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 26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 29/9/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشي-علمي

 

 چکيده
هزايی   د و نزوووری ی در قالب غزل  ايازاد شز   تتحواّلبه مرور  ،های نیما در شعر معاصر هرواج نظريّپس از 

 «غل  نو»کم جريان  تا جايی که کم ؛ون رخ داد زبان و بیان وشکل و محتوا  د دردّتامتناسب با عصر 

انزد. يکزی از    هی را رقزم زد تتحزواّل  ،بزرای غزل   ی مزذکور  هزا  حوزهدر شاعران اين جريان  شکل گرفت. 

هايش جا دارد او  به زمان ارائة غل  توجّهاست که با ( 1360)متوفّی منوچهر نیستانی  پردازان نوگرا، غل 

های ايزن شزاعر کزدامین     به شمار ووريم و بپرسیم در غل معاصر غل  فارسی در  تحوّ  انگذار پايهاز را 

تحلیلزی، چوزونوی    -پژوهش ون اسزت کزه بزا روش توصزی ی     هدف اين د؟نهای نوووری وجود دار گونه

در  دهزد کزه او   ای پژوهش نشزان مزی  ه ین شود. يافتهیتب حرکت نیستانی به سوی نوسازی غل  فارسی

عالئزم   در شکل نوشزتاری،  تحوّ  ها ون تری دارد و از جملة  مالحظههای قابل  ، نوووری بیرونی غل  شکل

هزای   . عالوه بر ايزن، تزالش  است های بیت، تعداد ابیات، تکرار بیت، وزن و قافیه ندی، تعداد مصراع سااو

و برای اين منظور، به واکاوی  است  گرفتهغل ، مورد تحلیل قرار  درونی شکلدر   نوووری برای اين شاعر

 بیشزتر  ايزم.  پرداختزه  در غل  وی وهای ن های جديد و تناسبنما متناقض ،ازهصور خیا  ت، د روايتربکار

 اند. غل  نو راه يافته وناا بهاند و از  نخستین بار، در غل  وی ظهور کرده ،ها نوجويی اين
 

 .منوچهر نیستانی ،غل  نو ،نوووری ،غل ، شعر معاصر :های کليدی هواژ

                                                 
 fouladi@mail.kashanu.ac.irرايانامة نويسندۀ مسئو :                                                         . *
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 مقدّمه .1

 د:  سوين براهنی می که چنان ؛دانند شعر امروز نمی ةشايستغل  را ، منتقدانبرخی 
خاصزی کزه منازر بزه      تحوّ ابط مبه دلیل اينکه از عمر رو ،غل  ساختمانی ايستا دارد

سا  از عمزر   گذرد. به همین دلیل بعد از گذشت پنااه ها می غل  شده، قرن ومدنپديد

 ،از اشزکا  زنزده   شناختن ون به صورت يکزی  شعر نیمايی، بازگشت به شکل غل ، و يا

  .(1432 -3/1431 :1371) فکری است ارتااعی

ی که طی چند دهة گذشزته در غزل  معاصزر روی داده    تتحوّال بر اساسحا ،    اين با

هزای وغزازين شزعر     رغم ونچه در سزا   به زيرا ؛نمايد ومیل می مبالغه ،گونه احکام ، ايناست

بزه   بسا تش را ح ظ کند و چهاست هويّ امروزه قالب غل  توانستهرفت،  نیمايی گمان می

انزواع فرعزی در ون شزده     ای روی وورد که موجزب پديدومزدن   تازه موضوعات و مضامین

)شهريار ، غل  تقلیدی )عارف قلوينی، فرخی، ابوالقاسم الهوتی(غل  وطنی »است؛ انواعی مانند 

-352: 1382)داد، « غل  نو يا تصويری که تحت تزثییر شزعر نزو پديزد ومزد      و رهی معیری(،

هزم   های شعر معاصر جاری کرد و بر غل  ای به رگ واقع شعر نیمايی خون تازه . در(353

 غل  نو بود.  ومدنایر گذاشت که نتیاة ون پديد

 نوزاه  ی اسزت و افزلون بزر   رسز ربقابزل   متعدّد، از جهات تیت اوت غل  نو و غل  سنّ

لزی،   حسزن  و 671: 1335صزبور،   ←) گزردد   بزازمی  زبان و بیزان و  شکلمحتوا و به امروزی، 

 ، اق نی تاده است و از غل  امثا  عارف و عشزقی يکباره اتّ تتحوّالاين  البتّه ؛(428 :1383

 بشزیری و  ←) ه اسزت تدريای را پشت سزر نهزاد   یتا غل  امروز، سیر ،در عصر مشروطه

کوشزید قالزب   ه کز ی است نیستانی از زمرۀ نخستین شاعرانمنوچهر  .(126: 1391ی، محمّد

 شکلهای او در  یبیشتر نووور تی غل  را با حا  و هوای شعر پس از نیما وشتی دهد.سنّ

و  بیرونی شکلدر های وی  دست نوووری  واکاوی اينمقالة حاضر به  است. غل  محسوس

 .اختصاص دارد غل درونی  شکل

ت تحوّالاز  انمحقّق ست و برخیا  نوشته شده غل  معاصر ۀی دربارمتعدّدتاکنون ویار 

در غزل    تحزوّ  سزیر  کتزا    دررضزا روزبزه   محمّدانزد.   سخن گ تهامروز غل  در  شکلی
هزای   گونزه  کتزا  لی ضزمن   ، کاووس حسن(1379) فارسی از مشروطه تا انقال  اسالمی

، (1390) ل  نزو غز  بشزیری ضزمن کتزا    اصغر  ، علی(1383) نوووری در شعر معاصر ايران

غزل  پزس از    شکلیت تحوّال به بعضی ،(1395) نحو ديور غل  ضمن کتا  یمهدی زارع

فرم در غل  نو، با تکیزه بزر   » ةمقال زاده ضمن ه کاظمرقیّ ،د. عالوه بر ونان کرده  اشاره نیما

را بزدون  امزروز   غل  بیرونی شکلهای  ويژگی یا هپار ،(1389) «سرايان معاصر اشعار غل 
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. همچنزین اخیزراپ پزس از    است   دهکر بررسی سرايی خاصّ شعر غل  بهنورانه  جلئی توجّه

ت فزرم در  محوريّز در ه تاد ص حه با عنوان  یکتاب، (1398شهريور ) کاشی زادهمحمّدتحقیق 
زبزان  ی منتشر شده که چند جنبة تازگ( 1398 اس ند )سلیمانی، های منوچهر نیستانی غل 

گستردگی دامنزة   ا با وجودامّ ؛است کرده بررسی ستانیهای منوچهر نی را در غل  و شکل

پزژوهش حاضزر، بزا    . تحقیقی جامع در اين باره وجود ندارد های او در غل ، هنوز نوووری

پزی    غزل   شزکل را در  نیسزتانی  هزای  نزوووری  تزر  مطالعة کامل ،تحلیلی -یی روش توص

نشزان   غزل  وی  درونزی  شزکل  و بیرونزی  شکل را درها  کوشد اين نوووری گیرد و می می

 .دهد
 

 جایگاه منوچهر نيستاني در غزل معاصر .2

در قالزب   ی راه نیمان جدّدهندگا ادامه و از معاصرمبتکر پردازان  غل  زا منوچهر نیستانی

 ؛انزد  داده (553: 1393، مازيزار  ،)نیسزتانی  «نیمای غزل  »عنوان او تا جايی که به  ؛ستغل  ا

 اسزت   بهبهانی نیزل بزه کزار بزرده     شناس، اين عنوان را برای سیمین حق محمّد علی البتّه

 رسزتاخیل  در ماموعزه شزعر  های سیمین  به شروع نوووری توجّهکه با  (153-168: 1370)
ت نیسزتانی  جای بحث دارد. اين در حالی است که اوج فعالیّ (153)همان:  دهة پنااهطی 

ت جايوزاه محسزن   تحزوّال در ايزن   شايسزته اسزت  دهة چهل رخ داده اسزت. ضزمناپ    طی

 شزده  ر شزناخته ت اين شاعر کمتقرار گیرد؛ هرچند باز اوج فعالیّ توجّهپلشکیان هم مورد 

 دربزارۀ کارهزای  ، حزا   هزر   بزه  .(22و  17-16: 1390پلشزکیان،  ) مربوط به دهة پنااه است

 اسزت.   صورت گرفته هايش غل  شکلدر  های وی اغلب نووورینیستانی گ تنی است که 

 نويسد: می اين موضوع دربارۀعلی بهمنی محمّد
است، با ظرف غل    ی را جاری کردها هنااگر نیما رودخ شوند می توجّهغل  بعد از نیما مفرزندان 

قزرار   توجّزه خودشان از اين رودخانه رفع تشنوی کنند. اين فکر ابتدا از سوی نادر نادرپور مورد 

ی/ سنوی و ناشنیده فرامزوش  کن ها صدای مرا گوش می چون سنگ» غل گیرد. فروغ هم در  می

که دلت چه شد که از ون شور و اشتیاق افتاد؟/ چه شد »اين ويژگی را دارد و منلوی: « کنی می

کنزد و   ا منوچهر نیستانی روی اين م هوم مکث بیشتری میامّ ،«بین تو و من چنین ن اق افتاد؟

-236: 1394) گويزد  ل  مزی شاعری است که بعد از نیما دارد غ ةصگويد که مشخّ هايی می ل غ

237). 
کزه بزه    چنزان ؛ يزابیم  فراوان مزی  ۀهای نیستانی تصريح و اشار بارۀ اين دست تالشدر

هزای   بیت» که رود پیش میبه اين صورت های او در غل   ینووور ،انمحقّقنوشتة يکی از 

از قالزب   ا غالبزاپ امّز  ،کنزد  مازاز تکزرار مزی    های وزن را بیش از حدّ پارهشکند يا  ون را می
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به نوشتة يکزی   و( 329: 1393)سلیمانی،  «نهد پا فراتر نمیتی ون که ووای وشنايی دارد، سنّ

ای در غزل    تالش فراگیر در مسیر رسیدن به فرم تزازه » ان، ضمن غل  ویمحقّقديور از 

)روزبزه،   «گیزر اسزت   مچش ،صوری و محتوايی اين قالبهای  تو گسترش امکانات و ظرفیّ

1379 :207). 

 غل ، ضمن دو شکلنیستانی در تر  مهمهای  روی، از ديدگاه ما ماموع نوووری هر  به

 هايی دارد: د که هر کدام زيرماموعهنگنا دسته می
 

 بيروني شکلنوآوری در  .2-1

بزه   توجّهبا  .(1/140 :1378لنورودی، شمس ) قالب شعر است ، همانبیرونی شکلمنظور از 

در قالزب غزل  فزائق      شعر فارسی، نیستانی چوونه بر نوووری سنّتیهای  لبقابودن  بسته

 قرار است: اين اين شاعر برای اين منظور از  تر مهم های روشبرخی ومده است؟ 
 

 در شکل نوشتاری نوآوری .2-1-1

ز هرجای مصراع کزه  ا ،به شکل شعر نیمايی ،تیهای شعر سنّ گونه نوووری، مصراع  در اين

در ايزن  . (222: 1383لی،  حسن ←) شود شکسته و در سطر بعد نوشته مید، شاعر الزم ببین

  اند: باره نوشته
ان محقّقمنوچهر نیستانی بود که بسیاری از شاعران جريان غل  نو و  ،وغازگر اين شیوه

  .(182: 1379)روزبه،  اند کردهگامی او اشاره  به پیش درستی غل  به ۀحوز

. در ايزن  اسزت   بزرده  هايش شکل نوشتاری نیمايی را بزه کزار   نیستانی در بیشتر غل 

و با کنزار  ا وزن غل  تغییر نپذيرفته است امّ ؛موارد فقط شکل نوشتاری، تغییر يافته است

 گردد: اش برمی ، غل  به شکل اصلیکردههای جدا پاره دادنهم قرار
 

 دوری، ۀجادويی نوری، از ستارطنا  

 باز من! هال! خیا  رسن

 نويد حضوری!                     

 به گردن ،الت، ابتذا اگر چه، چون خر دجّ

 )ز سنگ و زنگ(

 تو را بس همین نشان ظهوری!                    

 (272: 1393)نیستانی،                                                       
 

 از عالئم نگارشي گيری عمده بهرهنوآوری در  .2-1-2

 گمزان جزلو   گردد که بی بازمی يندۀ عالئم نوارشی در شعرواين گونة نوووری به کاربرد فل

 اند:  های بهمنی نوشته غل  ۀدربار که چنان ؛است تادّدتبعات 
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زيزرا او   ؛را ديد و خوانزد  ها ون ،های بهمنی بايد عالوه بر شنیدن برای درک دقیق غل 

ن اسزت درک ناقصزی از شزعر    ممکز  ها ون  گیرد که بی می گاه از عالئمی در نوشتار بهره

  .(275: 1390)بشیری،  )...( چین ( و نقطه-) های فاصله مثل خط حاصل شود؛

با شنیدن  است که  کار رفتهه عالئم نوارشی ب قدر ون های نیستانی هم غل  گاه ضمن

جمزالت  پرشزمار   تنهزا از کزاربرد    و نزه  رسید ها ونتوان به درک درستی از مضمون  نمی

و  )»«( یومزه سازی کلمات و تعابیر به وسیلة گ و برجسته (-) خط فاصله میان دومعترضه 

 )...( نقطزه  کاربرد سه بادو جمله و ايااد تعلیق میان اجلای يک جمله يا میان  «)(» پرانتل

و تعزابیر توضزیحی بزه وسزیلة     کلمات  کاربرد فراوان، بلکه همچنین از )......( چین و نقطه

و  )،( به وسزیلة ويرگزو    اجلای يک جمله يا میان دو جملههای میان  مکثو  ):( دونقطه

و  )؟( پرسزش   عالمزت  بزا  جمالت خبزری و پرسشزی    و تل یق ).( نقطهو  )؛( ويرگو  نقطه

تا جايی که گزاه در   ؛وورد سر برمی )!( عالمت تعابا جمالت خبری ب سازی یی عاط حتّ

هزای   مانند ونچزه در غزل    ؛يما با کاربرد پیاپی دو عالمت نوارشی مواجه ،اين دست موارد

هزا در   هسزکّ » (،284)همان:  «گذشت ونچه در باران» ،(288: 1393نیستانی، ) «عمرمنحنی »

گزامی وی در   یشپايزه، پز    اين يابیم و بر های او می غل ری از و بسیا( 296همان: ) «چشمه

 :دارد اين باره، جای تثکید
 وار بودن؟... و رفتن( ، و بیهوده«بودن»)چه بود 

 سرم: سیاهی يک صحنه با نلاع چنینان،

 های سیاهی که من جوا  ندادم. ا ؤس
 

 «!:منحنی عمر»خمیده قامتی ومد که: اينت 

 «... دمیدنی، و خمیدن، فتادنی»

 که فتادم.                                

 ت! ز در اين لحظه در تصادم با خودس ای  ز شکناه

  ردم، هلار مرتبه زادم!هلار مرتبه مُ

 (288)همان:                                         
                                            

 

 های بيت در تعداد مصراع نوآوری .2-1-3

بیشزتر   اع وهای يک بیت را به سزه مصزر   مصراع نوووری در قالب غل  گاه نیستانی برای

، «دانزه »، «جاودانزه »کلمزات   ،ون های قافیه که« با من»در غل   مثالپ ؛است  افلايش داده

از بزرای  و  دهزد  بیت پنام را به سه مصراع افلايش می است،  «خانه»و  «بهانه»، «نشانه»
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 رديز   قافیزه و هزم   مصراع زايزد را هزم  ع خواننده، مورد توقّ دست نرفتن موسیقی کناریِ

 :وورد   بیت میمصراع اوّ
 الی از تو قمری محلون روا مباد!.قوّ

 ی! زا  انهز ای بر درختی از ق ست وشی
 

 ترسمت ز عاقبت کار و روشن است، می

 ز با ترس من، برای تو، سیلم به دامن است ز

  ی!ا هانید، خای کرده در مسیل به امّ

 (260-259)همان:                                           
 

و  نیل روی داده( 214ن: )هما «مضايقه خوبی تو بی»در بیت چهارم غل   همین نوووری

 .است  مورد نظر تا هشت مصراع پیش رفتهبیت 
 

 ابيات  در تعداد نوآوری .2-1-4

 :اند غل  نوشته های شمار بیت دربارۀ

باشزد و   مابین پنج بیت تا دوازده بیت مزی  ،طحدّ معمو  ابیات غل  متوسّ

ندرت تا نوزده بیت نیل  گاهی بیشتر از ون تا حدود پانلده شانلده بیت و به

تزوان ون را   چهار بیت باشد، مزی  -ا از پنج بیت کمتر، چون سهامّ ؛ندا گ ته

)همزايی،   ام غزل  نشزايد نامیزد   از سه بیت را به نغل  ناتمام گ ت و کمتر 

1382 :124).  

هرگزاه سزخنش بزه پايزان      ،شده در ايزن زمینزه  به هناارهای قید توجّه  نیستانی بی

 :رساند را با سه بیت به پايان می«گنج»غل  برای نمونه  ند وک برسد، غل  را تمام می
 ست،وت ةخان من ةسین تا بتا!

 .ستوت ةالن هم غم، مرغ هلاران
 

 من ز بخت من بین! ز ةسرت بر سین

 وست.ت ةسر من ز کوه غم ز بر شان
 

  تند:خلق گ د  نشاندم، در را تو

   «ست!وت ةست، در ويران ا اگر گنای»

 (298: 1393)نیستانی،                                        
 

 «10از يزک ديزوان ز   » غزل  گاه تعداد ابیات غل  را تا نوزده بیت، مانند ونچزه در  ا امّ

هنازارگريلی در   دو مزورد  اين هرو هرچند  دبر  اق افتاده است، پیش میاتّ (299)همزان:  
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اسزتثنا   ها برای نیستانی حکم تبزديل  برد ونکارگويی ، بدون پیشینه نیستغل  فارسی 

 به قاعده داشته است.
 

 نوآوری در تکرار بيت .2-1-5

کزه بیزت پزنج غزل       چنزان  ؛وورد واحزد دو بزار مزی   نیستانی گاه يک بیت را ضمن غل  

 .ومده است در جايواه بیت نهم ون نیل  (341)همان:  «همیشوی»
 

 در وزن و عروض نوآوری .2-1-6

 :است  در مطلع غللی گ ته ،ه عروض داردق خاطری که بنیستانی با وجود تعلّ 
 

         من عروضبه يُ ،نتهی شود ز معانی، سخ

 (280)همان:  !افتد در او موريانه میای که  ندهچو کُ
                                             

ی تنونزا  اوسزت، از  ةمزورد عالقز   در قالب غل  هزم کزه   کوشیده است گاهرو   اين و از

و خزود ا  به شکل نیمايی پیش ببزرد. غل  را  يک بخش تساوی وزن عروضی خارج شود و

 :  گويد اره میدر اين ب
ت وزن در ام کزه عبوديّز   تناسب ز هم در غل  ز کوتاه بلند کزرده     ها را هم به مصرع

  (.20: 1384، نیستانی) نباشدکار 

وی يزافتنی      و هم در میزان و هزم در پايزان چنزد غزل      اين تغییر افاعیل هم در اوّ

 :شود یمايی وغاز مبا سطری نیبه جای مطلع زير  برای نمونه، غل  ؛است
 مضايقه خوبی، بیتو 

 ها را ز به شبنم سحری ز تو جمع شاپره

 تو از الله زای ه ز پیاله

 میهمان کردی.                      

 های گلی را ز به جادويی هر صبح ز تو بام

  رنگ زع ران کردی ،طالی خام زدی

 (214: 1393)نیستانی،                                           
 

 برد: غل  نیل به کار می متعدّدگاه همین شیوه را در مواضع  نیستانی
 

 مهمان طلوع ديوری هستیم،

 رو با ما. هبا هر چه نشسته روب
 

 يغماگر سا  و ماه را ديدم،

 ،.....رفت می                      

 الماس عليل عمر ما با او،و
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 رفت، می

 بر چهره نشان پای او با ما!         
 

 م،يمیر کنی که می میناحساس 

  با هرچه نشسته پیش رو با ما؟

                               (300)همان:                                   

شزعر را   بندی و پايانهای غل  وجود دارد  تساوی وزن مصراع ،گاهی هم در تمام شعر

 وورد: به صورت نیمايی می
 

 در چنگ تو خورشید،

 که با چنگ تو،                     

 خورشید                                

 برخیلد و از کوه خرامد به گذرگاه
 

 لغليد چو مهتا  که بر عاج بلغلد

 گیسوی تو در شرم کمرگاه ابةشرّ
 

 بو که به فرياد تو هملاد تو ويد، تا

 چشم تو به ره گاهی و گوش تو به در، گاه!
 

 فريب است اگر زينت و زيب استرنگ است و 

 هر رنگ دالويل که بر هر در و درگاه
 

 ...حاشا من و ديدار

  ... پیشانی داغ من و ديوار

 (283)همان:                           
                                

را در شزعر نیمزايی    بنزدی منسزام ون   تنها قافیه ،گاه از غل نیستانی که سراناام اين

ای که تل یق غل  و نیمايی در ون قابل انکار نیست. رزمازو چیزلی    به گونه ؛دارد نوه می

 خواند می« غل  نیمايی»و روزبه ون را ( 48: 1390) نامد می «واره غل »شبیه اين روش را 

ايزن  در  برای نمونه ؛گويند ت نوووری مذکور را بازنمیواقعیّ ،اين اسامی ، ولی(182: 1379)

، «بزوس »، «فزانوس »، «بزوس مح»هزای   شعر از طرح غل  تنها التزلام بزه کزاربرد قافیزه    

 قابل مشاهده است:« سالوس» و «اقیانوس»، «طاووس»
 

 نازنینم!

 مرغان، ةهای غريبان تا غل         

 در باغ،                                      
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 ،ها نادرختست در                                      

 اند ق س محبوس بی                                      

 جا سرها با موی س ید بهجا

 اند. ما فانوس ةدر شب کوچ

 رويد گل، تا نمی

 بويد، تا نمی

 گل پژمرده، تو بر مدفن من

 بشک م؛ بشک ی از ديدن من.

 «خوبم، تو چطور؟»از خودم پرسیدی؟ 

 «بوسند. میها دست تو را  هبچّ»

 رويد گل تا نمی

 هايم همه گر ناخوش و خوش، ل ظ

  اند. گل در وفاق پر طاووس

 (343-342: 1393)نیستانی،                              
 

 در کاربرد قافيه نوآوری .2-1-7

در مزورد تکزرار    خود وی .است  هايی داشته نوووری هايش نیل غل  بندی در قافیه نیستانی

 گويد:   قافیه می
بزرای اينکزه نشزان بزدهم شزاعر       ،ويزد  ها، چند مضمون با يک قافیه می گاهی در غل 

ايزن کزار    . نه؛بردش گوش قافیه نیست و قافیه هر کاا بخواهد می به نوکر حلقه همیشه

 )مثالپ عیب نیست البتّهکه اين  «تاديد مطلع»اند تا  نیست، پیشینیان هم کرده ای تازه

  باشد! موازين شعری کهن جرم است، م است که از نظردر خاقانی( و در غل  حقیر مسلّ

 .(20: 1384 ،یستانین)

 : اند گونه قافیه سه ةدر عرص تر نیستانی مهمهای  نوووریباری، 

 های ترکيبي کاربرد قافيه( الف

در  بالقافیه با کاربرد جناس مرکّ و هم تانیس قافیة معموله منظور از قافیة ترکیبی، هم

ها را در غللش بازيابی کنزد   شود ون د میوگاهانه متعهّاست که نیستانی گويی  فیهعلم قا

 بزا قزوافی  غزل   ايزن  در  کزه  هزای تزازه همزراه سزازد؛ چنزان      نمونه و به نسبت گذشته با

ترکیبزی   ةاز دو قافیز  «درگزاه » و« کمرگاه»، «گذرگاه»، «سحرگاه»، «نظرگاه»، «خرگاه»

 :برد بهره می« در، گاه»و « مرگ، وه!»
 

 در چشم به میدان شدگان وحشت مرگ است،

 ن سايه،وو
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 مرگ، وه!  ةمن ساي ةکه همساي           

 (282)همان:                                              

 تا بو که به فرياد تو هملاد تو ويد،

 چشم تو به ره گاهی و گوش تو به در، گاه! 

 (283)همان:                                                 
 

« گزاه  ،گزذر »و  «گذرگاه» ةقافیدو از  دو بیت متوالی ، ضمنهمین غل در  همچنین

 :اند  القافیه از نوع تانیس ترکیبی ةقافیکه  کند میاست اده 
 تدفین و تماشا،

 من و اين وسوسه؟ حاشا!           

 پیشانی داغ من و ديوار گذرگاه!

 در چنگ تو خورشید، 

 که با چنگ تو،                       

 خورشید                                

  برخیلد و از کوه خرامد به گذر گاه

 (283-282)همان:                                         
  

 تغيير قافيه( ب

 :ديور نوووری نیستانی در قافیه است ةتغییر قافیه از میانة غل  گون
 ای ه منقار، ندبهد بر مرغ را، نَوانْه

 :که ای هر ندبه، شکوه

 «نه اين جای ايمن است»                      

 ای ای، به گلوگاه خسته ههر شکوه، غدّ

 راز نو تن است جراحتِ ،با هر گلو

 [...] 

 است سا  فراوان گذشتهز بر او اگر چه 

 دنیای ما، چو مردم دنیای ما، دنی است!
 

 کند، سر پیش اين عاوز ع ن خم نمی

 تا درّ اشک و دولت غم هست،

  ست د  غنی                           

 (345)همان:                                       
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 ه( قطع رشتة قافيج

سازد و از  نیستانی در اواسط غل  يکباره دامن قافیه را رها میونچه گذشت، عالوه بر گاه 

افلون  ،(214)همان:  «مضايقه خوبی و بیت»که ضمن غل   چنان؛ پوشد رعايت ون چشم می

 :است  به اين کار مبادرت ورزيده ها بر ساير نوووری
 های گلی را ز به جادويی هر صبح ز تو بام

 طالی خام زدی، رنگ زع ران کردی

 های خاکی را ل ظاين ها را،  ل ظ تو

 ، ولی از رواج افتاده زاند هز که سکّ

 !همه نثار گدايان و عاشقان کردی

[...] 

 و ون حصار گیاهی ز بلند و بالنده ز

  پايیل مضمحل گرديد. به يک اشارۀ

 (216-215)همان:                                      
                                        

 يدرون شکلنوآوری در  .2-2

وار  انزدام  قالزب ی ون بزا  جنبزة کلّز   ؛ی دارد و هم جنبة جلئزی درونی، هم جنبة کلّ شکل

وار پديزد   انزدام  شزکل م مقزوّ  هزای ادبزیِ   و جنبة جلئی ون با صور خیا  و ورايه )ارگانیک(

)براهنزی،   اند لقب داده« فرم ذهنی»وار را گاه  اندام شکل .(155 -149: 1387)فوالدی،  ويد می

 اند:  و دربارۀ ون نوشته( 71-100: 1371
های شعری با يکديور دارند  فرم ذهنی، عبارت است از ارتباط چندسوية درونی که اندام

 .(38: 1391)زرقانی، 

 درونزی غزل ،   شکلانی برای نوووری در نیستتر  مهمّهای  الشای از ت هارپحا ،  هر  به

 ند از:ا عبارت
 

 . روایتگری2-2-1

 شعر پس از نیما، روايت است.  یدرونی کلّ  شوردهای شکلترين  يکی از رايج
يزا بزه بیزانی     يابنزد،  تر از اشعار غیر روايی می ساختاری منسام شعرهای روايی معموالپ

ويزد. اشزعاری همچزون     تر پديد می های روايی وسان ديور، انساام ساختاری در سروده

 مرد و مرکب )اخزوان یالزث(، ورش کمزانویر    کتیبه، افسانه و مرغ ومین )نیما يوشیج(،

هزای   ...، از نمونزه  )ش یعی کزدکنی( و  )سپهری(، نوح جديد، باغ انار نشانی )کسرايی(،

 (. 212: 1383لی،  )حسن يی امروزندق اشعار رواموفّ
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پزردازان   هزای سزاير غزل     ی پزیش از غزل   های نیستانی هم، حتّز  بیان روايی در غل 

 لب رود: پرداختن روايتی از ديدار عاشقانة دارد؛ مانند ساختن و بسیاریمعاصر، بازتا  
 ديدمش يک غرو  بر لب رود

 غموین بود ،چون غروبی بلرگ

 اندوهچشم او بود و رنگ صد 

 اندود وسمانی بلند و ابر

 پرواز: دو نواه از دو چشم، هم

 کبود دو کبوتر در اوج بامِ

 شان لیک«النه؟...»

 ورد لب فرسود                    

 گ ت:

 ... افسوس! قصة من و تو       

 گ تمش:

 رقص شوق وتش و دود            

 (124: 1393)نیستانی،                                     

هزايی از   حزرف  ،ندی به موازين گذشتوانيب اش با وجود پا های روايی در غل  نیستانی

کزه در غزل  روايزی     چنزان  ؛وورد زند و شعر را بزه خزدمت انسزان درمزی     جنس زمان می

 است:  دهکرگیران از اعتقادات مردم انتقاد  سوءاست ادۀ فا  از، «ا رمّ»
 

 با چادری سزیاه چزو روز سزیاه خزويش    
 

 گرفززت! گززذر، فززا  مززی   نلديززک فززالویرِ  
 

 خبززر بززی ايززن مظهززر لهیززدۀ ادبززار،   
 

 !گرفزت  در چون خزودی سزراغ ز اقبزا  مزی     
 

 راه عمززر، بززه عنززوان دسززتویر  در کززوره

 
 گرفززت ا  مززیخززوردۀ رمّزز  دسززت چززروک  

 (431)همان:                                         
 

 تازه خيالصور  .2-2-2

یا  در غل  ديد گذشتوان باعث شدند صور خ ةگرفتن از زاوي با فاصلهسرايان معاصر  غل 

الت غريب تخیّ ووردن به و روی گريل از هناارها بودند توجّهزيرا م ؛وذاردبنو رو به تازگی 

مطزابق  را  ار و يکنزواختی برای ونکه تکزر نوگرايان . است نو  امثنوس يکی از مبانی شعرو ن

نیزل  های نیستانی  غل  ند.الت را گسترش دادتخیّ ةرند، دامناز بین ببويین هناارگريلی 

را ماننزد   هزا  ناانسومیل  سغل  يثاين در  که چنان ؛با ابداع همراه است در اين باره معموالپ

 است:  شان افتاده ند که و  به النهبی های کوری می مورچه
 نه خود رونده،

 پراکنده ما،           
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 شتابنده،                     

 افتد!  چو مور کور که وبش به النه می

 (276)همان:                                            
                                           

 کند که در معرض زللله است: گنبدی تشبیه می يا بختش را به
 

 اگون بودبختم اين گنبد مینای مطلّ

  .نوونسارترين که در ون زللله، از هر چه
 (256)همان:                                              

                                        

 د:گیر که کوه و دشت را در بر می سازد را به سیلی همانند میعلاداران  اندوهِ يا
 تا مرز غرو در خیا  پاک،  ،ها را کوه

 .سیلی از ووای اندوه علاداران گذشت

 (284)همان:                                         

و در  نزد ای ندار ة شزناخته کهزن سزابق   ادبیّزات های ديوری از اين دست کزه در   و تشبیه

 اند: پردازی شاعر شکل گرفته دستواه خیا 
 خوان تو گلم، ص ت زملمهمن که زنبور

 خورم، می

 خورمت، می        

 ست! وتن تر شهد معطّ                 

 (278)همان:                                           

 بینی؟ ز ز میامیدها، که به د  داشتیم 

 ... اند های لودکو  روزگاران قهکه سا

 (297)همان:                                             

راحتزی ارکزان    تزوان بزه   که نمزی  اند نیستانی چندان وهمی ت شاعرانةی گاه خیاالحتّ

 د:حدس ز ها ونتشبیه را در 
 لغليد چو مهتا  که بر عاج بلغلد

 گیسوی تو در شرم کمرگاهةابرّشَ

 (283)همان:                                       

 چشمت، ةگون ستاره را چه بوويم در و 

 زار بلوری! ز دريا، شکوفه ةز در وبوین     

 (272)همان:                                        
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چزه  اگر وبزه اشیاسزت    بخشزیدن  نیسزتانی جزان   يکی از انواع تصويرپرداری در غزل  

 نزدارد،  زيادیی نیستانی بسامد ها در غل  های ديور تصويرگری ه گونهنسبت بتشخیص، 

 :«ماهتا »برای « پیر» مانند کاربرد ص ت ؛ندا توجّهموارد موجود قابل 
 يدار اهل خاک را زتا به گورستان رسد ز د

 ... ماهتا  پیر، لنوان، از عل لاران گذشت

 (285)همان:                                                 

 :«قلب»برای  «پوش سیه»و  «خوان ندبه»يا کاربرد ص ت 
 ،ک  رفته، هنوزبر سر تربت ون عشق ز 

 پوش من است. خوان ابدی قلب سیه ندبه 

 (295)همان:                                                 
 

 های جدید نما متناقض .2-2-3

که  چنان ؛شود از کاربرد اين شورد ديده می يیهای زيبا نیستانی نمونه های در غل 

 :پندارد زدا می حا ، غمرا در عین نویل ا غم کند يا نواه میر دلکش تصوّاضطرا  را 
 و يک درود جل اضطرا  دلکش يک ياد

 ای را مباد راه در خاطر تو گمشده 

 (100: 1393)نیستانی،                                          

 جنول سبل نواهی: همه حیرت،

 همه عمق                          

 انویل تو را بود تو را! زدا گرچه، غم غم

 (266)همان:                                              
 

 های نو تناسب .2-2-4

شزاعران پیشزین   »همزه    ايزن   . باخوانی معنايی میان واژگان، میدانی بس گسترده دارد هم

هزا،   ها، پرنده ها، مله ها، رنگ ها، ستاره ها، ماه سته مانند نام گلب های هم ای از پديده فارسی به پاره

... بیشتر گزرايش  ج، عددها، حروف، اصطالحات علمی وهای شطرنج، چهار عنصر، چهار ملا مهره

تزوان گ زت    تزا ونازا کزه مزی     ،اند ای در سخن خويش وورده گسترده ةرا به گون ها وناند و  داشته

 ها ونها، عددها، چهار عنصر و... مُد ادبی روزگار  های شطرنج، رنگ مانند نام مهره ها ونای از  پاره

گیزری از   انزد بزا بهزره    هشاعران نوگرا کوشید در اين میان، .(177: 1396)راستوو،  «است ودهب

یزان کلمزات برقزرار سزازند.     ای م ط تزازه های نزو، روابز   ظیرهای پنهان و تناسبنّال مراعات

يزا بزین اصزطالحات     ،(و... )جملزه، نقطزه   زبزان تناسب میان اصطالحات مربوط به  برقراری
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در غل  نیسزتانی   ها ونگناند و امثا   ها می جلو اين دست تناسب، (و... قافیه )بیت، یشعر

 :کم نیست
 عشق و هوس تو،طوالنی  ةدر جمل

 پايان شده بودم. ةای کاش که من نقط

 (264: 1393)نیستانی،                                               

 )ديدم از روزن اين بیت، سر کوچه، هنوز

 منتظری ز قافیه ز:دختر 

 بستان ها بود(                          

 ( 305)همان:                                              
 

 شکلي های تنيده از انواع نوآوری همزلي درغ .3

 ی در غل :نیستانجاست که  هذکر اين نکته ب
 مضايقه خوبی، تو بی

 ها را ز به شبنم سحری ز تو جمع شاپره

 و از الله زتی ها پیالهز 

 میهمان کردی.                        

 های گلی را ز به جادويی هر صبح ز تو بام

 رنگ زع ران کردی ،طالی خام زدی

 های خاکی را ها را، اين ل ظ تو ل ظ

 اند، ولی از رواج افتاده ز هکه سکّز 

 همه نثار گدايان و عاشقان کردی!

 دنیا ز هرچه خالی بود ،غرو  بدرقه

 زنان، گ تیو ماه ز سائل پیری، عصا

 گشت که از زيارت اهل قبور برمی

 غرو  بدرقه، غم بود در برابر من،

 های شقايق که در سراسر دشت و شعله

 تو گريه کردی ورام، روی شانة من

 و ماه؛ خستة از راه دور برگشته

 پارۀ ابربه سر کشید لحاف هلار

  رين به وسمان کردی! تو گريه کردی و ن

 در ون حصار گیاهی

 )اگرچه پُر گل ياس(                      

 های تباهی که بر من و تو گذشت چه لحظه
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 داديم به رشد ساکت هر ساقه گوش می

 سر  که در حصاری از اجساد بی

 .افتاديم}                              

 کرديم، های جسدها نواه می به چشم

 که ديوارش از جسدها بود( ،حصار)در ون 

 م در ويل ديور افتاديمکل ون جهنّ

 های قطور. اين يکی، همه خشتش کتا و 

 مضايقه خوبی تو بی

 ات را ز من نهان کردی. زده تو قلب غم
 

 و ون حصار گیاهی ز بلند و بالنده ز

 پايیل مضمحل گرديد. ۀبه يک اشار

 صور يک اجساد، با دمیدن و نیل يک

 سیاهی از گرد ما پراکندند.در ون 
 

 احصار کاغذی، امّ

 ز که قلعة جادوست                    

 امان ارواح است ز بی ةکه پر منازع

 هنوز با من و اوست.                                   

 مضايقه خوبی، که با منی، ای دوست! تو بی

 (.216-214)همان:       

نهد.  يکاا پیش روی خواننده می را اش  شکلیهای  تنیده از نوووری ندين گونة درهمچ

 :ها چنین است اين نوووری  فهرست

 ؛نوووری در شکل نوشتاری -

 ؛عمده از عالئم نوارشیگیری  نوووری در بهره -

 ؛های بیت نوووری در تعداد مصراع -

 ؛نوووری در وزن و عروض -

 ؛قافیهنوووری در کاربرد  -

 ؛صور خیا  تازه -

 .های جديد متناقض -
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  نتيجه .4

گرفتزه در شزعر    های شکل و نوووری غل  سنّتیقالب خوردگی  حاصل گره جريان غل  نو

معاصر ال زت   را با حا  و هوای شعر اند اين قالب نوگرا کوشیده پردازان غل . است  نیمايی

  های او تزالش  . در غل انی استنیستر اين زمینه منوچهر يکی از شاعران پیشرو د .دهند

 رل دحاضر با تثمّز پژوهش در است.   هقابل مشاهد،  تازه شکلرسیدن به برای چشمویری 

مزورد  ، درونزی  بیرونزی و  شزکل وی ضمن دو نزوع   شکلیی ها ستانی، نوووریهای نی غل 

بیرونزی   شکلر د های نیستانی طبق دستاوردهای اين پژوهش نوووری تحلیل قرار گرفت.

مده از عالئم گیری ع بهرهنوووری در  -2 ،ی در شکل نوشتارینووور -1ند از: ا غل  عبارت

نزوووری   -5 ،نوووری در تعزداد ابیزات   -4 ،های بیت تعداد مصراعی در نووور -3 ،نوارشی

،  عالوه بزر ايزن   .ی در کاربرد قافیهنووور -7و  نوووری در وزن و عروض -6 ،در تکرار بیت

تزرين مزوارد ون    است که مهمّ  نیل داشته  درونی غل  شکلهايی برای نوووری در  او تالش

اسززت اده از تصززويرهای  -3کززاربرد صززور خیززا  نززو،  -2 روايتوززری، -1 نززد از:ا عبززارت

 نو.های  گیری از تناسب بهره -4و  نما متناقض
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