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چكیده طرح: 

دفتــر شــعر نصــف گمشــده مشــتمل بــر چهــل و یــك غــزل و یــك غــزل مثنــوی اســت كــه در یــازده وزن 
ــا قافيه هایــی كــه كمتــر مــورد  ــا اســتفاده از آرایه هــای ادبــی متنــوع در چهــل و دو ردیــف متفــاوت ب متفــاوت ب

اســتفاده دیگــر شــاعران قــرار گرفتــه و بــا تصاویــر و مضاميــن نــو ســروده شــده اســت.
ــا زبانــی شــيوا و روان در اشــعارش  ــا آموزه هــای ملــی، مذهبــی و حــوزه ادبيــات پایــداری ب آشــنایی شــاعر ب
نمــود یافتــه اســت. رگه هایــی از لطــف غــزل و اندیشــه های شــهریار، مضمــون آفرینــی ســبك هنــدی و قابليــت 
ــا ســنن  ــا حافــظ و سالســت شــعر ســعدی، نشــان از آشــنایی شــاعر ب ــی ب ــی شــعر قيصــر و همنوای ــد معنای چن
ــی رود.  ــش م ــانی پي ــزرگ انس ــای ب ــا درده ــره ت ــغولی های روزم ــعار از دلمش ــن اش ــی دارد. مضامي ــزل فارس غ
ــوس  ــرت در آن محس ــر فط ــان بك ــاع از جه ــات و دف ــس زالل حي ــای ح ــرای بق ــالش ب ــا و ت ــان پاكی ه بي
ــی و  ــت. تازگ ــرب المثل هاس ــی و ض ــگ مل ــث و فرهن ــات، احادی ــث از آی ــتر منبع ــعری بيش ــات ش ــت. تلميح اس

ــت. ــه اس ــن مجموع ــر ای ــای دیگ ــی از ویژگی ه ــز یك ــری ني ترجمه پذی
كوتــاه بــودن اشــعار باعــث پرهيــز از تكرارهــای بيهــوده، پراكندگــی زبانــی و انســجام بيشــتر فضــا و ســاختار 
ــه اشــعار  ــه شــده اند و ب ــه خدمــت گرفت ــه طــور طبيعــی ب ــی شــناختی ب مجموعــه شــده اســت. جلوه هــای زیبای
ــره واژگان، صميميــت و صداقــت شــاعر، نزدیــك  ــن، وســعت دای ــوع مضامي بالغــت طبيعــی بخشــيده اســت. تن
ــی از  ــی و وزن ــای زبان ــودن از لغزش ه ــاری ب ــی آن، ع ــادگی و روان ــان مخاطــب و س ــه زب ــاعر ب ــان ش ــودن زب ب

ــت. ــده اس ــف گمش ــارز نص ــای ب خصيصه ه
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