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Abstract 

After the constitutional revolution, with the acquaintance of Iranian poets 

with European poems, the titles and names of literary works drew more 

attention than before, so that the poetic titles in the overall structure of the 

contemporary poems took a special position and the poetic title was 

regarded as the abstract of the text. Surveying the poetic titles as a way 

through the text can reveal the type of the attitude, ideology, and  

aesthetical tendencies of the poets. In this research, the poetic titles of one 

of the third movements of the contemporary poems (from the coup to the 

revolution), which is the era of a variety of voices and stabilizing of 

contemporary poems (i.e. religious resistance poetic movement) have been 

investigated. To do so, the titles of all the poem collections of pre-

revolution by Shafi Kadkani, Mousavi Garmaroodi and Tahereh 

Safarzadeh (the most famous poets in this movement) have been studied in 

three approaches (linguistic, literary and thought) from a stylistic point of 

view . In linguistic evaluation and analysis, the poetic titles of these poets 

were classified into four major groups; word formation, compound 

formation, phrase formation and sentence formation. Then statistical and 

comparative analysis were done. In literary level, figures of speech used in 

poetic titles were specified and then studied and analyzed statistically. In 

the level of thought, classifying the five speculative concepts of  poetic 
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titles of these poets was done as individual and romantic, myth and epic, 

nature elements, political and social and religious beliefs. After that, the 

statistical tables of these poetic titles for every one of these poets in the 

above mentioned areas were presented and then the evaluation and analysis 

of the poetic titles of these poets were dealt with from this point of view 

and finally we came to this conclusion that the poetic titles of each one of 

these poets' works have a vertical relationship with the used concepts but 

there is a difference  in the method and the way of selecting the poetic 

titles in this literary movement from linguistic, literary and thought points 

of view. These differences finally led to the creation of stylistic features for 

each one of the poets in this literary movement.  

Key words : Poem title,  Poetic movement of religious resistance, Title 

stylistics. 

 

 
1. Introduction 

Persian poetry has gone through many ups and downs in the 

contemporary era, but in many cases, the influence of the 

manifestations of western civilization is undeniable in it. One of the 

manifestations of this influence can be considered the addition of the 

poetic title which happened after the Constitutional Period. Before this 

time, Persian poems were named based on the rhyme and this could 

not show the content or emotion of the poem. But, the title of poem in 

contemporary literature is a part of poetry and has many aesthetic 

values. "These titles play a role in creating space, understanding the 

meaning of the poem, pointing to the explanation of the theme, 

explaining the thought, emotion and gender of the poet, etc." 

(Dahrami, 2015, 34). In fact, the title of a poem is the window that the 

poet opens to the space of his poem, and with the help of it, the poet 

sends the seetting and the atmosphere in which the reader is going to 

be placed in. Shafiee Kadkani believes that the aesthetics of the titles 

of the books of each period shows the syntactic structure of the poets' 

favorite themes and motifs, and by means of the aesthetics of these 

titles, a poet's mentality can be analyzed without reading the texts 

(Shafiee Kadkani, 2007, 442). 

One of the literary movements that was formed in Persian poetry 

before the victory of the Islamic Revolution and with its revolutionary 

and religious discourse was considered a kind of committed poetry, 

the poetry of religious resistance, and among its prominent figures we 
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can name Shafiee Kadkani, Tahereh Saffarzadeh, and Ali Mousavi 

Garmaroudi. Acknowledging the ideological concerns of the poets of 

this movement, this paper is trying to show that there must be a 

significant relationship between the titles and the texts and the 

ideological beliefs of the poets of this movement. In order to test this 

hypothesis, the poetic titles of these poets up to the victory of the 

Islamic Revolution of Iran were chosen and  studied in three levels of 

language, literature and thought,  in terms of frequency  and statistics, 

to finally determine the quality and features of this poetry movement 

in naming the poems. 

 

 
2. Methodology 

This research, with a descriptive-analytical approach and through 

library research, examines the poetic titles of three prominent figures 

of religious resistance poetry, namely, Shafiee Kadkani, Tahereh 

Saffarzadeh, and Ali Mousavi Garmaroudi.  For this purpose, first, all 

the poetic titles of poems by these poets were extracted from the 

collection of poems written just before the victory of the Islamic 

Revolution of Iran, and then each of these titles was statistically 

examined with a stylistic approach at three levels: linguistic, literary 

and intellectual. To do so, in the linguistic structure, poetic titles were 

divided into four categories: the level of morphology ( simple, 

compound, derivative, complex compound and inflectional words), 

compound construction ( descriptive, additional, and connecting or 

conjunctional compounds.), Sentence construction (sentence) and 

phrase construction (complementary groups). In the literary level, the 

titles were statistically examined regarding the arrays in them, and in 

the intellectual level, the intellectual sources of the titles, including 

five domains (personal and romantic, myths and epics, elements of 

nature, political and social, and  religious beliefs) were investigated. 
 

3.Discussion 

 

3.1. Shafiee Kadkani 

The poetic titles of this poet's works in the linguistic level are mostly 

word construction and compound construction, while paying attention 

to ancient and archaic words has given a special prominence to his 

poetic titles and shows his interest in ancient Persian literature, 
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especially Khorasani style. In the literary level, due to his mastery of 

the concept of literature, he has used a variety of art forms in his 

poetic titles, the most notable of which are 'interesting opening', 

'symbol, implication', and metaphor. Also, in the level of thought, his 

poetic titles  

reveal intellectual diversity, but the dominant aspect of his thought is 

his social face. 

 
3.2 . Tahereh Saffarzadeh 

In the linguistic level, the poet's poetic titles are mostly made up of 

words, and then compound structures, and are generally chosen from 

modern life and concepts. In the literary level, she has firstly used 

'interesting opening', then 'ambiguity' and 'metaphor'. By means of 

these artistic devices, she has  provided a suitable platform for 

hermeneutic reading of her poems. The dominant aspects of the 

intellectual level of his poetic titles are first the socio-political 

concepts and then the religious concepts. In her poetic titles, this poet 

has used less natural, mythical and epic elements. 

 
3.3. Mousavi Garmaroudi 

In the linguistic level, Mousavi Garmaroudi has paid more attention to 

compound structures, which indicates that he is aware of linguistics 

and knows the capacities of the Persian language well. In the literary 

level, like the other two poets of this movement, he has used 

'interesting opening' more. But the difference is that artistic ambiguity 

is not seen in his poetic titles and meaning of the poem is readily 

understood from the title. In the intellectual level, the poet's attention 

has been much given on selecting titles on mostly political and social 

concepts and then on religious concepts, which make him more 

prominent among the poets of this movement. 

 
4. Conclusion 

Studies on the poetic titles of these poets' works revealed that among 

these poets, in linguistics terms, Shafiee Kadkani and Mousavi 

Garmaroudi have paid more attention to the construction of 

compounds. These two poets have achieved the creation of beautiful 

compounds due to their great interest and mastery of ancient Persian 

literature and by using its compounding capacities, they have made 

beautiful compounds. On the other hand, artistic ambiguity in 
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Shafiee's poetic titles is  more eye catching. Saffarzadeh also has her 

own special way of naming her poems by using objective words. 

In the literary level, all the poets of this movement have used more 

'interesting openings', with the difference that this trick in the poetic 

titles of Mousavi Garmaroudi doesn’t have the ambiguity and 

atmosphere of Shafiee' and Tahereh Saffarzadeh's work titles. 

Implication, metaphor, ambiguity and irony are among the other 

aesthetic devices that have a high frequency in the titles of works by 

these poets. Each of these literary works is a multi-meaningful work 

of art, and their extensive use in poetic titles may indicate the closed 

space and the tendency of these poets to cover their speech. 

In the intellectual level, we also see common concepts among the 

works by the poets of this movement. All of these poets have political 

and social concerns, with the difference that Shafiee Kadkani and 

Saffarzadeh, of course in the collection Tanin Dar Delta, Sad-o 

Bazovan, The Fifth Journey, place more emphasis on poetry and 

artistic ambiguity, but Mousavi Garmaroudi has used more clarity in  

poetic titles. All of these poets have used religious concepts in 

expressing their social concerns. Meanwhile, Shafiee Kadkani is more 

prominent than the others in this movement. Both in terms of the 

diversity of concepts and in expressing them, he has made use of a 

wide range of individualities, nature and myth. 

 

Key words : Poetic title,  Religious resistance poem movement, title 

stylistics. 
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 پایداری ادبیاتنشریّۀ 

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398مستان پایيز و ز یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 
 شناختی عناوین شعری جریان شعر مقاومت مذهبیتحلیل سبک

 گرمارودی(و موسوی صفّارزادهکدکنی، طاهره )با تکیه بر اشعار شفیعی
 1محسن ذوالفقاری

  2محسن میرصادقی سالکویه

 

 چکیده

ر از  پيش واسطة آشنایی شاعران ایرانی با شعر اروپایی، عنوان و نام اثر بيشت بعد از مشروطه به

ای  شعری در ساختار کلی شعر معاصر جایگاه ویژهعناوین ای که مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه

یافت و عنوان شعر به نوعی، عصارة متن محسوب گردید. بررسی عنوان شعر به مثابة درگاه ورود 

هد. در این های زیباشناختی شاعران را نشان دبينی و گرایشتواند نوع نگاه، جهانبه متن می

های دورة سوم شعر معاصر )از کودتا تا انقالب( که دورة پژوهش، عناوین شعریِ یکی از جریان

تعدّد صداها و تثبيت شعر  معاصر است؛ یعنی جریان شعر مقاومت مذهبی، مورد بررسی قرار 

کدکنی،  محمّدرضا شفيعی شعرهای قبل از انقالبتمام مجموعهاست؛ به این منظور، عناوین  گرفته

در ترین شاعران این جریان شعری هستند، که از معروفگرمارودی  طاهره صفّارزاده، علی موسوی

است. در  شناختی مورد نقد و تحليل قرار گرفتهسه قلمرو زبانی، ادبی و فکری با رویکردی سبک

، ساخت نقد و تحليل زبانی، عناوین شعری این شاعران به چهار دستة ساخت واژه، ساخت ترکيبی

ای پرداخته شد. در بندی شد و سپس به بررسی آماری و مقایسهعبارت و ساخت جمله  تقسيم

های ادبی استفاده شده در عناوین شعری مشخص گردید و از نظر سطح ادبی نيز، انواع آرایه
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گانة مفاهيمِ بندی پنجآماری مورد تحليل و بررسی قرار گرفت و در سطح فکری نيز، با دسته

فردی و رمانتيک، اسطوره و حماسه، عناصر  دیشگانیِ عناوینِ شعری این شاعران به صورتِان

طبيعت، سياسی و اجتماعی و باورهای دینی و مذهبی و ارائة جدول آماری از عناوین شعری هر 

شده، به نقد و تحليل عناوین شعری این شاعران از این منظر های گفتهکدام از این شاعران در حوزه

در نهایت، این نتيجه حاصل شد که عناوین شعری هر کدام از این شاعران با مضامين داخته شد و پر

مورد استفاده ارتباطی طولی دارند؛ با این تفاوت که شيوه و نوع گزینش عناوین شعری این جریان 

ایجاد  ها در نهایت، سببهایی دارد که این تفاوتادبی با هم در بعد زبانی، ادبی و فکری تفاوت

 گردد. های سبکی در مورد هر کدام از شاعران این جریان ادبی میشاخصه

 

 شناسی عناوینمقاومت مذهبی، سبک عنوان شعر، جریان شعرهای کلیدی:  واژه

 

 مقدّمه -1

است که البته در  فراوانی را پشت سر نهاده فراز و فرودهای ،شعر فارسی در دورة معاصر

های انکار است. یکی از جلوهرب در آن غير قابل ن غهای تمدّجلوهتأثير  ،بسياری از موارد

ترین  مهمبعد از دورة مشروطه دانست که  ،توان افزودن عنوان به شعررا می پذیریاین تأثير

، تا قبل از این تاریخفرنگی در آنها بود.  چاپ ترجمة اشعاردليل آن، رواج روزنامه و 

چنين کاری به هيچ عنوان  که البته شدندمیفيه نامگذاری شعرهای فارسی عموماً بر اساس قا

 ،عنوان شعر در ادبيات معاصر»اما  ؛باشد ن محتوا و یا عاطفة موجود در شعرمبيتوانست نمی

ها در فضاسازی، های زیباشناختی فراوانی دارد. این عنوانجزوی از شعر است و ارزش

ت شاعر و ... نقش بيين اندیشه، عاطفه و جنسيّمایه، تدرك معنای شعر، اشاره به تبيين درون

ست که اگر عنوان شعر را به منزلة شناسنامة شعر . هم از این رو(34: 1394)دهرامی، « نددار

در حوزة زبان و واژگان  ین غربهای منتقداایم. اگر به نظریه، سخنی به گزاف نگفتهبدانيم

ت و نگرش حامل ذهنيّ ،طور یکسانها به همة واژه» خواهيم دید که ،نگاهی بيفکنيم

نگی و های فرهاز معانی ضمنی و مفاهيم و ارزشخالی  یعنی گوینده نيستند. برخی خنثایند؛

: 1390)فتوحی، «اندگذارانهحامل معانی ضمنی و ارزشاجتماعی هستند و برخی دیگر، 
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تقسيم کرد « دارنشان»و « نشانبی»توان واژگان را  به دو دستة می دیدگاه از این. (262

و شاعران معاصر،  ، عنوان آن استهة هر خواننده با متن ادبیلين مواجاوّ .(262: )همان

ای است که شاعر به دانند؛ در واقع عنوان شعر، پنجرهاهمّيت و ارزش آن را خوب می

خواهد خواننده در آن قرار ، هوا و اتمسفری را که میکند و با آنفضای شعر خود باز می

تواند نکات کردن در عناوین شعری شاعران می سازد. درنگرد، به سمش روانه میگي

و توفيق یا عدم توفيق شاعر در این زمينه، در خوانش و  روشن سازدجالبی را برای ما 

گذاری افراد و ها برای نامزیرا نوع انتخاب واژه تأثيرپذیری خواننده اهمّيت بسزایی دارد؛

وجود دارد و نوع واژگان هر فرهنگ  آنهادیدگاهی است که دربارة دهندة نوع  اشيا، نشان

ها بر اساس نيازهای ایدئولوژیک واژه دهد.بازنمایی جهان را در آن فرهنگ نشان می ،نيز

 (.80: 1381)فالر،  کنندآن فرهنگ، جهان را بازنمایی می

نحوی مورد  شناسی عناوین کتب هر دوره، ساختارجمال کدکنی معتقد است کهشفيعی

شناسی همين جمال دهد و باهای مورد نظر ایشان را نشان میها و موتيفعالقة شاعران، تم

کدکنی،  )شفيعی يّت شاعر را تحليل کردتوان بدون خواندن متن اشعار، ذهنعناوین، می

الت تواند بيانگر تحوّهای درونی شعر میبخش ها و اسامیتحليل و نقد عنوان .(442: 1386

کری حاکم بر یک متن از یک سو و فضای کلّی اندیشگانی حاکم بر خالق آن اثر، از ف

متن  یکی از الگوهای بررسی و تحليل متن ادبی، تحليل ساختار ،بنابراین ؛سویی دیگر باشد

یا انسجام متن با توجه به نام و عناوین آن متن است که شامل روابط و مناسبات ميان 

شود تا اثر را به یک ساختمان در یک مجموعه آورده می جمالت و عباراتی است که

خالف بيشتر ، بردر شعر معاصر .(80:  1388)گرجی و ميری،  بسته تبدیل کند منسجم و هم

هم ترکيب  عوامل شعری از موسيقی و وزن و عاطفه و واژگان با ، مجموعةاشعار گذشته

شعری خواهد بود که اجزای ، قبنابراین شعر موفّ ؛شوند تا فرم شعر حاصل گردد می

نيما  .وار و ارگانيک داشته باشندهمدیگر را کامل کنند و وحدتی اندام ،دهندة آن تشکيل

« بلکه نتيجة خودش با دیگران است ؛هيچ چيز نتيجة خودش نيست» باره معتقد استدر این 

ه باید ميان توان معتقد بود کمی ،گفته شدنچه با توجه به آ .(153:  1385یوشيج، نيما )

کشف این  ادبی با بدنة متن، ارتباطی تنگاتنگ باشد. مات هر جزء هنری وعنوان و مقدّ
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تر از متن تواند به تحليل بهتر و دقيقساختاری و محتوایی می -ارتباط در محورهای زبانی

 کمک فروانی محسوب گردد. ،بينجامد و در خوانش و فهم و تحليل شعر

کلمه، همان »تولستوی  به تعبير اندیشه نيستند.ی جز اجزای ها چيزواژه ،حال به هر

طوح مختلف خود حاوی این باورند که زبان در ستحليلگران ایدئولوژی بر  .«اندیشه است

سطوح گوناگون های اجتماعی در به منزلة کنش ،ایدئولوژیک است و متون ادبی نيزبار 

و ایدئولوژیک دارند. ردیابی مواضع تی گفتمانی ماهيّ ،آوایی، واژگانی، نحوی و بالغی

گران مدار، از اهداف اصلی تحليلهای زبانی گفتمانایدئولوژیک متن و یافتن ساخت

وآغشته  الف، زبان صورت مادّی ایدئولوژیبه تعبير فرک است. شناسانگفتمانایدئولوژی و

 .(96: 1989)فرکالف،  آن استبه 

ه شاعر در دی است کتعهّ ،آیدبه چشم می آنچه بسيار ،در بررسی شعر معاصر ایران

بسياری از  ،شود که در شعر معاصرد باعث می. این احساس تعهّکندکالم خود احساس می

 د ببينيم که همواره شعر و سخن ادبی را به منزلة ابزار وجبهة شاعران متعهّ شاعران را در

-مقابلِ شاعرانی قرار میستند و در دانهای خود میای در خدمت باورها و آرمانوسيله

 ،دشعر و کالم شاعران متعهّ ،بنابراین .باورمند بودن؛« هنر برای هنر»گرفتند که به اصل 

های ادبی که قبل کشد. یکی از جریان ن شاعر را به دوش میهمواره بار ایدئولوژی خاص آ

ی داشت، پيروزی انقالب اسالمی در شعر فارسی شکل گرفت و گفتمانی انقالبی و مذهب از

-چه این جریان شعری را در ادبيات معاصر برجسته میآنجریان شعر مقاومت مذهبی بود. 

ل اجتماعی و در یک د و مبارزه و بيان مسائکند، استفاده از باورهای دینی و اعتقاد به تعهّ

کدکنی، طاهره توان به شفيعیهای شاخص آن میرهادبيات پایداری است و از چه ،کالم

های ایدئولوژیکی گرمارودی اشاره کرد. با اذعان به دغدغهموسویو علی  صفّارزاده

لة این نوشتار این است که بين عناوین و متن و باورهای مسئشاعران مطرح این جریان، 

است  هرابطة معناداری وجود داشته باشد که سعی شد ، بایداندیشگانی شاعران این جریان

ن اشعار این شاعران تا پيروزی انقالب اسالمی ایران در بردن به این فرضيه، عناوی برای پی

گيرد تا مدی و آماری مورد بررسی قرار به صورت بسا سه سطح زبانی، ادبی و اندیشگانی

 ذاری اشعار مشخص شود. گکمّ و کيف سبک و شاخصة این طيف یا جریان شعری در نام
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به صورت مستقل از  های شعریبررسی و تحليل عنوان ،های شعر معاصردر پژوهش

به  ،ای( در مقاله79: 1388است. گرجی و ميری )متن، کمتر مورد توجه منتقدان ادبی بوده

اند که اند و نشان دادهپور در سطح فرم و محتوا پرداختههای اشعار قيصر امينتحليل نام

ند. دهرامی پور با متن اشعار او از تناسب و انسجام خوبی برخوردارهای اشعار امينعنوان

گذاری عناوین شعر در ادبيات مهای ناضمن مقایسة شيوه ،( نيز در یک پژوهش19: 1394)

است. کارکردهای هنری و ادبی آن را به صورت اجمالی بررسی کرده ،تی و معاصرسنّ

ها و های مجموعهای به تحليل عنواندر مقاله ،( نيز77: 1395دی و قاسمی دورآبادی )محمّ

توان به اند که با توجه به عنوان، میاند و یادآور شدهمهدی اخوان ثالث پرداختههای سروده

شناختی عناوین اما دربارة بررسی سبک ؛بردمحتوای اشعار و سير فکری و روحی شاعر پی

اثر مستقلی  ،اندجو کردهو شعری جریان شعر مقاومت مذهبی تا جایی که نگارندگان جست

 ارائه نشده است.

ای به بررسی عناوین تحليلی و به صورت کتابخانه -قيق با رویکردی توصيفیاین تح

کدکنی، طاهره های شاخص جریان شعر مقاومت مذهبی؛ شفيعیشعری سه تن از چهره

پردازد؛ بدین منظور، ابتدا همة عناوین شعری گرمارودی میموسویصفّارزاده و سيّدعلی 

ه تا پيروزی انقالب اسالمی ایران استخراج شعرهای سروده شداین شاعران از مجموعه

شناختی در سه سطح زبانی، ادبی گردید و سپس، هر یک از این عناوین با رویکردی سبک

و فکری مورد بررسی آماری قرار گرفت تا ابتدا، توانمندی و شگردهای هر یک از شاعران 

ة آماری و تحليل شده در سطوح زبانی، ادبی و فکری مشخص گردد و سپس، با مقایسیاد

ها و شگردهای هر کدام از این شاعران در انتخاب عناوین شعری ها، توانمندی و شيوهداده

بندی های شعری به چهار دسته تقسيمبه این منظور در ساختار زبانی، عنوانمشخص شود. 

ق، ب، مشتهای ساده، مرکّکلمه ،ند از : سطح ساختِ واژه )منظور از واژها شدند که عبارت

های از ساخت ترکيبی، ترکيب مرکب و تصریفی است(، ساختِ ترکيبی )منظورمشتق

، اضافی و عطفی یا پيوندی است(، ساختِ جمله )منظور جمله است( و ساختِ وصفی

 می است(.های متمّعبارت )منظور گروه
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 ،ها وجود دارندکه در ساخت عنوانهایی آرایهر سطح ادبی، عناوین شعری از منظر د

های اندیشگانی عناوین در گيرند و در سطح فکری، سرچشمهمورد بررسی آماری قرار می

پنج حوزة فردی و رمانتيک، اسطوره و حماسه، عناصر طبيعت، سياسی و اجتماعی و 

 .شوندبندی و نقد و تحليل میباورهای دینی و مذهبی دسته

 

 بحث  -2

 کدکنیشفیعی -1 -2

قان و اساتيد برجستة شعر و ادبيات فارسی البته محقّ از جمله شاعران و ،م.سرشک  

ده در بين ش ای ممتاز و شناختهچهره ادبيات، دو چهرة شاعری و استادیِدر هر است که 

صر نوشته شعر معاهای جریانهایی که در حوزة . به گواه اکثر کتابجامعة ادبی ایران است

ن شعر مقاومت ، در دسته و جریاشده های مطرحبندیدستهشده، شعر م.سرشک از نظر 

ق تا پيروزی از این استاد شاعر و محقّ .(355:  1387 پور چافی،حسين)گيرد مذهبی قرار می

« خوانی شب»(، 1344)مرداد « هازمزمه»های هفت مجموعه شعر به نام ،انقالب اسالمی

)مرداد « ورهای نشابباغدر کوچه» (،1347)اردیبهشت « از زبان برگ»(، 1344)خرداد 

بوی » و (1356)دی  «از بودن و سرودن» (،1356)دی  «مثلِ درخت در شبِ باران»(، 1350

ها در کتابی با نام همة این مجموعه ،است که البته منتشر شده (1356بهمن ) «جوی موليان

 است.   به چاپ رسيده 1376در سال « ای برای صداهاآیينه»

 عناوین شعری م.سرشکشناسی ساختار زبانی سبک -2-1-1 

بيشترین عناوین شعری خود را به  م.سرشک، 1فراوانی شمارة  با توجه به جدول 

، یک مفهوم و کلمه آنهااست؛ یعنی عناوینی که ساختار  ختصاص دادهای اساخت واژه

، تردید، پيغام، دیشب)آرزو،  .ها، ساختی غير ساده دارندهرچند که گاهی این واژه ؛است

عنوان شعر از هفت مجموعه  221... ( از مجموع  ، مرثيه و، دریار، مالل، نشانیکاروان، سف

دانيم چنانکه می اند؛ درصد از این نوع 40یعنی چيزی نزدیک به  ،عنوان 87 ،شعر م.سرشک

شوند،در ها قدرت و تأثير شگرفی دارند و اگر هوشمندانه انتخاب کلمات و واژه

 که آفرین باشند. یداهلل رؤیایی اعتقاد داردتوانند نقشگيری فضای مورد نظر شاعر می شکل
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شاعران با توجه به تربيت ذهنی خود و بلندی  .(60: 1397)رؤیایی، « ، کلمه استتمام شعر»

 برند. از واژگان و کلماتی خاص بهره می ،ای که دارندفکر و اندیشه

شود که اننده روشن میدر بررسی عناوین اشعار م.سرشک از این منظر، نکاتی برای خو

به آن وقوف   ،حتی اگر از عالقه و تسلّط شاعر بر زبان و ادبيات گذشتة فارسی آگاه نباشد

: ستغلبة واژگان آرکائيک و کهن فارسی در بين عناوین شعری او یابد و آن نکته،می

ا، ودن(، مرثيه، اشراق، ناکجمجموعة بودن و سر )از السّحرنامه، باطلدیباچه، معراج

اج، )مثل درخت در شب بارانی(، حلّ بوی جوی موليان(، جرس، مناجات) الطير، منطق

 ... . و خوانی(تردید، کاروان، سيمرغ، زنهار )شب شابور(،های نباغ )در کوچه نامهسوگ

دهندة عالقه و ارادت شاعر به ضمن آنکه نشان ،این حجم از واژگان کهن و آرکائيک

برای خواننده نيز فضاهای  ،خصوص سبک خراسانی است بهادبيات کهنسال فارسی و 

 . گرددباعث میهای فراوانی را ای و تداعیاسطوره

ط و اشراف شاعر بر که با وجود تسلّ است باره، آن نکتة قابل اعتنای دیگر در این   

های جدید از طریق ترکيب و اشتقاق تی که این زبان برای ساخت واژهزبان فارسی و ظرفيّ

 های زبانی در ساخت عناوین شعری خودها و ظرافتتکمتر از این ظرفيّ م.سرشک ،دارد

در شعر اتّفاق  شود ودر زبان خوانده می «آفرینیحادثه»ه بخشی از آنچ» .است بهره برده

و آفرینش واژه به دست  شود که زبان با افزایش ظرفيّتافتد، به ثروتی مربوط میمی

الاقل عناوین شعری م.سرشک فقير است  ،و از این حيث (249: 1387پور، علی) «آورد می

دالن تنها چند عنوان مثل روشن ،ای دارندعنوان شعری که ساخت واژه 87و از بين تمام 

شابور( دیده های نباغ ه )در کوچهخموشان و خوانی()شب خوانیها(، کوهبيد، شب)زمزمه

 شود که ساختی غير ساده دارند. می

اضافی و عطفی( از توانمندی زبان فارسی در ساخت ترکيبی )وصفی، اما .سرشک م   

عنوان شعری خود را  80، او 1با توجه به جدول فراوانی شمارة  .است بهرة فراوانی برده

کدکنی،  شفعیگونه ترکيبات، دو عامل جادوی مجاورت )این گونه برگزیده است. در این

و  سرود ستاره، شهادتگاه شوق برهنه، خنيای خاك،( در عناوینی چون باغ 407: 1391

مزامير  دیگر،خوانی  و تاریخی دارد؛ مانندآینة جم، هفتای که بار تلميحی استفاده از واژه
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های اضافی، ترین شگرد شاعر برای خلق ترکيبصدای بال ققنوسان و ... مهم دی،وگل داو

 وصفی و عطفی است.

ای و ساخت واژه به نسبت ساخت، می استمّکه عموماً گروه مت ساخت عبارت  

با دقت  اما ؛درصد( 21)حدوداً  دارد م.سرشککاربرد کمتری در عناوین شعری  ،ترکيبی

دی تعمّ برای نامگذاریشاعر در استفاده از این شيوه که  رسدگونه عناوین به نظر میدر این

که در آن عناوین نهفته است،  یهای زیباشناختانگيزهخاطرِ یا به گونه عناوین، . ایندارد

که مفهومی کانونی و کليدی کردن قسمتی از شعر  ه خاطر برجستهو یا بشوند انتخاب می

اند. شاعر با قراردادن این عبارات در پيشانی شعر آمدهمتن شعر  عموماً در د وندار

ر آستان د داشته باشد؛ مانند خواهد که خواننده درنگ و تأکيد بيشتری نسبت به آن می

ها، برای باران، از عشق، یک مژه خفتن، بر خاك و خار و خارا، در حضور باد، درین شب

حتی نسيم را، زانسوی خواب مرداب  از دور در آینه، از بودن و سرودن، پشت این دیوار،

 . و...

تواند ویژگی خاصی برای عناوین نمی ساخت جمله در عناوین شعری م.سرشک 

توانند نمیو  قسمتی از شعر شاعرند ، این عناوینبسياری از موارد در چون ؛شعری او باشد

گونه نامگذاری توجّه چندانی کدکنی نيز به اینای سبکی باشند؛ البته شفيعیيانگر نکتهب

 گونه برگزیده است.است و تنها چهار درصد عناوین شعری خود را این نشان نداده
 ها درصد در کل مجموعه ها در کل مجموعه بررسی زبانی عناوین

 39/36 87 ایساخت واژه

 36/19 80 ساخت ترکیبی

 20/37 45 ساخت عبارت

 4/08 9 ساخت جمله

 100 221 مجموع
 فراوانی ساختار زبانی عناوین شعری م.سرشک -1جدول شمارة 
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 شناسی هنری عناوین شعری م.سرشکسبک -2-1-2 

کند و متن را از سطح عادی به برجسته مین ها را در زبان شاعراکالم و واژه هچآن  

از  ی روسهاشگردها و ترفندهای مختلفی است که فرماليستدهد، سطح ادبی ارتقا می

شاعران با  کنند.یاد می( 148: 1391، کدکنی شفيعی« )هاهنرسازه»به عنوان  ،مجموع آنها

ای ود را رنگ و صبغهزنند و کالم خمی« زادییآشنایی»، دست به هاسازهاین هنرکمک 

عنوان  اگرگمان نخستين برخورد خواننده با متن، عنوان شعر است و بخشند. بیادبی می

ارزش و  ،شعر بتواند در خواننده درنگی ایجاد کند و او را ترغيب نماید تا شعر را بخواند

 رشکم.س .به راحتی عبور نخواهد کرد از چنين ظرفيّتیاعتبار زیادی دارد. هيچ شاعری 

که در  م.سرشکاز بررسی آماری عناوین شعری  ای دارد.ه ویژهتوج به این نکته ،نيز

 نکات زیر قابل بيان است: ،است آمده 2فراوانی شمارة جدول 

در عناوین شعری او به نسبت دیگر : های ادبی در ساخت عناوین شعریع آرایهتنوّ -1

 ست. ا سازی استفاده شدهها برای برجستهزهشاعران این جریان ادبی، از انواع و اقسام هنرسا

در مورد م.سرشک این : ذاری عناوین شعریسامد باالی براعت استهالل در نامگب -2

یافتة با توجه به ذهن و اندیشة تربيت ،هانکته گفتنی است که بسياری از این براعت استهالل

چه در سطح ترکيب و عبارت چه در سطح واژه و  ،ل ادبیاش با مفاهيم و مسائاو و آشنایی

های زیباشناختی خاصی هم جنبه ،است سازی کمک کردهعالوه بر اینکه به فضا ،و جمله

در  . ... ، سوگواری، مرثيه و؛ مانند تردیداند ه و ادبیخورددارد و عموماً از واژگان تراش

سيقایی با آوردن واژگان مختلف در کنار هم به جنبة مو ،سطح ترکيب و عبارت و جمله

عناوین شعری او در در بيشتر  ،است که این ویژگی اخير توجه داشته «هاآییهم با»این 

قابل مشاهده است: در شميم صبح، راستی آیا )از  ،اش نيزهنری هایِهایِ دیگر شگردحوزه

های نشابور( باغآیا تورا پاسخی هست، خموشانه )در کوچه از بودن و سرودن، ،زبان برگ(

 .   و ...

بيشترین  ،بعد از براعت استهالل، عناوینی که بار تلميحی دارند: عناوین تلميحی -3

د عنوان شعری خو 29او  .اندداده مد را در نامگذاری اشعار م.سرشک به خود اختصاصابس

تلميح به خاطر ایجازی که در خود  .درصد( 13است )حدود  گونه انتخاب کردهرا این
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 تواند حجم وسيعی از مفاهيم را به ذهن خوانندة آگاهمی آنکهعالوه بر  ،نهفته دارد

به ، ود و با این کارهای معنایی هم بشایجاد فضا و هاله باعث تواند؛ همچنين میکنداحضار

چيزی است که در شعر جدید و  دقيقاً ،نوعی خواننده را در شعر شریک گرداند و این

چنين فرصت و  ،ز با انتخاب عناوین تلميحیني م.سرشکاست.  مدرن بسيار به آن توجه شده

خوانی دیگر، مرغ، هفتسي عناوینی چون ؛است ی را برای خوانندة خود گسترانيدهفضای

 ،های نشابور(باغدر کوچه)اج حلّ، از زبان برگ() دیومزامير داو ،خوانی( شبآیينة جم )

اضطراب ابراهيم،  ان،مزمور عشق، زبور تنهایی )مثلِ درخت در شبِ بارانی(، آوارة یمگ

 .نامه )از بودن و سرودن(معراج مزمورِ درخت،

رب با آشنایی فضای ادبی ایران با ادبيات غ ،بعد از انقالب مشروطه: استفاده از نماد -3

آلودی که همواره در  فضای خفقان ،ویژه مکتب سمبوليسم از یک سو و از سوی دیگر به

جریانی ادبی موسوم به سمبوليسم اجتماعی در  ،است وجود داشته ایرانی معاصر ةجامع

کدکنی را توان شفيعی بعد از نيما و اخوان تا حدودی میادبيات ایران شکل گرفت که 

حضور عنصر  .(336: 1391چهل و پنجاه دانست. )زرقانی،  دهةاین جریان در  دهندة ادامه 

کدکنی مبين این عیدرصد( در ميان عناوین شعری شفي 13)حدود  نماد به صورت چشمگير

توان  می کدکنیشفيعی ینکته است. از جمله نمادهای پرکاربرد این جریان در عناوین شعر

البته  ؛ستاره )از بودن و سرودن( اشاره کرد و درخت و شب )از زبان برگ(، شقایقبه 

خوانی(، سفر،  )شب کوهبيد؛ مانند اندکدکنی شخصی و ابداعیبخشی از نمادهای شفيعی

های نشابور(، دریا، مرداب، آبی، باد )بوی جوی  باغ )در کوچه اجبنفشه، ققنوس، حلّ

 موليان(.

ذاری عناوین از گبرای نام کدکنیکه شفيعی ای دیگر سازة هنری: استفاده از استعاره -4

عنوان  25 ،هاعنوان شعر این مجموعه 221استعاره است. از مجموع  ،است بهره برده آن

، خوانی(، سپيده کاروان، پل )شب :انداستعاریدرصد عناوین شعری او  12نزدیک به 

ا، تنهایی ارغوان، در حضور ه ، کوچ بنفشهها( )زمزمه باران، در آستان عشق ةها، بوس آیينه

 .های زندان )از زبان برگ( باد، گل
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. این مدرن است ادبياتو  های شعر معاصرترین هنرسازه ، یکی از بنيادیاستعاره

مورد بسيار  ،در کنار دیگر عناصر چندمعنایی کدکنیدر عناوین شعری شفيعی هنرسازه،

تدریج این  ها سبب شده که بهکدکنی بر بعضی استعارهاست. تمرکز شفيعی توجه بوده

و  باد ،توان به کاروان، آیينه ؛ از این قبيل میها به نمادهایی در شعر او بدل شونداستعاره

 در شعر او اشاره کرد. ارانب

آميزی، کنایه و  هایی مانند تشبيه، ایهام، حس: آرایههااستفاده از دیگر آرایه -5

تواند مبين توانمندی و تنوّع این صنایع ادبی می اندنيز مورد توجه شاعر بوده پارادوکس

 ندارند. مد قابل توجهی ااگرچه بس ؛شاعر در استفاده از امکانات ادبی گوناگون باشد

های تلميح، نماد و شاعر از هنرسازه فراوان استفادة ،2 با توجه به جدول فراوانی شمارة   

توان نتيجه گرفت که می ،دهنددرصد از عناوین او را تشکيل می 40استعاره که  حدود 

فرهنگی ایران اسالمی از یک سو و  ةبه گذشت کدکنیق و دلبستگی عميق شفيعیتعلّ

های فوق از دیگر سو، اجتماعی عصر خود با کمک هنرسازهمسائل سياسی و  پرداختن به

این  در بين شاعران مند و شعاری نگردد. این ویژگی،اریخاست که شعر او ت سبب شده

مالحظه است و تا حدود بسيار، شعر و کالم او را از دیگر شاعران این جریان جریان قابل 

 بخشد.می کند و برجستگی خاصی به آنمتمایز می

 ها درصد در مجموعه ها تعداد در مجموعه های هنریتکنیک

 33/48 74 براعت استهالل

 11/31 25 استعاره

 13/12 29 تلمیح

 8/14 18 تشبیه

 12/21 27 نماد

 4/97 11 ایهام

 2/71 6 آمیزی حس

 1/35 3 کنایه
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 ها در عناوین شعری م.سرشکفراوانی کاربرد آرایه -2جدول شمارة 

 شناسی فکری عناوین شعری م.سرشکسبک -2-1-3

ایم که بُعد از منظر فکری، با شاعری مواجه م.سرشکدر بررسی عناوین شعری 

چند  هر ؛کندای خاص از او ترسيم مید و هریک از این ابعاد، چهرهعی داراندیشگانی متنوّ

گيرند. او در مجموعة چهرة اجتماعی شاعر قرار میزیر ،در نهایتها همة این ابعاد و چهره

، چند این چهره هر ؛ای فردی و رمانتيک داردها، غالباً چهرهزمزمه، مجموعة آغازین خود

: 1376 کدکنی، شفيعیپسندد )ای را نمیچنين چهره ،نيز  شاعر چهرة غالب او نيست و خود

شعر او وجود دارد، که در تمام هفت مجموعهو رمانتيکی عنوان فردی  65از مجموع  .(10

را تشکيل  بيش از نيمی از عناوین فردی ،هاست که این خودمورد در همين دفتر زمزمه 34

گونه عناوین در دفترهای بعدی شاعر،  این ت عالوه بر روند کاهشیينکتة حائز اهمّ دهد.می

و حتی شاعران متعهّد جریان  دیگر شاعرانِ اینبرخالف  م.سرشکتواند این باشد که می

و فضای خاصی که در جامعة آن دوران  اشتياق خوانندگانو توجه خاطر که به  آن زمان،

به شدّت اجتماعی و  شکل گرفته بود و بر فضای شعری آنها تأثير گذاشته بود و شعرشان را

در  او .گيردمینگونه احساسات را به طور کامل نادیده اینگریز نموده بود، عشق

از  م.سرشکپردازد. به چنين مفاهيمی می ،نيز هااز زمزمه بعد دیگر خود های وعهمجم

 «منِ»گيرد و بيشتر به فردی خود فاصله می «منِ»تدریج از  به ،«خوانی شب»شعر مجموعه

توان به وضوح می 3کند. این نکته را در جدول فراوانی شمارة ماعی و سياسی رو میاجت

ق برجسته است. دلبستگی و عالقة فراوان شاهد بود و این چهرة دیگری از این شاعر و محقّ

حتی به عناوین  اوست. اگر شخصيّتوجه دیگری از  ،م.سرشک به طبيعت و عناصر آن

؛ توانيم ببينيماین دلبستگی و عالقه را می، م توجه کنيمعرهای او هش گانة مجموعههفت

 0/90 2 جناس

 1/35 3 پارادوکس

 10/4 23 عناوین بدون آرایه

 100 221 هاموع آرایهمج
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 ؛«مثل درخت در شب باران» و «های نشابورباغدر کوچه» ،«از زبان برگ»عناوینی چون 

شاعرانی چون منوچهری دامغانی نيست  مانند ،البته این عالقه و اشتياق در بسياری از موارد

بلکه شاعر ؛ زبانی ادبی به توصيف آن بپردازد زده شود و بابرابر طبيعت شگفت که شاعر در

 کوهبيد، باغ برهنه مانند؛ بخشدمی آنهاهای معنایی و عموماً نمادین به الیه ،با نگاهی نو

 (، دریا، برای باران )از زبان برگسفرنامة باران، مرثية درخت خوانی(، شب)

 . ... و های نشابور( باغ )درکوچه

توان به اش میم.سرشک را با توجه به عناوین شعریوجه دیگری از چهرة شاعری  

 های ادبیِای که اکثر جریانهای او به مفاهيم دینی و مذهبی دانست. در دورهدلبستگی

ای ندارند و بعضاً در برابر آن قرار با مقولة دین و باورهای مذهبی رابطه ،دمتعهّ شعرِ طرفدارِ

سورة روشنایی،  نی، نماز خوف، مناجات،خوا عناوینی چون شب م.سرشک از ،گيرندمی

برد که اشعار خود بهره میبرای بيان مفاهيم  ... های شنگرفی، بار امانت ونامه، آیهمعراج

 های اندیشگانی است.ق خاطر او به چنين حوزهدهندة تعلّنشان

ای های او به مفاهيم حماسی و اسطورهوجه آخر چهرة ادبی م.سرشک را در دلبستگی

 خوانی(، مزامير خوانی دیگر، آینة جم )شبتوان شاهد بود. عناوینی چون سيمرغ، هفتمی

های نشابور(، آوارة باغ)در کوچه اجصدای بال ققنوسان، حلّ )از زبان برگ(، ودیوگل دا

-البته یکی دیگر از وجوه چهرة ادبی شفيعی ؛از بودن و سرودن() مزمور بهار یمگان،

؛ اما چون این وجه در دیگر شاعران این جریان کمرنگ کدکنی، وجه عرفانی اوست

ای و عرفانی را با همدیگر بررسی بندی، تسامحاً مفاهيم اسطورهاست، ما در تقسيم

شعر )مثل درخت از مجموعه« این کيميای هستی»ایم؛ به عنوان مثال، عناوینی چون  نموده

 اند. گونهجوی موليان( اینشعر )بوی از مجموعه« شطح اوّل و دوم»در شب باران( و 

فردی  «منِ»از  «ای برای صداهاآینه»شعر مجموعه در م.سرشکحقيقت این است که 

جهانی و  «منِ»گذرد و به رسد و از آن هم در میاجتماعی می «منِ»کند و به شروع می

رسد و می «/ این است/ که زمين چرکين استبرگ سفرنامة باران  آخرین»مفاهيمی چون 

 عت،های مختلفی چون طبياز انبوهی از مفاهيم در حوزه ،رای رسيدن به چنين جایگاهیب

 برد.ن دیرپای ادبی ایران بهره میرمز و اسطوره، باورهای دینی و مذهبی و فرهنگ و تمدّ
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 درصد در کل مجموعه ها کل مجموعه در بررسی فکری عناوین

 41/29 65 فردی و رمانتیک

 31/11 25 مفاهیم دینی و مذهبی

 71/21 48 عناصر طبیعت

 31/11 25 ای و حماسیاسطوره

 24/26 58 اجتماعی و سیاسی

 100 221 مجموع
 فراوانی عناصر فکری در عناوین شعری م.سرشک -3جدول شمارة 

  صفّارزادهطاهره  -2-2

ن سيرجا در ه.ش1315 سال در دمتعهّ ق و مترجمِمحقّ شاعر، نویسنده،» صفّارزادهطاهره 

ای زنانی با نگرش و رفتاری عرفانی و روحيه ای ازمردان وبا پيشينه ای متوسط وخانواده در

د، که تعهّ است شاعریصفّارزاده . (46: 1389اکبری و خليلی، )ستيز به دنيا آمد. ستم

  زن  ليناوّوی های اصلی شعر اوست.  باوری از مؤلفه محوری و دین گرایی، اندیشه مفهوم

آغاز ه.ش  1335  شعر را از سال  کار سرودن  که  است  ـ انقالبی  مذهبی  یگوون شعر

های شعر مقاومت دینی بوده که ترین چهره، یکی از شاخصصفّارزادهطاهره . « است کرده

نام  .(88: 1389زاده،  ادق)ص «را در  شعر و اندیشه گذرانده استل مراحل گوناگون تحوّ

 معاصر ایران مذهبی در تاریخ ادبياتغازکنندگان شعر نيمایی عنوان یکی از آبه صفّارزاده

 است.ثبت شده

پيش از انقالب )که محدودة مورد بررسی  صفّارزادهشدة طاهره  اشعار چاپ مجموعه

ند ا عبارت آنهاشامل هفت دفتر  شعر است که به ترتيب زمان سرایش  ،این پژوهش است (

(، طنين در دلتا 48-45و بازوان ) (، سد47ّ-41(، دفتر دوم )41-35از: رهگذر مهتاب )

 (.55-51سفر پنجم ) و (58-56(، بيعت با بيداری )57-49(، مردان منحنی )49-50)

مجموعة قبل از انقالب این شاعر، به جز نُه چهارپاره،  هفت قطعه شعرِ 125از مجموع 

و  مسلّطی قالب شعر -لين دفتر شعری وی استکه همگی در اوّ-شش غزل و دو رباعی 
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درصد اشعار وی در  85/92بيش از  ،به عبارت دیگر ؛شعر نو است او، رقيب در اشعاربی

 است. قالب نو سروده شده

 شناسی ساختار زبانی  عناوین شعری صفّارزادهسبک -2-2-1

از  صفّارزادهبيشترین درصد عناوین شاعری  ،آمده 4طور که در جدول شمارة همان

درصد از  2/47یعنی  مورد، 59شاعر عنوان شعر این  125از مجموع ند. ااینوع ساخت واژه

ها، ، عاشقانه، بادبادكگردباد ، بازگشت، جدایی،بيگانه، سایههایی نظير اند. عنواناین گونه

 و... .

زبان فارسی در  ظرفيّت به شاعری توانمند است که با توجه ،ایدر ساخت واژهاو 

چيز خاصی  صفّارزاده ،از این منظر .بيافریندهای جدید و نو هبتواند واژ ،ساخت واژگانی

 ست و تمامی عناوین شعری او برگرفته از واژگان معمول زبان فارسی است.ا ئه نکردهارا

اگر عناوین شعری این شاعر را در بخش ساخت واژه مورد بررسی قرار دهيم که بيشترین 

در نامگذاری عناوین  خواهيم دید که، ( 2/47) انددرصد عناوین شعری او هم از این نوع

درخت، سبزه، تک) شاعر، غلبة واژگان عينی به نسبت واژگان ذهنی بيشتر استشعری این 

کثرت کند و غلبة واژگان عينی )در برابر ذهنی( سبک متن را حسی می» . ...( ماشين آبی و

در  . صفّارزاده(251: 1390)فتوحی،« گرددشدن سبک می های ذهنی موجب انتزاعیواژه

خود از نامی خاص عناوین شعری تر شدن برای عينی، گاه انتخاب عناوین شعری خود

 . ؛.. مه در لندن، در جشن تولد والدیمير، از شيکاگو وسفر سلمان،  ؛ تهران،کنداستفاده می

شاعر  عنیی ؛نه شخصی ،اندنوعی ل است که بسياری از این عناوینالبته این نکته نيز قابل تأمّ

ت آن را دارد که اما شعر و کالمش قابليّ ؛ه ظاهراً اسم خاصی را بيان کردهبا وجود آنک

صفّارزاده عناوین شعری  عمق بيابد و فراتر از معنا و مفهوم مشخص، فهميده و درك شود.

از منظر واژگان عينی و غلبة « مردان منحنی»و  «بيعت با بيداری»خصوص در دو مجموعة  به

 ،شعر توجه شود دو مجموعهتر است و اگر به سال انتشار این واژگان ذهنی پررنگ آن بر

 ،شودتر مینزدیک اسالمی چه به سمت پيروزی انقالب توان نتيجه گرفت که شاعر هرمی

کند و از ابهام و تيرگی واژگان استفاده می ،ت بيشتری دارندبيشتر از عناوینی که شفافيّ

، کمتر به جنبة آرکائيک زبان توجه در عناوین شعری خود او د.شوذهنی دورتر می
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ق تعلّ زمرّة زندگیاز واژگانی که به فضای عادی و رو ،است )آبادی ددان( و در مقابل داشته

 ت، ماشين آبی، پلّکان وآسانسور، ميزگرد مروّ ؛برددر عناوین شعری خود بهره می ،دارند

های معمول و رایجی که بندیباشد که شاعر به دسته تواند مبين این نکتهتوجه می این  ... .

  نيست. معتقدشود، می –بودن یا نبودن  ادبی –دربارة واژگان 

از نوع ساخت  صفّارزاده،ذاری عناوین شعری ، دومين نوع نامگایبعد از ساخت واژه   

از سی درصد از بيش  ، یعنیمورد( 38عنوان شعری ) 125او از مجموع  .ترکيبی است

ی هاعالوه بر عناوین اشعار، عنوان ؛است گذاری کردهاشعار خود را به این شکل نامعناوین 

)رهگذر مهتاب،  اغلب به صورت ساخت ترکيبی هستند ،شعرهای وی نيزاصلی مجموعه

له نمایانگر تمایل شاعر به . این مسئسفر پنجم و مردان منحنی( ،و بازوان سدّ ر دوم،دفت

یکی از  داعی احساسات ویژة خود در مخاطب اثر است.سازی در جهت تترکيب

ت ترکيب واژگان مختلف از نظر دستوری با یکدیگر است و قابليّ ،زبان فارسی های ویژگی

شاعران برای ایجاد  .گيرند، وصفی و عطفی شکل می، ترکيبات اضافیاز این رهگذر

در های مختلف دادن واژهقرار اند و بايّت زبان بهره بردهاین ظرف ازبسيار  زدایی،آشنایی

 ،در این قسمت اند.ب شدههای معنایی فراوانی را مسبّدایرة تداعی و الیه ،کنار یکدیگر

های مختلف و  صاحب سبک و شاخص است. او با افزودن دو واژه از طيف صفّارزاده

ژگی، البته این وی ؛یابدخلق معانی و مفاهيم عميق دست می به ،با یکدیگر آنهابرخورد 

انتخاب و ترکيب های مذهبی هایی را از طيف واژهخصوص زمانی که شاعر،  واژه به

مانند سفر سلمان، سفر زمزم، سفر هزاره )سفر  ؛یابد ، ارزش و نمود بيشتری نيز میکند می

 .پنجم(، سروش قم، سفر بيداران، فراز بيداری )بيعت با بيداری(

و با است که حالت تعليقی پيداکرده استای میهای اس، عموماً گروهساخت عبارت     

ل ، سهمی برای خواننده قائگویی شاعر در ایجاد معنا برای متن ،نداشتن اجزای دیگر جمله

به خلق معانی مختلف در ذهن  ،ت تعبيرپذیری خودگونه عناوین با قابليّ. ایناستشده

ذاری عناوین شيوه برای نامگصفّارزاده از این گردند. ميزان استفادة خواننده منجر می

او نيز  شعرنام دو مجموعه درصد از عناوین شعری. 15بيش از ؛ یعنی مورد است 19شعری 

ی که از این او در موارد .طنين در دلتا و بيعت با بيداری(است ) بر همين اساس انتخاب شده
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ظاری برای مخاطب انت است فضا و افقِ، توانستهگذاری عنوان شعری بهره بردهشيوه برای نام

توجه کرد. این « های دیگر سودابهاز نام»توان به نام شعر میبه عنوان مثال  ؛خود بگستراند

نقش بسته، یک گروه متمّمی « مردان منحنی»های مجموعة نام که بر پيشانی یکی از شعر

ز حجمی ا ،می برای گزارة بيان نشدهشاعر با آوردن یک گروه متمّ در این عنوان، است.

ویژه که واژة سودابه به  ؛ بهکندهای معنایی را در ذهن خواننده ایجاد میها و الیهتداعی

در این نوع  زند.های گوناگون دامن میای و تلميحی خود به دریافتجهت بار اسطوره

نوان مورد در همين ع خود عامل ایجاد تداعی است. ،کنار هم قرار گرفتن کلمات ،ساخت

 تواند باشد.   نامی یا بدنامی سودابه نيز میمعنایی از خوش ای ههال  گر، تداعی«نام»نظر، واژة 

 از شيوةکمتر  ،از بين تمامی شگردهای نامگذاری عناوین شعری خود صفّارزاده  

ود هشت درصد اشعارش این چيزی حد ، یعنیمورد 9است و تنها  ساخت جمله بهره برده

تواند بيانگر احساس و عاطفة خاصی باشد و این شيوه نمی ،دانيمطور که می. هماناندگونه

است. این  شدهن استفاده میتنها بيانگر بخشی از شعر شاعر است که در گذشته هم از آ

رسد  اند و به نظر میجمالت خبری اند و عمدتاً از متن شعر گرفته شده ها معموالًگونه عنوان

، توجه توانند داشته باشندمیها عنوانای که  ناییمعشاعر در انتخاب این عناوین به الیة که 

شيرها که با توپ  است؛ کردهای زیبا و محوری از شعر را انتخاب است و تنها جمله نداشته

 ام را صدا خواهم کرد من بارانی آبی ،ها با من مهربان بودندنهنگ د،کنننقره بازی می

 .و بازوان( )سدّ ، بيا تو گابریالدشکسته را دارن بازوانم بوی سدّ ،)طنين در دلتا(

 درصد در کل مجموعه هادر کل مجموعه بررسی زبانی عناوین

 2/47 59 ایساخت واژه

 4/30 38 ساخت ترکیبی

 2/15 19 ساخت عبارت

 2/7 9 ساخت جمله

 100 125 مجموع
 فراوانی ساختار زبانی عناوین شعری طاهره صفّارزاده -4 جدول شمارة
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 شناسی هنری عناوین اشعار صفّارزادهسبک -2-2-2

در بعد هنری  صفّارزاده شيوةآید، پرکاربردترین برمی 5 ةه از جدول شمارکچنان  

است که اگر درست به  شگردی، ادبی استهالل است. این صنعتبراعت عناوین شعری، 

 مخاطب به طرح اصلی، فضا و اندیشة راهنماییای در نقش عمده تواندمی کار رود،

باشد.  ی اوای در کشف ابهامات شعرواژه کليد ،و همچنين باشد داشته محوری شاعر

  توان در استفاده از این شگرد، شاعری موفّق دانست.میرا  صفّارزاده

براعت  ،رهگذر مهتاب، عنوان شعر خود ، از مجموعة«سخنی در آغاز»در شعر 

را به ذهن متبادر  او ز شعر و شاعریاستهاللی است که قرار گرفتن در ابتدای مجموعه، آغا

، عنوان یکی دیگر از اشعار این مجموعه است که در ذهن مخاطب «ریزان برگ»کند. می

ی از رهگذر، براعت این فضاسازکند. زده و پایيزی را ترسيم میفضایی اندوهناك و غم

 است.بردهکار استهالل زیبایی است که شاعر به

در ساختار  اصر چندمعنایی و چندگانگی معناست،ترین عنهمایهام نيز که یکی از م   

 30بيش از  ،آیدمیبر 5که از جدول شمارة صفّارزاده سهمی بسزا دارد؛ چنانعناوین شعری 

 است.             شگردیدرصد عناوین اشعار او دارای چنين 

 شعارخوانش هرمنوتيکی اپذیری و موجب تأویل تواندمی چندمعنایی بودن عناوین

که در مجالس راهایی عالوه بر معنای شاد بودن، هدیه «شادباش»وان عن ؛ به عنوان مثال،شود 

، عالوه بر معنای زنگ، «زنگی»کند و یا عنوان به ذهن متبادر می ،کنند نيزشادی نثار می

کند. گردباد، بازسازان، به ذهن متبادر می ،که منسوب به زنگ است نيزرا  معنای سياهی

 اند. های دیگری از این دسته... نمونه نشان، سفر بيداران وآتش

ترین عناصر بيانی است و هم در نظام لخود جزو مخيّ سنّتیاستعاره که هم در تعریف 

در جایگاه  صفّارزادهعناوین شعری  در ،ای مهم استهنرسازه ،شناختی شعر جدیدزیبایی

درخت مرگ صبا، تکگونه برگزیده است: نعنوان شعری خود را ای 18او  .سوم قرار دارد

 )سدّ مرثية بهار، دعای باران ،مرز تصویرها، تطاول پيوستگی )دفتر دوم( ،()رهگذر مهتاب

چه  این آرایه در جذب هر .آبادی دَدان )بيعت با بيداری( ،)سفر پنجم( سبزه ،و بازوان(

ست. بعد از این سه آرایه، ر ابيشتر مخاطب و تشویق وی برای مطالعة متن شعر بسيار مؤثّ
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هایی هستند آميزی، کنایه و جناس از هنرسازههای دیگری چون تشبيه، تلميح، حسآرایه

مد باالیی اکه با توجه به جدول، بس است آنها بهره بردهزاده در ناميدن  اشعار،از ارهکه صفّ

 یند.توانند شاخصة سبکی ایجاد نماندارند و نمی صفّارزادهدر عناوین شعری 

 ها در عناوین شعری طاهره صفّارزادهد آرایهفراوانی کاربر -5ة جدول شمار

 شناسی فکری عناوین اشعار صفّارزادهسبک -2-2-3

« رهگذر مهتاب»شعرش، با نگاهی کلی به عناوین شعری صفّارزاده از نخستين مجموعة 

ل سير فکری و تحوّ ،«مردان منحنی»تا آخرین آنها قبل از پيروزی انقالب اسالمی، 

رهگذر مهتاب و  ةدر مجموع صفّارزادهتوان دریافت.  را به خوبی می این شاعراندیشگانی 

عنوان فردی  44بيشتر در بند احساسات و عواطف شخصی است. از مجموع  ،حتی دفتر دوم

مورد در همين دو  37ش، شعر قبل از انقالبو رمانتيک اشعار او در هفت مجموعه

ریزان، اشک تمساح،  گگشت، اگر، بر، بازبيگانه، سایه ؛شودشعر اخير دیده می مجموعه

از آغاز که شاعر هر چه  باشد بيانگر آن تواندنکته میاین. شبکور و ...  ،من چيستم؟

وجه  ،در واقع کند؛میتوجه گيرد، کمتر به مفاهيم فردی و رمانتيک شاعری خود فاصله می

از  صفّارزاده د.گيرشکل می« طنين در دلتا»شعر شاعر از مجموعهاین ی غالب اندیشگان

 هادرصد در مجموعه ها در مجموعه تعداد های هنریتکنیک

 35/2 44 براعت استهالل

 30/4 38 ایهام

 14/4 18 استعاره

 8 10 تشبیه

 2/4 3 تلمیح 

 1/6 2 آمیزی حس

 1/6 2 کنایه

 0/8 1 جناس

 5/6 7 عناوین بدون آرایه

 100 125 هامجموع آرایه
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مضامينی دیگر. او از  ،دلتا به بعد، شاعر دیگری است با عناوین و البتهطنين در  شعرمجموعه

همان خویشتنی که  ؛خویش است دنبال خویشتنِبه مسافری است که  ،این مجموعه به بعد

ت دارد و هم، ریشه در حساسيّ اشهای مذهبیهای دینی و آموزههم، ریشه در باور

بيند.  در فضای اجتماعی و سياسی ایران و جهان می ،به آنچه در اطراف خود شنفراوا

است و این سفر در شعر « لسفر اوّ»شعر طنين در دلتا، ه عنوان آغازین مجموعهکجالب این

در کنار بار « سفر زمزم» گيرد. عنوان شعر دوم، رنگ و بوی دینی بيشتری هم می ،دوم

بهره نيست. سفر يرگذار است، از بار ایهامی نيز بیيار هم تأثتلميحی که با خود دارد و بس

. سفر پاك، سفر به پاکی هم باشد کنندة تداعی ،تواند عالوه بر معنای اصلی خودزمزم می

فکری شاعر را به خوبی  گيری و جهتِتواند سوخود به تنهایی می ،همين دو عنوان شعری

با توجه به جدول  شود.شاعر هم تکرار میهای بعدی چيزی که در مجموعه ؛آینگی کند

 62)نزدیک به  اجتماعی-ه، عناوین سياسیادارزبيشترین عناوین شعری صفّ ،6شمارة 

صفّارزاده، شعر مقاومت و شعر » درصد( است و هم از این روست که بعضی معتقدند

 ،رهاگونه شع شده در این مضامين مطرح .(148: 1388، )نيکوبخت و دیگران« سياست است

در آغاز رنگ و جلوة آشکاری ندارند و شاعر بنا شرایط حاکم بر فضای جامعه به شکلی 

ل، تشيع جنازة پردازد )سفر زمزم، سفر اوّمی آنهامبهم و با اشارات و مفاهيم ضمنی به 

 ،شویمتر میچه به پيروزی انقالب نزدیک ها، سفر سلمان( و هرژنرال، سفر هزاره

این ابهام هنری جای خود را  ،عة بيعت در بيداری و مردان منحنیخصوص در دو مجمو به

 راه شهادت،، سروش قُم، سفر بيداران، در چار)آبادی ددان دهدبه صراحت و روشنی می

اجتماعی، مفاهيم دینی و مذهبی با آماری  -. بعد از مفاهيم سياسی(در سينمای مرگ

به خود اختصاص را  صفّارزادهعد فکری دیگر عناوین شعری بُ ،نزدیک به ده درصد

به شعر مذهبی روی  از دهة پنجاه صفّارزادهالبتّه ذکر این نکته ضروری است که  ؛است داده

 (.283: 1385ی، )یاحقّآورد 

ای و حماسی کمتر به عناصر طبيعت و عناصر اسطوره ،در عناوین شعری خود صفّارزاده

در عناوین شعری او دیده  سبکی از این نظر شاخصة ،است و به همين دليل پرداخته

 شود. نمی
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 درصد در کل مجموعه هادر کل مجموعه بررسی فکری عناوین

 2/35 44 فردی و رمانتیک

 6/9 12 مفاهیم دینی و مذهبی

 6/5 7 عناصر طبیعت

 8/0 1 ای و حماسیاسطوره

 8/48 61 اجتماعی و سیاسی

 100 125 مجموع
 کری در عناوین شعری طاهره صفّارزادهفراوانی عناصر ف -6 جدول شمارة

 گرمارودی  سیّدعلی موسوی -2-3

انقالب اسالمی، سيّدعلی یکی دیگر از شاعران برجستة شعر مقاومت مذهبی قبل از 

« عبور»های شعر با نام ، چهار مجموعهگرمارودی است. از او تا پيروزی انقالبموسوی

در »ه.ش( و  1357« )سرود رگبار»(، ه.ش1356« )سار نخل والیتدر سایه»  (،.شه1348)

 است.  به چاپ رسيده (ه.ش 1358) «فصل مردن سرخ

  گرمارودیشناسی زبانی عناوین اشعار موسویسبک -2-3-1

گرمارودی ساختار زبانی عناوین شعری موسوی، 7شمارة با توجه به جدول فراوانی 

عنوان  34 ،عنوان شعری 96 بيشتر متمرکز بر ساخت ترکيبی است. گرمارودی از مجموع

ابر و خاطره، شب شراب و شب  ؛گونه برگزیده استاین درصد( 36خود را )حدود  شعر

 ها، )سرود رگبار(،یخی گلعبور(، اسب جوان ذهن، غوغای خاموش علف، زبان مرّ) خون

فصل  )در سار نخل والیت(، بهار خون، پروانة شهادت)در سایه نماز سرخ، خاستگاه نور

ها غالباً برای توصيف، تصویرسازی یا ایجاد موسيقی درونی شعر ترکيب» .سرخ( مردن

ب تمایز سخن و توانایی شاعران موج و با توجه به تازگی و زیبایی، شوندآفریده می

تواند تأیيدی بر این عناوین شعری او می ،از این نظر ؛(109-90 :1384)صهبا، « شوند می

 آگاه این جریان شعری است و توجه به اینمله شاعران زباناز ج ،نکته باشد که این شاعر

این آگاهی و توانایی در کاربست زبان است. بعد از ساخت ترکيبی،  ةدهندترکيبات، نشان
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)حدود  است ارودی بيشتر از ساخت عبارت در نامگذاری عناوین شعری خود بهره بردهگرم

سار نخل در سایه ،)عبور( ات در بندن خندهای از بند، طنيسالم بر فلسطين، نامه ؛درصد( 29

به بازوان ، سار نخل والیت()در سایه والیت، همراه با تب عاشورایی عالم، در ستایش رادی

در صبح  و گمنام هر شهيد با ،)سرود رگبار( تو سوگند، به دنبال سيزیف، غزلی در سوگ

گرفته از او، عموماً بر ها در شعرونه ساختگ این. )در فصل مردن سرخ( آفتابی وحدت

و قرار دادن آن در  د شاعر با انتخاب قسمتی از شعر خودرسبه نظر می قسمتی از شعراند و

دليلی است که  ،نماید و این خود، مفهوم و منظور کليدی خود را تبيين میپيشانی شعر

ای ژهتمرکز این شاعر بيشتر بر محتواست. همين عامل در گزینش عناوین از نوع ساخت وا

عناوین ساخت  صادق است. در بيشتر ،درصد را به خود اختصاص داده نيز 27که حدود 

، )عبور( برکه پهلوان،جهان ؛هستند او واژة شعرو کليدها، واژة کانونی ای، عنوانواژه

سرباز، تکبير )در  ،)سرود رگبار( نماز، یاور اذان، ،سار نخل والیت()در سایه توحيد، پناه

شگرد دیگر شاعر  ،درصد 11 ر آخر، ساخت جمله با بسامدی حدوداًد . سرخ(فصل مردن 

در  ،برای عناوین شعری است. این شيوه در بين تمام شاعران مورد بررسی این تحقيق

در سوگ آن درخت که ایستاده مرد، من  ؛شودشعرهای گرمارودی بيشتر دیده میمجموعه

سار نخل )در سایه مد به سوی خورشيدناگاه خنجری سياه برآ ،)عبور( برمرشک می

، )سرود رگبار( سفيد از عشق ماست، دیگر بگو با من ای دوست، روح مجنون رووالیت(

طور که از . همان)در فصل مردن سرخ( چنين بود برادرميالد سرخ ماست شهادت، آری این

سطری  شعرهای این دسته، برگرفته از مصرعی یا اوینعن ،شده پيداست عناوین آورده

که عناوین  را د کارکردینتوانو نمی اهمّيت دارند شاعر متن است که از نظر برجسته از

اگرچه گرمارودی در  .دندار شوشعری در شعر معاصر و مدرن بر عهده دارند، عهده

در »است و آثار درخشانی نظير  آزمایی کرده هم طبع -شعر سپيد -های مدرن شعر نو قالب

تی است و يت سنّيت او ذهنّاما به نظر می رسد ذهنّ ؛است هم سروده« سار نخل والیت سایه

 ،گزیندخود برمی، از عناوینی که برای اشعار 7توان با توجه به جدول شمارة  این را می

این عناوین دست  برخاسته از متن شعر هستند. ،اشهای شعریاستنباط کرد که بيشتر عنوان

 گيرد.کند و فرصت و مجال تکثّرمعنایی را میباز می شاعر را از همان آغاز برای مخاطب
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 هادرصد در کل مجموعه هاکل مجموعه در بررسی زبانی عناوین

 04/26 25 ایساخت واژه

 41/35 34 ساخت ترکیبی

 12/28 27 ساخت عبارت

 43/10 10 ساخت جمله

 100 96 مجموع
 وسوی گرمارودیفراوانی ساختار زبانی عناوین شعری م  -7جدول شمارة 

 گرمارودی شناسی هنری عناوین اشعار موسویسبک -2-3-2

همانند دیگر شاعران این جریان شعری با توجه به جدول  ،گرمارودی نيزموسوی   

 96است. او از بين  هنرسازة براعت استهالل بهره بردهبيش از همه،از  ،8فراوانی شمارة 

گونه این ،شوددرصد عناوین می 50به عنوان را که چيزی نزدیک  47عنوان شعری، 

در بين تمام شاعران مورد بررسی این جریان شاخص  ،است و از این نظر انتخاب نموده

صراحت و ه براعت استهالل دارند، از یک سو و های شعری کاست. این حجم از عنوان

وین شعری او عنا در و عدم ابهام هنری که معموالً در فضاسازی و براعت استهالل باید باشد

گرمارودی توجه و تمرکز  این واقعيت است که موسوی کنندة بيان نيست، از دیگر سو،

ها برگرفته از بخشی از شعر هستند و است و بيشتر عنوان ها نداشتهچندانی در انتخاب عنوان

بيشترین  ،روش او در انتخاب عنوان تا حدودی قدمایی است. بعد از براعت استهالل

 )حدوداً استعاره ،به ترتيبب ،است شدهگرفته به کاریی که در عناوین شعری او هاهنرسازه

اما این شگردها  ؛درصد( است 10)حدوداً  درصد( و تشبيه 13 )حدوداً درصد(، تلميح 18

به  ؛های هنری شعر نو و مدرن و معاصر باشند، نيستندچندان که باید همسو با شاخصهنيز 

بعدی هستند و خواننده به سرعت  ای و تکهای کليشهها، استعارهبيشتر استعاره ،عنوان مثال

دریغا  در سوگ آن درخت که ایستاده مرد، خورشيد پنهان،؛ بردپی به مفهوم آن می

رودی گرما تواند به این خاطر باشد که موسویموضوع میاین .  ... آفتاب، صدای ستاره و

 دهد.نون توجه قرار میو آن را در کا بيشتر اصالت را به محتوا داده
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 ها در عناوین شعری موسوی گرمارودیفراوانی کاربرد آرایه -8ة جدول شمار

 شناسی فکری عناوین اشعار موسوی گرمارودیسبک -2-3-3

عناوین شعری گرمارودی را  بيشترین مبانی فکری ،9با توجه به جدول فراوانی شمارة 

 24حدودا ، مفاهيم دینی )درصد( و بعد از آن 46ابتدا مفاهيم اجتماعی و سياسی )حدوداً 

 ،«عبور»یعنی  ،شعرش ة . او از همان آغازین مجموعاست درصد( به خود اختصاص داده

ن آن با موضوعات اجتماعی و اعتقاد و پایبندی خود را به مبانی دینی و مذهبی و پيوند زد

که در مسابقة مجلة یغما به مناسبت آغاز « خاستگاه نور»کند. شعر مشخص میسياسی 

از شده  نو ارساله.ش بين اشعار  47)ص( در مهرماه سال  پانزدهمين قرن بعثت پيامبر اسالم

مطلب د این به خوبی مؤیّ ،(17، سار نخل والیت در سایهسراسر کشور، برندة جایزه شد )

وجود دارد که « شعر شيعه»شعری با عنوان  ،«در فصل مردن سرخ» شعر . در مجموعهاست

 1انيفست فکری شاعر دانست.شاید بتوان آن را م

وجه غالب گرایش شاعر  ،«در فصل سرخ مردن»و « سرود رگبار»عة در شعرهای مجمو

گاه سياسی خود را هيچ -رسالت اجتماعی ،روایی استوار است و شاعر -بر شعر حرفی

يرونی در پيوند با حوادث در بيشتر این شعرها ارجاع ب ،بنابراین ؛کندفراموش نمی

 ها درصد در مجموعه هاتعداد در مجموعه های هنریتکنیک

 95/48 47 براعت استهالل

 16/4 4 نماد

 72/17 17 استعاره

 5/12 12 تلمیح 

 39/9 9 تشبیه

 16/4 4 ایهام

 04/1 1 میزیآ حس

 08/2 2 تناقض

 100 96 ها مجموع آرایه
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های دینی و مذهبی مانمفاهيم با عناصر و اِلِ ياسی زمان شاعر و آميختن آنس -اجتماعی

دهد و این نکته در عناوین شعری شود تا شعرش انعکاسی باشد از آنچه رخ میدیده می

هایی از زندگی و حيات شهادت، مبارزه، تصویر و توصيف جلوه. است بازتابانده شده

مله عناوین و ... ( از ج یت، شب شراب ... شب خون وسار نخل والدر سایهئمه )اجتماعی ا

البته شاعر از بيان احساسات فردی و رمانتيک هم  شعرهای اوست؛ مضامين غالب مجموعه

فکری  شخصيّتنمود و جلوة دیگر  ،است که این شکل از عناوین شعری استفاده کرده

که عناوین است این  ،ة اويت دربارة عناوین و اشعار فردی و عاشقاناوست. نکتة حائز اهمّ

 «. نماز» و «اذان»مانند  ؛دنرنگ و صبغة دینی دار ،انتخابی

 درصد در کل مجموعه هادر کل مجموعه بررسی فکری عناوین

 25 24 فردی و رمانتیک

 95/23 23 مفاهیم دینی و مذهبی

 16/4 4 عناصر طبیعت

 04/1 1 ای و حماسیاسطوره

 83/45 44 اجتماعی و سیاسی

 100 96 مجموع
 گرمارودی دعلی موسویفراوانی عناصر فکری در عناوین شعری سيّ -9جدول شمارة 

                                                         

 گیری نتیجه -3

های شعری قبل از نقالب است که در یکی از جمله جریان ،جریان شعر مقاومت مذهبی

کدکنی، طاهره  دورة معاصر با شاعرانی چون شفيعیتلف های مخکنار صداها و جریان

شود. عناوین شعری این شاعران همانند گرمارودی شناخته می دعلی موسویسيّ صفّارزاده و

یافته بر  های انجام ل مختلفی باشد. با بررسیتواند بيانگر مسائدورة معاصر می دیگر شاعران

از نظر زبانی  ،بين این شاعرانعناوین شعری این شاعران مشخص گردید که در 

اند. این گرمارودی بيشتر به ساخت ترکيبی توجه و عنایت داشتهکدکنی و موسوی شفيعی
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سال فارسی و با به خدمت گرفتن ط فراوان بر ادبيات کهندو شاعر به خاطر عالقه و تسلّ

 ،در این بينچند که  هر ؛اندهای زیبا نایل آمدهبه خلق ترکيب ،های ترکيبی آنتظرفيّ

نيز با استفاده از  صفّارزادهگيرتر است. کدکنی چشمابهام هنری در عناوین شعری شفيعی

 گذاری اشعار خود دارد.در نامشيوة خاصی  ،واژگان عينی

 ؛اندهمة شاعران این جریان، بيشتر از براعت استهالل استفاده نموده ،در سطح ادبی نيز   

و  ابهام ،گرمارودیهنرسازه در عناوین شعری موسویو  با این تفاوت که این ترفند

را با خود  صفّارزادهطاهره  ،ترکدکنی و در قياسی پایينفضاسازیِ عناوین شعری شفيعی

شده، بيشتر به محتوا  گرمارودی در آثار بررسیین خود به این دليل است که موسویندارد. ا

شمارد. تلميح، استعاره، را اصل می و آن استد، دلبسته آورو مفاهيمی که در شعرش می

مد ه در عناوین شاعران این جریان بساهای دیگری است کایهام و کنایه از جمله هنرسازه

اند و استفادة فروان از های چندمعناییجزو هنرسازه ،هاکدام از این هنرسازه باالیی دارد. هر

یل این شاعران بر تما دهندة فضای بسته وتواند نشان می، در عناوین شعری آنها

 باشد.گویی  پوشيده

بين شاعران این جریان هستيم. همة این  شاهد مفاهيم مشترك در ،در سطح فکری نيز

 صفّارزادهکدکنی و شفيعیبا این تفاوت که  ؛های سياسی و اجتماعی دارنددغدغه ،شاعران

بر شعریت و ابهام  -مو بازوان و سفر پنج سدّ شعرهای طنين در دلتا،البته در  مجموعه -

صراحت و گرمارودی در بسياری از عناوین شعری، دارند؛ اما موسویهنری تأکيد بيشتری 

های اجتماعی خود از است. همة این شاعران در بيان دغدغه وضوح بيشتری به کار برده

ان کدکنی از دیگر شاعران این جریدر این بين، شفعيیاند. مفاهيم دینی و مذهبی بهره برده

طبيعت و  های گوناگون فردی،که از طيف ع مفاهيمهم به لحاظ تنوّ ؛تر استشاخص

نمودار  ،در پایان ؛گونه مفاهيمو هم در شيوة ادا و بيان این اندبرگرفته شده اسطوره

 شود.ای عناوین شعری شاعران این جریان در سه سطح زبانی، ادبی و فکری ارائه می مقایسه
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 ای ساختار زبانی در عناوین شاعران مقاومت مذهبیمقایسهنمودار فراوانی 

 

 
 در عناوین شاعران مقاومت مذهبی های ادبیای آرایهراوانی مقایسهنمودار ف
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 ای مفاهيم فکری در عناوین شاعران مقاومت مذهبینمودار فراوانی مقایسه

 

یان نشان ی عناوین شعری این جرشناختبررسی سبک ،توان گفتبه طور کلی می

ها با متن و محتوای شعرهای این جریان تناسب و هماهنگی دارند و دهد که عنوان می

 گيری فکری و هنری این جریان هستنند. دهندة جهتها به خوبی نشانعنوان

                                                       

 نوشت پی
فشان سخن را/ چون و همتّم/ من جام خونمن شعر شيعيم/ من پاسدار مرز شرف/ خون  -1

کاسة شفق/ بر آستان شامگهان/ در دست داشتم/ شمشير شعر خود/ در خاك رزمگاه/ با خون 

/ کاشتم/ من شعر شيعيم/ در دست من چراغی فراروی مردمان/ تا بردَرَم به پرتو  -با آیه  -خود/ 

/ در شهرهای خون و جنون/ همراه من ها گذشتهای شب/ تاریخ پا به پای من از کوچهخود پرده

 -صحبتم کالم خدا بود/ طاغوت را هماره ره از راه منرزم من شکستة عاشق/ همسپيدة صادق/ هم

ام: گلداغ / بيراهه بود و جدا بود/ من شعر شيعيم/ در دست دیگرم همه شمشير/ بر سينه-همه سختی

های سرخ شهادت های پاك عدالت/ در باغام هماره در کوچهکشتهارغوانی صدها هزار زخم/ می

 (.14...  ) در فصل مردن سرخ: 
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 کتابنامه 
. «بررسی اشعار صفّارزاده از دیدگاه فکری»(. 1389اکبری، منوچهر؛ خليلی، احمد. )

، 10، زمستان، ش 4، ش 3شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، س  شده در فصلنامة سبک چاپ

 . 67-45صص 

 . تهران: نشر اختران.هایی در ادبیات معاصر ایران )شعر(گزاره(. 1387ی. )تسليمی، عل

( تا  1332های شعری معاصر فارسی از کودتا )جریان(.  1387پور چافی، علی. )حسين

 (. تهران: انتشارات اميرکبير.1357انقالب )

ی و بررسی چگونگی نامگذاری عنوان شعر در ادبیات سنّت»(. 1394دهرامی، مهدی. )

مجلة شعرپژوهی )بوستان ادب(، س  شده در چاپ. «شناختی آنکارکردهای زیبا معاصر و

 .36-19، صص 3، ش 7

. «های اخوان ثالثها و سرودهبررسی و تحلیل عنوان کتاب»(. 1395دهرامی، مهدی. )

 .1، ش6ادب فارسی، س  شده در چاپ

 ران: نگاه.. تهاز سکوی سرخ )مسائل شعر((. 1397رؤیایی، یداهلل .)

 شناسی شعر ایران در قرنانداز شعر معاصر ایران )جریانچشم(. 1391زرقانی، مهدی. )

 . تهران: نشر ثالث.بیستم(

 . تهران: نشر سخن.ای برای صداهاآیینه(. 1376کدکنی ، محمّدرضا. ) شفيعی

 . تهران: نشر سخن.رستاخیز کلمات(. 1391کدکنی، محمّدرضا . ) شفيعی

. تهران: نشر زمانه و های اجتماعی شعر فارسیزمینه(. 1386ی، محمّدرضا. )کدکن شفيعی

 اختران.

. تهران: نشر 4. ج تاریخ تحلیلی شعر نو(. 1377تقی جواهری گيالنی(. ) شمس لنگرودی )محمّد

 مرکز.

آفرین در شعر و اندیشۀ  ترین عوامل تحوّل بررسی مهم(. »1389زاده، محمود. )صادق

، صص 5از دورة جدید، ش  2های ادبی، س شده در فصلنامة اندیشه . چاپ«ادهطاهره صفّارز

78-108. 

 . تهران: پارس کتاب.اشعار مجموعه (.1391صفّارزاده، طاهره. )
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مجلة علوم اجتماعی و انسانی  شده در چاپ. «شناسی شعرمبانی زیبایی»(. 1384صهبا، فروغ. )

 .109-90، صص 3، ش 20دانشگاه شيراز، دورة 

 . تهران: انتشارات فردوس.3. چاپ ساختار زبان شعر امروز(. 1387پور، مصطفی. )علی

. ترجمة مریم خوزان و حسين پاینده. تهران: نشر شناسی و نقد ادبیزبان(. 1381فاولر، راجر. )  

 نی.

 . تهران: سخن. ها ها، رویکردها و روش شناسی: نظریه سبک(. 1390فتوحی، محمود. )  

گروه مترجمان. تهران: وزارت فرهنگ و تحلیل انتقادی گفتمان. (. 1389ف، نورمن. )فرکال  

 ها.ارشاد اسالمی. دفتر مطالعات و توسعة رسانه

. «پورهای اشعار قیصر امینبررسی و تحلیل نام(. »1388گرجی، مصطفی؛ ميری، افسانه. )

 .104- 79، صص 176، ش  42جستارهای ادبی، دورة  شده در چاپ

 . تهران: رَز.عبور(. 1349گرمارودی، علی . ) وسویم

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.سار نخل والیتدر سایه(. 1356گرمارودی، علی. ) موسوی

 . تهران: انتشارات راه امام.در فصل مردن سرخ(. 1358گرمارودی، علی. ) موسوی

 ت رواق.. تهران: انتشاراسرود رگبار(. 1357گرمارودی، علی. ) موسوی

الگوی آب و درخت در شعر طاهره  بررسی کهن»(. 1388نيکوبخت، ناصر و دیگران. )

 .108-78، صص 24های ادبی، تابستان، ش  پژوهش شده در چاپ .«صفّارزاده

. به کوشش دربارۀ شعر و شاعری )از مجموعه آثار نیما یوشیج((. 1385نيما یوشيج. )

 . تهران: نگاه.3سيروس طاهباز. چاپ 

  . تهران: جامی.8. چاپ هاجویبار لحظه(. 1385). احقّی، محمّدجعفری

 
 

 


