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 چکيده 
اسالمی دو جریان شعر معاصر هستند که در  شعر حجم )حجم گرایی( و شعر انقالب  

ي اخیر ایران قرار دارند. جریان شعر  دههدو سوي مناسبات و رخدادهاي شعري پنج
-دار و مروج شعر متعهد است و جریان شعر حجم آوانگاردیسم و بی انقالب داعیه

خی ها و برهاي مختلف نمایندگی کرده است. تاکنون در گفتهتعهدي شعري را در دوره 
هاي فراوان و درستی در تقابل گفتمانی این دو جریان هاي زیاد و سخنها نشانهنوشته

دیده شده است. این دو جریان شعري، به اصطالح، رقیب گفتمانی یکدیگرند و عناصر 
شان در طول سالیان اخیر مدام در حال واسازي عناصر گفتمان رقیب بوده و  گفتمانی

ب را از میدان به در ببرند. در این مقاله براساس روش تحلیل اند، گفتمان رقیسعی داشته
گفتمانی »الکال« و »موفه«، تقابل گفتمانی این دو جریان شعري براساس دو متن مهم  

ي شعر انقالب  ي شعر حجم و بیانیهمرتبط با این دو گفتمان، تحلیل شده است. بیانیه
شده در این مقاله  متن بررسی  ( دو رجعت سرخ ستارهشعر  ي مجموعهاسالمی )موخره

 هستند. 

اسالمی فارسی،    معاصر شعر  :  کليدی  هایواژه انقالب  معلم شعر  علی  حجم،  شعر   ،  
 دامغانی، یداهلل رویایی.
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 . مقدمه 1
اخیر، به تواتر سخن گفته و کتاب، مجله    ي دههچهارجریان شعر انقالب در طول    يدرباره

 الب  ــتوان ادعا کرد جریان شعر انقاست. تقریباً بی هیچ اغراقی، می و نشریه چاپ شده
اسالمی تنها جریانی است که عوام مردم با کلیات و اهداف آن آشنایی هرچند مختصر دارند.  

جریان شعري نیز در نشریات  ي پیدایش این ي جریان شعر حجم و شیوه ي تاریخچه درباره 
ادبی و مصاحبه تخصصی، کتاب  هاي شاعران فراوان سخن گفته شده است؛ درنتیجه  هاي 

 ي این دو جریان شعري، در این مقاله، تکراري و بیهوده است. گفتن از تاریخچه سخن 
ي ادبی ایران  ساله به جامعه اي ده دوازدهکه با فاصله شاعران و رهبران این دو جریان  

ادعاهاي فراوانی دارند. جریان شعر حجم با رهبري یداله رویایی، از سال    ،اندمعرفی شده
تا کنون مسائل ادبی فراوانی را در بستر گفتمان شعر معاصر مطرح کرده است.    1348

،  س از پیروزي انقالب اسالمی ایرانشاعران و رهبران جریان شعر انقالب اسالمی نیز پ 
ند که  ها و مسائلی را در ادبیات و شعر مطرح کردها و آرمانیدهي شصت، ادر اوایل دهه 

 هاي اسالم و انقالب بود.ن و توده ملت و برگرفته از آمیزههاي انقالبیوهمسو با آرمان
هایی دارد. نخستین مشابهت این  ها و تفاوتتحیات تاریخی این دو جریان مشابه

این دو نام  پیشانی  که در  نام دو    است  به چشم میجریان،  دامغانی  یداله    ؛خوردشاعر 
معاصر ایران ثبت    رویایی و علی معلم دامغانی. دو متن مهم از این دو، در تاریخ ادبیات 

که منبع الهام و تغذیه    رجعت سرخ ستارهکتاب    يي شعر حجم و موخرهشده است. بیانیه
فکري شاعران و هواداران این دو جریان شعري بوده است. دومین مشابهت این دو جریان  

بودن این دو است. حیات تاریخی جریان شعر انقالب در طول چهل  محور، رسانه تاریخی
شک بدون حمایت هاي دولتی و حکومتی بوده است. بیسال اخیر تماماً وابسته به رسانه 

اي، شعر انقالب با تغییرات کنونی جامعه و ادبیات، توان حفظ حیات  شتیبانی رسانهو پ
به    اریخی خود را نداشت. از سوي دیگر ت  تماماً وابسته  جریان شعر حجم نیز جریانی 

پیش مطلب  این  که  است  مقاله رسانه  در  )رک.تر  است.  شده  داده  نشان    رعیت   اي 
هاي  جریان این است که هر دو پس از سال   ( شباهت دیگر این دو1396آبادي،  حسن

ي ، دورهسروصدا بوده استپرهایی پرشور و هیاهو و  که عمدتاً سال اولیه تولید و تولد  
کالً   1369تا  1357هاي  سال   ياند. جریان شعر حجم در فاصله افولی را پشت سرگذاشته

شعر انقالب اسالمی    بود. جریانشده  از گفتمان شعر معاصر فارسی مطرود و کنار رانده  
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از مرکز   1384تا  1372هاي گرفتن فضاي جنگ تحمیلی و در حد فاصل سال نیز با پایان
پایی چون  ازههاي آوانگارد و ت ر زده شد و جاي خود را به گفتمانگفتمان شعر معاصر کنا

پابرجا  که تا پیش از آن، گفتمانی مسلط و  گرا و... داد. درحالیي هفتاد، شعر زبانشعر دهه 
ه  رقیب بود. شباهت دیگر این دو جریان این است که هر دو جریان توانستند با استفادو بی

پیش فرهنگی  و  اجتماعی  دآمدهاز ظرفیت  را پشت،  افول  دوباره در سروران  و  گذاشته 
با   با عنوان دولت اصولگرا آمدن دولتی کار، خود را مطرح کنند. رويگفتمان شعر معاصر

هاي شعري و هنري انقالبی  نقالبی، توجه نهادهاي دولتی را به جریانهاي اشعارها و ادعا
هاي  المللی ناشی از تغییرات تکنولوژيفضاي بین دوچندان کرد. از سوي دیگر تغییرات  

هفتاد    يهاي شعري مدرن در اواخر دههاجتماعی و نیز رواج جریانهاي  مدرن و شبکه
 حجم را به گفتمان شعر معاصر باز کرد. هشتاد، پاي جریان شعر يو اوایل دهه

این است که شعر   در  با جریان شعر حجم  انقالب  تفاوت اساسی جریان شعر  اما 
اما    ؛ اندهمراهی کردهانقالب را گروهی کثیر از شاعران  و هنرمندان و نهادهاي انقالبی  

انسته  ست، اما نتوکردن شعار آن بوده اشعر حجم، جریانی است که گرچه گروهجریان  
عنوان جریانی  شاعران را با خود همراه کند؛ هرچند این جریان به  اي ازاست خیل گسترده

منظر با جریان شعر  ل بعد از خود را تغذیه کرده و ازاینهاي شعري نس اثرگذار، جریان
شعري پس از خود  جریان  شعر انقالب، مولد و موثر بر هیچ   انقالب تفاوت دارد. جریان

ر طول زمان تغییرات  ست که داهاي برگرفته از مفاهیمی  ها و آرمانایدهنبوده است و  
 اند. اساسی نداشته

ی و شعر حجم براساس دو در این مقاله تحلیل گفتمان دو جریان شعر انقالب اسالم
-ي شعر حجم و دیگر موخرهمعاصر انجام شده است. نخست، بیانیهموثر شعر    متن مهم و

دامغانی. روش تحلیلی ما همان چیزي است  ثر علی معلما  رجعت سرخ ستارهکتاب    ي
ی در سالیان اند. روشی که محققان ادبردهترین اثر خود ارائه ک که الکال و موفه در معروف

اند. با توجه به شناخت مخاطب با  ده کردههاي ادبی از آن استفااخیر بارها در پژوهش
به مطالب با توجه  این دو پژوهشگر و  ي  تئوري و نظري فراوان درباره   روش تحلیلی 

از هر درباره  گونه شرح وروش،  این موضوع خودداري کردهتوضیح  تحلیل  ي  در  ایم. 
توضیحات کلی درباره از  تحلیل و    يگفتمان، پس  دو گفتمان، عناصر گفتمانی هر دو 
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تقابل  عناصر گفتمانی این دو هاي هماند. همچنین زنجیرهشدهبررسی   ارزي معرفی و 
 ان داده شده است. نش

 
 پژوهش  ی . پيشينه2.1

عنوان مانیفست شعر انقالب، هیچ  به  رجعت سرخ ستارهي کتاب  ي تحلیل موخرهدرباره
تا چه رسد به اینکه این    ؛پژوهشی یافت نشد که محتواي این متن را تحلیل کرده باشد

بیانیه با  گفتمانی  لحاظ  از  را  باشد  ي متن  کرده  تحلیل  و  مقایسه  حجم  بنابراین    ؛شعر 
و آنچه در این مقاله مطمح نظر بوده است، در   نداردپژوهشی   يمقاله پیشینه  ،حیثازاین

ب  در موردامّا    هیچ پژوهش دیگر بدان پرداخته نشده است. ویژه تحلیل  هشعر حجم و 
   محتواي بیانیه چند نوع تحقیق وجود دارد:

بررسی شده و فصل یا   شعر نوهاي  ی جریانخی تار  ریس  هادر آن( تحقیقاتی که  الف
بعضی از این تحقیقات، متن    در  است.  شده  دادهصفحاتی به جریان شعر حجم اختصاص  

ها  خلوت روشن: بررسی نظریه  درکتاب    ،مثال   رايب  شود؛گرایی نیز دیده میحجمي  بیانیه
  1384  سال   در  شادخواست که   مهدي  ي نوشته  از نیما تا امروز(معاصر )ها در شعر  و بیانیه

«  رویاییشعر حجم و  »  يهدربارفصل دهم این کتاب    تهران به چاپ رسیده است.  در
آن حاوي    يصفحه  12صفحه ارائه کرده است که    25است. نویسنده، این فصل را در  

نویسنده    شعر حجم است.  يویایی، اشعار رویایی و متن بیانیه، لیست آثار رهانوشتیپ
 دست نداده است. هب  رویاییشعر  این فصل هیچ تحلیلی در مورد متن بیانیه و محتواي    در

  ي زندگی رویایی اشاره و متن بیانیه   (، به 1377)  شعر نو   یلی تحل  خ یتار  م در جلد سوّ 
بحث   به  نیز،  چهارم  در جلد  محقّق  است.  آورده شده  و شعر    شعرشعر حجم  متعهّد 

غیرمتعهّد شرح داده   طرفدار شعر  عنوانبهرا    رویاییغیرمتعهّد پرداخته و نقش و رفتار  
 ( 128- 127:  1377، )لنگرودي .است
و جریان شعر حجم صحبت    رویایی   يدرباره ( دو جا  1380)   مس  و  طال براهنی در   

پیرامون   نقد  و  تحلیل  در  براهنی  است.  را  شعرهاي  »کرده  او  آثار  و  رویایی  دریایی« 
  و اقتباسژون پرس« و برخی اشعار او را نیز ترجمه  مستقیم آثار و اشعار »سن  ر یتأثتحت

  تا   1503براهنی در صفحات    ( 1202- 1193:  1380،)براهنی  .داندمی  Amersاز کتاب  
 پرداخته است.  رویاییهاي گزارش یکی از سخنرانی نقد بهنیز  1557
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ناسی ارشد طاووسی  کارش  ينامهعنوان پایان  شعر معاصر  ايحاشیه  هايجریان  بررسی
  فارسی  نو شعر پیدایش و ج یوشی ماین ظهور از بعد: »آن آمده است ياست که در چکیده 

.  آمد  پدید  فارسی  نو  شعر  در  شعري مختلف  هايجریان  جدید،  شعري  قالب  این  تثبیت  و
تاریخ   به   هاجریاناین   ک  شعر   .1:  ازعبارتند    ظهور،  ترتیب    شعر   .2  ؛(شاهین)  ای تندر 

  . 4  ؛(ي)احمدرضا احمد  نو  موج  جریان شعري  .3  ؛(بنفشی  جیغ  شعر)   ایرانی  هوشنگ 
 (  3: 1380اووسی،« )ط(صالحی یعلدیّ )س ناب شعر  .5 ؛(رؤیایی یداهلل) حجم شعر

هاي مرتبط با آن، اشعار شاعران پیشرو جریان  لیتحلوهیتجزادبی و    يتحلیل سه بیانیه 
 دارد. ارتباط مطالبی از این پژوهش است که با موضوع پژوهش حاضر،

  صور و اسباب در شعر معاصر ها:  کتاب  هاي مشابه به شرح زیر هستند؛پژوهش  دیگر
امروز،  (1348،عالءينور) تا  از آغاز    از   یفارس   شعر  نقد  ریس  (،1371،ی)حقوق  شعر نو 

  ران یشعر امروز ا  يبررسی انتقاد   ؛منفرد  يها گزاره(،  1376،)حیدري  1347  تا  1339  سال 
اچشم،  (1377،ی)باباچاه معاصر    لیتحل  ،یجمع  قیتفر،  (1387،یزرقان)  رانیانداز شعر 
ن  زدهیآثار س امروز  مایشاعر نوپرداز از  انتقاد  :هانامهانی پا( و  1389،)معمار  تا    ي بررسی 

)  یعیبد  ع یصنا معاصر  شاعر  چهار  شعر  براهن  ،ییایرو  داهللیدر  درضا  محمّ  ،یرضا 
در شعر نو، با   یحماس يبررسی نمودها(، 1390،)هاشمی  (یمحمد حقوق ،یکدکنیعیشف
ن  بر  هیتک س  يمهد  ج،ی وشی  مایاشعار  شاملو،  احمد  ثالث،    داهلل ی  ،ییکسرا  اوشیاخوان 

 (.1391،نژادیمی رح) يری مش دونیو فر رویایی
اشعار    هاییپژوهش  ،دوّم  يه دست  ب( به  اختصاصاً  که  و    پرداخته  رویاییهستند 

آید، در ادامه می  آنچه.  اندرا نشان داده  هاآن شناختی، ادبی، زبانی و هنري  هاي زیباییجنبه
 ها است:پژوهشهایی از این  نمونه

(، 1385، )میرشکاک  حجم  شعر   ي هبیانی  بر  ه یتک  با   رؤیایی   یداهلل  آثار  برّرسی
  رویایی   داهللی   شعر  در  ابهام (،  1382،یمیقدشه ینورپ)  رویایی  داهللی در اشعار    ییزداییآشنا

خاستگاه(،  1393  ،اکردي)نجفی و  حجم  ،  (1386،ممقدّ ی)عمارت   آن  یاشراق  يهاشعر 
آثار   و  احوال  حجم  رویایی  داهلل ی بررسی  شعر  نقش  (،  1384موزیرجی،  )بزرگی  و 

 ،)رحیمی  رویایی  داهللی  يهاها و سرودهشهیه با اندبا توجّ  یدر خلق آثار ادب   یادب  يهاهینظر
  ( ییایرو  داهللی  آثار:  يمورد  يهمطالع)  حجم  شعر  در  يگفتار  يهاکنش  بررسی  (،1391

 (. 1997)طاهایی،  1رویایی داهللیشعر حجم، برناردنوئل و ( و 1391، صفري)دهکردي
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امّا    شمارنرفته،تحقیق یا پژوهش ادبی به  عنوانبهسوّم، آثاري هستند که    يج( دسته
مندرج   آنمطالب  مسائل    ها در  از  بخشی  . دارد  ارتباط  قیتحق  نیا  دربررسی    موردبا 

  سرخ  ياز سکو  .اندجمله  ن یا  از  رویایی  داهللی  مکتوبات   و  هامصاحبه  يحاو  يهاکتاب
چ،  (1357  رویایی،) از  و  1386،رویایی)  ستیعبارت  به  (  عقل  اندهالک    دن ی شیوقت 
، اطّالعات فراوانی در مورد حواشی ایجادشده براي جریان هاآنکه در    ( 1357  ،رویایی)

شود.  دیده می  رویاییبیانیه و مبانی تفکّرات    در متنهاي مندرج  شعر حجم، تحلیل گزاره
تا شعر عشق  يتئورکتاب   دو فصل مهم    يحاو  زی( ن1373، عالينور )  شعر از موج نو 
موج    ی انتخاب نام حجم، مفهوم سرعت در شعر حجم و اختالف اساس  یی چرا  يهدربار

 است. هتوجّ قابلمهم و  در آنالعات مندرج نو و شعر حجم است که اطّ
اوانی انجام شده  هاي فري شعر حجم، پژوهشي تحلیل محتواي بیانیه هرچند در زمینه

ي تحلیل  در زمینه،  اندها آورده شدهتبط این پژوهشهاي مر کتابو    هااست که در مقاله
و نیز تحلیل گفتمان این دو متن و آنچه در این مقاله   رجعت سرخ ستاره کتاب يموخره

 آید.ي پژوهش حاضر نمیهیچ پژوهشی ذیل پیشینه ،مطمح نظر است
 

 . بحث و بررسی 2
 تحليل گفتمان جریان شعر حجم. 1.2

  ايشود. بیانیهي شعر حجم انجام میحجم تا حد زیادي با تحلیل بیانیه   تحلیل گفتمان شعر
نهاده است. گاه در مرکز  سرهاي متفاوتی را پشتکه در طول حیات تاریخی خود دوره

 ها روزگار سپري کرده است.  ذهن آن يتوجه منتقدان و گاه در فراموشخانه 
از شاعران و هنرمندان رسیده است، سه بخش دارد.   تن   این بیانیه که به امضاي چند

مقدّمه بدون هیچ  نویسندگان  اوّل  بخش  بسیار  در  زبانی  با  پرداخته،  به اصل مطلب  اي 
با بیانی    ،اند. در بخش دوّمسخن گفته  گرایی و شعر حجمپیچیده و فشرده از ماهیت حجم

خواهد. در بخش  یست یا چه نمیگرایی چه نحجم  اند کهپرداختهکننده به این موضوع  نفی
ي  ، کلیاتی دربارهشود، با بیانی احساسی و عصبی، مجدّدکه دو بند پایانی را شامل می  سوّم 

 اند. گرایی آوردهحجم
بعدي«، »حکمت  اسکله«، »پرش سه» اسپاسمنتال«،» هاي بخش اوّل »حجم«،کلیدواژه

خواننده    ،تسکین« است. متنري و بیوجودي واقعیت«، »علّت غایی«، »دریافت مطلق و فو
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کند و فهم آن چنانکه بعدها رویایی و دیگران  کم گیج میدسترا اگر نگوییم سردرگم،  
آن صحبت کردند و اشاراتی داشتند، نیاز به آگاهی دقیق و عمیق از پدیدارشناسی  ي  درباره

ر سر این حرف  تأمّلی بعبارت »و نظریات فیلسوفانی چون هوسرل دارد. اگرچه متن با  
  ،زبان موجز و بیان ناواضح باعث شده است  ها دارد،سعی در توضیح کلیدواژه  کنیم«می

 اي مطلوب نرسد.هاي بعد به نتیجهخواننده در خوانش اوّل و خوانش
و نیز با انتشار مقاالتی، این بخش از بیانیه  (  1385خود )  دکتري  يطاهایی در رساله
و روشن   تحلیل  واژهرا  از  براساس  کرد که هرکدام  دارد. وي  معنایی  یادشده چه  هاي 

نسوي به شرح  گرایی با آثار هنرمندان فراپدیدارشناسی هوسرل و بررسی تطبیقی حجم
اي  عنوان نمونهه پژوهشی است که رویایی از آن بهاین رسال  این اصطالحات پرداخت.

 ( 16:  1379رک.رویایی،) .برسدیه هاي فلسفی بیاننادر یاد کرد که توانست به ریشه
  سم، یاسپاسمانتالرو هستیم: »در بخش دوّم که بیانی سلبی دارد، با چنین عباراتی روبه 

حجم، شعر   شعر»  ي«،ارینه خودکاري است و نه اخت   ییگرا حجم»  «،ستیرئالیسم نرسو
ن  يها حرف اش  ير یتصو  ما»  «،ستیقشنگ  علّ   يمنظر  م،یدهینم  ایاز  غااز  ها آن  ییت 

  ي جوهاوو جست  فصاحت»  «،قطعه است   کی خلق    ،ستی شعر، گفتن ن  کار »   «،میسازیم
»نه    «،میکنیها را در کارمان فراموش نمواژه  بی عج  يجادو  یول  ؛ستیما ن  ي اؤیر  یزبان

هم    تیواقع»  «،ستیهم ن  تیدادن واقعجا  رییتغ»  «،ستین   قهیعت«، » نهوس است، نه تفنّ
توقّ   یزندگدر  »  «،ستین کوچه  زبان  در  و  نمروز  دروغ    «،کندیف  از  حجم،  »شعر 
خواننده این پرسش را    در ذهن  هاتین عبار ا  .«زدیگرید متعهّ   يه و از حجر  يدئولوژیا

خواننده را به   ،ین پرسشا  نیست، پس چیست؟  هاگرایی اینکند که اگر حجمایجاد می
خواننده در ارتباط بین این دو    را مطالعه کند.دارد تا بار دیگر بخش اوّل بیانیه  تکاپو وامی

نیندازد( کناري  به  و  نکرده  رها  را  متن  )اگر  میبخش  دریافت،  به  دربارهتواند  ي  هایی 
اي ادبی یا روشی رایج در  منفی، ناظر بر نفی ایده  هايگرایی برسد. هرکدام از جملهحجم

 ه سورئالیسم و رئالیسم، خودکاري گرایی نسبت بشعر و ادبیات آن روز است. تمایز حجم
ترین  هاي قشنگ( از مهمشعر حرفرمانتیک )نبودن آن، تقابل با شعر متعهّد، تقابل با شعر  

 موارد این بخش است.
گرانه دارد، نویسندگان پس  در بخش سوّم بیانیه که لحنی احساسی، عصبی و پرخاش

به حجم  از هنرمندان  به دعوت  مبارگرایی  از  روزگار،  جهانی  اي سخن  زهعنوان صفت 
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کار جریان دارد. سه گروه مال، دانشمند و هنرمند  فکران خیانتگویند که علیه روشنمی
کلیدي    يمبارزه« در این بخش دو واژه»تعهّد« و  »مورد خطاب نویسندگان بیانیه هستند.  

اند. در همان روزگار، مبارزان و شاعران چریکی  معنایی پیدا کرده  تغییر   ،هستند که در بیانیه
کردند و گفتمان مسلّط ادبی روزگار نشر بیانیه،  را بسیار استفاده می  دو کلمهو متعهّد این  

  ي امّا نویسندگان بیانیه؛  ید بر این دو واژه شکل گرفتتأکها با  ها و آثار آنفعّالیت  براساس
اند. مفاهیمی که به درون نبوت عهّد و مبارزه، امري درونی را اراده کردهگرایی، از ت حجم

کند. پس  دهد و نگاه هنرمند را از رخدادهاي بیرون به درون شعر و هنر متوجّه میمی
 ها را تعریف کرده است. بیانیه، تعهّد و مبارزه در معناي رایج را طرد کرده و از نو آن

مبهم،   یژه بخش اوّل آن،وبه  امّا متن و  امري جدید را دارد،رچه قصد توضیح  بیانیه اگ
دهندگی این  هاي مانیفست، خاصیت توضیحکدر و دشوارفهم است. با توجّه به ویژگی

 . شده بود  ادعا داشت که این متن عامدانه چنین نوشته  رویاییبیانیه ضعیف است؛ البته  
تیره و کدر وجود دارد که باعث شده  در این مانیفست عباراتی    (16:  1379رک. رویایی،)

، از سوي منتقدان متنی پیچیده و غیرقابل فهم و  سال   47است متن بیانیه پس از حدود  
»مطلق«    يي کلمهمثال، دربارهعنوان  به  ؛(665  :1387زرقانی،رک.  )  استعاري تلقّی شود

« عبارت  فور   ي هاافتیدر  يجووبه جستدر  و  بی  يمطلق  دریافتاندتسکینو  هاي  « 
برداشت کرده است و توضیح    «آزاد»از آن معناي  د و گاه متضاد وجود دارد. طاهایی  متعدّ

دهد.  ي متن، معناي آزاد میوجّه به بستر فلسفی پدیدارشناسانه داده است که »این کلمه با ت 
ست مطلق به  یافتی ادر قید و شرط،است آزاد و بی  نتیجه، دریافت شهودي ما دریافتیدر

)طاهایی کامل«  معناي  به  نه  آزاد  درحالی(97:  1385، معنی  اوّلین ؛  مطلق«  »دریافت  که 
 نقص است.کند، دریافت کامل و بیمعنایی که فراخوانی می

  تعریف مانند طول، عرض، ارتفاع و حجم، بیاستفاده از اصطالحات علم هندسه،  
یرگی متن بیانیه  ت گذاشتن اصطالحاتی چون »حکمت وجودي« و »علّت غایی« و غیره بر 

هاي موجود در پدیدارشناسی، بسیاري از گره  يي فلسفه ا مطالعه افزوده است. اگرچه ب
  ي هاي جدید را به روي جامعهست ایدهعنوان متنی که قرار اشود، بیانیه بهیممتن گشوده  

نوع توضیح متن در برخی بندهاي مانیفست به   توضیح است.و بی ادبی بگشاید، ناواضح
و نتوانسته این وجه از  است  گري و ایضاح( در تضاد  کردن )روشننظر با عمل مانیفست

 ق سازد.مانیفست را محقّ
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کند که به متن بیانیه  گذاري میاي نامگونه  غالباً به  آثار خود را  رویاییاز سوي دیگر،  
می پریدنسرخ    يسکو  ازشوند.  مرتبط  با  نزدیکی  سهارتباط  به هاي  رسیدن  و  بعدي 

در پرانتزگذاشتن واقعیت را به شکلی هنري نشان    امضا  گذشته،  منماوراي واقعیت دارد.  
اندیشه  اندیشیدن،  وقتبه    عقل  هالکداده است.   اشاره  ه به  بیانیه  در  پنهان  اي فلسفی 
  هفتاد هاي مختلف در کتاب  هاي فرمی و زبانی مورد اشاره در بیانیه به شکلدارد. دغدغه

ناشی از  نیز به کشف  تنها  لغت  آن  وجويجست  در  متجلّی شده است.  قبر   سنگ هاي 
غ ایدئولوژي  تعهّد و درو ي ر تمام آثار رویایی، دوري از حجرهگرایی اشاره دارد. دحجم

 نمود دارد. 
 

 انقالب شعر گفتمان  تحليل . 2.2
ساله  تأثیر انقالب و نیز جنگ هشت  زیربا پیروزي انقالب اسالمی، گفتمان شعري جامعه  

انقالب،   اسالم،  بر محور عناصري چون  این دوره  دگرگون شد. گفتمان شعري مسلّط 
عاشورا،   يه به محتوا، دفاع از میهن، حماسهتعهّد، مبارزه، استکبارستیزي، مقاومت، توجّ

و   حکومت   يجانبهسرعت با حمایت همهعناصر بهوالیت و امامت شکل گرفت. این  
تا یکفضاي احساسی   تبدیل شدند.  بُعد  به  از انقالب، گفتمان شعري    دهه پسجامعه 

ادامه داشت و پس   براساس این رویکرد    مختلف،  هاي از آن نیز شاعران جریانمسلّط 
 .اندکرده بازتولید و طرد واسازي، را گفتمان این  عناصر

ها،  حاوي مثنوي  وبه چاپ رسید    1360در سال    ستاره  سرخ  رجعتشعر  مجموعه
رباعیغزل  و  معلّمها  علی  مؤخّره هاي  بود.  ب  يدامغانی  کتاب  و  این  ادبی  منتقدان  ین 

هاي  توان ویژگیمتنی است که می رهمؤخّ  ین. اشدیم شعر انقالب تلقّی يشاعران، بیانیه 
مفصل و  کرد  آن مالحظه  در  را  انقالب  شعر  گفتمان  انقالب  باصلی  گفتمان شعر  ندي 

 توان به دست آورد.اسالمی را از تحلیل این متن می
کند و آن را سالحی  اي، معلّم بر عنصر فرهنگ تأکید میصفحه13  يدر این مؤخّره

ي  صفحهدر سه   وا  داند که در مقابل حمالت دشمنان شرقی و غربی در کار است.می
دن یا نکردن پرداخته و علّت پیروزي یا شکست  کرمکتبی عمل  يابتدایی از متن به مسئله

  کند.معنویت محکوم می  نکردن داند و جهان شرق و غرب را به علّت فهمرا در آن می
نکردن معنویت وصف  به فهمراند و حریف و فریفتگانش را ، از معنویت سخن میسپس
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کشتی سرنوشت  این همان فنّ نهفته از سیصد و شصت بند فاخري است که در  »کند.  می
  نگرش او این حقیقت   يشناسد؛ زیرا از زاویهبند را نمی  ایم. حریف اینآن را کامالً آزموده

 (240 :1360،دامغانیتوان مشاهده کرد.« )معلّمرا نمی

از آن، معلّم با ذکر دو اصطالح »فرهنگ موجود« و »فرهنگ موعود« از فردید،  پس  
ارائ اصطالح  دو  این  از  دیگر  »فرهنگ  تعریفی  عنوان  با  را  موعود«  »فرهنگ  و  کرده  ه 
فرهنگ معصوم« متر و معیاري است که معلّم  »  کند.معصوم« یا »فرهنگ تشیّع« تعریف می

کلّی تقسیم   يتاریخی ادبی ایران را به سه دوره  هايدر دست گرفته و براساس آن، دوره 
سبک  مخدوش )رهنگ  ف  ي. دوره2؛  سبک خراسانی(ممنوع )فرهنگ    ي. دوره1  :کندمی

 (243:همان) .جدید( يدوره)فرهنگ مردود  ي. دوره3؛ عراقی(
شخصی و تخصّصی که در سبک خراسانی دارد، بندهاي بلندي    يمعلّم براساس عالقه

کند که البته  فرهنگ ممنوع ارائه می  يهاي شعري و ادبی و سبکی دورهیژگیدر بیان و
ستایی«  طاغوت»  از آن  در زمان نگارش متن( تازه و جدید نیست و پسها )آنکدام از  هیچ

»حرام برمی  گرایی«و  خراسانی  شعر  سبک  اصلی  ویژگی  دو  توضیح  را  در  شمارد. 
ت وجود ی از اسالم و سنّهاي رقیق در شعر خراسانی اگرچه نشانه»آورد:  گرایی میحرام
به جهان   دارد، بنا  با  ولیکن  پیام شاعران در جهت مخالفت  این دوره، غالباً  بینی خاص 

 ( 247:« )همان.دستورات اسالم و فرهنگ معصوم است
متن است و همان تعریف قرآنی   يترین واژه»طاغوت« کلیدي  اصطالح  در این متن، 

نگرد و در انسان و نفس  نمی  آیات الهی  ياعر سبک خراسانی در طبیعت به دیدهش »  است.
 . (ایم« )همانو جز آن نیز، از همین روست که ما فرهنگ شعر خراسانی را طاغوتی نامیده

ست  ترین مواردي ابزرگ  ، طاغوت نفس، طاغوت انسان، طاغوت حاکم و طاغوت طبیعت
 ستایی وصف شده است. که شعر خراسانی به سبب ستایش آن به طاغوت

فرهنگ    ير است و در حدّ اینکه آن را دورهعراقی بسیار مختص   يوصف معلّم از دوره
پایان می بنامد، کار  باب دورهترامّا مهم؛  گیردمخدوش  او در   يین بخش متن، نظرات 

که »چهار    يا: دورهگویدیو م   نامد یو آن را »فرهنگ مردود« مادبیات جدید است که ا
بروانو، شعر مشروطه، شعر نو و غزل   کی سبک کالس (  248:)همان  «.ردیگیم  ره را در 

ما    واره تا حدودي با منطق تحلیلجدید کالسیک نو و سبک مشروطیت و غزل   يدوره»
تحلیل    يگ مردود است، قاعده شعر نو که محصول برتر فرهن   ياند؛ امّا دربارهبررسی  قابل
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شعر نو، به علّت   خصوصفرهنگ مردود و به  يز دیگري خواهد بود؛ چراکه در دورهچی
استحاله و  غربپی  يتغییر  فرهنگ  در  هرزهدرپی  و  نویسندگان، پوییزده  قلم  هاي 

 ( « )همان.ها وجود دارد، موجود نیست که در سایر دورهاي آنچنان ضابطه
که  اي  امّا براساس نظام ارزشی  داند،بررسی نمی  ي شعر نو را قابلورهاگرچه معلّم د

گزینی  تقابل و جاي  يان تعریف طاغوت، این دوره را دورهدر ذهن خود دارد و بر هم
و از  ین، ا( همچن249   :همان)  .داندو کفر با اسالم می  طاغوت با اهلل و شیطان با رحمان

بودن ادبیات و  داند و اجنبیها و مسخ میاستحاله واژه  يلحاظ ادبی، این دوره را دوره
که در آن ادبیات از پیچیدگی طبیعی    ايدوره  کند؛شده فرض میرا اثباتشعر این دوره  

 کلمات در آن عمق و جهت خود را ازشده است و  و متعالی به سمت سادگی سوق داده  
 (248:)همان .انددادهدست

اهلل زینت یافته باشد، طاغوتی است و    يینی فرهنگ مردود حتّی اگر به کلمهبجهان
ي طاغوت و  یعنی در اینجا کلمه؛ باشدطاغوت آن سواي طاغوت مثالً شعر خراسانی می

هاي  این نکته که شاخصه  در پایان نیز با بیان  (251- 250:« )همان .تر استمصادیق آن بیش
آن مختصر بتوان  یادتر از آن است که در  ( زفرهنگ مردود  يدوره)شعر نو    يمنفی دوره

 برد. ( متن را به پایان می249ن:هما)به شرح و بیان آن پرداخت 
به ازمتن  زمان    وضوح  اجتماعی  و  )گفتمان سیاسی  است.  1360نشر  گرفته  تأثیر   )

مبارزات انقالبی و فضاي جنگ تحمیلی که معیارها و عناصر گفتمانی اسالم و    يدوره
بیانیهتشیّع در تمام ارکان جامعه سار فرهنگ و   ي واژه  ي و جاري است. در تمام متن 

تکرار شده است و در    بار  70شود. این کلمه در متن  یمشده از آن دیده  ترکیبات مشتق
  ، انتهایی  ياژه است که در متن و در چهارصفحهین وطاغوت پربسامدتر  يکنار آن کلمه

اي منتشر شده در دوره تقریباً در هر صفحه چهار بار(. این متن ) بار تکرار شده است  18
چیزي  آور دارد. زمانی که هرنایی نفرتطاغوت و طاغوتی در جامعه، مع  ياست که کلمه 

به   بهکه  و  دوّمنظام شاهنشاهی  پهلوي  به حکومت  می  خصوص    ی طاغوت شد،  منتسب 
آوري در گرفت و طاغوت معناي تاریک و نفرتلفظ طاغوتی به خود می  ،شدنامیده می

 شده است. جامعه داشت. در این بیانیه نیز از این ظرفیت گفتمانی استفاده 
اسالم، ملّت،  دارند؛  باالیی  بسامد  متن،  در  قرآنی  ویژه   کلمات  )صفت  ي  معصوم 

یت، مقاومت، معنو  ،مکتب  طاغوت،  امام شیعیان(،)س( و دوازدهپیامبر)ص(، حضرت زهرا
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همه برگرفته از فرهنگ قرآنی و تشیّع    ،، زمزم، کوثر، نهضت و غیرهسالح حرام و حالل،
است که در کنار استفاده از آیات قرآنی، متن را تا حّد زیادي وابسته به ایدئولوژي اسالمی  

گیرد،  ترین متر و محکی که براي بررسی در دست می کرده است. چنانکه گفته شد، معّلم اصلی 
فرهنگ معصوم یا فرهنگ تشّیع است که جهت گفتمانی او را در این متن کاماًل مشّخص  

 ي متن، قرار دارد. باور نویسنده   یکایی، به آمر تقابل با فرهنگ غربی و    کند و در می 

 رجعت سرخ ستاره ی ها در موخره: فراوانی واژه1ی جدول شماره

 فراوانی) تعداد( واژه
 70 فرهنگ 
 18 طاغوت 
 11 اسالم 

 9 معصوم 
شعر نو  وضوح موضعی تخاصمی در مقابل جریان  از لحاظ ادبی نیز گفتمان متن به

فرهنگ مردود نامیده و شعر نو را محصول    يي ادبیات جدید را دورهمعلّم دوره  دارد.
داند. استفاده از لفظ مردود و نیز برتردانستن در این زمینه، دو برتر »فرهنگ مردود« می

دهد. همچنین،  به جریان شعر نو نشان میست که گفتمان تخاصمی متن را نسبت  ا  نکته
داند. شعر نو در متن با چنین بررسی نمیتر ذکر شد، او شعر نو را اصالً قابل  چنانکه پیش

،  مسخ  پویی، اجنبی، استحاله،درایی، هرزهیف، کورباد، هرزهحر  الفاظی وصف شده است:
غرباستدالل  زیرکانه،  و  احمقانه  غربهاي  بیماري  طاغوتی،  سادهزده،  نویسان،  زدگی، 

ها خود  شمار، شیطان و کفر. الفاظ و واژههاي منفی بیصهفرزند نامشروع، شعري با شاخ 
گویاي جهت ادبی متن هستند. متن، درگیري شدیدي با شعر نو دارد و این درگیري کامالً  

 پایانی است.   هايد شعر نو ویژگی بارز متن در صفحهروشن است. طر
هیچ در  نمیمعلّم  ارائه  معصوم  فرهنگ  از  مصداقی  هیچ  بیانیه،  از کنجاي  جدا    د. 

اي  سبک خراسانی آورده شده است، در متن نشانهي  ستایی که دربارهگرایی و طاغوتحرام
که چرا  ي اینانه از هرگونه توضیح دربارهاو رند  شود.گر از فرهنگ معصوم دیده نمیدی

تحلیل و بررسی او خارج   ي ده و چرا شعر نو از دایره برگزیرا  عنوانی چون فرهنگ مردود  
تر از این وعده کرده بودیم که فرهنگ مردود را  یشپو امّا  »دداري کرده است.  است، خو

کنیم که طرح این مباحث  نیز در مقایسه با فرهنگ معصوم نقد کنیم صمیمانه اعتراف می
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ف در مؤخّره نبوده است؛ چراکه  این کوتاهی عمل صحیحی  به  رصت عرض دعوي  اي 
امّا مجال عرضه  بینی فرهنگ  جهان»(  249-248:همان)«  .شاهد و دلیل نیست  يهست؛ 

حتّ کلمهمردود  به  اگر  سواي    يی  آن  طاغوت  و  است  طاغوتی  باشد،  یافته  زینت  اهلل 
تر  ي طاغوت و مصادیق آن بیشیعنی در اینجا کلمه ؛  باشدطاغوت مثالً شعر خراسانی می

 ( 251- 250:« )همان.است
است. اسالم، داّل مرکزي گفتمان  گفتمان شعر انقالب در این متن واضح و روشن  

اند. عناصر گفتمان شعر انقالب، بندي شدهاست که سایر عناصر حول محور آن مفصل
ستیزي، استکبارستیزي، فقیه، تعهّد، غرب مقاومت، فرهنگ معصوم، مبارزه، تشیّع، والیت

 نفی طاغوت و امام هستند. 
 
 جریان  دو  گفتمانی های تقابل . 3.2

  بندي گفتمانی خود ایجادارزي متعدّدي را در مفصلهاي همدامغانی زنجیرهي معلمموخره
اصلی که  است  زنجیره کرده  آن  وهم  يترین  تعهّد  آ  ارزي  از  برگرفته  هاي  موزهمبارزه، 

هاي  ارزي، گفتمان شعر انقالب اسالمی را در مقابل جریانهم  ياسالمی است. این زنجیره
  ي دهد. عناصر این زنجیره کردند، قرارمیو پیشرو تلقّی می  دشعري که خود را آوانگار

  ي مکتب، انقالب و اسالم. در زنجیره  ارزي عبارتند از: شعر، مبارزه، آرمان، مسؤولیت،هم
ارزي زیر مورد طرد گفتمان  هم  يهاي پنجاه به بعد با زنجیرهو دههارزي دیگري شعر ن هم

 .گراییزده، فرهنگ مردود، حراموت، غربشعر نو، طاغ  شعر انقالب قرار گرفت:
هاي شعري این گروه است، مجموعه عناصري  ارزي دیگر که ناظر بر ایدههم  يزنجیره 

شده است و  گرایی تعریف  هفتاد و حجم  يهاي شعري شاعران دهه مقابل ایده  است که 
زي، عناصر اصلی  ارهم  يزنجیره این گروه را با آن دو گروه دیگر مقابل کرده است. این  

میگفتمان را  زنجیره  این  است.  فرستاده  خود  گفتمانی  میدان  به  را  رقیب  توان  هاي 
محتوا یا  است:ساختارگریزي  زیر  عناصر  شامل  که  نامید  فرم،    هنر   محوري  هنر،  براي 

 . هنجارگریزي، ساختارشکنی
طلبه و  2شاعرانی  -حضور  جعفریان  محمّدحسین  قزوه،  علیرضا  شاعر   چون  ان  نیز 
جریان معلّممخالف  علی  مانند  نو  قالبهاي  رواج  گفتمان،  این  مرکز  در  هاي  دامغانی 
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هاي فرعی شعر  کالسیک با رویکرد مذهبی آیینی را در این دوره تقویت کرد. از شاخه
 نو، تنها شعر نیمایی در این گفتمان مورد توجّه بوده است. 

گریزي،  ن فرم، زبان، هنر براي هنر، تعهّدهاي شناور و مفاهیمی چودر این گفتمان دال  
هاي مدرن شعر فارسی به  هاي زبانی و نیز قالبگریزي و توجّه به تکنیکالئیسیته، محتوا

نظریه و  رانده  گفتمان  گفتمانمیدان  از  برآمده  نو، حجمهاي  موج  از  هایی چون  گرایی 
 گفتمان طرد شدند.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 انقالب   شعر گفتمان ارزیهم یزنجيره  و ميدان عناصر، .1 ینمایه

 
هایی که حول محور فرم  گرایی، فرم داّل مرکزي است و سایر دال اما در گفتمان حجم

از: حجم، اسک شوند، عبارتجمع می فاصله اند  اسپاسمنتال، فضاي ذهنی،  ذهنی،    يله، 
پرش، سرعت، دریافت، علّت غایی، سکّو، پرانتز، اپوخه، تسکین، مطلق، فوري، فینالیته.  

از فرم ارائه کرده و تشریفاتی که او براي شعر    رویاییتمام مفاهیم یادشده با تعریفی که  
 شوند.ي میبندمفصلقائل شده است، 

 ارزي تعریف و ایجاد شده است:هم ي در این گفتمان دو زنجیره
 
 

انقالب، امام، دفاع، تعهّد، 

اسالم، مبارزه، مقاومت، 

 فلسطین،استکبارستیزی،

 مکتب، مذهب، والیت فقیه 

فرم، زبان،  

دگریزی،الئیسیته،  تعهّ

هنر برای هنر،  

، طاغوت، گریزیآرمان

گرایی،  حرام

زدگی،  غرب

 هنجارشکنی 

 

 عناصر گفتمان 

 میدان گفتمان 

 شعر

 تعهّد

 مسئولیت

 دفاع

 ارزش

 محتوا 

 ارزی ی همزنجیره
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 ارزی آوانگاردیسمی هم الف: زنجيره
اند. این  کنار هم جمع شدهارزي آوانگاردیسم در  عناصر این زنجیره براساس منطق هم

گرایی است و تعریف این گفتمان  هاي ادبی و شعري حجمارزي ناظر بر ایدههم  يزنجیره 
می زنجیره شکل  این  براساس  و  از شعر  تکنیک  هنجارگریزي،  زبان،  فرم،  شعر،  گیرد. 
گرفته شده است و در یک  ها نادیده  هاي میان آنساختارشکنی عناصري هستند که تفاوت

هایی هستند که توسّط گفتمان رقیب  ند. این عناصر، همانکن دیگر را حمایت میزنجیره یک 
 )گفتمان شعر انقالب اسالمی(، طرد شده و در میدان گفتمان قرار گرفته است.

 ارزی نفی تعهّدی هم ب: زنجيره
هاي  گرایی )برآمده از بخشهاي غیرشعري حجمارزي ناظر به تئوريهم  ياین زنجیره

عنا انتها است.  بیانیه(  زنجیرهیی  این  گفتمان  هم  يصر  که  هستند  عناصري  ارزي، 
هاي  )گروه  هاي تعهّدمداراي در مقابل جریانبندي زنجیرهگرایی را در یک مفصلحجم

 دهد.مینقالب و شعر انقالب اسالمی( قرارچریکی پیش از ا
د  بیرونی عناصري هستن هاي  گیريتعهّد، آرمان، مسؤولیت اجتماعی، ایدئولوژي، جهت

گرایی قرار گرفته و توسّط این گفتمان به میدان  ارزي گفتمان حجمهم  يکه در زنجیره
 اند.  شدهگفتمان فرستاده 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 گراییحجم   گفتمان ارزیهم   یزنجيره و  ميدان  عناصر، . 2 ی نمایه
 

 

پرش  اسکله،  اسپاسمنتال، حجم،

ی ذهنی، فضا، حکمت  فاصله

وجودی واقعیت، علّت غایی،  

تسکین، دریافت مطلق، فوری و بی

 سرعت، فینالیته، فرم، زبان

ی  تعهّد، مبارزه

اجتماعی، مسئولیت،  

ایدئولوژی،  

های  گیریجهت

 بیرونی 

 گفتمان  میدان عناصر گفتمان

 شعر

 زبان 

 فرم

 تکنیک 

 هنجارگریزی 

 هنجارشکنی 

 ارزیزنجیره هم
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 گيری يجهنت. 3
انقالب اسالمی و گفتمان شعر حجم در دو کران جریان شعر معاصر و در گفتمان شعر  

ان رقیب  ترین گفتمتوان اصلی گفتمان شعر حجم را می  تقابل و تضاد با یکدیگر هستند.
هاي  اي آوانگارد معاصر دانست. زنجیرههي جریانجریان شعر انقالب اسالمی از مجموعه 

ن جریان مقابل قرار گرفته است. الزم به ذکر است  ماارزي این دو گفتمان در میدان گفتهم
هاي شعري پس از حجم، با استفاده از  ي هفتاد و جریانکه شاعران و منتقدان شعر دهه 

ارزي و عناصر گفتمانی جریان شعر حجم و افزودن عناصر دیگر و تغییر  هاي همزنجیره
تند موفق به ساخت گفتمانی  هاي این گفتمان،  توانسجایی نقش برخی عناصر و دال و جابه

با   دههمستقل  شعر  گفتمان  جریانعنوان  که  گفتمانی  شوند.  هفتاد  شعر  ي  چون  هایی 
 حرکت، شعر زبان، شعر متفاوط را در دل خود داشت.  

 
 پيشنهادهای پژوهشی . 4

ها  ارزي دو جریان شعر انقالب و حجم و تقابل گفتمانی آنهاي همدر این مقاله زنجیره
-ي اصلی مقاله آمد، گفتمانه در قسمت ابتدایی و بند پایانی بدنه نمایش داده شد. چنانک

ویژه جریان شعر هفتاد، برساخته از عناصر گفتمانی  ههاي شعري آوانگارد پس از حجم، ب
دهه گفتمان شعر  تحلیل  و  بررسی  با  هف  يجریان شعر حجم  هستند.  آن  نسبت  و  تاد 

 تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.  ن حجم، میهاي گفتماعناصر و زنجیره
 

 ها یادداشت
1. La Poesie du Volume yadollah 

  شعر   يگزیده  کتاب   در  که  است   حسینی   سیّدحسن  يساخته  «شاعر   -طلبه»  صفت   و  . اصطالح2
  عیار تمام  ينمونه  «قزوه  علیرضا»   کتاب  این  در.  است  کاربرده به  را  آن  بارها  ،مقدّس  دفاع  و   جنگ
 . است   شده معرّفی صفت  این براي

 
 منابع 

 . تهران: زریاب.طال در مس(. 1380براهنی، رضا.)
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. بررسی احوال و آثار یداهلل رویایی و شعر حجم(.  1384بزرگی موزیرجی، اسماعیل )
 ي کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند. نامهپایان

 . مهر يسوره : تهران. مقدّس  دفاع و جنگ شعر  يگزیده(. 1381. )سیّدحسن حسینی،
کاظم اشعار  (.  1391)  .رحیمی،  بر  تکیه  با  نو،  شعر  در  حماسی  نمودهاي  بررسی 

و  رویایی  یداهلل  کسرایی،  سیاوش  شاملو،  احمد  ثالث،  اخوان  مهدي  نیمایوشیج، 
 دکتري دانشگاه شیراز.  ينامهپایان فریدون مشیري.

. حجم شعر گفتمان تاریخی  حیات در رسانه نقش(. 1396آبادي، علیرضا. )حسنرعیت
 .116- 87  صص ،2  يشماره  ،9 سال ، بوستان ادب )شعر پژوهی(

. به کوشش غالمرضا  هااز سکوي سرخ. مجموعه مصاحبهالف(.  1357)  .رویایی، یداهلل
 مروارید. تهران:، همراز

مجموعه مقاالت. گردآوري    .اندیشیدنهالک عقل به وقت  ب(.  1357)ـــــــــــــ.  
 مروارید. تهران:  ،غالمرضا همراز

کاظم امیري با یداهلل    ي. مصاحبههاي اشتیاقپرسه زن گذرگاه(.  1379)ـــــــــــــ.  
 .16- 2صص،  11ي شماره ،ي کارنامهماهنامه ،رویایی

تهران: آهنگ   ،؟ به کوشش محمدحسین مدل عبارت از چیست(.  1386)ـــــــــــــ.  
 دیگر.

 . تهران: ثالث. یرانانداز شعر معاصر اچشم(. 1387) ي.مهدیّدس ی،زرقان
) یبهط  ی، آران  یطاووس جر(.  1380.  معاصر  اي یهحاش  هايیانبررسی  پاشعر    ي هنامیان. 

 م تهران.معلّیتارشد دانشگاه تربی کارشناس
 . 99-89صص  ،41ي  شماره بایا. .یدنی«ناد هايحجم»(. 1385عاطفه. ) یی،طاها

داوود مقدم،  خاستگاه(.  1386)  .عمارتی  و  حجم  آنشعر  اشراقی  پایانهاي    ي هنام. 
 دانشگاه فردوسی مشهد.   کارشناسی ارشد

 . تهران: مرکز.4. جشعر نو یلیتحل یختار(. 1377). شمس لنگرودي،
 .اسالمی  ياندیشه  يحوزه:  تهران.  ستاره  سرخ  رجعت(.  1360. )محمّدعلی  دامغانی،معلّم

آزاده تکیه  (.  1385)  .میرشکاک،  با  رویایی  یداهلل  آثار  بیانیبررسی  حجم  ي هبر  . شعر 
 کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   يهنامپایان
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کارشناسی ارشد    يهنام. پایانابهام در شعر یداهلل رویایی(.  1393)  .نجفی اکردي، وحید
 دانشگاه شهیدبهشتی.

محسن قدیمی،  رویاییآشنایی(.  1382)  .نورپیشه  یداهلل  اشعار  در  پایانزدایی    ي هنام. 
 کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. 

 . غزال : لندن«. عشق شعر نو« تا »  موجشعر از » تئوري(. 1373. )اسماعیل عال،نوري

Tahai, Atefe. (1997).  La Poesie du volume Yadollah Royai et 
Bernard Noel. Shahid Beheshti University.Literature and Humanitie. 

 


