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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Short poetry, after the Islamic Revolution,
has become a specific and distinct stream of poetry that continues with a
special structure, language and unique themes, and for which we can express
the generality of stylistics. In this article, with the aim of identifying a specific
style for this poetic flow, the stylistic features of short poetry in the poems of
five contemporary shorthand poets at three levels of language, rhetoric and
thought have been studied.
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical. The statistical
community is the selected poems of five contemporary poets (Bijan Jalali,
Mansour Oji, Seyed Hassan Hosseini, Seyed Ali Mirafzali and Sirus Nozari).
FINDINGS: Short poetry in contemporary literature has existed among the halfforms of white and prose poetry, new wave, volume poetry, and pure wave,
but after the Islamic Revolution, especially with the introduction of haiku to the
literary community, poets from the seventies onwards It has a style and is no
longer a poetic form but a literary current with its own theoretical foundations.
In this poem, from the linguistic level, external and lateral music is not
important. In the inner music of all kinds of puns, there is a repetition of
phonemes and words. At the linguistic level, it has a simple structure and
difficult words are not used. At the literary level, poetry is illustrative and there
are all kinds of similes, discernments, contradictions, ambiguities, and the like.
CONCLUSION: Contemporary short poetry has a simple linguistic structure free
of difficult and unfamiliar words. Its stylistic feature is its lack of commitment
to outside and side music, and poets have used it with taste. But in inner music,
due to the linguistic capacities of Persian literature, it is rich. In the field of
literature, it is an imaginative poem and all kinds of literary arrays are used in
it. In the field of content, it is a committed and semantic poem that has paid
more attention to descriptive, mystical and critical themes.
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زمینه و هدف :شعر كوتاه ،بعد از انقالب اسالمی به جریان شعری مشخص و مجزا تبدیل دشته
است كه با ساختار ویژه ،زبان و مضامین منحصربفرد در حال ادامه است و برای آن میتوان كلیت
سبک شناسی بیان كرد .در این مقاله با هدف مشخص كردن یک سبک خای برای این جریان
شعری ،شاخصههای سبکی شعر كوتاه در اشعار پنج شاعر كوتاهسرای معاصر در سه سطح زبانی،
بالغی و فکری بررسی شده است.
روش مطالعه :روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .جامعج آماری ،اشعار بردزیدۀ پنج شاعر
كوتاهسرای معاصر( بیژن جاللی ،منصور اوجی ،سیدحسن حسینی ،سیدعلی میرافضلی و سیروس
نوذری) میباشد.
یافتهها :شعر كوتاه در ادبیات معاصر در میان قالبهای نیمایی شعر س ید و منثور ،موج نو ،شعر
حجم ،و موج ناب وجود داشته است ،اما بعد از انقالب اسالمی بویژه با معرفی هایکو به جامعج
ادبی ،از دهج هفتاد به بعد شاعرانی صاحب سبک دارد و دیگر یک قالب شعری نیست بلکه یک
جریان ادب ی با مبانی نظری خای خود است .در این شعر از نظر سبکشناسی در سطح زبانی،
موسیقی بیرونی و كناری اهمیتی ندارد .در موسیقی درونی انواع جناس ،تکرار واج و واهه آمده
است .در سطح زبانی ،ساختاری ساده دارد و واهههای دشوار استفاده نشده است و از نظر سطح
نحوی ،كاربرد اشعار بی فعل ،اتمام شعر با عالمت سؤال و سه نقطه شاخصج سبکی دارد .در سطح
ادبی ،شعری تصویرساز است و انواع تشبیه ،تشخیص ،تناق  ،ایهام ،و مراعاتالنظیر وجود دارد
و در سطح فکری مفاهیم تعلیمی ،عرفانی ،طبیعتدرایی ،عشق ،مرگ ،تنهایی ،اشعار وصفی ،طنز
و اشعار انتقادی درونمایههای اصلی آن است.
نتیجهگیری :شعر كوتاه معاصر ،ساختار زبانی ساده و عاری از واهههای دشوار و نامأنوس دارد.
شاخصج سبکی آن عدم تعهد به موسیقی بیرونی و كناری است و شاعران به سلیقه از آن استفاده
كردهاند .اما در موسیقی درونی با توجه به ظرفیتهای زبانی ادب فارسی غنی است .در حوزۀ ادبی،
شعری خیالانگیز است و انواع آرایه های ادبی در آن بکار رفته است .در حوزۀ مضمون ،شعری
متعهد و معنادرا میباشد كه به مضامین وصفی ،عرفانی ،انتقادی توجه بیشتر شده است.
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مقدمه
پیشینج كوتاهسرایی و شعر كوتاه در ادبیات فارسی به «خسروانیها» بازمیگردد (كوتهسرایی ،نوذری :ی .)65در
ادب كالسیک نیز در قالبهای قطعات كوتاه ،رباعی ،دوبیتی ،مفردات دیده میشود ،اما اینکه یکی از قالبهای برتر در
سبکهای ادبی باشد ،در شعر كالسیک جلوۀ چندانی نداشته و آنچه شعر كوتاه نامیده میشود ،در قالب جدید ،زاییدۀ
ادبیات معاصر بویژه ادبیات بعد از انقالب اسالمی است كه در چند دهج اخیر بسیار مورد توجه قرار درفته است .در
ادبیات كالسیک و معاصر شعر كوتاه نتوانسته به سبک مستقل یا جریان ادبی مشخص و مجزا تبدیل شود اما بعد
از انقالب اسالمی ،یکی از جریانهای برتر شعری است كه شاعرانی جریانساز و صاحبسبک دارد .در این مقاله با
بررسی اشعار پنج شاعر كوتاهسرای معاصر (بیژن جاللی ،منصور اوجی ،سیدحسن حسینی ،سیدعلی میرافضلی و
سیروس نوذری) سبکشناسی این جریان شعری مورد بررسی قرار درفته است .هدف بررسی بیان مؤلفههای مهم
سبکشناسی شعر كوتاه معاصر است .انتخاب شاعران بدلیل تحلیل سیر تاریخی جریان شعر كوتاه از قبل از انقالب
تا به امروز است.
سابقۀ پژوهش
تحقیقات درمورد شعر كوتاه در حوزۀ كتاب ،مقاله و پایاننامههای دانشجویی متعدد است ،از جمله كتاب
«كوتهسرایی (سیری در شعر كوتاه معاصر)» از نوذری ( )4399كه به مباحثی مثل شکلدیری شعر كوتاه در ادبیات
ایران ،قالبهای سنتی شعر كوتاه معاصر ،جریانهای شعر كوتاه ،تأثیر هایکو بر شعر جهان و بررسی اشعاركوتاه برخی
شاعران پرداخته است ولی چنانکه خود دفته است هدف اصلی نویسنده سبکشناسی نیست .همچنین نوذری
( )4345در كتاب «هایکونویسی ،سیری در هایکو و هایکوی ایرانی» هایکو را معرفی و چندین هایکوی ایرانی را
تفسیر كرده است .فوالدی ( )4345در كتاب «بوطیقای سهدانی و مسائل آن» موضوعها و نوع فرم و اصول سهدانی
را بررسی كرده است .میرافضلی ( )4346در كتاب «به همین كوتاهی» در چندین مقاله مباحث ساختاری شعر
كوتاه و ارتباط آن را با دوبیتی ،رباعی و هایکو و غیره بررسی كرده است.
در حوزۀ مقاله :كیانی و میرقادری ( )4394در مقالج «بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی»
به تاریخ شعر كوتاه فارسی و ساختار آن در شعر فارسی و عربی پرداختهاند و نتیجه درفتهاند در دنیای معاصر
هرچند اینگونه شعر متأثر از دونههای خارجی است ،هردز تقلید و نمونهبرداری از آن اشعار نبوده؛ بلکه ریشه در
شعر كهن ادبیات فارسی و عربی دارد .جبری و باقری فارسانی ( )4341در مقالج «طبقهبندی ساختاری دونههای
شعر كوتاه معاصر» با نقد و بررسی كتابهایی كه درمورد شعر كوتاه نوشته شده است ،قالبهای رایج شعر كوتاه و
ساختار آنها را معرفی كردهاند .نصیری و همکاران ( )4349در مقالج «تحلیل بوطیقای شعر كوتاه؛ از چشمانداز
توصیف و تعریف» اختالف تعاری ف آن را در پژوهشها و نظرات محققان بررسی كرده و ویژدیهای شعر كوتاه را مثل
ایجاز ،كاربرد محدود فعل ،ضربج پایانی ،تصویر محوری ،كاربرد محدود قافیه و طبیعتدرایی معرفی كردهاند.
جعفری قریه علی و كشاورز ( )4345در مقالج «بررسی انواع تصویر در شعركها» تصویرسازی اشعار كوتاه معاصر را
بررسی كرده است .این مقاله استخراجی از پایاننامه به همین نام است كه در دانشگاه ولیعصر رفسنجان در سال
 4346دفاع شده است .در حوزۀ پایاننامههای دانشجویی ،شعر كوتاه معاصر بررسی شده است اما صرفاً شاعران
تحقیق حاضر مورد توجه نیستند و پژوهشها بر محور سبکشناسی نمیباشد .فقط یک پایاننامه با عنوان «بررسی
و تحلیل سبکشناختی بیژن جاللی» در سال  4341توسط شادی موحدی پویا در دانشگاه اراک دفاع شده است.
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تکیج این اثر بر اشعاركوتاه شاعر نیست و درمورد تحلیل سبکشناسی چهار شاعر دیگر هم پژوهش مستقل بر
مبنای تحلیل اشعار كوتاه آنها انجام نشده است .در تحلیل حاضر صرفاً اشعار كوتاه این شاعران مورد بررسی سبکی
قرار درفته است.
بحث و بررسی
معرفی شعر كوتاه و شاعران تحقی
درمورد شعر كوتاه ،نامگذاری ،تعاریف و ویژدیهای آن ،بحثهای بسیار وجود دارد؛ صاحبنظران ،عنواین و تعاریف
مختلف برای آن ذكر كردهاند .درچه «راست آن است كه بیان لحظهای شاعرانه نمیتواند وابسته به اندازۀ مشخص
باشد و شعر ارتباطی به كوتاهی و بلندی ندارد» (گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ،حسنلی :ی )614
اما امروزه شعر كوتاه دربرابر شعر بلند قرار درفته و توانسته است بعنوان جریان ادبی مشخص اظهار وجود كند.
هرچند در پیشینج شعر فارسی ،جریان تازه ای نیست .شاید بتوان سه حیات برای شعر كوتاه ایران برشمرد كه
عبارتنداز:
4ی ادبیات كالسیک6 ،ی ادبیات معاصر و 3ی ادبیات بعد از انقالب اسالمی.
در ادبیات كالسیک قالبهای رباعی ،دوبیتی ،مفردات ،قطعههای كوتاه با زبان و مضمون سبک هر دوره ،بعنوان شعر
كوتاه حضور داشتند چنانکه تا امروز نیز ادامه دارند .در ادبیات معاصر همزمان با نظریج نیما ،جنبشهای نوآوری نیز
با آزادی بیشتری ادامه یافت؛ جریانهایی همچون شعر س ید ،شعر منثور ،موج نو ،شعر حجم ،و موج ناب نمونههایی
از تحوالت شعر دورۀ معاصر است .كوتاه سرایی نیز در همین دوران زاده شد .خود نیما همچنان كه سردمدار شعر
نو بود ،بیش از چهارصد رباعی سروده است و در قالب شعر نو اشعار كوتاه دارد .اخوان در كنار شعر نو ،شعر كوتاه
را با عنوان نوخسروا نیها بار دیگر به صحنج شعر آورد ،احمدی در قالب موج نو ،رؤیایی در قالب شعر حجم ،صالحی
در قالب شعر موج ناب هركدام خواسته و یا ناخواسته اشعار كوتاه نیز سرودند .از شاعران تحقیق حاضر ،بیژن جاللی
و منصور اوجی چند دفتر شعری را قبل انقالب در قالب شعر س ید و منثور چاپ كردند كه اشعار كوتاه نیز دارد.
اما در این دوران موضوعی به نام «كوتاهسرایی» مورد توجه قرار نگرفت و چنین عنوانی در میان اهالی شعر رایج
نشد ،و همانند شعر كالسیک ،كوتاهنویسی بصورت یک قالب فرعی در كنار قالبهای دیگر ادامه یافت .بعد از انقالب
اسالمی ،انتشار كتاب «هایکو» ی اشعار كوتاه چینی و هاپنی ی ترجمج احمد شاملو و ع .پاشایی در سال  4344در
ترغیب شاعران نسل جدید به شعر كوتاه مؤثر افتاد (به همین كوتاهی ،میرافضلی :ی )654و شاعران جدید از دهج
هفتاد بعد به كوتاهنویسی توجه ویژه كردند و اكنون در كنار دیگر قالبها ،شاعرانی صاحب سبک دارد و توانسته در
جامعج امروزی ،از سوی مخاطب بیحوصله كه خوانش اشعار بلند و منظومهای را برنمیتابد ،مورد استقبال قرار
بگیرد و با عنوان كلی «شعر كوتاه» در ادبیات نامیده شده است.
با توجه به پیشینج شعر كوتاه  ،میتوان آن را در ادبیات كالسیک و معاصر قبل از انقالب یک قالب شعری با زبان و
مضمون قالبهای دیگر معرفی كرد ،اما بعد از انقالب اسالمی بویژه با معرفی «هایکو» شعر كوتاه دیگر یک قالب
شعری نیست ،بلکه تبدیل به یک جریان ادبی شده است كه مبانی نظری خای خود را دارد ،درچه همچنان در
تعریف و معرفی چارچوب آن ابهاماتی وجود دارد .حسنلی چند عنوان برای آن دفته است« :شعرهای بسیار كوتاه
فارسی را داهی طرح ،داهی ترانک ،داهی شعرک ،داهی شعر كوتاه و داهی به اشتباه «هایکو» خواندهاند»
(گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ،حسنلی :ی  .)617رستگار فسایی آن را با عنوان «شعر یک نگاه و
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یک لحظه» معرفی كرده و دفته است« :این نوع شعر بلحاظ مفهومی ،اسلوب و كوتاهی مضمون ،یادآور اشعار كهن
چینی و هاپنی «هایکو» است» (انواع شعر فارسی ،رستگار فسایی :ی .)446نوذری آن را شعر كوتاه مدرن و هایکوی
ایرانی نامیده است .در نقد و بررسی نامگذاری ،ساختار و ویژدیهای آن در منابع موجود ،بحث و نظرهای متفاوتی
ارائه شده است ،نوذری در معرفی آن دفته است« :قالبهای شعر كوتاه كالسیک فارسی ،رباعی ،دوبیتی و ترانه،
مفردات و حتی مصراع ،هریک ساختار مشخصی دارند و مختصات و تعاریف هریک روشن است اما چنین ویژدیای
هنوز در شعر كوتاه مدرن سامان نیافته است و این نیز از آنجاست كه شعر كوتاه مدرن ی مانند هر شعر مدرن دیگر
ی مدام از چارچوبها و قالبها میگریزد ،وزن را برنمیتابد ،تعداد سطور مشخص را نمی ذیرد ،مضامین و اندیشههای
ویژهای را دنبال نمیکند و این دریزهاست كه شناخت شاخصههای آن را هرچه دشوارتر میسازد» (كوتاهسرایی،
نوذری :ی .)44
در یک جمعبندی مختصر ،در این دونج ادبی ،ساختار ظاهری شعر ،كوتاه است ،قالب سنتی ندارد ،در قالب
یکسطری ،دوسطری یا سهسطری ،شعر س ید و منثور و شعر نیمایی است .عناصر اصلی شعر را دارد و شامل همج
عنواندذاریهای دفتهشده میشود« .در شعر كوتاه باید كشفی زبانی ،تصویری و فکری در كانون شعر وجود داشته
باشد ،درک و شهود آنی در آن باشد» (به همین كوتاهی ،میرافضلی :ی)695؛ بنابراین برای این نوع شعر هم
شاخصههای سبکی میتوان معرفی كرد و در این پژوهش اشعار پنج شاعر بر این مبنا بررسی شدهاند ،شاعران مورد
مطالعه عبارتند از:
بیژن جاللی 4354( :ی  4379تهران) .اولین دفتر شعر او با عنوان «روزها» در سال  4314چاپ شد .جاللی از آغاز
شاعری درایش به كوتاهسرایی داشت و در قالب شعر منثور و س ید ،اشعار كوتاه سرود و بعد از انقالب درایش
بیشتری به آن یافت.
منصور اوجی 4344( :ی  4155شیراز) .اولین مجموعه شعرش را در سال  4311با عنوان «باغ شب» چاپ كرد .از
همان زمان در قالب اشعار س ید و منثور به شعر كوتاه درایش یافت ،اما در كنار آن قالبهای غزل و رباعی و فرمهای
نیمایی و س ید نیز سروده است و در هر دفتر شعرش بخشی به اشعار كوتاه اختصای دارد .اشعار كوتاه بعد از
انقالب وی بیشتر از قبل انقالب است.
سیدحسن حسینی 4335( :ی  4393تهران) .وی در قالبهای نیمایی و كالسیک شعر سروده است و در كنار این
قالبها به كوتاهسرایی هم توجه دارد.
سیروس نوذری( :متولد 4369تهران) .وی در كنار شاعری از پژوهشگران شعر كوتاه است .اولین مجموعه شعرش
با عنوان «باالی بام و كوچۀ تاریک» در سال  0762چاپ شد .بعد از  44سال دفتر «آه تا ماه» را در سال
 4374در قالب شعر كوتاه چاپ كرد .بعد از آن شعر كوتاه را با جدیّت دنبال كرد و تا امروز چندین دفتر شعر در
این قالب چاپ كرده است.
سیدعلی میرافضلی 4319( :رفسنجان) .وی نیز همانند نوذری در كنار شاعری از پژوهشگران شعر كوتاه است.
اولین مجموعه شعریاش با عنوان «تقویم بردهای خزان» شامل اشعار سنتی ،نیمایی و كوتاه در سال  4373چاپ
شد .بعد از آن تا امروز به كار شاعری و پژوهش پرداخته است .در حوزۀ شعر كوتاه چندین دفتر شعری دارد ولی
همچنان در قالبهای دیگر نیز شعر میگوید.
در توجه این شاعران به فرم شعر كوتاه ،بیژن جاللی و منصور اوجی كه شعر را قبل از انقالب آغاز كرده بودند،
شعرهایشان اغلب در قالب شعر س ید و منثور است كه برخی بلند و برخی كوتاه هستند و ما اشعار كوتاه آنها را
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مورد بررسی قرار دادیم ،البته الزم به ذكر است كه هر دو بعد از انقالب به شعر كوتاه توجه بیشتری دارند .سیدحسن
حسینی و سیدعلی میرافضلی از فرمهای سنتی و نو در شعرهای كوتاه استفاده كردند كه فرمهای سنتی رباعی و
دوبیتی آن كنار دذاشته شده و فرمهای نو مورد بررسی قرار درفته است .اما آنچه شعر كوتاه مدرن و هایکوی ایرانی
نامیده میشود  ،شعر سیروس نوذری است .وی فقط به شعر كوتاه پرداخته و اشعاری غیر كوتاهسرایی ندارد .بررسی
سیر تاریخی شعر كوتاه در ادبیات ایران نشان میدهد شعر كوتاه در ایران از رباعی به هایکو رسیده است .در توجه
به هایکو ی اشعار كوتاه چینی و هاپنی ی نوذری و افضلی از آن تأثیر درفتهاند .نوذری به اعتراف خودش در دهج
شصت از هایکوهای هاپنی تأثیر درفته است اما با آداهی از اینکه كه در دام تقلید نیفتد ،تالش كرده تا ویژدیهای
زبانی شعر كالسیک و زبان امروزی از یک سو و درآمیختن اندیشههای عرفانی خودمان با ویژدیهای ذن بودیسم
را باهم درآمیزد (دفتگو با سیروس نوذری ،عبادی :سایت.)36514n.ir/r6 https://b
میرافضلی در مجموعج «دنجشک ناتمام» هایکوهای هاپنی را بازسازی كرده و در این باره دفته است :تابستان سال
 71به این فکر افتادم كه ذهن و زبان شعری ام را با بازآفرینی شعرهای كوتاه هاپنی بیازمایم .هدف اصلی من
آزموددی و آماددی هرچه بیشتر در زبان فارسی بود .س س وی نتیجه درفته زبان فارسی برای هایکو ظرفیت دارد
كه با وزن و اندیشج ایرانی همسو باشد و با مبانی فکری فلسفی هایکوی چینی و هاپنی متفاوت است (دربارۀ هایکو،
نوذری :صص 674ی .)677
سبک زبانی
سطح زبانی به سه سطح كوچکتر :آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم شده است.
سطح آوایی
در سطح آوایی موسیقی بیرونی (وزن) و كناری (قافیه و ردیف) و موسیقی درونی متن (صنایع بدیع لفظی) بررسی
میشود.
موسیقی بیرونی و كناری :وزن عروضی در شعر كوتاه قبل از انقالب مورد توجه نیست ،بعد از انقالب نیز در
جریان شعر كوتاه و هایکوی ایرانی ،وزن بیاهمیت است ،اشعار یکسطری ،دوسطری و سهدانی جایی برای وزن
ندارد و ادر وزنی نیز دیده میشود بصورت ناخودآداه و بر اساس اتفاق در آن شکل میگیرد و تعمدی در كار نیست.
اشعار نوذری و جاللی كالً بیوزن است .جاللی در این باره دفته است «من از هردونه قرینهسازی و وزن و قافیه
میگریزم» (دزینه اشعار ،جاللی :ی  .) 67نوذری نیز به شیوۀ هایکو ،وزن را كنار دذاشته است ،اما در اشعار سه
شاعر دیگر داه عروض نیمایی دیده می شود كه آن هم به تأسی از عروض قالب نیمایی است .در قافیه و ردیف نیز
تأكیدی وجود ندارد و بصورت تفننی دیده میشود .از میان شاعران میرافضلی و حسینی به آن توجه دارند مانند
نمونههای ذیل:
این ظهر بیرمق /در ذهن من بدون تو  /هی میخورد ورق (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *)95این روزها تعجیل
هم تأخیر دارد /یعنی كه عزرائیل هم تأخیر دارد (همان :ی  *)459داهگاهی پیاده باید رفت /از حواشی جاده
باید رفت (همانجا)* شاعری اشتباه میفهمید /سبزها را سیاه میفهمید (همان :ی  *)457یک جهان حرف دارد/
یک جهان حرف /ردّپای تو در برف (همان :ی .)44
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شاعری بنده نبود /و از آنجایی كه بنده نبود /جیبش آكنده نبود /تیشه و ارّه نداشت /عاشق رنده نبود /شاعری/ ...
بر لب تصویرش /خنده نبود (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی  *)16تاجری بو میداد /و به بودیروشان رو میداد
(همان :ی  * )51تاجری سُر میخورد /داخل اهل قلم /بُر میخورد (همان :ی .)54
موسیقی درونی :در شعر كوتاه تأكید بر موسیقی درونی نیست و این اشعار داه از هردونه موسیقی درونی خالی
است اما ازآنجاكه سرچشمه و بنیاد آن ریشه در ادب كالسیک دارد و ظرفیتهای زبانی ادب فارسی ،خود به خود
موسیقی درونی دارد ،ویژدیهای آوایی مثل جناس ،واجآرایی و تکرار واهه در آن دیده میشود.
جناس مزید :زمهریر /تکان نمیخورد كنج تاق /عنکبوت اتاق (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)41
جناس مطرف :شب عجیب است /شب به بوی تو عجین است (همان :ی .)45
جناس الحق :بیهوده نیست سکوت غراب /هوای غروب /هجوم بنفش (همان :ی .)45
جناس مضارع :غروب و باغ چه عریان /خزان و زاغ چه تنها (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی .)444
واجآرایی در واج «ر»:
و من آرام بر آب روان شب میخوابم (دزینه اشعار ،جاللی :ی.)644
واجآرایی در واج «م»« ،د»:
مباد بماند اندوه /مانده تاالب /بی پرندهاش (نوذری :ی  *)4بی ماه مانده مانداب /با دراز كه تنها (همان :ی
.)436
واجآرایی در واج «هی»:
در همهمج این همه دلهای مهیب /عشق تو غنیمت است (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی .)44
واجآرایی در واج «ک»:
ای تو ،ای كلمه ،ای كالم ،كتاب /میگذاریمتان و میگذریم /همچنانی كه زنددانی را( ...یک عمر شاعری ،اوجی :ی
.)695
تکرار واهه
فقط بکوب ،بکوب /داركوب /در بیشهزار مهآلود (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  *)54اینجا بدون تو /سخت است
سخت سخت (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *) 46آه ای تمنا تمنا ،ای تمنا ،ای تمنا /دستم به دامان نگاهت/
عاشقترم كن (همان :ی .)44
تکرار در اول و آغاز سطر :در تابه افتاده بیتاب /چرا چشم نمیبندد (همان :ی .)9
تکرار در پایان و آغاز سطر :هر طرف كالغ /كالغ من /تو بر شانهام بنشین (همان :ی .)9
سطح لغوی
واهههای دشوار در شعر كوتاه شاخصج سبکی ندارد و نادر دیده میشود .برای نمونه در شعر زیر واهۀ «ورزا» به
معنی «داو نر» (فرهنگ معین :ذیل واهه) ،از واهههای غیرمتداول است.
نعره میکشد در انزوا /ورزا /در نیستان دور (ك وردر آبهای سیاه ،نوذری :ی.)433
یا واهۀ «سونات» به معنی «قطعج موسیقی» (فرهنگ معین :ذیل واهه) در شعر حسینی آمده است:
با سونات مهتاب /شاعری /پنبج شب را میزد (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی .)15
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تمایل شاعران و نوع شعر كوتاه ،واهههای سادۀ روزمره و معیار و مردمی است .همانگونه كه مردم بساددی صحبت
میکنند ،ساختار زبانی شعر كوتاه نیز همان اندازه ساده است و به شعر منثور درایش دارد .برای نمونه شعر زیر از
اشعار جاللی انتخاب شده است كه دویی نثر است:
خدایا من این دنیای تو را دیدم /و این آشنایی را هردز /نه تو و نه من فراموش نخواهیم كرد (دزینه اشعار ،جاللی:
ی .)51
یا نمونج زیر از اشعار میرافضلی:
روزی ادر از پیادهرو رفتی /از خشخش من نرنج /من ظرفیت شکست كم دارم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی
.)94
نمونج زیر از هایکوی نوذری:
منقار میکوبد كالغ /تکهپاره میکند كرم خاكی را (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی.)7
آنچه در این سطح ،شاخصج سبکی شده است ،تکرار برخی واههها در اشعار شاعران بصورت سبک شخصی است.
شاعران متناسب اندیشج خود برخی واههها را متعدد تکرار كردهاند.
در شعر جاللی واهۀ «درخت»« ،شعر» و «شاعر» بسامد دارد .در شعر اوجی واهههای «بهار»« ،برف» ،و «دل» تکرار
شده است .همچنین واهۀ «مرگ» و «انار» در دو دفتر تکرار شده است .در شعر میرافضلی واهۀ «ماه» بسیار تکرار
شده است .در شعر حسینی در موضوع نقد شاعران ،واهۀ «شاعر» پیوسته تکرار شده است .در شعر نوذری واهههای
«كالغ»« ،عنکبوت»« ،شبتاب»« ،ك ور»« ،برف»« ،اسب» ،و «سکوت» تکرار شده است.
واهه های محلی نیز كم و بیش در اشعار آمده است؛ در شعر اوجی شیرازی بودنش آشکار است ،واهههای «شیراز»
و «نارنج» متعدد در اشعارش تکرار شده است مانند نمونههای ذیل:
عطر بهار نارنج /در كوچهها /رها( ...یک عمر شاعری ،اوجی :ی  *)374شیراز دلی ست بعد ردبار بهار /شیراز
دلیست (همان :ی  *)376كاش این خاک به شیراز عزیز /نیز سر بر زدنم (همان :ی  *)699در رستخیزم از
خاک /در عطرریز نارنج /تا در بهار شیراز (همان :ی .)694
نوذری كه متولد تهران است ولی در شیراز زنددی میکند ،در شعر زیر واهۀ «خزوک» را بکار برده كه واهۀ محلی
شیرازی به معنی سوسک است.
تاقباز /افتاده زیر میز /دست و پا میزند خزوک (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)444
یک بار نیز واهۀ «راب» را بکار برده كه واهۀ محلی دیالنی به معنای حلزون است :هیچ نمیگوید راب /اینکه ما
نمیشنویم (همان :ی .)454
میرافضلی در شعر زیر ،واهۀ «پختو» به معنی فاخته را كه دویش مردم رفسنجان است ،آورده است:
از باغ بوی فاخته میآید /پختو چه خام بود كه آواز بركشید (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی.)99
سطح نحوی
در سطح نحوی هنجاردریزی نحوی و جابجایی اركان دستوری بصورت متعادل دیده میشود اما موارد زیر جزو
شاخصههای شعر كوتاه است كه كاربرد آنها در دفترهای شاعران متفاوت است.
اشعار بی فعل :این ویژدی مختص هایکو است« .در بسیاری از هایکوها فعل وجود ندارد .این ویژدی البته اتفاقی
نیست و بازمیگردد به روح مشاهدهدر شاعر كه تنها ناظر است .فعل در ذات خود بیانگر تحرک و نوعی پویاییست»
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(هایکونویسی ،نوذری :ی  .)464در بررسی شاعر ان ،هرچه به زمان حال نزدیکتر میشویم اشعار بی فعل بیشتر
میشود .این امر نشان میدهد اشعار بی فعل شاخصج سبکی شعر كوتاه بعد از انقالب شده است .در شعر جاللی فعل
اهمیت دارد و اشعار بیفعل مورد توجه نیست ،حسینی به فعل توجه كرده است .اوجی در اشعار قبل از انقالب به
فعل توجه دارد ،اما بعد از انقالب به شیوۀ هایکو اشعار بی فعل نیز سروده است .میرافضلی نیز در تأثیرپذیری از
هایکو اشعار بی فعل بسیار دارد .نوذری بیش از آنها به حذف فعل عالقه دارد و فقط در موارد ضروری فعل آورده
است .نمونههای ذیل از اشعار آنها انتخاب شده است.
زخمخورده /خونچکان /در اصطبل تاریک (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  *)45ماه سفید صبح /سرو بیثمر/
كالغ در به در (همان :ی  .)64كاریز خشک /با ماهیان مرده  /زیر ماه (همان :ی  *)34كوه برف وش /نفسهای
اسب /فزون بر مهآلوددی (همان :ی  *)41چیناب /پادر آب /درنای شامگاه (همان :ی .)455
دستان بلند تکدرخت باغ /از پنجره /ماه ساكت پاییز (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *)49ابر ،سبزه ،رود /سایهها
در آب /آی آفتاب (همانجا)* در بر كوه /بقعهای متروک /خنکای نسیم تنهایی (همان :ی  *)444خواب پروانج
خرد /روی ناقوس متروک (همان :ی .)477
همچنان پابرجا /سروها /بعد از ما (یک عمر شاعری ،اوجی :ی * )151بعد از هجوم برف /تک دلی سفید /بر درخت
نسترن /و شگفت بر دهان من (همان :ی .)375
پایان باز با سه نقطه  :در شعر میرافضلی و اوجی اشعاری كه با سه نقطه تمام میشود و در واقع ناتمام میماند،
آمده است اما در شعر سه شاعر دیگر موجود نیست.
در آرامش بركه /سنگی نینداز /كه ناداه تمساح ( ...تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *)94بارش شکوفهها /انعکاس
صبح روی سنگفرش خیس /بوی تو هنوز( ...همان :ی .)47
پشت ت هها دریست /رفتهاند ،دشتهاند ،برنگشتهاند /پشت آن سیاه سایهها كه( ...یک عمر شاعری ،اوجی :ی
 *) 694در نوبت عمر /ما با دل سبزه سخت محتاجتریم /تا در پس مرگ ما كه دویند :بهشت /در این همه زشت...
(همان :ی .)395
پایان با عالمت سؤال :این شاخصج سبکی هم در شعر اوجی و میرافضلی دیده میشود.
یک برگ دیگر از سر این شاخه میچکد /پاییز چندم است عزیزم؟ (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *)93تقدیر
چنین بود /و یا قصد تو این بود؟ (همان :ی  *)91باد می یچد از سمت غروب /روبهراهی یا نه؟(همان :ی .)44
پشت این پنجره در تاریکی /مثل این است كه از شاخه دلی میچینند /دوش كن میشنوی؟ (یک عمر شاعری،
اوجی :ی  *) 679این پیر شکسته كیست می ایدم او؟ /خود را نشناختم در آئینه ،دریغ /من كیستم؟ او؟ (همان:
ی .)395
سطح ادبی
شعر كوتاه در عین كوتاهی و نزدیکی به زبان نثر ،خیالانگیز است و شاعر در لحظهای كوتاه با عاطفج شاعرانه،
حاصل مشاهدۀ خود و یا اندیشههای درونیش را ثبت میکند .تصویرسازی بگونهای است كه دویا در ذهن خود یک
نقاشی میکشد و ما این نقاشی را در سطرها میبینیم .در این تصویرسازی مسلماً آرایههای ادبی حضور دارند و حتی
در هایکوهای امروزی دیده میشود .آرایههای ذیل در اشعار بسامد سبکی دارند.
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تشبیه :تشبیه ب صورت تشبیه مفصل و مجمل بسامد سبکی دارد .از میان شاعران ،جاللی ،میرافضلی و اوجی
بیشترین استفاده را دارند.
من چون جویی هستم /كه بین دو مزرعه جریان دارد (دزینه اشعار ،جاللی :ی  *)44من دنیا را چون عروسکی
دوست میداشتم (همان :ی  *)94افتادن تو در ابدیت /چون بانگ مؤذن مرا بیدار میکند (همان :ی  *)97تن
تو /چون یک فنجان شیر قهوه است (همان :ی  *)43زنددی من چون حباب صابون است كه كودكی آن را باد
میکند (همان :ی  * )451عشق چون قافلهایست (همان :ی  )467تو چون لبخندی هستی /كه بر هر دیواری
نقش بسته /یا چون كالمی هستی  /كه ناآمددان /خواهند دفت (همان :ی  *)434من ماندهام و شعرهایم /چون
كالغی كه در زمستان /بر شاخههای خشک مینشیند (همان :ی .)347
مثل یک پنجره در تاریکی /كه به یک پنجره میاندیشد /به تو میاندیشم (یک عمر شاعری ،اوجی :ی  .)459شعر/
مثل پرتاب سنگریزه در آب /كه فراموج آن رود تا دور /كاركردش به ذهن ماست همان /تا كجا موج آن شود آرام
(همان :ی  * )164چه می رسی تو از من مرد /غروبی در زمستانم (همان :ی .)393
بوسهای بر لبانم /چایی داغ لبدوز /آتشی در خزانم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  *)46ای كاش میشد مثل
باران /بر خستگیهایت ببارم (همان :ی  *)45دلم چیست؟ تاالری از صندلیهای خالی (همان :ی  *)97بنگر آن
یاس كه در شبنم صبح /ماه رویی است پس آبتنی (همان :ی  *)494مثل یک بغ  /كه نارس باشد /آسمان
ابری و بی باران است /آه ادر وا نشود (همان :ی .)441
چون میوههای كال /آرام و بیصدا /از راه میرسم (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی  /)47شاعری چون موشک
برمیگشت /و علیالقاعده با خیر و خوشی /پوشک شاعریاش /تر میگشت (همان :ی .)19
آذرخش /شیهه میکشد سمند بی تاب (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  * .)37قری ماه /صورت سگی كه زوزه
میکشد تا صبح (همان :ی .)451
تشخیص و اضافۀ استعاری :از شاعران جاللی و میرافضلی از این آرایه بسیار استفاده كردهاند.
مرواریدها را /میچیدم دانهدانه /از دیسوان موج (دزینه اشعار ،جاللی :ی  /)635شعر همواره /با باالپوشی از واقعیت/
به سویم میآید /و من او را هردز برهنه ندیدهام (همان :ی  *)614خورشید اندوهگین /غرق شدهای پشت ابرها
(همان :ی  *)649خورشید در پاییز زودتر میخابد /و درختان با هایهای بلندتری دریه میکنند (همان :ی .)449
در آبشاری كه فرومیریخت /زیر دلوی ماه را  /یک بار بوسیدم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  * )49باد نوحه
میخواند /باغ اشک میریزد /بردهای پاییزی (همان :ی  *)94در دفتر نقاشیام /خورشید دارد خواب میبیند (همان:
ی  *)96مه نشسته روی شانههای شهر (همانجا)* بوی تگرگ بود در آستین ابر (همان :ی  * )97دكمه
میدوخت /روی علفها /كفشدوزک (میرافضلی :ی  * )456پاییز در غروب /سردرم وصله كردن پیراهن سفر (همان:
ی  *)475بادها غوغاكنان /كوهها اما شکیبا همچنان (همان :ی  *)44سبز است و رها /دیسوی شالل بید /بر
شانج آب (همان :ی .)496
پاییز میگذشت /در كوچه های سبز /ما سوت میزدیم (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی  *)44تسبیح آسمان
چرخید و پاره شد (همانجا)* از شب سؤال كن تا باورت شود (همان :ی  )47ای ابر تردامن /نصیحت كن زمین
را (همان :ی  *)44از كرامات سحر /آسمان خرقه درید /شعلهور شد تن خاک (همان :ی .)74
پشهها درد ماه حرف میزنند و من دوش میدهم (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  * )65شامگاه ایستاده سرو  /با
پرندۀ پنهانش (همان :ی .)44

سبکشناسی شعر كوتاه بعد از انقالب اسالمی34/ ...

متناقضنما :با بسامد كمتری آمده است.
خداوند سکوت است و شعر فریاد (دزینه اشعار ،جاللی :ی  )114این همه دنجشک صبحگاه /شادمانی اندوه /در
جان ما (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  *)33از نگفتن بگویم در این غروب بی دنجشگ (همان :ی  *)454از
برفهای آتشین یک بار /بوی شقایق را درو كردم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی .)49
ایهام :این آرایه فقط در شعر حسینی بسامد دارد.
شاعری محشر كرد /حاضران جمله به صحرای قیامت رفتند (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی  .)17محشر:
صحرای محشر تناسب با قیامت /محشر كردن در معنی كنایی شور و غوغا ب ا كردن.
شاعری دل میکاشت /خندۀ مندرسی بر لب داشت (همان :ی  )57دل كاشتن در معنی واقعی دل در باغچه
كاشتن یا به معنی كنایی هنرنمایی كردن.
تاجری دستهدلی پرپر دید /یاد پروانج كسبش افتاد! (همان :ی  )67پروانه در معنی حشره در تناسب با دل و به
معنی جواز در تناسب با كسب.
نرخ غم ارزان شد /از تورم /دل شاعر تركید (همان :ی  )69تورم در معنی تورم در تناسب با نرخ یا معنی ورم
كردن از غم.
مراعاتالنظیر
شاعری در دل شب /خاكریزی ازلی را میدید /نادهان /حادثهای منطقه را روشن كرد /خط اول به تصرف تن داد
(همان :ی *)54در اتوبان سلوک /شاعری هروله ای كرد و دذشت /زاهدی چپ شد و مرد /عارفی /پنجری روح
درفت (همان :ی  *)57از خاک دذشته ام /و از آب /به باد رسیدم /و در انتظار آتشم (دزینه اشعار ،جاللی :ی
.)654
از آرایههای دیگر از جمله نماد ،استعاره ،تلمیح ،و سیاقهاالعداد دیده میشود درچه شاخصج سبکی ندارد.
در شعر جاللی ،درخت میتواند نماد سبزی و رویش باشد:
سعادت را قاب كردهاند /برای من /همین چند درخت است /در قاب پنجره (همان:ی .)347
سیاقهاالعداد :چهها كه ندارد جهان /بردی و شبنمی و كفشدوزكی (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)414
استعاره :در اشعار زیر از اوجی یاقوت استعاره از دانههای انار است:
در انارستان /عکس میگیرند ،عکس /از دل و باغ و درخت /از اناری كه برون ریخته یاقوتش را (یک عمر شاعری،
اوجی :ی  * )534و اناری كه منش میشکنم /جمله یاقوت پر آب /سهم تو باد (همان :ی .)534
تلمیح :ش اعری شانه به سر /از سلیمان میزد /و به هدهد میریخت /باد در غبغب بیحوصلگی میانداخت (نوشداروی
طرح هنریک ،حسینی :ی .)51
سبک فکری
شعر كوتاه بیمعنا نیست ،شعری متعهد است ،مضمون زمان خودش را دارد« .وظیفج شاعر این است كه تعهدی را
كه بشر در مقابل روح خود و در مقابل جهان دارد ،یادآور شود» (دزینه اشعار ،جاللی :ی .)17شعر كوتاه دقیقاً
بیان همین نکته است و در مقایسه با جریانهایی مثل شعر حجم و موج نو و موج ناب كه مخاطب در رهیافت به
مضمون و اندیشج شاعر سردردان میماند ،شعر كوتاه نکتهای را در كوتاهترین و فشردهترین حالت میرساند اما هر
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مخاطب شاید آن را كشف نکند و یا برداشت و معنای خود را بگیرد و مخاطبی دیگر مضمون دیگر از آن استنباط
نماید .تفسیر شعر كوتاه از این منظر دشوار مینماید كه در ظاهر مضموندریز است اما با تفسیر آن معنا بدست
میآید .بنیاد سبک فکری این اشعار بر كشف یک رمز استوار است كه در یک لحظه در اندیشج شاعر آمده و در
همان لحظه ثبت شده است« .هایکوسرایان در پی رمزوراز زنددی هستند و باور دارند در هر پدیدهای رازورمزی
وجود دارد كه باید آن را كشف كرد .ادراک این رمزوراز نیز البته از راه تأمل و نزدیک شدن بیواسطه با پدیدهها
حاصل میشود» (نقد كتاب آه تا ماه ،دستغیب :ی .)475
موارد زیر از موضوعهای مهم شعر كوتاه است كه در اشعار شاعران تحقیق آمده است و میتوان آن را جامعیت سبک
فکری شعر كوتاه معرفی كرد.
اشعار وصفی :در این دونه اشعار ،وصف لحظههای زنددی ،وصف حاالت عاطفی ،وصف پدیدهها و حواد  ،وصف
حیوانات و طبیعت دیده میشود .اوجی و نوذری در این مضمون صاحب سبک هستند .اوجی سعی كرده لحظههای
كوتاه زنددی را وصف كند و دستغیب درمورد شعر او دفته است« :اوجی در مجموع وصفكنندۀ لحظههای زنددانی
است» (همان :ی.)655
برای نمونه این شعر توصیف كوتاه یک لحظه زنددی است :دشنه باشی و خسته باشی و راه /...نان تازه چه عالمی
دارد /كاسه آبی و سایهساری و خواب (یک عمر شاعری ،اوجی :ی .)354
یا این شعر كه در وصف زلزله است :شب بود و هوار بود و آن آوار /و باقی ماجرا كه یادم نیست (همان :ی .)353
شعر در وصف قالی ایرانی :تارش همه عشق است و /پودش همه رنج /یک باغ ابد /در طرح ترنج (همان:ی .)344
در شعر نوذری وصف طبیعت ،حشره ها و حیوانات بسیار آمده است كه داه به نوعی معما و چیستان تبدیل شده
است ،شاعر نام آن را نمیگوید و مخاطب با تفسیر شعر میفهمد شاعر چه چیز را وصف میکند .در نمونج زیر
جیرجیرک را وصف میکند:
در انبوه شاخهها /ترسخورده ،كوچکتر از دنجشگ (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)64
توصیف موش :فضلههاش فقط /بر كناره ایوان (همان :ی .)34
توصیف دنجشگ :نه میبینمش /نه میخواند /در انبوه شاخهها (همان :ی .)433
توصیف سردی هوا :اشک در چشم زاغ /سوز پاییز و بردریز (همان :ی .)55
عرفان و مضامین تعلیمی :در شعر معاصر نوعی عرفان با تأثیر از تصوف بودایی و عرفان شرق دور ی چین و هاپن
ی ظهور كرد كه مهمترین شاعر آن سهراب س هری است .عرفان در شعر هایکو و كوتاهسرایی نیز مورد توجه است
و مضمون اصلی هایکو شده است .این عرفاندرایی ،بصورت مضمون عرفانی نیست بلکه نگاه عرفانی به طبیعت و
جهان در اشعار كوتاه دیده میشود و در شعر بیژن جاللی و نوذری بسامد سبکی دارد .جاللی دویا به تأثیر از
س هری به مراقبه و مکاشفه با جهان می ردازد و «اقلیم شعر او اقلیم اشراق است» (بیژن جاللی ،شعرهایش و دل
ما ،عابدی :ی  .)19او چنان با عناصر جهان آمیخته است كه میگوید :من چگونه دمنام خواهم بود /مرا كه خاک/
و آسمان /و آب و باد /هزاران بار /نامیدهاند (دزینه اشعار ،جاللی :ی .)655
او جهان را خالی از خدایان میبیند :جهان خالی است /از خدایان /و پر است از انسان (همان :ی .)374
نوذری نگاه عمیق به طبیعت دارد كه در بخش بعدی بررسی شده است .او در نگاه عرفانی به یک همزیستی با
طبیعت رسیده است :با كهکشانم چکار /اینجا /كنار شبتاب (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)41
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همچنین اشعار كوتاه فرصتی برای مضامین تعلیمی ایجاد كرده است كه كوتاه و در یک لحظه ،شاعر اندیشج
تعلیمی خود را بیان میکند .نمونج این اشعار در شعر اوجی و میرافضلی دیده میشود .پویا و زیبا زنددی كردن و
دعوت به مهربانی ،توصیج تعلیمی آنها به مخاطب است:
دلی رسته بینام در برف صبح /بیا تا خدا را تماشا كنیم (یک عمر شاعری ،اوجی :ی  *)617پیوسته به راه باش
و در رفتن /سیبی كه رسید ،سیب دندیده است (همان :ی  *)333پیوسته به راه باش /جاری باش /مانند كبوتران
دریایی /وقتی كه سکوت میکند دریا /مرداب و تمام (همان :ی  *)111از تنت /ابرها را درآور /تا دلت مثل خورشید/
تابنده دردد (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  / )45زیبا نگاه كن /تا هرچه هست /در نظرت دیدنی شود (همانجا).
طبیعتگرایی و آمیختگی با طبیعت :وصف طبیعت ،همزیستی با طبیعت ،نگاه عارفانه به طبیعت و كشف و
شهود با طبیعت در شعر كوتاه بسیار مورد توجه است ،شاعران با نگاههای متفاوت ،توصیفدر زیبایی طبیعت و
لحظههای ددردونی طبیعت هستند .برای نمونه هركدام در یک لحظه طبیعت را چنین توصیف كردهاند:
جاللی :چ ه معجزۀ بزردی است /سبزی برگ درختان /و آسمان آبی /دوییا دریایی است /و من هر شب در آن آبتنی
میکنم (دزینه اشعار ،جاللی :ی .)353
اوجی :ارغوان ریخته رنگش را بر فرش حیاط /زیر ردبار بهار /این همه دل بر خاک (یک عمر شاعری ،اوجی:
ی.)373
حسینی :موسم بهاران شد /آسمان كرامت كرد /دل مرید باران شد (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی .)44
میرافضلی :ماهیان در دل رود /جست و واجست كنان /ابرها موجزنان (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی .)474
نوذری :عطر شقایقها /بوی شاش ببر /كنار صخرهها (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)441
در مقایسج شاعران ،نوذری شاعر طبیعت است ،او به همزیستی با طبیعت رسیده است ،با سنجاقک سکوت میکند:
سکوت میکنم با او /سنجاقکی /نشسته بر سنگی (همان :ی  .)44اندوه ماهیان را دارد كه در تاالب یخبسته زیر
برف ماندهاند :كجایند ماهیان /یخبسته تاالب /زیر برف (همان :ی  .)17او به فکر این است كه ماهی ك ور هنگام
لب بستن چه دفت :لب میزند /چه میگوید ك ور /وقت مرگ (همان :ی  .)66تنهاییاش را با عنکبوت اتاق سر
میکند :عنکبوت /با تو تاب میارم /تنهایی اتاق را (همان :ی  .)64در هیاهوی دنجشگها كتاب را میبندد :هیاهوی
دنجشگها /تسلیم شدم /بستم كتاب را (همان :ی .) 15مسیر پرنده را میبیند :مسیر تو را میبینم ای پرندۀ غایب
(همان:ی .)415نگران سردی مگس است :زمهریر اتاق /این مگس به صبح نمیرسد (همان :ی  )75و ...
عش  :درایشات عاشقانه در شعر كوتاه دویی ادامج سنتوار ادب غنایی است كه به زبان و شهود امروزی رسیده
است .وصفهای عاشقانه در شعر جاللی و میرافضلی شاخصج سبکی دارد .توصیف جاللی ،رویج تنهایی و غمین عشق
است كه به شکست و فراق انجامیده و نتیجه ای جز تنهایی ندارد و فقط عشق خداوند زیباست :عشق چون خاطرۀ
دور و مبهمی است /كه از صدای پایی در ما بیدار میشود /و س س با دور شدن آن صدا /در تنهایی و سکوت درهم
میشکند (دزینه اشعار ،جاللی :ی  .) 464عشق مثل صدا در دهان پرنده در دوردستها دم شده است :عشق ما/
صدایی شد /در دهان پرنده ای /و به دوردستها رفت /و بین شاخ و برگ درختان دم شد (همان :ی  .)344او
شکردزار است كه عشق خداوند دروغ نیست و زیبایی جهان از ابدیت عشق سخن خواهد دفت :خداوندا شکر /كه
عشق تو دروغ نیست /زیراكه من دروغگو نیستم /و زیبایی جهان همواره /از ابدیت عشق سخن خواهد دفت (همان:
ی .)474
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در عاشقانه های میرافضلی ،خواهش و تمنای عاشقانه همانند ادب غنایی دیده میشود :عشق فرمودی و صددونه
ستم /روزداری و من مخلصتم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی  .)457داهی به طنز بوسه طلب میکند :موسم
خیرات است لطف كن بوسه ای از كنج لبانت بفرست /پشت این پنجره حیران توام (همان :ی  .)454او منتقد
عشقهای امروزی است كه معرفتی در آن نیست :سالها بعد چنین میگفتند /عشق سردرمی ایام فراغت بودهست
(همان :ی *)45عشق /ادر معرفتی داشته باشد /به خدا مورد تأیید من است (همان :ی .)459
مرگ :موضوع مرگ در اندیشج شاعران تحقیق ،مرگ اندیشی نیست ،بلکه آداهی به مرگ و پذیرش آن است.
جاللی معتقد است زنددی ادامه دارد و مرگ پل میان دو زنددی است همانند طبیعت كه در پاییز به خزان میرسد
و در بهار زنده میشود.
مردن در پاییز /و زنده شدن در بهاران /چه شیرین است (دزینه اشعار ،جاللی :ی.)94
در دفتگویی دفته است« :بسیار به مرگ فکر میکنم ،مرگ آن روی زنددی است» (همان :ی  )35و در همین
مضمون دفته است :بسوی مرگ تنها میرویم /و درمییابیم كه بسوی زنددی نیز /تنها میرفتهایم (همان :ی .)397
او مرگ را معشوق خود نامیده است :دوییا معشوق من مرگ بوده است /و همج این شعرها را برای او نوشتهام
(همان :ی .)315
اوجی دفتر «در وقت حضور مرگ» را به این اندیشه اختصای داده و مرگ را توصیف كرده است .نگاه او به مرگ
همانند جاللی ،قداست مرگ و زنددی دوباره است« .منصور اوجی را میتوان هستیشناس زمان و مرگ دانست.
جای پاهای زمانآداهی ،مرگآداهی و دلآداهی او در بیشتر شعرهایش پیداست» (دذر زمان و مرگآداهی،
دانشور :ی .)449او مرگ را خواب سبزی نامیده است :بعد از این خستگی و عمر دراز /خواب سبزیست در اندیشج
من /خواب سبزی كه پر از عطر و بهار /خواب در سینج خاک /كاش این خاک به شیراز عزیز /نیز بر سر زدنم (یک
عمر شاعری ،اوجی :ی  .)699او از مرگ هراسی ندارد :نترسیدن از مرگ این است و محشر /زدن زیر آواز و پرواز...
(همان :ی  .) 145در نظر او مرگ بردشتن دوباره است :میباش كه تا دلی ز ما بویی /از سینج خاک /ما آمدهایم تا
كه بردردیم /تا سینج خاک (همان :ی .)645
نوذری نیز با همین نگاه مرگ را وصف كرده است ،جهان همیشه بوده است و آدمیان هستند كه میروند و میآیند:
بوده اند پیش از آدمیان /هم این جویبار /هم آن جیرجیرک (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی  .)465در نظر او
مرگ رویش مجدد است :بیدار میشود سنگپشت /بیدار میشود دوست مردهام (همان :ی .)437
حسینی و میرافضلی در همین مضمون دفتهاند :جهان هست و ما میرویم /ای روشنای دور /ای حیرت صبور /فردا
دوباره هست /اما تو نیستی /باور نمیکنی؟ /از آسمان ب رس (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی.)49
از خاطرات وازدۀ تقویم /یک برگ كنده میشود و كهنه میشویم (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی * )94ساعت
شنی /چشم روشنی /:لحظه لحظج عمر كه تکه تکه میرود (همان :ی .)454
حسینی همچنین در موضوع مرگ ،به شهادت توجه دارد و شهید را وصف كرده است :ای كه در بهار سبز نام تو/
رسالت دل محمدی /شکفتن است (همصدا با حلق اسماعیل ،حسینی :ی.)45
اندوه و تنهایی :موتیف تنهایی و دلزددی از جهان در شعر كوتاه ،كه مشخصج آن وصف لحظههای كوتاه زنددی
است ،بسیار دیده میشود ،درچه تنهایی به مرگاندیشی نرسیده است اما غم و اندوه آن داه به یأس دراییده است.
شاعر در لحظه ای جهان را غمگین و خود را تنها میبیند .جاللی به اندوه و تنهایی بشر در جهان هستی توجه دارد
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و دفته است :جهان از آغاز /تا پایان /شعری است محزون (دزینه اشعار ،جاللی :ی  * )615و این بشر دریانست/
و این بشر تنهاست /و دستهایش بسوی ما دراز است /تا سخنی بگوید (همان :ی .)74
او اندوه را ابدی میداند :ابدیت اندوه /چون چادری است /كه بر افالک دستردهاند /و چشمهای نگران ستاردان/
خاک را نظاره میکنند /كه همچنان از آسمان (همان :ی .)666
اوجی دفته است :نه بهاری سبزم و /نه تابستانی سرخ /پاییزی زردم و /چشم به راه زمستانی سیاه (یک عمر شاعری،
اوجی :ی .)653
میرافضلی نیز داه در بهار خزان را میبیند :بهار است اما /نسیمی وزان نیست /مالل درختان /كم از ضد حال خزان
نیست (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی .)95
در شعر حسینی تنهایی عمیق دیده میشود :تنهایی از تمام زوایا نفوذ كرد /ناباوری بس است /با سنگها بگو /آیینه
بیكس است (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی *)45 :نزدیکتر بیا /من زندهام هنوز /اما / ..نزدیکتر بیا /من روی
دس ت فاصله تشییع میشوم (همانجا)* از شب سؤال كن /تا باورت شود /بیخانمانترین ستارۀ این آسمان منم
(همان.)47 :
در مقایسج شاعران ،توجه نوذری به این مضمون بیشتر از دیگران است و یکی از بُنمایههای اصلی شعرش تنهایی
آدمی است .اندوه او این است كه انسان در جامعه در همراهی با انبوه آدمیان دیگر است ،امّا همدل و همدم نیست:
چه میخواند قمری /چه میداند /از حزن آدمی (ك ور در آبهای سیاه ،نوذری :ی .)61
همزیستی او با كالغ و حیوانات دیگر نشانج تنهایی اوست ،او كالغ را معشوق خود كرده است :بنشین كالغ /معشوق
من باش /دانه از دهانم برچین (همان :ی  .)437و هایکوی معنادار زیر تمرین كالغشددی شاعر برای روز تنهایی
است:
قار  ...قار  /...برای تنهایی /برای روز مبادا (همان :ی .)35
تکرار واهۀ سکوت نیز دلیل معناشناسانه در تنهایی و سکوت شاعر است:
یخ بسته در سکوت /یال اسب /زیر برفبار (همان :ی  *)66دوش كن غراب /من سکوت كردهام /این صبح بردریز
(همان :ی .)441
ك ور كه نمادی از خود شاعر میتواند باشد پیوسته در حال مرگ است یا در آبهای سیاه درفتار شده ،یا سرخشده
بر روغن یا اسیر تاالبهای یخبسته است :یخ بسته تاالب شامگاه /ك ور /در آبهای سیاه (همان :ی .)47
طنز و انتقاد :حسینی و میرافضلی از شاعران طنزپرداز در شعر كوتاه هستند ،در شعر نوذری نیز مایههای طنز
دیده میشود اما كم است .حسینی در طنز بخشی از اشعارش را به ریاكاری مردم زمانه و نقد شاعران پرداخته است.
شاعران پوچ كه صاحب اندیشه نیستند و شعر را برای پول  ،خودستایی و ریاكاری میسرایند؛ چنانکه در عصر او
شاعری تجارت شده است.
شاعری پول نداشت /ناصحانش دفتند الاقل حال بده /طبق معمول نداشت (نوشداروی طرح هنریک ،حسینی :ی
 *) 54تاجری پشت تریبون هنر جای درفت /دفت حضار عزیز /غرض بنده سخنرانی نیست ...دو سه ساعت دیگر/
م عدۀ آن تاجر /مورد تشویق اهل هنر واقع شد (همانجا) * شاعری از داخل /كت و شلوار دلش خونی شد /تاجری
صاحب یک واحد مسکونی شد (همان :ی .)19
او در انتقاد از ریاكاری شاعران و مردم زمانه دفته است :زاهدی نام خدا را به زبان جاری كرد /بعد /خرما را خورد
(همان :ی  * )15ش اعری خرما را با خدا قافیه كرد /تاجران رحم به حالش كردند /ناقدان شاعر سالش كردند
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(همان :ی  .)14شاعری خم میشد /منشی قبلج عالم میشد (همان :ی  .)37غوغا برانگیخت /طوفان زهد خشک/
در خمخانج خاک /ای ابر تردامن /نصیحت كن زمین را (همان :ی .)44
در باور او شاعران بی مخاطب هستند و شعرشان نیز معیوب است و مایج نان منتقدان شدهاند.
شاعری در سخن خویش نهان شد /اما /...هیچکس حوصلج كشف و كرامات نداشت (همان :ی  *)57شاعری شعری
دفت /بینوایی به خودش /نامه نوشت (همان :ی  *)39شاعری ضربت خورد /تاجری شعرشناس /در ته حجرۀ
خود /شربت خورد (همان :ی  .)35شاعری شایعه بود /نقد تکذیبش كرد (همان :ی .)67
نمونههای این انتقاد در شعر میرافضلی نیز موجود است ،وی نیز شعرهای بی مخاطب و شاعران مدعی را نقد كرده
است :تیراه پشت تیراه /این روزها مرتب /الفاظ بی معانی /اشعار بی مخاطب (تمام ناتمامیها ،میرافضلی :ی )451
* در عرصج شعر و نقد ادر مردی نیست /هلل الحمد مدعی بسیار است (همانجا).
نتیجهگیری
شعر كوتاه بعنوان یک جریان ادبی مستقل در شعر بعد از انقالب رشد كرده است و شاعران صاحبسبک دارد .در
این پژوهش با بررسی اشعار بیژن جاللی ،منصور اوجی ،سیدحسن حسینی ،سیدعلی میرافضلی و سیروس نوذری
سعی شد كلیت سبکشناسی شعر كوتاه بررسی شود .دستاورد بررسی نشان داد در سطح زبانی شعر كوتاه ،موسیقی
بیرونی و كناری اهمیتی ندارد و وجود وزن و قافیه تفننی است و تنها در اشعار نیمایی دهگاهی دیده میشود .در
موسیقی درونی با توجه به این که ظرفیتهای زبانی ادب فارسی مناسب این موسیقی است ،انواع جناس ،واج آرایی،
و تکرار دیده میشود .در سطح لغوی ،واهه ها ساده و متداول در دفتار روزمره و زبان معیار آمده است .واهههای
دشوار نادر است .واهههای محلی نیز در شعر شاعران محلی دیده میشود .اما شاخصج سبکی در این سطح ،تکرار
واهههای ویژه است؛ شاعران هركدام متناسب با اندیشه از واهههای خاصی در اشعارشان استفاده كردهاند .در سطح
نحوی كاربرد اشعار بی فعل ،حذف فعل به قرینه ،آوردن سه نقطه و عالمت سؤال در پایان شعر دیده میشود .این
شاخصهها بعد از انقالب بیشتر است و نشان میدهد شعر كوتاه بعد از انقالب به یک چارچوب زبانی مشخص نزدیک
شده است .در سطح ادبی ،بسامد آرایههای تشبیه ،تشخیص ،متناق نمایی ،ایهام و مراعاتالنظیر بیشتر است .در
سطح فکری ،نتایج نشان داد شعر كوتاه ،شعری متعهد است و مضمون زمان خودش را دارد .اشعار وصفی ،عرفان
و مضامین تعلیمی ،طبیعت درایی و آمیختگی با طبیعت ،موضوعهای عشق ،مرگ ،اندوه و تنهایی ،و طنزهای
انتقادی ،درونمایههای اصلی شعر كوتاه است .در اشعار وصفی ،وصف لحظههای زنددی ،حاالت عاطفی ،پدیدهها و
حواد  ،حیوانات و طبیعت دیده میشود .اوجی و نوذری در این مضمون صاحب سبک هستند .در مضمون عرفان،
عرفاندرایی به تأثیر از عرفان شرق و مذهب ذن دیده میشود كه در شعر جاللی و نوذری بسامد سبکی دارد و
اوجی و میرافضلی به مضامین تعلیمی توجه بیشتری دارند .در طبیعتدرایی ،وصف طبیعت ،همزیستی با طبیعت،
نگاهی عارفانه به طبیعت و كشف و شهود با طبیعت مورد توجه است ،همج شاعران به وصف طبیعت پرداختهاند
اما در مقایسه با دیگر شاعران ،نوذری شاعر طبیعت است .او به همزیستی عارفانه با طبیعت رسیده است .در موضوع
عشق درایشات عاشقانه در شعر كوتاه دویی ادامج سنتوار ادب غنایی است كه به زبان و شهود امروزی رسیده
است .جاللی و میرافضلی این مضمون را دارند .در موضوع مرگ ،توصیفها از مرگ ،مرگاندیشی نیست ،بلکه آداهی
به مرگ و پذیرش آن است اما اندوه و تنهایی نیز در اشعار پنج شاعر آمده است .در موضوع طنز و انتقاد ،حسینی،
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شاعران و مدعیان شعر و ریاكاران جامع ه را با طنز نقد كرده است .میرافضلی هم با بسامد كمتری به این موضوع
توجه دارد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب استخراج شده است .سركار خانم دكتر منصوره ثابت زاده راهنمایی این رساله را بر عهده داشته
و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای محمدصادق رحمانیان به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی نقش داشتهاند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده
است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی
این پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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