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در ادبیات شعري ایرانبررسی نظام ساختاري و شاخصه هاي شعر نمایشی

عالیه سرمدي*
**مرضیه شیروانی 

چکیده
دبیـات ابـه نسـبت نوعینگاه،بامتفاوتدیدگاهوتحقیقاتیمطالعهیکدرپژوهش،اینرونددر

ــهســاختاري،لحــاظبــهایــراندرنمایشــیهنرهــايتــاریخیيســابقههمچنــینوفارســیشــعري ب
ادبیـات وشـعري ادبیاتيجنبهدوکهشودمینگریستههنري–ادبیايگونهعنوانبهشعرنمایشی

يدهنـده تشـکیل هـاي مؤلفـه وعناصـر ترتیباینبهوباشدمیداراخویشساختماندررانمایشی
شـعر انـواع درنمایشـی شـعر هـاي شاخصهشاملبررسیاینگیرد.میقراربررسیموردآنيپیکره

این گونـه بـه نظـر مـی رسـد کـه در        .گرددمیماسیحشعرو،شعرداستانیتصویرآفرین،شعرروایی
مؤلفه هـاي هنرنمایشـی   شعري و بهره گیري از شعر نمایشی، استفاده از بازي هاي زیباشناسانه ي زبان  

،هم به ارتباط با مخاطب و هم دیده شدن آفرینش هنرمند در یک فرآیند تعاملی بین شعر و نمایش 
تحلیلی  واز نوع مطالعات میان رشته اي است . –می انجامد. این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی 

از ایـن تحقیـق ،تحلیـل    روش گرد آوري اطالعات  بااستناد به منابع کتابخانـه اي مـی باشـد.هدف   
ِچیستی ، دیرینه شناسی وارائه مبانی نظري در مطالعه ي شعر نمایشی است. یافته هاي ایـن پـژوهش   
مبین آن است که وجود شعر نمایشی درادبیات هنري ایران با بهره گیـري از عوامـل متعـدد هنـري     

تداراي کارکردهاي ارتباطی است که قابل طرح در نمایش هاي صحنه اي اس

شعرحماسی-شعرروایی-شعرتصویرآفرین-ایرانشعريادبیات-:شعرنمایشیواژهکلید

*Aliyeh.sarmadi@gmail.comکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی**
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مقدمه 
مطالعه ي ادبیات نمایشی و ادبیات شعري ِ فارسی صورت می در عرصه ي این پژوهش 

، با تأکیـد بـر   که عالوه بر نگاهی به زبان شعرگیرد . از آنجا که کوشش ما براین بوده است
الگوي نمایشی و در قالب یک نظریه پردازيِ علمی و دانشگاهی به نظـام سـاختاريِ خـاص    

هنري دست یابیم.  –این گونه ي ادبی 
ویمتنـ بابتازهمومحتواییيازجنبه،همجهانیمفهومیدرنمایشیمعرفی،شعردربخش
نگـاه ،بـا متفـاوت دیـدگاه وتحقیقاتیمطالعهیکدرگرددومیمطرحشعريزبانپردازش

بـه ایراندرنمایشیهنرهايتاریخیيسابقههمچنینوفارسیشعريادبیاتبهنسبتنوعی
دوکـه شـود مـی نگریسـته هنـري –ادبـی ايگونهعنوانبهمایشیشعرنبه،ساختاريلحاظ
ترتیـب ایـن بهوباشدمیداراخویشساختماندررانمایشیادبیاتوشعريادبیاتيجنبه

دریـک سـپس گیرد.میقراربررسیموردآنيپیکرهيدهندهتشکیلهايمؤلفهوعناصر
مــیمطــرحمتفــاوتســازهدریــکایــرانشــعريدرادبیــاتیشــیشعرنماتحلیلــی،فرآینــد
اصلی ِاین پژوهش، حول این است کـه شاخصـه هـاي شـعر     يدغدغهواساسیمسآلهگردد.

هنري معرفـی و ایـن مؤلفـه هـا را درشـعر شـاعراننمایان       -نمایشی را به عنوان گونه اي ادبی
ات میـان  انگیزش هایی که برپایه ي آن، این پژوهش شکل گرفته است.ازنوع مطالعـ ..سازد
تحلیلی است-اي وبه شیوه ي توصفیرشته

شعر نمایشی            -1
یاتاریخیايحادثهتجسموتصویربهآندرکهاستشعريازعبارتنمایشیشعر«

.درنداردحادثهآندردخالتیگونهشاعرهیچوشودمیپردآختهانسانزندگیازخیالی
وظیفه.استمطرحدارد،طبیعتوزندگیباکهپیونديدر،انسانحالهربهنمایشیشعر
)1352:115،کدکنی(شفیعی».استاشخاصتحلیلوحادثهیانبنمایشیشعر

يسیطرهدرمایهپرابزاري،ساختاروفرمبابتاز،ايگونهمرتبهدرنمایشیشعر
اندبرگزیدهخویشهنريرینشآفبرايرانمایشیساختمانکهاستهبودشاعرانی
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ابژکتیوهوعینیتيجنبهازنمایشیشعراسانهشنشکلاصولبررسیوشناختلحاظبه
ورویدادهابايمواجههدرانسانزندگیبهمربوطامورهايگونیدگروبیرونیسیربه

استشدهپرداختهوقایعاینبابرخورددراوهايواکنشوکنشبیانومختلفحوادث
طبیعتباتعاملیاتقابلدررااووکندمیدگرگونراآدمیسرنوشتکههایی،موقعیت
مسیررویدادهاسیراینکهنحوي،بهدهدمیقرارخویشنوعانهمکرداروپیرامون
آنبنیادپیکهموضوعاتیدیگريرویهدر.سازدمیروبروبنیادینتغییراتیبارااوزندگی

به،اوروحیهايخصیصهتشناخاست.هخوردپیوندبشريرازورمزپرادنهوروانبر
واحساسیوشخصیهايانگیزهبازجستودرونیمحیطوهستیگرتصویرکهطوري

درکهسازدمیگرجلوهراذهنیفرآیندایننویسنمایشنامهشاعر،برايباشدنفسانیاتش
راويکهانیبی.باشدهنريبیاناینگرروایتتاکنداختیارراعناصريخودکالمیساختار
کهنحويبهاستطبیعتهايبازيباکشمکشدربشرزندگیهايجنبهازنمایشی
،مکانیوزمانیتغییراتوگفتگوهاوکردارتمامیآنتماشاگریکمقامدراومخاطب

برداشتدروبنشیندتماشابهشعريزبانباراوقایعوپیشرفتشناسانهزیباییهايبازي
میسربهیگانهفضاییدرتماشاگروشاعرگوییگردد.سهیماوهنريآفرینشوشاعرهاي
برند.
،خیالصور،ریتم،آهنگازاعمشعريشاخصخصوصیات،ارزیابانهنگاهیدر

کهنفوذيقدرتنیزودهدمیارتقاءباالسطوحبهراکالمکهشاعرانهبیانوزبان،عاطفه
میقرارثیرتأتحتنیزرااوعقل،خیالوعاطفهبرعالوهکهاینوددارانساننفوسدر

دراماتیکیهايجنبهوهنريايهارزشبانمایشیساختاري)در1388،کوبزرین(دهد
درنظیربیايتجربهوآموختنیهايهدفبرايتساخخوشوکاملياپیکرهآن،

.استانسانیظریفروابطاليبهالدرسازياندیشهوبخشیآگاهی
–دیدارينمایشیآنشعريزبانيسازهدرکهاستهنري–ادبی،اثريشعرنمایشی

برانگیزياحساسوهنريزیباییازمنديهبهرباراتماشاگرشوشودمیخلقشنیداري
واحساساتشکفتگیموجباتجدیدهنرياثریکخلقباهنرمند.«سازدمیکامیاب

احساسخودروحوقلباعماقدرنامشخصهايواقعیتازمردمکهرامبهمیتصورات
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ازیعنی،طریقاینازتادهد،میمشخصوقطعیشکلآنهابهوآوردمیفراهم،کندمی
اعماقدرریشهکه–تصوراتاینکردنبیرونیوبخشیدنعینیتودادنتجسمطریق

آزاريسیطرهازراایشانروحوبپردازدپاالیششانوتزکیهبه–استدواندهوجودشان
)1371:39،مکی(».سازدآزاددهنده

نحوه کاربرد ادبیات شعري در ساخت مایه نمایشنامه در جهان به روش هاي متفاوت 
انجام گرفته است که به طور مختصر به این موارد اشاره می گردد : 

زبانی فاخر و برجسته که « نمایش نامه هایی که کامالً به شعر نگاشته شده اند یعنی از -
». ( جهت تأثیر گذاري دراماتیک به کار می گیرد الگوهاي عروضی و اوزان شعري را در

فرزند « و » ونوس مشهود « ) استفاده کرده اند.  همانند نمایشنامه هاي 154: 1386بولتون ، 
اثر ویلیام باتلرییتز ، تراژدي هاي » آبهاي خیالی « اثر کریستوفر فراي ، نمایشنامه »ارشد 

« برخی نمایشنامه هاي ویکتور هوگو و بزرگ یونان  ، تراژدي هاي راسین و کرنی ،
اثر شکسپیر .» ریچارد دوم«و» شاه جان« اثر گوته ، » فاوست 

اثر تی . » قتل در کلیسا « نمایشنامه هایی که ترکیبی از نظم  و نثر هستند . مانند نمایشنامه -
اثر شکسپیر .» هملت « اثر اسپندر و » محاکمه قاضی « اس.الیوت و 

مه هایی که درمتن خود بخشی ازشعري مشهور را به صورت نقل قول ارائه کرده نمایشنا-
« اند.که این روش درنمایشنامه هاي مدرن دیده می شود . جی .بی.پریستلی درنمایشنامه 

از اشعار ویلیام بلیک سود جسته است .تی .اس . الیوت در نمایشنامه » زمان و کانویز
دیگر استفاده نموده است.ازاشعار شعراي » مهمانی کوکتل «
نمایشنامه هایی که به نثر نوشته شده اند اما کیفیت زبانی آنها یاد آور ظرافتی شاعرانه -

اثر » سالومه « است و به نوعی نثر    موزون  به  شمار می روند. به عنوان  نمونه : نمایشنامه 
)  1386اثر  جی .ام . سینج . ( بولتون ، »  دایره غمگین « اسکار وایلد و 

ام ساختاري و شاخصه هاي شعر نمایشی بررسی نظ
ومتنیبابتازهمومحتواییيازجنبه،همجهانیمفهومیدرنمایشی،شعرمعرفیدربخش
وتحقیقاتیمطالعهیکدرپژوهش،اینرونددروناکنگردید.مطرحشعريزبانپردازش
تاریخیيسابقههمچنینوفارسیشعريادبیاتبهنسبتنوعینگاه،بامتفاوتدیدگاه
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هنري–ادبیايگونهعنوانبهشعرنمایشیبه،ساختاريلحاظبهایراندرنمایشیهنرهاي
داراخویشساختماندررانمایشیادبیاتوشعريادبیاتيجنبهدوکهشودمینگریسته

قراربررسیموردآنيپیکرهيدهندهتشکیلهايمؤلفهوعناصرترتیباینبهوباشدمی
گیرد.می

هنري آن  -گونه هاي ادبی سهیم در شعر نمایشی و شناسایی الگوي ادبی 
هايتکنیکوفنون،ازشعريادبیاتموضوعیبنديتقسیمدرکهاشعاريشامل

لحاظدیگربهاندوبردهبهرهمخاطبترباقويارتباطبرقراريوشعريجوهرنفعبهنمایشی
واینباشندمینمایشیادبیاتهايشاخصهباپیونديوتشابهوجوهدارايمایهدرونوفرم

میتثبیتاشعارگونهدراینمؤثريطرزبهرانمایشیهايظرفیتوهابارقهوجود؛قرابت
.نماید
آنهاهنرييدرپیکرهکههستیممواجهشعريهايازگونهمواردي،باادبیمنابعدر

وتشابهوجوهلحاظکنند.وبهمینماییرخنمایشیهايقابلیتداشتنباویژهعناصري
راظرفیتبیشترینکههاییقالبعنوان،بهنمایشی- هنريوکارهايازسازدراستفادهقرابت
ودارد،برجستهحضوريآناندرنمایشیهايوجنبههستنددارااجرايصحنهبهانتقالبراي

مینمایشیآثاربهتأویلقابلکردندراماتیزهازفنگیريبهرهباکهدارندراتوانشاین
گردند.میشوند،بررسی

بهتوجهواربرديکهايدستورالعملبهنظريمباحثکردنمحدودراستايدرهمچنین
چهنمایشیادبیاتهنريهايگونهازهریکبهاشعاراینتبدیلدرکهاساسینکتهاین
گیرندمیقرارتحلیلمورداشندبداشتهحضوربایدنیازموردعناصروقراردادها،قواعدنوع
:ازاندعبارتهاشاخهزیراین

تصویرآفرینشعر-1
رواییشعر-2
داستانیشعر-3
شعرحماسی-4
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شعر تصویرآفرین  -1
تصرفاتيمجموعهبهIMAGE/IMAGERYبرابردرتصویروخیال،ادبیمباحثدر«
ذهندررانقشیوکشدمیتصویربهکلماتباگویندهکهشودمیاطالقمجازيوبیانی

)1387:139(داد،».آوردمیوجودبهشنوندهیاخواننده
شاعرکهخیال،يبرپایهخالّقانهايشیوه؛تصویريشعرازايگونه،شعرتصویرآفرین

ابزارهايازگیريبهرهباوکشدمیتصویربهرارویدادي،توالیمنسجمذهنیشکلیکدر
هايدریافتگوناگونهايدرحالترامخاطبشوبخشدمیتجسمراروایتیمجازيزبان

الهاماوکالمازکهتاخوانندهپردازدمیتصویرگريبهشاعرسازد.سهیمخودشعري
شریکاوخیالیهايپردازشدرودهدشکلذهندررابصريهايجلوه،آناستگرفته
نمادینعناصرخلقبهآندروبرخورداراستباالییتصویريشعرازغنايگونهاینگردد.

استشدهپرداختههستندبصريگراییبرنمادمبتنینییعشدنتصویرخوردروحسیکه
شعرشدیدنبهرامخاطبتصاویر،دادننشانباشاعرکه،آفرینتصویراشعارنمونهاز.

.استثالثاخواناز»ستارهکدامینغروبناگه«،کندمیدعوت
ناگاه/صرعکهراجوانپوشژندهدید/آناونیزمیدیدم.......درچارچارزمستان/من

افکنددروغنشبود/آنگاه/غلتزمینچندنقشازپادرانداخت/یکدروغینش
)186و1389:185،حقوقی...(..بود/راستینآنلجنهايواليکهدرجوي/جویی

صرعوجوانپوشژندههمانکهشویممیدردناكنمایشیشاهددرچارچارزمستان«
میاناخوانکهاستخونوصرعنمایشيمیانهدرباشد.ابرویشواقعیخونودروغین

جریانیعنیمااولیهمدعايصدقحدوديتاکه،کشدمیپیشنامتعارفظاهراًايپرده
وسادگیبه،گذردمیجويدرطبیعیبطورکهکثیفینفت،دباشکودتاونفتومصدق

شودمیتبدیلهاکشتیکاروانبهکند،میحرکت،آمیزدمیاخوانفکربازبانی،تصنعبی
ایمچاره«بییا–خبربیآناز- خوارسایهظلمتاین«بارودکهمیهاییدوردستبهو

)45و1382:44،آتشی».(
کندمیواردنمایشیشعريعرصهبهراآفرینتصویرشعرکهبارزيهايصهازشاخ
تلفیقوپیوستگیایجادوتصاویربینوحدتوهماهنگیایجادباعثکهاست،فرآیندي
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ارزشیگونههرتصویر«آورد.میوجودبهشعرراساختارکلیدرالزماستحکاموگشتهآنها
وتجلیراهدرمزاحمیکهداشتخواهدکاملظهورمیهنگاارزش،آنباشدداشتهکه

کهباشدچنانتصاویرآوردنیاشاعردرخلقهنرنماییباشد.یعنینداشتهوجودظهورش
هماهنگیبهازآنماکهاستچیزيآنوباشددارادرشعررانمایشبیشترینتصویر

)1372:189،کدکنی(شفیعی».کنیمتعبیرمیصورخیال
محورهمچنینوابیاتافقیمحوردرشاعرخیالعنصریکپارچگیبهمربوطکهبحثیم

استعارهوتشبیهومجازانواعایجادبهافقیمحوردرکههاانگارهبررسیبهواستعمودي
میانپیوستگیوتناسبکهساختمانیوطرحهمانیاعموديمحوردروانجامدمیوسمبل
.پردازد،میکندمیجلوگیريتصاویرمیانتزاحموازآوردمیوجودبهارپراکندهتصاویر

سیاساعنصريوصف،شعرساختدرکلیطوربهوتصویرساختدر«اینکهودیگر
سارندهعناصرکهشودمیشمردهشاعرانهخیالعنصرتریناصلیتشبیهحوزهایندر.است

وماديزندگیدرکهتجربیوحسیعناصرترکیبتصویر،ازسويدوازیعنی،آن
استشدهساختهقرارداديگاهووتجریديانتزاعیعنصردوترکیبنهداردوجودملموس

)1381:2/371،انوشه(».گرددمیشعرانسجامباعثتصاویرهماهنگیو
تصاویر،ازمنسجمساختیکشاعر،درکهکنیممیاشارهحافظغزلاینبهنمونهبراي
نشاند:میاشعاشقانهماجرايدادننشانبهرامخاطب

دستوصراحیخوانغزلوچاكپیرهنومستلبوخندانکردهخويوآشفتهزلف
بنشستآمدمنبالینبهدوششبنیمکنانافسوسلبشوجويعربدهنرگسش

هستخوابتمنيشوریدهعاشقايگفتحزینآوازبهآوردمنگوشفراسر
پرستبادهنشودگربودعشقکافردهندشبگیريبادهچنینکهراعاشقی

الستروزجزاینندادندتحفهمابهکهمگیرخردهدردکشانوبرزاهدايبرو
مستازبادهوگراستخمربهشتازاگرنوشیدیممايپیمانهبهریختاوآنچه
بشکستحافظيتوبهچونکهتوبهبسااينگارگیرگرهزلفومیجاميخنده

)1378:26/19اشعار،دیوان(حافظ،
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وشاعرانهتصاویرتطابقگیرد،نظرقرارمیموردزمینهدراینکهوجوهاتیدیگراز
درسازيفضاوپردازدمیروایتیپرداختبهشعرتصویردرزباناست.دراماتیکیتصاویر

برجايبرمخاطبامکانحداقلدرتأثیررابیشترینکهگیردمیشکلژگانواطریقازآن
بادرامکهتمایزینا،باافتدمیاتفاقهمدراماتیکتصاویرآفرینشدررونداینگذارد.می

ازاستفادهباواقعهروایتوپویاییبیرونیوجوهبهورسیدنتصاویربهبخشیدنعینیتانگیزه
شعريگونهاین.استآوردهدستبهرازماندرحرکتتوانشنیداري–دیداريصرعنا

قابلیتهک،ودرصورتیگیرندمیجانخوانندهذهندرکهپردازدمیتصاویريخلقبه،
عینیجنبهخیالیصورآن،صورتدرآننماید،تبدیلنمایشیشعربهراآنبصریشهاي
ترکیبازدرام.زیراآیدمیوجودبهعینیوذهنیشکلازترکیبیکهاینجاستویابندمی

شود.میآوردهعملبهنمایشيدرصحنهکهشودمیساختهتصاویر
دیداريوجهکهآنبرعالوه،تصاویرنمایشیشعربهتصویريرشعشدندردراماتیزه

بهنمایشیدرکارتصویرسازي.«گردندمیبرخوردارنیزحرکتوعملویژگیازیابندمی
یاخوانندهحافظهیااحساسیتجربهبهاستآویزيدستشعريهايدرنمایشنامهویژه

ازهاییکنندهیادآوريدیگروانداز،آوا،چشمبههاییبازگشتتکرارباکاراینتماشاگر
سازيتصویربهشکسپیر،ویلیامهاينمایشدرنمونهبرايگیرد.میصورتخارجدنیاي
اینخوریم.برمیاینهاستمانندودرندگانیاتوفانوبادصدايشاملکهزیاديبسیارهاي

برايراشکسپیرآگاهناآخودهايانگیزهیاژرفمعناهايتوانندمیاغلبهايسازتصویر
میتأکیدنمایشنامهیکدرچیرهتصویرييبرمجموعهکهبینیممیاغلبیاکنند.روشنما

....دهدمییارينمایشنامهیکعملدركبهراتماشاگرکهاستمجموعههمینوشود
نمایشزبانبهرانمایشیعملیکماهیتتواندمیکهاستمناسبیتمهیدسازي،تصویر
)1365:71،شهریاري».(باشدتماشاگریاخوانندهاحساسيبرانگیزندهوبخشدتجسم

میواقعیبازسازيبهاجرايصحنهدرکندخلقراچیزيتواندمیکهتخیلیحال،
مخاطبپذیريباوربهکهکندمیروایتراواقعیتیامانیستواقعیتکهچندهروانجامد

مجسمبهاوعالقمنديوتماشاودیدنیعنیبشرهمیشگیودیرینهيخواستهوانجامدمی
-تاریخیسیرتکاملیدورانتمامدرحتیوزندگیمراحليدرهمهمقصودشنمودن
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محیطتبیینوتعریفبرايآنکهازبیشانسان«.پوشاندمیعمليجامهحیاتاجتماعی
هايپدیدهخودماهیتدلیلبه،باشدمتکیصرفاندیشیدنبهآنتتأثیراوخودپیرامون

عینیوماديبستريدرمحیطباانسانرویاروییدراصلکهناپذیرانکارحقیقتاینوهستی
وشکلازواقعیهايپدیدهآفرینیبازبرايکوشدمیهمواره،استشدهمحقق

لحاظازآفریندمیکهدنیاییگراحتی.بگیردکمکآنهاحجمیوماديخصوصیت
»عینیت«و»»شکل«بازدرکلباشد.عینیهايواقعیتبهشباهتبیومجازيبسیارصوري

،چنیناستآنبرانسانحتیویابدمیارجحیتورزانهاندیشهوذهنیهايزمینهپسبر
همتفکر)نه(تخیللذا.نمایدتصویرسازيابژههايجنبههمانکمکبهنیزراوجوهاتی

)1388:9،(پارسایی.»استنمایشیوبصريفرایندي
تصاویرزبانباحادثهیکهنرمندانهتوصیفازاي،نمونهشاملواز»ناصريمرگ«شعر

آخرینرسا،کهوکوتاه،شعري»ناصريمرگفسانها«.استایجازنهایتدرواقعهنمایشو
دهندهنشانوجهموجزترینباآنوابیاتکند.میروایتصلیببرارمسیحمرگلحظات

هستند.شعراصلیشخصیتکیفیاتوحاالتي
از انجیل هاست ولی شاعر آنرا صورتی نمایشی » مرگ ناصري « طرح روایت « 

)129: 1373(دستغیب ، » . بخشیده است 
موفقیت شعر از نظر بیان محتوا و شکل شعري کامل ، جلوه بارزي درمیان آثار 
شاعراست ، شعر از ویژگی تناسب تعابیرو تصاویر برخوردار است . و اینکه از یک تصویر 

یکی از زیباترین اشعار » مرگ ناصري .«رگه هاي اصلی و محتوایی شعر دیده می شود 
ه دلیل ساختار منسجم و هماهنگی فضا و درون مایه ،از شاملوست که قبل از هر چیز ب

)482: 1387سالجقه ،».( دیدگاه نقد هنري قابل تأمل است 
موضوع شعر درباره ي مسیح است که در اینجا اسطوره اي از ایمان است که پایبند به 

از اعتقاد خود صلیب را به دوش کشیده و تا فراز تپه ي رستگاري حمل می کند .شعر
تصاویري گویا شکل گرفته که قابلیت حرکت و عمل در زمان را دارا می باشد.
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شعر روایی-2
نقلدرکهاستآنآفرینشگرپردازتخیلذهنازداستانیواگوییدرخلّاقهنري،روایت
،سمبلنماد،تصویر،يگرایانهمعناهايکارکرد،هافضاتوصیف،هاشخصیتگفتمان
،قصهآندرکهاستشعري:رواییشعر«شودمیشناختهرخدادهابیانالبتهواستعاره

شعر،اصلیِساختار،رواییشعردر.شودبازگوحکایتییاسرگذشت،تاریخیرویدادي
ترفندومنظومبیان،کندمیواردشعريحوزهدرراآنصرفاًآنچهواستروایتوقصه
آرایهبارااصلیيشاعرقصهیعنی،شودمیافزودهروایتاصلبهکهاستايشاعرانههاي
)1381:887انوشه،».(کندتاثیرگذارترمیراآنودهدمیبرگوشاخشعريهاي

ِشعريگونهپیدایش،کهشعريساختماندرروایتعنصرکارگیريبهتحلیلیبررسی
.پذیردمیانجامگوناگونهايجنبهازدارد،همراهبهراروایی
ساختاربرايشایستههايابزارازیکی:«کهکردبیانطوراینتوانمیمورداولیندر

معموالًرواییشعرهاي.استدراماتیکورواییبیان،امروزشعردربویژه،منسجمهاي
سروددرساختاريانسجامدیگر،نیبیابهیا،یابندمیرواییاشعارغیرترازمنسجمساختاري

،)یوشیجنیما(آمینمرغوافسانههمچوناشعاري.آیدمیپدیدترآسانرواییهايه
نوح)،(سپهرينشانی،)کسرایی(کمانگیرآرش،)ثالثاخوان(مرکبوومردکتیبه

لیحسن(.امروزندیاشعارروایموفقهاينمونهاز)کدکنیشفیعی(انارباغ،جدید
،1386:212(

،تشبیهکنایه،(استعارهبالغیبرعناصرمبتنیهاگزارهسطحدرتواندمیشعریک«
آرایشحاصلکهدهدمیشکلرااستعاريجهانیخودکلیبرآینددراما.و....)باشد

رضیوچراغی(تاس......)وتجسم،موقعیت،کنش،زمان(رواییعناصرتخیلی
خوداشعارساختاروفرمعنوانبهآنازشاعرکهاستاییمؤلفهواین)1387:30و1386،

.کندبازگوراحکایتیوداستانبیانیشیوهایندرتاگیردمیبهره
باکهاسترواییدرشعرداستانبهدرپرداختنروایتکارگیريبهنحوه،مورددومین

درتواندمیروایتعنصرنیزشعردر.«استمتفاوترمانیادرداستانرفتهکاربهنوع
با،کرددنبالراروایتیتوانمیمنظومههربطندرکههمچنان،بگیردقرارشعرخدمت
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شیوهبدانمعلولی–علّیروابط:که،شعردرروایتوداستاندرروایتبینتفاوتچند
چنانمنظومهیکدرنمادها.نیستحاکمبرمنظومه،رودمیانتظارداستانیکدرکه

سازوسوختکنند.میمیسرراداستانایجازازبیشایجازيوفشردگیکهگیرندمینقشی
آوردمیفراهمراامکاناینشوند،میدیگرگونوممزوجهاواژهآندرشاعرکهذهنی

یککهسازيزمینهآنشوند.باورپذیرتر،معلولی-علّیوزمانیهايبرشومیانبرهاهک
بهمنظومهدر،کندباورپذیرترراداستانیهايتجربهووقایعتااستمحتاجبدانداستان
مثلهااستعارهکهاستحساینانتقالطریقازوگیردمیانجامشعردرمنتشرحسکمک

)70و1385:69جورکش،«.(شوندمؤثرواقعانیداستحوادث
شعریککلیتبرروایتوشعراثراتدوسویگیشناساییوبازکاويسوم،مورد

پیشپیرنگژرفايتاگاهشاعرانهسازوکارازروایتهراثرپذیري«چنانکه.استروایی
میمحدودشعرموسیقیهايهگونیاتصویرشاعرانهزبانباروایتآراستنبهگاهورودمی

تسلّطداستانیانبجبرراشاعرانهجانباستممکنپردازمنظومهیکگذشتهایناز.شود
توکلی(.کردسراغتوانمیراتعادلیحالتهامنظومهبرخیدراحیاناًبرعکسیادهد

،1388:60(
.بهاسترواییاشعاربهویژههتوجتأملقابلهاينکتهازیکی،نمایشیشعريدرحوزه

اجراقابلوکاملهاي،درامتواندمینمایشیروایتبهشاعرانهروایتیانتقالکهدلیلاین
«وتوانشهاازشماري،باشدداشته»روایتیونقل«کهادبیدرهرگونه«.نمایدایجاد

(».شعريقطعهیکحتی.اندشدهیافتبیشوکمنیز»تماشاگانیبیانهايساختمایه
عناصرکهیابدمیکاربردييجنبهزمانیقابلیتاین.)85و1385:84،کرمانیناظرزاده
تئاتريعناصرباپیونددرگوییتکونقل،توصیف،تخیلهمچونگريروایتبرجسته
.گیردقرارگشاییوگرههنري،اوجتعلیق،حرکتازقبیل

تواندمیکهبیانی؛استبیانازنوعیروایتشده:عنوانآنجاکه،ازردیگيونکته
.کندمشخصنیزراماجراضردرحااشخاصدیديزاویهداستاناطالعاتبرانتقالعالوه
همعینیدیدگاهبهکهدیدگاهاین«.استنمایشیکلداناي،هادیدزاویهاینازیکی

بیند،میکهراآنچهفقطوکندمیخودداريهاشخصیتدرونبهنفوذاز،استمعروف
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.هاستشخصیتگفتاروکنش،شودمیدیدههمچهآنکهاستبدیهی.کندمیروایت
تکیهباوکندمیاجتنابورخدادهاهاشخصیتيدربارهقضاوتازمعموالًراوياین

به)1387:79،نیازبی.(»دبرمیپیشراداستانهاشخصیتهايوحرفواکنشوبرکنش
حضورنحويبهرواییشعردردادننشانروشازاستفادهوبیاندیدگاهنوعاینگیريکار
.کندمیترپررنگنمایشیشعريعرصهدرراآن
شعر داستانی -3

بنديپايکمیتوکیفیتازنظرصرفوباشدنویسندهتخیليزاییدهکهمتنیهر«
مکانوزمانتالقیدررارویدادچندیایکوشخصیتچندیایک،واقعیتبهویسندهن

)1387:15،نیازبی(.شودمیخواندهداستان،کندتصویرگانهچندینیاواحد
یعنیخودشکلترینرواییدر،شعرراتخیلدرگستره،نوعاینيتجربهشاعردر

درشعرراساختمانتمامیکهماجراییکند.بیانراماجراییتادهدیمقرارداستانبازگویی
یاگووگفتطریقازماجرانقلهمچونگویی،داستانيشیوهبهکهگونه.آنگیردبرمی

،سرگذشتآنکهرسدمیجاییبهنهایتدر،پردازيشخصیتوسازيفضا،آننمایش
.ماندمیباقیخاطبمذهندرشدنشنیدهیاخواندنازپس

تخیلیبهراخودتوانوبگنجدشعردرموجزششکلبهتواندمیداستانکهجاآناز
ازمنبعثشاعرانهيجنبهباپردازيداستانهنر،داستانیشعرساختاردربسپارد؛ترفشرده

نهایت.ودرندآمیزمیهمدراشخاصوحوادثتوصیفشاعردرلطیفذوقوصورخیال
انواعخاصِوویژههاییلفهمؤوهاتکنیک،شودسرودهداستانیقالبدرشعرکههنگامی

منظومهمیانمشتركفصلیدرداستان.یابندمینمودآندر،داستانیمتفاوتاشکالو
هنقشهاگونهاینازیکهري.درپیکرهاستدرامو،رمانحماسیاشعارروایی،هاي

است.مشهودخوبیبه،داستانی
بیانکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیداستانیشعردرنمایشیهايبارقهجستپیعرصهدر
ودادنینشانروشباهاموقعیتتوصیفها،شخصیتبینگوهايوگفتوروایی

ادبیاتپیوندآورد.حساببهداستانساختماندرنمایشیعناصرعنوانبهراماجراتصویري
هايقابلیتيپایهبرکهشدهآثاريایجادباعثنمایشیادبیاتبا،پردازيداستاندرزمینه
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داستاناساسبرزیاديهاينمایشنامه،تئاترتاریخدر«.اندگرفتهشکلهنرایندراماتیک
نوشتهسیاسیومذهبی،اجتماعی،تاریخیروایاتوهااسطوره،هاافسانه،ها،رمانها

اینبارزاند.....،خصوصیاتگرفتهشکلادبیاتازالهامباآنهاموضوعاتیااندشده
هاستآنبصريودراماتیکهايداشتهوهاقابلیتهماناصحنهروياجرايبرايآثارادبی

بهرا»عینیت«و»اندیشه«عنصردوکهدارندراآنقابلیت،منسجمساختاريکمکبهکه
وسازندمرتبطهمبهنمایشصحنهروي،یکدیگربهمداومارجاعباوهمزمانطور

وترغیبامورذهنیوعاطفیتشریکبههدایتگرانهروندیکباراتماشاگران
وتحلیلبخشتسريدهدمیرخآنچهکهداردوجودهمالزاموادارنمایند.این

).1388:6،پارسایی».(پذیرباشد
معیارباآنهامقایسه،اما.استنبودهنمایشواجراقصدبهداستانیآثارنگارشچندهر

:انددستهآنازکهکندمیرامشخصآثارایننمایشیهايظرفیتدرام،واجزايفنیهاي
اگرحتی.اوستبهراجعموضوعکهاستشخصیتیدارايآثارایناغلب-1

.نباشدانسانیشخصیت
همانکهاستايافسانهوقصهدارايو،استرفتهماجراشخصیتبرماجرایی-2

.استداستانینقشهومضمون
استنمودهاشارهحادثهزمانیامکانبهنویسندهاحتمالبه-3
یاداستاناصلیشخصیتسیرتواخالقبهکهاستممکنداستانپرداختدر-4

.باشدشدهاشارهآنقهرمان
ارسطوکهباشددیالوگیهمانتواندمیکهادبیيقطعهدرگووگفتومکالمه-5

بردمینامآناز
واظهارازنگارندهکههاییصحنهیاگذشتهحوادثبرايمعموالًکه،روایت-6

.شودمیروایتاشخاصییاشخصبیاندرودارداباآننمایش
میکوتاهبسیاريجملهیاکلمهیکدرمستترراآنمعموالًکهفکريیااندیشهبن-7

حسادت،چون،واژگانیباشد.براثرحاکمروحکنندهمنعکسکهدانند
)110و1389:109خواهی(جوالیی،بخشش،زیاده
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خوردهپیوندگوییداستانباايگونهبهکهاشعاري،درایرانشعريبیاتاديدرگستره
.قراردادبررسیموردتوانمیمعاصرادبوکهنادببخشدودررااند

»ادبیانواع«کتابدرشمیساسیروشدیدگاهبهکهنادبیاتدرداستانیشعردربازکاوي
رواییوبلندشعراگر«:کندمیعنوانکهخوریممیبرداستانیشعرازتعریفنوعیدر

یانمایشیغناییشعریعنی،DRAMATIC LYRICآنبه،شیرینوخسرومثل،باشد
هنرایراندرکهآنجااز«دیگرجاییدر)و1383:134،شمیسا(».گویندمیداستانی
میداستانیغناییشعر،فارسیتادبیاغناییبلندهايشعربهما؛استنداشتهرواجنمایش
وویسمثلداردوجودداستانیغناییعالیيمنظومهچندینفارسیادبیاتدر.گوییم
روایتراعاشقانهداستانیوهستندرواییوبلندکهشیرینوخسروومجنونولیلی،رامین

)139همان:».(کنندمی
معموالًاسالمازبعدایرانیهايداستانکهکندمیاشارهنیزنکتهاینبهشمیسا،البته
.اندبودهشاعرایرانمعروفپردازانداستانوهستندمنظوم

مینمایشیهايبرداشتبرايآنهابودنومستعدداستانیهايمنظومهبهاشارهدیگردرو
ازبرخورداريدلیلبه،کهنظمقالبدراستهاییداستانیاداستان،منظومه:«گفتتوان

تجربهونکاتحاويیااست»شدنفیلمنامه«مناسبگهگاه،قصهدهندهتشکیلعناصر
حسینی»(کند.میخورتوجهدرهايکمکنویسفیلمنامهذهنِغنايبهکهاستهایی

،1388:21(
نیزفردوسیيمهشاهنادر.استشدهسرودهشاعرانزبانازکههاییداستانمجموعهاز

وپیوستههاییداستانبرمشتملاستايمنظومهشاهنامه«.کردذکرراهایینمونهتوانمی
کههاییساختاروهاشکلانواعدرکه،حکمتازآکندهبالغیِهايفرودوفرازبا،درهم

کتاباین.ستاشدهسروده،باشدمینظرانصاحبییدتأوتوجهموردداستانیادبیاتدر
:یعنیدهندمیشکلراحماسیهايداستانکهايسازندهاجزايوعناصرلحاظاز،

ورخدادهابیانِينحوه،آنانگفتارهاي،رفتارها،قهرماناناعتقاداتوهااندیشهواهداف
پردازداستانگویندگیهنروتخیلقدرتکمکبهراآنهااستالزمکههواییوحال

)1381:190،رزمجو(.»هستندمطالعهخوردروتوجهقابلآورد،فراهم
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دورهاینویژهيِمشخصه،البتهکهاستمعاصر،دوراندرداستانیشعربررسیدیگرو
ازآثارایشانوالگوگیرياستمدرننویسیداستانفنونبانویسندگانورانشاعِآشنایی
پردازيهنرداستانِاصولوشگردهابرآننویسندگانکهوپاییراکشورهايدربرجسته

.اندبودهواديایندرطوالنیِيزمینهپیشوسابقهدارايواندتبحرداشته
کاروسازاز«:گویدمی"مدرنداستانیشعر"عنواندرذیلتسلیمیعلیرابطهایندر

.دهدمیمخاطببهداستانیحسکهاستیتیرواومحاورهشعر،بودنداستانیهاي
شعرو»گوییوگفت–روایی«شعربهمنظریکازمدرنشعرداستانیشگردهاي،بنابراین

نیمايافسانهازپس»گوییوگفت–روایی«شعرشدند.میتقسیم»داستانی–روایی«
آهنگیباحتیوعروضیوزنبدونشعررااینامروز،پیشروشعردر.ولیداردبسیارشواهد
)1383:245تسلیمی،».(هم)داستانی-رواییهايشعر(درنویسندمینثرمشابه
،نیماشودمیدیدهاوشعردرسراییداستانبهنیرومندگرایشیکهمعاصرشاعرانازیکی

آثاراغلبواوستپردازداستانذهنبهاشارهنیماشعرممتازازخصوصیات.استیوشیج
داستانیبیانیباشاعرهايمنظومهباالخصو»مانلی«و»سریویلیيخانه«همچوناوبلند
«،»بازسرخانواده«،»محبس«.کنندمیحرکتوارداستانخطیبربهترعبارتبهواند

کهاوبلندشعرهاينیزو»شهریارمنظومه«،»چوپانودارپی«،»دانیال«،»فوالدینسرباز
ذهنازکه»فتحپادشاه«مانند.استتوصیفی–توضیحیروشباروداستانیبیانشیوهبه

درستانداوقصهواژهدوبسامدکهبدانیماگرخاصه.کندمیحکایتاوپردازداستان
)1389،حقوقیهاست.(بسامدبیشترینيجملهازاوکلیاتدیوان

شعر حماسی-4
کهملیوقومیيصبغهوقهرمانیيزمینهباروایی- داستانیاستشعريحماسه«

)1352:105کدکنی،شفیعی(.»داردجریانآندرعادتحدودازبیرونحوادثی
اساتادانمطالبجملهاز(ایشانهايونوشتهادبینظرانصاحبهايدیدگاهيمطالعهبا

کوبزرینوشمیسا،صفا،فساییرستگار،وردفرشید،کدکنیشفیعی:همچونبرجسته
دارايشعريگونهاینآمد:حاصلنتایجاینحماسی،شعرویژگیبیانوشرح)در

اند:دستهآنازسازدمیراآنساختمانکهتاسذاتیهايخصیصه
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.ابژکتیووبیرونیوجوهبودندارا-1
.گرایانهطبیعتنگريجهان-2
حماسی.رویدادهايوحوادثتصاویرآفرینشجهتدرشاعرقويتخیلقوه-3
.قهرمانیحوادثواشخاص،داستانیجنبهداشتن-4
.آنداستانیبیاندرشخصسومکاربرد-5
غیروجوهوعاديغیرعالمدادننشانجهتمبالغهعنصرگیريکاربهوملز-6

.طبیعی
.داردبستگیآنانحیاتبهآنچهومرگوزندگی،مردمتفکرطرزتوصیف-7
تصویرسازينظامازاستفاده،نحوهباشدمیتوجهموردحماسیشعردرکهمواردياز
اجزايبودنماديکهاستجهتبدینوباشدمشخصوقاطعبایدحماسهدرتصویر«است.

قالبدربایدنیزتجریديوانتزاعیمعانیحتی،شودفراموشنبایدکهاستامريتصویر
واقعدر)1372:198،کدکنی(شفیعی»مادياموربهرسدچهتاشوندهعرضماديامور

گوناگونجوانبولحظهنمایشوحالتهاالقاءبرايدهدقرارايوسیلهراتصویر«شاعر
)440:همان(»زندگیوطبیعت

زباناینخاصهايگیرياوجدلیلبهحماسهخلقدرشعريزبانگیريکاربهلزوم
هستندباستانیاساطیريوهمتابیخصوصیاتیدارايآناشخاصکهآنجاازاست؛هنري

بهکهبرندمیسربهواالییيمرتبهدرمعنويهاينیروهموماديقدرتبابتازهمکه
فاخروسنگینزبانیبهوابستهوگفتارآنهاباشندمیابرانسانیهايشاخصهگاهجلوهنوعی
وشکوهکهکردبیاننوعیبهبایدراآنهاگفتگوهايکههاستمنشاینبابتازهمواست
بگذارد.نمایشبهرامتعالیموجوداتاینانگیزشگفتيجلوه

بحثبهمربوطهايدرکتابشدهنگاشتهمطالبودرجمیعادبینظرانصاحبدربیان
نمایشیشعروحماسیشعرمیانیکسانهايمایهساختوتشابهوجوهبهشعري،گونهاین

وجوهبرتوانمیایشانهايیافتهازاستخراجکهاست.شدهپرداختهتراژديخصوصبه
حماسهدر«داد.گواهیحماسیشعردرشناختقابلکارهايوسازونمایشیهايجنبه
ضمونمکهايواقعه.نماییراستواستانگیزيشگفتدراهمیتدیگرچیزهرازبیش
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بعالوهتمامیت.همباشدوداشتهپیوستگیووحدتهمکهاستآنشرطش،استحادثه
استعاديمردمازباالترکهموجودیک.قهرمانیکيشایستهباشدکرداري،آندرباید

بعد.آنبحرانشروعواستداستانآغازکهداردبدایتیتراژديمثلهمحماسهبله.
داستانقهرمانکهآنجاستورساندمیقدرتوشکوهاوجبهرااستاندکهاستداستان

خود،گشایشهمینواقعدرکه؛اوستکارگشاییعقدهوشودمیگرجلوهقدرتش
،ازداردادامهآننهایتتاداستانبدایتازکهپیوستگیاین.استداستاننهایتغالباً

)1388:136،کوبزرین.(واحدوتامسازدمیامري–تراژديمثلنیز–حماسه
تراژديوحماسهيمقایسهدر»ادبینقدوادبیاتدرباره«کتابدروردفرشیدخسرو

.کندمیرابیاناشتراكوجوهاین
داستانند.وحادثهصورتبهدوهر-1«
قهرمانيوسیلهبهگرهوعقدهآنکههستندعقدهوبحراندارايدوهر-1

.شودمیگشودهداستانونمایشنامه
.(فرشیداستقویترنامهفاجعهدروحدتکهتفاوتاینبا،وحدتنددارايدوهر-2

)1363:103ورد،
اثرترینبرجستهعنوانبهفردوسیيشاهنامهکهاستمعتقدهمچنینوردفرشید

تراژدي،هستندحماسهکهحالعیندرکهاستهاییداستانبرمشتمل«،ایراندرحماسی
)103:(همان».شودمیدیدهآنهادرتراژديخصوصیاتتماموروندمیشماربهنیز

«،»سیاوشداستان«،»سهرابورستم«داستانبهتوانمی،هاداستاناینيجملهاز
پرداختزمینهدرگرفتهورتصهايکوششاز.انداختنظر»اسفندیارورستمداستان

ایرانشهرزادهکاظماثر»سهرابورستم«نمایشنامهبهتوانمینمایشیشعربهحماسیشعر
آرش«شعرنیزمعاصردوراندرباشد.میفردوسیيشاهنامهازگرفتهبرکهنموداشاره

شود.میگنجاندهحماسیشعرنوعدرکسراییسیاوشاز»کمانگیر
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نتیجه گیري

شعر نمایشی در ادبیات شعري و ادبیات نمایشی ایران زمـین داراي  نظـام سـاختاري خـاص     
ي مشخص  قابل بررسی است . ارائه ي این سـاختمان ، در عرصـه   می باشد که دریک سازه

پژوهش هاي تحقیقی ، مطرح می گردد که هرچند قابل نقد و پیگیري مطالعاتی ِموردي تـر  
دي بر این موضـوع ارائـه مـی گـردد     تر است اما به عنوان درآمد یا پیش در آمو موشکافانه 

.در تشریح یافتن عناصـري کـه تـوان چهـار گونـه ي شـعري را در جهـت تبـدیل بـه اثـري           
گردد: کند ، این موارد ذکرمیدراماتیک تقویت می

شعر تصویر آفرین -1
تجسم واقعه -الف 

وجود جلوه هاي بصري. -ب
کپارچگی صور خیال در محورعمودي و افقی.  ی–ج 

قابلیت نمود تطابق تصاویر شاعرانه و تصاویر دراماتیکی.  -د
فضاسازي دراماتیکی با استفاده از واژگان وابزار زبانی.  -و
وصف و استفاده ازترکیب عناصرحسی و تجربی در تشبیه.-ه
شعر روایی    -2

ر نمایشی شناخته می شود . گفتگو که به عنوان دیالوگ در شع-الف
وجود حرکت و عمل در بسط موقعیت . -ب
بهره گیري از دیدگاه داناي کل نمایشی .-ج
وجود کنش قابل رؤیت . -د
حضور وجه دیداري و نشان دادن حوادث و ماجراهایی که روایت می شود . –ه 
شعر داستا نی -3

بن اندیشه که از کلیت یک شعر داستانی قابل درك و بیان است . -الف
نقشه داستانی که بر پایه ي آن حوادث شکل می گیرد . -ب
شخصیت سازي .–ج 
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شخصیت پروري . -د
اشاره مستقیم به زمانی که داستان در آن اتفاق می افتد . -و
دنمود مکانی که داستان در فضاي آن بازگو می شو-ه
شعرحماسی-4

داشتن شخثیت بی همتا واساطیري- الف

مضمون هاي شگفت انگیز - ب

کاربرد سوم شخص دربیان داستان - ج
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فهرست منابع

آمیتیس.،انتشاراتاولچاپ،بودشعرشکه،شاعري)،اخوان1382منوچهر(،آتشی

)، فرهنگنامه ادب فارسی، دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم، چاپ دوم،سازمان 1381انوشه ،حسن (
.چاپ و اتنشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

)،کالبد شناسی درام،ترجمه رضا شیرمرز،چاپ دوم ، نشر قطره1386بولتون ، مارجوري(

ایت شناسی،چاپ اول ، انتشارات افراز.)، درآمدي برداستان نویسی و رو1387بی نیاز،فتح اهللا ( 

: مجله 120و119)،متون نمایشی و جایگاه آن در ادبیات ،شماره 1388پارسایی ،حسن (
3-15نمایش،صفحه

)، گزار ه هایی در ادبیات معاصر ایران ، چاپ اول ، نشر اختران .1383تسلیمی ، علی (

96، 81)،مثنوي موالنا از شعرتا روایت، فصلنامه هنر، شماره 1388توکلی ،حمید رضا (

)،بوطیقاي شعر نو ، چاپ دوم ، انتشارات ققنوس1385جورکش ، شاپور (

)، قابلیت هاي دراماتیک ادبیات کهن فارسی، تهران : انتشارات افراز1389(جوالیی، احمد

،به شیرازين خواجه شمس الدین محمد حافظ )، دیوا1378حافظ،شمس الدین محمد(
اهتمام: محمدقزوینی و قاسم غنی،چاپ دوم،انتشارات آفرینه

)،گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ایران، چاپ دوم ، نشر ثالث1386( حسن لی، کاووس

)،مشت در نماي درشت ،معانی و بیان در ادبیات و سینما،چاپ 1388حسینی،سید حسن (
: انتشارات سروش .سوم ، تهران

،نیما یوشیج ،چاپ هشتم ،انتشارات نگاه .5)،شعر زمان ما1389حقوقی ، محمد(

،مهدي اخوان ثالث ،چاپ چهاردهم ، انتشارات نگاه.2)،شعر زمان ما1389ـــــــــــــ (
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)، فرهنگ اصطالحات ادبی ، چاپ چهارم ، انتشارات مروارید.1387داد، سیما (

ران : نشر آروین )، نقد آثار احمد شاملو ، چاپ اول، ته1373لعلی(دستغیب ، عبد ا

)، قلمرو ادبیات حماسی ایران ، جلد دوم ،چاپ اول ، نشر 1381رزمجو ، حسین (
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

)،شعر بی دروغ ، شعر بی نقاب ، چاپ دهم ،انتشارات 1388زرین کوب ، عبد الحسین (
علمی.

)، نقدشعرمعاصر،امیرزاده ي کاشی ها،چاپ دوم ، تهران : انتشارات 1387سالجقه ، پروین (
.مروارید

)،صور خیـال در شـعر فارسـی،چاپ پـنجم ، انتشـارات      1372شفیعی کدکنی ، محمد رضا (
آگاه. 

و )،انواع ادبی و شعر فارسی ، دوره چهارم ، دفتر دوم1352(ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سوم ،

)،انواع ادبی ، ویرایش سوم ، چاپ دهم ، انتشارت فردوس 1383شمیسا ، سیروس ( 

)، درباره ادبیات و نقد ادبی ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران : 1363فرشید ورد ، خسرو (
انتشارات امیر کبیر.

.)، شناخت عوامل نمایش ، چاپ دوم ، تهران :انتشارات سروش 1371مکی ، ابراهیم ( 

سمت)، درآمدي به نمایشنامه شناسی ،چاپ دوم ،انتشارات1385ناظرزاده کرمانی ، فرهاد(
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