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زاده  منوچهر تشكري، دكتر پروين گلي دكتر  
    لي ياريو ع   

  
  138 8تابستان و  ، بهار8  و7  شمارة 

  مقدمه. 1
هاي  شعر معاصر ايران برآيند دگرگوني در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ارزش

شعر نو، با . فرهنگي است و ريشه در انقالب مشروطه و رخدادهاي پيش و پس از آن دارد
ها، پديد آمد، به بار نشست و در زماني  آگاهي نيما يوشيج و درك اين دگرگونيزمان

گرايان، شاعران بسياري اين سبك سرودن را پي اومت برخي سنتاندك، با وجود مق
هاي تازه را مايههاي نيما كه دگرگوني فرم و روي آوردن به درونآزمون و آموزه. گرفتند

توان به شعر سپيد در پي داشت، در نسل پس از او به نوشدني تازه انجاميد و از جمله مي
شعر نيمايي بودوي از سنتاشاره كرد كه خود نوعي فرار .  

هاي  ها و شيوه»موج« چهل شمسي و سر برآوردن شاعران جوان، با پيدايش ة    آغاز ده
گذاري شعرهاي احمدرضا احمدي با عنوان طرح و نام. اي در سرايش شعر همراه بودتازه

از سوي برخي منتقدان همچون اسماعيل نوري عالء، سرآغاز گسترش شعر » موج نو«
نفسي  شاعران تازه. آيدمندان شعر معاصر به شمار ميان نوآمدگان و عالقهوزن در مي بي

همچون يداهللا رؤيايي، هوشنگ چالنگي، هوتن نجات، بهرام اردبيلي، حميد عرفان، بيژن 
  .به اين موج شعري پيوستند... الهي، سيروس آتاباي و

 فراوان و تأثيرگذار، هاي ادبي  به يمن مجالت و جنگ    در ادامة اين دهه و دهة بعد،
، »شعر ديگر«از دل اين جريان، . خواهنده بودهايش جرياني چيره و پرموج نو و شعبه

  .سر برآوردند» موج ناب«و » شعر پالستيك«، »شعر حجم«
گير موج نو بود كه نامش با آشنا و البته گوشه     هوشنگ چالنگي از جمله شاعران نام

هاي  اي دربارة شعر دههكمتر اثر تحقيقي.  خورده استشعر مدرن معاصر فارسي پيوند
چهل و پنجاه شمسي نوشته شده كه از چالنگي به عنوان يكي از پيشگامان شعر آوانگارد 

وي .  خورشيدي در مسجدسليمان است1320چالنگي متولد. فارسي نامي نبرده باشد
 شد و از نيمة دوم دهة روي آورد و در ادامه جذب شعر نيمايي) غزل(ابتدا به شعر سنتي 

در اين زمان، . اي در شعرش نمودار شدچهل كه به تهران عزيمت كرد، جهان تازه
جمعي كه بعدها  -اش با بهرام اردبيلي، بيژن الهي، محمود شجاعي و فيروز ناجيآشنايي

گيري در   به دگرگوني در نگاه، زبان و تنوع چشم-ها معروف شدند ي»شعر ديگر«به 
  ).2: 1382 و اسدي كيارس، 47: 1382معمار،  (جاميدشعرهايش ان
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 د شعر از هوشنگ چالنگي در نشرية، احمد شاملو چن1347 و 1346هاي       در سال
گرايي رقيق در آنها پي هدمندي و جامعهتعبه اي گونه توان بهخوشه چاپ كرد كه مي

معمار،  ( شركت نكردهاي شعر خوشه غم آنكه چالنگي به داليلي در شبر شاملو، به. برد
» اكنون كدام مذهب«و » ميراث«، »شب چره«، »صبح خوانان«شعرهاي ، )50: 1382

چنين  خوشه و همشعرهاي او در نشرية. ه چاپ رسانيدب» كتاب خوشه«را از او در 
شناسي و ذهن و زبان حاكم بر  دهندة اين موضوع است كه زيباييكتاب خوشه، نشان
سـت و اغلب آثارِ ا آن چيزي است كه به شعر شاملويي مشهور اتر باين شعرها، متفاوت

. اند زير نفوذ ذهن و زبان شاملو سروده شده- جز شعرهاي چالنگي-كتاب ياد شده
اي از گزيده» سالي«در اين سال، نشر .  كتابي چاپ نكرد1380چالنگي تا سال 

  .منتشر كرد»  تنبلزنگولة« او را با نام 1350 تا1347شعرهاي 
  
  »شعر حجم«و » شعر ديگر«، »موج نو«چالنگي و . 2

چاپ و انتشار . جريان موج نو در شعر معاصر، با احمدرضا احمدي شناخته شده است
.  رود ، سرآغاز اين موج به شمار مي1341در سال » طرح«نخستين دفتر شعر وي با نام 

شعر سنتي و توجه به دستاوردهاي از آغاز دهة چهل، برخي از شاعران جوان، بي
گذاري  وزن روي آوردند كه موج نو نامپيشنهادهاي نيما يوشيج و شعر نو، به شعري بي

 شعري گرا، در مقايسه با جريان شعر سنت«جريان موج نو ). 32: 1367باباچاهي، (شده است 
شعري بود به ستيز، و در مقايسه با شعر نو يا نيمايي، گريز يا حتي سنتبود سنت

پور حسين( »انگاشت ؛ شعري كه شعر نو نيمايي پيش از خود را كهنه مياصطالح مدرن
رو شد، اما  هايي روبه درنگ با مخالفت شعرهاي احمدرضا احمدي بي).290: 1384چافي، 

احمدي و نيز مقالة مهرداد صمدي در » ايروزنامة شيشه«سه سال بعد، با انتشار كتاب 
: 1348 عالء، اسماعيل نوري (نده شد و پا گرفتاين نوع شعر بيشتر شناسا» جنگ طرفه«

303 .(  
و چند تن ديگر جان عالء، مهرداد صمدي  موج نو كه با دفاع پرشور اسماعيل نوري     

رو شد  به گريز و تجددطلب روگرفت، در دهة چهل، با پذيرش گستردة جوانان سنت
وزن و در ان شعر بي و هر روز بر سيل سرايندگ)299-300: 1384پور چافي، حسين(

ه همراه احمدرضا احمدي، چالنگي، ب. شدبيشتر موارد تعهدگريز موج نو افزوده مي



192    

    
 

زاده  منوچهر تشكري، دكتر پروين گلي دكتر  
    لي ياريو ع   

  
  138 8تابستان و  ، بهار8  و7  شمارة 

ترين و از جمله مهم... اي، هوتن نجات و پور، سيروس آتابيايي، پرويز اسالميداهللا رؤ
  .ترين شاعران موج نو بودندفعال

وجوگر كه از دل شاعر جستطور كه خود چالنگي گفته است، آشنايي با چند      همان
سويي،  شعر موج نو سر برآورده بودند، و احساس اشتراك ذهني و زباني با آنان؛ به هم

و » شعر ديگر«تبادل تجربه و آفريدن شعرهايي انجاميد كه دستاورد آن، دفترهاي 
ز ا... يداهللا رؤيايي، بهرام اردبيلي، بيژن الهي، محمود شجاعي و . سرانجام شعر حجم بود

هاي كشف سويه«و » اندوزي در ساحت زبان تجربه«شعر آنان به سمت . اين جمله بودند
چالنگي اين تأثيرپذيري و اثرگذاري را در گروه شاعران . داشتگام برمي» غريب زبان

هاي نوآوري و ابداع، برآيند پذيرد و ضمن تأكيد بر اين نكته كه زمينهمي» شعر ديگر«
 به نظر من، شعر در واقع روندي«: گويد مي،)48: 1382معمار، (ست همين تأثيرات متقابل ا

 ها، استتيكآوري و طريقي است به سمت زيباشناختي كه به قول فرنگياست به سوي زبان
مطالعه و گري، شعر، شعر خوب و اثرگذار، تنها در ساية تنومند تجربه و تجربه... باشد

  ).48-50: همان(» گيردكل ميدانش همراه با استعداد و احساس سرشار ش
گرايي شاعراني بود كه در پي متفاوت نويسي و آورد همره» شعر ديگر«    بنابراين، 

» ديگر«هرچند از نظر بيان و شكل و ساختار، شعرِ شاعران . مدرنيسم در شعر بودند
: 1386پورمحسن، (شناسي آنان ريشه در فرهنگ ايراني داشت مدرن و تازه بود؛ اما هستي

، به نوعي »شعر ديگر«. اي داشته و منحصر باشد شعري كه سعي داشت تشخص ويژه).18
هاي  نشيني گروهي از هنرمندان رشتهها و مقاالت يداهللا رؤيايي و همپس از مصاحبه

  . شمسي انجاميد1348و صدور بيانية آن در زمستان » شعر حجم«مختلف، به 
ها، هستة  بود و شعر ديگري» شعر ديگر«كزي مر تةهوشنگ چالنگي، از شاعران هس    

لنگرودي، (ييد كرد چالنگي بيانية شعر حجم را بدون امضا تأ. شاعرانة شعر حجم شدند
هاي شعر ديگر و  ترين نمونهاز زيباترين و متعادل يكي ).48: 1382 و معمار، 739: 1378

  .به نوعي شعر حجم، در شعرهاي چالنگي نمود پيدا كرده است
  
  و هوشنگ چالنگي» موج ناب«. 3

 پنجاه شمسي از شعر معاصر فارسي بود كه در نيمة دوم دهةموج ناب، جرياني در 
اين موج چند سالي به . ميان آثار تعدادي از شاعران جوان مسجدسليمان سر برآورد
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زد  شعر مدرن و آوانگارد فارسي در محافل ادبي و نشريات، زبانعنوان مهمترين شعبة
 و به دنبال آن جنگ تحميلي، باعث شد موج ناب نتواند يك 57اد انقالب رخد. بود

  .جريان ماندگار در شعر معاصر فارسي باشد
پور، سيدعلي صالحي،     منوچهر آتشي، عنوان شعر ناب را بر شعر آريا آرياپور، هرمز علي

از . يارمحمد اسدپور و سيروس رادمنش گذاشت كه همگي اهل مسجدسليمان بودند
 از انتشارات راديو -، نخست شعرهاي آريا آرياپور در مجلة تماشا»موج ناب«ميان شاعران 

آتشي در برنوشتِ شعرهاي آرياپور در شمارة .  به چاپ رسيد-و تلويزيون پيش از انقالب
: نويسد  شمسي چنين مي1355 به تاريخ چهاردهم اسفند سيصد و سوم اين مجله

 اينك و اينجا، سخن - كه حديثي است كهنه-وزن نيست وزن يا باسخن بر سر شعر بي«
ها »حس«شعري از . نشينند از شعر ناب است، در بياني فشرده، كه حشو را به غيبت مي

اما در اينجا، عناصر طبيعت . ها كه عناصر طبيعت باشدخوردنشان با نشانهو چگونگي گره
آتشي، (» كالم دشوار استشان از  آميزند كه بازشناختنيز چنان با خيال و حس مي

گفته،   شعرهاي ديگري از شاعران پيش57هاي بهمن  وي سپس تا نزديكي. )12: 1355
. هايي نوشت گونه شعر يادداشت زير عنوان موج ناب چاپ كرد و در تشويق و تبليغ اين

كم شاعران ديگري از سراسر ايران به اين موج افزون بر شاعران مسجد سليماني، كم
فرامرز سليماني، فيروزه : شاعراني همچون. و شعرشان با عنوان ناب منتشر شدپيوستند 

توان هاي شعر موج ناب مي از مهمترين ويژگي. ميزاني، مهين خديوي، قاسم هاشمي نژاد
 گرايي، به نداشتن رويكرد اجتماعي در شعر، فردگرايي، توجه به عناصر و واژگان بومي، خطه

 تصويرگرايي، كشف روابط جديد و تجريدي ميان اشياء و فوريت و ايجاز، لحن عاطفي،
ايجاد تصاوير سوررئاليستي، گريز از وزن و گرايش به زبان نثر و تأكيد بر تقطيع ويژه، 

: 1380باباچاهي، (دوري جستن از كلمات عادي و روزمره و فاصله گرفتن از مسائل روز 
  . اشاره كرد)914

 وگو،توان ادعا كرد، كمتر گفتمي. گره خورده است» موج ناب«    نام هوشنگ چالنگي با 
شود كه در آن نامي از چالنگي به  اين جريان شعري يافت ميبارةگفتار يا نوشتاري در

» موج ناب«هاي خود از تأثير او بر تمامي پژوهشگران در نوشته. ميان نيامده باشد
اند و برخي ديگر، ير او شدهسرا، برخي منكر هرگونه تأثاز شاعران ناب. اندسخن گفته
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كامالً از حضور او در مسجدسليمان و حشر و نشر با وي و تأثيرپذيري از سلوك شعري 
  .اندچالنگي ياد كرده

طور كه گفته شد، ديدگاه پژوهندگان و منتقدان شعر معاصر در اين زمينه از     همان
كه حضور چالنگي در اند آنها همگي بر اين عقيده. دست برخوردار استمنظري يك

 كه اگرچه از موج نو، شعر ديگر و شعر حجم مايه -جنوب؛ نوع سرايش و سبك شعري او
  .گيري شعر شاعران آوانگارد مسجدسليمان تأثير مستقيم داشته است بر شكل-داشت

 در شعر گروهي كه به تبعيت از زبان و بيان«:     محمد حقوقي در اين باره نوشته است
 را بيش يا كم ]انعطاف در زبان[ي به نوشتن آغاز كردند، اين انعطاف هوشنگ چالنگ

طور متداوم حضور خود را در  گاه بهاما اي كاش به خالف اين شاعر كه هيچ.  ديدتوان مي
پور، آريا آرياپور، يارمحمد اسدپور، سيدعلي عرصة شعر اعالم نكرد، امثال هرمز علي

هاي آينده از توجه به اصل تداوم غافل  سالدر طول ...  صالحي، سيروس رادمنش و
موج «: نوشته است منتقد و پژوهشگر ديگري در اين باره ).58: 1371حقوقي، (» نشوند
با شعر چند شاعر جوان پيدا شد؛ شاعراني كه عموماً اهل مسجدسليمان و تحت ... ناب 

 آتشي نيز بر ).428 :1378لنگرودي، (» اندبوده) شاعر مهم موج نو(تأثير هوشنگ چالنگي 
وزن، سرمشق شاعران موج ناب در اين باور بود كه تجربيات هوشنگ چالنگي در شعر بي

  ).25: 1356 آتشي،(وزن شده است سرودن شعرهاي بي
هاي اندكي كه با او صورت گرفته است، اين وگوهوشنگ چالنگي خود در گفت    

اش بر پاسخ به پرسشي مبني بر اثرگذاريوي در . كندتأثيرگذاري و تأثيرپذيري را رد مي
 :گويدهاي شاعران موج ناب، مي فكريموج ناب، با رد هرگونه مشاركت در مباحث و هم

 در تهران ]58 تا 55هاي  گيري موج ناب بين سالزمان شكل[من اصالً آن موقع «
را » شاتما«اي كه صفحات شعر بعد از دوره. بودم يا به عنوان معلم در شهركرد بودم

اينها با .  منوچهر آتشي بودكرد، مديريت اين صفحات بر عهدةفيروز ناجي اداره مي
كردنشان  شان براي حمايت و اصطالحاً النسهسليماني جمع شدند كه در رأس] فرامرز[

  ).15: 1386پورمحسن، (»  .... آتشي بود
گوني دارند؛ هاي گونه هثيرپذيري از هوشنگ چالنگي ديدگا تأبارةشاعران موج نابي در     

 و سيروس رادمنش به كلي منكر هرگونه -كم و بيش-براي مثال سيدعلي صالحي 
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سيد علي .  شعري چالنگي هستندر و تأثيرپذيري از سلوك و تجربة حشر و نشرابطه،
هاي كلي شعر موج ناب را در لفهها و مؤ  به اين نكته كه بايد محملصالحي با اشاره

ثيرپذيري اين موج از شعر وجو كرد؛ و ضمن رد تأختياري جستموجزگويي گويش ب
ثيري فرعي براي نفوذ زبان چالنگي بر زبان ناب هاي يداهللا رؤيايي، تأ حجم و ديدگاه

صالحي، خالقيت چالنگي و ذهنيت و زبان او را نيز به همان آبشخور . سرايان قايل است
نيز در گفتارها و نوشتارهاي خود بر رادمنش ). 8: 1382كريمي، (داند قومي وابسته مي

 پذيري از چالنگي، صرفاً درنتيجة تأثيربارةمنتقدان در» اشتباه«اين باور بود كه 
  ). 5: 1386مرادي،  (اشتراكاتي چون قوميت و جغرافياي مشترك است

 ير چالنگي بر شعر شاعران موج نابرنگ جلوه دادن تأثپور، گاهي به كمهرمز علي    
 و گاهي از عالقه و شيفتگي اين شاعران به شاعران )3: 1383محيط، (است پرداخته 

بود، سخن » شعر ديگر«شان چالنگي كه از اركان شهريويژه شاعر همبه» شعر ديگر«
  ).7: 1379قنبري، (آورده است به ميان 

     از ميان شاعران موج ناب، تنها يارمحمد اسدپور، نزديك به سه دهه، بر اين عقيده
پاي فشرده است كه حشر و نشر او با هوشنگ چالنگي و تغيير در نحوة گويش و سرايش 

 شناسي جديد شعر موج ناب را فراهماو هستة اولية پديد آمدن رفتار زباني و هستي
  .آورده است

روشني و با فروتني تمام، هرگونه رابطه   به-گونه كه ياد شدهمان-چالنگي چند     هر
پذيرد، اما يارمحمد اسدپور در اب و ناگزير تأثيرگذاري بر آنان را نميبا شاعران موج ن

 ديد و ]در[ بود و جواني، فصل شورانگيز عمر، 55روزگار، سال «: گويداين باره مي
بازديد من با هوشنگ چالنگي به نوعي گويش شعر رسيدم كه آن را با دوستان شاعرم 

 ».س رادمنش و آريا آرياپور در ميان گذاشتمپور، سيدعلي صالحي، سيروآقايان هرمز علي
  ).4: 1378موسوي، (

ترديد شعر شاعران موج ناب از شعر  اين مقاله نيز بر اين باورند كه بيويسندگان    ن
 تأثير پذيرفته - فارغ از حشر و نشر يا عدم مراوده با وي در آن زمان-هوشنگ چالنگي

دو دفتري كه اين . بود» شعر ديگر«ان گفتيم كه هوشنگ چالنگي از گروه شاعر. است
. آيد هاي شعر معاصر به شمار ميترين سويهشاعران منتشر كردند، ازجملة امروزي
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وگوهاي  سرايان نيز در اغلب گفتناب. چالنگي در اين دفترها، شعرهاي درخشاني دارد
و خوانش صراحت از مرور  كنند، بلكه بهپنهان نمي» شعر ديگر«خويش عالقة خود را به 

يكي از زيباترين ). 7: 1379 و قنبري، 4: 1386موسوي،  (اندچندبارة اين شعرها سخن گفته
نوعي شعر حجم در شعرهاي چالنگي تجلي  و به» شعر ديگر«هاي ترين نمونهو متعادل

هايي از تأثيرپذيري شاعران موج ناب از شعر به منظور نشان دادن گوشه .پيدا كرده است
ها مانند توجه به واژگان و عناصر بومي، گرايش به زبان نثر، رخي زمينهچالنگي در ب

... آميزي و تأكيد بر تقطيع متفاوت سطرهاي شعر و هنجارگريزي در نحو زبان و حس
  :كنيمموارد زير را مرور مي

  
  كاربرد واژگان و عناصر طبيعت زادبوم. 4

 وعي توجه به  واژگان و عناصرگيري شعر چالنگي در نيمة دوم دهة چهل به سمت نجهت
  :طبيعتِ زادبوم خود است

   )43: زنگولة تنبل(از سموم ماه / ترستهر لحظه بنفش/ ها سرِ اسبانبر صخره
چگونه / تپندهايم مي ماهها كه پنهان به ناخن/ هاي كوهعلف/ كنندچگونه غافلگيرم مي

  )73: زنگولة تنبل(هاي گورها  شبپره/  نگرندمرا مي
بوم خويش گر توجه او به عناصر زيستگونه از شعر چالنگي كه بيانهايي اينپاره    

با بسĤمد باالتري رود و آنان هاي اصلي شعر موج ناب به شمار ميويژگي بعدها از است،
  :واژگان زادبوم خود را به كار بستند

/ علفي زانوان/ تر ازكه نازك/ ديني به گردن ماه/ بماند/ هميشه از نياز ستاره/ بگذار
  )20: 1356  مرداد22، 325، مجلة تماشا،  شمارة سيدعلي صالحي( لرزد مي

/ تغزل نسيم/ سپارد بهاينجا گياهش دل مي/ بوي علف دارد و رطوبت زنگوله/ اشدلتنگي
به غارت / در مرگ گوسپندي/ تبسمش/ سوغات گهواره است/ اشو خواب كودكانه

 2، 331 مجلة تماشا، شمارة پور، هرمز علي( امير گياهان است/ همهنوز / و گندم./ رود اينجا مي
  .)80: 1356 مهر

  آميزي حس. 5
  )48 :زنگولة تنبل( ...اشبي آنكه بنوشم/ خيزد پروانة پشيمانبرمي
  )34: زنگولة تنبل( .ماه را بچر/ من كه بميرم/ سمور
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علي صالحي، تماشا، سيد( .هاست صداي سبزي در كف گوش/ تا جنگل،/ از جنگل/ بنويس؛
  )20 :1357 آبان 27، 387سال هشتم، شمارة 

  )36: 1359آرياپور، (. كندصداي قديم مرا پاره مي/ فرود دشنه ميان دو كتف دل
  

  وزن گرايش به زبان نثر و شعر بي. 6
هاي يخ  لدر يا/ و هذيان گوزن/ از شبنم محصورست/ رودهمواره او كه بر صخره مي

  )37:  زنگولة تنبل( .شودفراموش مي
براي خون من سر تكان / اين مهتابِ الل/ جوالني شكننده دارد/ هاي نحيفش با گوش/ ماه
  )30: زنگولة تنبل.(بيند نمي/ بردكه شاخ را به مصاف رود مي/ و اين گوزن/ دهدمي

 وگوي آب و آتشكه در گفت/ پذيرم و مي/ گذرمها مي از زخم/ تا حضور هميشة خورشيد
  )36: 1359آرياپور، (. شودكنار شب سياه مي/ همين لحظه كه گل/ ك شومهال
تا / گذر خواهم كرد/ از گلوي خشك اين شب تيره/ و به شيوة صبح/ كشممن پر مي!/ نه

  )9شعر شمارة : 1360اسدپور،(. كه به گرد خون سبزم گردش كند/ اي بجويمپروانه
  

  تأكيد بر تقطيع متفاوت سطرهاي شعر. 7
/ پس بگذاريدم/ بر دوش/ كوفتگي/ با اين همه/ هاجاده/ در كالفي از/ غوطه ندارم/ هواي
 29، 199چالنگي، مجلة تماشا، سال چهارم، شمارة ( ...و فراموش/ كنجي/ ادهنه/ چيزي/ چون
  )25: 1353بهمن

از / كه جان اختران دارم/ بيندمرا نمي/ و ديدگان مرگ/ آيممي/ كه/ به زير/ از ابرها
  )70: 1371پور، علي(. آيممان كه ميآس

/ با دستي به گريه و/ برمبه خانه مي/ من/ ساحل راستارگان بي/ علفاز اقليم بي/ ديگر بار
  )23: 1357 مهرماه 15، 384رادمنش، تماشا، سال هشتم، شمارة ( .بسان آب/ دلي

 و چيزي از او اشته با چالنگي ديداري ندكه اين شاعرانبه هر روي، حتي اگر بپذيريم     
طور كلي زيباشناسي  به. اند از شعرهاي او در اين دو دفتر سرمشق گرفتهاند،نياموخته

 شود و بيشترين بهرةسي تعريف مي چهل شعر فارهاي دهة دامة جريانشعر ناب، در ا
لحن خاص، توجه به ساخت و فرم شعر، توجه . و شعر حجم است» شعر ديگر«آنان از 

نگري در شعر با ژرف» ناب«مباحثي هستند كه شاعران ... عيت زادبوم وبه عناصر طب
خصوص تأثيرپذيري شاعران موج ناب،  البته در. نسل پيش از خود به آن دست يافتند

چند تن از شاعران و پژوهشگران شعر . مجيد فروتن: نام شاعر ديگري نيز مطرح است
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يابي خوزستان و از جمله يارمحمد اسدپور بر اين باورند كه شعر مجيد فروتن در دست
مجيد ). 2-3: 1377حاللي،  (شان مؤثر بوده است شعريبه گويش خاص» ناب سرايان«

 اما وي نيز .)7: 1377فروتن، (فشارد اين نكته پاي ميوگوهايي بر فروتن، خود،  در گفت
  .ثير پذيرفته استجمله شاعراني است كه از چالنگي تأاز 

نوشته هاي شعر معاصر      يكي از منتقدان شعر معاصر دربارة تأثير چالنگي بر جريان
 بر) و با تأكيد(هوشنگ چالنگي از يك سو بر شاعران حجم و از جمله ] شعرِ[«: است

اي  يداهللا رؤيايي تأثير گذارده و از سوي ديگر در مسجدسليمان امتداد يافت و تأثير عمده
پور، سيروس رادمنش، يارمحمد اسدپور و سيد ، هرمز علي)آريا آرياپور(پور بر حميد كريم

شعر هوشنگ چالنگي بر شعر .  شد"موج ناب"علي صالحي نهاد كه منجر به پيدايش 
» تأثير نبوده است نويسان جنوبي بي قيمي و عدنان غريفي و كار قصهمريد ميرقايد، علي م

 با معرفي چالنگي تاريخ تحليلي شعر نوشمس لنگرودي نيز در . )125: 1360سليماني، (
به عنوان يكي از شاعران مطرح، اثرگذار و در عين حال منزوي موج نو، حضور او را در 

دانسته جرياني از موج نو به نام شعر ناب جنوب ايران، در دهة پنجاه، باعث پيدايش 
  ). 597: 1378لنگرودي، (است؛ جرياني كه پايگاه اصلي آن در مسجدسليمان بود 

  
  سبك شعري هوشنگ چالنگي. 8

هاي شعرِ هوشنگ چالنگي را در سه سطح فكري،  اكنون برخي از مهمترين ويژگي
  :كنيمزباني و ادبي بررسي مي

   سطح فكري1-8

  گيري به سمت قلمروهاي شخصي عتراض در شعر با جهت ا1-1-8
هاي شعر موج نو، اساساً شعري بود كه از هرگونه تعهد و برگزيدن لحني كه سويه

هاي برآمده از آن، در پي شعر پيروان اين موج و شاخه. اجتماعي داشته باشد، گريزان بود
 -نة بروز مفاهيم سياسيتشخصي بود كه از ساختار و فرم شعر برخيزد، نه شعري كه په

در اين ميان، شعر چالنگي در بسياري از موارد آميخته به لحني معترض . اجتماعي باشد
اين نكته قابل يادآوري است كه . توان در شعر او ديداي تعهدگرايي را مياست و گونه

اعتراض او، اعتراضي . دهداي را نمايش نمياعتراض چالنگي، پديدارهاي بيروني ويژه
توان گفت، برخالف فضاي غالب شعر دهة چهل كه مي. است از خود، در خود و با خود
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. به دنبال نوعي رستگاري عمومي بود، شعر چالنگي بيشتر در پي رستگاري شخصي است
شاملو شعر مرا بنا به «: گويد چالنگي خود بر اجتماعي بودن شعرش تأكيد دارد و مي

در نشرية [كه در آن مشخص بود قبول كرد و اجتماعي بودن آن و نوع تعهد خاصي 
  ).48: 1382معمار، (»  به چاپ رساند]خوشه

   :شودگونه در شعر چالنگي زياد ديده ميهايي اين    براي مثال پاره
تا گر گيرند؟  / كه در انتظار نوبت خويشند/ ستحكايت جانهايي/ ايستيآنجا كه مي

  )52: زنگولة تنبل(
خواستند اثر او كامال با معيارها و آراي پيروان شعر حجم كه ميچه هست، شعر     هر

هاي  رد و در هر حال شعري است كه خصلتادبي فارغ از ارجاع بيروني باشد، برابري ندا
  : در خود حفظ كرده است-رنگ   اگر چه كم-اجتماعي را 

هاي به ناحق هدستي كه ترك/ گشادو بر گرمي اجاق جاي مي/ آمدچگونه از باد و باران مي
  )، شمارة صفحه ندارد1346 مهر 30، 35مجلة خوشه، سال دوازدهم، شمارة (!  خورده بود

 ترين خنجر را بر گلوي دوستعريان/ نهمكه تا ديده برهم مي/ خواب از نژادي دشمن است
    )، شمارة صفحه ندارد1346 آبان 21، 38، شمارة  سال دوازدهممجلة خوشه،(. بينممي

  اي بينش تقديري در شعريره بودن گونه چ2-1-8
كند و لحني حكيمانه در چالنگي در بسياري از شعرهايش، شاعري فرزانه جلوه مي

همه چيز قبالً رخ داده و شاعر ...  در شعر او«: منتقدي نوشته است. هايش دارد سروده
شته است؛ با خوبي از آنها آگاه است و واقعه، هيچ نقطة مبهمي را براي او باقي نگذا به

افكند، شعرش يقين و آسودگي فرزانة پير كه ديگر چيزي در اين جهان به حيرتش نمي
  شاعر همواره با قطعيت و محتوميتي مسلم از رخدادها).110: 1381صراف، (» .سرايدرا مي

  :دهدخبر مي
 ريشة و از/ آيندگان را ديوانه خواهد كرد/ هاي من در سنگ فرو رفتن يال/ دانمآه من مي
زنگولة (. پذيردتسليت دوست را مي/ آيد وروزي دوست فرود مي/ هاي تاريك اين يال

  )10: تنبل
  )6: زنگولة تنبل(...  هاي صخره را نخواهي ديد و گل/ گونتو پرندة نقره
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   توجه به عناصر زادبوم3-1-8
 او راه  شعرگرايي چالنگي، باعث شده است تا عناصر و واژگان بومي و اقليمي بهطبيعت

 صبح، كوه، گور، سايه، اسب، ابر، خزه، ستاره، ماه، مه، فرشته، پيدا كند؛ واژگاني مانند
در تركيب و ... گل، يال، بلوط، شيهه، بهار، آفتاب، هاله، علف، رود، هيمه، ايل، ماديان و 

. آفريند تناسب با برخي تصويرهاي شعرش، نوعي فضاي رقيق بومي را براي خواننده مي
بدل » موج ناب«، بعدها با قوت و شدت بيشتري به سرمشقي براي شاعران اين ويژگي

  .شد
هايش برتري ناخودآگاه بر خودآگاه او، به در كشف و شهود چالنگي و گزارش گونه    

بيعي زيادي در حضور نمادهاي ذهني و استفاده از طبيعت، اشيا و عناصر ملموس ط
آنكه فردي اما اين ناخودآگاه بيش از  «).100-112: 1379قاسمي، ( شعرش انجاميده است

به .  است برخاسته از روان جمعي؛ روان جمعي قومي چالنگي"الگويي كهن"باشد، گويي 
  ).5: 1382محيط، (» .اش به شدت در شعر او حاضرندهمين خاطر هم عناصر زيست بوم

گريم كه رود تو و مي/ ست دارندهو من آنجايم عريان و دو/ هامان اندوهگينندها به جامهستاره
زنگولة (... ريزندبه شهرهاي روشن مي/ ها ها كه اسبمن آنجايم به حومه/ ستها بردهرا به ستاره

  )66: تنبل
  

   سطح زباني2-8

   هاي تازه آميزيزدايي در نحو كالم و خلق حس  آشنايي1-2-8
شعري .  در نوسان بودشعر دهة چهل شمسي ميان دو جبهة شعر محتواگرا و شعر مدرن

ويژه شاعران فرانسوي  شناسي ريشه در ترجمة شاعران غربي، بهمدرن كه از نظر جمال
ترين و در عين  شعر چالنگي يكي از متعادل. داشت و با موج نو به عرصة عمومي آمده بود

زدايي در نحو و  هاي شعر مدرن فارسي است كه از ويژگي آشناييحال بهترين نمونه
  :بردهاي تازه بهره مي آميزي حسايجاد 

ماه را / من كه بميرم/ سمور/ هايمكه طنين كالغان در تنگه/ ديگر نـه خواب  نـه مرگ
  )34: زنگولة تنبل(. بچر

 ...  آنكه بنوشمش بي/  پشيمانخيزد پروانةبرمي/ بافته با گذشتِ بادها/ ابريشم اتفاق
  )48: زنگولة تنبل(
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  !جستمـرد شكارچي را مي/ ترفآن آهويي كه جوشان مي
  )، شمارة صفحه ندارد1346 آبان14، 37مجلة خوشه، شمارة  (                                   

  
  هاي نحوي مرسوم در شعر و تشخص بخشيدن به واژگان  گريز از تقطيع2-2-8

/ اريدمپس بگذ/ بر دوش/ كوفتگي/ با اين همه/ هاجاده/ در كالفي از/ غوطه ندارم/ هواي
   ...و فراموش / كنجي/ نهاده/ چيزي/ چون

  )25: 1353 بهمن29، 199مجلة تماشا، سال چهارم، شمارة  (                               
  
   سطح ادبي3-8

    برخورداري از ايجاز در ساحت شعر1-3-8
د و كيدهندة تأ  ويژگي بارزي است كه نشانتر، ايجاز،نويسي، يا به عبارت روشنكوتاه

توجه شاعر به اقتصاد واژگان، تسلط بر بارهاي معنايي واژه و خلق بيشترين فضا با 
 وي همواره بر كاركرد اين. شعر چالنگي، شعري موجز است. كمترين كلمات است

براي مثال، شعري از او تنها هفت .  استنويسي در شعرش تأكيد كرده خصيصه و فشرده
  :كلمه دارد

 29، 199مجلة تماشا، سال چهارم، شمارة ( .دلتنگي من/ ة امشبِبراي تكي/ طارمي نسيم
  )25: 1353بهمن

     شاعر در اين شعر، عالوه بر ايجاز، به گريز از هنجارهاي مرسوم تقطيع نيز نظر داشته 
 در» موج ناب«اي است كه بعدها شاعران موسوم به رعايت ايجاز، ويژگي. است

هاي زير از شعر چالنگي ويژگي پاره. و بهره جستندهايشان از آن به بهترين نح سروده
  :نمايانندخوبي مي شده را به ياد

 در گلوي/ در ميان  بادها/ خواب/ هوشمسافر و نيم/ به بارانِ درون و بيرون/ ايپس تو كه
  )84: زنگولة تنبل(. مقابر
. مكندد را ميبا زنان كه پولكِ نوزا/ برميايي/ كه خورشيد به صفرا داري/ تر توييآرام

  )58: زنگولة تنبل(
  
   برخورداري از لحني تراژيك و اندوهگين2-3-8

اما به قول يكي از منتقدان، شعر او در موارد زيادي، لحني تراژيك و اندوهگين دارد؛ 
گذشتة از : عر معطوف به چه چيزي استهمواره روشن نيست كه حسرت و دلتنگي شا
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صراف، (اي اضمحالل يافته؟ وران كودكي، قبيله يك منطقه؟ دلتنگي براي ددست رفتة
1381 :110:(  

  !اي بر شانه دارمبار گريه!/ تر بگويآرام/ گويياز كوه اگر مي!/ آرام!/ آرام
  )48: 1346 شهريور26، 30مجلة خوشه، شمارة (                                               

  
   آميختگي لحن شعر به حماسه و تغزل3-3-8

 !/ من كه، اينك-/ هايم را به تو بازنمايم تا زخم!/ اي پشيمان/ اي پشيمان/ با قلبي ديگر بيا
  ...پيراهني كبود به تن دارم/ از شيارهاي تازيانة قوم تو

  )، شمارة صفحه ندارد1346شهريور12، 28مجلة خوشه، شمارة  (                       
  
  ه در شعرهاي تازگيري از استعاره بهره4-3-8

  )88زنگولة تنبل، ص (.خواهم كاله از ابرها برگيرممي
. هاي خوابالود از چشم/ من پر خواهم بود/ داني كهنهها و جامه در گوش/ صبح كه بلرزد

  )20: زنگولة تنبل(
 23، 28مجلة خوشه، شمارة (. آورمبه ميدان مي/ اينك منم كه شب را سوار بر گاو زرد

  )ه ندارد، شمارة صفح1346شهريور
  
   خلق تصاوير بديع، نمايشي و فراواقعي5-3-8

. تصويرگرايي نباشد شود كه يكي از عناصر محوري آنميكمتر شعري از چالنگي يافت 
  شاعر بسياري از فضاهاي شعرش را به كمك تصاويري كه معموالًبه عبارت ديگر

در شعر او تا جايي ري كاركرد تصويرگ. كندفراواقعي و سوررئاليستي هستند، ايجاد مي
نكتة قابل ذكر در . كندهايي نمايشي تبديل ميههايي از شعر را به پار است كه بخش
هاي گرفتن از پاره زياده روي نكردن در تجريدي شدن تصويرها و بهره اين خصوص

  :باورپذير در مناظر شعر چالنگي است
چون ابرها به پشتم / ختانو كج بنشينم به تقليد در/ خواهم كاله از ابرها برگيرممي

/ خندان به نام خويش/ هاباخته و بر دره رنگ/ هيچ گذرنده چون من نيست/ بنشينند
  )88: زنگولة تنبل( ...چون كج شوم و با درختان گيسو به آب دهم

  )18: زنگولة تنبل( .فوران غول را تماشا كنم / كاله از كوه برگيرم و/ پذيرفتم
/ گويد به من مي/ بعد از من گام بردارد/ گويمگندم را ميو / شومو وقتي ديوانه مي

  )8: زنگولة تنبل( .روي زبان اين اژدها/ بخواب اي كودك/ بخواب
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  گرايي و بازآفريني اساطير در شمايل تازه اسطوره6-3-8
ميل او به اسطوره، تنها با . در شعر چالنگي اسطوره حضوري مداوم و امروزين دارد

اي شود، بلكه آميختن مفاهيم اسطورههاي ايراني ختم نميهپرداختن به اسطور
 از ).1378 مهر 15يوسفي، (هاي بارز شعر اوست  هاي ملل و اقوام مختلف از ويژگي فرهنگ

تنيدن باورهاي اساطيري گوناگون است كه  اي، درهماين رو، معماري شعرهاي او به گونه
چالنگي اساطير را نه «. ود جسته استدرستي از آنها در خدمت پيشبرد شعر س شاعر به

اي خاص خود كند، بلكه آنها را در خدمت نوعي معماري اسطورهبازآفريني، نه ترميم مي
احضار « تعهد شاعر در ).15: 1386پور، علي(» كندآورد؛ يعني كه خلق اسطوره ميدر مي

ئيك، اجتماعي، هاي آركا گيري از كيفيتهاي نامتجانس و بهره و تالقي و تلفيق زمان
زند گرايي را در شعر او رقم مياي از باستان گونه،)4: 1382ساكي، (» تاريخي و مذهبي
ماية بسياري از شاعران جوان شد؛ تا جايي هاي هفتاد و هشتاد، دستكه بعدها در دهه
به مفاهيم هاي شعري بسياري از شاعران جوان خوزستاني، بازگشت كه يكي از مؤلفه

 زير از شعر هاي پاره. هاي تاريخي در شعر آنان گرديد  و بازآفريني برخي از برشاياسطوره
  :اي ويژة او هستندچالنگي محل حضور، تالقي و بازتاب مفاهيم اسطوره

جز دهاني سرود خوان نمانده / »اوفيليا«كه از !/ بر خواب اين ابريشم/ ذوالفقار را فرود آر
اين منم كه ارابة خروشان را از مه گذر / ينه داريدر آن دم كه دست لرزان بر س./ است
  )، شمارة صفحه ندارد1346 آبان21، 38مجلة خوشه، شمارة ( .امداده

  )7: زنگولة تنبل( .برمبيرون مي/ هايم را از آهي طوالنيشانه/ شود و منكمان كشيده مي
  )87: زنگولة تنبل( ...خاموشم/ ييگذرنده/ من كه/ ها بي من نسوزند ام تا آتشايستاده

  
  گيرينتيجه. 9

در اين . هاي شعر معاصر ايران استدهة چهل شمسي، يكي از پر فراز و فرودترين برهه
هايي كه از دل  دهه، افزون بر گرايشهايي كه در شعر نيمايي پديد آمد، موج نو و جريان

هاي اين عبهاز ميان ش. مندان زيادي را به خود جلب و جذب كردآن زاده شدند، عالقه
هوشنگ چالنگي، در اين دو . موج، شعر ديگر و شعر حجم از اهميت بيشتري برخوردارند

جريان حضوري اثرگذار داشت و حتي بنا بر نظر برخي از پژوهندگان شعر معاصر، ذهن و 
يكي از زيباترين و . زبان او بر شاعراني مانند يداهللا رؤيايي در آن مقطع اثرگذار بوده است
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هاي شعرِ ديگر و به نوعي شعر حجم، در شعرهاي چالنگي نمود پيدا ترين نمونهلمتعاد
ها از تخيلي  سرايد و در طول اين سالاو نزديك به پنج دهه است كه شعر مي. كرده است

همچنين، از دهة چهل تاكنون شعر . هايش بهره برده استتازه و زباني ويژه در سروده
از شاعران خوزستان تأثير گذاشته و رفتار زباني و مدرن چالنگي، بر يكي دو نسل 

اندوزي قرار  ماية تمرين و تجربههاي شعر ساختمند او، از جهات زيادي دست ويژگي
و شاعران مهم آن، » شعرحجم«اي كه افزون بر اثرگذاري بر جريان گونه گرفته است؛ به

هاي شعري  آموزهرا در جنوب ايران، به» موج ناب«گيري همواره، پيدايش و شكل
ايجاز زباني و دلبستگي او به عناصر طبيعت زادبوم خويش، در . دانندچالنگي وابسته مي

دهة پنجاه، با توجهي بيشتر، سرمشق شاعران موج ناب قرار گرفت و يكي از مهمترين 
همچنين، برخي از شاعران جوان خوزستاني، در دهة هفتاد با . ويژگيهاي شعري آنان شد

جربة شعري چالنگي در بازآفريني اسطوره در شعر، اين رفتار شاعرانه را در نظر به ت
اي هاي خويش پي گرفتند و از پس اين تجربه، به بازخواني اساطير و در گسترهسروده

  .تر، خوانش تاريخ پرداختندتازه
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