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The Approaches of Contemporary Poetry to the Indian Style
Mojahed Gholami

Abstract
As the cognition of the Poem belonging to each period of Persian poetry, especially
when it comes to the study of its metamorphosis, would not effect on understanding
other periods promptly, the judgment of contemporary poetry would not be correct
without getting familiar with traditional poetry, the coordinates of thought and
linguistic and aesthetic features of it. Indian style, in the traditional Persian literature,
with all of its uncommon beauties, was prosperous in catching the attention of its
contemporary poets and adapt some of its linguistic and aesthetic features with
imported linguistic and aesthetic coordinates which were up-to-date to show off in
order to revive its lost credibility during the period of literary rebirth (=Maktab-e
Woqu or the realist school). This essay describes a part of the author's research on
the influences of Indian style on the contemporary poetry, under two headings of the
linguistic and the aesthetic approaches of contemporary Persian poetry to the Indian
style:
1- The approach of contemporary poetry to the linguistic coordinates of
Indian style:
The Persian poetry, in the first period of its prevalence, known as so-called
Khorasani Style, is a plain and simple poetry, a poem that does not screw up the
reader of getting confused, and immediately, passes him through the vocabulary
sphere and goes beyond to the realm of meaning. Hence, whatever that spoils the
simplicity of the word and meaning is considered as a fault. Whereas in the next few
centuries, the complexity and difficulty of words and meanings become one of the
coordinates of the Safavid poetry to the extent that the ability of a person to
understand complex poems had been a measure of his knowledge of poetry. The
attitude of the contemporary period to the poetry had been able to restore the lost
reputation of Indian style, pull it out of the chambers of silence and forgetfulness,
and attract the poets to it. This is where we should speak about Nima Youshij and his
honor. For Nima, poetry is mixed up with ambiguity and difficulty. His poetry is
complex and difficult to understand, while it is not empty of language weaknesses.
For Nima, poetry is not a concept without ambiguity and difficulty, so it is not
surprising that Nima considered Indian style –which is defined by its ambiguities - as
the “highest degree of Persian poetry’s progress” and “a sample of the evolution of
poetry”. With these explanations, it can be argued that the approach of contemporary
poetry in the post-revolution years to the Indian-style was not without an origin. The
much-used Indianized style of post-revolution Poets is the continuation of the
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moderate Indianism of Nima Yoshij. Indeed, the effects of admiring the Indian style
and finding its difficulties from Nima to the post-revolution poets -If doesn’t made
the poetry of that period totally ambiguous- Caused the difficult-writer poets of the
Indian style not to be rejected but also being admired. In this new era, DifficultWriting and ambiguity is not considered as the weakness of poetry, but the strength
of it, and even the poets of this period -being proud of themselves- follow the great
Indian-style poets.
2- The approach of contemporary poetry to the aesthetic coordinates of
Indian style:
The new definition of Rhetoric in poetry of the contemporary era makes the
Indian style being more attractive to the poets and makes them admire and imitate it,
because the aesthetic coordinates of Indian style poetry are similar to European
poetry and its statements. Nima, as it was mentioned, is passionate about Indian
style, and he does not hesitate to put some of its poetic images into his poems while
reading Indian style poems. But Nima Yoshiej was more interested in the linguistic
complexity rather than elegance and illustrations of Indian style poetry before and
more than anything else. Apart from the recreation of Indian style themes by Nima,
Shafiei Kadkani, Sepehri, Salman Harati, etc., each of the available methods of
Indian style is somehow normalizing poem which makes it emphasized, and this
method is used by contemporary poets in creation of surrealist poetic images. Irony
ambiguities, Allegories, Numerical affiliations, linguistic derivations, and
multiplicity of word meanings are the most prominent stylistic approaches that could
be traced in contemporary poetry, whereas, neither the extent of their use (the poets)
is equal with each other, nor their proficiency in utilizing the alleged features.
The result of this research Indicates that the Indian style due to the late
domination of the Khorasani Style on the literary atmosphere of Iran, was ridiculed
by poets of the “Literary Return” period. From the very first decades of the present
century and consequently during the post-revolution years, Indian Style recovered its
lost reputation and became the scope of poetical influences and thoughtful
researches. Within this period, contemporary poetry while being affected by
European literature, was not totally unaware of traditional Iranian literature and in
various linguistic and aesthetic areas had approaches to Indian style and made many
adaptations from it. Using the aesthetic features of Indian style, its themes and
elegances was to the extent that kept away part of the poetry of post-revolutionary
years from the pains and concerns of the day and in the other words, the necessity of
the temporal features of language was neglected.
Keywords :Indian style, Contemporary Poetry, Lingual approach, aesthetic
approach.
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رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی
مجاهد غالمی



چکيده
نقش ادبیات اروپا در تحوالت شعر پارسی معاصر امری مسلم است .گذشته از آنکه بنیادگذاران شعرهای آزاد ،سپیید ،مپون نپو و
حجم ،آثار خود را در کلّیت آن ،با پیش چشم داشتن شعرهای اروپایی بهوجود آوردهانپد ،هپم ایشپان و هپم دنلا پهروانشپان کپه
سازندگان بدنۀ شعر معاصر ایراناند ،در جزئیات زبانی و زیلاییشناختی آثارشان نیز بیاعتنا به ادبیات اروپپا نلپودهانپد .بپااینهمپه
نمیتوان در شعر پارسی معاصر و تحوالت زبانی و زیلاییشناختی آن ،جای پای سنّت ادبی را ندید .جستار پیشرو کپه بپه رو
تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانهای فراهم آمدهاست ،ضمن توجّه به زمینهها و علل رویکرد شپعر معاصپر بپه سپلد هنپدی ،در
صدد تلیین این نکته است که شعر پارسی معاصر ازجمله در دو ساحت ،تأثیرپذیریهای انکارناشدنی از شعر سلد هندی داشپته-
است )1 :ساحت زبانی )2ساحت زیلاییشناختی .تأثیرپذیری در این دو ساحت ،افزون بر اینکه نمودی صریح در شعر بنیادگپذاران
شعر نو دارد ،به دالیل متعددی خاصّه شعر پس از انقالب را در بر میگیرد که بیانگر دردها و دغدغههپای برخاسپته از تشپلّه بپه
ید نظام ایدئو وژید نوظهور است.
کليدواژهها :سلد هندی ،شعر معاصر ،رویکرد زبانی ،رویکرد زیلاییشناختی.
 -1مقدّمه
همچنانکه شناخت شعر هر کدام از دورههای شعر پارسی ،بهویژه آنگاه که پای بررسی دگردیسی شعر پارسی هپم در میپان باشپد،
بدون درنگی بر شعر دیگر دورهها ،خاصّه دورههای مقارن با آن ،چندان راه به جپایی نمپیبپرد ،بپدون آشپنایی بپا شپعر سپنّتی و
مختصّات اندیشگی ،زبانی و زیلاییشناختی آن نیز نمیتوان داوری بسامان و بآیینی از شعر معاصر داشت .حتّی سخن گفتن درباره
ویژگی های شعر معاصر در مقاطعی از عمر یکصدسا ۀ آن ،بدون شناخت درست و دقیقی از شعر دیگر مقاطع ایپن دوره ،چنانکپه
بایسته و شایسته است ،حقّ مطلب را نمیگذارد .اگر از این دریچه به شعر معاصر نگاه کنیم ،تصویرهای روشنتری از آن میبینپیم
که از پرگویی و پریشانگوییهای قدروقیمتشکن دورتر است و به واقعیت نزدیدتر .با نگاهی از این دستْ چشمشسته بپه شپعر
معاصر ،بهویژه میتوان به بسیاری از پرسشها پاسخ داد .شعر معاصر باالخره مختصّاتی داشتهاست که آن را از شعر دیگر دورههپا
و جریانهای شعری بازشناسانده است .امّا اینگونه نیست که شعر معاصر یدشله از هیچ پدید آمپدهباشپد ،بلکپه آن ،پیشپینهای و
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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زمینههایی داشته است .بنابراین ،بای د شعر معاصر را با همۀ کلّیّت خود ،جزئی از ادبیات ایران دانسپت و بپا همپۀ اسپتقالل خپود،
بازبسته بدان .شعر معاصر را باید در مسیری نگاه کرد که آغاز

رودکی است و همه آن شپاعران بپیدیپوان دورههپای طپاهری و

صفّاری و سامانی؛ چنانکه شعر برهههای مختلف این یکصد سال را باید در مسیری نگاه کرد کپه آغپاز

«افسپانه» نیمپا یوشپی

است و سروده های هوشنگ ایرانی و تندر کیا و اسماعیل شاهرودی و . ...در اینکه تکوین شعر معاصر پارسی به تقلیپد و تپأثیر از
ادبیات اروپا بازبسته بوده است حرفی نیست .امّا بر ادبیات سنّتی ایران چشم بستن و دستِ بلند آن را نیز در تحوّالت شعر معاصپر
پارسی ندیدن (یا نخواستن دیدن) حقناشناسی است .با وجود آنکپه کتپاب بپا چپراو و آینپه محمّدرضپا شپفیعی کپدکنی ،کپه از
زبدهترین پژوهشها در باب ریشههای تحوّل شعر معاصر است ،به حنی جزمگرایانه و تمامیّتطللانپه تحپتا شّپعا ایپن اندیشپۀ
محوری قرار گرفته است که «تمام تحوّالت شعر مدرن فارسی در قرن اخیر تابعی است از متغیّر ترجمۀ ادبیات و شعر اروپایی در
قلمرو زبان فارسی» ،این نظر شفیعی کدکنی در همان کتاب استخواندارتر مینماید« :هرچه زیلایی و طپف در شپعر امپروز ایپران
دیده میشود ،حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است» (شفیعی کدکنی.)139 :1390 ،
باری ،از ادبیات سنّتی ایران ،سلد هندی نیز با جلوه و جمالهای خالفآمد عادت که در آن بوده ،توانسته است به قدر خپود
از شاعران معاصر د لری کند و انطلاق برخی از مشخّصات زبانی و زیلپاییشپناختیا

را بپا مختصّپات زبپانی و زیلپاییشپناختی

وارداتی و باب طلع روز ،به رخ آنها بکشاند و از این بابت نیز در جهت احیپای اعتلپار ازدسپترفتپها

در دوره بازگشپت ادبپی

برآید .این جستار ،بخشی از پژوهشهای نویسنده دربارۀ تأثیرپذیریهای شعر معاصر از سپلد هنپدی را بپه اجمپال و تحپت دو
عنوان رویکرد زبانی و رویکرد زیلاییشناختی شعر معاصر پارسی به سلد هندی بیان میدارد.
 -2پيشينۀ پژوهش
با وجود آنکه سلد هندی هنوز به دالیلی و ازجمله تلعات سلد هندیگریزیِ برههای از تپاریخ ادبپی ایپران ،چنانکپه شپایای آن
است بررسی نشده ،تا حدّی در برخی آثار فرصت نمایاندن نسلی قابلیّتهای خود را یافتهاست .هرچند که در این قلیپل آثپار نیپز
عمدتاً شاخۀ ایرانی سلد هندی و خاصّه صائب تلریزی ،در کانون توجّه بودهاست .به هرحپال در ایپن زمینپه ،مجموعپه مقپاالت

صائب و سلد هندی در گسترۀ تحقیقات ادبی ( )1354گردآوردۀ محمّدرسول دریاگشت ،کتابهای شاعر آینپههپا و شپاعری در هجپوم
منتقدان از شفیعی کدکنی ،گردباد شور جنون ( )1366از شمس نگرودی و طرز تازه :سلدشناسی غزل سپلد هنپدی ( )1384از حسپین
حسنپور آالشتی ،از تحقیقات یادکردنی هستند و اینها افزون بر مقاالت پراکندهای است که تا کنون منتشپر شپدهاسپت؛ ازجملپه مقپاالت
«صائب :شاهموجی در اون» و «حزین الهیجی :زندگی و زیلاترین غزلهای او» از اخوان ثا ه که اهمّیتشان خاصّپه بپه د یپل نمایانپدن
ا تفات یکی از صاحبنامترین شعرای معاصر بدین سلد است .امّا مشخّصاً دربارۀ رویکردهای شپعر معاصپر بپه سپلد هنپدی و وجپوه
تأثیرپذیری شعر معاصر از آن ،بیشتر اقوال پراکندهای و آن هم در وجوه تأثیرپذیری نیما یوشی از سلد هندی بیپان شپدهاسپت کپه از آن
میان ،فصو ی از کتابهای نیما یوشی و شعر کالسید فارسی ( )1389نوشتۀ محمود کیانو

و در تمام طول شب ( )1389از احمدرضپا

بهرامپور یادکردنی هستند .سیّدحسن حسینی در بیدل ،سیهری و سلد هندی ( )1367نیز متذکّر برخی رگههای تأثیرپذیری شعر سپیهری
از این سلد شدهاست .باو صائب ( )1353نیز که مجموعهای است از اشعار اعضای انجمن ادبی صائب ،از آن دسته آثپاری اسپت کپه بپه
حاظ عملی ،از تأثیرپذیری شعر نو -سنّتی از سلد هندی خلپر مپیدهنپد و زیپر ّرّهبپین قپرار دادن آن ،در بررسپی چنپد و چپون ایپن
تأثیرپذیری کمفایده نیست .منتها جای اثر شایستهای که با انسجام و به وجهی رو مند این موضو را در گسپترۀ شپعر معاصپر بررسپی
کند ،در میان تحقیقات ادبی خا ی است.
 -3سبک هندی در شعر معاصر
قصد آن بودهاست که پرسشهای مطرحشده ،فرضیهها و نتای بهدستآمده در این جستار ،همگی به مهم مربپو باشپند و کلّیپت
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کار ،یکی از وجوه شخصیّتی شعر معاصر ایران را تلیین کند و تعلّقات آن با سلد هندی را بازنماید .این کار ا لته نه ساده اسپت و
نه در ید جستار ممکن است؛ چراکه ید طرف قضیه گسترهای است به نام سلد هندی و طرف دیگپر ،گسپترهای بپه نپام شپعر
معاصر که خود

از حاظ جریانهای ادبی و اسا یب شعری زیرشاخههای متعدد دارد .بنابراین ،کپار شپاید در حپدّ طپرح مسپ له

باقی ماندهباشد و تنها تعدادی از مشخّصات سلد هندی و آن هم عمدتاً در شعر معاصر از شاخۀ آزاد و سیید آن بررسی شوند .با
این حال ،برای انسجام مطلب ،تأثیرات زبان و زیلاییشناسی سلد هندی در شعر معاصپر بررسپی شپده و بحپه دربپارۀ خطپو
برجستۀ تمایز نحلههای شعر معاصر به مجا ی دیگر موکول شده است:
 -3-1رویکرد شعر معاصر به مختصّات زبانی سبک هندی
اینکه امیر عنصرا معا ی ،در باب سیوپنجم قابوسنامه ،فرزند خود را میآموزاند که «اگر شاعر باشی جهد کپن تپا سپخن تپو
سهل ممتنع باشد .بیرهیز از سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را به شرح آن حاجت آید مگوی که شعر از بهپر مردمپان
گویند نه از بهر خویش» (عنصرا معا ی ،)189 :1378 ،از کیفیّت ّوق یا به تعلیر وین .ل .شوکینگ در جامعهشناسی ّوق ادبپی از
«روح زمانه»ای حکایت دارد که بر دورههای نخست شعر پارسی مسلّط است.
بی سللی نیست که رودکی سمرقندی ،که خود را به شعر ،جریر و طایی و حسّان میداند ،وقتی میخواهپد در قصپیده مشپتهر
به «مادر می» ضمن مدح امیر بوجعفر ،خویشتنستایی کند و از هنر شعرسرایی خود فقاعی بگشاید ،از خوبی لفظ و آسانی معنای
سرودۀ خود دم میزند:
اینپپد مپپدحی چنانکپپه طاقپپت مپپن بپپود

فپپه همپپه خپپوب و هپپم بپپه معنپپی آسپپان
(رودکی)103 :1376 ،

شعر پارسی در نخستین دورههای روان و روایی آن ،شعر زودیاب و بیپیچوتاب است؛ شعری که خواننده را برای فهپم خپود
سردرگم راههای ماز در ماز نکند و بیدرنگی وی را از برونۀ واژگان بگذراند و به درونپۀ معنپا برسپاند .ازایپنرو هپر آنچپه ایپن
بیپیرایگی فه و بیپیچیدگی معنا را از بین بلرد یا اندکمایهای حتّی بدان آسیب برساند عیلی به شمار میآید.
در این باب نگاهی به ا معجم شمس قیس رازی ،نخستین نوشتۀ بالغی پارسی  -که در آن فصلی مستقل بپه عیپوب قپوافی و
اوصاف ناپسندیده که در کالم منظوم افتد اختصاص یافته است  -بسیار راهگشاست .افزودن حرف یا حروفپی بپه کلمپه ،کاسپتن
حرف یا حروفی از کلمه ،تشدید مخفّف ،تخفیف مشدّد و تغییر کلمهها از هی ت اصلی خود ،گیرم به ضرورت و بپرای تندرسپتی
وزن و قافیه ،همه برای صاحب ا معجم جز «عدول از جاده صواب در شعر» به حساب نمیآید .اکنون کاری به این نداریم که اگپر
شمس قیس رازی ،از جمله به هنجارهای سلکی و نیز به ساخت پهلوی برخی از واژههپایی کپه آنهپا را عیپبمنپد دانسپته اسپت
اعتنایی داشت ،اینگونه بر بهرهمندی شاعران از آن واژهها خرده نمیگرفت .آنچه فعالً درخور توجّه اسپت ،آن اسپت کپه شپمس
قیس بر بنیان همان ّوق مسلّط بر دورههای نخستینگی شعر پارسی است که حتّی کاربرد «سَخون» را در شپعر رودکپی کپه اسپتاد
شاعران و آدما شّعرای شعر دَریا

میدانند برنمیتابد و پپا را از ایپن ،آنسپوتر نهپاده و شپاعر مدجیپد را از اسپتفاده «خَمپش» و

«فَرمو » به جای «خامو » و «فرامو » هم محترز داشته است (شمس قیس رازی.)307 :1360 ،
بر بنیان چنین دید و داوریهایی است که فصاحت شعر ،چه در قلمرو کلمه و چه در قلمرو کالم ،نیز متعلّق میشود به همپین
انتظاری که در آن روزگار از شعر وجود داشته است .بدینسان معیارهای فصاحت بر بنیان رویکپردی اینچنپین بپه شپعر ،ت پوریزه
میگردد و بدون جرح و تعدیل چشمگیری برای کتابهای بالغی دورههای بعد به ارث گذارده میشود و شعر پارسپی دورههپای
مختلف بدون توجّه به «عنصر غا ب» در آن دورهها بر محد دستفرسود همان معیارهای پیشین زده میشود .ازاینرو هپر زمپان
خواستند از ضعف تأ یف و تعقید بگویند ،از شعر بیدل و صائب نمونه دادند و فصاحت را جز در سخن خراسانیها سراو ندادند.
امّا معیارهای فصاحت را در هر دورهّ ،وق ادبی مردمان همان دوره است که مشخّص میکند ،نه کتابهای بالغپیای کپه از روی
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یکدیگر رونویسی شدهاند و همه بیاضهایی از ید مسوّدهاند.

اگر شعر دوره سرخکالهان صفوی ،که با ساز و برگهای رنگرنگ و گونهگونش دروازههای مملکتی را گشود که تپان محپل
بخشی از ّوق زیلاپسند و زیلاییشناس خداوندانش بود ،نتوانست از صلاحی بیدگلی و رفیپق اصپفهانی و شپعله و مشپتاق و آّر
د لری کند به خاطر آن بود که پای همان ّوق خراسانیای در میان بود که جامی را خاتما شّپعرای ادبیپات پارسپی مپیانگاشپت و
سرودههای حدود سده نهم به این سو را اساساً شعر نمیدانست .اینکه ندیمباشی (خجسپته) ،نپوادۀ فتحعلپیخپان ملپدا شپعرا و
دوستان گذشتهگرای وی در مشهدِ اواسط دوره ناصری گرد هم میآمدند و ندیمباشی ،نکتهها و دقیقههای شعر کهپن خراسپانی را
برای ایشان به درس میگفت تا تفاوت سلد نیمهخراسانی و نیمهعراقی شعر قاآنی را با سلد اصپیل خراسپانی دریابنپد (بهپار:1381،
 ،)22/1دو نتیجه عمده داشت :اوّالً پایههای دانش سلدشناسی در ایران گذارده شد و سپه جلپد «سپلدشناسپی» ،بپه ماابپۀ نخسپتین
تحقیق اسلوبمند در این دانش و میراث مکتوب حرف و حدیههای ازیادرفته آن انجمن ،به قلم ملدا شّعرا بهپار نوشپته شپد .ثانیپاً
اعضای این انجمن همگی بازبسته به شعر خراسانی بودند و هنجارهای سلد خراسانی بر ّهن و زبان آنها حاکم بود و معلپوم اسپت
پیآیۀ این واپسگرایی ّوقی ،تهمت و طعن و تمسخر بر شیوه های نوپدیپد سپلد هنپدی اسپت و خفپه کپردن صپداهای آن و بپاز
گرداندن سلطنت بهتارانرفته ّوق خراسانی بر شعر پارسی؛ ّوقی که با تعقید و دشوارگویی میانپهای نپدارد .حپالآنکپه پیچیپدگی و
دشواری فه و معنا از مختصّات شعر دوره صفوی بود؛ تا جایی که توانایی شخص در معنا کردن ابیپات مشپکل ،سپنجۀ شپعردانی و
شعرشناسی وی به شمار میرفت .چنانکه منقول است «عنایتخان پسر ظفرخان ،ناظم صوبۀ کشمیر ،دعوی کرد که شعری که از یپد
مرتله خواندن یا شنیدن به فهم من درنیاید بیمعنی است .چون غنی [کشمیری] شنید ،این دعوی از وی پسندید [درست :نیسپندید] و
گفت :تا حال اعتمادی بر شعر فهمی عنایتخان داشتم ،امروز آن اعتماد برخاست و بعد از آن هیچگاه با خان مپذکور مالقپات نکپرد»
(شیرعلیخان ودی 142 :1377 ،و  .)143پیچیدهگویی و ابهام شعر سلد هندی از اضال مختلفی بحه و بررسی میشود:
 )1میان تعقیدهای ناخواسته در شعر شاعران خراسانی و پیچیدهگویی شاعران سلد هندی بایپد فپرق گذاشپت .شپاعر سپلد
خراسانی می خواهد و باید بدون پیچیپدگی و دیریپابی سپخن بگویپد ،امّپا شپاعر سپلد هنپدی قپدرتنمپایی شپاعرانها

را در

دشوارفهمی آنچه میگوید میداند .این بیت بیدل ،به تمامی واگویه موجز این دغدغه است:
معنی بلنپپد من فهپپپم تنپپد می خواهپپپد

سیر فکرم آسان نیسپت کپوهم و کتپل دارم
(بیدل)982 :1381 ،

سنجیدن این بیت با بیتِ رودکی ،که پیشتر بدان استشهاد شد ،رنگ و بوی گرایش بپه شپعر و تفپاوت آنهپا را در دو سپاحت
اندیشگی خراسانی و هندی (اصفهانی) بهخوبی مینمایاند.
 )2خود پیداست در زمانی که روشناندیشی و سادهگویی اصا ت دارد ،تجاوز از ایپن حپدومرزهای پپیشگذاشپته ،بپه عنپوان
ضعف تأ یف و تعقید فظی و معنوی قلمداد شده و عیلی در فصاحت شعر به شمار میآید .حالآنکه با دیگرگونی دیپد و داوری
درباره شعر ،تعقید و پیچیدهگویی ،نه عیب شعر ،بلکه یکی از اصول بنیادین شعر دانسته میشود.
نگر

دوره معاصر نیز به شعر به گونهای بوده است که توانسته است آبروی ازدسترفته شعر سلد هندی را بدان بازگردانپد

و از سردابههای خاموشی و فراموشی بیرونش بکشد و شعر سرایان و شعر پژوهان را به سوی آن جذب کند .اینجاست که بایپد از
ارز و ارن نوشتههای نیما یوشی گفت .برای نیما شعر با ابهام و دشوارفهمی آمیخته است:
«همسایه میگوید :شعر نلاید شنونده را در فهمیدن معنی آن ،معطّل کند .یقین کنید دوست عزیز من ،قدیمترین حرفی که مپن
در زندگانی شاعری خود شنیدهام این است .مال اینکه در گهواره زیر گو

من تلقین میشد .یکی از شعرای فرانسه ،کپه درسپت

در نظرم نیست (و شاید بوآ و در آر پوئه تید) میگوید :آسانِ مشکل؛ یعنی آسان فهمیده شود ،و ی سپاختن ایپن آسپان ،مشپکل
باشد؛ یعنی هر کس نتواند .اگر شما باخونِ گورکی را خوانده باشید ،میدانید مقصود از آسان مشکل چه چیز خواهد بود .امّپا ایپن

رویکردهای شعر معاصر به سلد هندی 83 /

هنری است در پیش قدما .من نمیتوانم این کار را هنر بدانم .سراسر اشعار بدوی در تاریخ ادبیات دنیپا همپین حپال را دارد .آثپار
دورههای رئا یستی (شعرهای خا ی از عمق و خیال و حسّ دقیق) سراسر آسان فهمیده مپیشپوند .امّپا از مپن چیپزی را کپه بایپد
بشنوید مشکلِ آسان؛ یعنی مشکل فهمیده شود و آسان گفته شده باشد .شعر و موسیقی و نقّاشی در دوره ما به این مرحلپه باریپد
و عمیق رسیدهاند» (نیما یوشی .)31 :1368 ،
شهادتین ایمان بیدروو نیما را در آنچه درباره شعر میگوید ،نخست باید از شعر خود

شنید و سیس از د لستگیای که نیما

به سلد هندی دارد؛ سلکی که نزد نیما نمود همان مشکل آسان است.
نیما پیچیدهگوی و دشوارسدرای است و شعر

از ضعفهای زبانی هم بیبهره نیست .شمس نگرودی همین زبان نپاهموار و

ضعف تأ یف اساسیترین اشعار نیما را در قدرتگیری مخا فان او ،یعنی شاعران نوکالسید شاخه خانلری ،مؤثر میداند (شپمس
نگرودی )266/1 :1387 ،و نادرپور طلع روستایی و تربیت فرنگی نیما را مسللان اصلی ابهپام و گنگپی زبپان او قلمپداد مپیکنپد
(پیشین .)543/2 :ا لته هنگامی که سخن بر سر دالیل ابهام شعر نیما و ضعفهای زبانی آن است ،از کمآشنایی نیما با ادبیات سنّتی
و سنّتهای ادبی و حدّ و مرز تواناییهای وی در سرودن شعر هم نمیشود یاد نکرد.
بعید بدانم کسی حتّی از د لستگان و وابستگان نیما یوشی هم باشد که پیچیدگی و ابهام شعر وی را یکسره انکار کند .هسپتند
برخی از ایشان که این کاله را سر خودشان و دیگران میگذارند که شعر نیما شعر «شعردانان» و «شعرشناسان» اسپت .ماپل همپان
پیراهنی که خیّا ها برای پادشاه دوخته بودند و جز حاللزادهها کسی آن را نمیتوانست بلیند و همه از ترس ناحاللزادگی دم بپر
نمیآوردند که نکند اگر بگوییم شعر نیما پیچیده است و دشواریاب ،متهم شویم به شعرندانی و شعرنشناسی و دست کم بپه ّهپن
بیکَندوکاو داشتن .امّا اَهلا لیت أدری بِما فِیا لیت؛ وقتی نیما خود

شعر را «مشکل آسان» میداند و پیچیدگی و دشواریابی شعر

را ،نهتنها میستاید ،بلکپه جپز آنچپه بهپرهمنپد از ابهپام اسپت را اساسپاً شپعر نمپیدانپد ،دیگپر چپه جپای ایپن گفپتوگوهپا و
متّهبهخشخا گذاشتنها .آنهایی که چنین داوری و دیدی درباره شعر نیما دارند ،یا شعر نیما را نمیشناسند و تلقی نیما را از شعر
نمیدانند ،یا با این ادّعا میخواهند در میان جماعت شعرندان و شعرنشناسی(!) که شعر نیما را به دوری و دیری مپیفهمنپد بپرای
خود فضلی بتراشند یا این ازاینطرفبامافتادنها پاسخ آن ازآنطرفبامافتادنهایی است که در شعر نیما تنها وحشپت و عجایپب و
حدمق میدید و آن را از وزن و فه و معنا بیبهره میدانست؛ وگرنه آنهایی که پیه این وصلۀ شعرندانی و شعرنشناسپی را بپه تپن
ما یدهاند کم نیستند و اتفاقاً از آنهایی هم هستند که نوشتههاشان در تحلیل شعر نیما هنوز ارز و ارجی دارد؛ کسپانی کپه مخاطپب
سالهای شعر نیما بودهاند و گاه هم مصاحب سالهای دردها و دغدغههای خود نیما .جالل آل احمد یکی از همینهاست .وی در
«مشکل نیما یوشی » مینویسد:
«اکنون که سخن از مشخّصات شعر نیماست ،ناچار ّکری هم از پیچیدگی تعلیپرهپای او بایپد کپرد .در زبپان شپعری نیمپا و
به خصوص در آثار متأخر او کمتر به وصف ساده ،رئا یست و سرراستی برمیخوریم .وصف اشعار او که بیشتر نیز وصف حپاالت
درونی است پیچیدگیهایی دارد که برای فهم آن دقّت بیشتری الزم است .بیان ید حا پت ،یپد صپحنه ،یپد واقعپه در زبپان او
تعقیدهایی مییابد که رویهمرفته در اشعار کوتاه او پخته ،د نشین و زیلاست؛ و برعکس در اشعار بلندتر او مال ناقوس یا پادشپاه
فتح به صورت کالف سردرگمی درمیآید که آمیخته است با تطویل و پیچیدگیهای مخل» (آل احمد.)62 :1357 ،
صدق اعتقاد نیما به پیچیدگی و دشواریابی شعر را از د لستگی وی به سلد هندی هم میتوان فهمیپد .از کسپی کپه شپعر در
نظر

جز با ابهام و دشواریابی معنایی ندارد ،دور از انتظار نیست که شعر سلد هندی را که ابهام در تار و پود پپرنقشونگپار

تنیده است« ،اعال درجه ترقّی شعر ایران» و «نمونه حد کامل شعر» (نیما یوشپی  79 :1368 ،و  )39بدانپد .تپا جپایی کپه پروایپی
نداشته باشد از اینکه برخی از شاعران غولآسای پارسی را به گناه نابخشودنی سادگی و زودیابی شعرشان به مسلخ سپلد هنپدی
بکشاند و آنها را در پای بیدل و صائب و کلیم ،قربانی کند.
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با این توضیحات میتوان بر آن بود که رویکرد شعر معاصر در سالهای پس از انقالب به سلد هندی بدون زمینه نلوده است.
سلدهندیزدگی تُند شاعران سالهای پس از انقالب ،ادامه سلدهندیگرایی مالیم نیما یوشی است؛ نه اینکه شعر سالهای پس
از انقالب ،یکسره دشواریاب و ملهم باشد ،که ا لته اینگونه نیست .مخصوصاً اگر شعر نخستین سالهای پس از انقالب را هپم در
نظر بگیریم؛ چراکه در این سالها شعر معاصر به د یل حا ت برانگیزنده و مهیجی که تعهد و باور شاعران از آن انتظپار دارد و گپاه
آن را به شعارزدگی هم میکشاند ،به ورطه دشواری و ابهام درنمیافتد .شعرهای این سالها در واقع سالحهایی هستند که شاعران
آنها را برای مقاومت و نلرد از نیام تخیّل خود برآوردهاند و برّندگی این سالحها در گرو صیقلینگی آنهاسپت .امّپا اینکپه شپاعران
معاصر در سالهای پس از انقالب به سلد هندی و مختصّات زبانی و زیلاییشناختی آن تمایل نشان میدهند و پیچیدگی و تعقید
آن را بر سر

نمیکوبند و نگاههای ستایشآمیزی به آن دارند ،ریشه در تلقی نوپدیدی دارد که در نخستین دهههای دوره معاصر

از شعر شده و به تلع آن سلد هندی اعتلار ازدسترفته خود را به دست آورده است.
کوتاه سخن :سَریان ستایش سلد هندی و دشواریابیهای آن از نیما به شعر پس از انقالب ،اگر شعر آن ایّام را تماماً ملهم هپم نکپرده
باشد ،حال و هوایی ایجاد کرده است که در آن دیگر ،شاعرانِ دشوارگوی سلد هندی ناشنیده طرد نمیشپوند و در آنهپا بپه بزرگداشپت
نگریسته میشود .در این هوای تازه ،تعقید و ابهام ،نه کاستی شعر ،بلکه فزونی شعر به شمار میآید و حتّی شاعران پا جپای پپای شپاعران
صاحبنام سلد هندی میگذارند و از اینکه توانستهاند چونان ایشان سرناگشاده و مبهم سخن بگویند بر خود میبا ند:
سهیل از فیض بیدل ید بغل مضپمون نپو دارم

وجپپود ملهم مکتپوب سرنگشپپپاده را مانم
(ثابت محمودی)26 :1369 ،

توجّه شعر معاصر به سلد هندی و تال

و تمایل برای شکل گرفتن در قا ب نو خاصّی از بیپان شپاعرانه موسپوم بپه طپرز

خیال ،در نخستین دهه پس از انقالب چنان رونقی مییابد که برخی ،سالهای میانی دهه شصت را سالهای تسلّط سلد هندی بر
ّهن و زبان شعر معاصر میدانند .تا حدّی که برآناند در این سالها ،بیدلزدگی و تال

در آفریدن فضایی شعری از آن دست که

در غزل بیدل یافت میشود ،شاعران را تا حدّی از زبان زمان و ضرورت زبانی متناسب با شرایط اجتمپاعی و فرهنگپی نیپز غافپل
میکند (سنگری.)64/2 :1380،
پژوهشهایی که در همان سالها درباره اضال گوناگون سلد هندی صورت گرفته نیز نشپانههپایی از رویکپرد سپتایشآمیپز
شعر معاصر ،خاصّه شعر پس از انقالب ،به سلد هندی است .در این میان ،محض نمونه ،بهویپژه از تأ یفپات محمّدرضپا شپفیعی
کدکنی و سیّدحسن حسینی سخن به میان توان آورد .گذشته از آنچه از شفیعی کدکنی درباره سلد هندی در نوشتههایش پراکنپده
است« ،شاعر آینهها» پژوهشی یکسره در این باره است که به بهانه بررسی شعر بیدل دهلوی ،مختصّات سلدشناختی عصپر بیپدل
نیز در آن بیان شده است« .شاعر آینهها» برآمده از سالهای دهه شصت است و نتیجه همنشینی شفیعی کدکنی در سالهای جوانی
با محمّد قهرمان و دیگر کسانی از تیره و تلار ّوق ادبی آن سالهای وی در د دادگی به سلد هندی ،که هر هفته در منزل محمّپد
قهرمان گرد هم میآمدند .سالهایی که شفیعی کدکنی آنچنان مسحور جاّبههای خیرهکننده شعر صائب بود که وقتی علی دشپتی،
«سیری در دیوان شمس» را منتشر کرد ،شفیعی کدکنی مقا های نوشت و در آن مدّعی شد که «تمپام دیپوان شپمس بپه یپد بیپت
صائب نمیارزد» (بشردوست .)58 :1379 ،هرچند این روحیه و سلیقه بهتدری تغییر یافت و یکی از ستایشگران سلد هندی ،اگر
نگوییم به صف ستیزندگان آن ،به گروه خردهگیران رسم و راه شاعری سلد هندی پیوست.
سیّد حسن حسینی نیز در همان دهه ،کتاب بیدل ،سیهری و سلد هندی را مینویسد و در آن با توجّه به ّات تمایل اندیشگی
و اعتقادی خود به فضای پس از انقالب ،عالوه بر اظهار ایراداتی بر شپاعر آینپههپا ،ریشپههپای سوررئا یسپم سپهراب سپیهری و
دنلا هروان وی در سالهای پس از انقالب را ،نه در سرودهها و ت وریهای ادبی وارداتی ،که در شعر سلد هندی سراو میدهد.

رویکردهای شعر معاصر به سلد هندی 85 /

 -3-2رویکرد شعر معاصر به مختصّات زیباییشناختی سبک هندی
آنچه در ایران سده سیزدهم هجپری اتّفپاق افتپاد ،یعنپی گپرد هپم آمپدن شپاعران دلزده از رسپم و راههپای نوپدیپد سپلد
هنپپپپپپپدی ،ستایش شعر کهن پارسی و بازگشت به آن ،بیشلاهت به اتّفاقی که در فرانسۀ سپده هفپدهم مپیالدی افتپاد نیسپت؛
اتّفاقی که کالسیسم را در فرانسه عصر وئی بنیان گذاشت .درنگی کوتاه بر این دو جریان ادبی کافی است که دریابیم:
 )1شاعران کالسید نیز چونان شاعران بازگشت ،تعا ی و کمال را در شعر گذشتگان خود سراو میدادند و از رسم و راههپایی
که آنها در شعر گذاشته بودند پیروی و تقلید میکردند .ایشان معتقد بودند« ،آثار تازهای که به وجود میآیپد ممکپن اسپت خپوب
باشد یا بد .اغلب این آثار دیر یا زود فرامو

میشوند امّا فقط شاهکارهای تردیدناپذیری مانند انهاید اثر ویرژیل و ایفیژنپی اثپر

اورییید است که میتواند پس از گذشتن دوهزار سال باز هم ستودنی باشد .پس این آثار به سلد شایستهای نوشپته شپده اسپت و
کسی که میخواهد اثر

زنده بماند باید از آنها تقلید کند .بنابراین ،باید موضو و نو و مخصوصاً سلد و تکنید آنهپا را تقلیپد

کرد» (سیّد حسینی.)100/1 :1371 ،
 )2اصول و قواعدی که کالسیسم بدان بازبسته بود و آنها را از درنگ بر ادبیات و هنر قدیم یونپان و روم بیپرون کشپیده بپود،
اصول و قواعدی بودند که در سلد خراسانی نیز وجود داشپت و بپه د یپل کاسپتیهپا و نپاتوانیهپای مقلّپدان بازگشپتی ،شپکل
دستوپاشکستهای از آن به شعر بازگشت راه پیدا کرد .تقلید از طلیعت و توجه به مظاهر طلیعی ،تأکید بر روشنی و سادگی شپعر،
کمالگرایی و حقیقتمانندی ،اصو ی هستند که هم در گذشتۀ تقلیدشدۀ شاعران کالسیسم وجود دارد و هم در سلد خراسانی.
 )3کالسیسم فرانسه بعد از«باروک» اتّفاق افتاد و بازگشت ادبی ایران بعد از سلد هندی؛ یعنی هم کالسیسپم و هپم بازگشپت
ادبی بعد از جریانهای ادبیای روی دادهاند که شلاهتهای بسیار زیادی با هم دارند؛ تا آنجا که سلد هنپدی را بپر بنیپان همپین
شلاهتها ،در غرب ید «باروک» ادبی میشناسند.
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چشممان را هم بر تفاوتهای کالسیسم و بازگشت ادبی نلندیم .پررنگترین تفاوت کالسیسم فرانسه و بازگشت ادبپی ایپران
آن است که کالسیسم فرانسه در دامان خود کسانی را مال الفونتن ،مادام دوالفایت ،مو یر ،بوا و و راسین پرورد که پپای شپهرت و
محلوبیت را از قلمرو زمانی و مکانی خود بیرون گذاشتند ،حالآنکه پروردگان دامان بازگشت ادبی ایران کسانی مال فتحعلیخپان
صلا ،قاآنی ،شیلانی ،مجمر و نشا بودند که هیچگاه نتوانستند آثاری را بیافرینند که ادبیات ایران بدان بنازد؛ چنانکپه برخپی ،دوره
بازگشت را «عصر مدیحههای مکرر» نامیده و درباره شاعران این عصر گفتهاند :اگر شعر چهرههایی مال صپلای کاشپانی ،سپرو
اصفهانی ،یغمای جندقی و قاآنی شیرازی را ،که قلّههای ادب منظوم این دوره هستند ،در نظپر بگیپریم ،شپخص مطّلپع بپهراحتپی
می تواند از اینها صرف نظر کند و اینها را از تاریخ تکامل شعر فارسی کنپار بگپذارد؛ زیپرا ایپن شپاعران ،در حقیقپت ،کاریکپاتور
شعرای قرن پنجم و ششم هجریاند (شفیعی کدکنی.)19 :1380 ،
شاعران بازگشت حتّی نتوانستند از کارگاه خیال واپسگرای خود چیزی بیرون بیاورند که شعر سلد هندی را که آن همپه بپر
آن به ناجوانمردی تاخته بودند از سکّه بیندازد .این حقیقتی است که «هیچ ید از نامداران این رستاخیز ادبی چون مشتاق و هاتف
و عاشق و صلاحی و آّر و مجمر و صلا و اماال ایشان در شاعری به پایه صائب و نظیری و طا ب و کلیم نرسیدهاند و بپه جپز در
بعضی آثار انگشتشمار خود ،قلول عامه نیافتهاند» (خاتمی.)55 :1371 ،
شاید پر بیراه نلاشد اگر بگوییم تمامی هنر شاعران بازگشت آن بود کپه دسپت کپم نپام خپود را بپه برکپت مجمپعا فصپحای
رضاقلی خان و آتشکده آّر در کن حافظه تاریخ ادبیات ایران نگه دارند .امّا سلد هندی در ایران ،چنانکه سوررئا یسم در فرانسه،
دریچه تازهای به «تصویر» و هنجارهای زیلاییشناختی شعر باز کرد« .تصویر» کپه در سپلد خراسپانی و در کالسیسپم ملتنپی بپر
روشنی و وضوح بود و رسا تش انتقال معنا ،در سلد هندی و سوررئا یسم در ّات خود ارزشمند دانسپته شپد و از آن روشپنی و
آشکارگی نیز فاصله گرفت و کارکردهای دیگری یافت.
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تصویر در ساحت زیلاییشناختی سوررئال از جغرافیای محدود نگر

سنّتی که پایبند مانپدن اسپت بپه تشپلیه و اسپتعاره و

مجاز و کنایه و گروهی صنایع بدیعی ،رها میشود و به گسترۀ جهانی قدم میگذارد که در آن ،تصویر برآیند برخورد کلمپههپا بپا
یکدیگر است؛ کلمههایی که برابرنهادۀ پدیدههای جهان خارن از متن هستند و هرچه ستیز میان آنها بیشتر باشد ،تصویر به زیلپایی
تشنّ آوری که مورد نظر سوررئا یستهاست نزدیدتر میشود .تصویر سوررئا یستهپا هپیچ ّهنیپت یپا حساسپیتی را بازنمپایی
نمیکند؛ ّهنیت را میآفریند و حساسیت را برمیانگیزد .تخته پرشی است به سوی آزادی ،که در آنِ واحد ،هم هدف است و هپم
وسیله .تقابل مفاهیم و کلمات متلاین در خدمت شکستن وجه قیاسی ّهن و رهانیدن تخیّل اسپت .پپس سوررئا یسپت کپاری بپا
چیستی سنگ آتشزنه ندارد؛ عالقه او به جرقّه است؛ چنانکه «ردوِردی» میگوید :تصویر آفریدۀ محض روح است .آن را نمپیتپوان
از ید مقایسه به دست آورد ،بلکه حاصل جمع دو واقعیت کمابیش دور از یکدیگر است .نسلت ایپن دو واقعیپت متحپد ،هرچپه
دورتر و منصفانهتر باشد ،تصویر قویتر خواهد بود؛ یعنی نیروی عاطفی و واقعیپت شپاعرانۀ بیشپتری خواهپد داشپت (بیگزبپی،
 ،)78 :1386و اینجاست که پای ترکیب کلمهها نیز به میان میآید و شعر تلدیل می شود به هنر ترکیب کلمهها با یکدیگر.
د دادگی به نازکخیا یها و مضمونپردازیهای سلد هندی نتیجه رسوخ نگاهی زیلاییشناسید از این دست به شعر در دوره
معاصر است .تعریف تازهای که در دوره معاصر از بالغت شعر میشود ،موجب میشود که سلد هندی مخاطب جذّاب شپاعران
گردد و آنها را به ستایش و تقلید از خود وادارد؛ چراکه مختصّات زیلاییشناختی شعر سلد هندی با آنچه در این سپالهپا از راه
شعرها و بیانیه های اروپایی به ایران آمده و ّوق ادبی عصر را به خود کشیده است همخوانی دارد .گپرایش بپه سپلد هنپدی ،در
ضمن پذیر

ماهیّت نوپدید بالغت شعر ،خاصّه در سالهای پس از انقالب که نمیخواهد در مسائل فرهنگی ،چشم به افقهپای

غرب داشته باشد و میکوشد آنچه را که میخواهد ،در سنّتهای غنی و تا کنون بهچشمنیامدۀ فرهنپگ دیرسپا ه خپود پیپدا کنپد،
بیش از پیش دیده میشود.
نیما ،چنانکه گفته شد ،د لسته سلد هندی است و بد

نمیآید هنگام ورق زدن شعرهای سلد هندی برخی از تصپویرهپای

شاعرانۀ آنها را که به د ش نشسته است در شعر خود بیاورد .ید نمونها

«خواب شکستن در چشم» است که در شعرهای سلد

هندی پیشینه دارد:
در تماشپایپی کپه بایپد صد مپژه باال شکسپت

خواب غفلت ،چون نگه ،ما را به چشم ما شکست
(بیدل)249 :1381 ،

دگپپپپپر ز بخیۀ مژگپان به هپپپم نمیآیپپپپپد

ز انتظپار تو در دیپپپدهای که خواب شکست
(صائب)879 :1371 ،

بس کپپه سپرمایۀ غپفلت تنپپپپپد افپتاد مپرا

چشم پوشیدم و در دیپدۀ من خواب شکست
(قاسم مشهدی؛ به نقل از شفیعی کدکنی)229 :1370 ،

ز فپپت چپپپپو پ پیِ عتپپپپپپپپپپاب بشکپپپپست

در چشپپپم ستیپپپپپپپپزه خپپواب بشکسپپت
(طا ب آملی)287 :1346 ،

و به تقلید از ایشان در شعر نیما یوشی هم چند باری؛ و از آن میان آنچه بیشتر بر سر زبانهاست:
نیست ید دم شکند خواب به چشم کس و ید
غم این خفتۀ چند
خواب در چشم ترم میشکند (نیما یوشی .)444 :1375 ،
امّا نیما یوشی بیشتر و پیشتر از آنکه د داده نازکخیا یها و تصویرپردازیهای سلد هندی باشد د لسته پیچیدگیهپای زبپانی
آن است و شعر خود را از این بابت بیشتر به سلد هندی ماننده میکند تا از آن بابپت .نیمپا از رمانتیسپم «افسپانه» مپیآغپازد ،از

رویکردهای شعر معاصر به سلد هندی 87 /

رئا یسم «خانواده سرباز» میگذرد و به سملو یسم «ققنوس» میرسد و همانجا میماند و همان را میگسترد.
اخوان ثا ه نیز اگرچه با سلد هندی بیگانه نیست و نوشتههایش از ارجا به تذکرهها ،شاعران و جنلههای گوناگون زندگی و
شعر دوره صفوی بهرهمند است و بعضی از تصویرها و مضمونهای شاعرانها
سلد خراسانی مأنوستر است تا سلد هندی.

را هم مدیون سلد هندی است ،با حال و هپوای

3

گذشته از کسانی چون امیری فیروزکوهی و محمّد قهرمان که به تعلیر علی دشتی از «مسحوران صائب» بودهاند (دشتی:1364 ،
 )33و نوشتهها و سرودههایشان آشکارا از ارادتشان به سلد هندی ،آن هم ارادتی کپه تپا پایپان زنپدگیشپان در آن خللپی راه
نیافت ،خلر میدهد ،در اینجا از کسانی مال شفیعی کدکنیِ شاعر (نه منتقد ادبی) نیز نام باید برد کپه اگرچپه از سپرودن شپعر در
حال و هوای سلد هندی سر باز زد و حتّی بر شعرهای اینچنینی خود به کوچدداشت نگریست ،برههای از دوران شاعریا

بپا

تأثیر از ّوق ادبیِ سایهگسترده بر محیط ادبی ایران ،خاصّه بر استادانی که با ایشان نشست و برخاست داشپت ،در جذبپۀ خیپاالت
رنگین سلد هندی گذشت .دفتر شعر «زمزمههپا»ی شپفیعی کپدکنی ،کپه در مپرداد 1344و در مشپهد منتشپر شپده اسپت ،دفتپر
پرهیاهوی حضور نوبرانههای نازکخیاالنۀ شاعران سلد هندی در شعر م.سرشد است .شعرهای این دفتر ،خلر بیانکار آمیختگی
آن سال های شفیعی کدکنی با شاعران سلد هندی و ستایندگان آنها را ،نه به زمزمه ،که به غوغا باز میگوید .مقا ه «بیدل دهلپوی»
که سه سا ی بعد از انتشار «زمزمهها» در مجله هنر و مردم چاپ شده است نیز گزار

همین آمیختگیهپای دوره جپوانی شپفیعی

کدکنی با سلد هندی است .امّا چنانکه پیش از این گفتم ،سلد هندی برای همیشه مورد پسند شفیعی کدکنی نماند و بت عیّپاری
که در لاس تصوّف اسالمی بر وی جلوه گر شد ،د ش را از سلد هندی گرفت و برای سالهای باقیمانده ،بازبستۀ خود کپرد .تپا
جایی که در مقدمهای که سالها بعد بر «آیینهای برای صپداها» نوشپت ،از قصپد خپود بپرای پرهیپز از انتشپار تمپامی شپعرهپای
«زمزمهها» گفت و از «روحیّه عاریتی و بیمارگونه سلد هندی حاکم بر بعضی غزلهای آن» (شفیعی کدکنی.)10 :1379 ،
گذشته از بازآفرینی مضمونهای شعر بیدل و صائب و طا ب آملی و  ...به قلم معاصران ،شگردهای عپامّ سپلدشپناختی شپعر
سلد هندی نیز که هرکدام به وجهی با گریز از هنجارها موجد برجستهسازی و ادبیّت کالم میشوند و اطّال از آنها هم میتوانپد
بیواسطه و از طریق مطا عۀ مستمر شعر سلد هندی دست داده باشد و هم بهواسطۀ رسا هها و مقا ههایی که همان سالها در ایپن
باره نوشته شده بود توجّه شاعران معاصر را به خود معطوف کرده اسپت .کنایپه-ایهپامهپا ،مپدّعا-مَاپلهپا ،وابسپتههپای عپددی،
اشتقاق های زبانی و نظام تداعیهای چند پهلوی کلمهها ،از شاخصترین این شگردهای سپلدشپناختیانپد کپه در شپعر معاصپر
نشانههایی از آنها را میشود دید؛ اگرچه نه میپزان و شپکل بهپرهمنپدی شپاعران معاصپر از ایپن ویژگپیهپا یکسپان اسپت و نپه
کاربلدیشان در به شعر خود بردن این ویژگیها .قیصر امینپور از شاعرانی است کپه توانسپته بپهخپوبی از پپس اسپتفاده از ایپن
ویژگیهای زیلاییشناختی در شعر خود برآید .کنایه-ایهامها ،ظرافتهای واژگانی و توجّه به اضال مختلف واژههپا و پیونپد دادن
پنهانی واژهها از این اضال به یکدیگر ،نظام تصویرها و تداعیها ،وابستههپای عپددی ،تصپویرهای پارداکسپی و ...کپه در سپلد
هندی نمودهای انکارناشدنی دارند ،بهروشنی در شعر امینپور نیز روی مینمایند و شعرهای وی را به ا گوبرداری از سلد هندی،
درخور ارزیابی میدارند.
با بررسی دفترهای شعری قیصر امینپور با توجّه به ویژگیهای زبانی و زیلاییشپناختی آنهپا و پیوندشپان بپا سپلد هنپدی،

میشود گفت که قیصر ،جلوههای جمالشناختی سلد هندی را بیش از همپه بپه واپسپین دفترهپای شپعری خپود ،گپلهپا همپه
آفتابگردانند و دستور زبان عشق ،راه داده است .آینههای ناگهان ،دفتر شعرهای ناگهان و بیتأمّل قیصر اسپت؛ شپعرهایی کپه ماپل
آینهاند و انعکاس تمامقپد درون شپاعر و دردهپا و دریپ هپایش؛ ناگهپان هسپتند و بپیتأمّپل و بپی وسپواسهپای امپینپپور در
صنعتپردازی .قیصر در آینههای ناگهان بیشتر از همۀ دفترهای شعر

قیصر است .در شعرهای این دفتپر ،نشپانی از منطپقهپای

پیشاندیشیدۀ بالغی نیست .کنایه-ایهامها گهگاه خودی نشان میدهند و توجه به هنجارهای سنّتی هم؛ چه دربارۀ باورها و رسم و
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راههای دیرینه ،و چه شگردهای شاعرانه و نظام تصویرها و تداعیها .این دفتر ،دفتر نهادینه شدن اشتقاقها و بپازیهپای زبپانی و

بهرهگیری از موسیقی آنهاست؛ اشتقاقهایی که ایهاموارگی ،بر طعم خوششان افزوده است؛ بهویژه در نیماییهای آینههپای ناگهپان
و آن هم در جایگاه قوافی است که این تناسلات فظی و کشفهای شاعرانه و آشناییزداییها روی میدهد .وجود شعری با عنوان
«اشتقاق» در این دفتر ،چیزی جز ابراز صریح عالقۀ شاعر به این رسم و راه زبانی نیست .بهترین پایانبندیهای امینپور را نیز باید
در آینههای ناگهان دید؛ چه در غزلها ،که نمونها

پایانبندی «آواز عاشقانه» است ،و چه در نیماییهپا ،کپه نمونپها

«حسپرت

همیشگی» است .هرچه شعرهای این دفتر به احساسهای شاعرانه برپایند ،شعرهای گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق به
صنعتپردازیهای هنرمندانه برپایند .گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق ،ترجمان سلطنت صنعتهایند؛ صپنعتهپایی کپه
بسیاری و پیچیدگی آنها گواه تعمّد شاعر است در این گونه سرودن .اشتقاقهای ملتنی بر ایهام ،بازیهای زبانی ،کشفهپای بپدیع
شاعرانه در پایانبندی شعرها ،ارتلا های تویدرتوی واژههای شعر بر پایۀ نظپام تپداعیهپای سپنّتی و جپز آن ،حپرفگرایپیهپا،
مراعاتا نظیرها ،اعناتها و ا تزامها ،انوا ایهام و جناس و تضاد و تکرار و وانآرایی؛ و حاصل ایپن همپه ،بیپتهپایی اسپت کپه
تابلوی میشوند برای گستردگی خیا ی که در تصویری فشرده شده است؛ چونان تدبیتهای سلد هندی.
هنگام بحه دربارۀ مانندگیهای شعر معاصر به سلد هندی ،طلعاً نمیشود از کنار سهراب سیهری بیاعتنا گذشت؛ خاصّه بپه
جهت نقشی که وی در متمایل نمودن ّوق معاصران به نو تصویرهایی داشته است که در ادبیات ایپران ،نمونپههپای اعالیپش را
باید در سلد هندی دید .سوررئا یسم هوشنگ ایرانی در شعرهای «خروس جنگی» ،زبان درهپمریختپۀ «شپاهین»هپای تنپدر کیپا،
سرودههای هنجارستیز محمّد مقدم ،شعرهای بهتزدۀ مجموعههای «ژینپوس»« ،دختپر دریپا» و «سپمندر» شپین .پرتپو ،مپون نپو
احمدرضا احمدی و «دریایی»ها و بیانیههای یداهلل رویایی و پیروان حجمگرای وی ،که ویژگی همه آنها گسسپتگی از سپنّتهپای
اصیل ادبی و ا گوبرداری ناسنجیده و نااندیشیده از مختصّات شعر اروپایی بود ،اگر توانسته باشند ماهیّپت نوپدیپد تصپویر را هپم
عرضه کنند ،هیچگاه نتوانستهاند پذیرشی آنچنان بیابند که دگردیسی نگاه زیلاییشپناختی بپه شپعر در دوره معاصپر و بپهویپژه در
سال های پس از انقالب را مدیون آنها بدانیم .سوررئا یسم سهراب سیهری امّا ،حکایتی دیگر دارد که بایپد اگرچپه بپهاجمپال ،امّپا
جداگانه بدان پرداخت:
 -4سپهری و سوررئاليسم معطوف به سبک هندی
سخن از رویکرد شعر معاصر ،خاصّه در سالهای پس از انقالب به مختصّات زیلاییشپناختی سپلد هنپدی ،بپدون نپام بپردن از
سهراب سیهری و حقّی که در این باره وی به گردن شعر پارسیِ آن سالها دارد ،کم کوتاهکاری نیست .کسی کپه اخپوان ثا په در
نوشتههایش با وجود حقّی که از وی در هنر شاعری ضایع کرده ،باز ناگزیر شده با عاریه گرفتن اصطالحی از تذکرهنویسان سپلد
هندی بگوید که شعر وی به راستی «طوری» واقع شدهاست (اخوان ثا ه.)126 :1373 ،
شعر سیهری را فرزند بالفصل شعر هوشنگ ایرانی دانستهاند (شمس نگرودی )32/3 :1387 ،و معتقدند وی در برخی از آثپار
اوّ یها

ازجمله در «زندگی خوابها» گرایشهایی به شیوه شاعری هوشنگ ایرانی از خود نشان میدهپد و اشپعاری را در همپان

مایهها و مضامین ،ا لته با بیانی نسلتاً روشنتر ارائه میکند (حسینپور.)298 :1387 ،
امّا نه سوررئا یسم ناگهان و بیموقع هوشنگ ایرانی و نه سوررئا یسم ت وریزهشپده در شپعرهپای مپون نپو احمدرضپا احمپدی و
بیانیههای حجمگرای یداهلل رویایی ،حتّی با وجود نزدیکی زمانی به جریان شپعر مقاومپت ( 1347تپا  )1357نتوانسپتند کمپی از ارز و
ارجی که شعر سالهای پس از انقالب برای سوررئا یسم سیهری قائل بود نصیب خود کند .محمّد حقوقی در مؤخره دفتر سوم «شپعر
زمان ما» دالیل توجّه فراوان به شعر سیهری را برشمرده است و به کندوکاو در این باره چندان نیازی نیست .امّا چپرا شپعر معاصپر در
سالهای پس از انقالب به تجربههای سوررئا یستی کسی جز سهراب سیهری چندان روی خو

نشان نمیدهد؟ برای آنکه:

رویکردهای شعر معاصر به سلد هندی 89 /

 )1شاعرانی که حتّی پیش از سیهری شعرشان خلر از درک دگرگونیهای بالغی تصویر میدهد ،چشم به افپقهپای فرهنپگ و
ادبیات غرب داشتند و شعرشان سوغات سفرهای آنها در سرودهها و نوشتههای اروپایی بود .پپا جپای پپای اینهپا گذاشپتن بپرای
ایدئو وژی نوظهوری که دل به دل بیداری از خواب ید ا یناسیون دیرسا ه فرهنگی و ید ازخودبیگانگیِ بهستوهآورنده داده بود و
ازاینرو با غرب و همه مظاهر آن سر ناسازگاری داشپت ،بسپیار گپران مپیآمپد ،و مپیبینپیم کپه باورمنپدان ایپن ایپدئو وژی در
سوررئا یسم پرمخاطب سیهری ،بیشتر پیوستگی با بیدل و صائب را سراو میگیرند نه ت وریهای آندره برتون و سرودههپای سپن
ژون پرس را:
«بخشی از سوررئا یسم سیهری ،با حنی مالیمتر ،برخاسته از همین دیدگاه [تأثیر از سوررئا یسم غربی و بپهخصپوص نپو فرانسپوی
آن] است .امّا بخش عظیمی از سوررئا یسم او همانگونه که گفتم از بینش وحدت وجودی و همنشینی با دواویپن شپعرای سپلد هنپدی
سرچشمه میگیرد .راقم این سطور بی آنکه د یل اساتیدپسندانهای داشته باشد ،به اعتلار بعضی شواهد معتقد اسپت کپه سپیهری بپا دیپوان
بیدل حشر و نشر و انس مداومی داشته است و بر این اساس دور نیست اگپر جسپارت سپیهری و سوررئا یسپم پیشپرفته او را بپه بیپدل
نسلت بدهیم که در این مضمار مقدم بر تمام سوررئا یستهای قرن نوزده و بیست اروپاست» (حسینی.)78 :1367 ،
 )2جهان رنگارنگ شعر سیهری ،جهان بیرنگوریای عارفانههاست .از پس تصویرهپای سپوررئال شپعرهایی کپه سپیهری را
سیهری کرده است ،صدای خیس زمزمههای مکاشفه را میتوان شنید؛ تا آنجا که ریشههای روشن شعر سیهری را تپا چشپمهسپار
جوشان «وحدت وجود» ابنعربی دواندهاند .شعر سالهای پس از انقالب که مدّعی است شعر تعهد ،باور و تقیّد مذهلی اسپت بپه
همان اندازه که از الابا یگری زبانی ،زیلاییشناختی و اندیشگی اماال هوشنگ ایرانی و تندر کیا و یداهلل رویائی بیزار است ،د پداده
رنگ و بوی کمالگرا ،فضیلتستا و معنویتآمیز شعر سیهری است .حتّی میشود گفت سهراب سیهری ،در سالهای پایپانی دهپه
پنجاه تا کنون ،جای اغلب شاعران پیش از انقالب را گرفته است که اعتقادها و باورهپای جدیپد در آنهپا بپه چشپم بپیتقیّپدی و
بیباوری مینگرد.
این نوشته مجال پرداختن به همۀ سیهریستاییها و سیهریگراییهای شعر معاصر در سالهای پس از انقالب را نمیدهد؛ بپه
یادکرد چند نمونه بسنده میشود .سلمان هراتی ،نامِ آشنای شعر سالهای پس از انقالب ،از کسانی است که ارادت وی به سپیهری
از برگبرگ مجموعه اشعار

برمیآید.

گذشته از شعر نیمایی «از خواب همیشه علف» از مجموعه «از آسمان سلز» که به یاد سیهری سپروده و بپه وی تقپدیم شپده
است ،شعر «مسافر» سلمان هراتی ا گوبرداری ناموّفقی از «مسافر» سیهری است با رگههایی از «صدای پای آب»:
وقتی صدای خروس میآمد /میان روئت شاداب غنچهها /حضوری منتظر را /به تماشا نشستم /و روی پلّه /هیاهوی کفشهپای
مسافر /به سمت فهم مرگ /جاری بود /مال غروب /شکل اشیاء /به چشم من ،گرفته میآمد /من آمدم /و خیابان غربپت مپرا بپرد/
تمام راه /حضور معصوم شمعی /در فراق من میسوخت /امید را آنگاه /ناار ّهن علیل من میکپرد /و هپیچ چیپز مپرا /از تهپاجم
غربت /میان خیابان رها نکرد /زندگی را باید دزدید /در خلوتی که هیچ کسی نیست /من بیم دارم /مال تمپام حظپههپای مپرگ!/
کسی در تمام راه /نگاهش را /از من نگرفت! (هراتی)325 :1380،
و در آیینۀ بسیاری از پارهشعرهای دیگر هراتی نیز تصویر مخدو شدۀ سیهری است که به چشپم مپیآیپد ،و مگپر مپیشپود
شعرهای زیر را خواند و به یاد سیهری نیفتاد؟
● روزی پر از جستجو رنگ میباخت /شب مال ید خستگی بر تن کوچه میریخت /باو خیال خیابان /آرامش خپیس خپود
را /مدیون باران و مه بود /من دست دل را گرفتم /از همهمه درگذشتیم /بیرون آبادی آنجا چیر بود /پشت سکوت غریلی نشسپتیم
(همان)124 :
● ب به آواز نکردم باز /با بهاری که از این کوچه گذشت /و هم اکنون ،یاران! /سلد سینه من خا ی است /با د م میل شکفتن
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نیست /ابر تنهایی در سینه من میبارد /و نگاهم چو پر خسته ید مرغابی /میل دارد که بیاساید در برکه چشم /و مپن آرام آرام /از
فراز تن خود می ریزم (همان.)258 :
سری هم به شعرهای قیصر امینپور بزنیم که حضور

در شعر سالهای پس از انقالب ید اتّفاق بود و شعر

برکت این سالهای شعر .شعر امینپور از حال و هوای توجه به نیما و فروو و اخوان ثا ه و شاملو و نادرپور و سیاو

مایه شپأن و
کسپرایی

و شفیعی کدکنی ابداً خا ی نیست .امّا حکایت اکنون ،حکایت امینپور و سیهری است.
در برخی از مضمونپردازیها و تصویرسازیهای شعر قیصر امینپور ،جای پای سهراب را بهروشنی میتوان دید:
● کو کوچهای ز خواب خدا سپلزتر ،بگپو

آن خانپپه کپپپپپو ،نشپپانی آن کوچپپهبپپاو کپپو
(امینپور)86 :1380 ،

نرسیده به درخت /کوچه باغی است که از خواب خدا سلزتر است (سیهری.)359 :1381 ،
● هپپپر چه دل دانپپه دانپپپپه میترکپپپد

خپپون سرخ انپپپپپپارها بپپپپپپپا تپپپپپپو
(امینپور)98 :1380 ،

من اناری را ،میکنم دانه ،به دل میگویم /خوب بود این مردم ،دانههای د شان پیدا بود (سیهری.)343 :1381 ،
● کلوتپپپپر مپپیوزد بپپپپر روی هر بپپام

پرستپپپپو میچکپپپپد از سپقف خپپپپپانه
(امینپور)163 :1372 ،

چد چد چلچله از سقف بهار (سیهری.)286 :1381 ،
● ملپپادا هیپپچ سقفپپپپی بی پپپپپپرستو

ملپپپادا هیپپپپپچ بامپپپپپی بی کلوتپپپپپپر
(امینپور)162 :1372 ،

سقف بی کفتر صدها اتوبوس (سیهری.)280 :1381 ،
● این بوی غربت است /که میآید (امینپور)129 :1372 ،؛ انگار /بوی رفتن /میآید (همان.)131 :
بوی هجرت میآید (سیهری.)391 :1381 ،
آیا شعر سیهری به د یل برخورداری از توانش معنایی و مضمونی معطوف به سلد هندی در جذب ّوق دیگرگونشپدۀ ادبپی
دورۀ مورد بحه ،موجلات تمایل شپاعران معاصپر در سپال هپای پپس از انقپالب بپه آشپنایی بپا سپلد هنپدی و تردسپتیهپای
زیلایی شناختی شاعران این سلد و نیز بازآفرینی این تردستیهای زیلاییشناختی در سرودههای ایشان را فراهم آورده یا این تمایل
به سلد هندی و تردستیهای زیلاییشناختی شاعران این سلد بوده که ّوق دیگرگونشدۀ ادبی سالهپای پپس از انقپالب را بپه
تحسین و تقلید شعر سیهری که از نظر معنا و مضمون بر همان نحو بوده ،متمایل کرده است؟ قدر مسلّم ،شلاهتهای فراوانی کپه
میان شعر سیهری و شعر سلد هندی وجود دارد ممکن است ّوق ادبی متمایل به هنجارهای زیلاییشناختی این گونپه شپعرها را
در سال های پس از انقالب توأمان به خود جذب کرده باشد .با وجود ایپن ،ضپمن اّعپان بپه نقپش پررنپگ سپهراب سپیهری در
عالقهمند کردن شاعران سالهای پس از انقالب به سلد هندی ،نمیشود ادّعا نکرد که سلد هنپدی ،خپود

بپه تمپامی چشپمۀ

زایای مضمونپردازیها و تصویرسازیهای شاعرانه است .بهخصوص در مورد کسانی که معاصر بودنشان با سهراب سپیهری ،در
سالهایی که ناسازگاری اجتماعی شعر سیهری ،او را مخاطب بدگوییها و تمسخرهپای رضپا براهنپی ،احمپد شپاملو و  ...کپرده
است ،احتمال تأثیرپذیریشان از سیهری را رد میکند .نیز همانگونه که ستایش سلد هندی میتوانسته به ستایش سیهری بینجامد،
دلزدگی از سلد هندی نیز میتوانسته دلزدگی از سیهری را در پی داشته باشد؛ چنانکه گزارههایی از تاریخ ادبیات معاصر ایپران،
بر این ماجرا گواه است.
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نتيجه
سلد هندی که به د یل تسلّط دیرسا ۀ ّوق خراسانی بر فضای ادبی ایران ،آمان طعنها و تمسخرهای شاعران دوره بازگشت شده
بود ،از همان نخستین دهههای عصر حاضر و به تلع آن در سال های پپس از انقپالب ،اعتلپار گذشپته خپود را بازیافپت و محمپل
تأثیرپذیریهای شاعرانه و پژوهشهای اندیشمندانه گشت .در این دوره ،شعر معاصر ضمن تأثیرپذیری از ادبیات اروپا ،از ادبیپات
سنّتی ایران نیز غافل نلوده و ازجمله در ساحتهای مختلف زبانی و زیلاییشناختی ،رویکردهایی به شعر سلد هندی داشته اسپت
و از آن اقتلاس های بسیاری کرده است؛ تپا حپدی کپه توجّپه بپه دقپایق زیلپاییشپناختی سپلد هنپدی و مضپمونپپردازیهپا و
نازکخیا یهای مندرن در آن ،شاعران بخشی از سالهای شعر پس از انقالب را حتّی ،از دردها و دغدغههای روز بازداشپته و بپه
تعلیری از مقتضیات زبانِ زمان غافل کرده است .دالیل رویکرد به سلد هندی در سپالهپای شپعر معاصپر و سَپریان آن در شپعر
سالهای پس از انقالب را میتوان چنین دانست:
 )1تغییر کردن داوریها و دیدها درباره پیچیدگی و دشواریابی شعر و برخالف پیشپینۀ سپنّتی کپه قپدر و قیمپت شپعر را در
آشکارگی و وضوح فه و معنا میدید ،ارز و ارن شعر را در ابهام و دشوارفهمی آن دانستن؛ یعنی کیفیّتی که هماره شاعران سپلد
هندی بر آن تأکید کردهاند و در اشعارشان ،خودخواسته روی داده است.
 )2پدیداری تلقی نو از «تصویر» به تأثیر از سرودهها و بیانیههای اروپایی و بهخصوص فرانسپۀ قپرن نپوزده و بیسپت؛ بیپرون
آمدن ناگزیر آن از محدودۀ تنگنظریهای سلد خراسانی و قرار گرفتن «تصویر» به ماابۀ عامل ایجاد شعریّت در کالم ،بر باهمآیی
ناسازگارها د(به جای قرار گرفتن آن بر مختصّات سنّتی بالغت)؛ ازاینرو سوررئا یسم سلد هندی که با ّوق کالسپید شپاعران
بازگشت موافق نمیافتاد توجّه شاعران دوره معاصر را به خود جلب کرده است.
هنگام بحه از دالیل مذکور ،بهویژه از نقش پاسخهای نیما یوشی به «حرفهای همسایه» و تأثیر شپگردهای تصپویرپپردازی
سوررئا یستی سهراب سیهری نمیتوان بیاعتنا گذشت .بیاعتمادی و بدبینی به غرب و مظاهر آن کافی است تا شعر سالهای پس
از انقالب ،نواندیشیهای دورۀ معاصر در ساحتهای زبانی و زیلاییشناختی شعر را به جپای مکتپبهپای ادبپی غپرب در سپلد
هندی بجوید و در بهرهمندی از جلوههای جمالشناختی سلد هندی ،خود را بیشتر بدان مدیون سازد.
پینوشتها
 .1درباره شلاهت های سلد هندی در ایران و مکتب باروک در اروپا و اطّال از پیشینۀ کندوکاو در این بپاره سپودمند توانپد بپود
کتپپاب چپپرا سپپلد هن پدی در دنیپپای غپپرب سپپلد بپپاروک خوانپپده مپپیشپپود؟ ،نوشپپته ریکپپاردو زییپپو ی و گروهپپی دیگپپر از
سلدهندیپژوهان ایرانی ،منطلعۀ تهران :انجمن فرهنگی ایتا یا.1363 ،
 .2دربارۀ کارکردهای تصویر سوررئال و تفاوت آن با کارکردهای تصویر کالسید ،رجو بفرماییپد بپه کتپاب «بالغپت تصپویر»،
نوشتۀ محمود فتوحی ،تهران :سخن ،1385 ،ص  .320 -315اجماالً متذکّر میگردد کارکردهای تصویر سوررئال از نظر نویسپندۀ
«بالغت تصویر» علارتاند از :کشف و آفرینش؛ آزادی و رهایی؛ شگفتآفرینی و حیرت؛ تغییر درک ما از واقعیت؛ بازیپابی تپرس
گرانبها.
 .3نمونه را« ،خفتگان نقش قا ی» که از طا ب آملی است:
به تپن بویا کند گپلهای تصویر نها پپپی را

به پپا بیدار سازد خفتگـان نقش قالـــی را
(به نقل از نصرآبادی)333 :1379 ،

و در شعر «خفتگان» از دفتر «آخر شاهنامه» بازآورده شدهاست:
خفتگان نقش قالـی دو

با من خلوتی کردنپد

رنگشان پپرواز کرده بپپا گذشت سا یان دور
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و نگاه این یکیشان از نگپاه آن دگپر مهجور

بپا من و دردی کهن تجدید عهد صحلتی کردند

منابع
 .1آل احمد ،جالل ( .)1357هفت مقا ه ،تهران :رواق.
 .2اخوان ثا ه ( .)1373حریم سایههای سلز :مجموعۀ مقاالت ،زیر نظر مرتضی کاخی ،جلد دوم ،تهران :زمستان.
 .3امینپور ،قیصر ( .)1380گلها همه آفتابگردانند ،تهران :مروارید.
 .4پپپپپپپپپپپپپپپ ( .)1372آینههای ناگهان ،تهران :افق.
 .5بشردوست ،مجتلی ( .)1379در جستجوی نیشابور :زندگی و شعر محمّدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :ثا ه و یوشی .
 .6بهار ،محمّدتقی(ملدا شعرا) ( .)1381سلدشناسی ،تهران :زوّار.
 .7بیدل دهلوی ،علدا قادر ( .)1381دیوان بیدل دهلوی ،مصحح خالمحمّد خسته و خلیلاهلل خلیلی ،به اهتمام حسین آهی ،تهران:
فروغی.
 .8بیگزبی ،سی.و.ای .)1386( .دادا و سوررئا یسم ،ترجمه حسن افشار ،چ ،5تهران :مرکز.
 .9ثابت محمودی ،حسن (سهیل محمودی) ( .)1369فصلی از عاشقانهها ،تهران :همراه.
 .10حسینپور  ،علی ( .)1387جریانهای شعری معاصر فارسی از کودتا ( )1332تا انقالب ( ،)1357چ  ،2تهران :امیرکلیر.
 .11حسینی ،حسن ( .)1367بیدل ،سیهری و سلد هندی ،تهران :سرو .
 .12خاتمی ،احمد ( .)1371پژوهشی در سلد هندی و دوره بازگشت ادبی ،تهران :بهارستان.
 .13دشتی ،علی ( .)1364نگاهی به صائب ،تهران :اساطیر.
 .14رودکی ،ابوعلداهلل جعفربن محمّد ( .)1376دیوان رودکی ،براساس نسخه سعید نفیسی و ی ،براگینسکی ،تهران :نگاه.
 .15سیهری ،سهراب ( .)1381هشت کتاب ،تهران :طهوری.
 .16سنگری ،محمّدرضا ( .)1380نقد و بررسی ادبیات منظوم دفا مقدّس ،تهران :پا یزان.
 .17سیّدحسینی ،رضا ( .)1371مکتبهای ادبی ،چ  ،10تهران :نگاه.
 .18شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ( .)1390با چراو و آینه :در جستجوی ریشههای تحوّل شعر معاصر ایران ،تهران :سخن.
 .19پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ( .)1380ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقو سلطنت ،چ ( 1ویرایش دوم) ،تهران :سخن.
 .20پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ( .)1379آیینهای برای صداها ،چ  ،3تهران :سخن.
 .21پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ( .)1370صور خیال در شعر فارسی ،تهران :آگاه.
 .22شمس قیس رازی ( .)1360ا معجم فی معاییر اشعار ا عجم ،مصحح محمّد قزوینی و مدرّس رضوی ،تهران :کتابفروشی زوّار.
 .23شمس نگرودی (محمّدتقی جواهری گیالنی) ( .)1387تاریخ تحلیلی شعر نو ،چ  ،5تهران :مرکز.
 .24شیرعلیخان ودی ( .)1377تذکرۀ مرآت ا خیال ،به اهتمام حمید حَسَنی ،با همکاری بهروز صفرزاده ،تهران :روزنه.
 .25صائب تلریزی ،محمّدعلی ( .)1371دیوان صائب ،ن ( 2غز یات :ت پ خ) ،به کوشش محمّد قهرمان ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .26طا ب آملی ( .)1346کلیّات اشعار ،مصحح طاهری شهاب ،تهران :کتابخانه سنایی.
 .27عنصرا معا ی ،کیکاووس بن اسکندر ( .)1378قابوسنامه ،مصحح غالمحسین یوسفی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .28نصرآبادی ،محمّدطاهر ( .)1379تذکره نصرآبادی ،مصحح احمد مدقّق یزدی ،یزد :دانشگاه یزد.
 .29نیما یوشی (علی اسفندیاری) ( .)1375مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشی  ،گردآوردۀ سیروس طاهلاز ،تهران :نگاه.
 .30پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ( .)1368درباره شعر و شاعری ،گردآوردۀ سیروس طاهلاز ،تهران :دفتر های زمانه.
 .31هراتی ،سلمان ( .)1380مجموعه کامل شعر های سلمان هراتی ،تهران :دفتر شعر جوان.

