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Abstract 

1. Introduction  

Kiumars Monshizadeh is one of the great and famous poets of 

contemporary Iran, many lyrical themes can be found in his poems. 

He studied philosophy, mathematics, physics and law. Mostly known 

as the founder of mathematical poetry. He is one of the few 

contemporary poets who was able to make a tremendous impact on 

the current of contemporary literature with only two books of poetry, 

in a way that he became the inventor of two types or branches in 

poetry namely Nimai and Post-Nimai poetry: one is "math poetry" and 

the other is "color poetry"; his creative and artistic work is not only 

related to poetry, but also in the field of press satire, which has never 

existed before in the history of our journalism. Monshizadeh can be 

also considered a pioneer and trend-setter herein.  
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2. Methodology  

In this study, it is tried to investigate Monshizadeh’s poetry and 

thought from the point of view of stylistics, especially the intellectual 

stylistics, with descriptive-analytical method and library study tools 

for answering the following questions:  

What are the most important stylistic features of Monshizadeh and 

in particular, what are the intellectual thoughts behind his poetry? 

3. Discussion   

Various themes are covered in Monshizadeh’s poetry as scientific 

terms (mathematical, philosophical, etc.), life, death, longing, 

complaint, love, nihilism, social pains, humor and etc. 

3- 1. Mathematical terms 

Kiumars Monshizadeh invented "math poetry" in the late forties 

and wrote controversial and interesting poems using numbers, 

mathematical concepts and physical formulas. Often, in cases where 

mathematical concepts appear in Monshizadeh’s poetry, the text of the 

poem is made with the help of these concepts, and it is logical to draw 

conclusions from its premises. Mathematical, astronomical and even 

chemical and physical concepts are colored and the mathematical 

coherence of the arguments is supported, but there are also cases 

where these expressive concepts find their way into the text of the 

poem by accident and completely find the aspect of mathematical and 

physical reasoning. 

3- 2. Nihilism or nothingness  

In Monshizadeh’s poetry, the poet’s nihilistic tendency and 

absurdity is visible. He is a nihilist poet expressing the events of the 

world and his life from the perspective of a melancholic person who 

does not care about the values of the ordinary people. According to 

Shams Langroudi (2005(, “Kiumars Monshizadeh is a nihilist poet 

who does not take anything, not even poetry, seriously” (p. 477). 

3- 3. Satire  

One of the obvious tendencies of Monshizadeh’s poetry is his 

socio-political satirical view of the world and the surrounding. His 

poetry is associated with the special language of him, viewpoint and 
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his characteristic sarcasm, and this feature has given some of his 

works a unique identity. He looks at many phenomena from a 

humorous perspective and this satirical look has a strong and effective 

presence in most of his works. 

Monshizadeh’s poem "The history of history" or "The geography 

of history" is perhaps his most important and complete poem in terms 

of the poet’s satirical view. 

3- 4. Eqtefa and Analogy  

Monshizadeh has followed some verses of the great poets, such as 

Hafez, in his poems and quoted from his poetry as well as Emad 

Khorasani.  

3- 5. Complaint 

In his poems, Monshizadeh has complained about the misfortunes 

of the times and the pain of being alone, being away from the 

homeland and immigration, trying to fight against the times to save 

himself. He compared living to a gambling game, the result of which 

is losing, burning, and building. 

3- 6. Enologies or Khamriyat 

A part of Monshizadeh's poetry includes Khamriyat. Sometimes 

this poet has likened the lover's red lips to saffron wine in Venice, and 

by using simile, he has compared the lover's eyes to the wineglass and 

the look to wine, also giving a special beauty to his poem with the 

help of analogy. In a verse, through the use of exaggeration, the poet 

has expressed his excessive drunkenness in such a way that he says, "I 

am not even able to see God because of drunkenness." 

3- 7. Eulogy  

Monshizadeh wrote a eulogy on the death of Forough Farrokhzad 

and also mentioned in verses the death of poet, journalist and writer 

Khosrow Golsorkhi, who was executed by the court order because of 

his Marxist and revolutionary beliefs. 

3- 8. Islamic thoughts  

Islamic thoughts are manifest in Monshizadeh’s poetry, in his 

assurances from the verses of the Quran, his historical and religious 

allusions also.  
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3- 9. Description 

Part of Monshizadeh’s poems contain descriptions. There are three 

types of descriptions: imaginary descriptions, symbolic descriptions, 

and real descriptions. The poet, especially in his real descriptions, by 

using the art of recognition, simile, intellectual analogy with sense, 

repetition, has touched descriptions and images of beauty in his poetry 

which an example of that and the unique imagery is in the poem called 

"The galaxy of color". 

He believes that some words are associated with colors for us; for 

example, the word snow is associated with whiteness, but some other 

words are in the word of the color itself. Like Sepidar, which transmits 

whiteness to us through the ear, and Sabzqaba also transmits green 

color. With the use of color, the images of the poem are colored, and 

imagery has a very significant status in poetry. Monshizadeh has 

created color images with the help of the modality of colors and the 

chromaticity of modes. 

4. Conclusion  

The results of the present study show that Monshizadeh’s poem is a 

lyrical poem containing descriptions, complaints, rumors, humor and 

the social and political issues. One of the prominent tendencies of his 

poetry is his socio-political satirical view of the world and its 

surrounding, most of his poems have strong and attractive streaks of 

critical humor or satirical humor. 

In the poems of Kiumars Monshizadeh, who is known as the 

inventor of mathematical poetry and color poetry, mathematical terms, 

colors, humor, absurdism, and nihilism are abundantly seen in Nimai 

and Post-Nimai poetry. He expresses the vision of a melancholic 

person who does not care about the values of ordinary people. 

One of the prominent trends in Monshizadeh’s poetry is his socio-

political satirical view of the world and its surrounding which is 

mentioned earlier. Most of his poems have strong and attractive 

streaks of critical humor or satirical humor. Even in everyday 

conversations, humor is an integral part of the life of his poems. 
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 (زادهیمنش ومرثی)کیاضیشاعر ر دیبر افکار و عقا یتأمل
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                                                                               چکیده  

شخصی و  ؛ یکی سبکدروبرو هستی متفاوت ، با دو رویکردیک شاعر در بررسی سبک شعر

سبک به  نوعیبه دص خاص در شعر خوتشخّ کارگیریبهمیان شاعر با  دیگری سبک دوره. در این

زاده، از شاعران منشی یومرثک .سازدرسد که شاعر را از دیگر شاعران متمایز میشخصی می

 یشناسند. ویم یاضیگذار شعر راو را با عنوان بنیان یشتراست که ب یرانبزرگ و مطرح معاصر ا

 کردهتحصیل یرانفرانسه و ا یکا،آمر یو حقوق در کشورها یزیکف یاضی،فلسفه، ر یهادر رشته

عۀ تحلیلی و با ابزار مطال -با روش توصیفی درصدد آن استاین پژوهش نگارنده در است. 

 نتایج شناسی فکری بپردازد.زاده از دیدگاه سبکیمنش ۀبه بررسی شعر و اندیشای کتابخانه

، وصف، غناییانند اشعار های فکری ممایهزاده دارای بنیدهد که شعر منشنشان میپژوهش 

و  یهیلیسمافکار ن یاضی،اصطالحات ر یاسی،سمسائل  ی،طنز اجتماع یات،خمر ییه،شکوا
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او  یاسیس -یاجتماع یزنگاه طنزآم ،زادهیبارز شعر منش هاییشگرا از ، همچنینگرایی استپوچ

 یا ی،تقاداز طنز ان یتند و جذاب یهارگه یشاست، اغلب شعرها یرامونپ یایبه جهان و دن

 .طنازانه دارند یطبعشوخ

 .یفکر یهاشهیاند ،یاضیشعر ر ،یسبک شعر زاده،یمنشهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

های ادبی است که از دیرباز در میراث مکتوب ادب فارسی ادب غنایی، یکی از گونه

که بیان  های گوناگون داشته استجایگاهی شایسته و در آثار منظوم و منثور فارسی، جلوه

ها، ها، رنجنرم و لطیف عواطف و احساسات شخصی شاعر است و به عشق، دوستی

موضوع پردازد. کند با شور و حرارت میها و هر چه روح آدمی را متأثر مینامرادی

این  .ای دارداحساسات و عواطف در مطالعات علوم انسانی بخصوص ادبیات جایگاه ویژه

های غزل، گالیه، مدح و تغزل در قالب الشکوی،مناجات، بثصورت مرثیه، گونۀ ادبی به

شعر غنایی انواع این احوال و » مثنوی، رباعی، دوبیتی و حتی قصیده سروده شده است.

دارد، وصف، یماحساسات است که اغراض شعر را چنانکه نزد قدما معمول بوده است بیان 

درج کرد.  توانمیکلی شعر غنایی مدح، رثاء، فخر و... انواعی که همه را تحت عنوان 

 (.1۴۴: 1۳۷9کوب، ینزر)

 بیان مسئله. 1-1

شاعران و  یخود دارا یخیبا قدمت تار یرفتجنوب استان کرمان، باألخص شهرستان ج

و آثارشان را  یکامل و جامع که بتوان زندگ یاثر تاکنوناست که  یاریبس یشمنداناند

ترین روش جامعه است و مهم یایگو ی،ارسو زبان ف یاتوجود ندارد. ادب ،ثبت کند

 یرانیادب ا ۀآن ملت است. در گستر یاتمطالعه در ادب ملت،های با افکار و اندیشه ییآشنا

را در اشعار  یپردازی خاصکه هنر و قدرت صحنه یادکردتوان می یاز شاعران بزرگ

ربط و نسبت  رانیانیما ا ۀهم یو جمع یفرد ّیتنوعی با هواند که بهبرده کاربه یشخو

 یۀزاده سبب شد تا با ارامنشی یومرثک ییداشته است. ضرورت شناخت شعر و توانا
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۲۴8 

ی از مظاهر فرهنگ عموم یکیعنوان ها پرداخته تا بهآن یفاز اشعارش به توص یهاینمونه

 .فراهم گردد یاتادب یموجبات دوام و بقا

ی از مضامین غنایی را رایتوان بسزاده از آن دسته شاعرانی است که میکیومرث منشی

 ۀندگان ایران در دهسشاعر و طنزپرداز معاصر از کانون نوی وی .در اشعارش جستجو کرد

استاد سابق کرسی هنرشناسی دانشگاه مونپولیه فرانسه و پدر شعر ریاضی  پنجاه،و  چهل

 اوت است.متفبه جهان نسبت دید او  ۀزاده شاعری متفاوت است و زاویایران است. منشی

 نکرده است.جدی ، نگاه حتی شعرش چیزیچهیلیسمی دارد و به هینهای اندیشه شاعر

عۀ تحلیلی و با ابزار مطال -با روش توصیفی درصدد آن استاین پژوهش نگارنده در 

و به شناسی فکری بپردازد زاده از دیدگاه سبکیمنش ۀبه بررسی شعر و اندیشای کتابخانه

زاده چیست؟ و سبک های فکری شعر منشیترین اندیشهدهد که مهمها پاسخ این پرسش

 باشد؟شعری او چگونه می

 . پیشینه تحقیق 2-1

 اشاره که طوراست و همان پرداختهزاده یمنش یومرثکاشعار  بررسی به پژوهش این

، زادهدر شعر منشی کاربرد ریاضیو ریاضی سبک شعر  یبررسدر رابطه با  تاکنون شد،

 شده در این خصوص انجام که است پژوهشی اوّلین صورت نگرفته و مقالۀ حاضر، تحقیقی

 است.

شود؛ این است که تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر می

بنابراین ؛ زاده صورت نگرفته استهای کیومرث منشیبا بررسی اندیشه و افکار و سروده

 گیرد و نوآورانه است.اولین بار صورت میتحقیق حاضر در این زمینه برای 

 تحقیق . روش3-1

 کاربرد ریاضیو ریاضی سبک شعر  یبررسدر رابطه با  تاکنون شد، اشاره که طورهمان

در این  که است پژوهشی اوّلین ، تحقیقی صورت نگرفته و مقالۀ حاضر،زادهدر شعر منشی

 است. شده خصوص انجام
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  اهمیت و ضرورت تحقیق. 4-1

دبیات در منطقه جیرفت ریشه در تاریخ و روزگاران کهن آن منطقه دارد و سالیان ا

متمادی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده است که اگر مکتوب نشود بدون تردید 

روزی از بین خواهند رفت. هر ایرانی وطن پرست باید نگهبان ادبیات منطقه و شاعران آن 

های آن گردآوری و خود باشد که یکی از بهترین راه حلبه عنوان مفاخر فرهنگی دیار 

زاده ثبت زندگی و آثار شاعران است. ضرورت شناخت شعر و توانایی کیومرث منشی

)شاعررنگ و هندسه( سبب شد تا با ثبت زندگینامه شاعر و تحلیل اشعارش گامی در جهت 

 ارتقای فرهنگ و ادبیات آن خطه برداشته شود.

 

 و بررسی . بحث2

زاده در ابتدا همچون بسیاری از شاعران پیشگام و جریان ساز معاصر به کیومرث منشی

های ها شعر کالسیک سرود و در این سرودهمطالعه در شعر سنتی ایران پرداخته و تا مدت

اما ؛ کالسیک خود سعی کرده تا حد امکان از کلمات امروزی و حتی عامیانه استفاده کند

ترین و عنوان مهمزاده را در کنار احمد شاملو بهمدرن باید منشیهای شعر در میان سبک

 حساب آورد.به ترین شاعران سبک شعری منثورپیشگام

 تأثیری شعر، کتاب دو با تنها توانست است که معاصر شاعران معدود از یکی زادهمنشی

 شاخه یا گونه وکنندۀ د ابداع عنوانبه که طوریبه بگذارد. معاصر ادبیات جریان بر شگرف

 و کرد ابداع را آن چهل دهه اواخر در که ریاضی شعر یکی پسانیمایی و نیمایی شعر در

 و شودنمی شعر به محدود کیومرث هنری و خالقه کار اما؛ شد شناخته رنگی دیگر، شعر

، نداشته است سابقه ما ینگارروزنامه تاریخ در آن از پیش که مطبوعاتی زمینۀ طنز در

 برشمرد. ساز جریان و پیشگام توانمی را دهزامنشی

 «خوشه»مجلۀ  در شاملواحمد  با و توفیق در روزنامۀپور اسدی بیژن با پنجاه دهۀ در وی

 به کیهان روزنامه در او یزطنزآم اجتماعی -سیاسی هاینوشته این بعدها و داشت همکاری



 

  1۴۰1 ، 1۴ شمارۀ ، 1۲ دورۀ ،یرانیا مطالعات مجلۀ
 

۲5۰ 

 بزرگ طنزپردازان از بسیاری رآثا بر و کرد پیدا یزیاد خوانندگانو  درآمد تحریر رشته

 تا روبرو از» عنوان با کتابی در و شد آوریجمع بعدها زادههای منشینوشته گذاشت. تأثیر

 و مطبوعاتی هایمصاحبه به مربوط های اودیگر فعالیت زمینۀ و رسید چاپ به «شالق

 ترینجنجالی بعضاً و ترینخاص، ترینشیرین گفتگوها این که باشدمی زادهمنشی پرتعداد

، «حافظ حافظ» هایکتاب زادهمنشی از باشد.می مطبوعاتی هایمصاحبه میان در هانمونه

 سرخ ساعت»، «شالق با روبرو از»، «سفید از قرمزتر»، «یدهپررنگ مالیخولیایی مرد سفرنامه»

 گوناگونی مضامین زادهمنشی کیومرث شعرهای در است. رسیده چاپ به «۲5 ساعت در

، عشق، شکوائیه، حسرت، مرگ، زندگی و...( فلسفی، علمی)ریاضی ون اصطالحاتهمچ

 به کار رفته است. ...و طنز و اجتماعی دردهای، انگارییستن

 . اصطالحات ریاضی1-2

را در اواخر دهۀ چهل ابداع کرد و با استفاده از « شعر ریاضی»زاده کیومرث منشی

 توجهجالبیز و انگبحثی شعرهایی سرود که ی فیزیکهافرمولاعداد، مفاهیم ریاضی و 

 :«سرنوشت در کهکشان خانم گیسو دراز»مانند شعر ؛ هستند

نهایت است یب /داند جذر صفریمچه کسی  /و تثلیث زاویه را /رها کن تربیع دایره را»

 «یا صفر

 (۲۰۷: 1۳95زاده، )منشی                  

 در شعر:یا 

گویم/ من از صفر مطلق، کارآیی سال صفر با تو سخن میمن از «/ خدا در سال صفر» 

 «گویمجذر صفر و مجذور صفر با تو سخن می منفی/

 (1۰۲همان، ) 

 :«سقوط افقی»و در شعر 
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۲51 

ماند یمای یرهداگردد/ و به گردد/ برگرد خودش مییمای که برگرد خودش یرهدا»

داری که در مدار دنباله ۀستارگریزد/ یمگریزد/ که در خودش یمکه از خودش کمی 

 «شودیشه دارد از لبۀ خودش پرت میچرخد/ همبیضی می

 (19۷همان، ) 

تا حدود ای کنی/ در حالی که چرخش هیچ صفحهاهمال می 8و  ۷تا کی در تساوی »

 «دو قائمه مشکل نبوده است

 (19همان، ) 

کنم، به این دلیل ام ریاضیات را به شعر نزدیک گوید: اینکه سعی کردهزاده میمنشی

 مقوالتی هستند که به آدم بیکار و فارغ از امور دنیوی مربوط هستند. هاآنبوده که هر دو 

ترجمه شعر معاصر به  .کندهرچه جهانی باشد بهتر است و مخاطب بیشتری نیز پیدا می شعر

م های دیگر است. چون مترجتر از ترجمه شعر حافظ به زبانهای دیگر خیلی راحتزبان

 راحتی کلمات و تعبیرات حافظ را ترجمه کند.تواند بهفرانسوی یا انگلیسی نمی

 باشد. اینکه من« میخانه»تواند ترجمه درست و کاملی از نمی« بار»عنوان نمونه به

گویم شعر باید بنیان ریاضی داشته باشد یک علتش این است که ریاضی زبان جهانی می 

چند زبان خواندم، درست و کامل متوجه نشدم. چون شاعر است. من هایکوی ژاپنی را به 

مقاصد زیادی دارد، اما برای من نیلوفر تنها یک گل است. شعر اگر « نیلوفر»ژاپنی از کلمه 

دانند شناسد و همه میجای دنیا قواعد و اصول آن را می در همهجنبه ریاضی داشته باشد، 

 مثالً عدد اول چیست.

عر ریاضی ایران، در رابطه با شعر و ریاضیات: شعر و ریاضی هر زاده، پدر شنظر منشی

کنند منطقی هستند، دو دستاورد ذهن انسان هستند و هر دو برخالف نظر عوام که تصور می

 منطقی نیستند.
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۲5۲ 

های عالی ریاضی، غالباً یاب نیست. او به دلیل واجد بودن آموزشزاده آسانشعر منشی»

)دستغیب، « آسانی دریافت.دیشد و این چیزی نیست که بتوان بهانهای ریاضی میبا مفهوم

1۳91 :1۳۶۳) 

صورت شده و گاه بههای ریاضی و نجومی در متن شعر بافتهزاده آگاهیدر اشعار منشی

 استداللی ریاضی و منطقی تجلی کرده است:

 /آندر کنند. سالی که های مثلث از تهمت در قائمه بودن/ ابراز خستگی میزاویه»

نهایت است/ دیگر یبکارمایه/ کار/ کارآیی/ برابر صفر است. جایی که سخن از صفر تا 

های خود/ برگرد مرکز خود/ چه تفاوت؟ دایره در اثبات تساوی شعاع ۶و  ۳۶و  ۶۶میان 

 «توان شعاع دایره را به پیروی از یکدیگر/ محکوم کرد؟خم مانده است/ تا کی می

 (۴5:1۳95زاده، )منشی

دهد، متن شعر با زاده چهره نشان میالباً در مواردی که مفاهیم ریاضی در شعر منشیغ

های گیری از مقدمات آن، منطقی است. مفهومشود و نتیجهکمک همین مفاهیم ساخته می

ها وار استداللشود و انسجام ریاضیریاضی و نجومی و حتی شیمیایی و فیزیکی رنگین می

واردی نیز هست که این مفاهیم گویا برحسب تصادف در متن شعر اما م؛ کندرا تعهد می

 کند.یابد و کامالً جنبۀ استدالل ریاضی و فیزیکی پیدا میراه می

( پهلو 2E = MCو  2E = MVکند. )آیی/ و کار/ آبیت/ کارمایه را/ بیکار میآبی می»

 «شودجانب صفر ختم میبه 2E = MCزند و می

 (۲5۴همان، )

ناچار این قسم شعر ویژه محفل ما کامالً با شعری طرفه رویاروییم. به»وارد در این م

 (.1۳۶5: 1۳91)دستغیب، « یلسوفان.ی فمشغولدلگزیدگان خواهد بود. مایه 
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۲5۳ 

 انگارییستن. نیهیلیسم یا 2-2

انگاری نوعی فلسفه شک یا تردید گرایی است که در روسیه سده یستنیا « نیهیلیسم»

به معنی هیچ یا نیست « nihil»این اصطالح که از واژه التین نیهیل »آمد.  نوزدهم به وجود

nothing  ی درباره وسطقرونریشه گرفته شده است، اصطالح قدیمی است که در

ی است افلسفهانگاری یستنرفته است. اساساً یمگروهی از مبتدعه یا نوآوران دینی به کار 

کرده است و در عوض از نفع گرایی و  که نفی همه اشکال زیبا گرایی را عرضه

از  شدتبهینی ایشان بجهانانگاران و یستنتفکر  طرز یی علمی دفاع کرده است.گراعقل

طور خالصه های مردان بزرگ هنری باکِل، چارلز داروین متأثر شده بود. بهآثار و اندیشه

 ۷8)حلبی،  «بوده است نیهلیزم یک عصیان روشنفکرانه، عاطفی و عمیقاً مکتبی فردگرایانه

– ۷9) 

 (۲۶۴: 1۳95زاده، تواند شقاوت باشد زندگی )منشیشقاوت/ تا کجا می -

پیش او دنیا به غیر از رنگ دیگر هیچ بود/ هیچ بود و هیچ بود و هیچ بود / هیچ/  -

 های انسانی انسان/ هیچ بود.هیچا/ هیچ/ هیچا/ هیچ بود/ پیش او انسان و ارزش

 (۲۲8همان، )

 (۲۰1همان، ) کنیم.ا آمدن اشتباهی است / که اول میبه دنی -

رنجی به نام عمر/ عمری به نام کینه/ مردی برای خوردن افسوس/ مردی برای رنج  -

 (۲9۰همان، ) تر از / نقش زندگی / این است زندگی.یبعجبردن و دادن مردی 

 همان،) کس/ ارزش دوست داشتن را.یچههیچ راهی ارزش رفتن را ندارد / و  -

۲۰5) 

 معنی.یبمعنی / و یبپلشت/ پلشت/ دنیا پلشتی پوچی ست / یا / پوچی پلشتی /  -

 (۲۰۳همان، )
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۲5۴ 

 ماند.یمتواند بد باشد دنیایی که / به دنیا ماند / و تا کجا مییمدنیا در بدی به دنیا  -

 (199همان، )

 فهمیدی:/ زندگی محبس بی دیواری ست/ و تو محکوم به حبس ابدی.یمکاش  -

 (1۴۶ن، هما)

 طی  هاسالتفاوت زیر لب خندید و گفت / زندگانی قصۀ پشت در است/ یب -

بینیم عجب/ یمگردد ولی / تازه در آن لحظه یبازمشود در انتظار/ ناگهان در می

 (15۷همان، ) انتظار ما عجب بیهوده بودی.

گذرد/ زندگی چیست/ زندگی زندگی، زوزۀ غمگین سگی ست/ که از شب می -

 (۳۰۶همان، ) کند.ست / که ابلهی / آن را تکرار میاتفاقی 

زاده پس از چاپ چند غزل و شعر نیمایی در نیمه اول دهه چهل، به کیومرث منشی»

رساند که اگرچه تحت آورد و در مدت کوتاهی اشعاری به چاپ میشعر منثور روی می

اری ساده، طنزآمیز، نمود، اشعانگیز میتأثیر جریان موج نو بود، کامالً بدیع و شگفت

حال ها و ریاضیات، اشعاری که درعینبار و سرشار از کنایات و تلمیحات و افسانهاندوه

چیز، حتی شعر را جدی یچهزاده شاعری نیهیلیست است که داد. کیومرث منشینشان می

 (۴۷۷: 1۳8۴)شمس لنگرودی،  «گیرد.ینم

اتاق شماره  /بیمارستان نجمیه  /و ابرهای آبی  /زمستانی لبریز از بادهای سرخ »

 /ی میان گیلکی و زندیالهجهبا  /از مردم محال موازی  /توز مبارزینهکرزّ از  /وششیس

مردی، مردی، مردی با تنها دستی که  /مردی بدون پای چپ /مردی بدون دست راست 

با ذهنی  /تنهابا دستی  /مردی رها شده در گردباد رنج /النه کرده بود /سرطان  /تازه در آن

همپای دلهرۀ پول تخت و دارو و  /در فکر از دست دادن تنها دست /مشوش و درهم 

ای ینهکبا  /با حرص زنده ماندن و ماندن  /مردی میان کشمکش مرگ و زندگی /درمان

 /ی جیرفتاقهوهی هانخلدر زیر  /ی منحنی دوّارهاخوابی هاشب /پایانیبسیاه و تشنه و 
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جایی که  /ی ستارفتهقصۀ از یاد  /آنجا که عمر /ن سدر و اشتر و نارنگیجیرفت، سرزمی

 «ی ستابربادرفتهگندم  /عمر 

 (۲9۳ – 98: 1۳95زاده، )منشی 

 . طنز3-2

سیاسی او به جهان و دنیای  –یز اجتماعی طنزآمزاده نگاه از گرایش بارز شعر منشی»

ی طنازانه طبعشوخاز طنز انتقادی یا ی تند و جذابی هارگهپیرامون است، اغلب شعرهایش 

های ویژه او یطنازو  دارد. شعر او که شعری نو و مدرن است، با زبان و نگاهی خاص

 برخوردار کرده است. فردمنحصربههمراه است و این نکته، برخی از آثارش را از هویتی 

ازانه در بیشتر آثار او نگرد و این نگاه طنیمها از روزنه طنز یدهپدزاده به بسیاری از یمنش

شعر  پرآوازهیاد عمران صالحی، طنزپرداز زندهدارد،  اثرگذارو  پررنگحضوری 

ین شعرهای طنز دوران معاصر تردرخشانزاده را یکی از منشی« ی بی خرماهادست»

 )سایت طنز و کاریکاتور(« دانست.یم

ی سوبهو  ا بریدیم /ی ما/ کوتاه بود/ و خرماها/ بر نخیل/ ما دست خود رهادست» -

خرماها پرتاب کردیم/ خرما / فراوان / بر زمین ریخت/ ولی ما دیگر / دست / 

 (۷۴: 1۳95زاده، منشی) نداشتیم.

یی و گراپوچببینیم که با  روروبهشاید در نگاه نخست به این شعر، خود را با شاعری »

درآورده است؛ اما در پس اش، نگرش اندوهناکی را با تحسر تمام به نگارش انگارییچه

بینیم که طنزی محکم و اثرگذار را پدید آورده، یز، نگاهی رندانه میانگغماین ظاهر 

 )سایت طنز و کاریکاتور(« اگرچه تلخ

یژه برای طنزنویسان، اگرچه بسیاری وبه، اندتأملقابلو شعرهای او بسیار  هانوشته»

که تا حدود زیادی هم  –دانند سوم کلمه نمیزاده را طنزنویس به معنای معمول و مرمنشی

بینیم که اغلب آثار او را یماما اگر کمی دقت و تأمل به خرج دهیم،  – هاستآنحق با 
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توان با جرأت و جسارت طنز نامید. طنزی متفاوت که صد البته قصد خنداندن مخاطب می

 (1۲5: 1۳8۷)موسوی، « عام را ندارد.

بش بی دیواری است/ و تو محکوم به حبس ابدی / و فهمیدی/ زندگی محیمکاش »

فهمیدی/ دوستی یمعدالت ستم معتدلی است / که درون رگ قانون جاری است/ کاش 

آش دهن سوزی نیست/ عشق بازار متاع جنسی است/ آرزو گور جوانمردان است/ مرده از 

 « زنده/ همیشه/ هر آن/ در جهان بیشتر است.

 (.1۰۲: 1۳95زاده، )منشی

شویم، طنزی که حتی در یمزاده با طنز مواجه در همان نخستین برخورد با آثار منشی»

یده، پررنگی کم شمار او هم حضور دارد: سفرنامه مرد مالیخولیایی هاکتابی گذارنام

و در عنوان  ، صفر در منقار کالغ زرد بی آسمان۲5از سفید، ساعت سرخ در ساعت  قرمزتر

حاصل، سقوط افقی، طبقه صفر، عدالت ظلم، یبتاریخ، حاصل عمر شعرهای او: جغرافیای 

های کوتاه، آزادی در پناه قفس و... یکی از شگردهایی که این عناوین را یبلندپرواز

ای که در کنار یوهشزاده از پارادوکس و متناقض نماست؛ یری منشیگبهرهطنزآمیز ساخته، 

 سایت طنز و کاریکاتور(«)کند.طنزآمیز می های نوآورانه، شعرهای او رازداییییآشنا

از مجموعه « آویزدیممردی که خورشید را به دار »زدایی در شعر ییآشنای از انمونه

 :«قرمزتر از سفید»شعر 

کند/ مردی به انتقام خون با نور خود/ هزاران ستاره را / خاموش می هرروزخورشید »

آویزد/ تا یمکند در شرق آسمان به دار هزاران ستاره که برگردن خورشید سنگینی می

دارد/ و ینمدشمنان ستاره بدانند/ در زمین مرد شاعری هست/ که آفتاب ظالم را / دوست 

 «کندیی آفتابگردان را پر میهرجای هاگل

 (۶۷، 1۳95زاده، منشی) 
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۲5۷ 

خاموش کردن ستاره در بیت فوق به خاطر طلوع خورشید، آشنازدایی است که شاعر 

 کاربرده است.ف سنن ادبی بهبرخال

کند/ همیشه منقار مرغ ماهیخوار / از عمر دست دراز مرگ/ سرو بلند را / دراز می -

 (۲۲ماهی درازتر است. )همان، 

زاده یی است که منشیآشنازداکند، نوعی دست دراز مرگ سرو بلند را دراز می -

 است. کاربردهبه

یز است/ که تأسف انگغمندان شود/ و این چدر دانشگاه عشق قسطی تلقی می -

گذارد/ نویسنده از ینمها/ تخم شنبهخروسی/ که یک بر حالخواهران مقدس 

 (.۶۷)همان: « را / دریاب. هاخانهکتابخواننده بیشتر است/ آه اسکندر!/ 

 شنبه تخم نگذاردن، آشنازدایی است.و روز یک تخم گذاردن خروس

زاده، شاید به لحاظ نگاه طنزآورانه شاعر، منشی« یخیا جغرافیای تار« تاریخ تاریخ»شعر »

ی هاآدمین شعر او باشد. او در این شعر بلند، نگاهی رندانه به تاریخ و ترکاملترین و مهم

و  نامصاحبگیرد و برای افرادی که ینمهایش را جدی یتشخصتاریخی دارد. او تاریخ و 

تاریخ ثبت شده است، هرگز ارزشی متعصبانه  به هر دلیلی در ورسمشاناسمو  اندبودهمقام 

 )سایت طنز و کاریکاتور(« ی به پرسش مردگان ندارد.اعالقهقائل نیست و هیچ 

از شوخی است و این جمله را در طول شعر  تروشنگشوخگوید: تاریخ، یمزاده منشی

 کند.بارها تکرار می« تاریخ تاریخ»

گر دماغ کلئوپاترا/ شکل دماغ نرون از شوخی ست/ آیا ا تروشنگشوختاریخ،  -

 (11۳: 1۳95زاده، )منشی بود/ امروزه نقشۀ جغرافیای مصر/ شکل دگر نبود؟

زدایی ییآشناهای تاریخی هم یتشخصیز، از تاریخ و طنزآماو در این نگاه و بیان 

 کند، چون رندانه معتقد است:می
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۲58 

تاریخ را /  /آموزتدساز شوخی ست / خیل مورخان کودن  تروشنگشوختاریخ،  -

 (1۲1)همان، « دروغ نوشتند/ زیرا علیق شان / عمری حواله به اصطبل شاه بود.

اعتنا نیست و از کارگیری شگردهای زبانی، بیها و بهاگرچه او به استفاده از آرایه»

گیری برد و این گاهی به شکلها و... در نوشتن شعرهایش بهره میآراییها و واججناس

زاده در معنا و محتواست که اتفاق کند، اما طنز کیومرث منشیاشعار او کمک می طنز در

دارد یمواسازد که مخاطب را به فکر های طنزآمیز را چنان میافتد. او فضاها و موقعیتمی

)سایت طنز و « ی خطوط شعرهایش مضمون به طنز آمیخته را دریابد.الالبهتا بتواند از 

 کاریکاتور(

 «ریخ تاریختا»شعر 

بار/ دو بار/ هفت بار/ نه هفده بار/ آه ای کبودی سلطان من! / لشکرکشی / یک»

ی هیچ/ در امتداد فکر یک دماغ خیاالتی/ سوبهی ریخته/ در راه صاف کردن راهی هاخون

توان گذشت که محمود غزنوی/ از یک نظر/ یک چهره مشعشع اما، ولی، ولی/ از حق نمی

ه اولین کسی ست که در تاریخ/ جانانه خورد حق مؤلف را / )وقتی تاریخی ست/ زیرا ک

که جای طال، نقره داد به فردوسی(/ فردوسی، ای حکیم زیان دیده!/ محمود کیمیاگر 

ه/ شعر و طال )عجب(/ شعر و طال! دو یماگرانکند/ فردوسی، ای حکیم است/ طال نقره می

چیست/ از  دوشاخخط موازی/ بگذار بگذریم )این نیز بگذرد(/ اما بگو که حکمت ریش 

 «توان/ به همین سادگی گذشتی نمییکینا

 (.11۳: 1۳95زاده، )منشی

« شب است و آرام، شب« »تاریخ تاریخ« »صفر در منقار کالغ زرد بی آسمان»شعرهای 

و « دروغ سفید« »آیی اما، ولی چه دیرمی« »سالم روستایی خشم مشت» «جنوب جهنم»

 روند.یماز قبیل آثار طنز و طنزآمیز او به شمار « های مکنونینیآگشرمخوش بختی و »
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۲59 

 گویی. اقتفا و نظیره4-2

اما، «/ اندیدهکشبر ما بسی کمان مالمت »ما را مؤاخذه بسیار رفت و خواهش نه/  -

 (.81: 1۳95زاده، )منشی« یمادادهاشقان مست دل از دست ما ع»ولی، ولی/ 

 زاده در سرودۀ فوق از سرودۀ حافظ اقتفا کرده است:منشی

 یمادادهازدستدلما سرخوشان مست 

 اندیدهکشبر ما بسی کمان مالمت 

 

 یمابادهجام  نفسهمهمراز عشق و  

 یماگشادهتا کار خود ز ابروی جانان 

 (198: 1۳۶۷)حافظ،                       

ی خود را بریدیم )همان، هادست/ بر نخیل/ ما  خرماهای ما کوتاه بود/ و هادست -

9۷) 

زاده، )منشی کوتاهدستو نخل بلند/ و دریغ از آرزوی دراز و  کوتاهدستدریغ از  -

1۳95 :19۳.) 

 زاده در سرودۀ فوق به این بیت حافظ نظر داشته است:منشی

 ه و خرما بر نخیلادست ما کوت  ت و منزل بس درازپای ما لنگ اس

 (1۶۲: 1۳۶۷)حافظ،               

 کنم از تو تقاضای دگرگفته بودم ن

 

 ی دگرهاشبمگر این یک شب ودیگر شب و  

 (۳۳8: 1۳95زاده، )منشی                           

 اقتفا از بیت حافظ:

 ی دگرهاشبامشب و فردا شب و از  جزبه  نخورم   می  دگر    که  کردم   توبه 

 اقتفا از بیت عماد خراسانی
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۲۶۰ 

عمر عهد کردم که دگر می نخورم در همه 

 باش حکیما که اگر توبه شکستی خوش

 

 ی دگرهاشباز امشب و فردا شب و  جزبه 

 باز است در توبه که بر روی تو وا بود

 (۲۴۷« 1۳85ی، عماد خراسان)                 

 . شکوائیه5-2

 یماتنامال یاندر آن به ب یسندهنو یااست که شاعر  ییغنا یاتاز انواع ادب یکی یهکوائش

 هاییمعشوق، نابسامان ی،و ناتوان یریپردازد و از روزگار، بخت و اقبال، پمی یزندگ

دارند و به پنج دسته  یها انواع مختلفکند. شکوائیهمی یتو ... شکا یاسیو س یاجتماع

های زیر زاده در سرودهیشوند. منشمی یمتقس یو عرفان یاسیس اعی،ماجت ی،فلسف ی،شخص

 و گفته است: سر دادهاز نامالیمات روزگار شکوه 

 کنیمامشب دوباره نغمۀ غم ساز می

 یم درین کنج غم حکیمانشستهتنها 

 

 کنیمبا دست بسته مشت فلک باز می 

 کنیمپرداز مییهقافیاد حریف 

 (1۷5: 1۳95زاده، )منشی                      

کسی خود در این روزگار شکایت کرده و برای یبشاعر در بیت فوق از تنهایی و 

 نجات خود درصدد مبارزه با روزگار برآمده است.

 زندگی چیست قمار است قمار

 زندگی سوختن و ساختن است

 

 زمهریری ست پر از نقش و نگار 

 چه قماری که همه باختن است

 (1۷8)همان،                        

زاده زندگی کردن را به بازی قمار تشبیه و همانند کرده است که نتیجۀ آن باختن منشی

 باشد.می و ساختنو سوختن 

 در سربی غرابت غربت شناورم  چو مردم آواره از وطن من در وطن

 (۲51)همان،                           
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۲۶1 

یت کرده و خودش را مانند انسان غریب دور از کسی و تنهایی شکایبشاعر از درد 

 وطن همانند ساخته است که گرفتار درد هجران شده است.

 . خمریات6-2

شود که شاعر در آن از موضوعاتی مانند ساقی، بر اشعاری اطالق می»مراد از خمریات: 

ساری طور کلی از می و میگساغر، مینا، جام سبو، میکده، پیر می فروش، دختر رز و به

گفتگو نماید. این قسم شعر که با طبع و روح عموم اهل ذوق و کسانی که با شعر و ادبیات 

: 1۳۳9مؤتمن، )«. شودسر و کار دارند سازگار است و در آثار بیشتر شعرای ایران یافت می

۲۲۴) 

 لعل لب میگون تو بس وسوسه خیز است

 از ساغر چشم تو شراب نگهت ریخت

 

 یز ونیز استنگاهوسگویی که شراب  

 هرچند که ساقیش به کجدار و مریز است

 (1۶۷: 1۳95زاده، )منشی                 

به شراب گلرنگ ونیز تشبیه کرده است و با استفاده از  شاعر لب سرخ فام معشوق را

همانند کرده است و با  آرایۀ تشبیه چشم معشوق را به ساغر و نگاه کردن را به شراب

 زیبایی خاصی به شعر خود داده است. کمک صنعت تناسب

 در پای در میکده افتاده ز پائیم

 یک عمر به میخانه دلم عابد خم بود

 

 همسایۀ دیوار به دیوار خدائیم 

 دیگر ز چه پرسید که ما در چه هوائیم

 (1۷۰)همان،                                   

کونت در میخانه را به همسایگی شاعر خودش را عابد و مقیم در میخانه دانسته و س

 دیوار به دیوار خدا مانند کرده است.

 که خمار این دو نرگس همه را خراب دارد   مگر این دو چشم مستت هوس شراب دارد

 (۳۳۴)همان،                                       
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۲۶۲ 

لت مستی دو نرگس استعاره از دو چشم است و شاعر با استفاده از آرایۀ حسن تعلیل ع

 چشم معشوق را شراب خواستن دانسته است.

 گیرد زمستی دست ما رامست مستم کس نمی

 کمتر گیر بر من مدعی من مست مستمخرده 

 بینم خدا راینممستم که از مستی  چنانآن 

 ی دیگر خدا رااجرعهسوختم از آتش می 

 (1۶9)همان،                                             

ی اگونهبهر در بیت فوق با کمک آرایۀ اغراق، مستی بیش از حد خود را بیان کرده شاع

 گوید من به خاطر مستی حتی قادر به دیدن خدا نیستم.یمکه 

 . مرآثی7-2

های او، همچنین یکینرثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر »

ت و مرثیه نیز نوعی شعر است که به یاد مرده و شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف اس

: 1۳۷۳دهخدا، )«در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و شهیدان کربال باشد.

۲5۷۶.) 

/ گرچه دریغی نیست، گرچه دریغی نیست/ هرگز دریغ نیست،  ...یغبه درمیرم! یم

ستاره که من نیستم یبدریغا که زندگی/ جز نقش کور ریخته بر لوح آب نیست / آن روز 

نیست/ مهتاب ناز جنگل سرسبز کاج نیست/ پاییز زرد و  داردنباله دگر/ میلیاردها ستاره

سیاه کالغ نیست/ بانگ خروس نیست/ علف  چتربالآتش سرخ غروب نیست/باران و 

 ه در مرگ فروغ فرخزاد سروده است.زادنیست/ هیچ نیست. در سرودۀ باال منشی

 در سوگ گلسرخی

 ای که به رنگ شیرقهوه بودهپرند

 بنمانده بود مگر این که لباس مشکی

 پرواز کرده بود و مارا کاری 

 بپوشیم یا چیزی در این حدود
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۲۶۳ 

از جمله  یبود. گلسرخ یستمارکس یسندهو نو یستشاعر، ژورنالخسرو گلسرخی 

در  یگلسرخکرد و می یتحما یکیچر یهاروشنفکران آن دوران بود که از جنبش

خود دفاع کرد. با  یو انقالب یستیمارکس یدصورت زنده پخش شد از عقاکه به یگاهداد

 به مرگ گلسرخی اشاره کرده است. زاده در ابیات فوق. منشیحکم دادگاه اعدام شد

 های اسالمی . اندیشه8-2

 . تضمین:1-8-2

 اگر» ین،چنسخن است. هم ینسخن مشهور در ب یا یث،حد یه،آوردن آ یبه معن ینتضم

خوانده  ینتضم یاورد،در سخن خود ب یگرد یرا از شاعر یتیب یامصراع  یشاعر تمام

 (۲51: 1۳۶۳همایی، «)شود.می

 یده سروده است:پررنگهای مرد مالیخولیایی زاده در شعر خوابمنشی

 (۲81: 1۳95زاده، )منشیی است زندگ ینا « /تَبَّتْ یَدا أَبِی َلهَب  »

ابو لهب نابود شد و دو (، 1)مسد/« تَبَّْت یَدا أَبِی لََهب  َو تَبَّ »آیۀزاده در بیت فوق منشی

 در ادامه گوید: ؛ ورا تضمین کرده است .یدقطع گرد دستش

« / إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ»«/ صدیق الینفع کعدو الیفیر» اند/یرفتهپذمردمی که در قادسیه 

 (.۲8۲: 1۳95زاده، پایانۀ سیاه زندگانی یک انسان)منشی

إِنَّمَا یَْعمُرُ مَسَاجِدَ اللَِّه مَْن آمََن بِاللَّهِ وَاْلیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاۀَ »بیت فوق اشاره به آیه: 

صراً منح (.18)توبه/ « الْمُهَْتدِینَ مِنَ یَکُونُوا أَنْ أُولَئِکَ َفعَسَىوَآتَى الزَّکَاۀَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ 

آورده و نماز به پا  یمانا یامتاست که به خدا و روز ق یمساجد خدا به دست کسان یرتعم

 یافتگانیتاست که از هدا یدخدا نترسند، پس ام یردارند و زکات مال خود بدهند و از غ

 راه خدا باشند.
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 . تلمیح2-8-2

طریق اقتباس  تجلی افکار و عقاید مذهبی در مضمون و معانی شعر این دوره تنها از»

معانی آیات قرآن و احادیث نبوی نبود بلکه اساطیر دینی نیز جلوۀ خاصی به اشعار همۀ 

ی به قصص قرآن و یا دیگر ااشارهشعرای این دوره بخشید. شاعری نیست که در شعر خود 

 (.59: 1۳۴8)شجیعی، « ی دینی نکرده باشد.هااسطوره

 

 تلمیح تاریخی

ی سترون / هاسالی مسلسل/ طوفان هاسالآکل/ غوغای  یز داشآمفاجعهتکرار مگر 

 (.۲8۷: 1۳95زاده، )منشی

داستان کوتاه  یازدهاز  یکینام « آگلداش»بیت تلمیح به داستان و فیلم داش آکل دارد. 

منتشر شد.  1۳11بار در سال  یناست که نخست هدایت صادق نوشتۀ خون، قطره سه ۀمجموع

 یکلو بده تناسبیب یست: داداش+ آقا+ کُل. کُل به معنداش آکُل، مخفّف سه کلمه ا

 شده است. ارشگز یماتنومند و بدس یآکُل، مرد داش یت،صادق هدا یتاست. در روا

 تلمیح مذهبی

 زنده باد داروین/ که به آدم و حوا هابیل و قابیل/ یکجا خیانت کرد/ این است زندگی.

 (۲98همان، )

 یامبرپ ینپدر و نخست ینانسان و نخست ینآدم نخست»در روایات اسالمی آمده است که: 

از آغازها به آدم  یاریشدند. بس یامبر... پ ینانانوش و ق یث،است و بعد از او فرزندانش ش

( خداوند یلدر مرگ هاب یهاست که شعر گفت )مرث یکس ینمنسوب است. از جمله او اوّل

از گل سرشته شد  یآن که قالب آدم زپس ا یاسالم یاتو بر طبق روا یدآدم را از گِل آفر

رو فرشتگان چهل سال بر آن  ینو بر سر راه فرشتگان قرار داد از ا ینخداوند آن را بر زم

 یبه کالبد آدم یو وقت یدو خداوند در گل آدم روح دم گذشتندیم جانیب یقالب خاک
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فرمود؛ و  لقصورت خودش خکرد و زنده شد و خداوند آدم را به یاشد عطسه یدهروح دم

که  یآورد. هنگام یدچپ او پد یداد و حوا را از پهلو یخداوند آدم را در بهشت جا

دستور داد تا بر او سجده کنند پس فرشتگان بر آدم سجده  یکهبه مال یدخداوند آدم را آفر

آدم را در دل گرفت از  ینۀمطرود شد و ک ینافرمان ینبه سبب ا یسو ابل یسکردند مگر ابل

 یوۀم یعنیتا گندم  یفتو آدم و حوا را بفر یافتبه بهشت راه  یمار یاریبه  یرو ینا

ممنوعه را که خداوند آدم و حوا را از خوردن آن بر حذر داشته بود بخوردند. آدم و حوا 

رو با  ینبردند و از ا یخود پ یانیکردند و به عر یداممنوعه معرفت پ یوۀبعد از خوردن م

 (.۷5: 1۳8۶شمیسا، )«.کردند ستر عورت یربرگ درخت انج

همان  «یسمترانسفورم» یۀرنظ زاده در بیت فوق به نظریه تکامل اشاره کرده است.منشی

است که در پرتو دانش  یندارو یهآن نظر یىتکامل انواع است؛ که صورت نها یهنظر

 یدگاهد ین. ایافتدست  یدىجد یجبه نتا شناسىیلو فس شناسىینکالبدشناسى و جن

دانشمندان  ینب فانىدانست با موافقان و مخالمى یمونم یافتهانسان را شکل تکامل  نینخست

 .و تجربى رو به رو شد ینىعلوم د

 . توصیف9-2

های جهان وجود و شرح وقایع و مناظر دلکش یا سهمگین از یباییزتوصیف عناصر و 

ده و یا احساس در خاطر انسان گذشته و آنچه دی آنچهکارهای فطری و غریزی بشر است، 

 دهد.ماند و آن را برای دیگران شرح مییمکرده در یاد 

 توان به سه دسته تقسیم نمود:ادبیات توصیفی ایران را می

 . توصیفات تخیّلی1-9-2

به خاطر  هاسالی را پس از گذشت امنظرهاست که گوینده واقعه یا  هاوصفآن 

مانده به نگارگری پرداخته است. یرجابآورده و از آن سایه و روشنی که در حافظۀ وی 

آورده و آن را  به وجودی موهوم اواقعهگاهی نیز از تصور و پندار خویش مدد گرفته 

 خواسته و توانایی بیان داشته برای دیگران مجسم ساخته است.یم کهچنان
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این توصیف را که محصول گره خوردگی حواس ظاهری با احساسات انسانی است 

 دانند.یزترین شیوۀ توصیف میانگدلخن گستران بزرگ جهان زیباترین و بسیاری از س

 . توصیفات نمادین2-9-2

هاست که بنای آن بر تشبیه و مقایسه نهاده شده و منظور یفتوصتوصیفات نمادین، آن 

آشکار  گسترسخنهست در اثر هنرمندی  کهچنانی اچهرهی یا امنظرهاز آن این نیست که 

ثاری است که جنبه نمودار دارد؛ یعنی نماینده آن کیفیت و حالتی است که گردد؛ بلکه آ

ها به آن شعر ییاروپاآورند و این همان است که یم به وجوداشیاء و مناظر در ذهن 

 گویند.یمسمبولیک 

 ریزمیمآتشی روی آتشت 

 که آبی دریاچۀ چشمانت

 

 تا تو را چنان آب کند 

 له کندآسمان گرگرفته نارنجی را جزغا

 (۳11: 1۳95زاده، )منشی                  

مراد از آتش در بیت فوق، آتش عشق است که از دیدگاه شاعر باعث آب شدن وجود 

 شود.انسان می

آفتابی در شب/ شبی در آفتاب/ از کدام طرف سر زده است آفتاب/ که تو سر  -

 (185زده آفتابی شدی )همان، 

 ماد نور و روشنایی و هدایتگری است.شب، نماد ظلم و ستم و آفتاب ن

محبت که پلک  سالخشکی ماهیان طالیی بود/ در هاچشمابری سیاه/ در  -

 (۶۴ریخت که گویی )همان، یفرومگشودند/ باران چنان نارنجی یم

 گوش هازنبقگلدان با یک بغل تنهایی/ از پشت پنجرۀ باران/ به آواز  -

 (۲۲همان، ) دهد.می 

 و رهایی و ابر نماد اسارت و گرفتاری است. باران نماد آزادی
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آنجا درختی است به بلندی قصۀ چل طوطی/ که دیری است رنگ سبز را از یاد  -

 (۳8برده است )همان، 

، ناپذیریانحیات و زندگی است و رمز باروری پادر ادب فارسی، درخت نماد 

 و مظهر حقیقت مطلق یا هستی است. مرگییسرچشمه ب

 ت واقعی. توصیفا3-9-2

و هاست که گوینده به شرح جزئیات وقایع یا مناظر یفتوصتوصیفات واقعی، آن 

ینجا گوینده هم چون اکند. در  و تصرفدخل  هادر آنآنکه یبپردازد می اشخاص

دهد و که هست زشت یا زیبا( نشان می گونهآنیز را )چهمهدوربین بسیار حسّاس عکاسی 

)صورتگر، « هنری که اسباب کار سخن گستران است ندارد. توجه به تشبیهات و سایر رموز

1۳۴۷ :۳-۴-5) 

 آرامآرامکرد شب یمسفر 

 

 بیختیمفلق در آسمان اکلیل  

 (1۶۳: 1۳95زاده، )منشی           

گذشت شب را به رفتن و مسافرت همانند کرده  یری از صنعت تشخیص،گبهرهشاعر با 

 یدن اگلیل تشبیه کرده است.پاشرا به و طلوع خورشید و روشن شدن آسمان 

 که گفته است که این بچه گربه زیبا نیست

 زگوش تا دم این گربه کوه و جنگل و رود

 ماندیمبه آفرودیت که به یک شاهکار  

 ماندیمچه گویمت به یکی از هزار 

 (1۶5)همان،                                   

هر طبیعت همچون کوه، جنگل و رود تشبیه کرده گربه را به مظا بدنی هارنگشاعر 

 است.

 آفتابی در شب / شبی در آفتاب/ از کدام طرف سرزده است / آفتاب امشب. -

 (185همان، )

 و شب در آفتاب، تصویر پارادوکسی است. آفتاب در شب
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شود/ وقتی که عشق پرواز قرمز قناری در باران است/ وقتی که بوران آغاز می -

 (۲۲۳همان، ) گذرد.ستاره از شب می

شاعر با استفاده از تشبیه عقلی به حسی، عشق را که مشبه عقلی است به پرواز قناری 

 تشبیه کرده است.

 ی از رنگ سروده است.کهکشانزاده در شعر منشی

بود مرغی خوشگل و خوشحال و سبز/ سبز سبز/ سبز سبز/ سبز سبز/ بال و پر سبز و  -

 (.۲۲5، صدا سبز و پر پرواز سبز )همان

 زدهدستسازی زیبایی رد شعر خود یرتصودر بیت فوق شاعر با کمک آرایۀ تکرار، 

 است و همچنین صدای شبز و پرواز سبز، آرایۀ حسامیزی دارد.

ی هادرهی سدری به هاجنگلدر پرواز بود / روی دریا سیاه و سرخ و زرد/ روی  -

کرد سبز سبز یموی شنا  بستهچشمی/ توی دریای معلق )آسمان نیلگون(/ اقهوه

 (.۲۲۶زد سبز توی آسمان )همان، یمسبز/ چرخ 

های یرپردازیتصو، در شعر کهکشانی از رنگ، توصیفات و هارنگزاده شاعر منشی

 نظیری آورده است.یب

هستند  هارنگکننده یتداعمنشی زاد معتقد است که برخی کلمات برای ما 

سفیدی است، اما برخی کلمات دیگر در خود کلمه  کنندهیتداعکلمه برف  مثالعنوانبه

نیز  سبزقباکند و رنگ وجود دارد. مثل سپیدار که از راه گوش، سفیدی را به ما منتقل می

شود و کند. با استفاده از رنگ، تصویرهای شعر رنگی میرنگ سبز را منتقل می

و  هارنگالت پذیری زاده به کمک حتصویرسازی جایگاه بسیار مهمی در شعر دارد. منشی

 ، به خلق تصویرهای رنگی پرداخته است:هاحالتیری پذرنگ

 خواستم لبای سرخ شما رو جسارتهیم

 بین سبز و بژ –موسیقی نگاه آبی تون 

 اون گردن برنزه، لپا رو جسارته 

 زنه اپرا رو جسارتههاشور می
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 ی بنفش تونهامژهزلفای رنگ مش، 

 

 

 رتهدیوونه می کنه عقال رو جسا

 (۳۲9)همان،                            

 گیرینتیجه. 3

ی یانواع مضامین غنا شهایو در سروده بودعر کالسیک ازاده در ابتدا شکیومرث منشی

 کاربردهاسالمی به و تلمیحات دینی، ثیه، مرایعاشقانه، وصف، شکوای مضامین ازجمله

کننده شعر ریاضی و شعر رنگی عنوان ابداعبه اش کهیماییننو و  اشعاراست؛ اما در میان 

طنز، ، ییی و پسا نیمایها و در شاخه شعر نیماشود، اصطالحات ریاضی، رنگشناخته می

لیست است که وقایع دنیا یهیزاده شاعری نشود، منشیم به وفور دیده میسلیی، نیهییگراپوچ

سان معمولی برای او اهمیت های انو زندگی خود را از دید یک آدم مالیخولیایی که ارزش

سیاسی او  -زاده نگاه طنزآمیز اجتماعیهای بارز شعر منشیاز گرایش .کندبیان می ،ندارد

های تند و جذابی از طنز انتقادی یا به جهان و دنیای پیرامون است. اغلب شعرهایش رگه

 ندگیناپذیر زبخش جدایی ،طنازانه دارد. طنز حتی در مکالمات روزمره طبعیشوخ

، آی اما، ولی چه دیرخ، مییجنوب جهنم، تاریخ تاری شعرها .است هایشسروده

 د.هستن زادهمنشیسیاسی طنزآمیز  -های بارزی از شعرهای اجتماعینمونه
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