
٣٠  
  

 

 
 

  

   ... و زادهكتر غالمحسين غالمحسيند              
   

  
   1388 ، پاييز 9شمارة          

  مقدمه
. ار تحوالت فراواني شده است     دچ ارسي، طي گذشت يك قرن از عمر خود       شعر معاصر ف  

اگر خط سير زبان در     .  عناصر شعر معاصر است    ها در زمينة  ترين حوزه   يكي از مهم   زبان
 مشروطه تا كنون در نظر گرفته شود، شاهد حركـت زبـان شـعر از                ةشعر معاصر از دور   

ميـل بـه    . گفتار رايج در زندگي روزمره هـستيم       نب زبان جانب زبان فاخر و ادبي به جا      
 اين زبان در شعر معاصر، لزوم ةهاي بالقومندي از قابليتگفتار و بهرهكاربرد عناصر زبان

 .كند زباني در شعر اين دوره را بيش از پيش نمايان ميةگون بررسي اين
 دچار تغييـرات بنيـادين    رب،   تحت تأثير غ   ،با انقالب مشروطه مباني فكري ايرانيان          
هـاي  سرعت بـر شـيوه      نخست در ابعاد مختلف زندگي بروز كرد به        اين تغييرات كه  . شد

تـدريج، ضـرورت بـازنگري در         تأثير گذاشت و سبب شد شاعران به       بيان ادبي و شاعرانه   
از . اي در بيان شاعرانه روي آورندهاي تازه هاي شعري كهن را بپذيرند و به شيوه       اسلوب

هاي فاخر ادبي، اشعار ديگري نيـز سـروده شـدند كـه             اين دوره به بعد، در كنار سروده      
بود و مخاطبان     گرفته شده   زبان، زندگي و فرهنگ عمومي مردم      زبان و محتواي آنها از    

 لغـات و تركيبـات ايـن        .شدسوادان را نيز شامل مي    آن نه تنها عموم مردم كه حتي بي       
 اجتمـاعي  ةن و مفاهيمشان عمومي و مربوط به زندگي روزمر  اشعار ساده، اوزان آنها روا    

اي بود كه راه را براي حركت شـعر         مشروطه تنها مقدمه   و سياسي مردم بود؛ شعر عصر     
 اي هاي اين حركت، كاربرد لغات محـاوره      نخستين گام . شدن هموار كرد   به سمت گفتاري  

 دوره بيـشتر بـه جهـت عـدم          شاعران اين . و بيگانه همچنين تعابير عاميانه در شعر بود       
صـدد   آگاهي از سنت ديـرين شـعر فارسـي و بـه منظـور سـرعت در انتقـال پيـام در                     

اي كـه   با وجود زبان ساده   . گفتار عاميانه به جاي زبان فاخر ادبي بودند       گزيني زبان  جاي
گرفتند، ناهمـاهنگي  شاعران اين دوره به تقليد از زبان نثر متون ترجمه شده به كار مي   

 مردم  ةاي كه از زبان تود    هاي ساده و عاميانه   ري ميان بافت هنري كالم آنها با واژه       آشكا
و هاي اجتمـاعي     حضور در صحنه   رغمبهاما اين اشعار    . بدان راه يافته بود، وجود داشت     

شـايد بتـوان    .  جواز ورود به ادبيات رسمي و محافل جدي ادبي را نيافتند           محافل عمومي، 
كـاربرد زبـان و لحـن       مينه را براي رسميت ادبي بخشيدن بـه         از نخستين كساني كه ز    

 بـه  يـك سـاختن زبـان شـعر بـه زبـان گفتـار        و بـراي نزد  م كـرد   فراه گفتاري در شعر  
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 بـا   .نـام بـرد    نيما يوشـيج  از    خود نيز بر آن اساس شعر سرود،       پردازي پرداخت و   نظريه
  . ديگري به خود گرفتةگفتار جلوظهور نيما، كاربرد زبان

 ة بـه منظـور هماهنـگ سـاختن زبـان شـعر دور             ،نيما با آگاهي از زبان فاخر ادبـي            
. گفتـار را در شـعر مطـرح سـاخت       كارگيري زبـان   ويش با واقعيت زندگي، پيشنهاد به     خ

ري شعر گفتار سرعت    گيروند شكل به  تأكيد وي مبني بر كاربرد لحن گفتاري در شعر،          
اي را هماهنـگ بـا ديگـر عناصـر          محـاوره نيما براي نخستين بار كلمـات       . دبيشتري دا 

اي، اصـطالحات و كنايـات      هـاي محـاوره   او واژه . شعري در بافت كـالم خـويش نـشاند        
آنچه را كه برگرفته از باورها و        ا، لغات بومي و محلي، اصوات و هر       هالمثلعاميانه، ضرب 

شد، بدون  شان به كار گرفته مي     خويش بود و در طبيعت زبان روزمره       ةعقايد مردم دور  
بيني   گرايي، واقع اين امور در پيوند با عينيت     . گونه محدوديتي به قلمرو شعر وارد كرد      هيچ

نگري كه مطابق پيشنهادهاي او در نوع نگاه شاعران معاصـر بـه محـيط پيرامـون          جزئي و
زد كـه جـدا     خويش به وجود آمده بود، بافت هنري و منسجمي را براي شعر او رقـم مـي                

  .ساختر از زبان گفتار را ناممكن ميكردن زبان شع
هـاي آويـزان يـك بـام        روي دنـده  / روي بنـدرگاه    / بـارد    آسمان يكريز مي  

   .دوانـد  اش را مـي    خوشه "شاخك"ها كه   "آيش"روي  / سفالين در كنار راه     
مثـل اينكـه ضـرب      / كه در سرتاسـرش امـشب      -خانه، روي پل   روي نوغان / 

ـ      . / وانـد خگيرند يا آنجا كـسي غمنـاك مـي         مي  ةهمچنـين بـر روي باالخان
  ) / ...شناسي گير مسكيني كه او را مي مرد ماهي( من ةهمساي

  )510-509: 1375نيمايوشيج، (                                         
       
 شد، بعدها توسط    هاي نيما برخي از اصول آن بيان      شعر گفتار كه نخست در نظريه          

 و  تولدي ديگـر   ،فروغ فرخزاد در دو دفتر شعري     . تري پيدا كرد  فتهيا فروغ شكل سازمان  
 زبان و   ةهاي نيما را در زمين     با هنرمندي تمام، توصيه    ،ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     

 تبع اشـعار   زان نيمايي و اوزان تركيبي كه به  او عالوه بر او   . لحن گفتاري در شعر اجرا كرد     
يكي بيشتر اشعار خود بـه طبيعـت زبـان، از نـوعي وزن              گرفت، براي نزد  نيما به كار مي   

غيرعروضي كه برگرفته از لحن گفتاري در كالم روزمـره اسـت، سـود جـست و بـدين                   
  .طريق پس از نيما سهم زيادي در تكامل شعر گفتار بر عهده دارد
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/ شـناس  يك ابر نـا در انتظار بارش / ة ما حياط خان/  ما تنهاست    ةحياط خان .../ 
تجربـه از   هاي كوچك بـي   ستاره/ ت  س ما خالي  و حوض خانة   / كشديخميازه م 

 رنـگ خانـة    هـاي پريـده    و از ميـان پنجـره     / افتنـد   ارتفاع درختان به خاك مي    
  / ... ما تنهاست حياط خانة/ آيد مي ها صداي سرفهشب/ ها  ماهي

    )357-356: 1379 فروغ فرخزاد،    (                                    
 شـصت   ةشعر گفتار كه با فروغ وارد مسير حقيقي خود شده بود، با رسيدن به دهـ                    

گـاه   ن دهه در برخي از محافل ادبي، گه       در اي .  و تبديل به جرياني فراگير شد      تر  گسترده
. شعري با نام شعر گفتار مطرح شد و شاعراني كوشيدند به تبيين و تشريح آن بپردازند               

 يعنـي  ؛ بارز اين نـوع شـعر   ةكنون با استمداد از دو مشخص      شصت تا    ةاغلب شاعران ده  
 و  ردند كه در آنها به دنبال ارتباطي مـستقيم         به خلق آثاري همت ك     ،زبان و لحن گفتار   

تر با مخاطب حضوري اشعارشان بودند و با زبان و لحن بيان گفتار روزمره بـا                 واسطه بي
  .گفتنداو سخن مي

  
   شعر گفتاربررسي پيشينة

رنگ ديـالوگ غالـب      كم ةسابق«: روان شعر گفتار، معتقد است     پيش صالحي از    سيدعلي
هـاي  توان در گـات   روشن اين راه را حتي مي       سايه ؛رسدهاي دور مي  در شعر، به گذشته   

اي گونـه  سـپس بـه   . هـاي سـليمان   در كتاب مقدس هم، مثًال غـزل      . جو كرد اوستا جست 
كـرده اسـت و امـروز فـروغ و سـپس            تر اين حافظ است كه روح گفتگو را درك          روشن

 اما علي باباچاهي منشأ شعر گفتار را در  .)132:1382صـالحي، (» ة هفتاد جنبش شعر ده  
عر شاعران مشروطه را نـاگزير از  كند و وضعيت گفتاري در شادب مشروطه جستجو مي  

وارث جـوهر   «داند سـپس نيمـا را       مي» ا با نظام مستقر ادبي پيش از خود        آنه ةمعارض«
 بـه در پي نيما، شـيباني و رحمـاني را در           . كندقلمداد مي » ة مشروطيت  شعر دور  تجدد

 نويـسد   دهد و مي  رو فروغ قرار مي    اي و به تبع آن وزن گفتار، پيش       كارگيري لحن محاوره  
، 1380،باباچـاهي (»  شعر گفتاري شاعران پيش از اوسـت       شكل مدون و مدرن   «شعر فروغ   

 ؛ گفتار را همزمان با پيدايش شعر دانسته است         سرآغاز شعر  جعفري .)559-531: 1-2ج
ة وي كسي كه پـس  گرداند، به عقيد نيما باز ميةاما آغاز آن را در معناي معاصر به دور       

ــا ــه ااز نيم ــت    ب ــاملو اس ــشان داده ش ــه ن ــر توج ــن ام ــري، (ي ــي  جعف ــاه اينترنت : پايگ
jafarimahmood(.  
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هـاي  گـزاره اهي انتقادي بـه كتـاب        با نگ  "شعر گفتار "غالمرضا صراف نيز در مقاله           
گفتـار را بـه     «كيـا     علي باباچاهي، بر اين باور است كه نخستين بار تنـدر           ةنوشت منفرد

 و از بيژن الهي، رضا براهني و اعضاي كارگاهش بـه            »كرد صورت مدرن وارد شعر امروز    
 : تــيپايگــاه اينترن صــراف،( كنــدانــد، يــاد مــيعنــوان افــرادي كــه از او تــأثير پذيرفتــه

iranspoetryٌٌ(ٌ.   
 ة در مفهوم مـورد نظـر ايـن مقالـه در دور            "شعر گفتار "رسد از آنجا كه     به نظر مي       

 مـشروطه را مقدمـه، و ظهـور       ةتر باشد كـه دور    معاصر شكل گرفته است، شايد مناسب     
 شـصت  ةو اواخـر دهـ  بـدانيم  آن ة بخـشند   نوع شعر و فروغ را تكامل     نيما را آغازگر اين   

بنـابراين در ترسـيم     .  آن محسوب كنيم   ة رشد و توسع   ة هفتاد به بعد را دور     ة ده ويژه هب
توان گرايش شاعران به اين نوع شعر را از مشروطه تـا             شعر گفتار مي   ةخط سير پيشين  

 الـدين گيالنـي    اشـرف  ة مـشروطه شـعر سـيد      كرد كه در دور    هفتاد چنين توصيف   ةده
هاي موفـق كـاربرد      عشقي نمونه  ةا و ميرزاد  ، ابوالقاسم الهوتي، ايرج ميرز    )نسيم شمال (

گفتار  تكوين شعر  ةدر دوران پس از مشروطه تا انقالب اسالمي كه دور         . زبان عاميانه بود  
، نصرت رحمـاني، سـيمين      است بايد از نيما يوشيج، محمدحسين شهريار، احمد شاملو        

مي تـا پـيش از       انقالب اسـال   ةدر دور .  فروغ فرخزاد ياد كرد     و بهبهاني، سهراب سپهري  
پور  هفتاد نيز محمدرضا عبدالملكيان، سيدعلي صالحي، سلمان هراتي، قيصر امين          ةده

  هفتاد شـعر   ةده  شصت و سراسر   ة در اواخر ده   . قزوه اين شيوه را ادامه دادند      و عليرضا 
اميني، رضا براهني،    گفتار گسترش پيدا كرد و عالوه بر سيدعلي صالحي، يداهللا مفتون          

اشعار زيادي را بـه ايـن       ...  پور، حافظ موسوي، مهرداد فالح و     هي، هرمز علي  علي باباچا 
 اي از شـعر   يابيم كه نمونه   مي  تا امروز كمتر شاعر نوپردازي را       هفتاد ةاز ده . شيوه سرودند 

  .باشد هاي خويش نداشتهگفتار را در سروده
  

  گفتار تعريف شعر
گفتـار را شـعر      علي صالحي شعر  سيد. است گفتار تعاريف مختلفي ارائه شده     براي شعر 

رفت از  برون«: گويدهاي آن مي  داند و در بيان مؤلفه     اخير مي  ةويژه يكي دو ده    هامروز ب 
شانه شدن و موازي زيستن با مخاطـب، فـرود           دوستي، هم  هاي گذشته، انسان  گوييكلي

 نديشه، كهنگي اآمدن از جبروت خيالي، تنها ماندن متكلم وحده، تقسيم و تخاطب انساني             
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 نيما به معناي نزديك شدن      ةاستعاره، محقق شدن آرزوي ديرين    ...  و دور انداختن پرده   
سـادگي،   اسـت و     "شـعرگفتار "شعر به زبان طبيعي و طبيعت خالص زبان كـه همـان             

جعفري در تعريف ديگري، شعر گفتار را برگرفته از  .)39: 1382صالحي،(» ...سادگي، سادگي
 انـشايي،   هـاي محوري، گزاره  هاي آن را مخاطب   انسته و خصوصيات و مميزه    عاميانه د  زبان

لمـات، حركـت،    ك، شكـستن    كيفيت حسي و عاطفي، جسمانيت فضا و خوانش، صـراحت         
كه در اشعارش با     - نصرت رحماني نيز   .)همانجعفري،  ( شمرد مي صدا و منطق گفتار بر    

در مورد اين نوع شعر      -است يك شده گفتار نزد عاميانه به نحوي به شعر    استفاده از زبان  
-گرفتن از آركائيك است و اين شعر       ها دليل گفتار شدنشان فاصله    اين شعر «: نويسدمي

 علي تسليمي اين نـوع شـعر   .)13: 1378، رحماني، معيار (»ة همان فولكلور است  ها شاخ 
ان صميمي  گفتار داراي رواني و ريزاني زب      شعر«: بيندهايش چنين مي  را از منظر ويژگي   

هاي فراوان در ميانه و نيز دشواري در تمـام           اطناب ساده و لحن تخاطبي و محاوره با      و  
مخاطب معموالً معشوق است و شعر عاشقانه و اكثراً لحن شعر اسـت             . كردن شعر است  

  ). 215: 1383، تسليمي(» بخشدكه به شعر گفتار هويت مي
. كننـد گفتـار را بيـان مـي      اي شـعر  هـ ، قـسمتي از ويژگـي     هـا   هريك از اين تعريـف         

انـد،  اين نـوع شـعر برآمـده      صدد تعريف    شود، كساني كه در    مي گونه كه مشاهده    همان
هـاي دقيقـي از ايـن نـوع شـعر ارائـه       كدام مشخصه ند و در هيچا گويي كرده   كلي بيشتر
 تـوان با بررسي آثار شاعراني كه مـدعي سـرودن شـعر گفتـار هـستند، مـي                . استنشده
 هفتاد، ضـمن    ةويژه شعر ده   هاي از شعرنو و ب    مجموعهت كه اين شعر به عنوان زير      درياف

هاي شـعري معاصـر      هاي شعر نو در جريان    هايي مشترك با ساير گونه    آنكه داراي مؤلفه  
هاي منحصري هم دارد كه وجود آنها با هم در يـك شـعر سـبب تمـايز                  است، مشخصه 

توان بـه   ها را مي  اين ويژگي . شودمعاصر مي هاي شعر   ميان چنين اشعاري با ساير گونه     
  :شرح زير برشمرد

  
  گفتار روزمرهنشأت گرفتن از زبان) الف

ايـن شـعر بـا      . محـاوره اسـت     زبان ةنخستين ويژگي شعرگفتار، شكل گرفتن آن بر پاي       
كارگيري زبان فاخر ادبي و به منظور وسعت بخشيدن به زبان شعر از سطوح پرهيز از به

برد و در پي كشف ادبيت      گفتار بهره مي   مختلف آوايي، واژگاني و نحوي زبان      هايو اليه 
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معيار است، در نقش     هاي زبان گفتاري كه از پركاربردترين گونه    زبان. در اين زبان است   
 منبـع   ،از ايـن رو   . شـود ويژه براي سامان دادن تعامالت شـفاهي ظـاهر مـي           هارتباطي ب 

 را در خـود جـاي داده      ... هـا و  المثـل ، اصطالحات، ضرب  عظيمي از آواها، واژگان، تعابير    
در . گفتـاري باشـند    توانند عاملي در جهت سامان دادن بـه شـعر         است كه هر كدام مي    

 اي كه در زبـان    گفتار مانند واژگان ساده     زير شاعر با كاربرد بخشي از عناصر زبان        ةنمون
منـدي  اصوات، همچنين عدم بهـره روزمره كاربرد فراوان دارند، تكرار اصطالح عاميانه و    

  . است پردازي، زبان گفتار را نقش شعري و ادبي بخشيدههاي مرسوم خيالاز شيوه
از اين شقيقه كـه     /  جوي نازكي از خون    اين هم /  جا بغداد حاال خيال كن اين   

حاال خيال كن كه من دسـت       / اين خاك   بر دامن سفيد تو  تا  / من است  مال
حـاال خيـال كـن    /  بگيـرم از اين سيم خـاردار    /  ايت را  موه كه/ ام  دراز كرده 

زيـر  /  روي ايـن سـينه  /   اينجـا اي سرت را گذاشته  و تو /  هاشدني باشد اين  
 را هايـت  ك لحظـه چـشم   يـ آن وقـت /  كه مجـروح نيـست  اين يكي شقيقه 

 ،...بامـب ... بومـب / ده... سه... دو... يك:/ بشماري  و به سمت دجله  / برگرداني
... يـازده   : مـع كنـي   از روي خاك ج   /  هاي مرا   آن وقت انگشت   /بامب... بومب

  )47-46: الف1387 موسوي،حافظ (                          / ......دوازده 
   
   لحن گفتاريسيطرة) ب

اين مشخصه نيـز    . بخشداي است كه به شعرگفتار هويت مي      ترين مؤلفه  لحن گفتار مهم  
گيري از لحن آوايـي زبـان در        شاعر گفتار با بهره   گردد و   مي ة شنيداري زبان باز   به جنب 

جهت تأثيرگذاري بيشتر آن به سوي القاي احـساس مـورد نظـر خـود بـه خواننـده، و                    
تـوان   مـي بنـابراين . داردمـي  هاي موثري برگامافت آسان مفهوم شعر از جانب وي،   دري

ـ  سـوي رمانتيـسم سـوق مـي        ، به  آگاهانه يا ناآگاهانه   ،گفت اين شعر    ةزيـرا دغدغـ   . دياب
   با ايـن تفـاوت  ،كند را ايجاب مي"عنصر عاطفه"ررنگ بودن  تأثيرگذاري سريع، ضرورت پ  

آشكار كه در شعر رمانتيك، شاعر با طرح مضامين عاطفي، احساسات سطحي خواننـده را     
 خود با خواننده و وارد كردن       ةكردن فاصل  كند؛ ولي در شعر گفتار، شاعر با كم       تحريك مي 

در شعر گفتار زبان لحن خودمـاني       . يابد به اين مهم دست مي     "ت شاعرانه عنصر صميمي "
آيـد و در كنـار مخاطـب خـود      گيرد و شاعر از جايگاه باالدستي خود فرود مي        به خود مي  
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: نويـسد بـاره مـي   بهـزاد خواجـات در ايـن   . پـردازد نشيند و به گفتگوي عادي با او مي      مي
ديداً سبكي را مـذمت و تفـرّد زبـان و سـاختار             طبيعي است وقتي كه ما زبان فاخر و ش        «

كنيم، به هر چيز كه گريـز        خود به عنوان يك ضرورت جستجو مي       ةشعري را در آثار دور    
لحـن،  . دهـيم تـسهيل و ميـسر كنـد، بهـا مـي          ... از آن زبان كلي و وصول به اين زبان را           

يـام روزمـره از     شـود زبـان مبتنـي بـر پ        ترين ابزار اين دگرگوني است كه باعث مـي         عمده
البته فراموش نكنيم   . خشكي و صرف ارتباط، القا و تأثير را هم جزو كاركردهاي خود كند            

محاوره كمـك    كه عناصر بياني، تصويري و بالغي نيز از طرف ديگر به كاركرد القايي زبان             
 تكيه در دستگاه نحوي زبـان        به عنوان مثال   .)24: 1378،  معيار خواجات،(» كندشاياني مي 

هـايي بـراي ايجـاد      كند و شاعران گفتار از چنـين ظرفيـت         تمايز معنايي ايجاد مي    فارسي
 از رهگذر فراز و فرود در لحـن گفتـاري خـود، سـهولت در              هره گرفته، هاي متفاوت ب  لحن

  .كنندانتقال پيام با همان كيفيت مورد نظر خويش را دنبال مي
جـايي كـه تـويي وصـل        بـه   /  جا را كه منم   اين/ دوست عزيزم ...  هيچ خطي 

سؤالي كه توي دسـتم     / زنم؟ عجيب نيست كه دارم با تو حرف مي       / كند نمي
از ايـن در    بـا كـدام كليـد       / !راسـتي ...  به نگـاهم جـوش خـورده      /  گذاشتي
 پاهايم مرا كجا جـا      !ستاوضاع عجيبي .../  گردم مي من كه هرچه  / گذشتي؟
كـم از    قلـبم كـه دسـت     / انـد؟ هاي من از پيشم كي رفته     دست/ اند؟گذاشته

...  معلوم نيست / پشت كدام چراغ ايستاده؟   / زدتر مي ساعت شهرداري دقيق  
طوري كه   ... اين در  و/ داردمي ناگفته نماند خرج بر   ...  فكر من اما  / دانمنمي

                         .زندروي هيچ كليدي لبخند نمي/ پيداست
  )13-12: 1377 فالح، (                                                     

  
  حضوريغيابي و جايگزيني مخاطبادعاي بركناري مخاطب) ج

 بلكـه   گويـد، شاعر شعر گفتار مدعي است كه براي مخاطبي كه غايب است شـعر نمـي              
مخاطب اين شعر حاضر است، گويي در مقابل شاعر نشسته و شاعر در جريان شعر با او          

 درحقيقـت .  اسـت  "مخاطـب محـور   "،  ار، به سبب اين ويژگي    شعر گفت . گويدسخن مي 
وجود مخاطـب حـضوري در ايـن شـعر نـوعي ادعاسـت و شـاعر از ايـن شـگرد بـراي                        

زدايي از منطق گفتاري شعر كه عموماً متكي بر مخاطـب غايـب فرضـي اسـت،            آشنايي
 حاضـر سـخن    ةكند كه در حضور يك شـنوند      كند و با اين شيوه وانمود مي      استفاده مي 
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اين اصل دمكراسي در شعر فرامدرن      «: گويدسيدعلي صالحي در اين مورد مي     . گويدمي
ساالر، نه  زند، نه پدر است نه پدر     شانه با مردم و همراه آنها قدم مي       هم شاعر] كه[است  
ن شاعر   شعر خود اجازه دهد در برخي لحظات، جانشي        ةفكر حتي، بايد به خوانند     روشن

گونـه  البته در عـالم واقعيـت ايـن   ). 182: 1382،  صالحي( »شود و اين تعامل عشق است     
 بلكـه شـاعر وانمـود       ؛شـود  يعني در هيچ شعري خواننده جانـشين شـاعر نمـي           ؛نيست

گويد؛ زيرا هيچ شاعري در حضور ديگران شعر        كند كه به صورت حضوري سخن مي       مي
حـضور  نـد،  ك ذهنيتي كه منطق گفتار را بر ايـن شـعر مـسلط مـي      بنابراين. سرايدنمي

 در ارتباط حضوري بخشي از عناصر بيان بـه زبـان در                از آنجا كه  . مخاطب فرضي است  
آيند، ترتيب و ساختمان جمالت از سياليت زيادي برخوردار است و بافت زباني بـه               نمي

به عنوان نمونه در هيچ قـسمتي از شـعر زيـر مخاطـب              . گرددشكل ديگري نمايان مي   
ب قراردادن دوم شخص مفرد، سعي در اثبـات  طامخشاعر با  حضوري وجود ندارد؛ بلكه     

  . گويداين ادعا دارد كه مخاطب او غايب نيست و وي در حضور او و براي او سخن مي
/ كـنم اكنون كه مـن حـس مـي       /  براي بعد  هامان را بگذاريم  پس شرح گريه  

و تو قانع بـه يـك       / همسايگانتان كه خوب بودند   / صداي تو رو به پاييز است     
و انـدكي نـسيم كـه بنـشيند بـه           /  كوچك به مقصد ديدن ايـن مـاه        ةريچد

و / روهـا  هـا و راه روم به سـايه روم به آفتاب راه ميمي و من راه را    /هات گونه
ـ  / ام كه بعـد از آن بايـد پيچيـد   ها را نشانه كرده پله  تـو از يـادم   ةپـالك خان
زديـم    حرف مي  ايم هرگز  بر نيمكتي كه نديده    /سال تولد من است   / رود نمي

             .من كمي پريشانم/ تري از من تو مهربان/ ايم به همو حاال رسيده/ عمري
  )121-120: 1380ر، پوعلي(                                               

  
  گرايش به سادگي و عدم پيچيدگي ) د

 ي روزمره نيـست،   ي موجود در گفتارها   سادگي مورد نظر در شعرگفتار، به معناي سادگ       
 زبان محاوره به علت تكرار بيش از حد، به عادتي زباني تبديل شده اسـت و ديگـر                   ازير

 سـادگي زبـان در      ،هـا در آن تـوجهي نـدارد؛ از ايـن رو           تـك واژه  كسي به معنـاي تـك     
هـاي شـعري    منـدي از قابليـت    شعرگفتار ناشي از روزمرگي نيست؛ بلكه به سبب بهـره         

  . ه است كه مردم با آن آشنايي ندارندمحاورسطوح مختلف زبان
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 نبايد تصور تقليد صـرف ايـن نـوع شـعر از گفتـار روزمـره را در ذهـن        اين سادگي      
اي كوشد با مصالح ساده، ساختمان زيبا و هنرمندانـه        اين شعر مي  . مخاطب متبادر كند  

بخـش   م به عمق معنا نفوذ كند و هـم لـذت          ياب باشد و در عين حال ه      بسازد كه آسان  
.  غيرآسان خـود متكـي اسـت       شعر پسانيمايي به سادگيِ   «: تقد است باباچاهي مع . باشد

د و از كنار تمهيدات ناآشـنا و        ها را بخور  خواننده نبايد گول اين نوع سادگي     ... ،  ازاين رو 
سـاالري در    با فن ...  اين شعر . آساني بگذرد  از كنار زباني كه جان شعر است به       نتيجه  در

 حقيقت امر بر خـالف گفتـة      ). 129: 1375 باباچاهي،(» ندان خوشي ندارد  بيان، ميانة چ  
 يي از جملـه شـعرگفتار معمـوالً جنبـة         سادگي زبـان در شـعر پـسانيما       . باباچاهي است 

 شـود  گفتار در آن ديده نمي    و چندان تفاوت بارزي با سادگي زبان       شناسيك ندارد جمال
سادگي در اين نوع    . گيردي قرار مي  او به همين دليل كمتر مورد توجه مخاطبان حرفه        

اي شعر پيوندي هميشگي با لحن گفتاري دارد در غير اين صورت تنهـا بـا شـعر سـاده                 
  .يم كه لزوماً شعرگفتاري نيستا مواجه

م، بـاز بـا تـو تـا آخـر دنيـا          ترسم و مضطرب  كه مي و با آن  / ترسم، مضطربم مي
و / كـنم را بيـدار مـي  تمـام روياهايـت   / آيم كنار گفتگويي سـاده   مي/ .هستم

 به احتمـال    فردا/ ام، تشنه نيستي؟  برايت آب آورده  / گويم مي ر لب آهسته زي 
بـا ايـن    / آيـد، بيني كرده بودي كه باد نمـي      تو پيش / .قوي باران خواهد آمد   

تمـام راز سـفر فقـط       / !ايي ساده كه گفته بود بيا، رفـتم       پي صد / همه ديروز 
   .ار ام ريخسته/ بود،خواب يك ستاره  

  )340: 1385 صالحي،  (                                                    
  

 توانندتنهايي نمي  كدام از اين عوامل به    رسد كه هيچ  تأكيد اين نكته ضروري به نظر مي           
معرف شعر گفتار باشند، بلكه مجموع اين عوامل بايد در كنار هم قرار بگيرند تا سـبب                 

  . شوند"شعرگفتار" به نام گرفتن اثري شكل
  

  عناصر تشكيل دهنده شعرگفتار
  زبان) 1

كـاربردترين  راي ادبـي از جملـه شـعر اسـت و از پ            هترين عامل در آفرينش   زبان اساسي 
 شعر وارد ةهاي مشخص خود به حوز زباني كه با ويژگي؛هاي آن، زبان گفتگو استگونه
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هـاي موجـود در   گيـري از قابليـت  ره مدعي به"جنبش شعر گفتار "از آنجا كه    . شودمي
گفتار است، بررسي زبـان ايـن شـعر بـه عنـوان             روزمره يعني زبان  هاي مختلف زبان  اليه

بـا بررسـي دفترهـاي    .  اول اهميت قرار داردة آن، در درجةدهندترين عنصر شكل اصلي
از رهگذر  اند و   توان دريافت كه آنها با زبان دو نوع رفتار داشته         شعري شاعران گفتار مي   

 زبـان،   ةهمين رفتارهاي زباني، شعرگفتار به دو دسته قابل تقـسيم اسـت كـه در حـوز                
 علي باباچاهي از اين دو دسـته . دهندهاي خود را بيشتر بروز مي  ساختمان و تخيل تفاوت   

 كنــد يــاد مــي"شــعرگفتاري غيرمتعـارف " و "شــعر گفتـاري متعــارف " تحـت عنــوان 
 و  "شـعرگفتاري معنـاگرا   "رسـد    به نظر مـي     اما .)1077-1045 :2-2ج ،1380باباچاهي،(
  . ناميدن اين دو دسته شعر باشدبراي عناوين بهتري "شعرگفتاري معناگريز"

 تمامي اشعاري اسـت كـه امكـان ورود بـه فـضاي          "شعرگفتاري معناگرا "منظور از        
 از  در ايـن نـوع    . شعري آنها براي مخاطب دشوار نيست و در مجموع، قابل فهم هستند           

هايي كـه بـر     زدايي  و معمول با زبان دارند و آشنايي       شعرگفتار، شاعران رفتاري متعارف   
گاه زبان اشعارشـان را  شعر بدل كنند، هيچ كنند تا آن را به زبانگفتاري اعمال مي  زبان

تـوان معنـاي اشعارشـان را       در نتيجـه مـي    . سازدداراي ابهام غيرهنري و فاقد معنا نمي      
  .دريافت

كه چرا  /  يا به باران  / كه چرا ميان پنجره ايستاده است     / توان گفت  نمي به ابر 
و باز  / نشيندهاي زني بيگانه مي    كه چرا بر شانه   / يا به باد  / رود   او مي  ةبه خان 

و از ميـان    / افتـد هاي من مـي   كه چرا يكباره در دست    / توان گفت به ابر نمي  
  ) 50: 1365، ابكاري  (                           .باردمي  فرو/ هايم انگشت

       
رفتار غيرمعمـولي كـه شـاعران ايـن         . گيرد قرار مي  "شعرگفتاري معناگريز "در مقابل آن    

دهنـد، زبـان     شعر از خود نشان مـي      ةگفتار در پيكر  اشعار در چگونگي كاربرد عناصر زبان     
ــي    ــوار م ــشان را دش ــم شعرهاي ــأنوس و فه ــا را نام ــعر آنه ــدش ــكني. كن ــهنجارش ا و ه

كند و راه را بـر  منطق اين گروه، فضاي شعر را تاريك مي   افراطي و بي   هاي زدايي آشنايي
 اهمال ناشي از رفتـار      ،ابهام موجود در شعر اين گروه     . بنددهرگونه درك و دريافتي مي    

 غيرمتعارف با زبان است نه ابهام هنري و همين امر تفاوت اصلي كاربرد زبان گفتـار در                
  . با گروه قبلي است اين گروهآثار



٤٠  
  

 

 
 

  

   ... و زادهكتر غالمحسين غالمحسيند              
   

  
   1388 ، پاييز 9شمارة          

كـه تـو از     / !سـت كـه بگـويم تـو       به اينجايم آورده  / صدايي كه در ني ريخت    
يـاش بـود و   و آن شعله كه ع/ ترين پنجره برگردي پشت ميزم بنشيني   بسته

كـه مـن آواز    / ذاردبيايد و آتـش را روي هيـزم بگـ         / بر بال پروانه شليك شد    
و مردم ببينند، پـشت دري  /  چندين خروس باشد ةبخوانم و كوچه اصالً ادام    

پشت هـر پنجـره     / :گفتچرا تو آنكه مي   / !زنم كه بگويم تو   در مي / امخوابيده
  ) 67: 1376 عبدالرضايي،(         ست، نيستي؟ اي بستهگاهي پنجره

           
هدف شاعران امروز باالخص شاعران گفتار، از بين بردن تمام عواملي است كه مانع                   

تعبير آنها  . شوداي مستقيم و بالواسطه ميان شاعر با مخاطب شعرش مي         بطهاز ايجاد را  
هـاي آن     گفتار بـا تمـامي ظرفيـت      يابي به چنين هدفي، بهره جستن از زبان        براي دست 

كاربردترين بخش عناصر زباني شعرگفتار را واژگـان متعلـق بـه          ربه همين دليل پ   . است
اي در  هـيچ واژه  ...  در باور شاعران نـوپرداز     «.دهنداي و روزمره تشكيل مي    بيان محاوره 

واژه است كه ارزش   رفتار شاعر با آنةبلكه شيو. ذات خود شاعرانه يا غيرشاعرانه نيست
هاي غيرشاعرانه در   هيچ ترديدي نيست كه ورود واژه     . كندشاعرانگي آن را مشخص مي    

 شعر، چنانچه به هنري شدن آنهـا و شـاعرانه شـدن آنهـا بينجامـد، پـسنديده اسـت و         
روند، به كار بروند، هيچ اتفاق      با همان معناي خنثاي خود كه در نثر به كار مي           چنانچه
ترين و  خشن« فروغ فرخزاد ةو به گفت .)120:1386، لـي حسن (»اي نيفتاده است  شاعرانه
 كلمات، هنگامي كه به وجودشان نيازي احساس شود، نبايد بـه علـت آنكـه                ترينزشت

  .)145: 1376 ،جاللي (»اند كنار گذاشته شوند شعري نداشتهةهرگز سابق
كردن خويش عالوه بر واژگان، اصطالحات و كنايـات عاميانـه،           شعرگفتار براي غني       

 شـعر، آنهـا را شـاعرانه        ة به حوز  گيرد و با واردكردن   اصوات را نيز از محيط پيرامون مي      
اي كـه مخاطـب     گونـه  به. گ صميمت و سادگي به شعر بزند       آنها رن  ةكند تا به وسيل   مي
اي ميان زبان خود با زبان شاعر يا بهتر است بگوييم زبان شعر احساس              گونه فاصله هيچ
ر گويـد و شـعري د     گويي شاعر مستقيماً دارد با او به زبان خودش سخن مـي           . كندنمي

  .اين ميان وجود ندارد
 در/ هـاي ارزان يكـسره    با بليت / ايمفرض كن ما مسافران يك اتوبوس لكنته      

اي مثل غريبـه  / تر از فرض قبلي ما    كن كه ساده  فرض/ و عشق / هايمانجيب
به شرط  / (دكنمي سر صحبت را باز   / مقدمه و بي / نشينداست كه كنار ما مي    
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 ةبـر چهـر  / كـه از شـكاف پـرده   / ز نـور ط نـازكي ا  يا خ )/ آنكه خواب نباشيم  
كـن  و فرض / كند  نوراني مي / - مثل پيامبران  -و او را  / افتد مردي مي  ةشكست

ي قبلـي   هـا حاال تمام فرض  / !خب./ زنيمفقط چرت مي  / كه ما در اين لكنته    
بايـد  / اي شكـسته و تاريـك  با چهـره / در ايستگاه بعد/ ما واقعًا/ را كنار بگذار 
  ! رود قراضه عجب تند ميو اين/ پياده شويم

    )84-83: ب1387 موسوي،حافظ (                                             
  

  موسيقي) 2
آهنگ ناشي از هماهنگي و تناسب ميان اجزا مختلف شعر كه نهايتاً ايجاد نوعي تـوازن                

 خـواه  هرگونه تناسبي، خواه صوتي«ريف  بنابر تع . شودكند، موسيقي شعر ناميده مي    مي
 منظور از آهنگ فقـط وزن       بنابراين. ة تعريف آهنگ قرار گيرد    تواند در حوز   مي ،معنوي

تواند مورد بررسي قرار    هايي است كه در يك شعر مي       تناسب ةشعر نيست؛ بلكه مجموع   
اين تناسب شـامل موسـيقي حـروف، موسـيقي           .)95-94 :1383كدكني،شفيعي(» گيرد
  . است...  يني آنها در كالم ونشها و موسيقي حاصل از همواژه
هـاي خـويش بهـره      در شعر گفتار، شاعران غالباً از سـه نـوع موسـيقي در سـروده                   
 كـه از نظـم موجـود در كـالم           گفتارنخست موسيقي موجود در طبيعت زبان     . گيرند مي

 اخيـر بـه مـوازات       ةدر دو دهـ   . وزني است اي از بي  شود و گونه  طبيعي روزمره ناشي مي   
محاوره نزديـك    گفتار، وزن شعر نيز به طبيعت زبان       زبان شعر به مرزهاي زبان     نزديكي

هـاي خـويش را الزامـاً در قالـب وزن عروضـي شـكل               شاعران گفتار سروده  . شده است 
 خويش به مخاطـب     ةدهند، بلكه به سادگي سخن گفتن روزمره در پي انتقال تجرب           نمي

 البته در كالم روزمره نيز گاهي ممكـن         و ايجاد ارتباطي عاطفي از رهگذر شعر هستند،       
 است جزئي يا بخشي از كالم  با افاعيل عروضي مطابقت پيدا كند، به هـر حـال، زبـان                   

كنـد كـه قابليـت    شود نيز وزني را طلب ميروزمره كه در شعر به زبان شاعرانه بدل مي     
ة ا بـه گفتـ    بنـ . گفتاري داشته باشد  الزم را براي ظهور كاركردهاي هنري نهفته در زبان        

تر كردن وزن و موسيقي از طريق تقويـت پيونـد           با دروني «مهرداد فالح، شاعران گفتار     
كننـد، وزن  چه بهتر شعر كمك مـي گيري هربين وزن و موسيقي و عواملي كه به شكل   

يعني وزن و موسيقي در اين نوع شعر، با         ]. ند[ناپذير شعر در آورد    را جزو عوامل جدايي   
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هـايي كـه در     ود با مركز عاطفي شـعر، بيـشتر از طريـق حركـت            حفظ پيوند طبيعي خ   
آن،  بـين شـكل شـعر و وزن          ،بـه عبـارتي   . آيـد خدمت شكل و فرم آن است، پديد مي       

 وزن يكي از عوامل ايجاد موسـيقي        .)69: 1377 فالح،(» ارتباطي ناگسستني وجود دارد   
اي را كه   د و عاطفه  كنگفتار اين نوع شعر را صميمي مي      وزن طبيعي زبان  . در شعر است  

 ذكـر ايـن نكتـه ضـروري     در مجموع. بخشدزند به آن مي ميدر كالم جاري مردم موج 
آيـد و   است كه موسيقي حاكم بر اين شـعر چيـزي اسـت كـه در درون آن پديـد مـي                    

در شاهد مثال زير، وزن غيرعروضي شعر از طريق         . هاي غيرعروضي است  محصول ريتم 
  . در ساختار كلي شعر پديد آمده است... ار وآرايي، سجع، قافيه، تكرواج

/ ايشـانه بـه شـانه روزهـاي سـرمه         /  فقـط ببـافم و    /   شايد شانه هم نكنم   
تـابي  در بـي  / تاب بيـاورم  / گره بزنم و  / بايد سر كنم  .../ ه  آ/  سياه/ خاكستري

  .تابد نمي/نه بر قالي/ نه بر گيس/  آفتابي كه هر دو سوي پنجره
  ) 58: 1381 گراناز موسوي،(                                                  

   
ناميم و از تركيب شدن دو يا چند وزن عروضـي            مي "اوزان تركيبي "سپس آنچه را كه     
سـرايند كـه      اي شعر مي  گونه سرآخر اينكه شاعران گفتار گاه به     . شودمختلف حاصل مي  

گيـري از   اين شاعران به جاي بهره    . تفرماس  روح نثر بر آن حكم     فاقد هر نوع وزن بوده،    
سرايند يا موسيقي موجود در حـروف       وزني مي اوزان عروضي بيشتر اشعار خود را در بي       

 آهنـگ  درنشيني طبيعي آنها در كـالم روزمـره         هم گيرند و از  ها را به خدمت مي    و واژه 
دار ثشعر گفتار از حيث موسيقي بيرونـي ميـرا        . برندبخشيدن به شعر خويش بهره مي     

نـو فاقـد وزن      بدين معنا كه اين شعر همچون شـعر مـوج         .  است "نو موج"وزن  شعر بي 
گيري  بهره رد و خلل ناشي از اين امر را با        عروضي است و بيشتر به جانب نثر گرايش دا        

  . نمايدگفتار جبران مياز موسيقي طبيعي زبان
 وزن شـعر    ةشـگرف در عرصـ    دانيم قالب نيمايي با ايجاد تحـولي        طور كه مي  همان     

بنـد بـودن بـه عـروض        ها، با وجود پـاي    فارسي به دليل بر هم زدن اصل تساوي مصرع        
 هر قدر . ف، تا حد زيادي گسترش داد     كالسيك، ظرفيت وزن را براي بيان مطالب مختل       

ويـژه   ه ب-رودكند و به سوي نثرگونگي بيشتر پيش مي   كه شعر از وزن عروضي عبور مي      
خواهـد  گونه كه مـي   ل بيشتري دارد تا هر مطلبي را هر        شاعر آزادي عم    هفتادـ ةدر ده 

بهتر است بگوييم در اين صورت ديگر وزن و قالب خاصـي بـراي بيـان يـك                  . بيان كند 
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گيـري   هاي شاعر از نظر وزن شعر تا حـد چـشم          موضوع خاص وجود ندارد و محدوديت     
سازد تر مي  گيري زبان را آسان   كار يش به نثرگونگي در اين اشعار، به      گرا. يابدكاهش مي 

 .نهايت استفاده را بكنـد    هاي موسيقايي زبان    دهد كه از ظرفيت   و به شاعر اين اجازه را مي      
 توانـد  حتي وزن شعر قادر به ايجاد فاصله بين شاعر و مخاطب نيست و شاعر مي               بنابراين

  .دكس كه دوست دارد سخن بگويبه سادگي حرف زدن روزمره در شعر خود با آن
شعر «: نويسدعلي باباچاهي نيز در مورد روح حاكم بر وزن شعر دهه هفتاد چنين مي                  

ي ظـاهراً   هـاي جملـه . گرا نيست و گاه بيان و زباني ظاهراً ضد شـعري دارد           پسانيمايي ناب 
شـعر كـم و     زبان ايـن    . شوند و از شعريت شعر جدا نيستند      مي بر كل شعر تنيده      نثري

ايـن  . خواهد موزونيتي طبيعي داشـته باشـد       مي رود، نثري كه   مي  زبان نثر  بيش بر لبة  
» كس در درون خـود دارد     تابد كـه هـر    شـ  به سوي نـوعي موسـيقي مـي        ؛شعر به قولي  

 البته گرايش وزن بيروني شعرگفتار به عنـوان بخـشي از شـعر              ).130 :1375 باباچاهي،(
تار به سوي سـادگي و      رگفاين دهه به جانب نثر، بيشتر نشأت گرفته از حركت زبان شع           

. شـود  كه در سطوح باالتر وزن شعر نيز محملي براي انتقال اين سادگي مي             رواني است 
 نوشـتاري   ةالبته ذكر اين نكته ضروري است كه مقصود ما از نثـر در اينجـا، نثـر سـاد                  

 نيست بلكه نثر آهنگيني است كه روح شعر بر آن دميده شده است و موسيقي آن ناشـي                 
 اي اخير، ه در سال . هاستد در ذات كلمات و هماهنگي ميان حروف و واژه         از آهنگ موجو  

 هاي فاقد منطق شـعري    ريخته است و در بسياري از موارد نوشته       مرز ميان شعر و نثر فرو     
  .شوندبه عنوان شعر معرفي مي

 موسيقي غيرعروضي در شعر، از عناصري چـون  اي ايجاد و ارتقايرشاعران گفتار، ب      
 موسيقيايي كه به شـعر      ةاين امر عالوه بر جنب    . جويند آوردن قافيه نيز سود مي     تكرار يا 

  .سزايي داردبخشد در تداعي معاني نيز نقش بمي
سـيب زبـان    / كه مشت اين سيب را باز كنم      / چشمي بفرست براي انگشتانم   

فريـادش را  / شكنمدل اين دانه را مي/ با همين زبان  / فهمدچاقو را خوب مي   
/ !دانـم مـي / »نمـي دانـم   «بـه   ... روم همراه اين صدا بـه سـفر مـي         /شنوممي

كـه  / توي كتابي ثبت كن   / جاي پاي مرا  / !يادت نرود / خوانمها را مي  گمشده
  . شايد كه چيز ديگري باشد/نام آن سيب نه

  )33-32: 1378فالح، (                                                           
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  تخيل) 3
رود نمي هاي افراطي و دور از ذهن فرو     پردازي خيال ة تخيل به ورط   ةگفتار در حوز  شعر  

نگري عيني شاعرانش، عاري از هرگونه پيچيدگي       و تخيل در اين شعر به موازات جزئي       
شود  مردم نهاده شده است؛ بنابراين سعي مي       ةهاي شعر گفتار بر زبان عاميان     پايه. است

تـرين شـكل در اختيـار خواننـده قـرار           ت شاعر به ساده   مفاهيم مختلف از رهگذر ذهني    
هاي پردازيبه موجب همين امر شاعر گفتار به دنبال بيان سمبوليستي، استعاره          . گيرند

 نويسي نيست و شعر خود را به زباني ساده و به دور از هرگونه             افراطي و در يك كالم، مغلق     
اي هـاي تـصويري و پـاره      شـود، از رويـه    در اين راستا غالباً ناگزير مي     «سرايد و   زيور مي 

هـاي زبـاني چـشم بپوشـد و از ايـن            و بخـشي از توانـايي     ... عناصر چون، استعاره، مجاز   
پيرايگـي در زبـان     رسد، بلكه نوعي صـميميت و بـي       رويكرد نه تنها آسيب به زبان نمي      

 ،پـور  علـي (» گـردد تـر مخاطـب مـي     واسطه تر و بي  دهد كه باعث دريافت راحت    روي مي 
1387 :380-381(.  

هاي شعري خود در قالـب الگوهـاي        شاعران گفتار براي بيان ساده و عاطفي تجربه            
 ،هاي مختلف صورخيال از جمله تشبيه و تا حدودي اسـتعاره          زبان گفتاري گاه از شيوه    

د  نكندشوار شان را شعر جويند؛ البته تا جايي كه درك مفهوم       مي ، سود ويژه تشخيص  هب
. دمـورد قبـول خواننـدگان واقـع شـو         خـوبي    انگيـز بـه    خيـال  ةتصويرهاي ساد و نهايتاً   

 اي است كـه از تـصويرهاي  ارزشمندي و اعتالي اين نوع تخيل هم، بيشتر به دليل عاطفه        
 لحظات عيني و ذهنـي      تصوير را مرئي كردنِ   «اگر  . شودساده و شهودي آن دريافت مي     
گـاه  ...  هاي عيني و ذهنـي    كردن صورت ، مرئي   ]بدانيم[به ياري كلمات و عبارات شعر       

بـر ايـن عوامـل و        اتكاهاي تصويرساز و گاه بي    مبتني بر عامل تشبيه و استعاره و صفت       
  .)379-378، 1ج :1377باباچاهي،(» زبان است ةبرآمده از كاربرد ويژ

: نويـسد  هفتـاد مـي    ةهاي شعر موسوم به شـعر دهـ       لي نيز، ذيل ويژگي   كاووس حسن      
و ذوب آن در تماميـت      ...) تشبيه، استعاره، مجـاز و    (ترين شكل تخيل     بدوي اضمحالل«

كلي منثور به نظر بيايد يا به بيان بهتـر، در   به نحوي كه گاه ممكن است شعري به شعر  
» رو هـستيم  بـه رنـگ شـدن عناصـر بيـاني رو        بسياري از شعرهاي اين دوره مـا بـا كـم          

كلـي از     اشعار اين شاعران عناصر بيان به      از تا جايي كه در برخي       .)76: 1386،  لي حسن(
تدبير گروهي  . شودبندند و شعر عاري از هر نوع صورت خيالي ارائه مي          ميشعر رخت بر  
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كـارگيري زبـان نامتعـارف و         كردن خـأل ناشـي از ايـن امـر، بـه             پر براياز اين شاعران    
عر بـه سـوي     پي است، تا توجه خواننـده را از معنـا و تخيـل شـ              درهاي پي هنجارشكني

هاي زباني آن سوق دهند و تأمل ناشي از تالش براي درك ايـن زبـان نامتعـارف،                  بازي
 ة شـاعران دهـ    ةشاعران گفتار نيز كه در زمر     . شودانگيزي در شعر مي   سبب ايجاد خيال  

ويژه آنهايي كه با زبان رفتار غيرمتعارفي دارنـد بـا شـگردهايي              هگيرند، ب هفتاد قرار مي  
... هاي ناگهاني، تصرف در قواعد صرفي و نحوي و       ر ضروري شعر، پرش   نظير حذف عناص  

هاي مختلف شعر هستند    رنگ كردن و حتي از بين بردن روابط ميان قسمت          در پي كم  
انگيخته شدن  را بخواند و از     ) هاي متن سفيدي(تا خواننده از رهگذر تالش ذهني خود        

  . لذت ببردقوة تخيل خود
هـا را بـاد     امـا آشـيانه   / ردين اسـت،  فـرو / انديدهخيال هم فهم  هاي بي قمري

فـروردين  / انـد هـاي كـوهي هـم فهميـده    بنفشه/ !خيالي نيست./ دخواهد بر 
هاي سنگريزه!/ خيالي نيست / .اب تنبل دامنه را باد خواهد برد      اما آفت / است،
روشـنان سـحري را بـاد         اما سـايه   /فروردين است، / اند رود هم فهميده   ةكنار

 ما كـي بـر      ةاما بهار سفركرد  /  اينها درست  ةهم/ !لي نيست    خيا /.خواهد برد 
  ؟!واقعاً خيالي نيست/ گردد؟مي

  )884: 1385صالحي، (                                                         
  

  ساختار
 سـاختمان . ترين اصول مورد بررسي در هر اثر ادبي ساختمند بودن آن اسـت             يكي از مهم  

 ديگـر  مند با يك  دهند كه در ارتباطي نظام    اي از عناصر تشكيل مي    بي را مجموعه  هر اثر اد  
رضـا براهنـي    . شـوند پارچگي ساختار آن اثر مي     رسند و موجب يك   نهايتاً به وحدت مي   

شـكل  " يـا   "قالـب درونـي  " اختار منسجم در شعر را تحت عنوان س ةدهند شكلعامل  
طرز برخورد و رفتـار شـاعر بـا اشـيا و            «: دنويسدهد و مي   مورد بررسي قرار مي    "ذهني

طرز حركت محتوا است ] اين شكل... [ بخشدها، به شعر، شكل ذهني آن را مياحساس
شـكل ذهنـي همـان چيـزي        . كنندو ارتباطي است كه اشيا با يكديگر در شعر پيدا مي          

آن را از وحـدت و اسـتحكام سـاقط          دهـد و يـا      پارچگي مي  است كه به يك شعر يا يك      
كند؛ همان عاملي است كه شعر را ساده يا دشوار، شفاف يا مبهم، عميـق يـا پايـاب               يم

  ). 36: 1358، براهني(» سازدمي
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 هفتاد، اشعاري كه از اين شكل دروني برخوردارند، كم نيستند؛ اما در             ةدر شعر ده       
امـور  شعر اين دهه به داليلي چون پرهيز از بيان مفاهيم كلي و پرداختن بـه جزئيـات                  

هاي متعدد، غالبـاً نظـم و ارتبـاط ارگانيـك           ستيزي به شيوه   معني زندگي، عدم تعهد و   
شـود و وحـدت موضـوعي از آن         رود، فرم آن شكـسته مـي      ميان اجزاي شعر از بين مي     

  .بنددميرخت بر
گيرند  در شعر گفتار نيز، آن دسته از اشعاري كه بيشتر در فضاي عاطفي شكل مي                   

 هستند به سبب پرهيز شاعران از شگردهايي        "شعرگفتاري معناگرا "ول  و منطبق با اص   
هـايي همچـون بيـان      گيري از شيوه  زنند و بهره  كه ساختار متشكل اثر ادبي را برهم مي       

يم كه از ا هستند، بيشتر با اشعاري مواجه  كه ذاتاً متضمن انسجام متن      ...  روايي، تكرار و  
تار كه به  در آن دسته از اشعار گفدر مقابل. دانهر حيث ساختمندي خود را حفظ كرده

هاي نامتعارف و افراطي در زبان، هر نوع انسجام را از سـاحت شـعر                زداييدليل آشنايي 
دهنـد، شـاهد     اصلي خويش قـرار مـي      ةكنند و شكستن يا عدم ساختار را مؤلف       نفي مي 

 يـاد   "زمعنـاگري شـعرگفتاري   " اخيـر تحـت عنـوان        ةاز دست . وحدت ساختاري نيستيم  
 ذهني اوليه را تا پايان حفظ نمايد، حتي         ةاگر هنرمند بتواند حادث   «حال   در هر . كرديم

خود تشكل و ساختمندي  نري وقوف عميقي نداشته باشد، خودبهاگر بر راز و رمزهاي ه 
 حفظ و تداوم تأثر اوليه باعث احـضار عناصـر زبـاني             ،به عبارت ديگر  . شوداثر حفظ مي  

» شـود موضوع اصل متن، از ضمير ناخودآگاه شـاعر و هنرمنـد مـي            همگرا و نزديك به     
  .)290:1383طاهري،(

پـاييز خـم شـدن      ./ هـاي حـس مـن     و چـشم  / بوي سبز پيراهن او   / تابستان
 بهار زير   /باردعشقي سنگين مي  / زمستان./ و شكستن نگاه من   / هاي او دست

  )4: 1365كاري، اب(                                  پاي ما چه خواهد بود؟
  

  محتوا) 4
 شاعران وسعت زيادتري ةهاي انديشهاي اخير، افقبا عبور از مشروطه و رسيدن به دهه

كـشند و پيـرو     اي را به ميدان شـعر مـي       ها هر انديشه  شاعران اين دهه  . پيدا كرده است  
 شـصت و    ةشـعر دهـ   . يمضامين شعري را در شعرشـان شـاهد       همين امر تنوع فراوان م    

گيرد و به جانـب مفـاهيم    كالسيك از مفاهيم كلي فاصله مي     ةخالف شعر دور   هفتاد بر 
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بالـد   فضايي كه شعر اين دو دهه در آن مي         ،به عبارت ديگر  . كندجزئي گرايش پيدا مي   
هـا و   كنـد تـا زمينـه را بـراي تنـوع ديـدگاه            نگري و قطعيتي را نفـي مـي       گونه كلي هر

  .نگري فراهم سازد جزئي
 هاي زيباشناختي حاكم بر شعر فارسي، در پي برقراري         پيرو تغيير معيار   ،شعر اين دوره       
هاي جزئي پيرامون خويش، بـسياري از امـور         اي مستقيم و بدون واسطه با پديده      رابطه

اكبر اكـسير در رويكـرد ايـن نـوع          . كشد شعر مي  ةمربوط به زندگي معمولي را به عرص      
وعات ملموس اطراف خودمـان     فرانو موض  ةسوژ«: نويسدشعر به سوي مفاهيم جزئي مي     

هاي حقير شخصيت ببخشد و      فرانو آمده است تا به پديده      .است، هرچيز پيش پا افتاده    
» اي قوي داشته باشيد   ست گيرنده  ا در فرانو كمبود سوژه نيست، تنها كافي      . معنا بدهد 

زبـان  ن  شـاعرا تحت تأثير همين ارتباط ملموس با جهان اطراف،         ). 103: 1382 اكسير،(
  زباني كه گوياي عينيت طبيعي زندگي      گزينند،مي هاي خويش بر  اي را براي سروده   ساده
 شعر اين دهه از مـضامين سياسـي و اجتمـاعي متـداول در عـصر                 ،از سوي ديگر  . باشد

هـاي  يكسان انگاشـتن آرمـان  «؛ اما همين    گيرد فاصله مي   محسوس طور  ه نيز به  مشروط
هاي عام بشري و حـذف آنهـا، شـعر جوانـان را از درون               انسياسي و ايدئولوژيكي با آرم    

زيرا مضمون و معنا در كنار تخيل، شكل، موسيقي، زبان و سـاختمان،             . است تهي كرده 
يكي از اركان اصلي شعر بوده است و ناديده گـرفتن آن بـه شـكل نهـايي شـعر ضـربه                      

اعتنا باشـد و     ديگر بي  تواند نسبت به جهان و فضاهاي معنايي      شعر يكباره نمي  . خواهد زد 
   ). 281: 1383، طاهري(»  براي آفريدن زيبايي خلق شودفاًصر

 با تأكيـد افراطـي خـود بـر          "پست مدرن " هفتاد موسوم به     ةگروهي از شاعران ده        
كنند، بلكه عمالً   زبان شعر نه تنها به مفاهيم عام و مسائل سياسي و اجتماعي پشت مي             

  .واي شعر دارندسعي در ناديده انگاشتن محت
 هفتاد است، اصـوالً شـعري       ة شعر ده  ةهاي قوي پردامن  شعر گفتار هم كه از شاخه          

دهنـد؛  هاي زباني شعر توجه نشان مي     گرا نيست و شاعران گفتار بيشتر به جنبه       موضوع
هاي شعر از جانـب ايـن شـعرا ناديـده انگاشـته             اما اين بدان معنا نيست كه ساير جنبه       

گريـزي،  تـوان گفـت ايـن شـعر رو بـه سـوي آرمـان               ذكر شد، مـي    آنچهطبق  . شود مي
 روح  ةبـا غلبـ   ) شعرگفتاري معنـاگرا  ( نخست   ةنگري و فردگرايي دارد كه در شاخ       جزئي

  .عاطفه و احساس، همراه است
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آن همـه تيـر       زيـر  /افتادشيرواني اگر مي  / خوردگاو اگر سر مي   / !اجازه آقا 
/ اش ريخــتچهــره تكــاني بــر/ رآموزگــا/ مــرديم؟ مــيآهــن هميــشه آيــا

/ روي سقف كالس چندم آمـد / و آسمان/ هايش را از ته جيبش كند  دست
چـه  / و ديوارهـا  / هـايي كـه روي پاسـخ رفـت         دسـت / شده هاي له نيمكت
ي دسـتي كـه از زيـر آوار         رو/ تنهـا / ديدندهايي براي مردم كه نمي     خواب

  !برخيزموانم، تمي/  !اجازه آقا/ صداي انگشتي برخاست/ بيرون آمد
    )9: 1376عبدالرضايي، (                                                         

، وضعيتي مشابه آنچه در جريان     )شعر گفتاري معناگريز  ( دوم   ةاما اين امور در شاخ         
 و گاه افراط در انعكاس زبانيت زبان اين شاخه شعر گفتار            اردد،  دهدمدرن رخ مي   پست

مفهـوم  بندد و شـعر را بـي      كشد كه راه را بر هر نوع درك و دريافتي مي          ه جايي مي  را ب 
انگاري آنهاسـت،    پوچ ةارزش كه بيانگر روحي   مضامين زميني، پست و بي    . دهدجلوه مي 

  .بر اغلب اشعارشان سايه گسترده است
گاه بـا   شد هيچ/ ماندمن را منيدني هم مي   / اي تو مرا يك سر    وقتي توييده 

انـد در انتهـاي     وقتي هرها همه هرند و برها همه همه       / ن بمنم؟ شد؟  تو م 
من  شد كه    شد؟/  تو مرا بتويي يكسر    تن بر هري نشدن دادم تا     / همگيدن

  )28: 1375 براهني،(                                           / ...بمنم؟ شد
اي را  ان گفتار هـر پديـده      هفتاد و به تبع آنها شاعر      ةبنابر آنچه گذشت، شاعران ده         

آنچه را كه در محيط پيرامون خويش از طريق  دهند و هرمحتواي شعر خويش قرار مي
روح عاطفه و احساس، غالباً بـر شـعر         . كشند شعر مي  ةكنند به عرص  احساس، درك مي  

  .ايشان سايه گسترده است
  
  گيرينتيجه

بـه دنبـال     -اسـت ته اخيـر گـسترش شـايان تـوجهي داشـ          ةدهـ دو  كه در    -شعر گفتار 
شـكل   ويژه مـشروطه بـه بعـد آموختـه،         هشته ب ذهاي شعري گ  هايي كه از جريان    تجربه

 و وزن مندي آن از زبان، لحنتوان بهرهدر تعريف و تبيين اين نوع شعر مي .گرفته است
گزينـي مخاطـب      به سوي سادگي دارد و با وانمود بـه جـاي           گفتار را بيان داشت كه رو     

بـا خـصوصيات مـورد      . زنـد مخاطب غيابي به شعر رنگ صميميت مي      حضوري به جاي    
 اخير مبنـي بـر وجـود جريـان          ةاي از شاعران دو ده    رغم ادعاي پاره   بهاشاره بايد گفت،    
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شعري گفتار، اثبات جريان مستقلي به اين نام خالي از اشكال نيست، زيرا شـعر گفتـار                 
 نحـوي،  هـاي واژگـاني،   ن از قابليت  مند شد گفتار و بهره  حقيقت نوعي برخورد با زبان    در

هـاي  ها يـا سـبك     است كه ممكن است در هر يك از جريان          در شعر  آن.. . موسيقايي و 
 شـاعر   سـرايندگان آن صـرفاً     بدون آنكه  صورت بگيرد،  شعري معاصر چنين رفتار زباني    

  .گفتار باشند
 ني و هنري جديدي   گفتار، تالشي در حال آزمون براي آفريدن نرم زبا         شبه جريان شعر       

از . باشـد  هاي شعري معاصر قبل از انقالب داشـته       ترين شباهت را با جريان     است كه كم  
تـوان گفـت كـه آيـا          نمـي  انـه  قاطع نـد ا  آنجا كه هنوز شاعران در حال تجربة اين آزمون        

  اند به يك جريان ادبي مستقل برسند يا نه؟  توانسته
 به شـعر     هفتاد را منحصراً   ةحتي ده  شعري،هاي  ك از دهه  يتوان هيچ   هرچند نمي      

آن، بـه    اما گرايش گروه كثيري از شاعران پس از فروغ تـا امـروز،             گفتار اختصاص داد؛  
بـا يـافتن    اي نـه چنـدان دور       كند كه شايد در آينـده     مي اين انديشه را به ذهن متبادر     
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