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 های مختلفشعری از سبک ةل آن در چهار نمونعناصر خیالی و سیر تحوّ

 * پژوهشی( –) علمی  
                                               

 1کاردگریحیی دکتر

                                                       

 چکیده
ــالی   ــا عناصــر خی ــعر ب ــده  ،شــاعرانگی ش ــتنی دارد و بخــش عم ــدی ناگسس ای از پیون

ل و دگرگـونی  استعمال اين عناصر وابسته اس . از اين رو تحـوّ  ةهای شعری به نحوظراف 
امـری   ،دی را تجربـه كـرده  هـای چنـ  ها و شیوهشعر فارسی كه سبو ةاين عناصر در گستر

های شـعری و  ل اين عناصر در شیوهتحوّ ةچگونگی و فلسف ةگريزناپذير اس . بحث دربار
 ةهـا، بحثـی مغفـول مانـده در عرصـ     هـای ب غـی بـا ايـن دگرگـونی     برخورد پژوهش ةنحو

ل عناصـر خیـالی شـعر فارسـی را در     اسـ  تحـوّ  های ادبی اس . اين مقاله كوشیدهپژوهش
ای تطبیقـی مـورد بررسـی قـرار دهـد و      های مختلـف در شـیوه  شعری از سبو ةچهار نمون

دهد كه عناصر خیالی ل را معرفی كند. پژوهش حاضر نشان میهای اين تحوّاشکال و گونه
هـای ادبـی،   های شعری، تئـوری شعر فارسی تح  تأثیر عواملی چون شرايط عصری، شیوه

ری و سرانجام میل به هنجارگريزی از  خط سـیر  نبوغ شاعرانه، تعامل زبان گفتاری و نوشتا
ل عناصـر خیـالی عـدول كـرده     واحدی پیروی نکرده و در چند نقطه از  ريان طبیعی تحوّ

شروع هنجارگريزی به صورت اعتدالی از سبو عراقی  غـاز شـده و در شـعر     ةاس . نقط
عر اسـ . شـ  ه و شعر نیمايی، تح  تأثیر عوامل يـاد شـده بـه اوج خـود رسـیده     عصر صفويّ

هـای بیـانی بـه    اس  كه پژوهشعناصر خیالی بکری  فريدهفارسی در گذر از اين مراحل، 
 ها نیس .طور همه  انبه، قادر به تو یه و تفسیر اين نو وری
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هـای شـعر فارسـی،    بیان، سـبو بیـان، نقـد  ب غـ  فارسـی، علـم    کلیادی: هایواژه

 الت بیانی.تحوّ
 

 مهمقدّ-1

امّا  نچه به عنوان اصول علوم ب غی شناخته  ،ی، بیان و بديع اس علوم ب غی شامل معان

 ايی كه مباحث معانی و بیان با ذات و سرش   ثار ادبـی  شود، معانی و بیان اس . از  نمی

اسـ  بايـد   دهنـد، طبیعـی    ثار ادبی را مـورد بررسـی قـرار مـی    «  ان»و «  ن»پیوند دارند و 

ای كـه مباحـث ايـن علـوم،     به گونـه  ،ثار ادبی برقرار باشدپیوندی دو سويه بین اين علوم و  

برای نقد ب غی  ثار ادبی كار مد باشند و  ثار ادبـی هـم بـا اصـول و معیارهـای ايـن علـوم        

ل شـعر و ادب فارسـی   های ب غی و تحـوّ ل دانشسازگاری داشته باشند. نگاهی به سیر تحوّ

ـ نقد ب غـی و خلّ  ةدهد كه عرصنشان می ادبـی، سـیری همگـام و بـر مبنـای رفـع        هـای  اقیّ

الت ادبـی حركـ    تر از تحوّنیازهای يکديگر نداشتند و غالباً علوم ب غی، چند قرنی! عقب

كرده و همین حرك  كُند، مو ب شده كه نه تنها در بالندگی و رشد و شـکوفايی شـعر   می

كـود و موانـع   بلکـه يکـی از عوامـل  مـود و ر     ،و ادب فارسی دخال  چندانی نداشته باشد

 نوگرايی شعر و ادب فارسی به شمار  يد. 

هـا و ابـداعات ادبـی را بـه     ها، نوگرايیچهارچوب خشو و غیر قابل انعطاف اين دانش

اند كه نگاه رشیدالدّين وطواط بـه تشـبیهات  شـعر    هم كرده و سدّ راه  ن شدهشکنی متّ سنّ

رامـی بـه تشـبیه شـعر ظهیرالـدّين      الـدّين  ( و نگـاه شـرف  01: 9911ازرقی ) ن. : وطـواط،  

( خود، گويای ايـن ويژگـی اسـ . چنـین نگـاه غیـر قابـل        01: 9931فاريابی )ن. : رامی، 

ــه  ــافی در هم ــه    ءانعط ــفويه نمون ــر ص ــويژه در عص ــی ب ــايی داردادوار ادب فارس )ن. :  ه

شعر و ادب فارسی در بسـتر چنـین فضـايی بالیـده و رشـد كـرده و در        .(993: 9991فتوحی،

گیـری تصـويرهای   جه، كتب ب غی با بستن پای خیال شاعرانه، رفته رفته مو بـات شـکل  نتی

 ا كه به دلیل اين ويژگـی منفـی،    ور را در شعر فارسی فراهم  وردند تا بدانتکراری م ل
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:  9999ای،)ن. : مراغـه  مورد نقد و حتی تمسخر قرار گرف  ادبیات ك سیو فارسی كلّ

  .(904: 9994و شاملو، 910

امّا  نچه بیش از همه در اين زمینه  ،عوامل متعدّدی مو ب ناكار مدی علوم ب غی شده

منـد و  ل ادب فارسـی و عـدم و ـود نگـاهی نیـام     هی بـه سـیر تحـوّ   تـو ّ بی ،تأثیرگذار بوده

ها و ادوار مختلف شعر و ادب فارسی در تدوين كتب ب غی اس . ايـن  وار به سبوزنجیره

 ةاسخ به چنین نیازی تـدوين شـده و بـر ن اسـ  تـا بـا بررسـی چهارنمونـ        مقاله در راستای پ

های مختلف ادب فارسی، فـراز و فرودهـای عناصـر خیـالی شـعر فارسـی و       شعری از سبو

های مختلـف و حـال و هـوای گونـاگون مـورد      ت و ضعف  ن را در گذر از سبونقاط قوّ

 بررسی قرار دهد. 

 

 بیان مسئله-1-1

گیـری،  فارسی نه به طور ناگهانی به و ود  مدند و نه بعد از شکل عناصر خیالی در شعر

ل، مراحلـی را پشـ    بلکه اين عناصر با تو ه به خاستگاه و سـیر تحـوّ   ،ساكن و ثاب  ماندند

يافتـه تقسـیم   هايی چون ابداعی، وارداتی، بازسازی شده، مرده وكمـال سر گذاشته و به گونه

منـد اسـ .   صورخیال شـعر فارسـی، مسـتلزم نگـاهی نیـام     ء  انبهشدند. بنابراين بررسی همه

گیـری و  ل و نقـش شـاعران در شـکل   ها، سیر تحـوّ  ن بتوان از سرچشمه ةنگاهی كه در ساي

هـای خیـالی شـعر فارسـی را     های اوج و فرود  نبـه بازسازی اين عناصر سخن گف  و دوره

هايی چنـد، الزم  به پرسش گويیمندی، پاسخيابی به چنین نگاه نیامتعیین كرد.  ه  دس 

منـدی از كتـب بیـانی قابـل      يـا چنـین نگـاه نیـام    -9هـايی چـون:   و ضروری اس . پرسـش 

 ةای مورد تو ه قرارگرفتنـد و فلسـف  هريو از عناصر خیالی در چه دوره-1استخراج اس ؟ 

گیـری و  هـا و شـاعران ادب فارسـی در شـکل    سهم سبو-9گرايش به اين عناصر چیس ؟ 

اسـ  بـا بررسـی    حاضـر كوشـیده   ةشـود؟ مقالـ  صورخیال چگونه تعیـین مـی   هایدگرگونی

 ها پاسخ گويد.صورخیال اشعار منتخب، به اين پرسش
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 تحقیقء پیشینه-1-2

هــای ارزشـمندی منتشــر شـده كــه   بررسـی صــورخیال شـعر فارســی، پـژوهش    ةدر زمینـ 

از  عر فارسـی صـورخیال در شـ  از خسرو فرشیدورد،  درگلستان خیال حاف هايی چون كتاب

از يحیـی طالبیـان،    خیال در شعر شاعران سـبو خراسـانی   صوردرضا شفیعی كدكنی، محمّ

ها در شـعر معاصـر   تصويرها و توصیفاز  لیل تجلیل و  یصور خیال در شعر سبو اصفهان

 ةهـا هسـتند كـه در مقالـ    هايی از ايـن پـژوهش  از برزگر خالقی و كامیار عابدی، نمونه ايران

 اس .ها  مدهها استفاده شده و در بخش منابع، مشخصات كامل  ن نحاضر نیز از 

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-1-3

 ،صورخیال شعر فارسـی منتشـر شـده    ةهای بسیاری در زمیناگرچه از نیر كمّی، پژوهش

منـدی بـه   مانـد و نگـاه نیـا   خاصـی پرداختـه   ةهـا بـه شـاعر يـا دور    اما هريو از اين پژوهش

گیـری  هـای شـکل  سرچشـمه  ةبحـث دربـار   ،سی ندارند. با چنـین نگـاهی  صورخیال شعر فار

هـای مختلـف   ها، تعیین سـهم شـاعران و دوره  عناصر خیالی، بررسی نقاط قوّت و ضعف  ن

گیری عناصر خیالی، بررسی میزان كار مدی يا ناكار مدی كتب بیانی و خ صـه،  در شکل

وار اس  با نگاهی زنجیـره مقاله كوشیده مند صورخیال شعر فارسی میسّر نیس . ايننقد نیام

به عناصر خیالی شعر فارسی از  غاز تا امروز، اوج و فرود صـورخیال شـعر فارسـی را نشـان     

های بیانی را بـاز نمايـد و صـورخیال شـعر فارسـی را در      دهد و نقاط قوّت و ضعف پژوهش

 مند نقد و تحلیل كند.ای نیاممنیومه

 

 بحث -2

هـای شـعر فارسـی    تـرين سـبو  ی، هندی و شعر نیمايی از بر ستهسبو خراسانی، عراق

كوشـیم سـیر   های مذكور، مـی شعری از هر يو از سبو ةهستند. از اين رو با گزينش نمون

های منتخب نشان دهیم. حال وهوای معنـايی  های  ن را درنمونهل علم بیان و دگرگونیتحوّ
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ای مذكور، در گزينش اشعار تـأثیر گـذار   هها در معرفی سبوها و  ايگاه  نيکسان نمونه

 های منتخب به ترتیب تاريخی عبارتند از: اس . بی  مطلع نمونهبوده

 

 ق( 091الف: منوچهری )وفات: 

 ای باده! فدای تو همه  ان و تن من

 ( 39: 9934كز بیخ بکندی ز دل من حزن من )منوچهری،                                             

 ق(311حاف  )وفات:  ب:

 بیا و كشتی ما در شط شراب انداز             

 (911: 9939خروش و ولوله در  ان شیخ و  شاب انداز )حاف ،                                    

 ق(9499ج: صائب تبريزی )وفات : 

 صبح اس  ساقیا می چون  فتاب گیر        

 (1199/ 1: 9919ده را به كمند شراب گیر )صائب تبريزی، عیش رمی                           

 ش(9939د: نادر نادرپور )وفات : 

: 9999شیرين انگور اس  ؟ )نادرپور،  ةچه می گويید ؟/ كجا شهداس  اين  بی كه در هر دان

110) 

 

 عناصر خیالی در شعر منوچهری-2-1

هـای خیـالی شـعر       نبهدر شعر منوچهری به ترتیب، تشخیص، كنايه و تشبیه در تقوي 

تأثیر گذارند. در مورد چرايی فراوانی اسـتعمال تشـخیص و كنايـه در شـعر او بايـد درنـگ       

ـ  ةاسـتعار  ةكرد. سخن بر سر اين اس  كه اگر تشخیص، زيرمجموع ـ  ةه و اسـتعار مکنیّ ه مکنیّ

مـورد   سازی بايدهای تشبیههای اصلی استعاره اس ، به طور طبیعی بعد از دورهيکی از گونه

های  غـازين شـعر   امّا بسامد فراوان  ن در شعر منوچهری كه متعلّق به دوره ،تو ه قرارگیرد

شود؟ در  ستجو برای يافتن پاسخی درخور به ايـن پرسـش   فارسی اس ، چگونه تو یه می

شـود و  ن  نبـه، ناديـده    های ضعف و سستی كتب ب غی  شکار میاس  كه يکی از  نبه

دهای عناصر خیالی در ادوار مختلف شعر فارسی و چرايـی  ن اسـ  كـه    گرفتن فراز و فرو
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ـ    ها وارد نشده و يا اينب غ  فارسی يا به اين عرصه  ی بسـنده كـرده  كه بـه يـو  ـوابی كلّ

 اس .

تـرين نـوع اسـتعاره نیـز از دل     گیرد و عـالی استعاره به طور طبیعی بعد از تشبیه شکل می 

اسـ . از ايـن رو   ها را بـه ابتـذال كشـانده   رت تکرار،  نگیرد كه كثتشبیهات نابی شکل می

ها از ابتذال. بـا ايـن توضـیح،    تبديل اين تشبیهات به استعاره، راهی اس  برای دور كردن  ن

تر بـه ايـن موضـوع    پذير نیس . بنابراين بايد دقیقفراوانی تشخیص در شعر منوچهری تو یه

هـا صـادق   اسـتعاره  ةن حکمـی در مـورد همـ   پرداخ  و به اين پرسش پاسخ داد كه  يا چنـی 

هـای  اس ؟ بـدون ترديـد پاسـخ منفـی اسـ . چـرا كـه ايـن حکـم، تنهـا در مـورد اسـتعاره            

 ةامّـا در مـورد اسـتعار    ،گیرندای صادق اس  كه از دل تشبیهات هر زبانی شکل میمصرّحه

 ةكنـد. تشـخیص كـه زيـر مجموعـ     گیری  ن متفاوت اس ، صـدق نمـی  ه كه راه شکلمکنیّ

مصرّحه، در كنـار تشـبیه و گـاه مقـدّم بـر ن، نخسـتین        ةه اس  برعکس استعارمکنیّ ةاستعار

هاس . چرا كه بشر، نخستین پیوندش را با محیط اطراف از طريـق  عنصر خیالی ادبیات ملّ 

كنـد و در  ريـان همـین همانندسـازی و     های خود استوار میهمانندسازی اطراف با ويژگی

يعنـی تشـخیص    ،د به  هان و مافیها اس  كه نخسـتین عنصـر خیـالی   نسب  دادن صفات خو

عنصــر تشــخیص در  ةهــا، غلبــهــای اســاطیری برخــی از تشــخیصگیــرد. ريشــهشــکل مــی

های قوم ايرانی كـه قـدمتی ديرينـه دارنـد، گـرايش بیشـتر بـه تشـخیص در شـعرهای          مناظره

هـايی كـه در   نکردند، نمونـه  های ادبی  شنايی كاملی پیدا غازين شاعرانی كه هنوز با سنّ 

السّـحر مده  الب غه و حـدائق ذيل استعاره در نخستین كتب ب غی ادب فارسی يعنی تر مان

گیری از تشخیص در برقراری پیوند بین كود  و محیط اطراف در ادبیات و سرانجام، بهره

ب شـعر  رو طبیعی اس  اگر تشخیص، عنصر خیـالی غالـ  كود ، مؤيّد اين ادّعاس . از اين

تشخیص بر فضـای   ةمنوچهری باشد. خطاب به باده در هش  بی  اول شعر، عامل اصلی غلب

 ن اس . بنابراين  نچه در ب غ  فارسی بايد مورد تو ه قرار گیرد، نگاه  زيی و دقیق بـه  

ه به پیوند اين عناصر با انواع  ن و تو ّة میزان كاربرد عناصر خیالی در ادوار مختلف و فلسف

 اس  كه متأسّفانه چنین نگاهی در كتب ب غی نیس .  ادبی
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 -9در مورد فراوانی كنايه در شعر منوچهری نیز بايد از دو ويژگی كنايـه سـخن گفـ :    

ای اس  كه خاستگاه  ن، زبان گفتار و نوشتار اس  كه در اين میـان،  كنايه از عناصر خیالی

كمتر نیس . بنـابراين فراوانـی كنايـه     سهم زبان گفتاری در ساختن كنايات اگر بیشتر نباشد،

دهد كه زبـان شـعر او بـا طبیعـ  گفتـاری عصـرش پیونـد دارد.        در شعر منوچهری نشان می

ای در زبان گفتار فراوان اس  كـه  بسامد برخی كنايات، بويژه كنايات ايما و اشاره به اندازه

هـای     نبـه يـ تقو شود. گويی نقشـی در شعر، گاه ناديده انگاشته می ةحضورشان در عرص

خیالی  ثار ادبی ندارند. مصداق اين كنايات در شعر منوچهری، واژگان متضادّی اسـ  كـه   

شود:  ان و تن من فدای تو، بیـداری و وسـن مـن بـا تـو      ی از دلشان استخراج میمعنايی كلّ

خوش اس ، راح  روح و بدن من بـا تسـ  و ... كـه كنايـاتی اسـ  بـا ايـن معـانی: تمـام          

دای تو، تمام زمانم با تو خـوش اسـ ، تمـام  سـايش و ـودم بـا تسـ . م حیـه         و ودم ف

چنان بسامدی در گفتار دارند و با باف  زبـان گفتـار در میختنـد    شود كه اين كنايات  نمی

اس . امّا  يا در عصر منـوچهری هـم، عناصـر خیـالی كـم      خیالی  نها فراموش شده ةكه  نب

زمـانی در كتـب ب غـی    ايی كـه نگـاه درزمـانی و هـم     ـ  مدنـد؟ از  ن رمقی بـه شـمار مـی   

تـوان بـرای ايـن پرسـش يافـ  و سـکوت كتـب ب غـی در         در میخته، پاسخ درخوری نمی

گیـری عناصـر خیـالی بـر پیچیـدگی موضـوع       بررسی تعامل زبان گفتار و نوشـتار در شـکل  

ی چون ايمـا،  گیری و افزونی استعمال كناياتشکل ةاس . اين در حالی اس  كه فلسفافزوده

شود كه در ايـن مقالـه، مجـال    رمز و تعريض با بررسی تعامل زبان گفتار و نوشتار روشن می

گیری كنايـه، و ـه شـبه تخییلـی و     های شکليکی از سرچشمه -1بحث در اين باره نیس . 

گیـری كنايـه و نـاتوانی در    هـای شـکل  تو ّهی به ريشـه مکنیه اس  كه بی ةهای استعارقرينه

ی پیوند بین كنايه و عناصر اصلی علم بیان يعنـی تشـبیه و اسـتعاره، مو ـب شـده كـه       برقرار

ه كـه مکـان طـرح  ن در    برخی كنايه را نه كاربردی خیالی بلکه استعمالی لغوی تصوّر كرد

امّـا قـدما بـدون ترديـدی كنايـه را در       .(994-911: 9999)ن. : صـفوی، كتب لغ  اس  

د بتـوان علّـ   ن را در بررسـی برخـی كنايـات شـعر       مبحث علم بیان  ای دادنـد كـه شـاي   
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در اين بی  منوچهری، كنايه اسـ  يـا  زيـی    « از بیخ كندن»منوچهری درياف . براستی  يا 

 مکنیه؟:   ةاز ساختار استعار
 ای باده! فدای تو همه  ان و تن من           

 (39: 9934هری دامغانی،كز بیخ بکندی زدل من حزن من)منوچ                               

ـ  ةرسد كه در اين بی  منوچهری،  زيـی از سـاختار اسـتعار   به نیر می ه باشـد و در  مکنیّ

تر، همان و ه شبه تخییلی اس : ای باده!  ان و تن مـن همـه فـدای تـو كـه ]      های پنهاناليه

شـبیه و  گاه كه از ساختار تهای تخییلی  ندرخ [ حزن را از بیخ از دل من كندی. و ه شبه

كنند و اهل شوند در قالب كنايه بروز میه  دا میمکنیّ ةتر از ساختار استعاردر شکل فشرده

دانند. بسامد كنايات نوع اوّل در منوچهری بیشـتر اسـ  و علّـ   ن،    ها را كنايه میزبان  ن

ساختار زبانی شعر منوچهری اس  كه با زبان طبیعی نسبتی دارد. هرچـه از عصـر منـوچهری    

شـود. كنايـاتی   رسیم، بسامد كنايات نوع دوّم بیشتر میشويم و به سبو عراقی میورتر مید

ه دارند اّمـا بـه عّلـ  ايجـاز بسـیار، شـکل تشـبیهی يـا         مکنیّ ةكه غالباً ريشه در تشبیه و استعار

ها مغفول مانده اس . غالب ايـن كنايـات، كنايـاتی هسـتند كـه تلـويح خوانـده        استعاری  ن

ای چـون تشـبیه و   سو ريشه  در عناصر خیـالی توان گف ؛ كنايه از يونابراين میشوند. بمی

هـای  تعامل زبان گفتار و نوشتار اس  كه ايـن ويژگـی   ةاستعاره دارد و از سوی ديگر، عرص

اسـ  و بـه همـین دلیـل، مرا عـه بـه ايـن        كنايه، چندان مورد تو ه كتب ب غی قرار نگرفته

 يه را در شعر منوچهری و اقران او تو یه كند.تواند فراوانی كناكتب نمی

او،  شـود امّـا در ايـن شـعر    كه منوچهری، شاعر تشبیه و تصوير خوانده مـی رغم اينعلی 

گرايـی منـوچهری،   تشبیه نمود بارزی ندارد و اين ويژگـی نیـز نشـانگر  ن اسـ  كـه تشـبیه      

ماننـد توصـیف    بلکـه در برخـی مضـامین شـعری او     ،اشـعار او نیسـ    ةويژگی مشتر  همـ 

غالب اس . در اين شعر، هـیچ تشـبیه صـريح و روشـنی كـه بـا        طبیع ؛ تشبیه، عنصر خیالیِ

خـورد، بلکـه تشـبیهات شـعر، تشـبیهات      ادات تشبیه و با ا زای كامـل باشـد بـه چشـم نمـی     

انـد و ای بسـا مخاطـب بـه     هـا حـذف شـده   رمقی هستند كه عناصر و ا ـزای تشـبیهی  ن  بی

ای بـرای  ای اس  كه انگیزهگذرد. چرا كه ساخ  تشبیهی به گونهها میسادگی از كنار  ن

 گذارد.درنگ مخاطب بر ای نمی
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ادوار ادب  ةبسامد مجاز مرسل شعر نیز تقريباً هیچ اس  و اين نکته، ويژگی مشتر  هم

فارسی اس . چرا كه مجاز مرسل، میدان گسترش چندانی در ادب فارسی ندارد و بـه دلیـل   

فارســی زبانــان در  ثــار ادبــی بر ســته  ةســتعمال  ن در زبــان گفتــار و روزمــربر ســتگی ا

ندرت با مجاز مرسل ابتکاری در متـون  ای بهنمايد. از اين رو  ز مجازهای مرسل كلیشهنمی

هـای خیـالی مـتن را    شويم و مجازهای تکراری نه توان تقويـ   نبـه  ادب فارسی موا ه می

دارند. در شعر منوچهری تنها مجاز میروف ود معطوف میدارند و نه تو ّه مخاطب را به خ

ای بیش نیس  و كوشـش شـاعران ادوار بعـد    و ظرفِ باده و  ام باده  مده كه تسامح زبانی

هم نتوانسته با  ايگزينی ا زا و عناصر ديگر بـه  ـای بـاده و  ـام، رنـگ ابتـذال را از ايـن        

نوچهری با  غازگری سبو خراسـانی  كه صور خیال شعر مكاربردها دور سازد. خ صه  ن

 و پیوند  ن با زبان طبیعی، سازگاری دارد. 

 

 عناصر خیالی در شعر حافظ-2-2

كـه در شـعر   چنـان هـم  ،گیـرد در مركـز عناصـر خیـالی قـرار مـی     « نمـاد »، در شعر حاف 

شعر حاف  در معنای نمـادينش بـا تو ّـه بـه     « شرابِ»چنین نقشی دارد. « تشخیص»منوچهری

عناصـر خیـالی شـعر     ةاو،  هـ  دهنـد   ةهای عارفان  و سبو بیان هنری و انديشهعصر حاف

اس  و پس از  ن به ترتیب، تشبیهات فشرده و پنهان، استعاره، كنايه و تشخیص قرار دارنـد.  

گذر از تشخیص و تشبیه به سم  و سـوی   ةل ب غ  فارسی در مرحلتحوّ ةحاف  در زنجیر

شـعر حـاف  را رقـم    « خـ ف  مـد عـادت   » ةا  نچه پايه و مايـ امّ ،استعاره و نمادگرايی اس 

های ادبی اسـ . از ايـن رو فـارغ از رونـد طبیعـی صـور       زند، احاطه و اشراف او به سنّ می

ويژه بازسـازی تشـبیه دارد. در ايـن    هنگاهی به بازسازی عناصر خیالی ادوار پیش، بخیال، نیم

گرايـی در عصـر او،   اس . چرا كه تشبیهگرفته ل ب غی را ناديدهويژگی، حاف ، هنجار تحوّ

ايـن كـار    ةامّا او با قدرت تخیّل، هنرمندانـه از عهـد   ،در راستای هنجار تحوّالت بیانی نیس 

ای نو بر قام  تشبیهات ادب فارسی دوخته و از ابتـذال زودهنگـام تشـبیهات    بر مده و  امه

امّـا   ،كندحث ب غی را اب غ میاس . شعر حاف ، ضرورت بازنگری در مبا لوگیری كرده
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دهـد و از  خـود ادامـه مـی    ةتو ّه به اخطار شعر حاف  به راه بیمارگونهای ب غی بیپژوهش

كند و تنها به حف  های ادبی  دا می اقیّهمین قرن، به طور  شکار، مسیرش را از مسیر خلّ

 انديشد. چهار چوب خشو خود می

های تحوّل ب غـ  فارسـی اسـ  و    دازی يکی از حلقهپرحاف  در نمادگرايی و استعاره

گرايی، بازسـاز و بـاز فرين   كند. در تشبیهدهد كه در راستای اين تحوّل حرك  مینشان می

گرايـی و  هـای ب غـی را در سـر دارد و در كنايـه    احیای سنّ  ةب غ  فارسی اس  و دغدغ

مانـد.  غ  شعر فارسی وفادار مـی های ب تشخیص، به طبیع  گفتاری زبان فارسی و  غازينه

های خیالی های بیانی در بررسی  نبهای اس  كه ناكامی پژوهشبا چنین ويژگی چند سويه

هـای بیـانی   شود و ضرورت بازنگری  دّی در پـژوهش شعر او بیش از هر زمانی  شکار می

 كند.  خودنمايی می

خُم، معنا گريزند و بـه يـو   شراب و به تبع  ن ساقی، میکده، مستی، دختر گلچهر رز و 

 ايی كه دهند. از اين رو  ز با اصط ح نماد، قابل تو یه نیستند. از  نمعنای قطعی تن نمی

تـوان گفـ  كـه نمـاد، مركـز صـور       ها، نقش محوری در اين غزل حاف  دارند، میاين واژه

رنـگ  هايی چون شط شراب، كشتی بـاده، مـی گل  خیال اين شعر اس  و پس از  ن، تركیب

مشکبو، دختر گلچهر رز، ديو محن، ناو  شـهاب بـه عنـوان مصـاديق تشـبیهی ايـن شـعر،        

گیری از مثل سائر در ساختار تشبیه مضمر نیز كشند كه البتّه بهرهبارخیالی  ن را به دوش می

 كند:  تر میتشبیهی شعر را سنگین ةكفّ

 مرا به كشتی باده در افکن ای ساقی                 

 (911: 9939اند: نکويی كن و در  ب انداز)حاف  شیرازی،كه گفته                           

ة چه در اين بی  حاف  بر سته اس ، در میختگی بیان و  بديع در اسـتعمال هنرمندانـ   ن

اسـتعاری يـا ايهـامی  ن از يـو سـو و نـو وری و حّتـی         ةو ترديد در شناخ   نبـ « كشتی»

دهد كه حـاف   اين مثل از سوی ديگر اس . اين نکته نیز نشان میهنجارگريزی در استعمال 

هاس .  ه  در  ايـن  سازی و تقوي   نبا تغییر فضای به كارگیری امثال در پی بر سته

 ن در گیـری  شـکل  ةاين مثل در شعر حاف  و حکايتی كه در بـاب فلسـف   ةتغییر فضا، مقايس

 .(94 -91: 9939ی، )ن. : عنصرالمعال قابوسنامه  مده، ضروری اس 
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امّـا پیچیـدگی    ،شعر حاف  اگرچه در مقايسه با نماد و تشبیه، نمود كمتـری دارد  ةاستعار

اس . در میختگـی بیـان و بـديع بـه     او گره خورده ةتخیّل و ابهام هنری شعر حاف  با استعار

هـام  طور عام و ابهام در شناخ  مرز تشبیه و استعاره و ايهـام بـه طـور خـا ، محـور ايـن اب      

گونـه  گیـری ايـن  شکلء هنری اس  كه البته با گذش  بیش از پنج قرن از شعر فارسی، زمینه

اس . ابهـام در توضـیح   بروز يافته نبوغ او مجالِ ةها در عصر حاف  فراهم بوده و در سايابهام

در بیــ  اوّل و دوّم كــه در مــرز اســتعاره و ايهــام شــناور اســ  و  « كشــتی» ايگــاه هنــری 

 فتـاب  »و تشـبیه مضـمر بـین   « دختر گلچهـر رز »با استعاره در«  فتاب می»ايهام  در میختگی

، محور اين ابهام هنری اسـ .  1خوردگی اين عناصر در بی و گره« دختر گلچهر رز»و« می

گونـه كاربردهـای هنـری    مباحث خشو و غیر قابل انعطاف ب غ  فارسـی در تو یـه ايـن   

تـوان گفـ  كـه حـاف ، ب غـ        اس  كـه مـی  اينپیچیده در شعر حاف  ناتوان اس  و از 

 اس .  فارسی را به چالش كشیده و نقاط ضعف   ن را  شکار ساخته

بازنـد و  در كنار اين همه عناصر خیالی ناب، تشخیص و كنايه در شعر حاف ، رنـگ مـی  

ديگر همانند شعر منوچهری،  لوه و   يی ندارند. هرچند حاف  در كنار مصـاديقی چـون   

های شعرش را نیز با نگـاه تلفیقـی،   بخشی رمق اس ، شخصیّكه تشخیصی بی« رخ ور چ»

 ة، نمونـ 0بخشد كه در میختگی تشخیص با تشبیه مضمر و تفضـیلی در بیـ    انی دوباره می

، گويای اين ويژگـی  1بارز  ن اس  و درهم تنیدگی تشخیص با چند شگرد ب غی در بی  

 اس .

نداختن، نیر بردل انـداختن، از روی نقـاب انـداختن،    كناياتی چون شرار رشو در دل ا

در خُم شراب انداختن، به  ان رسیدن دل نیز از عناصر خیالی شعر حافیند كه در مقايسه بـا  

 فی شده، چندان بر ستگی ندارند. عناصر خیالی معرّ

 

 عناصر خیالی در شعر صائب-2-3

تحـوّل   ةر  سـتجوی ادامـ  در شعر صائب و شاعران سبو هندی، در نگاه نخس  بايد د

نمــاد و اســتعاره در ايــن دوره،  ةبیــانی بعــد از حــاف  بــود. از ايــن رو طبیعــی اســ  كــه كفّــ
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شـود كـه بـرخ ف     ا  شـکار مـی  امّا شگفتی عناصر خیالی شعر صائب  ن ،تر باشدسنگین

ص، شـويم: تشـخی  انتیار با چنین ترتیبی از میزان استعمال عناصر خیالی در شعر او موا ه می

گیری از عناصـر خیـالی در شـعر صـائب، شـباهتی      تشبیه و كنايه. چنین ترتیبی در میزان بهره

بسیار به شعر منوچهری دارد. در حالی كه در ظاهر، هیچ مشابهتی بین اين دو شـاعر و عصـر   

هـا و   ن ة غازگرانـ  ةچه مو ب پیوند عناصر خیالی دو دوره شـده،  نبـ  حیاتشان نیس .  ن

هـای ادب  دورهتفاده در شعر اين دو دوره اس . در عصر منوچهری با  غـازين زبان مورد اس

فارسی سروكار داريم و طبیعی اس  با توضیحاتی كه در صـفحات پیشـین، ارائـه شـده ايـن      

ديگـر  ن اسـ  كـه شـعر منـوچهری از دل       ةعصر، عصر تشخیص،  كنايه و تشبیه باشد. نکت

 –ه همین دلیل، صور خیال  ن با اين دو ويژگی طبیع  گفتاری و گفتار طبیعی  وشیده و ب

پیوند دارد.  الب  ن اس  كه در عصـر صـائب بـا تو ّـه بـه       – غازگری، طبیع  گفتاری 

هـای  ديـد،  غـازگری    های ادبـی و از میـان رفـتن ممنوعیّـ  ورود بـه عرصـه      تغییر تئوری

ظهور تشبیهات  ديد شعر فارسی اتّفاق افتاده و همین  غازگری دوباره،  ةمجدّدی در عرص

را مو ب شده اس . پیوند شعر اين دوره با زبان گفتاری و روح عوامانـه هـم عامـل اصـلی     

ــن توضــیح مقــدّماتی مــی    ــا اي ــه اســ . ب ــه تشــخیص و كناي ــوان ويژگــیگــرايش ب هــای ت

گونـه تفسـیر   تشخیص، تشبیه و كنايه را به عنوان عناصر غالب بیانی شعر صـائب ايـن  ةبر ست

 كرد: 

پركاربردترين عنصر بیانی شعر صائب اس  كه به دو شکل فشرده و گسـترده   تشخیص،

ط كـافی بـه   رسـد عـدم اشـراف و تسـلّ    خورد. به نیر مـی در غالب ابیات غزل او به چشم می

سـازی و  تـر اسـ ،  سـانی تشـخیص    های ادبی كه البتّه در مورد صائب، میزان  ن كـم سنّ 

گونه كـه ريکـاردو زيپـولی    ه و شايد هم  نصفويّپیوند  ن با معلومات اند  شاعران عصر 

ه، ر وحـدت و ـودی بـر شـعر عصـر صـفويّ      تفکّ ةغلب .(99: 9919)ن. : زيپولی، گويدمی

هـا و  اسـ . عـدم در  ريشـه   مو ب بر سته شدن اين عنصر خیالی در شعر اين عصر شده

ه اشتباه انداختـه  علل فراوانی تشخیص در شعر اين دوره، برخی از منتقدان شعر اين عصر را ب

های  ن اسـ . )ن. :  ای كه بیشترين نقد بر شعر اين دوره، متو ّه تشخیص و گونهبه گونه
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در حالی كه ظهور اين عنصر بیانی در شعر سبو هندی، متناسب  .(993 -1: 9991فتوحی ، 

 با شرايط اين عصر اس .  

در مـواردی انـد ،    تشبیهات شعر صائب نیز در قالب تشبیهات مضمر و تشبیه فشـرده و 

به صورت تشبیه صريح و  شکار اس . عامل اصلی فراوانی تشبیه مضـمر در شـعر صـائب و     

ها به اسلوب معادله اسـ  كـه   ها وگرايش فراوان  نشاعران سبو هندی، سبو شعری  ن

ب مضمر اسـ . تشـبیه مضـمر در ادوار پـیش از صـائب، راهـی بـرای        اساس  ن، تشبیه مركّ

هـايی از ايـن   یه و دور كردن   ن از ابتذال بوده كه در شعر حاف  نیـز نمونـه  پنهان كردن تشب

 دس  دارد.

هـای او سـازگارتر   هـای صـائب و اسـلوب معادلـه    بیـ  تشبیه مضمر با قالب محدود تو

گیری  ن در شعر صائب و ادوار پیشـین، متفـاوت اسـ . اضـمار     شکل ةاس . بنابراين فلسف

هـای ب غـی   تئـوری  ةی، به عل  تازگی تشبیهات در سـاي تشبیه در شعر صائب و سبو هند

به در تشبیهات سبو هنـدی، عامـل تعقیـد شـعر ايـن شـیوه        ديد و نسب  دور مشبّه و مشبّه

های ب غی، روشنگر اس ، يکی از عوامـل تعقیـد   اس  و در نتیجه، تشبیه كه در تئوریشده

امّا  ای شـگفتی   ،شودتر میپررنگ  فرين تشبیهشعر اين دوره شده و از اين پس نقش ابهام

تشبیه اس . از ايـن رو در برخـورد    ةچنان در بند نقش روشنگراناس  كه ب غ  فارسی هم

ای از تشـبیه  كنـد. نمونـه   فرين شعر سبو هندی و شعر معاصر، سکوت میبا تشبیهات ابهام

 مضمر صائب در اين غزل: 

       بردار پنبه از سر مینای می به لب          

 (  1/1199: 9919مهر از دهان شیشه به ياقوت ناب گیر)صائب تبريزی،                        

ه اس   ن اس  كه ابهـام   نچه در بررسی تشبیهات مضمر شعر سبو هندی  الب تو ّ

در تعاريف عناصر خیالی از  ملـه اسـتعاره و تشـبیه مضـمر و نامشـخص بـودن مـرز  ن دو        

پژوهشـگران شـعر سـبو هنـدی و حّتـی شـاعران ايـن عصـر)ن. :         مو ب شده كه غالب 

: 9991(، تشبیه مضمر را، استعاره بـه شـمار  ورنـد. )ن. : تجلیـل،     191و003: 9901 ملی،

 ة( و در نتیجه، شعر اين دوره را شعری استعاری نام نهادنـد. در حـالی كـه بسـامد اسـتعار     11
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 ةهـای مصـرّح  انـد   ن نیـز اسـتعاره   مصرّحه در شعر اين دوره بسیار اند  اس  و مـوارد  

 ای هستند.  كلیشه

های سبو هندی و فضای محدود  ن سازگار اسـ   های تشبیهی هم با تو بی تركیب

تشبیه كه در ب غ  فارسی بر ن تأكید شده، سـازگاری نـدارد و ايـن     ةامّا با نقش روشنگران

گـويی شـاعران سـبو     ويژه با تازگی تشبیهات شعر سـبو هنـدی سـازگار نیسـ .    هنکته، ب

هندی در قالب و ساخ  تشبیه از سیر تحول تشبیه در شعر فارسی تبعیّ  كردند كه به علّـ   

ابتذال غالب تشبیهات، تشبیه در مسـیر بازسـازی و نـوگرايی بـه اسـتعاره و تشـبیهات فشـرده        

ايـد  ب ،ه نکردند كه اگر قرار اس  تشـبیه، روشـنگر باشـد   روی  ورده بود و به اين نکته تو ّ

بـه در سـبو هنـدی، بـه     بـین مشـبّه و مشـبّه    ،های دورتشبیهات نو،  ن هم تشبیهاتی با نسب 

شکل گسترده استعمال شود. در نتیجه شعر صائب و سبو هندی، فشـردگی تشـبیهات را بـا    

خـود و   ةقش روشنگراننچنین كاركردی، دور شدن تشبیه از  ةتازگی  ن  مع كرده و نتیج

های تشبیهی شعر سبو هندی، املی كه تركیبوترين عو يکی از مهم  فرينی  ن اس ابهام

 ن اسـ  كـه ايـن تشـبیهات در خـارج از چهـارچوب شـعر         ،كمتر وارد زبان فارسـی شـده  

امّا  ،در ساختار شعر قابل فهم اس  9در بی « كمند شراب »معقّدند. به عنوان نمونه، تركیب 

هـايی كـه در   ين ويژگی در مورد تركیـب در خارج از فضای شعر، در   ن دشوار اس . ا

در « دسـتار صـبح  »راستی تركیـب  هتر اس . بساختار بی  نیز، معنای روشنی ندارند، بر سته

بی  زير چه تركیبی اس ؟ اسـتعاری؟ تشـبیهی؟ تركیـب دسـتوری؟ ) دسـتاری كـه خـا         

 گاهان اس  (: صبح
 دستار صبح را به می ناب كن گرو             

 ( 1/1199: 9919تسبیح را ز دس  بیفکن شراب گیر)صائب تبريزی،                              

ه های تشبیهی شعر صائب، متأثّر از فضـای شـعری و ادبـی عصـر صـفويّ     برخی از تركیب

هـای  اس . يکی از ايـن موتیـف  ای وارد شعر شدههای تازهشکل گرفته، عصری كه موتیف

كـ م   ةتـوان ديـد. خ صـ   مـی « شاهدان معـانی »تركیب اصط حات ادبی اس  كه در تازه، 

ل تشـبیه و قالـب محـدود شـعر     های تشبیهی اگرچه با سیر تحـوّ كه تشبیه مضمر و تركیب ن

تشبیه و تازگی تشبیهات شـعر   ةامّا با نقش روشنگران ،( سازگار اس ه )تو بی عصر صفويّ
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ب غــی بــدان تو ّــه هــای ای كــه كمتــر در پــژوهشســبو هنــدی ســازگاری نــدارد. نکتــه

 اس .  شده

های تشبیهی شعر صـائب سازگاراسـ . شـگفتا كـه     تشبیهات صريح و  شکار با نو وری

 ن در شعر او اند  اس . در غزل مورد بررسی تنها يـو مصـداق دارد كـه  ن هـم      ةنمون

 كرد: رف ، مشکلی ايجاد نمیتشبیهی تکراری اس  و اگر به صورت فشرده هم به كار می

 گیر          عیش رمیده را به كمند شراب گیر)همان(  می چون آفتابس  ساقیا صبح ا

 الب اين اس  كه اين تشبیه صريح مکرّر، به خاطر تکـرار قافیـه، دو بـار در ايـن غـزل      

تکــرار شــده و تکــرار ايــن تشــبیه مکــرّر در ايــن غــزل و برخــی ديگــر از اشــعار صــائب از  

 های منفی تشبیهات اوس : ويژگی

 گیر)همان(  چون آفتاب ءبادهشود سیاه ز فانوس بی چراغ            در روز ابر میدل 

شـعر او   ةو سرانجام بايد از كثرت كنايات شعر صائب گف  كه با بیان و رويکرد عوامان

، «پا به ركاب بـودن »شويم. ها موا ه میسازگار اس  و گاه در يو بی  با تزاحم اين كنايه

، نشـانگر تمـاي ت صـائب و شـاعران سـبو      9، دربیـ  «ركاب گرفتن»و « دستی بر وردن»

 هندی به استعمال كنايه اس .

 ةمصـرّح  ةاسـتعار  ،«اشـو »در معنـای اسـتعاری   « سـتاره »تکـراری   ةمصـرّح  ة ز اسـتعار 

گونه كه در ضمن مطالب به  ن اشاره شـد،  اس  و همانديگری در شعر صائب به كار نرفته

چنـان  ای در صور خیال شعر صائب و سبو هندی ندارد هم ستهمصرّحه  ايگاه بر ةاستعار

ای شـدن مصـاديق  ن تـا عصـر     كه مجاز مرسل نیز با تو ّه به محـدوديّ  سـاخ  و كلیشـه   

ای ندارد. خ صه  ن كه تشخیص و  تشبیه در مركز عناصـر خیـالی   صائب، در شعر او نمونه

هـای بسـیاری بـه شـعر منـوچهری      شعر صائب قرار دارند و از اين نیر شعر صـائب، شـباه   

 دارد. 

 

 عناصر خیالی در شعر نادرپور-2-0

عناصر بیانی شعر نادرپور، تفاوت بسیاری با اشـعار منـوچهری و حـاف  و صـائب دارد و     

عامل اصلی اين تفاوت، تو ّه به محور عمودی شعر به  ای محـور افقـی، وحـدت معنـايی     
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يـو   ةاس . ساختمان اصلی شعر نادرپور بـر پايـ   شعر و نزديکی زبان شعر به زبان معیار روز

تشبیه گسترده استوار اس  كه اين گستردگی تشبیه بـا هـیچ يـو از اصـط حات علـم بیـان       

به نیز چندان روشـن نیسـ  كـه شـاعر     قابل تو یه نیس . در اين تشبیه مركزی، تکلیف مشبّه

ف سـاختارهای مرسـوم تشـبیهی،    فی مشبّه بپردازد. از اين رو برخ  ن بتواند به معرّ ةدر ساي

كنـد  به، مشبّه را وارد شـعر مـی  پردازد و با اثبات ادّعايی تحقّق مشبّهبه میفی مشبّهابتدا به معرّ

كه اين شیوه با هنجارهای تشبیهی كتب ب غی سازگار نیس . نادرپور در ايـن شـعر، شـعر و    

ر دو را از  ن نیـر كـه محصـول    كنـد و هـ  ها و  ب  ن مانند میالفاظ  ن را به انگور و دانه

شـعر، توضـیح و تفسـیر ايـن تشـبیه       داند و كـلّ اشو و خون باغبان و شاعرند، مشابه هم می

هـای نیمـايی، مجـال    لزوم وحدت معنايی اشعار در تئـوری  ةگونه تشبیهات در ساياس . اين

نادرپور با شـعر ا ـاق    هايی دارد. به عنوان نمونه شعرظهور يافته و البتّه در شعر نیما نیز نمونه

 ة( از  ن  هـ  كـه هـردو در سـاي    019: 9931سرد نیما قابل مقايسه اسـ . )ن. : يوشـیج   

 اند.  وحدت معنايی شعر در  قالب تشبیهی گسترده شکل گرفته

ای همراه با وحدت معنايی شعر، مانع بـروز عناصـر خیـالی    مركزيّ  چنین تشبیه گسترده

اسـ . از ايـن رو تشـبیهات كوچـو ديگـری كـه بـا        ور شـده متنوّع و متشتّ  در شعر نـادرپ 

های متناسب با فضـای شـعر، سـاختار خیـالی     تشبیهات اصلی شعر در پیوندند و گاه تشخیص

]  شود. تشبیهاتی چوندهند و شعر در يو منطق خیالی! نمودار میشعر نادرپور را شکل می

نااز  نظام،   هاای  هاای ماو دو تااکرده، داناه    باغبان[ پشت را چون چفتاه 

های روشن شعر ، مرا هر لفظ فریادی است، مرا هر شعر دریایی است، خوشه

؛ تشبیهاتی اسـ  كـه بـا تشـبیه     خون است، مرا این ساغر اشک است ةمرا این کاس

هـای نـه چنـدان    خـوانی كامـل دارنـد و تشـخیص    اصلی شعر و معنای مـورد نیـر شـاعر هـم    

اند. اگـر براسـاس اصـط حات    گونهز ايننی تن هر خوشه، دل هر دانهای چون بر سته

 ز اينکه تشـبیه   ،بريمبیان سنّتی بخواهیم در مورد شعر نادرپور حکم كنیم، راه به  ايی نمی

 معی در تشبیه شهد و شعر به اشو و خون بیـابیم كـه ايـن اصـط ح، هرگـز قـادر نیسـ         

از يـو  هـ  بـه شـعر      خیالی اين شعر را تو یه كند. عناصر خیالی شعر نـادرپور های  نبه
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 منوچهری و صائب نزديو اس  و  ن  ه  اين اسـ  كـه از بـین رفـتن ممنوعیّـ  تشـبیه      

گرا شدن شعر،  غـازگری ديگـری پـس از    های نیما و واقعسازی با عناصر  ديد در تئوری

شـعر فارسـی بـه ظهـور رسـاند و همـین  غـازگری، سـیمای          ةمنوچهری و صائب در عرصـ 

های  غـازين  و غالب اشعار نیمايی و معاصر را با فضای شعری دورهصورخیال شعر نادرپور 

انـد )عصـر صـائب( پیونـد داده     های  ديد،  غازگری كردهتئوری ةهايی كه در سايو دوره

گرف ، بدون ترديد در سـیر  های نیمايی شکل میاس . اگر شعر نادرپور بی تو ّه به تئوری

امّـا نـادرپور و    ،كردا عناصر خیالی مکرّر بسنده میتحوّل ب غ  فارسی بايد به نمادگرايی ي

از يـو سـو پیونـد خـود را بـا       ن، فروغ و ...بسیاری از شاعران اصیل معاصر چون نیما، اخوا

هـا محصـول ايـن    از اين رو، نمادهای شعری  ن ؛اند ريان طبیعی ب غ  فارسی قطع نکرده

هـای  یما، فرصتی برای تقويـ   نبـه  های  ديد نسیر طبیعی اس  و از طرف ديگر با تئوری

خیالی شعر فارسی به دس   وردند و با ورود به فضاهای  ديد،  غـازگر تشـبیهات  ديـد    

د داشـته باشـد: از   تواند سه سیمای متعدّبیان می ةرسد شعر معاصر در حوزاند. به نیر میشده

غازگراسـ ،  ب غ  شعر سنّتی اس ، نمادگراس  و از  ن  هـ  كـه     ة ن  ه  كه ادام

كه صور خیال در برخی از دفترهای شعر معاصر مانند اشـعار  سوّم  ن ةساز اس  و  لوتشبیه

شعر سنّتی و  غازگری نیمايی اس  كه البتّه در دل ايـن  غـازگری   ة نادرپور، تلفیقی از ادام

 غـازين، تشـخیص و كنايـه نیـز سـهم       ةشعر معاصر ماننـد هـردور   ةكرد عوامانبه دلیل روی

 وری دارد. درخ

 

 گیرینتیجه-3

سیر تحول عناصر خیالی به دور از دخالـ  عوامـل تأثیرگـذار و بـه طـور طبیعـی، چنـین        

تشـــبیهات فشـــرده يـــا بازســـازی  ســـیری اســـ : تشـــبیه، تشـــخیص، كنايـــه و مجـــاز 

كنـد و در نگـاه   نماد. امّا بررسی اشعار منتخب، چنین سیری را تأيید نمـی  استعارهشده

نمايـد. دقّـ  در عناصـر خیـالی     ل عناصر خیـالی شـعر فارسـی  شـفته مـی     نخس ، سیر تحوّ

دهد كه منوچهری و حاف  در راسـتای سـیر تحـوّل طبیعـی عناصـر خیـالی       شاعران نشان می
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حرك  كردند امّا عناصر خیالی شعر صائب و نادرپور با تو ّه به عصر حیاتشان، غیر منتیره 

هـای  غـازين شـعر    شـان، عناصـر خیـالی دوره   اس . چرا كه عناصر خیـالی پركـاربرد اشعار  

 ورد. از نیر كمّی نیز تفاوت معنـاداری در عناصـر خیـالی شـاعران بـه      فارسی را به ذهن می

خورد. عناصر خیالی شعر حاف  تنوّع بیشتری دارد و در مقابل، عناصر خیـالی شـعر   چشم می

گیری از عناصر دارند. بهره نادرپور تنوّعی ندارد و شعر منوچهری و صائب نیز حال  بینابین

ــه هنجــارگريزی،     ــأثیر عــواملی چــون عصــر حیــات شــاعران، دلبســتگی ب ــالی، تحــ  ت خی

های  ديد شعری، نبوغ شاعرانه و سرانجام تعامل زبان گفتار و نوشـتار  تأثیرپذيری از تئوری

كنـد. پـژوهش   هـای متفـاوتی پیـدا مـی    شود و اشـکال و گونـه  از سیر طبیعی خود خارج می

بنـد  دهد كه شعر فارسی، صرف نیر از موارد نادر، تا  غازسبو عراقی، پایضر نشان میحا

اسـ  كـه   های چندی را تجربـه كـرده   ريان طبیعی صورخیال اس  و از  ن پس  غازگری

های ب غی ندارند و همین نکته، بازنگری ايـن  ها انعکاس چندانی در پژوهشاين  غازگری

 د.نمايها را ضروری میپژوهش
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