
 
 
 
 
 
 

  عنوان شناسي دريچه اي به نهان شاعر (تحليل نام هاي اشعار سلمان هراتي)
 

  سيده ساره ميري دبير آموزش و پرورش
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور (مركز تهران)

 
  چكيده

است كه  در حوزه و قالب هاي مختلف شعري  سلمان هراتييكي از شاعران برجسته پس از انقالب اسالمي، 
عنوان شعر در سه مجموعه شعري  176طبع آزمايي كرده است. از او در حوزه شعر بزرگساالن و نوجوانان 

انقالب امري ضروري به  باقي مانده است كه بررسي و تحليل آنها به منظور جريان شناسي دقيق شعر پس از
شمار مي آيد. در اين مقاله نگارنده با توجه به مجموعه عنوان هاي شعري هراتي در سه دفتر، سعي كرده 
بدون توجه به محتواي خود اشعار در گام اول، خوانشي تازه از اشعار شاعر عرضه كند. فرضيه اين پژوهش 

عار يك شاعر در مرحله ي اول مي توان مجموعه دستگاه در آغاز اين بوده است كه بدون توجه به خواندن اش
فكري شاعر را بررسي و كشف كرد. بر اين اساس ضمن طبقه بندي مجموعه اشعار او در دو بستر صورت 
(عناصر  زباني و صناعات ادبي) و محتوا؛ آن هم صرفا بر اساس عنوان شناسي اشعار؛ به اين نكته دست يافته 

ديشه حاكم بر اشعار هراتي انسجام و پيوند استواري هم در حوزه  صورت و هم در شد كه ميان عنوان و ان
 حوزه محتوا وجود دارد.

 ساختار  -شعر معاصر  -عنوان شناسي -كليد واژگان: سلمان هراتي

  
  مقدمه  - 1

پژوهش هاي ادبي و روان كاوي جريان فكري حاكم بر آثار ادبي، تحليل و نقد  نوينهاي  يكي از شيوه
شاختار و ساختمان عنوان ها و اسامي بخش هاي دروني آن ها در معناي فراگير، كه حاكي از تطور و تحول 
فكري حاكم بر متون از سويي و فضاي كلي انديشگي خالق آن ها از ديگر سوست. اين فرايند و بررسي 
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اره ي متن ادبي خالقانه اي چون شعر و هنر ناب، قابل اعتمادتر به نظر مي رسد. نمونه اين شيوه از درب

است كه براي نشان دادن ضرورت چنين » زمينه اجتماعي شعر فارسي«تحليل، تالش شفيعي كدكني در 
هزار مجموعه شعر  وقتي هزار يا بيشتر از .بررسيي، اشعار معاصر عرب را با رويكردي نو بررسي كرده است

بندي، تجزيه و تحليل و اين طبقات را بر ادوار تاريخي  طبقه» ها نام مجموعه«يعني از ديدگاه   را از اين ديدگاه،
است. ...  اي چه نوع حال و هوايي حاكم بوده يافت كه در مجموع در هر دوره  درخواهيم يك قرن توزيع كنيم، 

هاي او خوانده شود،  شناسي يك شاعر حتماً ديوان هاي جمال احتو هيچ ضرورتي ندارد كه براي تحليل س
) با توجه به اين شيوه ي 442: 1386ذهنيت او را تحليل كرد. (شفيعي كدكني،  ها،  توان از روي نام كتاب مي

   بر شمود. سه شيوه ي نقد ادبي عبارتند از:  توجه انحصاري به متنبررسي مي توان آن را از زمره ي 
روان  -2زندگينامه اي،  -1اين نقد مبتني بر مؤلف است و شامل دو نقد است:  - پرداختن به مؤلف -1     

  شناختي.
اين نقد مبتني بر متن (پيام) و فارق از نويسنده (گوينده) است، متن را  -توجه انحصاري به متن -2     

ال تنظر الي من «(ع) گويند:  عليحضرت مورد مداقه قرار مي دهد و افكار او در آن دخيل نيست. چنان كه 
(ع) به مرگ  حضرت عليهمسو با سخن  روالن بارت) 483: 1366(تميمي آمدي،  »قال و انظر الي ما قال.

متن سخن مي «گفت: » در اثر چه كسي سخن مي گويد؟«مؤلف اشاره دارد و در پاسخ به پرسش: 
اثر ادبي همچون متن و نه چون سند، جدايي اثر «بر آن است كه:  لئو اسپيتزر  )Fowler, 1989 :80(»گويد.

) در 135: 1370(احمدي، » را از مؤلف بايد دانست و گسست متن شناسي را از روان شناسي را پيش كشيد.
اين نقد استقالل با متن آفريده شده است كه تشخص و هويت يافته است و ديگر مهم نيست كه مؤلف كي، 

  ت زده است.چگونه و به چه سبب به آفرينش دس
اين صرفاً بر آن معنا نيست كه يك سر به زندگي مؤلف بي توجه باشيم، چرا كه بايد زندگي مؤلف را      

پايه ي داللت هاي معنايي اثر بدانيم و نه اين كه يك سر انكار كنيم..... نقد فرهنگي از زندگي مؤلف آغاز مي 
يتش شناختي نيست؛ اما اگر زندگي و روان مؤلف شود، آن هم زندگي فرضي مؤلف، چرا كه زندگي در تمام

) نظريه هاي مبتني بر 214شناختي هم بود، باز كار اصلي آغاز از زندگي متن بود، نه زندگي مؤلف. (همان: 
  ساختار گرايي فرانسوي است. -3نقد نو آمريكا،  -2شكل گرايي روسي،  -1متن به ترتيب تاريخي: 
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اين ديدگاه مبتني بر گرايش هاي فلسفي نويني است كه بر تعيين  -نندهكانون توجه به سوي خوا - 3     
پايه گذار اين  هوسرلمعنا بر نقش محوري دريافت كننده تأكيد مي كند، و پديدار شناسي ناميده مي شود. 

فلسفه، هدف صحيح بررسي فلسفي نه عينيات موجود در جهان، بلكه محتواي آگاهي ماست. آگاهي، همواره 
از چيزي است، و همين چيزي كه در آگاهي ما پديدار مي شود، براي ما حقيقتاً واقعي است. (سلدن، آگاهي 
) با اين ديدگاه برداشت هاي مختلف از يك متن واحد پديد مي آيد و هر كسي از ظن خود با اثر 251: 1372

اخت يك متن ادبي آنچنان كه بر اين باور است كه: هيچ امكاني براي شن گادامرادبي ارتباط برقرار مي كند. 
هست، وجود ندارد و بنابر اين ديگر به هيچ وجه نمي توانيم درباره ي معناي يك متن ادبي صحبت كنيم، 

  ) 99: 1368بدون آن كه به سهم خواننده در آن توجه كرده باشيم. (ايگلتون، 
دريافت يا نظريه ي واكنش مهمترين نظريه ي سال هاي اخير كه معطوف به خواننده است، نظريه ي      

خواننده مي باشد. نقد هايي كه بر پايه ي اين نظريه بر آثار ادبي صورت مي گيرد، حول احساس ها، هيجان 
  ها و دريافت هاي عاطفي خواننده است و غلبه ي خواننده نسبت به مؤلف و اثر ادبي مشهود است.

ت. ساختار و ساختمان اثر ادبي معني را به توجه انحصاري به متن درنگ در شكل و صورت متن اس     
براي بيان معني آورده مي شوند. يكي از اجزاء كالم كه » الفاظ«دنبال خود مي آورد و نه آن كه شكل و طاهر 

داراي اهميت است عنوان يا تيتر است كه خالصه ترين نوع در بيان موضوع و محتوا است كه اگر همراه با 
از الگوهاي تحليل متن ادبي؛ تحليل ساختار متن يا  ر آفريننده را نيز نشان مي دهد.كاركرد هاي ادبي باشد هن

انسجام متن با رويكرد به نام و عنوان هاي آن است كه شامل روابط و مناسبات ميان جمالت و عباراتي است 
كه ميان عنوان  كه در يك مجموعه آورده مي شود تا اثر را به يك ساختمان منسجم و همبسته تبديل كند. چرا

و مقدمات هر جزء هنري و ادبي با شاكله متن ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه كشف اين ارتباط در 
ساختاري و محتوايي مي تواند به تحليل واقعي متن بينجامد. در اين ميان رابطه عنوان يك  -محورهاي زباني

ا عنوان اصلي آن از يك سو و ارتباط عنوان اثر در معناي عام با محتواي آن و عنوان هاي دروني يك اثر ب
اصلي يك متن و عنوان هاي فرعيِ داخل متن با روح و روان متن از سويي ديگر؛ مساله اي است كه كمتر در 

را كه در سه  سلمان هراتيتحقيقات ادبي بدان توجه شده است. بر اين پايه سعي مي شود مجموعه اشعار 
روابط ان شعر سروده شده است؛ در حوزه ي عنوان شناسي و با رويكرد به مجموعه و صد و هفتاد و پنج عنو

  بررسي كنيم. » بين مجموعه اي«و » درون مجموعه اي «
  نخست بايد مجموعه ها و قالب هاي آن ها را بشناسيم تا به مناسبات عنوان و متن بپردازيم.     
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  مجموعه ها و قالب هاي شعري - 2

 از اين ستاره تا آن ستارهو  از آسمان سبز، دري به خانه ي خورشيدداراي سه مجموعه ي  سلمان هراتي
(براي كودكان و نوجو.انان) است. قالب هاي شعري موجود در اين آثار شعر سپيد، شعر نيمايي، رباعي، غزل، 

به ي او در شعر دو بيتي، چهار پاره و مثنوي است. كوشش او در هفت قالب شعري نشان از مهارت همه جان
  است. در ذيل جدول و نمودار فراواني قالب ها در سه مجموعه آمده است:

  جدول فراواني قالب ها:     
  نام كتاب      
 نوع

 كل مجموعه ها از اين ستاره تا آن ستاره دري به خانه ي خورشيد از آسمان سبز

 77 2 42 33 شعر سپيد

 38 16 16 6 شعر نيمايي

 22 ــــ 4 18 رباعي

 16 ــــ 8 8 غزل

 15 5 ــــ 10 دوبيتي

 6 4 ــــ 2 چهارپاره

 2 ــــ 1 1 مثنوي

 176 27 71 78 جمع كل

  
  نمودار ميله اي فراواني قالبها:      
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  نمودار دايره اي فراواني قالب ها:     

  
 38مورد بيشترين بسامد را دارد و شعر نيمايي نيز با  77شعر، شعر سپيد در كل آثار با  176از مجموع      

مورد در درجه ي دوم اهميت است. اگر بخواهيم شعر كالسيك و نو را مقايسه كنيم باز مي بينيم كه نسبت 
جريان شعر عصر خويش دارد. در است و اين نشان از عالقه ي شاعر به  61به  115شعر نو به شعر سنتي 

نمونه بيشترين تعداد را دارد. او نيز در سرودن رباعي هم سوي دوستانش  22ميان اشعار كالسيك رباعي با 
نمونه در جايگاه دوم اشعار  16بوده و به اين قالب شعري توجهي داشته است. غزل اجتماعي امروزي وي با 

مورد سوم است. اگر بخواهيم از حيث حجم بر اين اشعار نظر  15كالسيك قرار گرفته و دوبيتي نيز با 
% شعر كالسيك را به خود اختصاص 70نمونه در حدود  43بيفكنيم، مجموع رباعي، دوبيتي و چهارپاره با 

  داده اند. با اين وجود حجم شعر سنتي نسبت به شعر نو بسيار كمتر از نسبت تعدادشان  است. 
در قالب هاي كالسيك مثل غزل رباعي، دوبيتي، چهارپاره  سلمان هراتيان گفت: نسبت به شعر او مي تو     

و مثنوي طبع آزمايي كرده است اما بيشترين اهتمام او صرف افرينش سروده هايي در قالب نو خصوصاً شعر 
سپيد شده است و علت آن دغدغه ي زايد الوصفي براي هم زباني و هم دلي مستقيم و بي تكلف او با 

طبانش مي باشد تا از اين طريق در ساده ترين صورت، پيامش بي نياز از تأمل و درنگ آن چناني دريافت مخا
گردد و در همان لحظه اي كه از لبهايش بر مي خيزد بر جان خوانندگان شعرش نشيند. لذا با توجه به 

در سرودن ساير قالب هاي  به سوي شعر سپيد با توجه به داشتن توانايي قابل مالحظه سلمانرويكرد فراوان 
شعري مي توان دريافت كه او كمتر در بند فرم و شكل است و بيشتر شاعري محتوا گرا و انديشه محور 

  عنوان خود بيانگر محتوا و انديشه ي شاعر است. )90-89: 1385است. (خادمي كواليي، 

شعر سپيد

شعر نيمايي

رباعي

غزل

دوبيتي

چهار پاره
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تفكيك از حيث ساخت زباني و در زير عنوان اشعار مجموعه ها را به ترتيب تاريخ سروده شدن به      

صناعات ادبي به كار رفته در عنوان ها كه بدان ها حيثيت ادبي بخشيده (ادبيت عنوان ها) مورد بررسي قرار 
ساخت نحوي چند  -3ساخت دو جزئي،  -2ساخت تك كلمه،  -1مي دهيم. ساخت زباني در پنج طبقه ي 

ي بررسي عنوان ها است در حيطه ي علم بيان و ساخت پيوندي. صناعات ادب -5ساخت جمله و  -4جزئي، 
  بديع معنوي كه محتواي عنوان را نشان مي دهد.

   
  از آسمان سبز - 3

  شعر وجود دارد كه به شيوه ي زير تقسيم بندي عنوان ها صورت مي گيرد: 72در اين مجموعه 
قاقي و تصريفي. در اين كلمه هاي ساده، واژه هاي اشتشامل:  -عنوان هايي با ساخت تك كلمه -الف     

دريايي، آرزو،  عنوان تك كلمه وجود دارد كه عبارتند از: گالش، جريمه، بي بنيادي، قيامت، 22مجموعه 
بي  مورد)، عشق، هم زباني، ارمغان، پل، آرزو، شكفتن، جستجو، تنهايي، 2عاشورايي، توسل، تمنا، جنگلي (

% آن ها را شامل مي شود 41ر عنوان در متن است كه حدود مورد تكرا 9دعوت، ترانه. از ميان آن ها  دردي،
  و عبارت است از: گالش، جريمه، عشق، هم زباني، ارمغان، پل، شكفتن، تنهايي، ترانه.

مورد  22از اسم با وابسته هاي پسين و پيشين آن ساخته شده و  -عنوان هايي با ساخت دو جزئي -ب     
مهمان نا  غنچه ي نرگس، به شرح زير: زخم آفتاب، پندار نيك، هزاره ي آوار، كسوف دل، اين صنوبران،

خوانده، داغ هجران، رونق تماشا، موسيقي چشمه ها، از بهار، پيغام تو، رود جاري، زمزمه ي توحيد، باران 
من. عنوان هايي كه در متن تكرار شده  شكوفه، چشم تو، ياد تو، با تو، فيض دل، هواي عشق، دل دريايي، دل

اند شامل: هزاره ي آوار، اين صنوبران، غنچه ي نرگس، مهمان نا خوانده، داغ هجران، رونق تماشا، موسيقي 
 16چشمه ها، پيغام تو، رود جاري، زمزمه ي توحيد، چشم تو، ياد تو، با تو، فيض دل، دل دريايي، دل من كه 

  ها را شامل مي شوند.% آن 73مورد هستند و حدود 
كه به صورت هسته و وابسته هاي پيشين و پسين و همچنين  -عنوان هايي با ساخت چند جزئي -پ     

مورد: دوزخ و درخت گردو، بر قله هاي انتظار، اي پاسخ  27همراه با متمم ها و حرف هاي اضافه اند و 
ه هاي گريه و هيچ، در آئينه ي پرسش، درنگي ، در كوچمورد) 7( سپيد، ميرزا و جنگل، ترانه هاي بعثت سبز

در محوطه ي آفتاب، از بي خطي تا خط مقدم، در خلوت بعد از يك تشييع، دنيا در باتالق تقلب، با آفتاب 
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صميمي، آب در سماور كهنه، دست جادوگر آب، اندر مذمت تكلف، از خواب هميشه ي علف، در حاشيه 
مورد و حدود  7به ياد شهيدان، اي گل خوش بو، با نيت عشق. فقط ي ياد هايت، تا كومه هاي آبي دريا، 

% از اين گروه در متن تكرار شده اند. بر قله هاي انتظار، ميرزا و جنگل، دست جادوگر آب، تا كومه هاي 26
  آبي دريا، به ياد شهيدان، اي گل خوش بو، با نيت عشق.

روه قرار مي گيرند: آنان هفتاد و دو تن بودند، صبح مورد در اين گ 6 - عنوان هايي با ساخت جمله -ت     
 5انعكاس لبخند تو است، اي كه امكان بهاري، آمد به دستگيري اين باغ، دريا توئي، بهار با تو درختي است. 

% را شامل مي شوند. صبح انعكاس لبخند تو است، اي كه 83تا از اين موارد در متن عيناً آمده اند كه بيش از 
  اري، آمد به دستگيري اين باغ، دريا توئي، بهار با تو درختي است.امكان به

  يك دهن نا سزا به محتكران قربتاً الي اهللا كه در متن تكرار نشده است. -عنواني با ساخت پيوندي -ث     
شاعر در آوردن عنوان هايي راغب است كه ساخت جمله ندارند و بخشي از جمله سترده شده و      

   به آن پي مي برد.مخاطب خود 
% آن ها را شامل مي شود و انسجام صوري از طريق 51عنوان در متن تكرار شده اند كه  37در مجموع      

  تكرار نسبتاً مورد توجه شاعر قرار گرفته شده است.
  صناعات ادبي موجود در عنوان هاي اين مجموعه عبارتند از:     
مورد)، در كوچه  7به دست آمد. زخم آفتاب، ترانه هاي بعثت سبز (استعاره در عنوان ها  17 -استعاره     

هاي گريه و هيچ، درنگي در محوطه ي آفتاب، دنيا در باتالق تقلب، با آفتاب صميمي، كسوف دل، در حاشيه 
  ي ياد هايت، تا كومه هاي آبي دريا، رونق تماشا، موسيقي چشمه ها.

اين كتاب يافت شد. بر قله هاي انتظار، هزاره ي آوار، در آئينه ي نمونه تشبيه در عنوان هاي  9 -تشبيه     
  پرسش، دنيا در باتالق تقلب، داغ هجران، باران شكوفه، دريا توئي، بهار با تو درختي است، دل دريايي.

مورد تشخيص وجود دارد. اي پاسخ سپيد، دست جادوگر آب، از خواب هميشه ي علف،  6 -تشخيص     
  ري اين باغ، اي گل خوش بو، فيض دل.آمد به دست گي

  مورد: اين صنوبران، غنچه ي نرگس. 2 -ايهام     
  نمونه: از بي خطي تا خط مقدم. 1 -متناقض نما     
مورد بيشترين بسامد را دارد. تشخيص هم نوعي استعاره  17صنعت ادبي فوق استعاره با  35از ميان      

% صناعات ادبي را شامل مي شوند. نكته ي قابل تأمل 66ر آوريم حدود است كه اگر آن را با استعاره به شما
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در اين باره آن است كه بهترين شيوه ي هنري براي بيان مطلب استعاره است. استعاره در عين موجز بودن 
چيزي را چيز ديگري مي پندارد و از نيكو ترين آفرينش هاي خيال آدمي است. گسترده ي اين صنعت تشبيه 

بعد از استعاره بيشترين بسامد را دارد.در ايهام هم درگيري ذهن ميان دو امر است، نوعي ابهام كه  است كه
شاعر تعمداً دست به آن زده . تشبيهي خفيف در سطح آن مي توان يافت و در متناقض نما نيز دو امر ناساز 

عنوان را نوعي تشبيه  35ين را در كنار هم مي آورند و هم سنخ يكديگر مي كنند. مي توان اساس همه ي ا
بدانيم كه بيش از نصف آن ها به صورت كمال يافته ي خود به شكل استعاره ي مصرحه يا تشخيص آشكار 

  شده است.
  
  دري به خانه ي خورشيد - 4

  مي گيرد: عنوان ها صورت شعر موجود است كه به قرار زير طبقه بندي 71در اين مجموعه 
عنوان تك كلمه وجود دارد. نيايش واره ها  25در اين مجموعه  -ساخت تك كلمهعنوان هايي با  -الف     

 5مورد)، سرباز، افسردگي، هديه، زندگي، سفر، واقعه، حرف، بدرقه، بهار، سرنوشت. از ميان اين ها  15(
  % آن ها را شامل مي شود.20عنوان: افسردگي، زندگي، سفر، بهار، سر نوشت در متن تكرار شده اند كه 

مورد كه شامل: زمزمه ي جويبار، ستاره ي دنباله دار، ناگهان  21 -عنوان عايي با ساخت دو جزئي -ب     
مورد)، تدفين مادر بزرگ، دوام باغچه، فرو كش آتش فشان، داغ دار  4بهار، آشناي شاليزار، شام غريبان (

ش شكستن، شوق رهايي، كشف ترين الله، لحظه ي ديدار، اي عشق، نياز محو شدن، معصيت بودن، خواه
مورد: زمزمه ي جويبار، ستاره ي دنباله دار، شام  12آفتاب، هواي باغ، هزاره ي عطش. از ميان اين عنوان ها 

)، دوام باغچه، داغ دار ترين الله، لحظه ي ديدار، نياز محو شدن، معصيت بودن، خواهش شكستن، 1غريبان (
  % از آن ها را تشكيل مي دهد.57متن عيناً آمده اند كه حدود شوق رهايي، هواي باغ، هزاره ي عطش در 

عنوان: در نيمه ي آخرين ماه بهار، در انتظار بهار حقيقي،  22 -عنوان هايي با ساخت چند جزئي -پ     
مورد)، زمستان قرن بيستم، عصاره ي يك  3عيد در دو نگاه، جمهوري گل محمدي، شرح موارد حساس (

رد فروتن، در پشت پرده ي عادت، پاسخ يك نامه، و نه حتي شعر، امتزاج آسمان و حسرت، سرود براي م
خاك، سبك بار تر از ابر، يك چمن داغ، پيش از تو، سجاده ي باد و باران، محض رضاي عشق، تا صداي 

عنوان: جمهوري گل محمدي، و نه حتي عشق،  10شكوفه، تا طهر طهور، تا زمزمه ي مرگ. از ميان آن ها 
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تزاج آسمان و خاك، يك چمن داغ، پيش از تو، سجاده ي باد و باران، محض رضاي عشق، تا صداي ام
  % آن ها را شامل مي شود.45شكوفه، تا طهر طهور، تا زمزمه ي مرگ در درون متن تكرار شده اند كه تقريباً 

ي آيند، تو مرا ساخت جمله اي: من هم مي ميرم، پرندگان م 3 -عنتوان هايي با ساخت جمله -ت     
  خواهي بود. هر سه ي آن ها در متن تكرار شده اند.

% آن ها 42عنوان از مجموعه ي دري به خانه ي خورشيد در طول متن ها تكرار شده اند كه بيش از  30     
  را شامل مي شود. 

ي تو در عنوان از نكات قابل توجه در اين دو مجموعه آن است كه شاعر در نخستين اثر خويش از واژه      
هايش بسيار استفاده كرده است. مثل، صبح انعكاس لبخند تو است، در حاشيه ي ياد هايد، دريا توئي، بهار با 
تو درختي است، پيغام تو، چشم تو، ياد تو و با تو و اگر با اباريك بيني بنگريم ندا را نيز مي توان در مفهوم 

خورشيد ديگر اثري از تو نمي بينيم جز تو مرا خواهي بود تو فرض كرد كه در مجموعه ي دري به خانه ي 
  و پيش از تو. 

در اين مجموعه نيز شاعر تمايل به آوردن عنوان هاي تك كلمه، دو جزئي و چند جزئي دارد و فقط سه      
  جمله را به صورت عنوان آورده است و حتي ساخت پيوني را به كار نگرفته است.

  در عنوان ها به قرار زير مي باشند:صناعات ادبي موجود      
استعاره ي: در انتطار بهار حقيقي، جمهوري گل محمدي، عصاره ي يك حسرت، داغ دار  6 -استعاره     

 ترين الله، يك چمن داغ؛ كشف آفتاب.

تشخيص: زمزمه ي جويبار، داغ دار ترين الله، اي عشق، محض رضاي عشق، تا صداي  6 -تشخيص     
  مزمه ي مرگ.شكوفه، تا ز

  تا: زمستان قرن بيستم، پشت پرده ي عادت، سجاده ي باد و باران، هزاره ي عطش. 4 - تشبيه     
  ايهام: داغ دار ترين الله، كشف آفتاب. 2 -ايهام     
  نمونه: تا طهر طهور. 1 -شتقاقا     
  عنوان، فرو كش آتش فشان. 1 -متناقض نما     
  غ.مورد، يك چمن دا 1 -مجاز     
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در اين مجموعه نيز استعاره و تشخيص بيشترين بسامد را دارند و بعد از آن ها تشبيه قرار دارد. هر چند      

تعداد صناعات كم تر و تنوع بيشتر شده اما باز تمايل شاعر به استعاره است. تشخيص و استعاره در جدود 
 % مي رسد.76% آن ها را شامل مي شوند و با تشبيه به بيش از 57

  
  از اين ستاره تا آن ستاره - 5

مورد  22شعر موجود است كه پنج دو بيتي پاياني آن فاقد عنوان است و لذا در اين  27در اين مجموعه 
  بررسي صورت گرفت و:

عنوان: صبح، زندگي، دستور، پيام، خاطره، برادري، فردا،  8 - عنوان هايي با ساخت تك كلمه -الف     
% اين گونه عنوان ها را شامل مي 50گي، فردا و پايي در متن تكرار شده اند و مورد صبح، زند 4پاييز كه 

  شوند.
تا شامل: امتحان نهايي، جاي احمد، سرو كوچك، زنگ انشاء،  7 - عنوان هايي با ساخت دو جزئي -ب     

خ، تاي: امتحان نهايي، جاي احمد، سرو كوچك، حجله ي سر 5حجله ي سرخ، لكلك سپيد، اي جويبار كه 
  % آن ها را در بر مي گيرد..71لكلك سپيد، در متن عيناً امده است و بيش از 

مورد: از اين ستاره تا آن ستاره، دفتر نقاشي من، قصه ي  5 -عنوان هايي با ساخت چند جزئي -پ     
ن عنوان: دفتر نقاشي من، قصه ي بازگشت پدرو از كوچه ي ما در مت 3بازگشت پدر، جبهه بعالوه ي تو. 

  % اين عنوان ها را به خود اختصاص داده اند.60تكرار شده اند كه 
  عنوان هيچ مي داني، مي آيي كه هر دو در متن تكرار شده اند. 2 -عنوان هايي با ساخت جمله -ت     
% نشان از انسجام ظاهري عنوان ها با 63عنوان در متن تكرار شده و با بيش از  14عنوان  22از مجموع      
  است.  متن
باز در اين مجموعه هم شاعر توجهش به عنوان تك كلمه و دو جزئي و چند جزئي است و فقط دو      

  عنوان جمله آورده است.
  در اين اثر دو سنعت ادبي يافت شد.     
  حجله ي سرخ. -استعاره     
  اي جويبار. -تشخيص     
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  بررسي عنوان هاي مجموعه ها با رويكرد ساخت زباني - 6
با توجه به بررسي ساخت زباني مجموعه عنوان هاي اشعار هراتي، تك كلمه ها عنوان هاي غالب در     

  هستند، اما اكنون كل مجموعه ها را با هم مقايسه مي كنيم.
  جدول بسامد ساخت كالمي در سه مجموعه:     

  نام كتاب
 نوع

دري به خانه ي  از آسمان سبز
 خورشيد

از اين ستاره تا آن 
 هستار

 درصد از كل كل مجموعه ها

 32.16 55 8 25 22 تك كلمه

 31.57 54 5 22 27 چند جزئي

 29.23 50 7 21 22 دو جزئي

 6.43 11 2 3 6 جمله

 0.58 1 ــــ ــــ 1 پيوندي

 99.97 171 22 71 78 جمع كل

  
  نمودار ميله اي ساخت كالمي در سه مجموعه:

  
  مجموعه:نمودار دايره اي ساخت كالمي در سه 

  

تک کلمه

چند جزئی

دو جزئی

جمله

پيوندی
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% ساخت هاي چند جزئي و دو جزئي رتبه هاي بعدي اهميت هستند كه 32.16پس از تك كلمه ها با      

عنوان كه  104% را شامل مي شوند. اين آمار مبين توجه شاعر در انتخاب عنوان موجز است. 93حدود 
جايگاه آفرينش تركيبات % عنوان ها را شامل مي شود ساخت دو جزئي و چند جزئي است كه بهترين 60.8

  جديد است كه مي توان ويژگي سبكي شاعر را در آن جست. 
تمايل وي به ساخت.نحوي از عنوان اصلي آثارش آشكار است. هر سه مجموعه ي از آسمان سبز، دري      

به خانه ي خورشيد و از اين ستاره تا آن ستاره ساخت نحوي چند جزئي هستند و شاعر در انتخاب نام 
ارش هم قوه ي خيال شاعريش را به كار گرفته است. آسمان، خورشيد و ستاره در ذهن او تشخص و آث

برجستگي يافته اند كه در نام اصلي كتاب هايش به كار رفته و مي توان پي برد كه او عالقه اي خاص به 
صر آسماني حاكي از آسمان و ماليماتش داشته كه از درون متن هايش مي توان به اين امر پي برد. اين عنا

روح آسماني اوست كه از آغاز جنگ اشتياق شهادت داشت و از سوي ديگر تبلور اين روحيه در وجود او 
داشت. در طول  قرآنانس و الفتي با  سلمان«برادرش مي نويسد:  انس شبانه و سحرگاهي او با قرآن است.

سر به بالش بگذارد. و اگر  قرآنت آياتي از هيچ گاه نديدن او شبي را بدون تالو انقالبچند سال بعد از 
  )21: 1373است. (شقيعي،  قرآنتوفيقي در شعر توفيقي داشت از دولت 

 
   بررسي عنوان هاي مجموعه ها با رويكرد ادبي - 7

 50سه عنصر خيال پرداز استعاره، تشبيه و تشخيص  با توجه به بررسي صنايع شعري در سه مجموعه،    
اين سه شگرد هنري درصد صنعت هاي موجود در عنوان هاي ادبي را تشكيل مي دهند.  مورد كه حدود نود

در تقويت مفاهيم شاعر را ياري مي كنند و اموري كه براي او قابل بيان نيست در عين زيبايي ممكن مي 
  سازند و هر چه قوه ي خيال توانا تر باشد عنوان كه نماينده ي سخن است ادبي تر مي شود. 

  دول بسامد عنوان هاي ادبي در سه مجموعه:ج     
  نام كتاب
 نوع

دري به خانه ي از آسمان سبز
 خورشيد

از اين ستاره تا آن 
 ستاره

 درصد از كل كل مجموعه ها

 42.85 24 1 6 17 استعاره

 23.21 13 ــــ 4 9 تشبيه

 23.21 13 1 6 6 تشخيص

 7.14 4 ــــ 2 2 ايهام



 1873    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

متناقض 
 نما

 3.57 2 ــــ 1 1

 1.78 1 ــــ 1 ــــ اشتقاق

 1.78 1 ــــ 1 ــــ مجاز

 99.94 58 2 21 35 جمع كل

  نمودار ميله اي عنوان هاي ادبي در سه مجموعه:

 
  نمودار دايره اي عنوان ها ي ادبي در سه مجموعه:

  
  
  رابطه ي عنوان با متن با روي كرد به عنصر تكرار - 8

% 47شعر عنوان دار عين عبارت يا كلمه در شعر تكرار شده است كه حدود  171شعر از مجموع  81در      
  شعر ها را شامل مي شود. اما اين عدم انسجام باقي اشعار با عنوانشان نيست. زيرا:

من و متضمن مفهوم عنوان هستند بي آن كه صورت ظاهري عنوان در متن آيد و پيرا اشعار برخي -1     
يافت بويژه  سهراب سپهرياجزاء تشكيل دهنده ي آن شرح مي دهد. نمونه ي اين اشعار را مي توان در شعر 

پيرامن عروسك دوران  سپهري. مثل بي روز ها عروسك كه هشت كتابدر مجموعه ي » ما هيچ ما نگاه«در 

استعاره

تشبيه

تشخيص

ايهام

متناقض نما

اشتقاق

مجاز
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شيوه لغز يا چيستان است كودكي سخن مي گويد و لفظي از عروسك در متن نمي آورد. گونه ي ديگر اين 

كه از اوصاف به اصل مفهوم پي مي بريم. ديگر نمونه ي اين شيوه توصيف صبح توسط دو حكيم پارسي 
  در اين چارچوب: هراتياست. اما نمونه هاي شعري نظامي و  فردوسيگوي 

  »قيامت«
/ كوه ها سرگردان، آشفته // و دور تر آن سو تر /// دايره ي مه در مه // ماه و خورشيد به هم آغشته /     

زمينش ديگر // و زمانش ديگر // آسمانش را خورشيدي نيست // چشم تا بگشايي // وسعتي است وسيع // 
مثل اطراف عطش بي پايان // بهت از حاشيه ي چشمانت مي ريزد // و تو مي ماني تنها عريان // ابري نيست 

ه را آب كني // باد هايش به عطش مي مانند // با صدايي كه صدا تو را سبز كند // و نه جويباري // تا مشرب
: 1364نيست // تو را مي خوانند // لب خاموش تو را // پاسخي هست به اين // پرسش محتوم آيا؟ (هراتي، 

137-138(  
  موضوع كامالً در وصف قيامت است بي آن كه سخن مستقيمي از آن رفته باشد.     

  »دعوت«
 ا بي كينه باشيمبيا  روشن، بي

 براي كثرت خورشيد در خويش
  

 چو  آه ساكتي  در  سينه  باشيم 
بيا    مثل   دل   آئينه   باشيم

 )174: 1364(هراتي،                       

  با آوردن فعل بيا سه مرتبه نوعي تداعي عنوان دعوت را پديد مي آورد.     
  )»1نيايش واره ها («

شب فرو مي افتد // و من تازه مي شوم // از اشتياق بارش شبنم // نيلوفرانه // به آسمان دهان باز مي كنم      
// اي آفريننده ي شبنم و ابر // آيا تشنگي مرا باران مي دهي؟ // تقدير چيست؟ // مي خواهم از تو سرشار 

  )5: 1367باشم (هراتي، 
آسمان و بارش قطرات شبنم همگي حاكي از مناجات بي واسطه ي صبح شدن و دهان باز كردن به      

 سحرگاهي است كه با عدم تكرار عنوان باز نيايش از مضمون شعر برداشت مي شود.

  )»2شرح موارد حساس («
اي بانيان غبار هاي شبهه و وحشت // دمندگان شيپور هاي شايعه // شيپور هاي كذب // اي حنجره ي      

  )34: 1367در كه از تو بيمناكم // از تو افق دست ها و آهن ها // هرگز (هراتي، ديگران // آن ق
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است كه با شماره آمده اند. در درون متن هيچ اشاره به حساسيت » شرح موارد حساس«عنوان سه شعر      
ري موضوع نمي كند ولي عنوان پيش از شروع متن يك هشداري است تا با دقت به متن نظر اندازند و سرس

  نگذرند و خود مفهوم شعر مورد حساس است و ذكر عنوان در متن نيست.
  »خاطر«

يادم آمد // آن غروب سرد // آفتاب گرم // مثل نارنجي // ميان دست جنگل خفت // آفتاب آن لحظه //      
  : خاطره)1380چون چشم شهيدان // سبز بود و سرخ // يادت هست؟ (هراتي، 

يان يك خاطره از يك غروب است و يادم آمد و يادت هست؟ اشاره به مرور خاطره مضمون اصلي شعر ب     
  است و خود شعر خاطره است و نيازي براي تكرار دوباره ي عنوان نيست

  تكرار عنوان در متن اين اشعار اثر ادبي را مبتذل مي كند.     
ادف آن را در شعر به كار برده كه تبادر گروهي از شعر ها هستند كه شاعر عنوان را نياورده ولي متر -2     

  عنوان مي كند و نوعي تكرار عنوان تلقي مي شود. مثل،
  »كسوف دل«

سجاده ام كجاست؟ // مي خواهم از هميشه ي اين اضطراب برخيزم // اين دل گرفتگي مداوم شايد //      
دل ايستاده ام // سجاده ام  تأثير سايه ي من است // كه اين سان // گستاخ و سنگ وار // بين خدا و

  )103: 1364كجاست؟ (هراتي، 
كسوف يعني گرفتگي خورشيد يا ماه، اما شاعر با قوه ي خيال خود آن را به دل نسبت داده است و با اين      

از گرفتگي دل استفاده شده كه » كسوف دل«تعبير دل را به خورشيد يا ماه مانند شده است و در متن به جاي 
  اره ي مذكور منطبق با عنوان است و گرفتگي دل (خورشيد يا ماه) درست فهميده مي شود.با استع

  »باران شكفته«
 تو ساده تر از سالم بودي اي مرد
 وقتي كه شكوفه از لبت مي باريد

  

 افتادگي   تمام   بودي   اي   مرد 
پيغمبر  صد پيام بودي  اي مرد

 )161: 1364(هراتي،                     

كه عنوان شعر است قابل » باران شكوفه«شكوفه مي باريد يعني بارش شكوفه و در اين تركيب تشبيه      
 تحليل و توجيه است و در درون تركيب شكوفه مي باريد آن تشبيه فرض است.

  »آشناي شاليزار«
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// و داس كهنه ي  ديشب مرگ آمد و او را برد // شاليزار، سرت سبز و سالمت باد! // آشناي تو رفت     

  )56-55: 1367خود را // به درختي سبز كوبيد (هراتي، 
آشناي تو مرجع ضمير شاليزار است و اگر اسم به جاي ضمير بيايد دقيقاً عنوان تكرار خواهد شد و      

  ضمير يكي از ابزار انسجام بخش متن در سطح دستوري است.
  »كشف آفتاب«

  )93: 1367به كشف مشرق خورشيد هاي ديگر رفت // هزار مرتبه از ابر ها فرا تر رفت (هراتي،      
آفتاب در معني  هراتيمشرق خورشيد يعني طلوع آن و طلوع همان آمدن آفتاب است. هر چند در آثار      

  .تواند بود» كشف آفتاب«خورشيد آمده است. لذا كشف مشرق خورشيد همان عنوان شعر 
  »جبهه به علواه ي تو«

جبهه با تو //  مساوي است با فتح // با دشت هاي شقايق // جبهه منهاي تو هيچ معنا ندارد (هراتي،      
  : جبهه به عالوه ي تو1380
  ».جبهه به عالوه ي تو«جبهه با تو يعني      

  
  عنوان هاي تك كلمه با روي كرد حسي و انتزاعي - 9

توجه در بررسي مجموعه نام هاي يك مجموعه توجه به ميزان گرايش صاحب اثر به يكي از موضوعات قابل 
ساحت ذهن و عين و توجه او به رابطه جهان درون و بيرون است. به گونه اي كه گرايش هر شاعر به هر 
ر كدام از اين دو بعد مي تواند يكي از عوامل تعيين كننده جايگاه سراينده در مكاتب ادبي محسوب شود. ه

قدر توجه شاعر به امور انتزاعي بيشتر باشد در احضار كلمات بيشتر به امور ذهني توجه دارد  و از نظر مكتب 
هاي هنري هم در زمره سوررئاليست ها و رمانتيست ها محسوب مي شود. و هر قدر ميزان و بسامد كلمات 

مكتب رئاليست محسوب مي شود. آن  عيني و محسوس در كالم و نوشتار او بيشتر باشد نماينده گرايش او به
چيزي كه در عنوان هاي انتخابي مجموعه اشعار سلمان هراتي قابل توجه است، توجه فراوان به عنوان هاي 

) و اسم معني از بسامد subjective)، در برابر عنوان هاي ذهني(objectiveكه اسامي ذات و حسي (
كيبي در عنوان هاي شعري او اكثراً داراي بار معاني انتزاعي بيشتري برخوردار است. به اين علت كه اسامي تر

و ادبي (چاشني تخيل) است. در اين جا فقط به تحليل عنوان هاي با ساخت تك كلمه پرداخته ايم. چرا كه 
  مي تواند مبين مجموعه عنوان هاي ديگر با ساخت هاي غير واژه اي هم باشد.
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اي صريح است به طبيعت گرايي شاعر كه با وجود روح لطيف و مورد اشاره  30عنوان هاي حسي با      
زندگي فردي او در شمال ايران قابل پيش بيني بود . بسامد اين نوع واژگان در ساير عنوان هاي شعري او نيز 

مورد آن ها نيايش واره هاي او در آغاز  15مورد است كه  25مشهود است. عنوان هاي با ساخت انتزاعي 
  ي خورشيد است. در ذيل نمودار اين دو ساخت در سه مجموعه مي آيد. دري به خانه
 عنوان هاي انتزاعي عنوان هاي حسي عنوان تك كلمه نام كتاب

 7 15 22 از آسمان سبز

 16 9 25 دري به خانه ي خورشيد

 2 6 8 از اين ستاره تا آن ستاره

  25  30  55  جمخ كل

  
  روي كرد به نام شناسيانسجام فرامتني در آثار هراتي با  -10

با توجه به بسامد و تعداد اشعار امين پور، تامل در مجموعه اين عناوين نشان مي دهد كه او با شگردي تازه 
پيوندي بين شعرهاي يك مجموعه و همچنين مجموعه شعرهايش ايجاد كرده است كه مي توان از آن به 

  زه معناشناسيِ نام ها تعبير كرد. انسجام فرامتني داخل مجموعه و بين چند مجموعه در حو
عناوين يكسان كه شاعر براي شعرها انتخاب كرده و  ـ عبارتست از: انسجام داخل مجموعهالف ـ     

 نمودهاي متفاوت احساسات و دريافت هاي شاعرانه از امري و يا جلوه هاي مختلف از مفهومي است.

دو جاي متمايز در مجموعه با فاصله آمده است و در آن ها شماره ي  »آرزو« -از آسمان سبز - 1     
  ) در بخش رباعيات از پس يكديگر آمده اند.2و  1با شمارگان ( »جنگلي«مسلسل نيامده. اما 

) از پس يك ديگر 15- 1شماره ي مسلسل ( 15كه در  »نيايش واره ها« -دري به خانه ي خورشيد - 2     
كه پنج شعر را  »شام غريبان«) مشخص شده اند و 3-1شماره ي پياپي ( 3با  »حساسشرح موارد «آمده اند. 

  ) معين شده اند.5-1شامل مي شود و با شمارگان (
تنها مجموعه  نوع ديگري از انسجام درون مجموعه تكرار واژه است كه در ميان آثار سلمان هراتي      

است. در زير  از آسمان سبزين ساير مجموعه ها نيامده، اي كه واژگان عناوين خاص خود را دارد و در عناو
  واژگان با بسامد را اشاره مي كنيم:

  تعداد  واژه رديف تعداد واژه  رديف
  2  آرزو 8 5 دريا  1
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  2  است 9 4 با  2
  2  ترانه 10 4 دل  3
  2  تماشا 11 3 بي  4
  2  خط 12 3 جنگل  5
  2  درخت 13 3 ياد  6
  2  دست 14 2 آب  7
مورد دارد كه نشان از توجه و تشخص اين عنصر در ذهن  5بيشترين بسامد را با  »دريا«در اين جدول      

شاعر است. اين مجموعه اشعار نخستين او را در بر دارد و هنوز او از شمال و دريا دور نيفتاده و هنوز 
گر آثارش به آن اشاره توجهش به اوضاع شهر تهران معطوف نشده است. شاعر در عنوان هاي شعري دي

مرتبه آمده و در ساير مجموعه ها اصالً نيامده است در اين اثر بسامد  4كه » دل«نكرده است. حتي واژه ي 
بااليي دارد. اگر فهرست واژگان فوق را براي كسي بخوانيم بي گمان او از اين مجموعه به ياد شمال و 

ست و در ميان آن ها هيچ واژه اي اندوهناك وجود سرسبزي آن مي افتد كه خاطره آفرين و نشاط آور ا
  ندارد.

اين انسجام كالمي را در دو سطح تكرار عنوان و واژگان در ارتباط با  ـ انسجام بين چند مجموعهب ـ      
  هر سه مجموعه مورد بررسي قرار مي دهيم.

دري به كه در مجموعه هاي  »زندگي«در سه مجموعه فقط يك عنوان مشترك  - تكرار عين عنوان - 1     
  آمده است. از اين ستاره تا آن ستارهو  خانه ي خورشيد

واژگان مختلفي هستند كه در عناوين مجموعه ها تكرار شده اند. در اين جا از بيان  -تكرار واژه - 2     
برخي عناصر زباني تكرار شده در عناوين چون حروف و افعال پرهيز مي كنيم و فقط اسم، صفت و ضمير را 

  مي آوريم:
 نام كتاب  رديف

 واژه

از آسمان
 سبز

دري به خانه ي
 خورشيد

از اين ستاره تا آن 
 هستار

 هاكل مجموعه 

 11 1 2 8 تو 1

 6 ــــ 4 2 بهار 2

 6 ــــ 3 3 عشق 3
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 4 ــــ 1 3 آفتاب 4

  4  1 2 1 من  5
  3  ــــ 2 1 داغ  6
  3  ــــ 2 1 زمزمه  7
  3  2 1 ــــ ستاره  8
  2  ــــ 1 1 انتظار  9
  2  ــــ 1 1 باران  10
  2  ــــ 1 1 باغ  11
  2  ــــ 1 1 پاسخ  12
  2  1 1 ــــ جويبار  13
  2  1 ــــ 1 سپيد  14
  2  1 ــــ 1 صبح  15
  2  1 1 ــــ زندگي  16
  2  ــــ 1 1 گل  17
  2  ــــ 1 1 هزاره  18
  2  ــــ 1 1 هوا  19

مرتبه تكرار بيشترين بسامد را دارد و گويي شاعر با تعمد  11با  »تو«چنان كه در نمودار باال مشهود است      
مورد و  6با  »عشق«و  »بهار«مخاطب خويش را صدا مي كند و يا او را همواره در كنار خويش مي يابد. 

 »عشق«با  »تو«بار تكرار از اسم هاي پر بسامد بودند. گويي شاعر به مخاطب تأكيد مي كند كه  4با  »آفتاب«
بهار تشخص معنايي مي يابد و هم اشاره به انقالب  هراتينظاره كن. در شعر  »آفتاب«و ظهور  »بهار«به 

(عج) است. آفتاب نيز در متن ها و عنوان ها به  حضرت مهدياست و هم انقالب آخر الزمان  ايراناسالمي 
(ره) است. عشق را در  خميني امام(ع) و يا اشاره به  امام معصومصورت استعاري به كار رفته و استعاره از 

  (عج) دانست. صاحب الزمانسطح وسيع تر مي توان عالقه و انتظار ظهور 
ديگر عناصر تكرار شده همه كلمات شادي آور و نشاط بخش هستند به استثناي داغ كه آن هم در كنار      

 مظهر زيبايي و جمال گل سرخ كه مظهر شهيد است.» داغ گل سرخ«گل سرخ، 

گر فهرست فوق را براي مخاطبي بخوانيم بي درنگ او به ياد فصل بهار و سرسبزي و خرمي آن مي افتد. ا     
با محتواي شعري سلمان هراتي و واژكان مكرر در عنوان شعر هايش روحيه ي پر صالبت و منتظرش براي 
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صافاً به درستي ميان متن و بهار عهد موعود به ذهن متبادر مي شود كه حقيقتاً چنين بود و با اين روي كرد ان

  عنوان ها انسجام و پيوند برقرار كرده است.
  

  نتيجه گيري
ساختار يك متن، همراه با انسجام و ارتباط اجزاي تشكيل دهنده ي آن، صورت مي گيرد. سلمان هراتي، از 

ارتباط كالمي و ارتباط دروني اجزاي يك متن ادبي فراتر رفته و بين عنوان يك شعر و بدنه ي متن هم ايجاد 
معنايي كرده است. او در بين چند متن در يك مجموعه توانسته است ارتباط معنايي ايجاد كند، اين ارتباط و 
پيوستگي را عنوان هاي انتخاب شده اشعار او به عهده گرفته اند. اين مساله نشان دهنده دقت باالي شاعر در 

  . انتخاب عنوان هاي شعري در مجموعه هايش مي باشد
ذوق شاعري خويش را در عنوان ها نيز به كار برده و استعاره و تشبيه و تشخيص را در آن ها بسيار به      

كار برده كه ژرف ساخت همه ي آن ها تشبيه است كه مبين قدرت خيال پردازي و نگاه تيز شاعر خوش 
  قريحه است.

كي از نگاه ظريف او به طبيعت و الهام بسامد عناصر طبيعي بويژه عناصر موجود در شمال كشور حا     
گيري از آن است كه حتي در نام هاي شعري هم كه نشان گر افكار شاعر است نمود يافته. مي توان گفت او 

  شاعري آفاقي، برون گرا و اجتماعي بود.
شعر هاي  انسجام ميان عنوان ها بيان كننده ي انسجام متن هاي اشعار است، چرا كه گذشت، ميان بدنه ي     

  هراتي با عنوان آن ها انسجام وجود دارد. 
مرتبه تكرار در اشعارش برجسته  4.83يافت شد كه با ميانگين  هراتيعنوان در آثار  6شعر با  29جمعاً      

  شده اند.
مرتبه تكرار شده اند كه ميانگين آن ها  38عنصر كالمي در عنوان ها  14 از آسمان سبزدر مجموعه ي       
  است كه براي انسجام عنوان هاي يك مجموعه خوب است. 2.71
بار از عوامل پيوند  4مورد تكرار با ميانگين  124عنصر كالمي در سطح عنوان هاي سه مجموعه با  31     

  دهنده ي عناوين به شمار مي آيند.



 1881    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

چه در ميان سه  باري انسجام در عنوان ها با متن شعر و ميان خود عنوان ها چه در يك مجموعه و     
مجموعه است كه مي توان بي ترديد پذيرفت كه او در انتخاب همه ي آن نام ها تعمد و تفكري ژرف داشته 

  است.
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