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  :دهیچک
 اساس بوده و يهنر مکتب کی ییگرا نهیکم هنر  ای )Minimalism( سمیمال ینمی ،ییگرا ساده
 ای  یفلسف یدگیچیپ از یخال و ساده يها روش ان،یب یسادگ ي هیپا بر را خود انیب و آثار
  .است ها مدرنیست ي عمده انیجر نیآخر نهاده و انیبن یفلسف شبه

 يفضا يجا به تغزل و یشرق ي عاطفه-1 :گرفت شکل رکن دوبنا بر  رانیا در سمیمال ینیم
 متن درون در واژگان هضم و ییگرا هضم ییجانما-2 غرب سمیمال ینیم خشک و یستیرئال
 جازیا به منجر که غرب سمیمال ینیم در واژگان حذف يجا به مطبوع جازیا به دنیرس يبرا

 ابعاد ي همواره یهمراه و حفظ با رانیا سمیمال ینیم در عنصر دو نیا حضور و شود یم مطلق
 رافرد  منحصربه اي شاخه... و یزندگ از یبرش کاراکتر، ها، آرایه از استفاده ترین کمینه مانند ثابت

 يبرا نام نیبهتر و شده سمیمال ینیم شدن زهیرانیا باعث که داده سامان جهان سمیمال ینیم در
  .است یتغزل سمیمال ینیم ای سمیمال ینیامپس آن

 یستیمال ینیم یفرهنگ تبادل یبررس به یلیتحل-یفیتوص روش با تا یمآن بر مقاله نیادر 
از  یم،بپرداز) رانیا( نیزم مشرق فرهنگ و سمیمال ینیم مکتب نگرش به توجه با نیزم مغرب
 پاسخ به این پرسش و اریمپرده برد آن قوت و ضعف نقاط وبازخورد  و تبادل نیا یچگونگ

 است نیزم مغرب یستیمال ینیم اتیادب از صرف يدیتقل رانیا یستیمال ینیم شعر ایآ که یمده
  است؟ کرده ارائهفرد  منحصربه ییژانرها و شده زهیرانیا و افتهی استحاله اتیادب در مکتب نیا ای

18/9/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                     7/9/1400تاریخ دریافت مقاله:    

  واژگان کلیدي
  سمیمال ینیم *

  یتغزل سمیمال ینیم* 

  انکیعر *

 واژانه *
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  :مقدمه 1_1

  تعریف شعر کوتاه: 1_1_1
 تـأثیر تحت غرب، در جریان این. است معاصر دنیاي ادبی مهم هاي جریان از سرایی کوتاه

 ادبی ژانر عنوان به و گرفت شکل )مالیسم مینی( گرایی کمینه جنبش و ژاپنی هـایکوي
 گاهان به سرایی کوتاه موجود و مکتوب ي پیشینه ما بیاتاد در یافـت، شـهرت هایکوسرایی

 شعر از توجهی قابل بخش .دارد مستقل و کامل ساختاري خود براي آن بنـد هر که رسد می
بزرگان  ي هرچند به گفته .دهد می کوتـاه تشکیل شـعر را و شعر معاصر فارسی کالسیک

 کوتاه، شعر«توان گفت:  ر کلی میبه طو امابل تعریف نیست ادبیات شعر به طور اخص قا
 و ها قالب در که امـروز است تـا گذشـته از فارسـی شـعر توانمندي و امکانات از اي مجموعه

 امکانات تا گرفته و دوبیتی ربـاعی مثل سنتی هاي قالب از آمده است؛ گرد گوناگونی هاي فرم
 جریان به هم نگاهی نیمو  تاسـ داده قـرار شـاعران اختیـار در ما امروز شعر که جدیدي
 ي مجموعه. هست ما شـعر محلی در که بکري هاي ظرفیت چنین  هم دارد؛ کوتاه شعر جهانی

 )279: 1392 (میرافضلی، .»گنجاند کوتاه شعر عنوان تحت توان می را ها قالب و ها فرم این
. یردگ می ریشه سیفار شعر آغاز از که دارد دراز عمري فارسی، کهـن ادبیـات در کوتـاه شـعر
 سغدي ابوحفص بیت تک این را دري فارسی زبان ي مانده برجاي شـعرهاي اولین از یکـی

» گویـان فارسـی مقدم« گور بهرام از پس الفصحا، مجمع صاحب از نقـل بـه کـه اند شمرده
  :است شده اشاره نکته این به نیز المعجم کتاب در البته) 243،ج 1: 1382 هـدایت،( .اسـت

   دودا چگونــه دشــت در کــوهی آهــوي

  )1338:198 قیس، شمس( بــودا چگونــه یــار بــی یــار، نــدارد او

یند نگاه مفهومی، مضمونی و کشفی شاعرانه در ست که برآ مالیستی در ایران شعري شعر مینی«
: 1397یک، آذرپ( »ي ایماژیستی هم داشته باشد. ندترین شکل ممکن بوده هرچند جنبهایجازم

75(  

 آمده مالیسم مینی عنوان ذیل میرصادقی، میمنت قلم به »شاعري هنر ي نامه واژه« کتاب در
 عناصر حداقل دارد تعمد که است نمایشی یا ادبی اي شیوه خُردگرایی یا مالیسم مینی: «است
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 و شده فتهگر مدرن نقاشی و سازي مجسمه از اصطالح این. ببرد کار به محتوا بیان براي را الزم
 در اي شیوه مورد در اصطالح این بیستم قرن اواخر از. است کار رفته به ادبیات در بعدها

 پیرایگی بی و سادگی به نیز و کلمه کاربرد در جویی صرفه و ایجاز به که رفته کار به شاعري
 و هستند فشرده خیلی عمد به که است شعرهایی مالیسم مینی حاصل. دهد می اعتبار کالم

 این اما است، ساده و محدود بسیار ها آن در ها واژه و دارند کوتاه بسیار بندهاي و ها صراعم
 محسوب مالیستی مینی شعر تانکا و هایکو مثالً رود، نمی کار به کوتاهی شعر هر براي اصطالح

 تأثیر تحت فارسی کوتاه شعر امروزه این بر عالوه) 59: 1389(میرصادقی،  .»شوند نمی
 حتـی و ژاپنـی هایکوهـاي ویـژه بـه دیگر، ملل ادبیات از متأثر چنـین هم و ممدرنیسـ

 مباحث ي حوزه در همه این با و یافته اي گسترده ي دامنه گانی، سه ماننـد جدیـدي هـاي قالـب
سراهاي  مقاله ژاپنی لذا در این ؛شود روزآمدآن  هنري ساختار ي اندازه اسـت به نتوانسته نظري

سرایان و  که به موازات کوتاه گرایان مال ذیل عنوان غیرمینی دیگري هستندیان ایران جر
 هـایکوي تـأثیر تحت غرب، در جریان ند. اینداراي آثاري با بسامد فراوان سرایان مال مینی
 یافـت. شـهرت هایکوسرایی ادبی ژانر عنوان به و گرفت شکل گرایی کمینه جنبش و ژاپنی

شناسانده  ي آن توسط شعراي بزرگی چون شاملو به ایرانیان ترجمه هایکوي ژاپنی از طریق
ایکو را ترجمه کرده است، احمد شاملو است که در کسی که ه اولین« شد. به اعتقاد نوذري:

نوذري، . (») به این عمل دست یازید1326» (شده فراموشآهنگ « ي شعر خود مجموعه
یابیم که  هم دست میمعاصر فارسی به این با مروري بر شعرهاي هایکوي م )222- 221، 1388

ها  هجا سروده شوند ولی وجه مشترك هر دوي آن 17د کمتر از نتوان هایکوهاي امروزي می
ي هایکو در  چیزي نیست جز نگاه هایکویی به طبیعت و امور دنیایی، نگاهی که گوینده

تفاوت اصلی هایکو با  شود و جزء آن تجربه و یا حالت می ،ي گویش آن از خود جدا شده لحظه
  )930-1395:926پور سیفی،  پور و اسماعیل شعرهاي کوتاه در همین نکته است. (کاس

  :مسئله بیان 1_1_2
روح غرب  بی مالیسم مینیفرهنگی  فتمان میانگ مقاله، موضوع این گذشت، چه توجه به آن با

 یپ نخست کوتاه، شعر گذشتگان از تعاریف بر يمرور با. تغزلی ایران است مالیسم مینیبا 
ی در مورد شعر کوتاه دست منتقدان، نویسندگان و شعرا به تعریف شاخص که برد میخواه

سوم  ؛ واسـت زیاد نیز باره این در موجود اندك هاي دیدگاه در پراکندگی که این دوم. اند نیافته
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ها  دیدگاه تعاریف، ذاشته و حتیغرب تأثیر به سزایی بر شعر کوتاه ایران گ مالیسم مینیکه  این
 در مالیسم مینیاي که پس از ظهور  تحت تأثیر قرار داده است به گونهبینی آن را نیز  و جهان

اما از لحاظ فرم، محتوا و زبان پدید آمد سرایی در ایران  آن آثار موج کوتاه ي غرب و ترجمه
  گرفته است. شکلغرب  مالیسم مینیتر از  اندکی متفاوت

  :تحقیق ي پیشینه 1_1_3
اما ؛ امدهیدرني تحریر  ي خاصی به رشته کتاب یا مقاله تحقیق، این موضوع ي درباره کنون تا 

در مورد شعر کوتاه ایران (شعر کوتاه کالسیک)،  فارسـی زبـان بـه مقاله و کتاب چند
اشاره توان به موارد زیر  از جمله می ،است آمـده و تأثیر شعر ژاپن بر ادبیات پدیـد مالیسم مینی
  کرد:

 هاي قالب معرفـی که به از محمود جعفري )1387( » نگـاه یـک در کوتـاه شـعر« ي مقاله_1
  پردازد. . میو.. رباعی ،دوبیتی بیت، تک مانند کوتاه شعر

 شعر هاي قالب تمام که از سیروس نوذري )1388» (سرایی در شعر معاصر کوته«کتاب _2
  .دهد میی قرار بررس نگارش مورد زمان تا را کوتـاه

هاي  از بهمن ساکی، به انواع قالب» سیهاي نوپدید در شعر معاصر فار فرهنگ گونه«کتاب _3
  پردازد. می ،اند  شعري که تازه شکل گرفته

 فارسـانی بـاقري و جبري »معاصر کوتاه شعر هاي گونه ساختاري بندي طبقه« ي مقاله _4
 و نو هاي گونه سنتی، پیشینه از برخوردار يها گونه ي دسته سه به را کوتاه ) شعر1394(

  کند. تقسیم می آزاد هاي فرم

 نصیري، نفیسه از  »تعریف و توصیف انداز چشم از کوتاه شعر بوطیقاي تحلیل« ي مقاله_5
  پردازد. گیري شعر کوتاه می ها و چگونگی شکل که به ویژگی فوالدي علیرضاو  رشیدي مرتضی

مقدمه به بررسی که در » فونیک تولوژي فراشعرنویسان مولتی، آن1400جنبش ادبی « کتاب_6
  پردازد.  اي نوپدید در مکتب اصالت کلمه میه شعر کوتاه و گونه
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  هدف تحقیق: 1_1_4
پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به مجال اندك این مقاله، ضمن بررسی انواع جریانات  

تغزلی  مالیسم مینیغربی را بر  الیسمم مینیفرهنگی  شعر کوتاه در ایران، تأثیر میان
  د.زمین بررسی کن مشرق

با استقراء و استخراج شواهد و  توصیفی است که_تحلیلی ،روش تحقیق روش تحقیق:1_1_5
  پردازد. شعر کوتاه ایران میغرب و هایکوي شرق بر  مالیسم مینیثیر ها به بررسی تأ حلیل آنت

  صر:ي شعر کوتاه در ادبیات معا تاریخچه 2_1
 رفته رفتهبرگردان احمد شاملو و ع. پاشایی، ي شصت و با انتشار کتاب هایکو  از آغاز دهه

بارز با اشکال پیش از آن  یهای در شعر کوتاه شکل گرفت که تفاوت گرایش و رویکردي تازه
گرو سرایی  م نیرو و خالقیت خود را در کوتاهدارد. در این میان شاعرانی از راه رسیدند که تما

و » شعر کوتاه«ژانر  آرام آرامي هفتاد  از دههي شصت و آغ از دهه ي زمانی، اند. در فاصله نهاده
  .)915_910: 1397،ساکی( فت.نوع شعري آن شکل گر

از « گوید: ایسنا) می( رانیاانشجویان ي خود با سایت خبرگزاري د سیروس نوذري در مصاحبه
طول سال  70 تا به حال ع.پاشایی منتشر شدد شاملو و ي احم وقتی که کتاب هایکو ترجمه

کشید که این موضوع به یک جریان تبدیل شود. حدود پانزده سال است که این ژانر به صورت 
 و زندگی به نسبت انسان دیدگاه معاصر دوران واقع در در »جدي وارد شعر فارسی شده است.

 انسان گذشته، در اگر. «تاس جاري و ساري نیز شعر در دگرگونی این و شده دگرگون جهان
 انسان امروزه ...است سایس حیوان انسان امروزه شد، می معرفی عاشق حیوانی یا ناطق حیوانی

 و الحدیث العربی الشعر: «کتاب در ).41: 1384 زرقانی،( .»است توجه مورد دیگري ي گونه به
 شعر ي عرصه در جدید حرکت« :است چنین آن ي ترجمه که است آمده مطلبی »العصر روح
 هاي دیدگاه و فکري التتحو دنبال به شد، منجر »توقیعه« کوتاه شعر شدن پدیدار به که

 سرایت نیز شعر به طبیعی طور به ها دیدگاه تغییر آن. است انسان و جهان به نسبت ها انسان
  ).184: 1964 ،الدین کمال( .»است کرده
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توان شعر  اند و در میان آثارشان می داده اصر به شعر کوتاه توجه نشانبیشتر شاعران مطرح مع
، اخوان، رؤیاییج، شاملو، ابتها چون شاعرانی هم به عنوان شعري کامل و مستقل دید، کوتاه را

چون  تعدادي دیگر از شاعران معاصر هم اماکدکنی، سپانلو، خویی، آتشی و... م.آزاد، شفیعی 
ذري، کاوه گوهرین، ، سیروس نویري، منصور اوجی، اسماعیل خوید زهبیژن جاللی، محم

ب شعرهاي اي که وجه غال اند به گونه ر به شعر کوتاه داشتهت رویکرد جدي و... قدسی قاضی نور
 شرط یک عنوان بـه کوتـاه شـعر در چـه آن« .)910 :1397ساکی، ( ها شعر کوتاه است. آن

 شاعر ذهن وارد بسـته صـورت به تصویرها کوتاه، شعر در که است این است، درك قابل
 عرضه پیچیده و بسته  کامالً تصویر یک در را خویش نظر مورد مفهوم خواهد می شاعر. شود می

یک جریان مالیسم هیچگاه نتوانست به صورت  در ایران مینی .)40: 1387 جعفري،( .»بدارد
یر هاي ادبی ایران تأث ي جنبش نمایی کند. اما به شدت بر همه ادبی منسجم و معین قدرت

. به توان در آثار شعرایی چون محمد زهري و شمس لنگرودي و.. داشت. اگر چه گهگاه می
ا هیچگاه در شود. ام یسم غرب نزدیک میمال رخورد که به پارامترهاي شعر مینیهایی ب نمونه

هاي اصلی به  یک مجموعه نیز بسامد تعمدي مؤلفهاي در کشور حتی  اشعار هیچ شاعر حرفه
افزاي تغزل  ها در دو ساحت هم روایت تمدن ایرانی رخ نداده است؛ زیرا بنیان دن سبکوجود آم

گاههاي بر ناخودآ ي مشرقی آنچنان ه است و همین عنصر تغزل یا عاطفهو روایت نمود یافت
ن شده آ در هنر داستان نیز این امر موجب فردي نویسندگان ایران حاکم است که _جمعی

روح را  عرانه و خشک و بیرسی نیز نتواند فضا و زبان ناشاي پا هاي برجسته که رمان است
ي جنبش پسامینی مالیسم در  ین دلیل زادنگاه و پیشنهاد دهندهبپذیرد. شعر پارسی به هم

  جهان شعر و شعر جهان است. 

 عوامل ایجاد شعر کوتاه: 2_1_1

 ي شغلهم _4 جمعی احساس و ذوق دگرگونی _3شتاب  و سرعت _2بینی  جهان دگرگونی_1
  .خارج از اثرپذیري _6 شکنی سنت _5 فراوان سرگرمی و اندك وقت زیاد،

 ي مجموعه در ویژه به فارسی، منثور شعر پیشگامان از نیما، کوتاه شعرهاي فارسی، ادبیات در
 شعر آغازگر را او تا شد سبب است، ژاپنی هایکوهاي از متأثر حدودي تا که »اوال ماخ« شعر

 یداهللا شاملو، احمد سپهري، سهراب چون شاعرانی توسط بعدها که مبنامی فارسی کوتاه
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 شکل و شد دنبال... و نوذري سیروس اوجی، منصور زهري، محمد جاللی، بیژن آزاد،. م ی،رؤیای
  )84_55 : 1389(کیانی و میرقادري، .گرفت خود به امروزي

  هاي شعر کوتاه: ویژگی 2_1_2
 از موجز تعریفی خود این واژگان کمترین در است عانیم بیشترین گنجاندن ایجاز: ایجاز،_1

 آن به نیـل و پیچیده بس فرآیندي ایجاز تعریف، این بیرونی سادگی برخالف اما است ایجاز
   .)1394:80 محمدخواه، و طایفی( .»است دشوار بس

 بـه کـه زبانی است فرایندهاي از کوتاه شعر در فعل محدود فعل: کاربرد محدود کاربرد_2
 نـوع ایـن حتـی و رسـد مـی فعل محسوس حذف به آن کار گاه و دارد ربط ایجاز ویژگی
 ترین اساسی حذف به که يا سندهینو و شاعر« .کند می پیدا زبانی شگرد ي جنبه اخیر، حذف
 اهداف تردید بی ورزد، می مبادرت فعـل یعنـی زبـانی سـاختار یـک و جمله یک رکن

 نظر منظور را موسیقی بستر در زبان دادن انیجر و  ایجـاز به دنرسی مثل شناختی، زیبایی
  .)1379:80 علیپور،( .»دارد

 را امر این تواند می ذهنی ي ضربه و اسـت ضـروري کوتـاه، شعر در یافتگی انیپا القاي _3
 بودن کامل ي منزله به کوتاه شعر براي یافتگی پایان القـاي چند هر دیگر عبارت به. کند تشدید

 وصف، این با. برود پیش ذهنی ي ضـربه زدن بـدون کـار ایـن دارد امکـان اسـت، آن
 دارند بنا که شاعرانی فقط و نیسـت کوتاه شعر ذات جزء ذهنی، ي ضربه زدن خصوصیت
(نصیري، رشیدي،  دهند. می نشان تمایـل بدان باشند، داشته مشخص یافتگی پایان با شعرهایی
 .)112_87: 1399فوالدي، 

 خاص هـاي مصـداق و تصـویر از اسـتفاده بـه است ممکن دیگري قالب هر مانند شعرکوتاه _4
 کار این به بیشـتري نیـاز بسا چه دفعی، اثرگذاري براي و بپردازد استعاره و تشبیه یعنی آن،

 را تصویر یا است تصـویر از برسـاخته فقـط کوتاه شعر بگوییم که است این مسئله. باشد داشته
 در که چنان صرف، تصـویر با کوتاه شعر تعریف پیوند زدن تردید بی ندانیم؟ آن ماهیت جزء

  .)17_9: 1373 وارن، و ولـک( .شعر دیگر نوع هر مانند بینیم، می ها طرح و ها هایکوواره
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 موسیقایی سطح بردن باال و بیرونی فرم ارتقاي قافیه، از آوردن ) کاربرد محدود قافیه: هـدف5
 قافیـه کنـد و می استفاده موسیقی انواع از شعر بیشتر اثرگذاري خـاطر بـه شاعر. است شعر
 موسیقی« سازي جایگزین با را وزن اساس که شاملو حتی ...شود  می تلقـی آن از جزئـی هـم

 عروضی وزن نوعی کاربرد جز مفهومی »درونی موسیقی« از«ریخت  هم به شعرش در »درونی
  .)1389:271 کـدکنی، شفیعی( .»نداشت ذهن در هجاها هشکا یـا افـزایش با

 از یکی بگوییم باید شویم، قائل ممیزي دیگر اشعار و کوتـاه شـعر میـان بخـواهیم اگـر«_6
 در طبیعت از تر زنده کوتاه شعر در طبیعت که چرا است، طبیعـت بـه گرایش تمایز، موارد این

 نیـز آن بـا شـاعر برخورد لذا دارد، وجود کمتري وازپر فرصت  کوتاه شعر در. است دیگر اشعار
  .)43: 1387 جعفري،( .»اسـت تـر زنـده و گویـاتر

  هاي مطرح شعر کوتاه: جریان 2_1_3
بنـدي  دسـته کلی ي دسته سه در معموالً بیرونی ساختار و فرم نظر از شعر معاصر، ادبیات در
  .دسـپی شعر_3 نیمایی شعر_2 عروضی شعر_1: شود می

 این. کنند می بندي طبقه دسته، سه همین زیر در هم را شـعرکوتاه هـاي گونـه پژوهشـگران
 کیفیت بنیان بر تنها و ندارد شعر هاي مشخصه دیگر یا اندازه حجم و به توجهی بندي دسته
   )31- 9: 1394، باقري فارسانی جبري و( .است استوار عروضی وزن

بندي  دسته تقسیم مال ایران را به پنج شعر مینی ،1400در کتاب جنبش ادبی آرش آذرپیک 
  کند: می

و... را ، شعرك ب، موج سوم، طرح، هایکو، ترانکهاي شبیه موج نا که جریان مال: مینی پیشا
نویسی ایران  مال با آن تحولی در مینی زمان همو  مدرن بعد از ظهور پست اما گیرد در بر می

  سه شاخه تقسیم کرد. توان آن را نیز به پیش آمد که می

د نظر بانی ژانریک مز_ودن قالب را بدون هیچ کشف بیانیکه فقط کوتاه ب مال: فان مینی
سپکو، چامک، هساشعر و... را در بر فیک از جمله پریسکه،  هاي هاي زرد و مانیفست قالب دارد،

  .هستند شعر مندان عالقههایی براي شاعرنما کردن خوانندگان و  نسخه و گیرد می
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هاي ایرانی را نیز  دارد ظرفیت مالیسم مینییان که به نوعی ریشه در پیشااین جر نما: مال مینی
و جریان فرانو _1شود:  به دو دسته تقسیم می ته است وپذیرف مالیسم مینیبراي درونی کردن 

 راننگا ساده _2. ریکلماتور بسیط نامیدوان کات را می که فرانو کاریکلماتور)آن (هاي  همانند
  .نام برد توان را می رسول یونان و ... سیروس نوذري، گروس عبدالملکیان، شمس لنگرودي،

این باور که  بنا برتغزلی  مالیسم مینییا  مالیسم مینیپسا مال تغزلی: مال یا مینی مینی پسا
 برروایتی که بتواند  ایت و خردهرو ست و هر کالن ، زیست اشراقیزمین ایرانیت تمدن روا بنیان

توان رسد و در غیر این صورت هر  و پایایی می این مایه و پایه زیست اشراق قرار گیرد به مانایی
کوم به نابودگی خواهد روایت مح خون نبودن با بنیانتی به علت هماندیشه، هنر، مسلک و ادبیا

 مالیسم مینیش در تمام آثاري که از ي مشرقی را بعد ثابت و الینفک سرایش و نگار عاطفه بود،
ي مشرقی توانست پذیراي  ي عاطفه و با حفظ و همراهی هموارهدانسته کردند  غرب تبعیت می

ا آن حد که بر مذاق و البته ت مالیسم مینیهاي مکتب  ها و بستاره ها و تمام گشایش تکنیک
کلمات را  هاي ایران حذف مالیست جنبش فرامینی .بودگی قرار گیرد، بوده است سیاق اشراق

همتی و  ن (ر.ك. مقدمه:طبیعی بود _2ضروري بودن _1: تابد برمیدر دو ساحت  تنها
  )96: 1400رشیدي، 

 تعداد کوتاه شعر براي مالکشان که سطرگرایانی_1 شود: دو گروه می شامل که :مال غیرمینی
 یگرایان ژاپنی _2. است. ..و نوخسروانی گانی، سه مانند سطري هفت یا پنج سه، مانند سطور

  .سرایان ریو سن و تانکاسرایان هایکوسرایان، دمانن

  ها: مال پیشامینی 4_1

است، » شعر ناب«این جا سخن از « دانند: می موج نابرف شعر آتشی را مع ناب: موج 4_1_1
 گره خوردنشانو چگونگی » ها حس«شعري از  نشیند. که حشو را به غیبت می انی فشردهدر بی

طبیعت نیز چنان با خیال و حس  جا، عناصر اما در این؛ دها که عناصر طبیعت باش با نشانه
شاعران این گروه  .)428: 1355(آتشی،  .»از کالم دشوار است بازشناختشانمیزند که آ می

هاي فکري  اطبانی بیشتر داشته باشند. ویژگیمخ ترند تا بیانی ساده در موج نومدعی تداوم 
 به عنصر اندیشه، معنی و محتوا، توجهی کم ایی،گرتعهدگریزي و فرد از: عبارتند موج نابشعر 
یري از زبان گ بهره تصویرگرایی، کید بر تقطیع ویژهتأ گرایی، گریز از وزن و گرایش به نثر، اقلیم
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، ژگان بومیکاربرد زیاد وا عاطفی، پیچیده و مبهم، توجه به فرم و شکل بیان، ایجاز،
 .)225_203: 1392(یاري و جوکار، ...و میزيآ یی، هنجارگریزي در نحو زبان و حسزدا آشنایی

هاست و پیوستن به رستگاري و ادراك شاعرش جهانی  شعر شاعران موج ناب گله از زشتی
است که گاه  سرزمینشچه شعرش بیانگر فرهنگ غنی است که اقلیمی نیندیشد اگر 

آن را  منشأکه  بدون اینکنند،  ي عمرش را به خواننده منعکس می ترین مرحله خصوصی
 چاپ 13پور نقل شده توسط باباچاهی، ي کیهان، یارمحمد اسد ك روزنامه(ر. بخواهند بدانند.

  )43 :1389دوم، 
له در مورد شعر موج ناب در فرامرز سلیمانی پس از انتشار دو مقا سوم: موج 4_1_2

، »نوموج «تجربیات ي  را در بستر تحوالت شعري و ادامه اي با فصل گرگان موج سوم هبمصاح
گونه معرفی  این جریان را این و دهد میشعر ناب قرار یا همان » ابموج ن«و » شعر حجم«

(شاعران موج سوم)  و برداشت و شعر ایجاز استها، شعر  شعر موج سوم شعر لحظه« کند: می
: 1389سلیمانی، نقل در باباچاهی، ( »هایند. ي کوتاه میان لحظه ی فاصلهها یا حت شاعران لحظه

گوید:  می چنین همداند. (همان)  می »مرگ«و  »عشق«ار موج سومی را و دو مفهوم اشع )430
مان توان میراث رباعی دانست، با همان ساخت ه شعر (شعر ایجاز موج سوم) را میاین گون«

اي باشد...  تواند میراث شعر مدیترانه تر می یا در نگاهی گسترده کاملی که در شکل و بیان دارد
ویر، ها به عنوان واحد تص گرایی و تکیه بر واژه واژه هاي موج سوم: مؤلفه .)432_431(همان:

گذار در پایان هر هاي قوي و تأثیر نگعروضی اما ریتمیک... درزبان ساده و غیرصمیمی، غیر
(آزادبخت،  و... ي شکست و ناامیدي ي روحیه از توضیح و توصیف و تفسیر، غلبه مصراع، پرهیز

1396 :41(  

 کـه هسـت ظریفـی ي نکتـه معموالً طرح در. است کوتاه شعر از اي گونه طرح طرح: 4_1_3
 کوتـاه، شـعر ي گونـه ایـن نامیدن طرح. کند می جبران را شعر سادگی و کوتاهی آن، کشـف

 این شاعران که بنماید چنین شاید دیگر سوي از و دارد آن بودن تصویرگرا به سـویی اشاره از
طـرح  و نـویس پـیش مانند را آن بلکه نشناخته کامل شعر یک عنوان به را خود رکا گونـه آثار،

اي طرح و هایکو  تفاوت ریشه .)31_9: 1394،(جبري و باقري .اند دانسته بلندتر اثر یک ي اولیه
در طرح  »ذینی«یا به عبارت دیگر عینی _و رئال در هایکو و ایماژِ ذهنیدر اصالت ایماژ عینی 

براي  .دهد میکوتاه، طرح شاعرانه را سامان  ي گونه ج این دو در یک ایماژ روایتااست و امتز
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گونه داشت، این یعنی  آمیز و تغزل توان تصورات متفکرانه، تخیل سرایش طرح پیشاپیش می
بنیان جدا و متمایز  چیزي که آن را از تصورات علمی هایکو یعنی عکس فوري و هنري واژه

  )74: 1397، آذرپیک، سازد. (ر.ك. مقدمه می

 کـاربرد دوبیتـی براي گاهی و رباعی نامیدن براي گذشته در ترانه، اصطالح ترانک: 4_1_4
 نام »ترانک« و رود می کار به آوازي شعرهاي از اي گونه معناي در بیشتر امروزه. اسـت داشـته

 چنین را ترانک اي مقاله در فلکی. است معاصر کوتاه شعر نوعی براي فلکی پیشنهادي محمود
 کـه اسـت کـاملی شـعر ترین کوتاه نامم،    می ترانک من که را چه آن: «کرده استمعرفـی 
 مانند نه و است واحد تصویري تنها شعرك، مانند نه که دارد، مشخصی و معناي سـاخت
  .)1378:244 فلکی،( .»تصویر  بی و است طبیعت تنها دیدار هایکو،

 کـه دانسـت قالبـی آن، بندهـاي تعـداد بـه توجـه بـا را هارپـارهچ تـوان می شعرك: 4_1_5
 بند نُه تـا دو بیـن کودکانـه، رایـج شـعرهاي در چهارپـاره بندهـاي تعـداد. محدودیـت نـدارد

 ولی شـود می نیز ایـن از بیشـتر بندهـا تعـداد هـا منظومه از بعضـی در حتـی .اسـت
 قـدره چ هر چنین هم. دارنـد بنـد شـش تا سـه کـه اسـت هاییشـعر در بیشـترین فراوانـی

 و شـود می کمتـر بندهـا تعـداد آیـد، می خردسـال یـا کـودك سـمت به مخاطب شـعرها
 و ایجازگرایـی _1ها  شعرك ترویج و معرفی از هدف .شـوند می موجزتـر و تـر شـعرها کوتاه

. (علوي چهارپـاره قالـب بـه بخشـی توسعه _3 شـیبخ تنوع _2مخاطبـان  ي ذائقـه بـه توجـه
  )95_1396:94فرد، 

  ها مال مینی فان 5_1

ي کوچک  از فارسی میانه و به معناي جرقه اي کهن و ایرانی پریسکه واژه پریسکه: 5_1_1
ا ه متشکل از دو یا سه یعلیرضا بهرهی گذاشته است. پریسک آتش است. بنیان شعر پریسکه را

هاي شعر پریسکه را  تواند در صورتی که تمامی ویژگی شاعر می و صراع) بودهچهار فصل (م
تواند سپید و نیمایی یا موزون و مقفی  ر بگوید. پریسکه میرعایت نماید در یک فصل هم شع

  )431_430: 1397ساکی، ( ها اعمال نشود. که تساوي عروضی در فصل  باشد به شرط آن
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ي  شاخصه ترین مهماز  گوید در مورد سپکو چنین میتی کرفکوهی رضا نعم سپکو: 5_1_2
 ه بودنتوجمورد  بر اساس که باشد شعر سپکو محدود ساختن شعر کوتاه به هفت سطر می

اي نباید تکرار  ایده و آرمان ایرانیان تبیین شده است. در سپکو هیچ واژه ،عدد هفت در فرهنگ
در سطر آخر باز مورد تأکید شاعر  و شود شعر که در سطر اول نوشته می ي کلیدواژهگردد مگر 

هاي غیرایرانی خودداري  گردد. در سپکو شاعر از به کار بردن واژه گیرد و تکرار می قرار می
  .همان)( باشد و نیز رسیدن به فعل و... نماید. میزان و معیار هر سطر بر مبناي ایجاز می می
اي شعر کوتاه خود برگزیده است. اي بر چامک عنوانی است که علیرضا پنجهچامک:  5_1_3

ر ادبیات کالسیک است که هاي کوتاه فارسی د چامک برآمده از دل فرم شعر« گوید: او می
ها  ها و رباعی ها، جمالت قصار، دوبیتی ، کنایهها المثل ضربها را در  توان سراغ آن می عموماً
از  ؛ ودنافت کاملی اتفاق میشود و شعرها با ایجاز  کلمه رعایت میدر چامک اقتصاد  ..گرفت.

 شده هیتعبهاي  توان با اشاره هاست، می اي از اشاره زبان مجموعه ي سوسور، جایی که به گفته نآ
خوانی و گسترش شعر در ذهن مخاطب فراهم آورد. چامک در در چامک امکانی را براي سپید

سعی در ایجاد درنگ و  چنین همکشد و  مخاطب را به چالش میکند،  اختیار می نوع بیانی که
  .)434: 1397ساکی، ( .»از سویی در دسترس مخاطب است و تأمل در ذهن مخاطب دارد

 شعر پیشین هاي نمونه برخالف که است کوتاه شعر از نو اي گونه نام: شعر هسا 5_1_4 
 جریانات و ژاپنی هایکوي تأثیر تحت ،محلی شعر گونه این. ندارد چنـدانی ي پیشینه محلی،

 و گیالن( ایران شمالی مناطق در خورشیدي هفتاد ي از دهه روزگـار، ایـن نفکريروش
 توان می را هساشعر و است اکنون معناي به گیلکی در »هسـا. «است یافته رواج) مازندران

  .)31_9: 1394(جبري و باقري،  .کرد ترجمه »اکنون شعر«

  نما مال مینی 6_1

 با که است موجز و یخط کی و طنزآمیز نثر، به رتیعبا : کاریکلماتورکاریکلماتور 6_1_1
 چندمعنایی از جستن سود با و دستی  دم و روزمره بدیهیات از استفاده و اندیشی نازك نوعی
 غافـلگیـري نـوع. کنـد غافـلگیـر را مخاطـب کند می سعی دیگر هاي زبانی  بازي یا ها واژه

  :مانند .است متفاوت شعر بـا غافلگیري کاریکلمـاتور



                                 80                                      1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدهم  پاییز خسار زبان ر /  ...یفرهنگ انیم گفتمان«

 

  .)60: 1384 شاپور،( .کشد می ته پرنده سرایی نغمه درخت، از گربه رفتن باال با زمان هم 

 که »فرانو« نام به است اي گونه امروز، شعر در سرایی کوتاه هاي گونه از یکی فرانو: 6_1_2
 است، قائل آن براي يا نهیشیپ که جا آن از یا ابداع را آن معاصر، شاعران از اکسـیر، اکبـر

 سـادگی کوتـاهی، را فرانو شعر اصلی ویژگی پرداز نظریه و شاعر این .داند می خـود کشـف
 اعجاز به و است کوتاه فرانو شعر«: گوید می و خواند می آن انسانی هاي سوژه و نهان طنـز بیـان،
 ظرفیـت از داده، شـعر بـه ورود امکان بازار و کوچه حقیر هاي واژه تمام به است، معتقد ایجـاز

 و نثـري نحو اي، محاوره لحن خاطر به واقع در اما »...است برخوردار فارسی طنز ظرافت و
 .است شبیه کاریکلماتور به بسیار ایشان سخن اصطالحات، و هـا کلمـه بـا سـطحی هـاي بـازي

توان بسط  شناسیک می ضمن آن که فرانو را از لحاظ کنش .)31_9: 1394 باقري، و (جبري
توان گفت فرانو  مالیسم ایران دانست. و می ي شعر پسامینی زبان کاریکلماتور در حیطه_افض

  کاریکلماتور بسیط است.

 اما زیبا بسیار انتزاعی ایماژهاي با بیانی، موجز اشعار با هستند شاعرانی :ساده نگاران 6_1_3
 فقط ،اند نکرده هارائ جدیدي شعري اجراي ي شیوه و شعري ي شناسانه هستی نگرش نوع فاقد
 هاي ورزي زبان علیه مثال عنوان به ،اند داشته ادبی هاي مؤلفه برخی به سلبی نگاه یک

 ها آن که اند برداشته مخالفت علم ها نیمایی آثار در پردازي منظومه و نویسی طویل و فرمالیستی
 را آن که اي ویژگی تنها ایجابی ساحت در اما است کرده شعري ي شاخصه یک به تبدیل را

 و است شده تکرار ایران شعر در مکرراً بارها که است اي مؤلفه اند داده قرار آثارشان ي شاخصه
  .نیست آثار این بودن ممتنع و سهل جز چیزي آن

  تغزلی) مالیسم مینی( مالیسم مینیپسا 7_1 

 جهان ادبی ژانر آزادترین و عریانیسم فراساختارگرایی مکتب ادبی ژانرواژانه  :واژانه 7_1_1
 هاي نظریه از و شناسانه جامعه و انسانی نگاهی حاصل که کلمه_انسان تئوري بر اساس که است

 در واژانه. شد می شناخته عریانک نام با پیدایش آغاز در و شده ابداع است مکتب این مطرح
 آن ي زیرمجموعه ژانرهاي و داستان در واژه،_شعر به تبدیل آن ي زیرمجموعه ژانرهاي و شعر

 به تبدیل آن ي زیرمجموعه ژانرهاي و نویسی فرامتن ي حیطه در و واژه_داستان به تبدیل
  )28: 1400(ر.ك مقدمه، هاشمی، .شود می واژه_متن
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 به تقید و دستورمداري محوري، جمله بدون توانسته که است جهان ادبیات در ژانر تنها واژانه
 هیچ واژانه. کند محتوا تولید فرد منحصربه هاي فرم و ساختارها با جهان در زبانی دستور هیچ
 در اي واژانه هر ساختار و فرم و ندارد جهان در گویشی و زبان هیچ به وابستگی و خاص ربط

 در واژانه جز قالبی و سبک ژانر، هیچ و کرد نخواهد تغییر هرگز زبانی هر به ترجمه صورت
 فراساختاري ژانر در .همان)( .داشت نخواهد و ندارد نداشته، را ویژگی این جهان ادبیات تاریخ
 خودافزایی عین در افزایی هم محور با بلکه نیستیم رو روبه جانشینی و نشینی هم محور با واژانه،

 در کلمات شدن نشین هم واژانه، در ترتیب بدین. هستیم رو روبه افزایی هم عین در افزایی خود و
 و دارند را خود به مختص مکان افقی و عمودي ايمحوره در کلمات. افتد نمی اتفاق هم کنار
 انتقال یکدیگر با کلمات افزاي هم ارتباط در بلکه شود نمی منتقل کلمات نشینی هم در معنا
 ساختار در زیرا است شده تغییر و استحاله دچار کلمات بین در ارتباط ماهیت واقع در. دیاب می
 مبناي بر ارتباط ماهیت واژانه در و است استوار اجزا ترکیب بر اساس رابطه ماهیت ،نشینی هم
 در معنا سوسور، نشینی هم ي قاعده برخالف بنابراین؛ گرفته قرار کلمات خودافزایی و افزایی هم

 جایگشت و افزایی هم ارتباط اثر در بلکه شود نمی منتقل کلمات سایر با نشینی هم و ترکیب
ي سوم،  مقدمهر.ك. ( .دیاب می انتقال کدیگری با مناسب موقعیت و زمان و مکان در کلمات

  .)150: 1400هاشمی،

+ مفعول+ فاعل یا/  فاعل+ مسند+ فاعل( ساختار با واژانه جمله، دستوري ساختار به توجه با
 با باشند شده پرتاب ،شده فیتعر ساختارهاي این در که آن بی کلمات. نیست رو روبه) فعل

 نقش جایگاه، آن در که اند آورده وجود به فراساختاري لهجم و زبان دستور ساختار از فراروي
 خودافزا_افزا هم ارتباط یک در و است نشده تعریف پیشاپیش ها آن ارتباط و کلمات دستوري

 واژانه در ساختار بلکه ندارد وجود نیز عمودي و افقی ساختار واژانه در .کنند می منتقل را معنا
 کلمات ارتباط افزا هم ساختار در. است افزا هم ساختار یک عمودي و افقی ساختارهاي از فراتر

 ها آن جایگاهبه  توجه با کلمات جایگاه و ارتباط بل. گیرد نمی شکل دستوري نقش به توجه با
. است کرده دریافت آن درك محض به نویسنده که است حسی و عاطفه در و طبیعت در

  .(همان)

 حق کلماتی فقط آن در که است زبان دستور از زدایی آشنایی نوعی :پدیدار شعر 7_1_2
 یا ذهنی اي پدیده هستی در یعنی باشند پدیدار_کلمه که دارند معنا تولید براي افزایی هم
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 ي کلمه هر آوردن از دارد امکان که جا آن تا بنابراین باشند؛ داده انعکاس و کرده کشف را عینی
 بیانی با بخواهیم گر .هاست اسم و افعال دوش رب پدیدار_کلمه خلق. گیرد می فاصله زبانی درون

 آن، در که است شعر اي گونه بگوییم باید کنیم معرفی را سرایش نوین ي شیوه این هوسرلی
 با واسطه بی ارتباط اوج در اند هستی به نسبت انسانی جهان کشف که زبان پدیدارهاي_کلمه
 زبانیِ درون و نامستقل واژگان تمام دارد امکان که جا آن تا زبانی و عینی_ذهنی هاي جهان
 دوش بر دستوري هاي چارچوبه در را کلمات پیوند مسئولیت فقط و فقط که را صرف

 هر زبانی سازي مقوله برآیند که کلماتی یعنی کشف کلمات تا گذارند می اپوخه در کشند، می
 و عریانیت به شعري جهان در زبان  زبانیت در را خود اند، هستی کشف و درك براي ملت

 نمودي را خویش ماهیتی_مفهومی_معنایی متغیر و ثابت عمیق ابعاد و برسانند آشکارگی
  .)114: 1400ر.ك. مقدمه، همتی و رشیدي،( .بخشند دیگرگون

 کند، حرکت افعال و ها اسم با /در فقط ممکن حد تا که دهد می دستور زبان دستورِ به ژانر این
 دستوري درون جهانِ از غیر هویتی هیچ ذاتاً که کلماتی به بستگی دل و وابستگی هرگونه بدون

 به براي و کرده استخراج زبان دستور از را نامتعارف و متفاوت ي چهره پدیدار شعر .ندارند
 هویت که شناسی زبان و معناشناختی هاي نحله از برخی معمول تعاریف کشیدن چالش

 آن در طبیعی هاي تفاوت و روابط و دستوري_بانیز جهان به معطوف تنها را کلمات معنامنديِ
 ي وهله در نظریه، این درآمدن کنش به براي .بخشد می ادبی_عینی نمود کنند، می معرفی
 تا شود می گذاشته اپوخه در شوند می نامیده ربط حروف که زبانی درون واژگان تمام نخست
 ما متنی_ذهنی جهان در پیش از بیش ها فعل و ها اسم یعنی راستین پدیدارهاي_کلمه اصالت
 جا بدان تا بعد مراحل در بتواند که کند می جزم را خود عزم پدیدارنویس سپس و شوند عریان

 محورهاي ي چهره دادن تغییر براي نیز دستورمندي ي اضافه هیچ از است ممکن که
 دهاستفا کلمات افزایی هم بسیط محور به پیش از بیش نزدیکی و جانشینی_نشینی هم

  .(ر.ك. مقدمه: همان).نکند

 ي محورانه دال صرفاً هاي بستاره از که است زبان شعر از متفاوت اي گونه شعر زبانه: 7_1_3
 شناختیِ زیبایی هاي و بازي هنري دستامدهاي از هرگز که آن بدون کند، می فراروي نحله آن

 که نشست تعریف به چنین انتو می را زبانه شعر رو این از بکند، دل زبان شعرِ فرد منحصربه
 هاي نگره انسان درونیِ_برون و برونی_درون هاي جهان به گر فراارجاع زبانیِ_درون شعر
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 پیوند خود بسیط حرکت در را آدمی اندیشگانیِ و... تغزلی، شهودي، فانتزیک، اکسپرسیون،
 .)41: 1400هاشمی، (ر. ك. مقدمه،  .رئال گون و هزاران هستیِ به منتقدانه هاي نگره به زند می
 به جهان شعر و شعر جهان انسداديِ_انجمادي_اعتقادي پیشینیِ تفکرات تمام شیوه این در

 اما اصیل گاه نقطه به رسیدن براي اجتهادي-پیشنهادي-انتقادي اي نگره در کوتاه شعر ویژه
 قراردادي و اانسدادگر مرزهاي تمام گون بدین و ریزد؛ می هم در هنرمندانه افزایی، هم پسینیِ
 و عین و ذهن که شد خواهد برداشته چنان آن متنی-درون و عینی-برون ذهنی،-درون جهانِ
 شعر نویسی، عریانک ساحت در چه اگر شد؛ خواهند شناور هم در افزایانه هم شدنی در متن
 داشت، خواهد چیرگی گرایانه دال ساحت گاه یافت، خواهد زایش نگاري کوتاهه کالبد در زبانه
 ساحت که آن بی صدالبته و البته گرایانه، مدلول عینیِ و ذهنی گون گونه ساحات گاه
 ساحت در یا شود گر خودارجاع و محورانه دال زبانی به مبدل زبانه شعر ي گرایانه دال

 ما شعر شعریت که کند غلبه اثر عینی_برون ي جنبه چنان آن گاه زبانه شعر گرایانگی مدلول
 فوق هاي گفته با و شود مدرن هایکوي نگارِ لحظه تک و بنیان عکس جهان تسلیم دربست
 جهان تسلیم ما شعر که گردد غالب چنان آن نباید نیز اثر ذهنیِ_درون جهانِ که است پرواضح

. شود مختلف هاي ها و تئولوژي ایدئولوژي  رسمی تریبون انحصاراً یا گردد طرح ي سابژکتیویته
 مصنوع شعرهاي گریز عاطفه و ستیز تغزل ي دامچاله در را آن نباید زنی اثر گريِ کوتاهه ي جنبه
  )42همان:( .بیندازد مالیستی مینی

 ي نگره ي پایه بر و دارد محورانه متن زیستی ادبی ي گونه این شعر دال: 7_1_4
 و ارکان تمام آن در که رسد می کاراکترشدگی- کلمه ي مقوله  به گر فراارجاع گراییِ زبان درون

 تخیل از نوین اي گونه و یابند می پرسونایی هویتی آنیمیستی، کامالً اي نگره با زبان جزايا
 نیست، کلمات با بازي پسامدرنیسم زبان مکتب همانند دال شعر. کنند می عرضه را شاعرانه

 سومی جنس و چیز همه بیان براي) دستوري-زبانی ارکان تمام( کلمات شدن بازیگر بلکه
 چاپ سوم جنس کتاب در آن بلند هاينمونه که است محوربیان و محوربانز شعر از دیگر
  .شده

 گرفته شکل کلمه وجود به عریانیسم آنیمیستیِ نگرگاه بنیان بر ژانر این :دال شعر ي فلسفه
  :است زیر هاي ویژگی داراي و
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  .هستند بخش زندگی و زنده کامالً وجودهایی یعنی دارند جان کلمات آن در) 1

 کار به متن در کلمات خود وجود و کلمات خود مورد در جاندارپنداري و تشخیص هاي رایهآ) 2
 عنوان به کلمات وجود و زبان ارکان خود وقتی .)115: 1400ر.ك. مقدمه: مسیح، ( .رود می
 نوین و سابقه بی تشخیص نوعی شوند می تشخیص ي آرایه داراي متن در زنده موجود یک

  .نامید »بسیط تشخیص« ي آرایه توان می ار آن که گیرد می شکل

 حتی و شده کنشگر و زنده کاراکترهایی به مبدل کلمات بسیط، تشخیص ي آرایه در) 4
  .گردند تبدیل تحلیلگر کاراکترهایی به و یابند تعالی کنشگر کاراکترِ فضاي در توانند می

. است ادبی ي نحله دو این یاندیشگان زادگاه از ناشی زبان شعر با دال شعر بنیادین تفاوت) 5
 معنا فقدان و کلمات بودن ماتریال به پسامدرنیستی، گراي نسبی اومانیسمِ یاننب بر زبان شعر

 اجتماعی بازي هر در متفاوت روابط طریق از زبانی هاي بازي بستر بر که دارد باور ها آن در
 در فراساختارگرا شناسیِ زبان مکتب اما ...و شد خواهد حمل آن بر نسبی معناي نوعی

 خود، گراي عمیق معناشناسیِ ي نحله بر بنا و است مخالف تفکر این با بنیان از عریانیسم
 اصالً و داند می متغیر نامحدود و ثابت محدود معانیِ افزاي هم ساحت دو داراي را کلمات

 با و است؛ شده یزبان بازي تئوري به منجر که برتابد را کلمات پنداري محض ماتریالِ تواند نمی
 کلمات شدن کاراکتر نهایتاً و بسیط تشخیص بودن، جاندار به کلمات، دانستنِ زنده به عنایت

  ).116: 1400(ر.ك. مقدمه، مسیح،  .رسد می

 زندگی در ابزارها تمام شد اشارت که گونه همان نگرگاه این در تغزلی: مالیسم مینی 7_1_5
 ي مقوله دو اساس بر ذهنی جهان در ها باورداشت و اجتماعی-فردي زندگی در روابط عینی،

  .داشتن ضرورت .2، بودن . طبیعی1 :یعنی گیرند می قرار بازیابی و ارزیابی مورد بنیادین
- درون( زندگی در چه آن تمام حذف براي پیرایگی بی و گرایی ساده تغزلی، مالیسم مینی در

 ضروري؛ نه و است طبیعی نه که شود می پیشنهاد ما اجتماعی-فردي و) درونی- برون برونی،
 آشکار ما بر که چنان آن هستی در /بر ما) زیستن از برخاسته نگرگاه( نگَرزي ي شیوه بنابراین

 نه گیرد می شکل جانبه همه توجه اساسبر که بود خواهد شناور ي مراقبه از اي گونه شود می
 جهان برابر در است شدن متسلی عدم براي جانبه همه توجه این. گرایانه صنعت تمرکز

 جهان نئولیبرالیستی هاي مدگرایی و فشن انحطاطیِ-افراطی و محض فرمالیستی
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 ثابت بعد شیوه این در .)97-96: 1400و رشیدي، یهمت (ر. ك. مقدمه، .ساالري سرمایه
 بلکه افراطی حذف اساس بر نه که- پیرایگی بی و سادگی اوج در ما شناختی زیبایی ي عاطفه
 پیش ممکن شکل ترین طبیعی در زندگی و باشد نداشته تواند می حضور چه آن طبیعی هضم
 در ما گراي تنوع روان که آن براي بود، خواهد طبیعی کامالً شناسی زیبایی نوعی مولد -رود

 با .نگیرد قرار مدلینگ سوز زیبایی جهان هاي رسانه ي بازیچه شود می اقناع که این حین و عین
 توان می کلی ي حیطه سه در را اجتماعی_فردي هاي ارتباط تمام شرقی_تغزلی رویکرد همین
 شعر .شدگی(همان) یکی. 3 نزدیک هاي ارتباط. 2 دار فاصله هاي ارتباط. 1 یعنی کرد تعریف
 هم یشدگ تمام خود در و بودن موجز کوتاهی، سادگی، حین و عین در تغزلی مال مینی

 غیرطبیعی رویکرد گون هر از پرهیز با و مدار روایت هم یرگرا،تصو هم باشد، محور ایده تواند می
 ي بافته خویش در زلف اثر، مکانیکی سالخی مخل، ایجاز محتوا، و فرم کردن پیچیده همانند

 و شرقی ي عاطفه گون فواره و ریز درون هاي فوران ترین عاشقانه به زند می گره دانشورانه را متن
 ساحات ي چاله دام در هرگز را شعر شعریت بودگی طبیعی اصل بنابر که شاعر طبیعی کامالً

  )90همان:( .کرد نخواهد قربانی مانتال سانتی

  : باژك شعر 7_1_6
 پدیدارها و رخدادها تمام فیزیکال فضاي کردن وارون در سوي یک از آن دگرنگري که فضایی

 به یعنی دهد می رخ جامعه و هستی در /از انسانی پندارهاي پیش ي همه از زدایی آشنایی براي
 این و کند می پیاده مسافر از را اتوبوس ،نویس باژك شاعرِ ،اتوبوس از آمدن پایین جاي

 صددرصد که این با خوانشگر زیرا گرایانه نسبی دارد نه گرایانه عمیق ساحتی زدایی آشنایی
 امر این متوجه الًکام حال همان در اما کند می درك خود ذهن در را ایماژ این ي وارونه فضاي
 ي همواره همراهی و حفظ با یعنی نیست؛ اتوبوس در دیگر مسافر روایت این در که است

 هنري التذاد نیز باژك شعر انتزاعی فضاي ي نگرانه وارون هاي بازي از واقعی اتفاق از آگاهی
 زدایی ناییآش مثالً متعین مفاهیم و کلمات از باژیکال زدایی آشنایی دیگر ساحتی در .برد می

 با ساعت نیم و ابدیت به رسیدن بین نگار باژك شاعر که شعري در ابدیت ي کلمه از  وارونه
 بودن معشوقه با ساعت نیم همان در مطلق جاودانگی گوید می یقین با کامالً رقصیدن معشوقه

 داد یشنهادپ توان می ادبی ي گونه این در نیز دیگر هایی زودگذر. شیوه کامالً ابدیت و است بوده
 که کبوتري بال بر ننوشته/ که را اي نامه نیامده/ دنیا به که مردي« مثالً است سوار افعال بر که
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 /نامه خواندن از شدیداً اما /اي رفته دنیا از که تویی براي فرستد می /پرنده نه و است بر نامه نَه
  .)1400:122، رشیدي،یهمت مقدمه: (ر.ك. .»اي گرفته قرار تأثیر تحت

م باش/ زیر همان درختی که/ کمد دیواري شد/ و قراري که هرگز نیم ساعت پیش/ منتظر«
   آیمت/ حتی بدون خودم. ذاشت بگذاریم/ اما مطمئن باش/ می/ نگشرممان

انع فوران ي وارونه متمام این دنیا امامشهود است  کامالً زمانی در این باژك_نگی مکانیوارو
ر.ك. مقدمه: ( .»است نیفتادهن اتفاق معناستیزي نیز در آ ي و صبغه ي مشرقی نشده عاطفه
  .)1400:39تکیه، 

  ها مال غیرمینی 8_1

  سرایان ایران ژاپنی 8_1_1

جا که سکوت و  و از آن آمیزد درمیکه عمیقاً با سکوت هایکو نوعی شعر کوتاه است : هایکو
 نوع شعر را شعري دیداري توان به صراحت این می نگاه با هم پیوندي عمیق و ناگسستنی دارند

اي قوي و به صرف وقت و  ي هایکو به حافظه خواننده« ؛ ودانست نه شنیداري و خوانشی
ترین زمان ممکن و در شرایط  س به آن نیاز ندارد. او در کوتاهحوصله براي خواندن و تما

توان آن هاي بلند یابد که با شعراحساسی دست  هیک هایکو ب ي زمزمهتواند با  گوناگون می
 شاعران دلخواهامین برخی از مض )1388:290نوذري، ( ».برانگیختن را در جان آدمی ندارند

کوتاهی عمر، زن، پرندگان و جانوران دیگر، حشرات، درختان،  عبارتند از یژاپن يسراهایکو
ی اعم از شناسی ژاپن ثیر ذن بر زیباییاز این رو تأ و آفتاب و برف و باران و... ، ماهها کوه، ها گل

هاي معبد  باغبانی و فضاي سبز، به ویژه باغ آرایی، اشی، خطاطی تا مراسم چاي، گلنق شعر،
 هایکوي با که بنیادینی تفاوت شاخه این در )116: 1381سخایی، ( سنگ فرش مشهور است.

 وجود هستی و خود کلمه، به گونه غیرماتریال نگاه وجه هیچ به که است آن دارد وجود سنتی
 ما ي پنجگانه حواس از که هستند مشاهداتی برآیند کمال و تمام مدرن هایکوهاي. دندار

 شنود می بیند، می پنجگانه حواس با که را چه آن فقط و فقط مدرن هایکوسراي. خیزند برمی
 حس دوش بر مدرن هایکوي در قالب این سرایندگان غالب اصلی بار و دهد می انعکاس... و

 یکی دارد، صفت دو هایکو« اساتید نگاه .)73: 1397 آذرپیک،: دمهمق. ك. ر( .ست بینایی
 و نداریم یقین شاعر مقصود و معنا به ما که است وقتی اش ناتوانی توانایی. دیگري و ناتوانی
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 با تا دارد نیاز خواننده ي شاعرانه آزاد هواي و حال به دریافتش که است آن به اش توانایی
 یا شعري ي تجربه سیال آفرینش خواننده، زاديآ از ودمقص. کند همدلی شاعر زندگی
 .»بخشد می حیات شعر واژگان به خواننده. است هایکو مقصود که است یمشابه ي شاعرانه

 نوعی ي زاییده این و است کلمه بی شعر هایکو، شعر ترین کامل .)33: 1376 پاشایی،_شاملو(
 خوانش و سازد می غیرممکن را لماتک از گریز ،نوشتن کلمه یک یحت زیرا است وکسدپارا

: 1395 پورسیفی، اسماعیل و پورتوچائی کاس( .است سکوت ي زننده هم بر کلمه یک همان
928(.    

 شبیه ساختاري لحاظ از که است هجایی هفده ژاپنی شعر اي گونه ریو،  سن :ریو  سن 
 نیست برخوردار هایکو عمق از ریو سن ...شود می نوشته) سطر( خط سه در معموالً و هایکوست

 و ساده بسیار زبانی ریو سن در زبان .برد می بهره محاوره زبان از اغلب و ندارد نیز را آن قیود و
 برجسته آن در مستتر طنز صورت این غیر در چه .است محاوره و گفتار زبان هب متمایل
 نوعی زیادي حد تا ریو  سن ي شیوه ...شهود نه است توأم منطق با بیشتر ریو  سن. شد نخواهد

 ساکی،. (دارد جاي خودفریبی و شدن احساساتی و شکوه پشت و است زشت گرایی واقع
1397 :183-184(.  
هاي قدیمی و کالسیک ژاپنی است، از پنج خط تشکیل شده که این پنج  یکی از فرمتانکا: 

ول. یا جوابی است به قسمت ا خط داراي دو قسمت است. قسمت دوم با قسمت اول دارد
و دو خط دیگر انتزاعی و ذهنی. گاه نیز  سه خط اول تصویري طبیعی و عینی است معموالً

ي یکی از شاعران  ا بر عهده ده شده که سرودن هر کدام از قسمتتانکا توسط دو شاعر سرو
تانکا شعري سی و یک هجایی است اما هایکو هفده هجا دارد که فاقد وزن و قافیه  بوده است.

  .)است. (همان

  سطرگراها 8_1_2

 زبـان در سـطري سـه شـعر نوعی صورت به یتازگ به که است عنوانی گانی سه گانی: سه 
 فـرم بـا اسـت شعري گانی، سه: «اند کرده تعریف چنین را آن و است یافته کـاربرد فارسـی
 فوالدي،(»  »کوبشی« و »بسته« کلی -درونی فرم و »لختی سه« و »کوتاه«کلـی _بیرونـی
 به بودن، لختی سه و بودن کوتاه ویژگی دو گانی، سه بنیادین هاي ویژگی میان از )1393
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 را آن مکانیک فرم بنیاد یکدیگر، با و سازند می را گانی سه عددي و هندسی یتکم ترتیب،
 هارمونیک کیفیت ترتیب، به بودن کوبشی و بودن بسته ویژگی دو چنین هم .دهند می تشکیل

 فرم« بنیاد هم با و سازند می را گانی سه ي)سازانه ضرباهنگ( ریتمیک و) سازانه هماهنگ(
  )1397:197 ساکی،. (دهند می تشکیل را آن »ارگانیک

   نوخسروانی: 
به  ،دور دارد هاي گذشتهریشه در  و بوده یک قالب شعري سه سطري و خاص زبان فارسی

به سه خشتی معروف است. در   هاي استان خراسان ر ادبیات فولکلور کرمانجعنوان مثال د
ون یک قالب مستقل و بد م مهدي اخوان ثالث شناخته شده وادبیات معاصر، نوخسروانی با نا

و در آن اندیشه و تصاویر عینی در  بودهپایان نوخسروانی باز  معموالً محدودیت وزنی است. و
یر مورد نظر، به خواننده تصو بینی پیششعر همانند یک پازل ناتمام، براي  و شوند میهم ادغام 

  شاعر بیافریند.  ي اندیشه ي پایهتا تصویري نو بر  دهد میاختیار بیشتري 

  هان، ماه ماهان کجایی

  خورشید اینک برآید

     .)298: 1398(اخوان،  .برآیی تنها تو با او

  بحث و نظر: 9_1
و به  بوده پذیرنا زمان یک ضرورت اجتناب رجویی د عصر شتاب و تسلط تکنولوژي، صرفهدر 

جریان  ؛ وهاست وري هر چه بیشتر از فرصت یی در کالم راهی کوتاه براي بهرهجو تبع آن، صرفه
د اصلی زمین و موج مغرب مالیسم مینیخاستگاه  ».کم، زیاد است«ار آن که شع مالیسم مینی

و  طبیعی به موقعیت پاسخ مالیسم مینیها بوده است. نهضت  آن به نوعی جنبش فرمالیست
کید بر سادگی بیش از حد و توجه به نگاه تأ که ي زندگی انسان معاصر است ط پیچیدهشرای

ي  آمد و گاه زاده از روي تصادف پدید می  آثار این هنرمندان گاهی کامالً عینی و خشک بود.
ایی در ادبیات گر هر چند کمینه .)35: 1378جزینی،( هاي هندسی ساده و مکرر بود. شکل

ت لذا از تأثیرا هشد ادیب محسوب مینویسی مزیتی براي و موجز هاي بالغت بوده لفهؤایران از م
را  مالیستی هاي مینی یران نمود انواع جریانهاي غرب بر شعر ا مالیست فرهنگی مینی میان
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 ي . ابتدا ترجمهعد در ادبیات ایران شکل گرفته استبه ب دي هفتا که از دهه توان نام برد می
ي هایکو در شعر هاشد و انواع دفتر گرایی یوع ژاپناملو و ع.پاشایی سبب شهایکو توسط ش

گیري انواع اشعار  سبب شکل مالیسم مینیجنبش سپس نمود  ؛ وثیر استایران نمود این تأ
ي هفتاد  اواخر دههاما در ؛ ها و هستی بودنگاه عینی و خشک به تمام پدیدار با مالیستی مینی

نوع  مال بود زبانی در شعر مینیکه نوعی بدعت  در مکتب اصالت کلمه گیري ژانر واژانه با شکل
در « عاقو و در اند زبانیکه برخی بیانی و برخی  سرایی در ایران شکل گرفت دیگري از کوتاه

با استحاله دادن خویش به عنوان  مالیسم مینیخورشیدي،  ي هشتاد ایران به ویژه با آغاز دهه
ي شیران در بیشه در حال حرکت و نفس  ان گلهعصر موازي به سیک پارادایم اندیشگانی و 

ودجوش مشرقی ما رویکردي ي خ یشتر آثار معاصر تحت تأثیر عاطفهکشیدن است و حجم ب
 .»ي داستان و دیگر هنرها ي شعر و چه در حیطه نویسانه دارند. چه در حیطه شدیداً کوتاه

پس از سپري  مالیسم مینیتوان گفت  می ینبنابرا  ؛)1400:96دمه، همتی و رشیدي، ق(ر.ك. م
افزایی رسید و جنس سومی از  ر شعر ایران با تغزلی شرقی به همکوتاه د ي کردن یک دوره

گراي غربی جاي  غربی و تغزل شرقی در ایران شکل گرفت و نگاه خشک و عینیت مالیسم مینی
داد. در یک  - شعري ي شناسانه نوعی نگرش هستی -خود را به عاطفه و نگاه تغزلی شرق

با فراروي از شعر دال  توان گفت واژانه، شعر پدیدار، شعر زبانه و لی میبندي ک طبقه
ي زبانی را  ي خاص ساختارهاي محدودکننده لفهزبانی و افزایش یا کاهش یک مؤساختارهاي 

شعر زبانه  -هشعر زبان مانند انواع هاي بیانیدر شعر اند. ها فراروي کرده از آن و  هدف قرار داده
یا هدف بیان یک تصویر  ...گانی و ، سهترانک، شعرك طرح، هایکو، ،-نی استاهم بیانی و هم زب

ثیر شعر ژاپنی، فزایی تأا شعر کوتاه ایران کلی فراتر از همتوان گفت  بنابراین می؛ مفهوم است
ر پی بیان خشک و رئال د نگاهیبا است که در ابتدا و شعر کوتاه کهن مال غرب  شعر مینی

سپس با استحاله به سمت ادبیات تغزلی و شرقی کهن از نگاه خشک و  و مکنونات آدمی بود
مال غرب  مینیوارون مال تغزلی  مال تغزلی به وجود آمد. مینی عینی فاصله گرفت و مینی

 بر افزونتوان گفت شعر کوتاه  می؛ پس گراي غربی با تغزل شرقی است افزایی نگاه کمینه هم
مالیستی یا  تواند در قالب انواع ژانرهاي پسامینی هاي غربی و شرقی می ر پذیرفتن از فرهنگتأثی

  .تأثیر گذارد ها فرهنگمال تغزلی و کاریکلماتور بر سایر کشورها و  مینی
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ي کلی  به چهار دستهطبق جدول زیر  بندي کلی شعر کوتاه ایران را تقسیمتوان در یک  می
  ها.  مال پسامینی_4 نمایان مال مینی_3ها  مال مینیغیر_2 ها الم پیشامینی_1 سیم کرد:تق

  ها زیرمجموعه  هاي شعر کوتاه جریان
طرح، شعرك،  ستیزان مانند منظومه_1  ها مال پیشامینی

  ترانک، موج سوم
  کاریکلماتور و فرانو نویسان مانند طنزانه_2

 ریو  هایکو، تانکا، سن مانند گرایان ژاپن_1  ها مالیست غیرمینی
  گانی نوخسروانی، سه مانند سطرگرایان_2

  نویسان ساده_1  نمایان مال مینی
پریسکه، چامک،  مانند ها مال مینی فان_2

  هساشعر
، دال، واژانه، پدیدار، زبانه محور مانند زبان_1  ها مال پسامینی

  باژك
   مال تغزلی مینی محور مانند بیان_2

  

   گیري: نتیجه 

غرب،  مالیسم مینیتوان گفت شعر کوتاه ایران تحت تأثیر  شت میبا توجه به شرحی که گذ
ه به این تأثیرات دبیات کهن ایران است؛ بنابراین با توجا چنین همهایکوي شرق و 

گیري جریاناتی نوین  فت و منجر به شکلفرهنگی تحوالتی در شعر کوتاه ایران صورت گر میان
نویسی سبب ایجاد  مقابله با طویل وسپید  از شعر فراروي به عنوان مثال ؛در ادبیات شد

بارزترین  ساختار و فرم مال شده است که از لحاظ محتوا، زبان، هایی پیشامینی جریان
نویسان نویسانی مانند کاریکلماتور نزانهاما در مقابل ط نویسی بود ها تأکید بر کوتاه خصوصیت آن
 گرایان هایی مانند ژاپن مالیست غیرمینی سپس ي طنز را به محتوا افزودند؛ جنبه و فرانونویسان

گانی،  و سطرگرایانی چون نوخسروانی، سه دهایکو را وارد شعر ایران کردن نوع نگاه و نگرش
اما  با تأکید بر تعداد سطور درصدد نوآوري در شعر کوتاه برآمدند نویسانسپکو و...
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غربی را  مالیسم مینیگراي  نویسان همان نگاه خشک و عینیت نماهایی مانند ساده مال مینی
 ي زبانی، فرمی یا محتوایی شاخصه آن که بتوانند بی و ن کم و کاست وارد شعر کردندوبد

کوتاه کردند که  چنان آنرا کوتاه ها دیوار شعر  مال مینی . فانمال بیفزایند به شعر مینی خاصی
اشعار کوتاهی رواج  ي کها به گونه آوردندنیز به سرایش شعر روي به شعر  مند عالقهمخاطبان 

نگاه  با فراروي از ها مال پسامینیدر اما  ،فرمی، زبانی و محتوایی بودند ينوآورکه فاقد  یافت
به  شناسی فراساختارگرا زبان نگاه چنین هم ،آمد پدید شعر زبانه، شعر دال و باژك فرمالیستی،

. یري واژانه و شعر پدیدار شدگ شکل (ساختارگرایی) و سبب فراروي از این نگرش شعر و ادبیات
که روح و  گراي غرب بوده تو عینی خشک مالیسم مینیفراروي از برآیند  نیز تغزلی  مال مینی

   در شعر کوتاه نمود بخشیده است. ي مشرقی را طراوت عاطفه

  منابع:
  .کرمانشاه، دیباچه ،گردد یبازمدوشیزه به عشق ) 1397آرش (آذرپیک، 

  .تهران، مهر و دل شود، عاشق می گاه شیخ اشراق آن و) 1399( ---------- 

  .)303( ي شماره تماشا ي نامه ) هفته1355( منوچهر آتشی، 

 1360هاي شعر معاصر ایران از سال  دیگري (بررسی تحلیلی جریان) 1396آزادبخت، فروزان (
  .) تهران، پایا1390 تا

  .زمستان تهران، کتاب، سه) 1398( يمهد ثالث، اخوان

  .جلد سوم، تهران، دیبایه هاي منفرد، گزاره) 1389( یعل اچاهی،باب

ي  ي اول، شماره ، کارنامه، دورههاي مینیمال شناسی داستان ریخت) 1378محمدجواد (جزینی، 
   .شش

  .فارسی، تهران، عصر داستان در شعر معاصر هاي نوپدید فرهنگ گونه) 1397بهمن (ساکی، 

ي  ، مجلهعرفان اسالمی و ذن بودایی اي ي مقایسه مطالعهدرآمدي بر ) 1381مژگان (سخایی، 
  24ي  قبسات، شماره
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  .، تهران، نشر ثالثانداز شعر معاصر ایران چشم )1384( يمهدزرقانی، سید 

  .چشمه ،تهران امروز، تا آغاز از ژاپنی شعر هایکو) 1390( پاشایی. ع و احمد شاملو،

  .مروارید،تهران ،رختد از گربه آمدن پایین) 1384( پرویز شاپور،

  .آگه تهران، ،شعر موسیقی) 1389( محمدرضا کدکنی، شفیعی

 کوشش به العجم، اشعار معاییر فی المعجم) 1338( محمد الدین شمس رازي، قیس شمس
  .تهران دانشگاه تهران، رضوي، مدرس محمدتقی

 ادبـی، ـومعل طـرح، زبـان در ایجـاز بررسی) 1394( محمدیخواه سپیده و شهرزاد طایفی،
  .7 شماره ، 70،100 صص، 5 دوره

واکاوي شعر هایکو در ) 1395سید مرتضی (و اسماعیل پورسیفی،  پور توچانی، کبري کاس
المللی انجمن ترویج  یازدهمین گردهمایی بین نگاهی به اشعار اخوان ثالث،با  هاي معاصر سروده

  .زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیالن

  .بیروت، دارالعلم المالیین الشعر العربی الحدیث و روح العصر،) 1964 مجلیل ( الدین، کمال

ر کوتاه هاي شع بندي ساختاري گونه ) طبقه1394باقري فارسانی، حمید (سوسن و  جبري،
   .34ي  ، ادب پژوهی، شمارهمعاصر

  .44- 36 صص ،61 شماره شعر، نگاه، یک در کوتاه شعر) 1387( محمود جعفري،

  دل و مهر تهران، باخت، دل فرازن چشمان به خورشید) 1400( فرح تکیه، حسینی

بررسی تطبیقی طرح و توقیعه در ادب «) 1389اهللا ( کیانی، حسن و میرقادري، سید فضل
  .3ي  ي چهارم، شماره ي زبان و ادب پارسی، دوره ، پژوهشنامه»و عربیپارسی 

  .محیط ،تهران شعر، سلوك) 1378(فلکی، محمود 

 26 بازنگري آخرین( »شخصی تارنماي گانی، بوطیقاي سه») 1393ضا (علیرفوالدي، 
  http://segani.blogfa.com)،. (1393اردیبهشـت 
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ي نقد  فصلنامه ،»ه در شعر کودك و نوجوانهاي شعر کوتا قالب« )1396علوي فرد، یحیی (
   14.ي  سال چهارم، شماره کتاب،

 ،)نیما شعر زبان و تصویر شناسی زیبایی بر مقدمه( مهتاب تراود می) 1379( مصطفی علیپور،
  .انتشارات پویش معاصر تهـران،

  نون ،کرمان ،)وگو گفت و نقد مقاله، ي مجموعه( کوتاهی همین به) 1392سیدعلی ( میرافضلی،

  .کرمانشاه، دیباچه ،هاي یک فرازن) جنس سوم (عاشقانه) 1400نیلوفر (مسیح، 

هنر شاعري (فرهنگ تفصیلی اصطالحات فن شعر و ي  نامه واژه )1389میرصادقی، میمنت(
  .آن)، تهران، مهناز هاي ها و مکتب سبک

 از: کوتاه شعر بوطیقاي تحلیل«) 1399( رضایعل فوالدي، مرتضی، رشیدي، نفیسه، نصیري،
  .17 ي دوره ،52 ي شماره فارسی، ادب و زبان ي نامه پژوهش ،»تعریف و توصیف انداز چشم

  .ققنوس ،تهران ،)معاصر کوتاه شعر در سیري( سرایی کوته) 1388سیروس ( نوذري،

 مهاجر، پرویز و موحد ضیاء ي ترجمه ادبیات، ي نظریه) 1373( وارن آوستن و رنه ولک،
  .فرهنگی و علمی تهران، همدانی، معصومی حسـین ویـرایش

   26. ي شماره چهاردهم، سال ،نامه کاوش) 1392( جوکار و یاري

  .امیرکبیر تهران، ،جلد 2 مصفا، مظاهر کوشش به الفصحا، مجمع) 1382( رضاقلیخان هدایت،

 فونیک)، نویسان مولتی (آنتولوژي فراشعر1400جنبش ادبی ) 1400همتی، آریو، رشیدي، علی (
  .تهران، مهر و دل

  .ها، کرمانشاه، دیباچه ) بانوي واژه1400شبنم (هاشمی، 

  


