
 

 

 هانویسهای ارتدکس: تصویرگرایان و سادهنیمایی

 از شهریار خسروی«  مدخل شعر معاصر فارسی»فصلی از کتاب 

 

 1395ی چهارم، مهر (، سال پنجم، هفته124خبر ) -منتشر شده در کتاب هفته

 

ی مشکالت شعر فارسی را مستلزم رجوع به آرای نیما و گوییم که حل همهکیش در سپهر شعر معاصر فارسی به کسی مینیمایی راست

کنند و معتقدند که نیما به درستی فهمیده نشده و علت نیما بداند. این شاعران اغلب بر نبوغ نیما و یگانگی او تأکید می خودِ آثار خوانش دقیق

سخن خواهیم « بازگشت به نیما»است. در ادامه از دو موج مشکالت شعر فارسی )و چه بسا زندگی ایرانی( کوتاهی در خوانش درست نیما بوده

که شاعران این دو موج است. جالب اینهمراه بوده «نویسیساده»و دومی به لحاظ تاریخی با  «تصویرگرایی»تاریخ با  ظاگفت که اولی به لح

بودند و نه یک قالب بودن را به عنوان یک نگاه پذیرفته« نیمایی»و « قالب آزاد نیمایی»نوشتند و نه در شعر می« قالب منثور»تقریباً همگی در 

 ادبی.

توان در جُنگ اصفهان تبارشناسی کرد، جایی که شاعران و نویسندگانی مثل محمد حقوقی، اورنگ را می« گشت به نیماباز»جریان 

کرد. اینان شناس، احمد میرعالیی و... را دور هم جمع میمحمد حقخضرایی، مجید نفیسی، هوشنگ و احمد گلشیری، ابوالحسن نجفی، علی

ای به درگیر شدن در مسائل پرداختند و عالقهر از پایتخت در فضای سنتی ادبیات اصفهان به ادبیات نو میشاعران و نویسندگانی بودند که دو

انگلیسی( منبع الهام شاعران بوده  ی شعر )خصوصاً شعر قرن بیستم زبانسیاسی پایتخت نداشتند. به عالوه در فضای ادبیات اصفهان ترجمه

نویسی بسیار اند. در اصفهانِ قرن بیستم داستانالهام از شعر انگلیسی از تصویرگرایی سخن گفته است. به خصوص که شاعرانی مثل موحد با

 رواج داشته و آن هم بر شعر نو اصفهان تأثیر گذاشته است. 

و  بودکند: پس از انقالب اسالمی جریان چپ شدیداً شکست خوردهی شصت شمسی ضرورت پیدا میاما جریان نیمایی ارتدکس در دهه

کم تصویر غالب از نیما به عنوان شاعر تعهدگرا جذابیت خود را از دست بودند. لذا کمی فعالیت خود را از دست دادهشاعران آن امکان و انگیزه

وژی چپ را یوشیج به صورت یکجا منتشر شد و امکان خواندن آثار نیما مستقل از  ایدئولی آثار نیماار همهبداد. در این شرایط برای اولینمی

گرایی نیما، تأکید او بر وصف، در چنین شرایطی تفسیر ایماژیستی آثار نیما، به عنوان بدیلی برای تفسیر نمادگرا مطرح شد. عین فراهم کرد.

ی وجوه همهتوانست کرد. البته تصویرگرایی نمینزدیکی زبان شعر به زبان نثر، دکالماسیون طبیعی و... هم امکان چنین تفسیری را فراهم می

در عمل تبدیل به یکی از چند تفسیر موجود از نظریه و شعر نیما بود که لزومًا « بازگشت به خود نیما»ی نیما را توضیح دهد و لذا شعر و نظریه

متر از دیگر تفاسیر بود و ک موجود از آثار مارکسهای طور که مارکسیسم ارتدکس تنها یکی از تفسیرگرفت. همانی ابعاد نیما را در بر نمیهمه

 بود.در آثار مارکس دخل و تصرف نکرده

محل بازتاب  یافت،در ایران امکان انتشار می صدرفکران سکوالر بود که پس سقوط بنیی روشنولین مجلهکه ا (1364)از  مفیدی مجله 

سوئد،  -1371)از  مفرشور هم ادامه یافت. در خارج از ک کارنامهی )چاپ اصفهان( و نشریه رودزندهی بعد در این نگاه شد. این راه در دهه

بزرگ نیا و عبدالعلی شامل ناصر زراعتی، اکبر سردوزامی، علی نادری، کامران  مفرشورای سردبیری  داد.ن جریان را بازتاب میگوتنبرگ( ای

 هستند.  «بازگشت به نیما» های مهم جریاناین دو نفر آخر از چهره عظیمی بود؛

از کتاب شعر ی ترین مقالهمهم )زیر نظر محمود نیکبخت( ادامه یافت.کتاب شعر ی هفتاد در دو مجلد در آغاز دههجنگ اصفهان راه 

در این مقاله نیکبخت بر  به قلم نیکبخت بود. «در برزخ دیروز و امروز: بررسی شعر محمد حقوقی و چگونگی شناخت وی از نیما» ای با ناممقاله

شناخت و فراوانی تعبیر فقدان  »کیش نوشت: دانست. نیکبخت در مقام یک نیماییِ راستبود و برداشت حقوقی از نیما را نادرست میهاخوان تاخت

نیکبخت روشن است:  راهبرد«  است.ها در شعر و نقد معاصر شدهدهه سبب بسیاری از انحرافدر این چند یوشیج[]از نیما و تفسیرهای شخصی



 

 

یعنی  «وی طبیعینگرش و صناعات »هم « خودِ نیما»ی دقیق خود نیما. و اساس کار های شخصی و مطالعهها و برداشتتفسیر کنار گذاشتن

 شعر است.« انتظام طبیعی»توجه به 

کارنامه در  ی نیما و شعر نو نوشت و درشد. گلشیری در این دوره مقاالتی دربارهدر این دوره شعرهایی تصویری با زبانی ساده سروده می 

کرد و ی نیما میهایی دربارهشد به این نگاه مجال ظهور داد. عظیمی پژوهشنوشته میعبدالعلی عظیمی که توسط « فتح باغ»ستون 

  نوشت.ی نیما مقاله مینیا هم دربارهکامران بزرگ ی آثار او را گرد آورد.مجموعه

داد که موحد وار حقوقی در تحلیل سطر به سطر شعرها، تمایلی را در شعر فارسی نشان مینگاه ریاضی دقت عظیمی در گردآوری آثار نیما و

شناختند و از نیما به بعد تنها به گرا و تحلیلی را نمیی تجربهی تحلیلی آن را به اوج رساند. شاعران سنت نیمایی فلسفهبا تکیه بر فلسفه

دادند. ای )مثل هایدگر، هوسرل و دریدا( ارجاع میآلیست )مثل کانت و هگل( و قارهورا و الیبنیتس( و ایدهگرا )مثل دکارت، اسپینفیلسوفان عقل

ای ی قارهنوشته بود که امروزه فلسفه بخشی از توضیح ادبی است و در این گزاره فلسفه را در فلسفه هاخطاب به پروانهدر  1374براهنی در 

ها تبدیل شده بود. موحد از ی تحلیلی به جریان غالب بسیاری از دانشگاهد که در غرب در همین زمان فلسفهاین در حالی بو بود.حصر کرده

 ای نوشت: صدق در شعر.عاصر مقالهای می قارهترین بحث فلسفهی مهمفرگه، راسل، ویتگنشتاین، کواین، دیویدسن و... حرف زد و درباره

ی شصت شمسی ی چهل و پنجاه، در دههدهه« تعهدگرایی»را در تقابل با « زگشت به نیمابا»آثار این شاعران در حقیقت موج اول 

است. شاعر...  تصویریِ محض»این شعر دهد: را این گونه توضیح می موحد شعر خوددهد که ما از آن به تصویرگرایی یاد کردیم. تشکیل می

نگرد و بر خواننده است که حالت خود را در چیز را از دور میاست...شاعر همهشده ی تصویر نهادهچیز بر عهدهکند، همهدر تصویر دخالت نمی

 )تأکیدها از ماست.( « پذیر است.تعبیر سادگیی با همه ..ابهام است. برابر شعر پیدا کند... شعرِ

ها. مدرنیستگرایان جدید و پستبار نه در برابر تعهد گرایان بل در برابر نابدو دهه بعد ظهور کرد، اما این« بازگشت به نیما»اما موج دوم 

های های پسانیمایی شکل گرفتند. لذا گرایشمطرح شد و جریان« عبور از نیما»ی شمسی ایده 70ی در دههچنان که مفصالً خواهیم گفت 

را شاعری دانست که هرگز  براهنیای از آرای جدید براهنی انتقاد کرد. یداهلل رویایی، کارانه برای دفاع از نیما شروع شد. م.آزاد در مقالهافظهمح

 رودزندهی ریهای در نشی رویایی به تندرکیا از نوگرایان اولیه بود(. ضیاء موحد هم در مصاحبهاست. )اشارهشده« کیایی»نبوده و حاال « نیمایی»

ای و شعر آوانگارد انگلیسی ی قارهسنت فلسفه ی، شدیداً از آرای براهنی که متأثر ازی تحلیلی و سنت شعر مدرن انگلیسبا تکیه بر سنت فلسفه

 بود، انتقاد کرد. 

ها ها نحو محل اصلی نوگرایی بود: آنی چهل ایراد اصلی نیما نحو غیرمتعارف شعرهایش بود، از نظر پسانیماییاگر از نظر تعهدگرایان دهه

ای پس از انتخابات خرداد ها با فضای باز رسانهنوشتند. پسانیماییشعرهای پیچیده می جَعلیدند( و)می کردندکردند، فعل جعل مینحوشکنی می

بود که « نویسی در شعرساده»دفاع از نوعی در برابر این جریان  ادبی، کارانِجریان غالب در ادبیات ایران شدند. واکنش عمومیِ محافظه 1376

نویسی هروی دیگر پیچیدالبته نویسی )عنوانی برگرفته از شعر نیما( توسط شمس لنگرودی بیان شد. ساده« وازنا»ی مجازی ی نشریهدر سرمقاله

هزارتایی شعر شاعرانی مثل دهراژهای چندنویسی است و اگر تیشعر فارسی به خاطر این پیچیده« بحران مخاطب»گفتند نویسان میبود. ساده

را رها  (محتواهای انسانی )یعنی آرمانی هفتاد است که نویس در دههشاملو به تیراژهای هزارتایی فعلی تبدیل شده حاصل این جریان پیچیده

بود که نان نارضایتی ایجاد کردهچی جریان شعر پسانیمایی آنکند. در حقیقت یک دهه غلبهسره در فرم تعریف میکرده و شعر را یک

 ی هفتاد شمسی بود. نویسی بیش از هر چیز جریانی سلبی در نفی تحوالت شعر ایران در دههنویسی، به سرعت رواج یافت. سادهساده

تری به شعر های عمیقکم واکنشی کارنامه ظهور و بروزی داشت کمی هفتاد در نشریهکه در دهه« بازگشت به نیما»اما جریان 

پس از مرگ هوشنگ گلشیری )سردبیر کارنامه( و نویس را به دست گرفت. پسانیمایی نشان داد و با طرح مسائل نظریه رهبری جریان ساده

ی نیما علیه حافظ موسوی جایگزین ایشان شد و با تأکید بر ابژکتیویته 83و  79های منوچهر آتشی )مدرس کارگاه شعر کارنامه( در سال

مدرنِ منتقد روشنگری مثل سخن گفت. اگر رضا براهنی با ارجاع به آثار فیلسوفان پست« بازگشت به نیما»گرایی براهنی، رویایی و... از نذه



 

 

 مدرنیسم مثل هابرماس از نیما دفاعبود، حافظ موسوی با ارجاع به فیلسوفان مدافع روشنگری و مخالف پستلیوتار و دریدا به نقد نیما دست زده

( از حافظ موسوی نمودار نظریات او در این زمینه است. موسوی آرا و آثار تندرکیا، هوشنگ ایرانی، یداهلل رویایی و 1389) هاپانوشتکرد. کتاب 

نیما رسیدم، وقتی به »نویسد: کند. موسوی میها را نقد میی دوم آثارش( را به عنوان انواع انحراف از شعر نیمایی معرفی و آنرضا براهنی )دوره

موسوی از تقلیل نیما به « تر از بقیه.تر و منسجمتر، مجموعاش، جامعی پاکندگیی اصل است و به رغم همهاحساس کردم که... انگار او نسخه

د براهنی گویو می خواندغیردقیق می را هاخطاب به پروانهکند و خوانش براهنی از نیما در ایی انتقاد مییتوسط رو« مبدع قطعه شعر»

ترین عوامل مهم»ی کالم او این است: خالصه است.فروکاسته« دکالماسیون طبیعی کلمات»مد نظر نیما را به « دکالماسیون طبیعی»

 «است.ی نقد شعر ما پس از نیما، عدم توجه کافی به خود نیما بودهبازدارنده

و با  گفتبحران شعر امروز همان بحرانی نیست که نیما از آن سخن میآیا : »خوانیممی( از شاپور چورکش 1383) بوطیقای شعر نو در 

گاه برای ما ی نظامی ارگانیک در جهت پیوند دادن کالبد شعر سنتی با شعر بر اساس اصول دموکراتیک در رفع آن کوشید؟ .... نبوغ نیما آنارائه

در شعر نو، در آن زمان از بستر اجتماعی الزم و  تساهلی رای اندیشهاو و اج تأمالت دمکراتیککند که در نظر بگیریم تر جلوه میملموس

های متداول گفتند که واژهمی« هاتوده»و « خلق»ی چهل از نسبت نیما با اگر شاعران دهه)تأکیدها از ماست.( « کننده محروم بود.پشتیبانی

 ی هفتاد بود. ایران در دههپارادیم سیاسی گوید که بازتاب میسخن « تساهل»و « تأمالت دمکراتیک»سیاست در آن زمان بود، جورکش از 

ادامه « نشر چشمه»و بعداً در « آهنگ دیگر»ی انتشاراتیِ و موسسه« وازنا»ی ادبی کارنامه این جریان در سایت ادبی پس از توقیف نشریه 

گرفت. این شاعران بعضاً بریافت و شاعرانی مثل شمس لنگرودی، حافظ موسوی، شهاب مقربین، سعدی گلبیانی، گروس عبدالملکیان و... را در

« نویسساده»ها را کردن زبان شعر، مخاطبان بیشتری را نسبت به شاعران پسانیمایی به شعر خود جذب کنند و لذا حق داریم آنتند با سادهتوانس

ست: اولی به طور سطحی واکنشی «بازگشت به نیما»ترِ یِ عمیقپسند از ایدهروایت عامه« نویسیساده»که فراموش نکنیم بنامیم، به شرط آن

صرف نظر از این که این دو مفهوم، یعنی «. عبور از نیما»ی تر به ایدهشعر پسانیمایی و دومی پاسخی است جدی« نویسیپیچیده»به  است

اند. در ، تا چه اندازه پیوند ضروری دارند، مسلم است که به طور تاریخی به صورت همزمان تکوین یافته«بازگشت به نیما»و « نویسیساده»

 ی هفتاد این جریان در ادبیات ایران، به جریان غالب تبدیل شد. د شمسی با انقباض سیاسی و افول فضای باز دههی هشتادهه

شعر فارسی را همین  « جهانی نشدن»ی شاعرانی مانند بوکوفسکی بود و یکی از علل بسیار متأثر از ترجمه« نویسی در شعرساده»جریان 

تواند در بیرون ایران مورد توجه واقع شود. البته دشوار است و موضوع آن هم می« پذیرترجمه»شعر زیر  دانست.دشواری آن در ترجمه شدن می

طبری( بکوشیم نیمایی -اخوان-که با همان فورمول نوقدمایی )خانلریاست که بپذیریم چنین زبانی شباهتی به زبان شعر خود نیما دارد، مگر آن

در حقیقت، خود، « بازگشت به خود نیما»دوباره تأکید کنیم که  که گفتیم باید : در چنین صورتی، چنانرا بازسازی کنیم« ضعف تألیف»بدون 

 است.« های آب برداشتن از رودخانهروش»های تفسیری و یکی از یکی از جریان

 
 منابع و مآخذ 

است. مقاالت شعری هوشنگ گلشیری در های بعدی او آمدهها در مقاالت و کتابشده، اما محتوای آنمنتشر می جنگ اصفهاندر آغاز در   های بلند حقوقیمقاله

 یافت( 1386 -)آهنگ دیگر عبارت از چیست؟ی رویایی ابتدا در کارنامه منتشر شده و اکنون در . مقالهاستآمده )نیلوفر(باغ در باغ ی مقاالت او، و در مجموعه مفیدی مجله

به کوشش کتاب شعر، نماست: برای منظور ما کامالً خصیصهکتاب شعر دو مجلد است. منتشر شده رودزندهی ی مخصوص به شعر نشریهی موحد در شمارهشود. مصاحبهمی

ی تحلیلی د مشحون از اشارات او به فلسفهدو کتاب موحاست. نتشر شده 1373و جلد دوم در زمستان  1371جلد اول: بهار محمود نیکبخت، اصفهان: مشعل. جلد اول در 

، امروز شعر فارسی: موحد، ضیا، دیروز و است. کتاب دیگر این استدر این کتاب آمده« صدق در شعر»ی ، تهران: مروارید. مقالهشعر و شناخت( 1377موحد، ضیا )است: 

، های ادبیها: پنج مقاله در حواشی نظریهپانوشت( 1389موسوی، حافظ )و:  ، تهران: ققنوس.نوبوطیقای شعر (. 1383جورکش، شاپور ): همچنین نگاه کنید بهتهران: هرمس. 

 تهران: آهنگ دیگر.

 


