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اثر جديد دكتر ضياء موحد، شـاعر، منطقـدان و منتقـد ادبـي           "  ديروز و امروز شعر فارسي     "

در موحـد  . برجسته معاصر است كه ماه گذشته توسط نشر هرمس روانـه بـازار شـده اسـت             
 عمـوم  سـراييِ   و بـه نقـد شـيوه غـزل       پـردازد   ميغزل فارسي   به  برخي از مقاالت اين كتاب      

 شـاعر مـشهور معاصـر،     و درصـدر آنهـا  ) بـه اسـتثناي سـيمين بهبهـاني      (سرايان معاصر   غزل
در مقابـل، شـاعراني چـون شـاملو و فـروغ            . .گمـارده اسـت   همـت   ) سايه(هوشنگ ابتهاج   

لـب اسـتدالل موحـد ايـن     . نگـرد  ده عنايت در اشعار آنها مي   نهد و به دي     فرخزاد را ارج مي   
هـاي معـين و    سرايي به شيوه كالسيك متضمن تكرار مكرر و تبعيت از قالب       است كه غزل  

دهد تا  بندد و به او مجال نمي اوزان عروضي دست و پاي شاعر را مي. از پيش موجود است
مين سبب با دانستن رديف غزل  هبه . را چندان تجربه كند هنريفضاهاي جديد و ناشناخته   

  پيـشاپيش  غـزل را  ابيـات توان كم و بيش فضاي سـاير       شود مي   كه در ابتداي آن نمايان مي     
 يك غزل و پرداختن هاي مصراعتوان با تغيير در برخي از كلمات       رو، مي   از اين . حدس زد 

دهـد كـه      مـي  بـه شـاعر   مجـالي در مقابل، شعر نو     . تعبيه كرد  غزل بهتري را  آنها  به صورت   
هاي اگزيستانسي و درك خويش از جهان پيرامون را در شعرش بريزد و پيش چشم  دغدغه

رسد سرايش غزل كالسيك سخت است؛ امـا   به نظر ميوهله نخست در . ديگران قرار دهد 
 آزاد و رهـا بـودن      گفتن سختي بيـشتري دارد چراكـه اساسـاً            نو شعرحقيقت اين است كه     

هـاي بكـر و     و ايـده   اگر توأم بـا خالقيـت  ،مجال فراخمهيا بودن آور است و صرف       هراس
 گـويي  .آورد نميفراهم برانگيز و دلنواز نباشد، محصول هنري خوبي را   بندي تأمل   صورت

اي دارد كه شاعر در جهـان راززدائـي شـده     "يقين گمشده"سرايش شعر نو ارتباط وثيقي با   
 روز و نـوردد و    فـضاهاي بيكـران را درمـي      " پي آواز حقيقت  "در پي آن است؛ شاعري كه       

شايد بتوان سـخن موحـد را بتـوان    ". هاي رابطه تاريكند چراغ"در اين انديشه است كه شب  
و شـك و تالطـم    از حظـي تواند شعر نـو بـسرايد كـه      كسي مي : بندي كرد   اينگونه صورت 



 ٢

كسي كـه جـانش عـوض       . آوارگي و رها شدگي را در اين جهان مدرن تجربه كرده باشد           
طبع از ايمان آوردن به آغـاز فـصل     صرافت   و به     شد شده باشد، جهانش نيز عوض خواهد     

شده نـ رگـون   مجموعـه معتَقَـدات كـسي دگ   ضمير و  اگر ذهن و .سرد سخن خواهد گفت   
نو به چنين كسي آمادگي .  كهن از دست نخواهد داد     هايباشد، انس و الفتش را با ساختار      

  . را نداردبكر و ناب هاي   شدن و از سرگذراندن تجربهنو
هـاي    ايـم معـادل     اند كه ما نتوانـسته       گفته  نظير داريوش شايگان    معاصر انديشمندانبرخي از   

پيدا كنـيم؛ چراكـه پيـشينه معرفتـي و فرهنگـي            " ابژه"و  " سوژه"مناسبي براي مفاهيم فلسفي     
تواننـد بـار      چنانكه بايد نمـي   " يقآفا " و " انفسي"و نه   " عيني"و  " ذهني"نه  . ايم  الزم را نداشته  

بـا غنـي شـدن ذخيـره مفهـومي و      . منتقـل كننـد  فارسي زبانـان  معنايي مفاهيم ياد شده را به    
ناسبي در زبان فارسي بـراي ايـن مفـاهيم سـراغ         هاي م   توان معادل   معرفتي در طول زمان مي    

بوزد و پيچيده و تو بـر تـو و ديريـاب بـودن              مدرنيته در ضميرش      شاعري كه نسيم  . گرفت
جان تجربه كند، آمادگي بيشتري براي فرا رفـتن از  عمق العين ببيند و در   حقيقت را به رأي   

 .  هنري داردهاي كالسيك و استفاده از ساختارهاي مدرن براي آفرينش قالب


