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چكیده
یکی از عواطف انسان که نقشی محوری در تعیین شخصیت او و چگوونگی رویکدداواین نسوبت زوه زنواری داردت سود
است .این عاطفه امواره زه شیوهاایی رونارون در ادزیا ملل و از جمله ایدان متجلّی شاه است .یکی از این نمودراهاا شوعد
معاصد فارسی است .در این وزهت اوشنگ ازتهاج جایگاای ویژه دارد و از ززرران غزل نیمه سنّتی محسوب میشود .عاطفوه-
ی سد در غزل سایهت زدوز و تأثیدی کلیای دارد و از دالیل ماناراری سخن او زه شمار میرود .زد ایون اسوا ت اوا از
این پژوانت تحلیل انواع جلوهاای این عاطفه در غزل ازتهاجت تحلیل دالیولت انگیوزهاوا و نتوایآ ن و چگوونگی زودوز ن در
ساختار و صور غزل اوست .زه طورکلّیت میتوان سد اای ازتهاج را زوه دو دسوتهی شخصوی و اجتمواعی تقسویر کودد
ادچنا ردوای از سد اا استنا که کارکددی دوسویه دارنا :فددی و اجتماعی .پدکارزددتدین زمینهاایی که زاعث زدوز ایون
عاطفه در غزل او شاهانا عبارتنا از :عشقت جاایی از دوستانت نارضایتی از سدنوشوت و روزروار و مددموان و نازسوامانیاوای
اجتماعی و سیاسی .زارزتدین شگدداای فدمی ازتهاج در این زمینه نیزت علوه زد استفاده از واژهاای امل مفاایر سودتبارت از
این قدارنا :زه کارریدی انواع شیوهاای موسیقایی زخصوص کناریت درونوی و زیدونوی و تصووید فدینی زوه تدتیوق در قا وق
تشبیهت استعارهت نمادت کنایهت تلمیح و اسطورهت تشخیص و اغداق.
واژههای کلیدی :عاطفهی سد محتوا و فدم(صور ) غزل معاصد اوشنگ ازتهاج.

مقدمه
عاطفهورزیت «واکنن ذانی شاعد یا اد انسان دیگدت در مقازل محیط و تجدزهاوای موادی و معنووی زنواری اسوت».
(صبورت  )383 :1382یکی از عواطف پدجلوه و تعیینکنناهی انسانیت سد است .عوامول مختلفوی کوه در شوکل-
ریدی این عاطفه نقن دارنات راای فددی و خصوصینا و راه زد ماه از زمینهای اجتماعی و تّی جهانی.
در شعد اوشنگ ازتهاجت که یکی از غزلسدایان ناماار معاصد استت ا ساسا سیلنی نیدومنوا دارنوا .یکوی از ایون
عواطف قوتمنا سد است .شعد ازتهاجت ضمن داشتن پشتوانهای غنی از ادب سنّتیت امگام زا تجارب نیمایی پین
میرود« .او جزو ن دسته شاعدانی است که زا زهکارردفتن زدخی عناصد شعد نو در قا قاای سونّتیت تغییداتوی را در
این وزه زهوجود وردنا( ».شمیسات  )201 :1386غزل ازتهاجت ار از یث زافت کولم و اور از جهوت روداین زوه
محتوای اجتماعیت زدزخ زین غزل سنّتی و غزل نوِ معاصد است( .روززهت )173 :1381
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ذانیت کلّی ازتهاجت چه در اشعار عاشقانه و چه در شوعداای اجتمواعی و سیاسویت ذانیتوی غنوایی اسوت .سوایه در
دفتداای غازین مثل نخستین نغمهاا و سدابت ذانیتی تغزّ ی و متأثّد از جدیان رمانتیك داهی سی دارد اما زتواریآ
میزینیرت «در فضایی فدایختهتد سید میکنا و عشق شاعدانهی اوت انسانیتد و دیدپاتد» (زرقانیت  )284 :1383میشود.
ازتهاجت اند را عا یتدین وسیلهی زیان ا ساسا انسانی میدانا و معتقا است اندی ززررتد اسوت کوه زتوانوا رودوه
زیشتدی را درزد زگیدد( .ساورسفلیت 50 :1387و )49زه این تدتیقت زدخل زسیاری از تغوزّلردایوانت تنهوا غودق در
عوا ر شخصی و رؤیااای خود نمیشود و زا فظ ذانیت غنایینت میکوشا تا امنوای امنوعان خود زاشا.
پیشینهی تحقیق
درزارهی مفهوم سد و زدخی از رونهاای ن در ثار شاعدان سنّتی و معاصدت تحقیقاتی انجام شاه است از جمله:
1و «زدرسی عنصد سد در اناوایاداای شواعدان معاصود» .یواا ...جل ویپنواریت محمواکا ر کهواوییت مژروان
مید سینی .پژواشنامهی ادب غناییت زهار و تازستان 89ت ش 2 .14و سد روزراران رذشوته و رمانشوهد در ثوار
سعای و فددوسی (پایاننامهی دکتدی) .نجمه نظدی .دانشگاه علّامه طباطباییت .1384
درزارهی جنبهاای رونارون غزل سایه نیز پژواناایی انجام ردفته است که از ن جملهانا:
1و ای عشق امه زهانه از توست :نقات تحلیل و رزیاهی اشعار امیداوشنگ ازتهاج (مجموعه مقاال ) .تهودان :سوخنت
2 .1387و «تحلیل و زدرسی سمبلاای اجتماعی در سدودهاای امید اوشنگ ازتهاج» .علی محمایت فاطموه کو یونوا.
شعدپژوای .پاییز 1390ت ش 3 .9و «زدرسی ساختار صوری ززان غزلاای اوشنگ ازتهاج» .طیبه جعفدی .کاوشنامه-
ی ززان و ادزیا فارسی .پاییز و زمستان 1385ت ش 4 .13و تحول درونمایه غزل معاصد زا توجوه زوه اشوعار سوایه و
عماد خداسانی (پایاننامهی کارشناسی ارشا) .ا ما قایای .دانشگاه یزدت .1379
اما پژواشی که جلوهاای سد را در غزل اوشنگ ازتهاج مورد تحلیل قدار داا انجام نیافته است.
بحث اصلی
الف :محتوا
 .1حسرتهای شخصی
عشق
ذانیت اکر زد اشعار سایهت ذانیتی غنایی است و پایاتدین و نیدومناتدین عاطفه در شعد او رات عشق زه وجود موی-
ورد:
جز محنت و غر نیستی اموا خوشوی ای عشوق
ای عشق تو ما را زه کجوا مویکشوی ای عشوق
صووازار موودا موویپووزی و موویچشووی ای عشووق
این شوری و شیدینیِ مون خوود ز وقِ توسوت
(ه .ا .سایهت )184 :1389
این عاطفه که در قلمدو غزل ازتهاجت جدیانی رستدده و پینرونواه داردت اموواره قودین مداتبوی از وزن و سود
است .شاعد در زسیاری از اشعارشت از رنآِ اجدانِ محبوب و زیوفایی و جفای او نا ه سد میداا:
که چونی ای زه سدِ راهت انتظار کشیاه
ازار زار رذشتی زه ناز و اوی نگفتوی
(ه .ا .سایهت )32 :1389
او از اینکه میزینا «دردان دستزهدستترل رعنا»ین را میزدنا د تنوگ مویشوود و زودای اینکوه از مهودورزیت جوز
تنهایی و رنآ نصیبن نشاه استت سد میخورد:
یف من زلبول خووشخووان کوه اموه خوار توو خووردم
میزدنا دردان دست زهدست ای رل رعنا
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(ه .ا .سایهت )28 :1389
دوری از دوستان و مرگ عزیزان
یکی دیگد از زن مایهاایی که سبق انگیزش عاطفهی سد در شعد ازتهاج شاه استت پداکناه شان جمع دوسوتان
و «درد اجدان عزیزان» است .افسو اای ناشی از این جااییاات زه صور زارزی در شعد او زازتاب داشتهانا:
تیغ اجدان است اینجات موجموج خون زبوین
سایه دیگد کار چشور و دل رذشوت از اشوك و ه
(ه .ا .سایهت )109 :1389
مدگت یکی از عوامل جاایی افکن زین شاعد و دوستان اوست:
دیایر کزین جمع پداکناه کسی رفوت
فدیاد که از عمد جهان اود نفسوی رفوت
(ه .ا .سایهت )15 :1389
مدگ «مدتضی کیوان»ت دوست و امفکد شاعد که در دوران طاغو زه دالیل سیاسی تیدزاران شوات توأثیدی سودتبار
زد شعد سایه رذاشت .او در غزلااین زه طور صدیح زه این ماجدا اشارهای نکدده است اما یکوی از دفتداوای شوعد
خود را زا نام یادرار خون سدوت زه کیوان تقایر میکنا .در یکی از غزلااین نیز کوه متوأثّد از مودگ «نیموا» سودوده
استت نسبت زه پدیشان شان « لقهی عشّاق» دریغ میخورد و از «شهدیار» میخوااا کوه نسول شواعدان نیموایی را
پاری کنا:
امه رفتنا از این خانهت خاا را توو زموان
زا من زیکس تنها شواهت یوارا توو زموان
پووارات یووارات اناواگسووارا تووو زمووان
شهدیارا تو زمان زد سد ایون خیول یتویر
(ه .ا .سایهت 84 :1389و )83
در تعاادی دیگد از غزلاا نیزت د تنگیاای سدتمناانهاش را نسبت زه جاایی از زدخوی یوارانن چوون محمارضوا
شجدیانت محمود پایناهت محمارضا طفی و ...ا هار داشته است:
مدغ شبخوان کجایی و نووای توو کجاسوت
رفتی ای جوان و نواانیر کوه جوای توو کجاسوت
شوونایی کووه زمدسوویر سوودای تووو کجاسووت
ن چه زیگانگی و این چه غدیبیست کوه نیسوت
(ه .ا .سایهت )219 :1389
میزینیر که اینرونه افسو اای ازتهاجت اغلق کاملً شخصینا و کارکدد قیقتنمایانه دارنا .در اینرونه سد اوات
منِ شاعد معموالً امان منِ فددی شعد معمول سنّتی است نه منِ زشدی یا اجتماعی شعد زاد.
نارضایتی از سرنوشت و روزگار
ازتهاج در زدخی غزلااینت از نامدادیاایی که سدنوشت زداین رقر زده استت رلیه میکنا .اساساً شاعد «زوه نظوام
طبیعت اعتد اض دارد .ناراضی است و ناخدسنا و امین است که زه او جهن و نیدو میداا و موجوق مویشوود زوا
جهان و زناری و مدگت ماام زدخورد کنا زدخوردی زه عنوان مادری زدای تصوید و تدسیر یوك شوعد ( ».قووقیت
 )379 :1368شکوائیهاای ازتهاج از روزرارت معموالً سد میختهانا و دریغ ود:
وردنه یار زه مون از وفوا دریوغ نکودد
جفا ز زخت زا خوین مویکشور مونِ زار
(ه .ا .سایهت )60 :1389
او زمانه را عامل «یاوه» شان و سوختن امهی تواناییاایی میزینا که میتوانستنا در وجود او زا فعل شونا:
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سدشك سایه یواوه شوا دریون کووید سووخته

ارد زمانه خواستی چه روادی در موای

(ه .ا .سایهت )214 :1389
از دیاراه شاعدت تنها او نیست که «دردمنا و نژنا» روزرار است:
چون توو درزنوار روزروار زسویسوت
سووایه زووس کوون کووه دردمنووا و نژنووا
(ه .ا .سایهت )159 :1389
 .2حسرتهای اجتماعی /فردی و اجتماعی
ارتباط ادزیا و جامعهت امواره ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه اسوت .درپوی تحووال و جدیانوا متعواد در روزروار
معاصدت شعد نیز زه عدصهای تازه قام نهاد که در نت شاعد دیگد تنها در محاودهی عواطف شخصی ردفتار نمیمانا.
زه فداخنای اجتماع رام مینها و زا رنآاات شادیاات امیااا و نگدانیاای جامعهی خود امداه میرددد .در مسید ایون
امداایت شاعد «زا اا زیاارردی و ارتقای زینن و ادراك مددمت امگام و ارپیونا زا عواطف و انایشوهاوای نوانت
میکوشا تا زازتاب صادق زمانهی خود زاشا( ».روززهت )85 :1381
نابسامانیهای اجتماعی و بشری
ازتهاج که شاعدی است متعها زه رسا ت اجتماعی اندت میکوشا قدیحهاش را در خامت زیان مسوائل جامعوهت رواه-
سازی مددم و توصیف رنآاا و رماناای ناا قدار داا .مقامهای که او در سال  1330زد مجموعوهی سوداب موی-
نویسات زهخوزی از این طدز نگدش کایت دارد:
« ...من د ی را که در انگشتان عشقاای ناسما ت فشدده و خونین شاهت زه عشق مددمت زه عشق وفادار مددم میسمارم
و در این عشق ززرگت زناه می مانر .من واز خوین را در دل ایون شوق تنوگت سود خوواار داد و ایون واز را کوه
سدرذشت رنآ و رزم پدشکوه انسانااستت از میان صاراای ویدان این شق خون ودت زه روش دورتدین سوتارهی
زیاار سمان خواار رسانا( ».ه .ا .سایهت )6 :1330
در یك زدرسی کلّیت میزینیر که عاطفهی زد ماه از منِ اجتماعی و راه زشدیت طیف وسیعی از غزلاای ازتهواج را در
زدردفته است .زسیاری از شعداای او زازتاب سد اای مددم زمانه استنا انعکا «درد زدانگان جهان»:
دیگد ارد زه روش رسر چون صاا رسر...
زانگ غمر که رفتر و سد کووفتر زوه کووه
ادرز نخواستر که زوه اسوق و قبوا رسور
درد زدانگوووان جهوووانر زوووه ره کشووویا
(ه .ا .سایهت 157 :1389و)156
این درداا که ار ماایت شخصی دارنا و ار خاستگاه اجتماعیت رنگ اناوه زد شعد سایه زدهانا و «سیاهجامهی صوا
ماتر» را زدتن غز ن پوشاناهانا:
ری سیاه جامهی صا ماتر اسوت ایون
رفتی که شعد سایه درد رنگر غر ردفت
(ه .ا .سایهت )236 :1389
ازتهاجت سد «روزِ زهی» را که زمان تحقّق یافتن رؤیااای زشدی استت جزو سدشت امهی دمیوان مویزینوا .ایون
رزو ارد فعلیت یازات «درد جهان» را درمان است:
که چون ودیعهی غور در نهوادر انسوانی...
زدل نموووویروی ای رزوی روزِ زهووووی
تووویی کووه درد جهووان را یگانووه درمووانی
ازار فکدِ کیمانه چواره جسوت و نشوا
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(ه .ا .سایهت 252 :1389و)251
نابسامانیهای سیاسی
ازتهاج در زدخی غزلاای شخصی و اجتماعین که زا رلیه از روزرار و اال زمانه نیز میختهانات زد ستراایی کوه در
دوران طاغو ت در قّ مددم جامعه روا داشته میشاه استت افسوو مویخوورد و سودتمناانه از زویتفواوتیاوات
ناجوانمددیاا و زیدردیاا مینا ا:
زه مددمی کوه جهوان سوخت نواجوانمدد اسوت
چهاا که زد سد ما رفوت و کوس نوزد اوی
کووه سووینهاووا سوویه از روزرووار دَم سوودد اسووت
زه سووز دل نفَسوی تشوین زود ر ای عشوق
(ه .ا .سایهت )224 :1389
او در شق تاریك سترت سدتمناانه زه دنبال «راابدی» «رهشنا » میرددد زه دنبال « کایترزار»ی کوه قصوهاوای
غصه را زه روش دیگدان زدسانا:
ن راابوود کجووا شووا و ن رااوووار کووو
مانام در ایون نشویق و شوق موات خواای را
کایووترووزار کووو
ن پیووك رهشوونا
ای زس ستر که زد سد ما رفت و کوس نگفوت
(ه .ا .سایهت )86 :1389
کژ رفتاریهای اهل زمانه
کارشکنیاای یارانت فسق و فجور زعضی مددمان و دروغ و ریایی که زا خفقان فضای جامعوهی وقوت امگوام شواه
استت عوامل دیگدی استنا زدای انگیزش اناك و زسیار س سد و تأسف در شعد سایه:
اندار کوه زوا دشونهی خووندیز اسوت
ایوون دسووت کووه در رووددن مووا کددنووا
فسقی که در ایون پوددهی پدایوز اسوت
زدخیوووز و زوووزن زووود د ر رسووووایی
(ه .ا .سایهت )171 :1389
زیوفایی زدخی دوستان نیز که ماننا دشمنی «زیزاك» دست زه «خون دل» او رشودهانات د یلی دیگد زدای سدتمنای
است:
چون زه خون دل ما دست رشوود ای سواقی
دیای ن یار که زستیر صوا امیوا در او
(ه .ا .سایهت )140 :1389
ز دوست نچه کشیام سزای دشمن زود

فغان ز دوست که در دشمنی چه زیزواك اسوت

(ه .ا .سایهت )155 :1389
ب :فرم (صورت)
سد اای ازتهاج زه صور اای متنوعی در فدم غزل او نمود پیاا کددهانا .این افسو اا معموالً از طدیوق واژروان
و شبهجملهاایی که در ساختار معنایی خود زاری اناواگینانه و سدتمناانه را زوه دوش مویکشونا زیوان شواهانوا
سدتی چون :هت دردات ای دریغت افسو ت سدتات یفت وخت دریغا و:...
ادوا
روزی که جان فاا کنمت زواور شوود
دردا که جز زه مدگ نسنجنا قوار مودد
(ه .ا .سایهت )90: 1389
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رذشته از اینت پدکارزددتدین شگدداای ازداز این عاطفه را در غوزل ازتهواجت مویتووان در دو رودوه کلّوی موسویقی و
تصوید جای داد.
 .1موسیقی
یکی از مهر تدین اززاراای انتقال عواطف در ثار ادزیت انگ است .عوامل مختلفوی در شوکلریودی موسویقی شوعد
سهیمنا .این ردوه از عوامل را که زا دادن انگ زه شعدت ن را از ززان معمول متموایز مویکننوا و «از راگوذر نظوام
موسیقایی سبق رستاخیز کلمهاا و تشخّص واژهاا در ززان میشونات میتوان ردوه موسیقایی نامیا(».شفیعیکواکنیت
) 8 :1386در این پژوانت موسیقی شعد که محمل زسیاری از مفاایر سدتبار غوزل ازتهواج اسوتت زوه چهوار دسوته
تقسیر میشود:
موسیقی کناری
قافیه
اد شاعد ززرریت زدای زیان مؤثّدتد انایشه و عاطفهاشت میکوشا توا از امکانوا شوعدی زهوده زگیودد .یکوی از ایون
امکانا ت قافیه است .در زیتاای زید که عاطفهی ن زد ماه از اناوهاایی سدتبار استت ازتهاج زا وردن قافیوهاوایی
که مفهوم نهات مستقیر یا غید مستقیرت زا دریغ و درد متناسق استت و ا عاطفی شعد را فظ کوددهت زود سود
سد زد ورده از الزلی ن میافزایا:
انگووام غووزلاووای غاا انگیااز اسووت
شوووبهای مووولل ور پااااییز اسوووت
ای موودغ سووحد نا ووه زووه دل زشووکن
انگاموووووهی واز شااا ا اویز اسوووووت
(ه .ا .سایهت )170 :1389
قافیه میتوانا زد انگ شعد تأثیدی تعیین کنناه داشته زاشا مثلً قافیهاای دارای اجای پایانی کشیاهت مویتواننوا در
زا صلزتتد نمودن وزن شعد مؤثّد زاشنا (و یایانکامیارت  )71 :1386و زه مضمون عاطفی ن ماد زدساننا .در زیت-
اای زیدت شاعد زا زهدهریدی از این امکان شعدیت انگ قافیه را سنگین کددهت افسوسن را مؤکّاتد زیان میکنا:
زاان دو دیاه که زدخیز و دست خون زگشوای
کووزین زا موواه راهر زوودونشووای نگشااود
زدون کشیام از ن ورطه رخت و سود نااشت
که زود کدانوهی توفوان نمویتووان آساود
(ه .ا .سایهت )183 :1389
یکی از کارکدداای مهر قافیهت ا قای مفهوم از راه انگ کلما است( .شوفیعیکواکنیت  )62 :1386واجاوای پایوانی
قافیهاای زیدت واژهی «آه» و ا ت ن را متبادر میکننا .امداای زا ردیف «مدو» نیزت زد تمنّایی رزومناانه تأکیا می-
کنا:
خوواای را کووه چووو یوواران نیمووهراه موودو
تو نور دیاهی موایی زوه اود نگااه مارو
رناه عقاهی اشکر زه رددنِ غور توسوت
زوه خووونِ روشووهنشووینانِ باایگناااه ماارو
(ه .ا .سایهت 228 :1389و)227
در این ازیا ت دریغ و اناوه شاعد زا زهدهریدی از امتاادی که مصو «و» و صامت «ر» زوه وجوود وردهانوات تقویوت
شاه است .این کشن زاعث میشود ذان خوانناه زدای ما زمان زیشتدی زا ا ساسا شواعد درریود شوود و ایون
عواطف زه صورتی عمیقتد زدای او جلوه کننا:
رد چه از قصهی ما میتدکا سنگ صا ور
صبد کن ای دل پد غصه در ایون فتنوه و شاور
از جهان اوی نایوایر و عبوث عمود رذشوت
ای دریغا که ز رهواره رسویایر زوه گاور
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که زه جز کشتهی عاشق نکنا از تو ع اور

(ه .ا .سایهت )176 :1389
ردیف
یکی از جنبهاای زیبایی فدینی در غزلت ردیف است .ردیف ار از یث موسیقایی مکمل قافیه است ار در جهوت
ایجاد انسجام میان تصاوید و افادهی معنات دوشادوشِ قافیه پین میرود .ازتهاج زوا رواای از نقون ا قوایی و کوارکدد
عاطفی ردیفت از این نوع موسیقی زهده مویجویوا .تعوااد ردیوفاوای فعلوی در غز یوا ازتهواجت زسویار زیشوتد از
ردیفاای اسمی است .او از انواع ردیفاای فعلی ماننا منفیت ماضیت امدت پدسشویت نهوی و ...زودای زیوان عواطوف
سدتمناانهاش سود جسته است زدای نمونه در زیتاای زیدت زا ردیوف «نیسوت»ت زود از دسوت دادن یواری اموداز
سد میخورد:
راار از نوای دل خووین نووایی زدسوان
که جز این نا هی دلسووز توو دمسوازم نیسات...
ساز ار زا نفس رودم توو وازی داشوت
زوویتووو دیگوود سوود سوواز و دل وازم نیساات
(ه .ا .سایهت 66 :1389و)65
در این زیتاا نیز تکدار ردیف ماضی «رفت»ت تأکیا شاعد را زد مفهوم سدتبار نبودن و نااشتن زه زیبایی ا قوا موی-
کنا:
درد شمع میاریوا کوه ایون جموع پداکنوا
درد عود مسوزیا کوزین زوزم صوفا رفات
قِ جام مبوسیا کوه ن سواقیِ موا خفوت
رگر چنگ زبدّیوا کوه ن نغموهسودا رفات
رُخ ُسن مجوییا کوه ن ینوه زشکسوت
رلِ عشق مبوییا کوه ن زووی وفوا رفات
(ه .ا .سایهت )104 :1389
راه شاعد زا فعل امدت تمنّایی عاشقانه را زدوز میداا:
یکی مدغِ چمن زود که جفتر دل من زود

جهان النهی او نیست پویِ النوه بگردیاد

(ه .ا .سایهت )208 :1389
راه نیز زا امین نوع فعلت میکوشا مددم را زدای تغیید اوضاع نازسامان و افسوو زدانگیوز جامعوهی روزروار خوود
تهییآ کنا:
زین تخت و تاجِ سدنگون توا کوی رود سویلب خوون
این تخت را ویدان کنیات این تواج را وارون کنیاد
(ه .ا .سایهت )129 :1389
خدین نمونه از این زخنت مدزوط زه پدسناایی زلغی است که زا ردیف «کو » شکل ردفتهانوا .شواعد در ایون دو
زیت میکوشات سد زد روزرار شادمانی و جوانی و انتظار زیپاسخن زدای وصال را ازداز دارد:
ذوق و نشوواط را مووی و سوواقی زهانووه زووود
افسو ت ن جوانیِ شوادیرسوار کاو؟
یك شق چداغِ روی تو روشن شودت و وی
چشوومی کنووار پنجوودهی انتظووار کااو؟
(ه .ا .سایهت )86 :1389
موسیقی بیرونی

 / 8نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

یکی از نشانهاای شعد موفّقت تناسق وزن زا محتوای عاطفی است .وزنی که زد ماه از ا سا ژر شاعد زاشوات در
راستای مضمون رام زدمیدارد .ازتهاج زه د یل فعا یتاای چناین سوا هاش در ووزهی موسویقیت زوا دقّوت عمول و
ساسیتی ویژهت از انواع وزناای متناسقت در جهت زیان عواطف خود زهده میریدد .شاعد زایوا «زتوانوا زوا انایشوه
زدخوردی عاطفی داشته زاشا ن را در درون خود ذوب کنا زه ن ایأتی اندی زااا و سمس در قوا بی انودیت زود
ززان جاری کنا( ».زرقانیت  )35 :1383و ازتهاج چنین است .ن دسته از غزلاوای سوایه کوه درزدریدنواهی عوواطفی
سد ودنا و و ا بتّه زیشتدین تعااد غزلاای او را نیز شامل میشوناو معموالً در وزناایی اماانوگ زوا مضومون
شعد سدوده شاهانا که پدکارزددتدین ناا عبارتنا از :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (فعلن)ت مفعول فاعالت مفاعیل
فاعلنت فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن و فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن.
راای ار استفاده از وزنی تناتدت شادتد و خیزازیتد (مفعول مفاعیل مفاعیل فعاولن) زمووده مویشوود کوه در ایون
موضوع تازری دارد:
دردی است در این سینه که امزادر جهوان اسوت...
ای کوووه تووو فدیوواد موون اموودوز شوونیای
این صوبد کوه مون مویکونر افشوددنِ جوان اسوت
خون میچکا از دیاه در ایون کونآ صوبوری
(ه .ا .سایهت )173 :1389
موسیقی درونی
در این زخنت دو عامل موسیقیساز در غزل ازتهاج که زساما زارزتدی دارنا زدرسی شاهانوا .1 :تکودار وا  .2تکودار
واژه.
تكرار آوا
مهر تدین اززاری که شاعد زدای زیان انایشه و عاطفهی خود در اختیار داردت واژه است .شاعد موفّق امواره میکوشوا
زا استفاده از قازلیتاای وایی خاصی که در اد واژه نهفته استت ا ساسا و انایشوهاواین را ا قوا کنوا« .سواختار
وایی کلمه و علوه زد نقن معنایی و رسانگی خوین و از راگذر مجموعهای اصوا ت زه رونهای غیدمستقیر مفهووم
مورد نظد شاعد را ازلغ میکنا( ».شفیعیکاکنیت  )318 :1386از اینرو شاعد میتوانوا از طدیوق محوور اورنشوینی
یعنی زا رزینن مجموعهای از واژرانی زا صو اایی خاص در کنار ارت زد امکوان توااعی انایشوه و توأثید عاطفوهی
شعد خود زیفزایا  .در غز یا ازتهاجت تکدار وااا نقن مهمی را در انتقال مفاایر درد ود روان شاعد دارنوا موثلً در
این زیتت تکدار مصو زلنا «آ»ت تااعیرد فدیاد و زاری سد ود شاعد شاه است:
ای سووایه اووایاووای ووق جویبووار کووو
خون ازار سدو دالور زه خاك ریخوت
(ه .ا .سایهت )86 :1389
زنگ طوالنی صامت «ش» در شن واژه از زیت زیدت توجه مخاطق را زه س تشوین و تلطر درونی شاعد زدموی-
انگیزد:
که دشت سومان دریوای تون رشوته از روددم
زه زادم دادی و شوادیت زیوا ای شوق تماشوا کون
(ه .ا .سایهت )134 :1389
تکدار «س» نیز که میتوانا تااعیرد وایی ماننا «ایس» زاشات خاموشی سدتمناانهی او را جلوه میداا:
خدمن سوختگان را زوه سوخن اجوت نیسوت
قصه پیااسوت ز خاکسوتد خاموشوی موا
(ه .ا .سایهت )123 :1389
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تكرار واژه
تکدارت امواره زاعث زدجستهسازی موضوعی خاص میشود .این امد میتوانا توجه و اما ی مخاطوق را نسوبت زوه
عاطفهی شاعد افزاین داا و ا بتّه «اد قار شعدی زتوانا تاراای عاطفی مخاطبان را زیشتد زلدزانات موفّوقتود اسوت».
(زرقانیت )30 :1383
ازتهاج زا زهدهریدی از تکدار «واژه»ت از سویی غنای موسیقایی شعد خود را افزاین داده است و از سوی دیگودت از ن
در جهت جلوه دادن زدخی عواطف و انایشهاای خود سود جسته است.
در زیت زیدت ا ت تشوین و استمدار سدرشتگی شاعد که ناشی از فداق محبوب استت زا تکدار زدخی واژهاا مؤکّا
شاه است:
که ش و روز کجایی و کجای توو کجاسات
چه پریشان ازین فکود پریشاان شا و روز
(ه .ا .سایهت )220 :1389
این زیت نیزت سدشار از تمنّا و سد است:
بیاییااد بیاییااد کووه جووان دل مووا رفاات

بگریید بگریید کوه ن خنواهرشوا رفات

سد راه نشستی و نشساتی و شوق افتواد

بپرسید بپرساید کوه ن مواه کجوا رفات

(ه .ا .سایهت 104 :1389و)103
موسیقی معنوی
موسیقی معنویت «عبار از اماانگی موسیقایی جاری در کلّیت شعد است و از ارتباط مفهومی و معنایی موجود زین
واژران پایا می یا( ».تدازیت  )138 :1381این نوع موسیقی در زخناای مدتبط زوا موضووع غوزل ازتهواجت ذیول دو
عنوان پدنمودتد تضاد و تناسق زدرسی میشود.
تضاد
زسیاری از واژهاات در تقازل زا واژهی متضاد خود زدجستهتد میشونا .این امد زاعث تأثید رذاری قویتد مفهوم موورد
نظد می رددد .در شعد ازتهاج نیز زا این شگدد روزدوییر مثلً در اشعار زیدت تقازل میان « مان و رفوتن» و «تواریکی و
نور» زه ا قای سد موجود در مفهوم ماد رساناه است:
زیوواادردی آمااد و فدیادرسووی رفااات
رفتی و غور آمد زوه سود جوای توو ای داد
(ه .ا .سایهت )16 :1389
تاریا و تهووی پشوت و پووس ینوه مانووایر

ادچنا که امسایهی ن چشمهی ناوری

(ه .ا .سایهت )198 :1389
تناس
«تناسقت وجود نوعی نظر یا توافق و اماانگی است میان چنا چیز( ».و یایانکامیوارت  )54 :1383در ایون شویوهی
اندیت استفاده از واژهاای متناسقت محور افقی و عمودی شعد را انسجام میزخشا و زه میزان تأثید قو میداا .در
غزل ازتهاج نیز این کارکدد زه ا قای عاطفهی سد نیدو داده است مثلً در این زیتاا:
نه ق رشایام از رلت نه دل کشا زه نبیا
چه بینشاط زهواری کوه زویرخ توو رسویا
نشان داغ دل ماست اللهای کوه شوکفت
زه سوگواری ز ف توو ایون بنفشاه دمیوا...
زووه یووادر ز ووف نگونسووار شوواااان چموون
زبووین در ینووهی جویبووار گریااهی زیووا

 / 10نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

(ه .ا .سایهت 117 :1389و)116
 :2تصویر
عنصد خیال زه عنوان یکی از ارکان اساسی شعدت از راه تصوید تجلّی مییازا که از مهرتدین شیوهاوای زلغوی انتقوال
انایشهااست .نقن عاطفه در رونا فدینن تصویدت جهتداناه و انکار ناشانی است .عاطفه است که نوع و کیفیوت
تخیل را تعیین میکنا و منجد زه ارتباط مخیل ذان زا پایاهاا میرددد .در این زخنت زه تحلیل تصاویدی پدداختوه-
ایر که زیشتدین زساما را در انتقال عاطفهی سد در غزل سایه داشتهانا.
تش یه
ل در ایون زیوتت
تشبیها ازتهاج معموالً در خامت انتقال سدتمنای اوای او در ارتبواط زوا عشوق و معشووقنا موث ً
معشوق زه زاد ماننا شاه است چداکه ار روزرار وصا ن زودرذر است و ار خانهی وجود عاشق را زوا رفتونن از
«زنیاد» میکَنا:
ری زووودو کوووه خانوووه ززنیووواد کنووواهای
چون باد میروی و زه خواکر فکنواهای
(ه .ا .سایهت )35 :1389
در این زیتت محبوب را ذرخشی دیاه است که زا عشق و فداقن «خدمن دل» او را زه تن کشیاه است:
زگذشتی و ز خودمن دل شوعله سدکشویا
نره شناختر کوه توو بار جهنادهای
(ه .ا .سایهت )36 :1389
در زیتاای زید نیزت تحسد شاعد نسبت زه از دست رفتن عمدت از یاداا رفتن و زیمقاار زودن در مقازل وسوعت زوی-
اناازهی وجودت در قا ق تشبیه زیان شاه است:
دریاست چه سنجا که زد ایون مووجت خسوی رفوت
ما امچو خسی زد سد دریای وجودیر
چووون نالااهی مرغاای کووه زیوواد قفسووی رفووت
رفتووی و فداموووش شووای از دل دنیووا
(ه .ا .سایهت )16 :1389
استعاره
استعاره نیز نمودی زارز در رونا تجلّی عاطفهی سد در غزل سایه دارد .در زیوت زیودت شواعد از اشوك خوود زوا
تدکیق «خوناب درد» یاد میکنا اشکی که راوی خونِ دل او و دردر سد زد رزواای نایافته است:
اد رزو که از دل خووشزواورم رذشوت
خوناب درد رشت و ز چشمر فدو چکیا
(ه .ا .سایهت )30 :1389
در این زیتت زا استفاده از استعارهی ماه زدای محبوبت ار سد خود را از زویوفوایی یوار زیوان مویدارد و اور در
ساختاری تشبیهیت زد زودرذر زودن ایام شادی دریغ میخورد:
کووه روزاووایِ خوووشِ روزرووار را مووانی
رذشوووتی ای ماااهِ ناسوووازِ زودروووذر
(ه .ا .سایهت )38 :1389
در این زیت نیز «کوید سوخته»ت استعاره از جامعهی ویدان شاهی دوران شاعد است که تمام استعااداا و قازلیتاوا را
در خود میخشکانا:
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ارد زمانه خواستی چه روادی در موای

(ه .ا .سایهت )214 :1389
نماد
دوران شعد معاصدت زمان پیشتازی ززان نمادین است ززانی که زخصوصت زسیاری از مفاایر رسوتددهی اجتمواعی را
زدای انتقال زه مخاطق زدمی رزینا .زیشتدین نماداای مدتبط زوا موضووع سود در غوزل ازتهواج نیوزت اجتمواعی و
سیاسیانا ادچنا او از نماداای مدزوط زه سد عاشقانه نیز غافل نشاه است مثلً نجا که چمن را نماد محویط
اطدافن قدار داده است که زه د یل اجدان معشوقت زدای او طف و صفایی ناارد( .ه .ا .سایهت )29 :1389
در زیت زیدت «رل» و «جوانه» نماد جوانان جامعهانا و «درخت کهن»ت نماد ززرران و سدد و ردم چشویاران روزروار
که مقاومتدنا« .سموم نفسکن»ت نیز نماد مصائق جانکاه و ستراایی است که تیشه زه ریشهی جامعه زدهانوا .شواعد
زا این تصویدت عمق فاجعه و نهایت نارواریاا و تلخیاای روزرار خود را زیان کدده است:
ازین سموم نفسکن که در جواناه ردفوت
چه جای گل که درخت کهن ز ریشوه زسووخت
(ه .ا .سایهت )88 :1389
شاعد در روزراری زهسدمی زدد که خفقانت جامعه را در سکوتی پُددرد فدو زدده است .او چشرانتظار دوران راوایی و
شکوفایی است تا چون سوسن چناززان زه فدیاد یا:
که ما خود درد این خونخوردن خاموش مویدانویر
زه عها گلت ززان سوسن زاد زگشواییر
(ه .ا .سایهت )148 :1389
«شق رور» نماد اختناق و ناامیای است و این زیتت سدشار از تمنّای سدتبار امیا و رشاین:
زاطل زه امیا سحدی زین شا گاوری
خورشید کجا تازا از این دامگوه مودگ
(ه .ا .سایهت )198 :1389
سایه در این زمینه ی موضوعیت از نماداای دیگدی ماننا :تنازادت دیوارت کشتیت توفانت غدقابت دریوات خوزانت زاغ و...
نیز زهده میریدد.
کنایه
کنایهت «ذکد جمله یا تدکیبی است که زهجای معنی اادیت مداد یکی از وازم معنی ن است( ».شمیسوات )265 :1381
کنایه نقشی زارز در ا قای غیدمستقیر معنا زه مخاطق دارد .ازتهاج نیز زدخی از افسوو اواین را از ایون راگوذر زوه
خوانناه منتقل کدده است مثلً در این زیت زا استفاده از کنایهی زایع «ماننا سنگ زد مزار زودن» مفهووم زویثمودی را
اراده میکنا:
که چو سنگر تیده مانای امه عمود زود موزاری
زه سدشكر امچو زاران ز زد چه زدخورم من
(ه .ا .سایهت )143 :1389
از دیگد کنایاتی که ازتهاج در این زافت معنایی از ناا زهده ردفته استت میتوان زه این مووارد اشواره کودد« :ازکاف
رفتن» (ه .ا .سایهت  :)31 :1389زینصیق مانان« .تار و پود بجاا نمانادن» (ه .ا .سوایهت  :)141 :1389نوازودی کامول.
«کسی به در نزدن» و «پرنده پر نزدن» (ه .ا .سایهت  :)79 :1389تااوم سکو
سایهت  :)193 :1389پنهان کددن اناوه.

و تنهایی« .ناله باه دل شكساتن» (ه .ا.
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تلمیح و اسطوره
عناصد تلمیحی و اسطورهای نیز در غزل ازتهاجت کارکدداایی متنوع دارنا .او زا استفاده از روایتاای مشهورت رواه زوه
ازداز عواطف شخصین میپددازد و راه تصویدی از شدایط جامعهی دورانن را عدضه میکنا.
در زیت زیدت اناوه و رنآ ماننا «چاای» دیاه شاه است که «یوسف» و «رستر» را در خود کشیا .شاعد افسو موی-
خورد که نه جمال یوسف و نه تازید رسترت ای کاام نمیتوانا انسان را از مهلکهی غر زداانا:
زه سن یوسف و تازید تهماتن زاشوی
زچاااه غصووه راووایی نباشووا ادچنووا
(ه .ا .سایهت )96 :1389
در این زیت زا اشاره زه ماجدای ضد ازداایر (ع)ت افسوسن را زد سددی اعتقادا اال روزروار زیوان مویکنوا .او
معتقا است ایمان قیقی میتوانا در این روزرار سخت جانگزایت رااگشای رذر از رنآاا زاشا اما دریغ کوه دیواه
نمیشود:
ورنه آتش را امان شوق گلساتان رشوتن اسوت
سایه ایمان خلیلی نیسوت در ایون دامِ کفود
(ه .ا .سایهت )111 :1389
در زیت زید نیز زا اشاره زه اسطورهی « ب زقا» میرویات تّی ارد رزواای ززررن زد ورده شونات دیان رنآ مددمان
و سد زد نامدادیاای نانت او را از پا در خوااا ورد:
چون خضر ارد زوه چشومهی آب بقاا رسور
انووواوه نوووامدادی اساااكندرم کشوووا
(ه .ا .سایهت )156 :1389
تشخیص
تشخیصت نوعی زارز از تمهیاا زلغی است زدای تدسیر جلوهاای خیال .زا این شگددت شاعد «زمینه را زدای انتقوال
شخصیت و ا سا زه شی فداار میسازد مدز میان انسوان و شوی را از زوین مویزودد» (فتوو یت  )155 :1389و
پایاهاای اطدا را زا ا سا خوین امداه میکنا.
در شعد ازتهاجت پایاهاای رونارون و زویژه عناصد طبیعتت امداه رنآ نشسته زد جان شاعد شاهانا و نقشی ا قوایی و
مهر را در انتقال عاطفهی سد ایفا میکننا مثلً اشك زا دیان تنهایی شاعدت سد زود زانووی غور مویروذارد( .ه .ا.
سایهت  )37 :1389اناوه زد دل عاشق پنجه میافکنا و زه قصا خونِ دل اوت از ستینِ عشوق خنجود زدمویکشوا( .ه .ا.
سایهت  )214 :1389ناایا زه خاطد زیوفایی اای معشوق اوت نا ه زد فلك میکشا( .ه .ا .سایهت  )117 :1389و روزروارِ
زخیلِ ستمگدت اد نچه را زه شاعدِ د خسته داده است زه زورِ تیغ و تازیانه زاز میستانا( .ه .ا .سایهت )88 :1389
اغرا
اغداقت «زیاده روی نامعقو ی است در توصیف کسی یا چیزی( ».فشارکیت  )77 :1379زا این روشت شاعد قوادر موی-
شود انایشه و عاطفهاش را در قلمدواایی فداتد از محاودهی زمان و مکانِ محسو و طبیعی پین زبودد و زوه ناوا
زدجستگی و تشخّص زااا .ازتهاج نیز از این عنصد کار ما زه نحوی مطلوب زهده ردفته است تا ژرفای سودتمنای
خود را شکار کنا مثلً در این زیتت عمق د سددی و زیمهدیِ مددم را اینگونه تصوید میکنا:
رد در نگیودد تشوت زوا سوینهسوددان
صا دوزخ اینجا زفسدد ری عجق نیسوت
(ه .ا .سایهت )243 :1389
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مدتبطنوات وسوعت

در زیت زیدت زا وردن عاد «صا» و استفاده از واژهاای «چشمه» و «زواغ» کوه زوا وفوور و کثود
دردمناین را زه نماین رذاشته است:
اد دم که خاطدا تو از خواطدم رذشوت
صا چشمه اشك غر شا و صا زاغ ال ه داغ

(ه .ا .سایهت )30 :1389
این زیتاا نیز زیانگد ننا که زایا زدای رذر از شقاای ازارسا هی ستر و ناامیایت «ازار عمد» دیگد داشت:
اوووزار عمووودِ درووود زایوووا انتظوووار کشووویا...
شووبی رسوویا کووه در رزویِ صووبحِ امیووا
زبین کزین شقِ لمت جهوان چوه خوااوا دیوا
ازار سال ز مون دور شوا سوتارهی صوبح
(ه .ا .سایهت )233 :1389
پیامدهای حسرتمندی در غزل ابتهاج
اموری که عامل ایجاد اناوهسدودهاای سدتبار در غزل ازتهاج شاهانات نتایآ و پیامااایی در ذان و ززوان او دارنوا.
این سد اا راه سبق آرزومندی شاعد شاهانا .او میانایشا که ای کاش «قلناری» یوا «دالوری» پیواا مویشوا و
جامعه را زسامان میساخت:
زه سان شعله کاشکی قلناری در موای...
سماعِ سددر زوی غموان خموار موا نمویزودد
دریغ ارد کموان کشوی دالوری در موای
یکی نبود ازین میان که تید زود اوا زنوا
(ه .ا .سایهت 214 :1389و )213
راای ار سد زه ناامیای میکشا مثلً زمانی که تلشاای شاعد زدای رسیان زه محبوب زه ثمود نموینشوینا و
انتظارش اصلی جز تنهایی ناارد:
تدسوور زمیوودم و زوواز زاشوور در رزویووت...
ای رل در رزویت جان و جوانیام رفت
شادی نمیرشوایا ای دل دری زوه رویوت
چون سوایه در پنواه دیووارِ غور زیاسوای
(ه .ا .سایهت )44 :1389
یا ن انگام که زا دیان اوضاع جامعه و رنآاای مددمانت زه یأسی سدتبار میرسا:
درد ای امیا خون شو که فدوخلیا خاری
امه عمد چشر زودم که مگد رلوی زخنواد
زنگود وفووای یوواران کووه راووا کننووا یوواری
زه غدوبِ این زیازان زنشین غدیوق و تنهوا
(ه .ا .سایهت )143 :1389
اما در زدخی غزلاا انتظاری امیدوارانه دیاه میشود مثلً نجا که شاعد در نهایت سد ت از امیا زه وصوال موی-
رویا:
که امچنان زه رات چشرِ خونفشانِ مون اسوت
ارد چه فدصتر عمدم ز دست رفت زیوا
(ه .ا .سایهت )241 :1389
زه طورکلّیت در ن دسته از غز یا سایه که اوی مضامین اجتماعی استنات پدتو امید زسویار درخشوانتود از وس
ناامیای است .شعد اوت «ارد چه یکی از درخشانتدین جلوهراهاوای انواوه و ناامیوای جدیوان پیشودفتطلوق ایودان
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معاصد است اما از نظدراه اجتماعی و انسانیت مدوج نگاای مثبت و روشونانواین زوه انسوان و سدنوشوت اوسوت.
اصل این نگاهت مسؤ یتپذیدیت رمانطلبی و کوشن فااکارانه زدای زهبود زناری زشد است( ».عظیمیت )11 :1385
ازتهاج میکوشا امیا مخاطق را زدای دستیازی زه روزراران زهدوزی زناه نگاه دارد:
چو چشر زاز کنی صبح شقنورد ایونجاسوت
زه روزرار شبی زویسوحد نخوااوا مانوا
(ه .ا .سایهت )250: 1389
نتیجهگیری
عاطفهی سد یکی از زنمایهاای زسیار زارز و پدزساما غزل ازتهاج است که تجلّی ن میتوانا از دالیل مانواراری
و توفیق شعد او زاشا .از مجموع  129غزل زدرسی شاهی سایه در مجموعهی سیاهمشوق (زدرزیواهی خوود شواعد)ت
 103نمونه امل جلوهاای رونارون سد استنا و در  26غزلت این عاطفه نمود ناارد .زه ایون تدتیوق در تقدیبواً
ضور تعیینکنناه دارد در ا ی که سهر غزلاای زیزهده از این عاطفهت تنهوا در
 ./80درصا از این غزلاات سد
اود  ./20درصا است.
این جلوهاای زارز را می توان در دو سطح شخصی و اجتماعی زدرسی کدد .ا بتّه در زعضوی نموداوات عاطفوه ماایوت
فددی و اجتماعی و تّی زشدی مییازا .از مجموع  103غزل سودتبار سوایهت  54نمونوه (نزدیوك زوه  ./52درصوا)
اجتماعی /فددی -اجتماعینا و در  49غزل ( اوداً  ./48درصا)ت سد کارکدد شخصی دارد .در میان سد اوای
شخصیت عاشقانهاات فداقیهاا و شکوائیهاا نمودی زارزتد دارنا .مهرتدین دالیول سود اوای اجتمواعی ازتهواج نیوز
عبارتنا از :نازسامانیاا و شفتگیاای اجتماعی و سیاسیت ستر و ریاکاری و پیمانشکنیاای یاران.
این سدتمنایاای سایهت پیامااای رونارونی دارنا از امیا و یأ ردفته تا رزومنای و رمانگدایی .سود اوای
شخصی معموالً زا ناامیای امداانا در وا ی کوه در سود اوای اجتمواعی امیواواری و انتظوار رشواین زسویار
محسو تد است.
انواع سد اای ازتهاجت زه رونهاای مختلفی در صور غزل او زدوز یافتهانا .پدزساماتدین شگدداا در ایون زمینوه
را میتوان در دو ردوه جای داد .1 .موسیقی (کناریت درونیت زیدونی و معنوی)  .2تصوید که محوریتودین انوواع ن
در این رونا عبارتنا از :تشبیهت استعارهت نمادت کنایهت تلمیح و اسطورهت تشخیص و اغداق.
*نمودار بسامد عاطفهی حسرت در غزل ابتهاج:
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کارکرد عاطفهی حسرت در محتوا و فرم غزل هوشنگ ابتهاج
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*نمودار بسامد انواع عاطفهی حسرت در غزل ابتهاج:
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حسرت های اجتماعی /فردی -اجتماعی

حسرت های شخصی

منابع
 .1تدازیت ضیا ا این ( .)1381امیای دیگد :نگاای تازه زه شعداای مهای اخوان ثا ثت چاپ دومت تهدان :دنیای نو.
 .2قوقیت محما ( .)1368شعد و شاعدانت چاپ اولت تهدان :نگاه.
 .3روززهت محمارضا ( .)1381ادزیا معاصد ایدان :شعدت چاپ اولت تهدان :روزرار.
 .4زرقانیت سیامهای ( .)1383چشرانااز شعد معاصد ایدانت تهدان :ثا ث زا امکواری دزیدخانوهی شوورای رسوتدش
ززان و ادزیا فارسی.
 .5ساورسفلیت سارا ( .)1387ای عشق امه زهانه از توست :نقات تحلیل و رزیاهی اشعار امیداوشنگ ازتهواجت تهودان:
سخن.
 .6شفیعیکاکنیت محمارضا (  .)1386موسیقی شعدت چاپ دارت تهدان :راه.
 .7شمیسات سیدو ( .)1381زیانت چاپ نهرت تهدان :فددو .
 .8شمیسات سیدو ( .)1386سید غزل در شعد فارسیت تهدان :علر.
 .9صبورت داریوش ( .)1382فاق غزل فارسیت تهدان :زوار.
 .10عظیمیت میلد (تیدماه « .)1385خورشیا را زه قلّهی زرفام میزدیر :...مدوری زد تلقّی سایه از سیاست و اجتمواع»ت
ادب نامهی شدقت ش 11ت ص.11 :
 .11فتو ی رودمعجنیت محمود ( .)1389زلغت تصویدت چاپ دومت تهدان :سخن.
 .12فشارکیت محما ( .)1379نقا زایعت چاپ اولت تهدان :سمت.
 .13و یایانکامیارت تقی ( .)1383زایع :از دیاراه زیباییشناسیت چاپ اولت تهدان :سمت.
 .14و یایانکامیارت تقی ( .)1386وزن و قافیهی شعد فارسیت چاپ افترت تهدان :مدکز نشد دانشگاای.
 .15ه .ا .سایه ( .)1330سدابت تهدان :صفیعلیشاه.
 .16ه .ا .سایه ( .)1389سیاهمشقت چاپ زیست و ششرت تهدان :کارنامه.
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