
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  1نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر

  )233-250(ص
  3، محمد علی شفائی(علی آبان)(نویسنده مسئول)2مظاهر مصفّا

  23/10/1392تاریخ دریافت مقاله:
  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  
  چکیده

ي قابل توجه و اعتناست که تا به امروز به صورت موضوعی هاهشعر شاعران دانشگاهی از جمله سرود
دو نسل اول و دوم به نسل سوم شاعران دانشگاه  ۀبه آن پرداخته نشده است.این مقاله که در ادام

 هاهشعري شاعران این نسل همراه با نمون ةاختصاص دارد،ضمن معرفی شخصیت،فکر، زبان و جوهر
و دالیل کافی نشان داده است که شعر نسل دانشگاهیان نه تنها نسبت به شعر دیگران عقب نمانده 

  است  بلکه برخی از آنها، چند قدم پیشتر از دیگران قرار دارند.
نسل سوم با تغییر جهت ناگهانی در زبان و نگاه و محتوا نسبت به دو نسل قبل از خود، همگام با 

یی در شعر زدند که هم خود ماندگار در حرکتهامدرن در جهان دست به  ةرتحوالت و تغییرات دو
  تاریخ خواهند بود و هم تأثیر فراوان بر دیگر شاعران داشته و دارند.

، با بسیاري از شاعران  نسل سوم چه آیدمینگارنده که خود از شاعران نسل سوم دانشگاهی به شمار 
آنها اشراف دقیق و عینی داشته است و کامالً بر آثار  ۀمطالع، آشنایی و آنهااز لحاظ آثار و چه خود 

قیصر امین شناخت کامل از آنهاست.شاعرانی چون: ۀها و بررسیها نتیجدارد. به همین جهت تئوری
محمدرضا ترکی حسینی، حسن دلبري، امید مجد،صابر امامی،محمد رضا روزبه،پور،سید حسن 

  ،حمیرا زمردیان و....
  ر معاصر،شاعران دانشگاهی،نقد ادبی.شع کلمات کلیدي:

  

                                                 
  پیشین همین مجله به چاپ رسید و این مقاله مربوط به نسل سوم است. دانشگاهی در شمارةو دوم شاعران نسل اول  ١ 
  دکتر مظاهر مصفّا  استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران ٢ 
ان ایات تهران، ایران، مقاله برگرفته از پدکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیق دانشجوي دورة ٣ 

  است.»شاعران دانشگاهی « ري با عنوان دکت نامۀ
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  مقدمه
موضوع شاعران دانشگاهی که تا امروز با این وسعت و نگاه پرداخته نشده است؛ میتواند یک نگاه تازه 
و بکر به شمار برود. این مقاله به ادامۀ دو نسل اول میپردازد که در همین مجلۀ وزین به چاپ رسید 

  شگاهی دارد.و اختصاص به نسل سوم شاعران دان
نسل سوم حدود پنجاه سال پس از نسل اول ظهور کرد که همراه با شباهتها و اختالفهایی توانست 

  راه جدیدتري را در زبان، شکل و محتوا رقم بزند.
اصلیترین شباهتهاي نسل اول و سوم، ابتدا ظهور آنها پس از یک انقالب است. نسل اول پس از انقالب 

ز انقالب اسالمی و سپس احترام به سنّت و قالبهاي سنّتی از وجوه اشتراك مشروطه و نسل سوم پس ا
  .آیدمیآنها به شمار 

اما نسل سوم با تفاوتهاي آشکار نسبت به دو نسل پیشین توانستند از چهارچوب و متدهاي پذیرفته 
ز لگوي آنها نیحتّی ا شدة دانشگاهی پا فراتر بگذارند و در مواردي با شاعران غیر دانشگاهی همسو و

  بشوند.
فاصله گرفتن از قالب قصیده، استقبال از قالب سپید، توجه به موضوعات نوپدید مثل جنگ، دفاع، 
شهادت، عاشورا، مذهب و دین و اقشار گوناگون جامعه از اصلیترین تفاوتهاي این نسل نسبت به دو 

  نسل قبل از خود است.
عی و ادبی اتفاق افتاد، در پی خود دو شاخصۀ زبانی و این رویکرد که در پی عوامل تاریخی و اجتما

محتوایی را به همراه داشت. از نظر زبان، سادگی و توجه به زبان کوچه و بازار و از نظر محتوا، مفاهیم 
هاي مهم شعر این نسل است که هرچه از تب و تاب اولیۀ انقالب و جنگ انقالبی و دینی شاخصه

تر و پسندانه کمتر میشود و جاي خود را به زبانی پختهسادگی عوامفاصله میگیرند، شعارزدگی و 
  .میدهدتري هنریتر و مفاهیم گسترده

تر از قیود مورد احترام شعر سنّتی فاصله میگیرند و ثانیاً در مجموع نسل سوم دانشگاه، اوالً آسوده
ر این سان دارند. و نکتۀ دیگبینی و نگرش خود، نسبت به ادبیات و جهان و انسعی بر تغییر نوع جهان

که در نسل سوم تشتّت آرا و اشعار شاعران نسبت به دو نسل پیشین بسیار بیشتر است. در این نسل 
میتوان از نظر زبانی و فکري و ساختاري شاعران را حتّی به چند گروه تقسیم کرد که در معرفی 

پور، سید حسن حسینی، قیصر امیناجمالی  آنها در این مقاله شاهد خواهید بود. شاعرانی چون 
حسن دلبري، امید مجد، صابر امامی، محمدرضا ترکی، بهزاد خواجات، حمیرا زمردیان، محمدحسین 

  محمدي و ...
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  )1338 -1386پور(قیصر امین
هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در همان در گتوند دزفول زاده شد. پس از اتمام دوره 1338او سال 

منطقه در رشتۀ دامپزشکی دانشگاه تهران ادامۀ تحصیل داد. اما پس از یک سال از این رشته انصراف 
تهران » وزة هنريح« بویژهکم وارد انجمنهاي ادبی شناسی ادامۀ تحصیل داد و کمو در رشتۀ جامعه

شد. تحصیالت دانشگاهی خود را در رشتۀ ادبیات دورة دکتري در دانشگاه تهران ادامه داد و در 
  ) در تهران درگذشت.1386دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران مشغول تدریس شد و نهایتاً هشتم آبان(
دهم، مثل چشمه مثل رود،  مجموعه آثار شعري او عبارتند از: در کوچۀ آفتاب، تنفّس صبح، ظهر روز

  هاي ناگهان، گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق.آینه
  هاي شعري قیصرشاخصه

 شکل و قالب -
  پور در قالبهاي گوناگون شعر سرود. غزل، دوبیتی، رباعی، نیمایی، سپید، مثنوي.امین

هاي قالبهاي متنوع برد. اما سرودهاز اشعار او در این قالبها میتوان پی به مهارت و تسلّط او بر شعر و 
او در قالبهاي غزل، دوبیتی، سپید و نیمایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. شاعر با تأثیر از طبع لطیف 

اندیش است. تا آنجا که این ویژگی در رباعیات و خود که قرابت زیادي با غزل دارد، غزل ۀو مهربانان
اگهان، هاي نو سپید او آشکار است. کتابهاي تنفّس صبح، آینهها و حتّی در شعرهاي نیمایی دوبیتی

گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق که از مهمترین آثار شعري او هستند، بیشترین شعرهاي 
مجموعۀ دوبیتی و رباعی است. اما گرایش » در کوچۀ آفتاب«آنها در قالب غزل است و تنها یک کتاب 

و سپید از اواخر دهۀ هفتاد حائز اهمیت است تا آنجا که دغدغۀ او در دهۀ آخر او به دو قالب نیمایی 
  عمر عموماً در این دو قالب به نمایش گذاشته شد.

 زبان -
  وار چنین است:زبان قیصر چند ویژگی دارد که خالصه

المت سسادگی، حسی، توجه به اصطکاك و زبان روز، تکیه به زبان گذشتۀ شعر فارسی، ترکیبات نو و 
  زبان در نحو و لحن و بیان.

ك به صورت مشتر» دستور زبان عشق«اشعار قیصر از اولین مجموعۀ، تنفّس صبح، تا آخرین مجموعه 
از ویژگیهاي ذکر شده برخوردار است؛ با این تفاوت که در اوایل مثل دیگر شاعران آن دوره زبان او 

رفته رفته که نگاه او در پرداخت موضوعات متنوع گویی نیز به دور نیست اما از شعارزدگی و مستقیم
  وسیعتر میشود، از شعار خارج شده به سمت شعر سوق پیدا میکند.
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ها و اصطالحاتی است که ریشه گیري از واژهاز ویژگی مشترك زبانی در تمام دوران شاعري او، بهره
ژگان سمبلیک و اجتماعی در اعتقادات دینی و مذهبی شاعر دارند. تلفیق این دست واژگان با وا

میتواند در آثار او به عنوان یک شاخصۀ مهم زبانی و سبکی محسوب بشود. در مجموع زبان قیصر، 
  زبانی آرام، تلفیقی، تا حدودي سمبلیک همراه با نمک زبان گذشته و امروز و سالم و کم عیب است.

 محتوا و اندیشه -
ره باید اشاره کرد. دورة اول که شاعر ناقل و حامل براي شناخت دورنمایۀ آثار قیصر حداقل به دو دو

آور دردهاي خود و جامعه است. از نظر پیام انقالب و جنگ است و دورة دوم که شاعر ترجمان و پیام
پور میتوان به چهار نگاه دست پیدا کرد که عبارتند از: بار حماسی، درام، نگارنده در مجموعه آثار امین

دورة اول او که مرتبط با پایداري و جنگ و حفظ ارزشهاي وطن و دین است،  اجتماعی و فردي. اشعار
پور از حس تهاجمی و تأکید بر پایداري درونمایه و لحن حماسی میگیرد. در اواخر همین دوره، امین

و دشمن ستیزي فاصله میگیرد و نگاهی تلفیقی از دردهاي جامعه و جنگ و اندوه شاعرانۀ خود پیدا 
  اصطالحاً شعرهایش ویژگی درام به خود میگیرد.کند که می

رنگ  نیمایی و سپید بویژهپس از این دوره مقارن با پایان یافتن جنگ، اشعار او در قالبهاي گوناگون 
اجتماعی میگیرد و دردهاي مردم و جامعه جاي آن شعارهاي نسبتاً احساسی اولیه مینشیند و در 

  که نمایندة انسانهاي جهان محسوب میشود، حرف میزند. نهایت اواخر عمر کوتاهش از مِن فردي
با این وجود اندیشه و محتواي اشعار قیصر یک سیر تکاملی پیدا میکند که نهایتاً به انسان در معنی 

  عام و جهانی ختم میشود.
 دید تازه و نوآوري -

ه حرکتهاي تازنسل سوم، نسبت به تمامی شاعران قبل از خود چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی با 
اي با توجه به موضوعات اي با پذیرش زبان کاربردي در جامعه، عدهدر دنیاي ادبیات همسو شدند. عده

تازه، برخی با استقبال از شکل و فرم بیرونی کم سابقه در شعر و برخی با پذیرش همۀ این موارد، 
  اي را در وادي شعر خود رقم زدند.جریان متفاوت و تازه

ي قیصر در دو مؤلفه قابل ذکر است که او را با دیگر شاعران دانشگاهی دورة خود متمایز اگوییهتازه
تر نتیهاي سها با واژهترین و قابل دسترسترین واژهمیکند. اول زبان آرام و عاطفی که تلفیقی از ساده

واقعیتر  پویاتر وپور با یک نگاه و دوم، پرورش و احیاي قالب نیمایی که بعد از شفیعی کدکنی، امین
به جامعه و جنگ و اعتراض، آن را تا پایان عمر خود ادامه داد؛ این توجه و عنایت به قالب نیمایی با 
یک نگاه و زبان واقعیتر و ملموستر میتواند از تازگیها و نوآوریهاي او محسوب شود که در دیگر شاعران 

  دیده نمیشود.
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  )1335-1383سید حسین حسینی(
در تهران به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم طبیعی، رشتۀ تغذیه را در دانشگاه ادامه داد.  1335فروردین 

اما کارشناسی ارشد و دکتري خود را در رشتۀ ادبیات فارسی گرفت. به زبانهاي عربی، انگلیسی و 
گاه شپیشوا و استاد مدعو در دان –ترکی  نسبتاً تسلط داشت. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ورامین 

  اي دیگر او کنار تدریس و شاعري بود.الزهرا نیز بود. ترجمه و تحقیق از کارهاي حرفه
  پور با ایست قلبی درگذشت.مانند قیصر امین 1383نهایتاً در فروردین 

آثار شعري او عبارتند از: همصدا با حلق اسماعیل، گنجشک و جبرئیل، نوشداروي طرح ژنریک، در 
  گردباد.ملکوت سکوت، سفرنامۀ 

  ي شعري حسینیهاهشاخص
 شکل و قالب -الف 

حسینی نیز از شاعرانی است که در قالبهاي غزل، مثنوي، رباعی، دوبیتی، سپید و کوتاه شعر گفت. 
 هاياولین مجموعه شعر او همصدا با حلق اسماعیل، شامل غزل، مثنوي، رباعی و سپید است. مجموعه

سکوت و نوشداروي طرح ژنریک در قالب سپید و شعر گنجشک و جبرئیل و همچنین در ملکوت 
  کوتاه و سفرنامۀ گردباد نیز دربرگیرندة غزل، مثنوي، رباعی و دوبیتی است.

آنچه که باید در شکل و قالب اشعار حسینی گفت، علقۀ درونی او به قالبهاي سنّتی و همگامی با شعر 
  میزند و هم شاعران هم عصر خود.نوپدید آزاد است که او را هم به شاعران پیشین پیوند 

 زبان حسینی -ب 
دو شاخۀ سنّتی و آزاد، زبان او نیز بیشتر دو بحث  بویژهدر پی قالبهاي گوناگون در اشعار حسینی 

  جداگانه دارد.
در قالبهاي سنّتی مثل غزل، مثنوي، دوبیتی و رباعی رویکرد شاعر به زبان گذشته مخصوصاً عراقی و 

اند؛ سید حسن را بعد جاللی و قیصر را بعد شاعر را مراعات نظیر هم دانستههندي است. این دو 
تر و اند که این ویژگی در زبان شعري آنها نیز آشکار است. زبان حسینی کمی ادیبانهجمالی نام داده

  فخیمتر و حتّی خشنتر است در حالی که زبان قیصر خالف این ویژگیهاست.
د و یرمیگاشعار سنّتی، تالش چندانی براي نوسازي در بافت زبانی صورت ن بویژهدر زبان حسینی 

  زبان آکادمیک و دانشگاهی بر آن سایه انداخته است.
 هایی از برخورد شاعرانی چوناما در قالبهاي سپید که زبان شاعر متأثر از زبان دانشگاهی است، نشانه

  افتد.در نوع بیان و لحن اتفاق می شاملو و قیصر با زبان، در آن دیده میشود که اغلب
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 ها و ترکیبات دینی و مذهبیاز دیگر ویژگیهاي زبانی سیدحسن مثل قیصر، بسامد قابل توجه واژه
  .شودمیاست. این شاخصه هم به اعتقادات فردي شاعر و هم به بستر تاریخی و دینی روزگار او مربوط 

 محتوا و اندیشه -ج 
نی رنگ دینی و مذهبی دارد؛ ولی شاعر زیرکانه و آگاهانه آنها را در هاي حسیبنمایۀ تمامی سروده
  کار میگیرد.ی، اجتماعی، عاطفی و عاشورایی بانتقال حرفهاي انقالب

 -3اجتماعی و عاطفی؛  -2انقالبی؛  -1محتواي اشعار حسینی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: 
تر است. اشعار دورة اول او عموماً با نگاه بر جنگ، آیینی. که در این ایمان سهم اجتماعی و عاطفی کم

دفاع و شهادت است. رباعیهاي او که در توصیف شهدا و رزمندگان سروده شده براي اهالی ادبیات 
ویژه در کتاب سفرنامۀ گردباد(پس از برخی از غزلیات و مثنویهاي او بهنوز آشنا و ورد زبان است. 

ري کرد) درونمایۀ تغزلی و اجتماعی دارند که در اوج عاطفه و آوپور جمعمرگ شاعر،  قیصر امین
  گوید.تغزل، از تیرگیهاي زندگی فردي و اجتماعی نیز سخن می

اما چهرة حسینی بعد از موسوي گرمارودي و طاهره صفارزاده در اشعار آیینی متمایزتر و منحصرتر 
به امام حسین(ع) و یاران نزدیکترش او کامالً عاشورایی است و » گنجشک و جبرئیل«است. مجموعۀ 

  میپردازد، معرّف نگاه عاشورایی شاعر و شعر آیینی عصر حاضر است.
هاي فردي و دغهطور خالصه دورنمایۀ اشعار حسینی شهادت، جنگ، رزمندگان، عرفان، دین، دغب

  ویژه عاشورایی است.شخصیتهاي دینی ب
 دید تازه و نوآوري -د 

اند. ر این است که نام قیصر و سیدحسن بزرگتر از شعرهایشان جلوه داده شدهاي را نظر بمعموالً عده
هاي مبلّغ در بزرگنمایی جهت منسوب داشتن برخی براي یک اما از نظر نگارنده، گذشته از رسانه

دورة حکومتی و تاریخی، این دو شاعر مسلّماً ظرفیت بزرگ شدن را در خود داشتند. شاعرانی دیگر 
ها به نفع آنها گفتند و حتّی خود تریبون رسانه در اختیار داشتند ولی چند پلّه دند و رسانهبا آنها بو

اند. اما این دو شاعر به دلیل ارزشهاي فکري و زبانی و همچنین مطالعات و تدریس فروتر جاي گرفته
  ادبیات فارسی در دانشگاه توانستند از دیگران سبقت بگیرند.

وله قابل ذکر است. اول استفاده از زبان طنز اجتماعی در متن اشعار جدي نوآوري حسینی در دو مق
ت آن مایۀ فراس«خود که قبل از او در میان شاعران دانشگاهی با این ظرافت و لطافت اتفاق نیفتاد. 

). اما تازگی قابل 10(سفرنامۀ گردباد، ص » دانی و حاضرجوابی و ... درك و دریافتو ذکاوت، نکته
و مورد اشارة صاحبنظران، سرودن اشعار آیینی در قالب سپید با یک مجموعۀ کامل توسط توجه 

  حسینی است.



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٣٩/ نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر 

 

در بین شاعران دانشگاهی چه قبل و چه پس از او چنین اتفاقی نیفتاد و همین سروده با این شکل و 
ی نام نبا سی شعر سپید آئی» گنجشک و جبرئیل«کتاب "محتوا نوآوري براي شاعر به حساب میشود.

(ویژه نامۀ سید حسن "سید حسن را به عنوان پایه گذار شعر عاشورایی در قالب سپید معرفی کرد
  ).34حسینی، ص 

  )1341-صابر امامی (      
در کراب مرند به دنیا آمد. پس از طی مراحل تحصیالت در علوم گوناگون مثل سینما، ادبیات، نمایش 

رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز اخذ کرد و هم اکنون و علوم حوزوي، مدرك دکتري خود را در 
  عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران است.

ي کوچک حوض، بر سنگفرش یاد، پرندگان هاهو گیسوان، دایر هاهآثار شعري او عبارتند از: شان
  ي دور و نزدیک و اینجا کسی نمیمیرد.هاهاساطیر، آیین
  ي شعري امامیهاهشاخص
  شعريقالب 

ي گوناگون سنتی مثل غزل، مثنوي و رباعی طبع آزمایی کرد اما او را باید شاعر قالبهاصابر امامی در 
  قالب آزاد و نیمایی دانست.

هرچند امامی در نقد و تحقیق و داستان آثار قابل توجهی نوشت، اما در محافل ادبی و حتّی دانشگاهی 
  به عنوان یک شاعر آزادسرا شناخته میشود.

ي امامی، نیمایی است که کارهاي قابل توجهی در این قالب به هاهقالب دیگر قابل توجه در سرود
  صورت منظومه ارائه داده است.

  زبان
یش در هر قالبی، خواه و ناخواه از زبان گذشتۀ شعري ایران مدد می هاهصابر امامی در تمام سرود

بر متون کهن فارسی به صورت خودکار چون  جوید که این گرایش در پی تدریس ایشان در دانشگاه
  افتد.دیگر شاعران دانشگاهی اتفاق می

ي گوناگون و اشعار گوناگون چه در قالب نیمایی و چه آزاد یک هاهزبان شعر این شاعر در مجموع
در  همان است که» یوسف«هاي زبانی او به طور مثال در شعر بلند زبان میانه و تلفیقی است. مؤلفه

ك زبان ۀیضیۀ امام و دیگر آثارش. این وحدت زبانی در درجۀ اول میتواند بیانگر رسیدن شاعر بشعر ف
  منحصر به خود و حتّی کمال زبانی باشد.

 محتوا و اندیشه -
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ت و همین امر، خود، میتواند محتوا و اندیشۀ او را در هسصابر امامی درس خواندة حوزة علمیه نیز 
اشعار تا حد چشمگیري آشکار کند. اما با این وجود او درس خواندة دانشگاه در رشتۀ هنر و سینما 

. محتواي آثارش اگر هم بعد معنوي و دینی و آیینی و انقالبی داشته باشد، مسلّماً با میباشدنیز 
  تر به جامعه و هستی و شعائر دینی و انقالبی مینگرد.روشنفکرانهتر و دوربین نگاه متفاوت

نگارنده که خود آثار زیادي از امامی را چه در خلوت و چه در جلوت شنیده و خوانده، زیرساخت 
اشعار او را معنوي و دینی و روساخت اغلب آنها را عینیات اجتماعی و زندگی جاري انسانها دیده 

  است.
  آثار امامی معنویت، دین، انقالب، جامعه و اخالق است. در مجموع محتواي 

 دید تازه و نوآوري -
در کارنامۀ شعري صابر امامی سواي مضمون و زبان، سه مقوله موجب تمایز و تازگی اشعار او نسبت 

هاي کارگیري قالب نیمایی به شکل منظومهدانشگاهی نسل سوم است؛ اول، ب به دیگران و شاعران
با موضوعی واحد که بین دیگران اتفاق نیفتاده و دوم ترکیب ویژگیهاي نیمایی و سپید  بلند و روایی

شعر «هاي بلند با شکل امروزي که به نوعی که شعر نه بی وزن است و نه موزون مطلق. سوم: منظومه
  محسوب میشوند.» قصه

  )1347-حسن دلبري(          
توابع شهرستان سبزوار متولد شد. وي پس از طی ) در روستاي دلبر از 1348حسن دلبري سال (

تحصیالت مقدماتی و عالیه در دانشگاه و اخذ درجۀ دکتري، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواري 
شد. وي هم اکنون ساکن سبزوار است و کنار تحصیل و پژوهش به فعالیتهاي هنري و در رأس آنها 

  به شعر میپردازد.
چشمان من جنون تماشا «ی و پژوهشی، تاکنون سه مجموعه شعر به نامهاي دلبري عالوه بر آثار علم

  را به دست چاپ سپرده است.» ي عشق و دو گام مانده به همهاهپس لرز« ،»گرفته اند
  ي شعري دلبريهاهشاخص
  شکل و قالب -

وي در قالبهاي گوناگون شعري طبع خود را آزمود و هم در قالبهاي کالسیک و هم غیر کالسیک 
غزل و مثنوي در شعرهاي او بسامد بیشتري  بویژهاحب اثر است؛ اما از این میان قالبهاي کالسیک و ص

. این تنوع قالب در مورد اندشدهاي واقع مثنویهاي او مورد استقبال ویژه-دارند و در این بین، غزل
  و هر دفتر منحصر به قالبی خاص نیست. میکندتمام دفاتر شعري وي مصداق 

  زبان -
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کباره کنار بگذارد و به اصطالح از زبان ۀحوزة زبان بدوي این که پشتوانۀ غنی شعر فارسی را ب در
  د.میگیرکار هاي زبانی عصر خود را در شعر بهمعیار فاصله بگیرد، مؤلف

رین ا تلفیقی است، این شاخصه اصلیتۀزبان دلبري در اشعار با دو نگاه به گذشته و حال یک زبان میان
ی شاعران دانشگاهی از نسل اول تا سوم در قالبهاي سنتی به شمار میرود که این شاعر شاخصۀ زبان

  خراسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ترکیبات  و هاهدلبري بستر زبانی خود را بر ترکیب و نحو خراسانی ایجاد میکند اما با بهره گیري از واژ

م د و همیگیرعاطفه، هم از خراسانی زدگی فاصله سادگی بیان با آمیزش لحن حس و  بویژهامروزي 
  فضاي متفاوتی به زبان شعرهایش میدهد.

  چیست در گردش جادویی چشمت که هنوز
ــیقی پیچیــد   نــامــت برســـد  ةتــا بــه موسـ

ــت کـه باز    ــن زاینـدگی رود لـب توسـ   جشـ
  

ــچیــان دور خودش میچرخــد      قـلـم فـرشـ
ــت بنان دور خودش میچرخد    روزگـاري اسـ
ــفهـان بـا هیجـان دور خودش میچرخد      اصـ

  
 و هایش آشکاراین شاخصۀ زبانی یعنی میانۀ استوار و سازگار با ذوق مخاطب ایرانی در همۀ سروده

  ك زبان مشترك و منحصر به شاعر تبدیل شده است.ۀب
در مجموع زبان دلبري یک زبان مالیم، عاطفی و منسجم و متمایل به زبان روز است و با خلق 

ی و هایش را شنیدنهاي متفاوتتر در ساختار کلّی شعر، زبان سرودهترکیبهاي متفاوت و استخدام واژه
  قابل لمس و لذّت کرده است.

 و اندیشهمحتوا  -
شبکۀ مفهومی شعرهاي دلبري تک نگري و تک معنایی نیست. محتواي اشعارش چون قالبهاي متنوع، 

هاي اصلیتر شاعر به حساب داراي گوناگونی و تنوع است. عشق، عرفان، جامعه و آیین و دین دغدغه
  آیند. می

ق درونی به شعائر دین و حسن دلبري از منطقۀ خراسان است و عموماً شاعران خراسان فی نفسه تعلّ
مذهب و باورهاي دینی و آیینی دارند که این رنگ تعلّق در اشعار آنان، همچنین حسن دلبري حتّی 

  هاي عاشقانه و اجتماعی قابل لمس است.در سروده
اما این شاعر در نوع نگرش و محتوا ناخواسته ذهن مخاطب آشنا را به سمت اشعار عاشقانه میکشاند؛ 

  ایی که در فضا و جامعۀ امروز شاعر اتّفاق میافتد و دور از دسترس و ذهن نیست. هعاشقانه
از دیگر ویژگیهاي محتوایی شعر دلبري، نقد و انتقاد حتّی گذرا به پیرامون و واقعیتهاي ناخوشایند 

  جامعه است که گاه با زبانی آمیخته به طنز بیان میشود. 
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ــا  ــی س   ل پیش رفت به ژاپن، دو روز پیشس
ــلــوغــی دلــگــیر توکیو  ــتــه از شـ   دلــخسـ
ــکناس تو    ــاحـب مغـازه گفـت که با اسـ   صـ
ــود        امــا مـرا بـبـخـش در ایـن دوره میشـ

  

ــالهــاي پیش کرد  ــت یــاد خــانــۀ سـ   برگشـ
ــادگیش کرد  ــفــاي دهکــده و ســ   یــاد صـ
ــد طال خریــد   روزي گالب هیچ، کــه می شـ

ــمــا«تنهـا کمی     خریــد» گالب بــه روي شـ
  نشده) (شعرهاي چاپ

  تازگی و نوآوري -
هر شاعري که بتواند از بین این همه شاعران سرفراز آورد و خود را تا حد قابل اعتنا بشناساند، یقیناً 

  حرکتهاي متفاوت و برجستگیهاي قابل توجهی در آثار خود به وجود آورده است.
ا تلفیقی دارد اما نسبت به نسلهاي پیش از خود و همچنین ۀحسن دلبري هرچند زبان و نگرش میان

دورة خود خروجیهایی از هنجار و نرم معمول داشته و دارد.  این خروجیها گاه در انتخاب فضاي 
شاعران «و مثالهاي آن در کتاب  هاهکه نمون افتدمیشعري و گاه در نوع زبان و گاه موضوع اتفاق 

  ده است. به عنوان مثال : در حد نیاز ذکر ش» دانشگاهی
ــیر   ــمشـ ــم شـ ــیده مینویسـ   بعد از تو کشـ

  
ــم محراب  ــتــه مینویسـ ــکسـ   بعــد از تو شـ

   
اي حرکت جدید و تازه است. از تازگیهاي تصویر زبانی و هم سازگار از بعد تناسب و روابط بیناواژه

هاي روستا و نوعی آرمان شهرنگري آن مقابل زندگی شهري است ر او، توجه به پدیدهدیگر در اشعا
اند. ولی بین این همه شاعران که البته قبل از او افرادي چون سهراب و سلمان هراتی و ... توجه داشته

وب سشهر زده، توجه به آرمانهاي روستایی و اصالت از وجه عرفانی می تواند تازگی کارهاي دلبري مح
  شود.

  )1347-بهزاد خواجات (          
خواجات در اهواز به دنیا آمد. با مدرك دکتري ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

  ماهشهر است.
او در شعر، نقد و تحقیق آثاري دارد که چهرة او را بیشتر، اشعارش معرفی کرده است. چند پرنده 

  اروند از در مخفی، بو نوشتن براي شرجی، از آثار شعري او هستند. مانده به مرگ، جمهور، مثل 
  دو اثر در نقد نیز دارد که عبارتند از: منازعه در پیرهن و رمانتیسیسم ایرانی.

  ي شعري خواجاتهاهشاخص
  شکل و قالب -
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ز یرباعی، دوبیتی و غزل ن بویژههایی در قالبهاي متعدد خواجات چون اغلب شاعران ایرانی تجربه
داشته است، اما قالب مورد عالقه و جدي او آزاد یا سپید است. چهار مجموعۀ جدي شعرهاي او در 

  این قالب است.
 زبان -

) تا آخرین 1378زبان در اشعار خواجات از اولین مجموعه، چند پرنده مانده به مرگ( -
رین این مرحله ) مراحلی را پشت سر گذاشته که برجسته ت1392مجموعه، بو نوشتن براي شرجی(

  تر شدن آن است.و پخته هنریتر
هاي سوررئالیستی و عینیتهاي اجتماعی توأمان بهره میبرد. ها از مؤلفهدر کتاب اول او، هرچند سروده

و  هاهاما زبان آن سهل و ملموس است و نشان میدهد که شاعر بیش از آن بخواهد با استخدام واژ
اي دور شعر خود ببافد، بیشتر اهل برقراري ارتباط با مخاطب و اصطالحاً آشتی با ترکیبات پیله
  خواننده است.

به صورت خودخواسته و آگاهانه از انتخاب آشتی » جمهور«این ویژگی در کتاب بعدي خواجات یعنی 
د شاعر، در زبان به با مخاطب به سمت تراشکاري و معماري زبان متمایل میشود و به اصطالح خو

خانه تکانی دست میزند و ویژگیهاي شعر آغاز دهۀ هشتاد را که همان حرکتهاي زبانی است سعی در 
اجراي آن در شعرهایش دارد. این روند، یعنی توجه به زبان و دشوارنویسی و ابهام بیانی در مجموعۀ 

برداشت مفهوم را بر خواننده در  سوم او، مثل اروند از در مخفی، ادامه دارد تا آنجا که خوانش و
اندازد که البته این خصیصه نمیتواند به نفع شعر و خواندگاري و مواردي از اشعار به تأخیر می

  ماندگاري آن باشد.
هرچند به گفتۀ شاعر پایانی است بر دشوار نویسی او، » بو نوشتن براي شرجی« کتاب چهارم شاعر 

  .میشوددر عموم اشعار این کتاب حس گویی اما همچنان رد پاي پیچیده
ي پیشین تلفیق زبان امروز و گذشته هاهاز ویژگیهاي آشکار زبانی این مجموعه و تا حدودي مجموع

  و همچنین تلفیق زبان معیار و محاوره است.
فکر حرام بود/که روح چروك را قی کنم/اشتري بسازم که شما با اتو/و زرتشت با آتش مشکیش/  -

  ).24نتوانست (بو نوشتن براي شرجی ص  نتوانستید،
پاسخ سؤالی دارد که نمیداند چه گونه، از که؟ / که تا من بیایم با ناز بودنم / گاو مش حسن را بجنبانم 

  ).13در شما (همان، ص 
ه هی خالی میش»/ بد پیر همینطور میزنه«خود مصر باشید / با یک ابوالهول شکسته در خود/  اصالً

  ).21/ بد پیر، همینطور (همان، ص خشاب و هی بطري
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ر قیناً برخاسته از فکۀاین ویژگی در سراسر اشعار خواجات به عنوان یک شاخصۀ زبانی حضور دارد ک
  و حس آگاهانه و از پیش تعیین شدة شاعر است.

در مجموع زبان خواجات یک زبان کار شده و از مرحلۀ تجربه گذشته است و نشان میدهد که شاعر 
ش را رها نمیکند بلکه با مدیریت و تالش درصدد ساختن یک زبان استوارتر و متفاوت است. زبان شعر

اما با این همه، ویژگی حسی و شگفتی آفرینی زبان خواجات که موجب ارتباط قویتر و کشش متقابل 
  ي این شاعر چندان پررنگ نیست.هاهبین شعر و مخاطب میشود، در سرود

  محتوا و اندیشه -
اعر دردهاي شخصی و احساسهاي فردي ابتر نیست؛ او نگاه خود را مانند دوربینی گزارشگر خواجات ش

به تمام سطوح جامعه و مردم و تاریخ میچرخاند. عینیات اجتماعی در شعرش فراوان است. میتوان 
یی چون مذهب، تاریخ، معنویت، سیاست موضوع رنگ اجتماعی و درد انسانی را هاهدر کنار نگا

  موضوع در محتوا و فکر او دانست. قویترین
  دید تازه و نوآوري -

شاعران نسل سوم دانشگاهی از قیصر و سیدحسن تا دلبري و مجد و ترکی و امامی، دو وجه اشتراك 
با هم دارند. قالب شعري و دیگر استفاده از ظرفیتهاي تجربه شدة زبان سنتی و خلق فضایی آشنا در 

رین اصلیت–در قالب سپید شعر میگوید  –ان غزل را جز صابر امامی شعر با مخاطب. معموالً این شاعر
 اند، فضاي آفریده در شعرشان با مخاطب نسبتاًقالب شعري خود میدانند و اگر سپید یا نیمایی گفته

  ارتباط راحتتري برقرار میکند.
بهزاد خواجات از شاعران متفاوت نسل سوم دانشگاهی است که چون ضیاء موحد تنها در قالب سپید 

و این یک تازگی بین شاعران دانشگاهی در سه نسل به شمار میرود که البته بحث تازگی  میگویدشعر 
  است نه ارزشی.

دیریاب اوست. هرچند  نکتۀ متفاوت و تازة اشعار خواجات، نوع بیان و لحن و خلق فضاهاي مبهم و
این تأخیر در ارتباط با مخاطب و دیریابی مفاهیم و مقاصد شاعر میتواند عوامل قطع ارتباط خواننده 
و عدم اقبال تدریجی مخاطب را با اشعار او فراهم آورد، اما این ویژگی به صورت عامدانه و آگاهانه در 

  .میشودی به این شدت و غلظت دیده ني او وجود دارد که در دیگر شاعران دانشگاههاهسرود
و نکتۀ دیگر تازگی و تمایز اشعار او نسبت به دیگر شاعران دانشگاهی تلفیق زبان معیار و محاوره در 

ا ۀو خواننده میتواند مثل یک نمایشنام میدهدبعضی اشعار اوست که به شعرهایش رنگ اجرایی 
  داستان آن را اجرا کند.

  ده است.یی از قبل ذکر شهاهنمون
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در مجموع بهزاد خواجات از شاعران قابل اعتناي نسل سوم دانشگاهی است که برخالف تدریس 
آکادمیک در دانشگاه، نه تنها کالسیک زده نیست بلکه با جریانهایی انس بیشتر دارد که در موازات 

طب خود باید ي دانشگاهی قرار نمیگیرد، اما با این همه، خواجات براي از دست ندادن مخاهاهنگا
  روند متفاوتتري نیز براي خود فراهم کند.

  
  )1350-امید مجد (     

دیده به جهان گشود. پس از طی  بروجرد) در 1350سال ( با آنکه خراسانی است ولی در  امید مجد
مراحل تحصیلی و اخذ کارشناسی پتروشیمی از پلی تکنیک تهران به ادبیات روي آورد. در پی این 

نشگاه ین داشناسی ارشد و دکتري ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند و اکنون در همعالقه، کار
  مشغول تدریس است. يرتبۀ دانشیار به عنوان هیأت علمی با

و دیوان اشعاري نیز که  همجد قرآن، نهج البالغه و صحیفۀ سجادیه را به شکل منظوم ترجمه کرد
  شده است.دربرگیرندة قالب غزل است از او چاپ 

  
  ي شعري مجدهاهشاخص
  قالب و شکل اشعار مجد -

امید مجد در دو قالب شعري طبع آزمایی کرد. مثنوي و غزل. کتابهاي ترجمۀ او هر سه در قالب 
  .اندشدهمثنوي است. ترجمۀ قرآن مجد در بحر متقارب و نهج البالغه و صحیفه در بحر رمل سروده 

قالب غزل با وزن و بحرهاي متفاوت که بحر رمل سهم جدي تر دیوان اشعار این مترجم و شاعر در 
  و بیش تري بین غزلهاي او دارد.

در هجده هزار بیت و بار دیگر  1374امید مجد دوبار قرآن را ترجمۀ منظوم کرده است.یکبار در سا
اول  در چهارده هزار بیت که اشعار این دو ترجمه بطور کلی با هم متفاوت است.ترجمۀ1388در سال 

) به چاپ چهلم و در مجموع به سیصد و بیست هزار نسخه رسید که 1388این منظومه تا سال (
تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است  1389ترجمۀ دوم نیز از سال درخور توجه و تحسین است. 

  در تیراژ سی هزار نسخه.
 1392)چاپ اول آن صورت گرفت که تا سال  1379)سروده و ( 1378ترجمۀ نهج البالغۀ مجد سال( 

  به چاپ دهم و بالغ بر پنجاه هزار تیراژ رسید. تعداد ابیات این اثر چهارده هزار بیت است. 
) به چاپ چهاردهم رسید که در مجموع 1392)سروده و سال(  1384ترجمۀ منظوم صحیفه سال( 

  زار نسخه از آن چاپ شد. تعداد ابیات این اثر پنج هزار بیت است.بیست ه
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) 1386غزل و مجموعاً پنج هزار بیت سال(  212نیز با  "یادگار بهار"با عنوان دیوان غزلیات مجد
  چاپ شد.

  زبان -
زبان امید مجد تکیه بر زبان اصیل شعر فارسی دارد. انتخاب قالبهاي صرفاً مثنوي و غزل به عالوة 

ع مناسبتی و نگاه کالسیک محور شاعر به عنوان استاد ادبیات خواه ناخواه فضا و حال و هواي موضو
زبان را در محدودة زبان تجربه شدة سنّتی حفظ میکند. زبان مجد در بین سه نسل شاعران دانشگاهی 

ه او چون کبیشتر متمایل به نسل اولیها است و این بدان معنا نیست که مجد به زبان امروز نرسیده بل
دیگر استادان هم فکر و هم نظر خود، اعتبار و اسکلت زبان را در شعر، ارزشهاي تثبیت شده در اشعار 

  بزرگان شعر دینی این مرز و بوم میداند.
هاي زبانی، ویژگی مشترك دارند، چه در قواعد جانشینی و چه هاي منظوم مجد از نظر مؤلفهترجمه

  در ساخت واژگانی آن. همنشینی، چه در نحو کالم و چه
  ترجمه و دیوان غزلیات میتوان به اجمال چنین برشمرد: چهارهاي مجد را در ویژگیهاي زبانی سروده

ها که این ویژگی در ترجمه بویژهسادگی در بیان به منظور انتقال معنا  -2تکیه بر زبان گذشته  -1
ي ملموس و هاهاستفاده از واژ -4. دوري از ساخت ترکیبات - 3متأثر از زبان سبک خراسانی است.

 -6هاي حسی و عاطفی که در سبک عراقی کارکرد فراوان دارند(در غزلیات شاعر). واژه -5آشنا. 
استفاده از ویژگیهاي زبانی آرکائیک که شاعر جهت حفظ معنا و امانتداري، هرچند ناگزیر اما موفق 

ر مجد، ویژگیهاي اشاره شده بدون توضیح کامالً مشهود از آنها بهره میبرد. با چند نمونۀ کوتاه از اشعا
  است.

ــا ســـــالم     ــم ــن ــی و آل او ب ــب ــر ن   ب
ــکــار    ــت نزدت آشـ   اي کــه اخـبــار اســ

ــار      ــث ــت ن ــم ــی و آل او رح ــب ــر ن   ب
ــار کــن  ــا مــا ی   بــخشــــش خــود را تــو ب

  

ــخــش احــتــرام   ــه مــا ب   در جــوار خــود ب
ــت از تو هیچ کــار        هـیـچ پـنـهــان نیســ

ــار مــیــنــمــا   ، مــا را مــگــردان شــــرمســ
ــن     ــار ک ــی ــخشــــش اغ ــاز از ب ــی ــی ن   ب

  )31(ترجمۀ صحیفه سجادیه،ص
ــمــنــی  ــا مــن کــنــون دشــ ــد ب   چــو داری
  وگـــرنـــه بـــیـــایـــد عـــذابـــی فـــرود 
ــوز    ــه هــن ــت ــذشــ ــی گ ــان ــدت زم ــه م   ن
ــی        ز یــزدان بــخــواهــیــد آمــرزشـــ

  

  مـــبـــادا نـــمـــائـــیـــد اهـــریـــمـــنـــی 
ــالح و نوح و هودهمــان ــان کــه بر صــ   ســ

ــوز     ــه سـ   کــه بـر لـوطـیــان قهري آمــد ب
ــزشــــی       ــغ ــر ل ــه ز ه ــوب ــد ت ــی ــائ ــم   ن

  )233(ترجمۀ قرآن، ص 
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  دختري دارم که از جان دوستتر میدارمش
  چون ز من گردد جدا در سینه دارم اضطراب
  چون که میخندد بدانم معدن شکر کجاست

  بایی و پاکی کسی مانند اونیست در زی
  

  گرچه گاهی ناخوداگاهانه می آزارمش
  گرچه با دست دعا، دست خدا بسپارمش
  چون بگرید، دور از او اشکی زجان میبارمش

  همردیف قدسیان عرش میپندارمش 
  )138ص  یات،غزل یوان(د

مطالعه و شناخت زبان تجربه شدة گذشته است و  کوتاه اینکه زبان مجد زبانی سالم و برآمده از
مخاطب براي ارتباط با آن دچار هیچ زحمتی نمیشود، اما با این همه براساس این زبان از نظر سبک 

ك ۀشناسی به دلیل عدم شناسنامۀ زمانی در کارکرد واژگانی و نحوي و فضاسازي نمیتوان آن را ب
  دوره خاص انتساب کرد.

  فکر و محتوا -
اي با شناخت امید مجد و آثارش به آسانی پی میبرد که او داراي چه دیدگاه و فکري خوانندههر  

است. ترجمۀ سه اثر دینی و معنوي نه از سر تکلیف و اجبار بلکه صرفاً در پی علقه و تعلّق درونی و 
مدد  اعر بهاعتقادي جز از فکر و نگاه معنویتگرا و دینمدار مجد حکایت نمیکند. حتّی غزلهاي این ش
اي هدرونمای ،نیروي معنوي نهفته در جان و کالم او همچنین رویکردي به سبک عراقی و عشق و عرفان

  معنوي و انسانی دارد.
از بین شاعران دانشگاهی از نسل اول تا نسل سوم، یکی از مهمترین نقطۀ تمایز او از نظر محتوا، 

  اوست.ي هاهنگري در سرودتوجه و بسامد باالي دین
چه در ترجمۀ قرآن کریم با درونمایۀ معنوي و عرفانی و انسانی و تاریخی و تمثیلی و چه در ترجمۀ 
نهج البالغه با محتواي ارزشی و دینی و ارشادي و عرفانی و چه صحیفه با موضوعات عرفانی و انسانی 

همگی، داللت بر آن و عبادي و چه در غزلیات با موضوع اختیاري شاعر یعنی عشق، عرفان، انسان، 
  دارند که آثار امید مجد با این محتواهاي ارزشی و متعالی بیانگر متعالی اندیشی شاعر نیز هستند.

ناگفته نماند، امید مجد را نباید صرفاً شاعر موضوعات مناسبتی دانست، چرا که او در غزلیات خود 
نگاه شاعران و عارفان گذشتۀ ادبیات  نگاهی متفاوت به جهان هستی دارد؛ هرچند این نگاه دنباله رِو

ي عقلی، قلبی و انسانی در شعرها که ریشه در عشق و هاه، اما حلّ خواستآیدمیفارسی به شمار 
که مجد با یک دستگاه فکري اختیاري براساس عشق و عرفان به دنیا  میکندعرفان شاعر دارند، بیان 

  د.هرچند او را از این نگاه بپرهیزانن میکندنگاه 
ــر خامی ک   ــحم از سـ   نهاهطعنـه زنـد ناصـ

  
ــر پنــد ادیبــان نیوش  ــق رهــا کن پسـ   عشـ

  )139(دیوان غزلیات، ص 
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  تازگی و دید تازه -
امید مجد بعد از تفسیر منظوم قرآن توسط صفی علیشاه حدود دویست سال قبل، اولین کسی است 

  پنجاهبا تیراژ نهایی سیصد و  . ترجمۀ منظومی که به چاپ چهل و ششم1قرآن را منظوم کرد که
، ناظم باشد نه شاعر. از نظر هاترجمه ه شاید از نظر برخی مجد در اینرسید؛ اما با این هم نسخههزار 

ینویسد، حتّی اي منگارنده که خود شاعر نسل سوم و حداقل دو دهه در کار نقد شعر و ادبیات حرفه
اگر مجد را بر فرض احتمال در این سه اثر ناظم هم برشمریم، باز از ارزش او و کارهاي او کاسته 

هاي مورد نظر، او شاعرانگی کالم را به کمال نیز میرساند. نمیشود، هرچند در بسیاري موارد در ترجمه
ید مندند، امه، مجاز، کنایه و... بهرهنهج البالغه و صحیفه که هر دو از ابزار ادبی مثل تشبیه، استعار

  مجد سعی بر رعایت و بیان این موارد نیز داشته است و شعریت کالم را نادیده نگرفته است.
کتاب مقدسی چون قرآن که  بویژهنکتۀ مهم در چنین موارد ،این است که رعایت امانت و سخن 

رسوخ کند، کاري  است شگرف و در عین اصلی ترین ابزار شعري نیز نباید در ترجمه نفوذ و » تخیل«
ارا و توان بلکه قدرت مواجهه با این خطر را ندارد. امید مجد خطر ه یحال خطري بزرگ که هرکسی ن

کرد و سربلند نیز بیرون آمد که البته با توجه به نوع و جنس کار، مسلّماً قدرت شعري و لوازم شعري 
نباید از این سه اثر متوقّع بود. اما این آثار در نوع خود را در حد کمال و خواستۀ شاعران و منتقدان 

قابل تقدیر و اعتنا هستند و نگارنده اگربخواهد تازگی و دید تازة امید مجد را جستجو کند، همین 
ترجمۀ منظوم قرآن مجید نه تنها در بین آثار مجد بلکه دیگر شاعران دانشگاهی و غیر  بویژهسه اثر 

  وت و قابل تقدیر میداند.آن کاري تازه، متفا
هاي قدیم و تا آنجا که حقیر مطلع است، مجد در ترجمۀ قرآن ابتدا به مطالعۀ دقیق انواع ترجمه

جدید و حتّی اختالف آنها پرداخته و با شناخت کامل دست به این کار زده است و حتّی به صنعت 
 ج البالغه به فنون بیانی و صنایع بدیعیالبته نه از نوع مخلّ توجه داشته است. و در ترجمۀ نه»ایجاز «

  موجود در اصل اثر وفادار بوده است.
  بعد از مجد افراد زیادي به ترجمۀ قرآن روي آوردند که کسی نتوانست موفقیتی به دست آورد.

  2معرفی اجمالی دیگر شاعران نسل سوم
  )1341-محمدرضا ترکی(         -

                                                 
نوان است.بع"ترجمه"است اما منظومۀ امید مجد"تفسیر قرآن"علیشاه چنانکه از نامش پیداستتفسیر صفی منظومۀ 1 

  است.بیت و در ترجمۀ مجد تنها شش بیت  96علیشاه مثال سورة حمد در تفسیر صفی
  به قلم نگارنده آمده است.» شاعران دانشگاه«تفصیل معرفی و بررسی اشعار این شاعران در کتاب . 2



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٤٩/ نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر 

 

او شاعر، نویسنده و محقق و مترجم ادبی است که اکنون در آبادان به دنیا آمد.  1341ترکی سال 
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است.

ترکی ضمن تحقیق و پژوهش، شعر را به عنوان یک هنر برتر جدیتر دنبال کرده است. عموم شعرهاي 
مذهبی و تا حدودي هاي عرفانی و او ضمن موضوع دفاع مقدس، بیان حکایات و داستانها و نکته

غزل و همچنین قالب آزاد شعرهاي قابل توجهی  بویژهتاریخی است. او در قالبهاي گوناگون سنّتی 
  یکی از مجموعه شعرهاي اوست.» خاکستر آیینه«دارد. کتاب شعر 

  )1342-محمدرضا روزبه (        -
 گروه ادبیات فارسی دانشگاهروزبه شاعر، محقق و منتقد ادبی در بروجرد متولّد شد و اکنون دانشیار 

  لرستان است.
. نوآوري و متفاوت گویی در کنار میشودروزبه شاعري خوش ذوق است و چهرة او با غزل شناخته 

احساس لطیف از ویژگیهاي شعري او به شمار میرود و در مجموع اشعار او را میتوان در ردیف سبک 
  ا نئوکالسیک قرار داد.ۀمیان

  )1347-  حمیرا زمرّدیان (     -
زمرّدیان پژوهشگر و شاعر که دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران است، نسبت به دیگر شاعران 
نسل سوم، بین مخاطبان حرفه اي و شاعران روزگار ما، هنوز شناخته شده نیست. علّت این امر عدم 

تحقیقی و تدریس او  حضور او در محافل شعري و یا عدم دسترسی اشعار او در جراید است. کارهاي
در دانشگاه بر آثار شعري او سنگینی میکند. دو دفتر شعري که به چاپ رسانده است نشان میدهد 
که حمیرا زمرّدیان بر شعر و ظرایف آن کامالً آشناست و برخی غزلیات او در پی طبع روان و تصویرهاي 

  نو به چند بار خواندن می ارزد.
  )1345-محمدحسین محمدي (         -

پژوهشگر و نویسنده و دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران است. او نیز چون همسرش، 
  اي در زمینۀ شعر کمتر داشته است.زمرّدیان، در شعر کمتر شناخته شده است که البتّه فعالیت حرفه

می ذوق شعري او را دکتر مصفّا در مقدمۀ دفتر شعر حمیرا زمرّدیان در موازات ذوق همسرش 
ستاید(خلیج پارس چشمم، مقدمه)، اما محمدي به شهادت نگارنده که دوستی دیرینه با او و ذوق و 

هاي قابل اعتنا استعداد او دارد، وجه شعریش را جدي نگرفت که اگر چنین میشد مطمئناً از چهره
  در این نوع ادبی میتوانست باشد.
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  نتیجه
ي هاهمعرفی اجمالی شاعران نسل سوم دانشگاهی از دانشگاآن چه از نظر خوانندگان گذشت، بررسی و 

شاعران نسل سوم با  –برخالف نسل اول و دوم که مربوط به دانشگاه تهران بودند  –کشور است 
ها داشتند و دارند، نشان دارند تغییر چشمگیري که در انتخاب قالب و شکل و زبان و درونمایۀ سروده

که شعر اگر بدون پشتوانۀ فکري و فلسفی و اجتماعی سروده شود، به هنر متعالی ختم نمیگردد. 
  نسانی با ابزار شعر است. امتیاز مهم شاعران دانشگاهی بیان تفکرات و مضمونهاي متعالی و ا

شاعران نسل سوم، نسبت به دو نسل قبل از خود با عنایت به اصالت ادبیات و شعر گذشته و حرمت 
هاي مربوط به خود و مردم عصر خود شدند تا فرزند زمانۀ به پیشینیان، وارد جامعه و زندگی و لحظه

  خویش باشند.
ه در محفلی خاص و آکادمیک زده به حضور و از ویژگی هاي خاص نسل سوم این بوده و هست ک 

اي بین شاعران دانشگاهی و غیردانشگاهی نیست، شعرخوانی خود قیام نمیکنند و نه تنها امروزه فاصله
  نیز هستند. هاهبلکه در محافل گوناگون شعري حضور داشته و مورد احترام و اعتبار جلس

م با چاپ کتابهاي قابل توجه و تأثیرگذار و نسل سو بویژهسخن کوتاه این که شاعران دانشگاهی 
اند که شعر دانشگاهی داراي اعتبار و احترام حضور منتقدانۀ خود در محافل و دنیاي شعر، ثابت کرده

  بوده و دیگر شاعران نیز جهت رشد و تعالی میتوانند از شاعران دانشگاهی بیشتر بیاموزند.
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