
 

 هاي شعر میمنت میرصادقی شناسانۀ عنوان بررسی سبک

 
 دکتر مریم حسینی

 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) -استاد

 پریا عباسی
 دانشگاه الزهرا(س) -ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 چکیده
)، شاعر و پژوهشگر معاصر، در استهبان استان فارس متولد شد. او تاکنون چهار دفتر شعر را با 1316میرصادقی (میمنت 

هاي آفتابی و زیر خونسردترین برف جهان به چاپ رسانده است.  ها، جان ها و آینه هاي بیداري جویباران، با آب نام
عنوان شعر است، در سه سطح زبانی،  217را که در بر دارندة هاي مجموعه اشعار او  پژوهش حاضر بر آن است که عنوان

هاي شعري یک هنرمند، پیش از  توان با مطالعۀ عنوان ادبی و فکري بررسی کند. پژوهش بر این فرض استوار است که می
طح زبانی، مطالعۀ متن، نظام فکري و هنري او را تا حدود زیادي شناسایی کرد. نتایج پژوهش نشان داد میرصادقی در س

گیرد. ضمن اینکه بیشتر این ترکیبات  سازي دارد و براي عنوان آثار خود، بیشتر از ترکیبات کوتاه بهره می تمایل به ترکیب
هاي شعري او آرایۀ ادبی دارند، که  را نیز مستقیماً از متن آثار خود برگزیده است. در سطح ادبی، درصد باالیی از عنوان

اوانی به ترتیب به براعت استهالل و استعاره تعلق دارد. در سطح فکري نیز، استفاده از واژگان در این بین بیشترین فر
اند. در نهایت  حوزة معنایی طبیعت و سپس حوزة معنایی عناصر جهان انسانی، بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده

گیرد، که بار معنایی  رکیباتی بهره میهاي شعري خود از واژگان و ت نیز مشخص شد، میرصادقی در گزینش عنوان
 امیددهنده دارند و نویدبخش نور و روشنی هستند.

 هاي شعري شعر معاصر، میمنت میرصادقی، عنوان واژگان کلیدي:
 

 مقدمه و بیان مسئله
گزیند، معموال از  برمیعنوان یک اثر، به منزلۀ راه ورود به متن اثر است. واژه یا واژگانی که شاعر براي نامیدن شعر خود 

هایی در رابطه با اثر، پیش از  فرض هاي ذهنی شاعرند. او با این انتخاب در واقع پیش ترین اندوخته ترین و اصلی گزیده
کند. ضمن این که آشنایی با سبک شاعر در انتخاب عنوان، به نوعی سبک او را  مطالعۀ متن، در ذهن مخاطب ایجاد می

یکی از شرایط مهم ارتباط با متن و هر گونه دریافت از یک اثر ادبی، وابسته به شناختی «سازد.  ن میدر انتخاب واژه نمایا
ترین نقش را در  دارد. شناخت واژه مهم "واژه"تر متن از قبیل  هاي کوچک است که خواننده نسبت به اجزا و سازنده

که هر کدام بر شیئی یا مفهومی که شاعر نسبت به  شناخت و تفسیر متن دارد، زیرا واژگان اندوخته در ذهن شاعر است
). آیا گزینش عنوان، چیزي جدا از انتخاب واژه است؟ و آیا 155: 1386پور، (عمران» کند آن آشنایی دارد، داللت می

به  تواند رویکرد خوبی براي آشنایی با نگاهی که هنرمند بررسی نحوة انتخاب عنوان براي اثر ادبی از سوي خالق آن، می
اثر خود دارد، باشد؟ پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که عنوان شعر، به شکلی، چکیده و عصارة آن محسوب 

شود و دقت در سبک شاعر براي گزینش عنوان، حتی پیش از مطالعۀ متن هم نکات قابل توجهی را دربارة آثار او  می
مقدمات هر جزء هنري و ادبی با شاکلۀ متن ارتباط تنگاتنگی میان عنوان و «کند. نه فقط شعر، به طور کلی  آشکار می

تواند به تحلیل واقعی متن بیانجامد  ساختاري و محتوایی می -وجود دارد که کشف این ارتباط در محورهاي زبانی
 ).80: 1386(گرجی و میري،
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هاي  زمینه«نی بود. او در کتاب کدک نخستین کسی که به مسئلۀ تحلیل عنوان اثر ادبی توجه نشان داد، محمدرضا شفیعی

هاي شعري شاعران معاصر عرب را مطرح و به  در نگاهی گذرا، موضوع معناشناسی نام مجموعه» اجتماعی شعر فارسی
ها، در هر دوره،  شناسی نام کتاب جمال«گوید:  ها را در زبان فارسی باز کرد. او در این باره می نوعی باب اینگونه بررسی

دهد و نیز میزان نزدیکی و  ها و موتیوهاي مورد توجه ایشان را نشان می ي مورد عالقۀ شاعران و تمساختارهاي نحو
هایی که در آن دوره رواج داشته است. هیچ ضرورتی ندارد که  دوري شاعر را نسبت به بوطیقاي شعر فرنگی و ترجمه

ها، ذهنیت او  توان از روي نام کتاب شود، می هاي او خوانده شناسی یک شاعر حتما دیوان هاي جمال براي تحلیل ساحت
). این پژوهش نه فقط عنوان دفترهاي شعر، بلکه عنوان شعرهاي هر دفتر را نیز 442: 1386کدکنی، (شفیعی» را تحلیل کرد

 .به طور مستقل بررسی خواهد کرد
 

 آشنایی با شاعر
تحصیالت خود را تا پایان دورة متوسطه . متولد شد در استهبان استان فارس 1316 ، به سال)میرصادقی( میمنت ذوالقدر

نیز در رشتۀ  1351 در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران کارشناسی، و د رسال 1339 در. در شیراز گذراند
داخت سپس به عنوان کتابدار در دانشگاه تربیت معلم به کار پر. ارشد گرفت کتابداري از دانشگاه تربیت معلم کارشناسی

ازدواج ) ، تهران1312 متولد( نویس معاصر او با جمال میرصادقی، داستان. و همزمان آموزگاري را نیزتجربه کرده است
میمنت میرصادقی پس از پیروزي انقالب، . شناسند خانوادگی همسرش، میرصادقی، می کرد و از آن زمان همه او را با نام 

نویسی انجام داده و حاصل  نیز در زمینۀ ادبیات و به ویژه در حوزة دانشنامههاي متعددي  عالوه بر سرودن شعر، پژوهش
 :هاي او در سالیان متمادي چاپ این آثار است تالش

 مجموعه اشعار:
 ).1347. (بیداري جویباران .1
 ).1356ها. ( ها و آینه با آب .2
 ).1371هاي آفتابی. ( جان .3
 ).1389زیر خونسردترین برف جهان. ( .4

 :هاي ادبی پژوهش
 تحقیق). 1353. (شناسی شعر نو در ایران کتاب .1
 برگزیدة شعر معاصر ایران از مشروطیت تا انقالب). 1357. (با صبحدمان .2
 هاي آن ها و مکتب فرهنگ اصطالحات فن شعر و سبک). 1373. (نامۀهنر شاعري واژه .3
 با جمال میرصادقی). 1377. (نویسی نامۀهنر داستان واژه .4
 ).1379(. هاي معاصر فارسی رمان .5

یک از  و دورة نوجوانی آغاز کرد و در ابتدا به شیوة کالسیک گرایش داشت؛ اما در هیچ 1330 وي سرودن شعر را از
با آغاز . کرد تخلص می »آزاده« و »آناهیت« در آغاز شاعري. شود نمی  اي از شعر کالسیک دیده دفترهاي شعري او نمونه

رساند و از  فت، اشعارش را در نشریات و عمدتاً در نشریۀ سخن به چاپ میکه با شعر جدید انس بیشتري یا 1340 دهۀ
 ها با مطبوعات نیز همکاري داشته است. اودرطول این سال. آن زمان تا به امروز به شیوة نو شعر سروده است

رگرفته است. در از او تا به امروز چهار دفتر شعر به چاپ رسیده که قریب به اتفاق اشعار آن را شعرهاي نیمایی درب
 ها داراي عنوان هستند. شعر در این چهار دفتر وجود دارد که تمامی آن 217مجموع، 
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 . بررسی زبانی و ارتباط با متن1

هایی نشان داده شده  ها بر حسب چند جزئی بودن بررسی شده و نتایج در نمودارها و جدول در این بخش، عنوان   
هاي  ها و عنوان است. پژوهش حاضر در این قسمت در پی آن است که بداند شاعر در انتخاب عنوان بیشتر به واژه

ها یا  ها، ترکیب ر داشته است؟ و توجه او به واژهسازي و ساخت جمله را نیز مدنظ جزئی توجه کرده یا ترکیب تک
 جمالت به چه میزان است؟

 »بیداري جویباران«مجموعۀ  •
ها عباتند از:  مورد است. برخی از این نام 8هاي یک جزئی آن،  گیرد که تعداد عنوان شعر را در بر می 27این مجموعه    
ها، بر  از ستاره«خورد، از قبیل:  عنوان دو جزئی در این دفتر به چشم می 10...». سفیدقبا، قصه، لحظه، مسافر، پرده و «

هاي بسته،  آینه در تاریک، با دست«عنوان این مجموعه سه جزئی است:  5...». خاك، چاالك رنگارنگ، ستارة غریب و 
هاي رو به باد، و  در غربت آن شهر، دریچه«شود، مانند:  عنوان چهار جزئی در این مجموعه دیده می 3...». پس از باران و 

 ».سنگ رودخانه ماند و تخته«و تنها یک عنوان با ساخت جمله در این دفتر وجود دارد: » نه آفتاب، نه باران

 
 هاي زبانی در مجموعۀ بیداري جویباران : فراوانی ساخت 1نمودار 

 
 »ها ها و آینه با آب«مجموعۀ  •

عنوان یک جزئی از  9ها عبارت است از:  شعر را در خود جاي داده است که فراوانی ساخت در آن 40این مجموعه 
دوباره شهر، سبکباران دریاها، با آب، با تو، ستارة «عنوان دو جزئی مثل:  11...».  ها، دوباره، نامه، پنجره و بیم، گل«قبیل: 

برگی، پس از غبار، این سوي خاك، تا دورترین ستاره  در منتهاي بی«ها سه جزئی هستند:  مورد از عنوان 13...». بیدار و 
». دریچۀ روشن و این رودخانه، آن شبتصویر یک «شود:  عنوان چهار جزئی در این دفتر دیده می 2تنها ...». و 

خواند با باران؟، رفتند و  خود را به آب بسپار، اوست می«رسد:  می 6هاي با ساخت جمله نیز تعدادشان به عدد  عنوان
 ...».خواندند و 
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 ساخت جملھ ای چھار جزئی سھ جزئی دو جزئی یک جزئی
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 »هاي آفتابی جان«مجموعۀ  •
که برخی از  23هاي دو جزئی است، با فراوانی  ها متعلق به عنوان شعر وجود دارد. پربسامدترین عنوان 65این دفتر در 
هاي با ساخت  پس از آن عنوان...». آهنگ، در خود، با ارغوان، چلچراغ باغ، دیار سحرگاه و  طبل درشت«ها عبارتند از:  آن

ها را ذکر کرد:  توان این نمونه به خود اختصاص داده است. براي این گروه می، بیشترین تعداد را 20یک جزء با فراوانی 
از شهرزاد قصه، تا «مورد است:  9هاي سه جزئی  تعداد عنوان...». آشوب، باز، شبگرد، چراغان و  ماهی، حجله، شب«

از دیر تا هنوز، از «عبارتند از:  عنوان چهار جزئی در این دفتر وجود دارد که 3...». نفس، چون آفتاب صبح و  جویبار تازه
آن سوي این روز و «جزئی در این مجموعه به دست آمد:  6مورد عنوان  1تنها ». گوگ و دیگران مادر تا مرگ، به ون

 ...».ها را، فردا کجاست؟ و  هر برگ فریادي است، ببند پنجره«مورد عنوان با ساخت جمله:  8و نیز » شب

 
 هاي آفتابی هاي زبانی در مجموعۀ جان ساخت: فراوانی  3نمودار 

 
 »جهان برف خونسردترین زیر« مجموعۀ •

ها عبارتند  ها یک جزئی است که برخی از آن مورد از عنوان 29گیرد.  شعر از آثار میرصادقی را در بر می 85این مجموعه 
هاي دو جزئی است با فراوانی  متعلق به عنوانپس از آن، بیشترین تعداد ...». آورد، بوسه و  صبح، باران، صائبانه، ره«از: 
مورد است:  17هاي سه جزئی  تعداد عنوان...». ها، روز مادربزرگ و  در کوچه، پارك کودکان، درة ارغوان، با ستاره: «26

فتر وجود دارد: مورد عنوان چهار جزئی در این د 5...». اي از روشنی و  تام آرام، نردبان به ماه، پاره بیگاه در پگاه، این تا«
در زیرِ بالِ «تنها یک مورد عنوان پنج جزئی به دست آمد: ...». با امید و ابریشم، ماهی اندر آب و ...، از شما کدام یک و «
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 ساخت جملھ ای چھار جزئی سھ جزئی دو جزئی یک جزئی
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 ساخت جملھ ای شش جزئی چھار جزئی سھ جزئی دو جزئی یک جزئی

ها ها و آینه هاي زبانی در مجموعۀ با آب : فراوانی ساخت 2 نمودار  

 



 ٦۸٥/  هاي شعر میمنت میرصادقی شناسانۀ عنوان بررسی سبک
 

ها  هایی از آن خورد که نمونه هاي این مجموعه به چشم می عنوان با ساخت جمله در میان عنوان 6و در نهایت » آبیِ پرواز
 ...».اي است، زمان مهربان نیست و  ین عشق است، شمعی بیار، هستی بهانها«عبارتند از: 

 
 هاي زبانی در مجموعۀ زیر خونسرترین برف جهان : فراوانی ساخت 4نمودار 

 
 ارتباط با متن •

از میان گیرند. به این صورت که یا عنوان اثر را مستقیما  شاعران معموالً در گزینش عنوان شعر، از دو شیوه بهره می     
عنوان شعر  217گزینند که ارتباط معنایی با اثر داشته باشد. از میان  کنند و یا نامی را برمی واژگان شعر انتخاب می

اند. شاعر به ارتباط زبانی  عنوان با توجه به ارتباط معنایی با اثر، برگزیده شده 60عنوان از درون متن و  157میرصادقی، 
بیشتري داشته است و تمایل دارد در عنوان اثر، مخاطب را در جریان موضوع و فضاي  میان عنوان و متن شعر توجه

متنی به تفکیک دفترهاي شعر آمده  متنی و برون هاي درون حاکم بر آن قرار دهد. در جدول زیر، تعداد و درصد عنوان
 است.

بیداري  
 جویباران

زیر  هاي آفتابی جان ها ها و آینه با آب
خونسردترین 

 جهانبرف 

 جمع

هاي  عنوان
 متنی درون

25 35 54 43 157 

 3/72 5/50 7/83 5/87 5/92 درصد
هاي  عنوان
 متنی برون

2 5 11 42 60 

 7/27 5/49 3/16 5/12 5/7 درصد
 : بسامد ارتباط عنوان با متن شعر 1جدول 

 
کند و در دفتر پایانی به عدد  متنی افزایش پیدا می گیرد، تعداد عناوین برون اگرچه شاعر هر چه از دفتر نخست فاصله می

متنی کماکان در هر چهار دفتر  هاي برون متنی نسبت به عنوان هاي درون رسد، اما برتري بسامد عنوان توجهی می  قابل
هاي فعالیت هنري  ها در سال ها و آینه سئله مواجه است؛ نخست آنکه شاعر آبوجود دارد. در این زمینه، مخاطب با دو م

هایی که ارتباطشان با متن اثر، ارتباطی معنایی و  کند به گزینش نام خود، هر چه به جلو رفته است، تمایل بیشتري پیدا می
شود که مستقیما از  هایی ختم می وانرغم این تمایل همچنان در اغلب موارد انتخاب او به عن غیرمستقیم است، اما علی

29 
26 

17 

5 1 6 

 ساخت جملھ ای پنج جزئی چھار جزئی سھ جزئی دو جزئی یک جزئی
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خواهد افکار و فضاي حاکم بر اثر را، پیش از مطالعۀ متن،  ها می اند. گویی ناخودآگاه با این گزینش متن اثر برگزیده شده

 به صورت خالصه به مخاطب منتقل کند.

 
 ستون دوم: درصد)هاي زبانی در مجموعۀ اشعار (ستون اول: تعداد،  :تعداد و درصد ساخت 5نمودار 

 
هاي اشعار خود، بیش از انواع دیگر به  هاي فراوانی دیده شد، میرصادقی در گزینش عنوان طور که در جدول همان
تواند به  هاي دو جزئی و یک جزئی نظر داشته است. استفاده از جمله در آثار او درصد پایینی دارد، به طوریکه نمی عنوان

هاي طوالنی براي آثار خود ندارد و تا حد  ل چندانی به انتخاب نامعنوان ویژگی سبکی در نظر گرفته شود. شاعر تمای
هاي  هاي یک جزئی و یا ترکیب هاي کوتاه و فشرده بهره بگیرد. او تفاوت زیادي میان عنوان کوشد، از عنوان امکان می

هاي  موعۀ عنوانهاي نزدیک به هم، از هر دو مورد بهره گرفته است؛ اگر چه وقتی مج کوتاه قائل نیست و با نسبت
ترکیبی اعم از دو جزئی تا چند جزئی را در نظر بگیریم، به هر حال بسامد گزینش ترکیب در آثار شاعر باالتر است و 

 دهد.  هاي کوتاه) را به استفاده از واژه و سپس جمله ترجیح می دهد که میرصادقی استفاده از ترکیب (ترکیب نشان می
اند، یا  الیه شکل گرفته ه با عناوینی است که یا به صورت ترکیب اضافی از مضاف و مضافهاي دو جزئی نیز غلب در عنوان

 ها از این قرار است: شود.تعدادي از این گونه عنوان ها با حرف اضافه آغاز می جزء نخست آن
باران گل، قحط  خیابان عصر، گزارش جنگ، پارك کودکان، چلچراغ باغ، روز مادربزرگ، گناه آینه،«هاي اضافی:  ترکیب

 ...».بهار، دلبستۀ خورشید، اختالف ساعت و 
 ».گوگ، در کوچه، با آب و... ها، بر خاك، با ماه، این شکسته، دوباره شهر، با ون از ستاره«هایی با حرف اضافه:  ترکیب

) و عالمت (...) در توان در نظر گرفت، استفاده از عالمت سؤال (؟ ها می نکتۀ دیگري که از حیث زبانی در مورد عنوان
ها، از یکی از این دو عالمت و یا هر دو  مورد از نام 35ها است. در مجموع، شاعر در ساختار  ساختار برخی از عنوان

گیري از این عالیم نگارشی در پی آن است که ذهن مخاطب را در مقابل اثر  رسد او با بهره بهره گرفته است. به نظر می
کند و ویرا براي یافتن پاسخ ترغیب نماید تا میل بیشتري در مخاطب به خواندن اثر ایجاد شود. با تعلیق و پرسش مواجه 

 کند. ضمن اینکه استفاده از ساختار پرسشی، خواننده را به حضور فعال داشتن در فرآیند خوانش تشویق می
 
 . بررسی ادبی2

هاي  ها است. یکی از ویژگی ه باشد، ساختار ادبی آنتواند مورد توج هاي شعري می از جمله مواردي که در تحلیل عنوان
هاي ادبی هستند که به تناسب ذوق  پردازي در شعر است. ابزار این خیال، آرایه ذاتی شعر استفاده از تصویرسازي و خیال

ها و  گري هایی که اثر هنري را صحنۀ جلوه کنند. آرایه جاي آن بروز و نمود پیدا می شاعر و فضاي حاکم بر اثر در جاي
توانند در عنوان اثر نیز حضور یابند و بیش از پیش زبان را به سوي ادبیات سوق دهند. از  اند، می هاي خود کرده طنازي
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 ٦۸۷/  هاي شعر میمنت میرصادقی شناسانۀ عنوان بررسی سبک
 

تواند نگرش خالق اثر را به کاربرد صور خیال و میزان توجه او را به این مقوله،  این رو، دقت در کاربرد ادبی نام شعر، می
نام با  185عنوانی که در مجموعۀ اشعار میرصادقی وجود دارد، در  217. جمعا از بین پژوه مشخص کند براي سبک

اند. این امر، حاکی از توجه زیاد  ها را به خود اختصاص داده درصد کل عنوان 85ایم که  هاي ادبی مواجه ها یا آرایه آرایه
هاي شعري مشخص شد که  هاي موجود در عنوان شاعر به استفاده از آرایۀ ادبی در شعر است. در این بخش، کلیۀ آرایه

رسد. سپس فراوانی هر یک به دست آمد. نتیجۀ این بررسی در جدول و نمودار زیر نشان داده  مورد می 7تعداد آن به 
 شده است.

براعت  استعاره 
 استهالل

 نما متناقض آمیزي حس تلمیح تشخیص تشبیه

بیداري 
 جویباران

 ـــ ـــ ـــ 2 ـــ 16 6

ها و  با آب
 ها آینه

 ـــ ـــ ـــ 6 1 19 9

هاي  جان
 آفتابی

17 24 3 4 1 3 2 

زیر 
خونسردترین 

 برف جهان

 ـــ 1 ـــ 3 2 52 14

 2 4 1 15 6 111 46 جمع
 1 1/2 /.5 1/8 2/3 60 25 درصد

 ها هاي ادبی در عنوان : فراوانی و درصد آرایه 2جدول 
 

 185هاي شعر میرصادقی، به براعت استهالل اختصاص دارد. از مجموع  رفته در عنوانبیشترین میزان تکنیک ادبی به کار 
آري زمین، پس از باران، «هاي آن عبارتند از:  شود. برخی از نمونه مورد براعت استهالل دیده می111دار، در  عنوان آرایه

...». ق است، زندگانی خوش و کوتاه و دوباره شهر، وقتی بچه بودم، فردا کجاست؟، آب و آیینه، گزارش جنگ، این عش
رسد  کند. بیش از هر چیز به نظر می ها روشن می این کاربرد باال در استفاده از براعت استهالل نکاتی را در مورد عنوان

سازي کند. براعت استهالل که   میمنت میرصادقی با استفاده از این آرایۀ ادبی در پی آن است که براي اشعار خود مقدمه
هاي شعري را  رسد که امروز عنوان ر گذشته بیشتر در قالب قصیده و مثنوي مجال بروز و ظهور داشت، به نظر مید

تواند سخن و دغدغۀ اصلی متن را به  عرصۀ مناسبی براي خودنمایی دیده است، چرا که شاعر از این رهگذر می
هد. عالوه بر این، براعت استهالل شاید  قرار د ترین شکل ممکن در عنوان آن خالصه کند و در اختیار مخاطب فشرده

اي که استفاده از آن متن شعر و عنوان آن را به  ها با وحدت میان عنوان و متن هماهنگی دارد. به گونه بیش از دیگر آرایه
ادقی، هاي شعري میرص داده شد که بیشتر عنوان  دهد. پیشتر نشان اي واحد کنار هم قرار می شکل یکپارچه و مجموعه

ها نیز قابل توجیه است؛ چرا که  متنی بودن عنوان اند. کاربرد این آرایۀ ادبی، با درون مستقیما از متن اثر استخراج شده
پذیرد و از همین روست که آمار براعت  هاي کلیدي و اصلی اثر صورت می گزینش عنوان از متن، معموال از میان واژه

 رود. هاي شاعر باال می استهالل در گزینش
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توان به این  هاي آن می مورد. از جمله نمونه 46پس از براعت استهالل، باالترین فراوانی متعلق به استعاره است با فراوانی 

تاج  دار آسمان، سبکباران دریاها، آذرخش، حجله، شکار، نقاشی امپرسیونیستی، خواجۀ بی دخیل، آیینه«موارد اشاره کرد: 
ده از استعاره در پی آن است که در ذهن مخاطب نسبت به متن سؤاالتی ایجاد کند. اگر استعاره میرصادقی با استفا...». و 

برانگیز بودن آن  به در کالم حضور دارد، کارکرد سؤال اند و تنها مشبه را تشبیهی بدانیم که تمامی ارکان آن حذف شده
دارد که در متن، در پی  کند و او را بر آن می شود؛ چرا که در ذهن مخاطب کنجکاوي و پرسشی ایجاد می تر می واضح

ارکان حذف شدة سخن بگردد و مرجع اصلی استعارة موجود را بیابد. از سوي دیگر، استعاره به واسطۀ فشردگی و 
تواند انتخابی مناسب براي عنوان اثر باشد و نیز اینکه از ارزش ادبی  اختصاري که در ساختار آن رعایت شده است، می

 برخوردار است و در رساندن زبان به ادبیات و به ویژه شعر، سهمی بسزا دارد.باالیی 
هاي ادبی است. برخی از  هاي شعري میرصادقی بیش از دیگر آرایه پس از استعاره، نقش تشخیص در میان عنوان

ریب، آبشار شاد، گناه آینه و طراوت، ستارة غ نفس، اي ابر بی زبان تشنۀ برگ، تا جویبار تازه«هاي آن از این قرارند:  نمونه
توان از همان منظر استعاره (استعارة مکنیه) دید و کارکردهاي استعاره را براي آن در  تشخیص را در نگاهی کلی می...». 

نظر گرفت. دلیل اینکه در این پژوهش تشخیص جدا از استعاره بررسی شده است، این بود که به آن بیشتر از منظر 
هاي شعر میمنت میرصادقی دارند و براي  هاي ادبی بسامد اندکی در میان عنوان ه شده است. سایر آرایهجاندارانگاري نگا

 توان قائل به ویژگی سبکی شد. ها نمی آن

 
 
 
 . بررسی معنایی و فکري3

هاي شعري مورد توجه قرار داد، جنبۀ معنایی و فکري است؛ چرا که هنرمند  توان در تحلیل عنوان جنبۀ دیگري که می
ترین عناصر فکري او باشند و در عین حال مضامین  گزیند که در بردارندة اصلی هایی را براي آثار خود برمی معموال عنوان

گزیند که به بهترین شکل  ن دیگر از آنجا که شاعر نامی را براي اثر خود برمیو محتواي اثر را نیز نمایندگی کنند. به بیا
ترین شکل ممکن نمودار  ها، چه بسا که به خالصه هاي معنایی و فکري این نام ممکن نمایندة اثر او باشد، دقت در ویژگی

ي میرصادقی، در ادامه توصیف و هاي شعر هاي معنایی به دست آمده از عنوان اندیشۀ شاعر باشند. پربسامدترین حوزه
 تحلیل شده است.

 
 گرایی طبیعت •

هاي اشعار از حیث اشتراك در حوزة معنایی مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه نخستین موضوعی که توجه  نام
در  توان هاي متعددي از این توجه را می کند، بسامد باالي واژگان مربوط به طبیعت است. نمونه مخاطب را جلب می
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 متناقض نما حس آمیزی تلمیح تشخیص تشبیھ براعت استھالل استعاره

(ستون اول: فراوانی، ستون  ها هاي ادبی در مجموع عنوان : فراوانی و درصد آرایه 6 نمودار
  



 ٦۸۹/  هاي شعر میمنت میرصادقی شناسانۀ عنوان بررسی سبک
 

دریا، دانۀ پاك، نه آفتاب، نه باران، با آب، آذرخش، باران گل، تا جویبار «مجموعۀ عناوین شعر میرصادقی مشاهده کرد: 
هاي رام،  ها، بارون دونه دونه، آب ها، برگریزان، گلنار، درة ارغوان، دلبستۀ خورشید، سفیدقبا، گل نفس، با ستاره تازه

 ...».تشنۀ برگ و خواند با باران؟، زبان  اوست می

 
 هاي حوزة معنایی طبیعت (ستون اول: تعداد، ستون دوم: درصد) : نمودار فراوانی و درصد عنوان 7نمودار 

 
هاي متعلق به حوزة معنایی طبیعت در شعر میرصادقی قابل توجه  طور که در نمودار باال نشان داده شد، فراوانی نام همان

اي که ناخودآگاه آن را در انتخاب  اي به طبیعت دارد، به گونه ها دلبستگی ویژه  آینه ها و رسد شاعر آب است. به نظر می
اي که در مورد این انتخاب باید به آن توجه کرد، کاهش چشمگیر این نوع  هاي اشعارش نیز نشان داده است. نکته عنوان

رسد  درصد) است که به نظر می 22ی درصد)، تا دفتر چهارم شاعر( با فراوان 63گزینش از دفتر نخست (با بسامد 
 کاهشی معنادار باشد. در ادامۀ این بخش به علت این کاهش اشاره خواهد شد.

 
 عناصر جهان انسانی •

ها شاعر  ها به نوعی به عناصر جهان انسانی اشاره شده است و در آن دیگر حوزة پرتکرار، شعرهایی هستند که در آن
برگزیده که بیش از هر چیز یادآور جهان انسانی و لوازم آن هستند. از میان این گروه هایی را براي آثار خود  عنوان

در غربت آن شهر، کوچه، مسافر، دوباره شهر، نامه، قصه، شهر، از شهرزاد قصه، آنجا «ها اشاره کرد:  توان به این نمونه می
درد، اي شاعران برتر، گزارش جنگ، اختالف تاك، جادة ابریشم، تقویم پارینه، خواهران  زنان، مهمانی، حجله، تیک

 ...».ساعت، پارك کودکان، چاردیوار، خیابان عصر و 

 
 هاي حوزة معنایی جهان انسانی (ستون اول: تعداد، ستون دوم: درصد) : فراوانی و درصد عنوان 8نمودار 
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معنایی طبیعت در شعر میرصادقی  هاي مربوط به حوزة طور که در هر دو نمودار مشخص است، میان بسامد عنوان همان
ها،  هاي مربوط به جهان انسانی رابطۀ معکوسی وجود دارد؛ به این صورت که با کاهش یکی در طول سال با بسامد عنوان

توان با زمان چاپ دفترهاي  دیگري افزایش قابل توجه داشته است. پژوهش حاضر بر آن است که این ارتباط را می
به چاپ رسیده است و پس از آن، سایر آثار به ترتیب در  1347نخستین مجموعه شعر او در سال میرصادقی توجیه کرد. 

اند. این فاصلۀ نسبتا طوالنی میان چاپ آثار شاعر، همزمان شده است با  چاپ شده 1389و  1379، 1356هاي  سال
مت مدرن شدن راه پیموده است. از آنجا رفته به س  تحوالت اجتماعی جامعۀ ایران که از سوي دیگر با توسعۀ شهرها رفته

هاي حوزة طبیعت و  توان دانست که کاهش عنوان که تحوالت ادبی، تابعی هستند از تحوالت اجتماعی جوامع بشري، می
 هاي حوزة زندگی شهري از سوي شاعر، از این تحول مبرا و مصون نمانده است. افزایش عنوان

 
 نقاشی و موسیقی •

ی نیز به نوعی از لوازم و عناصر جهان انسانی هستند، از آنجا که خود دو نوع اصلی از هنرها اگرچه نقاشی و موسیق
هایی از  ها خواهد شد. نمونه اي به آن شوند و بسامد معناداري نیز در شعر میرصادقی دارند، به اختصار اشاره محسوب می

گوگ،  یگران، با فریدا کالو، نقاشی امپرسیونیستی، با ونگوگ و د با ون«هاي مرتبط با این دو حوزه از این قرارند:  عنوان
رسد عالقۀ میمنت  به نظر می...». آهنگ، ارکستر، در جمع همنوازان و  تام آرام، طبل درشت آگهی کنسرت خزانی، این تام

و حتی در میرصادقی به این دو هنر به قدري بوده است که شاعر نتوانسته در مقابل وسوسۀ این تمایل مقاومت کرده 
هاي  تواند در شکل هایی گرفته است. هنر اگرچه می هاي معنایی بهره انتخاب عنوان براي آثار خود نیز از واژگان این حوزه

گیرد و هنرمند  هاي مختلفی را در بر گیرد، اما در نهایت از روح واحدي نشأت می گري کند و حوزه مختلفی جلوه
 دهد. نهد و بازتاب می را ارج میحساس به جهان هستی، تمامی مظاهر آن 

 
 امید و روشنایی •

کند، بسامد باالي واژگان و ترکیباتی  هاي اشعار میرصادقی جلب توجه می از جمله نکاتی که در تأمل دربارة عنوان     
از  کنند. اگرچه واژگان زبانی از این حیث در بسیاري است که با خود حسی از امید و روشنی را به مخاطب منتقل می

توان دربارة مثبت یا منفی بودن مفاهیم آن قضاوت کرد، خاصه در متنی مانند شعر که  موارد نسبی هستند و با اطمینان نمی
ها خلق کند،  هاي جدید براي آن تواند واژگان را از حوزة مفاهیم قراردادي خارج کرده و معانی و حس در ذات خود می

رود که  ها و واژگان زبانی به سمتی پیش می گرفت که بسامد و نحوة کاربرد ترکیبتوان این امر را نادیده  اما گاه نمی
هاي شعري میرصادقی وقتی در یک کل و مجموعه مورد توجه قرار  کنند. عنوان ناخودآگاه احساساتی را با خود منتقل می

کند که با شعري مواجه است که در  شود، این احساس را به خواننده منتقل می ها فراهم می گیرند و امکان مقایسۀ آن می
پردازد،  کنند که وقتی به متن اشعار می ها این انتظار را در مخاطب ایجاد می آن سخن از زیبایی و امید و نور است. این نام

با شعري شاد و امیدبخش رو به رو شود. از آنجا که امید و یأس، نور و تاریکی و شادي و غم، مفاهیمی نسبی هستند و 
توان با قطعیت در این مورد  ها امکان پذیر نیست و نمی ات و مراتبی دارند، تهیۀ آمار و جدول و نمودار در مورد آندرج

چاالك رنگارنگ، دانۀ پاك، دلبستۀ خورشید، دریا، در جمع «شود:  هایی از این گروه ارائه می قضاوت کرد، تنهانمونه
دار آسمان، انسان خود آفتاب، تصویر یک دریچۀ روشن،  هاي رام، آئینه ، آباي از روشنی همنوازان،به دیدار آن آشنا، پاره

ماهی، دیار سحرگاه،آب و آیینه،چراغان، دعوت دیدار، تا دورترین ستاره، سبکباران دریاها، باران گل، مهمانی، چون 
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ر روشن، بوسه، با امید و ابریشم، این نفس، گیاه و نوا و نور، عبو اي ماه، آبشار شاد، تا جویبار تازه آفتاب صبح، زالل نقره
 ...».صبح مهربان، نردبان به ماه، در زیر بال آبی پرواز و 

کند از جنس گیاه و نوا و نورند و از  هاي شعري میرصادقی، چنان که خود او در نام یکی از آثارش اشاره می عنوان
شود که  دیده می» باز«و » دوباره«نیز چند شعر با عنوان  توان با روشنایی و امید پیوند داشت. در آثار او ها می رهگذر آن

 خورد: شان مفهوم امید و انتظار براي شادي و روشنایی به چشم می در متن
 دوباره آفتاب خواهد دمید        
 ها جاري خواهد شد دوباره آب        
 و باد، زمزمۀ مرغکان عاشق را        
 به شهر خواهد آورد        
        ... 

 دوباره گرما خواهد رسید        
 ها ها، انبوه میوه و روي پیشخوان دکان        
 عبور تابستان را        
 آلود به عابران خواب        
 پیام خواهد داد. ...                             

 )46: 1356(میرصادقی،                                                                  
 
 . نگاهی به عنوان دفترهاي شعر4

 1356به چاپ رساند. پس از آن در  1347در » بیداري جویباران«میمنت میرصادقی نخستین دفتر شعر خود را با عنوان 
زیر خونسردترین «منتشر شد و  1379، به سال »هاي آفتابی جان«دفتر سوم او،  چاپ شد.» ها ها و آینه با آب«مجموعۀ 

است. در این بخش، به اختصار در سه سطح زبانی، ادبی و معنایی نگاهی  1389، دفتر چهارم شاعر نیز چاپ »برف جهان
 به عناوین این دفترها خواهد شد.

هاي شعري نیز  سازي در عنوان با بسامد باالي ترکیب  از حیث زبانی، هر چهار عنوان، به شکل ترکیب هستند که
کوشد، ترکیباتی را برگزیند که بتواند  هاي خود نیز می براي مجموعه  هماهنگی دارند. میمنت میرصادقی، در انتخاب عنوان

هاي دو  . عنوانشعر او را نمایندگی کند و به این منظور از دو عنوان دو جزئی و دو عنوان چهار جزئی استفاده کرده است
  هاي حرف شود. هر دو عنوان چهار جزئی هم گروه جزئی او به ترتیب شامل یک گروه اضافی و یک گروه وصفی می

هاي  اي و ترکیب هاي حرف اضافه هاي شعري دیدیم که غلبه با استفاده از گروه اي هستند. در بررسی زبانی عنوان اضافه
 نظر هم با سبک گزینش میرصادقی در انتخاب عنوان هماهنگی دارند.هاي دفترها از این  اضافی است. عنوان

ها، با  ها و آینه هاي ادبی نیستند. بیداري جویباران و با آب ها خالی از تکنیک در سطح ادبی، تقریبا هیچ یک از عنوان
کند که گویی در مورد  یها به شکلی از این عناصر طبیعی یاد م رسد شاعر در این ترکیب اند و به نظر می تشخیص همراه
صدایی هم چینش حروف به شکلی است که موسیقی زیبایی از  آوایی و هم گوید. ضمن اینکه از حیث هم انسان سخن می

، جنبۀ موسیقایی این نام را »ها ها و آینه با آب«، در ترکیب »آ«شود؛ مثال تکرار چند مصوت بلند  ها حاصل می تلفظ آن
هاي آفتابی و زیر خونسردترین برف جهان نیز متضمن دو استعارة زیبا هستند.  ان جانتر کرده است. دو عنو قوي

است که در آن شاعر از ترکیب جان » گوگ و دیگران با ون«برگرفته از شعري از همین دفتر و با عنوان » هاي آفتابی جان«
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پایانی نیز، برگرفته از شعري است با نام آفتابی در مقام استعاره از روح و جان هنرمند بهره گرفته است. عنوان دفتر 

کند. بخشی از این شعر به عنوان  اي زیبا به دوران پیري انسان اشاره می از دفتر چهارم شاعر که در قالب استعاره» عصرانه«
 نمونه در ادامه خواهد آمد:

 جرعه، جرعه، جرعه        
 نوشی چاي را می        
 ونسردترینِ برف جهانچشم بر بارشِ آرامشِ خ        
 که در این سردترین        

 زردترین                                
 عصر جهان                                          

 دارد        
 نرمک  نرمک                

 )111: 1389بارد...            (میرصادقی،  می                                
هاي  شود که مخاطب بداند شعرهاي چاپ شده در این مجموعه، متعلق به سال بایی این استعاره زمانی بهتر درك میزی

توان به این نکته اشاره کرد کهتتابع اضافات و کشیدگی کالم حاصل از آن در  پس از جوانی شاعر است. در نهایت نیز می
اي  بی با مفهوم گذر زمان و عمر دارد و به هنگام تلفظ، موسیقی، هماهنگی جال»زیرِ خونسردترینِ برف جهان«ترکیب 

ها  ها باالست و حکایت از عالقۀ شاعر در به کار بردن تکنیک کند.جنبۀ ادبی عنوان مجموعه ها ایجاد می شبیه به گذر ثانیه
ها نیز آشکار  مجموعه  و فنون ادبی دارد. براي مخاطب آشنا با اشعار میمنت میرصادقی، وجود براعت استهالل در نام

است. به عنوان مثال در همین دفتر چهارم، زیر خونسردترین برف جهان، تعدادي از اشعار به نوعی به موضوع پیر شدن، 
هاي پس از جوانی  طور که پیشتر گفته شداغلب شعرهاي آن نیز در سال کهنسالی و سپري شدن عمر اشاره دارند و همان

اي براي اشعار چاپ شده در  و مقدمه  تواند اشاره اب این عنوان، در قالب براعت استهالل میاند. انتخ شاعر سروده شده
 این مجموعه باشد.

ها است؛ در دو  هاي اشعار آن ها و تغییرات نام در سطح معنایی و فکري، عناوین هر چهار دفتر شعري، تابعی از ویژگی
ها استفاده کرده  ، شاعر از عناصر طبیعت براي نامگذاري مجموعهها ها و آینه دفتر نخست، بیداري جویباران و با آب

هاي آفتابی و زیر خونسردترین برف جهان، به میزان بیشتري با مفاهیم زندگی انسانی  است، اما نام دو دفتر بعد، جان
ها  در معناي حقیقی آنها را  ها گذر کنیم و هر یک از این ترکیب اي آن مرتبط هستند، به ویژه زمانی که از شکل استعاره

سالی انسان). عنوان  هاي آفتابی استعاره از روح هنرمند و زیر خونسردترین برف جهان استعاره از روزگار کهن ببینیم (جان
ها به کار رفته است، در مجموع ترکیباتی با بار معنایی مثبت و  هایی که براي شکل دادن آن هر چهار مجموعه و ترکیب

 شود. ها حسی از شادمانی و امید و روشنایی در مخاطب ایجاد می در مواجهه با آن امیدبخش هستند که
 

 نتیجه
ها، سبک انتخاب عنوان را در شعر میمنت  پژوهش حاضر بر آن بود تا با بررسی آماري و ارائۀ نمودارها و جدول
عناصر فکري او را مشخص هاي سبکی و  میرصادقی، شاعر معاصر، مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر ویژگی

عنوانِ شعر از چهار مجموعۀ اشعار او در سه سطح زبانی، ادبی و فکري مورد کندوکاو قرار  217گرداند. به این منظور، 
 گرفت که نتایج به دست آمده از آن به این شرح است:
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%) و پس از آن 32رد (هاي شاعر دا در سطح زبانی، استفاده از ساختار دو جزئی، بیشترین بسامد را در گزینش .1
رسد، شاعر در انتخاب، خود را چندان  گیرند. به نظر می %) قرار می31هاي یک جزئی، با تفاوت ناچیز ( عنوان

داند و هم از واژه و هم از ترکیب در عنوان اشعار خود بهره گرفته  ملزم به استفاده از یک ساختار خاص نمی
گیریم، تمایل بیشتر او به استفاده  یک جزء را در کل در نظر میاست. اگرچه وقتی درصد ساختارهاي بیش از 

 سازي در انتخاب عنوان، کامال مشهود است. از ترکیب و ترکیب
درصد  7/27درصد، مستقیما از متن اشعار برگزیده است و تنها  3/72هاي خود را، با فراوانی  شاعر اغلب عنوان .2

تواند نشان  کري دارند. این گرایش شاعر به انتخاب نام اثر از متن، میها با متن آثار ارتباط معنایی و ف از عنوان
عنوان شعري خود، از عالیم  35از تالش او براي حفظ وحدت میان متن اثر و نام آن باشد. میرصادقی در 

مایل او نگارشی (؟ و ...) بهره گرفته است تا با ایجاد تعلیق و پرسش در ذهن خواننده، او را به تفکر وادارد و ت
 را به مطالعۀ متن اثر افزایش دهد.

دهندة گرایش  عنوانِ شعر، از آرایۀ ادبی بهره گرفته که نشان 217مورد از مجموع  185در سطح ادبی، شاعر در  .3
%. 60ها و فنون ادبی است. بیشترین بسامد متعلق به براعت استهالل است با فراوانی  او به استفاده از تکنیک

ارتباط نیست؛ به این صورت که  متنی بی هاي درون اعت استهالل با بسامد باالي انتخاب عنوانکاربرد باالي بر
گزیند و براي نام  در اغلب موارد، شاعر واژه یا ترکیبی کلیدي را در ارتباط با مفهوم متن، مستقیما از متن برمی

او داراي براعت استهالل هستند. پس از هاي شعري  گیرد. از این رو است که بسیاري از عنوان اثر از آن بهره می
%. میمنت میرصادقی به استفاده از 25هاي ادبی به استعاره تعلق دارد با فراوانی  آن، بیشترین فراوانی آرایه

ها از استعاره استفاده کرده است،  کوشد در اشعاري که براي نام آن استعاره عالقه دارد و با این نوع گزینش، می
شی ذهنی براي گذر از استعاره و رسیدن به مفهوم حقیقی مورد نظر خود ترغیب کند. ضمن مخاطب را به تال

 آفرینی استعاره نیز بوده باشد. گیري از کارکرد زیبایی ه توانسته در پی بهر اینکه، در این گزینش می
با کاربرد واژگانی  در سطح معنایی و فکري، شاعر گرایش دارد در عنوان اثر از نام عناصر طبیعت بهره بگیرد و .4

همچون: باران، خورشید، آب، آفتاب، دریا، دانه، خاك، رودخانه و ...، به شعر خود، رنگ و بویی لطیف 
اي به طبیعت دارد و این امر، در انتخاب عنوان آثار نیز بازتاب یافته است. پس از آن،  ببخشد. او عالقۀ ویژه

هایی که  ن انسانی مرتبط هستند، بیشترین فراوانی را دارند. عنوانهایی که بیشتر به عناصر جها استفاده از واژه
شویم.  هایی نظیر: خیابان، پارك، کوچه، جنگ، ساعت، شمع، ارکستر و ... مواجه می ها با واژه در ساختار آن

نکتۀ قابل توجه در مورد کاربرد این واژگان این است که هر چه از دفتر نخست شاعر، که بیشترین بسامد 
رویم، از بسامد استفاده از نام عناصر طبیعت  اربرد عناصر طبیعت را دارد، به سمت دفتر چهارم او پیش میک

ها  یابد، تا در دفتر چهارم نسبت آن شود و بسامد استفاده از نام عناصر جهان انسانی افزایش می کاسته می
عناصر جهان انسانی در آن باالست. با  گیرد که نام هایی تعلق می معکوس شده و بیشترین فراوانی به عنوان

رسد این  توجه به تاریخ انتشار آثار میرصادقی که با فواصل زمانی نسبتا طوالنی صورت گرفته است، به نظر می
 توان مرتبط با تحوالت اجتماعی، توسعۀ شهري و حرکت به سوي جامعۀ مدرن دانست. تغییر معنادار را می

هایی  توان گفت بسامد عنوان ي میرصادقی، قائل به وجود رنگ و نور شویم، میاگر بخواهیم براي عناوین شعر .5
ها برتري دارد.  هاي فاقد این ویژگی با رنگ روشن و نورانی که در آن سخن از امید و شادمانی است، به عنوان

عاتی نسبی آور بودن، موضو البته باید این نکته را در نظر داشت که روشن و امیدبخش بودن یا تیره و یأس
ها قائل به نمودار و آمار دقیق شد، اما در مجموع،  توان براي آن هستند که خود درجات و مراتبی دارند و نمی
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آور و  هایی است که حاوي مفاهیم شادي ها را از نظر بگذرانیم، غلبه با استفاده از عنوان وقتی تمامی عنوان

 امیدبخش هستند.
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