسات شاعر و در نهای غلبة عنصر حس بر اندیاـه،
از دی ر خصوصیات غزل نئوکالسیک اس  .در حـوزة اندیاـه نیـز مـیتـوان بـه ف ـدان
اندیاهها عمیق فلسفی ،عرفانی ،تاریخی ،رواج مضامین اجتمـاعی و سیاسـی در زبـان
نمادین و همچنین نستر

مضـامین عاشـ انة رمانتیـک اشـاره کـرد (همـان.)582-06 :

معاوق نیز در غزل نئوکالسیک اغلب زمینی ـ بلکه شهر ـ اس  .این «عاق رمانتیـک
خیابانی» از ن اه شاعر متولد میشود که بـهنـدرت از «جهـان مـدرن» فراتـر مـیرود.
روای پرداز و بهرهنیر از نمادها کهن بـا رویکـرد تـازه و نمادهـا ابـداعی نیـز،
بهتبع تحوتت شعر نو ،در فضا غزل نئوکالسیک وارد شد .در واقـع غـزل نئوکالسـیک
حاصل تال

شاعران کالسیکسرایی اس که با مااهدة روند پیدایی و شـکوفایی شـعر

نو ،در هم امی شعر کالسیک با پسند زمانة خویش ،نان برداشتند و خود نیز به تـأثیر از
شعر نو بر این روند ،اذعان دارند:
جسمع غزل اس اما روحع همه «نیما»یی اسـ
در ینــة تلفیــق ایــن چهــره تماشــایی اســ
(بهمنی)51 :5822 ،

این بی را میتوان مانیفس غزل نئوکالسیک دانس  .چنانکه شاعر بهصراح بیـان
کرده اس  ،غزل را با ویژنیهایی که شعر نو به شعر فارسی افزوده ،تلفیق کـرده اسـ و
خود به زیباییِ نچه از نذر این تلفیق حاصل شده ،اذعان دارد .همچنین در جایی دی ـر
مینوید:
غریبانه به دامان غزل

اینــک ن طفــل نریــزانِ دبســتان غــزل

بازناته اس

چتر «نیما»س به سر دارد و میبالد لیک

عطای میکاد

از پی باران غزل
(همان)58 :
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پیشگامان غزل نئوکالسیک
شاعران بسیار با جریان نونرایی در غزل همراه شدند که از ن میان میتـوان بـه نـادر
نــادرپور ،اســماعیل خــویی ،شــفیعی کــدکنی ،منــوچهر نیســتانی (از مبتکــران غــزل
نئوکالسیک) ،سیمین بهبهانی ،حسین منزو و محمدعلی بهمنی اشاره کرد.
سیمین بهبهانی بـا بهـرهنیـر از زبـان محـاوره و نمـادین و توسـع موسـی ایی کـالن،
دریچها نوین به غزل نئوکالسیک ناود .و  ،به اعت اد علیپور ،توانس با ابـداع اوزان
عروضی در جه ایجاد فضا و سیاقی تازه در غـزل ،عنـوان «نیمـا غـزل» را بـه خـود
اختصاص دهد (علیپور .)00 :5831 ،هعچنین اس فضا سوررئال و بهرهنیر از دیالوگ
و مونولوگ که عالوه بر ابداعات پیاین ،ابتدا در مجموعـة خطّـی ز سـرع و از تـش و
سپس دش ارژن نمایان شد؛ و روزبه ن را عـاملی بـرا ت ویـ محـور عمـود غـزل
میداند (روزبه )761-516 :5821 ،که بعدها زمینهساز شکلنیر ساختار غزلِ روایی شد.

حسین منزو از دی ر شاعران تأثیرنذار بـر ایـن جریـان اسـ  .و در مجموعـة از
کهربا تا کافور ،توانس چهرة زنی را در غزل نئوکالسیک تبیین کنـد کـه از معاـوق در
شعر نذشته ،فراتر و دارا شخصـی پـرداز و حرکـ در طـول و عـر

روایـ بـود

(موسو .)80 :5831 ،
محمدعلی بهمنی نیز در راستا ارائة متناسب با پسند زمانة خود ،از ابعـاد نونـانون
غزل مانند :زبان ،تصویرساز و بیان بهنونـها بهـره بـرد کـه مفـاهیع شـعر  ،بسـیار
امروز تر و صمیمیتر جلوهنر شود .علیپور این سه شـاعر را م لـ غـزل نـو مـیدانـد
(علیپور.)00 :5831 ،
نمادپردازی
نمادپردازی در غزل نئوکالسیک
استفاده از نماد و بهویژه عناصر طبیع

بهعنوان سمبل ،امکـان واژنـانی زبـان را بـرا

بیان مفاهیع شعر و تجربیات حسی میافزاید و از سویی دی ـر بیـان معـانیِ ملهـع از
طبیع و زندنی را از طریق خود عناصر طبیع و زندنی سهلتر و عمیقتر مـیسـازد.
نمادپرداز از ویژنیها سبکی و برجستة شعر نو نیمایی اس  .نیمـا بـا اعت ـاد بـه
جریان طبیعی بیان و نیز تعهد شعر در بیان ح ایق اجتماعی ،از نمادها نه بـرا بیـان
مفاهیع انتزاعی و ذهنی ،بلکه برا بیان واقعیات ملمو

زندنی اسـتفاده مـیکنـد و از
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این مسیر عالوه بر عمق بخایدن بـه شـعر ،امکـان تفسـیر و تأویـل ن را نیـز فـراهع
میکند (پورنامداریان.)528 :5835 ،
شایان ذکر اس که نمادپرداز عالوه بر ن ش ادبی در شـعر ،بـهعنـوان نـوعی بیـان
غیرمست یع در رویکردها اجتماعی و سیاسی نیز مورد استفاده قرار مینرف و نوینده
را از نرف ونیرها حکومتی مصون میساخ  .از ن جمله اس نمادها شب ،پرنـده،
همسایه ،کاتزار و دی ر عناصر طبیع در شعر نو.
چنانکه پیش از این مد ،غزل نئوکالسیک برا هم امی با اقتضائات روزنار خویش
از امکاناتی که شعر نو در ادبیات فارسی ایجاد کرده بود ،بهره برد و بهنوعی مـیتـوان ن
را فرزند دانس که از میز

غزل سنتی و شعر نو نیمایی متولّـد شـد .بهـرهنیـر از

نمادها نیز یکی از همین ویژنیهاس که بهتبع شعر نو ،در غزل نئوکالسیک وارد شـد و
خود به دو بخش ت سیع میشود:
الف .بهره گیری از نمادهای تازه و ابداعی
در این م ان ،شاعران سعی دارند از نمادها خودساخته و ابداعی بهره بردارند تا بهتبـع
ن ،مفاهیع و تصاویر تازه را به ذهن خواننده متبادر کنند .در ایـن میـان محمـدعلی
بهمنی بیش از دی ر غزلسرایان نئوکالسیک ،از نمادها ابداعی بهره مینیرد؛ و همین
یکی از ن اط قوت غزلیاتش محسوب میشود .از ن جمله اس :
 نقاب/صورتک :نماد دورویی ،ناراستی و دونان ی اسـ کـه بـا مفـاهیمی چـون
پنهانکار و کتمان کردن و نوعی هرا
اینک این تو کـه چهـره مـیپوشـی

از بروز واقعی نیز همراه اس .
اینــک ایــن مــا کــه بــین ــاب شــدیع
(بهمنی)87 :5830 ،

وحاــ نکنیــد دمــیزاده اســ

از چهــره ف ــا ن ــابش افتــاده اســ
(بهمنی)36 :5822 ،

 غزل :نماد همـزاد شـاعر اسـ کـه بـا مفـاهیمی چـون معاـوق ،خـود شـاعر و
باارز ترین چیز که شاعر دارد ،پیوند میخورد.
خود را غـزل به پا تو دی ر سپردهان

هرجا که دوس

دار ان اماب ،ببر ،ببر
(همان)31 :
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باور نمیکنید ،همین شعر ،شاهد اسـ

من زندهان هنوز و غزل فکـر میکنــع

(بهمنی)57 :5831 ،

 قاب :نماد محدودی و فروبست ی اس .
خود را به ذهن قابها ،یینهها مسپار

این تو دنر در خوابها تصویر خواهد شد
(همان)511 :

ب .بهره گیری از نمادهای شعر کالسیک با رویکردی تازه
توضیح نکه در غزلها نئوکالسیک ناهی از همان نمادها شعر کالسیک سـخن بـه
میان می ید ،ولی نه بـا همـان کـارکرد کهنـه و نـ نمـا پیاـین؛ بلکـه شـاعر در ن
میکوشد تا تصویر نوین بیافریند و از این طریق در تأثیرنـذار بـر مخاطـب و بیـان
هنرمندانه کامیاب شود .این نمادها را میتوان به زیرمجموعههایی ت سیع کرد:
 )5نمادهای تاریخی ـ مذهبی
وقایع و شخصی ها تاریخی و مذهبی همواره در شعر معاصر بهعنـوان نمـاد ،بـه کـار
رفتهاند .در غزل نئوکالسیک نیز از منظر تازه به ن ن ریسته میشود.
چه جا من؟ که برا فریب یوسف نیز

ن ـاه وسوسهپـرداز ،بـا تـو خواهد بـود
(منزو )588 :5831 ،

تـنهـا یکـی بـه قـلّـة تـاریـ میرسـد

هر مرد پاشکسته که تیمور لنگ نیس
(سلمانی)33 :5831 ،

 )7نمادهای عاشقانه و بزمی
شخصی ها منظومهها عاش انه ،بهعنوان نماد ،با بسامد باتیی در غزل نئوکالسـیک
به کار رفته اس .
لیال دوبــاره قسـم ابـنالسـالن شـد

عـاـق بزرنـع ه چـه سـان حـران شـد
(منزو )18 :5830 ،

باید کدان کـوه تـو را بیسـتون کنـیع؟

ا عاق! ا که این همه شیرینو

مد

(منزو )133 :5831 ،

عالوه بر شخصی ها ،نمادها دی ر در توصـیف معاـوق ماننـد :قـد ،نیسـو ،چاـع
و ...نیز بـا رویکـرد تـازه در غـزل نئوکالسیک خودنمـایی میکند:

نمادپردازیهای حماسی در غزل نئوکالسیک 363/

دو چاع داش

ـ دو سبز بیِ بالتکلیف ـ

که در دوراهیِ دریا چمن مـردد بـود
(منزو )527 :5822 ،

 )8نمادهای طبیعی (عناصر طبیعت)
اجزا طبیع از جمله جمادات ،نیاهان و حیوانات هم ی نمادهایی هستند که در غزل
نئوکالسیک به نستردنی و با حوزة معنایی متفاوت از شعر کالسیک شکار شده اس .
نریس تل  ،که :صحرا

سمان خالی اس

ستارهها در او چاعهـا مـارانانـد
(نیستانی)30 :5831 ،

هــی متــرسـک! کـــاله را بــــردار

ما کالغـــان دنـر ع ــــاب شدیـــع
(بهمنی)81 :5831 ،

 )1نمادهای حماسی
بهرهنیر از نمادها حماسی در غزل نئوکالسیک ـ که عنوان اصلی این پژوهش اس
ـ از بسامد چام یر در غزل معاصـر برخـوردار اسـ و در ادامـه بـه تفصـیل بـه ن
میپردازیع.
نماد و بنمایههای حماسی در غزل نئوکالسیک
شاید در ابتدا این عنوان جمع اضداد باشد؛ چرا که تعاریفی که از نذشته در بـاب شـعر
حماسی و غنایی ارائه شده اس  ،کامالً با چنین تلفی ی متضاد مینماید .شعر غنـایی را
شعر دانستهاند که با عالع معنا ،سروکار دارد و انر در چنین شعر  ،شـاعر بـه دنیـا
بیرون میپردازد ،به قصد بیان عواطف روحانی خویش یـا دی ـران اسـ  .قالـب چنـین
مضامینی در وهلة اول غزل اس که به بیان احساسات و عواطف شـاعر اختصـاص دارد.
به عبارت دی ر «شعر غنایی شعر اس که حاصل لبریز احساسات شخصـی اسـ و
محور ن «من»ِ شـاعر اسـ

و سـراینده در ن ن ـش پذیرنـده و متـأثّر دارد» (شـفیعی

کدکنی .)2 :5827 ،اما حماسه ،نوعی از اشعار وصفی اس که مبتنـی بـر توصـیف اعمـال
پهلوانی و افتخارات قومی و ملّی اس که شاعر هیچناه عواطف شخصی خود را در اصل
روای

ن وارد نمیکند (صفا8 :5831 ،ـ .)1به سخن دی ر «در این نوع ،هیچنـاه هنرمنـد

از «من»ِ خویش سخن نمینوید» (شـفیعی کـدکنی .)3 :5827 ،بـا چنـین تعریفـی شـعر
حماسی با شعر غنایی مغایرت دارد؛ بنابراین فضا غزل «فضـایی نـرن و غنـایی اسـ ؛
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فضا تأملها درونی ،سیر انفس ،ستایش زیباییهـا و عظمـ هـا درون و بیـرون و
بههرحال متفاوت با حماسه اس » (سن ر .)3 :5831 ،
اما غزل نئوکالسیک با عبور از چهـارچوبهـا غـزل سـنتی ،در پـی ایجـاد فضـایی
متفاوت از تعاریف ارائهشده برا غزل بود .ازاینرو در کنار همـة تحـوتتی کـه در غـزل
ایجاد کرد ،در پی تلفیق ادبیات غنایی و حماسی در قالب غـزل بر مـد و حـوزة معنـایی
وسیعی را در خدم غزلسرایی در ورد؛ این تلفیق در دو م ان شکار شد:
بهرهگیری از نماد /بنمایههای حماسی
یکی از مظاهر تلفیـق مضـامین غـزل نئوکالسـیک بـا ادبیـات حماسـی ،بسـامد بـات
نمادها حماسی در غزل اس  .چنانکه پـیش از ایـن مـد ،بخاـی از نمـادپرداز در
غزل نو ،وردن عناصر ادبیات کالسـیک بـا رویکـرد تـازه در شـعر اسـ  .اسـتفاده از
بنمایهها حماسی در غزل نیز در این م ان جا مینیرد.
با ن اهی به ثار پیا امان غزل نئوکالسیک میتـوان نتیجـه نرفـ کـه بسـیار از
عناصر حماسی ازجمله شخصی ها و وقایع ،دستمایة فرینش غزلی استوار شده اسـ ؛ و
جالب اینکه حتّی در مضمونپرداز هـا عاشـ انه نیـز داخـل شـده و فضـایی تـازه در
مغازتت عاش انه ایجاد کرده اس

که با نوعی شناییزدایی ،توانسته نظر مخاطب امـروز

را به خود متوجـه کنـد .بنـابراین یکـی از دسـتاوردها برجسـتة غـزل نئوکالسـیک را
میتوان بهرهنیر از امکانات ادبیات حماسی در غزل دانس که به ایجاد غزلی متفـاوت
و متناسب با اقتضائات روز انجامیده اس .
بررسی نمادها و بنمایههای حماسی در غزل نئوکالسیک
شخصی ها حماسی و وقایع پیرامون نها ،نمـادوار در غـزل نئوکالسـیک وارد شـده و
محور مضمونپرداز ها بدیعی شده اس :
 oسیمرغ
 نماد نایابی و دور از دستر

بودن

با خنده نفتع که - :هان ،عاق؟ سیمرغ شد ،کیمیا شد
از این سه نم اته ،دی ر جز نان حرفی م ر هس ؟
(بهبهانی) 111 :5831 ،
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 سیمرغ و قا  :نماد بُعد مکان و دور
تو خویش راز اساطیر و قصهها محالی

ونـر بـه کاور سیمرغ و کیمیا ب ریــزن
(منزو )08 :5835 ،

 نماد صلح و دوستی
کبـوتـرن :بـه تکاپو شاخها زیتـون

قیا

من نه به سیمرغ میرسد ،نه م س
(منزو )826 :5831 ،

 بلندهمتی جه نیل به هد
با دیر و دور از سفر

دل نمیکَنَـد

مـرغـی کـه ستـانـة سیمرغش رزوس
(همان)162 :

 نماد وصول به کمال
کبوترانه بـه بامع ناسته بودن ـ شعر

بـرا قـا ِتـو سیمرغِ دی رن کـرده اس
(بهمنی)50 :5830 ،

 نماد چارهنر و مکر
رسـتع و اسـفندیار مانــد

این بـار رف

سیـمـرغ نیـز مکـر و فسونش اثـر نکـرد
(منزو )110 :5831 ،

 oضحاک
 نماد ظلع و ستع
با این همه ما را به کان خویش میخواهد

ـ این روزنار ـ این اژدها مار بر شانه
(بهمنی)577 :5822 ،

 نماد تر

و وحا

بـه باز  ،طنابی را تـن مار میکرد
چو بر دو

من شفته مینفتع« :از این کار میترسع!»

میبستی ،دو مار دروغین را

بـه فریـاد مینفتع کـه« :بردار! میترسع!»

تو نفتی که:
«ضحاکــــع!» ،مــــن از درد نالیـــــدن
که« :جابر ،جبون ،جانی ...جوانخـوار! مـیترسـع!»
(بهبهانی)281 :5831 ،
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 ضحاک و کاوه :نماد پلید و پـاکی کـه در هـر انسـانی وجـود دارد و درون هـر
انسانی را مجمع اضداد ساخته اس  /نماد بیدادنر و دادخواهی
و شاید کاوهیی ،یک روز ،چوب بیرقع سازد
همانند به ظاهر ،نرچه بـا ضـحاک دارن مـن
(منزو )18 :5831 ،

 ضحاک و فریدون :نماد ظلع و عدال
ن کاویانی درفش ،در دس

ضحاک داد

ن ش فریدون کاید ،بر دو

او مار کرد

(بهبهانی)110 :5831 ،

چنانکه از این شاهد بر می ید ،شاعر با استفاده از نماد ضحاک و فریدون بهنـوعی از
وارون ی ارز ها در جهان معاصر نالیه کرده اسـ  .و همچنـین بـه همـین شـیوه در
جایی دی ر از غیب فریدونها عصر خویش ،شکوه میکند:
ا کوه ،ا بند ضحاک ،یا به یـادت هسـ
زان چیرهدستان چاتک ،چرمین علع در دسـ ؟
کو ن جوانخـوار تـاز  ،کـاو را بـه پـادافره
خل ی بـه نـردنفـراز  ،در دیـو بنـدت بسـ ؟
(بهبهانی)113 :5831 ،

 ضحاک و مارها شانها  :نماد خونخوار و مبارزه با ناهی و ع ل
دو مار بود ـ ضحاکی ـ دو شاهرگ روان تا سـر
ناـوده کـان خونپات ،بـه بـو مغــز نـاهع
(همان)115 :

 oرستم /تهمتن
 رســتع و زنــدهیــاد تختــی :از نجــا کــه در ط ـول تــاری معاصــر مــنش و رفت ـار
جهانپهلوان تختی نمونها ملمو

از زندنی پهلوانوار اس که در ادبیـات حماسـی

خوانده و شنیدهایع ،هرناه سخن از تختی به میان می ید ،تجرن از نماد رستع بهعنـوان
نماد اعال پهلوانی استفاده میشود:
رســتمی بــود و جــانفاــانی کــرد

تـــا از او نـــامی و ناـــانی مانــــــد

بعــد یــک عمــر درد و رنــج و نبــرد

رفــ و زان رفتــه داســتانی مانــد
(بهبهانی)118 :5831 ،
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 رستع و شغاد :نماد برادر و نابرادر  /اعتماد و نیرنگ
زخع نچنان بزن که به رستع ،شغاد زد

زخمـی که حیله بـر ج ـر اعتمـاد زد
(بهمنی)88 :5822 ،

 کاته شدن سهراب به دس رستع :نماد انجان کار که ناخواسـته بـرا انسـان
اندوهی جانکاه به بار ورد؛ نماد حسرت و پایمانی بسیار اس .
دانسته بس پـدر ،دل فرزنــد بردریـد

کار که هیچ تهمتنی بـا پسـر نکـرد
(منزو )110 :5831 ،

 رستع و چاه :رستع ،نماد راستی و چاه ،نماد حیله و نیرنگ و ناجوانمرد اس .
چاه دی ر نه همان محـرن اسـرار علـی(ع) اسـ
چاه مرنی اس

که پنهان به ره تهمـتن اسـ
(همان)811 :

 مرگ رستع :نماد ناامید  ،شکس  ،زوال ،نابود  ،شکوه ازدس رفته و ناپایـدار
عزّت و سربلند و کامیابی اس .
صـدا نـریـة رودابـه بـود و مویـة زال

که از تداعی تابوت و تهمتن مینف

غبار و خون به هع از راه میرسید به ماه

سـوار انر چه همه از نیامدن مینف
(منزو )108 :5831 ،

رودابه و زال نیز در این حوزة معنایی نماد سونوار و داغدیـدنی هسـتند کـه نـاه
شاعر از نها برا نالیه از وضع ناامیدکنندة موجود در شعر
رودابة من ،رودنـر کـن کـه فتادنـد

بهره مینیرد:

در چـاه شغـادان زمــان ،تهمتنــان
(همان)121 :

 oآرش
 نماد مردان ی ،غیرتمند  ،وطنپرستی
مرد میدانی انر باشد از این جوهر ناب

کار از پیش رود کارستان ک«ـآر » برد
(همان)21 :

 نماد جانفاانی در راه هد :
جان تو بود نچه رها میشد ،تا مرز عاق و مرگ یکـی باشـد
ر ی انة تو به تنهایی ،تیر و کمان و بـازو

ر

بـود
(همان)111 :
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 تیر ر  :نماد صعود و کمال وصول به هد .
از ابرو کمانیات ن تیر غمزه نیس

اس

تا پر ناسته در دل من ،تیر ر

(همان)882 :

 کمان و تیر ر  :ناهی نماد ابرو و ن اه نافذ معاوق نیز میشود.
ا زن که پاکباخته چون ر

ابروکمـان تیرمژه! مرزمان کجاسـ ؟

مد
(همان)133 :

 oسیاوش
 سیاو

و نذر از تش :نماد پاکی و بینناهی

چونان سیاو

پاکع ،از دود و شـعله چـه بـاکع
تش به رخ

سـفیدن ،خاکسـتر نفاـاند
(بهبهانی)5580 :5831 ،

 خون سیاو  :نماد شهادت و مظلومی
صد مغاک خامش در او ،خون صد سـیاو

در او

بـا سرشـ نرسـیوز  ،وه ،چـه نابکـار کنــد
(همان)113 :

شد تا

یک تن به پایمرد اینان خطـر نکـرد

پر ز خون سیاوو هـا ولـی

(منزو )112 :5831 ،

 سیاو

و سودابه :ت ابل دو نماد پاکی و پلید

«سیاو »وار بیـرون مـدن از امتحـان نرچـه
ـ دل ِ سودابهسانات هر چه تش بود با خود داشـ
(بهمنی)515 :5822 ،

 سیاو

و یوسف(ع) :نماد پا بند به ایمـان و م اومـ در برابـر خـواهشهـا

نفسانی
نه یوسفع ،نه سیاو  ،به نفس کاتن و پرهیـز
که ورد دلع ا دوس ! تـاب وسوسـههایـ
(منزو )766 :5831 ،

 سیاو

و زمون تش :نماد پاکی و سربلند در زمودن سخ و دشوار
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از تای خروشان از مکر و فن نذشتن

در امتحـان پاکی ،باید کـه چـون سیاو

(همان)886 :

بـا عالمی از ب هـع لودها  ،ا دل!

تا ن ذر از خویش چو ز تش که سیاو

(همان)112 :

 سیاو

و امان حسین(ع) :از نجا که سرنذش سیاو  ،پهلوان پاکدامن ایرانی،

به سیرة مبارک امـان حسـین(ع) ،شـباه
شخصی سیاو

بسـیار دارد ،نـاهی در اشـعار عاشـورایی از

بهعنوان نماد مظلومی و بینناهی استفاده میشود.

ا خون اصیل

به شتکها ز غدیران

جار شده از کرب و بال مده و نناه

افاانده شر ها به بلندا
میخته با خون سیاوو

دلیران
در ایران
(همان)820 :

 سیاو

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

مؤمنان
در چاعها شعلهورت میسوخ  ،ن تش بزرگ که پـیش از تـو
باغ نل صبور «ابراهیع» ،داغ دل صفا «سیاو » بود
(همان)111 :

 oبیژن
بیژن نماد اسارت با وجود بینناهی اس و اغلب با نمـاد چـاه همـراه اسـ  .چـاه نیـز نمـاد
ظلم  ،تاریکی ،فروبست ی ،اختناق ،دشوار  ،زنـدان ،شـرایطی سـخ و تحمـلناپـذیر و در
عین حال همیا ی اس و تهمتن (رستع) ،که ناجی بیژن از چاه اسارت محسوب مـیشـود،
در غزل نئوکالسیک نماد امیدوار و ناایش اس و منیژه ،نماد وفادار و عاق پاک:
میپوسع از حسرت درون خانها کـه،

دلتن ی و ظلم

به چاه بیژن موخ
(همان)181 :

این سمان بیتو نویی ،سن ی اس بر خانه امـروز
سن ی که راه نفس را ،بر چاه بیژن نرفته اس
(همان)572 :

بـر سـر راهـش ا پـر ! تـهـمـتن ار نیـاور
سنگ چه افکنی دنر ،بـر سر بیژن؟ ایـن مکن
(همان)528 :

 /326پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،1شمارة  ،3بهار و تابستان 3131

 oاسفندیار
 نماد خیرهسر و کینهجویی:
کینه کی با مهر برتابد؟ امید من! بـه نـان ایـزد
زخع تو بر چاع این اسفندیار خیرهسر ،کار اس
(همان)151 :

ناهی نیز شاعر با وارونه ساختن داستان ،میخواهد از غلبة ناحق بر حـق در روزنـار
خویش نالیه کند:
رستع و اسفندیـار مانـد

سیمرغ نیز مکـر و فسونش اثـر نکرد

ایـن بـار رف

وان تیر نز ـ به ترکشمان خرین امید ـ

این بار اثر به دیدة ن خیرهسر نکرد
(همان)110 :

 نماد رویینتن که با تمامی مصونی هایش باز در برابر مرگ م در ،زبون اس :
چون مرگ مـیکاـید کمـان ،تیـر سرنوشـ
بر چاع و پا و پاشنه یکسان خطا نداش
(همان)115 :

 oسهراب
 نماد ناسازنار ت دیر و سرنوش با انسان اس :
نادیده به سهراب رسید ،وز کاتن او بـاک نداشـ
خون خورده و پرورده پسر ،نک پدر باید و نیسـ
(بهبهانی)073 :5831 ،

 سهراب و نرد فرید :ناهی نیز شاعر به زیبـایی بـه جن ـی کـه میـان سـهراب و
نرد فرید رو میدهد اشاره میکند؛ و تصویر زیبا می فریند که در ن سـهراب نمـاد
برخوردار از ت دیر شون و نرد فرید نماد بهرهمند از بخ و اقبال اس .
نرچه به یک اشارت این کوتـوال پیـر

تســـخیر ناـــتی ا دژ تســـخیرناپذیر

«نرد فرید» تو ف ا از اسـبش اوفتـاد

اما چهها که رف به «سهراب»ِ قلعـهنیـر
(بهمنی)578 :5822 ،

نانفتــه نمانــد کــه جن ــی کــه میــان ســهراب و نرد فریــد رو داد نیــز خــود اوج
تلفیق حماسه و تغزّل اس که فردوسی ن را به زیبـایی بـه تصـویر کاـیده و مخاطـب
را از احساسات قلبی و پنهـان سهـراب بـا اشـاراتی غیرمست یع ،نـاه کـرده اس .
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 oکاووس و نوشدارو :نماد ظلع و کینهجویی
هزار رستع و سهراب مردهاند و هنـوز

دریغ میکنـد از نوشـدارویی کـاوو
(منزو )523 :5831 ،

 oهفتخان :نماد کارها سخ و شرایا بسیار دشوار اس .
بنیانکن اکوان دیون ،در شعر میتوفـد غریـون
از هف خان خواهع نذشتن ،با کولة هفتـاد و هاـتاد
(بهبهانی)5518 :5831 ،

نان تو را باطلالسحر هر خدعه کردیع و ننـاه
تنها نه از هف خان ،بلکه هفتاد خان هع نذشـتیع
اول شکستیـع بـا هـع طلسـع همـه دیوهــا را
و نناه از قـلعـة سنگبـارانشـان هــع نذشـتیع
(منزو )177 :5831 ،

 oمجموعهای از نمادها
ناهی نیز شاعر به جا استفادة منفرد از یک نماد حماسی در بی  ،از مجموعـها از
نمادها مرتبا بهره مینیرد و مضمون کلّی شعر را پیرامون یک نمـاد حماسـی شـکل
میدهد؛ مانند سونوارههایی برا سهراب ،یا کوراوغلی (پهلوان حماسی ذربایجان) و...
ت ـدیـر ،ت ـویـع خـود را ،تمـامـاً بـه خــون کـایــد
وقـتـی کـه رستـع تهیـ ـاه سهـراب را مـیدریــد
بـی شک نـمیکـاس

چـیـز از ابعـاد ن فـاجـعــه
حـتـی انـر نـوشـدارو بـه هن ـان خـود مـیرسید

دی ر مصیب

نه در مرگ سهراب بود و نه در زندنیش
وقتی که رستع در یینة چاع فرزند خود را ندید...
(منزو )825 :5831 ،

ماهیت حماسی غزل نئوکالسیک
مضامین غزل نئوکالسیک بسیار نستردهتر از غزلها سنّتی اس  .مضـامین اجتمـاعی،
سیاسی ،سونوارهها و یادبود بزرنان هم ی از مضامینی اس که غـزل نئوکالسـیک ،بـه
ن پرداخته اس  .و شیوها که شاعر در بیان این مضامین و تصویرساز هـا پیرامـون

 /328پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،1شمارة  ،3بهار و تابستان 3131

ن به کار مینیرد ،اغلب حماسهوار اس (علیپـور .)01 :5831 ،همچنـین در ن از اوزانـی
اســتفاده مــیشــود کــه از زحافــات اوزان رایــج در ثــار حماســی اســ  .واژهنزینــی،
ترکیبساز  ،توصیفات ،تصویرساز ها نیز هم ی در راستا حماسـیوار سـرودن غـزل
پیش میرود .فضا حماسی غزل در وهلة اول در غزلهایی با مضامین یادبود بزرنـان و
شهیدان بیاتر مجال خودنمایی دارد؛ به عنوان نمونه:
ا جهانی سونوار از مرگ بیهن امتان

تا جهان جار اس  ،جار باد بر لب نامتـان
(بهبهانی به ن ل از علیپور)01 :5831 ،

کیستند

ن عاش ان شرزه که با شب نزیستند

رفتند و شهـر خفتـه ندانس

فریـادشـان تمـوج شـاّ حیـات بـود

دریا و موج و صخره بر ایاان نریستند
(شفیعی کدکنی به ن ل از علیپور ،همان)

شب ،شبیخون زد به صبح ما و نر چونین نبود
حاصل بیخوابی ما ،شبشماران را چه شـد؟
(منزو )557 :5831 ،

نناه که این فضا ،غزل عاش انه را تح تـأثیر قـرار مـیدهـد ،جلـوها بـه مراتـب
درخاانتر و بدیعتر دارد .نجا که شاعر حتّی معاوق خود را با لـوازن ادبیـات حماسـی
توصیف میکند ،بدعتی اس که در غزلهـا عاشـ انة کالسـیک هماننـد نـدارد .البتـه
شایان ذکر اس که در چند مورد معدود از سنّ ها ادبی مابهبه تیـر و کمـان ،بـرا
مابه ن اه و ابرو یار استفاده میشده اس  ،اما این چند مورد به تنهایی قادر به تبدیل
فضا غناییِ غزل به فضا حماسی نبوده اس  .نچه منظور نظر ماسـ  ،مجموعـها از
واژنان ،ترکیبها ،توصیفات ،بیان و زبان حماسی اس که در غزل نئوکالسـیک رعایـ
میشود و فضایی حماسی ایجاد میکند.
فــاتح ندیــده دفتــر اســطورهان هنــوز

پرچع به نانِ خـویش بـزن قلـهدارِ مـن
(بهمنی)517 :5822 ،

بانو! ولی هنوز هع این شهر ،شهر توسـ
فرمانروا تو با

و قرق کن که بعد از این

فرمان بده ب و که« :به دروازها

بمیر»

دیوانها دنر نکنـد میـل ِ ایـن مسـیر
(همان)571 :

 فراق و دور و حتی فکر ن نیز حماسهوار تصویر میشود:
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ناســته در رهـ ا صــبح! چاــع شــبزدهان
طالیهدار! ز خورشید شبشـکن ،چـه خبـر؟
(منزو )511 :5831 ،

پیش منـی هنـوز کـه از فکـر رفتنـ

چون لاکر شکسته ،هزیم

نرفتـهان
(همان)508 :

 ناهی شاعر از اندوه و درد حماسها میسازد:
حماسها اس که می ید ،این صدا از کیس ؟
از نِ کیس انر این صدا ،از نِ تـو نیسـ ؟
حماســها اســ کــه مــیدانــع و نمــیدانــع
که در صدا تو این درد ،تهناستة چیسـ ؟
(همان)18 :

 در توصیف طبیع نیز از بیان حماسی استفاده میشود:
در راه بود موکب نـلهـا کـه نانهـان

پاییز بیامان به شبیخون ،چمن نرف
(همان)577 :

نتیجه
غزل نئوکالسیک از جریانها عمده و پویا شعر معاصر اس که پس از پیـدایی شـعر
نو ،در راستا هم امی شعر کالسیک با اقتضـائات زمانـه ایجـاد شـد و در بـهکـارنیر
امکانات زبانی و بیانی شعر نو در قالـب غـزل اهتمـان داشـ  .از ن جملـه مـیتـوان بـه
بهرهنیر از نماد و نمادپرداز در غزل نئوکالسیک اشاره کرد کـه بـه دو نونـة عمـده،
بخشپذیر اس « :بهرهنیر از نمادها تازه و ابداعی» و «بهرهنیر از نمادهـا شـعر
کالسیک با رویکرد تازه» .یکی از برجستهترین نمادها شـعر کالسـیک کـه در غـزل
نئوکالسیک با رویکرد دی رنونه به ن ن ریسته شده اس  ،نمادها حماسی اس که
حاصل احیا شخصی ها و رویدادها حماسی اس

و تا نجا پیش میرود که جریـانی

ذیل غزل نئوکالسیک ،تحـ عنـوان «غـزل حماسـی» ایجـاد مـیشـود .بهـرهنیـر از
نمادها مذکور به دو شیوة منفرد و نروهی اس .
ماهی حماسی غزل نیز بُعد دی ر از غزل حماسی اسـ کـه نتیجـة بهـرهنیـر
شاعر از زحافات ،واژهنزینی ،ترکیبساز  ،توصیفات و تصویرساز هایی اس کـه تحـ
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تأثیر ادبیات حماسی ارزیابی میشوند .فضا حماسی غـزل در غـزلهـایی بـا مضـامین
یادبود بزرنان و شهیدان بیاتر جلوهنر میشود.
بنابراین غزل حماسی با احیا بنمایهها حماسی و توسع معنایی ن ،توانس بـه
تلفی ی از نونهها ادبی در قالب غزل دس یابد که در پـی نـذر از مرزهـا محتـوایی
قالبها شعر فارسی ،به دس

مده اس .
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