
 

 
 فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتفگمسي)ببگمت دب(

 پژمهشي-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم-شمگموت مل-سگلتهر م
ت

ت«شگعغ ختد خشگگوتتبغ ختمتجگيگگوتاخبگتدمت دبيگتترعگصغ»
ت(148-133)

ت2)نویسنده مسئول(خ(،ترحم تع يتشرگئيت)ع.ابگ4رصرّگرظگهغت
ت23/45/42تگميختدميگف ترقگله:

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

تچكي و
 جضجع شخوهان لانشاخي  ليايهان  ه جط  ع آن ليعع از شخوهان  ايد يع اس از تأييس لانشاخب تههان  ع ولجان 

اين جهيخن ايد   اس از ا  شخوهان  اند.  هخي  ع ولجان ادي شعه لانشاخي ، آغخزگهايعخل لي لانشاخب  شغجل  جلب
اند يع لي  سيه اين جهيخن، تفخ تهخ   تحجالت  نيز لي ط  ز خن  ع  ججل آ د.  ع جهد  سيخي  تخ ا ه ز ظهجي يهلب

اين تفخ تهخ   ايدخل فخصرة شعه  از جهخت گجنخگجن    عهف     هيي  يخ رعه آنهخ، شخوهان  ع يع نسل تقسيم 
 ثل  هخي، يود ، حميد ، مخنره ، صجيتاه   ... لي نسل ا ل،  صفخ، شفيع ، ا يعخ   ... لي اند. شخصيعهخي  شدب

نسل ل ه   شخوهان  چجن قيصه ا ين اجي، ييد حسن حسيل ،  حمد يضخ تهي ، صخ ه ا خ  ،  حمد يضخ ي ز ع، 
گهفعع اند.لي اين  قخلع شخوهان  ا يد  دد، حسن للبه    ... )از لانشاخب تههان   لياه لانشاخيهخ( لي نسل يجه قهاي

 3اند.ا  جداگخنع يا  ع مجل امعصخص لالبلي نسل ا ل   ل ه  هيي   يشجند   شخوهان نسل يجه  قخلع
 يژگيهخ  شعه  نسل ا ل نسبد  ع نسل ل ه   يجه،  خ تججع  ع ايه   از گذشعاخن لي ز خن   شکل   تخ حد ل  

از  حد لة مط يشيدب شدة گذشعاخن اخ فهاته نهخلند   از  جضجوخت  ضمجن، يهن گهاته ايد   نسل ل ه يم  
ي ز   قخلب نيمخي  ايعفخلب يهلند. نسل يجه، يم لي شکل   فهه   يم لي   ضمجن نسبد  ع ل  نسل ايش، جديدته 

    عفخ تعه ومل يهلند يع اين ا ه نشخنديلدة ييه   حهيد   اجيخي  اشعخي شخوهان لانشاخي  ي   ع جرجيد.
لي  دمجع شخوهان لانشاخي  يع   ه حفظ اصخلد ال     لي وين حخل ايجند  خ ز خن   ز خن وصه مجل لاشعع   

 لايند   ع يمين جهد جخياخب آنهخ لي ال يخت  عخصه يمد ش غيه لانشاخييخن   گخب ايشعه از آنهخيد.

 نجآ ي  شخوهان لانشاخي ، يبک، جخياخب، يلّد، تددّل، ز خن، فکه، م ژاگختك ي ي:

ت
ت

                                                 
 ظخيه  صفخ، ايعخل ز خن   ال يخت فخيي ، لانشاخب آزال ايه  ،  احد ورجه   تحقيقخت تههانليعه  . 1 

ع  . لانشدج  ل يب ليعه  ز خن   ال يخت فخيي ، لانشاخب آزال ايه  ،  احد ورجه   تحقيقخت تههان، ايهان.اين  قخلع  هگهفعع از اخيخن نخ2

 ي  ليعه  ظخيه  صفّخ     خشد. ع يايلمخ« شخوهان لانشاخي »ليعه   خ ولجان 

 (93. اين  قخلع لي شمخية  عد  يمين فصرلخ ع چخپ مجايد شد)تخ سعخن  3 
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ترق رهت
ججا ع از  لزلد    حبج يد  يشعه  نسبد  ع لياه يله لدان  همجيلاي  شخوهان لي طجل تخييخ   لي يمة

  هله، گخب از يج  مجاص   گخي  نيز از يه ل  يج  جلب ايد. ةاند  اين اقبخل گخب از يج  وخ  جلب
  تدييس ال يخت   لياه ورجه اشعغخل لاشعع  شخوهان  يع  ع ولجان ايعخل    ديس لي لانشاخيهخ  ع  طخلعع

ا لين تمخيز  يع لي يه لب يخ  آنهخ نسبد  ع غيه لانشاخييخن  ليدب    شجل، احعهاه  ع ايشيليخن  يند  لا
   يوخيد يه د ز خن   فکه   يمچلين ومق  خشيدن  ع اشعخي ايد.
يجه  ع شمخي  يه ل،    ييچ تعصب   از نظه ناخيندب، يع مجل يمعهيل  از ميل شخوهان لانشاخي  نسل 

اين  «يخ  اصريعه    خندگخيته لي شعه   ال يختلد.شخوهان لانشاخي   زنع»جخنبداي  نخيعجلب اوعقخل لايل 
ز خن  يشعخل يخل اميه  ةالوخ، نخقض شخوهان  زيگ غيه لانشاخي  لي  عل  ا ه ز  نيسد،  حث لي حيط

 گهليد. ايهان ايد يع لانشاخب لي ايهان تأييس
شخوهان لانشاخي  لي ايهان از ايعخل  هخي  ع ولجان ادي شعه لانشاخي  تخ ا ه ز  خ ولخيد  ع تفخ تهخ   يخن  
  فکه    ز خن   يعجانلد  ع يع نسل تقسيم شجند  نسر  يع  خ اخيبلد   ع قخلبهخ  يهييک،  جضجوخت 

(نسر  لياه يع از نظه  1355تخ  1311. )جديدته يا لي شعه  طهح يهلند   ثل  هخي، حميد ، يود    ..
لياه  لاشعع  ةز خن  اس از نسل ا ل ظهجي يهلب يع يم لي قخلب   يم لي ناخب    جضجع  عفخ ت، جرج

 نسل يجه، نسر  يع ومدتخً لي حيطة(   1375تخ  1355اند   ثل ليعه  صفّخ، ليعه شفيع  يديل    ...)
ند يع اعه   ز خن    جضجع جديدته نسبد  ع ل  نسل قبل ظهجي يهلبز خن  انقهب ايه    خ قخلبهخ   عفخ ت

اند.  ثل ييد حسن حسيل ، قيصها ين اجي   ... لي لانشاخيهخ  گجنخگجن يشجي  شغجل تدييس  جلب
 ي   يشجل اين تقسيم  لد  ، تقهيب     ه ايخس  يژگيهخ   شعهک شعه  لي آتخ ا ه ز( يخل 1375.)

 از تخييس لانشاخب  جلب نع صهفخ يخل شمخي زندگ . شخوه  حع  قبل ة حد ل
 اين  کعجب  ع اجمخل لي اثبخت شخوه  شخوهان لانشاخب تههان  ع نسل ا ل   ل ه لانشاخي     اهلازل.

 ا  لياه  هيي  مجايلد شد.  شخوهان نسل يجه لي  قخلع
ت«خسلت مل»

ت(4245-4335ر كت لشعغ يتببگمت)
ب.ش( لي  شهد  ع لنيخ آ د.   اس از  1265الشعها  هخي لي  يسعم آذي ) حمد تق  صبجي   رقب  ع  رک 

ا ج   فه ليخ  زيخل لي  سخئل ييخي    ال     ناخيش آثخي فها ان   تأييس نشهيخت گجنخگجن لي ا ل 
 شمس (  ه اثه  يمخي  يل ليگذشد. 1331ايليبهشد  خب يخل )

ت«هگيتشعغيتببگمشگ صه»
ت لف:تشكلتمتقگلب

خي حخ   اشعخي گجنخگجن لي قخلب   شکل ايد. قصيدب،  ثلج ، قطعع، غزل،  سمط، تهييب  لد، ليجان  ه
  تهين قخلب شعهاند. ا ّخ شخمصتهجيع  لد، ي خو    ل  يع  تضيف   تهانع  يما  لي نجع مجل  عفخ ت
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خت ا ه ز گج لقب گهفد ) حمد حقجق ، ال ي هخي قصيدب ايد يع  ع زوم ودّب ا  مختم شخوهان قصيدب
 (457ايهان، ص 

تب:تفبگخت شعگمتببگم
 شعه  ا  تججع لاشد.  مچلين فکه   هخي،  خيد  ع يع ل يةز خن    ي  هيي  لايهة ها  
يکجند  هخي لي مهايخن تخ ا ايل  شه طع ( چع لي ز خن   شعه   چع ناخب  ةا ل شخوه   هخي ) از ل ي ةل ي

 مهاب ايد.  خ تأي    اقعفخ از شخوهان يبک مهايخن  ي
 قخين  خ حهيد ييخي    جلبشهخ  اوعهاض     بخيزات، 1321ل ه )  هگ  ظفه الدين شخب تخ (  ةل ي
يخ  ع يمد ز خن    يخن ي ز  يچهمد   از اصطهحخت   ليد  هخي نسبد  ع انعخخب ز خن   جلس  اژب ةزا ي

عه ا ل نسبد  ع ش ةل ي ة  ايالتملدانيخ  ز خن  ايعفخلب  يکلد يع ا  يا از تأي    ايه تهييبخت   يخزب
 گذشعع جدا  يکلد.

(  قخين ايد  خ يمخل شخوه لي شعه   تفکّه   ز خن تجأه  خ يوخيد 1331تخ  1321يجه شخوه   هخي) ةل ي
 جخنب احعيخط لي  همجيل  خ  جايل گجنخگجن ييخي    اجعمخو    تحقيق .

تببگمتةج:تفكغتمت خ يش
  ثل ايشيليخن  بيلد   فکه يلد    لجيسد.  ا ل يع  لايل  هخي لي ل ية

ا  يا ]ل ه   سيخي اهشجي   گهه   صميم  ايد   ايعخل    يله لد  گجيلدب، يخن ل يةاشعخي  هخي لي »
شعها  وهد انقهب ] شه طع  قهاي  يديد. )از صبخ تخ نيمخ، يحي  آيين اجي،  لي يطح   خالته از آثخي يمة

 (126ص  2جرد 
يمخل فکه ، تحقيق   اژ يش، تدييس لي لانشاخب يمچلين يلخيب گيه   ةيا  يعجان ل ي يجه  هخي ةل ي

 اين ل يب ايديه لة « جغد جلگ» .قصيدةاز  سخئل ييخي  لانسد
تاوييد:تخوامميتمتتگفو

  (( اة))ل خ نديع ، جغد جلگ   لزني ةگجي    تخزب انديش   هخي لي ومجه اشعخي ا   ع  يژب يع قصيدتخزب
يثهت  جضجوخت  يع  هخي لي خية آنهخ شعه يه لب  ع   تحسين ايخل  شعه   ال يخت ايد. ييدتخً جيل  يلجز

تخ  نظيهيد،از يجلي     کعب    طبخ گهفععيکصد    يسد حجزب  يهيد يع تقهيبخ لي تخييخ ال يخت   
 اهيع    ييخيد   .......آزال     يهن

ت(4242ت-4344دك غتپغميزت گخ غيت)
يخلا   ديک ليعها  ال يخت فخيي  گهفد. يمز خن  ع  31لي تههان  ع لنيخ آ د. لي .ش1292يخل 

 شعه  ا يد. ةتلهخ  دمجو«  خب لي  هلاب» (  فخت يخفد. 1369تدييس شعه   تحقيق اهلامد   يخل )
تشگ صهتهگيتشعغيت گخ غي

ت لف:تشكلتمتقگلب
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ع  ع يل    تججنيمخي  قبل از شفيع  يد خخب قخلبآنچع لي قخلب شعه  مخنره  جرب نظه  يکلد، انع
شخمصعهين  ثلج    ا عيخز ا  نسبد  ع « وقخب» خش تغزل قصيدب    ثلجيهخ   عفخ ت ا يد يع شعه 

 لياه شخوهان نسل ا ل ايد.
صفحع قخلبهخي  چجن : ل  يع  ايجيعع ،  ثلج  ، غزل ، نيمخي  ، قصيدب  81)) خب لي  هلاب ((  خ حد ل 

 يب  يا لي مجل جخ  لالب ايد.  قخلبهخ  تهي
 وشق ، ايشخل ، تعريم ، انسخن ل يع  ، آي خن طرب    وظمعهخ   علج    فکه   حعجا  ير  يعخب ايد.

 ب:تفبگخت گخ غي
  يلاخز خن شعه  مخنره  نجو  ز خن  ليخ ين    ععدل يمهاب  خ چخشل  وخطفع   جخ عع ايد يع  عديخ 

 يه    ... ليدب  يشجل. آن لي اشعخي تجلرّ ، نخلياجي،  ش
ها ين گلخب  يثيه  از شخوهان ايه  قديم  ع يمين يبب  ها  هتد  يشمهلند    ع يلخيع   ايهخه ا  ةود»

 (9،  ع قرم مخنره ،ص « خب لي  هلاب» نم   خشيدند.) قد ة
تجت:تفكغتمت خ يشهت گخ غي

ع   نسبد  ئچلدان تلجع   تخزگ مخنره  لي  ضخ ين شعه  نيز آناجنع يع مجل لي  قد ع اشخيات  لايل
ا يد. يع لي انديشع، « وقخب»نسل مجل ندايل.   يکج  اهتخب مخنره  لي شعه، ثلج لياه شخوهان يم

فهه،يخمعخي، ز خن    يخن اثه  يعجلن  ايد  ع يمين جهد نخه مخنره   خ شعه وقخب  هاوخت نظيه شدب 
 ايد. 

تد:تخوامميتمتدي تتگفوت:ت
ناخي  صجيت (  ين مخنره    نيمخ نخ ع1312تخ  1318 يخن نجآ ي نبجل  خ آنکع از يخل )مخنره  لي ز خن   

 ياهفد   نيمخ ا  يا  ع لليل ايه   از گذشعاخن يهزنش  يکهل  ل  جز آنکع چلد شعه لي قخلب نيمخي  
لب يلد، نجآ ي  يخ  ا ه ز  ايعفخيخ  چهخي اخيب  بهل   از  اژب سهايد    عضخً ليد لي تعدال ا يخت يشعع

 مخص  يع  ع يک جهيخن يخ يک ياب جديد  خ ايه ان جديد معم شجل نداشعع ايد . 
ت(4243ت-4345دك غترب يتحمي يت)

.ش( لي شيهاز  ع لنيخ آ د. اس از تحصيهت ا عداي     عجيطع ليسخنس   ليعه  ال يخت 1293يخل )
نشاخب  ع تدييس ال يخت اشعغخل لاشد يخل فخيي  يا از لانشاخب تههان امذ يهل   يخلهخ لي يمين لا

فلجن « » هشد ةز ز « » لب فه خن« » اشک  عشجق»( لي تههان ليگذشد.  دمجوع شعهيخ  1364)
 از ا   ع چخپ يييد.« يخلهخ  ييخب»  « اس از يک يخل«»يخشکجفع« »شعه   يخلبديخ  اجاللين آن 

تشعغيتحمي يتتشگ صة
ت لف:تشكلتمتقگلبت

 قجالب شعه ،آثخي   خندگخي    سعحکم اديد آ يل. ة سيخي  لي يماوعقخل ا   ع 
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يخ  گجنخگجن يخن اخيي  حميد  لي وهصع» ليعه شفيع  يديل  لي قخلبهخ  شعه  ا     گجيد:
 ه  هگ »، «ي ز آمه يخل»،«گيسجان يپيد» شخيکخييخ  ايجملد   ع يخلگخي گذاشد. از قصخيد   خنلد

تخ قطعخت  از قبيل « هغ طجفخن»،« جي »،«  د شکن  خ ل»نلد يشيد يخيم  ...  ثلجيهخي   خ
  حع   لي ا جاج يلد»،« خليه لي آمهين ي زيخ  زندگ »يخي   خنلدالد شخوهانع... تخ چهخي اخيب»،«يقهاط»

  قجالب نع چلدان يايج وصه از قبيل  سمط   تهييب  لد «  هگ قج»آيخ اهييدب ايد »غزلهخي  از جلس 
 (.47 -13 حمد مرير  ص «شب  يم لي آغجش لييخ»ندن    للپذيه يه ل) ع نقل از يم شعهيخ  مجا

تب:تفبگختحمي يت
ع نخه    گيهل ي« نج مهايخن » ز خن حميد   خ آنکع  عأثه از گذشعع  جل ا خ ينگ    ج   عفخ ت  لايل  

لياه  زيگخن قهن  ا  ز خن فهم     لجچهه    فهل ي   » عديخ لي ز خن امجان   ا يعخ ظهجي  يکلد. 
مجل يهلب   لي اين يخي تجفيق  چشمايه  ع  ةچهخيه   الدم يا  خ ترفيق  از اجها  ز خن وصه،ز خن  يژ

 (39 -47مرير ، ص « شب  لي آغجش لييخ» شفيع  يديل  ، ع نقل از  قد ة«)ليد آ يلب  جل
تج:تفكغتمتپيگستحمي ي

اخب نسل ا ل تفخ تهخ  چشمايه  لايل يع  ع حميد  از نظه فکه     شهب ناهش   ين شخوهان لانش
 اجمخل  يعجان اين گجنع  هشمهل:

 ا ل شخوه   ة همهف  هخي،مخنره ، يود ،   ... شخوه  ي خنعيک ايد حداقل لي نيم  -1

شخوه   خ تفکه  هيم لي  طلخجاي     جضجوخت اجعمخو  ، لي حخليکع  هخي يک  طلخجاب جدّيعه    -2
 هخ  اصر  شعه ا يد. طلخجاي  از  جتيف

ومدب تهين تفخ ت ا   خ لياه شخوهان لانشاخي ،جدال    خخلفد شديد ا   خ نجيهايخن  ع  يژب يپيد  -3
 يهايخن  جل. 

حميد  اصهً تفکهات ييخي  نداشد، يعل  فهصد اين يخييخ يا نداشد » ل ي  جلن از تفکهات ييخي ، -4
 خش  از گفعاج  ناخيندب  خ يمسه حميد  مخنم نخييد « )، از  س يع غهق لي شعه   لنيخ  شعه  جل

 (.91حميد  )وصمد افخم( لي  لزل شخص  آنهخ تخ سعخن 
تد:تخوپغد فيتمتدي تتگفوت

يک  «يخلهخ  ييخب»افعد. اتفخق   « طرسم شکسعع»  « يخلهخ  ييخب» حميد  لي ل  يعخب ليديخ  تخزة
تهييبخت  عفخ ت   يخمد  جفق  جل . اين اثه يک جهش حيهت  آ ي حميد  لي  جضجع   ز خن ترفيق    

اثه  ضمجن يخالي   از نظه قديت شعه   خ لياه اشعخي شخوه  عفخ ت ايد ز خن  عفخ ت، تهييبهخ   عفخ ت 
، يخمد   اهلامد  جفق  ها  انعقخل ايخه   يمخجان  لفظ    حعجا ،ز خن اثه يا نيز  ععخل  يخمعع ايد. 

خيت   اوعهاض وريع يفعخي   يهلاي ز خ دايان ا جي   تخمعن  ع  دمجايخن ايهان  لي اين اثه، حميد   خ جس
مجل اهلامعع يع تخ آن ي ز يمعه  ةاهيعخن    صخئب تخييخ  ايهان تخ ل ي   يخن احسخيخت وخل   يهن

  رقب    عه ف شد .« شخوه  ر  » اهلامعع شدب  جل    ع يمين جهد  ين  خخطبخن  ع 
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يع يمهاب  خ ليدگخيهخ  نجججيخنع   مه ج از يلدخي   قجاود يلع  لي ز خن ايد، « طرسم شکسعع»يعخب  
 ا  يا از شخوهان ايشين  عمخيز يخمد.

ت(4214ت-4319دك غتلطرع يتصومتگغ)
  از  عجيطع يا لي .ش( لي شيهاز  ع لنيخ آ د. تحصيهت ا عداي     خش 1279لطفعر  صجيتاه لي يخل )

( 1318 ديک ليسخنس   ) .ش( لي للدن1316آن يا لي يلد يعخن گذياند. حد ل يخل)   الا ةشيهاز 
( يع  ع ليخي  خق  شعخفد لي لانشاخب 1348ز خن   ال يخت اناريس  يا لييخفد يهل   تخ يخل ) ليعه  يشعة

 تههان ال يخت فخيي    اناريس  تدييس  يکهل.
تهگيتشعغيشگ صهت

ت لف:تشكلتمتقگلبت
ه نيز لي انجاع قخلب شعه ، مجل يا آز جل  ع  يژب قخلبهخي  چجن قصيدب، ثلج ، غزل   قطعع .   شعه صجيتا

 لي قخلب قطعع يه لب شدب ايد.«  هغ شب » عه ف ا   خ نخه
تب:تفبگخت

صجيتاه لي شعه از نظه ز خن   شکل  ع يبک قد خ  ع  يژب يبک مهايخن   عمخيل  جلب ا خ ناخي  نجته يم 
   يم  ضمجن لاشد.   مجل لي  يع   ع نجگهاي  مجل اشخيب لايل. ع ز خن 

 يررهررن ةيرررخررن تررخزب گررجيررم  ررع شررريررج  
 ا   ياجيد:   ةغه حسين يجيف  لي خي

 چررلرريررن ايررررد تررخ يسررررد آئرريررلررش    

 «فصحخ  ايشين ،ز خن  ايد اه خيع   مهق ةز خن شعه صجيتاه لي وين  همجيلاي  از  اژگخن   شيج» 
 .(533ي شن ص  ة)چشم
تغتمت خ يشهج:تفك

خيش انسخن    اجعمخو  لي اشع ةيها گخب تجصيف گخب حديث نفس   گخب نيز از فرسفلي  جازات شخوهان يلع 
 شعه گذشعع يخن  ياجيد. ة خ ل ي ين تده ع  شد

تد:تخوامميتمتدي تتگفوت
ثل   لي اشعخي صجيتاه يع حد ل يشد يزاي  يد ايد، جز  هم  تهييبخت نجاديد    عضخً  جضجع  عفخ ت

 هغ شب آ يز يخ تجصيف  عفخ ت از  هم  ا جي يخ شههيخ  ثل شيهاز ، ناخب   ز خن، فضخ  تخزب ا  يع جهيخن 
 آيد.يخز   يبک انحصخي  ا   خشد،  ع چشم نم 

ت(4219-4354«)سهگ»جاللت ل ينتهمگيي
 ةي  ديياس از يسب ورجه ليل  لي  کعب مخنع   يپس ل .ش( لي اصفهخن زالب شد.1278لي ل   خب )

 لي ورجه ليل   ع اجعهخل يييد    ع يمد ايعخل  لي لانشاخب تههان ليآ د.« قدييع»
يمخي  شخگهلان زيخل  اه يش لال   اثخي فها ان  نجشد   ليجان شعه  از ا   خق   خندب، نهخيعخً 

 (  ع ليداي حق شعخفد.1359تيه خب)
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تشگ صهتهگيتشعغيتهمگييت
ت لف:تشكلتمتقگلب

نخگجن   ثل قصيدب،  ثلج ، قطعع، غزل   ... طبع آز خي  يهل   از اس قخلبهخ نيز  خ  هخيت لي قخلبهخ  گج
   «   گفد  ع يجز لل يمخي  اخيخن شب يخن يهاي /»  شلخمد يخ ل  هآ د.  ع  يژب  ثلج   عه ف 

    هم  غزليخت يه رلد«  خغ يا آفع  چج ايچک نيسد/  يع  ع يه    گل   يمن ايچد»حسجل  قطعة
  يه ن آ د.

تب:تفبگختهمگييت
 لي  هم  از شعهيخ  ع  يژب قطعة ز خن يمخي   ه ايخس يبک قد خ  ع  يژب مهايخن  ايعجاي ايد. ا خ

 تصخ يه  تهييبهخ  تخزب فها ان لايل.« حسجل»
تج:تفكغتمتپيگستهمگييت

هق   انسخن لين ا   خ تأثيه از تعريمخت لين   ام ةيمخي  ليس مجاندب ورجه ليل   جل. فکه   انديش
خ  هيدايد  خخطب  ها  يييدن  ع آي خن داي،ينگ تعريم  لاشد. تذيه  ع حذف صفخت نخاسلد   نخزل   

 اشعخي يمخي  ايد.   ةليل    امهق    انسخن  لي نمخي
تد:تخواغ ييتمتدي تتگفوت

نع چجن يخلخن ا  يخمعع    شد  د    ععقد  جل اشعخي  يع لي ل يةيمخي  اشعخي مجل يا نم  اسلدي»
البعع اين وقيدة احمخل  مجل (164از نيمخ تخ ي زگخي  خ،آيين اجي،«) زيگخن شعه فخيي  ايد   نع تخزب   نج

ا  يع لي  صف فهل ي  يه لب   لي آيا اخب شخوهيد يع  ع شعه مجل فه تلخنع ناهيسعع   گهنع قصيدب
 يمخئ  ايد. طجس نصب شدب  ع تلهخئ  گجاب  بيل   ه فخخ د   ايعجاي  شعه

ت(4293ت-4314 س گدتب يعت لزرگختفغمف خرغ)
.ش( 1283قجاه السرطلع )احمد قجاه(  ع  ديع الز خن  رقب شد. لي تيه  خب ) ةجريل ضيخ  يع  عديخ  ع تجصي

 ع لنيخ ا د اس از يسب ورجه قديم از  حضه ايعخلان  زيگ   تهش فها ان لي تحقيق   تدييس يخل 
 شد. ( لي تههان ليگذ1349)

تشگ صهتهگيتشعغيتفغمف خرغ
ت لف:تقگلبتمتشكلت

 قصيدب،  ثلج ، قطعع، غزل،ي خو ، ... 
تبت:تفبگختشعغتفغمف خرغ

 گيه  از  اژب يخ جمخل  لي يخمد ز خن  شعه  خ  ههب عأثه از يبک قد خ  ع  يژب مهايخن  ا خ  خ تصهف ا
عه  ع شعه قد خيد ا خ  خ آ يزش  اژگخن يع ايخس ز خن ش« ياب آين» عه ف    عفخ ت ةي ز. ع  يژب قصيد

 يهن   ي ز ، تجانسد ز خن  ترفيق     عفخ ت ايائع ليد. 
تج:تفكغتمتپيگستفغمف خرغ
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 تعريم    تجصيف   ايشخل
تد:تخواغ ييتمتدي تتگفوت
 صجيتاه   حع  حميد  يه چلد يم گفد ا خ  عفخ ت گفد . فه زانفه نسبد  ع يمخي ،
ع ياب آين   قطخي   تجصيف آن  خ ايععخند از  اژب يخ  يهن  هآ دب  جل،  ل  يمعه شخوه  لي آن ز خن  

فه زانفه  خ يمين يک شعه ثخ د يهل يع ليد  تخزب   حس   شجق  نجگهاي  لي شعه لايل  ا خ ا  نيز چجن 
ه فه زانفه اگ»حهفع ا   ع شعه    ع تعبيه شفيع  يديل   ةيمخي  نع فهصد شعه گفعن لاشد   نع وهق

 قد ع ليجان «)ا  ومل  يکهل   لقد يخف   يکهل ا ه ز  ع جخ  يک  هخي ،ل   هخي لاشعيم.لي شعه حهفع
 فه زانفه(

ت
ت(4299ت-4319زالرع يتمع يتانم شيت)

.ش( لي تبهيز زالب شد . اس از ط   هاحل  قد خت   ع تههان آ د   اس از امذ  ديک ليعه  1288يخل )
 يا يخفد. تخ ا امه ومه،  جيل تججع   احعهاه ايخل  ال يخت  جل   از قرم ا  ع ايعخل  لانشاخب تههان ليد 

  سيخي يعجلند.
تهگيتشعغيت متشگ صه

ت لف:تشكلتمتقگلب
يود  از لياه شخوهان لانشاخي  ايد يع لي انجاع قخلب شعه  طبع مجل يا آز جل، قصيدب، غزل،  ثلج  

صيدب ا  يا  ع ولجان يک شخوه تجانخ   قخ ل اوعلخ  عهف  ،  سمط   ... يع از  ين قخلبهخ  گجنخگجن تلهخ ق
 يهل. 

شخيد قخلبهخ  گجنخگجن  ثل قصيدب، غزل،  ثلج ،  سمط،  ...  جلب ا خ  ع قصيدب    يعجان لي ليجان ا  
د يع  خ تأي  از يبک قد خ ا خ  خ تلجع يليف ليغزل تججع  يشعه  لاشد. غزلهخ  چشمايه  نيز  يعجان 

 همجيل ا   خ  هم  تهييبخت يع  ع اشعخي تخزگ  لالب ايد.  قخفيع    
تب:تفبگختشعغيتمع يت

آيخل يک لاشد ا خ از حهيعهخ   جهيخنهخ  ي ز جخ عع  ع  يژب انعخخب ز خن  ة خ آن يع يود  يجال    طخلع
چهل  ةحه د آن اخيبلد ايد يع لي قصيدته   شيجاته غخفل نبجل تخ آندخ  ع ز خن فخيي    يه د   يخلب

 وه   )  ليخن( لي آن ايعفخلب شدب ايد.   اژب ، تلهخ يک  اژة 811حد لاً  ين  ،"ناخب"  نع  يع  
 «   چلخنکع لي ژيفخ  گفعخي ا  ايدايد لي  يخن احسخس   انديشع يخلجي  اصيل، نج آ ي    بعکه ايد»

 (473ص « هخي تخ شههيخي») قد ع ليجان يود ، ليعه حسيل  مطيب ،  ع نقل از 
 يمين يخلگ ، فخيي  گهاي    تخزب گجي  ا  يا لي ز خن از لياه شخوهان نسل ا ل  عمخيز يهلب ايد.

تج:تفكغتمتپيگست شعگمتمع يت
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اين يع شخوهان  زيگ  چجن  هخي، ليخدا   يشيد يخيم ،  حيد ليعاهل    يجيف اوعصخ   ، يود  يا 
لخمعلد   از اشعخي ا  مجاندب  جلند، نشخن از آن حقجق  يش ةيلاخه ثبد نخه  لي ييددب يخلا  لي لانشکد

  يدال يع ا  شخوه   خ فکه   حهفهخ  تججع  هانايز   قخلي  ه  خفد   يخفد يهه شعه   جل.
ينگ الهخن اوعهاض وريع نخ ها هيهخ   نخي اييهخ، ايشخل   ليعايه   خخطب جهد نيل  ع ييعاخي  ، تججع 

ايهانياه     طلخجاي  ، تججع   تذيه  ع قلخود   وزت نفس از  سخ د  ع  عد غلخي  آثخي، احعهاه  ع حس 
 فکه  ا يد.

تد:تخوامميتمتدي تتگفوت
يود  از آن ليد شخوهان  ايد يع نجآ ييهخ  ا  چجن  هخي، حميد ، مخنره    ... لي  عن    طن اثه  

يخت  قع لاي ال ظخيه    يخ گجي  ايد يع  خ يوخيد يخمد   شکلافعد   اين  يژگ  شخوهان تخزباتفخق   
 عه شعه گفعع اند. يعل  قجالب  عه ف

ا  چهل   نع  يع   خ آن شيجاي    فصخحد    يخن يخلم آن يم لي  جضجع يمين يع اذيهفعع شجل چکخ ع
شخوه ،  ع ومد  ايعفخلب شجل، لي جخ  مجل  ة احد،ناخب، از يشعصديرمع )حد لاً( يک  اژب ، وه    ع گفع

« ناخب». يخ ناخي  يع  ع ز خن   ناهش   نجع يشف   شهجل لي وخلم يسع   ع  يژب لي شعهنجآ ي  ايد
 لايل از نجآ ييهخ      خنلد ايد.

، احمد  همليخي، اجيلا  ل، «مخيسعه»شخوهان لياه  چجن ليعه  حمدحسين ور  آ خل ، شعه  عه ف 
ه يه يداه شعهيخي  يخلم   يدف ور  اصغه حکمد، يشيد يخيم ، نصهاهلل فرسف ،  عيل     هم  ليا

لاي لي ال يخت  عخصه يه لب اند يع يه چلد اندک،  ل  اه  غز    لثهند. يه چلد لي ايدخل جهيخن  تخزب   
  عفخ ت چلدان يهم  ندايند. 

ت"خسلتدمس"
شخوهان نسل ل ه يع ومج خً از شخگهلان نسل ا ل  حسجب  يشجند، ضمن اخيداشد   يوخيد نسب  ي شهخ 

ديخ  ايعخلان مجل، لي  دمجع ياب جديدته  نيز آغخز يهلند   ي يکهل  جديد  ع  جضجوخت   قخلب    ع
نيمخي  )شفيع  يديل (   تغييه  ظه ف قخلب  چجن قصيدب )  صفّخ   ا يعخ( يم  ع يبک   ييخق فهل  

 يييدند   يم جهيخنسخز  يهلند.
 ل:طجي مهصع  همعهين تفخ تهخ  نسل ل ه نسبد  ع نسل ا  
گذشعع، شخوهان نسل ل ه يا آيجلب ته  ع  ةآ خلب  جلن ز خن  ها  مه ج از فهه   يلدخي تثبيد شد -1

 يلع  يجق لال.  ةمه ج از قخود
  يل  شخوهان نسل ل ه.ته  جلن جهخنگسعهلب -2
 ايعقبخل قخلبهخ  جديد از طهف شخوهان نسل ل ه. -3
يخ    مجل يا  ع شعهيخ  يمبريک يمهاب  خ شکجبشعهيخ  اوعهاض     عضخً شعخي  نسل ا ل جخ -4

 الهخن   حديث نفس لال.
 يخ  فرسف    وهفخن    ايدئجلجييک لي شعهيخ  ع تهتيب  صفخ، شفيع ، ا يعخ. ي ل طيف  از  اژب -5
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تدك غترظگهغترصرّگت
الفلجن اش يا لي قم   لاي( ليشهه اياک ليدب  ع جهخن گشجل. تحصيهت  قد خت 1311يکم  هه خب )

 لييخفد يهل. "قصيدب   تحجل آن" ةگذياند.  ديک ليعه  مجل  يا  خ ييخل
ال يخت فعخليد اهينا  لاشد عخل تمخه  قد    ديه گه ب لانشکدة يخلهخ لي لانشاخب تههان  خ يمد اي

  ايعخل  صفّخ، يم ايلجن از تدييس يخ هً فخصرع گهفعع ايد   لي  لزل ا قخت مجل يا  خ ليداي گخياخي
 ل يعخن   شخگهلان قديم    خ اندي  لل آزيلگ  از ي زگخي  ياذياند.

تشگ صهتهگيتشعغيترصرّگ
  لف:تشكلتمتقگلبت

ا خ نخه   قرم ا   خ قخلب قصيدب گهب مجيلب ايد.  ثلج ، ،ليعه  صفّخ  خ آنکع لي قخلبهخ  گجنخگجن شعه يخمعع
    جيل تججع  يشعه ا يلد. غزل، قطعع، چهخي اخيب، تهييب  لد   ... از لياه قخلبهخ

يا لي  "چهل چکخ ع، ي  يخن، لب فهيخل، ي  اخيب، شبهخ  شيهاز، طجفخن مشم "لفعهيخ  شعه   ثل 
 يخلهخ  ل ي  ع چخپ ييخند ا خ وظمد قصخيد ا  لياه اشعخيش يا لي  حخق قهاي لال.

خ ييعجاي مجل  يپهلازل   انديشعگجن يا لي قصخيد اي شن   طبع مدالال،  ضخ يل  گجنع ةا   ع  هيد قهيح "
 ) ال يخت  عخصه از  شه طيد "ييخ،  خ اصخلع  ليهيلع  يخن  يکلد   احسخيخت مجيش يا  خ ز خن  ي شن  

 (.417تخ ا ه ز، نجي ز ، ص 
يخ   صفّخ يلخيآ دن  خ يليفهخي  ايد يع تخ ا ه ز ليآن يمعه يخي شدب از  يژگ   لحصه  ع فهل قصيدب

  "اخ  "،  "ليد  "،  "ييچ "  چجن ايد. يليفهخي
تب:تفبگخترصرّگ

 يه ن    لي ن  ز خن  ه     ة صفّخ لي  عمخي  ز خن شعه، ايعخل  ع تمخه  علخيد،  ع مج   از اس ل  الي
 آيد    ع تعبيه مجل خن ، يجاي  ه ز خن ايد.

نهخ جز ياه يع  خ مجاندن آتخييخ    سيخي  ل ةگيهن، گهي ةقصخيد ييچ، چشم، ليد، اخ ، گهيع گهيد، زلزل
 آن يع  ها ه  عمخي  يهه    خفد ز خن يه تعظيم فه ل آ ي ، گزيه  نيسد.

ال     شعه  قخ ل تحسيل  يع لايل ل  ولصهصجي     علج  ز خن يا  خ  جفقيد لي  عن  ةا   خ اشعجان
لش مهقيعهخ  ز خن ، گزي اژب يخ، تهييبخت،  ةز خن لي  هگيهند ةشعهيخ جخي     يلد. شکل صجي  يخ  ه ن

ز خن يلخيد   ي ا ط ور     ةيخ    فهلات   نحج ز خن ايد   شکل لي ن اژگخن، نجع  همجيل شخوه  خ  اژب
 يخ   وبخيات    صهاوهخ   ا يخت لي يخمعخي افق    ومجل  ايد. عرجل   ين  اژب

 يدش اين  يژگ  آشکخي ايد.ايد. يع لي تمخه قصخ "يهل  معلع  "نکعع لياه لي ز خن  صفّخ  يژگ  
تد:تفكغتمتپيگسترصّرگ
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شعهيخ   صفّخ لي ا عدا چجن ومجه شخوهان يم  ينگ غلخي  مخيسعه    ييخب   يخ  ة حعجا   لي نمخي
شکجب يخ   لبعث از فخصرع يخ  شخوه  خ  قصجل    لظجي لايند ا خ يفعع يفعع صخحب يک  شهب فکه    

 جهخن  يل   زيگ شدب ايد.
 آشکخي ايد. "يهگز، ييچ" ةا  لي اغرب يه لب يخ  ع  يژب قصيد گ   فرسف    ميّخ خنةحيهت  زي

 "ةقصيد"اين قصيدب  ياجيد:  ةلي خي "العد يع ف  الشعه  "صهح الصخ   لي يعخب نقد ال   مجل  خ ولجان 
ز  ع نقل ا. ) "، نع تلهخ از ا هخت قصخيد فخيي  ايد  رکع  يعجان گفد ييچ نظيه  ندايل"يهگز، ييچ 

 (.418ال يخت  عخصه از  شه طيد تخ ا ه ز ، جهخنبخش ، ص 
 از اصريعهين فکهيخ   ايخ هخ لي اشعخي  صفّخ  ع  يژب قصخيد ا   ع اجمخل چلين ايد:

 شکجب از گذي ومه - 

 شکجب يخ  فرسف  -

 طهح اهيشهخ  ها ه ا هخه آفهيلش -

 ترفيق ل   عد وخطف    فرسف  -

 نع   تفکّه ميخ  ترفيق حيهت وخيفخ -

  دخ از طلز ةايعفخل -

 ايعهجخع -

 صداقد لي  يخن -

 اوعهاض  ه ي زگخي   يفعخييخ  آن -تججع   يمديل   خ ليل يخ   اجعمخو   -

تد:تخوامميتمتدي تتگفو
يخ  ييم  از اوضخ  ايکه انسخن  خنلد ليد، اخ    چشم    خخطب يخز  آنهخ يخ ايمهخ  ايعخداه  اژب -

ل ييچ، گهيد، شب   يهل لي قصخيد فخيي   خ اين يخمد   ناخب چلدان نظيه   يخ قع ندايل.  علخي   ث
ا  لي  جييق  يلخي  قصخيد مجاب نخ مجاب از نجآ ييهخ  شخوه لي شکل شعه  حسجب ايدخل چلين شبکع

 شجل.ي 
 مرق تهييبهخ  جديد لي وين حخل مجشعهاش   نهه    خندگخي  -
قصيدب لقب لال. چجن يس  ايشعه از ا  لي اين قخلب  خ اين فصخحد   شيهيل    صفّخ يا  يعجان ميخه -

 تفکّه فرسف  از نجع ميخ   يا نالدخندب ايد.
تدك غترحم تمضگتشريعيتك كهيت

  ا خ نختمخه     طربا .ش ( لي يدين نيشخ جي  ع لنيخ آ د. ل يان يجلي    نجججان  يا  خ  1318ا  يخل )
(  خ يسب  ديک يخيشلخي  ايشد   ليعه  ال يخت  ع وضجيد ورم  1344خل )وهقع اشد يه گذاشد ي
 لانشاخب تههان لي آ د.
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آييلع  "يخ ل شعه  از ا   ع چخپ يييدب ايد.  ةگذشعع از آثخي تحقيق    اژ يش ، تخ ا ه ز ل   دمجو
ه شعهند يع  ع يع  ع تهتيب شخ ل يفد لفعه   الج لفع "ل ه آيج  يجي   ةيزاي "   "ا   ها  صدايخ 

ز ز ع يخ، شبخجان ، از ز خن  هگ، لي يجچع  خغ يخ  نيشخ جي،  ثل ليمد لي شب  "تهتيب وبخيتلد از 
للعلا ، غزل  ها  گل  يخ  يه  يخشمه، مطّ  ز خيان، از  جلن   يه لن،  ج  جج   جليخن،  هثيع
 آفعخ اهلان، لي يعخيش يبجتهيخ   يعخيب لنبخلع لاي.

تشريعيتشگ صهتهگيتشعغي
ت لف:تشكلتمتقگلب

ا ل يا  ع قخلب  لال،  سرمخً قخلب نيمخي  ايد. از  ةاگه مجايعع شجل از نظه شکل   قخلب آثخي شفيع  نمه
تخ يخزلب اثه  عد ، قخلب غخلب لي شعهيخيش يمخن نيمخي  ايد   ع يمين  "ز ز ع يخ  "ا لين  دمجوع اش 

 نيمخي   حسجب  يشجل. شخمص شعه  ةجهد  عد از نيمخ   امجان، ا  چهه
تب:تفبگختشريعي

 همعهين ي يدال تخييخ  شه اس از انديشيدن، ز خن ايد. ز خن آشکخيتهين    همعهين يلد فکه  يه 
تانسخن  ايد.

ز خن لي اشعخي شفيع ، يک ز خن تده ع شدب لي نزل لانشاخييخن، يه رلد از آز جن لي آ دب ايد. چجن 
     عأثه از ز خن مهايخن  نج امجان ثخلث ايد. ا  نع چجن نيمخ صهفخً ايخس    ليخن ز خن شفيع  مهايخن

ز خن اجعمخو  لايل   نع چجن امجان اغرب حمخي ،  رکع  خ آ يزش اين ل    افز لن ز خن وهفخن ، يک ز خن 
 .يخيش  ع يخي گهفعع  يشجل عفخ تعه لي يه لب

تج:تفكغتمتپيگستشريعي
خه ييخي  ا لين گ -ل ي  از قصيدب   ي   آ ي   ع نيمخي  –خن   عفخ تعه يخ   يا خ شفيع   خ انعخخب شيجب

از شعه گهفعخي يا  هلاشد    خ  ايل يهلن  جضجوخت  عفخ ت  ثل اوعهاض، حهيد، ايسعخلگ  جخ عع   
وهفخن  خ ز خن نسبعخً  عفخ ت يخ هً از آفد تکهاي   تقريد ييخ شد.  همعهين  جضجوخت فکه    انديشع 

 شفيع  لي اشعخي ا  مهصع  اي وبخيتلد از  ة دايان
  جضجوخت اجعمخو  -
  جضجوخت وهفخن  -
  جضجوخت اوعهاض  -
 للبسعا   ع يلد   فهيلگ گذشعع -
 اظهخي ايالت  ع شخصيعهخ   زيگ -
 تججع  ع طبيعد -
 ترفيق حمخيع   جخ عع    ع تعبيه حميد زيين يجب ) شعه نج حمخي    اجعمخو ( -
همعهين  يژگيهخ  شعه شفيع ، اجعمخو   جلن آن ايد. شعه    وميقخً اجعمخو  ايد. )يضخ يک  از   "

 (.123يحيم ،  ع نقل از يفهنخ ع  خيان، وبخي ، ص 
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تد:تخوامميتمتدي تتگفو:
 ليد تخزب    عفخ ت شفيع  يا  يعجان چلين  ه شمهل:

 يجشيخي  لي لييخفد نخيخيا د  جلن قصيدب  -
 ي .انعخخب قخلب نيمخ -
 تججع يخف   ع  جييق  شعه  -
 ."از ز خن  هگ"شب مجان   ع  يژب  خ  ةتغييه  سيه نخگهخن  از لياه ايعخلان شخوه  خ  دمجو -
 مرق تهييبخت  جديد. -
 ترفيق ل  ليدگخب يلد   تددّل. -

ت(4359ت-4315ربغد دت مس گت)
 جهل  ع لنيخ آ د. تحصيهت   ش( لي  ه 1318يضخ يحمخن   خ نخه شخوه   ههلال ا يعخ يخل ) حمد

شاخب يله لان ةيله، فرسفع، ال يخت،  لطق   ي انشلخي  الا ع لال   نهخيعخً لي لانشکد ة طخلعختش يا لي يشع
 قرب  لي گذشد. ةش(  ه اثه يکع 1371تههان  ع تدييس يله نمخيش  اهلامد.   يخل )

تهگيتشعغيت مشگ صه
ت لف:تشكلتمتقگلب
 م  شش م  الد هقصيدب   غزل شعه  يافد، يع لي قصيدب از شخوهان قه ن چهخي ا   يشعه لي ل  قخلب

 ا ثخل نخصه مسه ، مخقخن ، فهم ،  لجچهه  از  عقد خن    هخي از وصه حخضه تأثيه  يپذيهفد.
 غزلهخ  ا  نيز ي ان    خ  يژگيهخ  غزل ا ه ز   يبک وهاق  يه لب  يشد.

تب:تفبگخ
 ع  يژب لي قصيدب يع اشعهخي  يشعه لي اين قخلب لايل،  عأثه از مهايخن   ل  ز خن   لحن ا يعخ لي شعهيخ 

 خ لمل   تصهف  اژگخن    نحج  لي آنهخ  ع شکل جديدته   ع مجل گهفعع ايد   ع يمين جهد  ع ز خن 
  يبک شعه ا  مهايخن  نج لقب لالب اند، ا خ ز خن غزليخت ا  نسبد  ع قصخيدش  ع شعه ا ه ز نزليکعه 

 يد. ا
تج:تفكغتمتپيگس

ل ه زندگ   عأثه از شعخئه انقهب  جل.   تفکّهات   ناهشهخ  يرّ  ا   ةتفکّه ا يعخ يک تفکه ليل    لي نيم
  ه  خ ييخ  ليل     ذيب    امهق  ايعجاي   تخ حد ل  وشق ايعجاي  جل.

تد:تخوامميتمتدي تتگفو
لي انديشع   چع لي  خفد   يخفد ز خن   يخمد  نخه مهايخن  نج  ه اشعخي ا  للير  ايد يع ا يعخ چع 

يخ   ع ي زته، تصخ يه  رمجس   ويل  لي   ا ه زيعه،  اژبفهخا  يهل. ايعفخلب از يليتخزبعهخ  شعه  حهي
 ا يعخ  ع شعه ايد.   ةقصخيد   غزليخت  يخناه ليد تخز
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ت4(4355-4399 سغمتفغشي ممد)
لي زالگخب مجل  هيه گذزاند يپس تههان آ د   از ل يهيعخن    تحصيهت مجل يا تخ چهخيه  عجيطع قديم 

ق  اهلل صفخ آشلخ شد يع تخثيه وميليپرم ييخض  گهفد.ا  لي آندخ  خ شخلي ان ليعه ذ يح 1326البهز لي يخل 
از لانشاخب تههان ليها  ال يخت فخيي  گهفد    علجان  1342لي فکه   ي ح ا   ه جخ نهخل.   لي يخل 

 خزنشسعع  1376 ع لانشاخب تههان  خزگشد   لي يخل  1347اي  لانشاخب اصفهخن گهليد.لي يخل ايعخليخي ي
 شد.

(  صه  1361(،ز يهلد لفخع ين)چخپ 1358از    يع لفعه شعه  خ نخ هخ  حمخية انقهب)چخپ
 (  دمجوخ حد ل الج يزاي  يد  چخپ يييدب ايد.1381وشق)چخپ

تشكلتمتقگلب
قخلبهخ   جيل ايعفخلب ا يلد.چلد  ثلج    يک شعه  ع يبک آزال نيز لي يخينخ ة تهين غزل   قصيدب ومدب

 ا  ليدب  يشجل.
تفبگخ

 ا ز خن فهشيد يل ز خن  يخ ه اخعع   ا ه ز  ايد.   از لغخت يهن    هدجي لي شعه مجل ييچ ايعفخلب
 هازندة ز خن ا يد:نکهلب   از لحخظ نحج  نيز يخ ه اخيبلد ز خن  عخصهيد. يژگ  يهل    معلع  

 يررخ   ررها آ يل  ررع يررخل  اررخئرريررز يفررعررع  
  رهگ  رهررخي   يررربرزب   گررل  هگ مه     

تفكغتمت خ يشه

 غررمررهررخ  جررخنرراررزا   ررها آ يل  رريررخل     
    رررها آ يل  ررريرررخليرررخ رررهگ ا ررريرررد

 

اهيد   حق شلخس ايد.چلخنکع اشعخي فها ان    ديع  انديش    يهنا  آزالبانديشع فهشيد يل،انديشع
يخئ  يه لب يع ع  لايل.   يمچلين لي يجگ ايعخلان مجل) خنلد ليعه  عين(، هثيعلي خية  يهن اهي

نشخن  فخلاي    حق شلخي  ا يد.ي حية وخطف  فهشيد يل، مخلق ليهخ غزل  سيخي للکش ايد يع 
  هگزيدة آنهخ يا لي صه  وشق  چخپ ييخندب.

 خ تخزب ايد غزلهخي   خ  طرع:ز آنهلطخفد    حبد لي غزلهخ  ا   جج  يزند    ضخ ين  سيخي  ا
   تج اين شرررعه  يمررخنررد  دررخ  عررد از  ن 

 نررخ ررة وريررد ترج يرکبررخيب اهيشررررخنم يهل    
  رريررخ لمررعرره آيز يررخ   ررن شرررررج     

تاوئيتمتخوتامميتگفو

 تج اين نغمع  يمخند  دخ  عد از  ن   
 آتش زل  ع للم شعرة يجزانم يهل
  يخ شعه يناين   شيجا   ن شج

 

ا  لي يررطجي قبر  اشررخيت  يفد.از نظه  دد، هعهين نکعع لي شررعه فهشرريد يل  گجئيهخ  ع  خشرر  از تخزب
ايشاخ   ا  لي شعه انقهب   جلگ ايد.اگهچع ا ه ز نخ   از ا  لي ال يخت اخيداي   هلب نميشجل ل  لفعه 

تاند گجاب صخلق اين الوخيلد.چخپ شدب 61   58شعه ا  يع لي يخلهخ  

                                                 
  طخلب  ه جط  ع فهشيد يل از  قخلة زندگ    شعه فهشيد يل اقعبخس شدب ايد. 1 



 
 
 
 
 

 137/شاعران دانشگاه تهران و جایگاه آنها در ادبیات معاصر

 

 
 

 آيد: هم  لي زيه    اشعخي فها ان  يع  صهع ا ل  طرع
مرق  پخمخيعع  هلانع  دلايد/ خ  شکلدع ليدة زندان شخيم ا  يخيان/ا   يهن ليهين  خ  دي ل  دي ل/ا -
ايم/ا  قهه خنخن  خ جهخنخجايان  دلايد/ا  شررهيدان تخ ا د لي قرب ايهان عه يزه  خ تن اه مجن نجشررععشرر
تج ا  يه خز ايهان/ خ نسخزيم ييخ ييچ ز خن يلاه مجل/  ايد/ ع شريهان غهان ايهان لي ل/جخنم  ع قه خن زندب
  ......  
اند يع يه ا  لي شعه ظهجي يهلبشرخوهان لياه  از نسرل ل ه لي لانشراخب نيز  خ فعخليعهخ   تهش حهفع     

يداه جخ   حث    هييرر  لايند ا خ لي اين  قخلع  ع جهد ايشررايه  از اطلخب صررهفخً  ع نخه آنهخ اشررخيب  
   تفصيل ان لي يعخب شخوهان لانشاخي   ع قرم ناخيندب قخ ل ايايه  ايد.گهلل   

شخوهان  چجن ليعه ضيخ  جحد، ليعه  لجچهه  هتضج ، ليعه يزاز ، ليعه شميسخ ، ور   جيج  
نسل ل ه قهاي  يايهند ا خ چجن از ايعخلان لانشاخب تههان  حسجب نميشجند لي  ةگه خي ل   ... لي الا 

 .)) شخوهان لانشاخي  ((  ع تفصيل يخن يفعع ايدآنهخ اهلامعع نشدب ايد ا خ لي يعخب اين  قخلع  ع 
لي مختمع ذيه  ياهلل مجانلدگخن  حعهه   وهقملدان وزيز  يعجانلد نسل يجه شخوهان لانشاخب تههان    

 لياه اين  درع ايايه  خشلد. ةيخ يا  ع قرم يمين نجيسلدب لي شمخيلياه لانشاخب
 ع شخوهان  چجن قيصه ا ين اجي، ييد حسن حسيل ،  حمد يضخ تهي ، ا يد  دد، صخ ه  نسل يجه 

 ا خ  ،  حمد يضخ ي ز ع، حسن للبه  ،  حمد حسين  حمد  ، حميها ز هل    ... مجايد اهلامد.
تخ يجهتايغيت

نيخز  ها  اهلامعن  ع اشعخي شخوهان لانشاخي  يع  ع صجيت  احد ييچ يخ قع ا  لي ايهان ندايل،يم يک 
جخ عة ال   ايد   يم  ها   خخطبخن  ثمه ثمه تخ جخياخب آنهخ لي شعه فخيي    تخثيه   ضه يت حضجي 

 آنهخ ي شلعه گهلل.
يخ   لي اين  قخلع يع از يع نسل  ع ل  نسل ا ل   ل ه  ع ايدخز اهلامعع شدب ايد ،  خ ذيه شخمصع

ييد يع حضجي شخوهان ايعخل  ها  ال يخت  ججب ايزشهخ  شعه    فکه  آنهخ  يعجان  ع اين نعيدع ي
 ايعحکخه ، تدا ه   اوعبخي شعه   ال يخت فخيي  يسعلد.

خ يخ  جديدته   يا  ايل شعه يهلند تنسل ا ل  خ تکيع  ه قخلبهخ   نسبعخ ز خن گذشعع ،  جضجوخت   ليدگخب
  يلگ ال  ةولجان يهل داي اين نحر  خ اثبخت شعه  عفخ تعه ، مجل يا نيز  ع اثبخت  هيخنلد.ايعخل  هخي  ع

ش  ه اين ا  نيز ته ز خن  ترفيق  نهخل   شخوهان ل ية لخ  شعه ايعجايته   فخيمعه يا  خ  يخن حهفهخ  نج   
شيجب يهلند يع لي ا  تسرط  ه ال يخت گذشعع   ظهفهخ  آن يمچلين يشيخي از ا ضخع ي زگخي مجل اشعخي  

  عفخ ت    خندگخي مرق يهلند.
سل ل ه  خ تکيع  ه ال يخت يهن ا خ يم  جسجيته حهيعهخ  نسل قبل از مجل يا شعخب  خشيدند   لي ن

انعخخب قخلب نيز اخ فهاته نهخلند   قخلب نيمخي  يا نيز تده ع يهلند.شفيع  يديل     ظخيه  صفخ  ع تهتيب 
 فهشيد يل    ييچ الوخ از    خ جسخيت لي شکل شعه    حعجا  سيه جديدته    عفخ تعه  يا  ليخن نهخلند
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ي  جضجوخت ته لتججع  ع ز خن    يخن ا ه زيعه   مرق فضخ   رمجيعه   ويل  ايشاخ خن ال يخت اخيداي   جل.
 فرسف  از  يژگيهخ   همعه شعه نسل ل ه  حسجب  يشجل. اجعمخو  ، غلخي    ييخي     عضخ

خوه لايند، يما   يخناه تهش   نقش  هم اين حهيعهخ   تفخ تهخ يع نشخن از اجيخي    حهيد شعه   ش
شخوهان لانشاخي  لي اثبخت شعه نج    عبهند    ع يمين جهد شعه  عخصه  د ن شخوهان لانشاخي  يم 

 نخقص   يم لي يه د شعه   ع  يژب ز خن ضعيف ايد.
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