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 چکیده
تـوان    در بررسی پروندة شعر نو و شاعران آن در جریـان تـاریخ ادبـی فارسـی، مـی     

بـراي  اي مشترك یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفـاق ایـن شـاعران      نقطه
اند، یـا در پـی آن بودنـد کـه بـه آن دسـت        خود سبک خاص یا زبان خاص داشته

یابند. فرخ تمیمی از شاعران کمتر شناخته شدة شعر نیمایی یا آزاد اسـت کـه پـنج    
است. جستجو و یافتن سبک جدید و خاص بـراي   دفتر شعري از او به چاپ رسیده

اند  اي مختلف در پی نیل به آن بودهه  شاعران نوپرداز، اصلی بوده که افراد به روش
ترین کار در ایـن مسـیر، شکسـتن اصـول وزن و       ترین و حصولی  و مقرون به صرفه

قافیۀ سنّتی و نیز تأثیرپـذیري ایـن شـاعران از حـال و هـوا، تجربـه و تصـاویر شـعر         
است. امر مهم دیگري که این شاعران و تمیمی به آن دست زدند، این  فرنگی بوده

قواعد و معیارهاي زبان معیار و فرهیخته را به عمد درهم ریخته و بـه هـم   است که 
زدند و غایت کارشان این شد که تا توانستند شعر خود را به زبان محاوره و عامیانه 

آنها نزدیک کردن بیش » شعر نویسی«نزدیک کردند؛ به تعبیر بهتر، سبک و شیوة 
است؛  اصول و قواعد زبان هنجار بودهاز حد شعر خود به زبان عامیانه و درهم زدن 

هـاي    هـاي تمیمـی در حـوزه     این نوشتار با ذکر مصداق و شـاهد مثـال بـه نوسـازي    
هـاي زبـانی و سـبکی در      پردازد و برجسـتگی  مختلف اسم، فعل، صفت و غیره می

اي اسـت کـه     کند. روش تحقیق این مقاله، توصیفی و مقایسـه   شعر وي را تبیین می
 است. نویسی و اسنادي جمع آورده  به شیوة فیش مواد خود را

.فرخ تمیمی، شعر نو، سبک، تشخص زبانی، زبان محاورههاي کلیدي:  واژه
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Abstract 
Examining  She’r-e Noo (new poetry) and its poets in the 
course of history of Persian Literature, one can found the vast 
majority of these poets had developed a particular style or 
language, or sought to do it. The  most simple and productive 
task in this direction is breaking from the  traditional rhythm 
and rhyme, as well as being influenced by  the atmosphere, 
experience and images of Western poetry. These poets have 
also deliberately disrupted the standards of normative language 
and as a result, the goal of these poets was to bring their poetry 
as close as possible to colloquial language. Farrokh Tamimi is 
one of the lesser-known poets of Nimayi or Azad (free) poetry, 
from whom five books of poetry have been published. This 
article deals with Tamimi's creativity in different fields of 
nouns, verbs, adjectives, etc., citing examples and explaining 
the linguistic and stylistic novelty in his poetry. Collecting 
notes and documents, the researcher has used descriptive and 
comparative method. 

Keywords: Farrokh Tamimi, She’r-e Noo (New Poetry), Style, Linguistic 
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 . مقدمه1
است، اما رنگ و غبار تبلیغات پر از حب و  گرچه از ظهور شعر نو، یک سده نگذشته 

باشد که بـه روشـی علمـی، ایـن      است؛ شاید وقت آن رسیده ض از سیماي آن زدوده شدهبغ
تـاریخ     شعر و تولیدات انبوه آن را در محک نقـد بگـذاریم و بـدانیم کـه ایـن نـوع شـعر در       

ادبیات فارسی، چه منزلت و پایگاهی دارد و اکنون که ما از نظر زمـانی بـا شـاعران نـوپرداز     
فارسـی،   ا گذاشتن میراث شعري آن شاعران، در کفۀ تاریخ درخشان ادبایم، ب  فاصله گرفته

کنیم. غالب آن شاعران اصالت تغییر و  راز توفیق یا نبود آن را در شعر آنها بجوییم و بررسی
). 608: 1382؛ بــه نقـل از آریـن پــور،   128:  دانسـتند (نیمـا   دگرگـونی را رسـالت شـاعر مــی   

ترین شـعرهاي نیمـایی یـا آزاد، معمـوالً       این است که عالی کرد، حقیقتی که باید بدان اذعان
نـوپرداز و در شـعر بلنـد و     شعرهایی هستند مرکـب از شـعرهاي کوتـاه. در جرگـۀ شـاعران      

انـد؛ شـاعرانی چـون: اخـوان      روایی سرایی، چند استاد مسلم گوي توفیـق از دیگـران ربـوده   
کدکنی. شـعرهاي ممتـاز     ه و شفیعیثالث، احمد شاملو و چند شاعر دیگر چون: مشیري، سای

دیگران، اغلب شعرهاي کوتاهند. مسألۀ دیگر در توصیف و تحلیل شعر نـو، ایـن اسـت کـه     
اغلب شعر نو، سیاسی و اجتمـاعی یـا فریـاد و خـروش سیاسـت و اجتمـاع       موضوع و مضمون 

یم، چنانکـه بایـد و   ها و یا اخالق و تعل  است و به همین دلیل، معموال و غالباً، غنائیات و عاشقانه
تعـداد  « شاید، جایگاهی در این شعر ندارند و شاید به همـین علـت باشـد کـه منیـب الرحمـان      

 ).                                                     173: 1363داند (آژند،  می» زیادي از این اشعار را فاقد ارزش هنري 
و بـه قـول خـود، هرچنـد در تهـران       در نیشـابور زاده شـد   1312فرخ تمیمـی در سـال   

شود ولی اصالتاً اهل طالقان بـوده اسـت. او دوران کـودکی و نوجـوانی را تحـت       بزرگ می
هـاي   هاي ابتـدایی و متوسـطه را در مدرسـه    کند. وي دوره سرپرستی و تربیت مادر به سر می

د و تحصـیل  شـو  پردازد و سپس وارد دانشکدة نفت مـی  به تحصیل می» تمدن«و » دارالفنون«
پـردازد. در شـاعري نخسـت بـه      کند و بعد به امـور حسابرسـی مـی    در آنجا را ناتمام رها می

تـرین روزگـاران تـاریخی و     آورد و در حسـاس  سرودن شعرهاي اجتماعی و تغزلی روي می
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سـراید. تمیمـی آشـنایی نسـبتاً خـوبی بـا زبـان         سیاسی بعد از کودتا شعرهاي سیاسی نیز مـی 
ها در شعر او، نشئت گرفتـه   زدایی و هنجارشکنی حتی شاید برخی آشنایی انگلیسی داشت و

چشـم از جهـان    1381دفتر شعر از او نشر یافته است. تمیمی در سـال   5از این آشنایی باشد. 
 فروبست.  

فرخ تمیمی از شاعران نوپرداز شعر نیمایی یا آزاد اسـت کـه چنانکـه بایـد و شـاید بـه       
اسـت. ایـن    ادبـی توجـه نشـده و مداقـۀ تحقیقـی صـورت نگرفتـه       شعر او در محافل علمی و 

درحالی است که شعر او هم از حیث ظاهر و فرم و هـم در پایبنـدي بـه اصـول و معیارهـاي      
شعر نو، خطا و لغزش چندانی ندارد و حتـی در موضـوع و مفهـوم نیـز شـعر وي مضـامین و       

آمـوزان و تقبـیح آن یـا     بیـه دانـش  اي دارد؛ مثالً او شعري در زمینـۀ تن  موضوعات مفید فایده
). از ایـن حیـث،   280و 264: 1369(تمیمـی،  سـوري دارد   هاي چهارشـنبه    سوزي / بازي آتش

بـدایع   آفرینـی،   باالخص شعرهاي اولیۀ او،  هم از جهت شکل و قالب، تصـویرپردازي و ترکیـب  
درخــور تـــأملی دارد؛ در چنـــین شـــعرهایی وحــدت موضـــوع و تصـــویر و خالقیـــت در   

کند. تمیمی به قول خـود، از    سازي تمیمی را شاعري مطرح در وادي شعر معرفی می  رکیبت
دو شاعر بیش از حد الگو و تأثیر پذیرفته است؛ یعنی توللی و شعر رهاي او و احمـد شـاملو   

لنگرودي، تمیمی را از شاعران گـروه پـنجم، شـاعران       ). شمس45و  43گفتار:  (همان، پیش
). شـعرهاي  307: 4، ج1378داند (شمس لنگـرودي،   شکل می  هاي بیمدعی و صاحب شعر

خوب و ارزندة او هم، غالباً شعرهاي کوتاه و موجز است و خود او نیز به دلبستگی خـود بـه   
 ).58(همان، پیشگفتار:  کند   چنین شعرهایی اذعان و اشاره می

راز و نیازهـاي عاشـقانه    علت رویگردانی مخاطبان از شعر تمیمی را غلبۀ مضمون و درونمایـۀ 
اند (شمس لنگرودي،  بینی و ایدئولوژي دانسته  نگري در جهانپرده و کامجویانه و سطحی  و بی

اي بـوده    ). شعر نو یا نیمایی، در حقیقت تجربـه 387ـ   388: 1391؛ زرقانی، 344: 2، ج1378
که دورة ادبیات نوین براي نزدیک کردن ادبیات و شعر به نثر، لذا شاید حق با خانلري باشد 

) که تحت تأثیر فرهنـگ فرنـگ، شـعرگفتن    74: 1363نامید (آژند،   می» عصر نثر«فارسی را 
) و چون در این 276: 1392کدکنی،  دهد (شفیعی  می» شعر نوشتن«جاي خود را به اصطالح 
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ر امر، هیچ قید و بندي در کار نبوده، هر روز متـاعی از نـو، بـه صـورت نوشـته و شـعر ظهـو       
کرد که این فرهنگ غالب شکستن سنّت و قیدهاي هنري، هر روز جـاري و رایـج بـوده      می

عمـد در   ها در کارهاي اولیۀ فرخ، خبري نیست ولی بعدها او نیز به  است که از این حدشکنی
کند که  وارد می هایی در حوزة زبان و نحو آن  شود و خطا و لغزش جرگۀ نوگرایان وارد می

او و یا به تعبیر بهتر، مختصات سـبکی او دانسـت کـه در    » هاي شعري  بدعت«را  توان آنها  می
 شود.  ها اشاره می ادامه با ذکر مصداق، بدان

 سواالت عمدة این تحقیق، بدین قرار است: 
 مختصات سبکی و عوامل سبک آفرین در شعر تمیمی کدام است؟  −
 است؟    بودههاي زبانی در شعر فرخ چه   زدایی  ابداعات و آشنایی −

گرفتـه از چـه عـواملی بـوده       علل نوآوري شعري تمیمی در قلمرو سبک آفرینـی بـر   −
 است؟ 

کرد: دستبرد و دگرگـونی در حـوزة    توان بر آن تصور هایی از این سنخ را می  فرضیه و
و نحو زبان فارسی، از مختصات سـبکی شـعر تمیمـی اسـت؛ غایـت شـعر تمیمـی یـا           صرف 

در نزدیک گرداندن بیش از حد شعر به زبان عامیانه و محـاوره بـوده    فلسفۀ غایی شعر فرخ،
کجی عمدي به فرهنگ، اصول و معیارهاي سنّتی ادب و زبـان فارسـی،     است؛ بریدن یا دهن

 باعث شده شعر او رواج چندانی نیابد و مهجور بماند.

 . پیشینۀ تحقیق1-1
تمیمی، احـوال و نقـد و بررسـی     در زمینۀ پیشینۀ این نوشتار باید گفت که دربارة خود

شعر او، مطلب چندانی باید و شاید وجـود نـدارد و حتـی در منـابع تـاریخ شـعر نـو، مطلـب         
شود؛ برخی منابع فقط چند شعر شـاخص او را نقـل و    خاص و مفیدي در این باره دیده نمی

، چنـد  »تاریخ تحلیلی شـعر نـو  «لنگرودي در   اند. جز آن که شمس  در حد خود تحلیل کرده
است که زرقانی در چشم انداز شعر نـو، آن مطالـب    موضوع دربارة فرخ و شعر او بیان کرده

هـا، فقـط اسـم او را در بخـش      است؛ یاحقی در جویبار لحظـه  هایی آورده  شمس را با افزوده
دادنـد    را شـکل مـی  » مقاومـت  شـعر    جنـاح «عصر شعر نیمایی یـا دورة نـوگرایی آورده کـه    
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دانـد    نمی» پرگو«). عابدي هم ضمن اشاره به سبک او، تمیمی را شاعر 132 :1383(یاحقی، 
). گزینۀ اشعار فرخ تمیمی 256: 1388و در واقع، کم و گزیده سروده دانسته است (عابدي، 

هـاي اصـلی ایـن      ها و یادداشت  ترین اثر در این زمینه باشد که فیش  ، شاید مهم1369در سال 
شناسـی شمیسـا و     است. در حوزة سبک و بررسی شعر، منـابع سـبک    نوشته، متکی برآن بوده

هـاي زبـانی، غلـط      است و در زمینـۀ زبـان معیـار و غلـط      فتوحی اساس کار در این مقاله بوده
نویسـی    ننویسیم نجفی، دربارة ویرایش و دربارة زبان فارسی و دیگر منابع مرتبط بـا درسـت  

اسـت و نیـز    سـتناد شـده و در فهرسـت منـابع نیـز آمـده      ها ا  زبان فارسی بوده که در متن بدان
هاي فصلنامۀ بهار ادب در حوزة نقد زبان و شعر نو، توانسـته رهنمـون     برخی مقاالت و نوشته

 این نوشته گردد.

 . بحث2
شناسی به منزلۀ علم ادبیات، بعد از ظهـور زبانشناسـی همگـانی بـه اوج رسـید و       سبک

اي آن در قلمرو بررسی ادبیات، جایگـاه واالیـی دارد (شمیسـا،    ه  امروزه، انواع شاخه و نحله
شناســی عبــارت اســت از بررســی   ). در گــام اول، ســبک105: 1391؛ فتــوحی، 143: 1386

کیفیت کاربرد و تجلی زبان در هر اثر ادبی؛ بدین معنا که با بحث در ورود و کیفیـت زبـان   
تــــوان راه   شناســـی مـــی   و مقـــوالت زبـــانی در ادبیـــات، عمــــالً بـــه قلمـــرو ســــبک     

. بـدیهی اسـت کـه میـزان دسـتکاري و تصـرف شـاعران و         (Widowson,1991: 7)یافـت 
است و به همین علـت،   هنرمندان گذشته در ساخت، بافت و نحو زبان، امري بسیار کُند بوده

اسـت. ایـن امـر تصـرف را هـم شـاعران و        زبان به صورت محسوس، آشـکار نبـوده  دستکاري 
کردنـد امـا در قـرن جدیـد و      و معمولی تلقی میحیط و جامعه، امري طبیعی هنرمندان و هم م

حد و حساب محصـوالت، مفـاهیم و اصـطالحات خـارجی از طریـق        در پی اخذ و ورود بی
زنـد و   هـا و قلمروهـا، بسـیار بـه چشـم مـی        ترجمه، تغییر و دگرگونی زبانی در غالب عرصـه 
زبان و باالخص خدشۀ زبان معیار را بـراي   برخی از مستفرنگان، این تصرف و دستکاري در

کردنـد. در   عمد قلمروهاي مختلف زبان معیـار را مخـدوش مـی    دانستند و به خود پرستیژ می
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زمینۀ هنر و ادبیات، متأسفانه قریب به غالب شـعرگویان و شعرنویسـان نـوپرداز، بـدین کـار      
زبـان معیـار را سـبک     توان ایـن دسـتبرد و تصـرف در حـوزة      دست یازیدند، طوري که  می

اي  آنها دانست؛ این موضوع در شـعر فـرخ تمیمـی و یـا بـه        شاخص فردي و جمعی و دوره
کـرد و او نیـز در    اثبـات توان   عبارت بهتر، در دفترهاي شعر متأخر او بیشتر آشکار است و می

وارد  هـا را در حـوزة قاموسـی و نحـوي زبـان معیـار       اي از دسـتکاري   غالب موارد، عمـداً پـاره  
 هاي فراوان، به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت.  ادامه با شاهد مثالکند که در   می

ــان  ــۀ جه ــین        در زمین ــه، چن ــاب یافت ــعر او بازت ــه در ش ــی ک ــدة تمیم ــر و ای ــی، فک بین
بینی و حتـی ایـدئولوژي خاصـی کـه نشـان از تعلـق او بـه         گفت که در شعر او جهان توان  می

انگـاري مفـاهیم و موضـوعات در      شـود؛ سـادگی و طبیعـی    یده نمیجریانی یا حزبی باشد، د
اي که بیشتر بیان وصف حـال اوسـت،     آید. در شعر ساده  جهان، بیشتر در شعر او به چشم می

 نگري او پی برد: توان به این سادگی، عامی گرایی و سطحی  می
نـازي  ست/ مـن هسـتم و تقـویم روي میـز و      ست/ یک عصر پاییزي عصرغم انگیزي«

 )98: 1369(تمیمی، » گربۀ زردم...
 کند: و یا در شعري دیگر، مثالً نگاه فلسفی! خود را چنین بیان می

آري جوانی/ در بـاور طبیعـت، زیبـایی اسـت/ و زیبـایی در گفتـۀ حکیمـان/ چیـزي         «
 )202(همان: » مناسب مقصود/ مقصود زندگی است/ و هر دو روي سکۀ مقصود/ آزادي

تمیمی خواسته اطالعات، آگاهی و فضـل خـود را  بیشـتر بنمایانـد،      حتی در مواردي که
اندیشـی او از تصـاویر و بیـان      بینی و سـاده   توان به ساده  میکند که  گري می  فقط طوري جلوه

شعري پی برد؛ مـثالً هفـت وادي عشـق عطـار را در شـعر خـود، چنـین نـو گردانـده و طـی           
 کند: می

پایی فشردم.../ استغنا دارم که برگـردم.../ حیـرت را     من از طلب گذشتم/ و در عشق «
 )239 (همان:» کم اما مشکل، معرفتی/ اي لحظۀ وصال/ ژرفا/ فنا  افزودم/ کم

کـرد و نقشـی جـز ابـراز      شناختی که ظـاهراً کـار    و یا این اصطالحات نجومی و کیهان
 اطالعات و آگاهی شاعر ندارد:
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مدار وجود/ میان سنبله زیک زیک زنگ  مغاك تیرة خاك/ سقوط اختر عمر من از«
» زنــی در چلـۀ خمیــدة قــوس   پــري از بناتـالنعش/ کــه ماهرانـه مــی    گنـدمخوار/ چــه تیـز مــی  

 )200(همان:
توان از آنها بـه تلمیحـات     هاي تاریخی، جغرافیایی که می  اي اطالعات و آگاهی  و پاره

 شعر او تعبیرکرد:
 )125(همان: » قاآن قاآن تاتار هاي کاروان مارکو بود/ کوبالي  و نعل«

توان دامنۀ لغات و تعبیـرات فـرخ را بیشـتر، کلمـات و تعبیـرات عامیانـه و        در واقع می
 محاوره دانست؛ به اضافۀ چندین اشاره به فرهنگ و نام خاص:

هاي رفعت کاتماندو/ تا سرزمین آیه و ایمان/ تا بیگزند معبـد داالیـی المـاي     تا جذبه«
 ) 162(همان: » پیر

 ) 185(همان: » غلتد/ باغ بهشت گمشدة میلتن در زیر پلک خواجو می«
 اشـعار  غالـب  مثـل  فـرخ  شـعر  که است این تمیمی شعر در دیگر ذکر درخور موضوع

هاي تلخ، تیره و تار، منفـی و شکسـت     پر است از ترسیم و تصویر فضاها و موقعیت نوپرداز،
 خورده:
کوالك وحشت است و امید گریـز نیسـت/ بایـد     جهد/  زند و موج می  دریا نهیب می«

گرفت دامن تقدیر و سرنوشت/ زیرا مجال ماندن و برگ ستیز نیست/ هم چون ستون مانـده  
به چنگال زلزله/ ریزد دگل به سینۀ مرداب تیرگی/ جز پرچمی سیاه که غلتد بـه کـام مـوج/    

 ) 79(همان: » چیزي نمانده از هوس تلخ زندگی
دي این بـن بسـت و نـاتوانی، او را بـه جبرگرایـی مـدرن و نـوعی        تا جایی که در موار

 کشاند:  دترمینیسم می
ما دو دیواریم/ ما دو دیـوار بلنـد کوچـۀ تنگـیم/ مـا کنـار خـویش و دور از خـویش         «

 ). 93(همان: » میریم/ ما اسیر پنجۀ معمار تقدیریم  می

 آفرینی، سبک فردي تمیمی . ترکیب2-1
اریخ ادبیات، به ناگزیر براي خود صدا و شگردي خاص دارد هر شاعر تأثیرگذار در ت
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). 370: 1386؛ شمیسـا،  63: 1391تعبیـر کـرد (فتـوحی،    » سبک فردي«توان به   که از آن می
» ترکیبات نـاب و نـو  «توان سبک فردي و خاص تمیمی در دفترهاي اول شعر او را ابداع   می

ازي، چونـان مقـام خاقـانی دانسـت و حتـی      سـ   توان مقـام او را در ترکیـب    دانست و حتی می
عشـق آبـاد    آورد؛ ترکیبـاتی چـون: بـی     سبک برخی از شاعران سبک هندي را به خاطر مـی 

) و 223)، خونجـوش (همـان:   175ـ   176)، مردابزیان، سوگیانه (همان: 198: 1369(تمیمی، 
 ) از این مواردند: 215کوهگرد (همان: 

 )71(همان: » فریب دریاراز  جان من شیفتۀ سرود بارانم/ این نغمۀ«
 )234(همان: » درة مغاك روان است از تنگۀ سموم پوچ آباد/ تا«

توانند ارزش ادبـی    اند که می  البته برخی از ترکیبات او اضافۀ تشبیهی یا ترکیب وصفی
 خاصی داشته باشند:

 )72: (همان» ها  ام به دشت هوس  وز نفس سرد کوهسار گرانخواب / ریشه دوانیده«
 )73(همان: » از سر دریا بخور ابر برنخیزد«
 )73(همان: » بر من دلبسته در سکوت جنونم«

 و این ترکیب زیبا که تشبیهی ناب است:
 )85(همان: » بندد  زار نگاهم با افق پیوند می  تا آن جا که شن«

 ترکیب با پسوند ك 
با بسامد بیشـتر، پسـوند   سازي فرخ در شعر، این است که او   یکی از شگردهاي ترکیب

پیونــدد و کلمــاتی همچــون: تــردك، آبشــارك، پلــک، چیــزك،  را بــه کلمــات مــی» ك«
 سازد: پیوندك، آنسوترك، نشانک و چنگک می

 )264(همان: » اما/ به نامت/ تردك«
 )278(همان: » کمان سینه ریز آبشارکی باید  رنگین«
 )232(همان: » آفرین  آنسوترك بهار و شمال گل«
 )  232(همان: » را نشانکی نه از آن دوست ما«

 الحاق چه 
را ساخته اسـت کـه بـه دلیـل آزادي شـاعرِ      » کالغچه«تمیمی در نوآوري از این قسم، 
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شعر نو در وزن و قافیه، اجبار چندانی در کاربرد این مورد نبوده است؛ به بیان دیگـر، شـاعر   
ن دادن تشـخص و تصـرف در زبـان،    را بـه کـار ببـرد، ولـی بـراي نشـا      » زاغچه«توانست   می

 آورده است:» کالغچه«
 )115(همان: » کشد  همچون کالغچه فریاد برمی«

 الحاق ینه 

 رسد: به کار برده که به نظر خوشایند می» تورینه«، »توري«تمیمی به جاي فرخ 
 )266(همان: » گشاید ژرف اش را می تورینه«

 پسوند تاش 
» تـاش «را ساخته است؛ البتـه پسـوند   » شهرتاش«یباي ، تعبیر ز»همشهري«شاعر به جاي 

به منزلۀ پسوند بیان اشتراك در متون قدیم همچون این بخش از تاریخ بیهقی فراوان به کـار  
و خیلتاش مسرع که به خـوارزم رفتـه بـود، نزدیـک خواجـه احمـد عبدالصـمد        «رفته است: 

 .)352: 1383(بیهقی، » جواب نامه بازآورد
 )157: 1369(تمیمی، » شهرتاشان تو نیستمرا تاب زشتی «

 ابداع در ترکیب وصفی و اضافی 
)، بـین  102(همـان:  » شود بیـدار  موش یک وسواس در من می«فرخ تمیمی در مصرع: 

» تلـخ یـک تکـرار   «ترکیب اضافی یا وصفی، صفت شمارشی افزوده است و یـا در مصـرع:   
و بعد بین آن دو، صفت شمارشـی  سازد   )، نخست ترکیب وصفی را مقلوب می103(همان: 

 ). 279(همان: » از هیبت یک آن کوهستان«آورد. همچنین این تعبیر عامیانه در شعر او:  می

 کاربرد صفت در معنی مصدر 
تـوان    تشخص دیگر تمیمی در حوزة زبان، کاربرد صفت در معنی مصدر است که می

خل فصاحت و حتی ضعف تـألیف  در سنجش با قلمرو علم معانی در بالغت، آن را نوعی م
 دانست؛ مانند:

هاي گرسـنگی اسـت؛     ) که گویا منظور،آیه114(همان: » هاي گرسنه است  تفسیر آیه«
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چون آیۀ یاس، رحمت، عذاب و... وجود دارد که جزء دوم در همۀ آن موارد مصدر اسـت  
ي همیشـگی بـه   )، همیشه را به جـا 284(همان: » از حشمت همیشۀ بیداران«نه صفت؛ و یا در 

 کار برده است.

 . تصرف نوعی یا صرفی2-2
 حوزة فعل در 

 به سان زبان محاوره، فرخ از اسم صوت، مصدر جعلی و فعل ساخته است:
 )188(همان: » خرد  گربۀ آبستنی خوابیده بر دامان او/ آرام می«
 )211(همان: » جرنگد  آوازت می«
 )116(همان: » خیسید از مکیدن آن جاي نبود«

 حرف اضافۀ غیرمعمول با فعل 
از آفتـاب هـر   «ها دارند؛ مثالً تمیمی در شعر  غالب شاعران نوپرداز از این قبیل دستکاري

را به معنـی  » از«توان  به کاربرده است که می» از«، »با«)، به جاي 191(همان: » شوم شبه بیدار می
رویاي عشـق را دوبـاره در   «برد:  به کار می» در«، »به«سببی دانست. همچنین وي گاهی به جاي 

شب کنار شعلۀ سبز بخـاري  «) و 215(همان: » در ما نگاه کن تا«)، 178(همان: » رود    خواب می
) که احتماالً مراد، در خود فرو رفتن و غرقه در افکار خود بـودن  94(همان: » ام در خویش  رفته

پردازنـد. همچنـین در    تأویـل آن مـی   دانند و به است. برخی افراد، این هنجارگریزي را هنر می
از بـاد  «) و یـا:  112(همـان:  » کشـد   از اندرون خستۀ من چیزي/... سر مـی «برخی از موارد مثل: 

را بـه معنـی   » از«تمیمـی   )،212(همـان:  » سوي پنجره آید به گوش من/ بانگ قناریان همسـایه 
بهتـر اسـت، مگـر    » در«مـان  برد که با عنایت و پشتوانۀ شعر حـافظ، آوردن ه  به کار می» در«

 را ازِ سببی بدانیم:» از«آنکه آن 
 در اندرون من خسته دل نـدانم کـه کیسـت   

 
 که مـن خموشـم و او در فغـان و در غوغاسـت     

)62: 1385(حافظ،   
در «رسد که حرف اضـافه در جملـه زایـد اسـت؛ ماننـد:        در برخی موارد نیز به نظر می

هرچند در ادبیـات سـنّتی،   » براي«در معنی » را). «252(همان: » هاي شهر چراغان است  کوچه
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شود   تواند به زبان عامیانه، نزدیک می  مسبوق به سابقه است ولی نه در شعر شاعري که تا می
 ). 242(همان: » کرد  مرغ را سفر می  پرنده سایۀ سی«گیرد:   و از زبان سنّتی فاصله می

 را در فعل الزم 
ر در معنی الزم اسـت و فـرخ تمیمـی بـه معنـی تحمـل کـردن        در متون، بیشت» شکیبد«

 متعدي استعمال کرده است:  
). در ایـن شـعر   286(همـان:  » روزي که نیستی/ ناهید/ شاید/ تنهایی را/ نشکیبد دیگر«

است که این کاربرد در متون قدیم نیز به کار رفتـه اسـت. ظـاهراً از ایـن     » براي«به معنی » را«
 شود:  ردي در شعر فرخ دیده مینوع کهنه گرایی، موا

 )197(همان: » خست  و عاشق/ در خانۀ فراق نمی«

 ها و تعبیرات عامیانه فعل 
 )249(همان: » هاي کاه لمیده است  بر پشته«
 )279(همان: » له زد  بویید و له«
 ) 260(همان:» پس با اشارة سبابه/ پر وا گشود«

 کاربرد خاص فعل 
ــد «در شــعر:  ــد خــواب دی ــام مــی  آون ــري از طــال و مرجــان پیغ ــرد  ة بهمــن را/ تعبی » ب

 توان تأویل کرد، ولی کاربرد خاصی است.  را هرچند می» پیغام بردن«) تعبیر 190(همان:

 . در قلمرو اسم2-3
ها را به دو نوع سبک اسمی و سبک فعلـی    توان سبک  با استناد به اثر لنهام، از منظري می

، شعر غالـب شـاعران نـوپرداز و بـاالخص     ). از این حیثLanham, 2003 :11تقسیم کرد (
شعر تمیمی، بیشتر به سبک اسمی هسـتند؛ در شـعرهایی ولـو کوتـاه از او، چنـدین مصـرع،       
تصویر و توصیف وجود دارد، بی آن که فعلی داشته باشند. فرخ در نوسازي در این حـوزه،  

هـاي    کز دودهاي شمع«ند: در مواردي برخالف هنجار، مضاف را هم جمع آورده است؛ مان
دهلیـزِ  «) که 73(همان: » رفته به دهلیزهاي عمر سیاهم«) و 118: 1369(تمیمی، » گچین یاس

 ساخته است.» دهلیزهاي عمر«را » عمر
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ساخته اسـت  کـه ظـاهراً از آن    » سختان« تمیمی در بیشتر موارد، سخت را جمع بسته و
 کند: ها اراده می  معنی سختی

 )158(همان: » توان گذشت  که از سختان می بر این باورم«
 )185(همان: » استاده استوار پل خواجو/ و استخوان سختانش«
 )192(همان: » گوید  شکنج گیسوانت/ از سختان ناپیموده می«

 ها را، پست و بلندان گفته است:  و در مورد زیر، پستی و بلندي
 )193همان: » (اید  بر همسفر که پست و بلندان را برهم گذشته«

 عالمت جمع نیست.» ها«)، دیگر این 110(همان: » هاي شب  در نیمه«حتی ظاهراً در مصرع: 
 خورد:   و ساخت خاص جمع شام در موارد زیر به چشم می

 )75(همان: » ام شنفت  ها که قصۀ تنهایی  زان شام«
 )71(همان: » هاي تنهایی  این نغمۀ شام«

پـرور   بـاد/ پیـک نشـاط   «ت این نوع جمع، در مصرع: تمیمی با شیفتگی فراوان به ساخ
تـوان گفـت     اسـتعمال کـرده اسـت؛ هرچنـد مـی     » دشتان«را » ها  دشت«، )»23(همان: » دشتان

شاعر نوپرداز بزرگ، اخوان ثالث به روش و سیاق خود، از این نوع جمع بسـتن کلمـات در   
 ).62: 1376شعر نو، دفاع و توجیه کرده است (اخوان ثالث، 

 هاي مرتبط با صفت . نوسازي2-4
 تقدم صفت 

را بـه کـار بـرده، آن را پـیش از اسـم      » بیگزنـد «فرخ تمیمی در چند مورد کـه صـفت   
 هاي مختلف گردانده است؛ مانند:  آورده و معنی و مفهوم را دچار ابهام و محمل تأویل

 )118: 1369(تمیمی، » در بیگزند این شب آرام«
 )144(همان: » برد  تا بیگزند رخوت شبگیر می«
 )162(همان: » تا بیگزند معبد داالیی الماي پیر«
 هاي دیگر براي تقدم صفت:  و مثال

 )118(همان: » دیگر مالل زمزمۀ شک«
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 )240(همان: » از تند شیب زود گذشتم«
 )89(همان: » کبود تند آب«

 حشو هر 

 )90(همان:» با اولین شکوفۀ هر سال«
 می، مواردي دیگر نیز هست:از این حشویات در شعر تمی

 )75(همان: » چشمان او به سبزي مرداب سبز بود«
 )150(همان:» اي سپیدة شبگیر«

 تزاحم تصویر 
دارد کـه تصـاویر و مضـامین آن از    » غمنامه«در مجموعۀ آخر، تمیمی شعري با عنوان 

احم کلمـات  ). در شعر نیـز، تـز  254گیرد (همان:   شهر طاعون تا خسرو و شیرین را در بر می
 زند:  پرسشی به چشم می

 )193(همان:» آیا چگونه آمد و کی بگذشت«
شاید به نظر برسد که حافظ هم این نوع ساخت را در شـعر خـود آورده اسـت (آیـا و     

 کجا)، ولی تفاوت ره از کجاست تا به کجا:
 مخمور آن دوچشمم آیا کجاسـت جـامی؟  

 
 بیمــار آن دو لعلــم آخــر کــم از جــوابی     

)856: 1385(حافظ،   
دارد که همه تصویر و تابلو است، بی آن که در آن فعلـی  » طرح«فرخ شعري با عنوان 

 به کار ببرد:
صبح یکشنبه/ گرمی مرداد/ دودي از کومه/ عطري از جنگل/ بژ سـاحل/ کبـود تنـد    «

 .)88: 1369(تمیمی، » ها/ رها از خواب آب/ خط اندام
آورد و در هـر مصـرع،     مصـرع مـی   13ا در ر» یـار «تمیمی نخستین شعر خود با عنـوان  

 ). 69کند (همان:   از ادات تشبیه را التزام می» چون«

 . تأثیرپذیري تمیمی از شاعران دیگر3
چنانکه گذشت، نهایت و غایت جهد تمیمی در شاعري آن است که شـعر خـود را از   
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کنـد؛ بـه همـین    منبع فرهنگ و زبان عامه بگیرد و یا بکوشد که شعر خود را بـدان نزدیـک   
شود   علت، تأثیرپذیري چندانی از شاعران و فرهیختگان سنّتی یا معاصر در شعر او دیده نمی

توان گفت وي در قالب سنّتی اصالً شـعر نسـروده اسـت؛      و حتی براي اثبات این موضوع می
یـغِ  ت«) و یا این تصـویر  177توان دید (همان:   اي به غزل می  فقط در شعر طرح، شباهت گونه

)، ایماژي سنّتی اسـت کـه در شـعر    132(همان: » شب را با تیغ صبح بریدم«در مصرع » صبح 
 شاعران سنّتی نیز نمود داشته است:

 چــــرخ گــــویی دکــــان قصــــابی ســــت 
 

 کـــز ســـحر تیـــغ خونفشـــان برخاســـت     
 

  )442: 1358کدکنی،  ؛ شفیعی61: 1374(خاقانی، 
 چنین دانست:توان   اي از قافیه و تقید به آن را می نمونه

 )126: 1369(تمیمی، » در فرصت طالیی شبگیر/ نخچیر.../ تیر«
شـود؛    هایی از تأثیرپذیري او از شاعران معاصر دیـده مـی    با وجود این، در شعر او رگه

، در واقع تقلیدي اسـت خـوب از شـعر کتیبـۀ اخـوان ثالـث، بـاالخص در        »شیر یا خط«شعر 
ات را مـرد/ هـردو روي     ها در خویش بلعد سکه  لحظهکاش برج «گوید:   بخش پایانی که می

که قابل مقایسـه اسـت بـا ایـن بخـش از      )، 103(همان: » کاش  ها خط است/ کاشکی/ اي  سکه
(اخـوان  » نوشته بود/ همان/ کسی راز مرا داند/ که از این رو به آن رویم بگردانـد «شعر اخوان: 

 ).13: ب 1375ثالث، 
نوپرداز و تحت تأثیر شعر فرنگ، شعر خـود را بـا حـرف ربـط      فرخ نیز مانند دیگر شاعران

البتـه  . )172: 1369(تمیمـی،  » اما/ در روزگار مـا ): «284: 1392کدکنی،   کند (شفیعی  آغاز می
آغـاز  » امـا «غیر از فرخ، اخوان ثالث و ابتهاج نیز اشعار خود را بـا حـرف ربـط و معمـوالً بـا      

 ).40ب:  1375(اخوان ثالث، » ایی سحر کردمه  دانم چه شب  اما نمی« کنند:  می
او بـه کـار   » کدامین شب«را در مقابل » کدامین صبح«همچنین تمیمی به تأثیر از سایه، 

)؛ کـه  88و  86: 1369(تمیمی، » در کدامین صبح آیا بشکنی دیوار این خاموش«برده است: 
ـتر نمایـان اسـت؛ چراکـه     مقایسه شود با شعر ابتهاج، بدعت و قدرت شاعري سایاگر این شعر  ه بیش

اي کدامین شـب/ یـک نفـس بگشـاي/     «بعد از حرف ندا، توانسته صفت و بعد موصوف بیاورد: 
 ).63: 1369(ابتهاج، » جنگل مژگان سیاهت را
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بیننـد/    تشنگان خفته خواب آب مـی «توان دید:   و باز تأثیر اخوان را در این شعر نیز می
) کـه متـأثر از ایـن    256: 1369(تمیمـی،  » ریـز   از عـرق تـب   هاي  هاي آبی لبریز/ کوزه  کاسه

» چون سبوي تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سـنگ «بخش از شعر اخوان است: 
 ).31الف:  1375(اخوان ثالث، 

ــی     ــاعران م ــر ش ــر دیگ ــرخ ب ــذاري ف ــوص تأثیرگ ــه     در خص ــت ک ــین گف ــوان چن ت
» در اتـاق گـرم سـوزد شـبچراغ سـبز     «را از بـراي شـعر خـود    » شبچراغ«کدکنی تعبیر   شفیعی

 ) وام گرفته است:96: 1369(تمیمی، 
 گــر نبــود ایــن شــبچراغ جــاودان قرنهــا     

 
 در ظــالم ایــن شبســتان راه دیــدارم نبــود     

)395: 1388کدکنی،  (شفیعی  

 . شعر تمیمی در ترازوي نقد4
مـی روي  هـاي شـعر نـو، بـه شـعر تمی       گران مجموعه  با آن که گردآورندگان و تحلیل

اند و آن را فرخ ندانستند، ولی چنانکه گذشت، الاقـل برخـی از اشـعار  او     خوش نشان نداده
 خصوص اشعار دفترهاي اولیه، در قیاس با شعرهاي همقطاران او ارزنده است و ستودنی: به

(تمیمـی،  » آیینه دارم باش/ تا شکوه تو را بخوانم/ تو را بخوانم چندانکه بـا تـو بمـانم   «
1369 :182.( 

اند، در شـعر او زیبـا     و تصویر لکۀ جوهر برآسمان،که دیگر نوپردازان، استعمال کرده
 جلوه نموده است:

خالی است آشیان کالغان/ در البالي شاخۀ لخت چنار پیر/ بر آسمان دو لکۀ جـوهر  «
 ).187(همان: » چکیده است

 و یا لطافت این دو بیت، فارغ از معنی و مفهوم:
ــق  ــۀ زنبـــــ ــون غنچـــــ ــانی چـــــ  بیابـــــ

 گـــــــویی همـــــــه شـــــــبنم بهـــــــارانم
 

ــی  ــر مـــ ــارانی  پـــ ــواي بـــ ــوم از هـــ شـــ  
 شــــبگیر کــــه شــــد شــــبانه گریــــانم     

)206(همان:   
در مقابـل ایــن شـعرهاي ارجمنــد، برخـی اشــعار نیــز در گزینـۀ اشــعار او آمـده اســت کــه      



 365 یمیتم فرخ  سبک  در  یزبان  يها تشخص

ویراستاري زبانی است، فارغ از این کـه معنـا و پیـام آنهـا     توان گفت که مستلزم   تعارف می  بی
یـی    تا دور دست سبز زمان/ بودنی که خواهد بود/ و هستی«چه باشد؛ به عنوان مثال در شعر: 

رسد منظور تمیمـی، بـه هسـتی      )، به نظر می129(همان: » که خواهد زیست/ رهایی آموخت
در اسـتواي خـون   «گوید:   باشد. و یا در شعري می زیستن را و رهایی را خواهد آموخت، می

) که منظور تمیمی شاید این اسـت  135(همان: » بکر وسیع قارة آمریکاست ... اولوترکینگ/
 که او [لوترکینگ] را مثل قارة آمریکا از نو باید کشف کرد.

هرچند شعر تمیمی در مقایسه با شعر دیگر شاعران نوگراي، ملموس و داراي معنـی و  
ت، با ایـن حـال در   مفاهیم محسوس است و از مفاهیم و موضوعات انتزاعی در آن اثري نیس
هـاي گـرم تـو/      لـب «برخی موارد، فهم معنـی شـعر او نیـز دشـوار و دیریـاب اسـت؛ ماننـد:        

 ).244(همان: » بند ناب ریاضت را لب پر زد  ترجیع
جـایی اجـزاي جملـه، قلمـرو نحـو و معـانی، وجـه         شعر فرخ از حیث خالقیت در جابه

آوري کرد؛ ولی نقش، کـارکرد و    توان فرهنگ آن را جمع  سبکی خاصی دارد که حتی می
اقبال به این عناصر در حوزة زبان، شعر و حتی تاریخ ادبیـات، غبـار گمنـامی و مهجـوري را     
بر چهرة شعر او نقش بسته است. شعرهاي آغازین تمیمی هرچند زبان و بیان زیبـا و دلنشـین   

زبـان او را بـه    آمیزي و تشخیص، سـبک   دارند و حتی گاهی گرایش به فراوانی بسامد حس
 کند:  سبک هندي نزدیک می

 ). 93(همان: » لرزد  پلک درها با خیال دست پنهان نوازشگر/ نرم می«
اي در بافـت و    مـدرن، تغییـر عمـده   » شـعر نویسـی  «با این وجود، گذر زمان و جریـان  

کشـاند و او کـه نخسـت      کند و شعر او را بـه وادي دیگـري مـی    ساخت زبان معیار ایجاد می
رت شعرگویی خود را با ساخت و پرداخت ترکیبات نو عرضـه کـرده بـود، در شـعرهاي     قد

تواند در پی دستکاري و تصرف در صـرف و نحـو زبـان      گیرد و تا می آخر از آن فاصله می
توان با تمسک به شعر فرخ تمیمی بیان کرد، آن است که هر قـدر    اي که می  نکتهیازد.   دست می

دازي در شــعر، بــه ســمت و ســیاق شــعر ســنّتی (در آغــاز شــعرگویی) او در تکنیــک و شــگردپر
حرکت کرده، شعرش حالوت و طراوتـی دیگـر دارد. شـاید افـرادي باشـند کـه بگوینـد دیگـر         
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شاعران بزرگ سنّتی همچون: سعدي، موالنا و حافظ نیـز بـه سـان تمیمـی بـه سـاخت شـکنی یـا         
توان چنین گفت که این امـرِ دسـتکاري در     اند اما در پاسخ میآشنایی زدایی در شعر پرداخته

زبان استادان مسلم برخالف شاعران نوپرداز، بیشـتر غیرعمـدي و جوششـی بـوده اسـت؛ در      
که کوشش اینان و نوپردازان، همه آن است که قید و بند (قواعد و رسوم رایـج) زبـان    حالی

 آورند. را بشکنند و طرحی نو دراندازند و تشخصی سبکی ایجاد کنند و به دست
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 نتیجه
فرخ تمیمی از شاعران نوپردازي بود که آشنایی نسبتاً خوبی با زبان انگلیسـی داشـت.   

شــود ولــی در  در دفترهـاي نخســتین شــعر او، خــروج از معیارهــاي زبـان هنجــار دیــده نمــی  
دفترهاي بعدي و براي رسیدن و یافتن سبک فردي، وي مانند دیگر شـاعران، تـا توانسـته از    

کنـد تـا از    گیرد و شعر خود را به زبان عامیانه و محاوره نزدیـک مـی   ا فاصله میاین هنجاره
ترین سبک خاص تمیمی، الاقل در شعرهاي   خود نایل آید. مهم» سبک فردي«این طریق به 

گـذارد و   نخست، ساخت ترکیبات بدیع و نو است و بعدها امر ساخت ترکیبات را کنار مـی 
رد و دسـتکاري در حـوزة زبـان و مفـردات و قواعـد آن      تمام تالش خود را مصـروف دسـتب  

کار، فرخ قواعد مربوط به کاربرد اسم، فعـل و حتـی صـفت را در هـم       گرداند. براي این می
کنـد؛ بـراي فعـل الزم،      زند و حروف اضافۀ خاص هر فعل را با حروف دیگر اضـافه مـی   می

تن کلمـات و کـاربرد صـفت بـه     برد و در حوزة اسم نیز نوآوري در جمع بسـ  به کار می» را«
دهد. با این وجود برخی حشویات نیـز در شـعر    جاي مصدر را سرمشق شاعري خود قرار می

 او هست و در حوزة مضامین از شاعران دیگر تأثیرپذیرفته است.  



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 368

 منابع و مآخذ
 سوم. چاپ چهارم. تهران: زوار. . جلداز نیما تا روزگار ما). 1382پور، یحیی.(آرین

 . چاپ اول. تهران: امیرکبیر.ادبیات نوین ایران). 1363، یعقوب.(آژند

 کدکنی. تهران: چشمه. . به کوشش محمدرضا شفیعیآینه درآینه).1369ابتهاج، هوشنگ.(

 . چاپ سوم. تهران: زمستان.عطا و لقاي نیمایوشیج). 1376اخوان ثالث، مهدي.(

 . چاپ سیزدهم. تهران: مروارید.هآخر شاهنامالف).  1375.(  ـــــــــــــــــــــ

 . چاپ دهم. تهران: مروارید.از این اوستاب).  1375ــــــــــــــــــــ .(

اکبر فیاض. به اهتمـام محمـدجعفر یـاحقی.     . تصحیح علیتاریخ بیهقی). 1383بیهقی، ابوالفضل.(
 چاپ چهارم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

 . چاپ اول. تهران: مروارید.نۀ اشعارگزی). 1369تمیمی، فرخ.(

 . تدوین و تصحیح رشید عیوضی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر. دیوان). 1385الدین.( حافظ، شمس

الدین سـجادي. چـاپ پـنجم.     . به کوشش ضیاءدیوان). 1374.(الدین بدیل ، افضلشروانیخاقانی 
 تهران: زوار.

 . چاپ اول. تهران: ثالث.یرانچشم انداز شعر معاصر ا). 1391زرقانی، مهدي.(

 . تهران: آگاه.صورخیال در شعر فارسی). 1358کدکنی، محمدرضا.( شفیعی

 . چاپ پنجم. تهران: سخن.هزارة دوم آهوي کوهی). 1388.(  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. چاپ چهارم. تهران: سخنبا چراغ و آینه). 1392ـــــــــــــــــــــــــــــــ .(
 . چاپ دوم. تهران: مرکز.2. جلدتاریخ تحلیلی شعر نو). 1378شمس لنگرودي، محمدتقی.(

 . چاپ دوم. تهران: میترا.کلیات سبک شناسی). 1386شمیسا، سیروس.(

 . چاپ اول. تهران: ثالث.قراري ما هایی از تاریخ بی برگ). 1388عابدي،کامیار.(

. چـاپ اول. تهـران:   هـا  ، رویکردها و روشها سبک شناسی، نظریه). 1391فتوحی، محمود.(
 سخن.

 . چاپ چهاردهم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.غلط ننویسیم). 1387نجفی، ابوالحسن.(

 . چاپ ششم.تهران: جامی.ها جویبار لحظه). 1383یاحقی، محمدجعفر.(
Lanham, Richard.a (2003) Analyzing Prose. second Edition. New York. 
Widdowson. H.G (1991) Stylistics And The Teaching of Literature. Longman. 



 369 یمیتم فرخ  سبک  در  یزبان  يها تشخص

Refrences 
Abedi, K. (2009). Bargayi Az Tarikh-e Bigharari-ye Ma. Tehran: Sales. 
Azhand, Y. (1984). Adabiyat-e Novin Iran. Tehran: Amir Kabir. 
Akhavan Sales, M. (1996). Az In Avesta. 10th Edition Tehran: Morvarid. 
_______________.(1997A). Akhere Shahnameh. Tehran: Morvarid.  
_______________. (1997B). Ata Va Leghay-e Nima Yooshij. 3th Edition. Tehran: 

Zemestan.  
Arianpoor,Y. (2003). Az Nima ta Roozegar Ma .Vol.3. 4th Edition. Tehran: Zavvar. 
Beyhagi, A. (2004). Tarikh-e Beyhagi. Ali Akbar-e Fayyaz (Ed). Be Ehtemem-e 

Muhammad Jafar Yahaghghi. Mashhad: Daneshgah–e Mashhad. 
Ebtehaj, H. (1990). Ayeneh Dar Ayeneh. Muhammad reza Shafie’i Kadkani (Ed.) 

Tehran: Cheshmeh. 
Fotoohi , M. (2013). Sabkshenasi ,Nazariyehha, Rooykardha, va Raveshha. Tehran: 

Sokhan. 
Hafez, Sh. (2006). Divan.  Rashid Eyvazi (Ed.). 2th Edition. Tehran: Amir Kabir. 
Khaghani Shervani. A.B. (1995). Divan. Ziyaoddin Sajjadi (Ed.). 5th Edition. 

Tehran: Zavvar. 
Lanham, R.A. (2003). Analyzing Prose. second Edition. New York. 
Najafi, A. (2008). Ghalat Nanevisim. 14th Edition. Tehran: Markaz-e Nashr-e 

Daneshgahi. 
Shafie’i Kadkani, M. (1979). Sovar-e khiyal Dar She’re farsi. Tehran: Agah. 
_________________. (2013). Ba cheragh-o Ayeneh. Tehran: Sokhan. 
_________________. (2009). Hezareye Dovvome Ahoye Kohi. 5th Edition. Tehran: 

Sokhan. 
Shamisa, S. (2007). Kolliyat-e Sabkshenasi. 2th Edition. Tehran: Mitra. 
Shams Langaroodi. M (1999). Tarikh-e Tahlili-e She’r-e noo. Vol. 2. 2th Edition. 

Tehran: Nashr–e Markaz. 
Tamimi, F. (1990). Gozine-y-e Asha’r. Tehran: Morvarid. 
Widdowson. H.G. (1991). Stylistics And The Teaching of Literature. Longman. 
Yahaghghi, M. (2004). Jooybar-e Lahzehha. 6th Edition.  Tehran: Jami. 
Zarghani, M. (2012). Cheshm Andaz-e She’r-e Moa’ser-e Iran. Tehran: Sales.  




