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 چکیده:
شعر کوتاه، بعد از انقالب اسالمی به جریان شعري مشخص و مجزا تبدیل گشته   زمینه و هدف:

است که با ساختار ویژه، زبان و مضامین منحصربفرد در حال ادامه است و براي آن میتوان کلیت  
شناسی بیان کرد. در این مقاله با هدف مشخص کردن یک سبک خاص براي این جریان سبک

سراي معاصر در سه سطح زبانی، کوتاه در اشعار پنج شاعر کوتاه  هاي سبکی شعرشعري، شاخصه
 بالغی و فکري بررسی شده است. 

مطالعه: توصیفی  روش  تحقیق  شاعر - روش  پنج  برگزیدة  اشعار  آماري،  جامعۀ  است.  تحلیلی 
سیروس   و   سیدعلی میرافضلی ،  بیژن جاللی، منصور اوجی، سیدحسن حسینی  سراي معاصر(کوتاه

 شد.  ) میبانوذري 
شعر کوتاه در ادبیات معاصر در میان قالبهاي نیمایی شعر سپید و منثور، موج نو، شعر    ها:یافته

حجم، و موج ناب وجود داشته است، اما بعد از انقالب اسالمی بویژه با معرفی هایکو به جامعۀ 
ادبی، از دهۀ هفتاد به بعد شاعرانی صاحب سبک دارد و دیگر یک قالب شعري نیست بلکه یک 

شناسی در سطح زبانی،  ی با مبانی نظري خاص خود است. در این شعر از نظر سبکجریان ادب
موسیقی بیرونی و کناري اهمیتی ندارد. در موسیقی درونی انواع جناس، تکرار واج و واژه آمده  

هاي دشوار استفاده نشده است و از نظر سطح است. در سطح زبانی، ساختاري ساده دارد و واژه
فعل، اتمام شعر با عالمت سؤال و سه نقطه شاخصۀ سبکی دارد. در سطح عار بی  نحوي، کاربرد اش

النظیر وجود دارد  ادبی، شعري تصویرساز است و انواع تشبیه، تشخیص، تناقض، ایهام، و مراعات
گرایی، عشق، مرگ، تنهایی، اشعار وصفی، طنز  و در سطح فکري مفاهیم تعلیمی، عرفانی، طبیعت

 هاي اصلی آن است.  درونمایه و اشعار انتقادي
هاي دشوار و نامأنوس دارد.  شعر کوتاه معاصر، ساختار زبانی ساده و عاري از واژه  گیري:نتیجه

شاخصۀ سبکی آن عدم تعهد به موسیقی بیرونی و کناري است و شاعران به سلیقه از آن استفاده 
ادب فارسی غنی است. در حوزة ادبی،  اند. اما در موسیقی درونی با توجه به ظرفیتهاي زبانی  کرده

هاي ادبی در آن بکار رفته است. در حوزة مضمون، شعري  انگیز است و انواع آرایهشعري خیال
 که به مضامین وصفی، عرفانی، انتقادي توجه بیشتر شده است.متعهد و معناگرا میباشد 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Short poetry, after the Islamic Revolution, 
has become a specific and distinct stream of poetry that continues with a 
special structure, language and unique themes, and for which we can express 
the generality of stylistics. In this article, with the aim of identifying a specific 
style for this poetic flow, the stylistic features of short poetry in the poems of 
five contemporary shorthand poets at three levels of language, rhetoric and 
thought have been studied. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical. The statistical 
community is the selected poems of five contemporary poets (Bijan Jalali, 
Mansour Oji, Seyed Hassan Hosseini, Seyed Ali Mirafzali and Sirus Nozari). 
FINDINGS: Short poetry in contemporary literature has existed among the half-
forms of white and prose poetry, new wave, volume poetry, and pure wave, 
but after the Islamic Revolution, especially with the introduction of haiku to the 
literary community, poets from the seventies onwards It has a style and is no 
longer a poetic form but a literary current with its own theoretical foundations. 
In this poem, from the linguistic level, external and lateral music is not 
important. In the inner music of all kinds of puns, there is a repetition of 
phonemes and words. At the linguistic level, it has a simple structure and 
difficult words are not used. At the literary level, poetry is illustrative and there 
are all kinds of similes, discernments, contradictions, ambiguities, and the like. 
CONCLUSION: Contemporary short poetry has a simple linguistic structure free 
of difficult and unfamiliar words. Its stylistic feature is its lack of commitment 
to outside and side music, and poets have used it with taste. But in inner music, 
due to the linguistic capacities of Persian literature, it is rich. In the field of 
literature, it is an imaginative poem and all kinds of literary arrays are used in 
it. In the field of content, it is a committed and semantic poem that has paid 
more attention to descriptive, mystical and critical themes. 
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 مقدمه 
). در  25: صنوذري ،  سراییکوته(   ها» بازمیگردد«خسروانیبه  سرایی و شعر کوتاه در ادبیات فارسی  پیشینۀ کوتاه

ادب کالسیک نیز در قالبهاي قطعات کوتاه، رباعی، دوبیتی، مفردات دیده میشود، اما اینکه یکی از قالبهاي برتر در  
ییدة سبکهاي ادبی باشد، در شعر کالسیک جلوة چندانی نداشته و آنچه شعر کوتاه نامیده میشود، در قالب جدید، زا

ادبیات معاصر بویژه ادبیات بعد از انقالب اسالمی است که در چند دهۀ اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در 
ادبیات کالسیک و معاصر شعر کوتاه نتوانسته به سبک مستقل یا جریان ادبی مشخص و مجزا تبدیل شود اما بعد 

سبک دارد. در این مقاله با  ساز و صاحبکه شاعرانی جریان از انقالب اسالمی، یکی از جریانهاي برتر شعري است  
 و   سیدعلی میرافضلی،  بیژن جاللی، منصور اوجی، سیدحسن حسینی سراي معاصر ( بررسی اشعار پنج شاعر کوتاه

هاي مهم شناسی این جریان شعري مورد بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی بیان مؤلفهسبک  ) سیروس نوذري 
کوتاه معاصر است. انتخاب شاعران بدلیل تحلیل سیر تاریخی جریان شعر کوتاه از قبل از انقالب   شناسی شعرسبک

 تا به امروز است. 
 

 سابقۀ پژوهش  
پایان و  مقاله  کتاب،  حوزة  در  کوتاه  شعر  درمورد  کتاب نامهتحقیقات  جمله  از  است،  متعدد  دانشجویی  هاي 

گیري شعر کوتاه در ادبیات شکل   ) که به مباحثی مثل1388نوذري ( » از  سرایی (سیري در شعر کوتاه معاصر) کوته«
اشعارکوتاه برخی   معاصر، جریانهاي شعر کوتاه، تأثیر هایکو بر شعر جهان و بررسی  کوتاه  شعر  سنتی  قالبهاي ،  ایران

نویسنده سبک  شناسی نیست. همچنین نوذري شاعران پرداخته است ولی چنانکه خود گفته است هدف اصلی 
) در کتاب «هایکونویسی، سیري در هایکو و هایکوي ایرانی» هایکو را معرفی و چندین هایکوي ایرانی را  1390( 

گانی موضوعها و نوع فرم و اصول سه»  گانی و مسائل آنبوطیقاي سهکتاب «  ) در1395فوالدي ( تفسیر کرده است.  
) در کتاب «به همین کوتاهی» در چندین مقاله مباحث ساختاري شعر 1392را بررسی کرده است. میرافضلی ( 

 کوتاه و ارتباط آن را با دوبیتی، رباعی و هایکو و غیره بررسی کرده است.  
»  بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی ) در مقالۀ «1389: کیانی و میرقادري ( در حوزة مقاله

 اند در دنیاي معاصرو نتیجه گرفته  اندو ساختار آن در شعر فارسی و عربی پرداخته  تاریخ شعر کوتاه فارسیبه  
برداري از آن اشعار نبوده؛ بلکه ریشه در هرگز تقلید و نمونه  ،هاي خارجی استهرچند اینگونه شعر متأثر از گونه

هاي بندي ساختاري گونهبقهط«) در مقالۀ  1394جبري و باقري فارسانی (   .شعر کهن ادبیات فارسی و عربی دارد 
» با نقد و بررسی کتابهایی که درمورد شعر کوتاه نوشته شده است، قالبهاي رایج شعر کوتاه و شعر کوتاه معاصر

انداز  تحلیل بوطیقاي شعر کوتاه؛ از چشمدر مقالۀ «  ) 1398( همکاران    و  اند. نصیري ساختار آنها را معرفی کرده
ف آن را در پژوهشها و نظرات محققان بررسی کرده و ویژگیهاي شعر کوتاه را مثل » اختالف تعاریتوصیف و تعریف

تصویر پایانی،  ضربۀ  فعل،  محدود  کاربرد  طبیعت  ایجاز،  و  قافیه  محدود  کاربرد  کرده  گراییمحوري،  اند.  معرفی 
ار کوتاه معاصر را » تصویرسازي اشعبررسی انواع تصویر در شعرکها«  در مقالۀ  )1395کشاورز (   و جعفري قریه علی

نامه به همین نام است که در دانشگاه ولیعصر رفسنجان در سال  بررسی کرده است. این مقاله استخراجی از پایان
هاي دانشجویی، شعر کوتاه معاصر بررسی شده است اما صرفاً شاعران نامهدفاع شده است. در حوزة پایان  1392

 «بررسینامه با عنوان  شناسی نمیباشد. فقط یک پایانبر محور سبکتحقیق حاضر مورد توجه نیستند و پژوهشها  
در دانشگاه اراك دفاع شده است.   پویا موحدي  شادي توسط     1394» در سال  جاللی  بیژن شناختیسبک تحلیل و
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شناسی چهار شاعر دیگر هم پژوهش مستقل بر  تکیۀ این اثر بر اشعارکوتاه شاعر نیست و درمورد تحلیل سبک
مبناي تحلیل اشعار کوتاه آنها انجام نشده است. در تحلیل حاضر صرفاً اشعار کوتاه این شاعران مورد بررسی سبکی 

 قرار گرفته است.
 

 سی بحث و برر
 معرفی شعر کوتاه و  شاعران  تحقیق  

نظران، عنواین و تعاریف درمورد شعر کوتاه، نامگذاري، تعاریف و ویژگیهاي آن، بحثهاي بسیار وجود دارد؛ صاحب
اي شاعرانه نمیتواند وابسته به اندازة مشخص  راست آن است که بیان لحظهاند. گرچه «مختلف براي آن ذکر کرده

) 249  ص  :یلحسن ،  هاي نوآوري در شعر معاصر ایرانگونه » ( طی به کوتاهی و بلندي نداردباشد و شعر ارتبا
ن ادبی مشخص اظهار وجود کند. اما امروزه شعر کوتاه دربرابر شعر بلند قرار گرفته و توانسته است بعنوان جریا

ایران برشمرد که   اي نیست. شاید بتوان سه حیات براي شعرهرچند در پیشینۀ شعر فارسی، جریان تازه کوتاه 
 عبارتنداز:

 ـ ادبیات بعد از انقالب اسالمی.  3ـ ادبیات معاصر و 2ـ ادبیات کالسیک، 1 
هاي کوتاه با زبان و مضمون سبک هر دوره، بعنوان شعر در ادبیات کالسیک قالبهاي رباعی، دوبیتی، مفردات، قطعه

د. در ادبیات معاصر همزمان با نظریۀ نیما، جنبشهاي نوآوري نیز کوتاه حضور داشتند چنانکه تا امروز نیز ادامه دارن
هایی با آزادي بیشتري ادامه یافت؛ جریانهایی همچون شعر سپید، شعر منثور، موج نو، شعر حجم، و موج ناب نمونه

ار شعر سرایی نیز در همین دوران زاده شد. خود نیما همچنان که سردمداز تحوالت شعر دورة معاصر است. کوتاه
نو بود، بیش از چهارصد رباعی سروده است و در قالب شعر نو اشعار کوتاه دارد. اخوان در کنار شعر نو، شعر کوتاه 
را با عنوان نوخسروانیها بار دیگر به صحنۀ شعر آورد، احمدي در قالب موج نو، رؤیایی در قالب شعر حجم، صالحی 

خواسته اشعار کوتاه نیز سرودند. از شاعران تحقیق حاضر، بیژن جاللی در قالب شعر موج ناب هرکدام خواسته و یا نا
و منصور اوجی چند دفتر شعري را قبل انقالب در قالب شعر سپید و منثور چاپ کردند که اشعار کوتاه نیز دارد. 

لی شعر رایج سرایی» مورد توجه قرار نگرفت و چنین عنوانی در میان اهااما در این دوران موضوعی به نام «کوتاه
یافت. بعد از انقالب نویسی بصورت یک قالب فرعی در کنار قالبهاي دیگر ادامه  نشد، و همانند شعر کالسیک، کوتاه

در   1361ترجمۀ احمد شاملو و ع. پاشایی در سال  اشعار کوتاه چینی و ژاپنی ـ  اسالمی، انتشار کتاب «هایکو» ـ  
) و شاعران جدید از دهۀ 209مؤثر افتاد (به همین کوتاهی، میرافضلی: صترغیب شاعران نسل جدید به شعر کوتاه  

، شاعرانی صاحب سبک دارد و توانسته در نویسی توجه ویژه کردند و اکنون در کنار دیگر قالبهاهفتاد بعد به کوتاه 
استقبال قرار   اي را برنمیتابد،  موردجامعۀ امروزي، از سوي مخاطب بیحوصله که خوانش اشعار بلند و منظومه

 بگیرد و با عنوان کلی «شعر کوتاه» در ادبیات نامیده شده است.
با توجه به پیشینۀ شعر کوتاه، میتوان آن را در ادبیات کالسیک و معاصر قبل از انقالب یک قالب شعري با زبان و  

عر کوتاه دیگر یک قالب مضمون قالبهاي دیگر معرفی کرد، اما بعد از انقالب اسالمی بویژه با معرفی «هایکو» ش
شعري نیست، بلکه تبدیل به یک جریان ادبی شده است که مبانی نظري خاص خود را دارد، گرچه همچنان در  

شعرهاي بسیار کوتاه لی چند عنوان براي آن گفته است: «تعریف و معرفی چارچوب آن ابهاماتی وجود دارد. حسن
شعرك،   گاهی  ترانک،  گاهی  طرح،  گاهی  را  خواندهفارسی  «هایکو»  اشتباه  به  گاهی  و  کوتاه  شعر  اند» گاهی 

). رستگار فسایی آن را با عنوان «شعر یک نگاه و 247  ص  : لیحسن  ،شعر معاصر ایرانهاي نوآوري در  گونه( 
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یادآور اشعار کهن    ،کوتاهی مضمون  این نوع شعر بلحاظ مفهومی، اسلوب ویک لحظه» معرفی کرده و گفته است: «
). نوذري آن را شعر کوتاه مدرن و هایکوي 662ص  رستگار فسایی:شعر فارسی،  انواع  نی «هایکو» است» ( چینی و ژاپ

در نقد و بررسی نامگذاري، ساختار و ویژگیهاي آن در منابع موجود، بحث و نظرهاي متفاوتی ایرانی نامیده است.  
 ترانه،  و  دوبیتی  رباعی،  فارسی،  کالسیک  کوتاه  شعر  قالبهاي «در معرفی آن گفته است:  نوذري  ارائه شده است،  

  ايویژگی  چنین  اما  است  روشن  هریک  تعاریف  و  مختصات  و  دارند  مشخصی  ساختار  هریک  مصراع،  حتی  و  مفردات
 دیگر  مدرن  شعر  هر  مانند  ـ  مدرن  کوتاه  شعر  که  آنجاست  از   نیز  این  و  است  نیافته  سامان  مدرن  کوتاه   شعر  در  هنوز

 هاياندیشه  و  مضامین  نمیپذیرد،  را  مشخص  سطور  تعداد  برنمیتابد،  را  وزن  میگریزد،   قالبها  و  چارچوبها  از  مدام  ـ
سرایی، کوتاه(   »میسازد  دشوارتر  هرچه  را  آن  هاي شاخصه  شناخت   که  گریزهاست  این  و  نمیکند  دنبال   را  اي ویژه

 . ) 16 ص :نوذري 
جمع یک  ادبی،  در  گونۀ  این  در  مختصر،  استبندي  کوتاه  شعر،  ظاهري  قالب ساختار  در  ندارد،  سنتی  قالب   ،

را دارد و شامل همۀ   عناصر اصلی شعرسطري، شعر سپید و منثور و شعر نیمایی است.  سطري، دوسطري یا سهیک
 داشته وجود شعر کانون در فکري  و تصویري  زبانی، کشفی باید کوتاه شعر در«. شده میشودگذاریهاي گفتهعنوان
)؛ بنابراین براي این نوع شعر هم 280» (به همین کوتاهی، میرافضلی: صباشد آن در آنی شهود و درك باشد،

اند، شاعران مورد هاي سبکی میتوان معرفی کرد و در این پژوهش اشعار پنج شاعر بر این مبنا بررسی شدهشاخصه
 مطالعه عبارتند از: 

چاپ شد. جاللی از آغاز   1341دفتر شعر او با عنوان «روزها» در سال  تهران). اولین    1378ـ    1306بیژن جاللی: ( 
شعر منثور و سپید، اشعار کوتاه سرود و بعد از انقالب گرایش    سرایی داشت و در قالبشاعري گرایش به کوتاه

 بیشتري به آن یافت. 
با عنوان «باغ شب» چاپ کرد. از    1344شیراز). اولین مجموعه شعرش را در سال    1400ـ    1316منصور اوجی: (  

 فرمهاي  و رباعی و غزل همان زمان در قالب اشعار سپید و منثور به شعر کوتاه گرایش یافت، اما در کنار آن قالبهاي  
اشعار کوتاه اختصاص دارد. اشعار کوتاه بعد از    نیز سروده است و در هر دفتر شعرش بخشی به  سپید و نیمایی

 انقالب وي بیشتر از قبل انقالب است.
تهران). وي در قالبهاي نیمایی و کالسیک شعر سروده است و در کنار این   1383ـ    1335سیدحسن حسینی: ( 

 سرایی هم توجه دارد.  قالبها به کوتاه
اعري از پژوهشگران شعر کوتاه است. اولین مجموعه شعرش وي در کنار ش   تهران).1328سیروس نوذري: (متولد   

سال دفتر «آه تا ماه» را در سال   19بعد از  چاپ شد.    1359» در سال  تاریک  ۀباالي بام و کوچ«با عنوان  
در قالب شعر کوتاه چاپ کرد. بعد از آن شعر کوتاه را با جدیّت دنبال کرد و تا امروز چندین دفتر شعر در   1379

 این قالب چاپ کرده است. 
از پژوهشگران شعر کوتا  رفسنجان).  1348سیدعلی میرافضلی: (   ه است. وي نیز همانند نوذري در کنار شاعري 
چاپ   1373» شامل اشعار سنتی، نیمایی و کوتاه در سال  تقویم برگهاي خزاناش با عنوان «اولین مجموعه شعري 

شد. بعد از آن تا امروز به کار شاعري و پژوهش پرداخته است. در حوزة شعر کوتاه چندین دفتر شعري دارد ولی 
 همچنان در قالبهاي دیگر نیز شعر میگوید.

و منصور اوجی که شعر را قبل از انقالب آغاز کرده بودند،   بیژن جاللیشاعران به فرم شعر کوتاه،  در توجه این  
اغلب در قالب شعر سپید و منثور است که برخی بلند و برخی کوتاه هستند و ما اشعار کوتاه آنها را   انشعرهایش
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سیدحسن  ب به شعر کوتاه توجه بیشتري دارند.  مورد بررسی قرار دادیم، البته الزم به ذکر است که هر دو بعد از انقال
استفاده کردند که فرمهاي سنتی رباعی و  در شعرهاي کوتاه    و نو   اي سنتیهحسینی و سیدعلی میرافضلی از فرم

دوبیتی آن کنار گذاشته شده و فرمهاي نو مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه شعر کوتاه مدرن و هایکوي ایرانی 
بررسی    سرایی ندارد.، شعر سیروس نوذري است. وي فقط به شعر کوتاه پرداخته و اشعاري غیر کوتاهنامیده میشود 

در توجه  سیر تاریخی شعر کوتاه در ادبیات ایران نشان میدهد شعر کوتاه در ایران از رباعی به هایکو رسیده است.  
به اعتراف خودش در دهۀ نوذري  اند.   ر گرفتهبه هایکو ـ اشعار کوتاه چینی و ژاپنی ـ نوذري و افضلی از آن تأثی

تا ویژگیهاي  شصت از هایکوهاي ژاپنی تأثیر گرفته است اما با آگاهی از اینکه که در دام تقلید نیفتد، تالش کرده  
هاي عرفانی خودمان با ویژگیهاي ذن بودیسم سو و درآمیختن اندیشه  زبانی شعر کالسیک و زبان امروزي از یک

  ).https://b2n.ir/r32046 گفتگو با سیروس نوذري، عبادي: سایتمیزد ( را باهم درآ
میرافضلی در مجموعۀ «گنجشک ناتمام» هایکوهاي ژاپنی را بازسازي کرده و در این باره گفته است: تابستان سال  

زبان شعري   74 و  افتادم که ذهن  فکر  این  ژاپنی  به  بازآفرینی شعرهاي کوتاه  با  را  اصلی من ام  بیازمایم. هدف 
آزمودگی و آمادگی هرچه بیشتر در زبان فارسی بود. سپس وي نتیجه گرفته زبان فارسی براي هایکو ظرفیت دارد  
که با وزن و اندیشۀ ایرانی همسو باشد و با مبانی فکري فلسفی هایکوي چینی و ژاپنی متفاوت است (دربارة هایکو،  

 ).277ـ 276نوذري: صص 
 
 ی سبک زبان 

 تقسیم شده است.   نحوي  و لغوي  کوچکتر: آوایی، سطح سطح زبانی به سه
 

 سطح آوایی 
) بررسی در سطح آوایی موسیقی بیرونی (وزن) و کناري (قافیه و ردیف) و موسیقی درونی متن (صنایع بدیع لفظی

 میشود. 
وزن عروضی در شعر کوتاه قبل از انقالب مورد توجه نیست، بعد از انقالب نیز در    موسیقی بیرونی و کناري:

گانی جایی براي وزن سطري، دوسطري و سهاهمیت است، اشعار یکجریان شعر کوتاه و هایکوي ایرانی، وزن بی
. عمدي در کار نیستبر اساس اتفاق در آن شکل میگیرد و تندارد و اگر وزنی نیز دیده میشود بصورت ناخودآگاه و  

سازي و وزن و قافیه  گفته است «من از هرگونه قرینه  جاللی در این باره  وزن است.اشعار نوذري و جاللی کالً بی
). نوذري نیز به شیوة هایکو، وزن را کنار گذاشته است، اما در اشعار سه 27میگریزم» (گزینه اشعار، جاللی: ص  

شود که آن هم به تأسی از عروض قالب نیمایی است. در قافیه و ردیف نیز شاعر دیگر گاه عروض نیمایی دیده می
وجود ندارد و بصورت تفننی دیده میشود. از میان شاعران میرافضلی و حسینی به آن توجه دارند مانند   تأکیدي 

 هاي ذیل:نمونه
 تعجیل )* این روزها  85: ص  ها، میرافضلی(تمام ناتمامیورق  در ذهن من بدون تو / هی میخورد    /رمقبیاین ظهر  

 جاده از حواشی    /باید رفت  پیاده)* گاهگاهی  158(همان: ص  تأخیر دارد  هم    عزرائیلیعنی که    /تأخیر داردهم  
دارد/   حرف)* یک جهان  157(همان: ص  میفهمید  سبزها را سیاه    /میفهمید(همانجا)* شاعري اشتباه  باید رفت  

 ). 99(همان: ص برف یک جهان حرف/ ردّپاي تو در 
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شاعري... /   /نبود  رندهتیشه و ارّه نداشت/ عاشق    /نبود  آکندهجیبش    /نبود  بندهو از آنجایی که    /نبود  بندهشاعري  
میداد   روو به بوگیروشان    /میداد  بو)* تاجري  42(نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص  نبود    خندهبر لب تصویرش/  

 ). 56(همان: ص میخورد  بُرداخل اهل قلم/   /میخورد سُر) * تاجري 54(همان: ص 
در شعر کوتاه تأکید بر موسیقی درونی نیست و این اشعار گاه از هرگونه موسیقی درونی خالی  :موسیقی درونی 

، خود به خود  است اما ازآنجاکه سرچشمه و بنیاد آن ریشه در ادب کالسیک دارد و ظرفیتهاي زبانی ادب فارسی
 آرایی و تکرار واژه در آن دیده میشود.ویژگیهاي آوایی مثل جناس، واجموسیقی درونی دارد، 

 ). 64(کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص اتاق عنکبوت  /تاقجناس مزید: زمهریر/ تکان نمیخورد کنج 
 ). 90است (همان: ص  عجیناست/ شب به بوي تو  عجیبجناس مطرف: شب 

 ). 60هجوم بنفش (همان: ص  /غروبهواي  /غرابجناس الحق: بیهوده نیست سکوت 
 ). 169ها، میرافضلی: ص  چه تنها (تمام ناتمامی  زاغچه عریان/ خزان و  باغجناس مضارع: غروب و 

 آرایی در واج «ر»:واج
 .) 261و من آرام بر آب روان شب میخوابم (گزینه اشعار، جاللی: ص

 آرایی در واج «م»، «د»: واج
بی ماه مانده مانداب/ با گراز که تنها (همان: ص    )*9اش (نوذري: ص  مباد بماند اندوه/ مانده تاالب/ بی پرنده 

132.( 
 آرایی در واج «هـ»: واج

 ).91میرافضلی: ص  ها، تمام ناتمامیدر همهمۀ این همه دلهاي مهیب/ عشق تو غنیمت است ( 
 آرایی در واج «ك»: واج

اي تو، اي کلمه، اي کالم، کتاب/ میگذاریمتان و میگذریم/ همچنانی که زندگانی را... (یک عمر شاعري، اوجی: ص  
280.( 

 تکرار واژه 
)* اینجا بدون تو/ سخت است 59آلود (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص  زار مهفقط بکوب، بکوب/ دارکوب/ در بیشه

)* آه اي تمنا تمنا، اي تمنا، اي تمنا/ دستم به دامان نگاهت/ 92ها، میرافضلی: ص  مامیسخت سخت (تمام نات
 ).91عاشقترم کن (همان: ص 

 ). 8تکرار در اول و آغاز سطر: در تابه افتاده بیتاب/ چرا چشم نمیبندد (همان: ص 
 ). 8ن: ص ام بنشین (هماتکرار در پایان و آغاز سطر: هر طرف کالغ/ کالغ من/ تو بر شانه

 
 لغوي  سطح

هاي دشوار در شعر کوتاه شاخصۀ سبکی ندارد و نادر دیده میشود. براي نمونه در شعر زیر واژة «ورزا» به واژه 
 هاي غیرمتداول است.  معنی «گاو نر» (فرهنگ معین: ذیل واژه)، از واژه

 ). 133نوذري: صنعره میکشد در انزوا/ ورزا/ در نیستان دور (کپوردر آبهاي سیاه، 
 یا واژة «سونات» به معنی «قطعۀ موسیقی» (فرهنگ معین: ذیل واژه) در شعر حسینی آمده است:

 ).40با سونات مهتاب/ شاعري/ پنبۀ شب را میزد (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص 
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مردم بسادگی صحبت هاي سادة روزمره و معیار و مردمی است. همانگونه که تمایل شاعران و نوع شعر کوتاه، واژه
میکنند، ساختار زبانی شعر کوتاه نیز همان اندازه ساده است و به شعر منثور گرایش دارد. براي نمونه شعر زیر از  

 اشعار جاللی انتخاب شده است که گویی نثر است:
نه اشعار، جاللی: خدایا من این دنیاي تو را دیدم/ و این آشنایی را هرگز/ نه تو و نه من فراموش نخواهیم کرد (گزی

 ). 54ص 
 یا نمونۀ زیر از اشعار میرافضلی: 

میرافضلی: ص ها،  تمام ناتمامیخش من نرنج/ من ظرفیت شکست کم دارم ( رو رفتی/ از خش روزي اگر از پیاده 
89.( 

 نمونۀ زیر از هایکوي نوذري: 
 ). 7ري: صپاره میکند کرم خاکی را (کپور در آبهاي سیاه، نوذمنقار میکوبد کالغ/ تکه

ها در اشعار شاعران بصورت سبک شخصی است. آنچه در این سطح، شاخصۀ سبکی شده است، تکرار برخی واژه
 اند.ها را متعدد تکرار کردهشاعران متناسب اندیشۀ خود برخی واژه

گل» تکرار هاي «بهار»، «برف»، و «در شعر جاللی واژة «درخت»، «شعر» و «شاعر» بسامد دارد. در شعر اوجی واژه
شده است. همچنین واژة «مرگ» و «انار» در دو دفتر تکرار شده است. در شعر میرافضلی واژة «ماه» بسیار تکرار 

هاي  شده است. در شعر حسینی در موضوع نقد شاعران، واژة «شاعر» پیوسته تکرار شده است. در شعر نوذري واژه 
 ب»، و «سکوت» تکرار شده است.   «کالغ»، «عنکبوت»، «شبتاب»، «کپور»، «برف»، «اس 

هاي «شیراز» هاي محلی نیز کم و بیش در اشعار آمده است؛ در شعر اوجی شیرازي بودنش آشکار است، واژهواژه
 هاي ذیل: و «نارنج» متعدد در اشعارش تکرار شده است مانند نمونه

یراز گلی ست بعد رگبار بهار/ شیراز )* ش371ها/ رها... (یک عمر شاعري، اوجی: ص  عطر بهار نارنج/ در کوچه
)* در رستخیزم از 288)* کاش این خاك به شیراز عزیز/ نیز سر بر زدنم (همان: ص  372گلیست (همان: ص  

 ).289خاك/ در عطرریز نارنج/ تا در بهار شیراز (همان: ص 
بکار برده که واژة محلی   نوذري که متولد تهران است ولی در شیراز زندگی میکند، در شعر زیر واژة «خزوك» را

 شیرازي به معنی سوسک است. 
 ). 119تاقباز/ افتاده زیر میز/ دست و پا میزند خزوك (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص 

یک بار نیز واژة «راب» را بکار برده که واژة محلی گیالنی به معناي حلزون است: هیچ نمیگوید راب/ اینکه ما 
 ). 106نمیشنویم (همان: ص 

 یرافضلی در شعر زیر، واژة «پختو» به معنی فاخته را که گویش مردم رفسنجان است، آورده است: م
 ). 88میرافضلی: صها، تمام ناتمامیآید/ پختو چه خام بود که آواز برکشید ( از باغ بوي فاخته می

 
 سطح نحوي 

دیده میشود اما موارد زیر جزو  در سطح نحوي هنجارگریزي نحوي و جابجایی ارکان دستوري بصورت متعادل  
 هاي شعر کوتاه است که کاربرد آنها در دفترهاي شاعران متفاوت است.شاخصه

«در بسیاري از هایکوها فعل وجود ندارد. این ویژگی البته اتفاقی این ویژگی مختص هایکو است.    اشعار بی فعل:
ست» فعل در ذات خود بیانگر تحرك و نوعی پویاییگر شاعر که تنها ناظر است.  نیست و بازمیگردد به روح مشاهده
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در بررسی شاعران، هرچه به زمان حال نزدیکتر میشویم اشعار بی فعل بیشتر  ).  126(هایکونویسی، نوذري: ص  
میشود. این امر نشان میدهد اشعار بی فعل شاخصۀ سبکی شعر کوتاه بعد از انقالب شده است. در شعر جاللی فعل 

فعل مورد توجه نیست، حسینی به فعل توجه کرده است. اوجی در اشعار قبل از انقالب به عار بیاهمیت دارد و اش
فعل توجه دارد، اما بعد از انقالب به شیوة هایکو اشعار بی فعل نیز سروده است. میرافضلی نیز در تأثیرپذیري از 

دارد و فقط در موارد ضروري فعل آورده   هایکو اشعار بی فعل بسیار دارد. نوذري بیش از آنها به حذف فعل عالقه 
 هاي ذیل از اشعار آنها انتخاب شده است. نمونهاست. 
ثمر/  )* ماه سفید صبح/ سرو بی10چکان/ در اصطبل تاریک (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص  خورده/ خون زخم

)* کوه برفپوش/ نفسهاي  36). کاریز خشک/ با ماهیان مرده / زیر ماه (همان: ص  21کالغ در به در (همان: ص  
 ).155)* چیناب/ پادر آب/ درناي شامگاه (همان: ص 94آلودگی (همان: ص اسب/ فزون بر مه
ها )* ابر، سبزه، رود/ سایه98میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامیدرخت باغ/ از پنجره/ ماه ساکت پاییز ( دستان بلند تک

)* خواب پروانۀ 166ي متروك/ خنکاي نسیم تنهایی (همان: ص  ادر آب/ آي آفتاب (همانجا)* در بر کوه/ بقعه
 ). 177خرد/ روي ناقوس متروك (همان: ص 

) *بعد از هجوم برف/ تک گلی سفید/ بر درخت 454همچنان پابرجا/ سروها/ بعد از ما (یک عمر شاعري، اوجی: ص  
 ).375نسترن/ و شگفت بر دهان من (همان: ص 

ر میرافضلی و اوجی اشعاري که با سه نقطه تمام میشود و در واقع ناتمام میماند، : در شعپایان باز با سه نقطه
 آمده است اما در شعر سه شاعر دیگر  موجود نیست. 

ها/ انعکاس  )* بارش شکوفه89میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامیدر آرامش برکه/ سنگی نینداز/ که ناگاه تمساح ... ( 
 ).97هنوز... (همان: ص صبح روي سنگفرش خیس/ بوي تو  

تپه رفتهپشت  دریست/  برنگشتهاند، گشته ها  سایهاند،  سیاه  آن  پشت  اوجی: ص اند/  شاعري،  عمر  (یک  که...  ها 
)* در نوبت عمر/ ما با گل سبزه سخت محتاجتریم/ تا در پس مرگ ما که گویند: بهشت/ در این همه زشت... 281

 ). 380(همان: ص 
 این شاخصۀ سبکی هم در شعر اوجی و میرافضلی دیده میشود. : پایان با عالمت سؤال

)* تقدیر  83میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامییک برگ دیگر از سر این شاخه میچکد/ پاییز چندم است عزیزم؟ ( 
 ).96راهی یا نه؟(همان: ص )* باد میپیچد از سمت غروب/ روبه 84چنین بود/ و یا قصد تو این بود؟ (همان: ص 

پنجره در تاریکی/ مثل این است که از شاخه گلی میچینند/ گوش کن میشنوي؟ (یک عمر شاعري،    پشت این
)* این پیر شکسته کیست میپایدم او؟/ خود را نشناختم در آئینه، دریغ/ من کیستم؟ او؟ (همان: 278اوجی: ص  

 ). 385ص 
 

 سطح  ادبی 
شاعرانه،   اي کوتاه با عاطفۀیز است و شاعر در لحظهانگ شعر کوتاه در عین کوتاهی و نزدیکی به زبان نثر، خیال  

اي است که گویا در ذهن خود یک هاي درونیش را ثبت میکند. تصویرسازي بگونهحاصل مشاهدة خود و یا اندیشه
هاي ادبی حضور دارند و حتی نقاشی میکشد و ما این نقاشی را در سطرها میبینیم. در این تصویرسازي مسلماً آرایه

 هاي ذیل در اشعار بسامد سبکی دارند.   ایکوهاي امروزي دیده میشود. آرایهدر ه
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: تشبیه بصورت تشبیه مفصل و مجمل بسامد سبکی دارد. از میان شاعران، جاللی، میرافضلی و اوجی تشبیه 
 بیشترین استفاده را دارند.  

)* من دنیا را چون عروسکی 69ص    من چون جویی هستم/ که بین دو مزرعه جریان دارد (گزینه اشعار، جاللی:
)* تن  87)*  افتادن تو در ابدیت/ چون بانگ مؤذن مرا بیدار میکند (همان: ص  86دوست میداشتم (همان: ص  

)* زندگی من چون حباب صابون است که کودکی آن را باد 93تو/ چون یک فنجان شیر قهوه است (همان: ص  
) تو چون لبخندي هستی/ که بر هر دیواري 127(همان: ص    ایست) * عشق چون قافله104میکند (همان: ص  

ام و شعرهایم/ چون  )* من مانده136نقش بسته/ یا چون کالمی هستی / که ناآمدگان/ خواهند گفت (همان: ص  
 ). 397هاي خشک مینشیند (همان: ص کالغی که در زمستان/ بر شاخه

). شعر/ 158اندیشم (یک عمر شاعري، اوجی: ص  به تو میاندیشد/  مثل یک پنجره در تاریکی/ که به یک پنجره می
مثل پرتاب سنگریزه در آب/ که فراموج آن رود تا دور/ کارکردش به ذهن ماست همان/ تا کجا موج آن شود آرام 

 ).383) * چه میپرسی تو از من مرد/ غروبی در زمستانم (همان: ص 421(همان: ص 
)* اي کاش میشد مثل 92میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامیآتشی در خزانم ( دوز/  اي بر لبانم/ چایی داغ لببوسه

)* بنگر آن  87)* دلم چیست؟ تاالري از صندلیهاي خالی (همان: ص  90باران/ بر خستگیهایت ببارم (همان: ص  
)* مثل یک بغض/ که نارس باشد/ آسمان 181تنی (همان: ص  یاس که در شبنم صبح/ ماه رویی است پس آب

 ). 194و بی باران است/ آه اگر وا نشود (همان: ص ابري 
)/ شاعري چون موشک 67هاي کال/ آرام و بیصدا/ از راه میرسم (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص  چون میوه

 ). 48اش/ تر میگشت (همان: ص القاعده با خیر و خوشی/ پوشک شاعري برمیگشت/ و علی
). * قرص ماه/ صورت سگی که زوزه 37(کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص  آذرخش/ شیهه میکشد سمند بی تاب  

 ).154میکشد تا صبح (همان: ص 
 اند.از شاعران جاللی و میرافضلی از این آرایه بسیار استفاده کرده تشخیص و اضافۀ استعاري:

همواره/ با باالپوشی از واقعیت/   )/ شعر235دانه/ از گیسوان موج (گزینه اشعار، جاللی: ص  مرواریدها را/ میچیدم دانه
اي پشت ابرها )* خورشید اندوهگین/ غرق شده249ام (همان: ص  آید/ و من او را هرگز برهنه ندیدهبه سویم می
 ). 198هاي بلندتري گریه میکنند (همان: ص  )* خورشید در پاییز زودتر میخابد/ و درختان با هاي 268(همان: ص  

) * باد نوحه 18میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامیزیر گلوي ماه را / یک بار بوسیدم ( در آبشاري که فرومیریخت/  
ام/ خورشید دارد خواب میبیند (همان: )* در دفتر نقاشی81میخواند/ باغ اشک میریزد/ برگهاي پاییزي (همان: ص  

شانه82ص   روي  نشسته  مه  (همان: ص)*  ابر  آستین  در  بود  تگرگ  بوي  (همانجا)*  شهر  دکمه   ) 87  هاي   *
* پاییز در غروب/ سرگرم وصله کردن پیراهن سفر (همان: )  102میدوخت/ روي علفها/ کفشدوزك (میرافضلی: ص  

)* سبز است و رها/ گیسوي شالل بید/ بر  96)* بادها غوغاکنان/ کوهها اما شکیبا همچنان (همان: ص  170ص  
 ). 182شانۀ آب (همان: ص 

)* تسبیح آسمان 66ما سوت میزدیم (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص    هاي سبز/پاییز میگذشت/ در کوچه
) اي ابر تردامن/ نصیحت کن زمین  67چرخید و پاره شد (همانجا)* از شب سؤال کن تا باورت شود (همان: ص  

 ).71ور شد تن خاك (همان: ص  )* از کرامات سحر/ آسمان خرقه درید/ شعله69را (همان: ص 
) * شامگاه ایستاده سرو / با 20حرف میزنند و من گوش میدهم (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص  ها گرد ماه  پشه

 ). 96پرندة پنهانش (همان: ص 



 39/ ... شناسی شعر کوتاه بعد از انقالب اسالمی سبک

 

 : با بسامد کمتري آمده است.نمامتناقض 
) این همه گنجشک صبحگاه/ شادمانی اندوه/ در 441خداوند سکوت است و شعر فریاد (گزینه اشعار، جاللی: ص  

)* از 101)* از نگفتن بگویم در این غروب بی گنجشگ (همان: ص 33ور در آبهاي سیاه، نوذري: ص جان ما (کپ
 ). 18میرافضلی: ص ها، تمام ناتمامیبرفهاي آتشین یک بار/ بوي شقایق را درو کردم ( 

 این آرایه فقط در شعر حسینی بسامد دارد. ایهام:
). محشر: 47ند (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص  شاعري محشر کرد/ حاضران جمله به صحراي قیامت رفت

 شور و غوغا بپا کردن.کنایی صحراي محشر تناسب با قیامت/ محشر کردن در معنی 
) گل کاشتن در معنی واقعی گل در باغچه 57شاعري گل میکاشت/ خندة مندرسی بر لب داشت (همان: ص  

 هنرنمایی کردن.کاشتن یا به معنی کنایی 
) پروانه در معنی حشره در تناسب با گل و به 27گلی پرپر دید/ یاد پروانۀ کسبش افتاد! (همان: ص  تاجري دسته

 معنی جواز در تناسب با کسب. 
تورم در معنی تورم در تناسب با نرخ یا معنی ورم   ) 28(همان: ص   خ غم ارزان شد/ از تورم/ دل شاعر ترکید  نر

 کردن از غم.
 

 النظیرمراعات
اي منطقه را روشن کرد/ خط اول به تصرف تن داد  شاعري در دل شب/ خاکریزي ازلی را میدید/ ناگهان/ حادثه

اي کرد و گذشت/ زاهدي چپ شد و مرد/ عارفی/ پنجري روح هروله  )* در اتوبان سلوك/ شاعري 51(همان: ص
ام/ و از آب/ به باد رسیدم/ و در انتظار آتشم (گزینه اشعار، جاللی: ص  )* از خاك گذشته57گرفت (همان: ص  

256 .( 
 ارد.االعداد دیده میشود گرچه شاخصۀ سبکی ندهاي دیگر از جمله نماد، استعاره، تلمیح، و سیاقهاز آرایه

 در شعر جاللی، درخت میتواند نماد سبزي و رویش باشد:
 ).317اند/ براي من/ همین چند درخت است/ در قاب پنجره (همان:ص  سعادت را قاب کرده 
 ). 149ها که ندارد جهان/ برگی و شبنمی و کفشدوزکی (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص االعداد: چهسیاقه 
 هاي انار است:ز اوجی یاقوت استعاره از دانهاستعاره: در اشعار زیر ا 

در انارستان/ عکس میگیرند، عکس/ از گل و باغ و درخت/ از اناري که برون ریخته یاقوتش را (یک عمر شاعري،  
 ).539) * و اناري که منش میشکنم/ جمله یاقوت پر آب/ سهم تو باد (همان: ص 536اوجی: ص 

انداخت (نوشداروي ان میزد/ و به هدهد میریخت/ باد در غبغب بیحوصلگی میتلمیح: شاعري شانه به سر/ از سلیم
 ). 54طرح ژنریک، حسینی: ص 

 
 سبک فکري  
«وظیفۀ شاعر این است که تعهدي را معنا نیست، شعري متعهد است، مضمون زمان خودش را دارد.  شعر کوتاه بی

). شعر کوتاه دقیقاً 47یادآور شود» (گزینه اشعار، جاللی: صکه بشر در مقابل روح خود و در مقابل جهان دارد،  
در مقایسه با جریانهایی مثل شعر حجم و موج نو و موج ناب که مخاطب در رهیافت به    بیان همین نکته است و

 ترین حالت میرساند اما هر ترین و فشردهاي را در کوتاه مضمون و اندیشۀ شاعر سرگردان میماند، شعر کوتاه نکته
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مخاطب شاید آن را کشف نکند و یا برداشت و معناي خود را بگیرد و مخاطبی دیگر مضمون دیگر از آن استنباط 
گریز است اما با تفسیر آن معنا بدست نماید. تفسیر شعر کوتاه از این منظر دشوار مینماید که در ظاهر مضمون

ت که در یک لحظه در اندیشۀ شاعر آمده و در  آید. بنیاد سبک فکري این اشعار بر کشف یک رمز استوار اسمی
 رازورمزي   اي پدیده  هر  در  دارند   باور   و  هستند  زندگی  رمزوراز  پی  در  «هایکوسرایانثبت شده است.    همان لحظه

 ها پدیده  با  واسطهبی  شدن  نزدیک  و  تأمل  راه  از  البته  نیز  رمزوراز  این  ادراك.  کرد  کشف  را  آن  باید   که  دارد  وجود
 ).175دستغیب: ص   ماه، تا آه کتاب نقد(   »دمیشو حاصل

موارد زیر از موضوعهاي مهم شعر کوتاه است که در اشعار شاعران تحقیق آمده است و میتوان آن را جامعیت سبک 
 فکري شعر کوتاه معرفی کرد.

حوادث، وصف ها و  هاي زندگی، وصف حاالت عاطفی، وصف پدیدهدر این گونه اشعار، وصف لحظه:  اشعار وصفی
هاي  حیوانات و طبیعت دیده میشود. اوجی و نوذري در این مضمون صاحب سبک هستند. اوجی سعی کرده لحظه 

هاي زندگانی کنندة لحظهکوتاه زندگی را وصف کند و دستغیب درمورد شعر او گفته است: «اوجی در مجموع وصف
 ).255است» (همان: ص 

حظه زندگی است: گشنه باشی و خسته باشی و راه.../ نان تازه چه عالمی براي نمونه این شعر توصیف کوتاه یک ل
 ).359ساري و خواب (یک عمر شاعري، اوجی: ص دارد/ کاسه آبی و سایه

 ).353یا این شعر که در وصف زلزله است: شب بود و هوار بود و آن آوار/ و باقی ماجرا که یادم نیست (همان: ص 
 ).361ایرانی: تارش همه عشق است و/ پودش همه رنج/ یک باغ ابد/ در طرح ترنج (همان:ص شعر در وصف قالی 

ها و حیوانات بسیار آمده است که گاه به نوعی معما و چیستان تبدیل شده در شعر نوذري وصف طبیعت، حشره 
میکند را وصف  شاعر چه چیز  میفهمد  تفسیر شعر  با  و مخاطب  نمیگوید  را  آن  نام  زیر  است، شاعر  نمونۀ  در   .

 جیرجیرك را وصف میکند: 
 ). 26ها/ ترسخورده، کوچکتر از گنجشگ (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص در انبوه شاخه

 ). 31هاش فقط/ بر کناره ایوان (همان: ص توصیف موش: فضله
 ). 133ها (همان: ص توصیف گنجشگ:  نه میبینمش/ نه میخواند/ در انبوه شاخه 

 ).55اشک در چشم زاغ/ سوز پاییز و برگریز (همان: ص  توصیف سردي هوا:
تصوف بودایی و عرفان شرق دور ـ چین و ژاپن در شعر معاصر نوعی عرفان با تأثیر از    عرفان و مضامین تعلیمی:

سرایی نیز مورد توجه است که مهمترین شاعر آن سهراب سپهري است. عرفان در شعر هایکو و کوتاه  ـ ظهور کرد 
گرایی، بصورت مضمون عرفانی نیست بلکه نگاه عرفانی به طبیعت و این عرفاناصلی هایکو شده است.  و مضمون  

از   تأثیر  به  بسامد سبکی دارد. جاللی گویا  نوذري  و  بیژن جاللی  اشعار کوتاه دیده میشود و در شعر  جهان در 
دل بیژن جاللی، شعرهایش و  اشراق است» ( سپهري به مراقبه و مکاشفه با جهان میپردازد و «اقلیم شعر او اقلیم  

من چگونه گمنام خواهم بود/ مرا که خاك/   او چنان با عناصر جهان آمیخته است که میگوید:  ).48  ، عابدي: ص ما
 ).250اند (گزینه اشعار، جاللی: ص و آسمان/ و آب و باد/ هزاران بار/ نامیده

 ).379ت/ از خدایان/ و پر است از انسان (همان: ص جهان خالی اساو جهان را خالی از خدایان میبیند: 
نوذري نگاه عمیق به طبیعت دارد که در بخش بعدي بررسی شده است. او در نگاه عرفانی به یک همزیستی با  

 ). 14طبیعت رسیده است: با کهکشانم چکار/ اینجا/ کنار شبتاب (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص 
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اندیشۀ اشعار کوتاه فرصتی بهمچنین    ایجاد کرده است که کوتاه و در یک لحظه، شاعر  تعلیمی  راي مضامین 
تعلیمی خود را بیان میکند. نمونۀ این اشعار در شعر اوجی و میرافضلی دیده میشود. پویا و زیبا زندگی کردن و  

 توصیۀ تعلیمی آنها به مخاطب است: دعوت به مهربانی،
)* پیوسته به راه باش 247ا را تماشا کنیم (یک عمر شاعري، اوجی: ص  نام در برف صبح/ بیا تا خدگلی رسته بی

)* پیوسته به راه باش/ جاري باش/ مانند کبوتران 333و در رفتن/ سیبی که رسید، سیب گندیده است (همان: ص  
خورشید/   )* از تنت/ ابرها را درآور/ تا دلت مثل444دریایی/ وقتی که سکوت میکند دریا/ مرداب و تمام (همان: ص  

 ) / زیبا نگاه کن/ تا هرچه هست/ در نظرت دیدنی شود (همانجا).95میرافضلی: ص ها، تمام ناتمامیتابنده گردد ( 
وصف طبیعت، همزیستی با طبیعت، نگاه عارفانه به طبیعت و کشف و   گرایی و آمیختگی با طبیعت:طبیعت 

گر زیبایی طبیعت و هاي متفاوت، توصیفشهود با طبیعت در شعر کوتاه بسیار مورد توجه است، شاعران با نگاه
 اند:هاي دگرگونی طبیعت هستند. براي نمونه هرکدام در یک لحظه طبیعت را چنین توصیف کردهلحظه

ه معجزة بزرگی است/ سبزي برگ درختان/ و آسمان آبی/ گوییا دریایی است/ و من هر شب در آن آبتنی  جاللی: چ
 ).303میکنم (گزینه اشعار، جاللی: ص 

اوجی:  بر خاك (یک عمر شاعري،  این همه گل  بهار/  زیر رگبار  بر فرش حیاط/  را  ارغوان ریخته رنگش  اوجی: 
 ). 373ص

 ). 69کرامت کرد/ گل مرید باران شد (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص حسینی: موسم بهاران شد/ آسمان 
 ). 171میرافضلی: ص ها، تمام ناتمامیزنان ( کنان/ ابرها موج میرافضلی: ماهیان در دل رود/ جست و واجست

 ). 164ها (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص نوذري: عطر شقایقها/ بوي شاش ببر/ کنار صخره
زیستی با طبیعت رسیده است، با سنجاقک سکوت میکند: عران، نوذري شاعر طبیعت است، او به همدر مقایسۀ شا 

بسته زیر ). اندوه ماهیان را دارد که در تاالب یخ16سکوت میکنم با او/ سنجاقکی/ نشسته بر سنگی (همان: ص  
ه فکر این است که ماهی کپور هنگام  ). او ب47بسته تاالب/ زیر برف (همان: ص  اند: کجایند ماهیان/ یخبرف مانده

اش را با عنکبوت اتاق سر ). تنهایی22لب بستن چه گفت: لب میزند/ چه میگوید کپور/ وقت مرگ (همان: ص  
). در هیاهوي گنجشگها کتاب را میبندد: هیاهوي 29میکند: عنکبوت/ با تو تاب میارم/ تنهایی اتاق را (همان: ص 

). مسیر پرنده را میبیند: مسیر تو را میبینم اي پرندة غایب 45تاب را (همان:  صگنجشگها/ تسلیم شدم/ بستم ک
 ) و ...75). نگران سردي مگس است: زمهریر اتاق/ این مگس به صبح نمیرسد (همان: ص 140(همان:ص

یده وار ادب غنایی است که به زبان و شهود امروزي رس گرایشات عاشقانه در شعر کوتاه گویی ادامۀ سنت  عشق:
است. وصفهاي عاشقانه در شعر جاللی و میرافضلی شاخصۀ سبکی دارد. توصیف جاللی، رویۀ تنهایی و غمین عشق  

 اي جز تنهایی ندارد و فقط عشق خداوند زیباست: عشق چون خاطرة است که به شکست و فراق انجامیده و نتیجه
با دور شدن آن صدا/ در تنهایی و سکوت درهم   دور و مبهمی است/ که از صداي پایی در ما بیدار میشود/ و سپس

عشق ما/  ). عشق مثل صدا در دهان پرنده در دوردستها گم شده است:  129میشکند (گزینه اشعار، جاللی: ص  
پرنده و برگ درختان گم شد (همان: ص  صدایی شد/ در دهان  بین شاخ  و  به دوردستها رفت/  و  او ).  369اي/ 

دروغ نیست و زیبایی جهان از ابدیت عشق سخن خواهد گفت: خداوندا شکر/ که شکرگزار است که عشق خداوند  
عشق تو دروغ نیست/ زیراکه من دروغگو نیستم/ و زیبایی جهان همواره/ از ابدیت عشق سخن خواهد گفت (همان: 

 ). 179ص 
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مودي و صدگونه  هاي میرافضلی، خواهش و تمناي عاشقانه همانند ادب غنایی دیده میشود: عشق فردر عاشقانه
 ) ناتمامیستم/ روزگاري و من مخلصتم  بوسه طلب میکند: موسم 157میرافضلی: ص  ها،  تمام  به طنز  ). گاهی 

). او منتقد 156اي از کنج لبانت بفرست/ پشت این پنجره حیران توام (همان: ص  خیرات است لطف کن بوسه
ست میگفتند/ عشق سرگرمی ایام فراغت بوده  عشقهاي امروزي است که معرفتی در آن نیست: سالها بعد چنین

 ).158)* عشق/ اگر معرفتی داشته باشد/ به خدا مورد تأیید من است (همان: ص 90(همان: ص
اندیشی نیست، بلکه آگاهی به مرگ و پذیرش آن است. موضوع مرگ در اندیشۀ شاعران تحقیق، مرگ  مرگ:  

یان دو زندگی است همانند طبیعت که در پاییز به خزان میرسد جاللی معتقد است زندگی ادامه دارد و مرگ پل م
 و در بهار زنده میشود.

 ). 81مردن در پاییز/ و زنده شدن در بهاران/ چه شیرین است (گزینه اشعار، جاللی: ص
) و در همین 35در گفتگویی گفته است: «بسیار به مرگ فکر میکنم، مرگ آن روي زندگی است» (همان: ص  

). 387ایم (همان: ص  است: بسوي مرگ تنها میرویم/ و درمییابیم که بسوي زندگی نیز/ تنها میرفته  مضمون گفته
او نوشته نامیده است: گوییا معشوق من مرگ بوده است/ و همۀ این شعرها را براي  ام  او مرگ را معشوق خود 

 ).  345(همان: ص 
اده و مرگ را توصیف کرده است. نگاه او به مرگ اوجی دفتر «در وقت حضور مرگ» را به این اندیشه اختصاص د

. دانست  مرگ  و  زمان  شناسهستی   میتوان  را  اوجی  منصور«همانند جاللی، قداست مرگ و زندگی دوباره است.  
مرگ (  » پیداست  شعرهایش  بیشتر   در  او  آگاهی دل   و  آگاهی مرگ   آگاهی،زمان   پاهاي   جاي  و  زمان  آگاهی، گذر 

و عمر دراز/ خواب سبزیست در اندیشۀ   را خواب سبزي نامیده است: بعد از این خستگی . او مرگ  ) 198دانشور: ص
من/ خواب سبزي که پر از عطر و بهار/ خواب در سینۀ خاك/ کاش این خاك به شیراز عزیز/ نیز بر سر زدنم (یک 

ن زیر آواز و پرواز...  ). او از مرگ هراسی ندارد: نترسیدن از مرگ این است و محشر/ زد288عمر شاعري، اوجی: ص  
ایم تا ). در نظر او مرگ برگشتن دوباره است: میباش که تا گلی ز ما بویی/ از سینۀ خاك/ ما آمده495(همان: ص  

 ). 290که برگردیم/ تا سینۀ خاك (همان: ص 
آیند: ینوذري نیز با همین نگاه مرگ را وصف کرده است، جهان همیشه بوده است و آدمیان هستند که میروند و م

). در نظر او  125اند پیش از آدمیان/ هم این جویبار/ هم آن جیرجیرك (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص  بوده
 ).137ام (همان: ص پشت/ بیدار میشود دوست مردهمرگ رویش مجدد است: بیدار میشود سنگ
ناي دور/ اي حیرت صبور/ فردا اند: جهان هست و ما میرویم/ اي روشحسینی و میرافضلی در همین مضمون گفته

 ).68دوباره هست/ اما تو نیستی/ باور نمیکنی؟/ از آسمان بپرس (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص
) * ساعت 86میرافضلی: صها،  تمام ناتمامیاز خاطرات وازدة تقویم/ یک برگ کنده میشود و کهنه میشویم (  

 ).159میرود (همان: ص شنی/ چشم روشنی:/ لحظه لحظۀ عمر که تکه تکه 
اي که در بهار سبز نام تو/  حسینی همچنین در موضوع مرگ، به شهادت توجه دارد و شهید را وصف کرده است:  

 ). 60رسالت گل محمدي/ شکفتن است (همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص
هاي کوتاه زندگی وصف لحظهدر شعر کوتاه، که مشخصۀ آن    موتیف تنهایی و دلزدگی از جهاناندوه و تنهایی:  

اندیشی نرسیده است اما غم و اندوه آن گاه به یأس گراییده است. است، بسیار دیده میشود، گرچه تنهایی به مرگ
اي جهان را غمگین و خود را تنها میبیند. جاللی به اندوه و تنهایی بشر در جهان هستی توجه دارد شاعر در لحظه
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) * و این بشر گریانست/  240تا پایان/ شعري است محزون (گزینه اشعار، جاللی: ص  و گفته است: جهان از آغاز/  
 ).79و این بشر تنهاست/ و دستهایش بسوي ما دراز است/ تا سخنی بگوید (همان: ص 

اند/ و چشمهاي نگران ستارگان/ او اندوه را ابدي میداند: ابدیت اندوه/ چون چادري است/ که بر افالك گسترده 
 ). 222نظاره میکنند/ که همچنان از آسمان (همان: ص  خاك را

اوجی گفته است: نه بهاري سبزم و/ نه تابستانی سرخ/ پاییزي زردم و/ چشم به راه زمستانی سیاه (یک عمر شاعري،  
 ).203اوجی: ص 

ضد حال خزان  میرافضلی نیز گاه در بهار خزان را میبیند: بهار است اما/ نسیمی وزان نیست/ مالل درختان/ کم از
 ). 85میرافضلی: ص ها، تمام ناتمامینیست ( 

در شعر حسینی تنهایی عمیق دیده میشود: تنهایی از تمام زوایا نفوذ کرد/ ناباوري بس است/ با سنگها بگو/ آیینه 
وي  ام هنوز/ اما.. / نزدیکتر بیا/ من ر)* نزدیکتر بیا/ من زنده65کس است (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی:  بی

ترین ستارة این آسمان منم  خانماندست فاصله تشییع میشوم (همانجا)* از شب سؤال کن/ تا باورت شود/ بی
 ).67(همان: 

تنهایی   اصلی شعرشهاي  یکی از بُنمایهدر مقایسۀ شاعران، توجه نوذري به این مضمون بیشتر از دیگران است و  
: انبوه آدمیان دیگر است، امّا همدل و همدم نیست  در همراهی باانسان در جامعه    اندوه او این است که  آدمی است.

 ). 24چه میخواند قمري/ چه میداند/ از حزن آدمی (کپور در آبهاي سیاه، نوذري: ص 
همزیستی او با کالغ و حیوانات دیگر نشانۀ تنهایی اوست، او کالغ را معشوق خود کرده است: بنشین کالغ/ معشوق   

شدگی شاعر براي روز تنهایی ). و هایکوي معنادار زیر تمرین کالغ137نم برچین (همان: ص  من باش/ دانه از دها
 است: 

 ).30قار ... قار .../ براي تنهایی/ براي روز مبادا (همان: ص 
 تکرار واژة سکوت نیز دلیل معناشناسانه در تنهایی و سکوت شاعر است:

ام/ این صبح برگریز )* گوش کن غراب/ من سکوت کرده22(همان: ص  یخ بسته در سکوت/ یال اسب/ زیر برفبار  
 ). 164(همان: ص 

شده کپور که نمادي از خود شاعر میتواند باشد پیوسته در حال مرگ است یا در آبهاي سیاه گرفتار شده، یا سرخ
 ).17همان: ص بسته است: یخ بسته تاالب شامگاه/ کپور/ در آبهاي سیاه ( بر روغن یا اسیر تاالبهاي یخ

هاي طنز شاعران طنزپرداز در شعر کوتاه هستند، در شعر نوذري نیز مایهحسینی و میرافضلی از  طنز و انتقاد:  
پرداخته است. دیده میشود اما کم است. حسینی در طنز بخشی از اشعارش را به ریاکاري مردم زمانه و نقد شاعران  

براي پول، خودستایی و ریاکاري میسرایند؛ چنانکه در عصر او    شاعران پوچ که صاحب اندیشه نیستند و شعر را
 شاعري تجارت شده است. 

شاعري پول نداشت/ ناصحانش گفتند الاقل حال بده/ طبق معمول نداشت (نوشداروي طرح ژنریک، حسینی: ص 
ت دیگر/ )* تاجري پشت تریبون هنر جاي گرفت/ گفت حضار عزیز/ غرض بنده سخنرانی نیست... دو سه ساع51

معدة آن تاجر/ مورد تشویق اهل هنر واقع شد (همانجا) * شاعري از داخل/ کت و شلوار دلش خونی شد/ تاجري 
 ).48صاحب یک واحد مسکونی شد (همان: ص 

او در انتقاد از ریاکاري شاعران و مردم زمانه گفته است: زاهدي نام خدا را به زبان جاري کرد/ بعد/ خرما را خورد  
) * شاعري خرما را با خدا قافیه کرد/ تاجران رحم به حالش کردند/ ناقدان شاعر سالش کردند  40ص  (همان:  
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غوغا برانگیخت/ طوفان زهد خشک/  ).  37). شاعري خم میشد/ منشی قبلۀ عالم میشد (همان: ص  49(همان: ص  
 ). 69در خمخانۀ خاك/ اي ابر تردامن/ نصیحت کن زمین را (همان: ص 

 اند.عران بی مخاطب هستند و شعرشان نیز  معیوب است و مایۀ نان منتقدان شدهدر باور او شا
)* شاعري شعري  57شاعري در سخن خویش نهان شد/ اما.../ هیچکس حوصلۀ کشف و کرامات نداشت (همان: ص  

نامه نوشت (همان: ص   بینوایی به خودش/  )* شاعري ضربت خورد/ تاجري شعرشناس/ در ته حجرة 38گفت/ 
 ). 27). شاعري شایعه بود/ نقد تکذیبش کرد (همان: ص 30شربت خورد (همان: ص  خود/
مخاطب و شاعران مدعی را نقد کرده هاي این انتقاد در شعر میرافضلی نیز موجود است، وي نیز شعرهاي بی  نمونه
) 154میرافضلی: ص  ها،  تمام ناتمامیتیراژ پشت تیراژ/ این روزها مرتب/ الفاظ بی معانی/ اشعار بی مخاطب ( است:  

 * در عرصۀ شعر و نقد اگر مردي نیست/ هللا الحمد مدعی بسیار است (همانجا).
 

 گیري نتیجه
سبک دارد. در شعر کوتاه بعنوان یک جریان ادبی مستقل در شعر بعد از انقالب رشد کرده است و شاعران صاحب

 سیروس نوذري و سیدعلی میرافضلی، بیژن جاللی، منصور اوجی، سیدحسن حسینیاین پژوهش با بررسی اشعار 
شناسی شعر کوتاه بررسی شود. دستاورد بررسی نشان داد در سطح زبانی شعر کوتاه، موسیقی سعی شد کلیت سبک

است و تنها در اشعار نیمایی گهگاهی دیده میشود. در بیرونی و کناري اهمیتی ندارد و وجود وزن و قافیه تفننی  
موسیقی درونی با توجه به اینکه ظرفیتهاي زبانی ادب فارسی مناسب این موسیقی است، انواع جناس، واج آرایی، 

هاي  ها ساده و متداول در گفتار روزمره و زبان معیار آمده است. واژهو تکرار دیده میشود. در سطح لغوي، واژه 
هاي محلی نیز در شعر شاعران محلی دیده میشود. اما شاخصۀ سبکی در این سطح، تکرار  ر نادر است. واژهدشوا
اند. در سطح هاي خاصی در اشعارشان استفاده کردههاي ویژه است؛ شاعران هرکدام متناسب با اندیشه از واژهواژه

و عالمت سؤال در پایان شعر دیده میشود. این فعل، حذف فعل به قرینه، آوردن سه نقطه  نحوي کاربرد اشعار بی
ها بعد از انقالب بیشتر است و نشان میدهد شعر کوتاه بعد از انقالب به یک چارچوب زبانی مشخص نزدیک شاخصه

بیشتر است. در  النظیر  نمایی، ایهام و مراعاتهاي تشبیه، تشخیص، متناقضشده است. در سطح ادبی، بسامد آرایه
عرفان   ایج نشان داد شعر کوتاه، شعري متعهد است و مضمون زمان خودش را دارد. اشعار وصفی،سطح فکري، نت

طبیعت  تعلیمی،  مضامین  طنزهاي  و  و  تنهایی،  و  اندوه  مرگ،  عشق،  موضوعهاي  طبیعت،  با  آمیختگی  و  گرایی 
ها و الت عاطفی، پدیدههاي زندگی، حاوصف لحظههاي اصلی شعر کوتاه است. در اشعار وصفی، انتقادي، درونمایه

در مضمون عرفان، . حوادث، حیوانات و طبیعت دیده میشود. اوجی و نوذري در این مضمون صاحب سبک هستند
شعر جاللی و نوذري بسامد سبکی دارد و گرایی به تأثیر از عرفان شرق و مذهب ذن دیده میشود که در  عرفان
وصف طبیعت، همزیستی با طبیعت، گرایی،  دارند. در طبیعت  مضامین تعلیمی توجه بیشتري   و میرافضلی به  اوجی

اند نگاهی عارفانه به طبیعت و کشف و شهود با طبیعت مورد توجه است، همۀ شاعران به وصف طبیعت پرداخته
زیستی عارفانه با طبیعت رسیده است. در موضوع اما در مقایسه با دیگر شاعران، نوذري شاعر طبیعت است. او به هم

وار ادب غنایی است که به زبان و شهود امروزي رسیده گرایشات عاشقانه در شعر کوتاه گویی ادامۀ سنت  عشق
اندیشی نیست، بلکه آگاهی است. جاللی و میرافضلی این مضمون را دارند. در موضوع مرگ، توصیفها از مرگ، مرگ

آمده است. در موضوع طنز و انتقاد، حسینی،   به مرگ و پذیرش آن است اما اندوه و تنهایی نیز در اشعار پنج شاعر
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شاعران و مدعیان شعر و ریاکاران جامعه را با طنز نقد کرده است. میرافضلی هم با بسامد کمتري به این موضوع 
 توجه دارد.  

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
 داشته   عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر منصوره ثابت زاده.  است  شده  استخراج  تهران جنوبواحد  

 و   هاداده  گردآوري  در رساله   این  پژوهشگر   عنوان  به  محمدصادق رحمانیانآقاي  .  اندبوده  مطالعه این  اصلی  طراح  و
 بوده  پژوهشگر  دو  هر  مشارکت   و  تالش  حاصل   مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم
 .است

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
  کیفی   ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  تهران جنوبآزاد اسالمی واحد    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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