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Abstract 

The Cognitive poetic theory is a theory based on the language of 
literary works and the type of arrangement of linguistic units that 
leads to the discovery of the relationship between the structure and 
concept of a literary work. This theory enables the systematic reading 
of literary texts with the tools it provides to the analyst for literary 
criticism. The purpose of this study is to investigate the interpretive 
levels of the two poems in terms of structure and content with the 
above approach to explain how the structure of poems affects the 
construction of Shafiee intellectual coding world. For this purpose, by 
performing three mappings of the attribute, relational and system, in 
two poems: "lyric in passion and blossoming" and "youth" the author's 
reasoning processes were examined. It was concluded that the 
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organization of conceptual spaces in these two poems is based on the 
Container scheme and the author's intellectual world has influenced 
the structure of the poems. Cognitively, in the poet's perfectionist 
thought, there is always the possibility of getting out of the unwanted 
space and changing circumstances begins with oneself. The system 
mapping of poems showed that the poems are within the framework of 
a coherent linguistic structure. The mental form, which is the content 
link of the work, is in harmony with the external form of the poems 
and is presented to the audience in the form of an integrated abstract 
pattern. This is a reason for the coherence and effectiveness of the 
poems. 

Keywords: Cognitive Poetic theory, Shafiee Kadkani, Conceptual 

Mappings, "lyric in passion and blossoming", "youth". 
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 خوانش دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

 

    سهیال صادقی 
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 بلقیس روشن
، دانشگاه پیام نور، تهران، های خارجیو زبان شناسیزبان گروه ،استاد

 ایران
  

 ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانزبان و ادبیات فارسیدانشیار، گروه  بهناز پیامنی

 چکیده

است که به  یزبان یواحدها دمانیو نوع چ یبر زبان آثار ادب یمبتن ایهینظر ،شناختییشعرشناس هینظر
 اریدر اخت ینقد ادب یکه برا یبا ابزار هینظر نی. انجامدایم یساختار و مفهوم اثر ادب نیکشف ارتباط ب

 ی. هدف پژوهش حاضر بررسآوردیرا فراهم م ادبی متون مندامکان خوانش نظام دهدیقرار م گرلیتحل
 یرگذاریتأث یچگونگ نییو تب ییو محتوا یاز لحاظ ساختار کدکنی یعیدو شعر از شف یریسطوح تفس
و  ایرابطه ،یژگیو گانهسه هایمنظور با انجام نگاشت نیا یاست. برا بر ساختار اشعار مؤلف یجهان فکر

قرار  یمولف مورد بررس یاستدالل یندهایفرآ «یجوان»و « شور و شکفتن هیدر ما یغزل»نظام، در دو شعر 
دو شعر براساس طرحواره حجم  نیدر ا یمفهوم یفضاها بندیسازمانکه  . این بررسی نشان دادگرفت

 شهیدر اند یاز نظر شناختبوده است.  رگذاریتأثساختار اشعار  بر مؤلف یجهان فکرساختار  و شکل گرفته
 شتنیاز خوشرایط  رییتغ دارد و وجود ناخواسته برای خروج از موقعیت امکانی شهیشاعر هم یراگکمال

قرار  یزبان جمساختار منس کیچارچوب  . نگاشت نظام شعرها نشان داد که اشعار درشودیآغاز م شیخو
و تطابق قرار دارد و در قالب  یشعرها در هماهنگ یرونیاثر است با فرم ب ییمحتوا وندیپ که یدارند. فرم ذهن

 شعرهاست. یرگذاریو تاث انسجام بر یلیدل نای و است  به مخاطب عرضه شده ایکپارچهی یانتزاع یالگو
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شور  هیدر ما یغزل ،یمفهوم هاینگاشت ،کدکنییعیشف ،یشناخت یشعرشناس :یدیکل هایواژه
 یو شکستن، جوان

 

 مقدمه
گرا پدید آمد. در واکنش به رویکردهای ساخت 1970شناختی در اواخر دهه  یشناسزبان

شناسی . در زباناست افتهیتجسم  درک ویی راگتجربه ،ینشناختزبا کردیرو نیخاستگاه ا
متفاوتی وجود دارد و یکی از رویکردهای اخیر آن که به طور شناختی رویکردهای 

با  هینظراین . است «شعرشناسی شناختی»پردازد ادبیات و شناخت می بررسی اختصاصی به
در  یسع یشناخت شناسیو زبان شناسیروان ینظر یهاچارچوب هیبرپا یآثار ادب لیتحل

 یقای. بوط(Gavins and Steen, 2003) دارد یرابطه ذهن انسان با متون ادب نییتب
که  کندیرا مطالعه م هاییروش» و سه محور مؤلف، متن و مخاطب استوار است بر یشناخت

پاسخ  نیو همچن یو زبان و فرم شعر شودیانسان محدود م یآن پردازش شناخت در
کل متن » کرد؛یرو نی(. براساس ا109: 1390 ،ی)صادق «ردگیمی شکل ها،خوانندگان به آن

 یبا بررس یکپارچگی نیاست و ا کپارچهی یشناختواحد معنا کیشعر از منظر داللت، 
: 1391 ،ی)صادق «دآییدر کل شعر به دست م یزبان یواحدها یو ساختار یروابط مفهوم

154 .) 
 ساختار کردیرو نیا در است. یکنش ادب ندیکل فرا نیادیبن یابیارز یشناخت یشعرشناس

درک، از  نیبلکه ا دهدیاثر به صورت جزء به جزء در اثر رخ نم یدرک معنا ،محور
جز  نیو ا ردگییاثر شکل م یشناخت یکه در آن، الگو ییجا د،آییاثر به دست م تیکل

 افتهیدرک تجسم  ؛این رویکرد همم دو مسئله .ستین رپذیو ساختار آن امکان یدر بافت کل
اثر مرتبط  یریتصو هایوارهبا طرح افتهی. درک تجسم است ذهن انسان هاییسازو مفهوم

 هایذهن به نگاشت هایسازیو مفهومآید تفسیر شعر به شمار میدر  یبعد مرکزست و ا
 ةمختلف به واسط یقلمروها انیاز شباهت م یکه ذهن انسان با کشف سطح یاسیق

 ۀانسان دربار یدانش ذهن ها،ارهو. طرحابدییارتباط م دهد،یانجام م ،یذهن هاییفضاساز
 انیم میمستق یکیولوژیزیف بستگیِاندامِ فرد با جهان و هم موضعی تعامل از وجهان هستند 

 ،یمهربان» ای« است نییاندوه، پا» های. به عنوان مثال استعارهشوندیانسان شناخته م هایحس
 به هانوع استعاره نیا»هماهنگ است.  یفرهنگ یانجیم هایبستگی، با هم«است گرما



 

 

(. 54: 1390)بارسلونا، « دارند یمبدأ و مقصد بستگ ۀدو حوز یمجاز هایبعدنمایی
. شودیاثر ممکن م نینماد یآن درک معنا اساسکه بر اندیانتزاع هاییساخت هاوارهطرح

 هایطرحواره هاآن هاشاره کرد که از جمل توانمی هاساخت نیاز ا یبه انواع مختلف
 ،یکیو نزد یو سرشار، تعادل، تکرار، دور یحرکت، حجم، راه، انسداد، قدرت، ته

 زانیدر متن، م هاوارهطرح یریبه کارگ یبرخورد، جزء و کل، چرخش و .... است. چگونگ
 زیو ن یریبه کارگ ۀمختلف براساس نحو یو آثار ادب کندیم نییآن را تع تیو خالق تیادب
-(. در قلمرو مفهوم95: 1392 ،ی)صادق شوندیم زیمتما گریکدی از هاوارهطرح تیریمد

از  یمفهوم یکه ذهن، براساس آن، به فرافکن شودینگاشت مطرح م ةذهن مسئل هایسازی
 ایدو  انیاز شباهت را م یاهو گون پردازدیم یگرید یانتزاع یبه فضا ینیع یفضا کی

در  ایدهیپد ایمفهوم  ی. وقتکندیم جادیا یذهن یفضاها ةبه واسط یچند قلمرو مفهوم
 یقلمرو مبدأ، فضا شود،یم شتنگا یگرید ۀدیپد ایشعر، بر اساس شباهت، به مفهوم 

عناصر  ان،یم نای در. آن دوم داددرون یمرو مقصد، فضاقل و است شعر اول داددرون
ادغام به ساخت  فضای در اندعام آشکار شده یدو قلمرو که در فضا نیمشترک ا یانتزاع

 چنداز  توانندمی زمانچند مفهوم هم ای کیفضا،  نی. در اشودیمنجر م یدیمفهوم جد
تفکر است. در  هایبخش نتریاز مهم یمنتقل شوند. ادغام مفهوم گرید یقلمرو به فضا

 . شوندیم ختهیآم جهیفضای نت کیقلمرو ادغام اطالعات از دو فضای مختلف در 
 مجزا وجود دارد: یادغام چهار فضای ذهن یةدر نظر و ترنر هیفوکون یگفته به
 یکه دارا یاقلمرو مبدا : مجموعه -1دو قلمرو منطبق بر هم:  ایدرونداد  یالف: دو فضا 

 کیاست. ب:  یانتزاع میمفاه یکه دارا یاقلمرو مقصد: مجموعه -2است.  ینیع میمفاه
 نیب یینافضایکه اشتراکات دو فضای درونداد، را انتزاع کرده و  نگاشت ب ه؛یفضای پا

که   خته؛یفضای آم کی -و ج کند،یم نییدرونداد را تع فضایعناصر موجود در دو 
از  کی چیکه در ه ایتازه یمفهوم هایفضا ساخت نی. اکندیم جادیا یانیو ب دیجد رییتاث

دروندادها فراتر  هایاز مجموع داده ختهیآم یرا در بر دارد. فضا شودینم افتیدروندادها 
-Fauconnier & Turner, 2002: 42) ابدییدست م یزیمتما یو به قلمرو رودیم

43.) 

از  یکیاست.  یدر آثار منسجم ادب یرگونگیتصومسئله مهم دیگر در این رویکرد بررسی 
معنا و ساختار  انیم یوستگیاثبات پ هایروش افتنی یشناخت یشعرشناس فیوظا ترینمهم



 

 

 . بنابرایناست ذهن جایگاه زبان، هر متن نوعی تجلی زبان است و است. یدر آثار ادب
 ,Newmeyer).زبان متون، بازتاب تصویرگونه ساخت ذهنی آن است ساخت دستوری

 یطراح یصورت اثر و مفهوم آن، نوع نیارتباط ب یدر متون ادب» (114 :2000
 & Geert) «کندیاو را آشکار م یِمؤلف است که سبک شناخت ةناخودآگاهان

Jeroen.2009: 178 .) از آنجایی که ساختار زبانی، آیینه ساختار مفهومی است، مفاهیم
-یظهور م ةساختار اثر به منص یو در بررس آورندیم دیپدشکِل معنی را در متن  ،ذهنی

به عبارت  (ibid:175). دنشویم ریمعنا، تفس هو با توجه به هدف متن و نوع ارائ دنرس
 ة. مطالعدآییکه در شکل قرار دارد، بوجود م ییو محتوا یاز شکلِ محتو یمعن گرید

 یرگونگی. تصوشودیذهن رهنمون م یشناسرا به درون معنا گرلیر در شعر، تحلیکنشِ تصو
 هایزبان و نگاشت استدالل، طورنیهم ،یتیموقع هایوارهبر توان طرح هیشعر با تک

مبدأ  یفضا یِ کل ریتصو ت،ی. در سطح موقعگذاردیم ریتأث یبر خوانندگان اثر ادب ،یمفهوم
 یخاص در فضا ریتصو کیبه  د،آییساخته شده توسط مؤلف بوجود م ۀکه از درک واژ

(.  Freeman, 2009:191) ابندییدو با هم ارتباط م نیو ا شودیمقصد نگاشت م
در  هستند. میسه دیجد یفضا نیمتن، مؤلف و خواننده هرسه در بوجود آمدن ا نیبنابرا

متن مؤلف  انو به کشف جه شودیاثر آشکار م یصورت و معن انیفضا ارتباط حاکم م نیا
آثار،  یساختار کل یو در بررس ینظامِ متون ادب نگاشت ة. در مرحلشودیمنجر م

 .شودیدر سطح کالن آشکار م ییومعنا یهر شعر با کشف روابط زبان یرگونگیتصو

 سازیمفهومهای قیاسی و این نظریه که مبتنی بر نگاشتی تحلیلی راهکارها اساسبر
شور و  هیدر ما یغزل»دو شعر  یریسطوح تفس یهدف پژوهش حاضر بررساست؛  یریتأخ

 یچگونگ نییو تب ییو محتوا یاز لحاظ ساختار یکنکدیعشفیاثر  «یجوان»و « شکفتن
که چه  ستا نیساختار اشعار است. پرسش پژوهش ابر  مؤلف یجهان فکر یرگذاریتأث

 ةدر مرحل ایو آ دیآیبه شمار م کدکنی یعیبودن و انسجام شعر شف رگذاریسبب تأث یعوامل
 ایتازه وجهبا  توانیم -است یشناخت یشعرشناس یةنظر یژگی برجستهکه و -نگاشت نظام 

در  یزبان یواحدها نشیاست که چ نیپژوهش ا هیمورد نظر مواجه شد؟ فرض یاز شعرها
که  کندیم یرویپ یقدرتمند یآثار از نظام درون یبا توجه به محتوا کدکنییعیشعر شف

 . شودیشعرها م یرگذاریسبب انسجام و تاث
 



 

 

 پیشینه پژوهش .1
توسط ریون تسر مطرح شد. او  1980شناختی برای نخستین بار در سال اصطالح شعرشناسی

 میاز مفاه یکل یطرح  ،(Tsur, 1992)«به سوی نظریة شعرشناسی شناختی»در کتاب 
و  یزبان شناس ،ینقد ادب ،یروس سمیفرمال گشتالت،یرا که در روان شناس هینظر نیا نیادیبن

هایی از این کتاب دربارۀ چندبخشی بودن شعر در بخشارائه داد.  ،دارد هیپا یشناسعصب
توسط مده و به بررسی عناصری که در متن وجود دارند و و یکپارچگی آن سخن به میان آ

 «شعرشناسی  ذهن»شوند، پرداخته شده است. پس از او گیبس در کتاب مؤلف اداره می
(Gibbs, 1994 )و به  ارتباط بین شناخت و فرآیندهای استعاری و شعری را تشریح نموده

 . خته استپردا ویژگی آیینه بودن ذهن در مواجهه با حقیقت
دربارۀ فرافکنی ، ( Turner, 1996) «ادبیذهن »ترنر پژوهشگر دیگر این حوزه در کتاب  

-ها و جمالت و همینطور اصول شناختی که از نوع زندگی، حرکات و عادتواژه مفهومی

 .داده استشوند، توضیح گیرند و به خلق یک اثر ادبی منجر میهای روزانه نشات می
استعاره را ، تعریف کالسیک  (Lakoff, 1993) «تئوری معاصر استعاره»لیکاف در مقاله 

زیر سئوال برده است. به باور او استعاره یک مسئلة زبانی نیست بلکه در حوزۀ اندیشه قرار 
شود. مطالعه پر اهمیت دارد و بر اساس درک ذهن از شناخت دو حوزۀ  متفاوت ساخته می

 (,Nanny & Fischer« تصویرگونگی در زبان و ادبیات»دیگر با این رویکرد؛ مقاله 

که انواع تصویرگونگی در شعر را مورد بررسی قرار داده و شرح مفصلی  است( 1999
  استاک ول نیز در کتاب دهد.دربارۀ شمایل و تصویر در ساختار و مفهوم آثار ادبی ارئه می

به تفاوت بین خواندن متن و آنچه ( Stockwell, 2002) «شناختیدرآمدی بر شعرشناسی»
چگونگی فرآیند درک خواننده از متن را به عنوان علم خواندن مطرح است، پرداخته و 

و معنا در خلق تصویرگونگی  احساس، شکل»کند. مقاله کاربردی دیگر توصیف می
تواند بدون کند معنای اصلی متن نمیاست که اثبات می (Freeman, 2009) «شعری

استین در  طور بدون حضور احساس در شکل رخ دهد.ل در احساس و همینحضور شک
های عاشقانه یک نجیب زاده و خواهرش اثر افرابن را تحلیل نامه« های عشقسیاست»مقاله 

شده  آمیخته یکدیگر با سیاست و عشق ذهنی فضاهای رمان، این نموده و نشان داده که در
 ,Steen) .به کار رفته است مورد احساسات در قدرت مفهوم به متعلق زبانی هایانتخاب و

2002: 93) 



 

 

 « وولف ویرجینیا داستان در هاشخصیت ذهنی کارکرد و آمیختگی» مقاله سمینو در

(Semino, 2006) را خیالی دنیای داستان را تحلیل نموده و هایشخصیت ذهنی فضاهای 
 پیوند هم به روایی متن دریک را متفاوتی تواند دنیاهایمی چندگانه که آمیختگی عنوان به

 کند و البته کتب و مقاالت دیگر....بزند، معرفی می
شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت »( در مقاله 1390صادقی) نیز در ایران

خیام  مطالعة کاربردی منسجمی دربارۀ سبکِ شناختی« شناختینظام با رویکرد شعرشناسی
ر اثخوانش شعر حکایت » . در مقالهرا رد نموده استمنسوب به او  رباعیاتبرخی   داشته و

معنای آن در  و  شعر هایویژگی (،1391)صادقی،  «شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی
ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس »در مقاله تشریح شده است.  بافت فرهنگی

متن متشکل از  یمعنا یریگشکل یچگونگ نییبه تب (،1392)صادقی، « نظریة ادغام مفهومی
نشان دادن  یو ترنر برا هیفوکون یو از الگو شده در ذهن خواننده پرداخته رینوشتار و تصو

های تحلیل نگاشت»در مقاله  شده است.استفاده  یذهن به طور کاربرد یعملکرد استعار
)صادقی و « شعرشناسی شناختی مفهومی در دو شعر از مهدی اخوان ثالث با رویکرد

شود که یم یریگجهیمولف نت یحاصل از جهان فکر یالگوها میبا ترس (1394همکاران، 
گلفام، روشن و  .وجود دارد یرابطه تنگاتنگ یرونیو فرم ب یفرم ذهن انیدر شعر اخوان م

متن  ۀعناصر سازند ییجهان متن در شناسا هیکاربرد نظر»در مقاله  نیز (1393) ررضایش
 یهاجهان یبررس هب «یشناخت یشعرشناس کردیرو یداستان شازده احتجاب بر مبنا ییروا

  کنند. را برای خواننده ممکن می از متن یدرک جامع پرداخته و تیروا شمولِ ریز
ای انجام با رویکرد شعرشناسی شناختی تاکنون مطالعه دکنیکشعر شفیعیتحلیل در حوزۀ 

 و حالت زمان، مفهومی هایاستعاره بررسی»عنوان ای تحت نامهپایاننشده است اما در 
به  (1395)جاماسبی،  « شناختی شناسیمعنی چارچوب در کدکنی شفیعی اشعار در تغییر

ای برای بررسی سه نوع استعاره مفهومی در دو دفتر شعر از هفت دفتر مجموعه شعر آیینه
بر شعر شفیعی  های بسیاری با رویکردهای متفاوتپژوهشالبته  صداها پرداخته شده است.

 فراهنجاری فرایند»توان به مقاالت زیر اشاره نمود؛ پذیرفته که از آنجمله می صورت

 و نو هایواژه ابداع بهکه  پژوهشی ) 1388مدرسی، ) «کدکنیشفیعی اشعاردر  واژگانی
 در خراسانی سبک هاینشانه»کدکنی پرداخته است و هنجارشکنی در شعر شفیعی فرایند



 

 

 افعال کاربرداز جمله  شفیعی شعر هایژگیوی که به (1391دالویز،  («کدکنیشفیعی شعر

 و مطالعات بسیارِ دیگر.    است اشاره داشته دعایی هایفعل و کهن
 

 روش. 2
( با 1385کدکنی، )شفیعی« ای برای صداهاآیینه»از مجموعه شعر پژوهش دو شعر  نیدر ا

از نظر  یلیحلت -یفیبه روش توص «یجوان»و « شور و شکفتن هیدر ما یغزل»عناوین 

به  دنیوضوح بخش یراستا برا نیقرار گرفت. در ا یمورد بررس ییو محتوا یساختار

 یاسیق هایو نگاشت یذهن یشعر، فضاها یشناخت هایمؤلف؛ مؤلفه یاستدالل یندهایفرآ

 یممجموعة مفاه ینب یرابطة تناظر« 1نگاشت» شد. یدر شعر واکاو نظامو  ایرابطه ،یژگیو

که  نگاشتی استعاری است؛ شباهت میان  2در نگاشت ویژگی است. ینیع یمو مفاه یذهن

؛ به رابطة موجود میان عناصر و 3ایشود. در نگاشت رابطهاشیاء و عناصر شعر آشکار می

به رابطة مجاورت و  این نگاشت، مبتنی بر مجاز است و شود،اشیاء در شعر پرداخته می

ترین مشخصة نظریة که اصلی 4شود و در نگاشت نظامهای شعر مربوط میتناظر در پدیده

مورد بحث است،  یک الگوی انتزاعی یا یک قاب مشخص، در ساخت یک موقعیت در 

   (Freeman, 1998: 254-5).( و130: 1393شود. )رک. صادقی، بافت اثر آشکار می

های شناختی اثر به عنوان یک ابزار بررسی فضاها و مولفه (2014)ول استاک به گفته

کند چرا که متن به خودی خود اطالعات توصیفی کافی به مخاطب ارائه اکتشافی عمل می

شعر نیز  5تصویرگونگی های قیاسی و تحلیل فضاهای ذهنی؛کند. پس از انجام نگاشتنمی

 . رسدبه منصة ظهور می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1-  mapping 
2 - attribute mapping 
3 - relational mapping  
4 - system mapping 
5 - iconicity 



 

 

 ها یافته -3

گانه و فضاهای مفهومی های سهاین بخش دو شعر از شفیعی کدکنی بر اساس نگاشتدر 
یرد. دلیل انتخاب این دو شعر آن است که در هر دو شعر موانعی گمورد بررسی قرار می

شود. در هر دو شعر برای رهایی از فضای وجود دارد که از بیرون به گوینده تحمیل می
ثقل درون آغاز نمود. در این نوشتار به نوع را از  ومی منفی باید حرکت و تالشمفه

 شود. با مانع بیرونی پرداخته میی دو شعر مواجهه

 « غزلی در مایة شور و شکستن»  -3-1
چو / روزگار بشکن در این حصار جادویینفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن/ »

تو که   /کوهسار بشکن به جنون صالبت صخره/  برآر رایت خون  شقایق از دل سنگ
سر آن ندارد  /لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن /ترجمان صبحی به ترنم و ترانه

/ تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن/ بسرای تا که هستی   امشب که برآید آفتابی
که سرودن است بودن/ به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن/شب غارت تتاران همه سو 

ه/ تو به آذرخشی این سایه دیوسار بشکن/ زبرون کسی نیاید چو به یاری تو فکنده سای
 (. 434: 1385)شفیعی کدکنی، « اینجا/ تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن

 
 نگاشت ویژگیِ غزلی در مایه شور و شکستن  -1-1 -3

 جهات برخی از دال یعنی. است تشابه بر مبتنی مدلول و دال در نگاشتِ ویژگی، رابطه
 عکس، کاریکاتور، مثل. دارد را مدلول کیفیات برخی عبارتی به یا است مدلول مشابه

در شعر فوق برخی عناصر از فضاهای درونداد شعر برهم منطبق است.  ... و ماکت، نقشه
مثل سنگ و حصار، و دل سنگ و صخره کوهسار از جهت سختی و نفوذناپذیری، شقایق 

 دهد.نگاشت ویژگی شعر را نشان می -1.. جدول شماره و رایت خون از جهت رنگ و .
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 شور و شکستن هیدر ما یغزل یژگینگاشت و -1جدول شماره 
 فضای ادغام 3درونداد  2درونداد  1درونداد 

 سنگ
 سختی و ظلمت حصار جادویی روزگار حصار شب

 دل سنگ
 سختی و ظلمت  صخره ی کوهسار

برآوردن رایت خون از 
 صخره

جنون صالبت صخره  به
 ی روزگار شکستن

 قدرت/امید 
 تغییر دادن فضا

 شقایق
 سرخی/امید  رایت خون

 ترجمان صبح
 تغییر دادن فضا شکستن صف انتظار گشودن لب زخم دیده

 تو/ ترجمان صبح
 روشنی/ امید ترنم و ترانه صبح

شب  یه افکندنِسا
همه  به غارت تتاران
 سو

 ظلمت سختی /  یوسارد یهسا

سرِبرآمدن نداشتنِ 
 آفتاب

 ظلمت / یسخت  طلسم کار

 خود
 روشنی شکستن طلسم آفتاب

 سرودن
 روشنی/امید ترنم بودن

، «روزگار حجم است»، «شب حجم است»در سطر سطر شعر طرحواره حجم وجود دارد. 
، «سایه حجم است»، «وحشت، حجم است»، «صف حجم است»، «طلسم حجم است»
جهان حجم »بنابراین استعاره کالن شعر «.  سپه تتار حجم است»و « خویشتن حجم است»

« انسان گیاه است»توان متصور شد مثل های دیگری نیز میخواهد بود. البته نگاشت« است
 اش را باال بیاورد.تواند دل سنگ را بشکافد و پرچم هستیکه می



 

 

 ای شعر نگاشت رابطه  -3-1-2

رابطه  ینمدلول وابسته است. ا یزیکی بهف یقیبه طر یمدال به طور مستق ای،در نگاشت رابطه
  صدا، بستر رود و ...  پا، پژواکِ ردِاستنتاج کرد. مانند:  یاتوان مشاهده  یرا م

در شعر دو قلمروی مفهومی فعال و منفعل در تقابل با هم قرار دارند. تو )مستتر(؛ فعال روی 
ال روی صالبت صخره کوهسار/ ترنم و ترانه؛ روی لب حصار جادویی روزگار/جنون؛ فع

زخم دیده و صف انتظار/ آفتاب؛ روی خود و طلسم کار/ ترنم؛ روی دژ وحشت/ 
آذرخش؛ روی سایه/ و تو؛ روی خویشتن و سپه تتار فعال است. طرحواره انسداد در سراسر 

بیرون آوردن »مثل شعر جریان دارد و شاعر خواستار فعلیت قدرت و خروج از تنگنا است، 
رسد این است که عناصر آنچه در اینجا مهم به نظر می«. پرچم خون از دل سنگ سخت

منفعل در شعر قطعی، و عناصر فعال غیر قطعی، آرزو و درخواست است. شاعر در آغاز هر 
را « مخاطب و حتی خود»گوید تا با ترسیم  شرایط حاضر مصراع از حقایق قطعی سخن می

مطرح در  1تا شرایط را تغییر دهد. در واقع شاعر از میان شش نظامِ باور متقاعد کند
هانی که در آن ج- 2«جهانِ منظوری»(، 171: 1393شعرشناسی شناختی )استاک ول، 

-را برای ارائه سخن خویش برمی -کنندریزی میها برای تغییر جهان خود برنامهشخصیت

های مفعولِی ترکیب 1نیست. در شکل شماره  شباهت به جهان آرزو همگزیند که البته بی
ها یک فعل واحد است نمایان است. از آنجایی که فعل مؤثر همه آن« بشکن»فعلِ مشترک 

ای در تناظر با هم که از نظر واژگانی تکرار یافته است، همه این عناصر در نگاشت رابطه
 گیرند. قرار می

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 منظوری، معرفتی و فرضیجهان های اجبار، آرزو، خیالی،   - 1

  
2-  Intentional world 



 

 

 «بشکن»زیرمجموعه ی مفعولی فعل  -1کل ش

 

تاریخی قرن هفتم  و متونست ی راویاز محیط و زمانه شعر که متأثر فضای مفهومی بین 
یکی از  1ظریه بینامتنیتن وجود دارد. ارتباطهجری که عصر حمله تاتار به ایران است، 

در مقاله  1966نخستین بار در سال  فلسفی قرن بیستم است که -ترین نظریات ادبی مهم
مبتنی بر این اندیشه است که  مطرح شد و 2توسط ژولیا کریستوا« گو، رمانگفت و کلمه،»

نظامی بسته، مستقل و خود بسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون  ؛متن
بر  .(143: 1393، مقدادی)ثر است. مؤ« درون متن»دارد و این رابطه در چگونگی درک 

-ها نقش اساسی ایفاء میمتنو دریافت یک متن همواره پیشتولید در نظریه؛  ایناساس 

در شعر مورد  .متون، منفک از متنیت فرهنگی یا اجتماعی گستردۀ خویش نیستندو  کنند
ی مغول به ایران همسان سازی ایجاد شده است. و عصر حمله بحث ما، بین عصر شاعر

قرن چهاردهم هجری، قرن »بنابراین استعاره شکل گرفته در زیرساخت شعر این است: 
ای که از قرن هفتم هجری دارد در خوانش زمینهمخاطب با دانش پیش«. هفتم هجری است

ها قبل گرد به قرنکند. در واقع نگاه مخاطب نوعی عقبشعر شروع به تصویر سازی می
دارد. شب، حصار، سنگ، صخره، زخم، انتظار، طلسم، دژ وحشت، شب غارت، سایه 

یشتن و سپه تتار همه در فضای ادغام به شرایط سخت زندگی، اختناق و منفعل دیوسار، خو
 شود.  بودن نگاشت می

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1-  Intertextuality 
2 - Kristeva Julia  



 

 

 نگاشت نظام  -3-1-3
 طور به یا دلخواه ایرابطه اساس بر بلکه نیست، مدلول مشابه در نگاشت نظام؛ دال

قاب مشخص در  یک یا یانتزاع یالگو کند. در اینجا یکمی داللت مدلول به قراردادی
سطر نخست شعر، گوینده با آوردن  شود. دریدر بافت اثر آشکار م یتموقع یکساخت 

در « این»دهد. ، ملموس بودنِ تاریکی، رنج، شب و حصار را نشان می«این» صفت پیشین
کند. زمان رنج کشیدنِ مولف )و همعصرانش( که اتفاق را زمان حال معرفی می واقع زمان

تواند در زمان آینده یا می« بشکن»ه زمانِ خوانش شعر را هم دارد. فعل امر قابلیت توسع ب
حال به انجام برسد، قطعی نیست و موسیقی کناری شعر از تکرار همین فعل بوجود آمده 

تر ابع اضافات از نظر وزن رواناست. بخش نخسِت هر بیت به جهت تکراِر کسره و گاه تت
ی گریز و منفذ نور شتاب وجود دارد. شعر شبیه رودی با است. گویا برای رسیدن به نقطه

در پایان ابیات وزن را متوقف « بشکن»کند اما فعل خروش و شتاب و قدرت حرکت می
کند. شاید تکیه روی این بخش از کالم همان تالش برای شکستن حصار باشد. تا زمانی می

شعر به آغاز برگشت و از نظر توان از انجاِم که این شکستن به وقوع نپیوسته باشد می
-گوینده آغاز می شد چرا که شعر با گزارش نفسِ تنگمفهومی دچار سردرگمی و ابهام ن

کند و در پی آن در سطر نخست طرحواره مانع یا انسداد را مطرح می« گرفت»ی شود. واژه
گوینده تحمیل در همه سطور، سخن از مانع و برداشتن آن است. این موانع از بیرونِ وجود 

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا   تو »شوند. در بیت آخر شاعر با گفتن می
ی مخاطبِ شعر «تو»سازد که بر مخاطب آشکار می« زخویشتن برون آ سپه تتار بشکن

سطر نخست « نفسم گرفت»و ... همان منِ مستتر در « بشکن»، «تو که ترجمان صبحی»در
« خویشتن»ای در زیرمجموعه همه عناصر ذکر شده در نگاشت رابطهاست. با این برداشت 

 گیرد همه حصارها، گرفتگی، صخره و ....  سطر آخر قرار می
 های بلندتقابل واکهریتم تند و روان شعر،  ت.آن اس گرایی صوتینماداز  نقاط قوت شعر 

القاءکنندۀ شادی به شمار حروف  از دارد و سبکتلفظی  که« ش»تکرار همخوان  و وکوتاه
اهل  یقدماو  ان مدرنشناسزباند. اگرچه نداللت دار بر شادی درونی متن همگی آیدمی

لفظ و  یانم ةگر رابطا با این دلیل که-دانند یالفاظ را مردود م یداللت ذات یةنظر ،ادب
را  یها کلمات مشترک باشند و هرکس هر زبانزبان ةدر هم یدباشد، با یذات یامر ی،معن

ضمن تایید این مسئله معتقد  (320-322: 1397ی )کدکن یعیشفاما  -یابدبدون آموختن در



 

 

مفهوم  یآن در رسانگ ییساختار کلمه و نظام آوا یعیاز نقش طب توانیمیگاه نماست که 
ب و ساختمان کلمات آن به زبان عر ۀلغت در حوز یعلما یراز یم،کن یپوشآن چشم یلغو
کلمات  ییآوا یاز ساختارها یبعض یانتناسب م ینوع دهندۀکه نشان اندیافتهدست  ینیقوان

به این مسئله اشاره  «کلمات یقاییداللت موس»در گفتار  یکدکنیعیآنهاست. شف یمو مفاه
 ةبا مجموع ی،و رسانگ ییخود، جز نقش معنا ییکلمات در ساختار آوا یگاهکند که می

 که برای یاهدوشاز  .کنندیم یانمفهوم مورد نظر شاعر را ب یرمستقیمغ یاگونهاصوات به
 یشدر ستا شاست خطاب به ممدوح یاز عنصر یتیباند آوردهکلمات  یقاییداللت موس

بر پلنگ شَخ و بر نهنگ  تو  تنگ یخدنگ دژآهنگ، جنگ دار یک به» :او یجنگاور
 یها، صدا، در مقاطع خاص مصراعang یو تکرار صدا یتب یندن اهنگام خوان« یاباردر

، شاعر رومی، که ، همین طور سطری از ویرژیلشود یم یدهاز کمان شن یررها شدن ت
 Quadrupedante putrem":رسدبه گوش می از تلفظ آن صدای یورتمة اسب

sonitu quatit ungula campum"توان گفت مجموعه ،  با استناد به این استدالل می
ساختار زبانی، ریتم و ساختار معنایی شعر، مخاطب را به امید و قطعیت شکستن حصار 

 قابل مشاهده است. 2. نگاشت نظام شعر مورد بحث در شکل سازدمیرهنمون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 «غزلی در مایه شور و شکستن»نگاشت نظام شعر  -2شکل 

 
شود که تمام آنچه به ساختار اثر به حجمی مانند میبا رسم خطوط تناظر شعر کلیت و 

عنوان عناصر بیرونی قیاس کرده بودیم، در درون این ظرف به مثابه ظرفِ وجود قرار دارد: 
ی اینها در کنار عناصر مثبت به صورت ی کوهسار و ... همهحصار، دل سنگ، صخره

کستن این ظرف نیاز است ای از تضادها در ظرف وجود حاضر است. آنچه برای شمجموعه
 حرکت برای خروج از این حصار است که تنها از طریق خویشتن خویش امکان پذیر است. 

در سطر آخر در تناظر قرار « تو و خویشتن»مستتر در سطر نخست با « من»در این نگاشت 
شود و این در سطور پنج، هشت، دوازده و چهارده شعر تکرار می« تو»گیرد. ضمیر می

ترجمان »ی بند موصولی است، هسته« تو»کند. در سطر پنج را به هم مربوط می سطور
ی بند موصولی نشانه موصول که بند توصیفگر را به هسته« که»گر و بند توصیف« صبح

هایی است که در «تو»در واقع توصیفگر همه « تو»مرتبط با  کند. این بند توصیفگرمتصل می
چنین نتیجه گرفت که منِ ترجمان  توانیش از این گفته شد میبنابرآنچه پشعر سریان دارد. 

صبح و روشنایی و امید، دروِن حجمی محصور و زندانی است. موانع  از بیرون تحمیل 
گیرد؟ از برای شکستن این حجم پایان می« خویشتن»اند اما چرا شعر با درخواست از شده

برآر »و « چو شقایق»جود دارد مثل نظر زبانی در بیشتر سطور دو فضای مفهومی مثبت و



 

 

و... بین این دو فضای مفهومِی مثبت «/ بشکن»و « تو خود آفتاب خود باش«/ »رایت خون
یک فضای مفهومی منفی مثل دل سنگ، صخره، صف انتظار و... وجود دارد. چینش 
واحدهای زبانی به این شکل، نشان دهنده آن است که حجاب و مانع در دل آدمی است؛ 

های او، و رهایی و آرامش کامل. حجابها و موانع؛  ترسها، یی میان امیدها و خواستجا
ی روشن وجود سایه و فاصله انداخته ست که بین دو حیطههای آدمیتردیدها و تشویش

 است. 
قرن چهاردهم، قرن »ها گرفته شد این بود که در بخش قبل یکی از نتایجی که از نگاشت 

با این دیدگاه تمام آنچه در این بخش به عنوان «. ها و مصائبتیهفتم است از جهت سخ
شود یعنی جوامع با تکیه بازنمایی شد، به عنوان یک ملت یا سرزمین قیاس می« من فردی»

توانند مشکالت و مصائب های ملی، فرهنگ بومی و ایمان و تالش خود میبر ثروت
ی طبقات اجتماعی در یک و انسجام همهاجتماعی را از میان بردارند. به عبارتی اتحاد 

را « بشکن»جامعه است که قدرت برداشتن موانع را بوجود خواهد آورد و تحقق فعل امر 
 ممکن خواهد کرد.  

 
 «جوانی»شعر  -3-2

که به هر روز  /این گل سرخ تاج خدایان/این گل سرخ صد برگ شاداب/این گل سرخ»
ها  رشود درنظمی/هاشنبینی که پژمردگی تا /تکنی با سرانگشت نفرمی /برگی از آن را

: 1385)شفیعی کدکنی، « نرسد اندک اندک به پایامی/چند روز دگر برگهایش /نمایان
345 .) 

 
 نگاشت ویژگی   -3-2-1

تواند نماد هر چیزی باشد. اما عنوان شعر راه را برای نماد پردازی می گل سرخ در اینجا می
 مندی، مخاطب را به سمت مقصد شاعرسمبلیک به طرز داللتبندد، همانطور که هر اثر 

ل مالحظه به وضوح قاب« جوانی گل سرخ است»برد. در شعر فوق استعارۀ تصویری پیش می
سرخِ صد برگ بر شادابی منطبق است و بر نقش روی تاج  است. از لحاظ ویژگی، گل

خدایان. کنده شدن برگها از یک جهت با به پایان رسیدن، و از جهت دیگر با پژمردگی در 



 

 

پیوند دارد.  از سپری شدن جوانی تناظر است و نمایان شدن پژمردگی در نظرها، با نفرت
 جدید خواهد شد.  ایستعارهمنجر به ایجاد نگاشت یا ااین نگاشت در مرحله بعد 

 
 اینگاشت رابطه -3-2-2

 گل صد برگ شاداب                   جوانی/ عمر
 گل صد برگ شاداب                 روزهای شاد و پرتوان عمر و جوانی 

 هر روز    هر برگ                                  
 صد روز/ روزهای زیاد/ عمر    صد برگ                                

 گل سرخ صد برگ شاداب/ نقش تاج خدایان                         قدرت، توان، زیبایی
 رفتن جوانی کاسته شدن از عمر/            های گل در هر روز             کنده شدن برگ

 رفتن جوانی خشم از مرگ وگذر عمر/انکار               کندن برگها با سرانگشت نفرت
 به پایان رسیدن عمر/ تمام شدن مهلت زندگی                         به پایان رسیدن برگها   

و « زندگی، جوانی است»دو استعاره مفهومی دیگر نیز در این بخش قابل بررسی است: 
 «. جوانی، شیء قابلِ تکه تکه شدن است»

 
 نگاشت نظام  -3-2-3

دارد. با توجه به مفاهیم مطرح شده در شعر دو مجموعه مفهومی سطر  9شعر مورد بحث 
مثبت و منفی قابل درک است. سطر پنجم، فضای مفهومی شعر را تغییر داده و شعر را به دو 

کند. در بخش نخست گل سرخ با عنصر درونیِ شادی قرین است بخش مساوی تقسیم می
صر سرانگشت نفرت به شعر افزوده و در بخش دوم برگهای گل با پژمردگی همراهند و عن

توان چنین )حجم( می« زندگی شیء قابل تکه تکه شدن است»شود. بر مبنای استعاره می
نتیجه گرفت که تکه تکه شدن و برگ چین شدن، نتیجه ی ورود عنصر بیرونی است. تا 

د وقتی انسان متکی به روح سبز درون خویش است، آزاد و شاد و جوان و پر انرژی خواه
 -کننددرست مثل کودکان که از تایید دیگران مستغنی هستند و در لحظه زندگی می -بود 

شویم غیاب عنصر شادی هر چه به پایان شعر و به برگهای آخرینِ گل نزدیکتر می
-آید که نمایان شدن در نظرها شود. نفرت و پژمردگی زمانی بوجود میتر میمحسوس

آید این است شود. آنچه در این جا مهم به نظر میمهم میبرای راوی  -یعنی عنصر بیرونی



 

 

که چهار سطر نخست شعر با نوعی عدم قطعیت همراه است؛ چرا که فاقد فعل است و فعل 
شود. درست مثل زندگی، که تا دوره جوانی بینش به قطعیت در سطر پنجم آشکار می

ست نیافته و کار مهمی انجام های خود به ثبات نسبی دنرسیده و انسان در افکار و گرایش
کند و نظر به نداده است. پس از این دوره است که نظر دیگران برای او اهمیت پیدا می

د اگر وشمیدارند باعث  اواز  یگرانکه د یریبه تصو انسان یوابستگهای روانشناسی؛ یافته
شدت نکوهش کرد به  یاسوال برد، قضاوت کرد  یرز ار وظاهر ا یا یتنفر شخص یک

 یبو آس رسانییبآس یا به شکل الگوم یتعامل مخرب در زندگ ین. در واقع ایندبب یبآس
-تر انسان تا زمانی مییابد. به بیان دقیقیبروز م یمختلف یهابه شکل شود ومی یلتبد یدند

ی درونش را حفظ کند که خود را نیازمند و مطیع تایید و تحسین تواند قدرت خداگونه
نکرده باشد. با این تقاسیر در فضای ادغام یعنی اجتماع همه مفاهیمی که در دیگران 

نماید: های زیرین شعر رخ میی تازه در الیهای شاهد آن بودیم، یک استعارهنگاشت رابطه
زندگیِ راستین، رهایی از »و یا «  زندگی/ جوانی/انرژی/ شادی، پذیرفتنِ خویشتن است»

مرگ مطرح در شعر، مرگِ جسم نیست بلکه مرگِ روح  با این نگاشت،«. نمودهاست
کند. بین دو است که به تدریج و با پر رنگ شدن نقش دیگران در زندگیِ آدمی جلوه می

بخش نخست و پسینِ شعر تضاد وجود دارد: بین گل صد برگ و به پایان رسیدن برگها، 
ا تیرگیِ نفرت، بین بین شادابی و پژمردگی، بین سرخیِ گل و تیرگی و پژمردگی گل ی

زندگی و مرگ، بین نقش گل سرخِ تاجِ خدایان و نمایان شدن پژمردگی در نظر دیگران! 
 قابل مالحظه است. 2نگاشت نظام شعر در جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 یکدکن یعیاثر شف ینگاشت نظام شعر جوان  -2جدول شماره 

 
شود که در فاصله چنین استنباط میبا رسم خطوط تناظر شعر بین دو حوزه مفهومی متضاد 

ی میان آغاز تا پایان شعر، عمر یا بخش مرکزی آغاز زندگی تا مرگ و به عبارتی فاصله
شعر قرار دارد که تا نیمه متعلق به زندگی و از نیمه به بعد متعلق به فضای مفهومی مرگ 

ونی به آرامش است. مرگ حقیقی در خالل زندگی قابل مشاهده است و با ورود عنصر بیر
ی کسی که صاحب جام جم و خرسندیِ باطنی بود، بوجود آمده است. و شادابی اندیشه

بنابراین مرگ حقیقی پیش از رسیدن مرگ جسمی، زندگیِ راستین را متوقف کرده است. 
ساختار و  شودهمانطور که مشاهده مینگاشت نظام شعر تداعیگر تصویر گل نیز هست. 

فرمِ شعر با مفهوم و درونمایه آن انطباق کامل دارد. موسیقی درونی و کناری شعر نیز در 
 تاثیر نیست.   القای مفهوم مورد نظر شاعر و تاثیر گذاری بیشتر شعر بی

 گیری بحث و نتیجه 

 یشعرشناس کردیبا رو کدکنی یعیدو شعر از شف یریسطوح تفس ینوشتار با بررس نیدر ا
قادرند  یاسیق هایمشخص شد که چگونه نگاشت هایبندو با ساده کردن صورت یشناخت
 بندیپژوهش نشان داد که سازمان نیمخاطب قرار دهند. ا یمتن را فرارو هایناگفته



 

 

 یطرحواره حجم شکل گرفته است و جهان فکر راساسدو شعر ب نیدر ا یمفهوم یفضاها
که در بخش  هاییپرسش حاضربوده است. پژوهش  رگذاریتأثساختار اشعار  بر مؤلف

ساختار و  انیتعامل م یکدکن یعی؛ در شعر شفدهدیپاسخ م نیمقدمه مطرح شد را چن
مورد نظر  میمفاه یالقامناسب که در خدمت  یو کنار یدرون یقیمحتوا و استفاده از موس
. در مرحله نگاشت دآییشعرها به شمار م تیوموفق یرگذاریتاث لیشاعر قرار دارد از دال

کپارچهی یانتزاع یو الگو ییاز شعر که تاکنون به آن پرداخته نشده بود بازنما ینظام وجه
در  یکدکن یعیکه در ساختار شعرها وجود داشت آشکار شد و نشان داد که شعر شف ای

م اثر است با فر ییمحتوا وندیکه پ یقرار دارد. فرم ذهن یساختار منسجم زبان کیچارچوب 
 شعرهاست.  انسجامبر  یلیدل نیو تطابق قرار دارد و ا یشعرها در هماهنگ یرونیب

 یجامع دگاهید یشناخت یشعرشناس هینظر یِلیبا ابزار تحل یآثار ادب ریتفس نکهیبا توجه به ا 
 هایو از خالل نگاشت کندیم یاثر را واکاو یدرون یهاهیبخشد، ال یاز متن به مخاطب م

 نیبا ا هاییانجام پژوهش دهد،یاو را مورد مطالعه قرار م یمؤلف، سبکِ شناخت یذهن
 . شودیم هیارزشمند به پژوهشگران توص یمتون ادب یوبر ر کردیرو

 تعارض منافع
 نویسنده هیچ گونه تعارض منافع در این پژوهش نداشته است. 
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 .107-129(. صص 175. )یزبان یمجله جستارها «یشناخت

 یمجله جستارها «یشناخت یشعرشناس کردیاثر شاملو با رو تیخوانش شعر حکا(. »1391.) ------
 .149-167( . صص 12 یاپی. )پ3 ۀسابق(. دور یقیتطب اتیزبان و ادب ی)پژوهش ها یزبان

مجله . «یغام مفهوماد یةبراساس نظر یدر متون ادب ریادغام نوشتار و تصو(. »1392.) -------
 .75 -104(. صص 15. )یزبان یجستارها

 های مفهومی درتحلیل نگاشت» .(1394)، سیدیزدی، زهرا و باقری، نرگس. یالسه ،صادقی -
زبانی جستارهای  دوماهنامه « با رویکرد شعرشناسی شناختی از مهدی اخوان ثالث دو شعر

 324 -305، صص26، پیاپی 4، شماره 6دوره 
عناصر  ییجهان متن در شناسا هیکاربرد نظر(. »1393فرزانه. ) ررضا،یو ش سیارسالن، روشن، بلقگلفام، 

دوماهنامه  ،«یشناخت یشعرشناس کردیرو یداستان شازده احتجاب بر مبنا ییمتن روا ۀسازند
بر  ی(. درآمد1391جان. ) نز،یال.183 -206، صص 21 یاپی، پ5، ش5د  ،یزبان یجستارها

 .یچاپ نخست، تهران : علم ،یبان، ترجمه کورش صفوز یشناس یمعن

فصلنامه زبان و ادب  ،«یکدکن یعیدر شعر شف یواژگان یفراهنجار ندیفرا(. »1388، فاطمه. ) یمدرس
 11، شماره  یپارس

 .تا به امروز. تهران: چشمه افالطوننقد ادبی از  دانشنامة (. 1393)مقدادی، بهرام. 
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