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  چکیده
کوتاه درکمترین زمان بیشترین معـانی را بـه مخاطـب متفکـر و جـدي امـروز انتقـال        شعر

دهد و به دلیل آزادي از قیود زبانی، زمانی و وزنی، نـوعی بـی پروایـی،  رهـایی و ابـراز       می
کوتـاه از میـراث هـاي اصـیل     اگرچه شعر. گراستبر قالب و اندیشه هاي کهنهوجود در برا

 ریو که اصالت ژاپنـی دارنـد نیـز قابـل ارزیـابی     ادبی ماست اما گاه با دو قالب هایکو و سن
نـوایی آن  افزون به این نوع شعري، همگامی و هـم توان گفت که دلیل توجه روزست؛ میا

نظر، با وجود پایبندي به ساختار کوتاه سه دفتر موردرهايشع. با سرعت جامعۀ مدرنیته است
بر مبناي شعر جوششی، فردیت یافتـه و   ،مایه و محتوا، فراتر رفتهریو، در درونهایکو و سن

هـاي روزگـار و   ردپاي فرهنگ  ملی، آیینی و سایر شاخصه. ستا از قید تکرار و تقلید رها
  .ستجامعۀ شاعر در محتواي اشعار او بارز ا
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 07/09/1396 :مقاله نهایی یرشپذ تاریخ                                              25/11/1395: مقاله دریافت تاریخ  
  raziyesepehr@yahoo.com                                :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

انشگاه آزاداسالمی، تهران، ایراناستادیارگروه علوم پایه، واحد تهران غرب، د .1  



236  ...مایه شعرهاي کوتاهبررسی درون/ 

 1. مه مقد  
آن است که محتواي اصلی یک  )Theme( مایهیکی از مهمترین ارکان شعر، درون

مایۀ مخصوص شعر با توجه به حوادث و اتفاقات زمانش، از درون. دهدمیسروده را شکل
رؤیاي درخت «هاي اله به بررسی سه دفتر شعر با ناماین مق. استبرخوردار خودشبه 

کوتاه ازمجموعه شعرهاي» حاال هردو تنهاییم«و » بهار ادامۀ پیراهن توست«؛ »داراست ریشه
  . قطعه است 775پرداخته که در مجموع  - شاعر هم روزگار ما -» سهیل محمودي«

پذیر و هاي تعریفصهشود که مشخهایکو و سن ریو به شعرهاي بسیارکوتاهی گفته می
انتخاب کردیم؛ به همین سبب ما این سه دفتر شعر را  ؛خاصی از منظر قالب و محتوا دارند

هاي شعري درآمیختن ویژگی .ها را یافتهایی از این ویژگیتوان در آن نمونهکه میچرا
کجا توجه و تبیین است و راه به ایرانی ازچه منظري قابل ریو درسخن شاعرهایکو و سن

مایۀ اشعار این سه دفتر را برمبناي برد؟ این پرسش نویسنده را برآن داشت تا درونمی
بنابراین سعی شد تا با استفاده از روش  ؛کندریو ارزیابیمشخصه هاي هایکو و سن

ت حسی، ذهنی و ظرایف اجتماعی روزگار هایی که تم شخصی و فردیتوصیفی، نمونه
  . ودنماید، تبیین ش شاعر را می

  شرح و بیان مسئله.1-1
ازآنجا که این . تواند موضوع یک تحقیق باشدشعرهاي معاصر می ۀمایپرداختن به درون 

اي دارد، دفترهاي شعر او این قابلیت را دارند که کوتاه، آثار برجستهشاعر درقالب شعرهاي
  .سنجیده شوندهاي فرنگیِ موردنظر، ها با قالبو تشابه آن مایهاز زاویۀ دید درون

  پیشینۀ پژوهش1-2
اند؛ آنها غالباً درهنگام بحث از کردهدربارة آثار متعدد این شاعر، افراد بسیاري تحقیق 

. انداز او در کنار سایرشعراي معاصر قرارداده و سنجیده را معدودي موضوعی کلی، آثار
از بهرامیان » معاصر انتظار در دورة بررسی کارکرد عناصر موسیقایی شعر«: مقاالتی همچون

از محمدکاظم » ایران پس از انقالب اسالمی سیري اجمالی در سه دهۀ شعر«و همکاران؛ 
از محمود » فارسی شعر شور و شعور در آیینۀ بررسی تأثیر انقالب اسالمی بر«کاظمی؛ 

از یگانه و » گیري آنشعر انتقادي دفاع مقدس و نقش فرامتن تاریخی برشکل«مهرآوران؛ 
از » ر غزل امروزجستاري د«طایفی و همکاران؛  از» زبان طرح بررسی ایجاز در«هی؛ پنا

کوتاه این سه دفتر شعر مایه شعرهاي؛ اما تاکنون به طورخاص، به درون...مهدي موسوي و
بنابراین پژوهش حاضر . استریو پرداخته نشدهاو، از منظر مطابقت آنها با هایکو و سن

  .تازگی دارد
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  ت پژوهشرت و اهمیضرو. 1-3
کوتاه مایه شعرهاي، نقطۀ تمایزي است که درونپژوهش رسد اهمیت بارز اینبه نظر می

است؛ زیرا چنان با سویی ساختاري، با هایکو و سن ریو یافتهرغم هماین سه دفتر، علی
ده هاي عصر، اجتماع و بینش شاعر ایرانی آمیخته، که به نوعی تفرّد و توفیق انجامیویژگی

  .استهاي آن را ضروري ساختهمایهو بحث پیرامون دامنۀ درون
  و بررسی بحث.2
  معرفی شاعر و سه دفترشعر.2-1 

یکی از شاعران ) ، تهران1339(محموديمحمودي، مشهور به سهیلسیدحسن ثابت    
اي از بینش و بصیرت است که شعر و ادبیات روزگار ماست؛ کالم او مجموعه ارزشمند

بخش مخاطبان بخش و آگاهگاه به شفافیت زالل آب، آرامو اشاره و طریق رمز گاه به
در نظرگاه او یکپارچگی عناصر هستی . اوست که سراسر مردمان، جانداران و اشیا هستند

گویا این نگرش . شودوضوح مشاهده میکند، بهمی را تبادر 1وجودوحدتبینی جهانکه 
آگاهانه یا ناخودآگاه درصدد برداشتن قدمی کرده، ربه عبورهاي حس و تجشاعر از داالن

 تنها چیزي که قرار«: گویدکه میبخشیدن به جهان پیرامون خود است؛ چنانبراي توازن
نهایت براي نجات بشر در این جهان گامی بردارد، شعر است؛ حتی اگر سینما یا است در

  .)6: 1394نوربخش،(» دموسیقی یا نقاشی هم باشد، باید به شعر نزدیک شو
نیز اشعار زیادي ... هاي سنتی مثل مثنوي، غزل، قطعه و از این شاعر، در قالب  

ترین گونۀ بیان شعرکوتاه، کوتاه. کوتاه هستندشعر ،هاي حاضردارد؛ لیکن مجموعه وجود
شده سازد یا مضمونِ کشفاي را تثبیتبیان است که حس یا اندیشه از هرچیز ارزشمند قابل

بنابراین سرایش در این قالب شعري، نه تنها بیانگر  ؛و بدیعی که شاعر را برسر ذوق آورد
اي که جرقۀ به حس و انگیزه را بلکه پایبندي صادقانۀ او ،قصور و ناتوانی شاعر نیست

بیند تا هرجا که سخنش که شاعر خود را موظف میچنان؛ نمایاندآغازین شعر او بوده می
  .سید، شعر را به آخر برساندبه پایان ر

درخت، رؤیايدفتراول، : هاي زیراستشعرهاي این سه دفتر شامل بخش مجموعه   
ساحل، تقویم، اشراق، بیراه و زیرنورماه، در«: هايداراي شش فصل به نام که استدار  ریشه

پیراهن «: هايداراي هفت فصل به نام ،بهار، ادامۀ پیراهن توستدوم، دفتر. است» راهدر
 ها، خوابسیگار، اولین باران بهار، همین نزدیکیخبر، روشناییروي بند، چند قناري بی

: هايداراي شش فصل به نام حاال، هردوتنهاییمدفترسوم، . است »کلماتها و طوفانعلف
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»اند مسیر ماه، کجا رفتهها، درسنگست، در هوشس رودخانه، بیرون هوا ابريحریم مقد
  .است» گردمها و دنبال لبخندي میگنجشک

  ریوسن/ هایکو/ مایهدرون. 2-2
توجه براي ترین وجوه قابلمایه، از مهمبیان و مناسبت آن با درون انتخاب قالب و شیوة 

گذاري توفیق که فقط درصورتی در هدف تأثیر جمله شعر استارائه هرگونه اثر هنري، از
نگاه و زاویۀ دید  تواند ما را به شناخت نوعاین مهم می. شود یابد که به درستی برگزیدهمی

و هوشمندي شاعر، تناسب با محتواي سخن، چگونگی فضاي زیست شاعر و اقتضائات 
  . گرددروزگار او، رهنمون

در روزگاري که سرعت، مشخصۀ بارز آن است و مردمان به اختصار و وضوح 
اعتنا و درایت نیز به آفرینشی بنابه اقتضا و درخورِ ااست که هنرمند ب اند، زیبندهگرفته خو

شود و عصر خود، بپردازد تا هنر او مقبول واقعمتناسب با توانِ درك غالب مخاطبان هم
رسد، با تکیه و در ادامۀ پیشینۀ غنی ادبی که به نظر میدیگر آن. مجال و قدرت تأثیر یابد

طلبد تا در ظاهر و باطن هنر، از ونه را میگذشتگان ما، عصر حاضر سخنی نو و دیگرگ
سان قرون بگریزد و راهی به فراسو جوید؛ نوعی تازگی از جنس هماره و تکرارهاي هم

توجه مانده یا اش در مقابل دیدگانِ ما، بیاي که محتمالً به دلیل حضور همیشگیهمیشه
ی، عالوه  بر گواراییِ آوردن به این گونۀ بیانی و محتوایبنابراین روي. استرها شده

  .زدایی را نیز به همراه داردذاتیِ آن، دلنشینی آشناییآشناییِ
ی محتواي یک سروده ئمایه یا مضمون در شعر، مشتمل بر مفاهیم جزاصطالح درون*

و گاهی  متفاوت است) topic- subject(گاهی با موضوع «که ) 1371:209آجودانی،(است
مایه قدري تعریف مستقل از درون شاید ارائه .)34: 1384زرقانی،(»به آن شباهت دارد

مایه، مفهومی درون«: توان در تعریفی هر چند غیرکامل گفت کهمشکل باشد ولی می
ها آید و اجزاي متعدد و بخشوجود میزیربنایی و انتزاعی است که از موضوع اثر ادبی به

  .)1376:578ه،انوش(»دهدهاي آن را به یکدیگر پیوند میو موقعیت
شعري پردازان از نظر اختصار در بیان، با قالبکوتاه را نظریهیا شعر ،hay- co(2(هایکو *

کند و در سازي میمهاند که شاعر، غالباً در سه مصراع نخستینِ آن مقدسنتی رباعی سنجیده
ر فرهنگ هایکو، پیوند تنگاتنگی با آیین ذن د. گویدمصراع نهایی، اصلِ سخن خود را می

تفاوت بارز ذن و هایکو . ژاپن دارد که به یگانگی انسان با کل هستی و طبیعت معتقد است
هایکو تجربۀ شهودي . دهندهگیرنده است و دومی، بیروناست که اولی، درخوددر این

اي و گذرا، در تصویري که به کمک کمترین حاصل از ذن را به صورتی فشرده، لحظه
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توان آن را نوعی شکار بنابراین می ؛)1431:همان(سازدی مید، متجلّدهواژگان ارائه می
آید و بناي آن بر تصویر یا عکس فوري از طبیعت انگاشت که در پهنۀ واژگان پدید می

داشتنی، آناتی که شاید، نه چندان بیگانه و بدیع، بلکه دوست. ثبت لحظه و آنات ناب است
حال سروده ست که عمدتاً به زبانا رواز همین. تأمل و سزاوار جاودانگی هستندقابل
  .شود می
بدیلی هستند که چندان به توصیف ها یا تصویرهاي کالمی بیها، نگارهبسیاري از هایکو 
هاي زبانی، همچون تشخیص و تعقید، ایهام ها و پیرایههایکو از آرایه. پردازندیات نمیئجز

کانات گوناگون دستوري و آوایی و مانند آنها آفرینی، وزن و قافیه و مداخلۀ امو جان
پس  .)همان(شودهاي واژگانی و انواع جناس، فراوان درآن دیده مینیاز است، اما بازي بی

وار که به ما چیزهایی ست آیینهبلکه دستاویزي ،بیانی هایکو، زیبایی هدف نیست در شیوة
و ما را بدین  دانیماینکه بدانیم که میایم، بدون دانستهدهد که خود همواره میمیرا نشان

پس اصالت هنر پیش از هرچیزي در . کنیم، شاعریمکند که تا زندگی میحقیقت آشنا می
. ست و سادگی ذاتی ذن و هایکو باید همیشه به خاطر بماندا درك ابتدایی هستی و زندگی

رود و روز یکند، شب مدرخشد، درخت شکوفه میتابد، ماه میخورشید می: کهاین
: کنیمکه ما بسیار اندك بدین حقایق توجه میرسد؛ همین و همین؛ با فرض بر اینمی فرا

  )                        56:ب/1388محمودي،(رود خورشیدمی/ پاشدبه اتاقم می/ شب را
ناگفتنیِ همین چیزهاي ساده و طبیعی است و راه زندگی و زیستن، دریافت معانیِ باز

روز در تمامِ ساعات بیست و چهارگانۀ شبانه معانیناپذیر این درك مداوم و وقفه هایکو
  3. است و این خود، سرشار داشتنِ زندگی است

جاي طبیعت شود نیز اصوالً بهمحسوب می که خواهرخواندة هایکو senryu(4(ریوسن *
 و اجتماعی و نقد آنهاهاي انسانی، حاالت فردي در ارتباط با رفتارها، عواطف و محدودیت

برد و از ژرفاي میاغلب از زبان ساده و محاوره بهره. سن ریو قیود هایکو را ندارد. ستا
ریو برخالف هایکو که با شهود و حقیقت پیوند دارد، توأم سن. نیستهایکو نیز برخوردار

  . با منطق است
  مایه سه دفتر براساس هایکودرون 2-3
اهمیت و ظاهر بیي پیرامون و حتی چیزهاي بها، همۀ پدیدهسردر نگاه شاعر هایکو 

همۀ اجزاي کائنات در یکپارچگی و وحدت، درخور . برانگیز استکوچک، مهم و احترام
درك و توجه هستند و این بازگشت به طبیعت ناب و رسیدن به یگانگی، یادآور نظریۀ 

ی نیز برخالف معمول، شاعر گاه.)129: 1389همان،(ست اسالمی اوجود در عرفانوحدت
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دارد و بدان ها میها را دوستآن» به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست«به مصداق 
پشت را انگارد، تنبلی الكشاعر، حرکت مارمولک را نشانی از زندگی می. ورزدعشق می

ها، فهمد، رؤیاي درخت، صبوري جنگل، معاشقۀ گیالسها را میبیند، خستگی سایهمی
شاعر دل . فهمدبیند و میرا می... ها، رسیدن باران وهاي برنج، پیشگویی شقایقرقص ساقه

کالم نسیم و آفتاب و زبانِ شبانۀ ماه و همتا رؤیاي سنگ ها بیاشوبد؛ هم آن را ندارد
گو و معانقه و واي از ارکان طبیعت در گفتشکلی با گونههردمی به هرهاست و چلچله
ی از آنها ئچراکه خود را جز ؛داردها را پاس میو تقدیس و تسبیح است؛ حریم آن معاشقه

  . شمارددر قلمروي هستی می
دارد و او در نگرشی جامع، به تبع اندیشۀ عرفان و ذن، از کثرت به وحدت خیز برمی

بنابراین در نظرگاه او اشیا همگی . جویدحقیقت و طبیعت ناب پیشین و اصیل خود را می
عی، استعارة مکنیه هاي شاعرانه و به وجهی تصنّاند بدون آن که بخواهد به مدد تفنّنزنده

بال یاکریم  زیر/ آرام نخوابید/ پنجره، همۀ شب : ها جان بخشدبسازد و از سوي خود بدان
  )70و58: الف/1388،محمودي(زخمی 

سکون، وقتی . ستجهان و اجزاي آن، در دیدگاه شاعر گاهی جاري و گاهی ساکن ا     
ایستد تا فقط وجهی از هزاران وجوه عالم را به تصویر کشد است که همه چیز در لحظه می

در هوش : نمایندة کل جزئیدم، صاحب برترین و تنهاترین اهمیت است و که در آن
و جاري، )88: ؛ نیز87: 1389،محمودي(مگر رد آوازهاي من / جا نماندچیزي به/هاسنگ

ه تعامل هر رکنی از عناصر و موجودات در مقابل رکنی دیگر، مجموعه وقتی است ک
که به لبخند / با غنچه چه گفت/ باد: گوییمسازد که بدان زندگی میمفاهیمی را می

  .)50:همان(شکفت؟ 
شاعر . »کندرا منعکس می 5هاي گوناگون منش ژاپنیهایکو از راه«: گویدشاملو می 
نگرد؛ روایتگري شخص میگاهی خود را از دید سوم عین حال راوي خود است و در

بیند و هاي خود یا دیگران را میگزینش که تنها تماشاگرانه، حوادث یا غممنفعل و بی
متعارف معقول، متعارف یا غیرمهم، معقول یا غیرهیچ قضاوتی، زشت یا زیبا، مهم یا نا بی

 تضاد و تعارضی در نگرش وحدتسان گذرد؛ بدینسپس از کنار آن می، گویدسخن می
:  گنجدنمی» عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازوست«: وجودي عارفی که معتقدست

، 84:؛ نیز 48: 1389محمودي، (عنکبوت تنیده بر درخت / بودبه دام انداخته/ شبنمی را
  ...)و 147و 141، 139
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اي کند و نگشت اشارهکند؛ با اگوید تا شعر بگوید، بلکه تا زندگیاو شعر نمی     
 ،یمهست شدگی و اشراقبحث، شاهد نوعی روشنکوتاه موردبنابراین در شعرهاي ؛بگذرد

برد که کامالً معمولی اما حقیقی نگرد و پی به معناي چیزي میاشراقی که به حیات اشیا می
جزا در نام یک فصل م» اشراق«که ؛ جالب توجه این»وراي حد تقریرند«بدیهیاتی که . ستا

  .اول اوستدفتر
. گیردمیبردفتر جمیع حواس آدمی را درکوتاه این سهشعرهاي ):امورساده و عادي(

  . بخشد؛ تصاویر آن رنگ و عطر و بو دارد؛ ذوق و المسه و آوا داردتجسم می
اي که هاي کودکانه، انگارهانگاري ناب، رجوعی به صداقت بینش و توجیهساده   

گونه اند، بلکه آنگرفته که طبق تعریف معقول، پذیرفته و در ذهن جايچنان واقعیات را نه
العارفی خواستنی، بدون تجاهل. سازدگذرد، بیان میکه از صافی ضمیر فردي نابالغ می

که حاصل رهیدگی از قیود علم ايگونهگیري از شگردهاي ادبی، بهورزیدن به بهرهاصرار
به آسمان پرتاب کرده؟ / همه مالفۀ سپید را این/ چه کسی: و آگاهی است

  ...) و20،21،71: ؛ نیز7: الف/1388محمودي،(
که ؛ چراکوتاه او ادعاي باطلی نیستشدن ویژگی سهل و ممتنع، در مورد اشعارقائل     

روزه براي هر یک از ما پیش لحظات و تصاویري را شاهدیم که هرها در مواجهه با آن
ایم اما ها با خود یا دیگران داشتهشویم که بسیار وقترو میگویی روبهوآید یا با گفت می

گونه که همه قادر به درك و تجربۀ سهل است، آن. ایمها ندوختههرگز جامۀ شعر بر تن آن
که تاکنون نظیري چون او نیافته ایم؛ ممتنع است، چنانآن هستیم و بسا چون او یافته و دیده

  ) 68: ؛ نیز49: ب/1388همان، (رویم فقط راه می/ براي گفتن/ چ حرفیبی هی 6.ایمو ندیده

در : شعري که عطر و بوي مأنوس دارد ،گیردشعري که تمام حواس ما را در بر می     
اي آشنا ؛ شعري که تجربه)13: همان(روسري مادرم / کندکوچه را معطر می/ هواي پاییزي

م و ؛ تجس)11:همان(مادرم، مادرم / ي آغوششدر دریا/ ورم هنوزغوطه: و ملموس است
از / مانحیرت: تصویر متداول، متداوم و قریب هر روزة ما و یادآور تجارب عمومی است

/ ستکافی: ؛ صدا دارد)16:همان(خندیم من و آیینه هر دو می!/ این همه شباهت است
ما یادآور طعمی  و حتی براي ذائقۀ )45: همان(شمارالالییِ ثانیه/ براي خواب اتاق

و )14: 1389همان،(ساري خلوت سایه/ مسافران غریب/ سفرة گواراي توت: آشناست
/ کند وبیدارم می/ شب با نگرانی: نورددمیبسا که حواسی انتزاعی یا تجربه ناپذیر را در چه
  .)145: ب/1388همان،(رود می
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رحال چنان با عنصر در هایکو یا مطلقاً عنصر هوشی و عقلی وجود ندارد، یا به ه
توان از یکدیگر گونه تحلیل و تفسیري نمیشاعرانه درآمیخته است که با هیچ - شهودي
  .)1384:20شاملو وپاشایی،(شان کرد تفکیک

دفتر که منطبق با کوتاه این سهترین عناصر محتوایی در شعرهايغالب )تبلور طبیعت(
و روز، گل، کبوتر، کوه، دریا، فصول است، ماهتاب، شب مایۀ هایکو سروده شدهدرون

آسمانی، همین بس مثالً در نمود اجرام ؛اجزاي آن است ۀطبیعت و هم ۀچهارگانه و خالص
 27سوم و در دفتر» زیر نور ماه«کوتاه، با عنوانِ قطعه شعر 68نخست بخشی شاملکه در دفتر

آن ذکر ستاره، مهتاب، برعالوه . استبدان اختصاص یافته» در مسیر ماه«قطعه با عنوانِ 
ایم که فراوانی آن با وجود درآمیختگی با ها برشمردهرا در بسامد... شهاب، شب، غروب و
توجه است؛ لیکن این آمیختگی و فراوانی، مجال شمارش دقیق هر محتواي هر فصل قابل

ها و دیدهلیکن از تنوع عناصر و پ. پی ندارددهد و البته دلیل مفیدي نیز درعنصر را نمی
برداري شده و شمارشی به شرح زیر صورت هاي گوناگونِ یک مفهوم، یادداشتواژه

است که ما را به ادعاي پیشین در مورد برجستگی عناصر طبیعت در کالم شاعر و گرفته
ایم کردهتالش. سازداجزاي کائنات، واقف می ۀشدن او در بینش اشراقی به هملئت قااهمی

اند و شدهبه ترتیب الفبایی باشد؛ لیکن عناصر مرتبط، در کنار هم قراردادهکه این چیدمان 
  :نمایاندها، دفعات تکرار آن واژه در سه دفتر مورد بحث را میعدد مقابل آن

: نسیم/ ، باد24:ابر// 12 :، خورشید18: ، آفتاب19 :آسمان// آتش// ،آبشار11: آب     
، 11: ، جنگل23:، برگ3: باغچه/ باغ//  19: برف/ /9:مه// کمان، رنگین 58:، باران45

، 22: ، ببر، برّه، بوتیمار، پرستو، پرنده5:، اسب 3:آهو، اردك: حیوانات و پرندگان شامل
، 2:، چلچله2:، چکاوك9 :سیرسیرك/ ، جغد، جوجه، جیرجیرك2:، پلنگ:2، پشه3:پروانه

، روباه، 2:نا، در2:، خفاش، خوك، دارکوب7:، خرس، خرگوش، خروس2:حلزون
، سوسمار، 6:الك پشت/پشت، زنجره، سگ، سنجاب، سنجاقک، سنگ5:زنبورعسل

، قوچ، 2:، قمري، قناري3:، غاز4:، شغال، عنکبوت2پرهشب/ ، شبتاب4شاپرك
، کوکو، 7، کالغ3: یاکریم/ ، کرم ابریشم، کفترچاهی4، کبک، کبوتر3: غوك/قورباغه

، 8:ی، لک لک، مارمولک، ماکیان، ماهی، گوزن، گوش ماه9: ، گرگ، گنجشک3:گربه
خوار، مگس، موش صحرایی، موریانه، ، مرغ ماهی10:مرغ عشق/ ، مرغ شباهنگ3:مرغابی

: بهار// 2:، مرداب، نهر16:رودخانه/ ، دریاچه5: ، چشمه5: ، جویبار3: برکه// نهنگ، وزغ
انواع // 13:خاك// 3:ر، رگبار، تند5:توفان//  9: ، زمستان2:، تابستان18: ، پاییز18

بیدمجنون، بلوط، تاك، چنار، زیتون، سپیدار، کاج، گردو، / ،درخت افرا، بید 53: ها درخت
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، چمنزار، 4: زارشالی// 18:، صدف، ماسه، موج16: ، اقیانوس، خزه، ساحل14:دریا// هلو
، 3: ، گندم، مرتع، مزرعه4:زار،صحرا، گندم 2:، شبدر1 :هاي برنج، دره، ساقه4:دشت
، 115: ، ماه 4: ، غروب52:شب// طلوع  ، 8: ، روز4:، افق، سپیده 34: سحر/ صبح// 2:علف
: و انواع آن  28: گل// ، صخره45: ، سنگ2:دماوند 3:، تپه19: کوهستان/ کوه// 29: ستاره
، 2، شمعدانی8: ، شکوفه4:، شقایق3:، شب بو7:، سرخزنبق زرد ملیجه،ز، ، ر2: بنفشه

: هاانواع میوه// خار// 3:، شبنم3، یاس3:، نیلوفر6:ه، میخک، نرگسشیپوري، غنچه، الل
  .، قارچ، گالبی،گیالس3:، پرتقال، توت، سیب:2، انگور3:انار

تواند بر مفاهیم هایکو منطبق باشد، عناوین هاي سه دفتر که میمایهاز دیگر درون     
به / باران را: کائنات، مانند جانبه و تسبیح همه اجزايبا همان وجوه همه: نیایش: زیراست

که در : ؛ جانوران)131: ب/1388محمودي،(زارنیایش گندم/ خواندمیاین حوالی فرا
) 90 -73: همان: (جملهاز. شده استفصول مختلف از هر سه دفتر به دفعات از انواع آن یاد

ه تنها شعر، ند، نهست کوتاه این سه دفتر که با محتواي هایکو منطبقتوان گفت شعرهايمی
راهی براي بازگشت به طبیعت . اي پاك استباز یا آیینهکننده، دري نیمهبلکه دستی اشاره

طبیعت و گوهر بودایی است؛ ... انسان، طبیعت شکوفۀ گیالس، طبیعت برگ، ماه، جویبار و
گُله  گُله.../گُله گُله نیلوفر: سازدمیضمیر،  پلی است که این عبور را میسرو شاعر روشن

  ) 93: 1389همان،(هابودا خوابش برده کنار سنگ../ نیلوفر
ترجمه نیست؛ یا به گفتۀ منتقدان، بیانِ راه نیست اگر بگوییم که شعر در نهایت قابلبی 

دانیم که زبان از اندیشه می. گویدگوید به زبان خود میچه شعر میآن. پذیرددیگر نمی
اي نتیجۀ ساختار تصویرپردازي سخت فشرده تا اندازهجداناشدنی است و تأثیر این شعرهاي 

  )22: الف/1388همان،... (عش/ من، تو/ جهان هایکوي ناتمامی است. آنهاست
  ریومایه سه دفتر شعر براساس سندرون 2-4
بیرون هوا (زند، در دفترسوممیریو پهلوکوتاه سهیل محمودي که به سنتجلی شعرهاي  

کوتاه، شعر. تراستمشهود) روشنایی سیگار(و) خبرچندقناري بی(و دفتردوم او) ستابري
ها اشاره ها و باوربراي آن که به انواع دانش. ظاهر، بیان سادة مشاهدات شاعر استبه

کند سازد تا مطمئنزند و گاه تصاویري از تجارب عمومی میکند؛ دست به تعمیم می می
هایی متفاوت یا تکرار در گزارههر صبح قابل اي نیست؛ بلکهکه این تجربه، تجربۀ یگانه

 1389همان،(نوزادي در سردخانه/ برگشت زن/ صدا به گرماي خانهبی: حتی همگون است
 - 7: ب /1388همان،(و) 88،89،98: الف/1388همان،:(انسانیتبلور عشق و روابط) 84و 77:

)/ 15،19: الف/1388همان،(گیري از عناصر طبیعتبیان عواطف شخصی با بهره...)/ و 36
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: ب/1388؛ همان،19،27: همان: (آواي تنهایی..)/ و98،101،102: همان(مادر
ترس و )/ 75،15،20: الف/1388همان،:(یأس، ناامیدي و افسردگی...)/ و 145،52،53،66

با رؤیاي / هاي خوابیده در سنگرجنازه: به عنوان مثال ؛)145: ب/1388همان، : (نگرانی
به آشفتگی : انسانی - هاي اجتماعیتبلور انواع پدیده ؛)29: همان(اندگرفتهآرام/ صلح

همان، : ؛ نیز91: الف/1388همان، (ها البالي ماشین/ دخترك دستفروش/ گیسوان باران
/ به باتالق شبانۀ خانه :سیاسی  - اجتماعی - بیان دردهاي فردي...) و153،155- 152: 1389

/ عروسک دخترك هم؛ ..)و138،149،153:نهما(ام هر روزرودخانه/ شوددچار می
؛ 94-91: الف/1388:نیز... و 66، 51: ب/1388همان، (ازگرسنگی امشب/ خوابش نبرده

/ تیربارها یکسره/ هراسِ سربازان الل است ؛)139: 1389:؛ نیز51و47-46: ب/1388:نیز
: زنانو نیز مسایل ..) و 36- 25و  30: ب/1388همان، : (زنندحرف می...زنندحرف می

هاي زن، لباس: مانند) 45،97،102: الف/1388؛ همان،172: ؛ نیز84- 72: 1389همان،(
ها شرمگین و زن: یا) 78: 1389همان،(بردشان؟باد می/ روي طناب انداخت/ اش رادلتنگی
  .)81:همان(رقصند دربادمی -اما - هاپروانه/ اندگوشۀ باغ نشسته/ بیمناك

انگیز و تکلف و صمیمی، زبان جدي و لحن غمصادقانه، بی ها سخندر هر یک از نمونه 
هزار و / آیینه را گشودم: فلسفی -هاي اجتماعینمود اندیشه. گذار استتراژیک سخن، اثر
- 88، 62: الف/1388؛و68و 55: ب/1388همان، (شده در اعماق مچاله/ یک صورت باطله

؛ همچنین )172: 1389همان،(تماشا کردم ها را گل/ در این فاصله فقط/ رفتم  –آمدم  ؛)92
و در مفهوم چیستی )/ 172- 168، 161،162:همان: (با مفهوم یادکرد مرگ و کوتاهیِ عمر

: و نیز 149: ب /1388:همان(روید آن سوي جهان می/ گُلی تازه/ گویمشعري می: شعر
سکوت / مپیوترشتاب فرزند، پشت کا: ها یا تقابل سنت و مدرنیتهتفاوت نسل؛ )165: 1389

نقد حاالت فردي و اجتماعی  ؛)155:همان(ها تنهایی من، البالي کتاب/ زن، پاي اجاق
: ب/1388همان،(اش سرمگذار، خورشیدبرسینه/ برج و سیمان است/ کوه نیست:یااعتراضی

همچنین  ؛)145: 1389همان، (فقط نگاه کرد همسایه)/ سالم(گفتم / جلو آسانسور؛ )44
کوتاه اي همراه با حجبی فروتنانه و خفی در بعضی شعرهايگونهفاخرهگاهی به ندرت م

در باد گم / دادم به جهان یاد/ ها بودناتوان از تلفظ گل: شوداین سه دفتر مشاهده می
  .)172- 168و163:؛ نیز168: 1389همان، (شدم

و گاه شرح و کوتاه او گاه طعنه و طنزي مالیم مایه این بخش از شعرهايمجموع، دروندر 
، حسرت، رنج زیستن و شاعر از سرگشتگی. هاي همیشگی آدمی استوصف غم

می زند و بر این اساس به نظر کند و شور خود را با رفتارهاي اجتماعی گرهمیمهرورزي یاد
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 Edwin Arlington(هرچند آرلینگتون رابینسون. گراسترسد که شاعري برونمی

Robinson(  شاعر امریکایی)شعر زبانی است که از راه واکنشی «: گویدمی .)م1935 -1869
  .)184: 1383احمدي،(» تواند بیان شودگوید که نمیکمابیش عاطفی، به ما چیزي را می

ها ذیل یک عنوان ها، سبب می شود که مجزاکردن آنتنیدگی محتواي قطعهگاهی درهم
است،  زمرة محتواي مأنوس هایکو گفتن از طبیعت که درکه مثالً سخنچنان ؛مقدور نگردد

آمیخته و گنجد، درهمریو میمایه ذیل سندرون با مسایل انسانی یا اجتماعی که از منظر
 ؛چهارچوب انحصار معنایی بگریزد هاي قطعه، ازبودن واژهتوانسته است با توجه به نمادین

صداي : یا) 132: 1389محمودي،(سراب نگذاشت / شک نکنم/ خواستم به چشمه: مانند
نماد در هایکو کاربرد  .)105:همان...(هاسکوت سنگ.../ خون پرنده برزمین.../گلوله

  .ساده بیان شود، اغلب نامحسوس استفراوانی دارد و معناي پنهانی شعر، هرچند با زبانی 
  ایرانیِ شاعردفتر با توجه به منِمایه سهدرون/ شعر جوششی یا کوششی 2-5

و جماعتی دیگر بر باوري نقیض  7بخش شعر معتقد بوده رباز به الهۀ الهامجماعتی از دی     
هاي  تمامی زادة کوشش انسان و صناعتی در ردیف سایر صنعت شعر را به این باورند و 

داند و دیگري آن را  لیکن در برابر دو نظریه که یکی شعر را جوششی می ،8دانندبشري می
. کردتلفیقی هم اشاره اي میانی و توان به نظریه میکند،  محصول کوشش بشر قلمداد می

شود و شاعر  براساس این نظریه، هستۀ بنیادین شعر، به طور ناخودآگاه به ذهن شاعر اعطا می
اي که دارد، این هستۀ  شناسد و به یاري توان و تجربه بر اساس فنون و شگردهایی که می

افزاید تا به محصولی  ید، اجزایی را بر آن میپیرا دهد، زوائد آن را می لیه را توسعه میاو
شاعري، بدون ذوق و ذات شاعرانه امکان ندارد؛ اما ذوق سان بدین. یابدنهایی دست

 کهچنان ؛شاعرانه هم کافی نیست و تجربه و دانش و احاطه بر فنون شاعري نیز الزم است
هۀ شعر باید هم شایق بود هم یازیدن به دامن فرشتۀ الهام یا البراي دست«: گویدسجادي می

 ،داندتابی انسان میثالث، شعر را حاصل لحظات بی و اخوان 9 )70: 1382سجادي،.(»الیق
   .)206: 1371کاخی،(گرفته است که در پرتو شعور نبوت قراردر هنگامی

گرفتن شاعر هنگام سرایش، وجه الهامی شعر تابی انسان و در پرتو شعور نبوت قراراین بی
کنیم غالباً محصول یاد می» آن«حال، آنچه از آن با عنوان هربه .کندمی را به ذهن متبادر

اند از این این عاطفه است و شاعرانی که توانسته برانگیختگی حس و نیز زبان مناسب ارائه
ها و پسندهاي متعادل و اند که مقبول طبع ذوقمند شوند، آثاري پدید آوردهپیوند بهره

  .است متعارف
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کوتاه این سه دفتر که منِ ایرانی و شخصی شاعر را مایۀ شعرهايهاي بارز درونویژگی   
  : نمایاند، به شرح زیراستمی
توصیفات شاعر از مناظر دیدنی طبیعت ایران به طور خاص  )نظر به طبیعت ایران(

» رامسر«: که گاه از آنها نام برده، مانندحکایت از سفرهاي بسیار او دارد 
که معرفی کند؛ چنانمیو گاهی معرفی) 17:همان(» فومنات«)/ 16: الف/1388محمودي،(

به نظارة ماه / لتر لم داده/ کوه بردامن 10 .توجه استخوردر» لتر«و وصف منطقۀ بکر
اي قله. توجه استقابل» دماوند«کردن از قلۀ همچنین یاد ؛...)و18،64،104: ؛ نیز18:همان(

هاي نمادین یا آشکار الم اغلب شاعران گذشته و معاصر همواره به گونهکه نام آن درک
: ب/1388همان،(دماوند خاموش:/ گیردآغوشش آرام میدر/ فریاد باد: حضور داشته است

151(.  
هاي حضورِ نام هنرمندان معاصر در سایر رشته )کردن به نام و آثار هنرمندان دیگرنظر( 

این امر عالوه بر . تأمل استثیرگذارِ ایشان در کالم شاعر قابلهنري یا یادکردن از آثار تأ
دهد، پلی به سوي مفاهیم تأکیدي آن آثارِ که نمایی از تعلّقات عاطفی شاعر را نشان میآن

شب، : اي یا اعتراضی یا اعتقادي را در خود نهفته استزند که گاهی خاطرهمورد اشاره می
: الف/1388محمودي،(ماهصداي شجریان زیر نور/ تر استها یگانهبا درخت/ سکوت

زاده با صداي مؤذن/ کنیمصبح را پیدا می/ در آخر کوچۀ تاریک؛ )38و10
/ هاي باز و پرنیاز دشتدست؛ )81: الف/1388و160:؛ نیز159: ب/1388همان،(اردبیلی

کجا / دي رادیوان سع!/ مرغ عشق گوشۀ قفس)105: همان(الهۀ ناز بنان / شور دلبرانۀ زهره
  )60: 1389همان،(ام؟ جا گذاشته

نسبت من با «: گویداو دربارة ارتباطش با ادبیات می )نظر به اعتقادات دینی و آیینی( 
ادبیات، ادبیات دینی بوده و شاید اصالً دین موجب شد به ادبیات روي 

هاي که از شخصیت) ع(مثالً در توصیف حضرت ابوالفضل .)108: 1380درفشه،(»بیاورم
نسب  :گویدهاي مختلف بوده است میبرجستۀ دینی و همواره مورد توجه هنرمندان رشته

یا  )45: الف/1388محمودي، (ریزد به روي آب می/ دستی که آب را/ رساندبه دریا می
به تمنّاي : سروده است) ص(رسولهاي بسیاري که در بیان معجزة شقّ القمر حضرتقطعه

دو / ايبه اشاره/ چه ساده؛ )35:همان(شود ماه دوپاره می/ کند؛یآغوش باز م/ دست آشنا
همچنین نماهایی از نیایش و نماز در سخن ؛)45- 44، 36،37: همان؛ و نیز(شود ماه نیمه می

همچنین اشاره به  ؛)81: الف/1388و160:؛ نیز 159: ب/1388همان، : (او وجود دارد
غروب  ):ع(کشانیدن حضرت مسیح بر صلیب روایات و وقایع مهم تاریخی و دینی مانند



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

247

یا ؛ )56: ب/1388همان،(با تاج خاري از برف / اندها را به صلیب کشیدهکاج/ اول ژانویه
واهللا لدنیاکُم هذه فی «: اندکه در وصف دنیا فرموده) ع(امیر  اشاره به روایتی از حضرت

خدا سوگند که دنیاي شما در نزد من به (» عینی أهون من أراق خَنذیر فی ید مجذوم
/ باالخره استخوان خوك): ستتر از استخوان خوك در دست شخصی جذامی پست

  .)90: الف/1388همان، (پایان جذام زندگی / برخاك افکنده شد
که سخن او برانگیزاننده است و هر چیزي که حس راستین را برانگیزد و از خالصه آن  

  .ارجمند استکند، داالن خالقیت عبور
  

  گیرينتیجه. 3
مایه رغم وفاداري به ساختارِ هایکو و سن ریو، در درونکوتاه این سه دفتر علیشعرهاي

که ردپاي فرهنگ غنی چنان ؛از قیود تکرار و تقلید رهاشده و ماهیت ملی و ایرانی دارد
بر تنوع فراوان، مایۀ اشعار این سه دفتر عالوه درون. است روزگار معاصر در آنها مشهود

که مثالً سخن از طبیعت که در زمرة محتواي مأنوس هایکو تنیده است؛ چنانگاه درهم
گنجد، درهم ریو میمایه، ذیل سناست با مسایل انسانی یا اجتماعی که از نظر درون

از  ،هاي قطعه، شمول معنایی یافتهآمیخته و توانسته است با توجه به نمادین بودن واژه
  . ها بیرون بزندهاي منحصر به این قالبچوبچهار

سرسختی و لطافت، توأمان مفاهیمی آشکارا یا  ۀدر این مجموعه، حضور طبیعت با هم
هاي پر اوج و عروجی را بنا نهاده است؛ اجتماعیات او نمادین آفریده که در مجموع لحظه

ها و مراتب و عرصهنیز تلنگري به وجدان ساکن یا خفته است و براي افراد مختلف در 
  .طلبدهاي گوناگون، تعمقی دوباره میموقعیت

   
  هایاداشت

عقل  است این نظریه طوري وراي طورمعتقد او. عربی استترین دیدگاه عرفانی ابنوجود اساسیوحدت.1  
التوزیع، و المعرفه، دمشق، دارالتکوین للنشر: التصوف ورساله:ك.براي اطالعات بیشتر ر)(1378کاکایی،.(است

 بر درآمديویلیام،چیتیک،:م؛و نیز2002.ق1423بیروت دارالفکر،1،3،4،5فتوحات المکیه ج: و128،179ص. م2003
 )1389سوم،چاپ حکمت،جلیل پروین،تهران،ۀ ترجماسالمی، عرفانوتصوف

هجا  7هجا و سطر دوم  5 شود، سطراول و سوم هرکداممیهجایی که در سه سطر نوشته 17هایکو شعري است . 2 
حدود دو هزارسال پیش هایکو . رودکار میندرت بههاي کالمی در آن بههایکو نه وزن دارد و نه قافیه و آرایه. دارند

شد و معموال آن را شاعران به شیوه هجایی به نام تانکا بود که از دو بخش تشکیل می 31جزوي از یک فرم شعري 
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کوتاه و تانکا به معنی شعر. هجا 14هجا دارد و بخش دوم آن  17بخش نخست تانکا . سرودندپرسش و پاسخ می
هجایی تانکا مستقل شد و آن را  17تدریج بخش در قرن شانزدهم میالدي به. درمقابل چوکا به معنی شعربلند است

 .هاکایی یا هایکو نامیدند

تا پیش از انتشار . لو و پاشایی وارد ادبیات فارسی شدبه همت احمدشام) شعرژاپنی(هایکوي ژاپنی با ترجمۀ هایکو. 3
 - 1307(هایی از شعرژاپنی به قلم مترجمانی چون سهراب سپهرياین کتاب جدي و سودمند، جسته و گریخته ترجمه

البته خود سپهري با . شد که تأثیر چندانی درشعر ایران نداشتهایی نظیر سخن چاپ و منتشر  میدر مجله.)ش1359
هایی ازخود به یادگار هایکو نیز آشنایی با این نوع شعر،، دور انجام داده به تحقیقاتی که دربارة ادب خاورتوجه 

 /آب را گل نکنیم/ رودزن زیبایی آمد لب ) (ماه زخمی می شد/ درحوض نشست/ مادرم چاقو را: (گذاشته است
هاي شاعران دهه توان در سرودهنی از هایکو را میبا این همه تأثیرپذیري شاعران ایرا .)استروي زیبا دو برابر شده

اند، بیشتر مربوط به به این سو یافت؛ البته با این توضیح که نمایی که شاعران ایرانی از هایکو دیده و شناخته. ش1360
هاي بیژن جاللی درمجموعۀ روزانه ها، منصوراوجی در مجموعه. گرایی محض آن استفضاي بومی ژاپن و طبیعت

لنگرودي، فرشته ساري و بیش از همه کسرا عنقایی، هریک به نوعی تاه، مثل آه و شعرهایی به کوتاهی عمر، شمسکو
و به ابري شبیه کاج  /برالواري نشسته /کودك.(اندچشمی به هایکو داشته ۀهاي خویش، گوشدر برخی از سروده

 ) نامه ادب فارسیفرهنگ) (کسرا عنقایی( نگرد می

 از لحاظ ساختاري شبیه هایکو. استگذار آن بودهبنیان) ریوکاراي سن(ست کهعر ژاپنی هفده هجاییاي شگونه. 4
 . شودسه خطی نوشته می ست و معموالًا

که ها را چنانپسندند که واقعیتاند و چنین میها به درازگویی خوگر نیستند، استداللی نیستند و بیشتر شهوديژاپنی. 5
 kannagaraیا  kaminagara no michi ناگارانومیچیایشان به کامی . کنندیر عاطفی یا عقالنی بیانهیچ تفسهست، بی

 نکردن در آنها با تدبیرکردن چیزها به خواست خدایان و دخالتو این یعنی رها) 69: 1384شاملووپاشایی،.(»معتقدند
این اعتقاد را با تسلیم و رضا در فرهنگ عرفانی  پرسشی از چونی و چرایی امور و شاید بتوانانسانی و در نهایت بی

  .)66:همان(یکسان انگاشت 
است که هیچ زبانی غیر از زبان ژاپنی توانایی آن را ندارد که در هفده هجا هاوسمان مترجم آلمانی معتقدمانفرد.6

 .همان حرفی را بزند که شاعر ژاپنی در قالب هایکو بیان می کند

؛ اعراب به ) 98: 1387؛ ارسطو132: 1343افالطون،(؛ )16: 1336مجتبایی، : 493 - 484:د دومهومر در ایلیاد سرو. 7
است حصول جذبه در کوب نیز معتقد؛ زرین)101-96: 1392فضیلت،:( ل بودندئتابعه و ایرانیان به پري یا سروش قا

 .)87: 1383کوب،زرین(گردد ذهن و شعور هنرمند موجب ظهور الهام می

قول صاحب  تعریف شعراز ؛)223: 1391زرقانی،(کندپیوسته در رسایل مختلف شعر را صناعت معرفی میارسطو . 8
 )70: 1382سجادي،(؛ نیز نظامی عروضی براین باورست)196: 1387رازي،(المعجم
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» نیاید صواب سخن بر بدیهه«نظامی الهام را جلوتر از صناعت می داند اما معتقدست نباید به الهام اکتفا کرد زیرا . 9  
بلکه شاعر باید تالش کند تا آنچه را به او الهام شده، یا به کمال برساند یا بهتر از آن را به دست ) 258: 1388نظامی،(

کند به در اقبالنامه هم پس از اشاره به این که سروشی سراینده یاریگر هر شاعر است، بیان می )42:همان.(آورد
: ك.؛ براي اطالع بیشتر ازخاستگاه شعر ر11: 1389نظامی، . (بیات پرداخته استسرودن، و گاهی نیز به ویرایش ا

 )فضیلت و اسمعیلی

اي کوچک است و لتر روستایی جنگلی در منطقه ي جنّت رودبار از توابع رامسر و نیز در گویش محلی، نام پرنده.10
  .استین سه دفتر بسیار بدان اشاره شدهدر ا

  
  کتابنامه

 هاکتاب .الف

 .زوار: تهران. چاپ اول. یا مرگ یا تجدد). 1371.(شاءاهللاآجودانی، ما.1

 .امیرکبیر: تهران. ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب، چاپ ششم. فنّ شعر). 1387.(ارسطو. 2

 .بنگاه ترجمه و نشرکتاب: تهران. ترجمۀ محمود صناعی .پنج رساله، )1343.(افالطون. 3

: تهران. چاپ اول ).2دانشنامه ادب فارسی( فرهنگ نامه ادبی فارسی .)1376.(انوشه، حسن. 4
 . سازمان چاپ و انتشارات

 .سخن: تهران. چاپ اول. بوطیقاي کالسیک). 1391.(زرقانی، سیدمهدي.5

 .ثالث: تهران. )2ج (انداز شعر معاصر ایرانچشم .)1384.(  __________. 6

 .سخن: تهران. چاپ هفتم .آشنایی با نقد ادبی). 1383.(زرین کوب، عبدالحسین.7

: تهران. چاپ چهارم. هایکو  شعر ژاپنی از آغاز تا امروز، )1384. (پاشایی. و ع شاملو، احمد .8
 . چشمه

به تصحیح عالمه قزوینی و تصحیح  .المعجم فی معاییر اشعارالعجم). 1387.(شمس قیس رازي .9
 .زوار: تهران. چاپ اول. مدرس رضوي

چاپ . )مجموعه گفتگوهاي مهدي اخوان ثالث(بیدار صداي حیرت) 1371.(کاخی، مرتضی .10
 .تهران. اول

 .بنگاه نشراندیشه: تهران .هنرشاعري). 1336.(مجتبایی، فتح اهللا.11

: تهران.چاپ اول. دفتر اول. داراسترؤیاي درخت ریشه). الف/1388.(محمودي، سهیل.12
 .ثالث

  .ثالث: تهران. چاپ اول.دفتردوم. بهار ادامۀپیراهن توست). ب/1388.(________.13
  .ثالث: تهران.چاپ اول. دفتر سوم .حاال هردو تنهاییم). 1389.(________.14
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. به تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي. شرفنامه )الف/1388. (نظامی، الیاس بن یوسف.150
 .زوار: تهران. چاپ دوم

چاپ . دستگردي به تصحیح و حواشی حسن وحید. مخزن االسرار). ب/1388(.________.16
 .زوار:تهران. دوم

. چاپ دوم. به تصحیح و حواشی حسن وحیددستگردي. اقبالنامه ).1389( ._________.17
 .زوار: تهران

    هامقاله. ب
 .189 -182، صص 4شماره. گوهران.»هنرشعر«). 1383.(احمدي، حمید.18
گلستان .»قرآن است گرایی براساسهنر بزرگ ادبیات دینی فرم«). 1380.(درفشه، لعیا. 19

 .108شماره .قرآن

 -70، صص 33شماره. شعر .»شعرجوششی و شعرکوششی«). 1382.(سجادي، سیدمحمود. 20
73. 
تأملی در دیدگاه هاي نظامی دربارة جوهر و « ). 1392.(اسماعیلی یاسینو  فضیلت، محمود. 21

. 3دورة. )تهرانادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  ةدانشکد(ادب فارسی .»خاستگاه شعر
 .110 – 91، صص 11پیاپی.1شمارة

نظریۀ وحدت وجود و برهانی بودن آن از دیدگاه ابن عربی و « )1378.(کاکایی، قاسم.21
 .77 -55صص  .شیراز. 1پیاپی. شماره اول. دینی دانشگاه شیراز ۀاندیش ۀفصلنام .»مالصدرا

. شهریورماه 4 .روزنامۀ قانون. »ستهاو گوي تمدنشعرابزار گفت«). 1394.(نوربخش، نیما. 22
 .583شماره

  
  
  
  
  


