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ویژگی هاى شعر سنت گراى معاصر
بویژه در شعر رهى معيرى و سيمين بهبهانى
رنا علی مجيد الزریجاوی  ، 1مكی خالد عبد الرزاق
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چكيده
در كنار جریان هاى جدیدى كه در نيمهء نخست قرن  20در عرصه شعر و ادب معاصر رخ نمودند و شعر فارسى را از نظر
صورت و سيرت دستخوش تغييرات و تحوالت چشم گيرى كردند ،شعر شعراى سنت گرا نيز هيچ گاه از زایش و پویش باز
نایستاد و ش عرا و ادباى بسيارى كوشيدند تا این مشعل فروزان برجاى مانده از اعصار كهن را دست به دست بگردانند و
همـچنان روشن و گرم ننگاه دارند و به آیندگان بسـﭙارند .شاعران و مواضيع شعر او به نوعى شاعرانه مطرح شده و در عصر
تالش انسانى كه امروز در جهان مطرح است جاى شعر غنایى كجاست و تکليف عشق و غزل و ترانه چيست ؟ برخى چنين
تصور مى كنند كه در ميان گ رفتاریهایى كه بشر با آن رو به روست چنين شعرى به نوعى تجمل مى ماند و عمر آن به سر آمده
 ،زیرا آن فراغ خاطر كه الزمه چنين اندیشه ها و تخيالت است دیـگر یراى آدمى ميسر نيست ،اما چنين نگرشى متضمن غفلت
از دو نکته است  :یکى آنکه زندگى جنبه هاى گوناگون دارد و ع شق و عاطفه و التذاذ زیبایى نيز یک جنبهء مهم آن است كه
البته كيفيت آن ممکن است در هر زمان تفاوت كند.
واژههای كليدی :شعر سنت گرایی ،شعر معاصر فارسی ،رهی معيری ،سيمين بهبهانی
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نگاه اجمالى و بررسى زمينه هاى ﭙیدایش شعر سنت گراى معاصر
ویژگی هاى زبانى و ادبى
توجه به قالب غزل و تاحدودى مثنوى و مهجور ماندن سایر قالبها
مهمترین قالبى كه تقریباً تمام شاعران سنت گ راى معاصر بدان توجه و اعتقاد داشته و كم و بيش آثارى را بدان سروده اند
قالب (غزل) است  .این قالب نه تنها در بين شاعرانى چون رهى معيرى  ،امير فيروز كوهى  ،حميدى شيرازى  ،عماد خراسانى ،
ﭙ ژمان بختيارى  ،هادى رنجى و  .......كه بيشر در همان سبـﮎ و سياق سنتى و كالسيـﮎ شعر مى سروده اند كه حتى در نزد
شاعرانى چون سيمين بهبهانى  ،م حمد على بهمنى و هوشنـگ ابتهاج كه به دنبال تجدد و تنوع در عرصهء شعر سنتى بوده اند
 ،بهترین وكارامدترین قالب تلقى مى شده است (.بهار ،محمد تقى ( ،مرام ما).
در عوض  ،قالب قصيده در این دوران از تمام دورانهاى دیـگر مهجورتر وناكارامدتر بوده است  .از زمانى كه ((نيما  ......چشم
اندازى جان نواز و بيکران ﭙیش روى هنرمند و مخاطبانش باز گشود  ...وارزشهاى مألوف و ضوابط معهود و اساس سليقه ها و
باورها و ﭙسنده و ذائقه ها و دیدگ اههاى به ظاهر ازلى و ابدى زیبایى شناختى گذشته را به شکل بنيادین تحول و تکامل بخشيد
 ،قه راً شعر سنتى حوزهء وسيعى از عاشقان و هواخواهان و دوستداران جوان خود را از دست داد  .در این سير تحولى  ،قصيده
كه قرنها بر قلمرو و گستردهء ادب ﭙارسى فرمانروایى داشت بيش از همهء قوالب دیـگر شعر آسی بدید  ،به گوشهء عزلت
فراموشى و خاموشى رانده شد و در حلقهء مجامع دلباختـگ ان شعر سنتى و ذهنيتهاى معتاد به شيوه هاى اعجاب انـگیز ادب
ﮎ ذشته منزوى ماند ))( .فوالدند  ،عزت اهلل (( ،برآستان معبد تشویش ))  ،افسوس بى سخن  ،یادنامهء اوستا  ،ص)115,
قصاید بر جاى مانده از شاعران سنت گراى معاصر معموالً نوعى نظيره گویى و بدل سازى است براى قصاید مشهور شعراى
قصيده سراى گ ذشته از قبيل فرخى  ،منوچهرى  ،خاقانى و ....براى نمونه قصيده سراى مشهورى چون مهرداد اوستا اكثر قصاید
خود را در همان وزن وبحر و ردیف و قافيه و در همان حال و هواى قصاید شاعران ﭙیش گفته ساخته و ﭙرداخته است كه تنها
به چند مورد آن اشاره مى شود.
:
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اوستا :شامگه چون پرگشاید از دل درواى
آه رؤیا گون شبـگیر سحر ﭙیماى من
خاقانى  :صبحدم چون كله بندد آه دود آساى من
چون شفق در خون نشيند چشم شب ﭙیماى من
اوستا  :زار فروماند ﭙاى خسته ز رفتن
باز نيارم كشيد بار تو اى تن
ناصر خسرو  :دیر بماندم در این سراى كهن من
تا كهنم كرد صحبت دى و بهمن
اوستا  :مهرگان آمد و برخاست ز طرف ختنا
ابر در دامن البرز شکن در شکنا
وضعيت قالب مثنوى در این دوران البته تا حدودى بهتر بوده است  (( .مثنوى یکى از مجالهاى عالى گفتار و شعرهاى بلند و
ارجمند به شمار مى رود و حتى امروز هم كه شعر فارسى چنين تحولى عظيم در خود مى بيند هنوز در امکاناتى مى تواند از
این قالب مایه بـگیرد و در حدودى از آن استفاده كند  ،اگر چه شاعران امروز بدان توجه الزم را مى كنند( )).ادبيات معاصر /
(119ص
گر چه نمونه هاى موفق مثنوى نيز در بين شاعران ﭙیش از انقالب چندان زیاد به نظر نمى رسد  ،اما تجربه هاى موفقى كه
برخى از شاعران در این قالب به دست آورده اند حاكى از آن است كه این قالب مى تواند بسيارى از معانى و مفاهيم مربوط به
 .زندگى امروز را به شایستـگى برتابد.
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ساده و صميمى شدن ،زبان ،نو شدن آن و نزدیكى آن به زبان محاوره
اگ ر از اشعار كامالً مقلدانهء برخى از كهن سرایان معاصر كه زبان و بيان شعرى آنها هيچ تازگى و طراوتى را به خود نـﭙذیرفته و
ال به سبـﮎ و سياق شاعران ﭙیشين باقى مانده است بـگذریم  ،مى توان گفت كه شعر سنت گراى معاصر از نظر زبانى و
كام ً
واژگانى در مجموع و به طور تدریجى سه روند مشخص را در ﭙیش داشته است :
1ــ ساده وصميمى شدن زبان وشيوهء بيان  :روند ساده شدن زبان شعر كه در آثار برخى از شعراى ﭙس از عهد مشروطه بویـژه
ایرج ميرزا آغاز شده بود در این دوره نيز ادامه یافت و بسيارى از شعرا كم كم به زبان ساده و فصيح و به دور از هر گونه
ﭙیـچیدگى روى آوردند  .اشعار رهى معيرى در این زمينه از برجستـگى خاصى برخوردار است :
 ...رفتند اهل صحبت ویارى ﭙدید نيست

وز كاروان رفته غبارى ﭙدید نيست

روشند نمامد به ظلمت سراى خاﮎ

برﮒ گلى به سایه خارى ﭙدید نيست

ما آن ﭙیاده كه از ﭙافتاده ایم

در عرصهء وجود سوارى ﭙدید نيست

شادى طمع مدار كه آشوب ماتم است یارى زكس مجوى كه یارى ﭙدید نيست
) سایه عمر  ،صدفهاى تهى(

2ــ نو شدن زبان  :این امر خود به سه طریق انجام گرفته است  ،بهره گیرى كمتر از برخى از واژه ها و تركيباتى كه در شعر
سنتى كاربردى وسيع داشته است و مربوط به ﭙدیده ها وحال و هواى و زندگى اعصار ﭙیشين بوده است  ،استفاده از واژه ها و
اصطالحات مربوط به عناصر و مظاهر زندگى امروز  ،وبهره گیرى از واژه هاى به كار رفته در شعر كهن در معانى و مقاصد جدید
یعنى همان تحول و تطور معنایى و مفهومى واژه ها ( .آربرى ،1334 ،ص)69
 :این ویـژگیها را در این غزليات جمع مى بينيم
در این زمانهء بى هاى و هوى الل ﭙرست خوشا به حال كالغان قيل وقال ﭙرست
چـگونه شرح دهم لحظه لحظهء خود را

براى این همه ناباور خيال ﭙرست

به شب نشينى خرچنـگهاى مردابى

چـگونه رقص كند ماهى زالل ﭙرست
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رسيده ها چه غریب و نـچیده مى افتند

به ﭙاى هرزه علفهاى باغ كال ﭙرست

رسيده ام به كمالى كه جز انا الحق نيست

كمال دار براى من كمال ﭙرست

هنوز زنده بودنم خارى است

به تنـﮒ چشمى نامردم زوال ﭙرست

نزدیكى زبان شعر به زبان محاوره:
ورود لغات اصطالحات وامثال رایج در زبان محاوره به زبان شعر باعث نزدیکى زبان شعر این دوره به زبان محاوره شده است .
بدین وسيله شاعران سنت گرا سعى كرده اند تا به نوعى زبان شعر خود را از كهنـگى و تقليدى بودن خارج سازند .
در این زمينه بویـژ ه باید از سيمين بهبهانى و رهى معيرى كه بسيارى از اصطالحات غير رسمى و مربوط به زبان مردم كوچه و
بازار در شعر او راه یافته است كه همين مسئله البته در برخى موارد زبان شعر سيمين بهبهانى و رهى معيرى و شاعرانى چون
محمد حسين شهریار را تا حدودى از ادبيت و ر سميت دور كرده است كه در شعر زیر خاصه بيتهاى ﭙایانى آن نمونه هایى از
آن دیده مى شود :
 .....تا هستم اى رفيق ! ندانى كه كيستم

وقتى سراغ وقت من آیى كه نيستم

طى شد دو بيست سالم وانـگار كن دویست چون بخت وكام نيست چه سود از دویستم
خود مدعى كه نمرهء انصاف اوست صفر در امتحان صبر دهد نمره بيستم
گر آسمان وظيفهء شاعر نمى دهد
 ....سرباز مفت این همه درجا نمى زند

گو نام من به خفيه بليسد زليستم
سرهنـﮒ گو ببخش به فرمان ایستم

تنوع نسبى در نحوهء به كارگیرى اوزان شعرى
از آنجا كه شعر سنت گراى معاصر به وزن شعر و تساوى مصراعها به عنوان ویـژگى ماهوى شعر مى نـگرد و آن را جزئى را
تعریف شعر مى داند  ،نمى توان انتظار داشت كه در اشعار سنت گ رایان معاصر  ،وزن شعر دستخوش تغيير و تحولى كيفى و
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اساسى شود  .با این حال  ،بویـژه از دههء سى به بعد برخى از شاعران سنت گراى معاصر در بارهء وزن شعر دیدگاههاى نسبتاً
تازه اى را مطرح كردند كه مهمترین موارد آن در زیر مى آید :
الف ــ بهره گ یرى از برخى اوزان كه در شعر سنتى یا اصالً به كار نرفته یا بندرت از آنها استفاده شده است  .در این زمينه
بویـژه باید از تالشهاى شاعرانى چ ون سيمين بهبهانى  ،حسين منزوى و محمد على بهمنى یادكرد كه با مهارت خاصى بسيارى
از اوزان جدید یا كم استعمال را به زیبایى و بدون آنکه غرابت چندانى از آنها احساس شود در اشعار خویش به كار گرفته اند .
(بهبهانى  ،سيمين 1370)،
براى نمونه در شعر زیر  ،سيمين بهبهانى وزن (متفاعلن فعالتن) (فعالت مفتعلن فع) را چنان با مهارت به كار گرفته و آنقدر این
وزن به مقتاى طبيعى كالم در زبان روزمره نزدیـﮎ است كه حتى كسى كه آشنایى چندانى با علم عروض و تقطيع شعر ندارد ،
براحتى مى تواند موسيقى خاص آن را تشخيص دهد و به ذهن بسـﭙارد :
چه سکوت سرد سياهى  ،چه سکوت سرد سياهى
 ......نه فراغ ریزش اشکى  ،نه فروغ شعله آهى
به نسيم كوى شهيدان  ،نفرستى از چه درودى
كه غمـگین زدشتى  ،نه گلى در او نه گیاهى
)خطى زسرعت و از آتش  ،چه سکوت سردسياهى(
سيمين بهبهانى در مقدمه كتاب خطى زسرعت و آتش دربارهء اوزان جدید یا كم استعمال به كار رفته در این مجموعه مى
نویسد  (( :تعداد چهل و یـﮎ غزل از شصت و ﭙنج غزل با چنين وزنهایى در ای ن مجموعه هست كه با احتساب تکرار بعضى از
اوزان  ،سى و دو وزن تازه ارائه شده است كه آن از ميان  ،شانزده وزن بکلى بى سابقه و ﭙنج وزن دارى بيتى و مصراعى به
عنوان نمونه در كتابهاى عروض است و براى بقيه نيز بيش از یکى دو غزل از دیـگر گویندگان  ،سابقه وزنى مشابهى نيافته ام ))
( .بهبهانى  ،سيمين 1362)،
البته نباید فراموش كرد كه مسئله ﭙرداختن به اوزان جدید یا نادر ﭙیش از شاعران ﭙیش گفته بندرت در شعر شاعرانى چون
صفاى اصفهانى  ،ادیب الممالک فراهانى  ،ملـﮎ الشعراى بهار  ،مهدى الهى قمشه اى و دكتر خانلرى نيز سابقه داشته است .

115

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،52شهریور1401

ب ــ در شعر برخى از شاعران دههء چهل به بعد گ اه تجربه هایى در زمينه ء برهم زدن تساوى طولى مصراعهاى داخلى در
غزلهایى كه بيتهاى آنها مسجه (چهار ﭙاره) است صورت گرفته است .
حسين منزوى در مقدمهء از شوكران و شکر ضمن انتقاد از سيمين بهبهانى كه در مصاحبه اى خود را مبدع این كار معرفى
كرده بود  ،مى نویسد (( خانم بهبهانى در مصاحبه اى  ،دو سه سال ﭙیش در مجله اى فرموده بودند كه در حال تجربه تازه اى
در غزل هستند ومى خواهند تساوى طولى مصراعهاى داخلى را در غزلهاى چارﭙاره به هم بزنند  ،.....اما این كار هم ﭙیش از
ایشان شده است بفرمایيد این دو غزل را بخوانيد  ،هر دو از منند .....
 ....چه نيازى دارم كه به من حرفى بزنى

كه سخنها دارد نـگهت در بى سخنى

)فعالتن فعلن  /فعالتن مفتعلن(

چه چشمهایى دارى تو  ،چه چشمهایى دارى
زالل مستى مى جوشد درونشان ﭙندارى
مفاعلن مفعوالتن  /مفاعلن مفعولن(
) مفاعلن مفعوالتن  /مفاعلن مفعولن
حقيقت روشن این است كه قبل از ایشان من این كار را تجربه كرده ام  ،اما حقيقت روشنتر این است كه قبل از من شاعر
دیـگرى این كار را آموزده است .

ج ــ در برخى از اشعار شاعران این دوره خاصه در اشعار شاعران ﭙیش گفته گاه طول بيت از هشت ركن (مثمن) به دوازده ركن
 :افزایش یافته است
برصفحهء ژرفاى كبود  ،خط گ\رى باید ونيست
ﭙرواز مـگو  ،آه مـگو  ،مارا كه ﭙرى باید و نيست
) مفعول مفاعيل فعول  /مفعول مفاعيل فعول(
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)خطى ز سررعت و از آتش  ،برصفحه ژرفاى كبود(

ویـژگی هاى محتوایى و فكرى
1ــ تغيير وتحول تدریجى نوع نـگرش شاعران و رو آوردن به فضاهاى معنایى تازه
اگر بـﭙذیریم كه شاعران در هر دوره اى فرزندان راستين زمانه وزمينه اى هستند كه بدان تعلق دارند  ،باید بـگویيم كه شعر
شاعران سنت گ راى فارسى در دهه هاى آغازین عصر حاضر  ،جز در موارد نادر  ،رنـﮒ و نشانى از زمان و جهان معاصر ندارد
(.براهنى 1358)،
در كنار این عوامل  ،بویـژه باید از تالشهاى برخى از شاعران سنت گراى متأخر یاد كرد كه در نوآیين كردن شعر سنتى خاصه
قالب غزل نقش مؤثرى داشته اند  .برخى از این شاعران كه خاصه از دههء چهل به بعد تالش مضاعفى را در این راه به عمل
آورده اند عبارتند از  :سيمين بهبهانى  ،رهى معيرى  ،محمد على بهمنى  ،حسين منزوى  ،عباس صادقى  ،محمد ذكایى
(هومن)  ،و ولى اهلل درودیان (.ﭙورنامداریان 1374)،
در شعر این شاعران جز قالب شعر و وزن وقافيه  ،همهء عناصر دیـگر شعر از اندیشه گرفته تا زبان و از تخيل و تصویر گرفته تا
احساس و عاطفه دچار تغيير وتحول شد  ،تا جایى كه مى توان گفت برخى از این اشعار  ،اشعارى نيمایى هستند كه در قالب
سنتى سروده شده اند  ،آن گونه كه سيمين بهبهانى در غزل زیر بدان اشاره دارد :
2ــ ﭙرداختن به موضوعات و مفاهيم متنوعى چ ون احساسات شخصى  ،مفاهيم عرفانى و مذهبى  ،مسائل سياسى و اجتماعى ،
طنز و فکاهى  ،واخوانيه وشکوائيه
موضوعات  ،مفاهيم و درونمایه هاى موجود در اشعار شاعران سنت گ راى معاصر مواردى از این دست را در بر مى گیرد :اشعارى
كه بيانـگ ر عواطف و احساسات شخصى شاعران است  ،اشعارى كه صبغهء عرفانى و مذهبى دارد  ،اشعارى كه به مفاهيم سياسى
و اجتماعى توجه نشان داده است  ،اش عارى كه جنبهء طنز و فکاهى دارد  ،و سرانجام اشعارى كه حالت اخوانيه وشکوائيه دارد .
(بهبهانى ،سيمين 1377)،
در این ميان  ،ﭙ رداختن به عواطف و احساسات شخصى  ،درونمایهء اصلى بيشتر اشعار شاعران این دوره را تشکيل مى دهد و از
ميان عواطف فردى  ،مسئلهء عشق بيش از هر چیز دیـگر توجه این شاعران را به خود معطوف داشته است .
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بسيارى از شاعران سنت گراى معاصر را سراغ داریم كه در دوران جوانى خود ماجراى عشقى سوزناﮎ و نافرجام را تجربه كرده
اند و همين امر باعث شده تا اشعار آنها تا ﭙایان عمر مملو از سوز و گذارهاى عاجزانه و عاشقانه باشد  .از این جمله اند شاعرانى
چ ون حميدى شيرازى  ،شهریار و عماد خراسانى كه دفترها و دیوانهاى قطورى از مسئلهء عشق از دست رفتهء خود ترتيب داده
اند  .همـچنين در شعر بسيارى دیـگرر از شاعران سنت گرا مسئلهء عشق و تغزل  ،مایه و ﭙایهء اصلى سخن را تشکيل مى دهد
( ،1375از آن جمله مى توان به رهى معيرى و سيمين بهبهانى اشاره كرد ( .ترابى
نکتهء گفتنى دربارهء اشعار تغزلى شاعران سنت گ راى معاصر آن است كه (معشوق) در شعر آنها بيشتر زمينى و انسانى است تا
عرشى و آسمانى  ،البته تا آن حد زمينى و جسمانى و حتى شهوانى كه در اشعار برخى از شاعران رمانتيـﮎ معاصر همـچون
فریدون توللى  ،نادر نادر ﭙور و نصرت رحمانى شاهد آن هستيم .
وسرودن اشعار دینى و مذهبى نيز كه در بين شاعران این دوره از رونق و رواج برخوردار بوده است  .در بيشتر دیوانها و مجموعه
هاى شعرى شاعران سنت گرا  ،از الهى قمشه اى  ،رهى معيرى و حميدى گرفته تا اميرى فيروزكوهى  ،شهریار  ،مهرداد اوستا ،
ومفشق كاشانى به نمونه هاى بسيارى از اشعار مذهبى در مدح و منقبت یا سوﮒ وتعزیت بزرگان دین و ذكر مسائل و
مناسبتهاى دینى برمى خوریم ( .همان منبع قبلى)
سرودن اشعار داراى درونمایه هاى سياسى  ،اجتماعى و فرهنـگى نيز یکى دیـگر از دغدغه هاى شاعران سنت گراى معاصر بوده
 .است

نقد و بررسى ویـژگى هاى شعر سنت گراى معاصر در شعر رهى معيرى و سيمين بهبهانى
رهى معيرى (1288ــ ) 1347متخلص به ( رهى ) از شاعران معروف و محبوب جریان شعر سنت گرراى معاصر است  .شهرت
او در شعر و شاعرى بيشتر مرهون دو عامل بوده است  :غزلسرایى و ترانه سرایى .
در غزل  ،او بشدت از سبـﮎ غزلسرایى سعدى تأثير ﭙذیرفته است  ((.رهى را مى توان چهارمين غزلسرا از متأخرین به شمار
آورد كه در اقتفاى اثر شيخ (سعدى) موفق بيرون آمده اند  :هاللى و فروغى بسطامى در سادگى و روانى  ،سومى معتمد الدوله
نشاط  ،واینـﮎ رهى معيرى كه به حریم استاد نزدیـﮎ شده است ( )) .سایه عمر،مقدمه (به قلم على دشتى )،ص 7.
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بسيارى از غزليات رهى معيرى هم از نظر حال و هوا و كيفيت سخن گفتن با معشوق و هم از نظر زبان وشيوهء بيان (شيوهء
سهل ممتنع) یادآور غزليات سعدى است  ،تاآنجا كه گ اه رهى در همان وزن و قافيه و ردیف برخى از غزلهاى سعدى  ،غزلهاى
خوب و موفقى را ساخته و ﭙرداخته است  ،براى مثال :
سعدى  :خبرت هست كه بى روى تو آرامم نيست
طاقت بار فراق این همه ایامم نيست
رهى  :كنج غم هست  ،اگر بزم طرب جایم نيست
هست خون دل اگر باده به مينایم نيست
سعدى  :تو از هر در كه باز آیى بدین خوبى وزیبایى
درى باشد كه از رحمت به روى خلق بـگشایى

رهى  :خيال انـگیز و جان ﭙرور چو بوى گل سراﭙایى
ندارى غير از این عيبى كه مى دانى كه زیبایى

رهى معيرى خود در ﭙایان غزلى با عنوان ((خاﮎ شيراز)) با تضمين مصرعى از سعدى  ،عالقه و اعتقاد خود را نسبت به شيوهء
 :شاعرى سعدى این گونه بيان مى كند
سرخوش از نالهء مستانهء سعدى است رهى
" همه گویند ولى گفتهء سعدى دگر است"
در كنار تأثير ﭙذیرى از غزليات سعدى  ،رهى به صائب و شيوهء مضمون ﭙردازى و نازﮎ خيالى و معادله ﭙردازى او عالقهء
 :خاصى نشان مى دهد  ،براى نمونه
رفتند اهل صحبت و یارى ﭙدید نيست وز كاروان رفته  ،غبارى ﭙدید نيست
روشند نماند به ظلمت سراى خاﮎ

برﮒ گلى به سایه خارى ﭙدید نيست
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ما آن ﭙیاده ایم كه از ﭙا فتاده ایم

در عرصهء وجود سوارى ﭙدید نيست

) سایهء عمر  ،صدفهاى تهى(

رهى معيرى با آميزه اى از زبان و شيوهء بيان سعدى (سبـﮎ عراقى) وشيوهء خيالـﭙردازى و معادله سازى صائب (سبـﮎ
هندى) و گاه نيز با تأثيرﭙذیرى از شيوهء تركيب سازى و توصيف گرى نظامى و گاه با چاشنى اى از عرفان موجود در غزليات
موالنا سبـﮎ خاصى را در غزل معاصر براى خود به ثبت مى رساند (.رهى معيرى 1373)،

علت دیـگ ر شهرت و محبوبی ترهى  ،ترانه ها و تصنيفهاى اوست  .تصنيفهاى رهى به سبب آشنایى كامل او با موسيقى  ،الحان
 ،گوشه ها و مقامات آن از ویـژگیهاى منحصر به فردى برخوردار است  .او ﭙس از ملـﮎ الشعراى بهار و عارف قزوینى سهم
بزرگى در تحول و تکامل تصنيف سازى و ترانه سرایى فارسى داشته است .
از ترانه ها و تصنيفهاى مشهور رهى معيرى مى توان به اللهء خونين  ،مرغ حق  ،من از روز ازل دیوانه بودم  ،كاروان  ،نواى نى ،
شب جدایى  ،یار رميده  ،به كنارم بنشين اشاره كرد ( .رشيد یاسمى 1352)،
ﭙارهء دیـگ ر از اشعار رهى اشعارى است  ،سياسى و اجتماعى و انتقادى كه با زبانى طنز آميز بيان شده است  .رهى معيررى در
این گونه اشعار از نامهاى مستعارى چون زاغـچه  ،شاه ﭙریون  ،گوشه گیر و  .....استفاد ه مى كرد .
رهى معيرى همـچنين قص اید  ،مثنویها و قطعاتى نيز سروده است كه برخى از آنها با توفيقاتى نيز همراه بوده است  .از زمرهء
این اشعار باید از قصایدى یاد كرد كه رهى در مدح و منقبت ﭙیامبر اكرم (ص)  ،على (ع) و امام رضا (ع) سروده است .
رهى در اواخر عمر خود قسمتى از اشعار خود را در مجموعه اى به نام سایهء عمر ( )1343منتشر كرد  .این اشعار البته در
برگیرندهء همهء اشعار او نبود  ،از این رو  ،ﭙس از مرﮒ او  ،برادرش حسنعلى معيرى اشعار منتشر شده و منتشر نشدهء شاعر ،
از جمله قطعات طنز آميز وانتقادى او را در مجموعه اى به نام آزاده گرد آورد و منتشر كرد .
اینـﮎ نمونه اى غزل رهى :
یاد ایامى كه درگلشن فغانى داشتم
در ميان الله و گل آشيانى داشتم
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گرد آن شمع طرب مى سوختم ﭙروانه وار
ﭙاى آن سرو روان اشـﮎ روانى داشتم
آتشم بر جان ولى از شکوه لب خاموش بود
عشق را از اشـﮎ حسرت ترجمانى داشتم
چون سرشـﮎ از شوق بودم خاكبوس درگهى
چون غبار از شکر سر بر آستانى داشتم
در خزان یا سرو و نسرینم بهارى تازه بود
در زمين با ماه و ﭙروین آسمانى داشتم
درد بى عشقى ز جانم برده طاقت ورنه من
داشتم آرام تا آرام جانى داشتم
بلبل طبعم رهى ! باشد ز تنهایى خموش
نغمه ها بودى مرا تا همزبانى داشتم
سيمين بهبهانى (ت ) 1306سيمين بهبهانى كار شاعرى را باسرودن چهارﭙاره هایى رمانتيـﮎ توأم با مایه ها و مفاهيم
اجتماعى وفرهنـگى آغاز كرد  .نخستين مجموعهء شعرى او  ،چاى ﭙا  ،در برگیرندهء اشعار سالهاى  1325تا  1335است  ،یعنى
همان سالهایى كه جریان شعر نوسنتى یا ميانه رو و رمانتيـﮎ در اوج خود بوده است و چهار ﭙاره سرایى شيوه اى رایج و
ﭙرطرفدار تلقى مى شده است  .چهار ﭙاره هاى سيمين در این مجموعه و همـچنين چهارﭙاره هاى مجموعه هاى بعدى او یعنى
چلـچراغ ( )1336و مرمر ( )1342در مقایسه با چهار ﭙاره هاى شاعرانى چون توللى  ،نادر ﭙور  ،مشيرى  ،صبغه اى واقع گرایانه
داشت و شاعر در آنها به واقعيات تلخ  ،غم انـگیز و حتى نفرت آورر اجتماع توجه نشان مى داد و همـچون ررمان نویسى
رمانتيـﮎ این واقعيات درد آور را تصویر مى كرد و به رخ اجتماع مى كشيد (.بهبهانى ،سيمين )1370،
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شهرت شاعر در آن سالها بيشتر مرهون همين چهار ﭙاره هاست  ،آن گونه كه خود بدان تصریح مى كند  (( :آغاز ﭙذیرفته شدنم
در جامعهء ادبى به سبب انتشار چهار ﭙاره هایى با محتواى اجتماعى بود كه مبين گوشه اى از زندگى محرومان و واخوردگان
است و شمار آنها در كتابهاى جاى ﭙا  ،چلـچراغ  ،مرمر و رستاخيز كم نيست ( )) .جاى ﭙا تا آزادى  ،مقدمه  ،ص 12) .
در كنار چهار ﭙ اره سرایى  ،سيمين بهبهانى به قالب غزل نيز توجه نشان مى دهد  .اگر چه تعداد این غزلها در اولين مجموعهء
شاعر چندان زیاد نيست  ،اما بتدریج گرایش شاعر به غزل بيشتر شده و از شمار چهار ﭙاره ها در مجموعه هاى او كاسته شده
است .
در مجموعهء رستاخيز ( ، )1352سيمين بهبهانى بيشتر شاعرى غزلسراست تا چهار ﭙاره سرا  ،و در مجموعهء بعد یعنى خطى ز
سرعت و از آتش ( ، )1360شاعر چهار ﭙاره سرایى ررا كامالً به یـﮎ سو مى نهد و یکسره به غزل روى مى آورد .
غزلهاى دو مجموعهء اوليه سيمين نشان چندانى از تازگى در زبان  ،و بيان و تجدد در تفکر ندارد و همان حال و هواى شعر
سنتى بر آنها حاكم است :
دیدم همان فسونـگر مـژگان سياه بود

بازش هزار راز نهان در نـگاه بود

هر عهد كه با چشم دل انـگیز تو بستم امشب همه را چون سر زلف تو شکستم
رفيق اهل دل و یار محرمى دارم

بساط باده و عيش فراهمى دارم

اما از مجموعهء مرمر و رسناخيز به بعد در نوع نـگرش شاعر نسبت به جهان ﭙیرامون تغيير محسوسى ایجاد مى شود و به تبع
آن  ،زبان و سبـﮎ بيان او نيز دستخوش تغيير مى شود و اولين نشانه هاى سبـﮎ خاصى كه بعدها سيمين در غزلسرایى بدان
 :دست مى یابد  ،آشکار مى شود
گفتند " :یا باخموشى  ،خوگر شود یا بميرد
اما به خواندن قنارى  ،محشر كند تا بميرد
گر یـﮎ نفس ماند از او  ،آن یـﮎ نفس نغمه گردد
 ...در اوج خواندن دهد جان  ،هر وقت و هر جا بميرد
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این گونه مرﮒ قنارى  ،زیبا بود آه  ،آرى
بـگذار زیبا بخواند  ،بـگذار خوانا بميرد
شاعر خود دربارهء این رویکرد جدید به غزل مى نویسد  " :غزل را ابتدا به شيوهء سنتى سرودم و خيلى زود به آفرینش
تصویرهاى تازه و سود جستن از واژگان ومضامين معمول روزگار روى آوردم  .ميزان استعدادم در این گونه غزل بتدریج در دو
كتاب مرمر و رستاخيز آشکار مى شود  .در آفرینش تصویرهاى تازه همراه بادرونمایه هایى ملهم از رویدادهاى زمان كوششى در
حد توان به كار بستم  .بزودى دانستم كه خالف آنـچه در باور بسيارى از شاعران و هنرمندان آن روزگار بود ،قالب غزل هنوز
عرصه هاى نيازموده و نيروهاى نافرسوده اى دارد كه مى تواند بسى بيش از حد تصور كارآیند باشد )).
نخستين و مهتمرین چیزى كه شاعر در صدد بر آمد تا در آن تجدد و تازگى ایجاد كند  ،مسئله (وزن) بود  .او احساس مى كرد
كه (( وزنهاى سئنتى غزل فارسى با وجود تنوعى كه دارند بارها و بارها به كار گرفته شده اند و سخن هر چه تازه باشد  ،باز
هنـگامى كه در قالب غزل گذشتـگ ان مى نشيند ممکن نيست كه شباهتى یا دست كم تصویر مألوفى را تداعى نکند و بسيار
مشکل است كه شاعر غزلسراى امروز با همان قالبهاى سنتى بتواند تشخص و اصالت خود را به ثبوت برساند  .......واقعيت این
است كه سخن امروز  ،زندگى امروز و دردهاى جامعه امروز در قالبى تازه تر گنجاتر است )) .
این ضرورت باعث شد كه شاعر به سراغ اوزانى رود كه یا در شعر گذشته فارسى سابقه نداشته اند و یا كم سابقه بوده اند  .این
رویکرد در شعرهاى دهه ﭙنجاه شاعر كه در مجموعهء خطى ز سرعت و از آتش گرد آمده اند به اوج خود مى رسد وتنها در
همين مجموعه شاعر از  32وزن بى سابقه یا كم سابقه بهره مى گیرد  ،اوزانى كه در عين تنوع و تازگى معموالً ((دورى)) نيز
هستند :
خطى ز سرعت و از آتش  ،در آبـگینه سرا بشکن
بانـﮒ بنفش یکى تندر  ،در خواب آبى ما بشکن

بنویس  ،بنویس  ،بنویس  :اسطوره ﭙایدارى
تاریخ  ،اى فصل روشن ! زین روزگاران تارى
شکيب از كه طلب دارى ؟ مـگر شيشهء آب است این
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به رقص آمده ذراتم  ،شراب است و شراب است این
سيمين بهبهانى را در جهت ایجاد تجدد در وزن  ،نوعى (( آشنایى زدایى )) مى خواند  ،سيمين بهبهانى انـگار بدین نکته ره
برده است كه اگر قرار است قالب غزل ﭙذیرائى فضاهاى معنایى تازه گردد  ،بى آنکه عوالم مقال كهنه را نيز در اذهان زنده گرده
اند  ،باید در عناصر سازنده آن دگررگونيهایى بنيادین ﭙدید آورد  ، .....این را صورتـگرایان روس آشنایى زدایى اصطالح كرده اند.
این آشنایى زدایى البته مقدمه است نه هدف  ،مقدمه اى براى تغيير در سایر حوزه ها و سطوح فکرى  ،زبانى و ادبى .
ویـژگ یهاى اصلى غزلهاى سيمين خاصه غزلهاى مجموعهء خطى ز سرعت و از آتش را در موارد زیر مى بيند :
1ــ بروز عوالم مقال دیـگر در فضاهاى معنایى این مجموعه  ، ....و این گواه تداوم تحول بنيادین در اندیشه و جهان بينى و
آرمان و آرزوهاى شاعر و در نتيجه  ،در مشى و منش هنرى اوست.
2ــ ورود امکانهاى تازه در عرصه غزل  ،چه امکانهایى كه به فضاى معنایى و ﭙیام اصلى شاعر مربوط مى شوند و این امکانهاى
تازه بسا كه به گسترش فضاى غزل و افزایش توان آن براى ﭙذیرش معانى نو بينجامند.
3ــ گذار غزل از یـﮎ نظام بسته ادبى به نظامى باز .

نتيجه گيری
 1ــ شاعران سنت گراى معاصر مانند رهى معيرى و سيمين بهبهانى معموالً با تازگیهاى در تركيبها و تصاویر و زبان و بيان
شاعرانه همراه است.
2ــ اشعار رهى معيرى و سيمين بهبهانى شاهد انـگاه نوى شاعر به انسان و اجتماع و مفاهيمى چون عشق و آزادى و عدالت و
مسائل سياسى و اجتماعى و فرهنـگى جهان معاصر هستيم.
 3ــ این دو شاعر رهى معيرى و سيمين بهبهانى سرودن شعر در برخى از قالبهاى سنتى  ،خاصه غزل و مثنوى  ،عالقه نشان
مى دهند.
4ــ وزن وقالب و قافيه  ،در سایر عناصر زبانى و محتوایى دچار تحول و تکامل شده و توانسته است ﭙذیرائى بسيارى از مسائل و
شئون انسان امروز و جهان معاصر باشد.
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 5ــ بسيارى از روحيات و خلقيات (انسان امروز) از قبيل عشق  ،دوستى  ،غم  ،احساس تنهایى و زیبایى دوستى و نسبت به
روحيات و كيفيات نفسانى ( انسان دیروز) دچار تغيير ماهوى و بنيانى نشده است.
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