
 

 
 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 41ی اپیپ شماره -1397 پاییز -سوم شماره -یازدهم سال

 شخصی شعر شهراد میدری سبک
 (120 - 101)ص 

                   ،2سید مهدی کاظمی ،1)نویسنده مسئول(یخسرو نیحسدکتر

 3مظاهر نیکخواهدکتر

 1396تابستان تاریخ دریافت مقاله:

 1396تابستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

                دهیچک

ورد مغزل یکی از قالبهای پرکاربرد شعرفارسی است. این قالب در ادوار مختلف شعری 

قبال خورشیدی(، شاعران ا 1357توجه شاعران بوده است. پس از انقالب اسالمی ایران )

این قالب نمود پیدا کرده  ها درناند بطوری که اندیشه و احساس آهای به غزل نشان دادتازه

 و ویمنز حسین بهبهانی، سیمین غزل امروز ) نئوکالسیک(، در اشعار فروغ فرخزاد، .است

پور  و نیز شاعران جوانتر ازجمله مهدی بهمنی و قیصر امین نیستانی و محمدعلی منوچهر

 نیدر افرجی، حامد عسگری، محمد رضا طریقی و شهراد)حسین( میدری  دیده میشوند. 

است. در  پژوهشی سبک شناختی بر روی اشعارمیدری )با تکیه بر غزلیات( انجام شدهمقاله، 

 ینارک ،یرونیب یقیموس تازه، باتیکترساخت  ،شعر یقیسضوعاتی از قبیل مومو این جستار

لمیح و  مولفه فکری تیی، تشبیه، استعاره، گراباستان، پربسامد یاههواژ ،یی، واج آرایو درون

   شاعر بررسی شده است.

 ی، سبک شناسی، غزل معاصردریمشهراد  :کلمات کلیدی

 

                                                           
 (_iaushk.ac.ir @2327khosravih) شهرکرد ی واحداسالمدانشگاه آزاد (، نویسنده مسؤول)گروه زبان و ادبیات فارسی اریدانش -1
 (mka@cbasco.ir-s) شهرکردی واحد اسالم، دانشگاه آزاد گروه زبان و ادبیات فارسی تخصصیدانشجوی دکترای  -2
 (iaushk.ac.ir @mazahernikkhah) شهرکردواحد  یاسالمدانشگاه آزاد (، استاد مشاور)گروه زبان و ادبیات فارسی  اریاستاد -3

mailto:%20(h_khosravi2327@yahoo.com
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          مقدمه -1

منزوی، محسن  حسین بهبهانی، سیمین نوکالسیک، فروغ فرخزاد، غزل از پیشگامان

پور را میتوان نام برد. محسن بهمنی و قیصر امین نیستانی و محمدعلی منوچهر پزشکیان،

 در نئوکالسیک غزل .هستند نئوکالسیک پیشاهنگان غزل از نیستانی پزشکیان و منوچهر

ی، حامد مهدی فرجاز جمله  کردیرو نیشاعران جوانتر اادامه یافت و  هشتاد و نود هایدهه

 این رویکرد را ادامه دادند. یدریمعسگری، محمد رضا طریقی و 

در بندر دیر بوشهر است و به گفته خودش،  1356شهراد میدری متولد بیستم مهر ماه 

بیست و شش سال است که شعر میسراید. میدری دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و 

، نیمایی و غزل شعر سروده است. از کتابهای ادبیات فارسی است. او در قالبهای دوبیتی رباعی

سرا( اشاره کرد. این دفتر در انتشارات داستان 1388« )شکوفه زیر چاپ سنگ»او میتوان به 

 صفحه و در قالب دوبیتی سروده شده است. 72

 .است (انتشارات فصل پنجم 1390« )شعر یانگور در رگها»کتاب او دیگر از آثار از  یکی

ی است. اثر دیگر او تیدوب 194شامل  نسخه  1100صفحه و در  104در  مجموعه نیا

در ، صفحه 112کتاب در  نیا( است. انتشارات فصل پنجم 1393« )فراموش امپراطور»

« تر از آسمانفیروزه»است. غزلهای او در کتابی تحت عنوان  یتیدوب 210 شامل نسخه 1100

ه نقل از وبالگ های پیچک و پهلوی پارسی(  این مجموعه به غزلهایش )ب در دست چاپ است.

های این شاعر را در پژوهشی جداگانه بررسی کرده است. در اختصاص دارد.  نگارنده دوبیتی

 این نوشتار، غزلیات او بررسی میشود.

 پیشینۀ تحقیق -2

 دربارۀ سبک شخصی شعر شهراد میدری، تاکنون تحقیقی انجام نشده است.

                                                                                                                                                                                                                 ویژگیهای زبانی    -3

 ساخت ترکیبات تازه                     -3-1

ای بسازند و در ان برای ایجاد سبکی نو و منحصر به فرد سعی دارند ترکیبات تازهشاعر

 اشعار خود بکار ببرند. 

در اشعار . خوردیتازه در اشعار او به چشم م باتیاست که ترک یشاعران از جمله یدریم

میدری ترکیبات تازه کم نیستند. ترکیباتی که ساخته و پرداخته ذهن خود شاعر است. از 

 در ابیات زیر:« بنان لیموِ  جنگل»و « لگدمال بغض»، «آسمانِ  حواس»جمله 
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   نیست دیگر که باشد کسی جنجالِ و جار سکوتت            مهِ  هایشیشهِ  روی پرت آسمانتِ  حواس

 (1395)میدری، 

       نیست دیگر که باشد کسیِ  لگدمال بغضت سـاله            اگر هفتصد شرابی روزی اشخوشه هر شود 

 )همان(                                          

      حرفهاست این از تردشتستان که سبزیِ  مخملبکـر             چه هایتمردمکِ  بنان لیموِ  جنگل

 )همان(                

/   نارنجِ  نازک پیرهنشراب /  زغال /  بالش بازو / بانو جالد / اندوهِ موارد بیشتر: ابروی

 / بوسه ساعت / خمره از تر خمره چشم / خسته / بهشتِ  یاقوت چشمهتریاکی / ِ  چشم

شهرآشوب / منقل آغوش / نان داغ ِ  نیازی / قوس بی از خوشبختی کال / سیب آرزو / قلکی

 رقص  رقصاِ  خورده / هاشور بارانِ  های گردن / نُت

 های پربسامدواژه -3-2

های کلمات ظهور میکند و ها نمایندگان فکری انسانها هستند و اندیشه در مجسمهواژه

 نشانگر ذهن و ماوراء دیدگاه افراد است. 

شهراد میدری نیز با استفاده از کلماتی که در اختیار گرفته است، میل باطنی و اندیشه 

اند که در بخش اه او شدهها نماینده ذهن و دیدگخود را تا حدودی آشکار میکند. این واژه

 فکری اثر، مطرح میشوند.

کلمات پر بسامد غزلیات میدری عبارتند از: دل، شب، چشم، عشق، رقص، بوسه، زیبا، 

، بیس، بهار، آسمان، محشری، چا، شراب هیگر، برگشعر، صبح، باران، عاشق، غزل، ماه، 

 سرمه، لب، ناز، عطر، شیرین، عسل، قدیم، طال، دختر، فنجان، آغوش

با توجه به بسامد کلمات باال در غزلیات میدری، این اندیشه و فکر تقویت میشود که در 

شعرش اندیشه خوشباشی و دریافت لحظات کنونی و دریافت دم به چشم میخورد. در شعر 

او اغلب سخن از عشق مجازی است. عشقی که خاطر محبوب را میخواهد اما نه به قیمت 

 رنجش خاطرش.      

 موسیقی بیرونی )وزن( -3-3

میدری در غزلیات خود در بحور زیر طبع آزمایی کرده است. در ادامه بحور و اوزان مورد 

 استفادۀ شاعر ارایه میشود:
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 بحرها و اوزان عروضی -1جدول 

 وزن بحر

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن رمل مثمن کامل

 فاعلنفاعالتن فاعالتن فاعالتن  رمل مثمن محذوف

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن وزن دوری رمل مثمن محذوف

 فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل مسدس محذوف

 فعالتن فعلن فعالتن فعالتن محذوفثمن مخبون رمل م

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم

 مفاعیلن فعولن مفاعیلن  مفاعیلن محذوف ثمنهزج م

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن رمل مثمن اصلم

 فعلن فعالتن فعالتن فاعالتن رمل مثمن مخبون محذوف

 فاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن مطوی مکشوفمثمن  سریع 

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن محذوف  اخرب مکفوفهزج مثمن 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن محذوف رجز مثمن بحر 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن سریع مثمن محذوف

میدری در چهارده وزن طبع آزمایی کرده است. بیشترین وزن بکار رفته در غزلیات بحر 

درصد غزلیات او با این اوزان  60است که بیش از  هزج مثمن سالمرمل مثمن محذوف و 

 سروده شده است

 موسیقی کناری )قافیه و ردیف( -3-4

قافیه  9قافیه فعل،  24، قافیه صفت 123قافیه اسم،  474در غزلهای میدری قافیه: الف( 

 ها مصدر،  ضمیر، حرف اضافه و ادات پرسش هستند.قید و مابقی قافیه
صامت، مصوت بلند، »درصد از نوع هجای  05/37ها،  هجاهای پایانی استفاده شده درقافیه

صامت، »درصد هجاهای  57/28و «  صامت،  مصوت کوتاه،  صامت»درصد   57/28، «صامت

ها به تفکیک صامت و مصوت و میزان د. در جدول زیر هجاهای قافیههستن« مصوت بلند

 درصد استفاده هرکدام به تفکیک آمده است.

 

 

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+(%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85)&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81+%db%8c%d8%a7+%d9%88%d8%b2%d9%86+%d8%af%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d8%ac%d8%b2+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%29&a=7
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 درصد و انواع هجاهای قافیه  -2جدول 

 درصد نوع هجا ردیف

 05/37 صامت+ مصوت بلند+ صامت 1

 57/28 صامت+ مصوت کوتاه+ صامت 2

 57/28 صامت+ مصوت بلند 3

 35/5 مصوت بلند 4

 100 جمع کل

کمترین « مصوت بلند»باالترین و « صامت، مصوت بلند، صامت»با عنایت به جدول فوق 

هایی درصد غزلها از قافیه 60های شعر دارد. او در بیش از بسامد را در هجای پایانی قافیه

باالیی ها در اشعار او از  ارزش آوایی بهره برده است که دارای مصوت بلندند. لذا قافیه

 برخوردار است.

لرزان یا تکراری که »که صامتی است « ر»درصد با روی  14/32از مجموع غرلهای شاعر، 

هنگام ادای آن، اندام گویایی یعنی سر زبان و پردۀ کام با جنبشهای پیاپی به حرکت 

 ( میزان و درصد ما57مبانی زبانشناسی و کارکرد آن در زبان فارسی، نجفی: ص «.)آیددرمی

 ها طبق جدول زیر مشخص شده است. بقی روی

 انواع حرف رَوی و درصد آن  -3جدول 
نوع 

 حرف
 د ت و ل م ز ب ن ا ر

 78/1 78/1 57/3 57/3 35/5 14/7 14/7 64/19 85/17 14/32 درصد 

  

در این مجموعه، میدری از ردیفهای مختلفی به فراخور نیاز در جانشینی ردیف: ب( 

 28درصد از ردیفها فعلی، بیش از  57کلمات و جایگاه هرکدام، استفاده کرده است. بیش از 

 درصد ردیفها اسم هستند. 8ای و درصد از آنها جمله

ای دشواتر از سایر ردیفهاست و میدری با توجه بسامد باالی معموالً کاربرد ردیفهای جمله

 ای توانایی خود را در بکارگیری این نوع ردیفها نشان داده است. ردیفهای جمله

 %100 جمع
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 مثال:                  

 نیست؟     دیگر که باشد کسیِ دنبال سخت نگاهتنیست؟                   دیگر که شدبا کسیِ  مال دلت هرگز شده

 (1395)میدری: 

 در جدول زیر انواع، تعداد و میزان درصد هرکدام از ردیفهای شعری مشخص شده است.

 انواع ردیف و درصد آن  -4جدول 

برخی از اشعار کلماتی را با رسم الخطی خاص بکار برده که شاعر در ج( ایهام قرائت: 

بتوان آنها را به دو صورت خواند و بدین صورت جنبه ایهام گونه به آن داده است. کلمات 

زنجانی، همدانی، تنبور و شوروی را میتوان به دو گونه خواند و دو گونه معنا کرد. معنای دو 

ایهام معمولی مساله قرائت ارتباطی با تعدد معانی  گونه، حاصل قرائت دو گانه است ولی در

ندارد. چون قرائت یک شکل بیشتر ندارد. در حقیقت تفاوت ایهام معمولی با ایهام قرائت آن 

است که در ایهام معمولی که همه با آن آشنا هستیم قرائت واحد وجود دارد با معانی دوگانه 

انه یا چندگانه حاصل اشکال مختلف قرائت است. یا چند گانه، ولی در ایهام قرائت معانی دوگ

 البته این قبیل موارد را میتوان زیر مجموعه آرایه توسع نیز به حساب آورد.

 جانی خـــود را بیشتر            اخــم کن تاکشـــته ابروی جالدت شوم         /زنِ تیزکن چاقوی

 )همان(

 دانی بروی        /خواستی عیــن قضــات همه    جرم من هیچ ندانستن ازعشــــق تو بود        

 )همان(

 بور میرقصی/میریزی تتن تن تتن تن عشوهزبانم بندآمـــــد از بلنــــدای بلورینت             

 )همان( 

 گریه میآید لنین تنهاست    ِ  وی از سر             هرشب صدای /شـــورِ  پاشیده ازبس اتحـاد

 )همان(

 

 جمع حرف اضافه استفهام اسم جمله فعلی نوع ردیف

 %100 78/1 57/3 92/8 57/28 14/57 درصد
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 ادبیسطح  -3-5

 میزان بیانگر که است تصویرگری مهمترین ویژگیهای از یکی تصاویر پویایی و حرکت»

 گوناگون احوال و حیات مختلف از جوانب را خود تصاویر که شاعری و است شاعر عاطفه صدق

 طبیعت جنبش و حرکت با زیرا است، برخوردار بیشتری پویایی از شعرش میگیرد طبیعت

( میدری در اشعار خود بیشتر 2کدکنی:ص ،شفیعی فارسی شعر در خیال صور«)است همراه

 از تشبهات حسی بهره برده است.

 تشبیه -3-5-1

درصد اشعار میدری دارای تشبیه است. از این رو میتوان او را شاعر تشبیه گرا  34بیش از 

های دیگر ادبی در اشعارش نمود بیشتری دارد. او بیشتر از نامید. چون در مقایسه با آرایه

 تشبیهات حسی استفاده کرده است. 

 است محشر پیریِ  دستِ  عصای شدبا توِ  دستبگـــذرم             جوانی از پایت پابه میشد کاش

 (1395)میدری:

درصد  96ای که بیش از در اشعار میدری کمتر با تشبیه عقلی روبرو هستیم. به گونه

درصد تشبیهات او عقلی است. با این اوصاف میتوان  3تشبیهات او حسی و تنها بیش از 

به کنه آنها و تصاویر نتیجه گرفت که میدری به الیه روی مضامین خود نگاه دارد و کمتر 

 انتزاعی و پیچیده فکر میکند.

 به اعتبار طرفین )حسی و عقلی(: الف( تشبیه

 ( تشبیه حسی به حسی 1

 است       محشر شیریِ  راهِ  کهکشانِ  روز  و آسمــان            حال اینِ  شب هرِ  تمامِ  ماه تویی تا

 (1395)همان:

 ( تشبیه عقلی به حسی2

 دلتنگم آواز زارـــه دشتی،ِ مـایه ته از بغض            پرِ  عنکبوت را صوتیمِ  تارهـای تنیده

 )همان(  

 ( تشبیه حسی به عقلی3

 من از نگیر را حالت و شور شیرین خوابِ شبیهِمن             از نگیر را خیالت آیی، نمی هرگز نگو

 )همان(



 109/ شخصی شعر شهراد میدری سبک

 

 ( تشبیه عقلی به عقلی4

 نه وای بیاید، دستم مگر لبهـایتِ  ابـد            طعــم تا برنخیزم شعـــرم خـواب از کاشکی

 )همان(

 ( تشبیه بلیغ5

 شلیمم میشوی  اور ماریایپیراهنت، اشغالی شبدامـنت             تاِ  غزه رویِ  نوارتنت، تا ِ  جوالنِ بلندیهایاز

 )همان(

 بودن:ب( انواع تشبیه به اعتبار مفرد، مقید و مرکب 

 ( تشبیه مفرد به مفرد1

 ؟هییدم آفتابم خودِ  روشنِ  چشم دو تو             ازِ  موهایِ  شب در اینها از بیش نلرزم تا

 )همان(

 ( تشبیه مفرد به مقید2

 است محشر شیریِ  راهِ  کهکشانِ  روز و آسمــان            حال اینِ  شب هرِ  تمامِ  ماه تویی تا

 )همان(

 مفرد به مرکب( تشبیه 3

 نیست   دیگر که باشد کسیِ  سال هفتمین سینت کهمانی             می آبِ  روی به قرمزِ  ماهیِ  شبیه

 )همان(

 ( تشبیه خیالی و وهمی4

 دشـــتی، هزارآوازدلتنــگم مــایه بغض             پرازتهِ  صوتیم راعنکبوتِ  تنیده تارهای

 )همان(

 ( تشبیه جمع5

 میشوم جاری چشمه چون و جوشم می و اشکم             عشـق دست از میخورم دلها خون خونت جای

 )همان(
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 ( تشبیه مفروق6

 بروی بچکـــانی نگاهی گــــونه این باید             !مــاشه ابرو دو! رگــبار مژه! آتش چشم

 )همان(

 ( تشبیه تسویه7

 میلرزد سیگار نخِ لـــرزانم انگشـــتانِ به      دود       آرزوها تمامِ و دود زمان و دود زمین

 )همان(

 (تشبیه تفضیل8

 جهانت نصفِ گزِ به نه قم، دریاچه به نهآنت            به نه و این به نه قندی، و هستی نمکین

 )همان(  

 شبه:ج( تشبیه از نظر وجه

 ( وجه شبه مفرد1

 ؟هییدم آفتابم خودِ  روشنِ  چشم دو از    تو        ِ  موهایِ  شب در اینها از بیش نلرزم تا

 )همان(

 ( وجه شبه متعدد2

 آورده خمارِ  چشم چنین که رویت به خراب            نه و مست و شده شرابی که مویت به نه

 )همان(

 ( وجه شبه مرکب3

 نیست  که اوِ  نگار و نقش از ابریشمِ  رج هراست             ایرانیِ  شب یک و هزارِ  زیبایِ  فرش

 )همان(

 ( تشبیه مجمل4

ـمرسیدن  ـتیاگر           شدآرزوهایت نخواهد ِ  سیب سـه  باشدکه دیگرنیست کسی ات کالخوشبخ

 )همان(

 در بیت باال سیب آرزو تشبیه مجمل است.

 



 111/ شخصی شعر شهراد میدری سبک

 

 ( تشبیه مفصل 5

 باشدکه دیگرنیستکسی ِ  که سینت هفتمین سالآب میمانی             ِ  قـرمزبه رویِ  ماهیِ  شبیـه

 )همان(

 استعاره     -3-5-2

 ؟هییدم شهابم یک انتـآسم از!  منِ ماه             پدر از ارث ای برده اخترشناسی همه این

 (1395)میدری،

 در بیت باال ماه استعاره ازمعشوق است

 ام آورده تاب و پیچ غرق که را سرخی سیب             تو گلگشت تا آباد رکنِ  آب از است دل این

 )همان(

 سیب سرخ در بیت باال استعاره از دل شاعر است)استعاره مکنیه از نوع تشخیص یا اضافه

 استعاری(

زار، آب روان چشمه، نسیم صبحگاهی، شناسد. گلی در بیشهعواطف شاعر حد و مرز نمی

دا میکند. هایی از  این دست در شعرش تجلی پیهای بوستان و نمونههای باغ، شکوفهمیوه

درصد اشعار خود از استعاره استفاده کرده است. از همین رو میتوان  16میدری در بیش از 

 گرا نامید.او را شاعر تشبیه

 برنمیگردد هیاهو و سنگین خانهِ  سکوت             بسته لب دیوار و در ،خسته نفس ،غمگین هوا

 (1395)میدری،

 کنایه -3-5-3

خون دل »اشعار خود از کنایه استفاده کرده است. مانند  میدری تقریبا در سه درصد

 دربیت زیر که کنایه است.« خوردن

 میشوم جاری چشمه چون و جوشم می و اشکم              عشـق دست از میخورم دلها خون خونت جای

 )همان(

 مجاز -3-5-4

 بتقریب در چهار درصد غزلیات میدری مجاز به کار رفته است.

 شـراب و زیتـــونِ  بــرگ آفــتاب            گیســــوانتِ  صـــلیب آویــــزت گــــردن
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 میشــــوی      قــــدیمـمِ  عهـــــدِ  راوی نـــاب           ِ  برنـــابایِ  انجــــیل لبـــت بر

 )همان(

 در بیت باال که مجاز است و عالقه آن کل به جزء است. « انجیل»مانندکلمه 

 
 نمودار میزان کاربرد تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز -1شکل 

 های لفظی و معنویآرایه -4

 بدیع لفظی  -4-1

 تکرار -4-1-1

 هایی از تکرار در شعر میدری آورده میشود که به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. نمونه

    خوب چه جان ای چنار، درختان برگ خشِ تو                 خش خوشآمدگوی خوش خوش خوش و راه از میرسی

 (    1395)میدری،

تکرار واژه خوش  و خش در این بیت صدای برگ در پائیز را تداعی میکند و به نوعی آرایه 

 تبادر است.

 خوب چه جان ای آبدار، سرخِ سیبِ بوسه بوسه             سحر تا با هم چینیم می و است عشق شبِ شب،

 )همان(

 شب و بوسه تکرار شده و به کمک مفهوم مورد نظر شاعر آمده است.در بیت باال نیز 

 میرقصی بور/تن تتن میریزی عشوه تن تتن بلورینت            بلنـــدای از آمـــد بند زبـــانم

 )همان(
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در بیت باال نیز با تکرار تن، به تاکید و اهمیت آن روی آورده است و به نوعی با تکرار آن 

در مصراع دوم  « تن بور»ع اول که بند آمدن زبان است، میپردازد. و به کمک مفهوم مصر

نیز  به نوعی ایهام تناسب دارد که آن را میتوان تنبور از سازهای زهی دانست و یا تن بور به 

 .معنی بدن بور در نظر بگیریم. بین کلمات تن و تتن جناس زائد وجود دارد
کردن تصویر است. تصاویر ساخته شده در شعر و هدف شاعر از این نوع تکرار، دیداری »

تخیل شاعر، به مدد تکرار در ساختار زبانی شعر، به نمایش درمیآیند. عمدۀ این تصاویر، 

رو برای این که تصویر جنبۀ دیداری آنهایی است که مالزم حرکت و پویایی هستند، از این

، آن اجزاء را به صورت مکرّر هایی که بین اجزای جمله ایجاد گردیدهپیدا کند، با برش

 (164کارکردهای تکرار در شعر معاصر ،روحانی: ص )بررسی«. مینویسند

 تشابه االطراف -4-1-2

 بریز دستور آمــاده فقـــط گفتم فهمیدی؟            هرچـه بگو، چشم فقط تو گفتم هرچه

 )همان( 

 جناس -4-1-3

 شر و شهر جناس زائد هم دارد. جناس شبه اشتقاق بین شور، شر و شهر و همچنین

 ام آورده شرابِ  شهر از شر و شور اینهمه             !من شهرآشوب کار شیرین شوخ لولمِ لول

 )همان(

بین یخ و نخ در بیت باال جناس خط وجود دارد و در بیت زیر نیز بین الف( جناس خط: 

 بافه و شانه جناس خط وجود دارد.

 میکنی تبانی شـب با و میریزی هم روی میکشی            مو بر شــانه بافه بافه روشن روز

 )همان(

 ب( جناس زائد:

 بی خوابش تویی ات تعبیرِشد دیوانه هرکهرا             توندیده سیر درخوابش  همابن سیرین 

 )همان(

 بین کلمات سیرین و سیر جناس زائد وجود دارد.
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 ترکیبات  تازه  -4-1-4

در اشعار . خوردیتازه در اشعار او به چشم م باتیاست که ترک یشاعران از جمله یدریم

میدری ترکیبات تازه کم نیستند. ترکیباتی که ساخته و پرداخته ذهن خود شاعر است. از 

 در بیت زیر:   «  کرده امضا باد» جمله 

 من با را طومار این بگذار میـان در شبانه کن            وا را کرده امضـا بادِ  گیسوانِ  شالل

 )همان(

 سایر موارد -4-1-5

باران انگور، بغض لگدمال، حضرت لیالی واویال، گیسوان باد امضا کرده، دهکده انگور، 

 انگور،  بوسه شراب، نوازشهای داغ، لهجه غرق عسل،       ابری دریاچه انگور، هوا

 ها و اصطالحات امروزیکاربرد واژه -4-1-6

کلمات و اصطالحات متداول زبان روز را به حوزه زبان ادبی و اختصاصاً میدری تعدادی از 

 غزل وارد کرده است. مانند مهریه و بوق اشغال در این ابیات.

 امآورده نابِ شعر برایت مهــریهِ  تو            جـــایِ  مال هایم واژه اما خالی دسـتم گرچه

 )همان(

 نیست؟ دیگر که باشد کسیبوق اشغال  نصیبت             برداری که را گوشی هربار اگر کرد خواهی چه

 )همان(

 / نُت / قهوه /  menu)منو ) / گرامافون / آلبوم / موسادم / ـفیل  / پستال سایر موارد: کارت

شکیبایی / فندک /  پیانو / گیتار / عسلویه / فاز / خسرو / کودتا /  النگو قطار /  فنجان / 

 / ریل /   مِش / کوپه و میکاپ  / زیباییِ  ( / جراحیbarbiباربی) گی / خانه کلن / سیگار

دودش  و تهران شوروی / لنین / معضلِ  اتحاد فنس/  قرص اعصاب /  بریل / سریال / بلیت / 

 کلوچه  / گازِ سیاه / شیر جعبه / مهرجویی و سنتوری / پالن  /

 بدیع معنوی -4-2

 نظیر     مراعات  -4-2-1

النظیر دارند، هماهنگی و هارمونی این صنعت شعری، بین کلماتی که با یکدیگر مراعاتدر 

هایی که نمایان و پیدا میشود. به طوری که آن واژگان برجستگی خاصی پیدا میکنند. واژه

های درشت تسبیحی اند، اجزایی از یک کل را تشکیل میدهند و همچون دانهبرجسته شده
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های مراعات النظیر ضروری به کدیگر متصل میکنند. اگر چه وجود واژهها را به یسایر دانه

ها، برجسته نمایی خاصی پیدا میکنند و زیبایی آن ها سایر واژهنظر نمیرسد، ولی با وجود آن

را دو چندان میسازد. فراتر از زیبایی زبانی ارتباط معنایی کالم را مستحکم میکند. این صنعت 

چون گوینده جمع کند سخن اندر میان چیزهایی »اند که یف کردهشعری را این گونه تعر

که نظایر یکدیگر باشند. یعنی چون ماه و آفتاب و دریا و کشتی و آنچه بدین ماند، آن سخن 

 (75)ترجمان البالغه، رادویانی: ص«. نظیر خوانندرا مراعات

. در ادامه میدری در سه درصد اشعار خود از مراعات النظیر استفاده کرده است

 النظیرهای این مجموعه، آورده میشود.هایی از مراعاتنمونه

 است محشر شیری راه کهکشان روز و آسمــان            حال اینِ  شب هرِ  تمامِ  ماه تویی تا

 (1395)میدری،

 بین کلمات ماه، شب، آسمان، روز و کهکشان مراعات النظیر وجود دارد.

 ؟هییدم ربابم و چنگ و دف پرشور رقص            ؟منتدا با چین به چین دل از برمیداری زخمه

 )همان(

 بین کلمات زخمه، رقص، دف، چنگ و رباب مراعات النظیر وجود دارد.

 بی خوابش تویی ات تعبیرِشد دیوانه هرکهسیر درخوابش تو را             ندیدهابن سیرین هم 

 )همان(

 النظیر وجود دارد.تعبیر مراعاتبین کلمات ابن سیرین، خواب و 

 تضاد -4-2-2

 میکنی تبانی شب با و میریزی هــم روی میکشی            مــو بر شانه بافه بافه روشن روز

 )همان(    

 حسن تعلیل -4-2-3

 عشقت دست از کمان رنگین شود خم پشتش که تا            عشقت دست از آسمان میگذارد جنگل به سر

 )همان(

ی اگر چشم               نکن حبسم خودِ  مژگان میله میله پشت  حرفهاست این از زندانتر جهان بسـت

 )همان(
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 اغراق -4-2-4

 ببخش را مو قلمِ  عاشقیهای خودســرانه            کرد نقاش را الملک کمال نقشت گمان بی

 )همان(

 ببخش را خواجو پل گستاخ آن و اصفهان اقـتباس             را معـماریش توِ  انــدام از کرده

 )همان(

 تلمیح   -4-2-5

ای در واژگان در تلمیح معانی گسترده با حکایت، داستان یا واقعه، به شکل ایجاز گونه

محدود میگنجد. در تلمیح، تشبیه و تناسب بین آنچه شاعر بیان میکند و داستان، حکایت 

ای که به تشبیه بین اصل موضوع نقل شده و مسالهیا حدیث و آیه وجود دارد. این تناسب و 

عنوان تلمیح به آن اشاره میکنیم،  باعث میشود تا موضوع مورد نظر بهتر و به شکلی زیباتر 

ی چشم اشاره کردن و در اصطالح بدیع به گوشه»در ذهن مخاطب جای گیرد. تلمیح یعنی

«. آیه و حدیثی معروف اشاره کندآن است که گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا 

 (328ص :)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی

درصد غزلیاتش از تلمیح استفاده کرده است. تلمیحات شعری او از  8میدری در بیش از 

هایی از تلمیحات به کار رفته در غزلیات میدری های ادبی هنری و تاریخی است. نمونهمقوله

 آورده شده است. 

 ح هنریتلمی -4-3

در بیت زیر تلمیح به استاد فرشچیان، نقاش بی بدیل مینیاتور دارد. در این بیت اغراق نیز 

 به کار رفته است.

 نقاشیت به خیره فرشچیان کاشیت، جهانِ  نصف زده طاق

 اینهمه؟ نگار و نقش و آینه پاشیت، طال به کشیدی سرمــه

 (1395)میدری،

داستان خسرو و شیرین و اشاره به فرهاد در این داستان که در بیت زیر عالوه بر تلمیح به 

خورشیدی( نیز تلمیح  1323-1387یکی از عشاق داستان است به مرحوم خسرو شکیبایی )

 دارد. شور شیرین نیز دارای پارادوکس است.

 است بد شکیبایی خسرو، اینهمهِ  وجود با             شوم تابت فرهــاد بی بده حق! شیرین شور

 )همان(



 117/ شخصی شعر شهراد میدری سبک

 

 تلمیح ادبی -4-4

 کن «هدایت» را بغضم صــبح، هر از تر «صــادق» شبی

 دلتنگـــم گـــازِ  شیــــر و دنـــجِ  اتـــاق یــک برای

 )همان(

 برنمیگردی «کلیدر»دنیای به دیگر هم توآشوب   است                    «مارال»  و رفته «محمد گُل» تنها نه

 )همان(

 سطح فکری   -5

اند و هرکدام به تناسب و فراخور از دیر باز در ادبیات فارسی، شاعران از معشوق سخن گفته

اند. در اشعار  میدری وقتی سخن از عشق به میان ذوق و قریحه خود او را ستایش کرده

آید، عشق مجازی، زمینی، ملموس و دست یافتنی در این دنیا است. میدری دم را غنیمت می

لذت و خوشباشی در شعر او هویداست ودم را غنیمت شمردن در زندگی از  میشمارد و فکر

های فکری شعر اوست. شاعر به عشق آنچنان بها میدهد که حتی گناه آن را باالتر از پایه

 ثواب می انگارد.

 ام     آورده ثوابِ  جای را عشقِ  گنــاه نشین             من منبرِ  واعظ بگوید میخواهد هرچه

 )همان(

میدری در اشعار خود سخن از شیراز دارد و از آن به خوبی یاد میکند چرا که شهر حافظ 

 نیز هست  و تصویری رویا گونه از آن دارد.

 ام؟ آورده خواب به رو من یا است شیرازِ  شهرناز       ِ  سرو دورشِ  پرچین و خشتیِ  هایخانه

 )همان(

ای دارد چون زاد روز شاعر نیز با حافظ یکی است ویژهشیراز و حافظ برای شاعر اهمیت 

 بطوری که خودش گفته:

 آمد همــــزاد پـــی از شــــــیراز آمد           بــه باد دســــت به سرخــــی گـــــل

 آمد        شهــراد و شد روشــــن مهر            جهـــــان بیســتم حافظ، میـــــالد شــــب

 )همان(

شاعر در برخی از اشعار خود از شکوه و عظمت ایران قدیم یاد میکند  و با حسرت از آن 

 نام میبرد و خود را  در حال و هوای آن دوران  تصور میکند.
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 امشب ناب یانیهاخسرو بین جهان جام آن در     میبیند          و جمشید هم باز مینشیند تختش به

 )همان(

 امشب آفتاب هزاران روشن میشود آتش میگیریم            از ســـور نیاکان از رسیده آیین به

 )همان(

 در برخی از موارد میدری تابوهای اعتقادی را میشکند و این گونه میسراید:

 است تنهایی اش چاره شد عاشقت که کسی هرهنوز              تنهـا خــدا مانده چرا میفهمم تازه

 )همان(

روزگار قدیم را میخورد و زندگی گذشتگان را بهتر از امروز  در برخی از اشعارش حسرت

 میداند و میگوید:

 قدیم شتابان اسب رپ رپ و قدیم             سورچـــی طهران خیس سنگفرش ،درشکه یک

 )همان(

 میشدم آهنِ  قرن در «مولیانِ  جویِ بوی»قدیم            ِ  دورانِ  چشـم بخارا و سمرقند لب

 )همان(

در دنیای امروز با وجود ارتباطات گسترده و شلوغی شهرها و پیچیدگی زندگی هزار توی 

ماشینی، انسان باز احساس تنهایی میکند. این شلوغی و زرق و برق زندگی امروزی او را اقناع 

نمیکند و باز به دنبال گمشده خود میگردد. این گمشده چیست؟ خوشبختی، آرامش، همراه 

زندگی و اعتقاد درونی؟ به همین خاطر تعریف مسیر خوشبختی بشر به  و یا یافتن هویت

تعداد افراد بشر است. میدری نیز در اشعارش، از تنهایی انسان سخن گفته و او را در عصر 

 جدید با وجود مشغله و جمعیت بشر تنها میبیند و میگوید:     

 تنهاست زمیـــنِ  رویِ  جمعیـت تنهاست            انـدازه چنین اینکه از میگیرد دلش دمآ

 )همان(

ـریستدنیایم             به آید می نه شد خواهد سقـط نه  تنهاست جنین یک روحم اعمــاق در عم

 )همان(
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 وصف حال عاشق )شاعر(  -5-1 

 دلتنگی -5-1-1

 هرگز؟ ایکرده معنا دلتنگ اینهمه را خودت ؟           هرگز ایکرده وا ات سایه روی آغوش شبی

 )همان(

 تنهایی  -5-1-2

 برنمیگردد هیاهو و سنگین خانهِ  سکوت             بسته لب دیوار و در ،خسته نفس ،غمگین هوا

 )همان(

 هااشاره به برخی از شاعران و شخصیت -5-2 

   ییتو خوابش بیِ  تعبیر ات دیوانه شد که هر را            تو خوابش در سیر ندیده هم سیرین ابن

 )همان( 

 ببخش  را نوشداروِ  طبّ و سینا برداشتند            بوعـــلی هانسخـه دستتِ  شفاخواهی از

 )همان(

ظ که عشقی میشود مشکل چه  نیست  دیگر که باشد کسیِ  الحال ایها یا اال            آن هوای در حاـف

 )همان(

 عشقت دست از داستان نظامی بیتی هر گفته            میاعتصا پروین که یا ،میجا و فردوسی و شمس

 )همان(

 وصف معشوق -5-3

 جهانت نصفِ گزِ به نه قـــم، دریاچه به نهآنت              به نه و این به نه ،قندی و هستی نمکین

 )همان(

 اشاره به اساطیر ایران -5-4

 از جمله:میدری در اشعار خود به اساطیر ایرانی اشارات متعددی دارد 

ت توی دست منیژه  امشب نازیاب و گور بهرام آبتین، فــرانک  رودابه           و زال ،بیژن دـس

 )همان(
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 نتیجه  -6

سبک شخصی شهراد میدری بسیار بارز و جالب توجه است و سبک خاص خودش را دارد. 

از ترکیبات و کلمات تازه بهره برده است و غزلیاتش  دارای وحدت موضوع هستند. لحن و 

بیان ساده  به همراه اصطالحات عامیانه و اصطالحات روز باعث شده است که شاعر از زبان 

د. این اصطالحات روز در شعرش پیوندی بین زبان ادبی و زبان نُرم شعر رایج فاصله بگیر

اند و به کمک محاوره ایجاد کرده است به طوری که کلمات در جایگاه خود خوش نشسته

اند. لغات عربی در شعر او نادر است. در عین حال در بخش زبانی بیش القاء قکر شاعر آمده

ستند. در بحرهای عروضی اشعارش نیز تنوع درصد از ردیفهای به کار رفته، جمله ه 28از 

 اوزان دیده میشود و با توجه به مضامین شاد از ریتم تند بحر رمل استفاده کرده است. 

ها به ترتیب دل، شب، چشم، عشق، رقص، بوسه، زیبا، شعر، صبح، باران، پربسامدترین واژه

هستند.  فنجان، آغوش، بیس، بهار، آسمان، محشری، چا، شراب هیگر، برگعاشق، غزل، ماه، 

این واژگان بی قرار بودن، هجران و دوری از وضعیت آرمانی در شعر او را گوشزد میکند. و 

این اندیشه و فکر تقویت میشود که در شعرش اندیشه خوشباشی و دریافت لحظات کنونی 

و دریافت دم به چشم میخورد. در شعر او اغلب سخن از عشق مجازی است. هرچند افعال 

صد( از بسامد باالتری برخوردارند، میدری در زمان حال حسرت روزگار در78زمان حال )

گذشته و یا موقعیت نداشته را میخورد. آنجا که سخن از شکوه و عظمت تمدن گذشته است 

اند ها در این باره خوش نشستهها مدد جسته است. واژهگرایی واژهبه فراخور موضوع از باستان

 .اندگر پیام شاعر شدهو یاری

ای به شعر او بخشیده است. تنهایی، وصف محبوب و فراق، مضامین ترکیبات نو جان تازه

پر بسامد شعر او هستند. تشبیهات میدری اغلب حسی هستند و شاعر آنچه را که میبیند به 

تشبیه آن میپردازد و در اشعارش از تشبیهات پیچیده عقلی خبری نیست. در بخش استعاره 

 رحه و مکنیه استفاده کرده است.نیز از استعاره مص

در بخش فکری شعر میدری سخن از عشق و لذت و فکر خوشباشی است و دم را غنیمت 

شمردن و خاطر معشوق  را نیازردن در ذهن اوست. از طرف دیگر حب وطن و عِرق 

اش برای او اهمیت دارد. دوستی و یاد کردن از ایران قدیم با تمدن و شکوه مثال زدنیمیهن

ه طوری که حتی لغات عربی در شعر او نادر است. تنهایی انسان در دنیای امروز نیز یکی ب

های ذهنی اوست. شعر او دارای لحنی عاشقانه همراه با روح و دیگر از نگرانیها و مشغله

 طراوت زندگی است و خوش بودن در لحظه و به خصوص صبح را در اشعارش نمایان میکند.
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