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 چکیده 

 

شناسی است. روایت  1332تا    1300شناختی اشعار نو غنایی فارسی از  موضوع این رساله تحلیل روایت

شناسی در تحلیل شعر غنایی پردازد. کاربرد روایتاز مطالعات ادبی است که به بررسی روایت می  ایشاخه 

شود ژانری وجود دارد و کوشش میشناسی پساکالسیک رویکرد میاناز آنجا قابل توجیه است که در روایت

لیل کنند. همچنین  شناسی تحهای روایتشدند با چارچوبهایی را که در گذشته روایت شمرده نمیپدیده

شود.  پوشانی زیادی دیده میها هم امروزه مرز قاطعی میان انواع ادبی مختلف وجود ندارد و در عمل میان آن

ی روایی  بینیم که بسیاری از اشعار غنایی سنتی و نو جنبهاگر به تعریف حداقلی روایت توجه کنیم، می

ی غنایی  شود و جنبهواره میشد، تبدیل به شعری داستان دارند. هرچند اگر روایتمندی یک شعر خیلی باال با

ی میان شعر غنایی  تواند به بازاندیشی رابطهشناختی شعر نو فارسی میتحلیل روایت  شود.آن ضعیف می

هایی ای برای تحلیل شعر در اختیار ما بگذارد و همچنین جنبهتواند مفاهیم تازهو شعر روایی کمک کند. می

ها توجه شده است. با کمک چارچوب  شعر معاصر را نشان دهد که تا کنون کمتر به آناز سیر تحول  

برای توضیح ساختار شعر باید    تری توضیح داد.توان تحول ساختار شعر را به شکل دقیقشناختی میروایت

ره  وا ساختار روایی حاضر در متن است و طرحواره کمک گرفت. پیرنگ کالناز دو مفهوم پیرنگ و طرح

برای درک انسجام شعر از آن کند. یک مفهوم مهم دیگر برای ها استفاده میالگوهای ذهنی که خواننده 

ی یک متن است کنندهمندی است. واقعه تغییر یا چرخش اصلی و تعیینشناختی شعر واقعهتحلیل روایت

تواند در سطح رخدادها قرار بگیرد، یا در ذهنی و عاطفی دارد. واقعه می  یبیشتر جنبه   غنایی  و در شعر

سطح ارائه )در ادراک راوی( یا در سطح دریافت )در ادراک خواننده(. نوع واقعه نیز نقش مهمی در تمایز  

 واره دارد. ایجاد کردن میان شعر غنایی با شعرهای داستان
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 فصل اول: مقدمات 

« است. پیش از  1332تا  1300اشعار نو غنایی از  شناختیی تحصیلی »تحلیل روایتعنوان این رساله

ی تحقیق ی تحقیق بپردازیم، برای آنکه روش، موضوع کار و دامنهآنکه به بیان مسأله و مرور پیشینه

 پردازیم. ها میمشخص گردد، ناگزیر از توضیح چند مفهوم اساسی هستیم که به ترتیب به آن 

 های مختلف آن شناسی و دوره روایت 1.1

های ها، مفاهیم و چارچوبآید، هدف ما تحلیل اشعار نو غنایی بر اساس یافتهنانکه از عنوان رساله برمیچ

از شاخهاست. روایت  1شناسی روایت قلمروی وسیعشناسی یکی  امروزه  ادبی است که  تر  های مطالعات 

ی شناسی با این نام و هویت مربوط به دههدرآمده است. ظهور روایت  ایرشتهای میانیافته و به شکل زمینه

ی آن بسیار طوالنی است. کتاب  ی روایت و پژوهش دربارهی مطالعه میالدی است هرچند سابقه   1960

های روس، به عنوان یکی از فرمالیست  2والدیمیر پراپ   ینوشته   (1928های پریان« )شناسی قصه»ریخت

ی باستان و آرای افالطون  ی روایت را تا دورههای مطالعه م در این حوزه مطرح است. ریشهاز آثار پیشگا

بود که اصطالح   3و دوران اوج مکتب ساختگرایی   1960ی  توان دنبال کرد. اما در دههو ارسطو نیز می

، تزوتان 4رت شناسی به وجود آمد و نظریاتی که امروزه مبنای این حوزه است شکل گرفت. روالن باروایت

شناسی  این دوره از روایت  شناسی ساختگرا بودند.های روایتترین چهرهاز مهم  6و ژرار ژنت   5تودوروف 

شناسی نیز برای مدتی از رونق با افول مکتب ساختگرایی، روایت خوانند.شناسی کالسیک نیز میرا روایت

تازه شکلی  با  دوباره  اما  دورهافتاد  کرد.  روایتی جدیتر ظهور  روایتد  را  پساکالسیک شناسی    7شناسی 

تاریخچهمی )برای  روایتنامند  از  مایستر  ای  نک.  مهم2009شناسی  گرایش(.  در ترین  موجود  های 
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 9، بافتی 8های شناختیکند، گرایششناسی کالسیک متمایز میشناسی پساکالسیک که آن را از روایتروایت

 (.2: 2010ست )دوپلوی ا 10ای رسانهژانری و میانو میان

شناسی ساختگرا در روایتبرای کار ما اهمیت بیشتری دارد.    کالسیکشناسی پساگرایش سوم در روایت

شناسی پساساختگرا بود. اما در روایت چون رمان و داستان کوتاه تمرکز بر آثار متعلق به انواع ادبی خاصی

ای که به . تحلیل روایی انواع ادبیحتی ادبی بودننه  اهمیتی دارد و    تعلق به آن انواع ادبی خاص  دیگر نه

های دیگری چون نمایش و رقص و موسیقی در  شدند و حتی پدیدهمحسوب نمی  روایی  صورت سنتی

پساکالسیک  روایت بر    است.رایج  شناسی  تکیه  روایتبا  پساساختدستاوردهای  حوزه شناسی  در  ی  گرا 

 های مختلف آن به دست آورد. ای از شعر و جنبهتازهتوان فهم ی شعر، میمطالعه

 شعر غنایی  1.2

ی معاصر و از در علوم ادبی قدیم ایرانی و اسالمی بحث انواع ادبی مطرح نبوده و این مباحث در دوره

نیز ترجمه  سنت غرب وارد فرهنگ ما شده است. لیریک در زبانخود اصطالح غنایی  های ی اصطالح 

شدند. که همراه با ساز لیر و به آواز خوانده می  نامیدندانیان نوعی از اشعار را لیریک میاروپایی است. یون

به سراغ نظریه از  پردازان غربی برویمبنابراین برای یافتن اصل و اساس بحث انواع ادبی، باید  یونان   و 

کنند اما پیش  ارسطو اشاره میبندی در این زمینه به آرای  . معموالً به عنوان نخستین تقسیمآغاز کنیمباستان  

( 963-2/961:  1367پردازد. افالطون )بندی انواع ادبی میاز او، افالطون است که از زبان سقراط به تقسیم

سه شیوه دارند:  سرایاندهد که شاعران و داستان هومر توضیح میایلیاد در کتاب جمهوری با ذکر نمونه از 

گوید؛ دوم »تقلید محض«، که در آن نه شاعر،  اول »روایت ساده« که خود شاعر در آن با مخاطب سخن می

بلکه گویی شخصیت داستان در حال سخن گفتن است؛ و سوم تلفیقی از این دو. نوع اول را در اشعاری 

ا در تراژدی و کمدی )که تماماً شامل توان دید؛ نوع دوم رسرایند میکه در وصف آپولن و دیونیزوس می

های گوید( و نوع سوم را در اشعار و داستان هاست و شاعر از جانب خود سخن نمیکردار و گفتار شخصیت 

 کند(. ها را عیناً تقلید میگوید و هم گاهی گفتار شخصیتحماسی )که شاعر هم از جانب خود سخن می
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- 113: 1387 ،برد )ارسطوبندی »انواع تقلید« به کار میقسیمسه روش جداگانه برای ت فن شعرارسطو در  

تواند ایقاع )ریتم(، آهنگ و یا کالم ی تقلید و بازنمایی است. این وسیله می(. روش نخست وسیله 116

لید  ی او شاعران مانند نقاشان موضوع وصف و تقباشد. روش دوم بر اساس موضوع تقلید است. به گفته

و یا به حد میانه. اما در اینجا آنچه    کند، یا فروتر از آنچه هست ف میوص  آنچه هست   خود را یا برتر از

ی او شاعر ممکن نامد. به گفتهی تقلید میبرای ما مهم است روش سوم است. این روش را ارسطو شیوه

زبان خود گوینده و از  آنکه  یا  نقل کند، چنانکه هومر کرده است؛  از زبان دیگری  بی    است روایت را 

ی شخص راوی آن را نقل کند؛ و یا ممکن است تمام اشخاص داستان را در حین حرکت و در مداخله

اش بندی افالطون و نتیجهگانه عمالً منطبق است با همان تقسیم بندی سهحال عمل تصویر بنماید. این تقسیم

 جدا شدن سه نوع اصلی است: شعر حماسی، شعر غنایی، و شعر نمایشی.

بندی مشابهی در بندی است که اساس انواع ادبی در تاریخ ادبیات غرب بوده است. تقسیمهمین تقسیم

اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به دست منتقدین آلمانی صورت گرفت که همچنان هم متدوال 

(. به عبارت 115: 2005 ،شمرد )آبرامزاست و سه نوع اصلی را به ترتیب شعر، داستان منثور و نمایش می

رسد خود شاعر باشد در شعر بشنویم، با شعر غنایی سر که به نظر میرا  تر اگر ما تنها صدای یک نفر  ساده

نباشد و شخصیت  هایی جداگانه هریک سخن خود را بگویند و و کار داریم. اگر راوی واحدی در کار 

نمایشنامه مواجهیم. در حماسه و روایت با  انجام دهند،  این دو مواجهیم   اعمالی  از  ترکیبی  با  نیز  منثور 

 دهد از جانب خود سخن بگویند. ها اجازه میشنویم و هم راوی به شخصیتچراکه هم صدای راوی را می

ها در ی فرهنگها و همهی زمانهمهدر  را  ی آثار ادبی  همه  توانندنمیکالسیک    یگانهانواع سهالبته این  

توان آیند و میشوند، انواع جدید به وجود میطول تاریخ دستخوش تغییر می  انواع ادبی در  .خود جای دهند

در طول   بندی کالسیک انواع ادبیتقسیم   به همین دلیل نیز هست که  آثاری یافت که حالت بینابینی دارند.

ان پرداز ی جدید بعضی از نظریهتوجهی بوده است. در دورهتاریخ دستخوش تغییراتی شده و گاهی مورد بی

برخی نیز معتقدند که کاربرد   (. 114:  1389اند )دوبرو،  با شدت موضوعیت نوع ادبی را از اساس رد کرده

اصطالح نوع ادبی اگرچه برای اشاره به انواعی تاریخی مثل تراژدی و کمدی مناسب است، اما نباید آن را 

به همین دلیل است که انواع   (. 261:  1382ی اصلی کالسیک به کار برد )ولک و وارن،  برای آن سه مقوله 

آن حجیت و قطعیت سابق را ندارند. امروزه بیش از آنکه اصطالح نوع ادبی )یا    ی کالسیکگانهسه   ادبی
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در غنایی یا نمایشی کاربرد دارد. به این ترتیب  11ژانر( غنایی یا نمایشی به کار رود، اصطالح جنبه یا وجه 

ی باستان میان انواع ادبی وجود داشت وجود ندارد و  که در دورهمرز قاطعی  ی جدید انواع ادبی  نظریه

چنانکه ولک و و وارن   ی غنایی و روایی داشته باشند.توان آثاری را یافت که برای مثال همزمان جنبهمی

ها بر نویسند، »به جای تأکید بر تمایز نوعی با نوع دیگر، این نظریه به پیروی از رمانتیک( می270: 1382)

کتایی هر اثر هنری و بر قدرت اصیل آفرینش، به یافتن وجه مشترک انواع، شگردهای ادبی مشترک، و ی

 ها پرداخته است«. غرض ادبی آن

یک »نوع« کامالً مجزا شمرد، باید به دنبال تعریفی باشیم تا دستکم    توانرا امروزه نمی  12شعر غنایی  اینکهبا  

( شعر غنایی سخن گفتن 112:  1352ی شفیعی کدکنی )های کلی »وجه« غنایی را نشان دهد. به گفته ویژگی

ترین مفهوم  کند که در این تعریف »احساس« و »شخصی« به وسیعاز احساس شخصی است. او تأکید می

توانند موضوع شعر غنایی باشند از آنجا که هر شخصی  ند و برای مثال مسائل اجتماعی نیز میابه کار رفته

به این ترتیب موضوعات شعر غنایی نیز   پذیرد.های اجتماعی تأثیر میعضوی از اجتماع است و از واقعیت

های ی داستان. حتبه جز حماسه و شعر تعلیمیتنوع بسیاری دارد و »تقریباً تمام موضوعات رایج است  

ی شعر  توان بدقت عنوان دراماتیک و نمایشی بر آن اطالق کرد( همه در مقولهمنظوم ادب پارسی )که نمی

قرار می فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح و    گیرند؛غنایی  نگاه اجمالی شعرهای عاشقانه،  و در یک 

 (. 113: 1352وصف طبیعت همگی مصادیق شعر غنایی هستند« )شفیعی کدکنی، 

ی انواع ادبی غربی ارائه  ی شعر غنایی با تعریفی که نظریههای بلند داستانی در مقولهالبته قرار دادن منظومه

دهد: »شعری نسبتاً این تعریف را برای شعر غنایی ارائه می  (481:  1999کادن )شود همخوانی ندارد.  می

غلب بین دوازده تا سی سطر دارد، عموماً عواطف  کوتاه که معموالً بلندتر از پنجاه تا شصت سطر نیست و ا

در   .کند«به صورت شخصی و ذهنی بیان می  –که لزوماً خود شاعر نیست –ی واحدی را  و افکار گوینده

همه تعریف  ویژگیاین  شدهی  همراه  »معموالً«  و  »نسبتاً«  قیودی چون  با  همراه  ترتیب های  این  به  اند. 

بهره ی غنایی بیهای کمی تخطی کند به کلی از جنبهیکی از ویژگی  توان گفت که اگر یک شعر ازنمی

ها به این تعریف نزدیک اما از نظر دیگر ویژگیاست. فرضاً شعری اگر شصت و پنج سطر داشته باشد  

 
11 mode 
12 lyric 
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است. شعری   برقرار  اینجا حالتی طیفی  از وجه غنایی برخوردار است. در  تا حد زیادی  باشد همچنان 

تعریف  این  از  »افسانه«  نزدیک است و شعری همچون  تعریف  این  به  نیما بسیار  »اجاق سرد«  همچون 

ارد بلکه  ی واحدی ند ی زیادی دارد چراکه ششصد و سی سطر دارد. گذشته از آن این شعر گویندهفاصله 

می گفتگو  به  نمایشی  حالتی  با  دو شخصیت جداگانه  آن  را  در  بسیاری  اشعار  اما  میان  این  در  پردازند. 

 ای از وجه غنایی برخوردارند. ابین دارند و تا اندازهنتواند یافت که حالتی بیمی

آثاری که امروزه شعر به طور کلی بیشتر    گیرد.ی بسیار وسیعی را در بر میبه این ترتیب شعر غنایی گستره

خواهد های امروزی ادبی میی شعر غنایی تعلق دارند. »بسیاری از نظریهخوانیم کم یا بیش به مقولهمی

تمایز بین شعر و نثر را از بین ببرد، و سپس ادبیات تخیلی را به افسانه )رمان و قصه و حماسه(، نمایش 

با شعر غنایی قدیمی است( تقسیم کند« )ولک و وارن،  )چه شعر و چه نثر( و شعر )با تکیه بدانچه منطبق

»تقریباً تمامی آثار شعری   (. در ادبیات معاصر فارسی نیز وضع کمابیش به همین ترتیب است.261: 1382

های نمایشی و گاه تعلیمی قرار ها یا بعضی تجربههایی که مصداق دقیق حماسه معاصران ما )جز نمونه 

 (. 114: 1352غنایی است« )شفیعی کدکنی،  های شعرگیرد( نمونه می

هدف ما استفاده از اصطالح غنایی در اینجا بیش از آنکه پس کاربرد اصطالح غنایی در اینجا سودی دارد؟  

دیدیم که بر اساس  ایجابی باشد، سلبی است. منظور این است که هدف ما تحلیل روایات منظوم نیست.  

ی شعر غنایی قرار های بلند، هرچند منظوم باشند، در حوزهو نمایشها  ی انواع ادبی غربی افسانهنظریه

ما رایج بودهگیرند.  نمی ادبیات  از قدیم در  نمونه روایات منظوم  مانند  اند و    یا  شاهنامه های شاخص آن 

های منظومی را توان چنین داستاندر شعر معاصر هم می  .مشهور و شناخته شده هستند  خسرو و شیرین

»شکار« از مهدی اخوان ثالث. هر  ی  »آرش کمانگیر« از سیاوش کسرایی یا منظومهی   منظومهیافت مثالً

عناصری  ای هستند که اگر  هایی که دارند، دارای قصهی تفاوتهای کهنه و نو، با همه کدام از این نمونه

ما در    .د پذیرتان می، مخاطب آن را به عنوان داسها بگیریموزن، صور خیال و زبان شاعرانه را از آن  چون

ما در این رساله نه اینگونه آثار، بلکه   اما موضوع بررسی  نامیم.واره« میاین رساله چنین آثاری را »داستان

را به عنوان داستان یا قصه   هاتوان آنها را حذف کنیم، نمیتری است که اگر عناصر شعری آن اشعار کوتاه

ی روایی خالی نیستند. تبیین ارتباط کلی از جنبهالبته چنانکه بحث خواهیم کرد، این شعرها نیز به  پذیرفت.

 ی غنایی و روایی شعر، یکی از اهداف این رساله است.میان جنبه 
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 شعر نو فارسی  1.3

شناسی اند و از نظر زیباییی معاصر پدیده آمدهشود که در دورهای از اشعار اطالق میشعر نو به مجموعه

( عموماً به عنوان پدر شعر نو  1338-1274و محتوا و طرز نگاه با شعر سنتی متفاوت هستند. نیما یوشیج )

شود. با این حال این که تعریف دقیق شعر نو چیست و نخستین شعر نو را چه کسی در ایران شناخته می

ها داده شود. دلیل این امر آن است هایی بسیار متفاوتی به آنکن است پاسخهایی است که مم سرود، پرسش

است و تحول شعر یکباره صورت نگرفته است. به   سیار پیچیده و دارای عناصر متعددای بکه شعر پدیده

مرور دچار تحول شد و به چیزی بدل گشت که های مختلف شعر فارسی بهعبارت دیگر عناصر و جنبه

شود. در این میان ما با آثار متعددی روبرو هستیم که از بعضی جهات نو هستند اما  انده میشعر نو خو

ها را شعر نو به معنی کامل آن به شمار نیاورند. ما برای آنکه معیاری هرچه  آن  رخی افرادممکن است ب

کنیم.  توجه می  دهیم و به قالبی ظاهری شعر را مالک قرار میتر داشته باشیم، جنبهتر و مشخصعینی

ی شعر سنتی  های شناخته یعنی منظور ما از شعر نو در این رساله، شعری است که در هیچیک از قالب 

 شود: های شعر نو به این ترتیب شامل سه گروه میسروده نشده باشد. قالب

نیمه شعر در قالب .1 گیری ی شعر سنتی )از ابتدای شکلهایی هستند که در دورهسنتی: قالب های 

رفتند و به این سبب تازه هستند اما چند اصل ی مشروطه( به کار نمیشعر فارسی تا پیش از دوره

تواند  کنند. اول اینکه شعر باید وزن داشته باشد. دوم اینکه مصراع نمیسنتی قالب را رعایت می

ند به دلخواه  توابه دلخواه کوتاه و بلند شود و طول آن تابع قاعده است. سوم اینکه قافیه نیز نمی

ها در فصل دوم بیشتر  گیری این قالبی شکلاست. درباره نظمی مشخص بیاید و جایگاه آن تابع 

 دهیم. توضیح می

با  .2 تفاوت  مبتکر آن بود و چند  نیما یوشیج  قالبی است که  قالب همان  این  آزاد:  قالب  شعر در 

ا طول مصراع در آن متغیر است و سنتی دارد. قالب آزاد اگرچه وزن دارد امهای سنتی و نیمهقالب

جایگاه قافیه نیز در آن اختیاری است. البته اطالق قالب آزاد خالی از تسامح نیست چون هنگامی  

ی اشعار آزاد تابع یک توان گفت که همه، دیگر نمیآیدمیها در قالب به وجود  که این آزادی

به صورت  نویسد، شعر آزاد ( می124: 1383قالب هستند. در واقع همان طور که شفیعی کدکنی )

ی دیگر آن که ما  شود. نکته نهایت قالب دارد که به تناسب هر شعر ایجاد میدر دل خود بیبالقوه 
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بریم. تحوالتی که نیما در شعر فارسی ایجاد اصطالح شعر نیمایی را مترادف شعر آزاد به کار نمی

ی زبان، تخیل و ساختار شعر فارسی تحوالت های زیادی داشت. برای مثال او در حوزهکرد جنبه

عمیقی ایجاد کرد. البته بارزترین و آشکارترین تحول، تحول در شکل ظاهری و قالب بود و به  

شناسند اما از نظر ما اطالق شعر همین دلیل بسیاری همچنان نیما را با تغییر قالب شعر فارسی می

فروک نیماست. چراکه اشعاری را  نیمایی بر شعرهای دارای قالب آزاد، نوعی  تقلیل کار  استن و 

توان یافت که قالب آزاد دارند اما از نظر زبان و تخیل و عاطفه بسیار سنتی هستند. اطالق شعر می

 رسد. نیمایی بر چنین اشعاری درست به نظر نمی

ت سنتی دهند که تابع وزن به صوری سوم اشعار نو را اشعاری تشکیل میشعر سپید یا منثور: دسته  .3

تواند بنا بر اقتضا از آن  یا آزاد نیستند. کاربرد قافیه در این نوع اشعار اختیاری است و شاعر می

آبادی، ابوالقاسم الهوتی( تجربیاتی در کاربرد استفاده کند. برخی شاعران معاصر )مثل یحیی دولت

ردند و از نظر تاریخی اهمیت اند. از آنجا که این اشعار موفقیتی به دست نیاووزن هجایی انجام داده

 اریم. شمی شعر منثور میدهیم و زیرشاخه ای قرار نمیی جداگانهها را در دسته چندانی ندارند، آن

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق  1.4

موضوع کار ما در این رساله آثار شاعران ایرانی است. البته بعضی از این شاعران )مانند الهوتی و عشقی( 

اند و احیاناً برخی از اشعار مهم خود را خارج از ایران بخشی از عمر خود را در خارج از ایران گذرانده

 کنیم. ها را بررسی میی اشعار آنکند و ما همهاند. طبیعتاً این امر ایرادی در کار وارد نمیسروده

ما اشعار سروده نظر زمانی موضوع اصلی کار  از  از  برای آغاز بحث   1332تا    1300شده  ما  البته  است. 

ی مستلزم ی مشروطه نیز هستیم. این امر دو علت دارد. نخست آنکه شناخت هر دورهنیازمند بررسی دوره

دوره   آنی مقایسه  ر برای درک تحوالت هر دوره ناگزیر از ی پیشین آن است. به عبارت دیگ شناخت دوره

  1300. علت دوم آن است که بعضی از شاعرانی که اشعار مهمی را بعد از سال  هستیمی پیشین  با دوره

ی عشقی  ی مشروطه آغاز کرده بودند. برای مثال میرزادهسرودند، شاعرانی بودند که کار خود را از دوره

منتشر کرد یا ابوالقاسم الهوتی که چند شعر مهمش را   1302د »سه تابلو مریم« را در  ترین شعر خوکه مهم

 سرود.  1300پس از 
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تقسیم دورهدر  سه  معموالً  معاصر  ادبیات  میبندی  این صورت مشخص  به  را  نخست  ی  دوره »کنند:  ی 

ی قدرت پهلوی اول، دورهی دوم تقریباً برابر است با  . دوره«1332تا    1320»و    «1320تا    1300»  ،«مشروطه

چنانکه گیرد. را در بر می 1332مرداد  28ی سوم از ابتدای به قدرت رسیدن پهلوی دوم تا کودتای و دوره

وقایع سیاسی تأثیرات مستقیم و    باید در نظر گرفت کهست.  ابندی سیاسی مبنای این تقسیممشخص است  

ها خواهیم پرداخت. برای ند که در فصل دوم به آن ی ایران گذاشتقاطعی بر فضای فرهنگی و ادبی جامعه

ادبیات سیاسی و خصوصاً ادبیات   شعر و به طور کلیی رضاخان باعث سرکوب  مثال سرکوب شدید دوره

تواند یکی از عوامل گسترش نمادگرایی سیاسی نیز باشد. گشایش کارگری شد. از سوی دیگر سرکوب می

را هم در فضای سیاسی نشان داد و هم در فضای ادبی. کودتای   نیز تأثیر خود  20نسبی پس از شهریور  

 ی سیاسی دیگری در شعر معاصر بازتاب داشته است.مرداد نیز شاید بیش از هر واقعه 28

زمان تولد و تثبیت شعر نو هستند و آنچه ما از نظر    هاتوان گفت که این دورهاز نظر سیر تحول شعر نو می

ی اوج و کمال. دهد نه در دورهی تولد و تثبیت رخ میتاریخی به دنبال توصیفش هستیم، در همین دوره

تا سال   نو های مهم شعرها سرود، مابقی چهرهگذشته از نیما که بسیاری از شاهکارهایش را در همین سال

تدایی شعر خود هستند )مثل سپهری و شاملو( و یا هنوز شروع به سرودن شعر نو یا  یا در مراحل اب 1332

اند )مثل اخوان ثالث و فروغ فرخزاد(. علت این انتخاب این است که ما به دنبال  هر نوع شعری نکرده

 ی سنتی طی کرد تا به شعر نو برسد و این سیر در این فاصلهتوصیف سیری هستیم که شعر سنتی و نیمه 

 دهد. ( رخ می1332-1300زمانی )

 بیان مسأله  1.5

همان طور که در باال اشاره کردیم، مرز میان انواع ادبی دیگر دارای قطعیتی که در دوران قدیم بود نیست. 

به عبارت دیگر ما با آثاری مواجهیم که وجوه مختلف، مثالً وجه غنایی و روایی را همزمان در خود دارند.  

کند. مسائلی از این قبیل که آیا باید همواره پردازان ادبی ایجاد میای را برای نظریهچیدهاین امر مسائل پی

ی یکی از وجوه بر دیگری داد و اینکه معیار این غلبه چیست؟ به عنوان مثال چه چیزی باعث رأی به غلبه

های توان پاسخختی میشنارسد با تحلیل روایتی غنایی در شعر غلبه پیدا کند؟ به نظر میشود جنبهمی

 ها یافت. ای برای این پرسشتازه
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ای از ضعف شعر یا دوری از شعر ناب و حقیقی  در فضای نقد شعر نو در ایران، »روایی« بودن شعر نشانه 

 نویسد: آید میبه شمار آمده است. رضا براهنی که از تأثیرگذارترین منتقدان شعر نو به حساب می

)...(   اند، همیشه تصویری هستند ای سرچشمه گرفتهگونهیی که از روایتشعرهای نیما، حتی آنها 

اخوان هرگز شعری به عظمت مرغ آمین نگفته است و این شاید به دلیل آنست که نیما کمتر راوی  

است و بیشتر تصویرساز؛ و اخوان بیشتر راوی است تا تصویرساز، و اصالً بعضی از جمالت و 

سا حرفهای  اخوان،  از  سطرهای  بلکه  تخیل،  دنیای  از  نه  که  هستند  غیرتصویری  قشنگ  دة 

اند و ای کاش اخوان در این قبیل  وسواسهای اخوان برای الفاظ و تا حدی لفاظی سرچشمه گرفته

داد )...( باید این نکته را در نظر گرفت که اخوان شعر ناب  تری نشان می موارد شم هنری قوی

 آن همیشه روایت نقش اساسی دارد.  گوید که درگوید بلکه شعری مینمی

 (1019-2/1018: 1371)براهنی، 

بودن شعر از نظر او در تضاد با ناب بودن شعر قرار دارد. به عبارت دیگر اگر روایت هم   بینیم که رواییمی

 داد:در شعر هست، نباید در آن »نقش اساسی« داشته باشد. در پاسخ به چنین انتقاداتی اخوان پاسخ می

اما شعر را به حد    ام،دانم. من روایت را به حد شعر اوج دادهود روایت را نوعی شعر میمن خ

ها روایت هست. ام. )...( گفتم که من مثل بعضی شعرهای نیما دارم که در آنروایت تنزل نداده

و  گوید که مبنای روایتی دارد و آن را برتر از شعرهای محض  پا« را میوقتی نیما شعرِ »کار شب

ای که به هیچ جای  کلمه   - داند که فقط فرم است و فقط تشریفات آراستن با کلمه استنابی می

اش و دیگر  های روایتیدانم. من »مرغ آمین« را با تمام زمینهبرتر می  -اندازددل آدم چنگ نمی

نابند ترج نیما و دیگران را به شعرهایی که خیلی خیلی محض و  یح آثاری از این قبیل در کار 

گونه و بلورین آبکی هستند  چنان کلمات حبابدهم. یعنی آن آثار که تشریفاتی و آراسته از آنمی

ترکند. خب شوند ومیشوند یا بعد حباب میشوند و مثل بلور یخ آب میکه در هیچ قالبی بند نمی

کار هم هیچ   آمدند و از این شعرها زیاد گفتند، باز هم بگویند. اصوالً من راوی هستم و در این

 خواهید روی کار من بگذارید. بینم. شما هر اسمی میایرادی نمی

 ( 185-184: 1382)اخوان ثالث، 
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بینیم، روایی بودن وجه مشترک بسیاری از اشعار مهم نیماست.  همان طور که در نقل قول اخوان هم می

ند راوی، شخصیت، توالی زمانی توان عناصر اساسی روایت )ماناین اشعار »داستان منظوم« نیستند اما می

ی کوشد مسأله را اینگونه توجیه کند که حتی اگر شعرهای نیما جنبهها بازشناخت. براهنی میو...( را در آن

اند اما بعضی از این اشعار مبتنی  ی تصویری تبدیل به شعری موفق یا ناب شدهروایی دارند، به خاطر جنبه 

 توانند تصویری به حساب آیند. راین نمیبر استعاره و نماد نیستند و بناب

 های تحقیق ها و فرضیهپرسش 1.6

 توان چند پرسش مطرح کرد:بر اساس مطالب باال می

شناسی برای  توان از روایتای میان شعر غنایی و روایت وجود دارد و چگونه میچه رابطه .1

 تحلیل شعر غنایی سود جست؟ 

 هایی هستند؟ شناسی دارای چه ویژگیاشعار مورد بررسی از منظر روایت .2

هایی  شناختی دارای چه روند و ویژگیتحول شعر از سنت به نوگرایی از منظر تحلیل روایت .3

 بوده است؟ 

 کنیم:در پاسخ به این سؤاالت این فرضیات را مطرح می

روایت نه نوعی در مقابل شعر، بلکه یکی از کارکردهای اساسی ذهن انسان است که بازتاب آن   .1

ها و متون بشری، از جمله شعر مشاهده کرد. بنا بر این ای از آفریدهتوان در طیف گستردهرا می

 روایتمندی مانعی بر سر شعریت یا عظمت شعر نیست. 

ها از منظر  شود و به این سبب شعر آن ایی دیده میی رودر شعر نیما و معاصران او نیز جنبه  .2

 شناسی قابل تحلیل است. روایت

ی او تأثیر گذاشته است و آنان از الگوی روایی نیما در کار خود  شعر نیما بر شاعران همدوره .3

 اند. استفاده کرده

 ی تحقیق پیشینه1.7

پردازان غربی  ها نظریه ها و امکان آمیختگی آنارتباط وجوه غنایی و روایی شعر، معیار تشخیص آن  یدرباره

 اند. از جمله:کارهایی انجام داده
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 تهران: نشر علم. . ی لیال صادقی، تینا امرالهیترجمه ها، در جستجوی نشانه ( 1388کالر، جاناتان ) •

را دو قطب متضاد شعر   (Apostropheجازی )در فصل هفتم این کتاب، کالر روایت و خطاب م

 داند که در شعر غنایی گرایش به قطب دوم غلبه دارد. می

• Dubrow, Heather (2006) ”The Interplay of Narrative and Lyric: 
Competition, Cooperation, and the Case of the Anticipatory Amalgam”, 

Narrative, Vol. 14, No. 3, pp. 254-271. 

ی میان وجوه غنایی و روایی همواره مبتنی بر رقابت ادعای اصلی دوبرو در این مقاله آن است که رابطه

ی یکی بر دیگری در یک اثر سخن بگوییم. بلکه این دو وجه  نیست. یعنی قرار نیست همیشه از غلبه 

 ی خاصی از شعر به نوعی ترکیب برسند. توانند در گونهمی

 شناختی شعر غنایی سابقه دارد:، تحلیل روایتدر زبان انگلیسی

• Hühn, Peter & Jens Kiefer (2005) The narratological analysis of lyric 

poetry. Berlin & New York: Walter du Gruyter. 
های شعر غنایی را توضیح داده و سپس در فصل  شناختیاین کتاب ابتدا در مقدمه روش تحلیل روایت

را با این روش تحلیل کرده است. توجه به این کتاب خصوص    20تا    16جداگانه اشعاری انگلیسی از قرن  

شناختی شعر غنایی توضیح داده است، بخش نخست آن که روش و چارچوب خود را برای تحلیل روایت

 شا باشد. تواند در نگارش این رساله بسیار راهگ می

 

شناسی کارهایی انجام شده است. از جمله ی تحلیل شعر سنتی فارسی براساس الگوهای روایتدر زمینه

 دو کتاب زیر:

• ( حمیدرضا  اشارت(  1389توکلی،  مثنویاز  در  روایت  بوطیقای  دریا:  انتشارات  های  تهران:   .

 مروارید. 

 ان: انتشارات هرمس. . تهرشناسی داستانهای مثنویروایت( 1391بامشکی، سمیرا ) •

ها شعر غنایی اند، اما چون موضوع کار آنشناسی استفاده کردهاینگونه آثار نیز اگرچه از الگوهای روایت

 کنند. نبوده است، ارتباط مستقیمی با موضوع این رساله پیدا نمی

 ی تحلیل اشعار غنایی سنتی با نگاه روایی نیز آثاری نگاشته شده است: در زمینه
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 . تهران: انتشارات سخن. ی لب دریاگمشده( 1382مداریان، تقی )پورنا •

های حافظ در فصل سوم این کتاب )ساختار پیوند معنایی، تأویل( ارتباط عمودی میان ابیات برخی از غزل

ها ابیات مستقل از هم هستند و ارتباطی با هم ندارند نشان داده شده است. بسیاری معتقدند در این غزل

ها را به هم نشان داده است. این کتاب از نظر  ی کتاب با یافتن روایتی در پس ابیات، ارتباط آندهاما نویسن

تواند در یافتن  شوند جالب توجه است و میی روایی اشعاری که معموالً روایی شمرده نمینشان دادن جنبه 

 ساختار روایی در برخی اشعار معاصر نیز راهنمای ما باشد.

 اند:ی روایی شعر نیما توجه کردهاند که به جنبهت گرفتههایی صورپژوهش

 . تهران: انتشارات سروش. ام ابری استخانه ( 1377پورنامداریان، تقی ) •

 . تهران: انتشارات نیلوفر.داستان دگردیسی( 1381حمیدیان، سعید ) •

نیما توجه شده است، اما از روایت  یگرچه در این آثار به جنبه شناسی در تحلیل اشعار او روایی شعر 

 استفاده نشده است. 

ی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس بوده نامهتحلیل روایت در شعر نو، موضوع یک پایان

 است که با مشخصات زیر به شکل کتاب نیز منتشر شده است: 

 تهران: قطره.. : تحلیل روایت در شعر نوازه بر لوح کهنروایتی ت( 1392کریمی، فرزاد ) •

 بررسی »  کریمی است با عنوان  فرزاد  ی کارشناسی ارشد آقاینامهپایان  یشده  تکمیل  ینسخه  این کتاب

  سال  در  که  «1357  سال  تا  آغاز  از  ها،نشانه   شناسیروایت  بر  تأکید  با  ایران،  نو  شعر  در  روایت  تطور  سیر

اگرچه ظاهراً موضوع کتاب آقای کریمی با این   .شده است  از آن دفاع  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  ،1388

رساله مشابهت دارد، اما درواقع نه در موضوع و نه در روش اشتراک چندانی وجود ندارد. ایشان عنوان  

اند. البته ردهی تاریخی خاصی نکاند و آن را محدود به دورهکلی شعر نو را برای بررسی خود انتخاب کرده

از چهار شاعر )نیما، اخوان ثالث، شاملو و یداهلل آنچه در کتاب دیده می شود تحلیل چند شعر محدود 

ی تاریخی در بر داشته باشد و فرآیند تحول تواند هیچ نتیجهرؤیایی( است. بنابراین پژوهش ایشان نمی

 شعر نو را )چنانکه مد نظر نگارنده است( نشان دهد.



 
 

13 
 

شناسی  ی روایتاز کتابی که ذکر شد، تعدادی مقاله نیز هست که برخی اشعار معاصر را از جنبهبه غیر  

 ی دوم تا ششم برگرفته از کتاب یادشده هستند(: هااند )مقالهتحلیل کرده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پژوهشهای فلسفی( »روایت در شعر نیما«،  1382خلیلی، مریم ) •

 . 188 دانشگاه تبریز. ش.

ها در  شناسی نشانه( »روایت1389زاده، غالمحسین، قدرت اهلل طاهری و فرزاد کریمی )غالمحسین •

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان( ش. )دانشکده پژوهشهای زبان و ادبیات فارسیی نیما«، افسانه

 (.6)پیاپی  2

سیر تطور روایت در شعر نو ایران«     ( »تحلیل تأثیر وضعیت داللتی نشانه در1390کریمی، فرزاد ) •

 . 32و  31ش. پژوهشهای ادبی. 

)غالمحسین • کریمی  فرزاد  و  اهلل طاهری  قدرت  شعر  1390زاده، غالمحسین،  انتقادی  »بررسی   )

 .21. ش. پژوهش زبان و ادبیات فارسیشناسی اشعار یداهلل رؤیایی«، حجم بر مبنای روایت

( »بررسی عملکرد روایت  1390 طاهری و فرزاد کریمی )زاده، غالمحسین، قدرت اهللغالمحسین •

 .15. ش. پژوهیادبشناسی ققنوس«، در اشعار نیما با تکیه بر نشانه 

شناسی روایت در  ( »سبک1391زاده و قدرت اهلل طاهری )کریمی، فرزاد، غالمحسین غالمحسین •

 .24. ش نامه.کاوش ها(«، شعر اخوان ثالث )با تکیه بر نقد روایی نشانه

 

• ( بر اساس دیدگاه ژرار شناسی منظومه( »روایت1393اسداللهی، خدابخش  از سپهری  نشانی  ی 

 .22)بوستان ادبی( دانشگاه شیراز. ش. پیاپی شعرپژوهی ژنت«، 

 

درباره کلی  به طور  مقالهآنچه  این  روایتهای میی  منظر  از  هیچ یک  که  است  این  شناسی  توان گفت 

ها همگی اند. این مقالههای آن برای تحلیل سود نجسته اند و از چارچوبگاه نکردهپساکالسیک به شعر نو ن

ی نظریات امروزی  پردازانی مانند ژرار ژنت است که گرچه پایه شناسی ساختگرا و نظریهمبتنی بر آثار روایت

 آیند، اما قدرت کافی را برای تحلیل شعر غنایی ندارند. به شمار می
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 1332ی مشروطه تا کودتای مروری بر تاریخ شعر فارسی از دوره فصل دوم: 

بپردازیم باید تصویری    ی معاصری آغازین سدهسه دهه شناختی به تحلیل شعر  پیش از آنکه با نگاهی روایت

هنگام بحث در فصل  تا  ادبی آن به دست دهیم  های  ادبیات و چهره  تاریخ  از  مخاطب  های بعدیکلی 

در است که    تر از آنکه این موضوع گسترده  واضح استدوره در ذهن داشته باشد.  تصوری از شعر این  

تاریخ شعر نو و ادبیات معاصر   کتابهایچنین فرصتی چنانکه شایسته است به آن پرداخته شود. محققان در 

 ست. این  ی طرحی کلی با تکیه بر تحقیقات پیشارائهاصلی  اند و در اینجا هدف  مفصالً در این مورد قلم زده

گرچه موضوع اصلی این رساله شعر نو   ای نیز اشاره خواهیم کرد.هر چند ما در ضمن بحث به نکات تازه

  ی نگاهی اجمالی به دوره  اما بی شک الزم است تا  ،خورشیدی است  1332تا    1300فارسی در سال های  

های تاریخی آن زمینهزیرا درک هر دوره ادبی با توجه به پیش م؛بیندازینیز پیش از آن یعنی دوره مشروطه 

فهمیم که قدمی که ای بوده است، نمیاگر ندانیم شعر فارسی پیش از نیما در چه مرحله ممکن می شود.  

های هایی که در سالنیما و همعصران او برداشتند چقدر بلند یا کوتاه بوده است. عالوه بر آن بعضی از چهره

ی ی مشروطه بودند و برای بررسی شعر دورههای دورهبه سرودن شعر پرداختند، همان چهره  1300پس از  

 ها و شناخت شعر مشروطه الزامی است. رضاشاه، معرفی این چهره

 ی مشروطه دوره 2.1

قمری( با امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه   1324شمسی )  1285در سال    مشروطه  جنبش

پایان دوره ی رضاشاه  ی مشروطه و آغاز دورهبه ثمر نشست. در مورد اینکه چه سالی را باید به عنوان 

  و  دش  آغاز  1299  اسفند  سوم  یکودتا  با   رضاخان  یریگقدرتتوان با قاطعیت نظر داد.  درنظر بگیریم نمی

ی این دو رویداد نیز اشعار بسیار مهمی از نیما، عشقی، الهوتی  در فاصله  .دیانجام او یپادشاه  به 1304  در

های تاریخ شعر معاصر معموالً آثار شاعرانی را که بیشتر عمر ادبی خود را  و دیگران منتشر شد. در کتاب

های بعد د و باقی شاعران را به دوره یا دورهکننبندی میاند، در آن دوره طبقهی مشروطه گذراندهدر دوره

کنند اما نیما را بندی میکنند. به همین سبب است که مثالً عشقی را جزو شاعران مشروطه طبقهمنتسب می

نیما و عشقی تقریباً همسن بودند و به  بندی میخیر. این طبقه تواند باعث خطا و گمراهی شود. چراکه 

ترین شعر عشقی یعنی »سه تابلو مریم« که بر مهممنتشر شد   1301نیما که در  ی بسیاری »افسانه«یعقیده

؛ جعفری، 110:  1383؛ شفیعی کدکنی،  2/377:  1372پور،  انتشار یافت تأثیرگذار بوده است )آرین  1302در  
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  اند یادآور این گیری رضاخان منتشر شده(. ما هنگام بحث از اشعاری که در گیرودار قدرت253:  1386

 شویم.مسأله می

 مروری بر محتوا و صورت شعر مشروطه  2.1.1

البته در -. این تحوالت بنیادین  پدید آورد  ایرانفرهنگ و اجتماع    ،تحولی اساسی در سیاست  مشروطیت

های مشروطه پیشتر،  ی نام انقالب است. البته زمینهراستی شایسته چنان سریع رخ داد که به   -مقیاس تاریخی

ی حکومت ناصرالدین شاه فراهم آمده بود. رخدادهایی نظیر اعزام محصّل به خارج از  خصوصاً در دوره

ی آثار علمی، تاریخی و فلسفی ها در ایران، ترجمهنخستین روزنامه  ایران، ورود چاپخانه به ایران، انتشار 

کم زمینه را برای تحول فکری فراهم کرد. این تحول طبیعتاً ابتدا در میان قشر خاصی پدیدار به فارسی کم

ه ها بماندگی ایران در مقایسه با اروپاییتر شد. صحبت از فساد و عقبی آن گستردهکم دامنهگشت اما کم

های  میان آمد و خواست حاکمیت »قانون« و »حقوق بشر« مطرح شد. از مهمترین آثاری که این اندیشه

ی تنظیمات  رساله یا ی غیبی کتابچه ی میرزا ملکم خان به نام توان به رساله سیاسی تازه را مطرح کردند می

اشاره کرد. در سایه  یک کلمهی  و رساله  د که مفاهیم غربی همچون  ی همین تحوالت بومستشارالدوله 

»آزادی« )به مفهوم سیاسی کلمه( و »وطن« )به مفهوم جدید آن( وارد فرهنگ ما شد. البته درک نویسندگان 

 عصر مشروطه از این مفاهیم معموالً کلی و مبهم و بعضاً خام و نادرست است.

العابدین  ی زیننوشته هیم بیگ  ی ابرانامهسیاحتی مشروطه بازار نگارش آثار انتقادی گرم بود.  در دوره

ها  طالبوف دو نمونه از مهمترین  این آثار هستند. مخاطب این گونه کتاب   مسالک المحسنینای و  مراغه

ترین زبان ماجرایی را بازگو کند و در ضمن  کوشید با سادهعموم مردم بودند به همین سبب نویسنده می

ایاند و با تندترین شکلی آن را رد و محکوم کند. اگر امروز  ی ایران را بنمماندگی جامعهآن فساد و عقب

بینیم و این کامالً طبیعی است. ها نمیها بنگریم ارزش فنی و ظرافت چندانی در آنبا دید ادبی به این کتاب

ها زیرا از یک سو ما پیش از آن رمان و داستان )به معنی خاص کلمه( در ادبیات فارسی نداشتیم و این

ها در نوع خود بودند و از سوی دیگر هدف نویسندگان بیشتر آگاهی دادن به مردم بوده است گام  نخستین

 تا خلق زیبایی ادبی. 

از انتقاد  کنار  انتقاد  جامعه  در  تندترین  هدف  دوره  این  در  هم  سنتی  ادبیات  دولت،  گرفت.  و  قرار  ها 

رزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده  ای، میالعابدین مراغهنویسندگانی چون میرزا ملکم خان، زین

شمردند و در قیاس با شعر اروپایی آن را تحقیر ارزش میشعری منحط و بیرا  اغلب شعر قدیم فارسی  

کردند. محورهای این انتقاد غالباً چند مورد است: یکی اینکه شعر سنتی دچار تصویرها و تعبیرهای  می
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کند، دیگر اینکه شعر سنتی با واقعیت  ن و خصوصاً جوانان را فاسد میتکراری است، دوم اخالق خوانندگا

ای  جامعه مطابقت ندارد و شاعر سنتی با زمان خود پیوند ندارد، همچنین شعر سنتی دچار پیچیدگی بیهوده

توانند از آن بهره ببرند )نک. آجودانی، است و در آن معنی اسیر ظاهر است؛ به همین سبب مردم نمی

سیسم است؛  ها از جهاتی شبیه به نگرش مکتب کالسی(. شاید بتوان گفت که نگرش آن 95-106:  1381

نمایی« که مورد تأکید آنان است و شعر سنتی را به چرا که سه ویژگی »آموزندگی«، »وضوح« و »حقیقت

- 103  /1:  1385آیند )سید حسینی،  سیسم به شمار میکنند، از اصول کالسیسبب دوری از آن سرزنش می

ای در خدمت اصالح اجتماع  دهد که آنان ادبیات را وسیله(. اما این انتقادات بیش از هر چیز نشان می104

 ها بود. دانستند و انتقاداتشان به شعر سنتی در راستای انتقادات اجتماعی آنمی

آمیز است. منتقدان  انتقادات ادبی این دوره چنانکه شاید اقتضای فضای آن زمان بوده باشد، تند و اغراق

کنند و دارای ارزش  کنند و معموالً فقط آثار یک یا چند شاعر را استثنا میشعر سنتی را یکسره نفی می

کند: »تنها کسی را که ادبای شمارند. مثالً میرزا آقاخان کرمانی در یک جا تنها فردوسی را استثنا میمی

او اگرچه بعضی جاها خالی از مبالغه   شاهنامه  ستایند همان فردوسی طوسی است که اشعارفرهنگ می

کند و نیست، ولی حب ملیت و جنسیت و شهامت و شجاعت را تا یک درجه در طبایع مردم ایران القا می

(  114:  1394(. کریمی حکاک )394-393/  1:  1372پور،  کوشد« )آرینای جاها به اصالح اخالق نیز می پاره

سی به این دلیل نیست که منتقدان عصر مشروطه زیباشناسی اساساً متفاوتی معتقد است این استثنا شدن فردو

او می کار  اندیشهدر  که  است  سبب  این  به  بیشتر  بلکه  با طرح دیدند،  شده  مطرح  او  آثار  در  که  هایی 

 روشنفکران جدید برای اصالحات فرهنگی هماهنگی داشت.

کلی متفاوت  وشنفکران عصر مشروطه تصویری بهدر مقابل این تصویر سراپا عیب از شعر سنتی فارسی، ر

:  1395دادند به شکلی که گویی هیچ شباهتی به شعر فارسی ندارد. آخوندزاده )از شعر اروپایی ارائه می

برد ( را برای اشعار اروپایی به کار میبه زبان فرانسه  Poésieرود که لفظ »پوئزی« )( تا آنجا پیش می37

دانند پوئزی چگونه باید باشد. از نظر آنان برخالف شعر فارسی که از علل رخوت گوید در ایران نمیو می

اجتماعی ایران است، شعر اروپایی باعث پیشرفت غربیان بوده است. اما این شعر اروپایی که اینهمه مزایا 

این نسبت به شعر فارسی دارد و اینچنین در پیشرفت جوامع غربی مؤثر بوده است، بیشتر چیزی بود که  

 (.77: 1394روشنفکران خود ساخته بودند و وجود خارجی نداشت )کریمی حکاک، 

ی مشروطه چه چیزی از خود به جا  ی این انتقادات در وادی نظر، در عمل شاعران دورهاما گذشته از همه 

آن حمله    ی کافی با شعر سنتی که آن همه بهها توانستند آثاری تولید کنند که به اندازهگذاشتند؟ آیا آن


