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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
سی ادرچه در اغلب دوره ساده  زمینه و هدف: شود،      نوی سی كم و بیش دیده می شعر فار های 

ست؛ جریانی كه بیشتر در بُعد صوری        صر ملموستر ا امّا بعنوان یک جریان غالب، در دورۀ معا

زبان مطرح اسییت و همین امر به سییاددی در انتقال محتوای شییعر منجر میشییود. هدف این  

سبک    سی  ساده    پژوهش برر سی  شمس       شنا صالحی و  شعار بیژن جاللی، عمران  سی در ا نوی

 لنگرودی است.

ای اسیییت و وش این پژوهش، تحلیلی و توصییییفی بر مبنای مطالعج كتابخانهر روش مطالعه:

 جامعج آماری نیز اشعار شاعران موردنظر است.

نویسی ویژدیهایی چون ساددی در زبان، توجه توأمان به زبان و محتوا، جمالت   ساده  ها:یافته

 وجه به زنددی و اصالتكوتاه، واقعگرایی، تصاویر روزمره، پرهیز از مضمونگرایی سمبولیستی، ت 

اهمیت، پرهیز از زبان فاخر ادبی و اجازۀ ورود تمام      ظاهر بی های به  دیری از سیییوههآن، بهره

 ها به شعر دارد.واهه

قرن، بندرت جاللی بیش از زبان، به محتوا توجه دارد و خط سیر شعرش در نیم  گیری:نتیجه

ه رُفتوشاعری محتوادراست، زبانی شسته دچار تحول زبانی و فکری شده است. صالحی با آنکه

را از آغاز تا انتهای شاعری حفظ كرده است. شمس ادرچه در آغاز  نویسیدارد كه رویج ساده

رفته به نوعی ساددی در شعر روی آورده است و تأثیر زبان شاملویی، شعر مینوشت، رفتهتحت 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Although simple writing is more or less seen 
in most periods of Persian poetry, it is a dominant trend in the contemporary 
period. A flow that is more prominent in the formal dimension of language and 
this simply leads to the transfer of the content of the poem. The purpose of this 
research is to investigate the stylistics of simple writing in the poems of Bijan 
Jalali, Omran Salahi and Shams Langroudi. 
METHODOLOGY: The method of this research is analytical and descriptive 
based on library study, and the statistical population is the poets' poems. 
FINDINGS:  Simplification of features such as simplicity in language, attention 
to both language and content, short sentences, realism, everyday images, 
avoiding symbolic themes, paying attention to life and its authenticity, using 
seemingly insignificant subjects, avoiding fancy literary language and allowing 
entry All the words have poetry. 
CONCLUSION:  Jalali pays more attention to the content than the language, and 
the course of his poetry has rarely undergone linguistic and intellectual 
evolution in half a century. Even though Salahi is a content-oriented poet, he 
has a clean language that has kept the practice of simple writing from the 
beginning to the end of his poetry. Although at the beginning Shams wrote 
poetry under the influence of Shamloui language, he gradually turned to a kind 
of simplicity in his poetry and continues to move in this direction and create 
new poetic experiences. 
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 مقدمه

جریانی است كه در دورۀ معاصر و بخصوی با ظهور شعر نو در دورۀ مشروطه مطرح شده است و « نویسیساده»

افتادن موج نویسی را مشاهده كرد. این جریان در دهج هشتاد، با راه ای میتوان در آثار شاعران، سادهدر هر دوره

نویسی، دوباره شدت درفت و از جمله شاعران مورد نظر، میتوان به محمد شمس لنگرودی اشاره كرد كه به ساده

 نوعی رهبری این جریان را بر عهده داشت و یکی از شاعران مورد بررسی در این پژوهش است.

نی ر غیرمستقیم نیست؛ یعباید توجه داشت كه شعر ساده لزوماً بعنوان شعر مستقیم، و شعر پیچیده در زمرۀ شع

واند دستمایج افتاده میتپاشعری میتواند با زبان ساده و با تفکر و تخیّلی عمیق عرضه شود؛ همچنین یک مسئلج پیش

شاعر شود برای سردردمی مخاطب؛ یعنی بجای آنکه چیزهای دشوار و دیریاب را در شعر به كمک زبان، تخیل و 

 های آن میفزاید. ملموس و البته هنری عرضه كند، درهی بر دره سایر ابزار شعری، به مخاطب بصورت

نویسی، با ترجمج شعر اروپایی همراه است كه این تأثیر در هر دو حوزۀ زبان و اندیشه ای از جریان سادهبخش عمده

ق ه شعر تزریاتفاق میفتد. تقریباً بطور همزمان، با ورود ترجمج شاعران نودرای اروپایی به ایران، زبان جدیدی ب

میشود كه در شکلگیری شعر نو، هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فکری مؤثر است. این تأثیر را میتوان در دورۀ 

ف و نه تقلید صر نویسی وی حاصل وام درفتن،مشروطه در برخی اشعار ایرج میرزا مشاهده كرد كه بخشی از ساده

 از اشعار ترجمه است. 

ها و دفتارشان، راهگشای شاعران دیگر نو، نیمایوشیج و احمد شاملوف ادرچه در نظریهدو شاعر تأثیردذار شعر 

نویسی، سهم شاعرانی مثل فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، سهراب سپهری، اند، به نظر میرسد در جریان سادهبوده

صالحی، شمس لنگرودی، نادر نادرپور، بیژن جاللی، فروغ فرخزاد، محمود كیانوش، حمید مصدق و بعدها عمران 

سیدعلی صالحی، و حافظ موسوی بیشتر از آن دو بوده است. البته این مسئله چندان غیرمعقول نیست؛ چراكه به 

اند: شاعرانی كه ایجاد ساخت و صورتی نو میکنند مثل نیما، و شاعرانی كه قول شفیعی كدكنی شاعران دو دسته

شده وارد میکنند مثل فردوسی، حافظ و سعدی در شعر كالسیک ناختهشای در ساختاری از پیش حال و هوای تازه

پذیر نیست (؛ بنابراین لزومی ندارد و البته امکان64-61: 4394و سپهری و فرخزاد در شعر نو )شفیعی كدكنی، 

 به شعر دادن هم قرار بگیرد. ای نو است، بتواند در جایگاه حال و هوای تازهكه شاعری كه موجد شیوه

ها به تبیین و راهگشایی شیوۀ نو میپردازد و شاعران را دعوت به نگاه جدید میکند، ها و نامهما ادرچه در مقالهنی

ها، در اشعار خود توفیق چندانی حاصل نمیکند. زبان نیما دشوار و پیچیده و به نظر میرسد در اجرای این مؤلفه

ار كالسیک او شروع میشود و در شعرهای نوِ قدمایی و آزاد همراه با تعقید است؛ این روند شعرنویسی نیما از اشع

نیمایوشیج در اشعار آزاد خود نتوانست با انحراف از زبان معیار، به زبانی غنی و »او هم ادامه پیدا میکند. در واقع 

ان د. این نقصشده، ناهمواریهای متعددی را در شعر او پدید آورسرشار دست یابد، بلکه عدول از قراردادهای پذیرفته

هم به محور جانشینی زبان یعنی انتخاب واهدان و كاربرد درست آنها مربوط میشود و هم محور همنشینی زبان 

(؛ همچنین در این 35: 4344)بسمل و میرعابدینی، « یعنی تألیف واهدان بر اساس قواعد نحوی را در بر میگیرد

 (.77 – 43: 4394نوشتج امید مجد )« نیما در شعر نونگاهی تازه به جایگاه »خصوی مراجعه شود به مقالج 

وزن موسوم به سپید به نام وی ثبت شده است، ادرچه وزن و بعدها قافیه را از در سوی دیگر شاملو كه شعر بی

شعر نو برمیدارد، برای پر كردن جای خالی آنها به زعم خودش، موسیقی درونی و معنوی یا ریتم كلمات را وارد 

و ترجمج  تاریخ بیهقیتأثیر ادبیات ترجمه و البته نثرهایی مثل . شاملو بر اساس نیاز جامعه و تحت شعر میکند

كتابهای مقدس، زبانی را برمیگزیند كه بتواند خأل وزن را پر كند. او برای ایجاد موسیقی و ریتم، در ابتدا قافیه را 
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هزارسالج شعر فارسی، جای خالی آن را حس نکند. به كار میبرد و كلمات مطنطن را وارد میکند تا ذهن موزون 

شاملو تا پایان عمر همین سیاق را در پیش درفت. درخصوی زبان شاملو در شعرش بارها از او سؤال البته انتقاد 

است و  و بتدریج آموخته اش این است كه این زبان را او اختراع نکردهشده كه مناسب شعر امروز نیست، و ادلّه

 مدیون دذشتگان است. بخشی را 

حاظ است و به ل تاریخ بیهقیدر كل، زبانی كه شاملو برای شعرش، زبان ترجمج كتابهای مقدس و نثرهایی مثل 

و شعرهایی « هوای تازه»های دشوار و مهجور، فهم آن برای مخاطب دشوار میشود. او ادرچه در كتاب انتخاب واهه

سعی « بارون»و « پریا»و چند شعر دیگر از جمله « شق عمومیع»و « افق روشن»، «شعری كه زنددیست»مثل 

های بعدی كمرنگتر میشود و تا فهمتری در اشعارش استفاده كند، اما این رویّه در مجموعهو همه دارد زبان ساده

آخرین كتاب شعرش، همچنان شکل كلّی زبان شاملویی، برقرار است. از طرفی یکی از عوامل مهم پیچیددی در 

ناخواه، برای دریز تلقی كرد كه شاعران، خواه 4336مرداد  69ار این دوره را میتوان فضای بستج بعد از كودتای اشع

این  اند. با همجدونه ی بویژه در اشعار اجتماعی و سیاسی ی را در پیش درفتهاز سانسور، زبانی سمبلیک و ابهام

سی نویو نه لزوماً سادهف، نقش خود را در جریان شعر نو ی اوصاف، تردیدی نیست كه نیما و شاملو به انحای مختل

 اند.اند و شاعران بعدی، متأثر از آنها بودهی ایفا كرده

مدرن شعر سپید در دهج هفتاد، زبان و بیان دیگری به خود میگیرد و با پیروی ی درست یا نادرست ی از شعر پست

آید. مخاطب، سردردم میشود و حتی خود ذشته، به میان میهای داروپایی، روشی متفاوتتر نسبت به شعر دهه

شاعران هم در مواردی نمیتوانند با اشعاری كه عرضه میشود، ارتباط برقرار كنند. البته در كنار این جریان، جریانهای 

 رنویسی دای همچنان به سبک شاملو مینویسند و برخی هم به سادهدیگری هم به كار خود ادامه میدهند. عده

شعر ادامه میدهند كه بجز احمدرضا احمدی و جاللی، میتوان به شاعرانی مثل عمران صالحی، حافظ موسوی، و 

ی را رفتگاكبر اكسیر اشاره كرد. شمس لنگرودی در این میان، كه تازه از زبان شاملویی رها شده، هنوز آن شسته

 (. 4395زاده، كرد )ر.ک: ملکمیتوان مشاهده « خراش زبانی»ندارد و داهی در میان اشعارش، 

نویسی در شعر، رواج بیشتری پیدا میکند. از طرفی امروزه كمتر شاعری را میتوان سراغ درفت در دهج هشتاد، ساده

كه شعر سپید با زبان شاملویی بنویسد یا شعر نیمایی به سبک و سیاق نیما بسراید. به نظر میرسد در روزدار ما، 

های شعر، اقبال شاعرانِ بویژه جوان، به نوشتن شعر نیمایی بسیار ده در نشریات و مجموعهبا توجه به آثار منتشرش

د اند كه این، خواندک است و عمدتاً شاعرانی در قالب نیمایی شعر مینویسند كه دورۀ میانسالی را سپری كرده

« نیمایی شعر زمانج ما نیستشعر »ای با عنوان ست كه یکی از نگارنددان پیشتر در مقالهموضوع بحث دیگری ا

 ( به آن پرداخته است.4395)

 

 سابقۀ پژوهش

نویسی در اشعار شاعران مورد نظر بطور مشخص و جدادانه، تا كنون پژوهشی انجام نشده در زمینج بررسی ساده

 نویسی در شعر، پژوهشهایی چند صورت درفته است؛ از جمله:است، اما در زمینج ساده

نویسی )سهل و بررسی جریان ساده»نامج كارشناسی ارشد خود با موضوع در پایان( 4344پریا سوری )

نویسی در دهج هشتاد پرداخته و به معرفی مختصر چند به بررسی جریان ساده« نویسی( در شعر دهج هشتادممتنع

عر از آنها بسنده كرده ش شهاب مقربین، سارا محمدی اردهالی و واهه آرمن و ذكر نمونج شاعر از جمله رسول یونان،

نگاهی انتقادی به « نویسی )سهل و ممتنع(نقد زیباشناختی شعر ساده»( در مقالج 4344است. محسن ایزدیار )
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های موفق، نویسی داشته و اغلب نظرات مخالفان این جریان را مطرح كرده است و بجای ارائج نمونهجریان ساده

ای با نامه( ویژه4344« )انشا و نویسنددی»مبنا قرار داده است. مجلج دست به دامان آثار ضعیف شده و آنها را 

های خود را منتشر كرده كه در آن مخالفان و موافقان )بیشتر مخالفان(، دیدداه« نویسی در شعرساده»عنوان 

یادداشت،  های اخیر پرداخته شده و در قالبنویسی در دههاند. در این مجله، بیشتر به جریان سادهمطرح كرده

 ای را به خود اختصای داده است.صفحهوچهلمقاله و دفتگو، نود صفحه از مجلج دویست

 

 روش مطالعه

ای هكه ابتدا به تجمیع داده ای است؛ بطوریروش این پژوهش، تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعج كتابخانه

و شمس لنگرودی و همچنین منایع مربوطه برداری از اشعار جاللی، صالحی خام پژوهش از طریق یادداشت

های این جریان تحلیل و نویسی در شعر سه شاعر مورد بحث را ذیل مؤلفهایم و در ادامه، جریان سادهپرداخته

 ایم.بررسی كرده

 

 بحث و بررسی

ی بنابراین ساددآید، بیشتر بُعد صوری زبان مد نظر است؛ نویسی در شعر سخن به میان میزمانی كه از ساده

ونه را اینگ ناخواه از صورت شعر به معنا هم تسرّی مییابد. با مطالعج شعرهای این جریان، ویژدیهای شعر سادهخواه

درایی میتوان برشمرد: توجه توأمان به زبان و محتوا، درایش به واقعگرایی، تصاویر روزمره، پرهیز از مضمون

اهمیت، پرهیز از زبان فاخر ادبی های به ظاهر بیدیری از سوههن، بهرهسمبولیستی، توجه به زنددی و اصالت آ

دراییهای زبانی و مضمونی دهج ها به شعر بنا به استفادۀ بجا از كلمه، تعدیل افراطكالسیک، اجازۀ ورود تمام واهه

كه مرزی دقیق و مشخص (. البته همج این ویژدیها، كلیّاتی است 44-47: 4344هفتاد، و ساددی در زبان )ایزدیار، 

سته به بندی میتواند برا ترسیم نمیکند كه شعر ساده را از انواع دیگر، از جمله شعر پیچیده متمایز كند و تقسیم

دویی در شعر نیست؛ یعنی میتواند شاعر و مخاطب، متفاوت باشد. باید توجه داشت كه شعر ساده لزوماً مستقیم

شعر در عین ساددی باید فرم داشته باشد، به این معنی »یلی عمیق عرضه شود. شعری با زبان ساده و با تفکر و تخ

كه همج اجزای قطعج كوچک یا بلند را به هم وصل كند؛ ساددی یعنی شما بتوانید در دل امر بدیهی و ساده، 

نویسی هستند كه ایراداتی مثل در طرف دیگر، مخالفان ساده(. 63: 4344)موسوی، « شگفتی كشف كنید

ا، شعر به مردم توسط شاعرنماههای بدیعی و بیانی، تولید شبهانگاری، عاری شدن شعر از آرایهاندیشی و سادهادهس

ل را قبینویسی با محتوای پیچیدۀ روزدار ما و مواردی از این نوشته، عدم ارتباط سادهغلت خوردن شعر به مرز دل

ه هر نویسی این است كمشترک بین موافقان و مخالفان سادهنویسی برمیشمارند. به نظر میرسد نقطج برای ساده

انگاری فرق دارد. این دو دسته، در مبانی نظری و كلّیات این جریان، لوحی و سادهنویسی با سادهدو معتقدند ساده

بیین تست كه با توسّل به آن، به اختالف چندانی ندارند و آنچه سیاه را از سفید تمیز میدهد، نمونج شعرهایی ا

وقتی كه به سخنان »نویسی است ی جریان میپردازند. به قول بهزاد خواجات ی كه اتفاقاً از منتقدان جریان ساده

یک در كلّیات، نامربوط نمیگویند، اما ادر قیاسها و ادلّج هر یک را وجه اثباتی هریک از طرفین دوش میدهیم، هیچ

: 4346)خواجات، « ایمو ضرورت هر دو جریان را نادیده درفتهبدانیم بر فتحی برای ارتش خود، به دمانم نقش 

4.) 
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 معرفی مختصر سه شاعر
الملوک در خیابان پاریس تهران به دنیا آمد. پدر وی ابراهیم جاللی بود و مادرش اشرف 4354بیژن جاللی در سال 

خواهری صادق هدایت است. از  هدایت. خانوادۀ مادری جاللی از خاندان قدیمی هدایت به شمار میرفتند. وی نوۀ

چند ماهی در رشتج فیزیک دانشگاه تهران و چند سالی در رشتج علوم طبیعی دانشگاه تولوز  4334تا  4365سال 

كاره ماند؛ زیرا عالقه به شعر و ادب، مسائل فکری و ادبی و همچنین و پاریس درس خواند، اما همج آنها نیمه

خواندن دور كرد. وی در بازدشت، فه، هنر و ادبیات، او را از انضباط و نظم درس های فلسودذار آزاد در زمینهدشت

در رشتج زبان و ادبیات فرانسوی دانشگاه تهران تحصیل كرد و دورۀ لیسانس را به پایان برد. از بیژن جاللی هفت 

به شعر منثور )سپید(  كتاب شعر در زمان حیاتش و چند كتاب بعد از مردش چاپ شده است. جاللی از همان ابتدا

های كالسیک و نیمایی، از آغاز بر ساددی بوده است. جاللی تحت تأثیر اشعار روی آورده و بدون داشتن تجربه

اروپایی، بویژه فرانسه، به شعرنویسی روی آورد و تقریباً رویج یکسانی را از ابتدا تا آخر كار شاعریش سپری كرد. 

 بر اثر سکتج مغزی در تهران دردذشت. 4379ماه دیوی، كه تمام عمر مجرد زیست، در 

اسبی اردبیل و مادرش فیروزه اهلل متولد شامچهارراه امیریج تهران است؛ پدرش محب 4365عمران صالحی متولد 

آهن بود و به همین خاطر در شهرهای مختلفی مثل پدر عمران صالحی كارمند راه»از مهاجران باكو به ایران است. 

آهن و ایستگاه و قطار، در شعرهای عمران نمودی عینی و پررنگ دارند اند. فضای راهدی كردهن و تبریز زندقم، تهرا

(. صالحی نوشتن را 45: 4349زاده، )ملک« های او را هم به خود اختصای داده استو حتی نام برخی از مجموعه

آغاز كرد و بعدها جزو همکاران آن مجله شد. اولین  4315در سال  پرویز شاپور و بدنبال آشنایی با توفیق مجلج از

ی احمد شاملو چاپ شد. صالحی به سردبیر خوشه)مرگ( در مجلج « عیادت»شعر نیمایی عمران صالحی با نام 

است كه از شعر كالسیک و نیمایی شروع كرد و حتی بعد از نوشتن اشعار سپید، همچنان به  جزو معدود شاعرانی

ای رفتهیکها و نیماییهایش ادامه داد. او تقریباً از ابتدا تا به انتهای كار شاعری، زبان ساده، صمیمی و شستهكالس

بعد از بازدشت از همایش شاعران  4395دارد و تغییرات چندانی در شیوۀ نوشتنش شکل نمیگیرد. وی در تابستان 

 ردذشت.جهان در چین، دچار عارضج قلبی شد و در یازدهم مهرماه د

اولین شعرش،  4314لنگرود است. در سال  4364محمدتقی جواهری دیالنی )محمد شمس لنگرودی( متولد آبان 

چاپ شد. سپس برای تحصیل در رشتج اقتصاد به  امید ایراننامج بود، در هفته نادرپورنادر  كه تقلیدی از اشعار

لیسانس درفت. مدتی به تدریس پرداخت و دو سال هم در  4353مدرسج عالی بازردانی رشت رفت و در سال 

« ار تشنگیرفت»با عنوان  4355اولین دفتر شعرش را در سال كانون پرورش فکری فعالیت كرد. شمس لنگرودی، 

منتشر كرد و از آن پس عالوه بر چاپ چندین مجموعج شعر، به چاپ چند رمان و كتاب پژوهشی هم دست زد كه 

های بعد از انقالب، بطور است. شمس در مجموعه« تاریخ تحلیلی شعر نو»مهمترین اثرش كه باعث شهرت وی شد 

ن بوده یا به تعبیر منتقدانش زبان شاملویی دارد. تأثیر همان زبان است و بیشتر در حال و هوای كهعمده تحت 

اندازی دوباره برای شاعر بود، بتدریج توانست از (، كه پوست4344« )قصیدۀ لبخند چاک چاک»اما پس از كتاب 

تأثیر شاعران دیگر خارج شود و با ساددی و روانی كالم و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. وی قبل از دهج 

ئل اجتماعی و سیاسی را در قالبی نمادین به كار برده و پس از آن، بینشی فلسفی پیدا كرده و همین هفتاد، مسا

امر سبب شده است شعر شمس لنگرودی، با همج صراحت و ساددی، به سمت شعاردونگی پیش نرود. از شمس 

شر شده است. وی های متعددی چاپ شده كه كلیات اشعارش در دو جلد از سوی انتشارات نگاه منتمجموعه

 همچنین در حوزۀ سینما و خواننددی هم تجربیاتی دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1


 654/ نویسی در اشعار بیژن جاللی، عمران صالحی و شمس لنگرودیشناسی سادهبررسی سبک

 

 

 نویسی در اشعار جاللی، صالحی و شمس لنگرودیبررسی ویژگیهای ساده

بندی برای اینکه بررسی مورد نظر انسجام داشته باشد، آن را در سه حوزۀ صوری زبان، محتوایی، و بالغی تقسیم

 هایی از اشعار سه شاعر را قید میکنیم.از توضیحاتی مختصر، نمونهایم كه ذیل هركدام، پس كرده

 

 نویسی در حوزۀ صوری زبانساده

بیان مستقیم: كاربرد بیان مستقیم یکی از مهمترین ویژدیهای شعر ساده محسوب میشود. جمالت بصورت 

برو ه بیشتر با خود كالم روآیند و عمدتاً دارای پیام مشخصی هستند. شعر ساده شعری است كمستقیم و خبری می

خورده، شعر بدون هیچگونه پوششی عرضه میشود. های فاخر و تراشهستیم تا با ادبیات؛ یعنی بجای استفاده از واهه

ای و خالی از ادبیات است امّا در تمام مدّت خواندن شعر ، محاوره، روزمرّهساده ای كامالًبه عبارت دیگر نوشته

بور زن»خواندن شعر هستیم و هرچه به پایان شعر نزدیک میشویم، این امر ملموستر میشود: میدانیم كه در حال 

 وقت هستند / ولیوقت است / و دلها نیز / از اینکه دلی هستند / خوشعسل / از اینکه زنبور عسل است / خوش

وقت ون زنبور عسلی / خوشمن / فقط آنگاه / كه روح خود را در این دنیا / چون دلی میبینم / و فکرم را كه چ

 (.614: 4396)جاللی، « هستم

بیشتر اشعار بیژن جاللی، شامل این ویژدی است مگر آنکه خالفش ثابت شود. در بین انبوه شعرهای بیژن جاللی، 

موارد زیادی هست كه تنها در حد یک جملج حکیمانه، كلمات قصار یا عبارتی شعاردونه، باقی میماند و به شعر 

د نه میشو»بیشتر به چشم میخورد: « شعر سکوت»و « دیدارها»هایی مثل قبیل شعرها در مجموعه. این نمیرسد

 (.614: 4345)جاللی، « فهمید / نه میشود دانست / نه میشود فراموش كرد

 بخاطر نیمایی بودن اكثر اشعار عمران صالحی و در عین حال درایش به ساددی، میتوان این ویژدی را در اشعارش

بلند كه حالت روایی دارند، ادرنه در كل شعر و اشعار نیمه« بچج جوادیه»بوفور مشاهده كرد. در شعرهای بلند مثل 

دویی صالحی، برخالف اشعار بیژن جاللی، عمدتاً اما در بعضی قسمتهای آن میتوان این ویژدی را یافت. مستقیم

های پرنددان هستند / تا من و تو برایشان / دانه: »دارای بار شعری است و دزارۀ سادۀ خبری محسوب نمیشود

 (.44: 4395)صالحی، « كلمات بریزیم / پرنددان هستند / تا من و تو عشق را / فراموش نکنیم

هر چیزی مثل شعر است / حتی »آمیز و كلمات قصار منجر میشود: دویی به جمالت حکمتو داهی این مستقیم

 (.67الف: 4394، )صالحی« عشق / باید خودش بیاید

دویی را دارد؛ با این تفاوت كه در آغاز، زبانش به زبان شمس لنگرودی در تمامی آثارش از ابتدا، ویژدی مستقیم

شده در باغستانی سرد است / روزدار / كه خون به چهرۀ ما میفشاند / دیالسهای سوراخ»سپید معیار نزدیک است: 

 (.554: 4345)شمس لنگرودی، « بادهایش

د میمردی / اما نه / تو بای»تر بیان میشود: رفتهدویی با زبانی شستهرفته صیقل میخورد و مستقیمین زبان رفتها

ت ها / عکسهای مغازهببین چه منزلتی پیدا كرده شعر / رادیوهای وطن نیز شعرهای تو را میخوانند / و روی شیشه

 (.795: 4341)شمس لنگرودی، « اندرا نصب كرده

 «تنها مرددانند / كه خطایی نمیکنند»ته مثل دو شاعر قبلی، در شعر او نیز با جمالت قصار مواجه هستیم: و الب

 (.345: 4345)شمس لنگرودی، 
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ت و پذیر و استفادۀ كم از استعاراچالش و ارتباطساددی تعبیر و بیان یعنی بیانی كم سادگی تعبیر و بیان:

تشبیهات و كنایات مهجور؛ و اینکه عبارت طوری پیچیده نباشد كه رویدادی ساده برای خواننده دنگ شود، بلکه 

ه با تالش اری نبودن، ذهن خوانندای باشد كه در عین تکرانگیز بگونهاستفاده از تعبیرات و تشبیهات بکر، نو و خیال

متعارف به عمق آن نایل شود. این ویژدی در بسیاری از شعرهای جاللی مشاهده میشود. تشبیهات ساده و البته نه 

چالشی میتواند با شعر ارتباط بگیرد. در فرصت زنددی انسان در دنیا  تکراری، و تعبیرات ساده كه خواننده با اندک

شده كه مدت كوتاهی بر روی دلی مینشیند ی و از شهد آن مکیده، نمکیده ی به سمت دل  ای تشبیهبه پروانه

دیگری میرود؛ یعنی عمر انسان نه به پروانه، كه به پرواز یک پروانه بین دو دل مانند شده است. دنیا همچنان 

آمد شدن تو اندرین عالم : »آیند و میروند. شعر جاللی، یادآور یک رباعی از خیام استپایدار است و انسانها می

ای است كه پروانه مهلت جهان / مهلتی(. »93: 4374)به نقل از فوالدوند، « چیست؟ / آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

)جاللی،  «پایان / مینماید/ از دلی برمیخیزد / تا بر دلی دیگر / بنشیند / ولی عمر جهان چه طوالنی / و درد چه بی

4395 :74.) 

درختی هست / و نه تلّ خاكی / در شهر نمیتوان زیست / چون در شهر / نمیتوان دریست / نه تک»یگر: نمونج د

 (.649: 4344)جاللی، « جایی برای دریستن / نیست

بخاطر نیمایی بودن اكثر اشعار عمران صالحی، و در عین حال درایش به ساددی، میتوان این ویژدی را در اشعارش 

دویی صالحی، برخالف اشعار بیژن جاللی، عمدتاً دارای بار شعری است و صرفاً یک ستقیمبوفور مشاهده كرد. م

آمد / از آستانج دیوار، میخ را بکنم / چراكه طفل تو / طفل ملول تو دلم نمی»دزارۀ سادۀ خبری محسوب نمیشود: 

 (.45ب: 4394)صالحی، « میخواست / لباس یاد پدر را از آن بیاوزید

حاوی روایتی روان و عمدتاً خطی است و در پایان وقتی معلوم میشود كه این حرفها  ر، سطرهایی سادهدر نمونج زی

هیچکس / حق ندارد به شما، »اش میگفته، شعر در تعبیری ساده و روشن، به طنز میرسد: را چوپان خطاب به دلّه

« فت!. / حرفهاییست كه با دلج خود، چوپان داز دل نازكتر، حرفی بزند / میتوانید حتی / از سگ دله شکایت بکنید

 (39ب: 4394)صالحی، 

دویا شمس لنگرود خود نیز میداند با تعبیرات ساده دارد معشوقش را ستایش میکند. نوعی اقرار به ساددی در 

 برای ستایش تو /»های اطراف با خلق لحظات و تعبیرات زیبا در عین ساددی: زنددی و شعر؛ استفاده از پدیده

ریزه همین كلمات روزمره كافی است / همین كه كجا میروی، دلتنگم / برای ستایش تو / همین دِل و سنگ

 (.444: 4345)شمس لنگرودی، « كافیست / تا از تو بتی بسازم

سر و كفشدوزک را برای توصیف معشوق، در شعر عاشقانه به كار میبرد: بهای دیگر كه ویژدیهای ظاهری شانهنمونه

سر تاجش را به زمین میگذارد / كه تو شهبانوی كوهستانها شوی / كفشدوزكها خالهای سیاهشان را / برای بههشان»

 (.544)همان: « دردنبند تو در بارانها رها میکنند

یکی از ویژدیهای شعر ساده، كوتاه بودن آن است كه مخاطب میتواند كلّیت متن را در زمان كوتاه، نویسی: كوتاه

مرور كند؛ برخالف شعر بلند، كه عمدتاً با ابهام بیشتری همراه است. ادرچه این به معنی آن نیست كه  چند بار

الزاماً هر شعر كوتاهی ساده است و هر شعر بلندی پیچیده. هر سه شاعر مورد نظر، شعرهای كوتاه بسیاری در میان 

دو شاعر دیگر بیشتر است؛ به عبارت دیگر  نویسی در شعرهای جاللی، به نسبتآثارشان به چشم میخورد. كوتاه

اكثریت اشعار جاللی را شعرهای كوتاه تشکیل میدهند و بندرت از این ویژدی عدول میکند و داهی میتوان در 

شعر »و « روزها»های دوم رسیده است )مثل بعضی اشعار مجموعهاشعاری را یافت كه به صفحج  كتابهایش،
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، شعرها به قدری كوتاهند كه دو «نقش جهان»و « دربارۀ شعر»، «هاروزانه»ی مثل از طرفی در كتابهای«(. سکوت

 شعر، در یک صفحه جای درفته است.

 (544: 4396)جاللی، « اند / برف باریده استدرختان / بردهای سفیدی داده»

 (.43: 4395لی، )جال« آه كه چه آسان میوزد / باد / و چه مشکل میرود همراهش / آنچه بر باد / رفته است»

در دفاتر شعر دو شاعر دیگر، اشعار كوتاه زیادی میتوان یافت بویژه در اشعار شمس لنگرودی كه بعد از دهج هشتاد 

 های فراوانی میتوان مشاهده كرد:های قبلیش، نمونهنویسی، به نسبت مجموعهو درایش به ساده

 (.56: 4396)صالحی،  «آیم / تا صدایم را بشنویفریاد نمیزنم / نزدیکتر می»

 (.46)همان: « شاپورخان میگوید: / ی وقتی كه مست مستم / ی تازه / یک آدم معمولی هستم»

 (.459: 4345)شمس لنگرودی، « ام / میلرزمدر اشتیاق دلی كه نچیده»

 (.734)همان: « نما شده بود زنددیتور پوسیده / تاب این همه صید را نداشت / باید عوضش میکردیم / نخ»

آید كه شاعر در شعرش از زبان محاوره استفاده میکند یعنی نُرم زبان داه پیش میگویی: گویی و مناظرهمحاوره

را میشکند. این اتفاق داه بصورت دیالوگ شخصیتها در شعر صورت میپذیرد. داهی هم در همان زبان معیار، دفتگو 

 میکند كه منجر به ساددی در زبان میشود. را وارد شعر میکند و شعر را به زبان مردم نزدیک

ش بار شنیدنیک ست تا مخاطب با ها بهره جسته است. زبان ترانه، زبان ساددی اصالحی از زبان محاوره، در ترانه

 بتواند با آن ارتباط بگیرد:

ی آی نسیم سحری!  صُب ِ زود / وقتی كه باد / تو كوچه صداش میاد / میرم و فوری درو وا میکنم / داد میزنم: /»

 (.17: 4396)صالحی، « یه دل پاره دارم / چن میخری؟

سارت ای میپرسد: / ی خخبرنگار از پیرمرد خسته»...و در نمونج دیگر كه بر مبنای دفتگو )مناظره( صورت میپذیرد: 

چی؟ / ی عیالمان ای، نه؟ / ی نه قربان / فقط قدری كف و سقف خانه به هم رسیده / ی خسارت جانی مالی هم دیده

ای كه بیرون مانده از خاک / میپرسد: / ی چه احساسی حاال داری برادر؟ / ی مقداری جان سپرده / خبرنگار از كله

 (.44و49الف: 4394)صالحی، « از خوشحالی نمیدانم چه خاكی روی سرم بریزم!

ی انتقال پیام است؛ به همین سبب او ای برادیالوگ، از آنجایی كه از زبان شخصیتها بیان میشود، عمدتاً وسیله

ادر! / من م»زبانی ساده را در پیش میگیرد. از این تکنیک در سینما و ادبیات داستانی هم بوفور استفاده میشود: 

یک ستاره میخواهم/ / ی اینها مال خداست پسرم / تو باید ساكت بنشینی. / ی مادر! / میخواهم سوار قایقی بشوم / 

ساعت دیگر خدا میداند كه چه طوفانی خواهد ا بگردم. / ی دریا را اعتباری نیست پسرم / تا نیم و همج دریاها ر

 (.446: 4345)شمس لنگرودی، « شد

راتش ها و خاطشمس از روش دفتگو بهره میگیرد و به سبب تعلق خاطری كه به مادرش دارد ی آنگونه كه از مصاحبه

دیری از ماه و پرنده و من )پسر(؛ یالوگ برقرارشده بین پسر و مادر و بهرهآید ی نقش مادر پررنگ مینماید. دبرمی

مادر! / من، ماه یا -»و ارتباطی كه بین اینها و در مقایسه با هم شکل میگیرد، به شعری ساده اما زیبا مینجامد: 

ماه را ببین چگونه -. / ایم و ببین پرنده چه آوازی میخواندپیداست پسرم / درسنه-پرنده / كدام را میخواهی؟ / 

 (.155: 4341)شمس لنگرودی، « پسرم! روشن كرده جای پرنده را ببینیم-زمین را روشن كرده مادر! / 

است با روایت اول شخص مفرد بدون حضور طرف دیگری كه جریان دفتگو را شکل  شعر بیژن جاللی عمدتاً شعری

ن میگوید و به علت عدم استفاده از دفتگو در شعرش، از خودش سخبدهد. شاعر در اشعارش از درون خویش و با 

 زبان محاوره هم بهره نبرده است.
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در زبان »شناس معاصر، میگوید: پاول سیمپسون، سبکها: استفاده از كلمات مأنوس و كاربردِ بجای تمام واژه

: 4346)فتوحی، « چیزی كه ذاتاً یا منحصراً ادبی باشد وجود ندارد و مفهوم زبان ادبی یک توهم و افسانه است

تقسیم میشدند و بویژه در ادبیات كالسیک، این ها به دو دستج شعری و غیرشعری (. ادرچه پیشتر، واهه47

با ظهور شعر نو به نوعی منتفی شد. این ویژدی هم از مواردی  ور كلی وجود داشت، اما این جریان،بندی بطتقسیم

ست كه بوفور در اشعار جاللی یافت میشود. در نمونج ذیل، شاعر از تمام كلماتی كه شاید به ظاهر شاعرانه نباشد ا

ام / مانع از این ن سهروردی شمالی / دیدهای / كه دیروز در خیابادربج درسنهبچه»در شعرش بهره جسته است: 

شنبه / شعری انتخاب كنم / او را میبینم كه در حاشیج سیمانی / جوی آب / كمک میشد كه برای شما عصر پنج

 «میخواهد / الغر، كثیف، درسنه / دلم میخواست كسی صدای او را / میشنید / ولی هیچکس صدای او را / نمیشنود

 (.615: 4345)جاللی، 

واهدانی محدودتر است؛ شاید علت این امر ناشی از آن باشد كه  در اشعار جاللی، نسبت به دو شاعر دیگر، دایرۀ

موضوعات و مضامین شعر وی نیز دسترده نیست، بویژه آنکه در اشعارش تقریباً به مسائل اجتماعی نمیپردازد و 

لق به این حوزه هستند بگیرد. به بیان دیگر ادرچه ممکن همین نکته میتواند جلوِ ورود انبوهی از كلماتی را كه متع

وای شعرش، ها و محتتری یافته باشد، اما در اندیشهرفتهاست اشعار جاللی، به نسبت دفتر اولش بتدریج زبان شسته

 شمامن چون روباه دزد / كه از سوراخ مرغدانی فرار میکند / از شما / از خانج »تفاوت چشمگیری مشاهده نمیشود: 

، )جاللی« مرغی از خانج خود / همراه برداشته باشمآنکه مرغی از خانج شما / یا تخمام بی/ و از سایج خودم / دریخته

4396 :646.) 

ها دارد و بساددی آنها را در شعرش وارد كرده تا كلمات از هر قسمی، در عمران صالحی برخورد راحتی با واهه

های دلخواهش ندارد، حتی ادر ضرورت قافیه ایجاب كند تا ابایی از آوردن واههشعرهای او راه یافته باشند. او 

من دلم میخواهد راه خودم را بروم / برخالف جهت و سمت فلش / »در شعرش قرار بگیرد:  «وللش»ای مثل كلمه

 (.445: 4396)صالحی، « خیالش، وللش!این میان اما شعر / بی

از صالحی است كه كل شعر را با همین زبان و بیان نوشته است. در این « ادیهبچج جو»عبارات فوق بخشی از شعر 

به كار رفته است تا شاعر بتواند حق مطلب را ادا كند و آنچه را خود حس « پِهن»و « شاش»شعر، كلمج نامتعارف 

رط شادمانی / از ف»انجام داده است: « ای مرز پردهر»كرده، به مخاطب منتقل كند. كاری كه فروغ هم در شعر 

با اشتیاق، ششصد و هفتاد و هشت بار هوا را كه از غبار پِهن / و بوی خاكروبه و ادرار، منقبض  رفتم كنار پنجره،

 (.343: 4344)فرخزاد، « شده بود / درون سینه فرو دادم

/ بیدار میشوند /  آباد است / و مردم محلج من هر صبح / با بوی خونكشتارداه / در آخر جوادیه / این سوی نازی»

 (.31: 4396)صالحی، « خود را میگیرد در بوی تند شاش و پهن / اینجا بهار بینی

اخیر بر اثر تمركزش مند است و این رویّه در دو دهج ای در اشعارش بهرهشمس لنگرودی از دایرۀ واهدانی دسترده

سوراخی كه زمستانهای زیادی پاهاشان را / درم اند / مثل چکمج از یادم برده»نویسی، بیشتر هم میشود: بر ساده

 (.453: 4345)شمس لنگرودی، « یافته / تعطیالت خوش كودكیام / دل سرخی مجروح / رؤیاهای تحققكرده

)همان:  «پیراهن خونینت بازدشت / با یک سکج پنج ریالی / كه میخواستی / به من تلفن كنی»ای دیگر: نمونه

447.) 

های شعرهای ساده، قرار درفتن یکی از مشخصهی جمله به یکدیگر و عدم حذف فعل: اصل نزدیکی اجزای

هر جزء جمله در جای خودش است و معموالً نهاد جمله در آغاز و فعل در پایان است و این كار باعث میشود متن، 
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یرتر شاعر دیگر چشمگ به دور از پیچیددی با مخاطب ارتباط برقرار كند. این ویژدی در اشعار جاللی، نسبت به دو

، )جاللی« بگذار تا پیش از مرگ / تو را نامیده باشم / و نام تو چون دلی / بر خاک این دل / رسته باشد»است: 

4354 :36.) 

كلید اتاق را / در دست میگیرم / برّاق و نسبتاً سنگین است / آن را دوستانه لمس میکنم »ای دیگر از جاللی: نمونه

 (.575: 4394)جاللی، « با هم / دوست هستیم / چهل سال است كه

 هایی از صالحی و شمس:و نمونه

هایش را مرور میکند / باغی / در خوشج انگوری عبور میکند / قندیلی / كوچه را پر از نور میکند ای / خاطرهآینه»

 (.65: 4395)صالحی، « / كلمات از رفتار بازمیمانند / اشارات و اشیا / به رقص برمیخیزند

داهی صدای زیبایی / در مرداب فراموشی میروید / تنهایی با دستی لرزان صدا را / میچیند و میبوید / و آن را در »

 (.45الف: 4394)صالحی، « دلدانی میگذارد

ام / آدمها و پرنددانی كه به الفاظی غریب ام / روزداری رؤیاهایی عجیب دیدهام / به جانب هیچ رفتههیچ بوده»

ترین ه سادهصدایی كگفتند / بارانی كه بر سنگها میبارید / و كسانی از رازی سخن میگفتند / و پرندۀ بیسخن می

 (.475: 4345)شمس لنگرودی، « طعامش من بودم / منتظرم ایستاده بود

شمس )« بسته از این دنیا خواهم رفت. / او را میشناسمبسته به دنیا آمدم / با چشم باز نگاهش كردم / چشمچشم»

 (.335: 4341لنگرودی، 

كه  ای است كه مخاطب را جذب متن میکند؛ بطوریشروع اشعار بگونهزننده: شروع مؤثر، جالب توجه و ضربه

نشده، رها نکند. شاعر در همان ابتدا مثل آغاز بعضی فیلمها، دوست دارد شعر را تا آخر بخواند و متن را تمام

 یکباره به بیان احساس گیركننده و در عین حال مؤثر است؛ به عبارت دیگر بهآورد كه غافلعباراتی در شعر می

خواننده با شعر را تسهیل میکند. شروع این قبیل  خود یا تبیین مفهوم مورد نظرش پرداخته و به نوعی ارتباط

 شعرها با اعجابی داه آمیخته با پارادوكس همراه است.

سخن میگوید كه ممکن است برای مخاطب شعر « زیبایی فراوانی مرگ»در نمونج ذیل، شاعر در آغاز شعر، از 

عجیب و در عین حال جذاب باشد. این نوع شروع، خواننده را مجاب میکند مشتاقانه شعر را ادامه بدهد و به 

همه برگ خزانی كه / فراوانی مرگ / چه زیباست / این»جمالت بعدی، كه در تکمیل این آغاز مؤثر است، برسد: 

 (.699: 4395)جاللی، « وی زمین ریخته استر

ای است / و دنیای من در از روی نادانی / خورشید را بلعیدم / و پنداشتم كه میوۀ رسیده»ای دیگر از جاللی: نمونه

 (.499: 4344)جاللی، « تاریکی فرورفت...

است. در ادامج شعر، عباراتی  ست كه ابهام طنزآمیزی در آن به كار رفتهای ادر شعری از صالحی، شروع بگونه

آیند / وقتی كه میروند / می»است كه عنوان شعر هم همان است: « موج»آید كه مشخص میشود در توصیف می

ی، )صالح« افشانند / صدفها را چون لبخندآیند / میروند / و جای پاها را میپوشانند / و بر ساحل میوقتی كه می

 (.454الف: 4394

صالحی، وی با طنز تلخی، رسیدن به آزادی را ناممکن تلقی میکند و در پایان، مصرعی از حافظ،  در شعری دیگر از

یاد آزادی / مثل خندیدن در مسجد / مثل می خوردن در روز عزاست! / آه، ای آزادی! / حافظم، »وام میگیرد: 

 (.71ب: 4394)صالحی، « دیدن روی تو و دادن جان، مطلب ماست»حافظ تو / 
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ای استفاده كرده كه در نگاه اول عجیب مینماید. او در سطر بعدی، كه ر شروع یکی از اشعارش، از دزارهشمس د

معلوم میشود شعری عاشقانه است، اختراع الفبا را به هدف نوشتن نام معشوق قلمداد میکند، همینطور اعداد را 

الفبا برای سخن دفتن نیست / برای »راه است: برای درج زادروز او. در كل، این ویژدی داه با نوعی حسن تعلیل هم

: 4345)شمس لنگرودی، « نوشتن نام توست / اعداد / پیش از تولد تو به صف ایستادند / تا زادروز تو را بدانند

433.) 

ای دیگر، شعر با یک دزارۀ خبری، كه به نظر میرسد روی خط خبردزاریها منتشر شده، آغاز میشود. خودِ در نمونه

 ، تناقض به شعر«كردن قاتالنآزادیخواه تلقی »روع، جذابیت الزم را برای متن ایجاد میکند و در ادامه، با این ش

. اند / آزادیخواهند / قاتالنمعاون كرزای را كشته»تزریق میشود و عبارت خبری در مقام یک اثر ادبی حلول میکند: 

مان اند، / حاكاند / پسران خیابانی را كشتهتانی را كشتهاند / كودكان دبس/ بیست سال / آزادانه زنان را كشته

 (.745)همان: « شده / آزادیخواهند، آزادیخواهند / قاتالنسرنگون

داهی پایان شعر به شکل غافلگیركننده و مؤثری عمل میکند كه محصول بندی مؤثر و غافلگیركننده: پایان

در پایان یک رباعی، كه خواننده را غافلگیر میکند و ضربج  بندی جذابضمیر ناخوآداه شاعر است. مثل یک پایان

بسیاری از شعرهای جاللی به »الزم را جهت تأثیر شعر بر او وارد میکند و داه با طنز تلخی میتواند همراه باشد. 

بندی پایان درای دارد. اغلب با منطق نثر آغاز میکند، اما به ناداه شکلی آغاز میشوند كه انگار شاعر قصد نوشتن نامه

، )نوذری« با شگردی كه تنها محصول نبوغ ناخودآداه شاعر است، كل متن به نفع شعری كامل، سامان مییابد

تا در دورترین نقاط زمین / بدبختی چون كرمی ریشج امید را میخورد / و شب چون آب سیاهی / (. »414 :4399

مع خاموش / تهی آسمان را ورانداز میکند / من هردز فریادهای كمک را خفه میکند / تا چشمان نگرانی چون ش

 (.451: 4354)جاللی، « روی سعادت را نخواهم دید / خدایا من و تو چه در شب وحشتناكی همسفر هستیم

شدن تعبیر كرده است. سپس با آوردن ای دیگر، شاعر در پایان شعر، ریختن برگ درختان را به لخت در نمونه

ت، و پیراهن سفیدی كه زمستان به تنش میکند، او را به عروسی تشبیه كرده كه باید به برای درخ« زیبا»صفت 

ای درخت سبز / پاییز آمده / و لخت خواهی شد / ای درخت زیبا »حجله برود و زیر برف سنگین زمستان بخوابد: 

 (.444: 4395)جاللی، « / به حجلج شبهای برفی زمستان / خواهی رفت

های صالحی، بویژه شعرهای نیمایی، اهمیت خاصی دارد و بخاطر وجود طنز در بسیاری از اشعار بندی در شعرپایان

او، آن اتفاق و ضربج نهایی در پایان شعر رخ میدهد. عمدۀ شعرهای نیمایی صالحی كه حالت روایی دارد، در پایان، 

بیماری كه در حال احتضار است و  طنز تلخی دارد از زبان« عیادت»با غافلگیری همراه است. پایان شعر معروف 

هایم م / بچهاتودۀ زشتی كریهی شده»آیند: ها بخاطر او به بیمارستان نمیكنندهای كه حتی عیادتمستأصل؛ بگونه

 (.454: 4396)صالحی، « آیند!از من میترسند / آشنایانم نیز / به مالقات پرستار جوان می

دم و حوا دارد، پایان شعر به قدری جذاب، طنزآمیز و رمانتیک است كه در شعری كوتاه، كه تلمیحی به ماجرای آ

ای هم شده، غم غمگین آدم را، كه از بهشت سقوط خواننده را نادزیر به خنده وامیدارد؛ بطوری كه برای لحظه

 كرد، فراموش كرده و به دوشج لبانش لبخندی میدود. عبارت پایانی شعر، بقدری جذاب مینماید كه یکی از

به  آدم»نگارنددان مقالج حاضر، عنوان كتابی را كه دربارۀ عمران صالحی تألیف كرده، همین جمله قرار داده است: 

 (.54)همان: « جرم خوردن دندم با حوا / شد رانده از بهشت / اما چه غم / حوّا خودش بهشت است
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بار بجای زیبایی درخت، به وتسکی، این ای از اشعار شمس، شاعر به روشنی و وضوح، با ایجاد فضای دردر نمونه

درخت ساكت من! / میشناسمت... / زمستان نزدیک است / و ما به هیزمتان / بیش از زیبایی »هیزم او چشم دارد: 

 (.756: 4341)شمس لنگرودی، « تو محتاجیم

روشناییت به كسانی  وقتی شاعر با ماه سخن میگوید، او را شماتت میکند كه چرا در مواقعی، در شعری دیگر،

زاری كن / برو / تاریکی بهتر / از نوری  برو ماه / برو به دو زانو بنشین،»...اند: كمک كرده كه انسانها را از بین برده

 (.993)همان: « كه اتاق فرانکو را روشن میکند

 

 حوزۀ بالغی 

است و در شعر كالسیک و شعر نو، این ویژدی از عناصر مهم شکلگیری شعر و در اینجا شعر ساده نما: متناقض

 كننده در منجر شدن اثر به شعر دارد. در شعر ساده یکی از ابزار شاعران مورد بحث، استفادههمواره نقشی تعیین

 كاررفته در آثار شاعران موردنظر:نمای بههایی از متناقضاز این آرایج بدیعی است. اینک نمونه

 (.543: 4396)جاللی، « سه با هم / و هر سه تنها / هستیم من و فنجان چایی / و نعلبکی / هر»

 (79: 4345)جاللی، « از پشت دود سیگاری / كه نمیکشم / جهان را مینگرم كه به هوا / میرود»

صالحی در شعر ذیل با تعریضی به روزدار جنگ و بمباران، كه باعث مرگ انسانها شده است، تناقضی خلق میکند. 

میزد »، دارای پارادوكس است اما این نکته در جملج پایانی، كلیتر و پررنگتر جلوه میکند: كل شعر در هر دزاره

سواری كه سر نداشت / مرغی / در باد میپرید ولی بال و پر نداشت / طفلی / از نسل ای دوچرخهركاب / در كوچه

یخواند / در حال سجده شیر خشک / خون میمکید / از مرگ مادرش / طفلک خبر نداشت / مردی نماز وحشت م

 (.464: 4396)صالحی، « ماند و سر از خاک برنداشت / توپ و مسلسل و تانک / دیگر اثر نداشت!

 (.43الف: 4394)صالحی، « آورمهمه / از تو / به تو پناه میمیهراسم از تو / با این»ای دیگر: و نمونه

)شمس  «ور / سركشیده نگاه میکند / نگاه میکنددنجشک ك»نما بساددی رخ میدهد: در اشعار شمس هم، متناقض

 (.551: 4345لنگرودی، 

 (.754)همان: « پر / به بام تو میپرمسر / خواب تو را میبینم / بیبی»

ر هم قرار شده كنازبان شعر از حیاتی برخوردار است كه با نسبتهایی تعریفدر شعر:  آن كلمه و نقش همنشینی

مترین اصول شعر ساده است كه توجه و مهارت عمل به آن، منجر به تولد شعر از میان اند. این یکی از مهدرفته

پاافتاده و غیرشاعرانه میتواند باعث ایجاد عبارات و جمالت ساده میشود. در واقع تعبیج درست و بجای كلمات پیش

 فق شده است، همنشینیشعر شود. این مرز میان خبرنویسی و شعرنویسی است. آنچه باعث اتفاق شعر ساده و مو

ای در شعر مینشیند و با كلمات دیگر تناسب درست كلمات در كنار یکدیگر است؛ همچنین كلمه داهی بگونه

ای از این نقش را در شعر، آرایج ایهام تناسب بخش عمده ایجاد میکند كه معانی دیگری به ذهن متبادر میشود.

 بازی میکند.

باعث شده سوختن خورشید، بُعد دیگری پیدا كند و عالوه بر یافتن جنبج « تب» در شعر زیر از جاللی، آمدن كلمج

بها را میبینم / كه مرگ آ»بخشی(، از كالم عادی عدول كرده و به سطری درخشان تبدیل شده است: انسانی )جان

 (.665: 4344)جاللی، « هراسناک به هر سو میدوند / و مرگ خورشید را میبینم / كه در تب خود میسوزد...

بست محکمی به بند سوم شعر داده است. خرچنگ و، چفت«خرچنگ»استفاده از واهۀ « عیادت»در شعر معروف 

در لغت به معنای سرطان است و دذشته از این معنی، تصور حركت دردناک یک خرچنگ در درون بدن بیمار و 
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ا میکاود / خوب میدانم من / كه تهی خواهم در تنم خرچنگیست / كه مر»درد شدید آن را به ذهن متبادر میکند: 

 (.46: 4396)صالحی، « شد / و فروخواهم ریخت

بعد جدیدی به شعر داده است و تور و پروانه یادآور تور دردشگری « تور، پروانه و لغو»در سطر آخر شعر زیر، كلمات 

 پروانه میتوانست»تلقی میشود: « گمر»و مجوز است. لغو در اینجا به معنای باطل شدن، كار بیهوده و در نهایت 

/ چون دفتری دشوده شود روی هر دلی / دل نیز میتوانست / پروانه را بخواند / این دفتر دشوده به روی نسیم و 

 (.444)همان: « داشت / ناداه / توری فرود آمد و پروانه لغو شد باغ / از عشق و از طلب / شعر و حکایتی

 ،«زیر و بم»دادن نوع صدا و معنای كنایی عبارت بطور مشخص عالوه بر نشان « بم»در شعری از شمس، كلمج 

 با بسطامی« بم»ای چشم از جهان فروبست. یادآور شهری است كه ایرج بسطامی در آن زنددی میکرد و در زلزله

طامی را ایرج بسبکُش / برادر من بکش / پیش از آنکه زلزله سبقت بگیرد / »و زلزله، ایهام تناسب ایجاد میکند: 

نگرودی، )شمس ل« بکش / تو اشرف مخلوقاتی و بیش از زلزله مستحقی / خانج بسطامی را در بمبارانت زیر و بم كن

4345 :734.) 

ه ، دذشته از اشاره ب«دل»با همنشینی « شیر»در شعری دیگر، نقش ایهام تناسب و تبادر پررنگتر است. كلمج 

به ذهن متبادر میکند ی شعر را از بُعد سطحی « حیاط»ی كه « حیات»و كلمج  رنگ، یادآور شیر )حیوان( نیز هست

، به زنددی بر آب )ناپایدار( هم تعریضی میزند و شعر را چندوجهی میکند: «زدهحیات آب»عبور داده و تركیب 

 (.499)همان: « زده را / جارو میکندرنگ / حیات آببانوی سالخورده / با دل شیری»

 

 ییحوزۀ محتوا

استفاده از تصاویر معمول روزمرّه نیز باعث میشود شعر، توجه به زندگی روزمره و كاربست تصاویر ملموس: 

ساده و به دور از پیچیددی باشد. در این شعرها زنددی جریان دارد و شاعر، روایتگر آنهاست. وقتی مخاطب با این 

بارها آن تصاویر را دیده و از كنارش رد شده است  قبیل شعرها مواجه میشود، در نظرش آشنا جلوه میکند؛ چراكه

 ای به آنها میکند.بار نگاه و توجه دوبارهو این 

در شعرهای بیژن جاللی، زنددی جریان دارد؛ سکوت و نه سکون، و حركتی همواره زنددی را فریاد میزند و این 

ای / كه باالی دال / ای / چون نقطهنشانهای / تو برای من شده»اتفاق، همواره با تصاویری ملموس همراه است: 

« ای از شب / در روز روشنای / نشانهای از دیوار / كه دچ آن ریخته / است / تو برای من شدهمیگذارند / یا تکه

 (.117: 4344)جاللی، 

ای : »یستیوار به هستی و نبا نگاهی خیام در شعر ذیل، تصویری ملموس از زنددی هرروزۀ انسان مشاهده میکنیم

ساعت دیواری / نُه بار زنگ میزند / فردا (: »55: 4374)به نقل از فوالدوند، « بس كه نباشیم و جهان خواهد بود...

فردا و همیشه / نه بار زنگ خواهد زد / آنگاه نیز كه تو دیگر نیستی / و ساعتی نیست / و صدایی نیز نخواهد و پس

 (.499: 4394)جاللی، « بود

وسازهایی كه باعث از بین رفتن حیاطهای بزرگ با است تلخ به بلند شدن دیوارها و ساخت ایاشاره نمونج زیر،

ر / ها پشت حصامیوه»هایشان با سركشی در كوچه، سهمی هم نصیب عابر پیاده میکردند: درختانی كه داه شاخه

یعتر میسازند / تا مبادا درخت توتی آواز میخوانند / به شیرینی / حکایت همچنان باغیست / كه حصارهایش را وس

 (.47: 4395)صالحی، « ای شیرین / رهگذری خسته را دریابد.../ به دانه
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خانج ما پیر است / روی »های مختلف: آید به دونهو توصیفی از فقر كه همچنان همپای جوامع بشری پیش می

، )صالحی« آیداز از خانج همسایج ما / بوی غذا میدیوار حیاط / آجرها، لق شده میفتند / مثل دندانهای پوسیده. / ب

 (.35ب: 4394

ها میچربد كه در نمونج ذیل، تصویر ملموس شعر صبغج اجتماعی شعرهای شمس در بیشتر موارد، بر دیگر زمینه

ایستی / و فرصت سخن از آزادی ناتمام است / وقتی كه در صف نان می»مند شده است: از بعد اجتماعی بهره

 (.146: 4345)شمس لنگرودی، « دیری / از دست میرودرأی

های شب / چراغ روشن پاركها / و باران شبانه را دوست دارم / نیمه»آید و میرود: و تصویری كه مکرر و سریع می

 (.473)همان: « ماشینی كه دور میشود / به سرعت زنددی

ز نگری در شعر باعث میشود خواننده ادازد. جزئیدویی، به جزئیات میپرشاعر بجای پرداختن به كلینگری: جزئی

ز كلیات شعر ا»انداز تجربج شاعر و با مشاهدۀ جزئیات، به موضوع شعر نگریسته و شعر برایش ملموستر باشد. چشم

شروع نمیشود، بلکه با جزئیات سروكار دارد ولی ممکن است پس از ارائج جزئیات، موضوعی عمومی یا حقیقتی 

بافی دربارۀ مجردات و حتی دربارۀ اجتماع كند. حرف زدن از مرگ و زیبایی و عشقی كلی، و كلی جهانی را عرضه

 (.347: 4317)براهنی، « و سرنوشت بشر و طبیعت، كار شاعر نیست

برق برای بار سوم / رفت / چراغ نفتی روشن را / روی دیوان فرخی سیستانی / دذاشتم / و خوشحال شدم از اینکه »

 (.655: 4395)جاللی، « ده است / و پهلوی من است/ فرخی زن

با پرداختن به روز و تاریخ ایجاد میشود. ثبت آن لحظات و انتقال حس لحظه و تجربج شاعرانه  نگریداهی جزئی

 شعر زیر از صالحی و شمس لنگرودی اتفاق افتاده است:به مخاطب. این ویژدی در دو نمونه 

 جا رقص علف، موج و تالطم / از پنجرهجا همهمج سبزه و دندم / اینک همههمه جا زمزمج دل / اینکاینک همه»

 (.474: 4396)صالحی، « ماه!بر كاغذ من مینگرد ماه / ساعت یک شب / هشتم دی

)شمس « صد و هشتاد و ششدُشامبر زمستان سیآید / حتی / از جیب رُببهار / از هر كجا كه صالح بداند می»

 (.434: 4345لنگرودی، 

درخت را به »و در شعر عاشقانه و معروف عمران، میتوان این حركت از كلیات به سمت جزئیات را مشاهده كرد: 

نام برگ / بهار را به نام دل / ستاره را به نام نور / كوه را به نام سنگ / دل شکفتج مرا به نام عشق / عشق را به نام 

 «.درد / مرا به نام كوچکم صدا بزن!

 لزومی ندارد شیاعر حتماً از یک آبشخور فلسیفی مطرح اسیتفادهاهمیت: های به ظاهر بیگیری از سوژهبهره

ای هرف و تفیکری ناب اندیشیه مند جلوه كند، بلکه در هر اتیفاق سیاده و دذرایی، میتواننماید تا شیعرش اندیشه

ته در اشعار، كاربست موضوعات عادی و به ظاهر كاررفیکی دیگر از دالیل ساددی زبان و تركیبات بهكشیف كرد. 

ا پاافتاده رهای پیشهایی كه شاید در نگاه اول، دارای ارزش شعری نباشند، اما همین پدیدهاهمیّت است؛ سوههبی

 ای به كار میبرد كه به ساددی تبدیل به شعر میشود.شاعر بگونه

هایی را به شعر تبدیل كرده كه شاید در نگاه اول، جایی در هبیژن جاللی در این شیوه، پركار و توانمند است و سوه

پرۀ زیبا / كه برای دوستی با چراغ / به اتاق من ای شب»شعر نداشته باشند. او از عهدۀ كار بخوبی برآمده است: 

 (.664: 4395)جاللی، « ایای / تو برای عمر كوتاهت / چه لباس قشنگی / به بر كردهآمده

هایی از این دست، در اشعارش ای كه به حیوانات و حشرات دارد، توجه و اهمیت دادن به سوهههجاللی با عالق

 فراوان به چشم میخورد:
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آیند برای مردن / ولی از مرگ هراسان هستند هایی / كه از النه بیرون میمن باید كتابی بنویسم / دربارۀ مورچه»

قطرۀ آب / لبج دستشویی / یا از روی سطح صابون آزاد میکنم / تا  / و به هر سو بال میگشایند / و من آنها را از

 (.544: 4394)جاللی، « مردنشان قدری به / تأخیر افتد

اهمیت، ی بیابخشی به اشیا و ایجاد دفتگو بینشان، از سوههدیری از جانتخیل شاعر به او كمک كرده است و با بهره

 ای كنار خیابان به وقت شببه / با هم چه دفتگویی دارند / در جعبههای نوشااین شیشه»شعری ناب ساخته است: 

 (.445و  494: 4396)صالحی، « اند / دربارۀ شراب كهن حرف میزنند/ شاید نشسته

ای دیگر از ماهیهای قرمزی كه بعد از عید، جلوه و اهمیتی ندارند و در سرنوشتی محتوم به مرگ به سر و نمونه

ه دو ماهی در تنگ / كه نمیدانند / بعد از این جشن و سرور / در كدامین استخر / هستی و فقط ماند»میبرند: 

 (.646)همان: « قرمزشان / محو خواهد شد

ط مالیدن ِ شادمانج دستها توس»سوهۀ مورد استفادۀ در شعر زیر، شاید بارها برای خیلیها اتفاق افتاده است؛ اما شاعر 

باد مگس / كه نیش میزند / بیدارت میکند / و دستهایش را پس زنده»است:  را دستمایج شعرش قرار داده« مگس

 (.444 :4345)شمس لنگرودی، « شادمانه به هم میمالد

چه كودكانه انتظار میهمان مرا میکشی دالبی »چیده شده است:  ای كه در تدارک مهمان،و در دفتگو با میوه

« جا خواهی ماندپاره بهِ كوچکی / پارهعتی دیگر / در زیردستیمعصوم! / چه شادمانه در انتظاری / تو كه سا

 (.544)همان:

 با مروری به آثار شاعران این مقاله، میتوان دفت:

نویسی كه نوع آن مختص خودش است. توجه به اشعار وی ست با سبک منحصربفرد در سادهبیژن جاللی شاعری ا

آمیز شعر آن روزدار، كمتر مورد توجه بوده لذا بعد از یک و ابهامسبب فضای سمبلهای اولیج فعالیتش بهدر دهه

های ایدئولوهیک، و همچنین شعر دهج هفتاد و رفتن شعر به سمت پیچیددی، دهج شصت و فروكش كردن اندیشه

ست. انویسی از دهج هشتاد، بیشتر مورد توجه قرار درفته های این دهه با جریان یافتن سادهكارهای جاللی از نیمه

 شدن نقش زبان در اشعار اوست؛ یعنی نه از جمله ایراداتی كه منتقدان بیژن جاللی بر وی میگیرند نادیده درفته

شاعرانه است و نه خودِ زبان، هدف شعر قرار میگیرد و بدون آنکه از نرم عادی خارج شود سعی در تولید شعر دارد. 

انگیزی صرف نمیتواند به شعر منجر شود، چراكه در نثر هم این در چنین شرایطی، حتی استفاده از تصویر یا خیال

عناصر به كار میرود؛ از این رو شعر جاللی، شعری صرفاً محتوادرا به شمار میرود كه با مقداری اندیشه پیوند 

 ثهای او طی نیم قرن شاعری است. دیگر اینکه در بحمیخورد. پرداختن به مرگ، ابدیت، جهان هستی و... دغدغه

نویسی شعر، اشعار او را سهل میدانند اما ممتنع نه؛ چراكه فاقد ادبیتهای الزم برای نایل شدن به این ویژدی ساده

ها و تکنیکهای زبانی الزم برای منجر شدن نها را فاقد آرایهاست. ادرچه در بررسی اشعار بیژن جاللی، بسیاری از آ

انتهای شاعریش یک خط را در پیش درفته است، اما همین تفاوت و به شعر مییابیم و به نظر میرسد از آغاز تا 

بفرد شده است شدۀ شاعر و حاصل پیوند او با جهان هستی، منجر به این زبان ساده، خای و منحصرتمایز درونی

 با امضا و اثر انگشت جاللی در متن كه با نگاهی به مجموعج شعرهای او میتوان پختگی اندیشه و حتی زبانی وی

 را در طول چهار دهج شاعری مشاهده كرد. 

به نظر میرسد زبان و بیان جاللی، به رغم نیم قرن شاعری، یکنواخت بوده و بندرت دچار تغییر، تحول و تطور 

هایی از وی در اواخر حیاتش، بارقه« دربارۀ شعر»و « هاروزانه»زبانی شده است؛ اما نگاهی به اشعار دو كتاب 

)حدود هزار و پانصد شعر « دیدارها»و « نقش جهان»ر آثارش نمایان میسازد. انتشار دو كتاب پیراستگی زبانی د
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سالهای پایانی عمر شاعر كه بعد از مردش منتشر شده( نشانگر تفاوتهایی در نگاه جاللی به دنیای پیرامون و حتی 

با كتابهای اولیج شاعر، بویژه مجموعج  قیاسها، قابل كاررفته در این مجموعهزبانش است؛ یعنی زبان و اندیشج به

آل نویسی و چه خارج از آن، با شعر ایدهنیست. با همج این اوصاف، شعر بیژن جاللی، چه در حوزۀ ساده« روزها»

مقبول امروز، فاصله دارد. تنها امتیاز بیژن جاللی در شعر امروز بویژه شعر ساده، تقدم زمانی در پرداختن به این 

های مختلف توسط شاعران دیگر، تکمیل شده و فرایند كه این شکل زبانی و بیانی، در طی دهه نوع شعر است

 اند.جدیدی را در شعر ساده، عرضه كرده

ست كه با قوالب كالسیک و سپس نیمایی شروع كرد و حتی بعد از نوشتن عمران صالحی جزو معدود شاعرانی ا

ایش ادامه داد. او تقریباً از ابتدا تا آخر شاعری، زبان ساده، صمیمی و اشعار سپید، همچنان به كالسیکها و نیماییه

ای دارد و تغییرات چندانی در شیوۀ نوشتنش شکل نمیگیرد. وی بطور معمول در همج ادوار شاعریش رفتهشسته

كفّج  اش را حفظ میکند. ادر بخواهیم عمران صالحی را در دوو هر قالب و سبکی كه شعر میگوید، زبان ساده

ای كه ورفتهسنگینی میکند. یعنی او با وجود زبان شسته« معنا»ی شعر بسنجیم، كفّج «معنا»و « زبان»ترازوی 

یاد كرد. ساددی « معنامحور»ی شعرش توجّه دارد تا جایی كه میتوان از او با عنوان شاعر «معنا»دارد، همواره به 

ی سریع با مخاطب را رداری از ارزش ادبیی، قدرت برقیراراست كه در عین برخو ایصالحی در اشعارش از دونه

دارد. ممکن است در اشعارش، مسائل پیچیده هم مطرح شود، اما اجرای آن ساده است و خواننده برای ارتباط با 

دیهایی هم در بعضی مورد نمیشود و به لذت متن نایل میگردد؛ بنابراین ادر پیچیدآن دچار زحمت و ابهام بی

دیها را در ذات خودش پنهان كند، نه اینکه آنها ها یا تصویرهای شاعرانه هست، شعر باید آن پیچیدو اندیشهحسها 

را به رخ خواننده بکشد. در مجموع با نگاهی كلّی به شعرهای نوِ صالحی )اغلب نیمایی و تعداد كمی سپید( رویج 

شاعریش مشاهده میشود با تغییرات نامحسوس و استفاده تقریباً ثابتی در ساددی زبان شعری وی از ابتدا تا پایان 

 های مختلف.های جدیدتر در دورهاز واهه

و پس از آن تقسیم میشود. اشعار « نتهایی برای بلبل چوبی»محمد شمس لنگرودی به دو دورۀ پیش از انتشار 

شاعری آرمانگرا و معترض كه  آغازین وی تا مجموعج مورد نظر، كه در اواخر دهج هفتاد منتشر میشود، ما را با

أثیر تزبانی آركائیک دارد، مواجه میسازد. وی به تعبیر منتقدان، متأثّر از زبان شاملو و به دفتج خودش تحت 

درایی میگراید، اما های قرآن قرون چهارم و پنجم است. شمس ادرچه بطور مشخص از دهج هشتاد به سادهترجمه

تأثیر شعرهای آن روزدار، كه عمدتاً حماسی و هج شصت رخ میدهد؛ زمانی كه تحت آرامی و از آغاز داین روند به

در فرایند شکلگیری شاعری « زبانی»در فضای جنگ بود، قرار نمیگیرد. تطوّر، عبور از خراش و رسیدن به تراش 

عد از ست. وی بشبه صورت نمیگیرد؛ همانطور كه در شاعران دیگر نیز به همینگونه ابه اسم شمس لنگرودی، یک

اما  فهمآورد كه به ظاهر ساده و قابل آنکه دو نوع شعر پیچیده و سطحی را كنار میگذارد، به شعری ساده روی می

شدۀ شناسیهای ظریف و نهفته است. شمس در اشعارش به فردیّتی میرسد كه درونیدارای عمق شاعرانگی با زیبایی

از قواعد مشخصی پیروی نمیکند. یعنی نمیتوان بطور مشخص های شخصی است و خود ِاوست و حاصل تجربه

نکاتی را برشمرد كه با رعایت آنها شعری با ویژدیهای شعر شمس لنگرودی نوشت. شعر شمس لنگرودی شبیه 

اشعارش را نویسی در هشتمین دهج زنددیش همچنان ادامه دارد و همچنان در این شیوه، هیچکس نیست و ساده

 اند.توجهی به مطالعج اشعارش درایش پیدا كردهسالهای اخیر، مخاطبان قابل  عرضه میکند و در

 

 گیرینتیجه



 653-673 صص ،94، شماره پیاپی 44، دوره 4156مهر   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 675

با مقایسج كلی شعر سه شاعر، مشخص میشود كه در بین این شاعران، بیژن جاللی روش متفاوتتری نسبت به 

محتوادرایی است و به زبان دیگران در شروع و پرداخت به شعر ساده دارد كه بطور عمده، اشعارش معطوف به 

قرن شاعری، بندرت دچار تغییر زبانی توجه است. اشعار وی در یک خط سیری قرار دارد و در طول نیم شعر، كم

نویسی، هایی چون بیان مستقیم، كوتاهنویسی، معطوف به مؤلفهو فکری شده است. بیشتر اشعار جاللی در ساده

دیری حذف فعل، توجه به زنددی روزمره و كاربست تصاویر ملموس و بهره نزدیکی اجزای اصلی به یکدیگر و عدم

و « در شعر آن كلمه و نقش همنشینی»اهمیت است. وی همچنین به مواردی مانند ظاهر بیهای بهاز سوهه

 بندرت پرداخته است. در سوی دیگر، عمران صالحی و شمس لنگرودی، به تناسب،« دوییدویی و مناظرهمحاوره»

های زبانی و های فراوانی دارند و این نشان میدهد كه آنها به حوزهنویسی نمونهدر ذیل تمامی ویژدیهای ساده

نویسی را از آغاز شاعری تا رفته داشته و سادهاند. عمران صالحی همواره زبانی شستهمحتوایی توأمان توجه داشته

ان شعر او همانند جاللی از ابتدا ساده بوده با این تفاوت كه به انتها در اشعارش میتوان مشاهده كرد. در واقع زب

وی برخالف جاللی، قوالب كالسیک و نیمایی را هم تجربه كرده و كمتر به شعر سپید پرداخته است. شمس 

ی نویسلنگرودی كه تنها فرد در قید حیات در میان این سه شاعر است، باعث رواج و به نوعی رهبری جریان ساده

هشتاد بوده و به نوعی رهبر آن محسوب میشود و به نظر میرسد زبان شعری خود را یافته است و همچنان  در دهج

 های جدیدی برسد.با این زبان شعر میگوید و ممکن است در این مسیر به تجربه

 

  نویسندگان مشاركت

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر عبدالحسین فرزاد  است.شده آزاد اسالمی واحد تهران جنوب استخراج

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان زادهداوود ملکاند. آقای بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

و  هابه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهزاده سركار خانم منصوره ثابتاند. نقش داشته نهایی متن تنظیم

هر سه  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب كه

 .نمایند اعالم دادند،

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 سیفار منابعفهرست 

 .7-41نویسی در شعر، سال چهارم، صص (، ویژۀ ساده4344انشاء و نویسنددی )مجله(، )تابستان 

 شناسی ادبی دانشگاه، نشریج زیبایی«نویسی )سهل و ممتنع(نقد زیباشناختی شعر ساده»(، 4344ایزدیار، محسن، )

 . 35-4، صص 9اراک، شمارۀ 

 تهران: كتاب زمان. (، طال در مس، چاپ دوم،4317رضا، )براهنی، 

، فصلنامج تخصصی «ضعفهای زبانی در اشعار نیمایوشیج»(، 4344محبوبه و میرعابدینی، سیدابوطالب ) بسمل،

 .35 – 53، صص 5( 6شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، )سبک

 (، روزها، تهران، چاپ دوم، تهران: رز.4354جاللی، بیژن، )

 (، تهران: مروارید.4376ی  4375)دزیدۀ شعرهای  (، نقش جهان4394جاللی، بیژن، )

 (. تهران: مروارید.4315ی  4355(، شعر سکوت )دزیدۀ شعرهای منتشرنشدۀ 4396جاللی، بیژن، )

 ها، چاپ سوم، تهران: فرزان روز.(، روزانه4395جاللی، بیژن، )

 (، دیدارها، تهران: مروارید.4345جاللی، بیژن، )

 زینج اشعار بیژن جاللی، چاپ سوم، تهران: مروارید. (، د4344جاللی، بیژن، )

 .4، ی 46آذر  44، روزنامج شرق، «چقدر پیچیده در ساددی»(، 4346خواجات، بهزاد، )

 های سلوک، چاپ ششم، تهران: آداه.(، تازیانه4394شفیعی كدكنی، محمدرضا )

 هران: نگاه.(، مجموعه اشعار )دفتر یکم(، چاپ دوم، ت4345شمس لنگرودی، محمد، )

 (، مجموعه اشعار )دفتر دوم(، تهران: نگاه.4341شمس لنگرودی، محمد، )

 (، دریه در آب، تهران: نیلوفر.4353صالحی، عمران، )

 (، هزار و یک آینه، تهران: سالی.4395صالحی، عمران، )

 (، دزینج اشعار طنزآمیز، تهران: مروارید.4396صالحی، عمران، )

 ها، چاپ دوم، تهران: ثالث.چینسوی نقطهلف(، آن ا4394صالحی، عمران، )

 ب(، در یک زمستان و اشعار دیگر، شیراز: نوید شیراز.4394صالحی، عمران، )

 الف(، در زیر آسمان مزامیر، تهران: امرود.4394صالحی، عمران، )

 نشده(، تهران: مروارید.ب(، پشت دریچج جهان )شعرهای چاپ4394صالحی، عمران، )

 شناسی، چاپ دوم، تهران: سخن.(، سبک4346محمود، ) فتوحی،

 (، دیوان اشعار، به كوشش بهروز جاللی، چاپ نهم، تهران: مروارید.4344فرخزاد، فروغ، )

 شناسی، تهران: الست فردا.(، خیام4374فوالدوند، محمدمهدی، )

شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ی سبک، فصلنامج تخصص«نگاهی تازه به جایگاه نیما در شعر نو»(، 4394مجد، امید )

 .77 – 41، صص 3( 6ادب(، )
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مقاالت همایش (، شعر نیمایی شعر زمانج ما نیست )سفینج عشق: مجموعه4345آذر، رحیم )زاده، داوود و سالمتملک

 یان.پور، صوفیان: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد صوفاز صبا تا نیما(، دردآوری و ویرایش اصغر هادی

، فصلنامج «از خراش زبانی تا تراش زبانی )نگاهی به دو مجموعج شعر از شمس لنگرودی(»(، 4395زاده، داوود، )ملک

 .45-47، صص 44و  45بلم، ش 

آرادمان و  شعر و طنز عمران صالحی(، تهران: (، حوا خودش بهشت است )نگاهی به زنددی،4349زاده، داوود، )ملک

 بلم. آستارا:

، مجلج آزما، «آبادی با حافظ موسوی(یک سوءتفاهم )دفتگوی مهسا نظام حرفهایی دربارۀ»(، 4344ی، حافظ، )موسو

 .66-65، صص 97فروردین، شمارۀ 

 سرایی )سیری در شعر كوتاه معاصر(، تهران: ققنوس.(، كوته4399نوذری، سیروس، )
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