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 چکیده  اطالعات مقاله 
  یفارس  اتیادب  خ یدارد که در طول تار  یطوالن  یقدمت  یقالب از شعر پارس  نیا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

شعر نو و بعدها    یریگحرکت کند البته بعد از شکل  یرانیذوق ا  یپا توانسته پابه 

گفتن داشته باشد    یبرا  ینتواند حرف  گریبود که غزل د  نیبر ا  دهیعق  دیشعر سپ

را    یاتازه   یزندگ  گریبار د  توانستوام گرفته و    دیقالب از شعر نو و سپ  نیاما ا

است    یغزل از تغزل است و تغزل که فرزند مکتب خراسان  ۀ. سرچشمردیاز سرگ

شناخته شد و با    تیبه رسم  ییبا سنا  افت؛ی  قلیبا گذشت زمان، آرام آرام ص

  ۀ یدر سا  دیکلمه غزل شد. بدون ترد  یواقع  یحافظ و موالنا به معنا  ،ی سعد

از    یاتازه   ندیفرآ  تیقطع  یرهایزنج  دیو رها شدن از ق  شهیو اند  یاستقالل فکر

نبوده    یقاعده مستثن  نیاز ا  زیکرد که غزل ن  دای کلمات در اشعار نمود پ  نشیچ

  ده یشاعر بدور از تکلف و پوش  سم،یانیدر مکتب عر  مالینیبا غزل م  تیو در نها

دوباره    یکالم به غزل جان  جازیا  ۀیها و در ساواژه   یبرهنگ  تِیسخن گفتن، در نها

 ی فی و با روش توص  یاخانه بع کتاب مقاله با استفاده از منا  نیا  انیدر جر  دیبخش

دگرد  شیدایپ  یبه چگونگ  ی لیتحل  - نحوة  تا   یسیغزل،  ادوار گذشته  از  آن 

آن در مکتب اصالت کلمه پرداخته    یهای نو آور  یبه بررس  نیعصرحاضر و همچن
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 . مقدمه 1

وزن واحد    یدارا   تِیپنج تا دوازده ب  نیاست که عموما ب  یشعر سنت  یهاغزل از جمله قالب

قاف   ا یاول    تیدوم با ب  عیمصار  عیاست که جم  هستند. غزل در ابتدا اشعار    هی مَطلع آن هم 

  یی. به اعتقاد هماخواندندیو م  خته یآم  ی قیآن را با موس  اگرانی بود که خن  یی هاملحون و ترانه

عاشقانه بوده که با الحان    نیآهنگ  یهاو سروده  ییمخصوص اشعار غنا  م،یاصطالح غزل در قد

  ات یخصوص  ریو سا   ات یو در عدد اب  خواندندیو آن را با ساز و آواز م  شدهیم  قیتطب   ی ق یموس

 .نداشت ی دیشرط و ق  زین

و بعد از    دی گرد  ی ضع مشخص و  ی از قرن ششم به بعد دارا  ی مصطلح امروز  یبه معن   غزل

ادب و تحول  تکامل  قانون  تار  یرات ییتغ  ی آن طبق  واقع شروع غزل در    اتی ادب  خ یداشت. در 

  زیرواج داشته و تا قرن پنجم ن یملحون همراه بود که در ابتدا بر وزن رباع   یبا مقطعات   یفارس 

معمول بوده و    زیو تا قرن نهم و دهم ن  گفتندیغزل م   ده،یآن به تغزل قص  زمرسوم بود. بعد ا

که    یکرد. »زمان  دایرواج پ   یشعر عاشقانه و مصطلح امروز  یعن یمطلق    یغزل به معن   تاینها

که صاحب سبک شدند   یافراد دهد یخود را در قرن ششم بروز م  ی قیغزل شکل و ظاهر حق

اول  اناتیجر  نیا  ۀکه نمون  دکردن  جاد یا  یرا در شاعر  یاناتیجر با ورود    رییتغ  ی ام هاگ   نیو 

و    یمدح  نیمضام   ،یعرفان  ،یم ی تعل  عیوقا  زیبعد از آن ن  کنندیم   دایعرفان و تصوف نمود پ

به تبع آن    ی ریکث ةو عد  کنند یم   دایپ   ی خود را در غزل فارس یبه مرور جا   ی اسی و س  ی انتقاد

  ق یاز تلف  یاتازه  ۀچیدر  ستمیدر اواخر قرن ب  تیمخاطبان قرار گرفتند. در نها  دی در معرض د

م   سمی انیو عر  ست یمالین یم  یهاافق عنوان غزل  باز م  یایبر دن  مالینیتحت  .«  شودیغزل 
 ( 5:1401،یمی)کر

 
 

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

  ی ادب  ی هاهیو آرا  ن یاوزان سنگ  یۀها در ساغزل  ربازیاست که چرا از د  نیدر ا  ی ادی بن  ۀمسئل

بلکه    شدندینه تنها خسته نم   دن یو شاعران از مکرر گفتن و شن   شدندیمتفاوت مرتبا تکرار م 

از شاعران در عصر حاضر هنوز هم    یچه بسا برخ  کردند یم  یچهارچوب را نف  نیخارج از ا

مقاله عالوه    نیگذشته دارند. در ا  وة یغزل به ش  شیبه سرا  لیبر نداشته و تما  الفت دست از مخ 

غزل    زیو وجه تما  ی متماد  یها قرن  یغزل ط   ی سی دمسئله به روند دگر  ن یبر پرداختن به ا
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وجود    مالینیدر غزل م   یاچه شاخصه  نکهیا  گریو د  شودیپرداخته م  مالینی با غزل م  یسنت

 . شوندیشاعرانه م ترنینش تر و دلکلمات راحت  جاز،ی و ا یدگ دارد که عالوه بر فشر 
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 خچۀی ها به تارغزل در انواع سبک   ی ضمن بررس  ،یطور اجمال پژوهش حاضر برآن است تا به

  ی با غزل امروز را مورد بررس  ی غزل سنت   ز یو وجه تما  خ ی گذر آن در تار  ی غزل و چگونگ  ش یدایپ

 قرار دهد.  
 

 

 . پیشینة پژوهش  1-3

است:    ده یچاپ رساز گذشته تا به امروز به  ی غزل فارس  ریدر باب س  ی کتب و مقاالت مشابه

غزل از آغاز    ک ی و آکادم ی لیتحل ۀ نامخیتار گردد؛یبه عشق باز م  زهی( در دوش1397)  ک ی آذرپ

  ی لغو  ی معنابه  ،ی غزل فارس  ری ( در س1370)  سایکرده است. شم  ی را بررس  مال ینیتا غزل م 

تحول غزل، به غزل    ریس  ی( در بررس1398)  ی و تحول آن پرداخته؛ ماف   رییو تغ  خچهیغزل، تار

م )پردازدیمشروطه  کلهر  »بررس1397.  مقالۀ  در  م  ت یروا  ی (  غزل  تا  آغاز  به    مال« ینی از 

  ی مقاله سع  نیپرداخته است. در ا  سمیمال ینیوم   مالینی م  ،ییدر مورد انواع غزل روا  ی حاتیتوض

  یها ینیبو جهان  ها دگاهید  ا یثان  خ، ی آن در گذر تار  ی تکامل  ریغزل و س  ش یدای شده اوال منشأ پ

 .    ردیقرار گ   یمتفاوت غزل مورد بررس یهانمضمو شیدای در پ نینو
 

 

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

    کیغزل کالس .2-1

  یتغزل در مکتب خراسان  .2-1-1

  دهی قص  ةطری در س  یسبک   یژگیو و  کرد یم   ین یسنگ  ده یغزل بر قص  یۀسا  ،یخراسان  ة دور  در

  ، یحکم   ، ییگراعتیو طب   یبزم و شادخوار  ن یاز مضام  یب یترک  ی بود »شعر به سبک خراسان

(  4:1396)نوربخش،.«  ستین  یقاعده مستثن   نیاست که غالب غزل هم از ا  یو حماس   یمیتعل

مصطلح    ی معنمرسوم شد و غزل به  یاز زمان رودک  دییتأ  یاو دع   طهیو مدح و شر  بی»تشب

و شاعران در    دی آیم  ده یاست که در اول قص  ی تغزل، غزل(  66:  1370سا،ی)شمکم بود.«    ار یبس

  اتی و سپس آن اب راندندیآن سخن م ریو نظا عتیوصف معشوق، طب ای یز عشق و عاشقآن ا

دادند. زبان تغزل در قرن ششم، همان زبان  یم  وندیبه ممدوح پ   یتیب  ایمصراع    ۀواسطرا به
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  ن یهستند. وزن شعر سنگ  یبه شکل فارس  ایو    یکلمات غالبا فارس   یعنیاست    یاسلوب خراسان

از قواعد    یکوتاه و اعمال برخ  ی هامصوت  دن ی کش  ف، یتخف   د،ی سکته، تشد  له یوسو به  د ینمایم

ساده هستند و معموال در    عاراتو است  هات یتشب  قلب و... طنطنه  ل یکم استعمال از قب  ی عروض

رو به زوال رفت    ده یدر اواخر قرن ششم قص ( 41)همان:.  شودینم   ده یآن مطالب دور از ذهن د

 . را گرفت دهی قص یل، رسما جا و در قرن هفتم غز
 

 ی غزل به سبک عراق .2-1-2

و چون شعر در آن    دی منحل گرد  ی قرن هفتم، بعد از حملۀ مغول شعر به سبک خراسان  در

. اساس سبک  گفتندیم  ی عراق   د، ی زمان از خراسان به عراق عجم منتقل شده بود به سبک جد

اعران به حکمت و فلسفه و منطق  تفاوت که در آن ش  نیاست با ا  یهمان سبک خراسان   یعراق 

به آیکردند. تضم  دای پ  شیگرا اخبار و    ،یاشعار معروف عرب  ، یعرب  ثیو احاد  اتین و اشاره 

.  روندیشمار مبه  ی سبک عراق   ریگممتاز و چشم  صیاز خصا  عی مختلف بد  عی و صنا  اءیاحوال انب

 ند.  ادوره نیو حافظ از شاعران معروف ا یعطار، مولو ، ینظام  ،یخاقان  ،یسعد
 

   و عهد شاهرخ یموریت  ۀدور .2-1-3

رواج داشت    یدوره بازار شعر و شاعر نیاول قرن نهم به عهد شاهرخ معروف است. »در ا  ۀمین

  ی پسر شاهرخ حام  سنقریبا ژهی به و ی موری. اصوال شاهزادگان تشدیم ت یو از هنر و ادب حما

  نیغزل عارفانه در ا(  145)همان:آن دوره بود.«    یو هرات، دربار شاهرخ مرکز ادبشعر او بودند  

فروکش کرد و    یشور و شوق سطح  نیداشت اما بعد از مرگ شاهرخ ا ار یدوران طرفداران بس 

اهلل  شد. لطف  یهرات مرکز ادب  ،یینوا  ریش  یو وزارت عل   قرایبا  نیدوباره در عهد سلطان حس

نعمت  ،یشابورین ول شاه  بخارا  ، یزیترش  یکاتب   ،یاهلل  ترش  ،ییعصمت  از شاعران    ی زیشهاب 

 .عهد هستند  نیمشهور ا
 

  یموری دوم ت  ۀغزل در دور .2-1-4

بازار تصوف    انی م  نی»در ا  خوردیقبل به چشم م   ةاوضاع و احوال دور  نایع  زیدوره ن  نیا  در

  افتهی  ی اکاری ابتذال و ر  ۀجنب  دای شد  سخت پر رونق است اما از اصالت قبل برخوردار نبود بلکه 

غزل به   ات ی تر هم شد. ابنکرد بلکه مرتب ی رییدوره تغ  ن یصورت غزل در ا( 149)همان:بود.« 

و    یدوره لغات مغول  نیشد و تخلص از ملزومات آن گشت. در شعر ا  ک ی نزد  تیحدود هفت ب

شعر در منجالب ابتذال و انحطاط افتاد.    ، یگنجانده شد و »از نظر معن  انهی عام  یو گاه   یترک
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شاعر معروف  (  150)همان:گشت.«    اری و استعارات کهن فرسوده بس  هاتی تشب  ،یتکرار  یمعان

در    رایاند زدانسته  یسبک هند  شگامانیرا از پ  یو بابافغان  یجام   یخبود. بر  یدوره جام  نیا

 . شودیم  دهید  زین یهندبه سبک   ک ی نزد اتیآثار آنان اب
 

  حد واسط  ۀغزل دور .2-1-5 

نهم در دورة زمان  غزل قرن  اواخر  عراق   نیب  یحد واسط در  ت  یسبک  و سبک    یموریدورة 

قرن دهم   ل ینام برد. »در اوا توانیرا م ی دوره بابافغان نیشد. از جمله شاعران ا داریپد  یهند

آورد و به آن    رون یاو بود که غزل را از انجماد و دورة فترت بعد از حافظ ب  وة یو ش  ی بابافغان

 رایاند زو منکر آن طرز بوده  دندیپسندیاشعارش را نم  یالبته در زمان و  دیبخش  تازه  یاتیح

مناف  بود.«    ی که سخنانش  آنها  تجد  ی بابافغان  ی برخ(  182:1364)صفا،طرز    وةیش  دکنندة ی را 

طرز خود را به غزل    را یاند زد دانسته و او را حافظ کوچک لقب دادهدر عهد خو  ب یالغلسان

 .است ان یاو نما  ات یو غزل  ات ی کالم حافظ در اب  یو مالحت شعر و رند ه کرد کیحافظ نزد
 

  غزل در مکتب وقوع .2-1-6

که در ربع اول قرن دهم شکل    یو سبک هند   ی سبک عراق   ن یبود ب  ی سبک  زیوقوع، ن  مکتب

سبک    ن یعاشق و معشوق است. »ا  ن یاتفاقات ب  انی و ب  ات یواقع  گرانیب  ، یوعگرفت. اشعار وق 

  ی هاوجود آورد. بر خالف غزلاز لحاظ رابطۀ عاشق و معشوق به یدر شعر فارس  ی ادیتحول ز

  ن ی. زبان اپرداختیم  ات ی واقع  ن یتر  یاشعار به جزئ  نیبود ا  الیخ   بر  یکه مبتن   یسبک عراق

(  6:1392پور،ی)مهداست.    توجهیب  ان یو ب  ع یبه مسائل بد  یاست و از لحاظ ادب  انهی سبک عام

 . سبک هستند ن یاز شاعران معروف ا ،ی و محتشم کاشان یبافق یوحش
 

  یغزل به سبک هند .2-1-7

  ن یشد. ا  داری پد  ی سبک هند  ازدهم یقرن   لیمکتب وقوع و در اوا  جاد یصد سال بعد از ا  حدود

شاعران   شد؛ ینم ی به شعر توجه چندان ی مد اما چون در عصر صفوسبک در اصفهان بوجود آ

سبک به    نیگشتند. شاعران ا  می مق  یگورکان ن یآن زمان به هند سفر کردند و در دربار سالط

موضوعات کهن به    ل یآورده و تبد  ی رو  ی شی اندک یو بار  ی نیمضمون آفر  رز،مثل اند  یموضاعات 

شاعران اوج گرفت. به مرور شعر از حوزة شاعران خارج و وارد کوچه و    ان ی نو در م  یهاوهیش

از ا دا   ن یبازار شد.    یکم توجه  ل یبه دل  ی ول  افتی واژگان در شعر گسترش    رةیرو هر چند 

خود را از   ن یشیپ   یدوره صالبت و استوار  نیشعر ا  ،یادب  یهاهیبه آرا  یشاعران کوچه و بازار
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هند شعر  داد.  ا  ی معن  یشعر  ی دست  معروف  شاعران  از  و  گرا  صورت  نه  دوره    نیگراست 

 . را نام برد یدهلو دل یو ب یزیصائب تبر ، یکاشان م یکل  توان،یم
 

  بازگشت  ۀغزل دور .2-1-8

تا پ   نیا اواسط قرن دوازدهم  از  اوا  اتیادب  ش یدایدوره  ادامه    لیمشروطه در  قرن چهاردهم 

  بیترت  ی به مضمون و  محتو  شتر ی ب  یطور که گفته شد در غزل به سبک هندداشت. همان

بودن سبب ساز    گرایافراط در معن   ن یها ا. به مرور زمان و بعد از گذشت سالشدیاثر داده م 

به  شاعران    رایعوام مشکل بود ز  یفهم آن برا  گر یشد؛ چه بسا که د  زمان تکلف در شعر آن  

  یی افتادند و از آن جا  یو عراق   یبه سبک خراسان  یکهن شعر فارس   یهااز اسلوب  یرویفکر پ 

  ن یرا نداشتند. در شعر ا  میشعر قد  یسبک  ی هایژگیبه و  یدوره تسلط کاف  نیکه شاعران ا

و آذر    ینشاط اصفهان   ،ی کاشان  ی. صباشدیاستفاده م  کمترو استعاره و مجاز    هیدوره از تشب

 . هستند یدورة بازگشت ادب  گذارانانی از بن یگدلیب
 

         دوران معاصر -2-2

  غزل دوران مشروطه .2-2-1

  ی عنیسبک،    ن یدر ا  ده یاوال قص  رای. »زرفتیپذ   انیدر زمان مشروطه پا  ی بازگشت ادب  ةدور

  ی گریمطالب د  انیصرف ب  دهی رفت و قالب قص  نیکامال از ب  ت، یمشروط  شیدایبا پ   یمداح

ا(  203:1370سا،ی)شمظهور نکرد.«    یدر غزل شاعر بزرگ  ای انو ث  دیگرد   یی گوهمه غزل  نیبا 

عمر هدر    وه،یدر آن ش  ی که هنوز هم کسان. چنانافتیها ادامه  صرف، سال  دی بر تقل  یمبتن 

  ی هابه بعد مستلزم بحث  تیاز دوران مشروط  یوجود آمدن انقالبات ادب. شرح علل بهدهندیم

  ی دوران را اجماال تحت چند عنوان فرع  ن یو غزل ا  گنجد یمقال نم  ن یمفصل است که در ا

 کنیم:  یم   مطالعه 
 

 یغزل وطن  - 2-2-2

از جمله    ی در تمام قوالب شعر  ی هنیم  ن یجبر زمان، مضام  یبه مقتضا   تیدر زمان مشروط

توانستند در    یهوتو ابوالقاسم ال  یزدی  یفرخ  ،ین یچون عارف قزو  یغزل مرسوم گشت و کسان

 .ندیبسرا یو اجتماع یهن یقالب غزل اشعار م
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  یدیغزل تقل .2-2-3

پرداخته و    یو هند  یشعر عراق   یهااز نمونه  دی به تقل  یکسان  یعنینوع غزل    نیاز ا  مقصود

دو نوع   نیمعروف ا  یهادو سبک به وجود آورند. نمونه   نیا  یاز اشعار قدما   ییهاتوانستند بدل

پاک و به اصطالح    ی در شعر خود زبان  ی ریمع  یهستند. »ره   ار ی و شهر  ی ریمع  ی ره   د، یتقل

فاقد    زیاو ن  یهند  نیاست اما مضام  یو هند   یسبک عراق  نی او ب  اتی و غزل  ردشسته رفته دا

 ( 206)همان:و اقتباس است.«  دی بر تقل ی ابتکار و مبتن
 

  یر یتصو ایغزل نو   .2-2-4

با و  غزل با غزل  با یخود، تقر  یی و معنا  یخاص ظاهر  ی هایژگینو  اواخر دهۀ چهل و    اتیاز 

. غزل نو حاصل  دیمعاصر آغاز گرد ات ی در ادب ی بهبهان ن یمیو س یمنزو ن یچون حس یشاعران

  یسو  در حرکت خود به  یاست. در واقع غزل سنت  ییمایو شعر ن  یفارس   یبرخورد شعر سنت

تجربه از  نو  ا  یهابهره  ییما ین  شعر  یهاغزل  اما  برد  ن  ن یفراوان  اتفاق    بارهک ی به    زیحرکت 

و شعر نو  یسرا با امکانات شعر سنت غزل ی شاعر ی طور ناگهانچنان نبود که بهآن یعن ی فتادین

   ی آمادگ   نیو هم در غزل نو ا  ی از دهۀ چهل هم در غزل سنت  ش یبه سرودن غزل نو بپردازد. پ

فراهم شده بود که ظهور غزل نو    یی داشت و در واقع بسترها  وجود ظهور غزل نو کامال    یابر

  یی مای غزل ن  ا یواره  و غزل  یسنت  مه یبسترها همان غزل ن  نیمواجه نکرد. ا  یرا چندان با شگفت

ورود غزل نو آماده    یرا برا  ری آماده شدند و مس  ییمای و ن  یهستند که از قبل در شعر سنت 

 .کردند
 

 و غزل فرم از دل غزل نو   ییآمدن دو شاخة غزل روا دیپد  .1- 2-2-4

 یی غزل روا  -الف  

در    وه یش  ن یا  کن یمتداول بود ل   ات ی از روزگار باستان در انواع مختلف ادب  یی گوداستان  ةویش

قالب محسوب    ن یا  ی گر بوده و جزء ساختار و عنصر اصلدر قالب غزل جلوه  شتریب  ی شعر فارس

 ی تداع   ادش یدر    ی سرنوشت  ایسرگذشت    هایمثنو  گونهنی. در واقع مخاطب با خواندن اشدیم

  ان یتنها قالب ب  ی مثنو  کن ی بودند؛ ل  یی غنا   ا یو    ی می و گاه تعل  یگاه حماس   ها تین روای. اشودیم

وجود    زیدر غزل شاعران کهن ن  تیمنتقدان معتقدند که روا  یداستان نبوده در واقع »برخ

  ت یغزل موالنا، آوردن داستان در غزل است اما روا  ی هایژگی از و  ی ک یعنوان مثال  داشت. به

ست  ا  یغزل   ییغزل روا(  19:1397ک،ی)آذرپ شاعران عنصر غالب نبود.«    گریددر غزل موالنا و  

به    توان ینوع غزل م  ن یا  یهایژگ یبپردازد. از و  ی دادیخود به نقل رو  ی که در محور عمود
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  ن یوگو محور بودن در آن اشاره کرد که »شاعران اوگفت  انهیعام   مانه،یصم   ،یخطاب  یهالحن

 دوره تالش  

  یی مایشعر ن  انه یو عام  ی می از لحن صم  ت یبه دور از زبان فاخر غزل گذشته، به تبع  کردند یم

ا  یهااز مشخصه  نیبروند..همچن  ش یپ از تجربه  ن یغزل    ی ملموس زندگ  یهادوره، استفاده 

  ی بهبهان  ن یمی س یی غزل روا گذارهیپا ( 20)همان: مخاطب است.«  ی و قابل درک برا ی اجتماع 

 است.
 

  غزل فرم  - ب

  د یمانند محمدسع   ی است که در دهۀ هفتاد با شعر شاعران  سم یاز مکتب فرمال   ی اغزل فرم شاخه

آنها در    یهایدر کرمانشاه آغاز شد. در واقع نوآور  یزیو هومن عز  ک ی و آرش آذرپ  ییرزایم

نوع غزل نه  نیخود مجدوب کرد. اغزل اکثر جوانان آن دوره را به  یزبان، فرم و محتوا ةحوز

  نیهمتفاوت داشت به  زیدهۀ قبل از خود ن  ی هانبود بلکه با غزل  ن یشیپ   ی هاغزل  ه یتنها شب

کردند و    ت یاز آن حما  گرید  ی اروبرو شد اما عده  ن یاز شعرا و منتقد  ی ابا مخافت عده  ل یدل

  یرونیطور کل »منظور از فرم در غزل فرم، قالب بخواندند. به   دی مف  ات یادب  یرا برا  اناتیجر  نیا

مانند عطار، موالنا، حافظ و...   ی آن است. با آنکه شاعران  یبلکه فراتر از شکل ظاهر  ستیآن ن

سروده  ک یهر   شعر  غزل  قالب  آنها  در  شعر  اما  استین  یکیاند  مؤلفۀ    یعنی  نی.  اساس  بر 

  ی رونیاز آنها با حفظ فرم ب  کیدر آثار هر    یرم درون در مکتب اصالت کلمه، ف   ق« یعم  قتی »حق 

سرا    یی مایسهراب و اخوان، ن  ما، یمثال با آنکه ن(  21:1397ک،ی )آذرپ .«  استمتفاوت    یگریبا د

  ، یشعر  یها قالب  گریشامل د ن یاز آنها متفاوت است و ا کی در شعر هر  ی بودند اما فرم درون

  یو برتر  یرونیبا حفظ فرم ب  یدرون   ی هافرم  یتازگ   ، ک یآذرپ   ۀ. به گفت شودیم   زیو ... ن  ی داستان

 .غزل فرم است  یژگ یوفرم بر محتوا، دو 

  توانست یم  شد؛ یمحدود نم   ستی مالینی دوم دهۀ هفتاد غزل فرم اگر در مکتب م  مۀی ن  در»

  ز یباشد که در قوالب ن  یدر کار شاعران  ی درون  ی هاخودآگاهانه مبدأ و بستر انواع و اقسام فرم

پ متون  تجرب  شنهادی خواستار  و  رئال  یدهنده  فرم  با  غزل  مانند    ، ی ستی باروک  ،یستیهستند. 

و    یاشنامهینما   ، یانامهلمیف  ،ی داستان  ، یست یپسامدرن  ، یست یفرمال  ک،یژانریپل  ،یست ی مالینیم

  ردیبه خود بگ  ک ی قالبیپل  یکه با حفظ بعد ثابت غزل بتواند ساختار  ک ی قالبیبا فرم پل  یحت

جداگانه    یاو دار و دسته  فستیمان  یدرون  یهافرم  نیهر کدام از ا  یبرا  میبدون آنکه بخواه

نگاه برخ  م یسامان ده آن محدود و    یست ی تنها در بستر فرمال  یاما شوربختانه غزل فرم در 



 9 غزلی«ت ینیمالکاملی غزل از »تغزل« در مکتب خراسانی تا »مت سیر
 

 

 

 

 

 

 

 

غزل فرم به    ن یتجربه و تمام شد. بنابر ا  شنهاد، ی متن آن پ-یدو کتاب، تئور  یک یمحصور و در  

  ت، یکُد واژة روا  نیسوق دارد و هم  گرتیروا  یبه نوع  رانیآن در ا  ی ستیمحدود فرمال  یمعنا

  یی جلوه نما  تریهنر  هاتیاست؛ هرچند که در غزل فرم روا  ییروا  لوجه اشتراک آن با غز

  )همان(.« کنندیم

 

 مال ینیغزل م  .2- 2- 5 

  سم یمالین یغرب است. »م ستی مالینی م اتی با ادب رانیا ک یکالس اتیادب وندیپ  مالین یم غزل

دارد و توسط    دی تأک  یافراط  جازیاست« بر ا  ادی است که با شعار »کم ز  یمکتب   ییگرانهیاکم ی

صورت  به  کایظهور کرد. سپس در آمر  ه یروس، پس از انقالب اکتبر روس  ی هنرمندان ساختارگرا

.  افتینمود  زیو... ن یسازمجسمه ،یدر تئاتر، نقاش ات،یدر آمد که فزون بر ادب یرهن یجنبش 

  ن، یحاکم بر آن سرزم  ی اجتماع   طی در شرا  د یرا با  کا یدر آمر  سم ی مالینی م  یی بروز و شکوفا  شۀ یر

و جنگ  جهان  تنام، یتبعات  ز  یواکنش  حرف   ی حوصلگیب  کا، ی آمر  یخواه  ی ادی به  کم    ی و 

وجو جست  نمایو س  ونیزیمردم به تلو  شیمطالعۀ مخاطبان و گرا  زانیکاهش م  سندگان،ینو

از ا قالب و ساختار داستان  نیکرد.  ادب   زانیها کوچک شدند و مرو  آثار  آمد.    ن ییپا  یخلق 

که    یصرجست. در ع  توانیسوم م  ةدر هزار  زیرا ن  مالینیغزل م  ۀشی»ر(  98:  1399)همان،

  ی هاامی حرف زدن عاشق و معشوق هم به پ  یحت   و   دهی ها به حداقل رسکنار هم بودن انسان

 ( 70: 1397)همان،ندارد.«  یآنچنان گاهیاطناب در غزل جا گریو د  افته ی لیکوتاه تقل 

آن در مجموعۀ     فست یو با ارائۀ مان  کیتوسط آرش آذرپ   بار نینخس   یبرا  مال ینی م  غزل

ژانر منتشر شد.    نیدر ا  ی همراه با آثار  1383من در بهار    نیسرزم  یهادختر اسطوره  -زانا   الیل

  ی غزل ارائه داد. کالم  ی»سبک خاص خود را در فرم و محتوا  مال ینی غزل م  یبا معرف  ک ی آذرپ

ه که زبان  واضح، شفاف و ساد  یست یمال ین یکوتاه م   ی هاو داستانک   الوگی د  ت،یوابر ر  یمبتن 

  گاه شهی ( »ر63:  1400ح،یکرد.« )مس  ک ی زبان را به گفتار نزد  نیفاخر را به خدمت گرفت و ا

  رانیفضا و روح غالب ا  م یمستق  ریدوم دهۀ هفتاد تحت تأث  مۀی در ن  شه یاند  نیا  ت یروا  انیبن

در بافتار و ساختار    سمیو تجربۀ مدرن  یچون جامعۀ معدن  یمباحث   نآن زمان است که در آ

ا  یاصل   دغدغۀ   ران یا  یجامعۀ سنت  نمود  بود.  نخبگان آن روزگاران  و  به    شهی اند  نیجوانان 

و طرح    یمحور  تیبا حذف شاه ب  ات یاب  یی جاو عدم جابه  یبهبهان  نیم یضد غزل س  ۀینظر

آذرپ  یشهروند  -کلمه  ۀینظر پسا س  انیجر  ک ی عنوان  به  ک ی توسط  غزل    ین یم یمستقل  در 

  ی درنگ  مال ین ی. غزل م دیدر مطبوعات آن زمان کرمانشاه، اهواز و سنندج انجام  ران،یا  نینو
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گذاشت و    رانیخود را بر غزل ا  ریها که اندک اندک تأثدغدغه  ن یبر ا  یشعور  -   یاست هنر

در    ی ست یمال ینیم   یهاهشتاد و نود به تجربه  ی هادر آثار خود در دهه  ز یشاعران جوان ن  یبرخ

به    توانیمنتشر شده؛ م   ی ستی مالین یکه در آنها نام و آثار م  ی پرداختند. از کتب   شانیهاغزل

و... اشاره    افتدیدو عشق، دوست داشتنت اتفاق است؛ م   نیب  ن،یزم   یهاعاشقانه  یبانو  -فرازن

 :بر شمرد گونهنی ا یاجمال  یبندجمع ک ی را در   مالینی غزل م یهایژگیکرد. و

پ - ا   نیرتریذترجمه  غزل  دل  رانیژانر  مؤلفه  یبندیپا  لیبه  حداقل    یی هابه  به  مانند 

 ...و یزبان استعار  دن یشاعرانه و تتابع اضافات، به حداقل رسان یها یساز بیترک دن یرسان

  مال ینیبه داستان م   مالینیدر صورت ترجمه از ژانر غزل م  مالین یدگرگونش غزل م  تیقابل -

 زیتغزل آم

 داشتن عاطفه و تغزل به دور از اطناب  -

 ات یادب یو برابر یشهروند -اعتقاد به کلمه  -

  ن یجهان در ع  ست یمالینی م  ات یدر ادب  یفن   یآمدهاو دست  هاک ی از تمام تکن  ییجوبهره -

    یست یمال ین یم  ستمیبستۀ س یدئولوژی از ا یفرآور

  ی الوگید یبا گسترش فضا  یگریحضور د -

رسان - حداقل  آرا  عیبدا  ع،ی صنا  دنیبه  گونه  یادب  یهاهیو  شعر  یابه  غزل    تیکه  در 

 .محور نباشد ه یآرا مالینیم

رسان  - حداقل  گونه  یشعر  ژةیو  یهاجلوه  دنیبه  ادب  یابه  برآ  تیکه  جلوه    ندیمتن 

 . محض در شعر نباشد ک ی ماژیا ی هاینیآفر

  شاعرانه یهایساز  بیبه حداقل رساندن ترک  -

  اناتیروح مشترک تمام جر دنی همگام با هزارة سوم با به حداقل رسان  نینو  ی نمود تغزل -

و اطناب    یحیتوض   ،یف ی توص  ،یح یتشر  یفضاها  دنیحداقل رسانبه  یعن ی  نیش یمشترک پ  یغزل

  (157)همان:. یتغزل
 

  فرم  ۀ از نگر  مالینیانواع غزل م  .1- 5- 2- 2

آهن    ی...« و »هم   بای دختر ز  چه،ی»دار قال   مالین یکامل و شاعرانه: مانند غزل م یداستان  -الف

ل از  افتاد«  اسطوره  الیاتفاق  دختر  غزل  نیسرزم  یهازانا  و  خوشبخت  من  »فاطمه  داستان 

خر و پف    یاو »آسمان لحظه  ی به قلم رحمت غالم   افتدیاز دوست داشتنت اتفاق م  شود«یم

  .ک ی به قلم آرش آذرپ گردد یباز م به عشق  زه یشکرد« از دو
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ندارد مانند غزل   ی بوده و فراز و فرود داستان زیآمنوع، تغزل نی : ایاز زندگ یمعمول  ی برش -ب

نوشتۀ    ک ی جهان هولوگراف   دیکل- و کلمه  لدای  یهاکلهر در چشم  نیاز آو  یاوستهیپ   مالینیم

  افتد یدر دوست داشتنت اتفاق است؛ م   «یروز کامال عاد  ک ی و همکارانش، »  ک ی آرش آذرپ

  ۀ نوشت  گرددیبه عشق باز م  زهی در دوش  زند«یو »کفش نو انگشت پا را م  یغالم تقلم رحمبه

 . ک ی آرش آذرپ

زانا دختر    الیاز ل  باست«یگل به نام هم ز  ی: مانند»راست یداستان  تیشعر محور و بدون روا  -  ج

»  ن یسرزم  یهااسطوره و  آشوب    ک ی من  پر  دوشخاک  از  داستانش«  باز    زهیمتن  به عشق 

 .ک ی از آرش آذرپ گرددیم
 

 از لحاظ محتوا   مالینیانواع غزل م  .2- 5- 2- 2

است که در اواخر    یجنبش ادب یی گراعتیطب  ا ی  سم ی : ناتورالیست ی ناتورال  مال ین ی»غزل م   -الف

سفت و   سمی رئال  ک ی  ۀیجنبش بر پا  نیشکل گرفت ا  نیدارو  اتینظر  ریقرن نوزده تحت تأث

مرسوم، بر   ی هاییو احساسات گرا  یی گرادئالیا  ، ییبنا شد و به دور از نمادگرا  یسخت اجتماع 

و سرنوشتش را در چارچوب جبر    ی چرا که رفتار آدم  کرد یم   د یتأک   ی زندگ  مرةروز  اتیجزئ

  توان یم  سم ی شناخت. از نمونه غزل ناتورال م  تیبه رسم  ط یوراثت و مح ی شده از سو ل یتحم

  ی و »زندگ  ک ی از آرش آذرپ  گرددیبه عشق باز م   زهیباز هم شب« در دوش  اه، یوفان سبه »ت

   .اشاره کرد یاز رحمت غالم  افتد یاتفاق است؛ م داشتنت هاست« در دوست تکرار نخواستن

و    ی ادب  یهااز نگرش  ی کی   یمکتب جهان وطن   ا ی :  یست یت یکاسموپول   مال ینیغزل م   - ب

به  یغرب  ۀفلسف   یهنر وو  به گفت  یفرانسو  ژهیطور  م  انیبان  ۀاست که  مشکالت    کوشدیآن 

پاگ و  ا  یبشر  ریدست  شعر  نمونۀ  و  کند  رفع  ل  نیرا  در  »نقشه«  غزل  دختر    الزاناینوع 

 . ک ی ذرپمن از آرش آ ن یسرزم یهااسطوره

  ی سینودر داستان  شتریب  ،ی انتقاد  ا ی  یاعم از اجتماع   سمی: رئالیست ی رئال  مالین یغزل م  - پ

  رامون یپ  یرانیا  سندگان ینو  قات ی ها و تحق نوشته  شتر یجهت ب  نی و به هم  ی مطرح است تا شاعر

ادب  نیا فارس  یها در داستان  یمکتب  آذرپ  یمعاصر  افزا  ک ی است. »شعر  با    ییبه لحاظ هم 

  م، سی برخوردار است. هدف رئال  ی ستیرئال  اتیاز خصوص  مالینی و داستان م   سمیمال ین یمکتب م 

.  هاستدهیپد  گریو د  دهی پد  نی ما ب  ی و روابط درون  ز یهر چ  یواقع   ات ی ف ی ک  ان یوجو و بجست

عنوان موجودات منفرد و جدا مورد مطالعه  را به  یو اجتماع   یعی موجودات طب  یستیرئال  اتیادب

.«  کندیعمل و عکس العمل رفتار م   ان ی پایب   ریزنج  ی هابه مانند حلقه  نهابلکه با آ  دهد یقرار نم 
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رئال  تیخصوص  نیتر»مهم(  3:  1400ح،ی)مس موجود  ف یتوص  یست ی اثر  صورت  به    ی انسان 

به  ی اجتماع  داست؛  آدم   ۀ شیر  سم یرئال  گر یعبارت  شرا  ی رفتار  در  زمان    یاجتماع   ط ی را 

مجست و  (  46:  1360)پرهام،.«  کندیوجو  مح  / تیواقع   ان یبکشف  به  و    ی اجتماع  طی توجه 

  ق یمشاهدة دق   / یآگاه  یبرا  یا نهیعنوان زمبه  خیاز هرگونه توجه به تار  زیپره  /یاجتماع   لیتحل

  ی معمول    / ندهیآ  یوجوجست  /گرانیخود و د  ی واقع  یهانیتوجه به سرزم  /ات یجزئ  ح یو تشر

روا در  قهرمان  ع  / تیبودن  به  ب  ت ینیتوجه  تماشاگر/  عل   انی مانند  معلول   یروابط  در    یو 

 . است سمیاز اصول مکتب رئال  یاجتماع  ی هادهیپد

و شعر گذاشت که افراد جامعه به ضرورت شناخت    ات یادب  ۀ پا به عرص  یهنگام   سم ی رئال»

الزم    ی افهی عموم وظ  یشناخت برا  ن یو ا  بردندیپ   ی اجتماع   سم ی موثر در عملکرد مکان  یروهاین

در    ریموارد زبه  توانیدر شعر م  یست ی رئال  ن ی»از جمله مضام(  12:  1357)رافائل،شمرده شد.«  

 :رداشاره ک  کیذرپ اشعار آرش آ 

 .برتوجه به کار، کارگر، قهرمانان کار و حرفه و رنج -

 دعوت به انقالب  -

 (2: 1400ح،ی)مس  ک«یدئولوژینگرش ا-

به عشق    زهیکتاب دوش  در  د« ی ایکه با قطار ب  د ی: »شاک یآرش آذرپ   یست ی شعر رئال  نمونۀ

 گردد.   ی باز م

ادب  یک ی  سمیسمبول   ا ی  یینمادگرا:  یست یسمبول   مال ین یغزل م  -ت   ی و هنر  یاز مکاتب 

بودلر و    دةی آن شد. به عق   گامشیوجود آمد و شارل بودلر پسدة نوزدهم به  انیاست که در پا

ها  فرار کند و به نمادها و نشانه  م یمفاه  م ی مستق   ان یتا حد ممکن از ب  د یبا  ی اثر هنر  روانشیپ

دختر    الزانا یآهن اتفاق افتاد« از ل  ی به »ه  توانیم   سم ی سمبول  ی هاپناه آورد. از نمونه غزل

به    زهیو »تا که اخواب باستان برخاست« از »دوش   ک ی من اثر آرش آذرپ  نیسرزم  یهااسطوره

                     اشاره کرد.  کیاز آرش آذرپ  گردد« یعشق باز م

است    یهنر  ینام مکتب   سمیونیاکسپرس  ای   ییگراانی: بیستی ونیاکسپرس  مالینیغزل م   -ث

اگوست پره،    یهایاز نقاش   یبرخ  فیبار در تعر  نیاول  یپا گرفت و برا  ستمی که در آغاز قرن ب

چون   ی بشر، مخصوصا عواطف ی درون  شی مکتب نما نیا ی کار رفت. هدف اصل معمار معروف به

ا و  نفرت، عشق  برا  ضطراب ترس،  هنرمند  آن  در  از    د یشد  جاناتیه  ی القا  یبود  که  خود 

  زیغزل ن  شیسرا  ةویو در ش   ردی گ یتند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره م  یهازنگ 
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 توانینوع غزل م  نیا  یاز نمونه شعرها  شودیم   انیب  ترحیتر و صرهرچه روشن  یحاالت عاطف

اشاره   کیاز آرش آذرپ   گرددیبه عشق باز م  زهیدوش  زا  کند« یپرواز م   تار ی گ  ی به »زن با صدا

 .کرد

اند  گونه آورده  نیا  یپردازالیخ   ای  یفانتز  یهنر  ۀگون  فی: در تعریفانتز  مال ین یغزل م   -ج

داستان   یفضا  ا ی  ه یطرح، درون ما  هیعنوان عنصر اول را به  یعی اشکال فراطب   گریکه جادو و د

و   شود یپا گذاشته م  ریز یعیو طب  یک یزیف   نیقواعد و قوان ،یپرداز الی. در خکنندیاستفاده م

بودن عناصر خ  ،ی پردازالیخ  ی اصل  یژگی. وشوندیم  ریناموجود تصو  وداتموج در    یالیدارا 

خاص خود را دارد که متفاوت با منطق    نیکه منطق و قوان ییخود منسجم است؛ فضا  یی فضا

فانتز  ی عاد از شاعران  اشاره    کیو آرش آذرپ   ییرزای م  د یبه محمدسع   توانیم   سینویاست 

به عشق باز    زهی»کت و شلوار تازة خود را« از دوش   ک ی آرش آذرپ  یکرد. از نمونه شعر فانتز

 است.  گرددیم

  ی اثر ادب  یلیتحل  یهااز روش  ی کی  انیب  ةویعالوه بر ش  لی : تمث یل یتمث  مالین یغزل م   -چ

  ۀ در آن جنب  شبه است که وجه    ه یاز انواع تشب  ی کی   ،یفارس   انی در فن ب  ل، یاست. در واقع تمث

ا  ی بیترک به  باشد.  بر  یمعن  نیداشته  شاعر  سخن  انیب  یکه  خود،  که  به  یمقصود  کاربرده 

را    لیکه تمث  یبا نظر کسان  فیتعر  نیو مقصود او باشد و ا  یاثبات معن   یبرا  یمثال   تواندیم

در    یالیخ  یرهایاز انواع تصو  ی کی عنوان  به  لیاست. استفاده از تمث   ک ی اند؛ نزداستدالل کرده

معمول و متداول بوده است و از قرن هفتم به بعد شاعران    ار ی زبان بس  یشاعران فارس   انیب

  ةاز هر دور  شیاند و در آثار شاعران قرن دهم تا دوازدهم، بادهبه آن نشان د  یشتریتوجه ب

در شعر امروز قطعه از جمله  (  3:1397زاده،یماه  مکوند؛ی)عبد.«  میخوریبر م  ل یبه تمث  گرید

  از   ها فرسنگ   خ، ی در تار  ییو محتوا  یعلت نداشتن دو المان قالب است که به  ی ل یتمث  یهاغزل

  داد   قرار  نظرکه قطعه را مطمح    یا¬شاعر حرفه  نیکه آخر  یا¬گونهبه  مانده  عقب  غزل  قالب

از آن د  ی اعتصام  نیپرو بعد  و  در  بایقالب ز  ن یا  ی از حضور جد  ی خبر  گر یبود    ی در شعر 

 . شودیمشاهده نم 

ن  نیا  از غزل  ماه  یشعرهابه  توانیم  زینمونه  خو  «ی»بچه  شد  شب  »ناگهان    دی رشو 

ل از  اسطوره  الیشکست«  آذرپ  نیسرزم  یهازانا دختر  از آرش  اشاره کرد. در غزل     ک ی من 

  ل یاکنون است؛ تمث  قۀیتا دق  1376از    مالین یو پربسامد غزل م   یجد  ی هاکه از شاخه  لیتمث

  ی کل یفضا سان نی. بدشودیارائه م   گراحتینص  ریو غ   گر میناتعل  ماا  یشدت عاطفبه  یی در فضا
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هنرمندانه در آن    یاگونهآنکه توسط قالب غزل کنار زده شود؛ به  یجاقطعه، به  مندلیو تمث

 (253:1400،ی)محمد.« شودیذوب م 
 

 یبا غزل سنت  مالینیتفاوت غزل م . 3- 2-2-5

که    ی )قالب( دارد و هم روح  ی ادب   ستم یعنوان سبه  ی اکرهیغزل هم پ   ران، یا  اتیادب  خ ی تار  در

  ح، ی توض ی ربنایو ... شده و با ز ی هند ،ی مکتب عراق  ی هارفته و وارد شاکلهگون گاشکال گونه

 بند یپا  یغزل سنت   ستمیبه س  مالین یاست. غزل م  افته ی سامان    ییگوشانی اطناب و پر  ح،یتشر

ما  بلکه   ستین جان  و  م  ۀ یروح  را  آن  ا  رد یپذیتغزل  م  ن یکه  تغزل  دا  تواند یروح    رة یاز 

  یاست بشود. از سو  یکه ضرورت عصر کنون  یعاطف  ییجازسرای عاشقانه وارد ا  ییسرااطناب

در    سم یمال ینیمکتب م   پردازانهیدارد چرا که نظر ک یدئولوژیا یاکرهی پ زین  سمیمال ین یم  گرید

  ات، ی در متن و بطن هنر، ادب  ی خیتار  ی را که زادة ضرورت  یجنبش جمع  ن یآنکه ا  یغرب برا

به بوده  و...  متما  یمکتب   عنوانصنعت  و  برا  زیمشخص  اندک  اندک  برسانند  ثبت    شیبه 

  مال ین یکردند اما غزل م   کیدئولوژیا  ی ستمیگون نبشته و آن را مبدل به س گونه  یها فستیمان

پ  ست ین  زین  ست یمالینی م   ک ی دئولوژیا  ستمی به س  د یمق  بر    سم ی رئال  روحیب  کرة یو  را  خشک 

و ...   حیتشر  ح،ی توض  دنیحداقل رسانبه  ت،یشفاف  ت، ینیاست« و ع   ادیو روح »کم ز  تابدینم

  ی ست ی مانتال و پوپول  یآن سانت  ی که مخل معنا و بعد ثابت عاطف   ییآن را باور دارد و تا جا

از    مال ین یغزل م   ی عنیماند    بندی هست( نشود به آن پا  وارک ی )منظور احساسات رمانت   ستین

  ی هاک ی تکن  یبا آنکه از تمام   مال ین یاست. غزل م  ک یدئولوژی او فرا  یستمینگرة محتوا فراس

  چ یمند است اما به ه چه در ساحت شعر و چه در ساحت داستان بهره  سم، یمالین یم  افتۀ ینو

کلمه و کلمه  انسان  ان یو بر بن  ست یآن معتقد ن  ان یعر  یپنهان و کلمه ابزار  سم ی الیوجه به ماتر

هست   یمادر عالم  خو  یدر  و    شیشناس  بوده  دکتراستوار  بر  کلمه -انسان   نیبنا  به    -کلمه 

کلمه    انیوجود عر  یعن یمتن غزل باورمند است؛    ی گانگیدر    اتیو ضرورت وحدت اب  یشهروند

کشف و   ی رادا  گر یعبارت دو به  افتهی   ی ستیمالین یم  ی نمود و ظهور  ی از تغزل شرق   ی در بستر

 . است یست ی مالینیم  ی کردیبا رو یاشراق یشهودها

با آنکه به    مالین یاست اما زبان در غزل م  یدارد که »زبان تغزل، استعار  دهیعق   اکوبسنی

مکاتب و    ی در تمام  رانیا  ات یادب   خ یتار  اتیغزلاز آنکه همانند تمام    شتری بوده؛ ب  یشدت تغزل 

گرفته و به    ش یمتفاوت را پ  یکرد یباشد؛ رو  ی زبان استعار  انیبر بن   د یو جد  م ی قد  ی هاسبک 
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  ی افراط   یمحدودساز  یبه معنا  نیدارد که البته ا هیو تک  شیگرا  یبه زبان مجاز  ت همان وحد

 (  101: 1399ک،ی)آذرپ .« ستین مالینیدر غزل م   یش یانداستعاره
 

 یریگجهینت. 3

 ی نوع  ربازیبر اطناب از د  یغزل مبتن   شیسرا  رسدینظر مبه  یتوجه به آنچه گفته شد گاه   با

 یدر واقع سرودن غزل برا  کرد؛یم   انی رخ نما  یاطنابِ هنر  ئتیبوده که در ه  ینوشتار  نیتمر

  ی مطالب   دنی تن و شناز گف  ،یسرشناس شدن بود تا تحول شعر  یبرا  یالهیشاعران آن دوره وس

  ی چهارچوب را نف  ن یبلکه خارج از ا شدند ینم اند نه تنها خسته بارها و بارها گفته گرانیکه د

  دهند یخوش نشان نم یرو نی شاعران ما به غزل نو زیچه بسا که در عصر حاضر ن کردند؛ یم

به افقنظاره  نکهیا  یجاو  بازگشت   یها گر  انتظار دورة  باشند چشم  هستند. غزل    گرید  یدور 

غزل    ن یآنچه اسباب تفاوت ب  ارد ند  روزیبا غزل د  ی تفاوت چندان  یامروز از لحاظ فرم ظاهر

مگر    شود ینم  ر یامر امکان پذ  ن یآنهاست و ا  یدوره شده است در فرم درون   ن یبا غزل ا  ی سنت

   بروند.                                                                                                                         ی روزام یهاهینو به سراغ درون ما ی با زبان نکهیا

شعرش    یندارد و هر واژه که متناسب با فضا  یت یها محدودکار بردن واژهشاعر در به  امروزه

در    زیمتعارف ن  ریغ  یهاهیاز قاف   یحت   تواندیه ماز هر واژ  هراسیو ب   کندیباشد را انتخاب م 

 .شعر خود بهره ببرد

  ی اجتماع  یها وگذار در عرصۀ زبان، فرهنگ عامه، نقصانغزل امروز گشت  ی ژگ یو  نیترمهم

شاعر، در ارتباط با    ت یبا ذهن  ی است و در واقع هر شعر  افتن یو از درون به برون راه   ی و عاطف 

که در دو دهۀ    یتحوالت  نیدارد. آخر  وندیپ  اشیشده با زندگ   نیدر حال وقوع و عج  تیواقع

اطناب در    ئتی و خارج شدن از ه  یریپذاست که به لطف انعطاف  یراتییآمده تغ  ودوجبه  ریاخ

  ن یدر واقع اخود ادامه دهد.    ی ادب   اتیقالب به ح  نیعنوان پرکاربردتربه  مال ین یقالب غزل م

استاد آرش    ران،یا  ات یادب  خیفرا مرد تار  شۀی است که با اند  یک ی تکن  یدادی رو  یسینوع دگرد

از تکامل    گرید  ی از حرکت باز نمانده و نوع  شانیا  ی شگانیظهور کرد و در ساحت اند  ک ی آذرپ

 را آغاز کرده است.
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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
This form of Persian poetry has a long history that has been able to 

move parallel to the Iranian talent throughout the history of Persian 

literature. Of course, after the formation of the New poem and after 

that Sepid poem, it was believed that Ghazal could no longer have 

anything to say. But this format is borrowed from New and White 

poetry and was able to resume a new life once again. The source of 

Ghazal is Taghazol (The first 5 to 15 verses of Qasida which are 

about the states of love, the description of the beloved or the 

description of nature) and Taghazol which was born in the 

Khorasani School, gradually improved over time; It was recognized 

by Sanai and became Ghazal in the true sense of the word, with 

Saadi, Hafez and Rumi. Undoubtedly, due to intellectual 

independence of thought and liberation from the shackles of 

certainty, a new process of word arrangement appeared in the 

poems, and Ghazal was no exception to this rule. Finally, by 

minimal Ghazal in Orianism School, far from being obligatory and 

speaking in riddles, the poet finally gave life to Ghazal with the help 

of brevity of words. By using library resources and a descriptive-

analytical method, this article examines how Ghazal originated, 

how it transformed from the past to the present, and also examines 

its innovations in the School of Word Originality.  
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