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 ويژگي هاي بنيادي سبك هاي شعر فارسي

 

 *عليرضا مظفري                                                                                                    

   

                                                                                                          چکيده

در منابع مختلف و متعدد سبك شناسي شعرفارسي ، ويژگي هاي سبك شناختي شعر پيشامشروطه به         

صورت هاي دقيق و موشكافانه بررسي شده است اما چيزي كه در اين حيطه مورد توجه نشده و قطعاً مغفول و 

مي رسد تحوالت سبك شناختي گذشتة مسكوت رها شده تزها و نظريه هاي بنيادين آن سبك هاست . به نظر 

شعر فارسي براساس قاعده اي اساسي صورت گرفته و با دگر گوني آن قاعده ها يا تزهاي سبك شناختي 

ويژگي هاي هر كدام از سبك ها با سبك هاي ديگر متفاوت و دگرگون شده است . در اين پژوهش برآنيم تا 

ها را در دگرگوني هاي سبك شناسي شعر فارسي ـ البته در متن آن تزها و نظريه ها را شناسايي كرده تأثير آن

 ـ بررسي كنيم . آن تحوالت تاريخي

  ،سبك هندي سبك شناسي ،شعر فارسي ،سبك خراساني، سبك آذربايجاني، سبك عراقي،واژه هاي كليدي :    

 سبكهاي شعر معاصر

_________________________________ 

 alirezamzffr@yahoo.comن و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه .                     *دانشيار گروه آموزشي زبا
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 مقدمه

كه معاني و تعريف هاي «  سبك»از را در همين گام نخست ، نويسنده تلقي خود  كهشايد بهتر باشد        

خود نويسنده و هم خوانندگان و صريح اعالم نمايد تا در طول مقاله هم براي  گوناگون از آن ارائه شده ، روشن

، تعريف جورج « سبك»، مسير تبيين موضوع مقاله مشخص و معلوم گردد . از ميان تعريف هاي مختلف محترم

: براي نويسنده ، بيش از ديگران قابل پذيرش و پسند است ؛ او مي گويد  (George Saintsbury)بريتسسين

ست همراه با توجه ثانوي به معنايي كه قرار است منتقل شود اسبك...گزينش و آرايش زبان »

صورت ظاهر  هايشامل ويژگي ( اين بدان معني است كه سبك تنها773بخش دوم .ص 4.ج 9731ولك.رنه.«)

 توجه محلز معنا و محتواي سخن نيچگونگي تظاهر  بلكه و نحوة بيان و آرايش كالمي نظم و نثر نمي شود 

است كه متأسفانه در سبك شناسي نظم و نثر فارسي بدان توجه چنداني  اياين نكته علم سبك شناسي است ؛و

 بهوظيفة خودش را  شعراي بهار ـلي ـ به تأسّي از پدر اين علم در ايران يعني ملك اايران نشده و سبك شناسي

بر اين  .صر ساخته است حو من حدودنثر فارسي مصورت ظاهر شعر و ويژگي هاي نة مو شكافابررسي دقيق و 

اساس نويسنده بر سرِ آن است كه در اين مقاله سبك هاي قديم و جديد شعر فارسي را از حيث صورت و معنا 

آن ويژگي  و علل ظهور و بروزطبقات مختلف سبك شناختي شعر فارسي  زبانِ تظاهر معنا در قالبِو چگونگي 

 بررسي كند .  ها

ير ير كدام از سبك هاي پيشامشروطه براساس تز و نظريه هاي نانوشته اي تكوين و تطور يافته اند و با تغه      

و تجديد نظر در آن تزها سبك هاي گذشتة شعر فارسي در معرض تغيير و دگر گوني قرار گرفته است . با كنار 

و نظريه ها را مورد باز شناسي قرار  هم گذاشتن ويژگي هاي هر كدام از سبك هاي شعر فارسي مي توان اين تز

 داد . 

 سبك خراساني

از اين رو اهتمام شاعران پيرو اين سبك  است ؛ «سادگي در بيان و وضوح در معني» تز اساسي اين سبك       

اغالق و  از هرگونهشعرشان را يافتن شيوه هاي سادة بيان هنري در شعر است . اينان شاعراني هستند كه 

نايي و بياني مي پيرايند تا مضمون شعر خود را در قالب بيان هنري خويش برجسته تر سازند ؛ از پيچيدگي مع
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است يعني براي شاعران پيرو آن سبك  محتوا محور اين رو به عبارتي مي توان گفت كه سبك خراساني سبك

ين رو خوانندة اشعار اظهار محتوا و مضمون شعري بر كيفيت فرم و قالب هنري آن اولويت يافته است ؛ از ا

از  سبك خراساني بيش از آنكه خود را در معرض لذت هنري فرم آن سروده ها ببيند در معرض ترضية خاطر

ساماني  صفاري، مضامين آن اشعار مي بيند .دورة اشاعة اين سبك با دوران حكومت سلسله هاي وضوح بابت

ي فرهنگ ايراني از اهميت خاصي برخوردار بود يا به براي سامانيان ، احيا و غزنوي مقارن است . از آنجا كه

، به صورت هاي مختلف  گفتة ديگر بقاي استقالل سياسي خود از اعراب را در گرو استقالل فرهنگي مي ديدند

متوليان و آشنايان فرهنگ ايران و زبان فارسي را مورد نواخت و تكريم خود قرار مي دادند و ظاهراً بخش عمدة 

يش از اسالم ـ ي از باورها و انديشه هاي ايران پا مصروف اين امر مي كردند . از اين طريق بسياربودجة خود ر

يافت : اسطوره ها ، اعياد ،  كه معارض اصول آن ديانت نبود ـ مجالي براي تبليغ خود در شعر سبك خراساني

تز اساسي سبك خراساني جمع شد اين سياست كانوني سامانيان وقتي كه با  مراسم و جهان بيني خاص ايراني...

ب كه ايرانيان بيشترين انرژي خود را مصروف اعرا، قطعاً مجالي براي نفوذ و رخنة زبان بيگانگان از جمله زبان 

آنان كرده بودند نمي داد و خود همين امر به طريقي ديگر موجب مزيد  سياسي و فرهنگي برون رفت از سلطة

 سادگي شعر سبك خراساني شد .

، نسبت به (977. ص 9734ر.برتولد.ل)اشپوسامانيان كه خودشان را از احفاد بهرام چوبينه مي دانستند        

عنصر ايراني و صيانت از كيان آن در برابر عناصر انيراني از جمله اعراب حساسيت بيشتري از خود نشان مي 

كومت خود را از حمشروعيت دند اما وآمده ببا وجود اينكه بظاهر با خلفاي عباسي از در بيعت دادند . سامانيان 

زيردستان ايراني خويش مي گرفتند اما غزنويان كه پرودگان سامانيان بودند به لحاظ تفاوت نژادي با پذيرش 

اد نمي توانستند به حمايت عناصر ايراني در مشروعيت حكومت خود اعتماد بكنند از اين رو يز ،اقوام ايراني

بيش از پيش به دريافت آن مشروعيت از دست خلفاي عباسي  لطنت سلطان مسعودــ بويژه بعد از س آنان

. همين نكته سبب شد كه وابستگي غزنويان به دستگاه خالفت عباسي بيش از سامانيان باشد و  9اهتمام ورزيدند

از آنجا  . همين وابستگي از نو، گرايش به سنتهاي فكري و فرهنگي اعراب را در محدودة حكومت آنها احيا كند

عربي  مقتضاي مقام به يكي از دو زبان فارسي ومي بايستي به غزنويان  كه مناشير و مكتوبات و دفاتر حكومتي

منشيان حكومتي كه عموماً نويسندگان بالقوه و بالفعل غزنويان بودند آشنايي  ضرورت داشت كه ،ثبت گردد
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بويژه دورة بعد از بروي ـ ب شد كه در دورة غزنويان كامل با زبان و فرهنگ عربي داشته باشند ؛ همين امر سب

كار آمدن سلطان مسعود از طريق كودتا در برابر برادرش امير محمد كه اسباب رنجش خاطر اطرافيان و 

در تالطم بي اعتمادي همگاني را  اوزيردستان وفادار به سنت هاي حكومتي سلطان محمود را فراهم كرده بود و 

جلب اعتماد  از طريقكسب مشروعيّت  نا اميد از كسب مشروعيت عمومي ناگزير به،نسبت به حكومت خود

رم راف از نُتري يافت و همين امر سبب آغاز انح، عربي مآبي ارزش و اعتبار بيش ـكرده بود  خالفت عباسي

ت دورة ساماني و حتي دورة حكومت سلطان محمود از حكوم نثر و شعرسبك شعر و نثر اين دوره از سبك 

ورود ناگهاني  غزنويان شد و رفته رفته پايه هاي تجديد نظر خواهي در سبك شعر و نثر ادوار سپسين را نهاد .

و سيل آساي مضامين و واژه ها و اصطالحات عربي در شعر شاعراني چون عنصري ، منوچهري دامغاني و 

اما اين امر هنوز به اندازه اي  انحراف از اصول سبك خراساني است ؛فرخي سيستاني و...نشانه هاي آشكار 

نيرومند نبود كه بتواند تز اساسي سبك خراساني ـ يعني سادگي بيان و وضوح معنا و محتوا ـ را دچار دگرگوني 

 جدي كند .

وابستگي بيش از پيش غزنويان به دستگاه خالفت عباسي و كسب مشروعيت از طريق جلب اعتماد آنها ،        

ان عرب مآبي در ميان نويسندگان و شعرا ، جوّ حكومتي آنها را هم مستعد ظهور و بروز پا به پاي احياي جري

شعر اين دوره گواهي هاي بسياري از اين تعصبات در شعر هرگروه  تعصبات مذهبي و فرقه اي ساخته بود .

خ دربارة بي مهري اگر آنچه تاري با خود دارد . را مذهبي از شاعران اين دوره در برابر گروه هاي ديگر مذهبي

ت كرده است سهمي از واقعيت س گرايش هاي شيعي آن شاعر بزرگ ثبسلطان محمود نسبت به فردوسي براسا

در اين دوره بودند كه با  داشته باشد مي توان تصور كرد كه گروه زيادي از شاعران غير اهل سنت و جماعت

 ند .ه بوداز ثبت ديوان اشعار خود محروم ماندامكان نزديك شدن به آن دربار و بهره مندي  از هزار تأسف

اينكه شاعران پيرو اين سبك عموماً جايگاه مطلوبي در طبقات ممتاز جامعه يافته بودند و از نكتة مهم ديگر       

استقرار در چنين جايگاهي نهايت رضايت و خشنودي را داشتند؛ همين امر سبب روي آوردن اين شاعران به 

س و رضايت بخش پيرامون شان شد و بدين ترتبيب گرايش شعر سبك خراساني به سوي واقعيت هاي ملمو

خرتر نزديك مي شويم با أهر چه از ادوار نخست شعر فارسي به دوره هاي مت ميسر و ممكن شد .« واقع گرايي»

ي از واقع گرايي سقوط پايگاه اجتماعي شان ، شعر فارستنزل پايگاه اجتماعي شاعر و متعاقباً نارضايتي آنان از 
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نخبگان » ز ميان ان خود را امخاطببه واقع گريزي متمايل شده است . شاعران پيرو سبك خراساني عموماً 

در كنار عامل تعالي  همين امر ؛ ب مي كردنديعني رأس هرم اجتماعي يا طبقات نزديك به آن انتخا« اجتماعي

ي و اريستوكراسي در شعر سبك خراساني شده اشرافي گر سبب حلول روح پايگاه اجتماعي خود شاعران،

 است .

بنا به آنچه گفته شد مي توان تز اساسي سبك خراساني را سادگي در بيان و وضوح در مضمون دانست .       

ممكن است در دوره اي از حيات آن سبك ـ بويژه در دوره بعد از حكومت مسعود غزنوي ـ متوجه انحراف از 

با  امين و اصطالحات عربي باشيم اما در همان ادوار نيز هنوز وضوح در مضموننُرم سادگي با ورود مض

 كمترين سستي و فترت همچنان مد نظر شعراي پيرو سبك خراساني بوده است . 

 عوامل تغير سبکي

و گسترش  (777هـ .ق( )اشپولر.برتولد.ص479)بعد از شكست غزنويان در جنگ دندانقان از سلجوقيان      

ز تاريخ سياسي در ايران آغاز ومت آن سلسله در سراسر جهان اسالم از جمله ايران ، عمالً دوره اي اكحدامنة 

نام برد . بايد با هزار  ود كه از آن بدون پرهيز و پروا مي توان به آغاز دورة ممتد حكومت اشغالگرانمي ش

ن شروع شد كه تا ظهور صفوي ها تأسف پذيرفت كه از آغاز حكومت سلجوقيان دوره اي در تاريخ سياسي ايرا

ايران قلمرو اشغال شدة اقوام ترك اغزي ، مغول و تاتار بوده است . در اين دوران ممكن است در پاره اي از 

جهات توفيقاتي نصيب ايران و فرهنگ ايراني شده باشد اما به نظر نمي رسد كه تمام اين توفيقات بتواند با 

 پيكرة روح جمعي ايرانيان نهاد برابري كند . زخم عميقي كه سلطة بيگانگان بر 

با هجوم تركمانان سلجوقي ، صفحات خراسان وماوراءالنهر آشفته تر از آن شد كه علما،نويسندگان و      

شعراي پارسي گوي رنج توطن در موطن خود را برتابند . از اين لحظه مركزيت فرهنگي ايران از خراسان 

شمال غرب ايران )قفقاز و اران و آذربايجان( يا فالت مركزي ايران )عراق عجم( بزرگ به مناطق امن تري چون 

ات شمالي سند )محدودة حكومت غزنويان( منتقل شد . راه يافتن نمايندگان حو بخشي در غرب ايران و صف

اي سبك شاعران را دچار چندگانگي كرد . آنان كه شمال غرب ايران را بر ،رسمي شعر فارسي به اين مناطق

بودباش خود برگزيدند يا از آن سرزمين لب به شاعري گشودند نمايندگان سبك آذربايجاني شدند و آنانكه 
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نمايندگي سبك عراقي را بر عهده  دمقيم عراق عجم شدند يا آوازة شاعري خود را از آن سامان بلند كردن

براي توطن خود برگزيدند همچنان گرفتند و آنان كه قلمرو حكومت ضعيف و محدود بازماندگان غزنوي ها را 

 دنباله روان شاعران بزرگ سبك خراساني بودند .

 سبك آذربايجاني

شعر فارسي تمايلي براي تعريف اين سبك نشان نداده اند و گروهي  اگر چه برخي از بزرگان سبك شناسِ      

شواهد آشكاري هست كه نشان مي  ، اما 7نيز آن را تنها به عنوان شاخه اي از متفرعات سبك عراقي شناخته اند

دهد چاره اي جز برسميت شناختن اين سبك در عرصة سبك هاي شعر فارسي به عنوان سبكي مستقل در ميان 

 سبك هاي خراساني و عراقي و هندي نداريم .

 عالوه بر آنكه نشان دهندة اجتماع شاعران، نام گذاري سبك هاي شعر فارسي به نام مناطق جغرافيايي      

عمدة پيرو آن سبك در آن مناطق خاص دارد خبر از اين امر مي دهد كه تفاوت سبك هاي خراساني، 

به اندازة تفاوت بوم شناختي و فرهنگي حاكم برآن مناطق است .سبك عراقي با  آذربايجاني ، عراقي و هندي

ة عراق عجم )فارس و سبك آذربايجاني به اندازه اي متفاوت است كه منطقة آذربايجان و قفقاز با منطق

 اصفهان...( متفاوت است .

اگر در يك نگاه كلي بتوانيم مناطق حيات بشر را بر روي اين كرة خاكي بر اساس نحوة زيست آنها طبقه      

تقسيم كرد . مناطق سهل « سخت زيست»و « سهل زيست»بندي كنيم ، اين مناطق را مي توان به دو منطقة 

ز و معتدل است كه زندگي كردن بي ماسه اي و هموار درياها و جلگه هاي سرسزيست مناطقي چون كناره ها

در آن براي نوع انساني سهل و آسان است در حالي كه مناطق سخت زيست مناطقي چون كوه پايه ها و كناره 

گالخي درياها و بيابان هاي خشك است كه زيستمان راحتي براي ساكنان خود فراهم نمي آورد . هر نهاي س

دام از اين دو منطقه براي ساكنان خود خلقيات و رفتار و گفتار خاص و متفاوت از ساكنان منطقة ديگر تلقين ك

رجستة فنوتيكي و بخشن و با گوشه هاي مي كند . مثالً گويش و زبان مردم مناطق سخت زيست گويشي نوعاً 

ف اين براي ساكنانش زبان و گويشي واژگاني بلند بيش از سه هجايي القا مي كند و مناطق سهل زيست به خال

نرم و هموار با گوشه هاي ساييدة فنوتيكي و واژگان كوتاه حداكثر سه هجايي فراهم مي آورد . اين تفاوت را 
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آشكارا مي توان در مقايسة دو سرزمين همسايه ولي كوهستاني و جلگه اي آلمان و فرانسه در اروپا و زبان آن 

فهان صويژگي را مي توان با مقايسة شعر دو شاعر هم عصر يعني جمال الدين از اهمين  دو ملت مشاهده كرد .

شعر جمال الدين نرم و زبان ناهموارتر است و خاقاني از قفقاز و آذربايجان دريافت . هرچه زبان شعر خاقاني 

 هموارتر است .

درگيري مستمر آنها با مردم متوطن خود را به لحاظ ، از سوي ديگر مناطق سخت زيست كوهستاني       

ناماليمات زندگي كشاورزي در سرزميني نوعاً ناهموار و خشن و حياتي سرشار از ريسك هاي پر مخاطره با 

براي  و قابل اعتمادي با فراهم آوردن محيط امنجلگه اي  ، مناطق سهل زيستاست غم و اندوه سازگار ساخته 

. گرايش هاي مبالغه آميز شاعران مناطق كوهستاني ار آورده است ب شاد و طربناك خود، آنها را نوعاً مردمي مردم

شمال غرب به نوع ادبي مرثيه سرايي ـ مانند خاقاني و نظامي و...ـ تا حد زيادي متأثر از زيستن در شرايط 

الي كه شاعران مناطق عراق عجم بيشتر سرايندة مسلّم اشعار طربناك و حسخت محيط كوهستاني است در 

از سوي ديگر به لحاظ اشتغال ذهني مردم مناطق  اوصاف لذت هاي زندگي و شادخواري هستند .مشحون از 

در زندگي خود ،  سخت زيست كوهستاني به حل دشواري هاي زندگي و وارد ساختن قوة تفكر و انديشه وري

الي كه حه هستند در مردم اين مناطق نوعاً جماعتي با توانايي هاي باالي عقالني ، دانشمندان و فالسفة كاركشت

مردم مناطق جلگه اي مردمي متكي به احساسات ناب و هنرمندان مسلم بشمار آمدني هستند . در اروپا مي توان 

الي كه حد كه اولي مهد ظهور مكاتب هنري است در يدو كشور جلگه اي فرانسه و كوهستاني آلمان را د

انان و فالسفه بوده است . گرايش مبالغه آميز خاقاني ديگري خاستگاهي مستعد براي ظهور دانشمندان ، فيزيكد

او  دانست . جدال پايان ناپذير مردم  تأثير شرايط محيطي زيستمان لوعلمبه علوم و فنون مختلف را مي توان 

مردم پرورده در دامن خود در برابر قوا و بالي طبيعي غالب در آن مناطق ،  مناطق كوهستاني و تا حدي پيروزي

. آيا ظهور تز نژاد برتر از سوي مردم كوهستاني آلمان و خود  بار آورده استاً مردمي متكبر و مغرور عمومرا 

بزرگ بيني ها و خودستايي هاي مكرر خاقاني و نظامي و مجير و ديگر شاعران متوطن در مناطق كوهستاني 

 ها نيست ؟يط زيست آنمتأثر از شرايط مح در كنار عوامل محتمل ديگر،، شمال غرب ايران

اركت و مساهمت زن شا حد زيادي نيازمند متسخت زيست كوهستاني  نواحي  مردم استمرار بقا و حيات      

مناطق جلگه اي در گردش در حالي كه مرد در ؛و شوهر در به گردش در آوردن چرخ اقتصاد خانواده است
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است و نياز چنداني به مساهمت  اقتصاد خانواده ـ بنا به مساعدت شرايط اقليمي ـ قائم به ذات خويش

همسرش در گردش امور خانواده نمي بيند از اين رو نگاه مردان اين دو منطقه به عنصري به نام زن متفاوت 

شده است : هرچه مردان مناطق سهل زيست جلگه اي به زن نگاهي صرفاً لذت جويانه دارد ، مردان نواحي 

عنصر دارند . از اين رو نقشي كه شاعراني چون خاقاني و  كوهستاني سخت زيست نگاهي تكريم آميز بدان

نظامي به زن در آثار خود داده اند به مراتب احترام آميز تر از آن چيزي است كه شعراي مناطق فالت مركزي 

اقتصادي  هاي بهره دهي قايم به ، ايران بدانها داده است . البته نا گفته نماند كه نقطة ضعف اين ارزش گذاري

است از اين رو در مناطق كوهستاني هرگز ارزشي را كه زن به عنوان شريك زندگي مرد كسب كرده دختر آن 

 ،به لحاظ شرايط فيزيكي جثة خود خانه بدست نمي آورد چون دختر خالف پسر در جامعة كشاورزي محور

ن تالش سوي دخترا نمي تواند كمك حال پدر باشد از اين رو ميل به ازدواج زودهنگام در چنان شرايطي از

ترامي كه به عنوان دختر خانه در خانة پدري هرگز بدست نمي آورد و با آنهاست براي كسب ارزش و اح

ازدواج مي تواند آن نگاه تكريم آميز را به عنوان زن خانه در كنار مرد ديگري بدست آورد . روي همين اصل 

ان اين منطقه ، در عين احترام به عنصر زن و وارد مرد نمايندة سخنگو و است كه مردي چون خاقاني به عنوان

ساختن زن به عنوان ممدوح در قصايد فارسي و مراثي تأثر انگيز در فقدان همسر خويش ، سرايندة بي رحمانه 

 7ترين چكامه در شأن دختر خويش است كه ظاهراً چند ماه بيشر در قيد حيات نبوده است .

ثر از شرايط اقليمي ، نمي توان از تفاوت شرايط حاشيه اي دو منطقة عالوه بر اين ويژگي هاي متأ      

د حآذربايجان و عراق عجم چشم پوشيد . منطقة قفقاز وآذربايجان به لحاظ همسايگي با كشور ارمنستان تا 

ضرورت همزيستي مسالمت آميز ميان آنها به  دي كهحتا  ،يت شده بودحت تأثير فرهنگ ديني مسيحزيادي ت

ي نيز انجاميده بود كه نمونة اين در آميختگي ظهور خود خاقاني از پدري حتگي اقوام مسلمان و مسيآميخدر

الي كه در آميختگي منطقه فالت مركزي ايران از نوعي ديگر حدر مسلمان و مادري نسطوري مذهب است . 

اي زردشتيان در آميخته  با باوره، فرهنگ منطقه را ضور فعال جوامع زردشتي  حاست . در اين منطقه بنا به 

 بود .  فراهم آورده بستري مناسب براي ظهور ادبيات مغانه
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اين نكته است كه نمي توان سبك شعر دو منطقه با گرايش هاي مختلف  حذكر اين موارد براي ايضا      

دانست  عاطفي و فكري را در كنار هم قرار داد و سبك شاعران قفقاز و آذربايجان را فرعي بر سبك عراقي

 مضاف بر اينكه سبك شاعران اين دومنطقه در تز اساسي نيز باهم متفاوت هستند .

و ضرورت آشنايي زدايي از « سادگي بيان و وضوح معني»بعد از تجربة شاعران سبك خراساني براي تتبع      

. يش خود نهادند شاعران دو منطقة آذربايجان و عراق عجم ، تز هاي متفاوت هنري را در پ ،اين عادت هنري

ان و دير يابي و بيدر دشواري » ري خود را به اده و ايضاح معني ، تز هنشعراي آذربايجان خسته از بيان س

احساس در زيبايي در بيان و »الي است كه شعراي عراق عجم طالب تغيير دادند ؛ اين در ح« در معني  اغالق

عران اين دو منطقه نيز جهات متفاوت داشته باشد : همين امر سبب شده كه لذت خوانش شا بودند .« مضمون

است در حالي كه اين لذت در شعر شاعران عراق « كشف معما»شعر شاعران آذربايجان بيشتر از نوع لذت لذت 

   است .« لذت تجربة زيبايي»عجم از نوع 

كنند كه هركسي  حد را طرخو ضامين مغلقشعراي قفقاز و اران و آذربايجان ، مي كوشيدند كه به زباني م      

با صرف وقت زياد و  تنها با يك نگاه امكان دريافت منويات آنها را نداشته باشد . اينان اشعاري مي سرودند كه

شاعراني چون  اعمال تمام دانسته هاي ادبي و غير ادبي مي توان به مفاهيم مطلوب شاعر آنها دست يافت .

شعار خود به صورت عيني آنها ، مضامين خود را چون مغناطيسي از خاقاني و نظامي در انتقال صورت ذهني ا

براده هاي دانسته هاي گوناگون خود عبور مي دادند و به طور طبيعي حاصل اين كار آن بود كه انبوهي از روي 

گاه مضامين مطلوب آنها در ميان براده هاي اطالعات و آگاهي هاي علمي و تزاحم تصاوير متراكم چنان گم و 

 .  ه اندكه مخاطب از دسترسي آسان به مفاهيم مطلوب آن شعرا عاجز و ناتوان ماند هنهان شدپ

نا گفته نماند كه اگر شعراي سبك خراساني گروه هاي مخاطب خويش را از ميان نخبگان اجتماعي        

كردند و همين  برگزيده بودند ، شعراي سبك آذربايجاني مخاطبان خود را در ميان نخبگان فكري جستجو مي

 ات علمي در سروده هاي آنها شده است .هاي عقالنيت و ديدگاهها و اصطالح امر مزيد سبب نفوذ رگه
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 سبك عراقي

زيبايي در بيان و » آن گونه كه گفته شد شعراي منطقة عراق عجم تز اساسي هنر شاعري خود را بر پاية      

اني يد تا احساسات و عواطف خود را در زيباترين صورت بنهاده بودند اينان مي كوشيدن« احساس در مضمون

سروده هاي شعر فارسي را بايد در شعر اين گروه از شعرا  توان گفت زيباترين نند ؛ از اين رو بواقع مياظهار ك

 جستجو كرد .

 تياهاي همساني دانست كه ح كومت بيگانگان را سه قلوحاز نگاهي مي توان سبك عراقي ، تصوف و        

اشكال نخستين خود شان به همديگر سخت وابسته است . اين سبك تقريباً با چيرگي كامل سلجوقيان بر ايران 

به پاي آن تصوف را هم به عنوان مضموني پايدار براي خود بدست آورد و شگفت آنكه بقاي  و پا را تجربه كرد

كومت بيگانگان برچيده حآن سه گانه ها يعني يكي از كه با ظهور صفوي ها بساط  نيز تا آنجابود سه گانه ها آن

 نيافت . ايران يط ادبيحمجال چنداني براي بقا در ممانند سبك عراقي آن تصوف نيز  بشد و متعاق

شاعران پيرو اين سبك شعر ، در جستجوي يافتن اسباب و علل زيبايي در شعر فارسي بودند . آنها اين      

ر و گاه در معنا و محتواي آن جستجو مي كردند و كم نبودند شاعراني چون گاه در ظاهر و زبان شعرا زيبايي 

بايي سعدي و حافظ ... كه هر دو زيبايي صوري و محتوايي را در شعرشان ارائه مي كردند .يكي از وجوه زي

 بود كه علماي علم بديع آن را تحت عنوان مراعات النظير بررسي ميي شعر ناشعر عراقي هماهنگي صور و مع

 كردند . از اين رو بي جا نخواهد بود اگر مراعات النظير را عروس صنايع بديعي سبك عراقي بدانيم .

رگه هاي احساسات و عواطف بشري چنان در معناي سبك شعر عراقي غالب است كه مي توان آن را از اين     

فعت جو . حامد . / ر904ـ11.صص9731مظفري.عليرضا.)حيث با مكتب رمانتيسم غربي ها مقايسه كرد

. شاعران اين سبك علي رغم شاعران سبك خراساني و تا حدي آذربايجاني كه نگاهي  (37ـ31.صص9714

عقالني به موضوعات شعري خود داشتند ، نگاهي كامالً احساسي به موضوعات شعري خود دارند . شايد يكي 

آن سبك باشد چون از نگاهي مي توان از علل نزديكي تصوف به محتواي شعر عراقي ، همين نگاهي غالب در 

ليان اين شاعران در غ تصوف را هم نگاه احساسي و عاطفي به محتواي آموزه هاي ديني و شرعي دانست .

دير خودآگاهي شان ، غالباً محور و مدار شاعري خود را بدست ناخودآگاه عواطف لجام گسيخته و آنات تخ
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در شعر اين گروه از شاعران پرده از روي عقده هاي و اميال سركوفتة خود داده اند .از اين رو مي توان با دقت 

آنها برداشت . كيست كه اين همه ستايش شراب و مي مغانه را در شعر حافظ و امثال او ببيند و اين احتمال را 

سوي گشوده ذهن و زبان حافظ را به ااز نظرش دور بدارد كه ميل باده خواري چون ميلي سركوفته و عقده اي ن

 ؟! كرده استخود مشغول 

نمودگار غليان عواطف بشري است از اين رو مي توان گفت كه سبك عراقي « عشق»براي اين شاعران      

سبك عشق و دلدادگي نيز هست . عمده دليل گرايش مفرط شاعران پيرو اين سبك به قالب غزل و تعالي پايه 

  هاي آن در اين سبك 

  اعرانه در دست عشق و دلدادگي است .انحصار فرمانروايي عواطف ش

سبك عراقي از سوي ديگر سبك تناقض هاست ؛از آنجا كه معيار ارزيابي اينان احساس و عاطفه است و    

ارزيابي هاي عاطفي در معرض تغير و دگرگوني هاي حاد است اين دگرگوني هاي عاطفي سبب تناقض گويي 

ين تناقض را مي توان در صورت و محتواي شعر عراقي نيز هاي اين شاعران گشته است . از سوي ديگر ا

الي كه صورت شعر و بويژه موسيقي آن القا كنندة احساسات و عواطف شاد است محتواي آن حدريافت . در 

بيان درد و اندوه شاعر و ايرانيان و گاهي كل عالم بشري نيست . از آنجا كه موسيقي شعر از امور غير خالي از 

كه گفته شد حسب زيستن در شرايط  نانوط به حوزة ناخودآگاه شاعران است و اين شاعران چارادي و مرب

اقليمي سهل و مساعد نوعاً مردمي لذت جو و كامران هستند حوزة موسيقي شعرشان هم ناخودآگاه تداعي كنند 

نا امن و  لذت و شادماني است اما از آنجا كه محتوا تا حدي متأثر از انگيزش هاي محيطي است محيط

دستخوش حمالت و ويرانگري هاي اقوام مغولي نمي تواند القا و الهام كنند مضامين لذت بخش و كامجويانه 

باشد . همين امر سبب نوعي تناقض در ميان صورت و معناي سبك عراقي شده است . آشكارترين وجوه اين 

 تناقضات را در شعر حافظ مي توان يافت . 

 سبك عراقي وضوح معنايي و محتوايي اصل بود براي اين شاعران ابهام ـ نه اغالقاگر براي شاعران      

ـ اصالت دارد .از اين رو شاعران بزرگ و كوچك اين سبك همواره كوشيده اند  شاعران سبك آذربايجاني

ابل مون براحتي قضامين شعري خود را در البالي مه و ابر غليظي از ابهامات چنان بپيچند كه هويت آن مضم
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شايد شرايط خود باز كنند . شعر تشخيص نباشد و از اين طريق راه تعبيرات متفاوت و گاه متناقض را به سوي 

 نامطلوب سياسي دوره ابلخانان نيز مزيد علت اين گرايش شاعران پيرو سبك عراقي بوده است .

اجتماعي و فكري دو سبك شاعران پيرو سبك عراقي ، گروههاي مخاطب خود را از محدوديت نخبگان        

سابق بيرون آورده ، عموم جامعه و تاحدي نوع بشري را فارغ از مليت و دين و نژادشان مخاطب خود قرار 

دادند . قطعاً چنين رويكردي مي بايست كه اين سبك را از تنگناي تعصبات بيرون مي آورد و نوعي تساهل و 

ين خود تبليغ مي كرد . شاعراني چون حافظ ، سعدي ، تسامح همراه با وسعت مشرب را در ژرف ساخت مضام

موالنا ، عطار و ديگر شاعران اين سبك ، چون شاعران نوع انساني هستند سروده هايشان تا حدي زودتر از 

 . ت جهاني مورد استقبال قرار گرفتديگران در عرصة ادبيا

ه سوي زبانها و گويش هاي محلي حاصل ديگر روديكرد مردمي شاعران پيرو سبك عراقي ، گرايش ب     

جامعة ايراني و اسالمي آن روزگار بود . اين شاعران از آنجا كه طالب دست يافتن به تفاهم با همة خوانندگان 

اشعار خود بودند براي اظهار عالقه مندي به دلبستگي هاي مخاطبانشان ناگزير از روي كردن به زبان و گويش 

داليل مهم شيوع ملمع سرايي در اين سبك همين امر باشد . تصور كنيد كه موالنا  هاي آنها بودند . شايد يكي از

محل اختالط فرهنگ ها و زبانهاي فارسي ، تركي ، عربي و حتي يوناني در يك جامعة چند صدايي قونيه كه 

به تفاهم بود ، چگونه مي توانست بدون وارد ساختن يكي از مظاهر فرهنگ آنها يعني زبانشان در اشعار خود 

 مثنوي يافت .« انگور»كامل با آنها برسد ؟ چنين اختالطي را آشكارا مي توان در تمثيل 

آنها مي « اقناع عقالني»اگر دو سبك خراساني و آذربايجاني دست يافتن به تفاهم با مخاطبانشان را در      

ان خود جستجو مي كردند ؛ اين مخاطب« ارضاي عاطفي»جستند ، شاعران پيرو سبك عراقي چنان تفاهمي را در 

بدان معني است كه مخاطب شاعران سبك عراقي به هنگام خوانش شعر آن شاعران با مواضع شاعر نه از 

مجراي عقالني بلكه از طريق همدلي عاطفي به تفاهم مي رسد . همين نكته است كه سبب شده عموم شاعران 

ورقي از احساس و عاطفه چنان بپيچند كه مخاطبانشان  اين سبك غالب باورهاي فكري و فلسفي خود را در زر

مي ، بدون چون و چرا كردن محتواي فكري و فلسفي آنها را نيز  در آنات افسون شدگي با ابعاد عاطفي شعر

 د .نپذير
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ظهور شاعران بزرگي چون سعدي و موالنا و حافظ اگرچه يكي از فرصت هاي بي نظير براي تكامل و     

اقي بود اما از نگاهي ديگر عامل تهديد كننده اي براي آن سبك نيز بشمار آمدني است . شاعران پويايي سبك عر

چنان قلل بزرگي بويژه حافظ پديد آمدند همواره خود را در معرض سركوب از سوي از دورة تيموري كه بعد 

پيروي از شيوة آن آن شاعران مي ديدند و براي برون رفت از اين تهديد و سركوب چاره اي جز تقليد و 

شعرا مانند پسراني كه توسط پدر » است كه :  (Harold Bloom)اين سخن هارولد بلوم شاعران نمي ديدند .

سركوب مي شوند ، با دلواپسي در ساية شاعر نيرومندي ، زندگي مي كنند كه مقدم بر آنها بوده است و هر شعر 

از طريق قالب ريزي مجدد و منظم يكي  دلواپسي نفوذبخصوصي را مي توان كوششي به منظور رهايي از اين 

از اشعار پيشين تعبير كرد ... هر شعري دير هنگام و آخرين سنت شعر خويش است ؛ شاعر توانا كسي است كه 

)ايگلتون .« با شهامت اين دير هنگامي را تصديق و عزم خود را براي از ميان بردن قدرت شاعر پيشرو جزم كند 

موالنا و سعدي و حافظ بي شباهت به آن به عبارتي مي توان گفت شاعران بعد از ( 777: ص9731. تري.

پسراني نبودند كه در زير سلطة سركوب كنندة پدري مقتدر و حاكم ، براي فرار از دايرة اين اقتدار چاره اي جز 

ن سبك عراقي را ـ بويژه در ند . سر انجام همين تقليد و تكرار ها مخاطباشتتكرار و تقليد رفتارهاي پدر را ندا

طبقات عامه ـ دچار دلزدگي كرد . اگر در دورة تيموري شاهد ظهور شاعران امّي و فاقد تربيت و تهذيب 

شاعرانه از دل طبقات پايين و متوسط جامعه هستيم همه براي آن است كه اين طبقه براي گريز خستگي و 

سبك و بيان آلترناتيوي مي گشتند و نهايتاً با در پي ك عراقي ، ن سباانزجار از تكرار ها و تقليد هاي دنباله رو

صفوي ها و در  آن سبك در دوره اي ديگر يعنيدست يافتن به تزي ديگر سنگ بناي سبكي را بنا نهادند كه 

 هند باليد و سر برافراشت . يعنيكشوري ديگر 

 سبك هندي

فراهم شد اما اقبال  چنان كه گفته شد مقدمات ظهور اين سبك توسط شاعران اهل حرفه و پيشة تيموري     

درخشش و تعالي آن نصيب عهد صفوي و كشور هندوستان شد . عدم عنايت پادشاهان صفوي ، دخالت 

ويگرداني شاهاني فرماندهان قزلباش و ضرورت حمايت از فقها و مبلغان مذهب تازه رسمي شده و تا حدي ر

مثل تهماسب اول از بذل و بخشش به شاعران كه در ادوار گذشته از سنت هاي حكومتي تلقي مي شد ، سبب 

شد كه شعر فارسي و شاعران پارسي گو در داخل ايران محلي براي رشد و تعالي خود نيابند . از بخت خوش 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

ايران ، اسباب آشنايي آنها با  ي هند و توطن دراين شاعران به هنگام پناهندگي پادشاهان هزيمت يافته بابر

بويژه شعر فارسي  فراهم آمد و آن گاه كه آن پادشاهان با حمايت نظامي تهماسب اول ايراني هنگ و زبان فر

اس نوعي دين سدوباره در هند به تاج و تخت رسيدند هم به لحاظ دلبستگي با فرهنگ ايران و هم به سبب اح

دربار خود را محل اجتماع و استقبال شاعران پارسي گوي ساختند و در اثر حمايت هاي مادي در قبال ايرانيان ، 

گاه افسانه اي ، فيل ياد شاعران ايران را به ياد هندوستان انداختند . در سراسر دوره صفوي ها شاهد مهاجرت 

بك آنها به سرزمين نتساب سافردي و گروهي شاعران پارسي گوي به هندوستان هستم و همين اجتماع سبب 

 هند شد .

در لفظ و معني شعر بود . اينان نه مانند شاعران سبك خراساني « تحقق تخيل»تز شاعران سبك هندي      

ه مانند شاعران سبك آذربايجاني در پي دشواري بيان و ديريابي مضامين و نه و نبدنبال سادگي و وضوح بودند 

ق مفهوم زيبايي در شعرشان بودند اينان تمام همت خود را مانند شاعران سبك عراقي در جستجوي تحق

 مصروف خيال انگيزي شعرشان مي كردند .

زيستن در سرزمين غريب هر چند كه اين شاعران را به لحاظ مادي و مالي ارضا مي كرد اما از البالي      

وحي و رواني ارضا نمايد . شعرشان مي توان دريافت كه هند هرگز نتوانست اين ميهمانان خود را به لحاظ ر

« درون گرايي»عارضة موجب همين ارضا ناشدگي رواني سبب گسست رواني شاعر از محيط پيرامونش و نهايتاً 

 شنيدني تر است : صائب تبريزيآنان شد . حكايت غوطه خوردن اين شاعران در دورنشان از زبان 

 ه نوبهار و خزانم به زير بال گذشت .كدر اين رياض من آن عندليب دلگيرم                    

 (100.ص7.ج9737صائب تبريزي.)                                                                                       

در هند سر در گريبان ، و چنين شد كه شاعران گريخته از وطن  پردازي از عواقب درون گرايي است ؛خيال 

 ند .برآوردعالم خيال  سر ازردند و درون خود فروب
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ي را تجربه مي كردند كه شاعران گذشته يدنيا، اين شاعران با آن دلمشغولي درون گرايانه و خيال پردازانه       

هرگز تجربه نكرده بودند .اين تجربة جديد به نوعي سبب گسست شاعران سبك هندي از سنت هاي گذشتة 

 شعر فارسي شد . 

بك را شعري ساختار شكن و هنجار گريز مي بينيم ، علت آن درست در همين تجربه هاي اگر شعر اين س

آنها عوالمي را تجربه مي كنند كه واژگان و اصطالحات معطوف به  رواني و خيالي جديد و غريب آنهاست .

اعرانة گذشتگان تجربه هاي همگاني قادر به شرح و بيان آن نيست ؛ از اين رو آنان به بياني متفاوت از بيان ش

كه تجربه هاي شعريشان قابل تعريف در محدودة تجارب عام بود ، نيازمند شدند . بيان نمادگرايانه تنها بياني 

بود كه مي توانست دست كم رنگ تجارب دروني آنها را به ديگران بنماياند . كلمات در اين بيان آينه هايي 

د كه شاعر در برابر آن مي گذارد . رنگ ها ، شكل ها و عبارتها شده اند كه بايد نمايندة معاني و مفاهيمي باش

ديگر پيوند خود را با مدلول هاي موضوعي خود بريده اند آنها بايد آن باشند كه شاعر از آنها انتظار دارد ؛ اين 

همين سلطه سبب شيوع بيماري رخوت و جمود در ميان  يعني حكومت جابرانه و مستبدانة شاعر بر كلمات .

الفاظ و كلمات شعر شده است . و قتي شاعري چون موالنا به الفاظ خود مجال خودكامگي مي دهد الفاظ با 

تمام انرژي خود به هيجان و گاهي طغيان مي آيند يا آن گاه كه شاعري چون حافظ به الفاظ شعر خود اجازه 

آزادي كسب كرده به پايكوبي و دست مي دهد هر معنايي را كه دوست دارند براي خود بگيرند الفاظ شادمان از 

افشاني مي آيند اما وقتي كه شاعر سبك هندي ، سلطة اجتناب ناپذير خود را به الفاظ شعر خود تحميل مي كند 

و حتي اجازة ظهور و بروز هويت موضوعي آنها را از آنها مي گيرد ديگر نبايد انتظار سرزندگي و رستاخيز از 

افسرده  ،انة سبك هندي حال مردمي را دارد كه در زير فشار خودكامگي حكومتآن كلمات داشت . الفاظ شاعر

 ناگزير از تبعيت بي چون و چرا و محروم از بروز استعدادهاي ذاتي خود هستند .، و دلمرده 

پيامد ديگر دلمشغولي شاعران سبك هندي با بيان تجربه هاي دروني و فردي خود ، ضرورت تمسك به      

بوب معادله است .وقتي كه شاعر از بيان احوال دروني خود ناتوان مي شود از شعر ترازويي مي تمثيل يا اس

يك مصرع حاكي از تجربة  دد خود با تجارب عمومي . در اين رويكرربف سازد براي قياس تجربه هاي منحصر

مي خواهد مخاطبش عر رواني و فردي شاعر است و مصرع ديگر تجربه اي عمومي .در اين مقايسه و معادله شا

 اي كه دارد سر از تجربة گنگ و فردي او در آورد . با قياس تجربة عامّي
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عمالً نشان داده است كه مي  شايد يكي از نقاط قوت اين سبك بروز شدگي آن باشد . يعني اين سبك     

بازار گرفته تا  خواهد تمام پديده هاي نوين اجتماعي ، علمي و فرهنگي از تكيه كالم و متلك هاي كوچه و

... البته نه در معنا و جايگاه خود بلكه در جايگاهي كه 4فناوري ها جديدي چون آينة شيشه اي ، اتو ، قبله نما و

سعي مي كنند كه رنگ  هم شاعر برايش تعيين مي كند قرار گيرد ، در حالي كه دنباله روان امروزي سبك عراقي

 عرانة خود برگيرند و براحتي اجازة ورود دستاوردهاي فناوري جديدنوشدگي و تجدد را از تصاوير و الفاظ شا

به قلمرو شعر خود نمي دهند . اما از نگاهي ديگر عيب مترتب بر بروز شدگي زبان شعر سبك هندي ، تنزل  را

ر شده است و ه« گزينش»زبان ادبي در شعر آنهاست . بايد پذيرفت كه خواه ناخواه زبان ادبي و شاعرانه زباني 

. قرار گرفتن  رفتمعنا و پيام آن باشد ارزش هنري آن نيز باال خواهد چه اين گزينش سنجيده و متناسب با 

الفاظ و عبارات كوچه و بازار و فناوري هاي جديد در بافت كامالً تخيلي و نمادگرايانة شعر سبك هندي ، گاه 

 شعر جد را در مقام هزل قرار مي دهد .

هاي معمول در دورة بازگشت ادبي فارغ از رد و قبول اين جريان ، آنچه مورد توجه  اما در مورد سبك      

رخان ادبي و سبك شناسان قرار نمي گيرد آن است كه روي آوردن به تكرار سبك هاي گذشته در اين دورة وم

. از بخصوص بيش از آنكه اختياري براساس راي گروهي از شاعران اصفهان باشد حاصل جبري تاريخي است 

آنجا كه دورة اشاعة بازگشت ادبي را مي توان به عنوان تكرار برشي از تاريخ گذشتة ايران دانست تكرار آن 

برش تاريخي قطعاً بدنبال خود تكرار برشي از تاريخ ادبيات و سبك هاي گذشته را نيز مي بايست بدنبال بياورد 

در نخستين ادوار بروي كارآمدن تفاوت چنداني با  مرادم اين است كه دورة زنديه و بويژه قاجاريهكه آورد .

ادوار گذشتة سياسي ايران ندارد .انتطار پادشاهان اين دوره از شاعران ، با انتظار پادشاهان مثالً غزنوي و 

سلجوقي از شعرا هيچ تفاوتي ندارد و باالتر از آن سياستي كه قاجارهاي نخست در كشور اعمال مي كنند 

هاي غزنوي و سلجوقي ندارد و با تأسف بايد گفت پادشاهان اين دوره گويي همان پادشاهان تفاوتي با سياست 

روي همين اساس وقتي ويژگي  سده هاي گذشته است كه دوباره سر از گريبان پادشاهان جديد بدر آورده اند .

ديگر از همان محيط هاي پيراموني شاعر مثل سياست،اجتماع و حتي فرهنگ عامة دوره اي از تاريخ در تاريخي 

تكرار گردد، خواه ناخواه اين تكرار تاريخي منجر به تكرار تجربه هاي ادبي نيز خواهد شد .اگر مي گوييم 

پادشاهاني مثل آقامحمد خان ،فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه نمونه هاي متأخر پادشاهان غزنوي و گاه سلجوقي 
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قاآني وفتحعلي خان صبا و يغماي جندقي و امثال آنها نيز نمونه هستند ـ يا مي خواستند باشندـ ، شاعراني چون 

 هاي متأخر منوچهري و عنصري و سوزني و امثال آنها هستند ـ يا مي خواستند باشندـ .

 بك شعر معاصرس

جدي سبك  را مورد ارزيابي و طبقه بندي بعد از نيما متأسفانه سبك شناسان ارجمند تا به حال شعر معاصر     

ي قرار نداده اند و اگر توجهي هم به آن كرده اند تنها به ارزيابي و طبقه بندي فرم و محتواي آن بسنده شناخت

ه مي كند اي بسا مورد پذيرش ئروي همين اساس پيشنهادي كه نويسندة مقاله در اين خصوص ارا كرده اند .

ن مورد و در نهايت يافتن شيوة مناسب اهل فن قرار نگيرد اما اين پيشنهاد مي تواند سرآغاز بحث و نقد در اي

 سبك شناسي شعر معاصر و طبقه بندي سبك هاي مخلف آن گردد .

و دو گروه فرعي ـ به نحوي كه در نمودار زير نشان داده شده  يچهار گروه اصلشعر معاصر را در  ،نويسنده    

  است ـ طبقه بندي مي نمايد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 گفتاری                                                                                       

 پنداری                                                  

 سبک های شعر معاصر        رفتاری

 متعارف                                                    

 دیداری                                    

 غیر متعارف                                                        
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شده طبقه بندي تعداد معتنابهي از شواهد شعري بوده كه از شعراي اثر گذار آنچه سبب تشخيص اين سبك ها 

هرگز مدعي نيست كه طبقات ديگر نمي تواند وارد اين طبقات  نويسنده اين دوره انتخاب شده بود و صد البته

و نقد سبكي بشود. نويسندة مقاله اطمينان دارد كه با باز شدن زمينة بحث در مورد سبك شناسي شعر معاصر 

راهي روشن تر و متقن تر از آنچه نويسنده در اين مقاله ارائه كرده براي  وبررسي مجدد آثار شعراي معاصر ،

 سبك شناسي شعر معاصر پيدا خواهد شد .

سبكي است كه از طريق  است . اين ،« روايت»عنصر غالب و برجستة اين سبك  :  گفتاريـ سبك 1       

اتفاق يا صحنة مشخصي را از پشت است كه   ، راويييش مي رود .شاعر اين سبك پ و روايت مخاطبه گفتگو ،

كه هر خواننده اي مي  مي كندالقا  چنانعينك احساسات و عواطف شخصي خود دريافته آن را با زباني خطابي 

ست كه بر چنين شعري يا روايت شاعر از اتفاق دروني و بيروني ا . تواند آن روايت را روايت خود بشمار آورد

انتظار شاعر از بكار بردن اين سبك  وي واقع شده يا روايت ديگران است به شيوة روايت داستان و حكايت .

زيبايي اين سبك تنها در استفاده از بياني صميمي و است .  خود دست يافتن به تفاهمي عاطفي با مخاطب

خودش را در  كم و بيشي كه ممكن استعاطفي است كه همين امر ، ـ نه آراستگي هاي بديعي و صور خيال 

لذت ناشي از مطاوي سخن نشان مي دهد ـ سبب دلبستگي مخاطب به شنيدن و خواندن سخنان شاعر مي شود .

شاعر پيرو اين سبك براي  خواندن شعر در چنين سبكي، لذت همذات پنداري با شاعر يا راوي ماجراست .

ه مندي از گويش هاي طبقات مختلف فرهنگي و سني دارد . برجسته سازي عنصر گفتار تمايل زيادي به بهر

 فريدون مشيري باشد :« كوچة»شايد بهترين مثال اين نوع از سروده ها شعر 

 بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم،

 همه تن چشم شدم ، خيره به دنبال تو گشتم

 شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم

 م.شدم آن عاشق ديوانه كه بود

 در نهانخانة جانم ، گل ياد تو ، درخشيد
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 باغ صد خاطره خنديد،

 (907ـ11ص:9733عطر صد خاطره پيچيد....)مشيري .فريدون.

 يا اين سرودة فروغ فرخزاد :

 نگاه كن كه غم درون ديده ام 

 چگونه قطره قطره آب مي شود

 چگونه ساية سياه سركشم

 اسير دست آفتاب مي شود

 نگاه كن

 خراب مي شودتمام هستيم 

 شراره اي مرا به كام مي كشد

 مرا به اوج مي برد

 مرا به دام مي كشد 

 نگاه كن 

 نگاه كن

 (700ص: 9719تمام آسمان من پر از شهاب مي شود...)فرخزاد . فروغ .

 و اين سبك گفتاري از زبان شاملو هم شنيدني است :

 من فكر مي كنم
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 هرگز نبوده قلبِ من

 ين گونها                    

 گرم و سرخ:                              

 احساس مي كنم

 در بدترين دقايقِ اين شامِ مرگزاي

 چندين هزار چشمة خورشيد

 در دلم                              

 مي جوشد از يقين؛

 احساس مي كنم

 در هر كنار و گوشة اين شوره زارِ يأس

 چندين هزار جنگلِ شاداب

 ناگهان                              

 مي رويد از زمين

 آه اي يقينِ گم شده، اي ماهيِ گريز

 در بركه هاي آينه لغزيده تو به تو

 من آبگير صافي ام ، اينك! به سحر شعر

 (773ـ777ص: 9717از بركه هاي آينه راهي به من بجو!....)شاملو . احمد. 
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كه عنصر غالب و برجستة آن خود روايت است ، از  «رياپ»شعر  ي تمثيلي و حكايت وار شاملو مثلسروده ها

 نمونه هاي خوب اين سبك به شمار مي رود .

بازگو كنندة تفكرات و گاه تخيالت و توهمات   و گاه تمثيلي : اين سبك با زباني نمادين ـ سبك پنداري2

كه شاعر پيرو اين پيش نمي رود بلو روايت از طريق مخاطبه  ،شاعر است . اين سبك خالف سبك گفتاري

، باورها و جهان بيني گوشه اي از  و گاهي ساده و بي پيرايه، آراسته و پيراسته گاهسبك مي كوشد با زباني 

آنچه اين سبك را از سبك هاي ديگر ممتاز و  د .ابالغ و گاهي تبليغ كنمخاطبي نامعلوم و عام  هخود را ب عقايد

رو خواننده به هنگام خوانش شعر بيش از آنكه تحت تأثير زبان  متمايز مي سازد برجستگي معنا است از اين

شاعر اين سبك بيش از غ آن است . يا تبليا و پيامي است كه شاعر در پي الق اساده يا آراستة آن باشد متوجه معن

آنكه توصيف كنندة ظاهر ديده ها و دريافت هاي خود باشد ، مي كوشد به معنا و مغز آن نفوذ كند و كاشف 

شاعراني ،شاعران بعد از كودتا يافت  نمونه هاي بارز آن را مي توان در سروده هايمعناي مدركات خود باشد .

كه سر خورده از اتفاقات سياسي و اجتماعي بدنبال يافتن معنايي نو براي بودن و چگونه بودن خود و جامعه 

 بودند .

 وقتي پرنده اي را

 معتاد مي كنند 

 ردتا فالي از قفس بدر آ

 و اهدا نمايد آن فال را به جويندگان خوشبختي

 تا شاهدانه اي به هديه بگيرد،

 پرواز...

 قصة بس ابلهانه اي است

 (730ص: 9717از معبر قفس !)رحماني . نصرت .                        
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 من نمي دانم

 ـ و همين درد مرا سخت مي آزاردـ             

 كه چرا انسان ، اين دانا

 اين پيمبر                         

 در تكاپوهايش:

 ـ چيزي از معجزه آن سو تر ـ               

 ره نبرده است به اعجاز محبت،

 چه دليلي دارد؟...

 من برآنم كه درين دنيا

 خوب بودن ـ به خدا ـ سهل ترين كارست

 و نمي دانم،

 كه چرا انسان            

 ين حد،تا ا                          

 با خوبي                                      

 بيگانه است .                                             

 (   917ـ914ص: 9733و همين درد مرا سخت مي آزارد .)مشيري . فريدون.
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ز جامعة اغلب سروده هاي سهراب سپهري در اين سبك سروده شده است . او در سروده هاي خود بيزار ا

غريبي  و روابط معاني كاشفپيرامون خود در پي تبليغ آرمانشهري است كه در ذهن خود آفريده است . او 

 است كه در مكاشفات و درون نگري هاي خود كشف كرده است :

 پشت كاجستان ، برف

 برف، يك دسته كالغ

 جاده يعني غربت.

 باد، آواز،مسافر، و كمي ميل به خواب.

 (713ـ717ص: 9717يدن، و حياط...)سپهري . سهراب .شاخ پيچك، و رس

زبان و محتواي اين سبك از شعر معاصر ، زبان شعر اين سبك ، شعري مطالبه جو است . :  سبك رفتاريـ  3

يعني مخاطب شاعر بعد  . اوطب امخخود شاعر يا مطالبة رفتار و حركت از سوي  تهييجي است براي و مضمون

زبان اين شعر دارد تحريك و ترغيب مي شود . انتظار رفتار بخصوصي كه شاعر از او  از خواندن اين شعر براي

 سروده هايپر است از واژگان و افعالي كه تداعي كنندة حركت هستند . به اندازة توان و غناي واژگاني شاعر ، 

استواري كامل از ويژگي هاي شعر حماسي بهرة تام برده است .واژگان و ريتم سخن از صالبت و  اين سبك

عواطف سرخورده و نوميد كننده نمي دهد . در اين  تظاهر برايمجالي برخوردار است ، صالبتي كه كوچكترين 

غالب سروده هاي شاعران اواخر سبك ، شاعر از چيزي سخن مي گويد كه به تحقق آن ايمان كامل دارد . 

 بودند .پهلوي و اوايل انقالب اسالمي و شاعران جنگ ، پيرو اين سبك 

 بخوان به نام گل سرخ ، در صحاري شبها،

 كه باغ ها همه بيدار و بارور گردند.

 بخوان ، دوباره بخوان ، تا كبوتران سپيد

 (771ص: 9717به آشيانة خوبين دوباره برگردند...)شفيعي كدكني.محمدرضا.
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 به هنگامي كه نور آذرخش

 آن بيشه را                            

 از سايه عريان كرد                                   

 خوابِ پر آبِ گياهان را ،و باران

 به دشتِ آفتابي برد،

 و بادِ صبحگاهان

 شاخِ پر پيچِ گوزنان را                 

 به عطرِ دشت ها آميخت،

 در آن خاموشِ گه تاريك و گه روشن ـ

 مي بيني ؟ نگر آنجا چه                                     

 شهيدي ، يا نه :

 روح الله اي در پيكر مردي                

 تجلي كرده

 از آيينة بيداري و ديدار.          

 در آن باران و

 در آن ميغِ تر دامن ـ              

 ( 733ـ733صهمان . نگر آنجا چه مي بيني؟...)                                 
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 د پستگر بدينسان زيست باي

 من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايي نياويزم

 بر بلندِ كاجِ خشكِ كوچة بن بست .

 گر بدين سان زيست بايد پاك

 من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه

 (937ص: 9717احمد . .يادگاري جاودانه ، بر تراز بي بقاي خاك .)شاملو

 پير ما روزي

 ن يافتي ديوار را شنگرفيرو

 آهي از درد برآورد و مريدان را گفت :

 (747ص: 9733محمد زهري )كاخي . مرتضي.« روي ما زرد ، كه بيرنگ تر از ديواريم!» ـ 

در ميان سروده هاي غير سياسي و غيرانقالبي ، اشعار غنايي فروغ فرخزاد از مصداقهاي اين سبك مي تواند      

 باشد .

 چه گريزيت ز من؟

 ه راه؟چه شتابيت ب

 به چه خواهي بردن

 در شبي اين همه تاريك پناه؟

 مرمرين پلة آن غرفة عاج 

 اي دريغا كه ز ما بس دور است
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 لحظه ها را درياب

 چشم فردا كور است .

 نه چراغي است در آن پايان

 هرچه از دور نمايان است

 شايد آن نقطة نوراني

 چشم گرگان بيابان است.

 مي فرومانده به جام

 اده نهادن تا كيسر به سج

 او در اينجاست نهان

 مي درخشد در مي.

 گر به هم آويزيم

 ما دو سرگشتة تنها ، چون موج

 به پناهي كه تو مي جويي ، خواهيم رسيد

 (931ـ931ص:9719اندر آن لحظة جادويي اوج. )فرخزاد . فروغ.

ت . غايت اين سبك به : اين سبك از هنري ترين سبك هاي شعر معاصر بشمار آمدني اس ديداري سبكـ 4

شاعر مجال زيادي براي باال بردن بسامد  ،تصوير كشاندن موضوع و مضمون شعر است ؛ از اين رو در اين سبك

از نظر پيروان اين سبك ، شاعر  كنايه و ديگر آرايه هاي ادبي دارد.  ،نماد  ،استعاره  ،شگردهاي هنري تشبيه 

ل خود در مي يابد به گونه اي با ابزارهاي تصويرگر زباني ارائه كند بايد هرآنچه در بيرون يا درون ذهن و خيا
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 ين و تشخص ديداري پيدا كند . شعر در اين سبك حكم تابلوكه موضوعات شعر او در نظر مخاطبانش تعيّ

نقاشي يا صحنة تئاتري را دارد كه با به تصوير كشاندن صحنه و رفتار دروني و بيروني موضوعات و شخصيت 

دهد . مردام اين است كه در اين سبك مي رد توجه خود ،مخاطبانش را در معرض تاثرات عاطفي قرار هاي مو

،معموالً عاطفه مستقيماً نقش انگيزشي ندارد بلكه نحوة عينيّت بخشيدن به موضوع است كه عاطفه را غير 

برهنه  و عريانشعر در اين سبك خالف قاعدة سبك پنداري ، معنا و مضمون مستقيم وارد كنش مي كند . 

غايت اين آن معنا در كسوتي از شگردهاي بصري زبان به صحنة ظهور پا مي نهد .  هتجلي نمي كند بلكه هموار

 سبك تفاهم طلبي با مخاطبان از طريق اعمال تحريكات بصري برروي ذهن و ضمير آنهاست .  

. اما از آنجا كه در دورة خاصي از شعر  اغلب شاعران بزرگ معاصر در اين شيوه طبع خود را آزموده اند    

متعارف  اننوعدو تحت اند آن سبك را در اين سبك دست به تجديد نظر زدهگروه معدودي از شاعران  ،معاصر 

ايم . نوع متعارف از آن وفادار به سنت هاي مقبول ذوق مخاطبان عام ، به قاعدة و غير متعارف بررسي كرده

موج »از جمله شاعران موسوم به  ،رديد ناپذيري نشان داده اند .اما گروهي ديگرصورخيال شعر فارسي توجه ت

قاعده هاي مقبول آن صور خيال را دچار ترديد كرده شيوه هاي غير « شعر رياضي و پالستيك»و«شعر حجم»،«نو

طبان اين گروه مخا متعارفي را در يافتن تشبيهات و استعارات و ديگر صور خيال شعر فارسي پيشنهاد كرده اند .

از شاعران در قياس با نوع اول آن بسيار كم شمار است و اين خود حكايت از آن دارد كه ذوق هنري ايرانيان به 

 تندي و با تحكّم به اين زودي ها قابل تغيير نيست .

نمونه هاي سروده هاي شاعراني چون : نيما ، اخوان ، فروغ ، توللي ، نادرپور ، شاملو و دكتر شفيعي از       

 و مطلق اشعار آنان اين شيوه ، شيوة غالب هر چند در مجموعة ف بشمار مي رود؛بارز سبك ديداري متعار

 نيست . 

 در نهفت پردة شب

 دختر خورشيد

 نرم مي بافد
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 دامن رقاصة صبح طاليي را

 وز نهانگاهِ سياهِ خويش

 مي سرايد مرغ مرگ انديش:

 چهره پردازِ سحر مرده ست!» ـــ

 !«خورشيد افسرده ست  چشمة

 مي دواند در رگ شب

 خون سردِ اين فريب ِشوم.                      

 وز نهفتِ پردة شب

 دختر خورشيد                

 همچنان آهسته مي بافد

      (34ص: 9713دامنِ رقاصة صبح طاليي را. )هـ .ا.سايه .

 اي كشيده سر سحر گاهان در اين ميدان!

 پيچيده اي را باز بر منقار!اي گرفته طعمة 

 اي بلندِ سردِ بي رفتار!

 ميوه هاي ديگري را بر فراز شاخ خشكت چشم مي دارم

 (777ص:9714اي عبوس! اي دار! )سياوش كسرايي .

 نمونه اي براي سبك ديداري نامتعارف :
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 برگرد!

 اي كاروان خسته ، برگرد!

 ذهن نمك عقيم و نازاست

 زيبايي ذغال را /آتش

 ه استطي كرد

 و ماهيان قرمزِ شب را ستاره ها / ترسانده اند.

 اي ذهن!/ اي زخم منتشر!

 صبر ميان تهي را

 از مزرعة نمك بردار!

 زيرا كه آب هاي قديمي هموار در كتاب تو جاري است .

 برگرد!

 اينجا طبيعت،

 (73ص: 9743آنسان كه مي نمايدـ/ طبيعي نيست.)رويايي . يداهلل.

     يك نکتة مهم :

كه  بك هاييشاعران صاحب سبك معاصر عموماً شاعراني هستند كه با تلفيق و تركيب ويژگي هاي س    

با تركيب و اخوان ثالث برشمرديم ، سبكي ممتاز و متمايز براي خود برگزيده اند مثالً دكتر شفيعي كدكني 

ري و پنداري صاحب گفتا دوسبك ويژگي هاي تركيب شاملو باويژگي هاي دو سبك پنداري و ديداري و 
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سبك هاي شخصي و متمايز شده اند ؛ در حالي كه شاعران نه چندان مطرح يا به يكي از اين سبك ها وفادار 

  مانده اند يا نهايتاً دست به طنطنه و طبع آزمايي در تعدادي از آن سبك ها زده اند .

بل تأمل است ، اين نكته است كه معموالً تفاوتي كه ميان شاعران معاصر و گذشته از ديدگاه سبك شناسي قا     

در ادوار گذشته شاعر ـ مگر در دوره هاي فترت ميان دو سبك ـ در پيروي از سبكهاي موجود ، اهل تنوع 

انساني و شتاب سريع حوادث و تنگاتنگ جويي نبود ، اما در دورة معاصر شاعران قطعاً تحت شرايط روابط 

را مجاز به استفاده از سبك هاي مختلف براي بيان مقاصد متفاوت مي  رويدادهاي سياسي و فرهنگي ، خودش

بيند . اما در اين دورة كوتاه با نگاهي موشكافانه مي توان دريافت كه در مسير شعر تازه اي كه نيما به راه 

از  آغاز كردند سپس در  ايام بحراني بعد« گفتاري»انداخت، شاعران براي طرح مضامين خود كار را با سبك 

و در دوران منتهي به سقوط پهلوي بويژه بعد از شكل « پنداري»و هر از گاهي سبك « ديداري»كودتا سبك 

 مورد توجه شاعران قرار گرفت .« رفتاري»گيري مقاومت هاي مسلحانه، سبك 
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 نتيجه گيري

راساس تغييرات مترتّب بر دگرگوني مشروطه با تغيير تزهاي هنر شاعري بنا به آنچه گذشت ، در ادوار پيشاب     

هاي سياسي و انتقال مراكز ادبي از نقطه اي به نقطة ديگر ،سبك هاي متفاوتي در شعر فارسي پديد آمد.سبك 

مسير سبك هاي شعر فارسي را گشود و بعد از تغيرات « سادگي در بيان و وضوح در معني»خراساني با تز 

يان و در نتيجه حكومت دراز مدت اقوام غير بومي بر ايران دو سبك سياسي و فرهنگي مترتّب بر حملة سلجوق

دشواري در بيان و اغالق »عمده در شعر فارسي پديد آمد : سبك آذربايجاني در مناطق شمال غرب ايران با تز 

مدن بعد از بروي كار آ«.زيبايي در بيان و ابهام در معني»و سبك عراقي در فالت مركزي ايران با تز« در معني 

نخستين حكومت خودي بوسيلة صفوي ها بدنبال چندين سده حكومت بيگانگان وانتقال مركز ادبي از ايران به 

 در كانون توجه شاعران آن سبك قرار گرفت .« تحقق خيال در بيان و معني»هند ، سبكي بوجود آمد كه با تز

شعرنو ياد مي شود چهار سبك اصلي و دو اما در دورة معاصر بويژه در داخل جرياني كه از آن با عنوان     

سبك فرعي قابل تشخيص است . اين سبك ها عبارتند از : سبك گفتاري،پنداري، رفتاري و ديداري . سبك 

 ديداري در دو سبك فرعيِ متعارف و غير متعارف مدّ نظر شاعران اين دوره بوده است .

 

 يادداشتها 

در آينده،اشتياق محمود در گرفتن تصديق مشروعيت قدرت مهم ترين سمت گيري سياست دولت غزنوي »ـ 9

 (941.ص9737)ر.ك: فراي.ر.ن....« خود از القادر ، خليفة عباسي بوده است 

ـ مرحوم فرشيدورد سبك آذربايجاني را از فروع سبك عراقي دانسته اند)فرشيدورد . 7

عر پارسي نامي از اين سبك به ( و دكتر غالمرضايي در مقدمه كتاب سبك شناسي ش 333.ص7.ج9737خسرو.

ميان نياورده اند و سبك هاي شعر فارسي را نه بر اساس نامهاي معمول بلكه بر اساس ادوار تاريخي بررسي 

( يان ريپكا به جاي سبك آذربايجاني و عراقي از عنوان 79ـ70.ص 9733فرموده اند .)غالمرضايي.محمد .

استفاده كرده چنان مي نمايد كه به استقالل اين دو جريان ادبي  «مكتب اصفهان»و « مكتب آذربايجان»جداگانة 

(هم او در جاي ديگر باز دو سبك آذربايجاني و 773ـ791.صص9774كامالً باور داشته است .)ريپكا . يان .

( ذبيح اهلل صفا بدون اينكه از 11ـ39.صص9734اصفهاني را به استقالل مورد بررسي قرار داده است .)ريپكا.يان.
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نوان سبك آذربايجاني استفاده كند اذعان مي كند كه سبك شاعران آذربايجان به لحاظ تفاوت محيط فرهنگي ع

و جغرافيايي آذربايجان از سبك شاعران مناطق ديگر متفاوت است ) صفا . ذبيح اهلل 

(رضا زاده شفق ضمن بررسي تفاوت هاي سبك آذربايجاني و خراساني چنان مي 744ـ747.صص7.ج9733.

 (744.ص9777نمايد كه استقالل اين سبك را پذيرفته بود .)رضا زاده شفق. صادق.

 سرفكنده شدم چـــو دختر زاد         بر فك سرفراختم چــو برفت»ـ  3

 بودم از عجز چون خر اندر گل        بر جهان اسب تاختم چو برفت      

 ختم چـــو برفتماتم عمــــر داشتم چو رسيد         عمر ثاني شنا      

 (177.ص9731)خاقاني شرواني .« محنتش نام خــــواستم كردن         دولتش نام ساختم چـــو برفت      

ـ براي آگاهي از نمونه هاي اين گرايش شاعران سبك هندي ،ر.ك:صفا .ذبيح اهلل.تاريخ ادبيات در 4

 .771ـ777(.صص9733بخش اول)7ايران.ج
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 منابع  

(ترجمه جواد فالطوري.انتشارات علمي و 9734.)9لر.برتولد.تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي.جاشپو 

 فرهنگي.چاپ دوم.

 (انتشارات فردوس.چاپ سوم.9733.)9بخش 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..ج 

 نشر مركز . چاپ اول.  (ترجمة عباس مخبر.9731ايگلتون .تري. پيشدرآمدي بر نظرية ادبي .) 

 ( به كوشش سيد ضياءالدين سجادي.انتشارات زوار. چاپ سوم .9731خاقاني شرواني.ديوان .) 

 ( انتشارات نگاه .چاپ اول . 9717رحماني . نصرت .مجموعه اشعار .) 

 (انتشارات دانشگاه شيراز.9777رضا زاده شفق.صادق.تاريخ ادبيات ايران .)

كتاب ماه ادبيات و «.رمانتيسم در عرصة ادبيات منظوم ايرانبازتاب »رفعت جو.حامد.

 .19(.شماره 9714فلسفه.)ارديبهشت

 (انتشارات روزن.چاپ اول. 9743رويايي . يداهلل.دلتنگي ها.) 

 (ترجمه عيسي شهابي.بنگاه ترجمه و نشر كتاب.چاپ ؟9774ريپكا . يان. و ديگران .تاريخ ادبيات ايران .)

 (ترجمه يعقوب آژند.نشر گستره.چاپ اول.9734ايران در زمان سلجوقيان و مغوالن.) ريپكا.يان .ادبيات 

 (انتشارات طهوري.چاپ سي و هشتم. 9717سپهري . سهراب .هشت كتاب.)

 (انتشارات نگاه .چاپ پنجم. 9717شاملو . احمد. مجموعه آثار . دفتر يكم :شعرها.)

 (انتشارات علمي.چاپ پنجم . 9717.)شفيعي كدكني. محمد رضا . آيينه اي براي صداها 

 (محمد قهرمان.انتشارات علمي و فرهنگي.چاپ اول.9737.)7صائب تبريزي.ديوان.ج  

 (.انتشارات فردوس.چاپ هفتم.9733)7صفا. ذبيح اهلل .تاريخ ادبيات در ايران .ج 
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 (انتشارات جامي . چاپ اول.9733غالمرضايي . محمد.سبك شناسي شعر پارسي .) 

 (ترجمه حسن انوشه.انتشارات امير كبير. چاپ اول.9737ر.ن. تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه.)فراي. 

 (.انتشارات آيدين.چاپ اول .9719فرخزاد . فروغ .مجموعة اشعار .) 

 (.اميركبير.چاپ اول.9737.)7فرشيدورد. خسرو .درباره ادبيات و نقد ادبي.ج 

 ( نشر آگه .چاپ سوم . 9733كاخي . مرتضي. روشن تر از خاموشي. ) 

 (انتشارات كتاب نادر.چاپ اول 9714كسرايي . سياوش. مجموعة اشعار. ) 

 (انتشارات سخن.چاپ اول. 9733مشيري . فريدون.زيباي جاودانه .) 

مجموعه مقاالت همايش ساالنه زبان و «.سدةششم:گذر از خرد گرايي به احساس گرايي»مظفري.عليرضا. 

 (دكتر محمد سرور مواليي.دانشگاه هرمزگان.چاپ اول.9731پنجم .)زمستان  ادبيات فارسي.همايش

 (ترجمه سعيد ارباب شيرواني.انتشارات نيلوفر.چاپ اول.9731بخش دوم.) 7ولك.رنه.تاريخ نقد جديد .ج 

 (نشر كارنامه . چاپ سوم.9713هـ .ا.سايه .تاسيان .) 
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