
 ی قاله پژوهشم
 اشعار محمد زهري   شناسیبررسی سبک

 
 2موذنی علی محمد، 1نظري   ماه، 1*احمد ذاکري،  1سمائه دلیرکوهی

 ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران.زبانهاي خارجیگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و   -1
 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  -2

 
 

 265- 245ت صفحا  ،76  پیاپی شماره  ، 15 دوره ، 1401 شه��ور
DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٥٫٦٤٩٢ 

فارسی شناسی نظم و نثر  نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
شناسی شعر معاصر از جایگاه واالیی سبکبا درنظر گرفتن جریانات ادبی معاصر،    :زمینه و هدف
این تحقیق یکی از شاعران معاصر به نام محمد زهري را معرفی میکند و به بررسی برخوردار است.  

 ویژگیهاي سبکی در اشعار وي میپردازد. 
تحلیلی انجام شده -توصیفی  اي و به شیوةاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه: 

 است.  
نوپردازي است که بین دو دهۀ    ها:یافته از شاعران  زُهَري  با تسلط و   1350تا    1330محمد 

احاطه به شعر قدیم و توانایی کامل در شعر کالسیک، نوپردازي کرده است. مفاهیم شعرش بازتاب 
اه است و شش مجموعۀ مسائل اجتماعی ـ سیاسی و مردمی است. بیانش وصفی، موجز و کوت

نامهاي «جزیره»، «گالیه»، «شب به  قطره شعر  و  ما  نامه  «پیر  در جیب»،  باران»، «مشت  هاي 
 گفت»، «...و تتمّه» و همچنین چند غزل دارد.

کاربرد قالب شعر نو نیمایی نیز در آثار زهري چشمگیر است و پرکاربردترین وزن    گیري:نتیجه
هاي موجود در شعر نیز معمولیند و ردیف و عروضی در شعر وي، بحر رمل است. ردیفها و قافیه

قافیۀ الحاقی کمتر بچشم میخورد. کالم زهري سرشار از تکرار است که موسیقی درونی شعر را  
ت شبیهات وي بیشتر «عقلی به حسی» و «حسی به حسی» است و تشبیهات افزایش میدهد. 

«عقلی به عقلی» یا «حسی به عقلی» اندك است. از میان انواع تشبیه نیز اضافۀ تشبیهی بیشترین  
آمار را به خود اختصاص داده است و در مرتبۀ بعدي تشبیهات دیگر چون مجمل و مؤکد و جمع 

مار هم ازآن تشبیهات خیالی و وهمی است. اضافۀ استعاري بیشترین  و مفروق قرار دارد و کمترین آ
فراوانی را دارد و استعارة مصرحه در مرتبۀ دوم قرار دارد و بعد از آن نیز بسامد ازآن استعارة 

نمایان است. اصطالحات مکنیه غیراضافی است. طبیعت و جلوه  هاي آن در شعر زهري بسیار 
کماب شاعر  شعر  در  نیز  که  عرفانی  مردمی  است  شاعري  زهري  درمجموع  میشود.  دیده  یش 

 هایش سرشار از مفاهیم اجتماعی ـ سیاسی است.سروده 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Considering contemporary literary currents, 
the style of contemporary poetry has a high status. This research introduces 
one of the contemporary poets named Mohammad Zohari and examines the 
stylistic features in his poems. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Mohammad Zohari is one of the modernization poets who between 
the two decades of ١٣٣٠ to ١٣٥٠ by mastering and surrounding the old poetry 
and full ability in classical poetry, has modernized. The meanings of his poetry 
are a reflection of socio-political and popular issues. The descriptive expression 
is concise and short, and there are six collections of poems called "Island", 
"Complaint", "Night Letters and Raindrops", "Fist in the Pocket", "The Old Man 
Said", "... and the End" and also a few Has a lyric. 
CONCLUSION: The use of the form of Nimayi poem is also remarkable in 
Zohari's works and the most widely used prosody weight used in his poem is 
Bahr Ramal. The lines and rhymes in the poem are also common, and the 
additional lines and rhymes are less noticeable. Poisonous words are full of 
repetitions that increase the inner music of the poem. His similes are mostly 
"rational to sensory" and "sensory to sensory" and the similes of "rational to 
rational" or "sensory to rational" are few. Among the types of similes, the 
addition of similes has the highest number of statistics, and in the next rank, 
there are other similes such as concise, emphatic, plural and subtraction, and 
the lowest number of them is imaginary and illusory similes. In terms of 
frequency, metaphorical addition is the most frequent, and the approved 
metaphor is in the second place, and after that, frequency is the non-redundant 
Meccan metaphor. Nature and its manifestations are very prominent in 
poisonous poetry. Mystical terms are more or less seen in the poet's poetry. All 
in all, Zohari is a poet whose people are full of socio-political concepts. 
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 مقدمه
تند حوزه ر توانـس اعران معاـص دن  ـش ترش دهند و از قالب غزل که رو به متروك ـش هاي مختلف ادبی و زبانی را گـس

تجدید حیات آن بپردازند. از شـاعران مطرح تاریخ   بود، قالبی زنده و پویا بسـازند، همچنین با تحوالت اسـاسـی به
یک و زمینه ت که در قالبهاي کالـس ر ایران، محمد زهري اـس عاري واال و زیبا معاـص عر نو نیمایی اـش هاي مختلف ـش

ها و ویژگیهاي بارز ـسبکی ـشعر محمد زهري بعنوان ـشاعر مـشهور معاـصر  ـسروده اـست. در پژوهش حاـضر ـشاخـصه
گیرد. ـسؤال اـصلی این پژوهش را میتوان چنین مطرح کرد که کدام ویژگیهاي زبان و اندیشه،  مورد بررـسی قرار می

 است؟کرده و موجب تشخص زبانی، ادبی و فکري آن شده    شعر زهري را برجسته
 

 روش مطالعه
ب و سـپس با  اي ابتدا به مطالعۀ کتتحلیلی و با ابزار مطالعۀ کتابخانه -در این پژوهش  نگارنده  به روش توصـیفی

بررسـی اشـعار محمد زهري، مبانی زبانی و مضـامین فکري شـعر وي را بررسـی و اسـتخراج نموده و در نهایت به 
 است.تحلیل مختصات زبانی، ادبی و فکري وي پرداخته  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

آـشنایی بیـشتر با محمد زهري بعنوان یکی از ـشاعران معاـصر در ادب پارـسی، ـشناخت ویژگیهاي ـشعري، برگزیدن  
اجتماعی و بازتاب این    –واژگانی زبانی ـشعر وي و روند تغییر و تحول فکري این ـشاعر با توجه به ـشرایط ـسیاـسی  

 است.تحول فکري در اشعارش از دالیل اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش  
لۀ این پژوهش خارج   اره به همۀ این موارد از حوـص ده که اـش هاي زیادي انجام ـش وص محمد زهري پژوهـش درخـص

ی ( اره میکند: عباـس ت. نگارنده در ذیل به مهمترین آنها اـش ی درونمایه1390اـس عر  ) در مقالۀ «نقد و بررـس هاي ـش
) در مقالۀ «نقد و  1395میکند. قاـسمی (محمد زهري» بیـشترین مـضامین ـشعري زهري را عـشق و اجتماع معرفی  

ــروده ــتی زهري و حرکت تدریجی او در تاکتیکهاي  هاي محمد زهري»، به رویکرد مینیتحلیل مجموعه س مالیس
 شاعرانه و نیز رهایی یافتن از سیطرة افاعیل عروضی تا رسیدن به زبانی نرم پرداخته است.

 محمد زهري صورت نگرفته است.   هنوز پژوهشی درمورد بررسی ویژگیهاي سبکی اشعار
 

 بحث و بررسی
 معرفی محمد زهري و آثار وي

آباد  هجري شمسی در شهر عباس   1305زهري شاعر، پژوهشگر، کتابدار و استاد دانشگاه در مرداد ماه سال   محمد
ی از (از بخشهاي تنکابن) چشم بجهان گشود. پدرش از خاندان بزرگ و مشهور «خلعت بري»ها در تنکابن و یک

الممالک» را  طلبان بود که ظاهراً در فتح تهران مشارکت داشت. بهمین دلیل لقب «ضیغمآزادیخواهان و مشروطه 
 ).  475نیا: ص  آوران مازندران غربی، واعظی و یوسفی ها و نام نام به او دادند (فرهنگ  

در محضر استادان بزرگ آن    هجري شمسی به دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران راه یافت و  1329زهري در سال  
التحصیل شد و در سال  در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی فارغ 1332زمان به کسب علم و دانش پرداخت و در سال 

به کسب درجۀ دکتري در همان دانشگاه نائل گشت. وي در زمان مسئولیت محمد درخشش ـ وزیر وقت    1344
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سپس به  معاونت کتابخانۀ ملی منصوب شد (ادبیات معاصر   وزارت فرهنگ ـ به مشاورة فرهنگی وزارت فرهنگ و
 ).  151ایران، حاکمی: ص  

با چاپ مقاله و مطالب طنزآمیز در  1320وي فعالیتهاي هنري و نوشتاري خود را از پانزده سالگی یعنی از سال   
  1334آغاز کرد. در سال  هاي مشهور آن روزگار  نشریۀ توفیق و همچنین با چاپ داستانهاي کوتاه در دیگر روزنامه 

مجموعۀ شعر دوم او با عنوان «گالیه» بچاپ رسید.    1345نخستین مجموعۀ شعرش با عنوان «جزیره» و در سال  
یکی از زیباترین مجموعۀ شعرهاي خود را که به سبک هایکوهاي ژاپنی است با نام «شبنامه»   1347در سال  

و همینطور برگزیدة اشعار او منتشر شد. کتاب زیباي «مشت  مجموعه شعر «و تتمه»    1348منتشر کرد و در سال  
زهري با نام «پیر ما گفت» در زمان حیاتش    و پنج سال بعد آخرین مجموعه شعر محمد   1351در جیب» در سال  

منتشر شد. در همین سال پانزده جلد کتاب نیز در زمینۀ کتـابشنـاسی به همـت و تـالش او تـوسط کتـابخـانـۀ  
در بیمارستان   1373). وي در پانزدهم اسفند سال 1067پ رسید (شعر نو از آغاز تا امروز، حقوقی: ص ملـی بچا

آسیا در تهران براثر سکته قلبی درگذشت و در گورستـان «بـهشت سکیـنه» در چنـد کیلومتـري شهـرستـان  
 کـرج بـخـاك سپـرده شـد. 

 
 نگاهی به قالبهاي شعري دیوان محمد زهري   

موجود در دیوان زهري شامل چهارپاره، قطعه، غزل و شعر نو (نیمایی) هستند. شعر نیمایی در دیوان    قالبهاي
شعر در    27شعر در این قالب سروده شده است. وي    325اشعار وي از بسامد بسیار باالیی برخوردار است و حدود  

و میتوان گفت تقریباً جز یک    قالب چهارپاره سروده است که مربوط به دفتر نخست شاعري وي (جزیره) است
هایش در قالب  شعر از سروده   6، در دفتر «گالیه»، بقیّۀ شعرهایش بیشتر شعر «نو نیمایی» میباشند. تقریباً  مورد 

 قطعه هستند.
 

 چهارپاره  غزل   قطعه مثنوي شعر نو  قالب 
 %1 %2 %6 %7 %84 درصد

 
سروده شده    1334«جزیره» که اولین دفتر شعري وي بوده که در سال  زهري در مجموعه شعر  قالبهاي ابتکاري:  

شمار بوده  است، در بعضی از شعرها به نوعی قالب ابتکاري دست زده است که البته تعداد آن بسیار اندك و انگشت 
وجود    هاو قصد داشته تلفیقی بین قالبهاي مختلف بوجود آورد. در دفاتر دیگر شعر وي هرگز از این نوع نمونه 

). شعر دیگر،  31-30ندارد. مثالً در شعر «امید» نوعی تلفیق بین شعر نیمایی، غزل و مثنوي بوجود آورده است (
). زهري شعري  66-64ها پنج یا شش پاره میشود («روز بارانی» است که در قالب چهارپاره است ولی بعضی از پاره

 ). 169-168ه» سروده شده است ( پار نیز دارد به نام «درنگ بیشتاب» که در قالب «سه
 

 سطح زبانی 
 موسیقی بیرونی: وزن 

انتخاب وزن عروضی مناسب و درخور محتواي شعر، راهی براي انتقال بهتر منظور شاعر به مخاطب است. زهري  
ه  به آهنگین بودن کالم، وزن و قافیه پایبند و معتقد اس،. اما بکارگیري وزن و قافیه در اشعارش بخوبی ارائه نشد 
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همچنین براي بیان    است و گاه در اشعار کالسیک خود مانند غزل از وزن خارج و گرفتار ایرادات وزنی میشود. وي
آهنگهاي زیبا و کالسیک بهره میجوید. وي در  هاي ذهنی خود که اغلب عاشقانه است از ریتمها و ضربدغدغه

 لحنی غمگینانه از بخت ناسازگار شکایت میکند:   غزلی با عنوان «بازگشت» مضمونی عاشقانه و احساسی دارد و با
 تر ز آغاز آمدم دلشکسته  /تر بازآمدم  خسته رفتم، خسته

 )  350با دل دیوانه همراز آمدم (  /بی سر و سامان به صحرا تاختم  
 اند. گاه وزن یک مصراعمبناي شعرهاي زهري غالباً وزنهاي عروضی است که به مقتضاي معنی، بلند و کوتاه شده

عیب جلوه دهد. همچنین استفاده از  با سکته همراه است؛ اما زهري کوشیده با تقویت موسیقی کناري، آن را بی
 ردیف طوالنی در شعر کوتاه باعث شده تکرار هرچه بیشتر در شعر ملموس شود: 

 شکست ناز است مرا      /سوزوگداز است مرا  
 همت باز است مرا    /عقدة راز است مرا     

 )29بسته شدم (  گنگ و زبان  /لیکن در پیش رخت  
او براي شعرهاي خود وزنهاي متنوع انتخاب نکرده، در بسیاري از اشعار کالمش روان، یکدست و محکم است؛ امّا  
در بعضی شعرها این خصوصیت به ضعف میگراید. همچنین در بعضی شعرها وزن تغییر میکند که همین تغییر  

 شعر میدهد:  گاه جنبش و حرارت به  
 دل و پرتابم خونین /    امروز اگر خوابم

 مهرم که نمیتابم/    چون کشتۀ خشک آیم
 ) 43نجواي شباویز است (/    زان است که پاییز است

قطعه شعري که در قالب کالسیک   69اوزانی که زهري براي اشعار خود برگزیده بیشتر تکراري هستند و از میان 
است. اولین و پربسامدترین بحر، اشعاري را شامل میشود  به خود اختصاص داده    سروده، دو وزن بیشترین بسامد را

مورد).    172شده است (وزن مثنوي معنوي و در بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن، فاعالتن، فاعلن) سروده  که هم
 دارد.    ها و غزلهاي منتشرنشده جايو در بخش سروده  و تتمه،  جزیرهاین بحر را بیشتر در مجموعه شعر  

دومین بحر پرکاربرد در میان اشعار زهري را میتوان بحر مضارع و زحافات آن بویژه مضارع مثمن اخرب مکفوف  
محذوف (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن) دانست. این بحر بیشتر در اشعار «شب دلتنگ، نه مهر نه امید، بازگشت،  

 است. ی، فانوس خاموش، سیاهبخت، و سایه» بکار رفته  با من چه گفت، مرد راه، خورشیدپرست، کتیبه هرگز رسوای
سد زهري در استفاده از این اوزان بیشتر تحت تأثیر جریان شعر معاصر است؛ چون بسیاري از شاعران  بنظر میر

اند. درمجموع باید گفت بیشترین اشعار موزون زهري مربوط به مجموعۀ  معاصر از این وزن بسیار استفاده کرده
«جزیره» و بخشهاي منتشرنشده است، که هرچند شاعر از اوزان تکراري و پرکاربرد در آنها استفاده   نخستین وي

 کرده، همین امر در نوع خود حائز اهمیت است. 
مجموعۀ   شعرهاي  همۀ  تقریباً  گفت  میتوان  مثالً  نمیکند.  انتخاب  متنوعی  وزنهاي  خود،  شعرهاي  براي  زهري 

ه شده است و این شاید به آن سبب باشد که در اکثر مواقع آهنگ کالمش،  «شبنامه» در وزن «فاعالتن» سرود
آید که شاعري غمگین بوده و  گویی دارد. از وزن و آهنگ شعرهاي زهري کامالً برمی کشدار، غمناك و حالت قصه 

شاعر،    هايمندي و نارضایتی از اوضاع و احوال زمانه در آثار او مشهود است. بیشتر سروده همیشه احساس گله
با هم  اشعار کامالً  و محتواي  وزن  نشان میدهد  اوزان ذکرشده  فراوان  بکارگیري  و  و سیاسی هستند  اجتماعی 

 هماهنگند و خواننده با خواندن شعرهاي این شاعر توانا موسیقی کالم را کامالً حس میکند و از آن لذت میبرد. 
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تعداد   بحر عروضی

 بحر 
 درصد

 %45 172 بحر رمل 
 %21 83 مضارع بحر  

 %18 66 بحر هزج 
 %5 20 بحر رجز 
 %4 13 خفیف 

 %3 12 مجتث

 %1 3 متقارب 
 %1 3 سریع 
 %1 3 منسرح 

 
 موسیقی کناري: قافیه و ردیف 

خاصی،   خالقیت  و  نوآوري  بدون  زهري  نگارنده،  عقیدة  به  است.  طبیعی  قافیه  حضور  زهري  سنتی  اشعار  در 
اي که  گراتر بوده، بگونه خود است و حتی گاه در مقایسه با همعصران خود کهندهندة راه شعراي پیش از  ادامه 

کلماتی که براي قافیۀ اشعار خود برگزیده کلماتی ساده و معمولی است که هر شاعر نوپایی نیز میتواند از آن بهره  
د. وي در انتخاب دایرة  بگیرد و شاید اگر انتقادي به گزینش کلمات قافیه و حتی ردیف بر او وارد شود صحیح باش

اندیشی زهري در انتخاب ردیف و قافیه امري مسلم است و این گزینش کلمات  واژگانی غزل نیز ضعیف است. ساده 
 عادي و معمولی براي ردیف و قافیه نمیتواند به شعر او تشخص ببخشد. 

شده، این دسته  بندیهاي انجام هزهري در آثارش بیشتر از قافیۀ «اسمی» و «پایانی» استفاده کرده است و طبق دست
هاي «میانی» و «الحاقی» و «آغازین» بندرت دیده میشوند.  از بسامد باالیی در شعرهایش برخوردار است و قافیه

 مورد هم قافیۀ فعلی میباشد.   513قافیۀ اسمی در شعرهاي زهري وجود دارد و تقریباً    619حدود  
و یک غزل، پنج غزل ردیف ندارد و بقیه مردف هستند. «ردیف فعلی» در    از نظر حضور ردیف در میان بیست 

باالیی برخوردار است. در میان  سروده  از بسامد بسیار  اعم از غزل، شعر نیمایی و چهارپاره و قطعه  هاي زهري 
ها عموماً ردیف «فعلی» د ولی در چهارپاره شعرهایی که زهري در قالب قطعه سروده است، معموالً ردیف وجود ندار

وجود دارد و در غزلهاي زهري تمام ردیفها فعلی هستند. زهري در گزینش ردیفهاي فعلی چندان وسواس و دقت  
اند،  کرده است. ردیفها غالباً کوتاه و فعلی است اما گاه با اسم ترکیب شدهنداشته و از ردیفهاي تکراري استفاده  

) و طوالنیترین ردیفی که براي یکی از غزلهاي  618را کشت» در غزلی با عنوان «بیگانگی ساقی» (مانند ردیف «م
) است؛ هرچندکه در این ردیف طوالنی نیز چندان ابتکاري  61خود برگزیده، ردیف شعر «نشناسد که نشناسد» (

 است. بکار نگرفته  
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قافیۀ   نوع   
 اسمی 

قافیۀ  
 فعلی 

قافیۀ  
 الحاقی

ردیف  
 اسمی 

ف  ردی
 فعلی 

 ردیف الحاقی 

 %1 %19 %6 %1 %33 %40 درصد 

 
سومین حوزة مربوط به بررسی تناسبهاي موجود در شعر، بررسی موسیقی داخلی شعر است که موسیقی درونی:  

منظور از آن «مجموعه تناسبهایی است که میان صامتها و مصوتهاي کلمات یک شعر ممکن است وجود داشته  
ایی، جناس و آر ) و این بیشتر مربوط به صنایع بدیعی مانند واج96کدکنی: ص   باشد.» (موسیقی شعر، شفیعی

 ). 7سجع است و باعث رستاخیز کلمات میشود (همان: ص  
یکی از عواملی که زبان را از روزمرگی بیرون میبرد و بر موسیقیایی شدن آن کمک میکند جناس یا  تجنیس:  

تجنیس است. این واژه در اصطالح «مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واکهاست بطوریکه کلمات همجنس بنظر آیند  
). جناس مضارع، ناقص و اشتقاق  39جنس بودن آنها به ذهن متبادر شود» (نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص  یا هم

اشعار زهري دارند:    باد   -: یادالحق/ مضارع)  431بی هوا (-)، بی هوا  85گرد (-گَرد  :  تامبسامد بیشتري در 
 -) زمان 88کمان (-(کمینشبه اشتقاق    )./ 517جنگ (-). سنگ475یاران. (- ) باران436سرد (  -درد  -)، مرد232(

آرامش  -رامش  مطرف: ).228گل، (-)، گِل455رَستن (-) ُرستن110پَر (  -: پُرناقص). /  51بام (-) بوم294زمین (
)  502سپیده (-) سپید221زبانه (-زبان  مذیّل:) 52ناز ( -: نیازوسط). / 58دیار. (-) یار529گاهی (-)  آهی390(

 ). 529مقري (-قمري  قلب:)./  224رضوان (-) روضه219گلزار (-گلخانه-گل  اشتقاق).  441روزي (-روز
نمایی میکند، تکرار است و این شگرد و ترفند زیباي  در آثار محمد زهري آنچه بیش از همۀ صناعات جلوه تکرار:   

 هنر شاعري در شعر این شاعر توانمند از بسامد بسیار باالیی برخوردار است. 
 

 عبارت  واژه  واك نوع
 %41 %54 %5 درصد 

 
آرایی است که در بیشتر موارد  بیت از ابیات زهري داراي آرایۀ واج  100بر اساس بررسی نگارنده، بیش از    تکرار واج:

دهنده و یادآور  نشان   "گ"با مفهوم و معنی خاصی آورده شده است؛ به این معنی که مثالً اگر در بیت زیر حرف  
 ست. طرز بیان، کالم و گفتگو ا

 ) 44گوش فلک ز گفته پـُرآواز میکنم (/گفتم اگر لبی بگشایم
اي نشسته و صوت  خواننده را به سکوت وامیدارد و گویی شاعر در گوشه  "س"همچنین در شعر زیر تکرار حرف  

 هیس را تکرار میکند. 
 ).322«آیا / از عسس / کس / در قفس / حبس / نفس / میخواست؟» (

«ه» غم درونی شاعر را بر خواننده بیشتر آشکار میکند و حالت آه کشیدن را نیز در ذهن    یا در شعر زیر تکرار واج
 تداعی میکند. 

«خود را دیدم / مردي: / شکسته / خسته/ دلبسته، / بازگسسته/ ناشادمان نشسته/ پیوسته با مرارت پیوسته / 
 ).  396دم» (آهسته / آهی کشیدم، / آه!/ آیینه کور شد/ من خویش را در آینه گم کر
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میانی باشد که تکرار  آغازي، همپایانی و هم آرایی بصورت چندجانبه یعنی در واقع تلفیقی از همممکن است این واج 
 آن موسیقی خاصی به آن میبخشد. در میان ابیات زهري نیز کم نیستند ابیاتی که این ویژگی را دارند:

 )  55دم دروازة شهري رسیدند (/عروسکها دویدند و دویدند  
، سازندة این آرایه است. از میان  چنانکه مالحظه میشود صامت «د» که در ابتدا، وسط و هم در آخر کلمه آمده

 است.است که بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده    "س"حروفی که بیش از بقیه سازندة این آرایه است، واج  
زده / من مست چشم مست / با سنگ هر نگاه / صد توبه را  بزم من رسید / با ساغري به دست / او مست می  «در

 ). 46شکست / دست فسون گشاد / پاي گریز بست» (
 ). 391اي و این شکستگان تشنه،/ آرزوي آب میبرند» (اي / نشسته«تو راه آب را / به کوزة شکسته بسته

باد آمد / باد آمد/ باد آمد/ صبح، دستان تنکمایۀ باغ / خالی خالی بود»    -در اوج خزان  –«شبی از شبها / به تهاجم  
)259  .( 

 ). 343«ما میکشیم ارابۀ عمر، از ره ایام / همسایۀ من گریه و همراه من آه است» (
انبوه پرنده تکرار واژه: «شبها / انبوه ستاره  انبوه  هاي تنها /  هاست / شبها / تنها / تنها / تنها» غریبههاي تنها / 

). «تا تیررس نگاه / آبی است / 372). «صبح باران/ ظهر باران / عصر باران / شب ـ همه شب ـ باز باران» (392(
). «دشنه با برفی /  فرود آمد / خون / به چاالکی / جهید از زخم / دشنه با خون  429دریا، آبی / آسمان آبی» (

 ).557). «تو آنقدر گرفته / گرفته / گرفته باش» (286واي از این آشنایی، واي!» (  /آشنایی داشت  
).  191اي است / از غروب آشتی کنایتی است» (اي ز غصه تکرار عبارت و جمله: «هر حکایت شکایتی است / قصه 

من همینم / من همینم ). «235خانه / همزبانی، همدلی را میسراید / گوش باش» (آید از آن« گوش باش! آواز می 
 ). 154من همین هستم» (  /

).  32آشام/ نشاندیم این نگین صبح روشن را» (تتابع اضافات: «که ما در ظلمت شب/ زیر بال وحشی خفاش خون 
). «ماهیان مرده / برگهاي ریخته / نقش  261«شب شب گشتم/ به امیدي که تو فانوس نظرگاه شب من باشی» (

 ). 389/ اي دریغ و درد / بر سپیدي ستاره» (  سار زهرقالی گناه چشمه 
 

 هاشناسی واژه سبک
واژگان عربی: زهري از آن دسته از شاعرانست که به موازات استفاده از واژگان فارسی، از کلمات عربی نیز هرچند  

شعرهایش را در  است. او  با اینکه سالها در فرنگ (فرانسه و انگلستان) زندگی کرد و برخی از  کرده  اندك استفاده
هایش  آن دیار سرود، هیچ اثري از ردپاي لغات فرنگی در آثارش دیده نشد و توانست سالمت زبان را در سروده 

حفظ کند. زهري به کلمات فارسی اصیل بسیار اهمیت میداده و میزان استفادة او از این واژگان بسیار بیشتر از 
تفاده از کلمۀ عربی به صفر رسیده و در بعضی اشعار نیز تنها  کلمات عربی است؛ در بعضی اشعار زهري میزان اس

اشعارش    گیري شاعر از لغات عربی در مجموعه از سه یا چهار واژة عربی استفاده کرده است. به عالوه نحوة بهره 
فارسی   اي که به زیبایی شعرنهبصورت مأنوس و معمول است. وي از واژگان عربی هم استفاده کرده است؛ اما نه بگو 

 آسیبی برسد. 
ترین عوامل تشخص زبان است که جاي وزن در مفهوم عروضی آن  گرایی از برجستهواژگان کهن: این نوع باستان

). در آثار زهري آنچه جلب نظر میکند، توجه  25را نیز تا حدي پر میکند (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  
ناپذیر نظم  با شوق زایدالوصفی از مصالح کاخ دیرپا و خللآور او به سنن و مواریث ادبیات کهن است که  شگفت
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پارسی استمداد میطلبد و همین اشتیاق منطقی او به مواریث کهن ادبی ماست که شعرش را از بسیاري نقایص  
گاهی آید. شاید بخاطر همین شوق عاشقانۀ وي به شعر کهن فارسی،  میرهاند و اشعارش به گوش، نامأنوس نمی

ا آهنگ سنگینی همراه میشود و خواننده ناچار به دقت و توجه بسیار است. او به سبک خراسانی عالقۀ  الفاظ وي ب
 خاصی دارد و بکارگیري واژگان قدیمی و مهجور از سبک خراسانی در اشعار او بسامد قابل توجهی دارد. 

شعر خود استفاده میکند که    هاي کلیدي درسري واژگان بعنوان واژه تردید هر شاعري از یکبی   واژگان کلیدي:
برخی از این واژگان جنبۀ نماد هم در ادبیات پیدا کرده است و محمد زهري نیز از این امر مستثنی نیست. بعضی 

 آیند. همانند «درد»، «شب»، «آه»، «غریب»، «غربت» و «غم».ها در شعر محمد زهري از این دسته بشمار میواژه 
 

 گریه  واي حسرت  غم غریب  تنهایی  بیگانه  درد آه تاریکی  ظلمت  شب  واژه

 16 12 19 17 18 14 19 30 45 20 26 131 تکرار

 
ها و گاه  الزم به ذکر است استفاده از هریک از این واژگان کلیدي در شعر زهري براي تأکید بر محتواي این واژه 

 بخاطر تأثیر از موقعیت اجتماعی و سیاسی روزگار خود است. 
در شعر معاصر گاه شاعر به اقتضاي موقعیت و به تناسب فضاي کلی شعر و    عامیانه و کاربرد زبان محاوره:واژگان 

براي اینکه ارتباط نزدیکتري با خواننده برقرار کند و زبانش را صمیمیتر نشان دهد، از زبان محاوره استفاده میکند.  
ها /  ها / بچههاي عامیانه استفاده میشود: بچهاز واژه زبان شعر زهري نیز گاهی با زبان محاوره آمیخته و در آن  

خونه  شون شش زورن / همهشون همشون یه جورن /  همهجاي دنیا / چه سفید / چه سیا /  همهدخترا؟ پسرا / همه 
 ). 406شون حرفاي هم رو میخونن (بازي میدونن / همه

ت گفتگو هم استفاده میکند مانند: اون درخت ته باغ /  گاهی نیز شاعر عالوه بر استفاده از زبان محاوره، از ساخ
لخت و عوره دیگه از سیبهاي سرخ / من میگم: / «چیدش! چیدش!» / تو میگی: / «کی بود؟ کی بود؟»/ اون میگه:  

 ). 409«من نبودم!» (  /
رایج استفاده میکند؛   المثلها و کنایاتگاه نیز براي اینکه زبان شعرش به زبان محاورة مردم نزدیکتر شود، از ضرب

 ). 407خونه تموم /  هرکی رفته خونۀ خود» (مانند: «بعد دیگه؛ نخودنخود / بازي شیرین شش 
گاه از پسوند «ك» تحبیب یا تصغیر براي نزدیکی زبانش با زبان محاوره استفاده کرده است. مانند «بازم امّا شب  

). دلکم / آخ دلکم! / تو  409شه درخت از سیب سرخ» (تاریک که میاد /  بیشترك  / بیشترك /  لخت و عور می
 ). 417که گفتی با غروب / برمیگردي پیش من» (

گاه نیز شاعر با توجه به تأثیري که از محیط زندگی خود، یعنی شمال کشور و مجاورت با شالیزارهاي سرسبز آن  
ای  از اصواتی استفاده میکند که عموماً مختصّ آن دیار میباشد و  ن امر، زبانش را به زبان محاوره بسیار  گرفته، 

تنهاست مترسک،  نزدیک میکند. مانند: «هاي ! /  کی توي ده خوابه / کی توي ده بیدار /  همه خوابن انگار / دست 
 ). 416امروز / نه کسیهایی / نه کسی هویی /  واي! /  سر جالیز چه خواهد آمد؟» (

نزدیکی به زبان محاوره، تنها در مجموعۀ «مشت در جیب» دیده  الزم به ذکر است که این ویژگی زبانی، یعنی  
 میشود.  
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 گرایی:  بومیگرایی و طبیعت 
محمد زهري نیز همانند دیگر شاعران معاصر تحت تأثیر محیط پیرامون خود بوده است. او چون در شهرستان  

آباد) بدنیا آمد، باورهاي بومی زادگاهش را میتوان در شعرهاي او مشاهده کرد. اگر چه زهري مجموعۀ  تنکابن (عباس 
آباد  ین شمال ایران بویژه خطۀ تنکابن و عباس را در غربت سروده است، اما هنوز حال و هواي سرزم  مشت بر جیب

در شعرش بچشم میخورد. زهري گاه از واژگان بومی و محلی استفاده کرده و گاهی فضاي کلی شعر این شاعر  
). «گفتم به کشتزار که:  446). «کومه» (169). «لیسک» (66تحت تأثیر محیط زادگاهش است. مانند «آبدنگ» (

اندر نورد تو / همپاي گاو، زیر و زبر کردمت ولی/ مُردم که تا دمید    گشت عمر من اي سرزمین سخت / فرسوده  
گل از خاك و گرد تو / ... ده ماند و من گذشتم و بگذشت سالها /  بازوي من فسرده شد از کار روز و شب / ...  

).  «امروز / انگار فصل خرمن  72اند» (نام پر از مردمی که روز  /   اندر تالش و شام ز خود رفته، خفته  کندوي خانه 
دیري است / شهر فرنگ را نشسته تماشا»    - که منم- ست دست تو / زیرا / آن دست دیگرت  شالی است /  اما تنها

)393 .( 
 

 نحو و دستور زبان  
کاربرد جمالت کوتاه: زهري در مجموعه اشعارش، خصوصاً در مجموعه شعر «براي هر ستاره» بسبب استفاده از  

کوتاه و هم اینکه کالمش تأثیرگذارتر باشد و در ذهن مخاطب بهتر بنشیند، از جمالت کوتاه بسیار بهره    وزنهاي
 برده است. البته استفاده از جمالت کوتاه در برخی از اشعار نیمایی او نیز بچشم میخورد.

 کاربرد حرف اضافۀ «اندر»
 ) 52(پایان نازي  تو اندر دشت بی  /    من اندر غار تاریک نیازم  

 ) 115هولی اندر پیکرش در لرزه بود (؟شهر اندر غربت تاریک غرق    
 ) 606حدیثم فاش اندر انجمنها (  / در از اغیار بستم پس چرا شد 

گرایی فعل و دادن بُرد شعري به  گراي امروز، درك باستان کاربرد فعل پیشوندي: یکی از ویژگیهاي شعر باستان 
اي  اند، هریک مسئولیت معنایی ویژه آمیخته و فعلهاي پیشوندي میساختهآنهاست. پیشوندهایی که با فعلها درمی

اند. به زبان دیگر، پیشوندها در ترکیب با فعل، نوع داشته و جهت انتقال مفهوم یا مفاهیم خاص، کارکرد مییافته
پور:  جدیدي از فعل میساخته که با شکل سادة همان فعل، در معنا، متمایز بوده است. (ساختار زبان شعر امروز، علی 

). اینگونه افعال بیشتر در مجموعۀ «جزیره» که اولین مجموعۀ شعر زهري است، دیده میشود که عالقه و  312ص  
).  26نوشبار. (  فروخفتهگوي قدیم نشان میدهد: بهرم هزار بوسه  شاعر را به سبک خراسانی و شاعران پارسی   توجه
اي سخت  ساقه  برآمد). ز هر سنگی  39از درون دل، آواي (   برکشید).  35پشت این در کیست؟ (  /فرو ریختدل  

)54 .( 
احساس شاعر کمک شایانی میکند. شاعري که  کاربرد صفت: کاربرد بجا و درخور صفت در بثمر رساندن اندیشه و  

تر باشد، به کمک این واژگان اندیشه و عاطفۀ درونی خود را بهتر به مخاطب عرضه  دایرة واژگانش زیادتر و تازه
میکند. یکی از ویژگیهاي زبانی شعر زهري، ذکر ترکیبات وصفی تقریباً طوالنی یا صفتهاي متعدد براي یک موصوف  

ستحکام و تأکید موصوف و افزایش موسیقی کالم است: مـــن صدایم را گم کردم /  آن گرانمایۀ  است. هدف شاعر ا
پروردة باشینم را / بس که مجري عزیزم آواز را / کـــه تو میگفتی: وحشــــی است / امّا خوب است / گوشۀ خانۀ  

 ). 383خاموشی پنهان کردم (
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آید که حذف آن خللی در ساختار  شخص میتِ داراي فاعل اول کاربرد ضمیر: در شعر زهري، ضمایري در اول جمال
اند و عبارتها در انتقال معانی مشکلی ندارند. این  جمله ایجاد نمیکند. ارکان نحوي، هر یک در جاي خود نشسته

م شناسی و بالغت، هدف از ذکر اس ضمایر که در آستانۀ جمله قرار دارند، نقش نهادي میگیرند. طبق اصول زیبایی
ام از یاد / یاري حنجره، دیگر هیچ است / تار آواها دیگر پژمردند  سازي است: بردهیا ضمیر در آغاز، تأکید و برجسته

 ). 384من صدایم را گم کردم / چه کسی سورمه در جامم ریخت (  /
 

 سطح ادبی 
 رد دارد. هاي بیانی تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز در شعر زهري کارکردي بدیع و منحصربف جلوه

 کنایه مجاز  استعاره  تشبیه بیان 
 %21 %7 %39 %33 درصد 

 
از میان صور خیال، محمد زهري به تشبیه توجه خاصی دارد. دیوان او سرشار از انواع تشبیه است. بعضی تشبیه: 

 از تشبیهات در شعر او عاریتی و از جمله تشبیهات متداول در ادب فارسی است. مانند: 
 ) 107او به سنگِ جفا شیشه بشکست (  /پیش او ماندشیشۀ قلب من  

 )  111اردكِ وحشی در آنجا مُرده بود (/    از گریزِ تیرِ صیّادِ اجل
 هاي خود اوست. مانند: اما اکثریت تشبیهات در شعر زهري بدیع و نو و از برساخته

 )  40نواز (نکنم هیچ گُلی دیده/    جز گل وحشی تنهایی را
همچنین است تشبیهاتی همچون دروازة بیداري، چاهسار مشرق، حجرة آرامش، عنکبوت ماه، سکّۀ باران، ارّابۀ  

 عمر، خیمۀ رهایی، شهر زمان، لولی مهتاب و ... .  
تشبیهات در دیوان زهري مضامین و مقاصد گوناگونی دارند. گروهی از عبارات تشبیهی شامل وصفیات عاشقانه و  

چراغ دیدگان، شیشۀ  سار فریبندة نگاه، گوهر دل، رستاخیز لبخند، شب ت مانند: ارغوان لب، چشمهروابط عاطفی اس
قلب، مرغ دلتنگی، مرغ قلب، حجرة آرامش، مُهرة دل. گروهی دیگر از تشبیهات مربوط به وصف طبیعت و عناصر  

الي شب، قفس سربی شب، لولی ماده است همانند: جام صبح، اسب باد، برکۀ مهتاب، مار راه، قندیل زمین، هیو
ماهتاب، نقرة سپید سپیده و .. . میتوان گفت اکثریت تشبیهات در دیوان زهري، تشبیه به عناصر طبیعی و در 
درجۀ بعدي تشبیهات عاشقانه است. در بسیاري مواقع نیز شاعر از تشبیه براي بیان حاالت روحی و حیاتی خود  

ارم، داغ نیاز دارم، گل وحشیِ تنهاییِ من، من اندر غار تاریکِ نیازم، ترکش  استفاده کرده است. مانند عقدة راز د 
اي که خود را شبیه انسانهاي آن نمییابد، باعث  عزمم، و... . در واقع احساس تنهایی و سرگشتگی شاعر در جامعه

همزادپنداریهاي خیالی،    میشود مدام حاالت روحیش را به عناصر گوناگون پیرامونش تشبیه کند تا بتواند با اینگونه
 بر تنهایی و سرگشتگی خود غلبه کند. 

   حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه  
 

 عقلی  - عقلی عقلی  -حسی حسی -عقلی حسی-حسی نوع تشبیه
 %1 %7 %21 %71 درصد 
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 ). 128اي لرزان، به دیوار کهن (محسوس به محسوس: شمع کافوري، میان شمعدان/  سایه 
 ). 91محسوس: عهد و وفاي من که گلی نازپرور است/ یک روز، در گذار نیازي، دمیده بود (معقول به  

 ). 78محسوس به معقول: نور خدایم که جز بر اهل نتابد (
 ) 152معقول به معقول: آن سکۀ طالي امیدي که داشتم / اینک سیاه بود، چنان بخت من سیاه (

 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه 
 

 موکد مرسل  مفصل  مجمل تشبیه نوع
 %67 %33 %49 %51 درصد 

 
 )  69(حدّاد    سوزان  کورة  دهانش            خوناب  لبریز   کاسۀ  چشمش  دوتشبیه بلیغ:  -
 ) 73رسیده چو دشت چریده بود (کشت خزان تشبیه مجمل: -
 ) 69رهی لولیده چون افعی پیچان/ سر و دم، گم به دورادور صحرا (:  مفصلتشبیه  -
 ). 162تا گل قالی شکوفد چون گل خورشید/ زیر پاي دیگران (تشبیه مرسل:  -
 ). 612گردباد وحشیم، آوارة هامون و دشت (:  مؤکدتشبیه  -

 ).611بر سرم افراختند (  سایۀ غمرا کردند شام/     آفتاب چهرهاضافۀ تشبیهی:  
 تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین  

 
 مرکب  - مرکب  مفرد  - مرکب  مرکب - مفرد مفرد  - مفرد نوع تشبیه

 %13 %4 %45 %38 درصد 
 
 ).311ابرها / و در آن / پرخاشگر / بی صبر / چون ببر (مفرد به مفرد :  -
 )  620ایم (دستی فتادهچون گوهري رمیده به درگاه ساحلی / در حسرت نوازش  :  مرکبمفرد به  -
 ) 136چو قویی، دختر مهتاب، بر سنگ خیابان سینه میمالید ( به مفرد:    مرکب  -
 ) 49یک چند چنان نرمیِ قویی وحشی / امواج به روي بستر من لغزید (:  مرکببه    مرکب  -

 طرفین   دتشبیه به اعتبار تعد
 تسویه جمع ملفوف  مفروق  نوع تشبیه

 %14 %53 - %32 درصد 
 ). 133تن نیلوفر زنی دیدم / که در او چشم و مو به شب میماند (   تشبیه تسویه:-
 ).537گر دهر (دل مشت خون/ نشسته به اندوه/ دل، شهربند سینه/ جام ظریف کوزه   تشبیه جمع:-
 ). 617گشتۀ بخت رمیده است/ گویی که عمر بوته و من زرّ پُر غشم (روزم سیاه تشبیه مفروق:  -

 اقسام دیگر تشبیه  
 ). 160نفرین کنند بندة شیطان را / آري منم که درخور نفرینم (تشبیه مضمر:   

 ) 388ها / روز برف را سیاه ... / کرده است (تشبیه وهمی: دود بختکِ هزارالي کارخانه
 ). 534تشبیه خیالی: تلخاب سردمهري تو / چون برج زهرمارم کرد (
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 استعاره 
 آنیمیسم  استعارة مکنیه  استعارة تبعیه  مصرحه استعارة  نوع استعاره 

 %37 %44 %5 %14 درصد 
 

 استعارة مصرحه:  
 مصرحۀ مجرده  مصرحۀ مرشحه مصرحۀ مطلقه  نوع استعاره 

 %48 %24 %28 درصد
 

 )  511را شماره کردم (  طاق کهنههاي  بعد سالها / ستاره:   مجرده  ةاستعار
 )  133که کوفت در نبضم / شاعرم کرد لیک رسوا کرد (  تبآه! آن  :  مرشحه  ةاستعار
 ) 334پنجه به هر بوم و بر زدم (چنگِ شعر /  رفتم هزار در زدم و خانه سر زدم / با   مطلقه:  ةاستعار

 ).171برگ و بویی هم نرویید (لیکن از نی، غنچۀ بی  /خندید  ها  / غنچه  جوشیدها  استعارة تبعیّه:  دانه
ري براي بسیاري از عناصر طبیعی توصیفات استعاري بکر و بدیعی بکار میگیرد. او سعی میکند  استعارة مکنیه: زه  

ها و عناصر طبیعت را بمثابۀ موجودي جاندار تصور کند؛ ازاینرو بسیاري از مالئمات و  در توصیفات خود پدیده
صفات انسان را درمورد آنها بکار میبرد. در بسیاري از موارد او براي ملموس و حسی نمودن امور عقلی و انتزاعی از  

امر را براي مخاطب عینی و آشنا    استعارة مکنیه یاري میجوید و با نسبت دادن یکی از صفات انسان یا حیوان، آن
 میسازد.  

 
 اضافی  غیراضافی  استعارة مکنیه 

 %63 %37 درصد 
 

 ). 297). گریۀ باران / آبیاري میکند گلهاي باغ مرده را. (339گوي سرگذشت. (غیراضافی: چشم من شد قصّه 
هاي شب  هاي سحر/ گریه ) خنده 25() فریادِ بادِ شب/ رگِ نشیب  24رخ آبگیر (  -اضافۀ استعاري: اشک ستارگان  

)619 .( 
زهري آنجا که از جانبخشی استفاده میکند، گاه از صفات انسانی و گاه از اعمال انسانی   آنیمیسم یا جاندارانگاري: 

)  274بهره میجوید. مانند: «بوي یاسی که فروتن بود، / از پس چینۀ باغ همسایه / ریخت دامن دامن در خانۀ من» (
) سر برکه، نسترن،/  287اي به دست باد دید، / ریخت / نازنین چه زود رنجه میشود» (پید سیب تازیانهتا شکوفۀ س

 ). 539پرداز قلمکار بهار» (). خاك است/ چهره 333آذین، به روي آب» (افشانده گیسوان گل 
 

 کنایه
 کنایه از موصوف  کنایه از صفت  کنایات فعلی  نوع کنایه 

 %5 %36 %59 درصد 
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). هر الله که پژمرد، نخواهد بـشکفت  192ایم. (، دل نـشاندهخاك تیرهایم / تا به  ایم / راندهکنایه از موـصوف:  مانده
 ).615، گل گفت (رند شرابخوار دیرینآن    /
 ).  565). از عابران سر به هوا / پل خسته است (351کنایه از صفت: بی سر و سامان / به صحرا / تاختم (  

ــدر: دل نهیبم زد و گفـتا: «برخیز! / دامنش گیر و ـبه ـپایش آویز/ ـتا ـبه رحم آـید و دل ـبازد ـباز    کـناـیه از فـعل ـیا مصـ
)36.( 

 ).334پنجه به هر بوم و بر زدم (  /رفتم،/ هزار در زدم و / خانه سر زدم / با چنگ شعر  
 

 تعریض رمز  تلویح  نوع کنایه 
 %5 %36 %59 درصد 

 
 ).  539تلویح: دست دلباز چنار / خشک خشک است (

 ). 517اي است / هنگامۀ شکستن سنگ است؛ / جنگ است (رمز: امروز روز مرغدالن نیست / هنگامه
 ). 249ایماء: که زمستان /  از کوهستان / چار نعل آمده بود (  

هاي جزء و کل و حال و محل (ظرف و مظروف) و آلیه بسامد باالیی در اشعار زهري دارند و تعداد  : عالقه مجاز
 هاي عموم و خصوص، جنس، مجاورت و احترام اندك هستند.  عالقه

). که را میجویی؟/ اي زین بسته بر  60ماه و از اختر گذشت (   کوب / از ستیغعام و خاص: آتش نعل سمند صخره 
) گر رضاي خالق  377زار شرق نمیرویند (دیگر/ دیگر در شوره  موسی، عیسی، یا محمدِ).  321اندیشه. (  شبدیز

 ). 476خواهی/ در هر حال/ گوش بر بانگ خالیق میدار (
). آواز  439طلبکار گل امروزند. (  شهر). همه  613. (داند دلم رنجور آن جادوست، لیکن واي ...  جهانحال و محل:  

) رفتم میان دهکده تا یابم آشنا / پرسم ز  73رسیده چو دشتِ چریده بود (آسیاب نیامد به رهگذار/ کشت خزان 
روها لیز و یخبندان است /  هوا ماندم / چه هوایش امروز / که پیادههوا رفت، بی) بی74نمود (  بیگانگی  دهحال این  

ریگِ چارگوشۀ عالم / قیّم،  است/ بر مرده غربدیگر مرده است.../ اینک  شرق ) گفتند431در سرم پیچیده است (
 )  377وصیّ و ناظر (

  زبانی  تا دلی گرم و  -). آتش کبریتی؟ / در پناه مشتی / دور از باد /  349تو،/ مرا، /  قرب نبود. ( چشمآلیه: پیش 
مردمم بود اینچنین کردند خوارم    زبانِنزل به منزل، صحبتِ نامردمی بود / چون ). در به در، م243گرم / باشد. (

) روز و شب چشمم نشسته در افق/ تا که  89اثر (هزار وعدة شیرین پراکَنَد/ اما نهاد، چون رهِ بیگانه بی  لبها)  58(
 ). 120شاید گیرد از برجی نشان (

). تا پس از آن، باد خسبد، ابر گرید، آب جوشد،  95م دردم کند (/ نیایشگر بز  دلمجزو و کل:  نهد بار نامردمی بر 
) اسب تازان در بیابان و 48چند چنان نرمیِ قویی وحشی/ امواج به روي بسترِ من لغزید (). یک189دشت روید (

) پیر ما  236) الفت به هیچ آب و گلم نیست/ حتی براي یک نفسِ عمر (61اندیشۀ دلبر گذشت (  سرشسوار/ در 
 ) /  476قامتی در خلوت / بسته بود (  /

از پهندشت   نگین). میفروشم تا که بفروشی / یک 478/ میگذشتند. ( فوالدغرق در   –جنس: از سر پل / مردانی 
 )  74هاي ناي؟! (). سگها کجا شدند که آوازشان نماند؟/کو دشتبان و رفته کجا ناله182خاك (
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). دیوارهاي کوته ده جملگی 26/ دارد زبان بستۀ تو شوق گفتگو (  مجاورت: در زیر قوي سینه تپد قلب اشتیاق
 )  165ام آویخت دیروز () گلی سرخ / زنی در سینه74خراب/ روییده مورْد بر سر فرتوت هر اتاق (

). رمیده سایه از آشوب آتش / به پاي چشمه خیز کوه خاموش  459علت و معلول: دستی است / باالي دست شب (
)478 ( 

 ). 235آید از آن خانه. (). گوش باش! .... آواز می 366الزم و ملزوم: اینجا که منم، / ابر نمیبارد بر خاك. (
 ). 542ات ز آهن / خون هزار هزار کبوتر به گردنت. (بدلیت: اي سینه 

 ).170، یا کوه / بنویسم (چرم آهو هاي دروغین را / بر روي  مایکون: تا فتح نامه   
/ که    بو بردم) آنقدر  338آید (است/ نگران است بر او/ که خرامان می   نگرانام /  زدهچشم حیرت ن:  ایهام و انواع آ 

که   دم مزن). گفتیم و ناشنیدي و این شعله خفته ماند/ اي فتنه!  254تنش بوي دالویز تو را با خود داشت (
 ). 610هویداش میکنی (

 ) 144در سکوت من چه آوازي است تلخ / در صداي من چه اندوهی است سرد (آمیزي: حس
 ). 361چشم تشنۀ من / از غمش / گریست. (  ).188او سرو بالین مرا داد / روز آرام و شب شیرین مرا داد. (

 
 تلمیح 

میگویم: «دست کاوه باال خواهد    –که تاریخم    –). من  564ایم (نعش سیاوشان جوان را / ما خاك کرده اساطیري:  
بود» / کاوه یک بار خطا کرد؛ / دست باالي فرمان را / به فریدون داد / و نمیدانست / که فریدون و فریدونها /  

 ). 571-570دگر هستند (  ماردوشان
 ).427سر به صحرا زدن و / با دد بودن /  شیوة رایج عصر مجنون بود (  داستانی:
 ). 379باید گذر کنیم از سد سخت یأجوج و مأجوج (تاریخی:  
 ). 557ها شود (اي / که دیر و زود / سزاي ناسزاي ابرهه / سپاه مرغکان و سیل سنگریزه منتظر نشسته  :مذهبی

 داستانی   تاریخی اساطیري  مذهبی نوع تلمیح 
 1 3 6 3 تعداد

جان پریشم و بال مردم دهر است / بهر خدایم، ز جمع خویش مخوانید / من سگ پیرم به کار گله نیایم  تمثیل:
). گفته با در که 20). من نه آن مردم که گویم «هرچه پیش آمد، خوش آمد» (79تا نکُشیدم، ز زحمتم نرهانید (  /

ان انبوهند / مگر از کومه برآید دودي / گیرد و تبار). بی540گوش! / هاي / مهربانم باش. (بشنود دیوار / اي گران
 ). 446آتش ژرفی گردد / ورنه چشمم نخورد آب ز «من» / یا منها (

). بر بساط روز و شب،  184که میخواند، راز تو، آواز توست. (در سکوتش چون نمیخواند، صدایش، چون لف و نشر:  
 ). 190خورشید و ماهی نیست. (/

).  هیچ 196و تلخ و سیه، با شتاب خویش / خاموش بود از سر صحرا گذشت زود. (ابر، عبوس تنسیق الصفات:  
). نهال خانه، / 200آیین (راهند و بیرسمند و بیرسم و راه و آیینی نمانده تا بدان یک لحظه پردازم / جمله بی

ست / عریان و زخمخورده  ). صحرا، سراب مردة خالی ا293پرور شد (آویز و / سایهتناور شد. / شکفته برگ و / گل
 ). 195و بی زاد و برگ زیست (
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به آفتاب بگو،/ زیر سقف تاریک است / یک آشیانه تو را یاد میکند هر روز / «کرم نما و فرودآ/ که خانه،   تضمین:
ولی ). پیر ما روزي / سخن حق میخواند؛ / بر سر این آیت شد: / «و لَکُم فی القِصاصِ حیوهٌ ، یا ا449خانۀ توست» (

 ). 490االَلبابِ» (
).  فردا و دیروزي که انبانش پر  110: با سکوت لب، گل مرداب گفت:/ «باز پرهایی در اینجا ریختند» (پارادوکس

 ). 186از هیچ است،/ هرگز نمیرزد به ضایع کردن امروز شیرینش. (
 

 سطح فکري 
برمیخوریم همانند غم، آه، درد و کلمات  در بررسی محتوایی مجموعه شعر «براي هر ستاره» به کلماتی  گرایی:  غم 

) همانطورکه از  24مترادف که نشانگر این امر است که شاعر چه اندازه غمگرا بوده است. در شعر «شب دلتنگ» (
اسم شعر پیداست، تمام وجود شاعر پر از دلتنگی  و غم جانسوز است. و یا در شعر «تنها رو» در مجموعۀ جزیره،  

م میخورد: هر کجا رفت باز ناالن بود / جفت آه دل گرانجان بود / جز خود از کس نفیر غم گرایی فراوان بچشغم
). و یا در شعر «شکست او، شکست من» که در مجموعه شعر «وتتمه» 38نشنید / خود سرایید زار و خود نالید (

ر شکست دیگري که اش گسست / چشم تشنۀ من / از غمش گریست / گریه بریز گریهآمده است: شب / چو سینه
 ). 361هاي گریه نیست (هست / گر مرا بهانه 

واژة شب، بعنوان نماد اختناق، در شعر بسیاري از شاعران نمود    1332مرداد    28بعد از کودتاي    اندیشی:  شب
پیدا کرد. در شعر زهري نیز واژة «شب» بسامد باالیی دارد. او تفکر خود را در برخی اشعار با محوریت شب نشان  

گساریها  میدهد. بعنوان مثال او در شعر «مالل روز» از دفتر گالیه، با توجه به اینکه روز را بستر ناکامیها و اندوه
میبیند، به شب پناه میبرد و گویی سعی دارد خود را به سیاهی شب بسپارد تا آشوب روز را فراموش کند. همچنین  

و اعتبار زیادي براي آن قائل میشود: شب، غم به سینه ریزد و  او شب را مظهر و بستر آرامش و تفکر قلمداد کرده  
در تنگناي تار / دل را کند ز خاطرة عشق پر عذاب / امشب چو هر شبی دل تنگم به یاد اوست / تا شب ز جام  

 ). 25صبح چشد نور آفتاب (
ها بطور کلی با مصراع «شبی از شبها» شروع میشود که میتوان گفت حتماً غیر  حتی در مجموعۀ «شبنامه» شعر  

گیري از معناي سمبولیک هم بوده است: شبی از شبها /  از معناي واقعی شعر، نگاه شاعر به اینگونه کلمات، بهره 
 ). 242ب / جادة شیري صبحی را میجست (مرغ دلتنگی / که ز دیداري خالی بود / دربدر، در قفس سربی ش

نگري  دیگر از موضوعاتی که در شعرهاي محمد زهري در حوزة سطح فکري قابل بررسی و ژرف یکی  اندیشی:مرگ 
تردید تحت تأثیر مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار  اندیشی شاعر دارد. او که بی است، مرگ است که اشاره به مرگ 

هاي شاعران بزرگ روزگار خود است، از مرگ، همانند دیگران سخن میگوید. در  شه خویش و حتی تحت تأثیر اندی
گونه از مرگ سخن میگوید: واي! تنها نشسته بر بامم / بر سر من گنبد کبود ستاره / غولی از آن  شعر «برزخ» این 

 ).  87چشم بر این روح ناشکیب نهاده (  /–غول مرگ و تباهی    –دور  
آخرین زن، در آخرین شب» هم از مرگ حرف میزند: در شب آخر اینک نشستم / در تالش دم  و یا در شعر «با  

 ). 108واپسینم / خنده بر روي من کرده تابوت / برگ مرگم، سزاي زمینم (
اندیشی او به مفهوم نیستی و نابودي نیست. این شاعر مرگ را یک اتفاق طبیعی میداند. نگاه شاعر به  اما مرگ 

! / نپنداري  یبا و در عین حال مانند «تولدي دیگر» است. او در شعر «امتداد» به این نگاه میرسد: هیمرگ، نگاهی ز
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اش مرگی که غیر قعر در یک روز خواهی دید/ خوب خواهی دید / که غروبی نیست / همچنان که هر تولد / نطفه 
 ). 310است / هر غروبی هم /  طلوع دیگري دارد (

سیاسی و  اجتماعی  بی :  تفکرات  و  است  نیمایوشیج  پیروان  و  شاگردان  از  زهري  تأثیر  محمد  تحت  تردید 
هاي این شاعر بزرگ معاصر قرار گرفته است و تالش کرده همانند او به سرودن شعرهاي اجتماعی و سیاسی اندیشه 

«براي هر    بپردازد و جایگاهی از این منظر براي خود در میان شاعران همعصر خود پیدا کند. در بررسی مجموعۀ
ستاره» به برخی اشعار میرسیم که از زبانی سمبلیک و نمادین برخوردارند و به مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار  
خود اشاره دارند. البته اینگونه شعر اجتماعی را  محمدجعفر یاحقی، شعر نو حماسی مینامد و معتقد است شعر نو  

ز تخیالت فردي و احساسی مایه میگیرد، به اجتماع و مردم  حماسی شعري است برخالف آن دسته از اشعار که ا
دهندة راه نیمایوشیج میباشد (جویبار  آورد و محمد زهري را در قالب اینگونه شعرا قرار میدهد که ادامه روي می 

 ). 86ها، یاحقی: ص  لحظه 
وردهاي زهري، یعنی دربارة شعرهاي اجتماعی و سیاسی زهري میگوید: «برخ  چیستافریدون مشیري در ماهنامۀ 

آن انسان آرام صبور خاموش، با مسائل اجتماعی بسیار خواندنی و شنیدنی است. او اگر در زندگی عادي ساکت و  
صبور مینمود و اگر فریاد و هیاهو نداشت ولی در شعرش با قاطعترین لحنی با مسائل برخورد داشت و آنها را با  

 ). 601عابدي: ص  ،  یادنامۀ زهريمتانت و شجاعت چاپ میکرد» (
زهري در بسیاري از شعرهاي خود نگاه اجتماعی دارد و از درد و رنج مردم روزگار خود سخن میگوید اما با زبانی 

آید / کبوترها همه  اي از مجموعۀ «مشت در جیب» میگوید: صداي تیر مینمادین و سمبلیک. براي نمونه در قطعه
آید / دگر خون است و دود است و / صداي  وباره باز هم / صداي تیر میاز گوشۀ میدان به دورادور رم کردند / د

 ).467اي از گرگ و میش صبح (سرفه 
گونه که میبینیم واژگان «تیر»، «کبوتر»، «خون» و «دود» همه از آن دسته واژگانی هستند که جنبۀ نمادین  همان

را تکرار میکند تا هشداري به مخاصبان بدهد و  آید»  و سمبلیک دارند و شاعر از روي عمد، عبارت «صداي تیر می
 آنان را بیدار نماید. 

یکی دیگر از شعرهاي زهري که بیش از همه رنگ اجتماعی و سیاسی به خود گرفته است، شعر زیبایی «به فردا»  
هجري شمسی سروده شده است. شعري کامالً اجتماعی و سیاسی و سمبولیک که حرفهاي    1331است که در سال  

وانی براي گفتن دارد. این شعر ثابت میکند که زهري از همان دوران آغازین شاعري، شاعر اجتماعی و سیاسی  فرا
اند: به گلگشت جوانان /  یاد ما را  بوده است و بسیاري از منتقدان ادبی و شاعران از این شعر پرشور سخن گفته

آشام / نشاندیم این نگین صبح روشن  ی خفاش خون زنده دارید اي رفیقان ! / که ما در ظلمت شب /  زیر بال وحش
را /  به روي پایۀ انگشتر فردا / و خون ما /  به سرخی گل الله /  به گرمی لب تبدار بیدل / به پاکی تن بی رنگ  

 ). 32-33ژاله (
آشام»، «صبح روشن»، « انگشتر فردا»، و «خون ما» نشان میدهد  ترکیبهایی چون «ظلمت شب»، «خفاش خون   

او شاعري آزادیخواه است و این شعر براي آزادي و رهایی از بند ستمگران زمان سروده شده است. به هر روي،  
و شعر را نه    و رنجهاي مردم زمانۀ خود غافل نبودهزهري نشان داده است در بسیاري از شعرهاي خود از دردها  

ود سروده است؛ بهمین خاطر او را شاعري  وطنان خبراي خود بلکه براي رهایی و آزادي مردم و روشنگري هم
 گرا و اجتماعی میدانیم. مردم 
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هایش از این باور و دیدگاه استفاده  زهري به مقولۀ «قضا و قدر» توجه خاصی دارد و فراوان در سروده   تقدیرگرایی:
ارد و  شعر «جزیره» در شعري تحت عنوان «خورشیدپرست» دیدگاه قضا و قدري د  کرده است. او در مجموعه 

میگوید: روزي که دست و پاي تو در بند مانده بود / راهت قضا به منزل دیگر کشیده بود / فریاد اشتیاق من آمد  
 ). 104به گوش تو / شنیدي و گریستی اما دگر چه سود؟ (

ا  یک بار، ی  -و یا در شعر «اگر دستم رسد» که بسیار تحت تأثیر غزل زیباي حافظ هست، میگوید: اگر دستم رسد  
 ).172قضاي آسمان را هیچ دیگرگون نخواهم ساخت / که بگریزم ز بند مهر چشمان سیاه تو  (/     –صد بار  

زهري در مجموعه شعر «و تتمه» شعري دارد با عنوان «تقدیر» که نشان میدهد بیش از شاعران همدورة خود     
گونه میسراید: تقدیر بر این است که/  من زار بگریم مذهبی است. او در این قطعه شعر، این   –پایبند این باور کالمی

تکرار م342( بار  این قطعه شعر، سه  را در  عبارت  این  و  به جنبۀ  ).  و هم  بیفزاید  زیبایی شعر  به  تا هم  یکند 
موسیقیایی شعر بپردازد. در نهایت مقصد و هدفش تأکید فراوان و بیش از اندازه به باورمندي قضا و قدر است:  
تقدیر بر این است که / من زار بگریم/ این کار خدایی است که از روز نخستین / بر لوح پیشانی من نقش شکست  

 ). 343است. (
«سرنوشت»،   قدر»،  و  «قضا  کلمات  از  زهري  محمد  شعرهاي  مجموعه  تمام  در  چون  دریافت  میتوان  بنابراین 
«روزگار»، «تقدیر»، «چرخ» و کلمات مترادف بفراوانی یافت میشود، نشان میدهد که شاعر به این مسئله اعتقاد  

 دارد و همانند حافظ به قضا و قدر بیش از دیگر شاعران توجه دارد.    
اصطالحاتی چون  مجموعه شعر «پیر ما گفت» همانطورکه از نامش پیداست، داراي بنمایۀ عرفانی است و  عرفان: 

«پیر»، «شیخ»، «مرید»، «مراد»، «حیرت»، «سالک»، «چله»، و «درویش» اصطالحاتی هستند که شاعر آنها را با  
فاده از این اصطالحات، نوعی تفنن شاعرانه  درك کامل از مفهومشان در کنار هم چیده است. اما بنظر میرسد است

ها نشانی از این اصطالحات  باشد که شاعر تنها در یک مجموعه شعر به آن روي آورده است؛ زیرا در سایر مجموعه 
«سالک خاصی / شیخ ما را گفت: / در چلّه را دستوري ده / چلّه را ذکري فرما.»/ آن عزیز از سر بیداري    نیست.

آگاه! /  زلزله زاویه را میلرزاند، / گر ز خویش /  نفسی بیرونی / بیرون باش / ذکر جز حق را ناحق  گفت: / «اي نه 
 ). 481دان!» (
: محمد زهري برغم اینکه از شاگردان و پیروان راستین شعر نیمایی است و از پیشگامان شعر اجتماعی،  عشق

«این  شناسانۀ اشعار او قابل تأمل است.  ی سبک شعرهاي عاشقانه و رمانتیک هم فراوان سروده است که در بررس
عشق در شعر زهري، با اعتدال آمیخته است و او نیز همانند شاعران کهن پارسی، بویژه غزلسرایان قرن هفتم و  
هشتم هجري، مقام عشق را بسی باالتر از آلودگیهاي مادي میداند و هیجانات خود را با چنان اعتدال و ظرافتی 

زنی را دوست  ).  29، دستغیب: ص  گالیهیادآور خداسازي معشوقه در شعرکهن پارسی است» (بیان میکند که  
ساز / منم نقّاش روي این زن دلخواه  میدارم /  زنی با چشم خاموش سخنپرداز / دلم از شبچراغ دیدگانش، روشنایی

)55 .( 
خت. /  من از تو بازنگردم / که  مرا به خویش رها میکنی / نمیدانی؛ /   ... وجود خستۀ من در مهیب حسرت سو

 ).  359چشم بیدارت / به من حکایت شبهاي عاشقی آموخت (
عشق /  آسان نیست. /  زندگی /  بی عشق /  آسان نیست. /  دوست باید داشت /  ابر را /  ابر را با باران / باران را  

 ).  585با شهر / و شهر را با بیداران   (
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 گیري نتیجه
زهري غالباً نیمایی است. البته در اولین مجموعه شعرش (جزیره) بیشتر قالب چهارپاره بچشم  فرم و قالب شعر  

میخورد ولی آنچه در بقیۀ دفترهاي شعر وي مشهود است، قالب شعر نو نیمایی است. شاعر برخی از شعرها را در  
«هزج» از بحور پرکاربرد در  قالب «قطعه» سروده و چند شعر هم در قالب «غزل» دارد.  بحور «رمل»، «مضارع»، 

هاي موجود در شعر معمولیند و ردیف و قافیۀ «الحاقی» کمتر بچشم میخورد.  شعر زهري هستند. ردیفها و قافیه
ها «اسمی» و بیشتر ردیفها «فعلیند» و کالم زهري سرشار از انواع تکرار (تکرار واژه، تکرار واج و تکرار  بیشتر قافیه

 آورند.  کرار مکرر صامت و مصوّتها در پی هم، موسیقی دلنشینی را بوجود می عبارت یا جمله) است. ت
بکارگیري واژگان عربی در شعر زهري فراوان بچشم میخورد. اما این واژگان عربی، نامأنوس و غریبه نیستند و  

ي بسیار کاربرد  اند. تعدادي از واژگان کلیدي در شعر محمد زهرمیتوان گفت به نوعی با زبان فارسی آمیخته شده
گرا جلوه میکند.  گرا، مردمی و برون دارند؛ نظیر شب، غم، درد، آه و ... که شاعر بواسطۀ استفاده از این واژگان، غم

هاي آن در شعر او بسیار نمایان است. فراوانی واژگانی چون «کشتزار»، «گاو»، «کندو»، «کوه»،  طبیعت و جلوه 
ین شاعر بااحساس تا چه حد تحت تأثیر زادگاه خویش (مازندران) بوده است.  «دریا»، و «درخت» نشان میدهد که ا 

وي از زبان محاوره نیز استفاده میکند تا کالمش را به مردم نزدیکتر نماید و صمیمیت گفتارش را بیشتر نشان  
بهره جسته است. گاه نیز    المثلها، و گاه از کنایات رایج در زبان مردماي، گاه از ضربهاي محاوره دهد. او گاه از واژه 

داستانسروده  یا  روایی  حالت  روایات  هایش  این  در  که  میشود  دریافته  تعمق  و  تأمل  کمی  با  که  دارد  گونه 
 اي ارائه شده است.  گونه، ژرفساختی کوتاه در سطح زبانی گستردهداستان 

امري بوده که همواره مورد    جمالت کوتاه بصورت کلمات قصار در شعرش فراوان است و توجه به جمالت کوتاه،
هاي شاعر تقریباً زیاد است. برخی از  شناسان قرار گرفته است. کاربرد حرف اضافۀ «اندر» در سرودهتوجه سبک 

 هاي شاعر داده است، در شعر بچشم میخورد.«فعلهاي پیشوندي» هم که بافت سنگین و مستحکمی را به سروده 
بخشی گاه از  کاربرد استعارة مکنیه از بسامد بسیار باالیی برخوردار است. او در این جان از میان انواع صور خیال،  

اعمال انسانی و گاه از صفات انسانی بهره جسته است. تشبیه حسی به حسی در شعر او از بسامد باالیی برخورداراست  
صاویر ساده و ملموس توسط شاعر  که رایجترین نوع تشبیه در سبک خراسانی بوده است. این امر بیانگر ارائۀ ت

است. بیشتر کنایات شعر او معمول و مرسوم و به زبان محاورة مردم بسیار نزدیک میباشد و ذهن خواننده سریعاً  
ربط بین معنی اول و دوم را درمییابد و شیوایی و رسایی بیان شاعر، از این منظر کامالً پیداست. مجاز بکاررفته در  

 ارد به عالقۀ کلیت و جزئیت میباشد. شعر زهري در اغلب مو 
گراست. واژگانی چون  هاي محمد زهري، کامالً پیداست که شاعري غم از بسامد استفاده از واژگان کلیدي در سروده 

دهندة اوج خفقان و اختناق موجود در روزگار حیات شاعر  ظلمت، تاریکی، درد، رنج، غصه و مخصوصاً «شب» نشان
حساس و مردمی نتوانسته از کنار آنها بیتفاوت بگذرد. استفاده از واژة «شب»، که تقریباً در  است که این شاعر  

هاي شاعر دیده میشود، غیر از معناي حقیقی، معناي مجازي و حتی نمادین و سمبولیک به خود  سراسر سروده 
ل است که او را شاعري  گرفته و فضاي تاریک و شبگونۀ کشور را به ذهن خواننده تداعی میکند. به همین دلی

وبوي اجتماعی و سیاسی هایی که کامالً رنگاجتماعی ـ سیاسی میدانند و مجموعۀ آثارش سرشار است از سروده 
دارند. نگاه زهري به مقولۀ مرگ، نگاهی شاعرانه و ظریف و زیباست و هیچگاه به مرگ به مفهوم نیستی و نابودي  

 داد مرگ، امید و دوباره زیستن و تولدي دیگر موج میزند. ننگریسته است. به عقیدة او، در پسِ رخ
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اي است که کامالً  اصطالحات عرفانی نیز در شعر زهري بسیار دیده میشود. بویژه مجموعۀ «پیر ما گفت» مجموعه  
تردید میتوان گفت  دیده میشود و بی  وبوي عرفانی دارد. اصطالحات و مفاهیم عرفانی در سراسر این مجموعهرنگ

نها شاعري که بعد از سهراب سپهري، در دورة معاصر به عرفان و حال و هواي عرفانی عنایت داشته، محمد زهري  ت
است. بکارگیري اصطالحات و مفاهیمی چون «چله»، «پیر»، «خانقاه»، «سالک» و بسیاري از این قبیل واژگان،  

ه زهري شاعري عارف است. همچنین اعتقاد  تفکر عرفانی این شاعر عالیقدر را نشان میدهد ولی نمیتوان گفت ک
از باورهاي فکري اوست و اشعار عاشقانه و رمانتیک نیز در  به قضا و قدر و نقش آن در سرنوشت انسان، یکی 

 هاي شاعر بچشم میخورد.  سروده 
 

 نویسندگان   مشارکت
  شده  استخراج  کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان   دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این

خانم سرکار  .  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح   و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر احمد ذاکري.  است
سرکار  .  اندداشته   نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  سمائه دلیرکوهی

  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  دکتر ماه نظري و آقاي دکتر علی محمد موذنیخانم  
  پژوهشگر   چهار  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور   نقش
 . است  بوده

 قدردانی   و تشکر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  کرج
 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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