
 

 سیر دگردیسی یک شاعر
 شعری سید علی صالحی(  )نگاهی به تغییرات سبک

 
 1 محمد طرغه

 چکیده:
گر  تداعیپذیر است که امروزه در ادبیات شعری معاصر با نام سید علی صالحی  های مخاطب سبک شعر گفتار یکی از سبک

اند. بسترهای سبک شعر گفتار را می توان در موارد زیر جست و جو کرد. در فرهنگ و ادبیات و باورهای  همدیگر شده
عامیانه مردم، ادبیات صوفیانه ، ادبیات قبل از اسالم خصوصاً گاتاها ، ادبیات کالسیک ایران خصوصاً حافظ شیرازی، ادبیات 

یات معاصر از جمله شعر نیمایی ، شعر فروغ، شعر  سپید شاملویی، موج نو و موج ناب مشروطیت، سبک ها و موج های ادب
 که سبک شعر گفتار از هر یک از آنها، یک یا چند حُسن را به ارث برده است.

در این نوشتار به سیرِ دگردیسی سبک شعری سید علی صالحی پرداخته شده و در نهایت که سبک شعری گفتار به سبک 
 اند. شود به جوانب بروز این سبک پرداخته شده و بسترهای آن مورد بررسی قرار گرفته و تبدیل میفراگیر ا

 کلید واژه ها: سید علی صالحی، موج ناب ، ادبیات معاصر ، شعر گفتار. 

 مقدمه:
ها تعبیرهای عجین شده به همدیگر هستند که هر کدام  سید علی صالحی، صلح، آزادی، سادگی و شعر، این

گر، دیگری است. شعر در قاموس صالحی یعنی صلح، آزادی، یعنی خود سید علی صالحی، یعنی رهایی از  تداعی
ها و تقسیم امید میان مولودی عشق و مزامیر زندگی. خواندن هر شعر  اندوه، نجات از تاریکی، یعنی پر کردن فاصله

و شیرکو بیکس، امپراتور شعر کُرد، چه زیبا،  وی، معجزه آسا، تو را به وطن صلح و آزادی خویش دعوت می کند.
تو وطنی هستی برای همۀ پرندگان راستین »... ها پیش، شعر و شخصیت صالحی را توصیف کرده،  و گفته بود:  سال

سخن، خواه این پرنده از کردستان پرواز کرده باشد یا از افریقا و یا از آمریکای التین، تو فضای تابناکی هستی برای 
ی کلمات پاک و زیبای این  ات برای همه خواری ز عشق و دیگر هیچ! تو خوشرویی و سادگی شخصیت تو و غمپروا

ی صلح  ( سید علی صالحی، به اندازه88:1:66بیکس، «)جهان، تمامی مرزهای زشت و پر از کابوس را برچیده است.
ی شعر است. او تنها شاعر  و آفریننده ی سادگی و شفا بخشی شعرهایش، خالق دوستی و آزادمنشی خود، به اندازه

زنده قاره آسیا است که از نظر خلق شعر، گوی سبقت را از همه ربوده، و حتی از یانیس ریتیسوس شاعر یونانی هم 
 نویس شعر بود، جلو زده است. ترین شاعر کثرت که معروف

ی ایده،  رانجام شعر گفتار آیینهصالحی در طول دوران شاعری خود، چندین سبک شعری را تجربه کرده است که س
 گر همدیگرند.  های وی شد، که امروزه سید علی صالحی و شعر گفتار تداعی تفکرات و خالقیت

 پیشینه: 
رسی هستند،  سید علی صالحی به علت فراگیری سبک شعریش، مقاالت متعددی در مجالت معتبر کشور قابل دست

ی این نوشتار  ها که در تهیه توان به تعدادی از آن ند. می سی قرار دادهی زبانِ شعریش را مورد برر که سبک و شیوه
ی سید علی صالحی در سه دفتر شعر او از دکتر مریم خلیلی  اند، اشاره کرد. از جمله: تجربیات شاعرانه کارآمد بوده

نژاد. در همین  س باقیی سید علی صالحی، شعر گفتار و سمبولیسم از ناصر علی زاده و عبا جهانتیغ، همچنین مقاله
ی مشروطه تا شعر  های شعری معاصر از دوره های زبان گفتاری و جریان ی بررسی مشخصه توان به مقاله زمینه می

ی شعر معاصر و شعرهای سید  جنگ از دکتر غالمحسین غالمحسین زاده و دیگران، و در نهایت دو کتاب در زمینه

                                                            
 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد دانشجوی دوره 1
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سید علی صالحی از فیض شریفی و شعر نو در ترازوی تأویل از علی صالحی، شعر زمان ما، بررسی شعرهای 
 سیاوش جعفری نام برد.

 معرفی:
 سید علی صالحی در سال 

دفتر "و  "دفتر دوم، بازسرایی ها"، "دفتر یکم، شعرها"مجموعه آثار او طی سه دفتر به نام های مجموعه اشعار، 
شده است. عالوه بر این مجموعه شعرها، صالحی کتاب توسط مؤسسه انتشارات نگاه چاپ و منتشر  "سوم، شعرها

شرح شوکران، دفتر یکم و دوم آن که، حاوی شعر شاعران معاصر، به انتخاب ایشان و همچنین نقدهای در مورد آنها 
خورشیدی به چاپ رسانده است. در زمینه ی تصحیح 1:31طی مقدمه ای زیر عنوان تمهیدات شخصی، در سال 

به همراه هفت گفتار پیرامون احوال و آثار او،   "ققنوس در شب خاکستر"لدین نسیمی تحت عنوان متون، دیوان عماا
در کارنامه خود دارد. تا به حال سه  1:38ی ادبیات داستانی هم رمانی تحت عنوان علو در سال  و همچنین در حیطه

ی مدال ابداع از سوی  ایزهج 1:66ی شعری در کشورهای مختلف را از آن خود کرده است. در سال  جایزه
 1:61گردد. در سال  به او اعطا می "دارالقصه العراقیه -االتحاد العالم االدبا و الکتاب "نویسندگان اتحادیه عرب 

هم برنده ی جایزه ی ادبی نیما به خاطر  1:61شود. و در سال  ی ادبی گالویژ در کردستان عراق می ی جایزه برنده
شود، که شاعر از گرفتن آن امتناع می ورزد.  شعرهای او به  می "آید س آخر همین هفته میانی "انتشار دفتر شعر 

زبان های فرانسه، عربی، آلمانی، انگلیسی، ارمنی، روسی و کردی ترجمه شده اند. سید علی صالحی عالوه بر این که 
ر خاومیانه است، در بازسرایی در شعر، کثرت نویس ترین شاعر معاصر ایران و به عبارتی کثرت نویس ترین شاع

نیز، کثرت نویس ترین شاعر بازسرا در ادبیات معاصر ایران است. اما نکته حائز اهمیت این است که صالحی با 
 بازسرایی های خود، بازسرایی را به عنوان یک ژانر فراگیر،  در ادبیات ایران تثبیت و پذیرفته کرد.

 بحث و بررسی: 
جایگاه خود را در دنیای ادبیات، به خصوص ادبیات « از آوازهای کولیان اهوازی»ر دیوان سید علی صالحی با انتشا

ی درخشانی در پیش دارد، وارد محافل ادبی شد؛ که حاصل سالهای  شعری باز کرد و به عنوان شاعری که آینده
، و همچنین دیوان 1:81ا ت 1:33های  که آن هم حاصل سال "ها منظومه"باشد.  و به دنبال آن  ، می1:38تا  1:31

بود، هنوز در فضای سبک موج ناب شعر  1:86تا  1:81را که حاصل سالهای  "لیالی... ال "سوم ایشان به نام
سراید؛ و متأثر از شاعران معروف از جمله شاملو است. از دیوان دوم او به بعد جای پای فروغ را هم در  می

کند،در همین ایام ]دوران چهارده سالگی در مسجد سلیمان[  شاره میچنانکه خود، ا کنیم. هم شعرهایش احساس می
ام بوده در شعر، بیشتر متأثر از شاملو و کمتر همگرا با فروغ، و هر چه دلت  های جدی ایام تمرین نخستین زمزمه

 بخواهد دور از نیما، ماه بود شاملو، به ویژه شعر پریا و بعد نازلی.... مرگ نازلی....
 (13:1:11صالحی،«)شاملو به بلوغ رسیدم،بزرگ شدم و پیر.....من با شعر 

های  اش، ما به تصاویر و پیام های اولیه به همین خاطر در شعرهای صالحی، به طور کلی و به خصوص دیوان
 خوریم که از شاملو به عاریت گرفته است. و چه خوب صالحی به این موضوع اشاره کرده است:  برمی
های کوچک غربت  ای برای گریستنت نبود/ تو این همه از آسمان سخن نمی گفتی/ دیروز ترانهباران اگر بهانه »

 (.31همان: «)را می خواندم/ امروز اما پسِ عطر تو از خواب گل سرخ می گذرم
های شاملو به همین نام و در کل  ، اشاره به یکی از دیوانه«خواندم های کوچک غربت را می دیروز ترانه»عبارت 

 ره به اشعار شاملو است. اشا
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است، در شعر سید علی  هایش تبدیل شده ی مرگ و مضمون آن که در شعر شاملو به یکی از موتیف یا در زمینه
صالحی هم به موتیفی تبدیل شده است که از بسامد باالی برخوردار است. و مانند شاملو  که مرگ را سروده کرده 

 ها است. از آنجا که می گوید: رده است که سرآغاز سایهاست.  او هم مرگ را به سرودی تبدیل ک

 (81:1:11صالحی،«)هاست من آدمی ام/ مصدر مرگ من/ سرآغاز سایه»
( و شاعر 33:1:11صالحی،«)تی ای مراست/ که عشق را مگر معجزه تر از این دل خاموش/ همه دیده بی مرگ» یا 

کند/ در آستین همهمه/  اکنون که مرگ/ پنهانم می»گوید:  نجا میگذرد. از آ کند و می بی اعتنا به مرگ، شالل سینه می
 "میریم اگر عاشق نشویم، می"( و حتی شعرِ 33:1:11صالحی،«)گذرم کنم و می های تهدید را/ شالل سینه می بال

 . "از مرگ من سخن گفتم"باشد به نام   ازسید علی صالحی، بازسرایی ضمنی از یک شعر شاملو می
و با کوچه باغی دور، از تو با قاصدکی سپید/ در حصار خاربن و خاکستر/ از تو با رود و با چراغ، از از تو، از ت 

ام، از تو با همگان و با  تو با خلوت خویش، از تو با خدا،/ از تو با مرگ، که عمری همه آن را سالنه سالنه زیسته
 ( 1:61::66صالحی،«)گویم: ستاره سخن می

از شاملو،  در یک راستا قرار دارند ابتدا « از مرگ من سخن گفتم»حی است که با شعراین قسمت اول شعر صال
 قسمت اول از شعر شاملو را بنویسیم:

رفت / از مرگ/  چندان که هیاهوی سبز بهاری دیگر/ از فراسوی هفته ها به گوش آمد،/ با برف کهنه/ که می» 
 (813:1:63شاملو،«)من/ سخن گفتن/

 ها دید. توان در آن  انعکاسی از شعرهای شاملو میدر همه موارد باال
 همچنین در موارد زیر:

هاش:/ یعنی شهود  هاش، خواب هاش، خاموشی ای خواهید شنید/ با پروانه باشید/ که در توشه باد/ صدای بیشه» 
 (31:1:11صالحی،«)جادو/ نیمی پر عقاب

ی آنها  هاش که شکل عامیانه هاش و خواب خاموشی هایش یا هاش به جای پروانه که در اینجا بکاربردن پروانه
بکار گرفته شده است و آن یکی از عالئم شعر شاملویی یا شعر سپید است. یا در شعر زیر که هم از نظر ساختاری و 

 هم از نظر موضوع و سوژه، شعرش شاملویی است.
 انگشت بر دهان باد

 مردگان را
 در آواز این گل سرخ             

 ام. فرا خوانده                 
 ام من چه کرده

 که در فال مبهم این ستاره         
 پیر زاده شدم            

 به باالی خویش بر شدن
 مقصود محرمانه 

 هر موجی نیست
 ما

 در 
 زادن دریا

 ایم. توفان را به ترانه سروده
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به آن اشاره کردیم، هم شاملویی است. و از می بینیم که از نظر ساختار شاملویی است و از نظر موضوع که قبالً 
، هم شاملویی است. و یا در "برشدن"و"پیرزاده"،"باد"های نظر چگونگی بیان کردنش، یعنی به کاربردن فعل

گیرند: از  ی ادبیات شاملو یا شعر سپید جای می های استفاده کرده است که در خانه شعرهای دیگر از کلمات و واژه
 ،:ی دیجور جمله کلمه

 (83:1:11صالحی،«)آید اسیر ستاره و بارانم/ که از مصاف شب دیجور/  باز می»
به ضمیر، که بیشتر در شعر شاملو و در ادبیات کالسیک هم بیشتر در شعر حافظ   <ش>یا متصل کردن حرف 

 کنیم: به آن برخورد می
 (83:1:11صالحی،«)))انسان این دقیقه بینا/ کجاست/ تا منش بر سنگفرش ستاره / نظاره کنم

 و یا تصویرهای از این نوع:
 (111:1:11صالحی،«)تا ترانه از درخت ببارد و عشق از سر انگشت آدمی....»

 (311:1:36شاملو،«)همه برگ و بهار /در سر انگشتان توست»که با این شعر شاملو از نظر تصویر یکی هستند:
شیوه و سبک « به همین سادگی»ر آن دیوان به نام اما اشاره کردیم که صالحی در دومین دیوانش و اولین شع

شعری « به همین سادگی»های گوناگون بیازماید. شعر  خواهد خود را با سبک کند تا اینکه شاعر می شاعر تغیر پیدا می
دهد  است درست در راستای سبک و سیاق شعرهای فروغ فرخزاد و این نشان تحول  عظیمی در شعر صالحی را می

 پردازیم، نقش مؤثری داشته است. سبک شعر فروغ در تکامل شعر گفتار که بعدها به آن می که به قولی
 به همین سادگی: 

به یاد آر / سال زالل یقین و یگانگی را به یاد آر، / سال انسان و آینه را، / سالی که عاشقان سرشار / به »
 (61:1:61صالحی، «)تند. / جس های تو / مدد می ی دوست داشتن / از چشم جستجوی تفسیر تازه

که شاعر در آن شرح می دهد که به دنبال چه شعری است، می توان به عنوان « منظومه تولد در مرگ»اما شعر  
کشف زبان مردم »خواهد وارد دنیای دیگر شعری شود،  چرا که او به دنبال شعری است که ای که شاعر می آستانه

او به دنبال « ست، نه میل بلعیدن و ژاژخانی واژهااجبار فهمیدن آگاهی ا»، به دنبال شعری است که «هاست چاله میدان
 های سلیمان، و به دنبال شعری است که سرانجامش برای مردم، همین مردم باشد.  شعری است شبیه غزل، غزل

 منظومه تولد در مرگ:
تح شعری باید سرود که آن را همه از بر کنید / شعری که سالم و علیک اهل ایمان باشد / شعری که فرجام ف»

هاست / شعری که  کامل محرمان است/ شعری به یمن حضور ستمبران/  شعری که کشف زبان مردم چاله میدان
 (.11:1:61صالحی، «)ها را چراغی در پی دارد. رابطه

یابد که بعدها  شعر گفتار را از همین  خود را در راستایی می« ها منظومه»)صالحی به دنبال انتشار این دیوان یعنی 
کند. او به  شود به نام شعر گفتار، که تا به حال هم، آن را نمایندگی می کشد. و صاحب سبکی می بیرون می بسترها

ی خودش که تا آن زمان در راستای شاعران موج ناب بوده، راه خود را از آن سبک جدا  دنبال اولین دیوانش، به گفته
زرتشت و شعر حافظ جست. به همین دلیل اولین کند. او معتقد است که شعر گفتار را باید در گاثاهای  می

 کند. های خود را از گاثا ها شروع می بازسرایی
اگر بسترهای شعر گفتار از لحاظ ساختاری، پیام و کارکردِ واژگانِ عامیانه و از نظر صفا و صمیمیت و سادگی، 

سید علی » از نظر گفتار زبانی اند،  های قبل از خودش است که از زمان مشروطه شروع شده مکمل موج ها و سبک
گردد. معمار نخست آن حافظ است، و نیما و  ی شعر گفتار به گاتاهای اوستا باز می صالحی معتقد است که ریشه

سایت اینترنتی «) اند فروغ دقیقاً یک شعر کامل در شعر گفتار است شاملو هم چند شعر نزدیک به این حوزه سروده
و طبق خود سخنان سید علی صالحی که گفته است، بازسرایی نوعی آزمون است،  سید علی صالحی به همین خاطر
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انجام می دهد که از نظر زمانی قبل  1:81تا  1:31اش که بازسرایی گاتاهای زرتشت است، در سال  اولین بازسرایی
 .از ورود شاعر به سبک گفتار است

دانست برای به استقالل رسیدن در سبک  مونی میشاعر با انتشار بازسرایی گاتاهای زرتشت، که خود آن را آز
اش تا  های اولیه شعر خود، کم کم از جریان موج ناب فاصله می گیرد، اما انعکاس جریان موج ناب در مجموعه

خورد، وبه طور  کمابیش به چشم می "عاشق شدن در دیماه، مردن به وقت شهریور "انتشار دیوان ششمش، یعنی 
 است که سبک مخصوص خودش، یعنی سبک شعر گفتار را پذیرفته و تثبیت می نماید.  کلی در این دفتر شعر

ترین  ترین شاعر معاصر ایران و به عبارتی کثرت نویس سید علی صالحی عالوه بر این که در شعر، کثرت نویس
  ست. ترین شاعر بازسرا در ادبیات معاصر ایران ا شاعر خاومیانه است، در بازسرایی نیز، کثرت نویس

عِلِم ذهن و عَلَم زبان، که از رفتن باز نخواهد »ی این جوانب گذشته، سید علی صالحی آنجا که  اما از همه
رنگ دیالوگ غالب  ی کم سابقه» صالحی، اینترنت، گفتگو با محمد رضا احمدی ( را از ماندگاری شعر حافظ و «)ماند

کند و با توجه به نقش دیالوگ در شعر گفتار و با  ی( درگاتا های زرتشت جستجو م1:6:1:66صالحی،«)در شعر
کند.  توجه به تاکید صالحی بر نقش زبان در شعر، او به قول خودش بازسرایی که برایش نوعی تجربه است، آغاز می

های آثار شعری صالحی، نقش مهم زبان است. زبان شعری که  ترین جنبه بدیهی است که یکی از مهمترین و ژرف
کند و منظور از گفتار زبان، یافتن جنبه های روحیت شعری است که صدها سال  به گفتار زبان تعبیر میخود، آنرا 

پیش، حافظ در شعرهایش آن را کشف کرده است، و قبل از او هم، این گفتار زبان درگاتاهای زرتشت، خود را 
، قبل از اینکه سبک مخصوص نمایان کرده است.پس بی دلیل نیست که شاعر برای دست یافتن به چنین زبانی

زمان است  آزماید. بازسرایی گاتاهای زرتشت هم خویش را با شعر بیازماید، در بازسرایی گاتاهای زرتشت خود را می
ای از خواب و  رسد. و رخت شویی سی ساله با حالت گذار شعری شاعر که به قول خودش، باغش دارد به بلوغ می

ها،کودکانند،  های آنقدر نازک و لطیف که گویا خود گام های فراوانی البته با گامها در حال وقوع است. و سفر گریه
ها  اند/ ستارگان/ همسرایانی در تکلم کهکشان/ سفرها فراوان و/گام کبوتران / همسران کمانه و کاشی»)در پیش دارد. 

های بابا  دیالوگی حافظ، سرودهی زبان شعری و زبان  (. بر همین سیاق و برای تجربه168:1:11صالحی،«)کودکانند.
کند. چرا که سید علی صالحی معتقد است که حافظ  نواز اهوازی را در همین راستای زبان شعری حافظ بازسرایی می

روح گفتگو را درک کرده است به همین خاطر شاعر آن را الگوی شعر خود می داند و معتقد است که راز ماندگاری 
عرهای وی است. و از طرف دیگر هم که بحث مَی و شراب در شعرهای حافظ شعر حافظ همین روح گفتگوی ش

 تبلور پیدا کرده است. و به قولی حافظ هم در این گونه شعر از ابونواس اهوازی متاثر بوده است.
های ابونواس اهوازی زبان حافظ گونه است. بدین معنی که از اصطالحات  به همین خاطر زبان بازسرایی عاشقانه

ایه و اشارات زبان حافظ به کرات استفاده برده است و حتی بعضی از این اصطالحات و لغات به همان صورت و کن
شود: اولی شعر ابونواس اهوازی است که سید  حافظ به کار گرفته شده است. محض نمونه اشاره به یک مورد می

 علی صالحی با لحن حافظ گونه آن را بازسرایی کرده است: 
 ( که برگرفته از این بیت حافظ است.1:11::38صالحی،«)ام دیده و گیسوی بریده به نغمه رسیدهمن از خون »
 (. 616:1:61حافظ،«.)گیسوی چنگ بیرند به مرگ می ناب       تا حریفان همه، خون از مژه ها بگشایند» 

شد؛ خود را پایه و خورشیدی منتشر  1:81که سال « ها منظومه»اما خود سید علی صالحی در مورد دفتر شعر 
اتفاقا شعر گفتار دوره معین معرف ندارد، به همین دلیل رو به روی »گوید:  کند. و می اساس شعر گفتار معرفی می

شعر آرکائیک و زبان فخیم و ضخیم و درباری و منشیانه.... سخت می ایستد. زبان آرکائیک، زبان طبقه ممتاز فربه 
ر متعلق به همه طبقات اجتماعی است، نمونه بارز آن، شعر مدرن فروغ است..... است. از مردم جداست..... شعر گفتا

 :؟(1:11حسینی نژاد،«)شعر گفتار از زبان آزادی و آزادی زبان زاده می شود
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ی  های ریشه اگر به صورت گذرا و خیلی سریع سیر تحول شعر گفتار را بیان کنیم باید بگوییم که یکی از ریشه
یات دوران مشروطه نهفته است. از جمله، در شعر شاعران، محمد تقی بهار، نسیم شمال، عارف شعر گفتار در ادب

های مکرر نیما  قزوینی و میرزاده عشقی که آنها لغات عامیانه و سخنان گفتار روز را به شعر وارد کردند. اما با فعالیت
هم، بکار بردن اصطالحات و کلمات مطرود و که شعر نو به ثبات و پذیرفته رسید و یکی از ارکان اصلی شعر نیما 

همچنین به کار بردن کلمات عامیانه و محلی بود، می توان ریشه شعرِ گفتار را در شعر نیما هم بیابیم. و بعد، این 
فروغ زبان دیالوگ را دریافته »بخشد و به قول سید علی صالحی، فروغ فرخزاد ست که زبان شعر گفتار را تکامل می

 ی صالحی(. اینترنت، سایت ویژه«)دقیقاً  فروغ یک شاعر کامل در شعر گفتار است. » ( و 1:6:1:66ی،صالح«)بود
به دلیل استفاده از واژگان عامیانه و کاربرد طبیعی زبان گفتار در شعر بر خالف شعر »و همچنین نصرت رحمانی

از طبقات اجتماع نفوذ کند. شعر نصرت نادرپور، و خود توللی که خصلتی اشرافی داشت، توانست در میان بسیاری 
 (.36:1:11جعفری،«)از نظر کاربرد زبان گفتار تنها با شعر فروغ قابل مقایسه است

بیند. شعر موج  اما سید علی صالحی، مهمترین و موفق ترین شاعر سبک گفتار، بستر آن را در شعر موج ناب می
تی برای آن دو خصلت را برایش دست نشان کرد یکی ناب همان سبکی است که منوچهر آتشی در نوشتن مانیفس

-ر-ن«.)زند ها را با تصاویر طبیعت گره می حشو را به غیبت می نشیند و دوم اینکه حس»اینکه شعر موج ناب 
 (13:1:11ک،سیاوش،

، های دیگری که آن روزها در ساحت ادبیات فارسی فراوان بودند و منوچهر آتشی این مانیفست را در برابر موج
تاثیرپذیری از شعر » نوشت، از جمله در برابر سبک شعر حجم که یداله رویایی سرکردگی آن را به عهده داشت با 

شاعران فرانسوی از جمله ژون سن پرس و پول والری نوشته بود و دو اصل آن عبارت بودند از: شعر حجم از 
 (11:1:11ک،جعفری،-ر-ن«.)نمی تابدایدئولوژی به هر نحوی گریزان است و فضای نمایش در شعر را بر 

و منظور یداله رویایی از ایجاد فضای نمایشی در شعر، سبک موج نو بود که احمد رضا احمدی لیدری آن را بر 
عهده داشت. احمد رضا احمدی به دنبال شعر نو به سرکردگی نیما که وزن عروضی در قالب قدیم را در آن زدوده 

ی جدیدی بود و همچنین شعر سپید شاملویی که آنهم دارای وزن و موسیقای بود ولی هنوز دارای وزن عروض
مخصوص خود بود، بر آن شد که شعر را هر چه بیشتر به نثر نزدیک کند و دو عنصر را برای آن قید کرد. و بر فضا 

زن و آهنگ سازی در شعر و تصویرهای انتزاعی تاکید کرد و منظور احمد رضا احمدی رهایی از همه قید و بند و
شعری بود و شاعران مهمی از جمله منوچهر آتشی، نصرت رحمانی عضو آن بودند ولی بعدها منوچهر آتشی شعر 

دوره »موج ناب را پایه گذاری کرد که خود سید علی صالحی هم جز آن گروه بود. و خود صالحی شعر موج ناب را
(. سید علی صالحی این سیر تحول را در یک 1:66::1محیط،«)تمرین برای عبور از عصر اشباع شدگی شعر می داند

 چنین  بیان می کند.:  "چیزی نیست، دو سه خط ساده است"شعر خود به نامِ 
راجع به رازهای همین روزگار می گویم / ما به نی نوا نزدیکیم. / ایام عجیبی است ری را! / شاملو هم همین را » 

خود، به زبان خود شاید / خواب های مردمان را مرور می کند / من  می گوید / چه فرقی دارد، / هر کسی به فهم
شاملو را دوست دارم / اما دارم می روم به خانۀ فروغ / احمد رضا گفت: برو سمت باال، دست راست، یک باغی 

. فروغ! / این هست؟ / من رفتم / باد آمده بود / بادِ الکردار زده بود تمام سنبله ها را شکسته بود. / من گفتم فروغ..
 (.1:61::88صالحی، «)طرف ها / باید خبرهایی باشد.! 

است.لحن شعرش  1:81تا  :1:8که حاصل سالهای «پیشگوو پیاده شطرنج»صالحی با انتشار کتاب چهارمین،یعنی
، با گل و عده ای کرده است» دارد که  به طور کلی لحن هشداردهنده و خبری است، لحنی است که صراحتاً بیان می

چرا که او ریشه ها را شناخته است و با همه خداحافظی کرده است و « هزار بهار از پی گام هایش خواهند شکفت
دست بدرقه به پیش آنها، آنهایی که منشأ تأثیر و تأثرش بودند، و به طور کلی از آن شکل و شمایل تا به حالش 

ه اند و حتی قلبش را نیز کودکانی از لبان لیالی ال. و بیرون آمده است چرا که پیراهنش را کولیانی از اهواز ربود



 433/      سیر دگردیسی یک شاعر 

بدیهی است که منظور شاعر جدا شدن از سبک شعری خود تا به حال است. و سراپای این دیوان شعرش حاکی از 
این اصطالحات و گفته هایی است که دارد از این مقطع شعری، خداحافظی می کند. او از اصطالحات و سخنانی 

 مانند:
ها،  نج ها، سفرهای فراوان با گام های کودکانه، بلوغ باغ، ترانه تسکین، خروج خون کبود از رگ لحظهبلوغ ر

اش،خاموشی در تولد لحظه  ها، بردن تابوت بغض ها و بیم بر شانه ها و گریه رخت شویی سی ساله ای از خواب
 ها،کلمات در بستری خاموش زاده می شوند، و...

با صراحت بیان می دارد که به بلوغ شعری رسیده است و خون کبودش که نماد شعر استفاده می کند، و شاعر 
ها، رخت شویی سی ساله ای که  ها و گریه ها خروج پیدا کرده است و از خواب دوره پیشین است،  از رگ لحظه

به ما بگوید راه او  ها در صدد این است که ی این پیام اشاره ای به عمر خودش است، انجام داده است او با گفتن همه
از همه جداست حتی از شاملو و مولوی که مدت های مدیدی با آنها زیسته است و ما در صفحات قبل از تاثیر شعر 

 شاملو در شعر سید علی صالحی صحبت کردیم و خود موالنا هم  بر شعر صالحی تأثیر داشته است.
 و این شعر صالحی گویای چنین حالی است.

ست/ پای رفتنم در کف/ دریا مسیح اگر منم/ با شمس و شاملو/ از سریر سلیمان و ستاره می آیم/ نه این که نی» 
 (1:1:1:11صالحی،«.)یکیش، ماه و مثنوی/ یکیش، درد مشترک/ من/ راز معنی ام/ معنای معنوی/

ار هم قرار و صالحی چه خوب و به جا، مسیح و شمس و شاملو و دریا)منظور از دریا همان مولوی است( را کن
اده است برای اینکه بگوید، درد شاملو با مسیح، مشترک بود باید آن را فریاد کشید و مثنوی مولوی هم دریاست باید 

من/ راز معنی ام/ معنای معنوی/ »وار شد و بیان همهی آنها به خاطر این است که شاعر بگوید:  در آن غوطه
عر گفتار که زاده ی شعر زبان است که معنویت زبان را از زنجیر همان( و منظور از معنای معنوی همان ش«)همان،

حاوی  "پیشگو و پیاده شطرنج"آزاد می کند همچنان که حافظ آن کار را کرده است. پس می توان گفت که دیوان 
شعرهایی هستند در قالب مانیفست شعری سید علی صالحی که همان شعر گفتار است و این دیوان دارای موتیف 

 است که همگی حاکی از نشان دادن راه شاعر به سوی زبان دیگری در شعر است.های 
می باشد به غیر از سه  1:83تا  1:83صالحی در پنجمین دیوانش، یعنی مثلثات و اشراق ها که حاصل سالهای 

ی شعرهای همگی شعرهای این دیوان از نظر زبان در خانه « آخرین اقرار»و «صدای زخم»،«سال نو»شعر به نام های
گذار، یعنی در ما بین سبک شعری دیوان قبلی اش با سبک شعری گفتار قرار می گیرند. اما سه شعری که نام بردیم 

عاشق شدن در "توان گفت آستانه ای هستند برای دیوان بعدی شاعر به نام  زبان شعر گفتار به خود گرفته اند و می
کلی زبان مستقل شعر گفتار می یابد و آنرا تثبیت و پذیرفته می  که شاعر به طور "دی ماه، مردن به وقت شهریور

 کند.
می باشد، به  1:81تا  :1:8اما سید علی صالحی دست بدرقه را در دیوان پیشگو و پیاده شطرنج که شعر سالهای 

 کند. او همچنانکه خودش می گوید: ی شعرش دراز می گذشته
ه از زبان شعری که شاعرانی از جمله ناظم حکمت، لورکا و نرودا ریشه ها را شناخته است، به همین خاطر فاصل

شد، اعالم می کند و رو به این  ی آن بود، یعنی شعری که با زبان آرکائیک بیان می و زبان شعری که شاملو نماینده
 شاعران می گوید

این البته اشاره به دو دیوان قبلی پیراهنش را کولیانی از اهواز  ربوده اند و قلبش را کودکانی از لبان لیالی ال. و 
 خودش به همین نام ها است. اشاره به زبان شعری این دیوان ها.

خوریم که نشان می دهند که شاعر می خواهد از شعر موج ناب  هر چند در این دو دیوان هم به شعرهایی بر می
ر بودند که می خواهد این مراحل را فاصله بگیرد و حتی به شعرهایی اشاره کردیم که در حد و حدود مانیفست شاع

است، صراحتا فاصله خود را با این « پیشگوو پیاده شطرنج»که اولین شعر از دیوان « با گل»جا بگذارد. اما در شعر 
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جنبش شعر گفتار را در شعر فارسی تعمیم و تداوم می  1:81در سال »نوع سبک از شعر را بیان می کند و به قولی 
 ( 13:1:11شریفی،«)بخشد

در مورد شعر گفتار،  سید علی صالحی آن را شعر امروز، به ویژه یکی دو دهه اخیر می داند و در بیان مولفه های 
 آن چنین اظهار نظر می کند:

برون رفت از کلی گویی های گذشته، انسان دوستی، هم شانه شدن و موازی زیستن با مخاطب، فرود آمدن از »
لم وحده، تقسیم و تخاطب انسانی اندیشه،کهنگی و دور انداختن پرده، استعاره، محقق جبروت خیالی، تنها ماندن متک

« شعر گفتار»شدن آرزوی دیرینه نیما به معنای نزدیک شدن شعر به زبان طبیعی و طبیعت خالص زبان که همان
 (.1:1:66:صالحی،«.)است. و سادگی، سادگی، سادگی

وای شعر گفتار، سید علی صالحی که تا به حال هم سرکردگی این در همین راستا و در تکمیل چهارچوب و محت
شعر گفتار، شعر وحدت، آرامش و صلح است آن هم با زبانی به »سبک از شعر را نمایندگی می کند می گوید:

 «.سادگی سالم و علیک دو همسایه باهم

/ که مردم به آن شادمانی بی  سالم/ حال همه ما خوب است / ماللی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور،»
سبب می گویند./ با این همه اگر عمری باقی بود / طوری از کنار زندگی می گذریم / که نه زانوی آهوی بی جفت 

 (13:1:11:صالحی،«)بلرزد و نه این دل نا ماندگار بی درمان

ر شعر گفتار است قبال در اشاره کردیم که استفاده از این نوع سادگی زبان در شعر که یکی از علت های ظهو
شعر شاعران دیگری هم، خود را بروز داده بود از جمله درشعرهای نصرت رحمانی. او هم سادگی در شعر را به 
سادگی سالم و علیک می بیند  و به دلیل به کار بردن زبان ساده در شعر، منتقدان معتقد هستند که شعر نصرت 

زمینه برای شعر گفتار را به وجود آورده است. در همین زمینه، او هم رحمانی  هم یکی از آن بسترهای است که 
شعری دارد که با زبانی به سادگی سالم و علیک بیان شده است و ظاهراً شعر نامه ای است که به خواهرش نوشته 

 است.

ت،زنده به قربانت شوم خواهر!/ بگو، حالت چطور است؟/ اگر از حال من جویا شوی، جانم!/ بحمداله سالم»
ای خواهر!/  -دونی که چون من دستخطت را / زیارت کردم / ماللی نیست جز دوری دیدارت./ نمی -هستم، شکر

 (.83:1:31رحمانی،«)درون پوست از شادی نگنجیدم./

شعر گفتار، شعر فاهمه است،عاری از هر نوع سیطره ی طبقاتی به » چنان که از ظاهر این شعرها بر می آید،
آن و روح معترض انسان ایرانی معاصر را در حوزه گفت و گو تعبیر می کند. گفت و گو وجه مشترک معنای زبانی 

خورشیدی برای جنبش مدنی نشانه از همین 1:38در سال  "شعر گفتار"جامعه مدنی و شعر ماست.گزینش عنوان
 (1:11::6به نقل از شریفی،«)حقیقت را دارد

ین نمونه شعرها می توان با نظرات دکتر علی محمدی در مورد بستر طبق همین تعریف ها و همچنین بر اساس ا
 شعر گفتار هم رای شده که می گوید:

بستر شعر گفتار را در فرهنگ شفاهی و ادب عامیانه با نمودی چشم گیر در الالیی، مثل، حکایت های عامیانه، »
ن یافت که شاعر آن را با برجسته سازی هنری به معما، لغز، دو بیتی های مردمی، باورها و اعتقادات عامیانه، می توا

گونه ای دیگر بازآفرینی می کند و سهولت، صمیمیت، صوت، حرکت و بیشتر باور احساس را به مخاطب هدیه می 
دهد. عالوه بر آن، شعر گفتار مقدمات حضور خود را در ادبیات صوفیانه در سطح واژگان و ساحت باور و پیکره، 

با ضرب المثل،گفتگو،کنایه و تمثیل که مسبوق به فرهنگ است، معرف خود شده  پایه ریزی کرده و
 (.:1:1:1:1محمدی،«.)است

شعر گفتار، مکمل همه ی سبک ها  و موج های شعری قبل از خودش است. و از هریک از آنها یک یا چند 
 حُسن را به ارث گرفته است
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 گیری: نتیجه
اهوازی ( جایگاه ادبی شعر خود تثبیت کرد. او تا انتشار سومین دیوانش در  صالحی با انتشار) دیوان ز آواز کولیان

داند.  سراید سبکی که صالحی آن را دوره تمرین عبور از عصر اشباع شدگی شعر می فضای سبک موج ناب شعر می
شعر گفتار : »گوید ی صالحی که می ها به وضوح ردپای شاملو و فروغ احساس می کنیم. اما طبق گفته در این دیوان
 « ی طبقات اجتماعی است، نمونه بارز آن شعر مدرن فروغ است  متعلق به همه

باید رد پای آن را در دومین دیوانش جستجو کنیم. انتشار دومین دیوانش یعنی)منظومه ها( برابر است با انتشار 
ند، چرا که صالحی معتقد است دا بازسرایی گاتاهای زرتشت که آن را آزمونی برای رسیدن به سبک شعر گفتار می

که) شعر گفتار، شعر وحدت، آرامش و صلح است، آن هم با زبانی به سادگی سالم و علیک دو همسایه با هم (. از 
دانیم که پیام اصلی گاتاهای زرتشت وحدت، آرامش و صلح است. پس می توانیم بگویم بازسرایی  طرف دیگر، می

 ز سبک گفتار است.گاتاهای زرتشت یکی از بسترهای برو
های  بسترهای دیگر را می توان در فرهنگ شفاهی و ادبیات عامیانه، با نمودی چشم گیر در الالیی،  مثل، حکایت

ها   ی سبک های مردمی و باورهای عامیانه جستوجو کرد. همچنین شعر گفتار، مکمل همه عامیانه، معما، لغز، دوبیتی
از هریک از آنها یک یا چند حُسن را به ارث گرفته است. مثال در شعر های شعری قبل از خودش است. و  و موج

نیمایی که کلمات و اصطالحات مطرود را دوباره به شعر راه داد، شعر گفتار آن را از این سبک به ارث گرفت در 
 ث گرفت. شعر سپید شاملویی، خصوصیات آن را از جمله از کلمات و زبان عامیانه و صفا و محبت را از آن به ار

نزدیک شدن شعر گفتار به نثر را از سبک شعر موج نو که احمدرضا احمدی آن را رهبری می کند به ارث برد و 
گوید شعر موج ناب که آب نوشش شعر موج نو است، یکی از بسترهای شعر گفتار است و به  خود صالحی هم می

ر گفتار، شعری است که از عناصر زبان عامیانه بهره شع» توان تعریف شعر گفتار را چنین خالصه نمود:  طور کلی می
 (. :111:1:1محمدی،«.)مند و به واقع به نما، لحن، لفظ ساده و صمیمی متکی است

 به علت در برداشتن چنین حُسن هایی، شعر گفتار به شعر مخاطب پذیر تبدیل شده است.
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