سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی

چکیده
مضامین عاشقانه و توصیف معشوق یکی از ارکان ثابت غزل به عنوان یک قالب شعری از ابتدای پیدایش آن بوده است .با این
حال ،بررسی سیر تاریخیِ غزل حاکی از این است که در برخی از مقاطع تاریخی تحوالتی در مضامین آن به وجود آمده است.
بدون شک مجموعهای از تحوالت در فضایِ فرهنگی و اجتماعی یک جامعه میتواند در ایجاد تحول در سبکهای شعر و مضامین
غزل به عنوان مجرایی برای بیان احساسها و تعلقات روحی نقش داشته باشد .سؤالی که اینجا میتوان مطرح کرد این است که
کدام مؤلفه ها در غزل شاعران معاصرِ ایران سبب پیدایی سیمای هنریِ معشوق شده است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد
تغییر و تحول شگرف در توصیف هنری معشوق در دوره معاصر ناشی از نوع نگرش عاشق ـ شاعر به معشوق است .مؤلفههایی
چون ترکِ توصیفات تکراری و کلیشهای سیمای معشوق در غزل ،کاربستِ مشبهبهها و وجهشبههای بدیع و نو در توصیف سیمای
معشوق و ابداع صفات و ترکیبات تازه به عنوان صفت معشوق سبب شده است تا عالوه بر تغییراتی که در ساختار ،فرم ،قالب و
زبان غزل روی داد ،معشوق کلیت خود را از دست داد و به سوی فردیت حرکت کند .هم چنین رابطهی مالک و مملوکیِ عاشق
و معشوق که حاصل غزل کالسیک بود ،جای خود را به یک رابطهی دو سویه همراه با درک متقابل از یکدیگر داد .این تغییرات
ناشی از تغییر ذهنیت غنایی شاعر نسبت به انسان و اجتماع است .نشان میدهد که عاشق و معشوق به یکدیگر نزدیکتر شدهاند
و بسیاری از خواستههای عاشق که در گذشته یک آرزو بوده ،امروز دستیافتنی شده است.
اهداف پژوهش
 .1تبیین چرایی ایجاد تحول در سیمای معشوق در غزلِ معاصر ایران
 .2ارائه مؤلفههای مؤثر در ایجاد توصیف هنری از معشوق در غزلیات معاصر در ایران
سؤاالت پژوهش
 .1چه عواملی در ایجاد تحول در غزل معاصر و توصیف از معشوق نقش داشتند؟
 .2کدام مؤلفهها در غزلیات شاعران معاصر منجر به ترسیم هنری از سیمای معشوق شده است؟

واژگان کلیدی  :سیمای هنری معشوق ،غزل ،شاعران ایرانی.
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مقدمه

شعر فارسی از گذشته تاکنون ،جلوهگاه مضامین متنوعی بوده و در دورههای مختلف به طریق گوناگون با توجه به
اوضاع زمان ،شرایط و به موازات آن مضامین جدیدی را تجربه کردهاست .عشق یکی از نخستین مضامینی بوده است
که در شعر ایران و جهان پدیدار شده است .بررسی اشعار فارسی نشان میدهد که ادبیات فارسی و مخصوصاً حوزهی
شعر ،هیچگاه از عنصر عشق خالی نبوده و عشق همواره بعنوان یکی از درونمایههای شعر مطرح بوده و عاشقانهسرایی
در دوره های گوناگون شعر فارسی بر مبنای ذهنیت غنایی شاعران ،مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.
از این رهگذر عاشقانه سرایی در حوزۀ ادب پارسی ،عمدت ًا در قالب تغزلهای قصیدهای آغاز شده و بعداً در قالب مستقل
غزل ادامه یافته است .شاعران زیادی در عرصه غزل ـ عاشقانه و عارفانه ـ طبع خویش را آزموده و در دورههای مختلف
شعر فارسی ،آثاری گرانبها و نفیس از خود به یادگار گذاشتهاند .سعدی نامدارترین غزلسرای عاشقانه است و موالنا
در قلۀ غزل عارفانه قرار دارد .در این میان حافظ تلفیقی از غزل عارفانه و عاشقانه را در پیش گرفته بود .غزل فارسی
از آغاز تاکنون دو دورهی متفاوت را تجربه کرده است .غزل کالسیک که از آغاز شعر فارسی تا قبل از مشروطه ادامه
مییابد و چندین قرن طول میکشد و غزلسرایان بزرگ فارسی را در دامان خویش دارد؛ معموالً مسیر مشخص و ثابت
را از نظر قالب و محتوا  ،در قرن ششم سنایی غزنوی عرفان را به درون مایه آن میافزاید ،طی میکند .غزل بعد از
مشروطه تا حد زیادی با غزل کالسیک در فرم و محتوا متفاوت است و این موضوع از آن جا نشأت میگیرد که ذهنیت
شعرا نسبت معشوق عوض شد و معشوق آن کلیت خود را از دست داد و تا حدودی به سوی فردیت سوق یافت .از
طرفی غزل اجتماعی شکل میگیرد و شعر به طور رسمی به جامعه گام مینهد و این موضوع باعث میشود که قالب
غزل از حالت آکادمیک شعری خارج شود و خیلی از واژه ها که تا به حال اجازه ورود به غزل را نداشتند به راحتی در
آن بگنجند .در خصوص ضرورت انجام این تحقیق باید گفت :بررسی و تحقیق در مفاهیم کلیدی و پایهای آن مانند
معشوق ،کمتر مورد ارزیابی پژوهشگران قرار گرفته است بدون شک شناخت مفاهیم کلیدی یک خأل در حوزۀ ادبیات
و بویژه در دورۀ معاصر است که می توان با بررسی سیر تحول سیمای معشوق در غزل معاصر فارسی با تکیه بر آثار و
آرای برگزیده با محوریت رویکرد شباهتها و تفاوتهای آن با غزل کالسیک ،منجر به یافتههای جدید خواهد شد؛ لذا
از این منظر نیاز به این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.
بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که تاکنون اثر مستقلی در خصوص سیمای هنری معشوق در غزلیات شاعران
معاصر انجام نشده است .با این حال آثاری درباره سیمای معشوق در شعر انجام شده است .مقالهای با عنوان «سیمای
معشوق و عناوین و القاب شاعرانهی او در اشعار بر جای مانده از رودکی» به قلم مرتضی چرمگی عمرانی به رشته تحریر
در آمده است( .)1392او در این اثر به این نتیجه رسیده است که لقب شاعرانه بت ،القاب خوب ،ماه و نگار ،پری و سرو
یار از توصیفات رودکی از سیمای معشوق هستند .اغلب القاب و نام های شاعرانه به صورت تشبیه ،استعاره و یا رکنی
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تشبیه و ترکیب وصفی اند که بر اثر کثرت تکرار به مرور حالت استعاری ،تشبیهی و توصیفی خود را از دست داده
همچون نامی شاعرانه برای معشوق به کار رفته اند .معشوق از نظر رودکی کامالً زمینی است با صورتی سپید و سرخ
همراه با لطافت و نرمی ،ابروان کشیده ،گیسوان سیاه و پرپیچ و خم و خوشبو با دهان تنگ و لبان سرخ ،چشمهای
خمار و خالی کوچک بر لب(چرمگی عمرانی .)79 :1392 ،مقالهای دیگر با عنوان« سیمای معشوق در عاشقانههای
اخوان ثالث» توسط مهدی بهفر نگاشته شده است( .)1378نویسنده این اثر معتقد است شناسه معشوق در غزل معاصر
به همان صفات و تشبیهات و استعارات معشوق غزل محدود است .معشوق هر گونه که در عالم واقع زندگی شاعر بود
یا نبود میشد ترک چشم آشوبگ ر و سیه مست و فتان و غماز ،شکر لب و عیسا نفس و شیرین دهن و شوخ کمر باریک
و الف قامت است .واژگان توصیف گر معشوق در شعر او همان توصیفات معشوق در غزل کالسیک است(بهفر:1378 ،
 .)62در هر حال نگارنده پژوهش حاضر ،بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی با تکیه دادههای کتابخانهای ،سیمای
هنری معشوق در غزل معاصر ایران را به تصویر بکشد .تصویری که تا حد زیادی گویای تحوالت ساختار و فرهنگی در
جامعه ایران در دوره معاصر است .این تغییرات ناشی از تغییر ذهنیت غنایی شاعر نسبت به انسان و اجتماع است.
نشان میدهد که عاشق و معشوق به یکدیگر نزدیکتر شدهاند و این تغییرات در سیمای معشوق و توصیف آن مؤثر
بوده است.

نتیجه گیری

در غزل معاصر کلیت معشوق رنگ میبازد و فردیت آن شکل میگیرد .بر همین اساس معشوقی کلی ،مبهم ،انتزاعی
و حتی معشوق آسمانی از غزل رخت برمیبندد و معشوق انسانی ـ زمینی ـ جای او را میگیرد .در غزل نوگرایان از
توصیفهای تکراری ،کلیشهای و بعض ًا ماللآور گذشته که سالها معشوق با آنها توصیف میشد ،خبری نیست .ذهنیت
غنایی شاعر تحت تأثیر اوضاع روزگارش تغییر کرده و لذا اندیشهی شعریاش متحول شدهاست .از این منظر توصیف
سیمای معشو ق هم در غزل امروزی ،واقعی و پذیرفتنی و مطابق با ظاهر متعارف وی است .معشوق در غزل معاصر
یک فرد عادی جامعه است که حتی میتواند این معشوق که پیوسته توصیف میگردد ،همسر شاعر باشد .پس نوع نگاه
شاعر به وی یک نگاه آرمانی نیست  .گیسوان معشوق قرنها تنها با رنگ سیاه توصیف میشد .در ادب گذشته معشوقی
با موهای بلوند سابقه ندارد .در این دوره با رنگهای طالیی و روشن هم دیده میشود .آن حالت گیسوان بلند و پریشان
یار در این عصر کمتر دیده می شود ،گیسوان وی کوتاه و پیچیده هستند .بنابراین در این دوره با توجه به گسترش
رئالیست ،شاعران غزلسرا نیز در اشعار خود سیمای معشوق را از طریق کاربست استعارات و تشبیه هنرمندانه به تصویر
کشیده است .تنوع در کاربست رنگ ها در توصیف اجزای زیبای چهره معشوق چون چشمان سبز و آبی یا موهای سیاه
و یا طالیی به تصویر هنری معشوق تنوع بیشتری داده است .این رویکرد از یک سو بازتاب رویدادهای سیاسی و
اجتماعی و تحوالت جامعه است که شاعران را واقع گرا کرده است.
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ـ ـــــــــــــ (  ،) 1387حنجرهی زخمی تغزل ،چاپ دوم  ،تهران  :آفرینش.
ـــــــــــــ (  ،) 1387از ترمه تا تغزل ،چاپ پنجم  ،تهران  :روزبهان.
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موسوی گرمارودی ،علی(  ،) 1380روشنتر خاموشی ( رگزیده شعر امروز ایران  ،به انتخاب مرتضی کاخی ،تهران :
آگه.
میر ،محمد ،کیچی ،زهرا(" ،)1393جلوه معشوق در آیینهی شعر وحشی بافقی" ،پژوهشنامه ادب غنایی ،شماره،23
صص .261-245
گلرویی ،یغما ،)1388( ،باران برای تو میبارد ،تهران  :نگاه .
نادرپور ،نادر(  ،) 1380روشنتر از خاموشی( برگزیده شعر امروز ایران ) ،به انتخاب مرتضی کاخی ،تهران  :آگه.
نصیری زنجان ،اسد( " ،)1386حسین منزوی ،هم چنان در انزوا" ،حافظ ،شماره  ،47صص.41-38
نظری ،فاضل ( ،)1395گریههای امپراتور  ،چاپ  ،45تهران  :سوره مهر.
نیستانی ،منوچهر( ،)1380روشنتر خاموشی؛ برگزیده شعر امروز ایران ،به انتخاب مرتضی کاخی ،تهران  :آگه.
وزینپور ،نادر ( ،)1374مدح داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی ،تهران :معین.
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