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:اهداف طرح 
بینی حسین منزوي به عنوان استاد غزل معاصرسبک شاعري و جهانآشنایی دانشجویان با زندگی،

از تاثیرگذارترین شاعران این نوع غزلآشنایی دانشجویان با غزل نو از طریق شناخت یکی 
بررسی تاثیر اشعار منزوي بر ادبیات معاصر ایران و باالخص قالب غزل

:خالصه طرح
بزرگـان  یرمعاصر ما تحت تـاث یانسراعموم غزل.استیرانعصر ايسراغزلینگذار تریرتاثاستاد غزل معاصر ويمنزوینشک حسیب

یاز هـر قلمـ     ،داشـته باشـد    سـت ا یـسته نـو را آنگونـه کـه شا        یممفاه ،ییدلرباو یتغزل یندر ع  یغزل ینکهما ا ا ،دارندداشته و غزل قرار 
.نامندیحافظ زمان مسلطان غزل و،معاصرل را پدر غزيکه ویآیدمیرونسربلند بچنان از کارستان هاويمنزینبیندر ا.یتراودنم

خـط  يشـعر ابتهـاج دارا  .راه را ادامه دادندینایمنوچهر دامغانو یبهبهان یمینساز شد و  ابتهاج آغ چون فروغ و   ینو توسط شاعران   غزل
امـا در .ورزنـد یمـ یتهمیینوگراکه بربانویمینسیاویکندمیکاش تفکیانهنوگرازرا ايویسنتياست که شعر هایمشخصیکش

دارنـد بـه   یکه مردم با غزل فارسـ یالفتشعر او انس ودر.ییبر نوگرانه اصرار ویشودمیدهنو دویسنتینبینه خط کش،يغزل منزو
يگفـت منـزو  تـوان یمـ یبـه نـوع  .شودوي دیده میشکل در غزل ینتریعیبه طبیشعر سنتيمولفه ها.وجود داردیدهشکل پسند

يدر دوره ادر غزل بوجـود آورد و یمیعظیتحول،بوجود آوردشعرکه تحول شگرف در یمااو همانند ن.به غزل امروز دارد   ییها یشنهادپ
یدهآنرا نادتوانینمدارد وییباالیتثابت کرد غزل ظرفد وسرو،به سر آمده استیککه همگان گمان برآن داشتند که عمر شعر کالس

ـ  یـن پرداختن بـه ا    يبهانه برا  ینمهر بهتر ماه   ، لذا است »ییزهمزاد پا «یشخو یدتاک بهيمنزو حسین.گرفت یـن از ا .زرگ ادب معاصـر   ب
یفـه وظیـن ا!عـصر یاتگفت پرداختن به ادب   یدالبته که با  وشاعر بزرگ  ینبه پرداختن به ا    یمرا اختصاص ده  مهر 7یمنظر دار جهت در 

غـزل زمـان بـدون   کمیـت اسـت و یرانحرف اول غزل معاصر ايچرا که منزو.یمرا زنده نگاه داران بزرگ مرد  ینخاطر ا ودیاماست که   
برگزاري به یمامر تصم ینتحقق ا  یدرپ در دانشکده ادبیات،   یاندفتر سازمان دانشجو  به پیشنهاد اعضاي    رو  یناز ا .یزندلنگ م  یشانوجود ا 

توسط يمرحوم منزويزنده ترانه هاياجراویپپخش کل، پژوهانيسه تن از منزوسخنرانی. بزرگداشتی براي این شاعر معاصر گرفتیم     
:مهمانان این نشست بدین شرح خواهند بود . از جمله بخش هاي این جلسه خواهند بود... وسیقی دانشگاه و اعضاي کانون م

.شاعر، يمنزوینبرادر مرحوم حس:يبهروز منزو
.روزنامه نگار،یمنتقد ادب،ترانه سرا،شاعر:یاراضیلیاسماعیمابراه

ونزییتلوویوراديمجر،یاتهشگر ادبپژو،سراترانه ،یسداستان نو،شاعر:کاکاوندیدرش

دانشکده ادبیاتفردوسیتاالر :مکان اجرا 30/7/93:زمان اجرا
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