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Abstract
Aesthetics of Rafsanjan poets’ poems after the Islamic Revolution
The study, deploying the descriptive-analytic approach, examines the aesthetics of
the Rafsanjan poets’ poems after the Islamic Revolution. The results of the study
show that the aesthetics of Rafsanjan poets’ poems has been based on innovation in
music and alliteration, vagueness, metaphor, symbolism, and defamiliarization.
1. Statement of the problem
In this paper, the viewpoint of Rafsanjan poets on poetry music, forms and figures is
examined, the poets’ interest in poetry aesthetics is indicated, and the poets’
innovations and attempts are assessed along the way.
2. Forms
The works of Rafsanjan are more in forms of sonnet, masnavi, quatrain, couplet,
four-piece, Nimayi, Sepid, short poem, triad in quatrain (trio, two-rhyme quatrain,
Nimayi short poem in quatrain form), Nimayi single-verse, Nimayi semi-verse, and
rhyme-less sonnet.
3. Music of the poem
3.1. Alliteration
Double alliteration, continuous alliteration, and discrete alliteration, are different
types of alliteration in Rafsanjan poets’ poems from an external viewpoint, and from
a practical and purpose-based view, one can mention the pleasing but meaningless
poem. In the pleasing but meaningless poem, the music resulting from sound
repetition is not related to the meaning at all.
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3.2. Inversion
Is a figure of speech which is made by inverting the word order of a compound or a
sentence and creates a new meaning.
3.3. Vagueness
Here, only the vaguenesses are mentioned which are not cited obviously in classical
new books:
3.3.1. Linked verbal vagueness with the same letters
It is a type of vagueness in which when the reader reads two (or more) words, they
notice the presence of another word.
3.3.2. Linked verbal vagueness with different letters
It is a type of vagueness in which the reader, when reading it, feels that from the link
of the sounds of some words, they hear the sounds of another word or compound.
3.3.3. Verbal verbal vagueness
In this kind of vagueness, a word, when read, evokes another word with a colloquial
pronunciation, which has a separate meaning; however, in relation to the word
having the vagueness with, is pleasant.
3.3.4. Allusion vagueness
Allusion vagueness occurs when a word refers to two events at the same time, so that
its semantic load, at the beginning, would refers to an accident and its implicit
semantic load which comes to mind refers to another event.
3.3.5. Practical vagueness
Sometimes the reader reads a poem and pronounces a word in such a way that the
hearer thinks that they are the audience, however, as they continue reading, they find
out that they were wrong and laughs for their mistake:
Be Quiet!, a sound is coming from the sky
The sound comes from God’s
feast (Heydarizade, A2012: 77)
4. Defamiliarization in allusion for creating humor
Likening today's lovers and beloveds to Leyli and Majnoun and making them get
together contrary to the original story, is a kind of defamiliarization in allusion for
creating humor:
There is a reason Majnoun would go on strike
In the first night of his
marriage (Jahanbakhsh, 2013: 16)
5. Expressive figures of speech
In Rafsanjan poets’ poems, most similarities are in association with the cultural and
economic characteristics of the region and it seems that the poets of Rafsanjan have
expanded a little the “Maknie” metaphor; the features of the metaphor in their poems
are: personification, animal likening and plant likening.
Regarding the use of symbol one can state: In the poems of the region, most symbols
are from natural phenomena and are more intended to induce ethical messages.
Generally, using animal symbols is the best way to create humor in their poems.
Conclusions
General assessment of the poems from Rafsanjan poets indicate that poems in
different lyric, religious, humorous, and social types in classical, Nimayi, and short
poem types have developed seriously and each have been developed in works of one
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of the poets and has been decorated with figures of speech. Innovation of Rafsanjan
poets in quatrain and Sepid short poems and also attending to some of verbal games
and figures of speech, in a way that they have had an undeniable role in creating
meaning, has made the field dynamic.
Keywords: Contemporary literature, aesthetics, innovation in short poems and
quatrain form, Rafsanjan poems.
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زیباییشناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقالب اسالمی
سعید حاتمی  ،حمید جعفری قریهعلی و علی حیدریزاده



چکيده
در بیست سال اخیر بیش از بیست مجموعه شعر از شعرای شهرستان رفسنجان چاپ شده استت هته برختی از آنهتا بتهویتهه
مجموعههایی هه سرودکهای سپید را دربردارند ،در شمار بهترین نمونههای موفق شعر معاصر شمرده میشوند .افزون بر این،
نوآوری در قالب رباعی به شکل سهگانی ،رباعیهای نیمایی ،تکبیتهای نیمایی ،ششپاره و قالبهای ترهیبی نیتز ،بشیتی از
تالش شعرای این سامان برای تأثیرگذاری بر شعر معاصر است .بررسی صناعات ادبی مانند ایهام هتاربردی ،آشتناییزدایتی در
تلمیح ،و تفحّص در شعرسازترین آرایهها از قبیل استعارهها ،نمادها و واجآراییها در آثار شعرای رفسنجان نیان میدهتد هته
این شعرا بهخوبی از این عناصر برای توسّع هالم و هدایت اندییۀ مشاطب برای اهداف ارزشتی شتعر و لتذتتبشش هتردن آن
برای مشاطب ،بهره بردهاند .این پهوهش به شیوۀ تحلیلی–توصیفی به شناسایی زیباییهای ادبی شعر شعرای رفسنجان پت

از

انقالب اسالمی میپردازد .حاصل پهوهش نیان میدهد هه اساس زیبایی شعر شعرای رفستنجان ،بتر نتوآوری در موستیقی و
واجآرایی ،ایهام ،استعاره ،نماد و آشناییزدایی بنا نهاده شدهاست.
کليدواژهها :ادبیات معاصر ،زیباییشناسی ،نوآوری در شعر هوتاه و قالب رباعی ،شاعران رفسنجان
 -1مقدمه
ایرانیان در هنار زبان رسمی هیور خود از زبانهای قومی و گویشهای محلی نیز بهرهمندند .این گوناگونی بر زیبایی فرهنت
ایرانی در سطح جهان میافزاید .بیگمان خوانندگان با این پندار همنگاهند هه زبانهتا و گتویشهتای بتومی ،زاییتگاه آثتاری
نمایان در زبان فارسیاند .همچنین زبانها و گویشهای بومی هرچند در پارهای جنبهها از بینشهای مذهبی و معنایی یگانتهای
برخوردارند ،امّا زبان و آفرینشهای ادبی مرز جدایی آنهاست .ادبیات محمل آفرینشهای هالمی مردم و نمود واژگانی فرهن
است .با توجّه به این اصل ،پرداختن به موضوعات مطرحشده در زیر ،بشش عمدهای از اهداف این جستار است:
الف) بررسی بشیی از ساختار بیرونی و درونی سرودههای شعرای رفسنجان خصوصاً در قالب ربتاعی و شتعر هوتتاه از
منظر دانشهای ادبی
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ب) نمایاندن زیباییها و نوآوریها در این اشعار و چگونگی خلق آنها.
در این میان باید به این نکته هم توجّه داشت هه نقش تجربیات خصوصی شاعر در آفرینش ادبی نباید نادیده گرفتته شتود
و این مسئله نکتهای است هه در بحث از آفرینش شعری ،همواره پیجیدهترین عنصر ذهنی است و در تحقیقات ادبتی بتهویتهه
بحث صور خیال دارای اهمیّت بسیار است (ر.ک :شفیعیهدهنی.)203 :1370 ،
دانشهای ادبی و شگردهای بالغی هم به شعر زیبایی میبشید و به معناپروری هالم یاری میرستاند .بهترهگیتری بجتا و
مناسب از صناعات بالغی مشاطب را به ژرفاندییی و درنت

در سترودههتا و نوشتتههتا وامتیدارد و فضتاهای جدیتدی از

مضامین درونمتنی را به او نیان میدهد .بدیهی است هه آرایههای ادبی ،این آموختنیهای زیباآفرین شعر ،در بدو امر بشتش
آگاهانۀ آن هستند هه با ممارست برای شاعر به شکل ناخودآگاه درمیآیند؛ به گونتهای هته شتاعر هنگتام هاربردشتان بته آنهتا
نمیاندیید و هنگام سرودن به صورت خودبهخود و غیرارادی از آنها استفاده میهند ،هه اگر چنین باشد آرایهها ختدمتگتزار
حقیقی ادب خواهند شد و بر زیبایی اثر میافزایند .درست است هه آنچه هنر هنرمندی را از دیگتران جتدا و یگانته متیهنتد،
صناعات ادبی صرف نیست و برای سرآمدی در شعر به ویهگیهای غیترارادی نیتاز استت؛ چنانکته پنهتان مانتدن شتگردهای
ششصی در آفرینش هنری راز یگانه و جاودانه بودن هنرمند است .با اینحال ،نباید از یاد برد هه بهترگیتری مناستب از فنتون
ادبی نیز در صورتیهه به افراط هییده نیود ،در تأثیرگذاری و ماندگاری شعر و معناپروری نقشآفرین است.
ضرورت و اهمیت پهوهش حاضر بدان روی است هه به شعرایی میپردازد هه با وجود خالقیّتهای ادبی ،آثار آنان همتتر
نقد و بررسی میشود و نکتۀ دیگر تأثیر پهوهشهایی از این قبیل است هه به شعرای محلی و منطقهای انگیزه میبشیتد تتا از
گفتمان ادبی برای ورود به عرصههای فرامنطقهای بهره ببرند.
-1-1بيان مسئله
این پهوهش ضمن معرتفی هلتی بییتر مجموعهشعرهای چاپشده پ

از انقالب اسالمی در شهرستان رفسنجان ،بته روش

تحلیلی– توصیفی به زیباشناسی این آثار در چارچوب دانشهای ادبی پرداخته است .در این جستار ،نگاه شتاعران رفستنجانی
به موسیقی شعر ،قالبها و آرایهها ،بسامد آنها ،میزان عالقهمندی شاعران بته جنبتههتای زیبانمتای شتعر بررستی و بتا ارا تۀ
نمونههایی از آثارشان ،نوآوریها و تالش سرایندگان در این راه نیان داده میشود .در واقتع ،در ایتن پتهوهش آرایتههتایی را
شاهد خواهیم بود هه در زیبایی شعر نقیی بنیادین دارند و آثار شاخص هم در هر نوع ادبی معرتفی خواهد شد .ایتن پتهوهش
بهگونهای برنامهریزی شدهاست هه با توجّه به شاخص زیباییشناسی ،تا حدودی دورنمایی از هیفیّت شعر شاعران رفسنجان و
جایگاه آنان در میان دیگر شعرای هیور به نمایش بگذارد.
 -2-1پيشينۀ پژوهش
در زمینۀ زیبایی شناسی شعر شاعران رفسنجان ،پهوهیی علمی و دانیتگاهی تتا هنتون انجتام نیتده و آنچته انجتام شتده
پایاننامههایی است هه شعر شاعرانی مانند سیدحسین مرعیی را نقد و تحلیل هرداند هته بتا وجتود معاصتر بودنیتان ،بته راه
شاعران عصر بازگیت ادبی رفتهاند .بنابراین باید این پهوهش را با این روش ،در نوع خود اوّلین دانست.
 -2قالبها
بیر گونههای قالب را همییه بنا بر نیازی میسازد .در عالم سرایش نیز نیازهای شنونده دلیل ساخت قالبهاست .زمتانی شتاعران
خود گوینده و آوازخوان اشعار خویش در دربار بودند .شاهان و درباریان هم شتنونده بودنتد .در ایتن بتزمهتای شتاهانه هته گتاه
چندین ساعت به درازا میهیید ،قالب بلند قصیده ،قالبی درخور این بزمها بود و برای شنونده خستههننده نبود؛ ولی شاهد بتودیم
هه از قرن هفتم به بعد بهتدریج با عوض شدن شنوندگان از درباریان به عامّه و تغییر نیازها ،قصیده جای خود را به غزل داد.
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با وجود این ،باید قبول هرد هه همۀ قالبها را نیازها خلق نکردهاند ،بلکه هنجکاوی هنرمندان برای پیمودن راههتای نرفتته
و شناختهشدن و دیدهشدن هم ،سازندۀ قالبهای نو در سرودن شده است .بهراستی اگر مصراع اوّل قطعه هم بتا برختورداری
از قافیه شکل قصیده و غزل داشت ،چه میشد؟ آیا مسا ل بیانشده در قطعه هاستی مییافت؟ شاعران نیاز به دیدهشدن دارنتد
و یکی از عواملی هه زودتر یک شاعر را  -چه درست و چه غلط -به شهرت میرساند ،ابتکارات ظتاهری در اشتعار استت و
مهمترین بعد ظاهری شعر ،قالب است .در ادبیات معاصر ،اشعار نیما به دلیل ساختارشکنی و ایجاد فضتاهای جدیتد در شتعر
اگرچه در ابتدا با جبههگیری روبهرو شد ،در نهایت ،هنجکاوی صاحبان ذوق را برانگیشت و هواداران بستیاری یافتت .همتین
شهرت نیما هر سرایندهای را وسوسه میهند هه در این راه گام بردارد تا آسانتر در گردهمایی های ادبی بته چیتم آیتد؛ زیترا
اندییه ساز بودن هاری ب

دشوارتر از ساختارشکنی خصوصاً در ساختار بیرونی شعر و حوزۀ قوالب شتعر استت و از عهتدۀ

هرهسی برنمیآید .البته گاهی همین هار باعث خلق سرودههایی با ارزش هم شده است هه نمیتوان از هنار ارزش ادبتی آنهتا
بهراحتی گذشت و همه آنها را زاییدۀ شوق شهرت دانست.
پ

از انقالب اسالمی و در دوران جن

و روحانی شدن حال و هوای جامعه ،شعرا برای برانگیشته شتدن روح حماستی

در بین مردم بییتر از سرودههایی با قالبهای سنتتی بهره میبردند و فضای ادبی دوباره به سمت قالبهای سنتتی گرایش یافت
و سرودههای دفاع مقدّس را شکل داد .سرایندگان همتر به فکر نوآوری در قالب بودند و فکتر ختود را بییتتر بترای حماستی
هردن سرودهها صرف میهردند .در واقع ،ضربآهن

قالب های سنتتی در مقایسته بتا شتعر نیمتایی و ستپید ،بستیار بییتتر و

هارآمدتر است؛ لذا میتوان گفت یکی از علل عمده رویکرد شعرا به قالبهای سنتتی ،سازگاری بهتتر ایتن قالتبهتا بتا لحتن
حماسی بود؛ امّا بعد از جن

قالبهای نوینی ساخته شد.

آثار سرایندگان رفسنجان بییتر در قالبهای غزل ،مثنوی ،رباعی ،دوبیتی ،چهارپاره ،نیمایی و شتعر ستپید استت هته هتر
سراینده ،در دورهای از زندگی خود در آنها طبعآزمایی هرده است .البتته در این بین مجموعههایی هستند هه فقط در یک قالتب
سروده شدهاند .آثار مورد نظر این پهوهش هه در دو دهۀ اخیر از شاعران رفسنجان چاپ شدهاند عبارتاند از:
 لطف او از سیدحسین مرعیی در قالبهای دوبیتی و رباعی -گلبرگ عیق از سیدمحمد سراج زاده در قالب غزل

 پنج مجموعه از سیدعلی میرافضلی به نامهای :الف  -تقویم برگهای خزان در قالبهای نیمایی و غزل ،ب -گنجیتکناتمام در قالبهای شعر هوتاه نیمایی ،رباعی و سهگانی ،ج -دارم به ساعت مچی ام فکر میهنم در قالبهای نیمتایی و غتزل،
د -خواب گنجیکها در قالب نیمایی ،ه -آهستهخوانی در قالب شعر هوتاه.
 دو مجموعه از امیرحسین نورالدّینی به نامهای الف -آدمهایی هه به بهیت میروند ،در قالبهای رباعی و دوبیتتی ب-آدمهایی هه از بهیت آمدهاند ،در قالب شعر سپید .
 از ما برای مردم در قالب غزل از سمیرا عسکرنهاد زندگی شیله پیله میخواهد غزل طنز از مهدی جهانبشش سلولهایم انفرادیاند ،در قالب غزل از اهبر خدادای تازگیها از نگاهت اتفاقی میپرد در قالب غزل از اسداهلل محمدصادقی سبدی پر از نگاه و یک بقچه پر از خالی از پروین وجدانی در قالبهای سنتتی و شعر سپید و نیمایی -مگر سکوت خداوند از محمد شریفی در قالب شعر سپید بلند و هوتاه.

 آثار علی حیدریزاده شامل :الف -فریادهای بیصدا در قالبهای غزل ،رباعی و دوبیتی ،ب -رای لب ماهیان بجز دریتانیست ،مجموعهای دربارۀ دفاع مقدس در قالب غزل؛ به عالوۀ یک ششپاره ،پ -خنجر بگو حوالی آن ستر چته متیهنتی در
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قالب غزل و درون مایۀ شعر آیینی ،ت -ساهت هه از آسمان صدا میآید در قالبهای دوبیتی و رباعی ،ث -حضترت آستمان
در قالب چهارپارۀ پیوندی ،سپیدار سبز تبر خوردهام در قالب غزل.
 -1-2سرودک یا شعر کوتاه
سرودک یا شعر هوتاه در قالب نیمایی یا سپید سروده میشود و معموالً از یک تا چند سطر بییتر نیست .پند اخالقتی هته
گاهی با طنز هم توأم میشود ،از مهمترین درونمایههای آن است .سرودک نگاهی شتاعرانه و ژرف بته یتک یتا چنتد صتحنه
است؛ گویی شاعر مانند عکتاسی چیرهدست ،لحظههای ناب زندگی را شکار میهند و در قاب واژگان به بنتد متیهیتد .شتعر
هوتاه میتواند در یک سطر هم نوشته شود و فیردگی و عمق اندییگی و ستازوهار هالمتی از ویهگتیهتای آن استت (ر.ک:
نوذری.)19 :1381 ،
شعر هوتاه یکی از شاخههای بالنده شعر امروز فارسی است .برخالف فرمهای ههن آن ،اعم از رسمی و مردمی ،هه حتدود
و ثغور سطرها ،لشتها ،هجاها ،تکیهها ،قافیهها و سجعها در آنها هامالً روشتن استت ،بترای هتی هتدام از شتعرهای هوتتاه
امروزی ،حد و مرزی نمیتوان رسم هرد .پارهای وزن نیمایی دارند و پارهای فاقد وزن بیرونی هستتند .بعضتی قافیته دارنتد و
اغلب فاقد قافیه هستند .تعداد سطرها نیز در این شعرها ،حد معینی ندارد و بین دو تا ده سطر در نوسان است .تتا اهنتون سته
هتاب شعر از شاعران رفسنجان منتیر شده است هه سرودک سپید قالب اصلی آنهاست:
التتف -مگتتر ستتکوت خداونتتد از محمتتد شتتریفی ،ب -آدمهتتایی هتته از بهیتتت آمتتدهانتتد از امیرحستین نورالتدّینی ،ج-
آهستهخوانی از سیدعلی میرافضلی .البته این قالب در دیگر هتابهای شاعران رفسنجان هم به صورت پراهنده وجود دارد .اگر
به اشعار هوتاه شعرای رفسنجان از دریچهای بنگریم هه دیدمان بییتر ناظر بر محتوی و درونمایته باشتد تتا ستاختار صتوری،
میتوان خصایصی به شرح زیر در آنها شاهد بود:
گاهی سراینده در سرودک ،واژهای میآورد هه همین تنها و منفرد بودن واژه توجّته مشاطتب را جلتب متیهنتد .ایتن واژه
اغلب پ

از خود و گاهی قبل از خود تصویری مجازی در قالب ترهیب یا جملهای توضیحگونه یا تیبیهگونه به همتراه دارد؛

چنانکه گویی شاعر آن واژه را از دید خود معنی یا معرتفی میهند .این تصاویر مجازی شتاعرانه ،بتهزیبتایی از نظتر محتتوایی،
فضای خالی شعر را در ذهن مشاطب اشباع میهند و به معنای آن واژه نتوعی تعتالی و تقتدّس متیبشیتد« .تصتویر مجتاری
حاصل هیف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است هه بهظاهر ارتباطی با هم ندارند .این ارتباط فقط در خیال ما اتتفاق
میافتد» (فتوحی:)52 :1386 ،
تنهایی
سرود هیهان (شریفی)79 :1384 ،
و انسان
هلمهای است
برای هجا نوشتن (نورالدّینی)78 :1390،
ای حالت آشفتگی من
دریا! (میرافضلی)10 :1386 ،
نمونۀ زیر هم استفادۀ هنرمندانۀ شاعر از تصویر مجازی را نیان میدهد .برقرار هردن ارتباط بین رد پای تنها بر جاده با رد
پای پرستو بر تربت باران واجد تصویری بدیع است؛ چنانکه گویی شاعر قصد دارد صحنهای را برای نمایش آماده هند:
رد پای پرستویی
بر تربت باران است
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این رد پا
هه تنها
بر جاده مانده است (شریفی)86 :1384 ،
گاهی ارتباط بین دو صحنه هه در ذهن شاعر شکل میگیرد ،با گونهای تضاد و تقابل بیان میشود:
خطی سفید
در وسط جادهای سیاه
تردید بین رفتن و
نرفتن است (نوراالدّینی)86 :1390 ،
گربۀ سیاه
خفته زیر سایه درخت
روی شاخه
جای خالی پرندگان (میرافضلی)66 :1386 ،
مورچهها جیغ میهیند
ما تصویر سکوت را
با هم به تفاهم رسیدهایم (نوراالدّینی)74 :1390 ،
چنانکه مالحظه میشود ،این گونۀ ادبی در شعر شعرای رفسنجان با وجود فیردگی ،ابهتامی ایجتاد نمتیهنتد و یته معمّتا
تبدیل نمیشود؛ چراهه «نکتۀ مهم این است هه شعرک با وجود پافیاری در ایجتاز و بتههتاربردن حتدّاقل جمتالت تتا جتایی
پذیرفتنی است هه به چیستان و معمایی دشوار بدل نیود .شعر هوتاه با همۀ فیتردگی در ذهتن خواننتده ،شتعر هامتل تصتوّر
میشود» (رک :نوذری.)19-18 :1381 ،
 -2-2ثالثی در وزن رباعی (سهگانی)
قالبی است سهمصراعی در شناساهن

(وزن) ریاعی هه مصراع نشست و آخرش همقافیهاند .بنابر سنتت نامگذاری قالبها،

رباعی (یکی از قدیمیترین قالبهای شعر فارسی) نامی برگرفته از ظاهر شعر است و به درونمایتۀ ستروده ربطتی نتدارد ،در
نتیجه میتوان به پیروی از این شیوۀ قدیمی در نامگذاری قالبها ،نام سهگانی را بر این قالب جدید نهاد:
یک پاره ابر روی یک پاره ماه
میآید و از پیاده رو میگذرد
یک تکه سپید زیر یک تکه سیاه (میرافضلی)93 :1383 ،
واضح است اگر از زاویه شعر نیمایی هوتاه به این شعر نگریسته شود ،راحت با آن ارتباط چیمی و ذهنی و عاطفی برقرار
میهنیم؛ ولی اگر پ از خواندن چند رباعی به این قالب برسیم ،چون بهطور شترطی منتظتر هامتل شتدن آن هستتیم و انتظتار
چنین قالبی را نداریم ،دچار چالش ذهنی میشویم و لذتت ما هاهش مییابد .باید سهگتانی را سترودهای تفنتنتی بتین دو قالتب
رباعی و نیمایی دانست .یادآوری این نکته ضروری است هه در اینجا منظور از شعر نیمایی شکسته شدن قالتبهتای ستنتتی و
بیتوجهی به الزام قافیه در پایان مصراعهاست و به تعبیری ساختارشکنی نیما در اشعار ابتدایی اوست.
 -3-2رباعی دوقافيهای

نیما حدود  428رباعی سروده است هه درونمایۀ آنها اغلب وصف حال خودش است و مجمتوع آنهتا در آب در خوابگته
مورچگان بهچاپ رسیدهاست؛ امّا او از لحاظ ساختار ظاهری عمیقاً به ساختار سنتتی رباعی پایبند بودهاست؛ لذا شعر او در این
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حوزه نسبتی با شعر هوتاه معاصر ندارد (نوذری .)44 :1381 ،شعر اغلب پیروان او هم به همین ساختار مأنوس نزدیک است و
شاعر ساختارشکن در این حوزه هم است؛ شاید پرویز ناتل خانلری را بتوان نشستین هسی دانست هه در زمینۀ شکستتن ایتن
ساختار مأنوس طبعآزمایی هردهاست:
هتتر دم هتته دل نیتتاطی و شتتوقی یافتتت

نتتتتاگه هتتتتزار متتتتیغله پیتتتتدا شتتتد

تتتتتا خواستتتتتم جتتتتمال سحتتتتر بیتتنم

روزم گتتتتتذشت و شتتتب فتتتتتردا شتتتد
(خانلری)1350:201 ،

جلیل صفربیگی نیز شاعری ساختارشکن در این حوزه است .رباعی زیر از او نه قافیه دارد و نه ارتباط معنایی:
متتیخواستتتم ایتتن شتتعر ربتتاعی باشتتد

امتتتا چتتته هتتتنم قافیتتتهاش انتتتدک بتتتود

در دفتتتتر سرنوشتتتت متتتن دستتتت ببتتتر

بتتتین متتتن و متتترگ ویرگتتتولی بگتتتذار
(صفربیگی)68 :1386 ،

اما دو دهه رباعیپهوهی سیدعلی میرافضلی را توانا ساخته تا نوآوریهایی را در این قالب تجربه هند یا نوآوری دیگتران را در
این زمینه به سامان برساند و تکمیل هند .شاید بعضی از آنچه نوآوریهای او مینامیم ،دیگران هم تجربه هرده باشتند ،ولتی جنبتۀ
نوآورانۀ هار او در این قالب خاص (شعری متیکل از چهار پاره بر وزن رباعی بدون رعایت تساوی هجاها در هتر بنتد ،هته بنتد
اول و چهارمش مقفتی باشد) در گنجیک ناتمام و دارم به ساعت مچیام فکر میهنم ،نسبت به دیگران نمود بییتری دارد:
یک دشت ترانه بود و یک عالمه عیق
دلتنگی ابر نم نمک میبارید
شب بود و پرنده بود و نیلوفر و رود
من بودم و حزن بود و باقی همه عیق (میرافضلی)90 :1383 ،
گویی شاعر خواسته است تا به گونهای جدید رباعی را تجربه هنتد؛ واهتنشهتا را بستنجد تتا در آینتده بهتترین قالتب را
برگزیند .اگر آثار شعری میرافضلی را به ترتیب بشوانیم ،حرهت او را در انتشاب قالب برای رسیدن از شک به یقین میبینیم.
 -4-2سرودک نيمایی در وزن ریاعی (رباعی نيمایی)
سرودهای نیمایی و چهاربندی در وزن رباعی است هه هر مصراع در مقایسه با مصراع سوم ،یک یا چند هجتا ،همتتر دارد.
به نظر میرسد هر دو نام «سرودک نیمایی در وزن ریاعی» یا «رباعی نیمایی» برای آن مناسب است:
تاریکی را درود
آنگاه هه ناگاه فرو میآید
و یک یک اهل خانه را گرد چراغی مألوف
به یکرن

شدن اشاره میفرماید (میرافضلی)91 :1383 ،

وزن عروضی این نوع سرودهها تقریباً همان وزن رباعی است و نوع قافیه بهویهه در مصراعهای دوم و چهتارم نیتز پیونتد
این نوع سرودک را با رباعی تقویت میهند.
 -5-2تکبيتهای نيمایی
یکی از ویهگیهای زیبای اشعار هوتاه نیمایی در مجموعه گنجیک ناتمام (سرودۀ سیدعلی میرافضلی) ،تکبیتهایی است
هه بر وزن رباعی و به شیوۀ نیمایی سروده شدهاند .تصاویر تو در تو ،مضمونهای زیبا ،توجه به طبیعت و تمتامشتدن معنتا در
بیت از ویهگیهای این سرودکهاست ،هه آنها را از لحاظ مضمون و ساختار به تتکبیتتهتای شتاعران ستبک هنتدی شتبیه
میسازد هه به شکل نیمایی نگارش یافتهاند .این تکبیتها گویی بیت دوم یک رباعی هستند هه گاه بدون فعل آورده شدهاند تتا

زیباییشناسی شعر شعرای رفسنجان پ

از انقالب اسالمی 27 /

خیالیتر باشند .ویههنامۀ این هجاهای همشوان ،صفحه سه و بشش نشست هتاب گنجیک ناتمام هر دو از آقای میرافضلی را
میتوان شعر هوتاه نیمایی بر وزن رباعی دانست:
بر ساحل ،هیزم تر افروختهاند
آغیته به بوی دود برمیگردم (میرافضلی)10 :1383 ،
باران نثار شبنم و مروارید
میراث مه شبانه بر شانۀ هاج (همان)12 :
چون موج هه میآید و برمیگردد
سودای رسیدن است در هر نفسم (میرافضلی)15 :1383 ،
 -6-2نيمبيتهای نيمایی
بعضی از شعرهای هوتاه نیمایی اگر پیوسته نوشته شوند ،درست به اندازه یک رباعی یا مصراعی از رباعی میشود:
ای حالت آشفتگی من
دریا! (میرافضلی)10 :1383 ،
باد سر ظهر
مزْه شن میداد (همان)13
 -7-2غزل بیقافيه و ردیف (غزل بیقيد)
قالبی است تفنتنی و دلنیین هه نوآوردۀ میرافضلی است .سرودهای تغزتلی با مصراعهای هتم وزن و برابتر(از نظتر تستاوی
هجاها در هر مصراع) هه از قید قافیه و داشتن دو مصراع بترای هتر بیتت آزاد استت .در ایتن نتوع ستروده ،بنتدهایی شتبیه
سرودههای هوتاه نیمایی میآید هه هر هدام به تنهایی تصویری مستقل میسازند ،ولی وقتتی آنهتا را در پتی هتم متیختوانیم،

درمییابیم هه موضوع واحدی را روایت میهنند و بین آنها پیوندی عمودی نیتز برقترار استت .در مجموعتۀ گنجیتک ناتمتام
بیتهایی سنتتی با چینش نیمایی میبینیم ،ولی در این قالب شاعر تصمیم گرفته است همته را بته شتکل ستنتتی در یتک شتعر
بگنجاند ،در حالیهه میتوانست هر هدام را مانند هتاب گنجیک ناتمام در یک صفحه و به نام شعر هوتاه بنویسد:
رفتی بته صتحرا و نستیمش نستترن داشتت

واگتتن به واگن بتوی حتوا پتتترتقالیستت

در باغ سیب ،ایمتان متن ممنوعته متیرفتت

شعتتری نوشتم آسمتتان متترطوب متتیزد

متتربوط من دندان عتتقلم هتتنده متیشتد

دل هتندم از لبت های تتتو آواز لتتتق شتتتتد

بتتتاید ببشیتید ایتتتتن صتتدای بتی اتتتو را

چین و چروهش وامتدار یتک جنتون استت

من آمتتدم جتتن در لباستتتم راه متیرفتت

در حتتوض آبتتی متتاهیان ترستیده بودنتد

باران هته آمتتتد چتتتترها لکنتت گتتترفتند

ای راهراه خنتتتتدهات عتتریتتانتتتتی متتتتتن

این بتتتار قسطتتتم را ستر موعتتتد بپترداز

تا ظلمتتتم در امتتتتدادت گتُتتتر بگتتتتیرد

بنتتوی

ای ختتتاک دچتتار بترف بنتوی

ایتتن ارتتتعاش خی

متتدیون بهتار استت
(میرافضلی)28 :1386 ،

 -3پارودی
«پارودی هه در قدیم به آن نقیضه میگفتند و برخی آن را ‘نظیره طنزآمیز’ ترجمه هردهاند ،شعری است هه بته تقلیتد شتعری
دیگر گفته شده و مبتنی بر طنز و هزل است .در حقیقت اثر دومی اثر نشستین را به سشره گرفته است .به طور هلتی شتاعران و
نویسندگان یکی از سه روش زیر را برای سرودن پارودی (نقیضه) به هار میبرند:
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الف -از نظر لفظ :با تغییر دادن هلمات ،اثر اصلی را به شکل فکاهی و عامیانه درمیآورند؛ مثل تقلیتد بستحاق اطعمته از
غزلیات سعدی و حافظ:
دارم از «هله» و «هیپا» گله چندان هه مپترس

هه چنان زو شدهام بیسروسامان هته مپترس
(بسحاق اطعمه)146 :1392 ،

ب -از نظر سبک و شیوۀ بیان هه در آن روش نگارش نویسندگان یا شیوه شاعری شاعران برای بیان موضوعی غیرجتدی
انتشاب میشود؛ همانند خارستان ادیب هرمانی هه تقلید طنزآمیزی است از سبک گلستان سعدی.
ج -از نظر درونمایه هه محتوای اثری به شکل طنزآمیز بازسازی میشود؛ همانند رسالۀ اخالق االشتراف» (شمیستا :1389
.)133
پروین وجدانی از شاعران رفسنجان هم به پیروی از حافظ چنین سروده است:
آنتتتتانهتته ختتتتاک را بتته نظرهتتتتمیا هننتتد

ای هاش فکتر اصتغری و متش رضتا هننتد

آنتتتان هتته بتتاد غبغبیتتان روز و شتتب هننتتد

فکتری بته حتتتال پنچتری چتر متا هننتد
(وجدانی)25 :1383 ،

مهدی جهانبشش به استقبال از مشمّ

میهور شیخ بهایی  -هه خود در اصل تضمین غزل خیتالی بشتارایی (متتوفتی 850

ق) بودهاست  -با مطلع:
تتتا هتتتتی بتته تمنتتای وصتتتتال تتتو یتتتتگانه

اشکم شتود از هتر متهه چتون ستیل روانته

چنین سرودهاست:
یک سال تتتمام است هه متتن غسل نکردم

هتتتر روز نوشتتتند هتته خالیستتت خزانتته

ای خر بشور از توبره و آخور و خوش باش

یعنتتتی هتته بتته یتتک تیتتر بتتزن چنتتد نیتتانه

مستتتأجتتتر آواره منتتم هیتت نتتتتتتدارم

امتتتتسال بیتتتتا و بکتتنم صتتاحب خانتته
(جهانبشش)142 :1392 ،

به پندار نویسندگان این جستار ،گرایش به مضامین سیاسی و اجتماعی از عوامل عمده توجّه شاعران این دیار به این گونتۀ
ادبی است .بررسی اشعار جهانبشش نیان میدهد هه طنز تلخ اشعار او واگویهای از بداخالقیها و بتدرفتاریهتای اجتمتاعی
است هه بهویهه در «پارودی» او بازتاب داشته است« .این نوع هاربرد زبان در واقع تنها وسیلهای شده است برای بیان مقصتود
در قالب زبان معمول و هنجار و البته اندییهای تازه ندارد» (ر.ک :حسنلی ،)15 :1386 ،ولی طنز زیبایی هه در ایتن «پتارودی»
دیده میشود ،همبود بهرهگیری از هارهردهای هنری زبان را جبران هرده است.
 -4موسيقی شعر
شعر را رستاخیز هلمهها گفتهاند؛ «گویا نشستین عاملی هه مایۀ رستاخیز هلمهها در زبان شده ،هاربرد موسیقی در نظتام واژههتا
بوده است» (شفیعیهدهنی .)8 :1373 ،اهمیّت موسیقی در شعر و تأثیر انکارنیدنی آن در نفوس سبب شده است هه شتعرا بته
طور جدّی به این موضوع توجه نیان دهند.
 -1-4واج آرایی
موسیقی پدیدآمده از تکرار واجها را نغمه حروف یا واجآرایی میگویند .زمانی میتوان واجآرایی را یکتی از ویهگتیهتای
بدیعی دانست هه نقیی آگاهانه و گوشنواز داشته باشد .باید پذیرفت هه هی شعری بدون واجآرایی هامتل نمتیشتود؛ زیترا
«قافیه یکی از پایههای تعریف شعر است و از باال به پایین در بیتها موسیقی مینوازد .بنتابراین واجآرایتی ستتونی (عمتودی)
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چیزی جز قافیه نیست» (راستگو.)19 :1383 ،
هنر شاعر آگاهی اوست هه باید آگاهانه واژهها را برای بیان معنی به خدمت بگیرد .هاربرد همه واژهها رییه در آگاهیها و
آزمون و خطاهای شاعر دارد؛ حتی اگر آرایهای بدون قصد قبلی در شعر بیاید .زیبا نیستنش ،وابستته بته آزمتونهتای پییتین
سراینده است .واجها آنگاه آراییگر شعر میشوند هه افزون بر گوشنوازی ،احساس برانگیز نیز باشند و هنگام آوازخوانی یته
همک خواننده بیایند؛ وگرنه صرف تکرار شدن یک واج به خودی خود شاعرانه نیست .به پندار نویسندگان این جستتار ،بایتد
تقسیمبندی واجآرایی بهگونهای باشد هه هاربرد و نحوۀ چینش آنها الگویی مناسب ارا ه هند.
 -1-1-4گونههای واج آرایی از دیدگاه نمای بيرونی
از میان گزینشهای خاص هنری در ساختار زبانی ،واجآرایی از زیرمجموعههای سطح آواشناسی به شمار متیآیتد ( ر.ک:
وردانک )102 :1389 ،هه الگویی مناسب برای پیوند خواننده و متن است و بازیهتای نماییتی ایتن ستطح زبتان ،عتالوه بتر
خیالآفرینی ،معنا آفرین نیز میتواند باشد.
 -1-1-1-4واجآرایی زوجی
واجآرایی زوجی از نزدیکی دو واژه هه واجی یکسان دارند پدید میآید .تکرار این آرایه ،بته صتورت متتوالی ،متیتوانتد
زنجیرهای پدید آورد هه به موسیقی هالم خدمت هند .این واجها ممکن است در آغاز یا پایان یا میان واژهها باشند:
صبحتتتتتتگاه بتتتتتتلوغ پتتتتتتنجرههتتتتا

حاصتتتتل وصلیتتتتان دو شتتتتبنم شتتتتد

عیتتتتق از دیتتتتدن حستتتتین و حستتتتن

ابتتتتتتر بتتتتتتتارانى متتتتتتحرتم شتتتتتتتد
(حیدری ت)25 :1391 ،

تکرار زوجی ب در (صبحگاه بلوغ ) ،ه در (پنجرهها حاصل) ،ص در (حاصل وصلیان) ،ش در (شبنم شد)
س در (حسین و حسن ) ب  ،ر ،در (ابر بارانى) این زنجیره را پدید آوردهاند.
 -2-1-1-4واجآرایی پياپی
در نمونۀ زیر تکرار واج «ش» در ابتدای چهار واژۀ متوالی دیده میشود:
شتتتتهردار شتتتتریف شتتتتهر شماستتتتت

هدختتتتدایی هتتتته روستتتتتا را ختتتتورد
(جهانبشش)45 :1392 ،

 -3-1-1-4واجآرایی پراکنده
تکرار واج « » در واژههای(خود ،آمیشتنم ،چر  ،ریشتنم ،خی  ،خواب و رختشواب) به آهنگینترشدن شعر همک هرده
است.
چند دور دگترم بتا ختود آمیشتتنم متیبایتد

چتتر در چتتر بتتههتتم ریشتتتنم متتیبایتتد
(میرافضلی)56 :1378 ،

ایتن چتتتته هابوستی استتت بتتر روح و تتتنم

خت تی

هتتتردم ختتتواب را در رختشتتتواب
(جهانبشش)55 :1392 ،

 -2-1-4واجآرایی ها از دیدگاه کاربرد و هدف
 -1-2-1-4گوشنوازِ بیمفهوم
در این واجآرایی ،موسیقی حاصل از تکرار صداها و حروف هی رابطهای با مفهوم بیت ندارد و هتی پیتامی بته مشاطتب
نمیدهد ،فقط زیباست .گویی سراینده به دنبال واژۀ نشست ،واژگانی را با واجی میترک آورده است تا نمتای بیرونتی را زیبتا
نماید .بر اساس این الگوی آوایی توازن ایجادشده در سطح هالم تصنتعی و مکانیکی است؛ مانند:
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شهتتتتتردار شتتتتتریف شتتتهر شماستتتت

هدختتتتدایی هتتتته روستتتتتا را ختتتتورد
(جهانبشش)45 :1392 ،

 -2-2-1-4نامآواساز
به صداهای موجود در طبیعت مانند صدای حیوانات (چهچهه ،میومیو ،قارقار و  )...و اشیاء (خرخر ،خورخور ،هرهر ،شتر
شر و  ) ...نامآوا میگویند .در این واجآرایی صدای حیوانات و محیط اطراف احساس میشود؛ برای نمونه همتین ستراینده در
بیتی دیگر در همان سروده میگوید:
هتتتتتتترم بیچتتتتتتتاره در دل ختتتتتتترما

بتتته خیتتتال ختتتودش ختتتدا را ختتتورد
(همان)45 :

در این بیت تکرار حرف « » عالوه بر ارزش موستیقایی چنتان در گتوش پتهواک متیهنتد هته شتنونده صتدای خرختر
خوردهشدن خرمای خیک را احساس میهند .میتوان گفت اینگونه از واجآرایی هدفدار است.
 -2-4جناس
زیبایی این آرایه به میزان یکسانی واجهای واژهها وابسته است؛ مانند چندقلوها هه همییه دیدن و هیف تفاوتهتای آنهتا
برای بیننده جالب است و بیننده از گمراهی خود لذتت میبرد .در شعر واژههایی هه در ظاهر شبیه ،ولی در باطن متفتاوتانتد،
هیف تفاوت معنایی آنها برای خواننده دلپذیر است .باید این آرایه را از خانوادۀ واجآراییها دانست؛ زیترا در ستروده ،نتوعی
نغمۀ حروف و موسیقی هالم را میسازند .این آرایه از جمله آرایههای تقلیدی و تصنتعی است و شاعران رفسنجانی هم گتاهی
در این زمینه از تجربههای گذشتگان با همان روش بهره بردهاند:
تتتاج گتتلی هته روی قتتبرم متتتیگذارنتد

جز مُهر بی مهری به سن

قبتر متن نیستت

(محمدصادقی)104 :1390 ،
در حتتتتتترا بتتتتتتا حتتتتتترارت اقتتتتتتراء

ختتتتاتم بهتتتتترین غتتتتزل متتتتىشتتتتد
(حیدری ،ب)15 :1391

اما باید این نکته را نیز اضافه هرد هه در سازهشناسی ،اشتقاق در حتوزۀ واژهستازی قترار متیگیترد هته تحتت سته گونتۀ
همنیینی (واژۀ میتق ،واژۀ مرهب و واژۀ میتق مرهب) واژههای جدید را به دست میدهد (رک :صتفوی.)200-199 :1383 ،
تناسب آوایی و همگونی واژهها با بهرهگیری از این قابلیت زبانی به دست میآید؛ اگرچه در حتوزۀ ادبیتات ،تناستب آوایتی و
همگونی واژهها به طور معمول نوعی بازی زبانی است؛ چینش مناسب آنها ،معناگستر نیز هست؛ چنانهته در اشتعار زیتر ایتن
قابلیت دیده میشود:
میخواهم برگونۀ تو تازه شوم
این گونه تر
این گونه تر
این گونه ببار (میرافضلی)74 :1386 ،
هلمۀ «اینگونه» معنای صفت تفضیل را میرساند .بین گونه اوّل (ر ) و گونۀ دوم (شیوه) جناس تام دیده میشتود .نکتتۀ
ظریف دیگر در این شعر ،ایهام تناسب لطیفی است هه بین «تازه» و «تر» دیده میشود.
از پنجرۀ نیمدار و نمدار گذشت (میرافضلی)16 :1383 ،
 -3-4باشگونگی (قلب یا مقلوب)
آرایهای هه با برعک

هردن ترتیب واژگان یک ترهیب یا جمله ،ساخته و پرداخته میشود و معنای جدیدی میآفریند:
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از چنتتتتین قتتتتوم ،قهتتتتر بتتتتا خوییتتتتم
(جهانبشش)111 :1392 ،

هر شعر
فریاد خستهای است
و هر خسته
شعری است بی صدا (نورالدّینی)25 :1390 ،
انقراضهای با شکوه
با شکوه گونههای منقرض (میرافضلی)7 :1389 ،
این آرایه بهویهه در شعرکها نمود بییتری دارد و این نیان میدهد هه شاعر میتواند با استفاده از این ابزار ،بترای ایجتاد
تصویر و معناآفرینی ،بییترین بهره را از همترین فضا و مجال ببرد.
 -4-4ایهام (چندمعنایی)
یکی از مهمترین آرایه های شعر فارسی ایهام است .این صناعت بدیعی زاییدۀ معانی گوناگون واژه و پیونتدهای گونتاگون
آن با واژگان دیگر است .گویی سراینده برای سرودن در دو زمان به سر میبرد :نشستت در زمتان جوشتش؛ ستپ

در زمتان

هوشش .زمان سرودن جوشش است و زمان ویرایش ،هوشش .ایهام ،هوشش ذهن سراینده ،برای آرایهمندساختن سروده است.
اگرچه ایهام ،گاهی به صورت ناخودآگاه ،در سرودۀ بعضی شاعران مینییند ،اغلتب ،ایهتام بتدون ممارستتهتای پییتین در
سروده پدید نمی آید .هوششهایی هه واژگان را در پنجۀ ذهن شاعر چون موم نرم میسازد .در ایهام ،خواننده از سرگردانی در
بین چند معنی ،دچار خلسهای شیرین میشود و با هیف معناهای گونهگون آن ،در درون خود بر شعور ختود متیبالتد .ایهتام
یکی از مهمترین آرایههای دوست داشتنی است هه در سرودههای شاعران رفسنجانی نمود گستتردهای دارد .در اینجتا تنهتا از
ایهامهایی نام برده میشود هه به نظر میرسد در هتب بدیعی سنتتی الاقل به طور صریح به آها اشاره نیده است:
 -1-4-4ایهام لفظی پيوندی با حروف یکسان
گونهای از ایهام است هه از خوانش تند دو (یا چند) واژه ،خواننده متوجّه حضور واژهای دیگتر متیشتود هته در واقتع از
پیوند آن دو واژه به ذهن میآید؛ حروف یکسانی با واژههای حاضر دارد و پیوند معنایی استواری بتا آن بیتت ایجتاد متیهنتد.
همین موضوع سبب نوعی زیباییآفرینی میشود .به این نوع ایهام در آثتار دیگتر اشتاره نیتده استت .متیتتوان پنداشتت هته
طبعآزمایی شاعر در خلق این آرایۀ بالغی نقش داشته است.
دستتتت ستتتتتقتا تمتتتام هستتتتى ختتتتتویش

تتتتتتن یتتتتتک رود شتتتتتعلهور بدهتتتتتد
(حیدریزاده ،الف )49 :1391

الف) هستی خوییتن به یک رود شعلهور بدهد
شتتتهر بتتتانوت عیتتتق تتتتو اینجاستتتت

ب) هستی خویش و تن به یک رود شعلهور بدهد
شتتتتهر خورشتتتتیدهات عرفتتتتانى استتتتت
(همان)57 :

الف) شهربانو مادر امام سجاد (ع) ،ب) شهر (هیور) آن بانو؛ یعنی ایران.
اشک او را ز دیده جارت هرد( .حیدری ،ب )15 :1391

الف) راز

ب) را ز

تلشى خاطرآتیان این بود (همان )25 :الف) خاطرآتیان ب) خاطراتیان
 -2-4-4ایهام لفظی پيوندی با حروف غيریکسان
نوعی از ایهام است هه در آن خواننده با خواندن آن احساس میهند هه از پیوند آواهای چند واژه ،صدای واژهای یا ترهیبی یتا
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جملهای دیگر را میشنود .در این مورد ،یاید گفت آنچه خواننده میبیند با آنچه میشنود مشتلف است؛ با وجود این ،آنچه در
ذهنش میشنود یا واژهها با واژههای دیگر بیت هه میبیند ،،پیوند معنایی نزدیکی دارد:
شنیدی یوسفی گفته (بکَن آن)  /فراری گیت در زندان زمین خورد (حیدریزاده ،ب )22 :1391
در این بیت افزون بر ایهام «زمین خورد» به معانی زمینخواری یا شکست یا برخورد با زمین ،ایهام دیگری هم حضور دارد هه
همانا ترهیب «به هنعان» است هه از شنیدن «بکن آن» به ذهن متبادر میشود و با یوسف و زندان پیوند دارد.
شتتتتعرم از عمتتتتق چتتتتاه متتتیجوشتتتتد

از دل متتتتترد و متتتتتاه متتتتتیجوشتتتتتد
(همو ،پ )22 :1391

الف) از دل مرد و ماه میجوشد .ب) از دل مردما (تلفتظ عامیانۀ مردمها) میجوشد.
احدش هه بدون حمزه شکست الف) احدش هه ب) احد اشک بدون حمزه (همو ،ب )19 :1391
 -3-4-4ایهام لفظی عاميانه
در این ایهام واژهای ،هنگام خوانده شدن ،واژهای دیگر با تلفظ عامیانه را تداعی میهنتد هته معنتی جداگانتهای دارد؛ ولتی در
ارتباط با واژهای هه با آن ایهام دارد دلپذیر است:
گفتتتتتتهای گوستتتتتفند عیتتتتتق نیتتتتتو

در جتتتتتواب تتتتتتو گفتتتتتتهام مییتتتتتم
(جهانبشش)111 :1392 ،

الف) در جواب تو گفتهام من میش (گوسفند ماده) هستم ب) در جواب تو گفتهام میشوم
 -4-4-4ایهام تلميح
ایهام تلمیح آن است هه واژهای همزمان به دو حادثه اشاره هند؛ چنانکه بار معنایی آن در بادی امر به یک حادثه و بتار معنتایی
ضمنی آن هه به ذهن متبادر میشود ،به حادثهای دیگر اشاره هند؛ نمونه:
بتتت هتتته از چتتتتتیم او غتتتزل تابیتتتد

هتتتتتوه ابوطالتتتتتب نگتتتتتاهش شتتتتتد
(حیدریزاده ،ت )13 :1391

الف) اشاره به ماجرای شعب ابیطالب و اینکه بعد از عبدالمطلب ابوطالب (ع) حامی و سرپرست پیامبر (ص) شده بود.
ب) هوه با نگاه آسمانی پیامبر (ص) طالب او شد (اشاره به عبادت هردن پیامبر (ص) در غار حرا)
 -5-4-4ایهام کاربردی
تلفتظ واژهها نقش مهمی در بعضی آرایههای ادبی مانند ایهام لفظی ،جناسها و واجآرایی دارد .بته طتور معمتول در پیتداهردن
زیباییهای یک شعر ،زبان ،چیم ،گوش و ادراک خواننده ابزار لذتتبردن او هستند .چیمش آن زیباییها را متیبینتد ،زبتانش
میخواند ،گوشش میشنود و مغزش زیباییشناسی میهند ،ولی در عصری هه هاربرد نمود آوایی آثار ادبی با ابزارهتای نتوین
نظیر هدفون در حال پیییگرفتن از نمود هتبی شعر است و در زمانی هه مردم همتر مطالعه میهنند و بییتر میشتنوند ،هتافی
دانستن درک و گوش مطالعۀ هننده برای زیباشناسی درست نمینماید.
گاهی خواننده سرودهای را میخواند و واژهای را بهگونهای تلفظ میهند هه شنونده گمان میهند روی سشن با اوست ،ولی بتا
ادامۀ خوانش ،به نادرستی گمان خود پی میبرد و به خطای خود میخندد؛ نمونه:
ساهتتت ،هته از آسمتتتان صتدا متتتىآیتد

ایتتتن زمزمتتته از بتتتزم ختتتدا متتتىآیتتتد

ات دل تتتو بتته او چتته هدیتتهات ختتواهى داد

فتتتردا هتتته ولتتتى عصتتتر متتتا متتتىآیتتتد
(همو ،الف )77 :1391

شنونده با شنیدن واژۀ «ساهت» نشست خود را مشاطب میداند و شاید هم با تداعیشدن خاطرات معلم و هتالس انتدهی
بترسد؛ ولی با شنیدن هامل رباعی به خواست سراینده پی میبرد و از فریب خود نهتنها ناراحت نیست ،بلکه از دو هلویی واژۀ
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مورد اشاره لذتت ادبی میبرد.
نمونههایی دیگر از این نوع ایهام:
نام تو در ترانۀ لبریز من شکفت (میرافضلی)15 :1386 ،
در وجود همه از علتت سودای تو ریشت (مرعیی.)56 :1386 ،
در نمونههای فوق شنونده نشست میپندارد مشاطب اوست اما بعد میفهمد خطاب با معیوق است.
مادر حیاتم داد (وجدانی ،ب  )7 :1383حیاتم داد ،حیا یاد دادن را هم به ذهن متبادر میهند.
 -5آشناییزدایی در تلميح برای آفرینش طنز
دربارۀ پییینه آشناییزدایی باید گفت از روزی هه آدمی بر آن شد هه نیکوتر از دیگری ستشن گویتد و روش ستشن ختود را
دگرگون هند ،آشناییزدایی پدید آمد و دربارۀ مفهوم آن میتوان گفت« :آشنازدایی تمام شگردهایی را در برمیگیترد هته زبتان
شعر را با زبان نثر و هنجار بیگانه میهند و میتتوان آنهتا را در گتروه موستیقیایی و گتروه زبتانشناستیک گنجانتد .در گتروه
موسیقیایی انواعی از توازنهای صوتی جای میگیرد هه از طریق وزن عروضی ،قافیه ،ردیف و هماهنگیهای مشتلتف صتوتی
ایجاد میگردد و در گروه زبانشناسیک مطالبی طرح میشود؛ از قبیل استعاره ،مجاز ،ح آمیزی ،ایجاز ،حذف ،باستانگرایتی،
صنعتهنری ،ترهیبات زبانی ،آشنازدایی قاموسی و آشنازدایی در حوزه نحو زبان و بیان پارادوهسی» (پورنامداریان.)9 :1381 ،
همانگونه هه پوشیدن لباسهای قدیمی برای عک برداری همییه خندهدار است ،زیرا انسان را به شکلی هاذب به گذشته
میبرد و میخنداند ،عاشق و معیوق امروزی را مثالً در قیافۀ لیلی و مجنون به نمایش گذاردن و آنها را برخالف روال داستان
به وصال رساندن نیز به همینگونه است و میتوان آن را آشناییزدایی در تلمیح برای آفرینش طنز نامید:
علتتت تی دارد هتتتته مجنتتتتون متت تیهنتتتتد

در شتتتتب شتتتتوق زفتتتتافش اعتصتتتتاب
(جهانبشش)16 :1392 ،

در اینجا قهرمان هاذب امروزی لباس رستم به تن میهند ،ولی شهامتی ندارد:
زابتتتتتل متتتتتا را ببت تین هتتتتته رستتتتمش

متتتتیشتتتتود ستتتترهوب از افراستتتتیاب
(همان)15 :

بایتتد ختتودت بتته چتتاه بیفتتتی بتترادری

محض خدا بته چتاه تتو را هتل نمتیدهنتد
(همان)18 :

بتتر متتن تتت آن رستتتمی ت هتته متتیگریتتد

چیتتتتتتم دیتتتتتتو ستتتتتتپید آهستتتتتتته
(همان)58 :

شاعر در شعر زیر با طنزی تلخ و معنیدار زهد ریایی را نیان داده است:
عابتتتدی خواستتتت چتتتون علتتتی بیتتتود

عاقتتتتبت حتتتتترمت عبتتتتتا را ختتتتتورد

زد و نتتتتمک طلتتتتتتبید

دیتتد ستتشت استتت هتتر دوتتتا را ختتورد

شتتتیر را پتتت

(همان)45 :
 -6آرایههای بيانی
در این بشش منحصراً به آرایههایی اشاره خواهد شد هه نقش و تأثیر بارزتری در مقایسه با سایر آرایههای این فن در شعر
رفسنجان دارند و بهگونهای عالوه بر بحث زیباییآفرینتی ،شترایط منطقتهای و اندییتههتای اجتمتاعی و فرهنگتی ،در نحتوۀ
شکلگیری آنها هانون توجه بودهاست.
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نباید فراموش هرد هه «معیارهای زیباییشناسی دورۀ انقالب اسالمی ،بازتاب مستقیم ارزشهای اجتماعی و انقالبتی استت
هه این ارزشهای اجتماعی نیز بهنوبۀ خود انعکاسی استت از بقایتای نظتام ارزشتی ههتن و معیارهتای ارزشتی هته در حتال
شکلگیری است» (امینپور)384 :1386 ،
 -1-6تشبيه
تیبیه باید در خدمت اندییه و احساس و خیالپردازی بزرگتری باشد .درگیربودن ذهن سراینده به تیبیه صرف ،به یتک
بازی خانهسازی و جورچین هودهانه شبیهتر است تا به هنرورزی و آفرینش ادبی .با اندهی تأمّل میتوان دریافت هه دو تیتبیه
زیر از پیرایۀ هنر عاطل نیست:
گتتتتاهی از ختتتتواب غفلتتتتت جنگتتتتل

مثتتتتتل خرگتتتتتوشهتتتتتا هراستتتتتانم
(جهانبشش)94 :1392 ،

قفل دلت را چگونه باز هنم (وجدانی ،الف )16 :1383
در خصوص تیبیه در شعر شعرای رفسنجان باید گفت بسیاری از تیبهات با ویهگیهای فرهنگی و اقتصادی ایتن منطقته
در پیوند است .رفسنجان مرهز هیت پسته است و هییدن سیگار در اغلب شهرهای هرمان ازجمله رفسنجان رایج است:
همچو پسته چاک خواهم زد قبای خویش را

تتتا نمایتتانم بتته اهتتل دل ،بهتتای ختتویش را
(مرعیی)24 :1386 ،

سیگار خاطرات تو اندوه بیحساب (عسکرنهاد)57 :1392 ،
شتتبیه پستتته دمبستتت رفستتنجونه ،لبشنتتدم

بنازم ناز شستت رو ختدا بتا ضتدّ حتالیهتا
(همان)9 :

 -2-6استعارۀ مکنيّه
استعاره در هتمان واقعیت ،یعنی هدف اصلی شعر ،نقش اصلی دارد .استعارهها را باید موجودات دنیای خیالی ذهتن شتاعر
دانست؛ زیرا شاعر دنیای موجود را نمیپسندد و چون توان دگرگون هردن آن را ندارد با واژگان به عوضهردن نام موجتودات
در دنیای استعاری روی میآورد.
استعاره های آشکار ،ساختار ساده ای دارند ،به این معنی هه همه آنها به یک شیوه ستاخته متیشتوند و بتا حتذف میتبه و
آوردن میبهبه به جای آن ،استعاره آشکار شکل میگیرد:
ر یاهتتای متتا

دشت سر ارغتوان بترعک

ر یاهتای متا

نینتتوا رازی نهتتان بتترعک

بتتارش یتتتتکریتتز لبتتتتشند انتتار هاشتتمی

بتتر متتفاتیحالجنتان بترعک

ر یاهتای متا

ماهتتتابی روی دستتت آفتتتابی تیتتنهلتتب

سینۀ آتیفیتان بتترعتتتک

ر یتتاهای متا

(خدادادی)44 :1391 ،
ماهتاب و آفتاب :استعاره از حضرت علی اصغر و امام حسین (ع)
تا اینکه ببینید به هنگام شکستن

آیینۀ بارانی ما دیده هجا را (حیدریزاده ،پ)9 :1391

آیینه بارانی :استعاره از دل
نماد و استعاره مکنیه (پوشیده) از استعارۀ مصرتحه (آشکار) ،هاربرد بییتری دارد .سراینده هرگتاه بشواهتد زیبتاییآفرینتی
هند ،بییتر به استعاره مکنیه روی میآورد و هر گاه بشواهد مفهومآفرینی هند ،نمادین میسراید .بتا استتعاره مکنیته استت هته
تبحّر سراینده در شاعری آشکار میشود .نگاهش عمیق و معناساز و عارفانه و عاشقانه میشود .با این آرایته استت هته شتاعر
دنیای نوینی میآفریند هه موجوداتش بهگونهای دیگر رفتار میهنند؛ شعر رفسنجان پر از ایتن آرایته استت و در دنیتای ذهنتی
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شاعران رفسنجان استعاره مکنیه بییترین زایش تصویری را دارد .آنان با بهرهگیری از مصنوعات جدید (مانند عقربۀ ساعت) و
واژههایی هه با نیازهای زندگی امروز پیوند دارند ،در ساخت استعارههای مکنیه موجب خلق تصاویر جدیدی شدهاند.
به نظر میرسد شعرای رفسنجان ،ساحت استعاره مکنیه را قدری توسعه دادهاند؛ مشتصّات ایتن استتعاره در شتعر شتعرای
رفسنجان بدین شرح است:
 -1-2-6آدمنمایی
این روش را تیشیص نیز مینامند؛ به این معنی هه اشیا و حیوانات در شعر ششصیت انسانی بگیرنتد و هارهتای انستانی
بکنند .تیشیص را گروهی جانبشیی به اشیا معنی هردهاند ،ولی این معنی جامع نیست؛ چون حیوانات هم جانتدار هستتند و
تیشیص ،حیوانات را شامل نمیشود؛ لذا «آدمنمایی» رساتر است:
خرتم شدن عقربهها (میرافضلی / )11 :1383 ،دل پنجره دارد خفقان میگیرد (همان)17 :1386 ،
تا زمین سر مىگذارد زیر پات هوچکم (حیدریزاده ،پ )13 :1391
 2-2-6حيواننمایی
با نسبت دادن رفتار حیوانات به اشیا یا انسانها میتوان این آرایه را ساخت.
بالی بتکان سلسله برگیر دماوند (میرافضلی)116 :1386 ،
قتتادر بتته اینکتته بتتا تتتو بیایتتد نمتتىشتتود

طبعم ضتعیف و بتال و پترم خستته و غتزل

(حیدریزاده ،پ )20 :139
 -3-2-6گياهنمایی
نسبت دادن صفات و لوازم گیاهان به غیرگیاهان از جمله انسانها ،حیوانات یا مفاهیم و صور ذهنی است:
نام تو در ترانه لبریز من شکفت (میرافضلی / )15 :1386 ،خون صد شاخۀ گنجیک (همان)88 :1386 ،
 -4-2-6پویانمایی
گاهی شاعر با اسناد لوازم و مقتضیات پدیدههایی هه به گونهای مفهوم حرهت و پویایی را به ذهن القاء میهند (مثتل آب،
باد ،گیسو) ،به مفاهیم ذهنی (مثل عیق ،تاریکی) یا محسوس (مثل درخت) ،استعارۀ مکنیه متیستازد .در ایتن حتال بته نظتر
میرسد پدیدههای ساهن ،به سیالن ،تحرتک و پویایی میرسند و به شکلی نو متجلتی میشوند:
چیتتمه صتتبح و نگتتاهی مهربتتانم متتىدهتتى

قطره قطتره متىچکتانی بتر زبتانم عیتق را

(حیدریزاده ،پ )13 :1391
تاریکی اتاق ،بیرحم میوزید (میرافضلی)7 :1386 ،

/

میوزد عیق (میرافضلی)70 :1383 ،

 -3-6نماد
«انسان با گرایش طبیعی هه به آفرینش نمادها دارد بهگونهای ناخودآگاه اشیا و اشکال را تغییر میدهد و بدینسان بته آنهتا
اهمیّت روانی و ذهنی میدهد تا حالتی مذهبی یا هنری به خود بگیرند» (یون  .)351 :1378 ،ما در نمتاد زنتدگی متیهنتیم و
جهانی از نماد در ما .شناخت نمادها توان درک ما را از زندگی و جهان افزایش میدهد .انسان آشنا به نماد حتی انسان را نمتاد
خدا بر زمین میداند و راه شناخت خدا را در شناخت انسان میبیند .ادبیات علنیهردن نمادهاست و شناسایی نمادها احستاس
خوشایندی را موجب میشود .نماد وقتی تحقتق مییابد هه چیزی را میبینیم و از آن یک یا چند مفهوم ذهنی میستازیم .نمتاد
ادبی اگرچه خاستگاه زبانی دارد ،وقتی در متن ادبی مبدّل به رمز میشود از محدوده معناشناختی و منطق زبان رها متیشتود و
قلمرو معنایی و عاطفی فراتری مییابد.
نمادها اغلب آشکارا رمزگیایی نمیشوند و خواننده باید آنها را رمزگیایی هند؛ بنابراین ،دامنۀ نمتاد بته دلیتل گستتردگی،
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منیوری از برداشتها را هم پدید میآورد .در خصوص نماد در شعر شعرای رفسنجان باید گفت هه عمتدۀ نمادهتا از شتمار
پدیدههای طبیعی هستند و بییتر برای القای پیامهای اخالقی در شعر حضور یافتهاند:
ای خوش آن ابر هه نم نم هیجان میگیرد (میرافضلی)17 :1386 ،
رعد و برق تو مرا هیت (همان)16 :
همی باران باش (همانجا)
سیب میچینم و در موسم اسفند مرا میگیرد (همان)20 :
ای ناخدا ترا به خدا بادبان بده (وسیله نجات) (همان)22 :
و میوزد عیق در اندییه باغ
چه پرییانی سبزی است درخت (میرافضلی)70 :1383 ،
بادها گفتند دریا مرده است (حیدریزاده ،الف )113 :1391
 -1-3-6نماد در شعر طنز
طنز از اقسام هجو است ،اما آن تندی و تیزی و صراحت هجو در آن نیست .وانگهی در طنز معموال مقاصد اصتالحطلبانته
و اجتماعی مطرح است و شاعر فرد ،گروه ،ملْت و حتی نهادی خاص را نقد میهند .هدف در طنز اصالح مفاسد اجتمتاعی و
تهذیب اخالق است و به دو شکل «مستقیم یعنی مورد خطاب قرار دادن دیگران و غیرمستقیم هه شاعر خود یتا قهرمتانش را
به تمسشر میگیرد تا شنونده هم بشندد هم بفهمد و هم به عیب خود آگاه شود» (ر.ک :شمیسا )249 :1383 ،تحقتق مییابد.
انسان مجموعه ای از صفات متضاد است و تحقتق هر هدام از این صفتها در وجود هر انسانی با انسان دیگر ،با توجّته بته
عوامل محیطی ،متفاوت است .همه جانداران دارای ویهگیهایی میترک برای ادامه حیات هستند ،ولی اغلب ،شترایط محیطتی
آنها را مجبور میهند هه برای ادامه حیات ،صفتهای رفتاری خود را با محیط هماهن

هنند .برای همین استت هته نمادهتای

دوگانهای مثالً برای مفاهیم شکارچی و شکار ،ظالم و مظلتوم ،وحیتی و رام ،ترستو و شتجاع ،هوچتک و بتزرگ و بستیاری
صفتهای متضاد وجود دارد .این نمادها در طنز بسیار تأثیرگذارند .یکی از ویهگیهای سبک فردی مهدی جهانبشش استتفاده
از نمادهای حیوانی در سرودن طنز است و به طور هلی ،استفاده از نمادهای حیوانی بهتترین راه طنزآفرینتی در شتعر شتعرای
رفسنجان است:
بتتته شغتتتتتتالی امتتتتور صتتتتنفی گفتتتتت

صتت تید مرغتتتتان جتتتتواز متت تیخواهتتتتد
(جهانبشش)79 :1392 ،

لتتتب بتتته گنتتتدم گمتتتان هتتتنم گتتتاهی

متتتتوش هتتتتم از ختتتتواص فستتتتفر زد
(همان)41 :

در دلتتتم مانتتتده بتتته جتتتا نفتتترت ختتتر

مت تیهیتتتم در دو جهتتتان زحمتتتت ختتتر
(همان)49 :

شغال ،موش و خر نماد شکارچیان غیرقانونی ،محتکران و متجاوز به حقوق دیگران است.
سشن آخر درباره نماد در شعر رفسنجان این است هه از ویهگیهای سبکی شعر رفسنجان بهرهگیری از نمادهایی است هه
به قلمرو تعامالت فرهنگی و اجتماعی مربوط هستند .اشیا نمادهای معمول در شعر میرافضلی هستند .با توجه به اینکته شتاعر
در شهر زاده شده و با زندگی شهری رشد هرده است ،میتوان نمادسازی او از اشیا را پیامد ایتن نتوع زنتدگی دانستت .ولتی
جهانبشش پرورشیافته هوهستان است و این امر عالقه ذاتی او به حیوانات را شکل داده است؛ به همتین ستبب نمادستازی از
نام حیوانات در شعر او بسامد چیمگیری دارد.
نتيجهگيری

زیباییشناسی شعر شعرای رفسنجان پ
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الف  -هاربرد برخی از آرایههای بالغی در سرودههای شاعران این دیتار ،اگرچته گتاهی تصتنتعی و همتراه بتا تکلتتف استت،
موسیقی و معناافزایی آن ،همراه با مایههای طنز ،تکلتف آرایه را جبران میهند و سبب انبساط خاطر مشاطتب متیشتود و او را
برای درک بهتر مقصود گوینده به تأمّل وامیدارد.
ب -بررسی هلتی شعر شعرای رفسنجان نیان میدهد هه شعر در انواع غنایی ،آیینی ،طنز و اجتماعی در قالبهای سنتتی،
نیمایی و شعر هوتاه به شکلی جدّی رشد یافته و هر هدام در آثار یکی از شعرا نمود پیدا هرده و بتا صتناعات بالغتی ،آراستته
شده است.
ج -نوآوری شعرای رفسنجان در قالب رباعی و شعرکهای سپید و همچنین پترداختن بته برختی از بتازیهتای زبتانی و
صناعات بالغی ،هه بهگونهای در معناآفرینی نیز نقیی انکارناشدنی داشتهاند ،به شتعر ایتن ستامان تحترتک و پویتایی بشیتیده
است.
د -در شعر رفسنجان ،شعرهای استقبالی خلتاقانهای دیده میشود.
ه -با توجه به نمونههای آوردهشده از شعر شعرای رفسنجان باید گفتت هته شتعر در آنجتا اندییتمند استت و فقتط بته
آرایههای ظاهری بسنده نمیهند و ایهام در هنار نمادها ،استعارهها و آشنازداییها ،از آرایههای معناآفرین و تأثیرگتذار در شتعر
شاعران رفسنجان است.
و -شمار نمادها در آثار بررسیشده نیان میدهد هه اشیا و حیوانات ،نمادهتای معمتول در شتعر ایتن دیارنتد و زادگتاه
شاعران بر نوع نمادهای آنها مؤثتر بوده است.
ز -در شعر این سامان آشنازدایی آرایهای است هه به سروده عمق و معنا میدهد و خواننده را به تفکتر میهیاند؛ به همتین
روی ،گاهی طنزآفرین و زمانی دیگر اغراقآفترین متیشتود و در ایتن مرحلته ،تلمتیح دیگتر زیبتاییآفترین نیستت مگتر بتا
آشناییزدایی.
منابع
 .1امینپور ،قیصر ( .)1386سنتت و نوآوری در شعر معاصر ،چ ،3تهران :علمی و فرهنگی.
 .2بسحاق اطعمه ،احمدبن حالج ( .)1392هلیات ،با تصحیح منصور رستگار فسایی ،تهران :میراث مکتوب.
 .3حسنلی ،هاووس ( .)1386گونههای نوآوری در شعر معاصر ،چ ،2تهران :ثالث.
 .4حیدریزاده ،علی (1391الف) .خنجر بگو حوالی آن سر چه میهنی ،قم :آراسته.
 .5تتتتتتتتتتتتتتتت (1391ب) .حضرت آسمان ،قم :آراسته.
 .6تتتتتتتتتتتتتتتت (1391پ) .رأی لب ماهیان بجز دریا نیست ،قم :آراسته.
 .7تتتتتتتتتتتتتتتت (1391ت) .ساهت هه از آسمان صدا میآید ،قم :آراسته.
 .8تتتتتتتتتتتتتتتت (1391ث) .سپیدار سبز تبر خوردهام ،چ ،1قم :آراسته.
 .9تتتتتتتتتتتتتتتت (1373ج) .فریادهای بی صدا ،چ ،1قم :آشنا.
 .10جهانبشش ،مهدی ( .)1392زندگی شیله پیله میخواهد ،رفسنجان :سورمه.
 .11خانلری ،پرویز ( .)1350ماه در مرداب ،تهران :معین.
 .12خدادادی ،اهبر ( .)1391سلولهایم انفرادیاند ،تهران :شانی.
 .13راستگو ،محمد ( .)1383هنر سشنآرایی ،تهران :سمت.
 .14شریفی  ،محمد ( .)1384مگر سکوت خداوند ،تهران :مفرغ.

 / 38فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،2پیاپی  )23تابستان 1397

 .15شفیعیهدهنی ،محمدرضا ( .)1370صور خیال در شعر فارسی ،چ ،4تهران :آگاه.
 .16تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1373موسیقی شعر ،چ ،4تهران :آگاه.
 .17شمیسا ،سیروس ( .)1383انواع ادبی ،چ ،10تهران :فردوس.
 .18صفربیگی ،جلیل ( .)1386هم هم دارم هلمه میشوم ،ایالم :برگ زرین.
 .19صفوی ،هورش ( .)1383از زبانشناسی به ادبیات ،ج ،1تهران :سوره مهر.
 .20عسکرنهاد ،سمیرا ( .)1391از ما برای مردم ،قم :گنج عرفان.
 .21فتوحی ،محمود ( .)1386بالغت تصویر ،تهران :سشن.
 .22محمدصادقی ،اسداهلل ( .)1390تازگیها از نگاهت اتفاقی میپرد ،رفسنجان :سورمه.
 .23مرعیی ،سیدحسین ( .)1386لطف او ،قم :ریحانهالرسول.
 .24میرافضلی ،سیدعلی ( .)1391آهستهخوانی ،شعر ،چ ،1تهران :نیر نون.
 .25تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1389خوابگنجیکها ،چ ،1تهران :انجمن شاعران جوان.
 .26تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1386دارم به ساعت مچیام فکر میهنم ،تهران :نیر نزدیک.
 .27تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1383گنجیک ناتمام ،قم :همسایه.
 .28نوذری ،سیروس ( .)1381هوتهسرایی ،تهران :ققنوس.
 .29نورالدینی ،امیرحسین ( .)1390آدمهایی هه به بهیت میروند ،رفسنجان :سورمه.
 .30تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1385اینجا هویر دغدغه باران ،قم :ارمغان یوسف.
 .31وجدانی ،پروین (1383الف) .سبدی پر از خالی ،تهران :صبا.
 .32تتتتتتتتتتتتتتت (1383ب) .یک بقچه پر از خالی ،تهران :صبا.
 .33وردانک ،پیتر ( .)1389مبانی سبکشناسی ،ترجمۀ محمد غفاری ،تهران :نی.
 .34یون  ،هارل گوستاو ( .)1378انسان و سمبلهایش ،ترجمۀ محمود سلطانیه ،چ ،2تهران :جامی.

