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 چکیده  

در میان  است کهادبی  نوپديد مقولة يک (Poetic Current)شعری جريان اصطالح 

جريان "مقصود از  .وجود ندارد اصطالح معادلی از برای اين نیز اصطالحات و نقد ادبی اروپايی

 و صاحبنظران روهی از شاعرانهای فکری و اصول مشترک گای از انديشه: مجموعه"شعری

دی پیش روی شعر و شاعران ، راهکار جديخاص خودشان مانیفستبیانیه يا  هاست که با ارئ

، با "مکتب ادبی"و  "سبک ادبی"، علیرغم مشابهت با مقوالت "جريان شعری"دهند. قرار می

 هر کدام از اينها متفاوت است.

چیست  "یشعرجريان "که:  هداين دست پاسخ دبه سواالتی از  مقاله اين است که اهداف کلی

از آغاز  دارد؟ "مکتب ادبی"و  "سبک ادبی"چه تفاوتها و تشابهاتی با اصطالحات مشابه مثل و 

 پیدايش جريانهای شعری تاکنون، کدام جريانهای شعری در ادبیات ايران، پا گرفته است؟ 

رفی اجمالی آنها، در راستای اهداف همچنین نیم نگاهی بجريانهای شعری از آغاز تا کنون و مع

 اين مقاله قرار دارد.
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 مقدمه

های نوظهور و از برساختهای نوبنیاد در از پديده (Poetic current) "یشعرجريان "مقولة 

در میان صاحبنظران و  "جريان شعری"اصطالح  ادبیات معاصر فارسی است. تاريخ طرح و کاربرد

، برای 2531قبل از سال " است. 2531پژوهشگران، متعلق به چهل و دو سال قبل يعنی سال 

 (group)،"دسته" ،(method) شیوه"[، کلماتی مثل يا شعری بیان گرايشهای مختلف ]ادبی

 2531در سال ( 9 - 6ص)شیوه نو و کهن در شعر معاصر،  بکار میرفت.  (group)"گروه"و  

را برای توصیف  "جريان"منوچهر آتشی و اسماعیل خويی اولین کسانی بودند که اصطالح 

در آن سال منوچهر آتشی، شاعر معاصر در  گرايشهای شعری در مصاحبه خود بکار بردند.

صر آقای خويی! آيا به جريانهای شعری معا"مصاحبه و مباحثه با اسماعیل خويی از او میپرسد: 

از نوع اين سوال و جواب، معلوم میشود که منظور  (.12ص )از شعر گفتن،  "توجه کافی داريد؟

ای خاصی از شاعران با ويژگیهای خاص مشترک در وهه، گر"جريانهای شعری معاصر" ايشان از

اسماعیل خويی در اثنای گفتگوهايش  ،باز هم 2531قرن حاضر میباشد. دو سال بعد، در سال 

ياد  "جريانهای شعری"از گرايشهای متفاوت شعر معاصر تحت عنوان  ،صغر ضرابیبا علی ا

)جدال با  "جريانهای شعری معاصر... همچنان ادامه دارند و پیش میروند."میکند و میگويد: 

جريان "حمید زرين کوب، اصطالح  2531سه سال بعد از آن تاريخ در سال (. 11صمدعی، 

دار تدريس عهده ،از چند سال پیش  که در دانشگاه فردوسی"د:را بکار میبرد و میگوي "ادبی

يادداشتهايی در زمینه شعر و نثر معاصر ايران  بودم، به تهیه "جريانهای ادبی معاصر"واحد 

 ( 1ص)چشم انداز شعر نو فارسی،  "پرداختم.

مشترک شعری و قواعد ای از اصول مجموعه (Poetic Currenمنظور از جريان شعری ) 

اوال روند کلی حاکم بر شعر زمان و  که شعرا و صاحبنظران عرصه شعر و ادب استوهی از گر

بخشی از آن را به چالش میکشند. در ثانی در اين صدد هستند که بزعم خودشان با ارائه 

رای زدودن کهنگیها از سیمای شعر روزگار، راه نوينی پیشنهاد بمرامنامه و مانیفست خاصی، 

ستا اکثريت قريب به اتفاق بنیانگذاران جريانهای شعری در ايران تحت تاثیر کنند. در اين را

البته در مفهوم – (literary style) سبک شعریاند. در تعريف مکاتب ادبی اروپا قرار گرفته

مجموعه ويژگیهای مشترک شاعران  بايد گفت کهنیز  -ای يا جغرافیايی سبک شعری دوره

ی مکتب ادبای از زمان است. رافیايی خاصی از مملکت، در برههمختلف يک کشور يا منطقه جغ

(Literary school) ،نوع عام، گسترش يافته و برخوردار از ثبات و تداوم نسبی جريان  نیز

ها و اصول و بدعتهای مشترک گروهی از از نظريه یااست. مکتب ادبی به مجموعهشعری 

يا مانیفست ( Principles) "اصول"نوان شاعران و نويسندگانی اطالق میشود که تحت ع

(Manifesto)  در سطحی وسیعتر از يک  "مکتب ادبی"مورد نظر ايشان اعالم میگردد. اگر
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از  "نهضت ادبی"رايج شود، به تعبیر برخی از محققان، با عنوان  و در دو يا چندين کشور کشور

 آن ياد میشود.

که پاسخی برای اين سه سوال اصلی داده شود که: بطور کلی در اين تحقیق، اهتمام بر اين رفت  

و  "سبک ادبی"چه تفاوتها و تشابهاتی با اصطالحات مشابه مثل چیست و  "یشعرجريان "

از آغاز پیدايش جريانهای شعری تا کنون، کدام جريانهای شعری در  دارد؟ "مکتب ادبی"

-وع در اين مقاله با استفاده از شیوهاز اينرو با توجه به اهمیت موضادبیات ايران، پا گرفته است؟ 

و  (Comparative Literature)تطبیقی ادبیات و  (Analytical method)های تحلیلی

ترين جريانهای شعری سده اخیر مورد از عمده 11ای به اجمال به معرفیهمچنین روش کتابخانه

 پرداخته شده است.

 به )مکتب ادبی و سبک ادبی(و تفاوت آن با اصطالحات ادبی مشا یشعرجریان  الف:

 (poetic Current) یشعرجریان  -4

وقوع  -1روان شدن )آب و مايع ديگر(  -2: زير بکار رفته است یندر لغت به معا "جريان"واژه 

، ص 2ج)فرهنگ فارسی، گردش.  -3روانی  -1دست به دست شدن پول  -5يافتن امری 

معاصر است و برگرفته  سترگ فارسی از برساختهای منتقدين ادب "جريان"اصطالح  (.2116

های از میان واژهولی معادل خارجی خاصی هم ندارد.  . همچنیناز زبانهای بیگانه نیست

پیشنهاد  "جريان" ةهای زير را بعنوان معادلهای مشابه برای واژخارجی و اروپايی، میتوان واژه

. ,Circulation, Course, Proceeding, Current flow, running, streamکرد: 

باشد. معانی  "جريان" معادل مناسبتری برای واژه ،هاز همه اين واژها  Currentةشايد واژ

جريان هوا، جريان برق  -1آب روان  ،جريان آب جاری  -2 به قرار زير است:  Currentواژه

است  ادبی سهل و ممتنع مقوالتاصطالح جريان شعری از  (.136ص )فرهنگ معاصر هزاره، 

برای مثال يوسف عالی عباس آباد، در است.  تعريف چندان جامع و مانعی از آن بعمل نیامد که

 "جريان"و  "سبک"، "تبمک"، هر سه اصطالح: "جريان شعر سنتگرای معاصر"اشاره به 

شاعرانی که باين نوع "شعری را در کنار همديگر و در داخل يک جمله بکار میبرد و میگويد: 

اند، شعرهای آنان بعنوان مکتب يا سبک و يا رای معاصر[ گرايش يافتهجريان ]جريان سنتگ

دکتر شفیعی  (221ص جريانشناسی شعر معاصر، ) جريان در شعر فارسی ماندگار شده است.

در اشاره به مکتب رمانتیسم، بجای استفاده از اصطالح  "با چراغ و آينه"کدکنی در کتاب 

رمانتیسم يکی از بزرگترين جرياناتی "کرده و میگويد: استفاده  "جريان"، از اصطالح "مکتب"

همچنین  (21با چراغ و آينه، ص ) "است که در تاريخ ادبیات و هنر بشری ظهور کرده است.

، "جريان شعری"بجای عنوان  "ادوار شعر فارسی"همین نويسنده )شفیعی کدکنی( در کتاب 

با توجه به اين  ،در مطالعه هر دوره"استفاده میکند و میگويد: (Sound)  "صدا"از اصطالح 



 

 

 

 

 

 

 99پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/152

 

 شعر ادوار) "ها، صداها، مسائل اصلی، خصايص تکنیکی و...عوامل به آن دوره مینگريم: چهره

ی شعر در هر دوره، با مفهومی که ما از اصطالح "صداها"از  منظور ايشان( 21فارسی، ص 

شناسی شعر، کتاب سبک دکتر سیروس شمیسا نیز در ت دارد.اراده میکنیم، مطابق "جريان"

شناسی، پلی سبک"بهکار برده و مینويسد:  "سبک ادبی"را در معنای  "جريان ادبی"اصطالح 

است بین تاريخ ادبیات و زبانشناسی؛ و از اينروست که در اين کتاب عالوه بر شرح جريانهای 

( 21ص  شعر، شناسی)سبک "ادبی، گاهی به ضرورت به زندگی شاعران هم اشاره شده است.

اند و بعد از خود بر حسب نام افرادی که سبک شخصی داشته"در ادامه ايشان بیان میدارد که: 

اند اند، يعنی عده کثیری به تبع ايشان شعر گفتهجريانی را در شاعری يا نويسندگی ايجاد کرده

 ".[تقسیم میشود]: سبک فردوسی، سبک حافظ... سبک نیما [سبکها، به]اند يا نثر نوشته

پس از بکار بردن اصطالح  2531کوب، در سال حمید زرين(. 21ص  شعر، شناسی)سبک

، بالفاصله در صفحه پنجم "چشم انداز شعر نوی فارسی" در صفحه چهارم کتاب "جريان ادبی"

با "استفاده کرده و نوشته است:  "جريان"بجای  (Branch)  "شاخه"همان کتاب، از واژه 

اصلی از درخت شعر او جدا  "ةشاخ"تحولی که در شعر او بوجود آمد دو ظهور نیما و خاصه با 

 Poeticی )شعربطور کلی منظور از جريان . (3ص  فارسی، نوی شعر انداز )چشم "میگردد.

Curren) های فکری و اصول مشترک شعری گروهی از شاعرانی دانست ای از انديشهمجموعه

و تالطمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و که براساس عوامل مختلف از جمله تحوالت 

اند و میخواهند بزعم يا باورداشتهای مشترک فکری و عقیدتی و ادبی و... گرد هم آمده

و يا سبکهای ناکارآمد شعری  سنتیشعر سبکهای مهجور و نامانوس خودشان با عصیان علیه 

آنها، مرتفع  يا مانیفست یشنهادی، بنیانهای نوينی بگذارند که فکر میکنند اصول پروزگارشان

 تمام کهنگیها و اصالح کننده همه نابهنجاريهای شعری خواهد بود.  ةکنند

 و سبک ادبی با مکتب شعری تفاوت جریان -2

، چه از حیث اصول "جريان شعری"شمول  ةداير تفاوت در وسعت یا گستره شمول:  -2-4

از جهت  همچنینو توسعه و گسترش آن و  حیات ةو ادام تداومگیری، و قواعد حاکم بر شکل

 ةاست. ولی داير ادبی ، محدودتر از مکتبآن تعداد بنیانگذاران و حامیان و ادامه دهندگان

ادبی، بسیار وسیعتر از جريان شعری است. تقی پورنامداريان در اين  و سبک شمول مکتب

چندين جريان میتوانند  و جريان شعری، آن کلیت و يکپارچگی مکتب را ندارد"زمینه میگويد: 

 انتقادی )نگاهی "هايی از يک مکتب ادبی بزرگ که هنوز فعال است، تلقی شوند.بعنوان شاخه

 (6، ايران معاصر شعر شناسی جريان به

مفهوم  :طول عمر یا ماندگاری و ناپایداری این مقوالت در دامن زمانتفاوت در   -2-2
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وجود  "جريان"اصطالحی واژه  هم در مفهوم لغوی و، هم در معنای "گذرا و ناپايدار بودن"

نمود در آغاز پیدايش، ادامه مسیر و پايان راه اغلب جريانهای نوظهور شعری  چنیندارد و هم

در معرض تغییر و تحوالت  ،مثل آب يا باد ،جريانهای شعری نیز اغلبچرا که  پیدا میکند.

برخی از مختصات و ويژگیهای دوام الزم، تا رسیدن به ثبات و و  .دیرنجزئی و کلی قرار میگ

پس از  . از اينرو اغلب جريانهای تازه پا گرفته،دوجريانهای نوظهور بعدی منتقل میش"به  ،آنها

جای خود را به جريانهای نوظهور بعدی میدادند و گاهی نیز دچار  -دير يا زود - چند صباحی

، تنها در مورد "جريان شعری"صطالح ابنابراين  میشدند. و يا تدريجی نابودی و مرگ کامل

نه درباره  ده،ايران معاصر بکار گرفته ش یاتی مختلف در شعر و ادببنديهاو شاخه گرايشها

فارسی و يا مکاتب ادبی اروپايی. به قول آقای علی  شعر سنتیسبکهای شعری تثبیت شده 

هستند و کامال ثبات و های جديدند و هنوز جاری گويی اين جريانها پديده"حسین پور چافی: 

اند. شايد در آينده که ماندگاری و اصالت برخی از اين جريانها به اثبات رسید، قرار و قوام نیافته

 معاصر شعری جريانهای)استفاده کرد.  "مکتب"و  "سبک"از اصطالحات  بتوان در مورد آنها

خته شده و برای سا "يجری -جری"از ريشه  "جريان"از جانب ديگر اصطالح . (13 فارسی،

توصیف اموری از آن میتوان استفاده کرد که در حال شکلگیری بوده و هنوز قوام و قرار نیافته 

، عدم و سبک ادبی جريان شعری با مکتب هایاست. لذا میتوان گفت که يکی از فصل ممیز

آنها ، زمانی نسبتا طوالنی بايد بر دارنسبی مدت استقرار آن است. و برای رسیدن به ثبات

عظمت جريان  عدم ثبات، وسعت و"بگذرد. همانگونه که دکتر تقی پورنامداريان گفته است: 

 انتقادی )نگاهی "[ با مکاتب ادبی است.شعری شعری، از جمله مهمترين اختالفات آن ]جريان

 ( 6 ايران، معاصر شعر شناسی جريان به

ريشه و  ،"یشعرجريان " پديدة تفاوت در ریشه و اساس و پیشینه پیدایش آنها: -2-9

د و در میان صاحبنظران عرصه ادب و شعر معاصر ايران مصطلح شده است. دار عربی اساس

سابقة پیدايش اولین جريانهای نوبنیاد شعری، به بیش از يک قرن )در دوران انقالب مشروطه( 

ادب در زبان پژوهندگان  "جريان شعری"نمیرسد. همچنین از زمان شیوع کاربرد اصطالح 

مکتب "اوال که ، کمتر از نیم قرن يعنی چهل و دو سال میگذرد. در حالی2531معاصر در سال 

ت و در ثانی از زمان احیای اولین مکتب چند بعدی اسو اروپايی  غربی ةمقول"يک  "ادبی

در کشور ايتالیا، يعنی مکتب  در اواخر قرن چهاردهم میالدی فرهنگی، علمی، هنری، ادبی

نیز در اصل و  "سبک ادبی"حدودا بیش از شش قرن میگذرد.  ،(Renaissance) "رنسانس"

اساس، يک واژة عربی است؛ ولی در ادبیات و شعر فارسی، حدودا دوازده قرن از تشکیل اولین 

سبک شعر فارسی، يعنی سبک خراسانی )يا سبک ترکستانی( در نیمه دوم قرن سوم شمسی 

معاصر، غالبا با تاسی از مکاتب ادبی اروپايی و  "ریجريانهای شع"سپری میشود. در حالیکه
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سنتی در ايران )مثل توجه نیما يوشیج به  "سبکهای شعری"برخی از آنها، با نیم نگاهی به 

سبک خراسانی و همچنین توجه احمد شاملو به سادگی و بالغت و کوتاهی جمالت تاريخ 

مه و... غالبا نقش يک مکتب و سبک بیهقی و اوستا، گرايش اخوان ثالث به روح حماسی شاهنا

 اند. ادبی ناقص و ابتدايی را بازی کرده

 تفاوت سبک و مکتب ادبی -9

سبک در اصل وضع و در  دارد. ادبی مکتب ادبی، مفهومی فراگیرتر و عامتر از سبک -5-2

، مثل سبک شعری حافظ، سبک صائب، مفهوم اولیه و اصلی خود، دارای صبغه شخصی است

. دايره شمول سبک ادبی )در مفهوم در حالیکه مکتب، صورت جمعی دارد ی و...سبک نظام

سبک دوره ای يا جغرافیايی(، شامل مناطق يا نواحی خاصی از يک مملکت و يا کل يک کشور 

میشود؛ در حالیکه جامعیت و گسترة نفوذ مکتب، در بعضی موارد، مرزهای جغرافیايی چندين 

 "نهضت ادبی"با عنوان  –همانگونه که اشاره شد  –نین مواردی کشور را در مینوردد که در چ

بجای  در شناخت سبکهای شعر فارسی، (612-621شناخت مکتبهای ادبی، ياد میشود. )

در معنای البته نه در معنای سبک شخصی، بلکه  - "سبک"، معموال از اصطالح "مکتب"

و آثار ادبیات فارسی را براساس  ه استاستفاده شد - "سبک جغرافیايی"يا  "ایسبک دوره"

اند و اصطالحا که در دورانهای مختلف تاريخ ادبیات ايران بوجود آمده و ويژگیهايی هاشیوه

بندی میکنند. مثل سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی نامیده میشوند تقسیم "سبک"

 "ارسی جايگاهی ندارد.به آن مفهومی که بیان شد، در ادبیات ف اصطالح مکتب،"از اينرو  و...

بجای  "مکتب"تنها جايی که در ادبیات ايران، از اصطالح  (2163، فرهنگ نامه ادبی فارسی)

در قرن  "مکتب واسوخت"و همچنین  "مکتب وقوع"استفاده شده، کاربرد اصطالح  "سبک"

ن خالی از ايرا ادبیات، به انواع شعر فارسی در "مکتب"اطالق اسم  دهم و يازدهم است. از اينرو

گاه در زبان فارسی بجای اصطالح " نکته الزم به ذکر در اين زمینه اين است که: اشکال نیست.

 ( 11ص  فرانسه، در نو شعر )بنیاد "بهره میگیرند.نیز  "دبستان"، از اصطالح "مکتب"

عربی  ريشه و اساس ،"یادب سبک" ت ولیاسو اروپايی مقوله غربی يک  "مکتب ادبی"  -5-1

بنديهای متفاوت ادبی و شعری از اين و در ايران برای نشان دادن گرايشها و شاخه دارد

گیری مکاتب ادبی در اروپای بعد از قرون اصطالح )سبک( استفاده شده است. اساس اولیه شکل

وسطی، به چند صد سال پیش يعنی به تاسیس مکتب کالسیسم در قرن هفدهم در فرانسه، 

در انگلستان و ساير مکاتب ادبی اروپا مربوط میشود. در حالی که  رمانتیسم در قرن هیجدهم

سبک )ادبی( در مفهوم علمی آن در ايران، از بر ساختهای ملک الشعرای بهار در اوايل قرن 

 –میشناسیم  "سبک"ه.ش( است. در کل میتوان گفت آنچه ما در ايران، به نام  2512اخیر )

میگويند. در نتیجه، مکتب ادبی در  "مکتب ادبی"ا به آن در اروپ  -صرف نظر از همه تفاوتها 
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 تعريف اروپايی آن، هرگز در ادبیات ايران مسبوق به سابقه نبوده است. 

خواست تعمدی بنیانگذاران  آگاهانه و ةاراد هدر نتیجغالبا )در اروپا(،  "مکتبهای ادبی" -5-5

يعنی با د. ها شکل میگیرآننب طراحان خاص تنظیمی از جا هو مرام نام ه بیانیهآنها و با ارائ

نوعی خودآگاهی، مطالعه و طرح و برنامه قبلی از جانب شخص يا اشخاص خاصی صورت 

بنیانگذاران مکاتب ادبی میکوشند تا با تامل بر روی اوضاع و احوال زمانه و در نظر گرفتن  میپذيرد.

آتی تحوالت اجتماعی و سیاسی و شرايط سابق و جاری حاکم بر دنیای ادبیات و پیش بینی روند 

ادبی دنیا و کشور خودشان، اقدام به ارائه مانیفست شعری نمايند. آنها میکوشند با ارائه چهارچوبها 

و اصول پیشنهادی خود، مسیر ادبیات و بويژه شعر را به همان سمت و سويی راهبری نمايند که 

چنین راهبرد آگاهانه و توام با اراده و  گیری سبکهای ادبی در ايران،تمايل دارند. ولی در شکل

خواست مدون و منسجم قبلی در کار نبوده است. بلکه سبکهای ادبی، بصورت غیر تعمدی و به 

 نه در نتیجة)در ايران(،  "سبک ادبی"شکل طبیعی با ساز زمانه کوک میشده اند. به عبارت ديگر 

ی خاصی از شعرا و صاحبنظران و نه و گروههاشخص يا اشخاص تعمدی و آگاهانه  سعی و اراده

براساس مانیفست و مرام نامه مدون و مشترک اشخاص پیشرو و نه با هدف تغییر روند آتی 

سیاسی و اوضاع  ة روند طبیعی زمانه و تاثیر و تاثراتبلکه در نتیجسیر ادبیات و شعر، 

مبنای ذوق و  های مختلف تاريخی و همچنین براجتماعی و ادبی حاکم بر جامعه در دوره

  قريحه ناب، فکر بکر و زبان و بیان بديع و فصیح شعرای برجسته عصر، شکل میگرفته است.

گیری مکتب ادبی مرسوم است که ابتدا مجموعه ويژگیها و اصول مورد نظر در روند شکل -5-1

مکتب، طی يک بیانیه يا و مانیفست خاصی از جانب شخص يا اشخاص پیشرو آن مکتب، 

گردآوری میشود. سپس طرفداران آن مکتب، آثار خود را براساس آن اصول تعريف  تدوين و

در حقیقت، اغلب مکتبهای ادبی، قبل از شده در مرام نامه، تهیه و تنظیم و منتشر میکنند. 

ولی در د. شونتأسیس میآفرينش آثار ادبی بانیان و طرفدارانشان و صرفا با تدوين مانیفست آنها، 

، و سپس شعر يا اثر ادبی آفريده میشودبه مرور زمان خالف مکتب ادبی، ابتدا سبک ادبی، بر 

منتقدان ادبی، ويژگیهای آثار مذکور را پس از نقد و نظرهای مورد نیاز، کشف و شناسايی 

های مختلف مثل: موضوع، درونمايه، نموده و مجموع اين ويژگیهای تقريبا مشابه را، از جنبه

های متفاوتی مثل سبک خراسانی، ی، منطقه جغرافیايی و... در شاخهنوع زبان، دوره تاريخ

 عراقی، هندی و... جای میدهند.  

ب: نیم نگاهی اجمالی به معرفی جریانهای شعری ایران در قرن بیستم )از انقالب مشروطه 

 تا کنون(:

 جریانهای شعری دوره مشروطه -4

 نوپا در دوره مشروطه مشهود است:، سه جريان شعری "شاعران سنتگرای محض"غیر از گروه 
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اکثر  جریان شعری نیمه سنتّی )سنتگرا در فرم بیرونی و نوگرا در محتوای شعر(: -4-4

قريب به اتفاق افراد منتسب به اين جريان شعری، از تحصیل کردگان اديب و از روشنفکران سیاسی 

تحول در محتوای فکری و  تشکیل شده بودند و علیرغم دگرانديشیهای سیاسی و اعتقاد به لزوم

بنا به عادت "مضامین شعر، نوعی تعصب و تعهد نسبت به سنتهای ادبی در آنها وجود داشت که 

معهود نمیخواستند و يا نمیتوانستند از زبان فاخر و پر صالبت شعر سنتی فارسی دست بردارند. به 

از  ( 21ص فارسی، معاصر ادبیات) ."هم میگفتند. "ذوجنبتین"اينها را  "همین مناسبت 

نمايندگان اين جريان شعری میتوان به افراد زير اشاره کرد: اديب الممالک فراهانی، وحید 

 دستگردی، ايرج میرزا، ملک الشعرای بهار و دهخدا.

شاعران اين جريان  شعری جریان شعری نو پردازان مشروطه )نوگرا در فرم و محتوا(:   -4-2

ان سواد دانشگاهی نداشتند و با شعر و ادب کالسیک، آشنايی برخالف جريان شعری قبلی، چند

کامل نداشتند همین امر سبب شد که  آنها  در  شکستن  سنّتهای  ادبی وسواس و احتیاط زيادی 

، عنوان بسیار مناسبی است که منتقدان برای شعر برخی از "تعبیر شعر مطبوعاتی"به خرج ندهند. 

( شاعران اين 11ز صبا تا نیما، ) "اند.یم شمال، پیشنهاد کردهشاعران اين جريان، به زعامت نس

گروه، نقش مهمی در بیداری مردم و همچنین فراهم ساختن زمینه برای انقالب ادبی نیمايوشیج 

با قالب و وزن ابتکاری، که  "سه تابلوی مريم"يا   "ايده آل "داشتند. مثال میرزاده عشقی  با  شعر 

( اولین نمونه غیر 15ص، 1فارسی ادبیات)  مینامد؛ "نقالب ادبیات ايرانديباچه ا"خودش آن را 

های اين جريان عبارتند از: سیّد اشرف الدين حسینی معهود شعری را میسرايد. معروفترين چهره

 ، عارف قزوينی، محمّد فرّخی يزدی و میرزاده عشقی. "نسیم شمال"گیالنی معروف به  

شاعران اين جريان  بنیانگذاران اولیه شعر نو در ایران(:) جریان شعری سنت شکنان -4-9

ای، شعری، بیش از چهار تن نبودند: میرزا تقی خان رفعت، خانم شمس کسايی، جعفر خامنه

ابولقاسم الهامی )متخلص به الهوتی(. شعر اينها، نبض تپنده و انرژی بخش شعر عصر مشروطه بود. 

 معاصر ادبیات) "خواند. "قلب سپاه"يا  "ر مشروطیتمرکز شع"شاعرانی که شعرشان را بايد "

البته با  –های خام شعر آزاد اروپايی را ( شعر فارسی برای اولین بار، نخستین تجربه21 فارسی،

در شعر  شاعران اين جريان شعری تجربه میکند و شعر ايران با شعر جهان همگام  -تفاوتهايی

 میشود. 

 جریان شعر نو نیمایی -2

شعر "يا به قول آقای دکتر امید مجد:  "جريان شعر نو نیمايی"ب باشد که از نیما و شايد مناس

)شعر نو در عرصه "قالب نو، شعر بی وزن ثابت، شعر درهم ريخته، شعر ناقص، شعر به سبک اروپايی

بعنوان حلقه رابط بین جريانهای شعری دوره بیداری در عصر مشروطه و  (،21: ص 2511سیمرغ، 
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-نوظهور شعری دوران متاخر بعد از او )نیما( ياد کنیم. چرا که نیمايوشیج، حاصل انديشهجريانهای 

های ادبی و سیاسی شاعران عصر مشروطه بود. بی شک اگر دگرانديشیهای شاعران، صاحب نظران 

و منتقدين عصر مشروطه نبود، يا اثری از نیما نبود و يا شعر او، نمیتوانست ساختاری متفاوت با 

ر و ساختار کنونیش پیدا کند. از اينرو  جريان شعر نیمايی و نوآوريهای منسوب به او، چه از عناص

حیث فرم درونی يا فرم بیرونی شعر، قبل از ايشان از جانب شاعرانی مانند ابوالقاسم الهامی معروف 

نحوی ايی، شمس کسمايی، میرزاد عشقی و... به به الهوتی، میرزا تقی خان رفعت، جعفر خامنه

تجربه شده بود و شايد به جرات بتوان گفت که نیما در هیچکدام از نوآوريهايش، جزو آغازگران و 

مبتکران صرف نبوده است؛ ولی کاری که نیما کرد، پردازش و تجزيه و تحلیل و نهايتا تدوين 

حکوت هايی بود که از جانب منتقدان و صاحبنظران عرصه شعر و ادب پس از مجموعه نقد و نظريه

فتحعلی شاه تا روزگار نیما، بصورت جسته و گريخته در نشريات و محافل ادب و شعر مطرح شده 

پدر شعر نو "بطور کلی درباره نیما يوشیج و انتساب عنوان  بود و اصحاب شعر از آنها مطلع بودند.

شعر به ايشان، دو ديدگاه وجود دارد. گروهی از محققان و صاحبنظران عرصه ادب و  "فارسی

به نیما، تساهل و تسامحاتی بکار  "پدر شعر نو فارسی"فارسی بر اين باورند که در انتساب لقب 

 -بر خالف تبلیغات طرفداران  –رفته و نیما شايستگی دريافت اين عنوان را ندارد، چرا که او 

قل، او به چندان نقش يا توفیقی در ايجاد انقالب ادبی و نوگرايی در شعر فارسی نداشته و يا حدا

نیست برای مثال، استاد دکتر امید مجد، محقق و  "پدر شعر نو فارسی"تنهايی واجد دريافت عنوان

يکی از شرايط قائل شدن باره میگويد: شاعر معاصر )مشهورترين مترجم قرآن کريم به شعر(، در اين

پديده را آن که در آن جريان، بهترين  برای شخص نسبت به يک جريـان اينـست یبجايگاه پدر

بهترين شعرها را سروده باشد چنانکه رودکی  شخص بوجود آورده باشد. در مورد شعر يعنی اينکـه

او هم شعر داشتیم اما ظهور رودکی و اشعار قـوی و  پدر شعر فارسی بود اگرچه دهها سال قبـل از

هان میخواندند چنانکه او را استاد شاعران ج ،متاخران او نیز زيبـايش چنـان بـود کـه معاصـران و

صــد يــک از وی تــوئی / رودکـــی اســـتاد شـــاعران جهـــان بـــود :کسائی مروزی میگويد

غزلهــــای / غـــــزل رودکـــــی وار نیکـــــو بـــــود: يا عنصری میگويد. کــسائی پرگــست

ل حال نیما نمیشود و اشعار نیما اما میدانیم که اين اوصاف شام. مــــن رودکــــی وار نیــــست

 کسی او را بعنوان شاعر بسیار برجسته نمیشمارد؛ حتی طرفداران دو آتشه وندست ویبسیار سست ي

که بتوان  گیری شعر نو حائز شرايط الزم نیـست. نقش نیما در شکل..موضوع معترفند او هم به اين

میسرايد نه  خستین نفرست که شعر نـوعنوان پدر شعر نو فارسی را برای او پذيرفت زيرا نه ن

او نسبت میدهند  مهمترين نفر و نه تأثیرگذارترين آنها. همچنین هیچکدام از شش ابداعی کـه بـه

نگاهی تازه به جايگاه نیما در شعر ) ".در حقیقت يک ابداع نیست که تکرار سخن پیشینیان است

اين همه بی انصافی میکنید تا "ايند: ( ايشان در جای ديگر در اين خصوص میفرم91 -11، ص نو
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نیمای ناتوان را بزرگترين شاعر توانمند جلوه دهید و در اين راه از قربانی کردن سعدی و مولوی و 

همچنین در اين زمینه پرفسور . (211)شعر نو در عرصه سیمرغ، ص  "فردوسی هم ابايی نداريد.

ای علوم جمهوری آذربايجان، گفته است: بیوک آقا حسینوف، معاون انستیتوی شرقشناسی فرهنگه

در ايران، اهل  تحقیق، در بررسی شعر نو، شکل و مضمون را با هم اشتباه کرده و اين دو را يکی "

 که،  اند. از جمله نتايج نامطلوب اينستاند. بنابراين به نتايج غیر حقیقی و نامطلوبی رسیدهپنداشته

اند. درست است که نیما اهمیت زيادی در اين جنبش تهرا بنیانگذار شعر نو دانس نیما يوشیج

اند که اساس داشته، ولی او بنیان گذار اين جنبش نیست. زيرا که پیش از او شاعران بسیاری بوده

اند. و نیما يکی از بنیانگذاران است... بنابراين عادالنه نیست که وقتی جريان را گذاشته جنبش و اين

نو ايران مطرح میشود، فقط از نیما نام ببريم. و نقش اساسی ديگران را  مسأله بنیانگذاری در شعر

تقی رفعت "شمس لنگرودی هم میگويد:  (311: ص 5ما، ج  روزگار تا نیما ازناديده بگیريم. )

ه . ش نخستین شعر نو را  2111نخستین تئوريسین و منادی شعر بوده و ابوالقاسم الهوتی در سال 

نو ايران، يا جنبش مشروطه پیدا شده است. و آغازگران آن ابوالقاسم الهوتی، سرود. بنابراين شعر 

 (19: ص 2تاريخ تحلیلی شعر نو، ج ) "اند.ای و خانم شمس کسايی بودهتقی رفعت، جعفر خامنه

شعر فارسی از "ايران میگويد:  "شعر نو"بعنوان سرآغاز  "مشروطیّت"يعقوب آژند نیز با اشاره به 

ادبیات نوين ايران، ) "مظفرالدين شاه کامالً کسوت مشروطه خواهی و تجدّد در بر کرد.آغاز سلطنت 

زمان  ه . ش يعنی 2512را سال  "شعر نو"نیز سرآغاز .گروه ديگری از صاحبنظران  (552ص 

 در محمّد جعفر ياحقّی دکتر اند. مثالًکرده نیمايوشیج قلمداد "افسانه"شعری  ةانتشار مجموع

ه.ش بر اثر دگرگونیهای  2511ی که از حدود سال لتحو"مینويسد:  "هاار لحظهجويب"کتاب 

گذار اجتماعی و سیاسی در ايران رخ داد، به پیدايش گونه جديدی از شعر منتهی شد که به نام پايه

عقیده ( 1، ص هاجويبار لحظه) "نامبردار شده است. "شعر نیمايی يا شعر نو"نیما يوشیج، به  آن

نیما، نقطه آغاز شعر امروز )شعر نو( است. شاعری که از  "افسانه"وقی نیز  بر اينست که محمّد حق

شعر نو از آغاز  ) تاکنون، به حق شاخصترين و آگاهترين نماينده شعری ايران است. "حافظ"زمان 

ست. پدر شعر نو فارسی ا نیما،"میخواند: "پدر شعر نو"يحیی آرين پور هم نیما را ( 35، ص تا امروز

 (621ص از نیما تا روزگار ما، .)  "اين عنوان حق اوست.

بطور خالصه نتیجه میگیريم که شعر نو با نیما آغاز نشده است و او بنیانگذار شعر نو نیست؛ بلکه 

اند. از حیث فرم بیرونی شعر بودهآغازگران شعر نو از حیث محتوا و مضامین، شاعران عصر مشروطه 

قبل از نیما،  ای و خانم شمس کسايیلقاسم الهوتی، تقی رفعت، جعفر خامنهابوا نیز شاعرانی مثل:

شعرهايی در وزن و شکل و شمايل شعر نیمايی سروده بودند ولی نیما سالها پس از شاعران مذکور 

ريان ، ج"ققنوس"ه.ش توانست با  سرودن شعر  2526و بعد از آزمون و خطاهای زياد، در سال 

که سرودن آن با ابوالقاسم الهوتی آغاز شده بود، به نام خودش ثبت و  شعری نوين و ناقصی را
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 به جامعه ادبی و شعری معرفی نمايد.  "شعر نو نیمايی"ضبط کند و با عنوان 

 جریان شعر  سپید  -5

شعر سپید در ادبیات ايران، به مفهومی غیر از معنای اروپايی و آمريکايی آن بکار رفته است. در 

شعر موزونی است که قافیه ندارد. در شعر "و آمريکايی، منظور از شعر سپید: ادبیات اروپايی 

است  که از ساير اوزان به وزن عادی  1"پايه"پنج   2(iambic)انگلیسی، وزن شعر سپید، آيمبیک 

اشاره به خالی بودن جای قافیه در اين نوع ( blank) "سپید"زبان انگلیسی نزديکتر است. صفت 

به  "شعر سپید به شعری اطالق میشود که نه وزن دارد و نه قافیه."بان فارسی،شعر دارد. در ز

عبارت ديگر شعری که منظوم نباشد و بصورت نثر پشت سرهم نوشته شود. بواسطه کاربرد عناصر 

معنوی شعر بويژه درهم ريختن مفاهیم منطقی کالم از رهگذر زبان مجازی و اعمال ايقاعات خاص، 

تقريباً کلیه  ملودی حروف همنشین، ترتیب سرايش خود را تعريف کند. آهنگ خاص کلمات و

 اند. در  ايران معرفی کرده "شعر سپید"صاحبنظران، احمد شاملو را بنیانگذار و  پرچمدار 

 جریان شعر نوپردازان افراطی  -1

او،  اين جريان شعری در دهه سی، بیشتر با پیشگامی هوشنگ ايرانی ظهور کرد. البته قبل از

ه.ش، شعرهايی سروده بود که عاری از وزن و قافیه و  2525دکتر محمّد مقدّم نیز در سال 

کیا بود.  -های اشعار هوشنگ ايرانی بود. نمايندة ديگر اين جريان شعری دکتر تندردرونمايه

ه.ش اصول هنری  2551هوشنگ ايرانی به همراه عبدالحسین غريب و ر. شیروانی در سال 

دکتر امید مجد  اعالم کرد. "خروس جنگی"در نشرية  "سلّاخ بلبل"ت عنوان خود را تح

او از موضع شورشی و چپ با "درباره هوشنگ ايرانی و اهداف ايشان از سرودن شعر میفرمايد: 

نیما دشمنست و معتقدست شعر نیمايی نتوانسته است شعر فارسی را درست و دگرگون کند، 

اين نمونه ای از ( 69)شعر نو در عرصه سیمرغ، ص  "کنیم. اما ما میخواهیم آن را دگرگون

/ غار کبود می دودهیما هورای/ گیل ويگولی!/ نیبون نیبون!/ " گونه شعری از هوشنگ ايرانی:

ز سیاهی  - گوش/ می کشد/ يکسره جیغی بنفش/ دست به گوش و فشرده پلک و خمیده

وی يو هو هی ی ی ی  /هوم بوم /مهوم بو /می جود/ کاهِ درون شیر را/ پشت ظلمت تابوت

ز زخم دندان موش/ به درّه ها پر  /غبار  کوه  عظیم …هی يا يا هی يا يا هی يا يا يا يا /ی

 (511)در خلوت روشن، ص  "کشد.
                                                           

 1  iambic( دارای َوَتد مفروق. َوَتد مفروق :iamb یعنی  توالی  یک  هجای  بی تکیه  و یک هجای تکیه دار در شعر :)

 (424ص فارسي،  -فرهنگ معاصر انگلیسيانگلیسی. )
ّصل میشوند. یک تکیه یا ضرب قوی بهم مت ۀ(: عبارت  است از مجموعه چند هجا که به وسیلfoot"پایه" یا رکن ) 2

 ( 65ص فرهنگ اصطالحات ادبی، )
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   "موج نو"جریان شعری  -5

جريان شعری موج نو، از جريانهای شعری افراطی است که غالباً از وزن و قافیه و ديگر اسلوبهای 

شعر کهن و نیمايی فارغ است و با داشتن بیان و تخیّل تازه ولی پیچیده، مدّعی کشف ابعاد 

موج نو مبتنی بر پیچیدگی "ای از زبان و ادراک شاعرانه است. به قول دکتر امید مجد: ناشناخته

)شعر نو در عرصه  "سخن و گنگ گفتن است. مضاف بر اينکه از هیچ نوع موسیقی هم بهره نمیبرد.

همزمان با پذيرش عمومی شعر ناقص از طرف "دکتر مجد در جای ديگر میفرمايند:  (1سیمرغ، ص 

ای هر ای از جوانان مدعی و کم سواد افتاد و در مسابقهجامعه کتابخوان، شعر موج نو بدست توده

در بر ور شد که سرانجام انزجار عمومی را چه مهلکتر برای نوآوری در هرج و مرج هذيانگويی، غوطه

( برای نمونه يکی از شعرهای موج نو از احمدرضا 11)شعر نو در عرصه سیمرغ، ص  "داشت.

ريزد/ پس عطر اقاقیا کجاست/ که ما خويش را ی جهان اقاقیا میهمهاز  "احمدی را ذکر میکنیم: 

.. نیستی رخ رويد/ خیره شويم/ زن تا بامدادی ديگر.هايی که از گُل سرخ میکنیم/ به فوارهگم می

دو سه گل را بايد/ پرپر کرد/ تا / دهد/ و بايد صبور و قانع/ مرگ را در ابتدای هفته/ بپذيريممی

 (11-12)روزی برای تو خواهم گفت،  جسارت پیدا کنیم/ که بهار را در فنجان چای/ غرق کنیم.

  "شعر حجم"جریان  -9

قبیل: حجم گرايی، حرکت ذهنی، ديد با نامهای ديگری نیز شناخته شده است. از  "شعر حجم"

های ذهنی و نگرش سه بعدی. شعر حجم، جريانی جديد و جدا در شعر معاصر حجمی، فاصله

 "موج نو"است و در حقیقت ادامة منطقی  "موج نو"نیست. بلکه شکل ديگری از جريان شعری

. بخشهايی از هستند "موج نو"، همان  شاعران  شعر "شعر حجم"محسوب میشود. بیشتر شاعران

گرايی، آنهايی را گروه میکند که در حجم" ، عینا نقل میشود:متن مانیفست )بیانیه( شعر حجم

ماورای واقعیتها، به جستجوی دريافتهای مطلق و فوری و بی تسکینند. و عطش اين دريافتها هر 

واقعیّت و از جستجوی ديگری را در آنها باطل کرده  است. مطلق است برای آنکه از حکمت وجودی 

قلبی يدا... رويايی: ( نمونه ای از شعر حجم از 5ص  ،بیانیه شعر حجم) علّت غايی آن برخاسته است..

تا / ديوارهای زندان / ما را از آن اطاقک مأنوس بردند / که ناگهان / قلبی میان ما زده می شد/ میان ما می زد

يک کارد از ستاره می  / هر سرفه ای که عابر می کرد  /آن سوی پنجره / از پهنا می رفتندد/ کوچه ای نسازن

)مجموعه اشعار يدا...  ".برمی خاست / يک تازيانه از تقويم /کباري ساعت 11هر  / اينسوی پنجره د/ افتا

 (152رويايی، ص

  "موج ناب"جریان شعری  -7
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نیز  "سَرَهشعر "و  "شعر محض"، "شعر ناب"اين جريان شعری را به نامهای ديگری از قبیل: 

شعری است که از مضمون و محتوای آموزنده خالی باشد و به هدف لذّت  "شعر ناب"میشناسند.

بخشیدن به خواننده يا شنونده سروده میشود. موسیقی کلمات و يا تصاوير خیالی، شاعر را برای 

ين جريان رسیدن به اين هدف کمک میکنند. در زبان فارسی، منوچهر آتشی را معرّف و بنیانگذار ا

 و است، نقد شهادت شعرشعری میدانند. البته گروهی از صاحبنظران نیز مثل فرامرز سلیمانی )

و شمس لنگرودی، آقای هوشنگ چالنگی را بنیانگذار اين جريان ( 213ص  انقالب، شعر بررسی

شاعران  .از جانب ديگر هرمز علی پور نیز خود را پايه گذار شعر ناب میداند .اندشعری معرفی کرده

محمدرضا اصالنی، شاهرخ صفايی، شهرام شاهرختاش، معروف اين جريان شعری عبارتند از: 

و... نمونه ای از شعرهای موج نو منوچهر فريدون معزّی مقدّم، حسین رسايل و  حمید  عرفان 

کارگری / )شچه می کرده است بر اشکوب هفتمین يخ؟/ با چارقی از چرم پازن کوهی "آتشی: 

تا بوی شب گذشته را / گهگاه پوزه به برف می مالد/ تنها گوزن خورشید/ آن جا اما(/ ؟چاالک

به / و بالی از موم خیالی موهوم/ با نیم تنه ای از چرم گوزن شمالی... عاشقی گريزان از کیفر/ دريابد

 (2219)گزينه اشعار، آتشی، ص  "نمی شتافته ايکار؟/ خیزگاه ناچار

 "کانکریت"جریان شعر  -8

پرندة  ازجريان شعر کانکريت با نامهای ديگری نیز شناخته میشود از جمله: شعر نگاره يا توشیح )

( شعر تجسمّی، شعر پالستیک،  111-122 کانکريت، شعر معرفی در پرواز کانکريت، تا توشیح

 شعری است که در آن  تالقی اشکال و ظاهر"شعر ديداری، خوانديداری. منظور از شعر کانکريت، 

حروف و کلمات نسبت به معنا اولويت مییابد. اين جريان شعری، تقريباً نوعی شعر نقّاشی است. 

همانقدر که به ادبیات مربوط است، به گرافیک هم ربط دارد. و در عین حال به هر دو بیربط است. 

ودی، در دو سطر زير از اسماعیل شاهر "پهنا"( برای مثال واژة 11ص امروز،  شعر زبان ساختار)

  من/ به"را بمعنای واقعی کلمه پهن کرده است.:  "پهنا"بینیم که ايشان، کلمه می

 "بودی.  پهنـــــــــــــــــــای زمین/ شِکوه بودم/تو/ به پهنــــــــــــــای زمان/ انديشه

 (115ص برگزيده شعرها، )

 "توگراف"جریان شعری  -3

يداری و تصويری محسوب میشود و در حقیقت نوعی های شعر داين جريان شعری هم يکی از گونه

هجری  2511ای در تابستان ای، طی مقالهديگر از شعر کانکريت يا تجسمّی است. علیرضا پنجه

شعر "را مطرح میکند. ايشان در توضیح اين جريان شعری میگويد:  "توگراف"شمسی شعر 

ای ع تصوير گرافیکی، تغییر ذائقهکه میخواستم بواسطه يک نو "شعر داخل گراف"يعنی "توگراف"

ای توسط شعر خوب هم نیاز به تبلیغ دارد، گفتگو با علیرضا پنجه) "برای خواننده ايجاد شود....

ای بجای صلیب، شکل آن را در شعر زير کشیده (. برای مثال، پنجه6ص عباسعلی سپاهی يونسی، 
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 شعر زبان ساختار) "مصلوب میشوم. ،[بصلی] ┼تفنگ را  که به توان تو برسانم/ روی اين "است: 

 (11 ، امروز

 جریان شعر مقاومت )شعر چریکی(  -42

مظور از جريان شعر مقاومت، اشعار سیاسی، انقالبی، ايدئولوژيکی است که گروهی از شاعران 

مخالف حکومت و حاکمیّت رژيم گذشته، در فاصله حدوداً ده ساله، بین سالهای پايانی نیمه دوم 

ل از خود بجا گذاشته اند. اشعاری آکنده از خشم، خروش و  خشونت، و زاده و نتیجه اين دهه چه

تجربه و تفکّر که ديگر اقدامات مسلّحانه و محافظه کارانه، کارايی ندارد. و هنگام توسّل به حرکتهای 

 پردازان( در رأس نظريه551 فارسی، معاصر شعری جريانهایمسلحانه و شهادت طلبانه است. )

بايد از چهار نفر نام برد: نعمت میرزازاده، سعید سلطانپور، خسرو گلسرخی و  "شعر مقاومت"جريان 

از سعید سلطان  "در پايگاه رعد"علی میرفطروس. نمونه ای از شعرهای اين جريان شعری با عنوان 

جنگی تناور/ سخت و سترگ/ با قلبی از سپیده و جويبار/ در پهنه زمانه/ در پهنه زمان/ چون "پور: 

... در پايگاه رعد/ تبديل گريه های هماره/ به نعره "گفتن"خشمنده و مهیب و چرخانم/ روی ستیغ 

 (61)آوازهای بند، ص  "های تازه توفنده ست.

  "شعر  مؤنث"جریان  -44

. تقرار دارد. فروغ فرخزاد، آغازگر شعر زنانه )مؤنّث( ايران اس  "شعر مذکّر"در مقابلِ  "شعر مؤنّث"

قبل از او، تصاوير و مضامین شعری شاعران زن، حالت مردانه و بعضا خنثی و بدون شناسنامه 

داشت. فروغ اولین زن شاعری است که هم زن بود و هم با ماهیت زنانه خود زندگی کرد و بنا به 

قعی اش، شعر زنانه سرود. او با عصیان علیه سنتهای گذشته و با انعکاس احساسات واطبیعت زنانه

در سه مجموعه بويژه  – يک زن در شعر معاصر و همچنین ابراز عشق به جنس مذکر در شعرهايش

جريان شعر "توانست در کنار شعر مذکر ايران، راهی بگشايد که میتوان با عنوان  -آغازين شعريش

 ايران از آن ياد نمود. "مونث

  شعر ریاضی"جریان  -42

رياضیات استفاده میشود طرّاح و بنیانگذار اين جريان  مؤلفه شعر رياضی اينست که در آن از

سفرنامه "مجموعة شعری با عنوان 2536شعری، کیومرث منشیزاده است منشیزاده در سال 

او بود و با  "جريان شعر رياضی"ارائه کرد که نمونه عینی  "مرد مالیخولیايی رنگ پريده

اين نوع شعر ]شعر رياضی[، "های ديگر شعری آن سالها تفاوت فاحشی داشت. مجموعه

)تاملی در  "علیرغم تازگیهايش به دلیل ضعفهايی که در آن بود، چندان مورد توجه واقع نشد.

مجموع  / قلمرو تنهايی": از کیومرث منشیزاده يک نمونه شعر رياضی (225ادبیات امروز، ص 

/ جمع / منهايندمردمی که در / جمع رها شده در تفريق / مجموع بی بديل تفرّق /متفّرق



 

 

 

 

 

 

 111/ های شعری ایران در قرن بیستمنگاهی بجریانبررسی تطبیقی جریان شعری، سبک و مکتب ادبی و نیم

 

)در خلوت روشن، ص  ".از کدام سر بايد گرفت /تپانچه را/ تنهايند... مردمی که نمی دانند

511)  
  "شعر رنگی"جریان  -49

منشی زاده، به "است. که در آن  "جريان شعر رنگی"جريان شعری ديگر  کیومرث منشی زاده، 

ويرهای رنگی میپردازد. و از انواع رنگهای پذيری حالتها، به خلق تصپذيری رنگها و رنگکمک حالت

موجود در زبان فارسی خلّاقانه و با هنرمندی استفاده میکند. مثل شعر زير: آبی میايی/ و ارغوان/ از 

برابرت/ زنگاری میگذرد/ و سپیدار پايیزی/ همچون رؤيای يک سوارکار استخوانی/ در هم میشکند. 

 (22، 13 ساعت در سرخ شعری ساعت دفتر معرفی)

   "شعر سیاه"جریان   -41

لقب گرفته است. رحمانی تحت تأثیر شعرهای بی پروا، تاريک و  "شعر سیاه"نصرت رحمانی شاعر 

بود و دايم از تاريکیها میگفت. بهمین  "پیشوای شعر مرگ"گناه آلودِ فريدون توللّی معروف به 

شعر رحمانی پس از اشعار سیاه و ". به قول شمس لنگرودی:"شاعر شعر سیاه"خاطر معروف شد به 

ناامیدانه دهه بیست توللّی، بیشترين تاريکی و خون و مرگ و لجن و تابوت و گور را در خود 

 در"( نمونه ای از شعرهای سیاه نصرت رحمانی: 11: ص 1ج نو، شعر تحلیلی تاريخ) "داشت.

شد و خاکستر ماند/  بگذشت// کاروان گم من بر چه آه! غم، و من دشت/ سوخته اين شب غربت

کرکس پیر دل من می خواند... دشت شب تاخته ام، خاموشم/ موج خود باخته ام، مدهوشم// طفل 

" آوارة شهر خوابم// تشنة خويشتنم، گردابم// برگ پايیز به دست بادم/ ريخته، سوخته، بی بنیادم.

 ( 513)مجموعه اشعار، ص 

  "شعر اشراق"جریان  -45

نام سهراب سپهری شناخته میشود. گرايش به عرفان و معنا، وجود و شعر اين جريان شعری با 

میگويند.  "شعر اشراق"سهراب سپهری را سرشار از نور و تقدس کرده بود. بهمین خاطر، شعر او را  

سپهری برخالف شاملو معتقد بود نجات آدمی نه از بیرون، بلکه از "شمس لنگرودی مینويسد: 

( دکتر سیروس شمیسا نیز، عرفان سپهری را 165: ص 1ج نو، شعر حلیلیت تاريخ)  "درون اوست.

 ( 25ص نگاهی به سپهری، ) "نزديک به عرفان کريشنا مورتی، عارف معروف هندی دانسته است.

بسیاری از آثار او نشانه "در زمینه تأثیرپذيری سپهری از عرفان هندی گفته است:  "کلیاشتورينا"

را مطالعه کرده و عالوه بر اين، طرح ساده بعضی از اشعار فلسفی  "انیشاداوپ"و   "ودا"آن است که 

نمونه ای ( 211ص  ايران، در نو شعر) "در اوست. "بودا"عرفانی شاعر، نشانة نفوذ افکار فلسفی  –

آسمان مکثی / در فَلَق بود که پرسید سوار /خانه دوست کجاست؟" از شعرهای سهراب سپهری:

و به انگشت نشان داد / ری که به لب داشت به تاريکی شن ها بخشیدرهگذر شاخه نو/ کرد
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و از او می .... کوچه باغی است که از باغ خدا سبزتر است/ سپیداری و گفت: نرسیده به درخت

 (531)هشت کتاب، ص  "خانه ی دوست کجاست. /پرسی

    "شعر گفتار"جریان  -49

ه بهره مند باشد. تاريخ دقیق آغاز شعر گفتار روشن شعر گفتار، شعری است که از عناصر زبان عامیان

اش به دوره مطرح  میشود، ريشه "جنبش شعر گفتار"يا  "شعر گفتار"نیست. امّا آنچه امروز به نام 

ريشه "در  اين زمینه  میگويد:  "شعر گفتار"نیما يوشیج بر میگردد. سیّدعلی صالحی، تئوريسین

یگردد. معمار نخست آن حافظ است و نیما يوشیج و شاملو هم، شعر  گفتار به گاتهای اوستا باز م

 "شعر گفتار"اند. امّا فروغ فرخزاد دقیقاً يک شاعر کامل در چند شعر  نزديک به اين حوزه سروده

است. من تنها برای اين حرکت، عنوان درستی  پیدا کردم. و سپس در مقام تئوريسین موّلف، 

( نمونه از شعرهای علی 1صرا،  ری آمدی دير) "م؛ همین.تئوريک  آن را کشف و ارائه کرد

که / شدن گاه به گاه خیالی دور ماللی نیست جز گم/ حال همه ما خوب است!/ سالم"صالحی: 

طوری از کنار زندگی / با اين همه عمری اگر باقی بود/ مردم به آن شادمانی بی سبب می گويند

)دير آمدی ری را،  ".نه اين دل نا ماندگار بی درمان/  که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و/ میگذرم

 (523ص 

   "شعر مفهومی"جریان  -47

طرّاح و تئوريسین اين جريان شعری رضا اسماعیلی است. شعر مفهومی، شعری است معنا 

بنیاد که بر طبق معنا و مفهوم خود شکل و وزن میگیرد و در قالب متناسب با زمان و مکان 

شعار اصلی شاعران مفهومی، چیزی جز اين "د. رضا اسماعیلی میگويد: خود سروده میشو

شعر بايد وارد زندگی مردم شود و برای تحقق اين مهم، پیوند با اجتماع و "نیست که: 

 شعر ادبی رفتارشناسیمشاهده دقیق جزئیات و عکاسی اجتماعی، ضرورتی حیاتی است... )

در دستانم خطّی "سرودة روجا چمنکار: ( نمونه ای از شعر مفهومی، 269ص  مفهومی،

من تمام  / و نه خطّی که آينده ام را بگويد /نه خطّی که طول عمرم را نشان می دهد / نیست

دلم خنک شود.  /تا از نگاه متعجّب کف بین ها /در چشمانم پنهان کرده ام /خطوط دنیا را

 (11، ص ماهه 9سنگ های )

   "شعر زبانی"جریان  -48

ها و اشعار نیما ضا براهنی است. او با انتقاد به تعارضی که بین نظريهراين جريان شعری  بنیانگذار

يوشیج و شاملو کشف کرده بود،  نظرية جديدی را ارائه مینمايد که به گمان او، شعر امروز با تکیه 

بر آن میتواند خود را از رکود و سکون و بن بست شعر نیمايی و شعر سپید رها کند. مهدی 

رضا براهنی، اجرائیّت زبان را ابزار شاعری میداند... براهنی، "شادخواست در اين خصوص مینويسد: 
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( نمونه ای از 136ص  روشن، خلوت در)  "زيبايی درونی شعر را در بی مفهومی آن  تعبیر میکند.

 بدف را بزن! بزن! که دفیدن به زير ماه در اين نیمه شب، ش "شعرهای زبانی رضا براهنی: 

آری، بِدف! تاللوِ فرياد در / آيد هايهای و هلهله در تندريست که می فرياد فاتحانه ارواحِ/ دفماهها

میدهم قسم، دفِ خود را  تو را به لذت اين لحظه... میخواهد فرهاد حوادث شیرين، دفیدنیست که

 (9خطاب به پروانه ها و چرا من ديگر شاعر نیمايی نیستم، ص ) ".نکن رها

 اسالمی شعر انقالب یا  "موج سوّم" یعرجریان ش -43

 ، نخستین بار توسط فرامرز سلیمانیاسالمی برای شعر انقالب "موج سوّم"جريان شعری  عنوان

شعر لحنی اجتماعیتر يافت. ، 2551سالهای پس از ": ه استمطرح شد. او در اين باره چنین نوشت

، شور شعر، تمامی شعر امروز را 31و  11دهه اما به رمز و راز و سمبل پناه برد... ]موج اول[ و در 

و پس از آن،  [2531]اسالمی  آشوبی تازه به پا کرد... انقالب ،شعر امروز "موج دوم"فرا گرفت، و 

 معاصر شعر در سوم موج) "به راه افتاد. "موج سوم"جنگ، نگاهی تازه به شعر و شاعر بخشید و 

به شعری گفته میشود که به  ،"شعر انقالب"يا  "جريان شعری موج سوم"( بنابراين519 ايران،

  .انقالب و حوادث آن میپردازد

 (جریان شعری پسا نیمایی ) پسامدرن، پست مدرنیسم -22

اند از جمله: شعر پسامدرن، شعر در وضعیّت از اين جريان شعری، با عناوين ديگری نیز نام برده

نوگرايی، پسا تجدّد، ما بعد تجدّد، فرانو، فرا  پست مدرنیسم، پسا مدرنیته، پسا ديگر، شعر فرانیمايی،

شعر پسا نیمايی، "مدرن و... طرّاح و تئوريسین اين جريانِ شعری، علی بابا چاهی است. او میگويد: 

گیری ی است که در شعر بعد از انقالب پديد آمده است. فاصله"وضعیّت ديگر"توجّه و تأکید بر 

ضر در صحنه که تصوير محور و مرکزگرا و... است. قرائت شناختی جدّی از شعر مدرن حازيبايی

نیمايی نشان میدهد که فرق است بین شعر آوانگارد پسايی و شعر آوانگارد نیمايی و حتّی 

غیرنیمايی... در عین حال قرائت پسانیمايی فقط يک نوع قرائت است نه يک مکتب. مکتب سازی، 

ای توسط ز به تبلیغ دارد، گفتگو با علیرضا پنجهشعر خوب هم نیا) "اشتیاقِ سوزانِ من نیست.

  (6 عباسعلی سپاهی يونسی،

 :نتیجه بحث

پیشینة آرمان نوگرايی در شعر فارسی، به اوايل حکومت فتحعلی شاه قاجار بر میگردد ولی 

برای اولین بار، اصطالح  2531تحقق واقعی آن، در عصر مشروطه صورت میگیرد. در سال 

ها و اصطالحات ادبی اضافه میشود. جانب منتقدان شعر معاصر به دايره واژهاز  "جريان شعری"

در نظر  "شعریجريان "برای اصطالح  را معادل مناسبی Poetic Current میتوان اصطالح

های فکری و اصول مشترک گروهی از ای از انديشه: مجموعه"شعریجريان "مقصود از گرفت. 
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 مانیفستبیانیه يا  هاند و میخواهند با ارئلف گرد هم آمدهشاعران است که براساس عوامل مخت

با عصیان علیه ستونهای شعری گذشته، بنیانهای نوينی بگذارند  ،خاص خودشان و بزعم خود

جريان "شعری خواهد بود. ی تمام کهنگیها ةکه فکر میکنند اصول پیشنهادی آنها، مرتفع کنند

مکتب "و  "سبک ادبی"الحات ادبی مشابه يعنی علیرغم تشابهات معنايی که با اصط "شعری

گیری جريانهای ادبی در دوره دارد ولی از هر دوی اينها متفاوت است. از آغاز شکل "ادبی

مشروطه تاکنون، بیست و سه جريان شعری نوظهور شکل گرفته است که در اين مقاله، عالوه 

، "سبک و مکتب ادبی"يعنی با اصطالحات ادبی مشابه  "جريان شعری"بر مقايسه تطبیقی 

 نیم نگاهی هر چند گذرا و شتابزده نیز به معرفی بیست و دو جريان شعری رفته است.

 منابع و مآخذ 

(، بی جا، انتشارات کنفدراسیون جهانی محصلین و 2531آوازهای بند، سلطانپور، سعید )  -2

 دانشجويان ايرانی.

 .اساطیر نشر تهران، ،(2511) اسماعیل حاکمی، ،فارسی معاصر ادبیات  -1

 نشر تهران، ،(2511) غالمی محمد و حسن ذوالفقاری، محمدرضا، سنگری، ،1فارسی ادبیات -5

 .ايران درسی کتابهای نشر و چاپ شرکت

 نشر تهران، ،(2566) يعقوب آژند، اسالمی، انقالب مشروطیت تا انقالب از ايران، نوين ادبیات -1

 .امیرکبیر

 .سخن انتشارات تهران،(. 2511) محمدرضا نی،کدک شفیعی فارسی، شعر ادوار -3

 مجله ،(2513) عباس صفاری، ،(کانکريت شعر معرفی در) کانکريت پرواز تا توشیح پرندة از -6

 .111 -122 ص ،2513 ،21 و 22 شماره ، تابستان و بهار گوهران،

 .سپهر نشر تهران، اول، چاپ(. 2531) اسماعیل خويی، گفتن، شعر از -1

 .زوار انتشارات تهران، پنجم، چاپ دوم، و جلداول ،(2511) يحیی ، پور آرين نیما، تا صبا از -1

 .زوار انتشارات تهران، چهارم، چاپ سوم، جلد ،(2511) يحیی ، پور آرين ما، روزگار تا نیما از -9

 رضا محمد کدکنی، شفیعی ،(ايران معاصر شعر تحول هایريشه جستجوی در) آينه و چراغ با -21

 .دوم چاپ سخن، تشاراتان تهران،(. 2591)

 چاپ(. 2519) احمد بیرانوند، نیما، از بعد معاصر شعر ایحاشیه جريانهای ساختار بررسی -22

 .روزگار نشر تهران، اول،

  بامداد، انتشارات تهران،  ،(2511( )آينده) اسماعیل شاهرودی، شعرها، برگزيده -21

 .زوار نشر تهران،(. 2531) حسن هنرمندی، فرانسه، در نو شعر بنیاد -25

 جديد شماره جديد، دوره کتاب، بررسی مجله تهران، ،(2531) يداهلل رويايی حجم، شعر بیانیه -21

(1.) 



 

 

 

 

 

 

 111/ های شعری ایران در قرن بیستمنگاهی بجریانبررسی تطبیقی جریان شعری، سبک و مکتب ادبی و نیم

 

 اول، جلد ،(2512( )گیالنی جواهری تقی محمد) لنگرودی، شمس نو، شعر تحلیلی تاريخ -23

 .مرکز نشر تهران،

 دوم، لدج ،(2512( )گیالنی جواهری تقی محمد) لنگرودی، شمس نو، شعر تحلیلی تاريخ -26

 .مرکز نشر تهران،

 سوم، جلد ،(2512( )گیالنی جواهری تقی محمد) لنگرودی، شمس نو، شعر تحلیلی تاريخ -21

 .مرکز نشر تهران،

 .پارسه کتاب نشر تهران، اول، چاپ ،(2511) عباس نژاد، باقی معاصر، ادبیات در تاملی -21

 جاويدان. تانتشارا تهران، دوم، چاپ(. 2536) اسماعیل خويی، مدعی، با جدال -29

 انتشارات تهران، اول،  چاپ(. 2592)  يوسف آباد، عباس عالی معاصر، شعر شناسیجريان -11

 .سخن

 طیبه آرانی، طاووسی فارسی، ادب و زبان آموزش رشد مجله معاصر، شعر ایحاشیه جريانهای -12

 صص ،11 شماره پرورش، و آموزش وزارت آموزشی کمک انتشارات دفتر تهران،(. 2515)

13-31. 

 ،16 شماره آدينه، مجله(. 2561) علی باباچاهی، امروز، تا چهل دهه از فارسی جريانهای شعر -11

 .11 -51ص

 علی، جافی، پورحسین ،(2531 انقالب تا 2551 کودتای از) فارسی معاصر شعری جريانهای -15

 .کبیر امیر انتشارات تهران، اول، چاپ(. 2511)

 پنجم، چاپ ،(2511) جعفر محمّد ياحقّی، ،(نثر و نظم فارسی معاصر ادبیات) هالحظه جويبار -11

 .جامی انتشارات تهران،

 .توس انتشارات تهران، اول، چاپ(. 2531) حمید کوب،زرين فارسی، نوی شعر انداز چشم -13

(، چاپ اول، 2511خطاب به پروانه ها و چرا من ديگر شاعر نیمايی نیستم، ، براهنی، رضا ) -16

 تهران، نشر مرکز.

 ،(2511) مهدی شادخواست، ،(معاصر شعر در هابیانیه و هانظريه بررسی) روشن خلوت در -11

 .عطايی انتشارات تهران، اول، چاپ

 انتشارات تهران، دوم، چاپ ،(2511) فرهاد طهماسبی، جهان، ادبیات با آشنايی بر درآمدی -11

 .بال

 نشر هران،ت سوّم، چاپ سوّم،، دفتر ،(2513) علی صالحی، ،(شعر مجموعه) را ری آمدی دير -19

 .دارينوش

 رضا اسماعیلی، ،(هفتاد دهه شعر در تأملّی با نیما بازخوانی) مفهومی شعر ادبی رفتارشناسی -51

 .2513 ققنوس، هزاره انتشارات تهران، اول، چاپ ،(2513)
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 (، چاپ سوم، تهران، انتشارات ثالث.2592روزی برای تو خواهم گفت )احمدی، احمدرضا ) -52

 .فردوس انتشارات ، تهران اول، چاپ ،(2511) مصطفی ، پور علی ، امروز شعر زبان ساختار -51

 .فردوس انتشارات تهران، ،(2513) سیروس شمیسا، شعر، شناسیسبک -55

 .چاپ اول، تهران، نشر ثالث(، 2511) ماهه )مجموعه شعر(، چمنکار، روجا 9سنگ های  -51

 يونسی، سپاهی اسعلیعب توسط ایپنجه علیرضا با گفتگو) دارد تبلیغ به نیاز هم خوب شعر -53

 .قدس روزنامه ،(21/11/2511) علی باباچاهی، ،(شاعر

 .موج نشر ، تهران،(2561) فرامرز سلیمانی، ،(انقالب شعر بررسی و نقد) است شهادت شعر -56

 نشر همکاری با ثالث نشر تهران، دوم، چاپ ،(2511) محمّد حقوقی، امروز، تا آغاز از نو شعر -51

 .2511 يوشیج،

 تهران، طباطبايی، تاج همايون ترجمه ،(2519) باريسوونا ورا کلیاشتورينا، يران،ا در نو شعر -51

 .نگاه نشر

 .مجد امید انتشارات تهران، اول، چاپ ،(2511) امید، مجد، سیمرغ، عرصه در نو شعر -59

 و سبکها و شعر فن اصطالحات تفصیلی فرهنگ) شاعری هنر نامهواژه ادبی، مکتبهای شناخت -11

 .مهناز کتاب انتشارات تهران، سوم، چاپ(. 2513) میمنت صادقی، رمی ،(آن مکتبهای

 حسام آبادی، دولت آبادی، دولت الدين حسام ادبی مناظره) معاصر، شعر در کهن و نو شیوه -12

 .6 و 3 هایشماره کتاب، مجلة راهنمای(. رويايی... يدا و پور نادر نادر(. 2511) الدين

 سیما داد، ،(اروپايی و فارسی ادبی اصطالحات اهیممف نامهواژه) ادبی اصطالحات فرهنگ -11

 .مرواريد انتشارات تهران، دوّم، چاپ(. 2513)

 .امیرکبیر انتشارات تهران، هشتم، چاپ اول، جلد(. 2512) محمّد معین، فارسی، فرهنگ -15

 انتشارات اول، چاپ تهران،(. 2515) سلیمان حییم، فارسی، -انگلیسی فرهنگ کوچک -11

 .معاصر فرهنگ

 انتشارات تهران، چهارم، چاپ(. 2511) رضا محمد باطنی، فارسی، -انگلیسی معاصر هنگفر -13

 .معاصر فرهنگ

 حسین محمد، علی انتخابی، و سامعی شناس، حق ،(فارسی -انگلیسی) هزاره معاصر فرهنگ -16

 .معاصر فرهنگ انتشارات اول، چاپ تهران،(. 2511) نرگس، و

 انتشارات و چاپ سازمان تهران، اول، چاپ(. 2516) حسن انوشه، فارسی، ادبی فرهنگنامه -11

 .اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت

 .میترا نشر تهران، اول، چاپ(. 2511) سیروس  شمیسا، شناسی،سبک کلیات -11
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 نشر تهران، دوم، چاپ(. 2511) علی دکتر تسلیمی، ،(شعر) ايران معاصر ادبیات در هايیگزاره -19

 .اختران

 (، تهران، انتشارات مرواريد.2563) گزينه اشعار، آتشی، منوچهر -31

 ( چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه.2519مجموعه اشعار، رحمانی،  نصرت ) -32

 (، جلد اول، چاپ چهارم، تهران،، انتشارات نگاه.2519مجموعه اشعار، صالحی، سیدعلی ) -31

 .زمان کتاب نشر هشتم، چاپ اول، جلد تهران،(. 2531) رضا حسینی، سید ادبی، مکتبهای -35

 .سخن دنیای مجله تهران، ،(2566) فرامرز سلیمانی، ايران، معاصر شعر در سوم موج -31

 طاهری اله قدرت و تقی پورنامداريان، ايران، معاصر شعر "جريانشناسی" به انتقادی نگاهی -33

 سال الزهرا، دانشگاه انسانی علوم پژوهشی -فصلنامة علمی(. 2513 بهار و 2511 زمستان)

 .31 و 36 شماره شانزدهم، و پانزدهم

  مرواريد، انتشارات تهران، دوم، چاپ ،(2511) سیروس شمیسا، سپهری، به نگاهی -36

 نظم سبکشناسی تخصصی فصلنامه ،(2519) امید مجد، نو، شعر در نیما جايگاه به تازه نگاهی -31

 شمارة ،19 تابستان دوم، شماره سوم، سال پژوهشی، – علمی ادب(، بهار) فارسی نثر و

 .1 پیدرپی

 .تهران، انتشارات طهوری ،چاپ هفدهم(، 2513) هشت کتاب، سپهری، سهراب -31

 تهران، اول، چاپ ،(2511) کامران نژاد، پارسی معاصر، ادبی هاینحله و شناسیهويت -39

 .جوان انديشه کانون انتشارات

 21 ای، پنجه علیرضا با( شاعر) يونسی سپاهی عباسعلی گوی و گفت علیرضا، ای،پنجه -61

  . 1119/23/1 ، قدس روزنامه ،2511 ارديبهشت

 کیومرث شعر گزينه "13 ساعت در سرخ ساعت" شعر دفتر معرفی ، مهدی ، راد عاطف -62

  . 1119/26/1 ، نیمايی آزاد شعر تخصصی رسانه سايت ، زاده منشی

 سایتها:

26- http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/2/1387-02-

18/oage16.html 

26- http://www.dingdang 
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