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 چکیده
ترين اصط حات در نقد ادبی اس  و از  مله اصـط حاتی اسـ  كـه    صور خیال يکی از رايج

هـای تشـخیص افتـراق و    ی از راهر معنايی را داراس . واكاوی صورخیال شـاعرانه يکـ  بیشترين تکثّ
اشترا   ثار ادبی اس . بررسی از اين ديدگاه در نهاي ، سبو و ارزش هنری را روشـن كـرده و   

كند.  بیدل دهلوی )و بالطبع گیری از میراث گذشتگان را مشخص میمیزان قدرت، نو وری و بهره
هـای  بینـی، در عناصـر و پديـده   بینی و تیـز رهرو خیال( با باريو ةويژه شاخشاعران سبو هندی به
شـماری را در انـواع   هـای بـی  نگر بوده و در  ستجوی معنای بیگانـه، نـو وری  اطراف خود،  زئی

هايی را داراس  كه ها در بطن خود، ويژگیصور خیال از خود به  ای گذاشته اس . اين نو وری
نجا كه سنجش صور خیـال ايـن دو   اس . از  هايش  نان را به كار بردهنیما يوشیج نیز در نوگرايی

تواند نشانگر تمايزات و تشابهات اين دو با يکديگر باشـد، ازيـن رو در ايـن    تن)بیدل و نیمايی( می
نخس  به تعريف صور خیال، بررسی چهار حوزه استعاره، تشـبیه، كنايـه و تصـاوير، بررسـی      ،مقاله

اين دو سـبو بـه صـورت     ةمقايسچگونگی صور خیال در اشعار اين دو تن و در نهاي  سنجش و 
 اس .نمودار پرداخته شده

 
 بیدل، نیما، صور خیال، تشابهات و تمايزات. های کلیدی:واژه

                                                 
 19/91/9910تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                                                            99/99/9919تاريخ ارسال مقاله : * 

 
  هیأت علمی دانشگاه تهران دانشیار و عضو-1
   مسئول( سندةي)نو صی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارا دانشجوی دکتری تخصّ-2

Mehdireza_kamali@yahoo.commail: -E 
 



 270 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 مهمقدّ-1

های تشخیص افتراق و اشترا   ثار ادبی اسـ .  واكاوی صور خیال شاعرانه يکی از راه

تی در ة بیـان سـنّ  گیـرد. حـوز  تـری را در بـر مـی   وسیع ةگستر ،صور خیال ،های اخیردر سده

باشد. در حالی كـه بـر اسـاس تعـاريف     چهار مقولة تشبیه، استعاره، كنايه و مجاز منحصر می

ــ رم و هنجــار طبیعــی زبــان، ورود بــه حــوزة ل در شــعر، هرگونــه خــروج از نُــ ديــد از تخیّ

بنـدی گذشـتگان   اغراق، سمبل، اسطوره و ... كه در تقســـیم »تصويرگری اس . با اين نگاه 

تواند در مقولة صور خیال بگنجد و اين نگرش نیـز  گنــجد، میوزة صــور خــیال نمیدر ح

صور خیال به معنای نقـش، صـورت و تصـوير ذهنـی     (. »30: 9931)شمیسا، «قابل بسط اس 

اس . در زبان فارسی نیز دو واژة نگاره و انگاره اگر از يو ريشـه هـم نباشـند، دسـ  كـم      

(. 01: 9933)پورنامـداريان،  «، به معنای نقش ناتمـام هـم هسـ    افزون بر معنی پندار و گمان

تصوير چیزی اس  » ازراپانداند. از ديدگاه های گوناگون تعريف كردهتصوير را از ديدگاه

(. 13: 9931)خـالقی،  «دهـد ای از زمان به دسـ  مـی  ای فکری و عاطفی را در لحیهكه گره

تن دو امـر، همچـون دو كلمـه، دو  ملـه، دو     از رو در رو قـرار گـرف    نـدره برتـون  از نگاه »

 ، زمان و مکان و غیر از  ن هرگـاه امـر سـومی    حال  يا غیر از  ن و گوناگون از نیر ماهیّ

رمـز شـناخ  شـاعر و     ،صـورخیال (. »03: 9939)ايوتاديه، «شودپديد  يد، تصوير نامیده می

هن خیال اس ، ولی در تعريف يابی به دنیای ذهنی اوس . شیوة بیان برگرفته از مفهوم كراه

ف ذهنی شاعر را در مفهوم طبیع  و انسان و كوشش ذهنی او برای برقراری امروزين، تصرّ

(. با دريافـ   راء غربیـان برگرفتـه از    1: 9911)شفیعی كدكنی، «نسب  میان انسان و طبیع 

بـه مفهـوم    كه شـعر را  اس  احمد امین يا  راء ادبای شرق به ويژه نويسندگانی چون ارسطو

اسـ .  ات فارسی سابقه نداشـته كنند و اين تعريف ناب تاكنون در ادبیّ هانی  ن تعريف می

تأثیر نیروی خیال، ارزش هنری و شعری پیدا نخواهـد  ای بیكوتاه سخن  نکه در هیچ تجربه

 (.19: 9999)ر. ، طالبیان، كرد

 بیان مسئله    -1-1

ر خیال در متون نیـم  بـا در نیـر گـرفتن  ايگـاه      بررسی و نقد ابعاد گوناگون صو        

ـ  ای در زيباشناسـی، نقـد و تحلیـل ايـن متـون و نیـز       العـاده   فـوق مهم تصوير در شعر، اهمیّ
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 ن بـیش از   ةرويکردهای متفاوت  فرينندگان اين  ثار و  ثار مشابه دارد. ضمن  نکه مطالع

ری اثـر ادبـی و در  سـبو    عناصر ديگر مو بِ شناخ  میزان نو وری، تعیـینِ ارزش هنـ  

شود. سخن اصلی نويسندگان اين مقاله  ن اس  كه با تو ه بـه اينکـه هـر    شخصی شاعر می

های پـیش از  های سبوتواند بر ويرانهسبکی چه از لحاظ زبانی، چه از لحاظ صور خیال می

و وری خود استوار شود و با در نیر گرفتن اين مطلب كه اشعار نیما نیـز هماننـد بیـدل بـه نـ     

اس  و پس از وی نیز ظهور يافته، اشعار ايـن دو تـن، تناسـبات و تمـايزاتی بـا      گرايش داشته

يکديگر داشته اند. چهار چوب اصلی اين مقاله محـدود بـه شـناخ  چهـار حوزه)اسـتعاره،      

های اين چهار حوزه در اشعار بیدل و نیمـا بـوده و در   تشبیه،كنايه و تصوير(، بررسی ويژگی

يسه اشعار اين دو با يکديگر و در نتیجه پـی بـردن بـه تناسـبات و تمـايزات صـور       نهاي  مقا

 خیال اشعارشان بوده اس .

 

 تحقیقة پیشین-1-2 

دی در مورد صور خیال اشعار بیدل دهلوی و نیمـا يوشـیج  بـه     شو مطالب متعدّبی       

از خـود، طـرزی   هـای پـیش   ای نسب  به سـبو اس . هر دو تن به گونهرشتة تحرير در مده

های خود، گاه تناسبات و تمـايزاتی را نسـب  بـه يکـديگر     تازه را برگزيدند كه در نوگرايی

اند. پیش ازين تنها يو مقاله در اين بـاب بـه چـاپ رسـیده كـه مقالـة مـورد نیـر اثـر          داشته

مشتر  دكتر يحیی طالبیان و منصور نیو پناه با عنوان مقايسه صور خیال در شـعر بیـدل و   

)دورة هفـدهم،   ة علوم ا تماعی و انسانی دانشگاه شـیراز در مجلّ 9999ما بوده كه در سال نی

 اثـر  ،( به چاپ رسیده اس . به غیـر از ايـن مقالـه    11- 949، صفحات 90شمارة دوم، پیاپی 

 ا به بررسی اين دو سبو نپرداخته اس .به طور مجزّ یديگر

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-1-3

ه اينکـه در مقالـة طالبیـان و نیـو پنـاه، بـه طیـف زيـادی از مـوارد چـون           با عناي  ب      

هـای خـا ، ايهـام، اسـلوب معادلـه،      های عددی، تركیباستعاره، تشبیه، حسامیزی، وابسته

)و در  ـای خـود ارزشـمند     اسـ   اسطوره،كنايه، سمبل، اغراق، پارادوكس پرداختـه شـده  
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تنهـا   ،صورت نگرفته و در مباحثی چون اسـتعاره باشند(، اما تمركز كافی بر روی مباحث می

  اسـتفاده از اسـتعاره در اشـعار هـر     كمیّ -مقاله( 11 ة)صفح به بیان میزان استفاده از استعاره

(، در مبحث تشبیه تنهـا  944)   ههای مبتذل و مکنیّهايی از استعارهنمونه -(11)   دو تن

اشـاره بـه پیچیـدگی و     -(949)   د نیـر به میزان استفاده از تشبیهات و  دول بسـامد مـور  

ـ نمونه-(949)   ايجاز تشبیهات در شعر بیدل ی و معقـول و در مبحـث   ای از تشبیهات حسّ

)   اسـ  هايی از كنايات به كار رفته در اشعار  ن دو تن اشاره شـده به نمونه تنهاكنايه نیز 

كنايه(، بـه طـور كـافی و    كه  شکارس  در اين سه مبحث )استعاره، تشبیه و (. لذا چنان941

هـای خیـالی پرداختـه نشـده و از     ين صورتا   استفاده ازبسنده، به چونی و چگونگی كیفیّ

رو مقالـة پـیش رو   كارگیری تصاوير نیـز اشـاره نگرديـده اسـ . ازيـن      ن گذشته به نحوة به

  به كیفیّ بوده و بیشتر تصویرمحدود و متمركز بر چهار حوزة استعاره، تشبیه، كنايه و البته 

 های خیالی در اشعار اين دو تن و سنجش  نـان همـ  گمـارده شـده    ين صورتا استفاده از

 ال زير اس :ؤاس . ازين رو مهمترين دغدغة اين مقاله پاسخگويی به س

هـای خیـالی در اشـعار ايـن دو شـاعر چـه تشـابهات و          استفاده از اين صـورت كیفیّ-9

 اس ؟تمايزاتی با يکديگر داشته

 

  بحث -2
نیران)از  مله شمس لنگرودی( بر نند كه شاعران سـبو هنـدی   برخی از صاحب       

و كشف ه  ستجو های گذشته  بر، كسل كننده و مردة سبوخیال مکرّبرای رهايی از صور

ل  مدند و اين كوشش با مرحلة تحـوّ عناصر خیال در زندگی روزمرة مردم كوچه و بازار بر

بندی دورة بوژوازی اسـ . از ايـن   تباط دارد، زيرا اين دوره، عصر نطفهدر  امعة صفوی ار

ديدگاه طبیعتاً سیر منطقی شعر فارسی بعد از سبو هندی، سـبو نیمـايی اسـ . پـس پیـدا      

طـور كـه خـود    شدن سبو هندی در شعر فارسی، نه يو مرحلة تکاملی در شعر بلکه همان

گـرا و  انـد، يـو حركـ  واپـس    ا بر  ن نهـاده بنیانگذاران  ن نیز نام مکتب بازگش  ادبی ر

مة شناخ  سبو نیمـايی اسـ . از سـوی ديگـر     ارتجاعی بوده و شناخ  سبو هندی، مقدّ
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ای شو پـاره شود و بیهای سبو پیش از خود بر پا میبر اين اساس كه هر سبکی بر ويرانه

هـای نیمـا در   نگـری از خصايص سبو پیشین را داراس  و از سوی ديگر با عناي  به  زئی

هـايی  های خیال، اين نکته مُبرهن اس  كه تناسبات و تفـاوت به كارگیری تصاوير و صورت

هـای ايـن   تـرين حـوزه  تواند مابین اشعار نیما و بیدل دهلوی باشد. در زير به بررسی مهـم می

 اس .سنجش مابین اشعار نیما و بیدل پرداخته شده

 

 استعاره    در حوز -2-1

 انشناسی، شناخ  استعاره بر خ ف نیر ارسطو، امری صـرفاً زبـانی و در حـدّ   در زب       

ری باشند، يعنـی نیـام تصـوّ   ر انسان، اساساً استعاری میفرايندهای تفکّ»واژگان نیس ، بلکه 

اس  و استعاره به عنـوان يـو   ذهن انسان اساساً بر مبنای استعاره شکل گرفته و تعريف شده

 «ری انسـان دارد شود كه در اصل، ريشه در نیـام تصـوّ  ر میاين دلیل میسّبیان زبانی، دقیقاً به 

مانند عشق و عدال  و زمان _(. يعنی انسان تجارب انتزاعی 19: 9999)گلفام و يوسفی نژاد،

كند و اين مفـاهیم ملمـوس همـان    تر بیان میتر و قابل فهمو ...( را در قلب مفاهیمی ملموس

اره ممکن اس  به صورت تركیب اضافی يا نسب  دادن  صفات، رو استعاستعاره اس . ازين

تغییـر ماهیّـ  اشـیاء    اعمال انسانی به مو ودات طبیعی و مفاهیم انتزاعی بیايد. به دلیل همین 

فرهنگی از لغـات مجـازی، كنـايی و اسـتعاری      اين شاعر، ، اگر ديواناشعار بیدل دهلویدر 

كـه   اشعار بیـدل زيرا ع وه بر فضای حاكم بر  ،اس مطلب نادرستی گفته نشده، نامیده شود

بـه ا ـزای    ویكشاند تا از ابتذالِ تکرار رها شود، نگاه شاعر را به دنبال يافتن تصاوير نو می

نامیـد. از  نجـا كـه سـنگِ      «نگاه اسـتعاری »توان  ن را اس  كه می ای، نگرش ويژهنیزعالم 

تـرِ  صـورت هنـری  اين شاعران و در شعر تشبیه اس   ةهندی، تصويرسازی بر پاي سبوبنای 

اما ايـن ديـدگاه    ،عنوان بهتری اس  «نگاه استعاری» ،بسامد بیشتری داردتشبیه يعنی استعاره 

 گويد:شود چرا كه اصراری در يافتن معنای بیگانه ندارد. بیدل میدر اشعار نیما ديده نمی

 عنقــا بــه مژگــان قــدحپــرد عمرهــا شــد مــی / ايــماســتعاراتِ خیــالی چنــد بــر هــم بســته

 نه اسـتعاره بلکـه نگـاه اسـتعاری     بیدل سبکی ةصترين مشخّمهمرو ازين(. 901: 9999)بیدل،
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نقـش هسـتی سـر خـط      د:ندانبه همین  ه   هان را خیالی بیش نمی .باشدمیبه  هان  وی

بـا ايـن نگـرش،  هـانی انتزاعـی و       (. بیـدل 91: 9993)ر. ،اكرمی، لوح خیالی بیش نیس 

مشـق  را هـا  گونـه اسـتعاره  كه خلق اين،استعارات خیالیای از  نونکده ؛ فـريندی میاستعار

، خامـه نـوا كـرده    مشـق  نـون   در / كشم از فطـرتِ مجهـول  خطی به هوا می نامد:می  نون

 (.1/119)همان: دواتم

عنصر خیالی غالب در اشعار بیدل، استعاره اس . عنصر غالب در اشعار نیمايی نیز به       

اسـتعاره اسـ )ر. ،    ،داليل مختلف سیاسی، ا تماعی و يا داليل ديگری چون ايجاد ابهام

حه، ای  فريـده كـه بیشـتر  نهـا از نـوع مصـرّ      رفـه های طُاستعاره نیز نیما(. 10: 9919حائری،

های استعاری در شعر او بسیار اس  و در بـین تصـاوير   رسند. اضافهحه به نیر میمرشّ ،مکنیّة

امـا   ،و...  دس ِ هـوس  ،شود. مثل: دستبردِ اياممی ديدهاو برخی از تصاوير كهنه  ةتاز ةفشرد

ـ نیس . عـ وه بـر ايـن، قـوّ    با بسامد  نان در بیدل  ها قابل مقايسهبسامد اين استعاره لِ تِ تخیّ

 ل در بی  زير:     بسیار چشمگیر اس . به عنوان نمونة تخیّاستعاره در اشعار بیدل 

 تری كز طارم انگور ريخ هر فروزان اخ  

 (.   1/1901: 9999)بیدل، با كمند  تشین، چون  فتاب از صحن باغ                                

هـای  اگر نیما سعی در  وردن انديشة خود در نهاي  سـادگی دارد، يکـی از شاخصـه       

گنجانــدن معــانی   ل دور از ذهــن،تخیّــ شــعر بیــدل، گــرايش بــه اشــعار مــبهم اســ .      

مجازهــا و  ،هــای ظريــف بــه صــورت تشــبیهات خیــالی و وهمــی  وردن نکتــه،واريابدشــ

 ةرشـت كنـد كـه سـر   را چنان مبهم و نامعلوم مـی  بیدلسخن  ،ها و كنايات دور از ذهناستعاره

بـه ابهامـات افزونتـری دچـار      ،شود و هر قدر بیشتر بینديشدشعر از دس  خواننده خارج می

و ـه ممیـزة    خـان  رزو درت می توان در اشعار نیما ياف . نو اين خصوصیات را به شودمی

اشعار سبو هندی را نسب  دور میان مستعار و مستعار منه و نازكی شعر، بیـان كـرده اسـ .    

هـای نـاز    دانـد و معتقـد اسـ  كـه اسـتعاره     ها را شیوة زاللـی مـی  استعاره تودرتويیِ ،وی

رهروان خیال بیشتر اس  و در شـعر قـدما    در شعر غامضهای بالکنايه و به تعبیر وی استعاره
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ای به عنوان نمونه در بی  زير بیضة قمری اسـتعاره  مث ً (.911:  9931)ر. ، فتوحی، اند 

 باشد:دور از اشو می

 ( 1/1901: 9999)بیدل، ايمنمايان كرده بیضة قمریاخگر ما پردة خاكستر اس             

بیضـة  ده و خاكستر نیز اسـتعاره از چشـمی حیـران.    از اشو بو در بی  باال اخگر استعاره

زبان نیما زبانی ساده بود و غـوامض چنـدان زيـادی    »باشد. اما نیز استعاره از اشو می قمری

در كار نبود. وسايل و تدابیر اساسی شاعری كه بـیش از هـر چیـز تشـبیه، اسـتعاره، تمثیـل و       

ل بیشتر بر اساس تشبیه و توالی د و تخیّخورتواند باشد، در شعر نیما به چشم نمیاسطوره می

های ديگر اسـتعاره در اشـعار بیـدل بـا     (. از تفاوت99: 9991لی،)حسن «منطقی تشبیهات بود

طبق  بیدل،در شعر  شود.ندرت ديده میاس  كه در اشعار نیما به سیّالیّ  استعارهاشعار نیما، 

ها مدام بلکه استعارهدرياف ،   يینه( را)مانند  يو واژه ةتوان استعارقراردادهای معمول نمی

تواند صدق حیرت و ... نیز می ،چشم ،گل ةاين موضوع دربارد. هستن در حال تعويض شدن

هـايی اسـ  كـه در    های زير تنها انـد  اسـتعاره  به عنوان نمونه تمامی تركیبات و واژه كند.

ــورد  ــه   اشــوم ــدل ســاخته  شــده اســ :  ب  ين ـــهر109: 9931) در اشــعار بی  (،  ب گــ

 (، شـــــرار دل9/911(شـــرار كاغـــذ )همـــان:  031)همـــــان: (،  بــــــله9/910)همـــان:

بـه   ( و ... 101)همان: (، خط  ام تماشا9/019)همان: (، شــرار محمل شوق9/901)همـــان:

و حتی محدود به چند مدلول خـا  نیـز    نیس مطلق  بیدلها در شعر عبارت ديگر، استعاره

ــهبلکــه  شــوند،نمــی ــه مــدلولی ديگــر اشــاره مــی   ،در ســیّالیتی رؤياگون ــدهــر لحیــه ب  كنن

سـیّالی    د.نامیـ  السـیّ  ةاسـتعار  تـوان مـی  هـا را اين گونه اسـتعاره (. 01: 9993)ر. ،اكرمی،

فضايی سوررئالیستی ايجـاد كـرده    بیدل، گرا و تخیّل پويایها به همراه ذهن وحدتاستعاره

های  هانِ فراواقع پرواز كرد تـا معـانی   دَس ی در دوربايد به  سمان او كه برای در  شعر 

دانسـته  ايـن اسـ  كـه    بیـدل  كار مدترين رمز ورود به دنیای شعر  و تصاوير  ن را درياف .

)محـور  انشـینی    هـا را در  ـايگزينی واژه  نـان  دسـ ِ   ،هـا ها و اسـتعاره سیّالی  واژهشود: 

بـه راحتـی تصـاويری غیـر معمـول را بـه       قادرنـد  های شـعر  كلمات( چنان باز كرده كه واژه

   .نمايش گذارند
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ـ     9999)بیـدل،  كشـیم مـا   فـاق را چـو  ينـه در مـی    /ريمطوفانْ نَفَس، نهنـگِ محـیطِ تحیّ

:9/101                           .) 

هـای فعلـی اسـ  كـه     استعاره ،های بیدل  در مورد استعارهاز ديگر موارد حائز اهمیّ    

د  نـان در اشـعار   ان بسـیار بـاال بـوده و بســـامدشان بسـیار بیشـتر از بسـام       ش ابداع و خ قیّ

شـود. فتـوحی در   سازی در شعر بیدل نیز محسوب میترين مــوارد بر ستهنیماس  و از مهم

هـای فـــعلی نـوعی بر سـته سـازی در زبـان اسـ  ماننـد         اسـتعاره »گـــويد:  كتاب خود می

هـا را  خنديدن گريه، و ... . منیر الهوری اين اسـتعاره تراشیدن  فتاب، رقاصی زلــف قلــم، 

 :                                          (. مث 914ً: 9931)فتوحی، «های خشو، استعارة بی مغز نامیده اس استعاره

 پرد و چشم می زنمبــال می س عمری      من بهار كمین چه مژده اس ؟ طاووس

 باشد.می پلو زدنه از نیز استعارة تبعیّ بال زدنو طاووس استعاره از چشم 

د خـواب  ـنیس  يو دم شکنـ  /درخشد شب تابمی /تراود مهتابمیو يا در شعر نیما: 

(. 093: 9999)نیـما، شکندخواب در چشم ترم می /چند ةغم اين خفت /به چشم كس و لیو

 ،تاب تراويـدن ـــ مه . ضـخیم اسـ   بسیار ةپارچ از  ب كردن چکه و درزبه معنای  تراويدن

 ةيعنـی نیمـا اسـتعار     .ـــ اس غـم تراويـدن   ،بیـدل  شعر در تنها مشابه  ن هنجارگريزی دارد.

                    تابدــــین بــــد بــه زور راهــی بگشــايد و بــر زمــــخواهتاب مــیــــمه  :ــــاسه  وردهعیّــــتب

یقی كه طالبیان و نیو پناه در توان به تحقدر باب بسامد استفاده از استعاره در دو سبو، می

 اند، اشاره كرد:  استعاره در دو نمونة انتخابی در اشعار بیدل و نیما انجام دادهمورد كمیّ

 

 نیما یوشیج                                                           بیدل دهلوی                     
  991های به كار گرفته شده = كل استعاره                   931ه = ه شدهای به كار گرفتكل استعاره   

 / درصد19=  911ه =استعارة مکنیّ      / درصد                      31=   134ه = استعارة مکنیّ               

 / درصـد1=  93ه =حاستعارة مصرّ          / درصد                 19=  941حه =استعارة مصرّ              

 (11: 9999) برگرفته از مقالة طالبیان،                                         

بديهی اس  كه میزان تو ه بیدل بیشتر از نیما به ك م گذشتگان اس ، چرا كه كـاربرد  

حه در ك م گذشتگان چشمگیرتر اس . همانند استعارة نـرگس بـرای چشـم و    استعارة مصرّ



 111   مایبا ن یدهلو دلیب الخیصور زاتیتشابهات و تما                        59پاییز و زمستان 

هـايی دسـ  زده اسـ . از    ها هم بیـدل بـه نـو وری   ی قد. البته در همین نوع استعارهسرو برا

 ويان فنا)عارفان( و... در اشعار بیـدل    مله: صابون)استغفار(، تیغ باران تعین)انسانها(، وصل

 خورد..به چشم می

 نیما()سنجش استعاره مابین اشعار  بیدل دهلوی با  اشعار                             
 استعاره در بیدل دهلوی                                                استعاره در اشعار نیما

 بیدل كم اس بسامد استعاره نسب  به اشعار  -9        (909: 9931فتوحی،«)ها  باالس بسامد استعاره»-9

 ل به نسب  اشعار بیدل.بودن میزان تخیّكمتر -1           ( 19: 9930محمدی،«.)لت تخیّباال بودن قوّ» -1

: 9991حسن لی،«) ه  ايضاح مطالب هستند»-9        (.  944: 9999طالبیان،«)كمو كردن به ابهام»-9

99) 

 هانگاه نیما به گذشتگان در خلق استعاره-0  نگاه شاعر بیشتر از                    هادر خلق استعاره»-0

 كمتر از بیدل دهلوی اس .   (   91: 9999طالبیان، «)تنداشعار نیما به گذشتگان هس

 ها خ قی  كمتری دارند.استعاره -1        (11: 9991كاظمی،«)درصد ابداع بسیار باالس »-1

 (10: 9919حائری،«)ابهام به دلیل شرايط ا تماعی»-1ابهام به دلیل گرايشات سورئالیستی و فراواقعی     -1

 ال در اشعار نیماندرت ديده شدن استعارة سیّبه-3(        9: 9993اكرمی،«)السیّی هاو ود استعاره»-3

 

 در حوز  تشبیه -2-2

اگر دستگاه ب غی را شامل همه تصاوير و تزيینات بديعی و بیانی بـدانیم، تشـبیه   »          

هـای ديگـر خیـال ماننـد اسـتعاره،      ترين عنصر سـازندة ايـن دسـتگاه اسـ  كـه صـورت      مهم

(. تشـبیه نشـان   999: 9930ن،ا)پورنامـداري  «شودخیص و حتی رمز و كنايه از  ن ناشی میتش

اند كه صفات مشتر  دهندة وسع  و زاوية ديد شاعر اس . بهترين نوع تشبیه را  ن دانسته

توان سه كاربرد مهـم تشـبیه   رو میحاد باشد. ازينكه ياد وری نوعی اتّ ن بیشتر باشد، چنان

بخشــی و  عینیّــ-1نشــان دهنـدة وســع  و زاويـة ديــد شـاعر.    -9صــه كـرد:  را در زيـر خ  

حـاد بیشـتر   حـاد بیشـتر عناصـر زبـانی در اثـر اتّ     اتّ-9محسوس كردن مفهوم در ذهن مخاطب.

تـرين  به در صفات ذكر شده. به كارگیری مـورد دوم از مـوارد يـاد شـده، مهـم     هه و مشبّمشبّ

پیچیـدگی   ،باشد. بیدل نخس ن سبو هندی( میصة اشعار بیدل)و بالطبع ديگر شاعرامشخّ

رسـاند كـه ذهـن مخاطـب عـادی در در   نـان، دچـار مشـکل         ای مـی و ايجاز را به نقطـه 
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شود. بعد شاعر برای اينکه مخاطب، مفهوم مورد نیر را  سـان بپـذيرد، بـا تشـبیهی)اكثراً     می

هـايی  تار تشـبیه دی در كتاب خود در بـاب سـاخ  كند. محمّتمثیلی(، موضوع را محسوس می

ــی    ــل مــ ــه تمثیــ ــر بــ ــه منجــ ــی كــ ــوند، ويژگــ ــر را  ورده شــ ــای زيــ ــ : هــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -9اســ

هـا هـم   شـبه و ـه  -9گیرنـد چند تشبیه در كنار هم قرار مـی  -1شود ادات تشبیه استفاده نمی

ا عناي  به مـوارد گفتـه شـده و بـا در     (. ب900: 9930)ر. ، محمدی، شوندبیشتر حذف می

بايس  در گنجاندن معنا در يو بی  رعايـ     و ايجازی كه شاعر مینیر گرفتن محدوديّ

 شو پیچیدگی تشبیه در اشعار بیدل امری بديهی اس . به عنوان نمونه:كرد، بیمی

 با  ن كجی، شمع بساطش راستی اس   سمان

 (.9/10: 9999)بیدل، حلقة چشم كمان نیاره داند تیر را                                                

شود و از نیر شاعر وقتی تیـر رهـا   چشم كمان همان سوراخی اس  كه تیر از  ن رها می

چنین تیری بايد راسـ  حركـ     گر تیر اس  تا به هدف بخورد و يقیناًنیاره ،شود  ن حلقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ند بــــــــرای                                                                                                                      هــــــــايی هســــــــتهكنــــــــد. در عــــــــین حــــــــال اينهــــــــا مشــــــــبّ 

راسـ    ،گونـه كـه كمـان بـا  ن خمیـدگی، تیـر      گويد: همانبساط  سمان و شمع. شاعر می

كند و چشم با و ود حلقه بودن، مسیر نگاهش راسـ  اسـ ،  سـمان هـم شـمع      پرتاب می

پرورد. بنـابراين  تر  سمان با كجی خود راستان را میراستی در بساط دارد. به عبارتی روشن

 ما همـین شـگرد  كند. اگنجاندن اين همه معنا در محدودة يو بی ، در   ن را مشکل می

ا بسامد و اهداف  ن بـا  كرد. امّتوان مشاهده)استفاده از تشبیه تمثیلی( را در اشعار نیما نیز می

به صورت روايی بـوده، لـذا بـا تشـبیهات      اشعار بیدل، متمايز اس . تمثیل در اشعار نیما غالباً

د. به عنـوان نمونـه    يای ديگر به شمار میتمثیلی اشعار سبو هندی تفاوت داشته و ازمقوله

ايـن   .اسـ  كه به صـورت روايـی بیـان شـده     تمثیلی اس شعری  ،«سوی شهر خاموش»شعر 

بهتـرين فرصـ  بـرای شـاعران  هـ  بیـان شـرايط         ،گونه تمثی ت روايی در شـعر معاصـر  

 : ــار نیماسـران روزگــالی از ايـمث ،اين شهر باشد.سیاسی و ا تماعی  امعه می
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مانده با / نفسی نیز  وا /و از او نیس  كه نیس  /س  به خوابرفتهس  كه شهر، ديری  

نه تکـانی   /نه   يی با  ان /كه در او نیس  كه نیس  /ماندمرده را می /مقصد متروكش او

  (.109: 9999)نیما، بر تنش پیراهن /الغر اوس  ةم ريخته پیکرهو به /در تن

شـگف  خـود را    هنگامی كه بـدع ِ  ورد وهای تمثیلی روی  نیما در  غاز به حکاي    

توصیفی را البتـه در سـاختاری يکپارچـه بـه عنـوان شـگرد        در شعر فارسی  غاز كرد، تمثیلِ

های بیدل با تمثی ت نیمـا يوشـیج در   ترين تفاوت تمثیل)مهم اصلی شاعری خويش برگزيد

ی به و ود  ورد، ايجـاد  لی كه نیما در كاربرد زبان تمثیلترين تحوّمهم باشد(.همین نکته می

هـای تمثیلـی   شعر بود. از نیر محتوايی نیز سـروده  يو در كلّيکپارچگی ساختار تصويری 

. عصر زندگی شـاعر اسـ    ايران در ةمتوسط  امع ةهای طبقگاه دردها و گرفتاریاو عرضه

ی مرغ غم، وای بر من، خواب زمستانی، همه نام قطعاتی اس  كه نیما در  نها صورت تمثیلـ 

اس .  گاهی اعتقاد راسخ نیما نسب  به نیام زيباشناسی نـوينی كـه خـود او    را رعاي  كرده

 در شعر فارسی ايجاد كرده بود، با همین قطعات  زموده می شود.  

سـرد و خلـوت نشسـته     ةدر در ه/كاو دل به رنگی گريزان سـپرد  واردر شب تیره، ديوانه

دانـه اش   ةبس  شفته ماند قص در میان  / ورغمكند داستانی می گیاهی فسرده ةهمچون ساق

 داستان از خیـالی پريشـان   /وز همه گفته نا گفته مانده از دلی رفته دارد پیامی /هس  و دامی

 (.193: 9999)نیما،

 هايی دارد كه در  نها از عناصر ديـو و اژدهـا سـود بـرده    نمونه نیماتشبیه وهمی در شعر  

نگری های بیدل ها و  زئییدل را دارا هستند و نه خیالپردازیهای باما نه بسامد نمونه ،اس 

ـ     كـه   رسـد به نیر می توان در  نها مشاهده كرد.را می   تشـبیهات وهمـی در شـعر او بـه علّ

ـ انگیزی  نگلوهم هـای ديـو و پـری در میـان  نگـل      ههای تودرتوی مازندران و شیوع قصّ

نیما در شـعر زيـر   (.  مث  01ً: 9999يان،)ر. ، حمید نشینان در روزگار كودكی شاعر باشد

 كشد:داند كه شاعر از ترس  ن فرياد میبا استفهامی انکاری، شب را هیواليی می

 ن  /هیـوال نبـودی مگـر  ن    تـو  بودم افتاده مـن زار و بیمـار/   در بر گوسفندان، شبی تار/

 (13: 9999)نیما، كه كشیدم ز بیم تو فرياد؟ سیاه مهیب شرر بار/
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 لق تشبیهات وهمی در اشعار بیدل، بیشتر به دلیل فضاهای سورئالیستی اس :اما خ

 می كند زاهد ت ش صحب  میخوارگان

 (.9/901: 9999)بیدل، امروز دانش پیکر اس  هیوالی  نوناين                                        

)در  و ود نـدارد  به، هیوالس  كه در عالم واقعهدر بی  باال و همچنین در شعر نیما مشبّ

 به در عالم واقع، و ود خار ی ندارد(.هتشبیه وهمی مشبّ

و اين در حـالی اسـ     خوردبه چشم می همچونو  چوادات  نیما در تشبیهات مرسل 

بیـدل دهلـوی   » ... مـی باشـد.   باه رناگِ  يـا   رنگِ ةهای رايج در بیدل واژكه يکی از ادات

 بـه رنـگ  همچـون، چنـان و... از تركیـب     ،یه مثلگهگاه به  ای استفاده از ادات مرسوم تشب

بـه  » مـث ً بیـدل گفتـه اسـ :     .(999: 9919)عبداالمیر عمیدات و امـامی،  «كردنداستفاده می

اينجا مسلماً منیـور شـاعر،    (.9103: 9999)دهلوی، «تسبیح، چندين رهگذر دارم ةرشت رنگ

های ديگر تشـبیهات  ويژگی. از تسبیح نیس  و مقصود همانندی اس  ةرنگ بودن با رشتهم

ط شاعر با امور ب اس . تطبیق امور انتزاعی و ذهنی توسّدر اشعار بیدل، وفور تشبیهات مركّ

 باشد:ترين عامل خلق اين گونه تشبیه میمحسوس و ملموس، مهم

 بر  ن بیاض بناگوش،گوشوار

 (.1/9491: 9999)بیدل، رزدلای اس  صبحگاه میگهر ستاره                                       

 همچو طفلی كز دبستان رخص  باغش دهند

 (.911 /9)همان:می دود هر قطرة اشکم به  س  و  وی دوس                                   

اما بسامد  نها كمتر از بسـامد مو ـود    ،شوداين نوع تشبیهات در اشعار نیما نیز ياف  می

  مده: روگدادر اشعار بیدل اس . در شعر 

چـون دل يـاران كـه در    ، تركـد های نی به ديوار اتاقم دارد از خشکیش می دار دندهو 

 (.9901: 9999)نیما، هجران ياران

بسامد كمتری دارند و ايـن در حـالی اسـ  كـه اشـعار       نیما تشبیهات مضمر در ديوان    

 يعنـی  اسـ . مر گیـری از تشـبیهات مضـ   و بهره تراشیمضمون ،يکی از اركان اصلیش بیدل،

تی كـه در  و بـه دلیـل محـدوديّ   تراشـد  مضـمون مـی   ،از هر چیزی كه اطـرافش هسـ    شاعر
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 در شواهدگنجاندن معانی در يو بی  دارد، ناگزير به استفاده از تشبیهات مضمر می باشد. 

غبار خاكسـاران و سـواد نسـخة هسـتی را در      (،بر سبیل غلو)تشبیه مضمروسیلة ه ب بیدل زير،

 داند: ی، توتیا میگذاراثر

 رت چشم خواهی وا كنی نیارة ما كنبه عب

 (. 1/9019: 9999)بیدل، غبار خاكساران  بروی توتیا دارد                                           

 تم غفل  سواد نسخة هستی چو شمع نیس

 (.1/1901)همان: هد شدنيکسر اين ا زا به چشمم توتیا خوا                                       

كوشند امور معقول را محسـوس  لـوه دهنـد. نیمـا بیشـتر در      نیما كمتر و بیدل بیشتر می

ل بـه شـعرش   نمايد و با صور انتزاعی سعی دارد به نوعی لعاب تخیّدامن محسوسات سیر می

بزند و برای لحیاتی افکار را به اوصـاف فراطبیعـی سـوق دهـد و ايـن در حـالی اسـ  كـه         

اختن به مفاهیم  انتزاعی و محسوس كردن  نان به شیوة تشـبیهات تمثیلـی از مشخصـات    پرد

)و بالطبع اشعار سبو هندی( اس . حاصل سنجش تشبیه مابین اشعار بیـدل   اصلی شعر بیدل

 و نیما به صورت زير اس :

 )سنجش تشبیهات بیدل دهلوی با اشعار نیما(                                        

 اشعار بیدل                                                        اشعار نیما                    
 كمی پیچیدگی تشبیهات -9   بسامد پیچیدگی تشبیهات در اين اشعار باالس         -9

 (99: 9991لی،)ر. ،حسن                                                                                 

 بسامد ايجاز در تشبیهات نیما كمتر اس . -1( 944: 9911شمس لنگرودی،«)فزونی ايجاز در ابیات»-1

    كمتر اس . لی و اعتباریهای تخیّبسامد و ه شبه-9(   949: 9999طالبیان،«)بیشتر بودن تشبیهات وهمی»-9

 با تو ه به كم بودن تشبیهات خیالی در اشعار-0ة    محسوس  لوه دادن امور معقول و خیالی به وسیل-0

 مهمترين دغدغة شاعران اس .      نیما، ت ش در  ه  حس كردن  نان كمتر اس  ،عناصری چون تمثیل

 ت ش نیما در ايجاد تشبیهات عقلی تنها به تصوير  -1تشبیهات عقلی و تصاوير انتزاعی در  ه              »-1

 (      كشیدن اوصاف فراطبیعی اشیاء و عناصر اس .911: 9930دی،محمّ«)س محسوس شدن مطلب ا

 بسامد كمتر تشبیهات مضمر و تفضیلی -1تشبیهات مضمر و تفضیلی                       بسامد بیشترِ-1

                                                                   اس .        همی به دلیل فضای اقلیمیتشبیهات و» -3تشبیهات وهمی به دلیل فضای سورئالیستی         -3

 ( 949: 9999)طالبیان، «مازندران

 مهمترين تفاوت تمثیل نیما با تمثی ت  - 9در يو بی                             های بیدل غالباًتمثیل»-9
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 بیدل در توصیفی بودن  نهاس .    (                      909: 9930محمدی، «.)اندنمود يافته

 

 کنایه-2-3

انگیـزی  تواند نقش خیـال گیری  ن میكاريکی از عواملی كه شاعر يا نويسنده با به       

كنايه  ن »گويد: ين باره میا را در اثر خويش به كمال برساند، كنايه اس . شمس قیـس در

معنـی ديگـر كـی از توابـع و لـوازم      م خواهد كه معنی از معانی بگويد، اس  كی چون متکلّ

معنی اول باشد، بیاورد و از اين بدان اشـارت كنـد و ايـن صـنع  در  ملـه لغـات مسـتعمل        

(. اين شگرد می توانـد بـه   919: 9991)شمس قیس، «اس  و به نزديو خا  و عام متداول

 هـ   -9برای تأثیر بیشتر بر ذهن مخاطب.-1بیان كردن سخن در لفافه. -9داليل زير باشد: 

-1چند بُعدی كـردن زبـان و خـروج از ايسـتايی  ن.     -0نزديکی به زبان گفتاری و محاوره.

های شاعران در تلفیق دو يا چند مفهـوم در مـورد يـو امـر.  بـديهی      بینی ه  بیان باريو

اس  كه نیر داشتن به معنايی ديگر به غیر از معنای ملفوظ ذكـر شـده، يکـی از شـگردهای     

داد كـه نـه تنهـا    باشد. اين  رايه به  نها ايـن امکـان را مـی   هايشان میو وریبیدل و نیما در ن

ها يا عبارات را نیـز در هـم   زبان را از حال  ايستايی بیرون  ورند، بلکه معنای سنتی  ن واژه

می شکستند. اين شگرد توانايی  نان را در گوناگونی ادای معنی و قدرت انتقال شـاعر را از  

 :رساند. مث ًی ديگر میمعنايی به معناي

 همتاش نیس  وش اشیا اشتباه ذات بی

 (9/091: 9999)بیدل، نیس وحدت نقاش  غباركثرت صورت،                                     

 . يا در بی  زير:اس در بی  باال غبارِ چیزی بودن به معنای مانع چیزی شدن 

 بايد شدنشبنم ما را به حیرت  ب می

 (9/319)همان: دارد بهاركز دل هر ذره طوفانی دگر                                                     

اگر بهـار را فاعـل  ملـه بپنـداريم: بهـار از دل هـر       »گويد: كاظمی در شرح اين بی  می

ا اگر بهار داشتن را بـه معنـای  شـکار شـدن     امّ ،بی ربط اس  كام ً ،ه، طوفانی دگر داردذرّ

 «ه، طوفانی ديگر  شکار شده اسـ  م، پس معنا به اين شکل می شود كه: از دل هر ذرّبگیري

هـای ابـداعی و   های زبـانی و قاموسـی، از كنايـه   (. نیما نیز در كنار كنايه10: 9993)كاظمی،
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هـای زبـانی يـا بـه تعبیـری كنايـات       شاعرانه نیز در شعر خود بهره گرفته اس . بسـامد كنايـه  

ای كه به كار گرفتـه شـوند، تغییـر    در میان مردم رايج اس  و به هر شیوهمردمی)كناياتی كه 

از، چشـم دريـده و ...   كنند( در اشعار نیما اند  اس . كناياتی مانند از پا رفتن، زبان درنمی

كنايات محلی اس ، كـه در منطقـه و يـا قـوم خاصـی رواج       ،ديگر كنايات زبانی . البته نوع

 :باشد. مث ًای ساير مردم مبهم میدارد. اين گونه كنايات بر

/ و ايـن مثـل   پی دارو شده اكنـون چوپـان  فقط اين مانده مثل مانندی/ بومیان را به زبان/ 

  يد با كـار كسـی/كه در زنـدگی انـدر  تـو و تـاز/ رفتـه بسـیار بـه كـار دل و نايافتـه بـاز            

 (.119: 9999)نیما،

ای اس  كـه نیمـا خـود    كنايه ،پانپی دارو شده اكنون چوشود همانگونه كه مشاهده می

شـود.                   به توضیح  ن پرداخته اس . اين كنايات مردمی در اشعار بیدل دهلوی بیشتر ديده می

 در بساط  فرينش  ز هجوم فضل نیس 

 (103: 9999:9)بیدل، چشم نابینا سپید از انتیار رحم  اس                                     

نیز متـون ادبـی ماسـ  كـه در      و ، تعبیری رايج در محاورهفید شدن چشم از انتیارس     

اس . در واقع به دلیل اينکه در دورة دويس  و چهل سالة حکومـ  صـفويان بـر    اينجا  مده

شعر از  ،هی پادشاهان به اشعار مدحیه( به علل مختلف از  مله كم تو ّ 143-9909) ايران

شـاعری از میـان رفـ ، همـة      مـردم  مـد و چـون شـرايط خـا ّ     دربار خارج شد و به میان 

هـا، تركیبـات، امثـال و حِکَـم     رو واژهعای شاعری پیدا كردند. از ايـن ادّ اصناف  امعه، حقّ

رو ها، اعتقادات، خرافات و ... به شعر اين شاعران وارد شد. ازيـن رايج در زبان عوام، انديشه

اشعار نیما اس . از  ملـه كنايـات رايـج در ايـن دوره      بسامد اين نوع كنايات بسیار بیشتر از

)رسـوا   )نشانة رسیدن خبری بـه كسـی(، بخیـه بـر روی كـار افتـادن       توان به چشم پريدنمی

 )تهديـد كـردن(، سـتاره    نمـايی )ذلیـل كـردن(، دنـدان    شدن(، خا  در كاسه كسی كـردن 

اره كـرد. امـا بعضـی از    كاسه)بخیل( و ... اشـ سوخته)بدبخ (، سینه دزديدن)گريختن(، سیه

زمینة ا تماعی دارند و فقدان دسترسـی بـه زمینـة ا تمـاع و فرهنگـی، گـاه رابطـة         ،كنايات

شـو بسـامد ايـن    شـود و بـی  كند و مو ـب ابهـام مـی   ظاهری و باطنی را دچار انفکا  می
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 )كنايـاتی كـه   كنايات در اشعار نیما بیشتر از میزان  ن در اشعار بیدل اس .كنايات قاموسـی 

 تی و نوی نیما، بیشترين بسامد را داراس :تی، نیمه سنّدر فرهنگ لغ  نیز بوده( در اشعار سنّ

/ ز روح فاسد پیران نادان/ حجـاب  به ناخن  هن تفته بريدنها / زدن با مژه بر مويی گره

 صـدای پـای مـوری را شـنیدن      هل ظلمانی دريدن/ بـه گـوش كـر شـده مـدهوش گشـته/      

 .(901: 9999)نیما،

كنايـاتی كـه    -9تـوان بـه دو دسـته تقسـیم كـرد:      كنايات ابداعی در اشعار نیما را مـی     

كنايـات  -1راحتی قابل استنباط برای مخاطبنـد.  ه ساخته و پرداختة ذهن خود شاعر اس  و ب

دهـد. در  راحتی قابل در  نیس  و گاه گاه تن به معنای خاصـی نمـی  ه ای كه بخود ساخته

)از الزم به ملـزوم( راهنمـايی    ما را به معنی مقصود ،ا اقتضای حالفضای سخن ي ،لگروه اوّ

 به معنای عصبانی شدن.  شکار شدنكند. مانند می

 (.9491)همان: ز نچه بشنیدی از قرار مشو                شکار مشوهیچ از حرف من 

. اما نـوعی  تی نیما ديده می شودتی و نیمه سنّاين گونه كنايات ابداعی بیشتر در اشعار سنّ

راحتی قابـل اسـتنباط نیسـ  و گـاه     ه ديگر از كنايات ابداعی در اشعار نیما و ود دارد كه ب

توان برای  ن در نیر گرف . اين گونه كنايات گاه در ادب ك سـیو  معنای خاصی را نمی

و  ل ايجاد كرده و متناسب با فضای شعر و الفـاظ اما نیما در  نها تغییر و تحوّ ،ما و ود داشته

ل و ود  ورده اس . اين نوع كنايات، هنری و مخیّه ساخ   ديدی را ب ،روح حاكم بر ن

چنین »كند. نیز هستند و به دلیل ساختار پیچیدة خود، ذهن مخاطب را درگیر كشف معنا می

ل و ابداع هنری يو شاعر هستند. طبیعی اس  كه كنايـه وقتـی   هايی بیانگر قدرت تخیّكنايه

لیـه و معنـی منیـور و نهـايی  ن     های میان معنی اوّسابقه نداشته باشد و واسطهابداعی باشد و 

(. بـه عنـوان   144: 9933)پورنامـداريان،  «كنـد د باشد، شعر را بیشتر از استعاره مبهم مـی متعدّ

امـا نیمـا  ن را بـا     ،مثال در شعر مرغ غم، پیله بر تن تنیدن يو تعبیـر كنـايی معمـولی اسـ     

 اس : ورده و بدين وسیله، معنايی  ديد به  ن بخشیده گونهغباری زردصف  

/ مـن بـه    تنـیم پیله بر تن می غباری زرد گونهزنیم/ با هايی میز انتیار صبح با هم حرف

 (. 199: 9999)نیما، كنیمدس ، او با نو  خود، چیزهايی می
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شد كـه  اتیهای بیدل سبب خلق كناياين كنايات در اشعار بیدل بیشتر اس . باريو بینی

به معنای  لوه كردن  موج گل زدن  ينهتوان پی برد كه به دشواری می سابقه بودند. مث ًبی

 موج گل اس :  

 گر به تبسمی رسد صبح بهار وعده ات/

 (. 9/091)همان: تا ابد از غبار من  ينه، موجِ گل زند                                                 

 (سنجش کنایات بیدل  دهلوی با اشعار نیما)                                  

 كنايات  بیدل                                                 كنايات نیما                  

 تر كنايه به دلیل عدم اصرار نیما بسامد پايین-9       گرايش بیشتر به استفاده از كنايات به دلیل  -9

  ه  مبهم بودن ك م.          )معنای دوم در كنايه(    ی معنای بیگانه ستجو

 ها به نسب  بیدل كمترس .خ قی  كنايه-1            (   19: 9993كاظمی،«)بسامد باالی ابداع»-1

 «.تر اس تر و دلنشینكنايات نیما روشن»-9           «.            ويژگی اكثر  نهاس  ،پیچیدگی»-9

 (.99: 9991لی،)حسن                           (911: 9911فیعی كدكنی،)ش

 نیما نیز از كنايات تکراری سود  سته اس .-0            .كنايات تکراری در اين سبو و ود دارد-0

ای در اشعار نیما كمترس        بسامد كنايات محاوره-1ای به دلیل عمومی شدن    غلبة كنايات محاوره»-1

 (       999:  9911شمس لنگرودی،«)شعر میان مردم

       

 تصویر مفاهیم ذهنی -2-0

 های مختلفـی از  ن ارائـه شـده   ای دارد و تعريفتصوير، دامنة معنايی بسیار گسترده     

كرد. تصـوير در  وسیلة زبان تعريفه های حسی بتوان  ن را نمايش تجربهاس . از  مله می

های زمان و مکان اس  و يو عقدة عاطفی را در يـو لحیـة    وديّحقیق  رهايی از محد

 گـری اسـ   تصـوير  ،هـای شـعر  تـرين ويژگـی  كنـد. ازيـن رو يکـی از مهـم    زمانی بیـان مـی  

(. در شعر بیدل، هر بی  به تنهـايی قطعـة عکسـی اسـ  و ايـن از      09: 9994)ر. ، شوری،

هـای غريـب و   رای تصـوير های سبکی شاعران سبو هندی اس  كه از ابزار هنری بويژگی

كننـد.  القای معنی از طريق  وردن يو تمثیل محسوس برای در  مفهومی ذهنـی اسـتفاده  

 گويد: بیدل در مورد معنای بیگانه می
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 توفانکدة  وش محیط اس  سراي  

 (.1/1909: 9999)بیدل، كناز لف  خود  ن معنی بیگانه طلب                                     

 كنیم  امید الف  از وحش  دلی خوش میبر 

 (.9/901)همان:  شنای ما كسی  ز معنی بیگانه نیس                                                 

 شکل هندسی ا زاء تصوير در بیدل نییر به نییر به هم و به صورت زير اس :

 ، ببین سپاه كه می خرامد؟غبار دارد به هیبت نفس

 (9/91: 9999)بیدل، بهار موهو  هستی ما، داردتو  از گل رنگاگر نه              

 حال بیدل رسد به فریاد غلط نگاهیز چشمش  مگر

 (1/931)همان: ؟می خرامدكه  پی گیاه، برق بی نیازی ن  وگرنه                   

 
                 غبار داشتنتصوير برداری مفاهیم ذهنی:                      نفس                به  یب

  

 شکل تصوير ذهنی در عینی:                 بهار موهوم هستی ما     از گل تو             رنگ داشتن

 تصوير برداری مفاهیم ذهنی:               مگر        غلط نگاه   حال بیدل   به فرياد رسیدن

 

 وگرنه   برق بی نیازی   پی گیاه      خرامیدن        شکل تصوير ذهنی در عینی:            

انتقـال پیـام    ،هـا فقط از طريـق پیونـد كنـاری واژه   اس  و سن تعلیل اين كار با يو حُ    

های رسانگی را گرچـه محسـوس امـا بسـیار ضـخیم انتخـاب       گیرد. اما بیدل اليهصورت می

 كند:می

 مگیر دامن انديشه دگر بیدل 

 (.9/939: 9999)بیدل، كه دس  باده كشان، وقف گردن میناس                                  

گويی و ل  نکه اين همـه نـییرهدر مقايسة اشعار نیما با اشعار بیدل يو نکتة قابل تأمّ     

ه اسـ . حصـار تنـگ    اسلوب معادله در اشعار بیدل، نتیجة يو تجربة عامیانه يا حکم  عامّ

ضـروری  گشـايی در اغــلب اشــعار نیــما     رود. اما رمزبازار فراتر نمیمعنی از زبان كوچه و 
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ها ات، در میانهزيرا اكثر اشعار وی حاصل تصاويری رمزی اس  كه به تدريج در كلیّ ،اس 

 شوند.ل میها و نمادها سیاسی ـ ا تماعی مبدّبه تمثیل و شعرهای  زاد،

سـ  چرخیـدن/ اگـر از دسـ  كـار      افزامدام اش كار رنـج  به شب  ويخته مرغ شباويز/

چرخد،/ و شب، سنگین و اش هر چه میچرخد/ به چشمشب، در اين تاريو  ا مطرود می

های خاموش ايستاده/كه پاهای زنان و كودكان بـا  اش رنگ/ و  اده لوده برده از نگاهخون

 (.141: 9999)نیما،  ن گريزانند

توانـد سـخن بگويـد.    پردود نمی ةاين زمان س  كه  ز به ابهام درنیما نیز روشنفکری     

ابهام در شعر بیدل به سبب استفادة  مفرط از استعاره و تشبیه و مجاز و اغراق هاسـ  كـه بـا    

نوعی سورئالیسم فکری، خواننـده را بـه پیچیـدن بـه معناهـای دوم و سـوم كـه گـاهی قابـل          

 انگیزد. بیدل در غزلی گفته:  دسترسی هم به  سانی نیس  بر می

 امكینهاز خیال  وحش  اندوز دل بی

 (.1/9131: 9999)دهلوی، امعکس را سی ب داند خانة  يینه                                       

)خیال معشوق( به هـوای سـی ب    )اطاق دل( با چسباندن عکس در مصرع دوم، يینه     

واننـده، راه مبهمـی را نشـان    ها به سبب ايجاز در وصـول معنـی بـه خ   گردد. واسطهويران می

 :دهند. مث ًمی

 ام)همان(.ام،پارينهواری وَرَق گرداندهتا مژه ی اس /خواندن تقويم خیالم حیرت احکام

و  تقـويم خیـال  ، حیـرت احکـام  هـای  ها، تركیـب ای واژهدر مصرع اول، چینش مجاوره

و گويا نیس . يـا ابهـام   ابهام نحوی در درياف  معنا ايجاد كرده  خواندن حیرت احکام خیال

 در بی  زير:

 لة ادرا  خاكستر ك ه افتاده اس شع

 (.191)همان: نیس  غیر از بال قمری پنبة مینای سرو                                                

  بیدل را به سادگی بگشايد و زبان وحشی بسیار طبیعی اس  كه زبان نیما، مارپیچ ذهنیّ

مـرور طبیعـ  و يـو ديـد      ،ديـد نیمـا  ر قدرت تصويرگری خود بروز دهد. كوهستانی را د

 بیـان حـس   و انـدازی يکسـان  امـا چشـم   اس ، دامپرسیونیستی يعنی تركیبی از لحیات متعدّ
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افسـانه فاصـله    ةتدريج كه از منیومبه به همین سبب  ، دارد.گويدها را میپذيری كه نگفتنی

بـه دنبـال    ،ات خشن  امعـه با درونی ساختن واقعیّ ثیر مکاتب قرن نوزدهمأتح  ت ،گیردمی

 فتـه از طبیعـ   رهای سمبولیو در عین حـال برگ تصاوير زنده و زمینی شروع به  فرينندگی

به نوع انتقال  بیدلنو بودن شعر نیما نسب  به نو بودن شعر (. 11: 9999)ر. ،روزبه، كندمی

زاعی علـی رغـم ملمـوس و محسـوس     زبان فلسفی و انت شعر بیدل،مفاهیم اس  كه هنوز در 

ها  اری اس ، اما در شعر نیما سبو زبان از فلسفی به روايـی و سـادگی و بـاز    پديده شدنِ

تـوان در لحـن و   می  يابدكه اين تغییر ناگهانی رادر محور عمودی و نه خطی دگرديسی می

سـم نیمـايی     بـه مدرنی نّسـ ی هنجارهای گونـاگون در گـذر از   رها و به كارگیانتخاب واژه

گاهی يو واژه كه قـرار اسـ  بـه تـازگی در     (. اما 31: 9939)ر. ،علی پور ، كردمشاهده

  های گونـاگون تـاريخی   دی را از قومیّهای متعدّمونناسطوره شود، سر شعرهای  زاد نیما

ـ أسـازد و همـین نیـاز بـه ت    پذيری شعر را دشوار مـی ويلأكه ت ،دهدبه دس  می ژرف در ل مّ

 سازد. اشعار نیما را با ابهام روبرو می ،ساخ  معنا

اند/ وز دل محراب های به  ا مانده گريزانكز شکاف تیرگی در تمام طول شب  ری/ 

دمد خونی كز عروق مرده بگشايد / میوين خبر چون مرده / شود خاموشقنديل فسرده می

افسـا نهفتـه در    هـان  و به ره  بستن هـولی اسـ  بیهـوده / و  ن    های ناتوان ناتواناندر عرق

 (.010 :9999)نیما، فسون خود

 سنجش تصاویر بیدل دهلوی  با تصویر اشعار نیما                               

 تصاوير در اشعار  بیدل                                                             تصاوير در اشعار نیما               

 .بسامد كمتر مفاهیم انتزاعی نیما نسب  به بیدل-9(   949: 9931فتوحی،«)مفاهیم انتزاعی بسامد باالی»-9

 كمتر بودن ابهام اشعار نیما به نسب  بیدل.  -1(    01: 9993كاظمی،«)بسامد باالی  ابهام در اشعار»-1

  .سیاسی و ا تماعیفراوانی مفاهیم و تصاوير -9ظهور كمتر تصاوير و مفاهیم سیاسی و ا تماعی        -9

 .به كارگیری تصاوير در  ه  تکمیل سخن -0(         99)همان: «تصاوير  ه  خلق تصاوير غريب»-0

 .عدم و ود تصوير در هر مصرع و بند اين اشعار-1اس .                   هر بی  از اشعار، قطعة عکسی مجزّ-1

 (941: 9999)طالبیان، «بسیار باالس ها ابهام واژه»-1      ها با ارتباطات پنهان  نان بیشتر اس .تناسب واژه-1
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 نتیجه گیری -3

ـ            تـوان  هـای شاعــران طـرز تـازه، مـی     ه بـه نـوگرايی  در حوزة صور خیالِ بیـدل بـا تو ّ

شماری را مشاهده كرد. اين فراهنجارها، سبب ايجاد معنای بیگانـه در زبـان   های بینو وری

ته سازی در بیان اين شاعران را در پی داشـ . نیمـا يوشـیج نیـز در     شاعران گرديد كه بر س

هـای خـود، تغییـرات زيـادی در صـور خیـال اشـعارش وارد كـرد كـه تناسـبات و           نوگرايی

های بیدل داش . پس از سنجش ايـن دو  نگریها و  زئیبینیهای فراوانی با باريوشباه 

ل ال اوّؤدر مـورد سـ  -9مقاله بايـد گفـ :    االت ابتدايــیؤسبو با يکديگر، در پاسخ به ســ

ل نشان داد كـه بـا تو ـه بـه اِشـرافی كـه نیمـا و         نکه مقايسة بیدل و سبو نیما از زاوية تخیّ

)كه البته اين نکته ناگزير برای هر سـبو   پیروان او بر بیدل و ظرايف اشعار  ن دوره داشتند

ر خیـال و تصـاوير شـاعران طـرز     باشد(، بی تأثیر از صـو نسب  به سبو های پیش از  ن می

گیری تصاوير  نـان بـه   های بیدل و نحوة به كارها و باريو بینیتازه نبوده و از نکته پردازی

  بخشـی بـه تصـاوير    دور نبوده اس . نیما در استفاده از تشبیهات، استعارات، كنايات، عینیّـ 

گیـری از  افی، بهـره )در  ه  نزديو كردن زبان شعر به زبان گفتاری( تركیبات اضـ  ذهنی

هـای بسـیار نزديکـی بـا     صفات، به كار بردن عبارات فعلی در معنای مجـازی و ... هماننـدی  

شاعران طرز تازه داشته اس . گويندگان و پیروان نیما نیز متمايـل بـه اسـتخدام صـور خیـال      

اب هـای سـهر  توان در سـروده گردند كه اين گونه اشعار را میحتی از نوع  پیچیدة بیدل می

در پاسخ به سوال دوم نیـز  نکـه در پايـان هـر      -1كرد. د حقوقی و ... مشاهدهسپهری، محمّ

ـ    ل مبحث بررسی شده، موارد تشابه و تمايز اين دو سبو به صورت نمودار و بـه طـور مفصّ

ای كه مورد بررسی قرار گرف   نکه، اس . اما نکتة بر سته، در هر چهار حوزه ورده شده

ل ايجازی كه شاعر در بی  با  ن روبروس ، در اين اشعار فشردگی، تـزاحم،  در بیدل به دلی

پیچیدگی و ابهام بیشتری نسب  به سبو نیمايی ديده می شـود. از سـوی ديگـر داليـل ايـن      

 پیچیدگی نیز در دو سبو كام  با يکديگر متفاوت اس . 
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 هاب( مقاله

. 114ةشـمار  .تهـران  .یهـان فرهنگـی  ك«.نگاه استعاری بیـدل » .(9993) .درضااكرمی،محمّ .9

 .01 -91صص

نامـة نقـد ادبـی.    هشپـژو «. تی نیمـا نقد ب غـی اشـعار سـنّ   (. »9919) حسن.دحائری، محمّ .1

 . 93-941دانشگاه تهران. دورة اول. شمارة دوم. پايیز و زمستان. صص

فصلنامة علوم ا تماعی «. مقايسة صور خیال در شعر بیدل و نیما(. »9999) طالبیان، يحیی. .9

 . 19-949. صص90وانسانی دانشگاه شیراز. دورة هفدهم. شمارة دوم. پیاپی 

فصـلنامة مطالعـات    «.قند پارسی در ديار هند(. »9919) راهلل.عمیدات، امامی،عبداالمیر،نص .0

-919:صـص 9919سال ششـم. شـمارة بیسـتم.پايیز    شبه قارة دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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