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چکیده
در دهه چهل قرن شمسی حاضر جریان جدیدي در شعر معاصر فارسی ظهور کرد که بـه دلیـل   

هـا و اشـعار بانیـان و    گسست کامل از جریانهاي شعري پیش از خود و به سبب غرابتی که در اندیشه
مشهور شد، و پس از گذشت مدتی کوتاه، با تغییراتـی انـدك،   » موج نو«، به شاعران آن وجود داشت

شـعري بـود   » گـرا سـنت «نمودار شد. این جریان در مقایسه با جریان شـعر  » گراشعر حجم«در هیأت 
نمود چنـان  ، مدرن می»شعر نو یا نیمایی«بود و در مقایسه با جریان » سنت ستیز«یا حتی » سنت گریز«

شـعر متعهـد و   «انگاشت. همچنین در قیـاس بـا   می» کهنه«نیمایی پیش از خود را نیز ي»نو«که شعر 
دانست نه هدف، این جریان شـعري  بود و شعر را وسیله می» هنر براي مردم«که طرفدار نظریه » ملتزم

بـه غیـر متعهـد    » شعر محض یا نـاب «بود و در جستجوي دستیابی به » هنري براي هنر«هوادار نظریه 
کـه از اصـول جریـان شـعر     » محتوا گرایی«و » جامعه گرایی«شعر تاکید داشت. به همین دلیل، بودن 

داد. در یـک  اساس کـار را تشـکیل مـی   » فرد گرایی«نیمایی بود، در این جریان جایگاهی نداشت، و 
کالم، در این جریان با شاعرانی روبرو هستیم سنت ستیز، تعهد گریز، رویگـردان از جامعـه گرایـی و    
محتواگرایی، و مدعی شعر مدرن و طرفدار شعر محض که از هر قید و بند فکري، اجتماعی، اخالقـی  

و ادبی آزاد باشد.
شعر معاصر فارسی، موج نو، شعر حجم گرا، شعر مدرن کلید واژگان:
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مقدمه
ش، سـال انتشـار مجموعـه    1341از نیمۀ نخست دهۀ چهل و به طور مشخص از سال 

مدي، طرحی نو در شعر معاصر در انداخته شد و جریـانی جدیـد در   از احمدرضا احطرح
این حرکـت، حرکتـی بـود عصـیانی و     .مشهور شد»موج نو«شعر فارسی به راه افتاد که به 

هاي صوري و ساختاري و معنایی شعر سنتی و حتی افراطی که تغییر و تخریب تمام شالوده
.داده بودشعر نیمایی پیش از خود را وجهۀ همت خویش قرار

این جریان در نیمۀ دوم دهۀ چهل با قوت و قدرت بیشتري ادامه یافت و گروه بیشتري 
از شاعران طرفدار مدرنیسم به رهبري یداهللا رؤیایی بدان پیوستند و سـعی کردنـد کـه ایـن     

کن را تا حدودي مهار کننـد و جهـت بخشـند و بـا صـدور بیانیـه و قطعنامـه و        موج بنیان
ایـن حرکـت اخیـر، کـه در     .، رسمیت و هویت آن را به همه اعـالم کننـد  شناسنامه شعري

» شعر حجم گرا«بود، »موج نو«حقیقت، صورت بازسازي و بازآفرینی شدة همان جریان 
.نام گرفت

ها و عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیـدایش  در مقاله حاضر، ضمن اینکه از زمینه
شـعر  «و »مـوج نـو  «سخن به میان آمده، اصطالح گرا و گسترش شعر موج نو و شعر حجم

هاي شعري آنها، و و وجه تسمیۀ آنها، شاعران موج نویی و حجم گرا و مجموعه»گراحجم
در ادامۀ مقاله نیـز ویژگیهـاي   .پیشینۀ اشعار موج نویی در شعر معاصر تبیین گردیده  است

هاي متناسب، بیـان  ذکر نمونهادبی و محتوایی شعر موج نو و شعر حجم گرا به تفصیل و با 
.شده است

اصطالح موج نو، سرآغاز و وجه تسمیۀ آن
در کنار حرکت حساب شدة نیما یوشیج در جهت ایجـاد تحـول در شـعر فارسـی، از     
همان آغاز، حرکتهاي تندروانـه و نسـنجیده اي نیـز از طـرف بعضـی از شـاعران صـورت        
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سست کامل از میراثها و موازین شعر اصیل گرفت که تقریباً ویژگی مشترك همگی آنها گمی
دکتـر محمـد   . هنگام از سبک و سیاق شعر مدرن مغرب زمین بودسنّتی، و تقلید خام و بی

سه مجموعۀ شعر بـا عنوانهـاي   1314و 1313مقدم پس از بازگشت از آمریکا، در سالهاي 
گمـان  را منتشر کرد و پیش خـود  ”بازگشت به الموت“و ”بانگ خروس“، ”راز نیمه شب“

.برد که سبکی نو را در شعر فارسی رقم زده است

از فرانسه به ایران بازگشت و در همان سـال  1318پس از او دکتر تندر ـ کیا در سال  
صادر کرد و به زعم خود به حیـات شـعر   » نهیب جنبش ادبی ـ شاهین «اي با عنوان بیانیـّه

نـام نهـاد و   »شاهین«و منثور خود را سنّتی فارسی خاتمه داد. او اشعار سر و دست شکسته 
پرتو).اي تازه در شعر فارسی معرفی کرد. دکتر علی شیرازي پور (شینخود را مبدع شیوه

دختـر  “، ”ژینـوس “هـاي  سه مجموعه با نـام 1325نیز پس از بازگشت از فرانسه، در سال 
ها ن مجموعهرا تحت تاثیر اشعار سپید شاعران فرانسوي منتشر کرد که ای”سمندر“و ”دریا

.زودي فراموش شدنیز راه به جایی نبرد و به

تر در این زمینه را هوشنگ ایرانی از خود نشان داد. او نیز تحصـیل کـردة   تالش جدي
» شعر منثور«فرانسه و اسپانیا بود و پس از بازگشت به ایران تحت تأثیر شعر مدرن اروپا به 

)، 1331(”خاکستري“، )1330(”ر خاکستريبنفش تند ب“دانۀ هاي متجدرو آورد و مجموعه
اندیشـم، بـه   و اکنون به تو مـی “،)1331(”اي پرده را بر گرفت و ابلیس به درون آمدشعله“

کـه در سـال   »کبـود «بویژه شعري از او با عنـوان  . را منتشر کرد) 1334(”توها می اندیشم
ر بسـیاري  به چاپ رسیده بود، تعجب و تمسـخ خروس جنگی در شمارة دوم نشریۀ 1329

:از شاعران و شعردوستان را به دنبال داشت

/دست به گوش و فشـرده پلـک و خمیـده   /غار کبود می دود/گیل ویگولی/هیما هوراي

...یکسره جیغی بنفش می کشد

، شعرکبود)1330(ایرانی، هوشنگ، 
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هیچ یک از این کوششها با استقبال شـاعران و خواننـدگان شـعر مواجـه نشـد، بلکـه       
وجبات تحقیر و تمسخر و در نتیجه منزوي شدن شـاعران ایـن گونـه اشـعار را     برعکس، م

فراهم کرد و تقریباً همۀ آنان پس از مدت کوتـاهی شـعر و شـاعري را تـرك گفتنـد و بـه       
.کارهاي دیگر روي آرودند

) 1332زنـدگی خوابهـا (  سهراب سپهري نیز در برخی از آثار اولیه اش از جملـه در  
دهـد و اشـعاري را در همـان    شاعري هوشنگ ایرانی از خود نشان مـی گرایشهایی به شیوة

خـواب  «شعر زیر با عنوان تر ـ ارائه می دهد.  ها و مضامین ـ البته با بیانی نسبتاً روشن مایه
ایرانی را به یـاد مـی آورد،   »جیغ بنفش«که حس آمیزي موجود در آن، ترکیب غریب »تلخ

:اي از این گونه اشعار استنمونه

ــی  ــاب/ م ــرغ مهت ــی م ــاقم م ــري در ات ــد/ اب ــیمانی  خوان ــم پش ــاي چش ــد/ گله گری
کند/ گیاه نارنجی خورشید/مغرب جان میلولد/در تابوت پنجره ام پیکر مشرق میمی شکفد/

...در مرداب اتاقم می روید کم کم 

، شعر خواب تلخ)1378(سپهري، سهراب، 

انوس خیس، جهـنم سـرگردان، یـادبود،    بسیاري دیگر از اشعار این مجموعه همچون ف
ها، پاداش، و مرغ افسانه نیـز از نظـر ابهـام معنـایی و     گل کاشی، مرز گمشده، لولوي شیشه

تصاویر تو در تو و غریبی که در آنها به کار رفته، اشعاري هستند نظیر شعري که نقل شـد.  
خـویش زنـدگی   در حقیقت، سپهري در زندگی خوابها به خوابها و تـب و تابهـاي روحـی    

اي آنها را شکسته و بسته براي دیگران تعریف کرده است. بخشیده و همانند گنگ خوابدیده
همین اشعار باعث شد که اسماعیل نوري عـالء از مـدافعان و مروجـان جریـان مـوج نـو،       

الزم اسـت بـه نقـش مهـم     «نویسد: سپهري را پدر جریان موج نو فارسی معرفی کند. او می
جود آمدن موج نوي شعر ایران اشاره کرد. بدون شک سپهري پدر بالفصـل  سپهري در به و
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این نهضت است و کسانی چون احمدرضا احمدي مستقیماً پشتوانه شعري خویش را از او 
).43، ص 1375(نوري عال، اسماعیل، » اند.گرفته

هاي بعد، خاصه درصداي پاي آب، مسـافر و حجـم سـبز، از    البته سپهري در مجموعه
گیرد و به شاعري تمام عیار بـا سـبک ویـژه ودسـتگاه فکـري و      ن گونه اشعار فاصله میای

شود؛ شود، و در بین شاعران نیمایی از جایگاهی رفیع برخوردار میفلسفی خاص تبدیل می
هاي آغازین او را در زمرة سیاه مشقهاي شاعري او به حساب آورد، تا آنجا که باید مجموعه

سبک اصیل و طرز تازة شعري او.نه نمونه و نمودار 
سرانجام در دهۀ چهل، به دالیلی که پس از این از آنها سخن خواهد رفت، زمینه براي 

) از 1341پذیرش اشعار از این دست فراهم آمد. در چنین شرایطی بـود کـه کتـاب طـرح (    
اه احمدرضا احمدي منتشر شد و با استقبال بسیاري از جوانان سنت گریز و تجددطلب همر

بـا وام از نـام سـینماي    …اشعار طرح، پس از انتشار، ظاهراً از طرف فریدون رهنمـا  «شد. 
» موج نوي فرانسه که در آن سالها هوادار فراوانی در ایـران داشـت، مـوج نـو نـام گرفـت.      

تصـادفاً در  «) البته یداهللا رؤیایی معتقد است که موج نـو  36، ص 1377(لنگرودي، شمس، 
، 1357(رویائی، یـداهللا، از سـکوي سـرخ،    » به غلط این طور نام گرفت.ژورنالیسم مملکت 

را اسماعیل نوري عالء بـراي  » موج نو«نویسد که اصطالح ). محمد حقوقی نیز می223ص 
). در هر صورت مـوج  4، ص 1377نامیدن این جریان به کار گرفته است (حقوقی، محمد، 

ل درانداخته شـد و چیـزي نگذشـت کـه     نو، طرح نویی بود که در شعر فارسی در دهه چه
فوجی از شاعران جوان بدین موج پیوستند و آن را به جریان رایـج در دهـۀ چهـل تبـدیل     

توان به بیژن الهی، بهرام اردبیلی، محمدرضا اصالنی، شاهرخ کردند. از میان این شاعران می
مجید نفیسی، صفایی، شهرام شاهرختاش، فریدون معزي مقدم، م. نوفل، محمدرضا فشاهی،

تیرداد نصري، حسین مهدوي (م. مؤید) جواد مجابی، هوتن نجات، حسین رسائل و حمیـد  
عرفان اشاره کرد.
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گراها و عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجمزمینه
در ظهور این جریان در دهۀ چهل در شعر فارسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی  

شود:به مهمترین آنها اشاره میاند که ذیالًمختلفی مؤثر بوده
الف) پیش از هر چیز باید گفت که این جریان از جهات مختلف از برخی مکاتب ادبی 

تر تاثیر پذیرفته و یابه تعبیر درست» هنر براي هنر«اروپایی همچون دادائیسم، سوررئالیسم و 
ازجوانان در عرصۀ تقلید کرده است. همانطور که پس از مکتب سمبولیسم در اروپا گروهی 

شعر و ادب ظاهر شدند و در برابر همه سنتها و موازین شعري پیش از خود عصیان کردنـد  
هیچ آراستگی و پیراستگی به عنوان شعر ناب عرضه هاي ذهنی و روانی خود را بیو هذیان

را به طـور تصـادفی از میـان فرهنـگ لغـت      » دادائیسم«کردند و حتی نام مکتب خود یعنی 
و همان طور که برخی از شاعران دادائیست بعدها سعی کردند تا نظـم و  )1(اج کردنداستخر

نظامی به افکار و عقاید خود بدهند و قواعد و قوانینی را براي خویش وضـع کننـد و ایـن    
منجر شـد، در ایـران هـم    »سوررئالیسم«تالشها در نهایت به ایجاد مکتب جدیدي با عنوان 

نیز پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که باید بـراي شـعر خـود    بسیاري از شاعران موج نو
شـعر  «اصول و قواعدي دست و پا کنند که همین مسأله در نیمه دوم دهه چهـل بـه ظهـور    

.به رهبري یداهللا رؤیایی منجر شد» حجم گرا

گـرا بـدان بـر مـی خـوریم ـ       که در شعر موج نو و حجـم »بیانیه«اصوال مساله صدور 
ه در شعر فارسی بدین سبک و سیاق تا بدان روز سـابقه نداشـته اسـت ـ خـود      اي کمسأله

اي است از مکاتب ادبی اروپایی خاصه مکاتب پیش گفته که هر یک براي خـود  تقلید گونه
اي داشته اند. همچنین مضمون و مفهوم برخی از بندهاي بیانیه شعر موج نوي فارسـی  بیانیه

هاست؛ هر چنـد کـه در   ها و سوررئالیستبیانیـّه دادائیستتا حدود زیادي شبیه بندهایی از 
گرایـی) سوررئالیسـم   اسپاسمانتالیسـم (= حجـم  «تأکید شده است کـه:  » بیانیۀ شعر حجم«

یا آنکه رؤیایی در ). 36، ص 1357(رؤیایی، یداهللا، هالك عقل به وقت اندیشیدن، » نیست
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سم بازیهـا و سوررئالیسـم بازیهـا را پنجـاه     این دادائی«پاسخ به این سخن آزاد که گفته بود: 
سعی در انکار ایـن امـر دارد و   » ها درآوردند و به جایی نرسیدندشصت سال پیش اروپایی

دادائیسم جنبش افراطی پیشروي بـود کـه   می گوید. نه، این خیلی فرق می کند با دادائیسم.
د غیر از دادائیسم که بـه  به آن صورت نمی توانست دوام بیاورد، ولی سوررئالیسم چیزي بو

هـا وقتـی   دادائیسـت داداي سوررئل، این طور نیسـت. «گوید:اینکه میدنبال آن ایجاد شد.
مـرز اسـت، معقـول تـرین و     دیدند این کار یـک عصـیانی آشـفته اسـت، یـک افـراط بـی       

. …شاعرترینشان آمدند و سوررئالیسم را دنبال کردند و سوررئالیسم مکتب جاویدي است

چنین چیزها در پنجاه شصت سال پیش آمد و دوام نیـاورد، بـه جهـت    گوید:آزاد میاینکه
(رؤیـایی، یـداهللا، از سـکوي سـرخ،     » کند این شعرها نظیـر آنهاسـت  این است که خیال می

).247، ص 1357
ذیــالً نمونــه اي از تقلیــد شــاعران مــوج نــو از شــیوه و ســبک شــاعران دادائیســت و 

دهد که چگونه شاعران مـوج نـو   این نمونه نشان می.ده می شودسوررئالیست اروپایی آور
شاعران سوررئالیست، دست بـه  »نگارش دسته جمعی«یا »نگارش اتفاقی«تحت تاثیر شیوة 

چندي «خوانیم: میجزوة شعر اند. در شماره اول کار سرودن شعري به صورت جمعی شده
وده و به طور اتفاقی آن ابیات را زیـر  اي از دوستان ما براي تفنن هر یک بیتی سرپیش عده

؛ غرض از انتشار این سه قطعه ـ صرف نظر  …هم نوشتند؛ آنچه حاصل شد سه قطعه است
گذارد از زیبایی آنها ـ این بود که ببینیم چگونه محیط و دنیاي پیرامون بر ذهن انسان اثر می 

برند همگـی  نی به سر میهاي مختلف وقتی در میان اشیاء معیو چگونه چند شاعر با سلیقه
:…به نوعی و به صورتی متشابه تحت تأثیر آن قرار می گیرند

آهنگهـاي زنـدانی در فضـاي الکلـی/     /بینممن چنگ رنگها را می/من سفید، زرد/من سیاه
سوخت/ به تـو خیـره شـدم/ چشـمانت غـرق در سـبزي اسـت/ بـراي میـز و          زمینی که می
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اما سقف کافه کوتـاه  برد/را با خود به شاه نشین میم/الله هاي دیواري/تصمیم گرفتم/فنجان
».است

)36، ص 1345(جمعی از شاعران موج نو، جزوه شعر، 

عامل دیگري که در پیدایش جریان موج نو در دهۀ چهل نقش داشت خسـتگی و  ب)
سمبولیسـم  «دلزدگی شاعران موج نو از کاربرد نمادهاي تکراري در اشعار شـاعران جریـان   

بوده است. توضیح اینکه شاعران نیمایی دهـۀ سـی بـه دلیـل جـو سـرکوب و       » راگجامعه
اند تا اشعار سیاسی و اجتماعی خود را با زبانی سـمبلیک  سانسور پس از کودتا مجبور بوده

همراه سازند؛ اما این نمادها پس از مدتی آنقدر در شعر شاعران مختلف این جریان به کـار  
ولیۀ خود را از دست داد و گویی تبـدیل بـه معنـاي ثـانوي     رفت که دیگر لطف و لطافت ا

براي مثال، شب به عنوان نماد ظلم و خفقان، صبح یـا  کلمات شد، نه مفهوم سمبلیک آنها. 
خورشید به عنوان سمبل آزادي و امید و عدالت، زمستان در نقش نمـاد اوضـاع سیاسـی و    

ران تکرار شد و بـر اثـر ایـن تکـرار     بارها و بارها در شعر این شاع…اجتماعی نامساعد و 
ها و معانی پنهان اشعار سمبلیک براي خوانندگانش عادي و بدیهی شد و کمتر کسی تمثیل«

).301، ص 1348(نوري عالء، اسماعیل، » در آنها ارزش شعري جست
العمل در برابـر جریـان   توان گفت که موج نو دهۀ چهل نوعی عکسپس به تعبیري می

بـه عبـارت   «بوده اسـت  » نمادگرایی«دهۀ سی و نیمه اول دهۀ چهل یعنی مسلط و فراگیر
شـاعر  ... .شددیگر با تخفیف سمبولیسم همیشگی شعر، سوررئالیسم همیشگی آن تشدید 

تواند نه تنها شعر سمبلیک نگوید، بلکه بـا تغییراتـی در واقعیـت زنـدگی و     دریافت که می
» اي داشته باشندجداگانهن، اشیاء و محیط، زندگی جهان، دنیاي دیگري را خلق کند که در آ

).(همان
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سراي دههشعر موج نو همچنین واکنشی بوده است در برابر اشعار شاعران سیاسیج)
؛ شاعرانی که از شعر به مثابه وسـیله و سـالحی   »جریان شعر مقاومت«چهل خاصه شاعران 

جـوهر شـعري و زیباییهـاي ذاتـی شـعر      گرفتند و کمتر بهدر جهت مبارزه با رژیم بهره می
اصوالً دهۀ چهل عرصۀ جدال شعر فردگـرا و تعهـدگریز مـوج نـو بـا شـعر       توجه داشتند.

شاعران موج نو اشعار سیاسی و اجتماعی شاعران مقاومـت  گرا و انقالبی بوده است.جامعه
اشـعار  گـرا، کردنـد، و شـاعران متعهـد و جامعـه    را به شعارزدگی و مقطعی بودن متهم مـی 

دردانـه محکـوم   فردگرایانۀ شاعران موج نو را با تعـابیري چـون شـعر تسـلیم و شـعر بـی      
.کردندمی

هاي شاعران مدرنیست دهۀ چهل که از همـۀ سـنّتهاي   نکته درخور توجه آنکه کوشش
شعري گذشته دست شسته بودند و مخالف هرگونـه دخالـت شـاعر در مسـائل سیاسـی و      

اندیشیدند، تا حدود زیادي با فعالیتهاي رژیم هنر و شعر محض میاجتماعی بودند و تنها به
تـر غربـی کـردن فرهنـگ و     گذشته در دهۀ چهل در جهت مدرنیزه کردن و به تعبیر درست

اقتصاد جامعۀ ایرانی همراه و همگام بود و از همین رو، اکثر نشریات و جراید و رسانه هاي 
انـد؛ در  عر مدرن و غیر سیاسی و بی تفاوت بـوده فرهنگی دهۀ چهل مبلّغ و مدافع هنر و ش

حالی که شاعران سیاسی و انقالبی و مخالف رژیم مجبور بوده اند تا اشعار و افکار خود را 
ها بـه مخاطبـان و   ها و گاهنامهنامهاز طریق دانشگاهها و محافل غیر رسمی فرهنگی و شب

.)2(مدافعان خود منتقل کنند
توانست تا حدودي برخی از نو با ویژگیهایی که داشت میروشن است که جریان موج

توانست به عنـوان  یا دست کم، می.مقاصد فرهنگی و سیاسی رژیم گذشته را برآورده سازد
.عامل بازدارنده اي در برابر شعر متعهد و انقالبی آن سالها ایفاي نقش کند

دهۀ چهل، انتشار برخی یکی دیگر از عوامل رواج و رونق جریان شعر موج نو در د) 
از نشریات، جراید، جنگها، مقاالت و کتبی است که از طرفـی اشـعار شـاعران مـوج نـو را      
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چاپ و از طرف دیگر با طرح بحثهـاي نظـري، ایـن شـیوه از شـاعري را تبلیـغ و تـرویج        
هـا و جنگهـاي شـعر طرفـه،     توان بـه جـزوه  اند. از جمله این نشریات و جنگها میکردهمی

شعر روزن، و مجالت بررسی کتاب، شعر دیگر، آیندگان ادبی و بازار رشت اشاره دفترهاي
کرد. در این مجالت و جنگها بود که شاعران و منتقدانی چون احمدرضـا احمـدي، یـداهللا    
رؤیایی، فریدون رهنما، مهرداد صمدي، پرویز اسالم پور و اسماعیل نوري عالء مطـالبی را  

ر حجم گرا نوشتند. در این میان البته یداهللا رؤیایی و اسماعیل در دفاع از شعر موج نو و شع
اند. مجموعه سخنان و گفتگوهاي رؤیـایی دربـارة شـعر و    نوري عالء نقش مؤثرتري داشته

از سـکوي  «در کتـاب  1357نقد شعر به ویژه در تبیین شعر موج نو و شعر حجم در سـال  
هـالك  «نیز در همین سال با عنوان جمع شد و به چاپ رسید و مجموعۀ مقاالت او» سرخ

منتشر شد. اسماعیل نوري عالء نیز در کتـاب صـور و اسـباب در    » عقل به وقت اندیشیدن
) و مقاالت دیگر از هیچ کوششی در دفاع از شهر موج نو فروگذار 1348شعر امروز ایران (

نبود.

گرایی، سرآغاز و وجه تسمیه آناصطالح حجم
جریانی جدید و جـدا در شـعر معاصـر نیسـت،     » حجم گرایی«همانطور که اشاره شد 

و ادامۀ منطقی آن اسـت. بیشـتر شـاعران    » موج نو«بلکه شق و شکلی دیگر از جریان شعر 
اند گراي نیمۀ دوم دهۀ چهل همان شاعران موج نویی نیمه اول دهه چهل بودهمشهور حجم

اند. یداهللا رؤیـایی  ساسی داشتهحتی برخی از این شاعران در تدوین بیانیه شعر حجم نقش ا
پـردازان جریـان مـوج نـو، در     نیز آن گونه که اسـماعیل نـوري عـالء از شـاعران و نظریـه     

پیش از آنکه به عنـوان داعیـه   ها و شعب شعر موج نو بدان تصریح دارد،بندي شاخهتقسیم
نـوري عـالء   گرایی معرفی شود، مجذوب موج نو بوده است. از اینرو،دار و بنیانگذار حجم
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نظم «و در شعبه » موج نوي مشکل«بندي، جایگاه شعري رؤیایی را در شاخۀ در این تقسیم
)3(کند.تعیین می» گوگرایان مشکل

در –گذشته از برخی اظهارنظرهاي متناقض دربارة شـاعران مـوج نـو    –رؤیایی خود 
اهللا، از سـکوي سـرخ،   کند (رؤیایی، یدمجموع، شعر شاعران مشهور این جریان را تایید می

).77، ص 1357
کند، پیـــروي نکردن این شـاعران  اشکالی که رؤیایی بر شعر شاعران موج نو وارد می

» مانیفسـت «اصول) و فرم مشخص است. این است که او به فکــر تهیه » (= هاپرنسیب«از 
نیـز یکـی از   کند تا شاعران موج نـو را کـه خـود   افتد و بدین وسیله سعی می(= بیانیه) می

)4(آنهاست زیر پرچمی واحد گرد هم آورد.

نخسـتین  1348گیرد و سرانجام در سـال  این فکر مورد توجه شاعران موج نو قرار می
شود. در تدوین این بیانیه جز شاعران موج نو، چنـد نویسـنده و   بیانیه شعر حجم صادر می

زادي ور، سـیروس آتابـاي،   سینماگر و همچنین برخی دیگر از شاعران از جمله هوشـنگ آ 
انـد کـه البتـه    فیروز ناجی، احمدرضا چگنی، فریدون رهنما و رضا زاهد نیـز نقـش داشـته   

خـانی،  رؤیایی در این میان، نقش محوري داشته است. بعدها نیز شاعرانی چون علـی قلـیچ  
پیوندنـد. نـام   هوشنگ صهبا، حسین مهدوي (م. مؤید) و هوشنگ چالنگی بدین گـروه مـی  

» اسپاسمانتالیسم«یا » گراییحجم«گزیند ي که این گروه براي شیوة شاعري خود برمیجدید
(Espacementalism).است
گـرا  ، توضـیح اینکـه شـاعر حجـم    »هامعماري حجم«گرایان یعنی شاعري از نظر حجم

یـا بـه تعبیـر دیگـر، از طبیعـت بـه       (surreal)به فراواقعیت (real)خواهد از واقعیت می
طبیعــت برســد. بــین واقعیــت و فراواقعیــت یــک فاصــله فضــایی یــا یــک حجــم مــاوراء

(spacement) است. شاعر براي گذشـتن از  » حجم خیالی«قرار دارد، این حجم البته یک
گانـه  که سه بعد دارد یعنی طول، عرض و عمق یا ارتفاع، باید از بعـدهاي سـه  » حجم«این 
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کند و به آسا طی میت یا یک حرکت برقحرکت کند. شاعر این حجم خیالی را با یک جس
رسد. اگر خواننده بخواهد منظور شاعر را به درسـتی دریابـد   فراواقعیت یا واقعیت برتر می

باید این حجم خیالی را بشناسد. او نیز باید بتواند با حرکتی از طـول، عـرض و ارتفـاع بـه     
در جست برق آساي خـود از  واقعیت برتر مورد نظر شاعر دست یابد. اما از آنجا که شاعر 

اختیار و اندیشه، از یکی از راههاي ششـگانۀ زیـر حرکـت کـرده     واقعیت به فراواقعیت، بی
است:

طول/ -عمق-عرض/ عرض-طول-عمق/ عمق-عرض-عمق/ طول-طول-عرض
اي از خود بـاقی گذاشـته   عرض؛ و کمتر رد پا یا نشانه–عمق -طول/ طول-عرض-عمق

خود تشخیص دهد. اگر در » ذائقه هوش«اید چگونگی انتخاب اضالع را با است، خواننده ب
حرکت خود دقیقاً همان اضالعی را که شاعر طی کرده اسـت، طـی کنـد بـه همـان جـایی       

هاي ششگانه را برگزینـد  رسد که شاعر در آنجا نشسته است، اما اگر یکی دیگر از گزینهمی
)5(آید.د میهاي استقرار شاعر فروبه جایی در نزدیکی

ناگفته پیداست که تشخیص این اضالع و شناخت این حجم خیالی یا فاصـلۀ فضـایی   
گـرا،  کاري است بس مشکل که تنها خوانندگان خاص، یعنی در حقیقت خود شاعران حجم

آن هم نه در همه موارد، ممکن است بتوانند از عهده آن بیرون آیند.
حکمـت  «یا » علت غایی«عیت، یافتن و شناختن مهمترین راه گذار از واقعیت به فراواق

واقعیت است. رؤیایی این مساله را با طرح مثالی نسبتاً روشنگر، ایـن گونـه بیـان    » وجودي
امـا وقتـی پیشـتر    …کنـد  سازد، از شکل دست تقلید مـی انسان وقتی جرثقیل می«کند: می
کند. هواپیما تقلیـد مـرغ   میخواهد هواپیما بسازد، نوع دیگري از طبیعت تقلید آید و میمی

است، اما تقلید سوررئل مرغ است: مرغی که پرواز واژگونه دارد و امـا وقتـی خواسـت راه    
رفتن را تقلید کند چرخ را اختراع کرد که هیچ ربطی و شباهتی به پا ندارد. اینجا دیگر کپی 

مین یعنـی  کردن طبیعت مطرح نیست اختراعی است که علت غایی راه رفتن است و تنها ه
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چرخ زدن و دور و سیر. اولین شاعر جهان گفـت: چشـمهاي تـو مثـل شـب سـیاه اسـت.        
روزگاري بعد شاعري آمد و اعالم کرد: اندکی شب در چشمان توست، و پـس از او شـاعر   

گـرا چـه خواهـد    امروز خسته بیرون آمد و فریاد زد: چشمهاي شبانه. پس از او شاعر حجم
(رؤیـایی، یـداهللا، هـالك عقـل بـه وقـت       » ن را بخوانیـد گفت؟ نخواهم گفـت: شعرهایشـا  

)42، ص 1357اندیشیدن، 

گراویژگیهاي شعر موج نو و شعر حجم
کشف روابط و مناسبات جدید و تجریدي میان اشیا و ایجاد تصـاویر سوررئالیسـتی:  -1

خ، خوریم: گل یـ در اشعار شاعران موج نو به ترکیبات و تصاویري از این دست بسیار برمی
هـاي مـذاب   لزي، میـوه هاي فاي، پرندة کاغذي، پرندة فلزي، باغچاقوي پرنده، پرندة شیشه

هـاي غمگـین، شـیپورهاي    اي، آینـه اي، باغهاي شیشهاي، انسان شیشهشیشهفلزي، روزنامۀ
متاسف، کاغذ سنگی، میزهاي سفالی، زمان گچی، گل ساعت، نیمکتهاي علفی، مرد بـنفش،  

هـا قـرار   صاً وقتی این ترکیبها و تصاویر در سـاخت و بافـت جملـه   مخصو…مرد قرمز و 
کنند:تر ایجاد میتر و تجریديشوند و تصاویري غریبتر میگیرند، پیچیدهمی

در جام ساعت دیواري گلهاي بنفشه را خواب کردیم/ در پنجرة خواب ماهیـان بـودیم و   
تران و پسران شـهرهاي نیـافتنی،   روي صدفهاي بسترشان طرح صیادان را کشیدیم/ با همه دخ

ها را روشن کردیم/ و بر درختان تهی ازمیـوه جنگلـی آویختـیم/ از مـرز همـۀ      فانون شکوفه
اي روشن که آویزش زرورق بود گذشتیم/ از کرانۀ همۀ دیوارهاي نفوذناپذیر که باغهاي شیشه

هایش از غم بـود  نهروکشش کاشی پژمرده بود عبور کردیم/ همۀ گردنبندهاي مروارید را که دا
.…گسستیم

، شعر طرح)1341(احمدي، احمدرضا، 
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مطمئناً از منظر دنیاي واقع، بین اجزاي بسیاري از این ترکیبها ارتباط منطقـی و معنـایی   
روشنی برقرار نیست. پس شاعر از منظر دیگري به اشـیاء پیرامـون خـود نگریسـته اسـت.      

تشبیه شود، آن هم جامی که » جام«تواند به می» ساعت دیواري«دراین منظر جدید است که 
روند. در عالم ظاهر، بین چهار جز این تصویر تـو در تـو   » خواب«در آن به » گلهاي بنفشه«

توان قائل به ارتباط شد؛ اما شاعر که یعنی ساعت دیواري، جام، گلهاي بنفشه و خواب نمی
ها نگریسته است، بین آنها تناسب و هاز منظر جهان فراواقع یا واقعیت برتر به این اشیا و واژ

آگاهانـه  ارتباطی کشف کرده است. از همین جاست که شاعر موج نو خواسته یا ناخواسته،
یا ناآگاهانه به وادي سوررئالیسم (مکتب فراواقـع گرایـی) قـدم نهـاده و بـا لـویی آراگـون        

ت کـه ذهـن   در وراي دنیاي واقـع روابـط دیگـري هسـ    «همصدا شده است که معتقد بود: 
تواند دریافت کند و همان اهمیت درجه اول را دارند، مانند تصادف، پندار، وهم و رویا. می

هاي مختلف در یک نوع ادبی که همان سـوررئالیته باشـد تجمـع و تجـانس پیـدا      این گونه
همه چیز «). در دنیاي فراواقع به قول پل الوار 823، ص 1376(سیدحسینی، رضا، » اندکرده
دلیل خود، تشابه خـود، تضـاد خـود و    تشبیه به همه چیز است. همه چیز طنین خود،قابل 

)(همان» ن صیرورت الیتناهی استیابد و ایصیرورت خود را در همه جا می
یکی از انتقادهایی که همواره متوجه اشعار شاعران استفاده از زبان پیچیده و مبهم:-2

بودن زبان شعر آنان اسـت. عبـدالعلی دسـتغیب، از    موج نو بوده است پیچیدگی و نامفهوم
بـا طـرح   گرایشهاي متضاد در ادبیات معاصر ایرانمخالفان جدي جریان موج نو، در کتاب 

دربارة این ویژگی اشعار مـوج نـو   » نوآوري یا انحراف«شعر موج نو با عنوان بحثی دربارة
ا بهتر بگوییم نثر زشت و نادرست ها یکم کم کار به جایی رسیده است که قطعه«نویسد: می

وار آنها نه فقط از پهنه درك مردم، بلکه از پهنۀ درك روشنفکران نیز بیـرون شـده   و فرنگی
است، حال آنکه هنر اصیل و ماندنی همیشه داراي جهات مشـترك اسـت کـه مـردم از آن     
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ستغیب، عبـدالعلی،  (د» پردازندشوند و ویژگان نیز مدتها دربارة آن به گفتگو میمند میبهره
).68، ص 1371

اسماعیل خویی، از شاعران صاحبنظر جریان شعر نیمایی، نیز در قضاوتی مشابه درباره 
مفهوم اسـت  نکته این است که شعر اینان اغلب نامفهوم و حتی بی«نویسد: شعر موج نو می

هـاي  پارهجالب این است که …هاي خوب آن نیز از درون آشفته و پراکنده است و نمونه
خوب شعر موج نویی همانهاست که به سوي معناي روشن و شکل اسـتوار گـرایش دارد،   

).84-83، ص 1352(خویی، اسماعیل، » یعنی موج نویی نیست
شکی نیست که شـاعران مـوج نـو بـه پیچیـدگی اشعارشـان واقفنـد. اصـوالً آنهـا در          

شعر را باید براي خواص گفـت نـه   آفرینی تعمد دارند. انها معتقدند کهگویی و ابهامپیچیده
براي عوام، و منظور آنها از خواص بیشتر همان گروه شاعران موج نو و معـدودي از افـراد   

شـنوند  کنند؛ حرفهایشان را میاست که مستقیماً با آنها در ارتباطند در محافلشان شرکت می
آنها براي همدیگر شـعر  کنند. اي براي فهم اشعارشان پیدا میو به مرور ذهن و ذوق پرورده

نه براي مردم. یداهللا رؤیایی در یک جلسه شعر خوانی در جواب سـوال یکـی از   گویند،می
زبان شاعران امـروز پیچیـدگیهایی گرفتـه کـه     …آنچه مسلم است «حاضران که گفته بود: 

شاید این شعرها را همان دوستان نزدیک شاعر درك کنند؛ آن هم وقتی که خود شـاعر بـه   
نه تنهـا شـعر امـروز ایـران، بلکـه شـعر       «دهد: پاسخ می» سیر بپردازد، نظر شما چیست؟تف

ملتهاي دیگر هم زبانی ندارد که عامه از آن چیزي بدانند. اصوالً شعر را نبایـد بـراي عـوام    
بگویند و سطح آن را تا این حد پایین بیاورند. حرفهاي تکراري هیچ گاه ما را به هیجـان و  

رد. مقصود اینکه شاعر باید شعر بیافریند؛ اما آنکه میان شـاعر و عامـه پلـی    داپرسش وانمی
(رؤیـایی، یـداهللا، از   » بندد روشنفکر است. اینان باید شعر را براي دیگران تفسیر نماینـد می

).166، ص 1357سکوي سرخ، 
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بر فرض که این سخن رؤیایی درست نیز باشد، باید گفت که متأسفانه اغلب قریب به 
اق روشنفکران نیز ـ آن گونه که از اظهارنظرهاي آنها پیداست ـ معمـوالً از پیچیـدگی و     اتف

مفهوم نبودن زبان شعر این شاعران سخن می گویند که نمونه اش را در سـخنان عبـدالعلی   
بـراي نشـان دادن ابهـام    .دستغیب و اسماعیل خویی که پیش از این نقل شد، شاهد بـودیم 

از )6(وصلت در منحنـی سـوم  اي از مجموعۀ موج نو به نقل نمونهموجود در اشعار شاعران
کنیم: پرویز اسالم پور اکتفا می

که /از آفتاب بگذرمتا من با هزار رخش/با نیشکر و دود/یالهایی که مرثیه در باد دارند/
و غالمی در وعده گاه است/به هزار وصله مگر/تازیانه مست اندام است/اگر به دستی است/

نخل نقره در بخار مشـتعل/  /بدر تمام سکه اي که خورشید مات بود/ به ده دست و صد چشم
...آغوشی که همیشه مجمر طاعون پرورد/ مسافر دشنه در کف دارد

)قبل، شعر 1346پور، پرویز، (اسالم

یکی از مظاهر بـارز سـنّت گریـزي    گریز از وزن و قافیه و گرایش به زبان نثر: -3
.ران موج نو اجتناب آنها از به کارگیري هرگونه وزن، موسیقی و قافیه در شـعر اسـت  شاع

توضیح اینکه این شاعران نه تنها وزن و قافیه را در مفهوم سنتی و نیمایی آن قبـول نداشـته   
اند، بلکه حتی از نوع خاصی از موسیقی که در شعر سپید یا شاملویی رعایت می شده و بر 

حروفی، همنوایی، تناسـب، تقـارن، تقابـل و نـوع خاصـی از      آوایی، هممهایی چون همؤلفه
اند؛ تا آنجا کـه احمدرضـا احمـدي از بنیانگـذاران ایـن      بندي مبتنی بوده، گریزان بودهقافیه

کرد که حاضر نیست حتی یک کلمه را به خاطر وزن بکشد، بلکـه  جریان صراحتاً اعالم می
نتیجۀ این دیدگاه اشعاري بود نظیر شعر زیر ) 7(لمات کرد.از نظــر او وزن را باید قربانی ک

از او:
خواســتند کشــتند/ مــیاعتنــا بــه طبیــب/ مــیاثــر/ کــه نــام مــا را/ بــیداروهــاي بــی
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...برایت بفرستندهاي بارانی را/پنجره

، شعر داروهاي بی اثر)1347(احمدي، احمدرضا، 

اسـت، در حقیقـت یـک جملـۀ     این بخش از شعر فوق که در شش سطر عرضه شـده  
مرکّب است که اگر بخواهیم آن را به صورت زیر بنویسیم، از نظر شکلی و شیوة بیان هـیچ  

:تفاوتی با نثر نخواهد داشت

خواسـتند پنجـره هـاي    کشـتند، مـی  داروهاي بی اثر که نام ما را بی اعتنا به طبیب می«
»بارانی را برایت بفرستند.

صـور و اسـباب در شـعر امـروز ایـران     الء در کتـاب  عجیب آنکه اسماعیل نـوري عـ  
اسـاس  کوشد تا این مدعا را که یکی از خصوصیات شعر موج نو توسل به نثر است، بیمی

دهـد از  اي که از شاعران موج نـو ارائـه مـی   بنديجلوه دهد؛ در حالی که او خود در تقسیم
کنـد کـه ایـن    معرفی می»گرانثر«نوزده شاعري که بر می شمرد شانزده شاعر را از شاعران 

مـوج  «گیرند و برخی دیگـر در شـاخۀ   جاي می» موج نوي اصیل«شاعران برخی در شاخۀ 
:هستند که عبارتنـد از »گرانظم«تنها سه شاعر از این نوزده شاعر از نظر او ». نوي مشکل

عنـوان  جواد مجابی و حسین مهدوي و یداهللا رؤیایی؛ اما برخی از همین شاعرانی که او به
کند بسیاري از اشعارشان منثور است، نظیر یداهللا رؤیایی کـه شـعر   از آنان یاد می»نظم گرا«

:اي از اشعار منثور اوستزیر نمونه

هــاي تــو معنــا در گفتگــوي مــا/ فنجــان تــو کوهســتانی اســت/ وقتــی کــه بــه بوســه
را/ در کوهسـتان  شـان گیرد/ چشمان تو روح هندسیهاي ما نما میمی بخشد/ وقتی که بوسه

...سازندپنهان می

)16، شعر دلتنگی 1346(رؤیایی، یداهللا، 
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از ویژگیهاي مهم زبانی اشعار موج نویی »نثرگرایی«پس در مجموع می توان گفت که 
.است

یکی از شگردهاي شاعران موج نـو بـراي   زدایی یا هنجارگریزي نحوي:  آشنایی-4
.نی، عدول عمدي آنها از هنجارهاي نحوي زبان استدستیابی به برجستگی یا تشخّص زبا

:شوددر شعر زیر از رؤیایی این مسأله آشکارا دیده می

/ مـن بـا گـذر از دل تـو     …از تو سخن از بـه آرامـی/ از تـو سـخن از بـه تـو گفـتن       
مـن بـا بـه تمنّـاي تـو/ خـواهم       کردم/ من با سفر سیاه چشم تو زیباست/ خواهم زیست./می

اي از به آرامـی/ مـن دوسـت دارم از تـو     ست دارم از تو بگویم را/ اي جلوه/ من دو…ماند
...شنیدن را 

، شعر دوستت دارم)1347(رؤیایی، یداهللا، 

من بـا  «کند: ي پیروي می»دستور«ممکن است بپرسیم این چگونه زبانی است و از چه 
یی خود این گونـه سـخن   رؤیا.…»از تو سخن از به آرامی«، یا »به تمنّاي تو خواهم ماند

خواند و دربارة این شعر و در توضیح برخـی از جمـالت آن   می»هنر زبانی«گفتن را نوعی 
در این قطعه سعی کرده ام از امکانات دستور زبان فارسی به نفع شـعر اسـتفاده   «نویسد: می

در »بـه آرامـی  ». «اي از بـه آرامـی  اي جلـوه /من دوست دارم از تو بگویم راکنم، مثالً: 
؛ »اي از آرامـش اي جلوه«دستور، قید است و قاعدتاً جایش اینجا نیست؛ معموالً باید گفت: 

مـن بـا   :شود فعل را هم به جاي اسم گذاشت، مثلگاه می.امفرضش کرده» اسم«ولی من 
سـفر سـیاه   «خواهم زیست. /من با سفر سیاه چشم تو زیباست/گذر از دل تو می کردم

در هر حال این گوشه اي از جستجوهایی اسـت کـه   .گرفته ام» اسم«را»چشم تو زیباست
).72-71ص ص، 1357(رؤیایی، یداهللا، از سکوي سرخ، » در این دفتر شده است
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می بینیم که رؤیایی از نشاندن یک نوع دستوري در جایگاه نوع دستوري دیگر سـخن  
ر می خوریم به اینکه قید یا گوید، و اینچنین است که در اشعار شاعران موج نو فراوان بمی

. ...فعل در جایگاه اسم نشسته باشد، یا اسم به عنوان صفت به کار رفته باشد و 

مسأله تعهـّد یا عدم تعهد از بحثهاي مهم و مطرح در تعهـّد گریزي و فردگرایی: -5
بین شاعران و نظریه پردازان جریانهاي مختلف شعري دهه سی به بعد بـوده اسـت. نیمـا و   
پیروان او براي شـاعر مسـئولیت و رسـالت فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی قائـل بودنـد و         

گفتند که شاعر نمی تواند و نباید در برابر دردها، مشکالت و آرمانهـاي مـردم و جامعـه    می
نیز شـاعر را در برابـر آحـاد مـردم متعهــّد و      »جریان شعر مقاومت«شاعران .اعتنا باشدبی

انگاشتند براي مبـارزه بـا دشـمنان آرمانهـاي     شعر را چون سالحی میدانستند ومسئول می
اي بود که دوشادوش دیگر مبارزان بـا  ملّت؛ و شاعر، در نظر آنها همچون چریک و رزمنده

زد و در این راه از اسارت و زندان و حتـی دادن جـان   سالح شعر و هنر به قلب دشمن می
، شاعران موج نو قرار داشتند کـه مسـأله تعهــّد و    در برابر این دو جریاننیز دریغ نداشت.

» مسـئول کـار خـویش   «رسالت اجتماعی و سیاسی شاعر را منکـر بودنـد و شـاعر را تنهـا     
شـعر  «در بیانیـّۀ شعر حجم می خوانیم: دانستند و از هر مسئولیتی جز آن گریزان بودند.می

ایی، یداهللا، هالك عقل به وقت (رؤی» گریزدحجم از دروغ ایدئولوژي و از حجرة تعهـّد می
)35، ص 1357اندیشیدن،

اي است که گویی ایـن شـاعران بـه    هاي بیانیـّه شعر حجم به گونهالبته برخی از جمله
مسئولیتها و تعهـّدهاي «نوع خاصی از تعهـّد معتقدند؛ چرا که آنچه در این بیانیه طرد شده، 

است؛ یعنـی همـان تعهــّدي کـه     » عهـّدحجرة ت«و »دروغ ایدئولوژي«و »جهت داده شده
همچون حجره و دکّانی براي سوداگري و عوامفریبی باشد، و این همـان چیـزي اسـت کـه     

کنـد کـه مسـأله    کند و سـعی مـی  اي بدان اشاره میدر مصاحبه1354یداهللا رؤیایی در سال 
داد کنـد کـه   اي قلمـ گرا را ناشی از شـایعه و شـائبه  تعهـّد گریزي شاعران موج نو یا حجم
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اما حقیقت آن است که به دالیلـی شـاعران   )8(برخی از منتقدین مغرض بدان دامن زده اند
دلیل اول اینکه بناي شعر موج :بوده اند»تعهـّد ستیز«که حتّی »تعهـّد گریز«موج نو نه تنها 

»برتـر واقعیــّت «یـا  » مـاوراء واقعیــّت  «و توجه بـه  » واقعیـّت«گرا بر گریز از نو و حجم
چیزي است و جایی است در عمق ذهن و روان شاعر، و این »واقعیـّت برتر«و این )9(است

توان از شـاعرانی  نکته این است که چگونه می.یعنی گریز از عینیـّت و واقعیت به ذهنیـّت
ي موجـود بـه دنبـال    »مـاوراء واقعیتهـا  «گریزند و در می» واقعیتهاي روزانه و معمول«که از 
گردند، انتظار داشت که نسـبت بـه مسـائل سیاسـی و     تهاي ذهنی و وهمی خویش میدریاف

اجتماعی و فرهنگی جامعه حسـّاس باشند و خود را در برابر مسائل و مشـکالت و موانـع   
.موجود بر سر راه جامعه متعهـّد و مسئول بدانند

شـعر مـوج نـو    «دلیل دیگر اینکه بنا به گفته یکی از مدافعان این جریان شعري اصـوالً 
شود و به همین دلیل بسیاري از مشخصـات  حرکت قاطعی به سوي شعر ناب محسوب می

در ).310، ص 1348(نـوري عـالء، اسـماعیل،    » شعر ناب را می توان در آن مشاهده کـرد 
شعر وسیله نیست، هدف است؛ یعنی هدف از شعر خود شعر است نـه چیـزي   » شعر ناب«

» شـعر نـاب  «در چگاه با روح تعهـّد و مسئولیت سازگار نیست.این دیدگاه هی.بیرون از آن
پرهیز می شود، و تعهـّد داشتن نسـبت بـه تفکّـر    »غیر شاعرانه«بشدت از عوامل و عناصر 

خاص، مرام و مسلک و جهان بینی خاص، گـروه و جامعـۀ خـاص از جملـۀ عناصـر غیـر       
.شاعرانه است که باید از آن پرهیز شود

ثار شاعران موج نو خود دلیل دیگـري اسـت بـر عـدم تعهــّد ایـن       همچنین اشعار و آ
شاعران نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی؛ اشعاري که در آنها هـیچ حـرف و حـدیثی از    

.مردم و غمها و شادیها و آرمانها و آرزوهاشان نیست

هی به عنصر اندیشه، معنی و محتوا و گرایش به خیال، زبان و شـکل  ـّبی توج-6
شعر گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبـانی  «گر در مجموع بپذیریم که ابیان:
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فشرده و آهنگین؛ بدینسان در ذات شـعر دسـت کـم سـه عنصـر از یکـدیگر بـاز شـناخته         
از .این هر سه عنصر در ذات شعر اهمیتـی یکسـان دارنـد   .شوند: اندیشه، خیال و زبانمی

ر یک در شعر معاصر ایران نمایندگانی نیز دارنـد  همین رو دست کم سه قسم شعر را که ه
:توان شعر کامل شمردنمی

آن تنها عنصر اندیشه ممتاز باشد، یعنی شعر محتواگرا؛شعري که در-1
شعري که تنها خیال انگیز باشد، یعنی شعر خیالگرا یا ایماژیستی؛-2
عنی شعر شکل گرا یـا  شعري که تنها از دیدگاه زبان و شکل بیان ارزشمند باشد، ی-3

) 75، ص 1352(خویی، اسماعیل، » فرمالیستی
همانگونه که اسماعیل خویی نیز اشاره مـی کنـد، هـر یـک از گرایشـهاي فـوق یعنـی        

.محتواگرایی، خیالگرایی، و شکل گرایی در شعر معاصـر طرفـداران و نماینـدگانی دارنـد    

اي کـه  نو به سبب توجه افراطیشود این است که شاعران موجآنچه به بحث ما مربوط می
اند، از عنصر سوم یعنی اندیشه و محتوا داشته» زبان و شکل بیان«یا عنصر » خیال«به عنصر 

هـا و پیامهـاي ژرف انسـانی،    اند و در نتیجه، شعر آنها عمدتاً از داشـتن اندیشـه  غافل مانده
و فرهنگی در بطـن و مـتن   اگر هم فکریا کم بهره مانده است.بهرهاجتماعی و فرهنگی بی

این اشعار وجود داشته باشد، چنان در گیـرودار خیـالپردازي دور از ذهـن، و زبـان و بیـان      
شـود کـه دریافـت آن بـراي کمتـر      سـازي، گـم و گنـگ مـی    بندي و حجمپیچیده یا شکل

.اي امکان پذیر استخواننده
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یادداشتها
و ویژگیها و بانیان و بزرگان این مکتب هاي پیدایش دادائیسم در اروپا درباره زمینه-1

.ذیل مکتب دادائیسمهاي ادبی،مکتبسید حسینی، رضا، ادبی رجوع شود به:

براي آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به:-2
به بعد، 15،  ص تاریخ تحلیلی شعر نولنگرودي، شمس (محمدتقی جواهري گیالنی)، 

»ـ اقتصادي پیدایش موج نو در ایران.هاي اجتماعیمدرن گرایی و زمینه«ذیل 
صـور و اسـباب در شـعر امـروز ایـران،     نـوري عـالء، اسـماعیل،    :رجوع شود بـه -3

321-320ص
.78-79ص از سکوي سرخ،رؤیایی، یداهللا، رجوع شود به:-4
. 158، 156، 56، 22، 21همان، صفحات رجوع شود به:-5
دان جاست که حتی در بسیاري موارد، نام و ابهام موجود در اشعار این شاعران تا ب-6

دهـد و  هاي شعري این شاعران نیز مفهوم و معناي روشنی را به دست نمـی عنوان مجموعه
وصلت در منحنی هایی نظیر:خواننده یا شنونده در فهم درست آنها عاجز می ماند؛ مجموعه

از احمدرضـا  تم من فقط سـپیدي اسـب را گریسـ   از اسالم پور، سوم، نمک و حرکت ورید
بر تفاضـل  از احمدرضا چگنی، نفس زیر لختگی از یداهللا رؤیایی، از دوستت دارماحمدي، 

.از محمدرضا اصالنیدو مغرب 

.318رجوع شود به: نوري عالء، اسماعیل، صور و اسباب در شعر امروز ایران، ص-7
.71-72، ص ، از سکوي سرخیداهللا، رجوع شود به: رؤیایی-8
ۀ شـعر حجـم،   ـّهالك عقل به وقت اندیشیدن، بیانی، یداهللا، رؤیاییشود به: رجوع -9

.35-37ص 
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