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 چکیده:
مقاله به  نیشعر. ا یاجزا قیو تلف بیترک وةیکنندة شنییتعطرح، چهارچوب ساختار شعر است و 

-شاعران معاصر، پاره یهایابعاد و آفاق نوآور شتریشناخت ب ریکوشد که در مسیم یلیتحل –یفیروش توص

انبوه  انیکند. از م حیشرو ت نییتب ،یفرا در آثار آنان، معّر یشعر یهاطرح نیتریو ابتکار نیتراز تازه یا

-ها از جمله طرحآن نیترنییو نوآ نیتربه برجسته نجایتازه و مبتکرانه در قلمرو شعر امروز، در ا یهاطرح

 النیس ،ییبازجو ا،یکابوس و رو انیب ،یمکالمة تلفن ،یگزارش ،یینمایس ،یداستانک ،یاسفرنامه ،یانامه یها

طرح و  نینشان داده شده است که اغلب ا یها و شواهد شعرنمونه ةارائپرداخته شده و با  یریغافلگ ،یذهن

  نوظهور یهایآورفن زیتازه و ن یو ادب یهنر یظهور ژانرها ،یتازة فرهنگ یتازه، حاصل الگوها یهاپالت

تازه در عرصة  یها تّیظرف جادیتازه، اغلب به ا یشعر یهاطرح نیامروز است. کاربرد ا یدر عرصة زندگ

 است. دهیمعاصر انجامشعر  یشناختبایمحتوا و ز ،فرم

 

 .یباشناسیز ک،یتکن ،یطرح، شعر امروز، نوآور کلیدی: واژگان
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 مقدّمه

 ،یاشال نّق ،یمعمالار  یهالا ناله ی(، غالبالا  در مم Plotو پالال     رنگیپ ایاصطالح طرح 

کاربرد دارد. در  یسینوخاص آن، در عالم داستان یو خصوصا  در معنا یشینما یهنرها

کالبالد  ( »151ص ،1631 ،یرصادقی م،«کنندة حوادثمیتنظ»پال  را  ایطرح  ر،یحومة اخ

« ت و معلالول بر روابط عّل هینقل حوادث با تک( »151ص ، همان،«عیوقا یبندو استخوان

اثالر   یمنالد و سالاخت  یاند. طرح، موجب ساماندهدهی( و ... نام118ص ،1681 فورستر، 

 کیپرورش حوادث درون  ییطرح مستلزم توانا کیساختمان ماهرانة »شود و یم یهنر

 (121-161صص ،1631 س،یم«. است ایجالب و پو یلتحّو ریس کیاثر در 

 وةیساختمان شعر است کاله شال   ةیلاّو یبندنوشتار، صور  نیما ام طرح در ا یتلّق

نحوة ورود به شالعر، اسالتمرار و    یو حّت یمحور عمود یبنداجزا، شکل قیو تلف بیترک

طالرح شالعر،    1سامد. یص مآن را مشّخ یبندانیآن، و سرانجام نحوة پا یفرام و فرودها

شعر است. طرح شعر  یانسجام در ساختمان کّل ت،یاو در نه یانتظام در محور طول ةیما

را بر هم سوار  شهیاند ةگسست یهاتوان پارهیچگونه م»پرسش است که:  نیبه ا یپاسخ

 ،1618عالء،  ینور« محکم و قابل درک فراهم ساخت؟ یآنها ساختمان بیکرد و ام ترک

 کیال کاله   دیال جوانب د نیتوان حداقل در ایم»نکته،  نیتر اروشن نییتب ی( و برا31ص

 کند:  یشاعر چگونه عمل م

 ؛شودیهدف سروده میب ایشعر اصال  طرح دارد  نکهیشعر و ا یطرح کّل -

 ؛نحوة شروع شعر -

 ؛مختلف شعر یهاحال و مقام در بخشریینحوة ورود و خروج و تغ -

 ؛شعر یبندانیپا وةیش -

 ؛موردنظر شاعر یطول شعر و تناسب آن با محتوا -

 ؛ام جوانب مختلف انیشعر ام آغام تا پا یدستکیحفظ  -

 ؛مختلف شعر یهاپاره انیعدم تناقض م ایوجود  -



 __________________________________________________________________  
 11     شعر« طرح»شاعران امروم در عرصة  یها ینوآور

 

 

 یباله سالاختار شالعر و اسالتفاده ام بع ال      دنیع بخشال شاعر در تنالوّ  قیتوف زانیم -

 (211-215صص ،1611 ،ی کاظم.«خاص یهایهنرمند

 :میرا دار یپژوهش یهاپرسش نیمقاله قصد پاسخ به ا نیا در

 -ها و جلوهچه جنبه یدر ساحت طرح شعر، دارا ینوآور ثیشعر امروم ام ح -1

 است؟ ییها

 ها کدامند؟  ینوآور نیا یهاها و خاستگاهنهیمم -2

 کیال . اگر سالاختار را نظالام ارگان  شعر استچارچوب ساختار آن  شعر، همان طرح

نظالام اسالت در    نیال سالاخت و پرداخالت ا   یطرح، مجر م،یبدان یهنر دةیپد کی یاجزا

شالعر را مجموعالة    کیال طالرح   اثالر. در مجمالوع،   یباشالناخت یو م یمعناشناخت یهاحومه

یمال  یو سالاختار  ییایقیموسال  ،یشگیاند ،یعاطف ،یریتصو ،یمبان یهاکیترفندها و تکن

 یو سالاختار  یعاطف ،ییایقیموس ،یمبان ،یذهن ییاینقشة جغراف میطرح، ترس یسامند. آر

 شعر. یام فرم و ساختار کّل یشعر است و بخش

بوده است، هم باله   یطرح و ساختمان شعر نةیر در ممع و تکّثفاقد تنّو م،یقد شعر

کهالن و هالم    یادب یو هنجارها ارهایبه سنن، قواعد، قوالب، مع میالتزام شاعران قد لیدل

و  یالی گراتسّن نیساختار شعر. هم ةآنان ام مقول یهاافتیدرک و در تّیمحدود لیبه دل

معمالول و   یام الگوهالا  دیال را به تکرار و تقل میقد اناغلب شاعر ،یهنر دید دانیم یتنگ

 -ام اسالتثناها   یاصرف نظر ام پالاره  - کیکالس دیقصا یکّلکشاند. مثال  طرح یمرسوم م

 ب،یتشالب  ایال ل مشتمل بر تغالزّ  یبوده است؛ طرح کنواختیو  کسانی ،یقرون متوال یط

ام  هالا اعالمّ  . منظوماله طهی( و سرانجام، شالر ه یا...یمرث ایوصف  ای شامل مدح دهیبدنة قص

مالدح و منقبالت    ه،ّیدیداشتند: تحم کسانی یاغلب آغام زیو ... ن یمیتعل ،ییغنا ،یحماس

 کیو سپس متن داستان. غالزل کالسال   ن،یخلفا، مدح امرا و سالط ایه ع(  ص(، ائّمامبریپ

عمالدتا  معطالوف    م،ینسبتا  ثابت داشت. تفاو  در طرح و ساختمان غزل قالد  یطرح زین

 ا یال اب ییو ارتباط معنالا  یشاعران به محور عمود یهتوّجیا به یدر توّج الفبود به اخت

تالا شالاعران سالبک     یسالتان یس یخال غزل ام فّر یبافت طول سةیتفاو  را در مقا نیغزل. ا
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 -یهالا مواجاله مال   ینوآور یابا پاره یغزل مولو کرةیه در پ. البّتمینیبیبه وضوح م یهند

باله   شیگرا ،یبندهیشکستن نظام قاف همبه هم مدن شکل مرسوم غزل، در  لیام قب میشو

 یباشالناخت یم امیال ها، غالبا  ناله ن یت شکنمعدود سّن نیخاستگاه ا کنیداستان و ... ل -غزل

 ودیال ام ق زیشاعر بود در گر یانشانة تالش و تقّل شتر،یبلکه ب ،ینیآفربود و نه دغدغة فرم

خالواب کاله در    انیال ب ،یگرتیگفتگو، مناظره، روا رینظ ییهاوهی. شیسال ادبریو قواعد د

بودنالد کاله باله     یسالت یفرمال یهالا تّیقابل هیاند، فاقد آن ماگاه کاربرد داشته ،یتسّن ا ّیغزل

 .نجامدیدر بافت غزل ب یاطرح و ساختمان تامه نیتکو

 یهالا پهنالاور آن، شالاعران، کمتالر ام طالرح     تّیال بالا وجالود ظرف   زین یقالب مثنو در

گنجاندن مناظره، ناماله،   رینظ ییهاوهیاند. اگرچه شکالم بهره برده یدر بافت طول یابتکار

سالابقه داشالت،    کیکالسال  یهایدر بدنة متن در مثنو تیداستان و حکا ای ایب و روخوا

در طالرح   یریثأشدند و چندان تال یط، گم ممسّل تیوار یکّل یها در ف اوهیش نیا کنیل

وجود نداشالت   ینیآفرطرح یمجال برا ای ز،ین یقوالب شعر ریمرسوم اثر نداشتند. در سا

در طالرح و   ینالوآور  یبالرا  ییشکل مرسوم و متعارف، جا طرةیس ای( و یتیدوب ،ی رباع

 گذاشت.ینم یباق یپال  شعر

 یتمالام  طالة یاسالت در ح  یدطلبو تجّد ییخصلت شعر معاصر، نوجو نیتربرجسته

 -ع شالعر امالروم   و تنالوّ  یو سرشار ام تامگ عیوس یاندامها. چشمیارکان و عناصر شعر

هالا و  یاسالت. در کنالار تجالدد طلبال     اردیال خصلت پا نیگواه ا-تا اکنون  مایخصوصا  ام ن

و  یصالور عالاطف   ل،ّیال مبالان، تخ  نگونالاگو  یهالا شاعران معاصالر در حالومه   یهاینوآور

معاصالران در قلمالرو طالرح و     یهاییشعر، نوجو یقیساخت، صور  و موس ،یشگیاند

 ،یدطلبو تجالدّ  یشاخه ام نوآور نیل است. اه و تأّمسخت در خور توّج زیپال  شعر، ن

امالروم اسالت، و باله     یایدن یو معنو یر ابعاد و آفاق مادع و تکّثبه طور عام، حاصل تنّو

ام  ؛یو هنالر  یفرهنگال  ،یمختلالف علمال   یهادهیظهور و گسترش پد دةییطور خاص، ما

-یآورمظالاهر فالن   گریمدرن و د یسینوو داستان نمایرومنامه و رسانه گرفته تا تئاتر، س

 در قلمرو فکر و فرهنگ. نینو یها
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 قیتحق نةیشیپ

عنصالر طالرح و پالال ، عمومالا  در قلمالرو       یکه گفته شد، بحث و بررس طورهمان

فانه پالرداختن باله   ّسأرواج داشته است و مت یو معمار یاشنّق نما،یتئاتر، س ،یسینوداستان

مالا در منالابع    یعنصر در قلمرو شعر، مورد غفلت قرار گرفته است. جسالت و جالو   نیا

ه منتقالدان و  و مقال، در کالانون توّجال   حثمب نیگر آن بود که انشان یرفارسیو غ یفارس

کاله باله طالور     یو انتقالاد  یقیتحق یهاکتب و نوشته یاقان نبوده است و جز در پارهمحّق

 -وهیا و مستقل که به شال مجّز یاند، اثراشعار سخن گفته یطرح کّل رامونیگذرا و مبهم پ

 ی. صرفا  در آثالار ستیمقوله پرداخته باشد، در دسترس ن نیو هدفمند به ا یصتخّص یا

ص  ،1638طاهبالام،   روسیسال  ی گردآورجیوشال ی مالا ین ،یام جمله: درباره شعر و شالاعر 

رصد صالب   خالوانش     ؛عالء ینور لیاسماع ران،ی(؛ صور و اسباب در شعر امروم ا613

باله طالور    ،یدکاظم کالاظم ام محّمال  و نقد شعر جوان امروم(، و ده شاعر انقالب، هالر دو 

 . میابییمقوله م نیبه ا یو گاه مبهم اشارات صرمخت

 بحث

و  ،یشالعر  ینمالا و کهن کیکالس یام اشکال و ساختارها زیامروم، در گر شاعران

و  یعالاطف  یهالا انیتامه و هماهنگ و همسو با بن یها و ف اهافرم یدر جست وجو زین

ام پالال  و   یریال گبهره ،یتامة شعر یهاجهان معاصر، افزودن بر کاربرد قالب یشگیاند

اند. در خود افزوده یهنر یهاتّیبه کارنامة خالق زیرا ن یتامه و ابداع یشعر یهارنگیپ

پشتوانة محکم شاعر اسالت در کالار    ،یرونیقالب ب ةنیعمل در مم یپهنة شعر امروم، آماد

تامه و به تبالع آن،   یها. انعطاف قالبیتامه و ابداع یشعر یهاو آممودن پال  نشیآفر

تالامة   یاحال عناصر شعر، همه و همه به شالاعر در اجالرا و طرّ   گرید ینوامو هم یسامهم

کوشد تا هم یم د،یجد یهاطرح دنیرسانند. شاعر امروم، با آفریم یاریساختمان شعر 

تالامة   یهالا و ف الاها  فالرم  جادینو در جهت ا یهاة قالببالقّو یهاتّیها و قابلتّیام ظرف

خواننالده،   یشعر را بالرا  یکّل یبهره ببرد و هم ف ا یاجتماع - یخیتار نةیمتناسب با مم

 یدارا ،یهاست که هر شالعر در خالور تالوجّ    یهیسامد. بد رتریتر و دلپذینیتر، عوسملم



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931) هفدهمكاوش نامه، سال      51

 

 یهالا قصالد مالا نشالان دادن تالالش     نجایا در ا. اّمیو چه ابتکار یدیاست، چه تقل یطرح

ام منظالر آممالودن و ارائالة طالرح      -صرف نظر ام پست و بلند آثارشالان  -شاعران معاصر 

 نیتالر است که برجسته یبر آثار و اشعار رکز،و تم هیتک گر،یاست، به عبار  د یابتکار

مطرح در شالعر   یهاام طرح میآنها باشد. چنانچه بخواه زیشان، طرح تامه و متمایژگیو

 نیال ا طالة یشالود کاله ام حالد و ح   یرا شامل م ییفهرست بلندباال م،یکن هّیته یامروم، آمار

 -هالا قالب یدر تمام -در آفاق شعر معاصر ییوجوبا جست قا یا تحقمقاله خارج است. اّم

 -کار گرفتهورمانه بهکه شاعران امروم، ذوق یابتکار یهاطرح نیترکه شاخص میافتیدر

ناماله، طالرح   طالرح  ناماله، لمیو فال  ناماله شیه و داستان، طرح نمالا قّص طرح اند، عبارتند ام:

طالرح   ،ینگالار طرح داسالتانک، طالرح واقعاله    ،ییگوکتهیطرح د ،یینمایسفرنامه، طرح س

طالرح شالرح کالابوس، طالرح      ،ییگالو طالرح خالاطره   ،یطرح مکالمة تلفن ،یرگزارش خب

  .و ... یریو غافلگ یبندطرح چشم ،یامکیطرح پ ،یذهن النیطرح س ،ییبامجو

تکالرار و   لیال هالا باله دل  وار و امثالال آن ناماله شیوار، نمالا هقّصال  یهاآنجا که طرح ام

در  یاند و چنالدان اعجالاب  یو طراو  آنچنان یشعر معاصر، فاقد تامگ یرشان در ف اتکّث

 -بالا طالرح   ییبنا را بر شعرها -که گفته شدچنان –مقاله  نیما در ا زند،یانگیخواننده نم

 -دور میبتالوان  دیتا شالا  میاامروم نهاده یایدن یحال و هوا باتر و همسوتر یابتکار ییها

 .میمنظر رصد کن نیشاعران امروم را ام ا یهنر یهاتّیخالق یهادست

 

 یطرِح نامه ا

شالاعران، گالاه باله     -میتالر گفتال  شیگونه کاله پال  همان -کهن یهااشعار و منظومه در

گنجاندنالد ام  یمال  تیال روا ایداستان  انةیرا در م ییهانامه اینامه  ،یداستان تیروا یاقت ا

ا شالاعران  و ... اّمال  نیو رامال  سیال و ،ینظالام  یهامنظومه یهاشاهنامه، نامه یهاجمله نامه

طالرح    ر،یال م یها. نمونهندیسراینامه م کیدر قاب و قالب  کالًّ راامروم، گاه اساسا  شعر 

 دهند:یدر شعر امروم را نشان م ینگارنامه و نامه

 دهدینان نم یترانه بو نیا
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 دهدینم گرانیحرف د یبو

 دلم دوباره بام شد  سفرة

 دهدینان نم یکه بو یسفرها

 تو ینوشته ام برا ی نامه

 دهد یکه صد مبانه م یا شعله

 است  یمیکه ساده و صم یا نامه

 :دهدیشعر و داستان نم یبو

 طول عمر ی... با سالم و آرمو   

 ددهیممان نم نیکه ممانه ا 

 و رو شود ریممانه م نیکاش ا   

 دهدیخوش به ما نشان نم یرو   

 باغچه یبرا نیوجب مم کی

 دهدیآسمان نم چهیدر کی

 ... خواستم که با تو درد دل کنم

  دهدیامان نم یام ول هیگر

 (15-11صص ،1612پور،  نی ام

دور،/  یالیگاه خبهجز گم شدن گاه ستین ی!/ حال همة ما خوب است/ ماللسالم

   ی/ حالوال سالم ینرفتاله اسالت بنو   ادمیال / ... تالا  نالد یگویسبب مال یب یکه مردم به آن شادمان

/ خبالر ام آرامالش آسالمان    یرفتاله بالود   دیآیم اد یبود .../  یما سال پرباران یهاخواب

/ نالده یام ابهام و آ یحرفیکوتاه باشد/ ساده باشد/ ب دیام بارا جان/ نامه ی!/ نه ر؟یاوریب

 ا تو باور نکن! / حال همة ما خوب است/ اّمسمینویم تیام نو برا

 (6ص ،1615 ،ی صالح

 افتاله یکالاربرد   زیال در اشعار کودک و نوجالوان ن  یها، حّتسال نیوار، در انامه طرح

 است:
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 باعرض سالم زیاّول ام هر چ

 با مرام قیرف یخدمت تو ا 

 حال ما خوب است، حال تو چطور؟     

 مال تو چه طور؟ ست،یوضع ما بدن 

 یاّما در دل دهیام د یرفتها    

 ... یتو مشکل یام دور ریغ ستین 

 (8ص ،1681 ،یزیدهر ی گودرم

 

 یاسفرنامه طرح

 یاشالعر باله شالکل سالفرنامه     یاحال مبتکرانه در شعر امالروم، طرّ  یهاجمله جلوه ام

 -یسخن مال  شیال  خود ام سفرهاشاعر، ام تجارب و تأّم م،یشاعرانه است. اگر در قد

 ناله یمم نیال در ا ییام عمعالق بخالارا   یسفرنامه نداشت  شعر لیگفت، شعر، شکل و شما

دو ژانر شالعر   یا در شعر امروم، ما با تالقشاعرانه بود. اّم یاستثناست( بلکه صرفا  گزارش

و « ناکجالا »، «عبالور » یشالعرها  ،یسالهراب سالپهر  « مسالافر ». منظومة میاو سفرنامه مواجه

 -ناماله معالراج  اقیو به سال  یذهن یاسفرنامه ،یآخر نی که ایکدکن یعیام شف« نامهمعراج»

و ... است(  یعّرم ینامه، الغفران ابوالعالرافیدانته، ارداو یاله یمشهور چون کمد یها

 گونه آثارند:نیام جملة ا یخوانسار یام هاد «یهارمون»و غزل 

سهراب و نوشالدارو  ة / و مثل آب/ تمام قّصمیآ یحماسه م کیدر  احتیام س من

 ی/ صالدا رد،یال تا/ دلم قرار بگ ستادمیبرد/ و ا امیرا/ روانم./ سفر مرا به در باغ چند سالگ

 ریال در م گالر، یبه خاک افتادم/ و بالار د  قتیآمد/ و درکه بام شد/ من ام هجوم حق یپرپر

بالربط   یباله هالوش آمالدم،/ نالوا    «/ بابالل »لالب رودخانالة    ه/ در آن سفر ک،«ریمزام»آسمان 

 (615-613صص ،1638 ،یخاموش بود ...  سپهر

رهگالذر، دوبالاره    یهالا هالا و دشالت  وهیرود./ گریادامه دارد و شب ام کناره م سفر

./ سفر ادامه دارد دشانی/ دوباره آفر-است  یهست دگاریکه آفر -/ یو روشن افتندیشکل 



 __________________________________________________________________  
 11     شعر« طرح»شاعران امروم در عرصة  یها ینوآور

 

 

و  یجالار  بالار یجو کاله  -/ یاها، سالالم عاشالقانه  ها و دشتترن،/ به کوه چةیو من ام در

 ،1611 ،یکالدکن  یعیکالنم...  شالف  ی/ رواناله مال  -تنسالوخ  ریپ ریست در کو یجواِن روشن

 (151-158صص

گشالودم/   دهیوار، د رافیو نور رهاتر شدم/ و میام ستاره فراتر شدم/ و ام نس آنگاه

اوج  یها مالرا خالورد/ و پالر گشالور و بالرد./ در روشالنا      آمد/ چون دانه یوان مرغ ارغوان

داِن سالبزش،  ناله یشد، هردم/ در چیرفت و بام می/ مشینور و گشا یهابر موج/ شیرها

 ی/ آن سالو شیخالود و خالو   اِبیال کالرد/ در سالاحِت غ   اصد رنگ کهکشان./ آنگه مرا ره

 (611-618صص ،نشان ... همانیب یحرف و صو ، در آن سو

 یجالا / ناله  گالر، یآنجا کاله د  میدی/ به آنجا که رسمیو رفت میو شعر و جوبار رفت من

کاله   یی/ صداگرید نیی/ و مرغان به آگر،ید نییکس بود و نه آشنا بود./ درختان به آ یپا

 (515-513صص ،خدا بود ... همان یآمد ام دور،/ صدایم

 قطار ساعت من با دوامده واگن

 عقربه ها اریسفر به عمق ممان ام د

 تنهاست یو نهم من ستیب یکوپه  درون

 در استتار عقربه ها... نهیچو آ یمن

 درون واگن هشتم، هوا مه آلودست -

  بار عقربه ها ریو مرد، خرد شده م 

 (111ص ،1611 ،ینقل ام کاظم ،ی خوانسار

 

 کابوس( ا،یخواب )رو انیب طرح

بالود.   جیکابوس( در ضمن داستان نسبتا  را ا،یخواب  رو انیاشعار گذشتگان، ب در

و فاقد  یعاّد یانیشاعر با ب زیدر شاهنامه. گاه ن اوشیدر داستان س ابیمثال  خواب افراس

 یباله خالواب دوش کاله مالاه     دمیال گفالت: د یخود سخن م نیام خواب دوش ،یف اسام

باله جوانالب روان   یمتّکال  ،ا در شالعر امالروم، شالاعر   (. اّمال 163، ص1618،  حافظیبرآمد
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 یهالا کیال و تکن قیتعل جادیتامه و ا ِیریتصو -یمبان یهایخواب، و با ف اسام یشناخت

کنالد. اخالوان   یم کیخود شر یروح -یخواننده را در تجارب ذهن ،یداریشن ای یدارید

شبانة خالود پالرده بالر     یهاام کابوس ت،یدر ضمن روا« آنگاه پس ام تندر»ثالث در شعر 

 ارد:دیم

/ کالاروان هالول و   نالد، یوحشت،/ تا چشالم ب  یاهل یهاآب نیمن،/ ا یهاخواب در

دم به دم کاِه  یهابرگردن؛/ با مخمه شیمحت ر، مخم یگرگ ست؟یک نیاست./ ا انیهذ

 نیال نالالد./ و یتالن غمنالاک مال    رندهیم نینوبت خود را/ در سام ا یها/ افسانهش،یهانفس

مالن   هاعتنالا بال  یام الشة مالدفون/ بال   ری/ سرشار و سرونیم گودال آمده ب یکفتار ست؟یک

 (11-11، صص1638 اخوان ثالث، مالد ...ینگاهش پوم خود بر خاک م

شالاعر را در   یعالاطف  -یروحال  یهالا و تالاب  زیال خ ،یبهبهان نیمیدو غزل ام س نیا

اند. در غزل نخست، شاعر ابتالدا  گذاشته شیشبانه به نما یهاکابوس ای اهایمواجهه با رو

 انجامد:یتلخ م یکه در آخر، به کابوس نیریش ییایدارد ام رو یتیروا

 کرانیطال؛ دشت بود، دشت بخوشه بود، خوشة 

 بر آن یروشن هیموج سا م،ینامک نس ریحر ام

 نور شاد آفتاب ریتاپ قلب غنچه ها، م تاپ

 شاخة صنوبران. یبرق پولک طال، رو برق

 و شگرف و ژرف، با عبور تند رنگها؛     یآب آب،

 شستَه ستاره بود پولک تن شناوران میس 

 

 شد بزرگ و شد بزرگتر... یکوچک اهیس یماه

 شد نماد کار برتران ن،یشد نمود لفظ برتر 

 توان گرفته بود؛  اییگو یدو جادوان بابل ام

 باوران! ریچشم د شیپ یکریشد نهنگ کوه پ
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 مگر دهان گشود(، یکام خود نهنگ  دومخ برگشود

 خاوران. یشد ف ا رهیت د؛یرا فروکش آفتاب

□ 
 و خوشة طال نبود، خوابگاه بود و پرده ها؛ دشت

 ام، اوج دنگ دنگ مسگران هیگر یهایشور ها 

 (111-112صص ،1632 ،ی بهبهان 

خالود را   یانیماهرانه کابوس تلخ و هالذ  یهایشاعر با ف اسام زین ،یغزل بعد در

 گذاشته است. شیبه نما

  یوانیبا چگونه ح دمیآه! عشق ورم

 یانیبا چگونه هذ ،یچگونه کابوس در

  یزاریو ب اقیاشت ،یداریبود و ب خواب

 یبانیو گر یدست زش،یجدال و آم در

 و محّبت بود، انزجار و لّذ  بود نفر 

 یابانیُمرده در ب یخوش نقش باغزال

 یدارم، تا چه شد که در مست ی! حال قیوا

 یدر بلور فنجان دمیگند نوش آب

 دیآال دیتا پل دیشا یشعله م تاب

 ...یدر تنور سومان دیفکندنم با تن

 (111-112صص ،1611 ،ی بهبهان

شالاعر   یانیحالت هالول و هالذ   یایگو زین اریشهر« مادرم یوا یا»ه ام شعر تّک نیا

 یشعر  گورسالتان( و ف الا   ییایجغراف یکه با ف ا یداریخواب و ب نیب یاست در عالم

 دارد: یزیانگدل یخوانمادر( هم نیآن  تدف یحّس

  که به هالم مد سالکو  مالرگ/ مالن     یامن/ ناگاه ضّجه ّیمادر یة ببود و قّص ندهیآ

ام وسط قبرها برون/ او بود و سر به ناله برآورده ام مغاک/ خود را به ضالعف،   دومیدیم
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 دمی/ خود را به هم فشرده، خزستگاهیبه ا دمیدو ده،یو رم وانهی/ ددیکشیمن بام م یام پ

و همان کوشالش و   دپوشینگاه/ بام آن سف نیر، آخرشة دیجمع/ ترسان م پشت ش انیم

 بام:/ ام من جدا مشو... مهیتالش/ چشمان ن

 (521ص ،تا یب ار،ی شهر

 

 )راُپرت( یگزارش خبر طرح

 -فاله لّؤم نیترام شاخص یکیبه عنوان  زین یجوامع امروم یو ساختار ادار ستمیس

گذاشالته   ریثأشعر تال  ییو معنا یبه نوبة خود در ساختار صور ،یمدرن شهر یمندگ یها

 ،یخبالر  یهالا گزارش وةیشعر خود را ام ش یکه گاه، شاعران، طرح کّلاست. ام جمله آن

 اند.الهام گرفته یسیو پل یالعاتاّط

 هاست:گونه طرحنینمونة بارم و مبتکرانة ا یدرضا ترکام محّم« محرمانه» شعر

 خبر:

 قاصدک، کیبراساس گفتة 

 انددهیرا چ یاالله رهگذرها

 باغ، نییتشنة پا یهاسبزه

 انددهیخشک ایَکمک پژمرده  َکم

 تریآن سو یاهرمه یهاقارچ

 انددهییرو هاهیکنار سا در

 :مالحظه

 عاطفه یهاساقه احتماال 

 انددهیآفت د شیپ یچند مثل

 :هینظر

 کرد شهیپ یباغبان دیبا بام
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 کرد!  شهیاند هاهیهجوم سا ام

 (126ص ،1688 ،ی ترک

 طرح را دارد : نیهم زین یقیام صد« گزارش» شعر

 خبر: نیاّول

 بهار         

 هر درخت را یهاشاخه

 ها اجاره داده استشکوفه به

 خبر: نیآخر

 امهنوم منده من

 (531، ج سوم،ص1611 ،ینقل ام: شمس لنگرود ،یقی صد

سراسالر   ،ینیحسال  یجعفالر  نیدامسرودة محّم« دهندهگزارش تکان کی»آماد  شعر

 :یمبان خاّص یهایامسروده شده است توأم با طنز و طّن یگزارش خبر کیمثل 

 یهالا خشالت  ریال ما را/ ام م یبم/ صدا یهابام ری/ ماستیدن نجایبامداد/ ا 3 ساعت

همه خبرنگار و خبرنالدار/   نیشو/ ا داری/ برادر!/ بدیشنویم شترهایو ب نیشتریخشن/ و ب

هالا/ بالدون   کنند و مالاهواره یمخابره م شرشانیب یراژهایخراب ما را/ به ت یهادارند خانه

کننالد/ تالا   یفراموش جهان نجوا م یها/ اشک هامان را/ به گوش،یسانسور نیترکوچک

 به کرمان/ راه نداشته باشد ... یبه ارگ/ حّت ینباشد/ که حّت یارهیجز گریبم/ د

 (18-11صص ،1611 ،ینقل ام: کاظم ،ینیحس ی جعفر

 ییمصالاحبة بالامجو   کیال گالزارش   ،یکه شعر شالاعر  مینیبیها، گاه منیبر ا افزون

 است:

  سمیال کرد ام آغام سال تأسؤس

 سمیرا به شرح بنو امیخواست کودک و

 –فقط مادر  ،ینوشتم: ام همة کودک   

 سمیبه خاطر من هست و غربت خ یکم
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 ا ! ]با مکث[یبه اخم گفت که: ام نوجوان   

 سمیابل فتینوشتم: آه... چه آسان فر 

 -ِدی! َو تخت جمشیاشاره کرد: جوان   

 سمییتا دیمرا، دوباره به آتش کش - 

 دیفهم ینه، اعتراف نکردم خودش ول   

 سمیمن هنوم، غزل خواِن آن چهل گ که

 (16-11صص ،1681 ،ی بهمن

 

 یمکالمة تلفن طرح

 وةیتوان به کالاربرد شال  یبر شعر امروم، م نینو یهایآورفن ریتاث ییادامة بامنما در

هالا،  ناماله شیدر نمالا  وهیشال  نینسل اشاره کرد. رواج ا نیا یهادر سروده یمکالما  تلفن

آن در ظالرف محالدود شالعر،     یریکارگا بهاست اّم یعیامروم، طب یهاها و داستاننامهلمیف

 ریکاله تصالو   یبهبهان نیمیغزل ام س نیم اعف دارد. در ا یهاتّینشان ام ابتکار و خالق

 زدیال آمیکاراکتر شعر، م یذهن ییگووگوها با خاطرهاست، گفت یمکالمة تلفن کی یهنر

و  یانسالجام محالور عمالود    ،یشینوشتار نما وةیها، شلحن بیترک ،ییروا انیو همراه با ب

 سامد:یم ریگچشمو  عیبد ییها، ف ادر شکل نگارش مصراع یهنجارشکن

 منگ بلند و سو  کوتاه:                     یانتظاریام ب یحجم در

 «؟ییتو ن،یمیس» -

 گرمش یآوا                                   

 راه یآن سومآمد به گوشم                                                  

 دیشار نهیغل غل کنان در س          پر نشئه و گرم    ،یم شةیش کی

 به ناگاه ییگو دمشیبوس   برخاست              انگار  انیام م راه

 خاموش ماندم ...« منم ،یآر» -

 «قلبت چطور است؟ ؟یخوش ؟یخوب» -
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 نگفتم، راه دور است یزی چ

 «خوبم، خوشم، الحمداهلل!»!  -

 تر ام او( شش سال من کوچک         انگار هر دو         میشد کودک

 بام آن قنا  و وحشت و چاه:           یو حوض و ماه اطیآن ح بام

 «ها!رمتیگ یخود َندو، م یب          !         مکرد دا ینشو، پ میقا»

 چون کاه میشد رنگ او ام ب                      د؛یخراش میو پا مافتاد

 : خوب شد، خوبیعنید،یبوس                         یمرا با مهربان مخم

 درگاه ... کینزد یاهبر پّل       و من با او نشستم          بنشست

 آمد دهینارس چ ،وهیوان م           نشکفته پژمرد      ی آن دوست

 آه و صد آه ،یرسالید نیو     !  فیو صد ح فیها، حیکودک آن

 «بزن! قطع است؟ یحرف» -

 نه، نه!» -

 ها دورمن رفته بودم سال  

 سرخ دلخواه یهابیتا س          سبز پرگل            یهاباغ تا

 «حاال بگو قلبت چطور است؟» -

 پام یدانم، ول یقلبم؟ نم» -

 ...«عمر با من مانده همراه  کی ادشیست و دهیخراش یروم

 (115-111،صص1611 ،ی بهبهان 

 

 یستیمالینیم یهاداستان طرح

ا بالود اّمال   جیال منظالوم را  یلال یکوتاه و بلند تمث یهاداستان ای ا یشعر کهن، حکا در

 تیال روا وةیبر فرم و ش یحّت یستیمالینیم یهاداستان ایداستانک  یامرومه ظهور ژانر ادب

رو گالاه باله   نیال سالابقه گذاشالته اسالت. ام ا   یو ب عیبد یریشاعران امروم تاث یهانوسروده

 ثیال برخوردارند، چاله ام ح  هاداستان گونهنیو ساختار ا رمکه ام ف میخوریبر م یاشعار
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نالوع   نیال ا خالاصّ  یهالا قیو تعل تیروا وةیو چه ام جنبة ش ،یساختار جامیو ا ییگوکم

 ها.داستان

بالا سالاختار داسالتانک     یمالراد دجواد شالاه نمونة اشعار ام شاعر جوان محّمال  نیا در

ام  ینال یع یریمالدرن، تصالو   یپالردام داستان وةیدر سرودة نخست، شاعر، به ش م،یمواجه

 هّیال بل نیمعتاد ارائه کرده است که قصد دارد شاگردانش را ام ا یحاال  و حرکا  استاد

 برحذر دارد.

 اش ُسرخ شد:یشگیُسرفة هم با

 که چند نفر یابخواَند حاال ام اّوِل آن صفحه یکیدی! بابله»

 دوِر منقِل روشن... یَچَپش جمعند ظاهرا  همگ گوشة

 تاوِل یجا یآرام دست ُبرد رو نَدش،یبب ینگاه چیکه ه ی]َو ب

 ادامه داد:[ گری... و با دو سرفة د دستش

 خواهند ام من و یما که م یایها هستند انگِل دننیکه ... ا نی... القّصه ا

 نی... َو من هم در ا میَشو یبپرورند که شاگرِد تنبِل آمادگ ینسل شما،

 سخن ... َخن... کیخواهم نمود بعد ام درِس مفّصِل امروم  خصوص،

 ِی... ران را

 ![نی]هم    

 معّطِل ... ی... َردِّ ُسرفه بود و کالس َو

او را باله   یو سپس خودکشال  یمرد یروان -یمراحل سقوط روح ز،ین ریشعر م در

 :مینیبیگونه ممالینیموجز و م یاوهیش

 َمرِد ُمرده •

 ُشمار ام ُنِه شب َرد شد ساعت

 وحشت کرد نهیام خودش در ا مرد

 زیپشِت م برگشت

 دیارم دلش
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 تالو  کرد هیچند آ آهسته

 نه... گرید

 داشت؟! یچه فرق –آه ...  – گرید

 به مردن عاد  کرد، یکس یوقت

 تواند ...ینم گرید                        

 هم نه... دیشا           

 –در دلش خودش را لعنت کرد  -

 ... خشکش مد؛ نهیِآ شیپ برگشت

 بود ... َخم شد ... دّقت کرد:ن آنجا

 پنجره ... در

 ... نهیآ در

 ... زیم پشِت

 ... اّما نبود!

 به ساعت کرد ... پشت

 بود ... یخال نهی... چشمش هنوم ام آ

o  
 کرد تّین خت،یکوفت، اشک ر پا

 ...«هنوم سه نشده  ساعت»

 ... دیخند

 پنجره ام

 خودش را             

 راحت کرد ...                          

 (111-116،صص1611 ،ینقل ام: کاظم ،یمراد شاه     
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 یذهن النیس طرح

 تیروا نینو یهاوهی( ام شstream of consciousness  یذهن الیس انیجر وةیش

 کیال  یذهنال  انیبه موجب آن عمق جر»مدرن است که  یهالمیها و فها، رماندر داستان 

آگالاه، خالاطرا ،    ماله یو افکالار آگالاه و ن   یاست ام ادراکالا  حّسال   یازهیکه آم تّیشخص

 یمعالان  یتداع جادیشود... و ایم انیبه همان صور  ب ،یتصادف یهایاحساسا  و تداع

و واکالنش   یحالومة آگالاه   ذهن، به کّل الّیس انیجر» زی( و ن11ص ،1611 داد، .«کندیم

آغالام   یمال تکّلشیسط  پال  یعنی ،سط  نیترنییشود که ام پایفرد گفته م یروان -یعاطف

 -تالک انجامد. یاست، م یر منطقتفّک یاسط  که سط  کامال  مجّز نیشود و به باالتریم

 ،1631 ،یرصالادق ی م.«ذهالن اسالت   الّیسال  انیال جر ةارائال  یهالا وهیام ش یکی یدرون ییگو

 (232ص

 -تالا روان  کوشالند یمال  شان،یپر یطرح و معمار نیام ا یریگامروم با بهره شاعران

  یایال دن تّیال و هو یهسالت  یگسسالتگ  زیال انسان معاصالر، و ن  یروح یهاو دغدغه یشیپر

و  النَیکوشالد َسال  یمال  ریال در غزل م یبهبهان نیمیبکشند. س ریمدة امروم را به تصوبحران

ذهن نشان دهد. عقربة ممالان   الّیس وةیام ش یریگَفَوران خاطرا  تلخ را در ذهن، با بهره

 یانیو هالذ  بیال غر ییو ف الا  زندیآمیو خاطرا  در هم م ادهایرود، یبه عقب و جلو م

 شود:یم دهیآفر

 کی! بزن

 بزن! دو       

 بزن! سه،              

 بزن! چار ...                     

 م اندامه مگذر، نگه کن، نگه دار                                  

 ام کار؟ فتادهین ؟یبه خاطر چه دار   رامیبه ش دان،یآن ساعت گل، به م ام

 کی! بزن

 بزن! دو       
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 بزن! سه،              

 شگفتا! دگربار؟ –. نیا گرستید یکیبزن! چار ...                                     

 «بشمار، بشمار!»پدر گفت با من که:      ن،یرنگ یهابسته، کوچک، ورق مبان

 گرفتار. با،یشک ،ی.     برادر، به بندیبه سال ،یگل، به سنگ یاشاخه پدر،

 کی! بزن

 بزن! دو...       

 مار؟یآه، مادر! تو با قلب ب ،ییتو«    قلبم!»مد که:  فغان

 .داریروم د نیپس ن،یسرد مانده     به تابو  چوب یرنگ رفته، تن یرخ

 کی! بزن

 بزن! دو...       

 شب، ممان تار نیمم ،یم درد و دوار    -سر! نیام ا یسرم، وا -

□ 
 .واریو دفتر، من و سقف و د زی...    من و مینگاه ،یتالش ان،ینس یژرفا م

 (111-151،صص1632 ،ی بهبهان

 یآمبوالنس نانیراننده و سرنش یو بحران یحالت عصب زین ریشاعر در غزل م نیهم

 ک،یال شاللوغ و پرتراف  یهالا ابالان یدر خ مارستانیبه ب یمجروح جنگ کیرا در حال انتقال 

 نهاده است: شیبه نما کیدور و نزد عیام وقا یشاعر/ راو یادهای ادایهمراه با 

  دیبا دانیها... ره بگشا! رفتن را م یها... ه یه

 دیافزون ام توفان با ییایمحمل را پو نیا

 در خون غلتان؛ یدیمحمل با خود دارد خورش نیا

 دیدردش را درمان با بد،یرا مرهم م مخمش

 ؟یها تا ک یافروم جنگ         رد؛یمیم جانیا دیخندد، خورشیآنجا م مهتاب

 دیبا طانیبر ش نینفر

   کو؟ «نیمرغ آم» گریکو؟ د نی! نفرمای! نماین

 یدبا دانیها... ره بگشا! رفتن را م یها... ه یه
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 یمگر است آر نیمرگ است ا –... چرخان... نورافکن  چرخان

 دیبا« پاکان»ام آن  ادی –چرخد یچرخد سر میم 

 

   !«بیغا»آن  نکیاست ا نیآنان را: ا کی کی بشمر

 دیبا مانیداشت؛ با فرمند ا مانینه! مادر ا شک،

 

 چرخد...یچرخد سر میم –! مادر! دامانت مادر

 دیسر در دامان با نیآرامد ام چرخش، ا تا

 

 جوشد آرام آرام ...یخون م یاشک و جو یجو

 دیسان در نور و مرجان با نیم یرا غسل دشاه

 !ی... ه «یطوب« »کوثر« »جنت» ،یم یو جو ریش یجو

 

 دیبا« غلمان»خندانک  ،«نیحورالع» افسونکارک

 تا فردا: گری! اکنون دبایم ی! دختر! اتردخ

 صحرا، محشر، میزان، پل...دیداری مین سان باید.

 .دیبا« پاکان»ام آن  ادی –چرخد یچرخد سر میم

 هاهی...هاهی...مگشاره!شد خاموش این دل، خاموش:

 .دیبا انیپا یتا آن ب یغامیپ ان،یپا نیا ام

 (115-113،صص1632 ،ی بهبهان

 ،یملمالوس منالدگ   یاشعارش با رخدادها دیتناسب اومان جد انیخود در ب شاعر،

الهالام  و مالن  »..گشاست: آن راه کیتکن نییدارد که در تب یشعر، سخنان نیبا اشاره به هم
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 زیال شالعر ن  یام. محتالوا ممان جنالگ گرفتاله   یهاآن را ام منگ و چراغ چرخان آمبوالنس

رود، نهاده شالده اسالت   یم مارستانیبه ب النسکه در آمبو یمخم کیآلودة انیر هذبرتفّک

 (131ص ،1686 ،ی نقل ام حسن ل....«

متناسالب بالا    بیال تالامه و غر  یف اها دنیراستا، شاعران، گاه به قصد آفر نیهم در

 Aesthetic  «یباشالالناختیفاصالاللة م»خالالود را شالالگرد  یروحالال یهالالایحالالاال  و سرکشالال

distanceیتئالاتر برشالت   یاصالطالح در تئالور   نیتالر مهم یگذارفاصله. »ندیجوی( بهره م 

آن نقالش داشالته    نیدر تکالو  ییمداییدر باب آشنا یشکلوفسک ا ّیشک نظریاست و ب

داشته  ادیهمواره به  دیتماشاگر با ،یتئور نیموجب ا( به661ص ،1618 سا،ی شم.«است

اسالت،   قالت یاست، حق شیبلکه فقط نما ستین تّیواقع ند،یبیباشد که آنچه در صحنه م

 یام ابالزار و فنالون   دیبا ام اینرو« ... ابدیاست تا بتواند اثر و هنر آن را در قتیحق شینما

ام  ینظرخالواه  یو حّتال  نندهیبا ب میمستق یوگوگفت ،یبام یبه جا تیماسک، روا انندم

 ینابالاور  ی  بردن ام اثر هنالر لّذ یبرا»اساس، مخاطب،  نیآنان استفاده کرد. همان( برا

 ز،یال ( در شعر ن16ص ،1688 ،ی.م، کزامانی سبز«.اندامدیم قیرا به تعو یخود به اثر هنر

. بهرهندیآفریمند و غرابت میط را به هم ممسّل یشگرد، ف ا نیام ا یریگشاعر با بهره

 یگالذار فاصالله  جیال را یام شالگردها  ت،یال معترضة خارج ام متِن روا یهاام جمله یریگ

و  یشالان یپر ت،یال در مالتن روا  یو شالوخ  یلحن جّد قیشاعر، با تلف ر،یاست. در شعر م

 .اده استذهن خود را نشان د النیس

 در طواف آمده است./  معمالوال   ظیابر غل کیس مر/ ست./ اندوه مقّد یساکت نةیآد

 نیحزن/ ام دورتالر  یقیموس یاست(/ نم نم دارد صدا یجور نیل شان امن اّو یشعرها

:/ دیال آیم اطیشلوغش بکنم؟(/ ام آن طرف ح یخودیدارد ب ینه. نه/  چه لزوم -نقاط/ 

 -یو حال بنده را م -یقیموس یدر صدا چدیپیترک غارتگر من!/ م –و باد  – یدل ُبرد

خواسالتم  یابهام و اشارا / مال  ی/ با قدریفهمیمنظور مرا مه شما خود  که ./  البّتردیگ

 یمسالئله پال   نیال ا هماله ظالاهرا  باله ا   که فقط من و تو .../ اّم یجور کیرا  یآن نکتة اصل

باشالم!/  یبه راه مال  رو یلی!/ ... من خیافتد گاهیفاق است، مبردند/ ناراحت آن نباش. اّت
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و ُتالرک   یقیو موسال  واناله یست./ ابر و َمه و د یساکت نةی./ آدستین یمورد چیباور کن ه

 یبه سراغ شالعر بعالد   است/ لطفا  یها تمامش سِر کارثیحرف و حد نیغارتگر و .../ ا

 (11-11صص ،1683 ،یراف لی. مدیبرو

 النیسال  وةیرا به ش تّیو ذهن تّینیع یو تالق قیتلف ر،یدر شعر م زین یحقوق دمحّم

 گذاشته است: شیبه نما ادهایذهن و َفَوران 

 -یم ستگاهیای/ و ممان هم چنان بختیریها را/ ره گودال/ فرو مپشت/ شن الک

نوشالت( مالادرم/ در    میدو سالطر را نتوانسالت   نیام ا شیب – یدر انزل -32گذشت/  سال 

-در اصالفهان   -36گذشت/  سال یم ستگاهیایگرفت/ و ممان هم چنان بیگور/ قرار/ م

/ آمالده  رونیال خالاک/ ب  ری/ ام مگریتئاتر د یدو سطر را نتوانستم نوشت(/ آمف نیام ا شیب

دو  نیال ام ا شیبال  - سییدر سو -31گذشت/  سال یم ستگاهیایبود/ و ممان هم چنان ب

پروتالوس! تالو،   » -«:/ سالزار »سطر را نتوانستم نوشت(که/ گذران سالال دو هالزار ام قتالل    

/ و رو باله سالاحل راه   - «چیهال » -/ گفالتم:/  یچه گفتال »و آنگاه که همراهم گفت:/ «/ هم!

/ کلمالا ،  دند،یدویم ایدر یافتادم/ آنجا که به دنبال هزاران الک پشت نوماد/ که به سو

 (113ص ،1681 ،ی حقوقشدن.ی/ مریبرکاغذ/ سرام

که تامه  سییتئاتر در سو یآمف دنید»شعرش نوشته است:   یخود، در توض شاعر،

انالداخت.  یمال  36سالال   ادیال مالرا   31درآمده بود، در سال خاک  ریکشف شده بود و ام م

 -یمال  یدر انزل یااد خاطرهه یگذاشتند و گور مادر که مرا بیکه مادرم را در گور م یوقت

که در ماسه ها تخم  یاهکند. الک پشت ماّدیم ار نیداشت مم یکه الک پشت یآورد، وقت

پالس ام   یکیمن  الیدر خ سییتئاتر در سو یآمف یها که پس ام تماشاگذاشت، همانیم

کلما  تامة شعر مالن   ایها دوند. الک پشتیم ایدر یو به سو ندیآیام تخم درم یگرید

 هیال و خاک کنا ادرم -دام توّل هیالک پشت و خاک کنا -هم  31که در سال  یهمان شعر

...« د بالا هالم   ام مرگ و توّل هیتئاتر در خاک مانده و ام خاک برآمده، کنا یام مرگ و آمف

 (111ص ، همان
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 کیال شاعراِن موسوم به آوانگارد، باله تکن  یهاام سروده یدر برخ وهیش نیا استمرار

 انجامد:ی( میچند جانبه چند راو تیروا

 -ه/  را تکان دادم و بلند شدم ام جا:/ مالن مالرده بالودم./ و چالرا کاله ناله البّتال        سرم

قلب  یگذارم رویکه نه!( و م یرا:/  خوبم/ عال یدارم گوشی!(/ و من برمیبعد ضیمر

 یهالا تختخالواب  یام./ و در تمالام هم/ مالن مالرده   ی/ که در تختخواب بعدیبعد ضیمر

 (15ص ،1681 ،یتمام؟ باباچاه یعنی/ من مردة تو بودم/، دکتر/ مارستانیب

 

 یریگغافل طرح

رو نیال شالعر مربالوط اسالت؛ ام ا    یبند انیپا وةیبه ش شتریب ،ینمونه طرح شعر نیا

 ف،یتوصال  ایال  تیال شاعر، در ضمن روا وه،یش نیدارد. در ا تّیاهم اریآن بس یجنبة بالغ

خواننده را  یذهن یدهد و ف ایم رییتغ رمنتظرهیغ یناگهان مدار و محور کالم را به نوع

خالالف   نیال کنالد. ا یم ریگآشوبد و او را غافلیم ب،یتامه و غر ییف ا نشیبه قصد آفر

 یریو تصو یو تصور مخاطب را ام حومة مفهوم ریهنجار کالم، تصو رییآمِد عاد  و تغ

-ام متن و ماجرا، او را در معالرض چشالم   ییگشاکند و ناگهان با گرهیشعر، دگرگون م

شالعر   یتالر ام معنالا  تامه یافتیگونه خواننده، به درک و درنیدهد؛ بدیتامه قرار م یاندام

و  یتکانالة ذهنال   نیال شده اسالت، خالواه نالاخواه براثالر ا     ریگخواننده که غافل. دیآیم لینا

 یموسالو  یام علال  «انوسیال اق» دیشالود. شالعر سالپ   یشعر کشالانده مال   یبه بامخوان ،یعاطف

 بهرة سرشار دارد: ،یشگرد هنر نیام ا یگرمارود

امالواج/   یرو شی/ پال ،یاصالخره  ی/ بر ساحل،یخال ی:/ که با جاییاست گو نیچن

کاله   -/ و من هر بالار/  دیشویرا م میپا ریها/ صخرة مواپاش ساحلکوب موج ام/ستادهیا

/ رمیال / کز کاکل موج برگیسهم یشوم/ به بوی/ جام بر کف،/ خم م-رسد یدر م یموج

/ ،یدوبالاره را/ چالون پرچمال    ی/ موج در خود واشکسته است/ ومن،/ غرمشیا ام آن پاّم

قالوس   یرسد/ جام را چون داسیم شیپ ی./ دگرباره چون موجستمیایبرصخره واپس م

در موج/  ایاست/ و در یا، بام/ جام خال/ اّمنمیواچ یادهم/ تا ام سرخوشة آب/ دستهیم
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 کیال / تنهاامواج،/  زابی!/ شتک خخیتار کی ی./ و به دورکدستی یو فاصله،/ به دراما

  نهالج  چکاند؛/ و عطارد، در جالام مالن اسالت./        یشفاف جام م وارةیدو قطره/ بر د

 (15-11صص ،1636 ،یگرمارود یبندم. موسویالبالغه را م

 زیال انگو دل رکننالده یگغافالل  یانیال پا زیال ن یرامیش یدیحم یام مهد« مرگ قو» شعر

 دارد:

 ردیبم بایم یکه چون قو دمیشن

 ردیبم بایماد و فر بندهیفر

  یبه موج ندیمرگ، تنها نش شب   

 ردیمدور و تنها ب یگوشه ا رود

   آن گوشه چندان غزل خواند آن شب در   

 ردیغزل ها بم نایخود در م که

 دایمرغ ش نیبرآنند کا یگروه   

 ردیکرد، آن جا بم یعاشق کجا

 آنجا شتابد م،یمرگ، ام ب شب

 ردیام مرگ، غافل شود تا بم که   

 که باور نکردم رمینکته گ نیا من   

 ردیبه صحرا بم ییکه قو دمیند

   برآمد ایم آغوش در یروم چو

 ردیبم ایهم در آغوش در یشب

□ 
 ! آغوش واکنیمن بود یایدر تو

 ردیبم بایم یقو نیخواهد ا یم که

 (11،ص1636 ،یرامیش یدی حم

« کنندهریگغافل یهایبند انیپا»بر  یگونه اشعار که طرح آنها مبتننیاغلب ا در 

 ای تیب نیسطر آخر است و بع ا  ا ای تیب یشعر، بررو یعاطف -ییاست، ثقل معنا
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سرد بر تب  ی( است که مثل آبنیریش ایدهنده  تلخ تکان یطنز یحاو ،یانیسطر پا

 نیکند: به ایرا  مخاطب را رشته مر و تصّویو پنبة تصو زدیریم مون شعر، فرو م

 :میبنگر یشعر عمران صالح

که سالد را   لیهمان همهمة دور دست/ بام همان جاِن به لب آمده/ بام همان س بام

همان سرخ  مشعله ور/ باهمان  الیهمان اسب سرخ/ بام همان  ههیشکست/ بام همان ش

/ بالام همالان   نیکه چکد بالرمم  ی/ بام همان شبنم سرخنی/ بام همان خارکنیم یگل/ رو

فت/ بام همان دود کاله تالا مردمالک مالاه     حنجرة رو به خشم/ بام همان پرده که آتش گر

کنالد/  یدر بادها/ حس من/ بام خطالا مال   هی/ چرخش اعالمادهایرفت/ بام همان پرچم فر

 (866ص ،1618نقل ام: سپانلو،  ی صالحکند!یصدا م هیکولر همسا

 :رمنتظرهیغ یهایبندانیبا پا انیدو شعر ام گروس عبدالملک نیا زین و

بودنالد./   دهیگذشت./ آه/ عجب؟/ مودتر ام کفش ها/ رس مای/ هواپمایهواپ گذشت

 (51ص ،1685 ان،ینداشت! عبدالملک ییکودک/ پا

را عادالنه قسمت کنند./ تالو/   بیس نیتوانند/ هرگز ایتوانند/ نه، نمیمن نم دستان

 (13ص ،انیعبدالملک / من/ به سهم تو. یکنیبه سهم خود فکر م

 و سرشار ام طنز: یقو یهایبندانیها با پاکوتاه سروده نیا زین و

 دییال أهم ت حهیام/ ملکنند من نمونهیام/ دوست و دشمن اقرار ممن نمونه دیکن باور

ام/ لطفالا   کنم من نموناله یام/ حاال باور مکردم من نمونهیل باور نمام/ اّوکند من نمونهیم

، 3ش مرغ،ینامالة سال  نقالل ام مالاه   ر،ی اکس.دیده لیتحو شگاهی/ مرا به آمما8قبل ام ساعت 

 (51-55صص ،1611اسفند 

! مایروشال یترسالم/ ه یکند/ من هم مثل تو/ ام قارچ مینم ی/ فرق؟یسم ای یخوراک

 (51ص ، اقبال دوست، همان

شالاعر ام   فا یشگرد، خواننالده ابتالدا غالرق در توصال     نیمند ام اآثار بهره یبرخ در

 انیال ا پااسالت اّمال   یفیتوصال  یصرفا  شالعر  ر که شعر،تصّو نیشود با ایم عتیو طب طیمح
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کند: ماننالد  یم یاعوالم تامه یشوبد و او را راهیتصور او را م نیا رمنتظره،یو غ یناگهان

 (:هیشعر ام هوشنگ ابتهاج سا نیا

 -یمال  نهیبه سرداشت؟ چه آمد به سرش؟/ سال  رفت/ چهیم ایکه به در یُخرد رود

کرد/ تا سرانجام ام آن رد یرا با تن خود ُپر مکوفت/ چاله یسود به خاک/ سر به خارا م

 -دهیخورده ست/ گالر رسال   نشی/ گر فرو مانده، ممستین گریشد./ آه، آن روِد روان دیم

هسالت و در او   یابستر خشالک/ چالاله   نی./ رود رفته ست و در ااستیدر ا،یست به در

 است که آن آب منم!  نیه اخوردش/ قّصیم نیآب/ که مم یمشت

 (81-88، صص11نقل ام مجله بخارا، ش ه،ی سا

فاصالله  کیال آن، ام تکن رکنندةیگغافل یندبپایانارماده که شعر ام طاهرة صّف نیا و

 مند است:بهره یشناسبایم یگذار

 نیال باله ا  یچشالم مالا/ و پرسشال    شیدماوند/ در پ ستادهی/ و امیاستادهیا ستگاهیا در

حاضر/ بند دگر کجاسالت؟/ مالا    شةیو دوش هم وی/ دونددیپیم وستهیخاکستر/ پ یدیسپ

م الطرب   یجالادو/ و مغزهالا   یهنر/ در ارجمند ی/ در رهگذر دود/ در خوارمیاستادهیا

 نی/ ما درکممیهاست منتظر مقصد هستکنند/ ما سالیم ری/ اندام مار دوش را/ تصوماریب

تخالت   تیال نهاها/ در امتداد کورش/ و در ابانیخ یخی/ ما در تقاطع تارنیحرکت و ماش

کاله   دیکشند/ شالا یم امهی/ با ما کنار ما/ خمریپ یهاصف بلند ممان کاوه نی/ در ادیجمش

 نیبرسالاند/ ماشال   یقصد/ ما را به مدیایب ری/ اسب پوالد/ ام آسمان به مدونیاسب تند فر

 .ستین یشمران/ افسوس آمدن یآب

 (12ص ،1651ار ماده،  صّف

 

 یینمایس طرح

است. دربالارة   تهیعصر مدرن یهایژگیگوناگون ام و یهنرها یزیآمو هم ییواآهم

توان باله  یمجال محدود، م نیا در ااّم 2است. اریها بسیگفتن نما،یو س ا ّیمتقابل ادب ریتاث

شالعر   تّیکّل میشعر امروم اشاره کرد ام جمله: تقس یهابر فرم یینمایس یهاکیتکن ریتاث
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-دکوپاژ، صحنه زانسن،یام م یریگبا بهره یریتصو ینماها کاربرد ،یینمایس یهابه پالن

 ةباشناسالان یم یهالا و خالصه پالردامش  یالحظه یهامیالنگ شا ، کلوم آپ و فر ،ییآرا

 .گرید

و  میال مال یغالبالا  شالکل   ما،یل پس ام ندر آثار شاعران نسل اّو یینمایس یهاساخت

 .ستیکم تظاهر دارد و در نگاه نخست، چندان قابل رصد ن

 یمفّصالل ف الا    یو تشالر  ریپالس ام تصالو  « ممسالتان »ثالث در شعر مشهور  اخوان

 -و صالحنه  ریموجز، به مرور تصاو یاوهیدر بنِد آخر شعر، به ش ،یو درون یرونیب طیمح

 پردامد:یمشروح شعر م یها

 بالان، یدرهالا بسالته، سالرها در گر    ر،یال خواهند پاسخ گفت./ هوا دلگیرا نم سالمت

/ نیبلالور آجال   یهالا / درختان اسکلتنیابر، دل ها خسته و غمگها ها پنهان،/ نفسدست

دلمرده، سقف آسمان کوتاه/ غبارآلوده مهر و مالاه،/ ممسالتان اسالت. اخوان ثالالث،      نیمم

 (11ص ،1631

 یینمایسال  کیال ر ام تکنتواند متالأثّ یم»آن،  عیبامگشت به آغام شعر و مرور سر نیا

 یهالا هالا را بالا ُبالرش   ام صالحنه  یادهیگز لم،یف یآن، کارگردان، در انتها یباشد که برمبنا

 ریتماشالاگر را باله سال    قالت یگذرانالد و در حق یم ندهییام برابر چشم ب دواریو اسال عیسر

 (18ص ،1681 رومبه، .«دارد یداستان وا م یاجمال

 شود:یآغام م یینمایس کیتکن یبا نوع زیام اخوان ثالث ن« باغ من» شعر

 را گرفته تنگ در آغوش آسمانش

 سرد نمناکش نیبا آن پوست ابر،

 ،یبرگ یب باغ

 و شب تنهاست، روم

 سکو  پاک غمناکش.   با

 (152ص ،1631 اخوان ثالث،  
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باغ ارائه  ِیام آسمان ابر یریکند و تصویدورآغام م ینگاه شاعر، ام نما نیدورب

و  دیآیم کیو نزد یداخل یو به سمت نما ابدییم رییتغ نیدورب ةیکند، سپس ماویم

 کشد:یم ریکند و آنا  و حاال  آن را به تصویم« موم»باغ،  یرو

 او باران، سرودش باد سام

 است ...  یانیعر یاش، شوال جامه

  همان(

 است: یینمایس یشگردها یحاو زیاحمد شاملو ن «یریکو» شعر

 اشک یمیش آتش و نیمین

 مند ماریم

 یمن              

 یگهوارة خال بر

 !یُگلم وا                       

 که در آن یاتاق در

 هرگز یمرد          

 نکرده حسر  جانش را انیعر

 یکهنه ِنهال یهانهیپ بر

 یگلم وا                           

 گلم!                           

 رانیقلعة و در

 گیر راهةیب به

 در ُهرم سراب رقصان

 .یالیخ یبه ب                      

 یگلم وا                      

 یگلم وا                      
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 گلم!                                

 (111-111،صص1682 شاملو، 

 یینمایاکنالون وجاله سال   : »دیال گویشعر مال  نیا یینمایجنبة س  یخود در تشر شاملو

 :میکن یقالب را بررس

من در  نیال ا امنالد. امّ یمار مال  یکاله برگهالوارة خالال    یدرشالت چهالرة منال    ینما -1

 کجاست؟(

بدان قالدم نگذاشالته    یاست که هرگز مرد یاتاق نجایبه عقب. ا نیحرکت دورب -2

 اتاق در کجاست؟( نیا ااست. اّم

  در کجا؟(.یرانیقلعة در ُشُرف و کی ینما -6

 همچنان به عقب، تا آنجا که قلعه در حرکت سراب محو شود. نیحرکت دورب -1

  شالعر اسالت و   یکه وجاله صالوت   یررسد، با تکّریبه گوش م وارهفقط نوحه اکنون

 (81-82صص ،1612 ،یدعل محّم.«ابده یتواند همچنان ادامیم

شعر،  نیا»در شعر را نشان داد:  یینمایوجوه س نیتوان ایم زیتر نییجز یمنظر ام

 دریال رمالان کل  یهاتّید سروده شده است که هر دو ام شخصهمسر گل محّم وریم یبرا

 یمال یو ناماست، پس وجودش سراسر، ن میعق یمن ور،یهستند. م یآباداثر محمود دولت

. دیال افزایبالر درد او مال   زیال ام شوهر ن یاست. دور تّیاشک محروم یمیآتش حسر  و ن

دارد در اتالاق بالر    د،یفرمند و ناامیکند و او خود بیاو مارال(، شوهرش را پدر م یهوو

اسالت کاله    یاه در اتاق، تشکچة کهنهمورد توّج ءیتنها ش. دیگریمارمار م یگهوارة خال

 ییاست و قلعه در جا قعوا یرانیرو به و یاتوانسته برآن بار بردارد. اتاق در قلعهیمن م

خالود   ر،یو تنگاتنگ دارند. کو ییکنا یو اجزا با هم ارتباط ایاش ی. تمامریبه نشان در کو

 -یمالدام عقالب مال    یینمایسال  کیشعر با تکن ری. تصویرانیرو به و زیاست و قلعه ن میعق

تالا تمالام اتالاق را     ردیال گیدرشت من، فاصله م یکه ام نما یبردارلمیف نیکشد، مثل دورب

که هماله، مظهالر    ردیگیو امواج سراب را دربرم ریدهد. سپس قلعه و بعد ام آن کو شانن

 یفال یسراب، هماله ط و  یکو ران،یکهنه، قلعة و یاند ... من، گهواره، نهالییو ناما یسترون
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 -یچشم ما را مال  یکنند. سپس، امواج سراب، جلویم مچشم مجّس شیرا پ یام نابارور

  من باله گالوش    ونیفقالط شال   ان،یال مانند ... و در پایپنهان م دهیام د ر،یو قلعه و کو رندیگ

 (51-51صص ،1681 رومبه، .«رسدیم

   یینمایسال  یهالا به طور پنهالان و آشالکار، گالاه بالا جلالوه      زیخ ماد نشعر فروغ فّر در

بسالزا   ریامالر، تالاث   نیال در ا زیال او ن یینمایس یهاتّیالکه فّع داستیو ناگفته پ میخوریبرم

 داشته است.

، مالا بالا   «مانالد یتنها صداست کاله مال  »، «بعد ام تو» ،«گرید یدتوّل» رینظ یاشعار در

وناله ام  نم م،یمسالتند( مواجاله هسالت    یهالا لمیدر فال  ژهی بویینمایسال  تیال ام روا ییهاگونه

 «:  بعد ام تو»شعر

 یهالا حالرف  یمنگ، که ام رو ی/ و به صدامیها را کشتمنجره یام تو ما صدا بعد

خ ماد، ...  فالرّ  میدل بسالت  یساماسلحه یهاسو  کارخانه یخاست/ و به صدایالفبا برم

 (11ص ،الف1638

انسالان باله    ک،یکوبر یاثر استنل( 2111 ییف ا سةیاد لمیف یهاام سکانس یکی در

 ثیال ام ح یادیم فروغ، تا حّد« در شب دارید»ه ام شعر تّک نیگردد. ایبرم ینیحالت جن

 به آن صحنه شباهت دارد: یینمایپردامش س

 بالة یکت نیال ا –گشالته اسالت/ و قلالب     ریال م خالود پ تبّس نیل/ در اّویکه کودک ییگو

/ احساس گریخود د یاعتبار سنگ/ به -اند آن دست برده یمخدوش/ که در خطوط اصل

 (112ص ،ب1638خ ماد، اعتماد نخواهد کرد. فّر

 نی. ام اندهیورود به آ یاست به معن« فالش فوروارد» یینمایس یهاکیام تکن یکی

 شتریشود ... بیاستفاده م تّیشخص یونرد ال ّیتخ میترس یبرا شتریب نمایدر س» کیتکن

کاله   تیال ام روا وهیشال  نیشهر خود به اآرمان میترس یگرا براو شاعران آرمان سندگانینو

در  یامیال و پ»شالوند. شالعر معالروف    یل مدارند، متوّس یدیدر آن افعال مستقبل، نقش کل

 ییرو ف الا نیوروارد سروده شده و ام اففالش  وةیبه ش پارچهکی یام سهراب سپهر« راه

 دارد. اریگونة بس پیکل یو نماها ییمه آلود و ماورا
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/ و صالدا  خالت یها نور خواهم رخواهم آورد/ در رگ یامیخواهم آمد، و پ/ یروم

/ خواهم آمالد،  دیسرخ خورش بیآوردم، س بیسبدهاتان پِر خواب! س یخواهم در داد: ا

...« دیخالواهم بخشال   گالر ید یرا، گوشوار یجذام یبایبه گدا خواهم داد/ من م یاسیگل 

 (261-211صص ،1686 ،ینی حس

گسسالته و   ریو تصالاو  یام اشعار احمدرضا احمد یاپاره ییروا -یداستان ساختار

 ادآوریال حالال   نیاسالت، در عال   و ی. اس. الیآثار ت سمیماژیر ام اثّأکه مت –او  زیگرمنطق

 موج نو فرانسه است: ینمایس یمنقطع و مونتاژها یهاسکانس

 -یخود ام دور مال  ی/ و با صدادیرسیبودند/ کالسکه به صب  م دیها سفاسب اگر

 (  612ص ،1، ج1681 ،یبود. احمد یامروم کاف ی/ و غم برامیشناخت

 ایو :

آرام بالود/ مالالح عاشالق بالود/      ایال کاله در  ی/ روممیمادر داشت ی/ روممیدیشنیم ما

 (613، صداد. همانیم یخشک ریکه خواب در باران تعب یروم

 یافشالا » یینمایسال  کیال شالباهت باله تکن  یدر شعر او، گاه بال  ریدر هم تصاو نشیچ

 سالت، ین یپال دریپال  یجز چند افشا لمیهر ف یمتوال ریتصاو»آن  ّیکه ط ست،ین «یجیتدر

( و 111ص ،1611 شالارف،  .«دهدیرا نشان م یاتامه زیه، چتامه و بالقّو ریهر تصو یعنی

 / خواننده است:نندهیها برعهدة بدادن نمادها ونشانه وندیپ

بالودم/ و   دهیال بالودم/ گنالدم را د   دهیتمام گندم مار را تنها آمده بودم/ پدرم را د من

/ اسالب مالرا درو   سالتم یاسالب را گر  یدیاسب من/ من فقط سپ میتوانستم بگویهنوم نم

 (611ص ،یکردند. احمد

 نمونه: نیدر ا و

 (جا هماننبود. هیرفتم/ آسمان خانة ما آسمان خانة همسا یها را آبهتمام پّل من

ا در اشعار با عنصر رنگ دارد اّم یشروع نما،یدر عالم س یبصر یهامانند نشانه که

 - یو اجتماع یفرد یدر عرصة مندگ نمایر ام گسترش هنر سمتأّث -نسل نوخاستة امروم

 نیال تفاو  کاله ا  نیدارد، با ا یکردن شعر، اوج روم افزون یینمایو س زیبه درامات شیگرا
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د را ام را در خالل شعر خود نشان دهالد، متظاهراناله، اثالر خالو     نمایام آنکه س شینسل، ب

 یاشاعر جالوان، نموناله   یغزل محسن بوالحسن نیکند. ایسرشار م یینمایاصطالحا  س

بالا حادثاله و    یبالردار لمیفال  ایال ناماله  لمیغزل، روند فال  نیاست در ا نیینوآ کردیرو نیام ا

 :ندیآفریم عیبد ییخورد و ف ایگره م لم،یف تّیشخص یذهن النَیو َس یآشفتگ

 (گاریکشد سیم غیبه سر،  ج نه،یبه س بزن

 کشد انگار(یکشم آقا!  نمینم –بکش!  -

 ا ... کا !نشسته ... اّم یقشنگ یجا گلوله   

 مدیر صحنه!گلت را ام این جلو بردار

 ستیصحنه که صورتش مخم یبام منش و

 تمام مخم خودش را شمرد، سیصد بار!

 که یپالن هفصد و هفتاد و هشت، مرد -

 واریرو د دیخون خودش را کش نشست،

 نکهیطور رفت، تا ا نیبعد رفت، هم و   

 کار نیا یعل نیبب: »شینوشت برا منش

   خورم که من هر شبیرا شکسته، قسم م تو

 داریشوم. بیقاب م یعکس تو ب هیشب

 کو؟ تیهالمیام که تو ام راه ... فنشسته   

 !ماریب یعل ایگنگ،  یعل ج،یتو گ یعل

 استعرق یتنت مرگ، مخم، ب یبو تمام

 ...« تاریتنت تمام تنم را تکانده در گ

 که خودکارش یقسمت نی... و سکته کرد در ا

 «گاریکشد س یم مرد»شد  عهی. شاشکست

 نحس، آخرش فقط مرگ است شنیلوک نیا و
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 کشد انگار! ینفسد!( ها! نمیبکش!  نم -

 (615-613،صص1681 رومبه،  

 

 گیریجهینت

اجالزا و نحالوة    قیال و تلف بیال ترک وةیساختمان شعر است که ش یبندصور  طرح،

 بخشد.یکند و به ساختمان اثر، انتظام و انسجام میم نییشعر را تع یاجرا

ع و طرح و پال  در شعر کهالن، در شالعر امالروم بالا تنالوّ      ینسب یکنواختیرغم  به

 یشال یوجوه نواند نیکه خود، ام مهمتر میشویمواجه م یشعر یهاطرح و ساخت ریتکث

دهالد کاله شالعر    یها نشالان مال  ی. مجموعة بررسدیآیشاعران معاصر به شمار م یو نوآور

آنهالا عبارتنالد    نیتالر ا برجستهاّم یابتکارتامه و  یهاامروم، سرشار است ام طرح و پال 

داسالتانک،   کتاله، یناماله، سالفرنامه، د  لمینامه و فشینامه، نماه و داستان، طرحام: طرح قّص

 ا،یال شالرح کالابوس و رو   ،ییگالو خالاطره  ،یمکالمالة تلفنال   ،یگالزارش خبالر   ،ینگارواقعه

 و ... یریگو غافل یبندچشم نما،یس ،یذهن النیس ،ییبامجو

 یشالعر  یهالا طالرح  نیتالر یو ابتکالار  نیتالر نوشتار، به تالامه  نیما در ا انیم نیا ام

و  یفرهنگ یالگوها میمستق ریثأت جةیها، نتینوآور نیکه اغلب ا میاافتهیو در میاپرداخته

امروم بر ذهن و ذائقة شاعران معاصر است، ام ژانرهالا و انالواع    یمندگ نیینوآ یهادهیپد

 -و ...( گرفته تالا مظالاهر گونالاگون فالن     یسینوداستان نما،یس اتر، تئیو ادب یهنر دیجد

 امروم. یدر عرصة مندگ یآور

  الگوهالا و   نیال شالعر بالا ا   ینینشال و هالم  ونالد یدهد که پیما نشان م یپژوهش نگرش

فالرم، محتالوا و    یهالا تالامه در عرصاله   ییهالا  تّیال تالامه، موجالب ظهالور ظرف    یهالا دهیپد

 شعر امروم شده است. یباشناختیم
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 هایادداشت

مصالطل  آن در عالرف شالعر امالروم، کاله معالادل اشالعار         یبا معنا نجا،یه طرح در االبّت -1

 یانالد، اغلالب شالعرها   که نام طرح گرفتاله  یاشعار» ر،یاخ یاست، تفاو  دارد. در تلّق کوواریها

منظالور اغلالب ام    نیا یه دارد و براتوّج جامیهستند که شاعر در سرودن آنها، به ا یکوتاه وصف

ساده باشد  یالیخ ریتصو ه یاکوتا فیتواند توصیکند. طرح در شعر میم زیپرهبه کاربردن فعل 

 (181ص ،1616 ، ذوالقدر( یرصادقی م.«داشته باشد زین نیتواند جنبة نمادیکه گاه م

(، ج نمایو س ا ّیدر ادب انیو ب یدرشت  معان ی(، ُمشت در نما1686حسن   ،ینیحس -2

 .دوم، انتشارا  سروش

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

، نشالر  ل و دوم، تهالران مالن، ج اوّ  ی(، همالة شالعرها  1681احمدرضا  ،یاحمد -1

 .چشمه

 انتشالارا   ،هفالتم، تهالران   اپاوسالتا، چال   نیال (، ام ا1638 یمهالد اخوان ثالالث،   -2

 .دیمروار

 .دیمروار ا راشتنا، دهم، تهران اپ(، ممستان، چ1631__________  -6

 .ندهیناگهان، ناشر: سرا یهانهی(، آ1612 صریپور، ق نیام -1

 .نیراش دیمشکوک است، نو یلیام خافهی(، ق1681 یعل ،یباباچاه -5

 .ارمّو ، انتشارا (، دشت ارژن، تهران1632 نیمیس ،یبهبهان -3

 .سخن ، نشردوم، تهران اپچ ،یآماد چهیدر کی(، 1611_________  -1

 .مرکزنشر  ،...، تهران نکهیمثال  ا یکی(، 1611_________  -8

دوم،  اپکالنم، چال  یام هنوم و غزل فکالر مال  (، من منده1681 یدعلمحّم ،یبهمن -1

 .فصل پنجم ،تهران

 .تکا، نشر سوم، تهران اپل عشق است، چ(، هنوم اّو1688محمدرضا  ،یترک -11
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(دیوان،باله تصالحی  و مقدماله حسالین الهالی قمشاله ای،تهالران،        1618حافظ،  -11

 انتشارا  کلهر.

، تهالران  ران،یال در شعر معاصالر ا  ینوآور ی(، گونه ها1686کاوس  ،یحسن ل-12

 .ثالث نشر

و  ا ّیال در ادب انیو ب یدرشت معان ی(، ُمشت در نما1686 دحسنّیس ،ینیحس-16

 .سروش،انتشارا  (، چ دوم، تهراننمایس

 .قطره ، انتشارا است ...، تهران نی(، حد هم1681د محّم ،یحقوق-11

، تهالران آن، نیپالوالد  ی(، فنون شعر و کالبالدها 1636 یمهد ،یرامیش یدیحم-15

 .ییگلشانشر 

 .دیمروار انتشارا  ،تهران ،ی(، فرهنگ اصطالحا  ادب1611 مایداد، س-13

 .رومگار ، نشر شعر(، تهران رانیمعاصر ا ا ّی(، ادب1681درضا رومبه، محّم-11

، ، تهالران 2ج ،یشعر نو فارسال  ریو تفس لی(، شرح تحل1681 رومبه، محّمدرضا-18

 .هّیحروف انتشارا 

 ، نشالر ترجمالة ک.م، تهالران   ،یعلمال  یهنرشناسال  یهالا هی(، پا1631آونر  س،یم-11

 .وندیپ

 ،یو نقد ادبال  هی(، فرهنگ نظر1688 نیالّدرجاللیم ،یامو کّز دیم. سع انیسبز-21

 .دیمروار ، نشرتهران

 .یطهور ، انتشارا (، هشت کتاب، چ هشتم، تهران1638سهراب  ،یسپهر-21

 -خامناله  دونیال د شهبا و فرترجمة محّم نما،ی(، عناصر س1611شارف، استفان -22

 .هرمس ، انتشارا پور، چ پنجم، تهران

: شالالعرها( چ چهالالارم،  کالالمی(، مجموعالالة آثالالار  دفتالالر  1682شالالاملو، احمالالد -26

 .نگاه،انتشارا  تهران

 .سخن،نشر صداها، تهران یبرا یانهیی(، آ1613درضا  محّم ،یکدکن یعیشف-21

 .سخن، نشر تهران ،یکوه ی(، هزارة دوم آهو1613______________ -25
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 .مرکز ، نشر، تهران6شعر نو، ج یلیتحل خیتار ،(1611 یشمس لنگرود-23

 .فردوس ، انتشارا تهران ،ی(، نقد ادب1611 روسیس سا،یشم-21

چ سی و یکم، تهران، انتشارا  مرین    ، وانی(، د1683 نیمحمدحس ار،یشهر-28

 بعید است تاریخ نداشته باشد(

 .نوشیدارانتشارا  ها، تهران، (، نامه1615 یدعلّیس ،یصالح-21

دفتر شالعر   ، انتشارا (، پرندة پنهان، چ دوم، تهران1685گروس  ان،یعبدالملک-61

 .جوان

، به آغام فصل سرد، چ هفتم، تهران میاوریب مانیالف(، ا 1638خ ماد، فروغ فّر-61

 .دیمروارنشر 

 .دیمروار، نشر چ پانزدهم، تهران گر،ید یدب(، توّل 1638________ -62

چ  ،یونسال یمیرمالان، ترجمالة ابراه   یهالا (، جنبه1681فورستر، ادوارد مورگان -66

 .نگاه ، انتشارا پنجم، تهران

سالورة   ، انتشارا (، ده شاعر انقالب، چ دوم، تهران1611دکاظم محّم ،یکاظم-61

 .مهر

(، رصد صب   خوانش و نقد شعر جوان امالروم(، چ  1611___________ -65

 .سورة مهر ، انتشارا دوم، تهران

سالة  موّس ، انتشالارا  قم ان،یپا خّط ی(، ام رو1681د محّم ،یزیدهر یگودرم-63

 .بوستان کتاب

 .سیتند یسراشناختم، کتابیکه من م یی(، شاملو1612د محّم ،یدعلمحّم-61

 .ارمّو ، انتشارا خون، تهران (، خّط1636 یعل ،یگرمارود یموسو-68

 .تکا،انتشارا  ها، تهرانی(، تمام ناتمام1683 یدعلّیس ،یراف لیم-61

 .شفا ، انتشارا (، عناصر داستان، چ دوم، تهران1631جمال  ،یرصادقیم-11

کتالاب   ، انتشالارا  تهالران  ،ینامالة هنالر شالاعر   (، واژه1616 منتیم ،یرصادقیم-11

 .مهنام
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، تهالران  ران،یال (، صور و اسباب در شالعر امالروم ا  1618 لیعالء، اسماع ینور -12

 .بامداد نشر

، طاهبام، تهران روسیس یآورگرد ،یشعر و شاعر ة(، دربار1638 جیوشیماین -16

 .ممانه یدفترهاانتشارا  

 :مقاالتب(

 .11ص ،81-88 یاپیپ ،(، سال پانزدهم، شمارة هشتم1611بخارا   -1

سالاممان   یحالومة هنالر   یادب یهانشیمرکز آفر ی(، ماهنامة داخل1611  مرغیس -2

 .51-55، صص3ةشمار ،یاسالم غا یتبل


