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 چکيده
ها و وقایع پیرامون او عاطفی شاعر با پدیده هايتصاویر شعري، حاصل پیوند تجربه

است. به بیان دیگر، احساسات و همچنین مفاهیمی که شاعر در صدد انتقال آنها به 
شود و شاعر به مخاطب است، ناگزیر در کالبدي از جنس واژگان و عبارات مطرح می

ناخته ی شترین ویژگی کالم ادبمثابه یک هنرمند، با ورود عنصر تخیّل، که برجسته
تواند نماید. بدیهی است که این اثر فاخر میشود؛ آن را چونان تابلو نقّاشی عرضه میمی

با انبوهی از صناعات بالغی، رنگی از تکلّف و تصنّع بگیرد و یا با عباراتی ساده و عاري 
هاي ادبی بیان شود. بی شک تصویري که در عینیت بخشیدن به مضامین درونی از آرایه
ی شاعر موفّق تر است، نسبت به تصویري که مانند یک عکس، به محاکات دقیق و حسّ

دنیاي اطراف شاعر پرداخته و قادر نیست احساس و گاه مفاهیم انتزاعی شاعر را بیان 
و  انگیز شاعر در زبانتر خواهد بود. بنابراین از یک سو میزان تصرّف خیالنماید، هنري

ي زدایی و از سوي دیگر شیوهگریزي و آشناییکردن آن از رهگذر هنجاربرجسته
 ي شاعر، در زیباییچیدمان کلمات در بیت و میزان نزدیکی مضامین شعري با تجربه

تصویر اهمیّت زیادي دارد. این تصاویر بنابر شرایط گوناگون از قبیل: سبک فردي و 
است. در شعر  ايتاریخی شاعر، مخاطبان، محتوا و نوع ادبی اثر، داراي ساختار ویژه

ها و بر مبناي احساس فردي شاعر مطرح غنایی، مضامین عاشقانه با پوششی از آرایه
یر اي با تعریف تصوي ادبی، ساختار تصاویر شعري به طور ویژهشود. در این گونهمی

هاي تصاویر شعري و در زبان ادبی قرابت دارد. این پژوهش کوشیده است ویژگی
ي عاشقانه تحلیل شود. این آثار ایی، با نگاهی به پنج منظومهجایگاه آنها در شعر غن
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گان تخّيل، واژواژگان کليدی: تصویر شعری، شعر غنایی، خسرو و شيرین، بالغت، 
 شعری، موسيقی، عاطفه.

  
 مقدمه .1

ي تصویر از دیرباز در میان علماي بالغت مطرح بوده است و نخستین کسی که آن واژه
اش به کار برده، جرجانی است. تصویرگري در نظر منتقدان غربی، را در مفهوم اصطالحی

ن تریکلمه در رایجمعادل ایماژ به معنی بدل، کپی، عکس، سایه، شکل و ...است. این 
 این تعریف هم در بالغت سنّتی«. هرگونه تصرّف خیالی در زبان»کاربرد، عبارت است از: 

 ي تصاویريهاي در هم تنیدهو هم در نقد ادبی جدید پذیرفته شده است. اشعار، مجموعه
امل ي بیان بخشیده است. این تصاویر شها جامهاست که شاعر بنابر تجربیات خویش بدان

 «گونه بیان برجسته و مشخّص است؛ اگر چه از انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد.هر
ي تصویر به کوشد تا به وسیله( به دیگر سخن، شاعر می16: 1390)شفیعی کدکنی،

ي خویش یاري رساند؛ بنابراین از تمام امکانات زبانی اعم از مخاطب در درک تجربه
یر گیرد تا کالمی تأثیرگذار و برجسته بیافریند. تصوهره میزدایی بهنجارگریزي و آشنایی

اي؛ یعنی آنچه از تصویر در شعر رمانتیک، ارزش درونی دارد نه ارزش جنبی و حاشیه
( 152: 1385رود تأثیر و احساسی است که همراه آن است. )رک. فتوحی، انتظار می

رف براي انتقال عواطف شگ بنابراین شعر غنایی با رویکردي احساسی، تصاویر را پلی
ترین انسانی ساخته است و این پل در کسوت بالغی و بدیعی باید زیباترین و منسجم

گذار ایجاد نماید و تنها در این صورت است که حالت را در جهت بیان مفهوم تأثیر
، شود. در این نوع شعررسالت اصلی این نوع ادبی در پیوند با زبان و بالغت حاصل می

ي حسی شاعر را به عهده دارد. به طور هاي زبان، کار انتقال تجربهبالغی و زیبایی عناصر
نظامی و نظایر آن، نام خسرو، شیرین و فرهاد بیش از  خسرو و شیرینمثال: در داستان 

رین یابد. براي نمونه شیکه به صراحت ذکر شود در قالب تشبیهات و استعارات نمود میآن
ند: ماه، قند، آهو، پري، ماهی، آب خضر، درّ یتیم، زهره و امثال آنها با عناوین مختلف مان

که در انتقال مفهوم داستانی و روایی مؤّثر باشد، شود که هر کدام، بیش از آنتوصیف می
شود. از نظر شاعران آفرین بوده و ناقل بطن احساسی و عاطفی اثر محسوب میزیبایی

 (100: 1983تأثیرگذاري در مخاطب. )رک. الیافی،  ي شعر عبارت است ازرمانتیک وظیفه
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قانه هاي عاشهاي تصاویر در منظومهاین پژوهش قصد دارد به تحلیل و بررسی ویژگی
ي بپردازد تا بدین وسیله مختّصات زبان غنایی تبیین گردد. براي این کار، پنج منظومه

هاي تاریخی متفاوت و با مضامین شبیه به هم گزینش و تصاویر شعري عاشقانه از دوره
ین شیرنظامی،  خسرو و شیرینها عبارت است از: ین منظومهدر آنها بررسی شده است. ا

وحشی بافقی و  فرهاد و شیرینهاتفی،  خسرو و شیرینخسرو دهلوي، امیر و خسرو
 شهاب ترشیزي.  خسرو و شیرین

در ابتدا تعریفی اجمالی از تصویر و شعر غنایی ارائه شده و سپس پیوند تصاویر این 
ؤثّر در آن نشان داده شده است. در این میان نگاهی نیز ي عوامل منوع ادبی با مجموعه

هاي تصاویر غنایی با انواع دیگر شعر همانند شعر عرفانی شده و مختصّات به مشابهت
 هر کدام بیان گردیده است.

ارد، هاي محتوایی آن وجود دي شعر غنایی و ویژگیناگفته نماند، منابع مختلفی درباره
ي شعري پرداخته شده است. بدین گونه بانی و تصویري ایناما به ندرت به خصایص ز

منظور کوشش شده تا چگونگی پیوند عواملی که در آفرینش انواع شعر دخالت دارد 
 ... با شعر غنایی و تصاویر آن بررسی گردد. تخّیل، بالغت، موسیقی، واژگان و همانند

 العملاست. عاطفه، عکسهاي ادبیات و شعر، تخیّل و ابراز عواطف یکی از ویژگی
ها در برابر احساسات و ادراکات است. پس در تمام افراد یکسان نیست. غریزي انسان

ي تجلّی آن ي ذهنی در همگان، نحوه( با وجود اشتراک این قوه54: 1383)رک. ثروتیان، 
اس ي احسآورد. به دیگر سخن، طرز بیان با نحوهدرقالب آثار، انواع ادبی را به وجود می

نجایی شود. از آکند و همین امر سبب پدید آمدن آثار گوناگون ادبی میو تفکّر تغییر می
کند تا با کمک واژگان و امکانات ترین مجال را براي شاعر فراهم میگسترده که تصاویر،

زبانی، اندیشه و عواطف خود را به دیگران منتقل کند؛ شناخت ساختار و جایگاه آنها در 
شک میزان نزدیکی زبان شاعر با آنچه با ذهن راهگشا است. بیشناخت آثار و زبان آنها 

 بخشی تصاویر خلق شدهاثرست، بر میزان و احساس خویش در طبیعت تجربه کرده ا
تأثیرگذار است. به بیان دیگر، معانی و مفاهیم شعر، توأم با عاطفه و تخیّل شاعرانه و در 

شود و کشف این تصاویر، ما را به عوالم درونی کالبدي آراسته به مخاطب عرضه می
 شود.می انگیز او رهنموني خیالهاکشاند و به جهان مینوي و تجربهشاعر می

 گردد:خیال با معنی به سه نوع محدود میصوري کلی، رابطهطوربه
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الف( معنی، از پیش در ذهن گوینده معلوم و مشخص است و این معنی ناشی از برخورد 
وي  ي منطقی یا برخورد علمیعاطفی شاعر با موضوع بیان نیست؛ بلکه ناشی از اندیشه

ز و در اصل ا شوداست که از زبان او بازگو میبا یک موضوع است و یا در اصل معنایی 
 توانند بیان شوند.گونه مفاهیم، ساده و عاري از تصویر نیز میآنِ دیگري است. این

گیرد. در اینجا ب( معنی، به دنبال برخورد عاطفی شاعر با موضوع در ذهن شکل می
رده شاعر تجربه ک همان طور که -هدف، تنها انتقال معنا نیست بلکه قصد انتقال احساس

رانگیختن ي تأثیر و بدر میان است. پس تصویر در این حال گذشته از تزیین، وظیفه -است
 احساس خواننده را نیز به عهده دارد.

جا ن آن به آسانی ممکن نیست. در اینج( معنی، با تصویر پیوند ذاتی دارد و جدا کرد
اي اثیري است که تنها در قالب همعنی از پیش در ذهن گوینده مشخّص نیست؛ بلکه ماد

 پورنامداریان،رک. صورتی که همراه آن در ذهن شکفته است، قابل احساس است. )
 ( 30و 29: 1375

ي شعري، احساس گونهگیرد. در اینبر این اساس شعر غنایی، در گروه دوم قرار می
ار اولویت قر ي عاطفی خویش درک کرده است، درو انتقال آن چه شاعر غنایی با تجربه

گونه متون عالوه بر این که به ابیات، رنگی عرفانی و ها در اینرد. براي مثال: مناجاتدا
بخشد، با توجه به سیر داستان و عللی که سبب پریشانی قهرمان شده و او را توحیدي می

هنگی اي آثار همبه راز و نیاز با معبود کشانیده، به طور کامل با محتواي غنایی و عاشقانه
خسرو و امیر هاي شاعرانی همچون نظامی،ترین موقعیتدارد. بدیهی است یکی از مهم

ي جالب در این ها است. نکته... براي طرح مسائل حکمی و توحیدي، همین مناجات
خسرو و هاي هاي عاشقانه در داستانها و حتی واگویهزمینه این است که این مناجات

ي وي سروده شده است؛ به طوري و در بیان عواطف زنانه، اغلب از زبان شیرین شیرین
ن ها باشد، چنیي زبان زنانه در این داستانتواند نشان دهندهکه یکی از مضامینی که می

ده ي دریا شهاتفی، شیرین که در فراق خسرو روانه ابیاتی است. به طور مثال: در اثر
 کند:شود و چنین نجوا میاست، گرفتار گرداب می

 رخ جفا کیشــت کاي چــبه زاري گف
 ن چه داري؟ـــک بر مــم اي فلــندان

 ت؟ن چیســاي تقصیر مبه خونم تشنه
 ی بریديـــت سلطانــرا از تخـــم

 ر عاجزان بیداد از این بیشــن بـــمک 
 ر دم محنتی بر من گماري؟ـــه هـــک

 تدبیر من چیست؟ ايردهـــم کـــزبون
 يی کشیدـي کشتهـــه روي تختـــب
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 رداب گردم کس نگرددـز گـــه جـــب
 

 ن در آب غیر از خس نگرددـــه مـــب
 (36: 1977)هاتفی،                      

ه خواننده، ي انتقال این احساس بي فوق باید تأکید کرد که وظیفهالبته در تکمیل نظریه
یع ادبی، حاصل از کاربرد صنا مستقل از تزیین کالم نیست؛ بلکه آرایش شعر و گاه تکّلف

که همانا  ترین هدف خویشگیرد تا به اصلیچونان ابزاري در اختیار شاعر قرار می
پنداري مخاطب و همراهی او با اثر است، صورت پذیرد. بنابراین تصویرآفرینی و همزاد

 کند.تزیین کالم غنایی، نقش مهمی در درک مخاطب از آثار ایفا می
ف شخصی شاعر است نی اصطالحی آن، تراوش احساسات و عواطعر غنایی به معش

رین است و گاه تنها ق ،هاي واقعیپنداري با طبیعت پیرامون و پدیدهکه گاه با همزاد
به دیگر سخن، شعر غنایی، ماده ساده و محدودي دارد  .ترجمان ذهنیت و درون اوست

ي شعر در آید. ه گونهکه عبارت است از هر گونه احساس شادي یا غم یا خشمی که ب
نود. شیابد و نداهاي درونی خویش را میدر چنین اشعاري، فرد خویشتن خویش را باز می

در این نوع ادبی همواره عواطف شخصی و تأثّرات و ( 15و  5-4: 1386)رک. حاکمی،
از وصف آنچه در جهان مطرح است و آالم و یا لذّات و مسرّات یک فرد و یک روح 

بلکه شاعر آنچه را که مطلوب اوست به چشم دل  ؛رودنمی ، سخنعی استواقعی و طبی
ي ( تمایل و عالقه84: 1382رزمجو،  .)رک .کندبیند و به زبان عواطف بیان میمی

شعر عاشقانه و از سوي دیگر به شنیدن عشق و از سویی به  ،صارعمخاطبان در طول ا
انه هاي عاشقغنایی را منوط به خلق منظومهي شعر ترین حوزهوسیع ،ها و حکایاتداستان

عاشقانه بارزترین شکل تجلّی اشعار غنایی است  -هاي رواییمنظومه کرده است. بنابراین
تاریخ این نوع ادبی را تشکیل داده است. البته گفتنی است که ي هکه قسمت عمد

شتر چنانکه بی نیست؛ های فارسی اغلب حاصل تخیّل آزاد آفرینشگر آنیهاي غنامنظومه
ه هایی که مسبوق بداستان. در این گونه ها از منابع مختلف الهام یافته استاین منظومه

مجال شاعر در سخن پردازي و ساختن شاخ و  ،یا خیالی است و هاي تاریخیزمینه
 (140 و 139 :1388زرین کوب،  .)رک. هاي مناسب براي قصّه محدود استبرگ

 غنایی با عوامل چندي ارتباط دارد. از جمله: باید گفت ساختار تصاویر
 

 غنایی و تخّيل پيوند تصاویر .2
اعر ش شد که شعر غنایی ترجمان احساسات شخصی و آالم و لذّات باطنی اشارهپیشتر 

صی حاصل برداشت شخ ،است. ترسیم این حاالت حتی اگر شکل روایی نیز داشته باشد
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پنداري با ه به نوعی مخاطب را نیز در همزادشاعر از تصاویر خلق شده در ذهن اوست ک
ی ها و به طور کلهاي طبیعت، انسانسازد. بنابراین پدیدهآن مضامین با خویش همراه می

کند گونه که هست جلوه میاه بنابر مقتضیات متن قصّه، همانجهان واقعی در نظر شاعر گ
از نوع غنایی و عاشقانه،  و گاه با چاشنی تخیّل و به همراه مضامین انتزاعی برخاسته

خواهد اي که خود میي تخیل و به گونهي واقعی طبیعت را کنار زده و آن را با پیرایهچهره
ه به طوري ک ،دنشومی ها نیز دست خوش تغییرنماید. در این صورت انسانترسیم می

س پ یی که درهاشوند و برخی نمودار انساني شاعر میها، تجسّم چهرهبرخی شخصیت
به دیگر سخن، تجربیات مدّنظر شاعر هستند.  افرادشان، یادآور نقاب تاریخی و واقعی

ي شاعر، گاه بخشی از واقعیت زندگی او است؛ مانند شیرین که شاه بانو و زن عاشقانه
 ي همسر و معشوق وي به نام آفاق:آرمانی نظامی است و تجسم چهره

 ن افسانه شرط است اشک راندنـدر ای
 م آن که آن کم زندگانیـــه حکـــب

 ون بت قبچاق من بودــرو چــسبک
 

 دنر شیرین فشانــخ بــــی تلـــگالب 
 د روز جوانیـــاد شــو گل بر بـــچ

 ن بودـود کآفاق مـــان افتاد خــــگم
 (430: 1386)نظامی،                  

یال آیا بی نیروي خ»شود: می ناپذیر آفرینش شعر محسوبنیروي تخّیل جزء جدایی
؟ این پرسشی است که هر سرودتوان شعري و بی تصرّف خیالی در مفاهیم هستی، می

 ! زیرا اگر ازکس اندک آشنایی با جوهر شعر داشته باشد، در پاسخ آن خواهد گفت: نه
سخنی ساده و عادي که از ي خیالی آن را بگیریم، جز انگیزي جنبههر شعر مؤثّر و دل

از  (5: 1390)شفیعی کدکنی، « .ماندکس قابل شنیدن است، چیزي باقی نمیهمهزبان 
باید در مخاطب ایجاد شده و در  همیشهسوي دیگر زیبایی و تلذّد حاصل از شعر که 

ذهن او تأثیرگذار باشد، به مدد نیروي تخیّل شاعر در رنگین جلوه دادن مضامین نمود 
عین  ،اند و معتقدند شهودشهود غنایی تعبیر کرده ور کلی بهیابد. برخی هنر را به طمی

ست ها نیست بلکه عنصري اصفت ذاتی اشیاء و پدیده ،زیبایی ایندرک زیبایی است و 
( بنابراین 6: 1344کروچه،  .)رک .کندها آن را کشف میدر درون بیننده که در پدیده

ط قیق آن از طبیعت مربوتوان گفت درک زیبایی و لّذت از یک اثر هنري به محاکات دمی
 کندیشناسانه به اثر نیز آن را زیبا مبلکه گاه تصرّفات و تحمیل عناصر زیبایی ،شودنمی

گونه کاربرد از هر»در تعریف تصویر آمده است:  .داردتري بر مخاطب و تأثیر عمیق
، زي صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجامجازي زبان که شامل همه
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یزي، آمکنایه، تمثیل، نماد، اغراق، مبالغه، تلمیح، اسطوره، اسناد مجازي، تشخیص، حس
 (45 و 44 :1385 )فتوحی ،« .شودپارادوکس و ... می

سرایی از انواعی است که خیلی زود در شعر فارسی مدّ نظر قرار گرفت. علّت داستان
و تأثیر آن در ادب فارسی بوده  هاي عاشقانه در ادبیات پهلوياساسی آن، وجود داستان

ها و ي رودکی و برخی دیگر از شاعران قرن چهارم، ابیاتی از مثنوياست. در اشعار پراکنده
ي دهنکه از سویی در بردار ( چنین آثاري22: 1386شود. )رک. حاکمی،ها یافته میمنظومه

است، حاصل هاي تاریخی مضامین عاشقانه و عاطفی و از سوي دیگر روایت داستان
بازخورد تخیّل و واقعیت و یا همجواري تصاویر مجازي و واقعی است. بنابراین فرایند 

پس ها و سي تاریخی و واقعی وقوع داستانگونه آثار، نخست بر زمینهتصویرسازي در این
ومی پذیرد. عنصر سبه کمک ابزار و عوامل گوناگون در بازآفرینی تخیّل نویسنده انجام می

سزایی داشته و به مدد آن ترسیم دنیاي انتزاعی و آرمانی شاعر ه این گونه آثار نقش بکه در 
ود. شهاي اشعار غنایی محسوب میشود، عاطفه و احساس است که از ویژگیبهتر فراهم می

یعنی تجسّم حاالت روحی و عاطفی  ،تصویر یعنی تزریق روح انسانی در اشیاء رعاطفه د»
یش، سوز و اشتیاق و عشق و نفرت در اشیاء و اجزاء تصویر. در این مانند دلهره، غم، تشو
 (54: 1385 فتوحی،« ).گوییم شیء خیالی با شیء طبیعی متفاوت استصورت است که می

ي داستانی خویش، نه تنها به شود شاعر غنایی در منظومهاین احساس و عاطفه سبب می
دو سویه  بلکه پیوندي ،ارتباط برقرار کند پرداخته و با آنها هاکشف زوایاي مکنون شخصیت

با طبیعت و اشیاء نیز حاصل کند و هر جزء از آنها را در قالب تصاویر شاعرانه ریخته و از 
یم هاتفی، ترس بخشد. مثالً در ابیات زیر ازب عاطفی بدانهایا این رهگذر روح فلسفی و 

گونگی در پیشبرد حوادث و چ، تزیین کالم و تقویت بعد توصیفی عالوه بري طبیعت چهره
 .کندها نیز نقش مهمی ایفا میهاي شخصیتها و واکنشکنش

ي ي شکار خسرو پرویز با کنیزان آمده است. در ادامهاین ابیات در توصیف صحنه
ابد. بدیهی یشود و ابیاتی به وصف آن اختصاص میوي صید می به دستشبدیز  ،داستان

سزایی نیز هآفرینی تأثیر ندارد، بلکه نقش بآرایش کالم و زیبایییات تنها در است این اب
 :کندها و فضاي حاکم بر نوع غنایی ایفا میدر تلطیف فضاي داستان و قرابت شخصیت
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 یرجواي صید نخـدش روزي هـــش
 ل بهارانــــّرم و فصـــواي خـــه

 ه زرديــاب دي بــــه آفتــــنشست
 رــــي تزهـــه سبـــه رستـز زیر ژال

 ا گرفتهـج رـــه عرعــــان اللــــمی
 وروزـــل نــــدال فصـــشده از اعت

 

 ن غزاالن افکند تیرـا مشکیـــب هـــک 
 رد ره ز بارانــــر گــــده ابـــنشان

 شه الجورديــاغ از بنفـــده بـــش
 ز بیضه طوطی برزند سرــان کـــچن
 هان پاي در حّنا گرفتـــو خوبـــچ

 ر افروز...ــی خاطـــار گیتوــدر و دی
 (22: 1977)هاتفی،                    

مدن آن آن غنایی در کنار دیگر عوامل پدیدعاطفه و احساس در تبیین زبا بنابراین عنصر  
حائز اهمیت است. فرایند تصویرسازي غنایی در ذهن شاعر و سپس تأثیر شگرف آن بر 

 کند:میمخاطب چنین مراحلی را طی 

 
 
 
 
   
 
 

تصاویر شعري به ویژه شعر غنایی محسوب  ناپذیرجداییاحساس و عاطفه جزء 
هاي عاشقانه و تأثیر آن در ساختار اما تخیّل در پردازش تصاویر غنایی در منظومه .شودمی

ها به مدد عوامل چندي ي داستانتوصیفات و گفتگوهاي متناسب با مضمون عاشقانه
 پذیرد:صورت می

 

 آفرینی )بالغت(ابزارهای زیبایی .1. 2
فارسی  شعر خیال دري بالغت، ساختار صوردهندهتشکیل ي مهمسه شاخه بیان و بدیعمعانی، 

ه شد، یشتر اشارپگونه که کردن اشعار دارد. همانو تأثیر بسیاري در مخّیل کندمی را تدوین 
کالم،  يشناسانهمعیارهاي جمال با توجه به همچنیناثر ادبی با رویکرد عاطفی و احساسی و 

  ،و مصادیق واژگان آن کندهاي زبان به نحو متفاوتی استفاده میاز نشانه

ورود مضامین 
 داستانی و توصیفات 

 به ذهن شاعر

پردازش 
 تصویر

 تخیّل

عاطفه و 

 احساس

ابزارهای زیبایی آفرینی و 

 تکلّف شعری )بالغت(

 واژگان غنایی

 موسیقی غنایی

خروج تصویر 

متناسب با  غنایی

 مضمون داستان
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ش از کالم ادبی بی ،. بنابراینرودبه شمار میچیزهایی فراتر از معانی قاموسی و قراردادي 
لی مقصود اص» .ذهن مخاطب است درهر چیز درصدد تأثیرگذاري بیشتر معانی و مفاهیم 

تفهیم معانی مختلف و تقریر حاالت متفاوت است و در صورتی آن را کالم و  ،از سخن
گویند که مقصود خود را به پرداز میسنج و سخنو گوینده را ادیب سخن سخن ادبی

بهترین وجه بفهماند و در روح شنونده مؤثّر باشد، چندان که موجب انقباض یا انبساط 
او را برانگیزد، تا حالتی را که منظور اوست از غم و شادي و مهر و کین او گردد و خاطر 

جویی و خشم و عتاب و عفو و اغماض و امثال آن و رحم و عطوفت و انتقام و کینه
( فصاحت و بالغت کالم در به کارگیري 4: 1384)همایی، « .معانی، در وي ایجاد کند

شرط  و شودرگذاري سخن ادبی محسوب میترین عامل زیبایی و تأثیمهم ،معانی و بیان
 . کردن کالم استفصیح و بلیغ ادا ،آراییسخن اصلی

بنابراین ورود . کندها در جهان زندگی میانسان تمامبدیهی است که شاعر نیز مانند 
اما خروج تصاویر و صورخیال  ،مواد تصاویر از جهان به ذهن شاعر و دیگران مشابه است

ها، یترین ویژگیکی از مهمدر شعر غنایی،  پذیرد.شاعر به نحو متفاوتی صورت می از ذهن
 ؛ترین موضع نسبت به واقعیت جهان پیرامون استکاربرد واژگان و تصاویر در نزدیک

هاي طبیعت و مضامین انتزاعی تصّرف شاعر در پدیده ،بدین معنا که در این نوع ادبی
 ،ه و عواطف جمعی بشر است. به بیان دیگر در شعر غناییشناسانمحدود به قلمرو زیبایی

فهوم، درک م شود که تنها با تعلّلی خوشایند دراي توصیف میواژگان و تصاویر به گونه
ي چندانی با هم ندارد و اگر مخاطب را با خود همراه کند. در این اشعار لفظ و معنا فاصله

ه کار ب باشد و در قالب مجاز، استعاره و کنایهه تهم به کار رف وضعیاي در معناي غیر واژه
؛ تپذیر اسرود، یافتن مقصود گوینده و شاعر با کوشش ذهنی مخاطب به سهولت امکان

 هاي غنایی دارد:مانند ابیات توصیفی که نقش زیادي در منظومه
  ر دلیر استـل آهو به دل شیــه شکـب

 
 تــی اســـنخوانم دخترش درّ یتیم

 
 هــان سرشتــی از جــطلعتی ــبهشت

 

 تر اســـه شیـــرا کــد آهویش زیــنگیرن 
 (268: 1362)امیرخسرو دهلوي،            
 اه نیمی استـــاش از مرهـــم زهـــنگوی

 (29: 1977)هاتفی،                            
 هــــان فرشتــــري جـــه در پــــنهفت

 (524: 1342)وحشی بافقی،                  

 روشن است که معناي قاموسی و نیز جایگاه حقیقی واژگان در این ابیات با آنچه مراد 
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اما در اشعار  شاعر است قرابت دارد و وجوه تشابه و عالقه در آنها قابل درک است.
 ؛عرفانی ثقل معنا و بُعد ماورایی آن باعث شده الفاظ گنجایش آن معنا را نداشته باشد

یابد اي از مفاهیم گوناگون میهاله معنایی اصطالحی با ،گونه اشعارلفظ در اینبنابراین 
که درک و دریافت آن نیازمند کوشش بیشتر ذهن است. در اشعار حماسی نیز، مفاهیم 

ي نمادپردازهاي یک ملّت است؛ بنابراین اي حامل افکار، عالیق، قرایح و اندیشهورهاسط
در شعر غنایی که عنصر اصلی آن عواطف  سزایی دارد.هسازي در این اشعار سهم بنشانه و

ست، جمالت و واژگان از محسوسات سرچشمه ا هاو احساسات مشترک بین انسان
دبی و شگردهاي علم معانی، تنها در جهت تزیین متن بنابراین انواع صنایع ا ؛گیردمی

رک دمعقوالت باید به محسوسات مانند شود تا ناگزیر  در این گونه متون، .کاربرد دارد
انه شناسره و امثال آنها تنها رسالت جمالتر گردد. در این اشعار تشبیه، استعاآسان آنها

صورت معکوس نسبت به شعر غنایی و ندارد، بلکه تا حدّ زیادي در انتقال مفاهیم به 
الغت گذاري صنایع ادبی و عناصر ب. بنابراین سیر معنابخشی و تأثیرکندعرفانی عمل می

 در دو نوع ادبی غنایی و عرفانی چنین است:
 زیبایی آفرینی و تزیین کالم                                              

 محسوس کردن معقوالت و تسهیل درک مضامین ماورایی               خیال در شعر عرفانیصور
 بسط کالم و اطناب مفید در آشکار شدن وجوه پنهان اثر                                             

 
 زیبایی آفرینی و تزیین کالم                                          

 به دلیل وفور استفاده از صنایعتکلّف شعري        غنایی  خیال در شعرصور
 ایجاز کالم در جهت استفاده بیشتر از صنایع و انتقال محسوسات         

از کل تشبیهات  %13/16 غزلیات شمسبراي نمونه، بسامد تشبیهات عقلی به حسی در 
 %04/3نظامی  خسرو و شیرین( در حالی که در 1392گیرد. )رک. روحانی،را در بر می

از مجموع تشبیهات، عقلی به حسی است. این موضوع از سویی به فراوانی معقوالت در 
گونه ترین اهداف تشبیه در اینیانگر یکی از مهمگردد و از سوي دیگر باثر عرفانی باز می

 آثار است. مثل تشبیه عقل به قرابه و طعن به آتش در این ابیات:
 هستچو جامش دید این عقلم چو قرابه شد اشک

 
 شـــو آتـــاي همچــــهده طعنــــشنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اپایان ببخشید آن شکستش رهاي بیدرستی
 (810: ب1، ج1363)مولوي،             

                                                                                           اــهاري زان کمانـــر کــــده تیـــرسی
                                              (                                                                                                                            1250)همان: ب                         
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چیز تکلّف در پی دارد و این پیچیدگی بر اما در آثار غنایی، وفور صنایع بیش از هر 
 خالف شعر عرفانی به مضامین ماورایی اشاره ندارد. براي مثال:

 ل نارسته شمشادــرد گـــوزش گــهن
 ق در عقاب استـــر یغلــوزش پــهن
 

 ن سرو او چون سوسن آزادــز سوس 
 ر در آب است             ــرگ نیلوفــوزش بــهن

 (699: 1386)نظامی،                   
خیال در شعر عرفانی، اغلب در جهت شرح و همچنین ساختار تصاویر به مدد صور 

ر موالنا و یا د مثنويهاي مختلف بسط مضامین متعالی است؛ همان گونه که در داستان
شود. در این قبیل آثار تمثیل و تشبیهات گسترده، کاربرد عطار مشاهده می الطیرمنطقکل 

در شعر غنایی عناصر بالغت بیش از همه در تزیین کالم و به  زیادي دارد. در حالی که
وتاهی یجاز و کدر ایجاد تکلّف و دشواري لفظی ابیات مؤثّر است. ا ،دلیل بسامد بسیار
به دلیل  شود که البتهسبب استفاده ازهمین عناصر دیده می گونه آثار بهمفاهیم نیز در این

ب به مرات شعردرک و دریافت آنها نسبت به دیگر انواع  ،تعلّق به قلمرو محسوسات
به بیان دیگر در ابیات غنایی، مضامین متعدّد در محور عمودي،  پذیرد.تر صورت میسریع

 نایی، بسامد تشبیهات مفصّل از تشبیهاتدر اشعار غبراي نمونه:  با ایجاز آورده شده است.
مجمل و بلیغ به مراتب کمتر است و همین موضوع، ایجاز بیشتر کالم را در این آثار نشان 

هاي بررسی شده، بسامد کاربرد بیت ابتدایی هر کدام از منظومه 500دهد. مثالً در می
 انواع تشبیه برحسب درصد، چنین است:

 شعرا           
 تشبیهات

امیرخسرو  ظامین
 دهلوي

وحشی  هاتفی
 بافقی

شهاب 
 ترشیزي

 89/29 4/16 41/15 37/25 91/28 مفصّل
 54/8 82/18 33/18 68/12 26/16 مؤکّد

 45/12 23/8 5/7 64/21 46/17 مجمل
 11/49 47/56 75/58 29/40 34/37 بلیغ

ر است. تاز سوي دیگر ابیات غنایی به محور جانشینی کالم و قطب استعاري نزدیک
رسد که خود این صنایع هم نسبت به هم به لحاظ ایجاز مراتبی دارند و به نظر می»

( بنابراین توضیحات، اغلب ابیات 192: 1390)شمیسا، « استعاره، اوج ایجاز هنري باشد.
 غنایی داراي ایجاز است.
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ا راز دیگر مواضع کاربرد ایجاز در ابیات، تلمیح است. چنانکه شمس قیس رازي آن 
اي نامیده است. در این صورت نیز معانی بسیار در الفاظ کم و تنها با اشاره« ایجاز تلمیح»

ات هاي غنایی، ابیدر منظومه شود.به شخصیت و یا داستان معروف به خواننده منتقل می
 شود. مانند:بسیاري مشتمل بر تلمیحات دیده می

 چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد
 

 ت اندر کام من دوشـــیخی رــــزالل
 

 ا آب حیاتیمـــت مــــر اســاگر خض
 
 درت کوه قافیـه نـــد بـــر باشـــمگ
 

 شـاه چـــون داستــــان مـــاه شنیــد

 زادـی پریـــا جمعـــان وار بـــسلیم 
 (80: 1386)نظامی،                     

 ي حیوان فراموشردم چشمهـــه کـک
 (289: 1362لوي، )امیرخسرو ده    
 د ما فراتیم ــــاس باشـــر الیــــو گ

 (60: 1977)هاتفی،                     
 د مطافیــرغ را باشــــز او سیمــــک

 (542: 1342)وحشی بافقی،           
 دـاه شنیـــام چـــود نـــی بــیوسف

 (63: 1389)شهاب ترشیزي،          
 حقیقت»اي دارد، آرایش سخن که در ادب غنایی جایگاه ویژهابزار ترین یکی از مهم

بیان حقایق روانی و اخالقی و علمی یکی از عوامل » است.« حقیقت نگاري»یا « يمانند
( شعر 137: 1ج، 1382)فرشیدورد،  «.زیبایی و تأثیرسخن است، زیرا دروغ اثري ندارد

بیان  ي مخاطب زود باورتر است؛ بهحقایق نفسانی و عاطفی، برا غنایی به دلیل اشتمال بر
ي همه در دسترس است. بنابراین دیگر مضامین غنایی و به ویژه مفاهیم عاشقانه برا

هاي ها با شخصیتکس در مواجهه با اشعار عاشقانه، خویشتن را با شاعر و در منظومههر
تلذّد ناشی از پرداختن به مسائلی را که بر همگان  ،کند و همین موضوعه میراداستان هم

وان ت. براي نمونه میسازددو چندان می ،روشن بوده و از طرفی مورد عالقه آنان نیز هست
 هاي عاشق از معشوق زمینی اشاره کرد:ها و گالیهبه بیقراري

 الک شیر مردانــی دارم هـــغم
 ي تنگت این کورهـــدارم طاقـن

 
 

 م چون نشاطم چیر گردانــغن ــبری 
 خالصی ده مرا چون لعل از این سنگ

 (294: 1386)نظامی،                   
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 ت اهلل چون کنم چونـبه زاري گف
 ربانیـــي نامههـــدم آشفتــــش

 ری بهــرا آزرد بــــی مــز پیکان
 

 ت از خانه بیرونــه رفنـــدل دیوا 
 یــانـــــالي ناگهــــار بــــگرفت

 ران داده اش زهرـی هجـــه از تلخـک
 (63: 1977)هاتفی،                   

 ه تلخی کامشــن بـــعشق شیری
 ر نیلی فامــروز و شب چون سپه

 
 

 ح تا شامشـردي ز صبــــور کـــش 
 ی آرامـــــــــم او نداشتــــــاز غ

 (164: 1389)شهاب ترشیزي،        
یابی و میزان دغدغه حقیقت ،هاي غنایی مانند هر داستان دیگرمنظومهاز طرف دیگر در  

نظران ادبیات را بر آن داشته تا بر مبناي عیت همواره وجود داشته و صاحبانعکاس واق
تعریف روشنی از این عنصر داستانی ارائه دهند:  ،ارسطو و حکماي اسالمی اصولی منطقی

هاي اثري وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت کیفیتی که در اعمال و شخصیت»
ي ( این موضوع نیز از جهت زمینه119: 1364)میرصادقی، « .آوردرا در نظر خواننده فراهم می

نگاري در حقیقت ،بنابراین توضیحات ست.شایان توجه ا ،هاي عاشقانهمنظومهاغلب تاریخی 
ي زمینه. 1: شایان توجه استدر جایگاه یکی از فنون آرایش کالم از دو جهت ، شعر عاشقانه

اشتمال این اشعار بر احساسات و عواطف جمعی بشر. البته باید توجه  .2ها تاریخی منظومه
حقیقی و مجازي و یا  واژگانکه در سطح الفاظ مدّنظر نیست. چنان کرد حقیقت در این جا

ور به طمرز متغّیر حقیقت و مجاز در کاربرد خاص از صنایع ادبی بحث دیگري است که 
مقصود از . شودي شعر غنایی مربوط میشناسانههاي جمالمستقیم به تکلّف و جنبه

نگاري در این بخش، میزان انطباق رویدادها و عناصر مختلف داستان عاشقانه و حقیقت
 چنین موضوعات انتزاعی مطرح در ادب غنایی با واقعیت جهان پیرامون است.هم
 
 واژگان غنایی .2. 2

 که در مخیّل کردن تصاویر نیز نقش به سزایی دارد،ترین عامل در تشخّص نوع ادبی مهم
وي ي الفاظی است که باید از سکنندهمحتواي شعر، تعیین واژگان کاربردي در ابیات است.
ي نیما یوشیج، شاعر است که باید رفتار کلمه، تربیت و شاعر گزینش شود و به گفته

( واژگان شاعر در ابتدا باید با محتواي 74: 1351رک. یوشیج، )طبیعت آن را بشناسد. 
بی ي نوع خاص ادشعر هماهنگ باشد. لحن، مضمون و موضوع شعر، به وجود آورنده

رود. شعر، رستاخیز کلمات است؛ یعنی آنچه شعر هاي شاعر به شمار میو محّرک اندیشه
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گمان شعر، گرفتن واژگان است. بیکند طرز خاص به کاراز هم جدا میو غیر شعر را 
بیرون زبان قابل تصوّر نیست و هر چه هست مربوط به تغییراتی است که در زبان روي 

نفسه اصالت ندارند و تنها از ( پس کلمات فی7: 1385، دهد. )رک. شفیعی کدکنیمی
رسند. ي گفتار به بلوغ معنایی میرهگذر ترکیب با واژگان دیگر و قرار گرفتن در زنجیره

کند و بدان محتاج است، بار حسّی الزم اي رو میشاعر واقعی کسی است که به هر واژه
( این موضوع در حالی 44: 1378ور، پرا بدهد و آن را وارد مدار شعر کند. )رک. علی

ي است که تأثیرگذاري و انتقال پیام خاص که متناسب با نوع ادبی اثر باشد بر عهده
ي رستاخیز واژگان، گزینش و از لحاظ زیبایی واژگان دیگري است که نه تنها در مرحله

ز نی ي جاري در شعرو استحکام به محک گزارده شده است، بلکه با محتوا و اندیشه
جاست که نوع ادبی خاص، ضرورتی را براي بت ندارد و نامأنوس نیست. از اینغرا

کند. از جمله اصطالحات حماسی و رزمی در شعر کاربرد بسیاري لغات ایجاب می
ها و آثار فردوسی مثل: رزم، نبرد، اسب، تیغ، ژوبین و یا حضور تعبیرات عاشقانه در غزل

 ( 123: 1، ج1382ورد،ق، دلبر، سوز و گداز. )رک. فرشیدبزمی مانند: عشق، عاشق، معشو
از لحاظ علم زبانشناسی نیز باید گفت نقش اصلی زبان به عنوان یکی از اصول نظام 
ارتباطی، به همان میزان که با پیام و محتوا سروکار دارد، به ابزار تولید این معنا نیز 

ن، نظیر کارکرد ارجاعی، عاطفی، پردازد و از همین جا است که کارکردهاي خاص زبامی
 کم ياهواژه میان از واژه یک ي انتخاببراي نمونه شیوه آید.ادبی، ترغیبی و ... پدید می

 حورم روي بر آنها نشینیهم چگونگی و جانشینی محور روي بر یکدیگر معادل بیش و
 سوق زبان ادبی نقش سمت به ارتباطی نقش از را زبان یک جمالت تواندمی نشینی،هم

هنجارگریزي و انتخاب کلمات و ترکیبات زیبا به همان  (40: 1373 رک. صفوي،) .دهد
عامل اي زنده و پویا خوش بنشیند، در تي کلی زبان به عنوان پدیدهمیزان که باید در پیکره

با هدفی که شعر و نثر ادبی در انگیختگی احساسات و عاطفه در کارکرد عاطفی زبان با 
 ها، به شعر هویتو است نیز باید درست و سنجیده عمل کند. زیرا همین انتخابربهآن رو

ها در ساختار جمالت است دهد و از  سوي دیگر هماهنگی بین مفردات و جایگاه آنمی
 شودنمی حاصلها واژه معنی جمع از جمله معنی»تواند مضمون متن را نمایش دهد. که می

بنابراین روح کالم در  (69: 1379 وزیرنیا،« )کند.می تعیین را واژه معنی جمله، غالباً بلکه
شود. جرجانی هرچند منکر تأثیر ي کلمات حاصل میي به هم پیوستهنهایت از مجموعه

داند و آن را ي اول زیبایی را امر ذاتی کلمه نمیموسیقایی واژگان نیست ولی در وهله
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داند. به نظر او اساس موسیقی مفردات حو میي آرایش کالم بر اساس قانون نمنوط به شیوه
به خودي خود کاربردي در زیباشناسی ندارد؛ مگر این که آرایش کلمه در جمله بر اساس 
استحکام معنوي ونحوي، این موسیقی لفظی را آشکار سازد. نظریات وي از بسیاري جهات 

 ( 408 :1386)رک. مشرف،  هاي ساختارگرایان مشابهت دارد. با دیدگاه
  ي عنایت است:هاي عاشقانه از دو جهت شایستهمنظومه در تحلیل واژگان

هاي طورکلی در منظومهکلمات به -ميزان اثربخشی واژگان در مخيّل کردن شعر غناییالف( 
 د که عبارت است از:نغنایی این پژوهش چند رسالت را به عهده دار

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ها و بدیهی است قسمت اعظم واژگانی که در توصیف حاالت و عواطف شخصیت
اغلب در ساختار صور خیال و به  ،شودها دیده میداستان نیز وصف زمان و مکان وقوع

همین  و رفته است کاري استعارات، تشبیهات و کنایات به دهندهعنوان عناصر تشکیل
 مانند: .رودبه شمار میموضوع ابزاري براي مخیّل کردن اشعار 

 ان پر امیدـا جـــت بـــان رفـــخرام
 

 ن را سایه شد در پیش خورشیدــزمی 
 (271: 1362)امیرخسرو دهلوي،     
 

بسامد 

واژگان 

 داستانپیشبرد حوادث  -1

 توصیفات غنایی در -2

 قالب عناصر صور خیال

 موضوعات انتزاعی  -3

 متناسب با نوع غنایی

ها نام شخصیت

 زمان

 مکان

 ها شخصیت

 

 زمان

 

 مکان

 

 حاالت روحی و عاطفی آنها متناسب با نوع غنایی

 اعضای بدن و چهره

 شب

 سپیده دم

 فصل بهار

 قصر

 طبیعت شکارگاه 

  مجالس بزم

 عشق؛ چگونگی وقوع عشق و حاالت عاشق

 غم ، انتظار ، مناجاتهجران؛ 

 وصال؛ شادی، گالیه
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 ارــر بهــــان ابـــس بســـز دو نرگ
 
 
 

 ر گلزارـه بـــاران ژالــــت بـــریخ 
 (76: 1389)شهاب ترشیزي،           
ي منظومه زیرا در هر؛ از دنیاي ذهنی شاعر استخراج شده است ،ین دسته از واژگانا 

فضاي واقعی که داستان در آن جریان دارد و فضاي ذهنی  :داستانی دو فضا وجود دارد
 .)رک. کندشود و آن را به شکل هنري بیان میتحمیل می واقعیشاعر که بر فضاي 

ها در کاربرد ي داستان( روشن است به همان میزان که محتواي عاشقانه64: 1383پارساپور، 
واقعی داستان استخراج شده است واژگان غنایی در مقام مشبه و مستعارله، که از فضاي 

هاي آماري بسامد رود، در بررسیهاي زبان غنایی به شمار میدخالت دارد و از ویژگی
 کند. چنین واژگانی در ساختار مشبه به و مستعارمنه نیز به مضمون غنایی آثار کمک می

خش ی که در ببا توجه به نکات -هاتأثير واژگان در القای حسّ و فضای غنایی منظومهب(  
هاي غنایی از دنیاي واقعی و پیشین ذکر شد، عناصري که در ساختار صورخیال منظومه

در به وجود آمدن فضاي متناسب با نوع ادبی تأثیر  شود،یا ذهنی شاعر استخراج می
ذهنی  از دنیاي واقعی و ي دو دسته از الفاظپیوند و تعامل منطقی و شایسته بسیاري دارد.

ه در زیرا آنچ .شودمنجر می او ي دید غنایینه تنها به انسجام اشعار، بلکه به زاویه شاعر،
غنایی ساختن یک اثر اهمیت دارد فضاي ذهنی شاعر است و این که تا چه حد توانسته 
است حس غنایی موجود در ذهن و احساس خود را بر پیکر داستان بپوشاند و در حقیقت 

 (65همان:  .)رک. خواهد بکشاندمی داستان را به عالمی که خود
واژگان کاربردي در ابیات که تنها در پیشبرد حوادث داستان و یا توصیفات  بنابراین
نیز در القاي  رودبه شمار نمیي صورخیال دهندهشود و از مواد تشکیلمی ساده دیده

وق، اشق، معششوق، عشق، ع :ر است. به طور مثال واژگان انتزاعی نظیرفضاي غنایی مؤثّ
چنین نام اعضاي چهره و بدن، حیوانات غنایی، گیاهان و همو طلب، هجران، وصال 

دسته  این وجود آمدن زبان غنایی تأثیر شگرفی دارد.و اشرافی در به بزمیها، واژگان گل
ف شده و شود که سیر داستان متوقّ ها دیده میهایی از منظومهاز واژگان گاه در بخشی

 توان گفت بسیاري از اینهنرنمایی و شرح عشق و متعلّقات آن است و می شاعر سرگرم
هرچند در محیط داستان و متناسب با  ؛الفاظ از جهان تجربی شاعر اقتباس شده است

واژه با بسامد قابل توجه و  بیت از هر اثر، هفت گروه 500از بررسی  ها نباشد.شخصیت
 ي غنایی به دست آمده است:مایهدرون
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 موسيقی غنایی .3. 2
و تعامل اصوات و واژگان  موسیقی است. هماهنگی ،از دیگر عوامل ایجاد تخییل در شعر

به  از مصادیق موسیقی شعر ،در ابیات، عنصر تکرار، صنایع لفظی بدیع و وزن بیرونی
ي نتایج آنها در انواع مختلف هاي هر کدام و مقایسهو تحلیل اجزا و ویژگی رودشمار می
ی از یک ،لتخیّ .تواند فصل ممیز هر نوع ادبی با دیگر انواع را مشخص نمایدادبی، می

شدن آن ي ذهن در همگان است و عوامل مختلف در رستاخیز و بالفعلهنیروهاي بالقوّ
ریان ي دیگر نیز قابل بررسی است. سبا موسیقی از جنبه تأثیر دارد. این موضوع در رابطه

است که هر فرد با شنیدن اصواتی  یموسیقی در کائنات و نظام موسیقایی جهان از عوامل
آورد و بدیهی است هر شاعري که بهتر بتواند این ها را به یاد میموزون در این جهان آن

م موسیقی کالم را بهتر تفسیر کرده ، نظانشان دهدخویش  ررا در اشعا هماهنگینظم و 
طوالنی  ران سابقهاست. توجه به این نکته و تبیین نظام موسیقایی جهان در میان متفکّ

الصفا، سریان موسیقی در کائنات و یا به تعبیر بهتر بگویم تبیین نظام اخوان»دارد. 
ین قلمرو اند و در اموسیقایی جهان را بهتر از هر کس در آثار خویش منعکس کرده

پهناور، بسیار طبیعی است که نظام موسیقایی کالم و شعر نیز به عنوان بخشی از کل جهان 
 (33و  332: 1385)شفیعی کدکنی، « .تفسیر شود

ی به ران، تلذّد ناشی از موسیقبنابراین با توجه به عقاید مطرح شده در میان علما و متفکّ  
 رین بشر در گوش و ذهن اوست:یاسات دویژه موسیقی کالم به سبب متبادر شدن احس

 شعرا                              
 گروه واژگان

 نظامی
امیرخسرو 

 دهلوي
 هاتفی

وحشی 
 بافقی

شهاب 
 ترشیزي

 83 48 76 59 59 عناصر بزم
 80 8 38 30 47 آسمان و واژگان مربوط به آن

 29 8 17 4 27 توصیفات معشوق
 81 39 90 24 82 هاگیاهان و گل

 21 31 34 18 23 حیوانات
 54 9 39 20 43 زیورها

 70 86 34 30 34 عشق و واژگان مربوط به آن
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 که خلقاست این هاي چرخبانگ گردش
 تــار بهشـــد کآثـــان گوینــــمؤمن

 مـــایبوده مـــلزاي عاــه اجــا همـم
 

 ور و به حلقـبه طنـــدش بــسراینمی 
 تـــر آواز زشــد هـــز گردانیـــنغ

 ایمها بشنودهنـــت آن لحــدر بهش
 (671: 4، ج1357، موالنا)          

از سوي دیگر بُعد تخییلی موسیقی، به دلیل تأثیر روانی ناخودآگاهی است که در 
ترین چیزهایی است که در الحان به ها مهماین خصوصیات نغمه»کند. شنونده ایجاد می

ر هم آوو گاه لذّت اندي قولقرینه ،ي انفعاالتافاده انگیزي وزیرا در خیال .آنها نیاز است
مقصود  ي معنیشوند و بیشتر این خصوصیات چون به تنهایی و بدون قولی که افادهمی

ی مانند آنچه در برخ .کنندرساند ابالغ میها قرین شوند، پیامی را که قول میکند با نغمه
حالی دیگر در  ت که شنونده را از حالی بهالحان مسموع از بعضی سازها معهود اس

طبق  ر( بدیهی است چگونگی و میزان این اثربخشی ب558: 1375)فارابی، « .آوردمی
 ف باید رعایت کند. بدین ترتیب موسیقیشرایط و ضوابط خاصی است که شاعر یا مصنّ

 هاییها و نغمهلحن چنیندقیق عمل کند. هم ،ي مقصودتواند در افادهبدون کالم نیز می
وح که ر« هامناسب خوانی»مانند ؛ ر استانتقال معانی مؤثّکه با اشعاري غیرمستقیم در 

هاي انفعالی پیشین و یا تأثیري تازه، مایه ور ساخته و به مناسبت خواننده را با وجود زمینه
د در مرگ شبدیز که بآید. از جمله نواي باري ارتجالی به اجرا در میحال و زمان به گونه

پرویز درماندند تا آن  دادن خبر مرگ شبدیز به خسروناگهان بیمار شد و مرد. همگان در 
که اشک از  را ساخت و چنان مناسب خواند و نواخت« راه شبدیز»ي باربد نغمهکه اه گ

 (190: 1381البرز،  .پرویز فروچکید و پرسید مگر شبدیز مرده است؟ )رک ي خسرودیده
ه به پیوند رود کبه شمار می یوجه تخییلی موسیقی و شعر از عوامل ،بنابراین توضیحات  

 این دو در طول تاریخ هنر منجر شده است. 
تواند یاد آور مجالس بزم و شادي و یا غم و سوگواري که مینیز موسیقی غنایی 

چنان که چکاچک شمشیر و آواي طبل ؛ شودمیهاي غنایی شنیده از اشعار منظومه ،باشد
مانند  رسد.حماسی به گوش میو کوس و صداي پاي اسبان در ضمن موسیقی شعر 

 در این ابیات:« س»آرایی تداعی مجلس بزم به مدد واج
 ملک سرمست و ساقی باده در دست

 
 شد شست در شستنواي چنگ می 

 (98: 1386)نظامی،                 
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به همین دلیل در  .توان گفت صداي این صامت، یادآور رقص و دست زدن استمی  
 شود:وصف مجالس بزم بیشتر دیده می

 ازه کردندــن را تـــان سخـــسخنگوی
 

 یــپرستی و میــــاع و عاشقــــسم
 چو این هر سه به مستی جز یکی نیست

 
 تـــی راســــاب کامرانـــکردم اسب

 

 دــــد آوازه کردنــــا را بلنـــــــهثنا 
 (283: 1362دهلوي، )امیرخسرو          
 د این سه چیز از بهر مستیــب شـــسب
 درآمیزي شکی نیست ا میـــی ار بـــم

            (284)همان:                                 
 کم و کاست د سرگذشت بیـــم شــخت

                         (128: 1389)شهاب ترشیزي،             

 غنایی با تصاویراحساس و عاطفه پيوند  .2
قال نیازمند بعد زیباشناختی است تا انت ،شعر غنایی مانند دیگر انواع شعر به عنوان یک هنر

ي منطقی فراتر از عقل و تر و بر پایهسریع ،مفاهیم شاعر مانند هنرمند به مخاطب
ده گرفته ش اشی در نظرشعر همچون نقّ ،مکاتب تماممثالً در  ؛وجدانیات صورت پذیرد

توصیف  در باشد.از قدرت توصیف، القاء و بازنمایی تصویري برخوردار  تواندو می است
 :توان به حداقل مالک بسنده کرد و آنو تحلیل عوامل زیباشناختی یک اثر هنري می

داشته  دیق گوناگونیاتواند مصاشتراک لذّت حاصل از زیبایی در همگان است که البته می
 (98: 1390یمنز، ژ .)رک باشد.

ي کند که حاصل آن تأثیر بر احساس و عاطفهاي عمل میزبان چونان وسیله ،در شعر
هنري بان زبه بیان دیگر، مخاطب و انتقال معانی از لونی دیگر و به طور غیرمستقیم است. 

 ،در این صورت بالغت کند.فی میعی از نقوش است که افکار و اشیایی را معرّداراي تجمّ
 ي بالغت و انتقال افکارهاي هنري به وسیلهبدین معنی که ساخته ؛هدف و مقصود است

 (154: 1336اللو،  .)رک. و احساسات در مخاطب تأثیر دارد
به هاي زیباشناسی یک اثر هنري بنابراین ذوق و احساس مخاطب از جمله مالک

با یک اثر هنري و تأثیر ، انفعاالت روحی فرد در مواجهه سخن . به دیگررودمی شمار
. شودمحسوب میترین تجلّی زیباشناختی مهم ،ي آنمنفی حاصل از مشاهدهیا مثبت و 

ي مهم این است که این ذوق و احساس از سویی بین افراد مختلف متفاوت بوده و نکته
توان گفت بخشی از این عواطف و از سوي دیگر می رود وبه شمار میفردي و شخصی 



 (38پياپی) 1397 زمستان، 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــ  20

 

تواند به وجوهی مشترک ن میاکتسابی است و در طول تاریخ و فرهنگ و تمدّها ذوق
 ،عر غناییهاي منحصر به فرد شپیشتر ذکر شد که یکی از ویژگی. تبدیل شود هاانسان  بین

شخصی شاعر و کوشش او در جهت همراه کردن مخاطب با بی غلیان احساس و عاطفه
فت این احساس و عاطفه که بر اساس موازین جا باید گنیروي درونی است. در این این

و  ي مشترکات روحیدر ادب غنایی بر پایه ،شودزیباشناختی شعر و بالغت حاصل می
عشق، شادي، غم، نفرت، دردها و آالم و  :گیرد؛ احساساتی نظیراحساسی افراد شکل می

 هايها و شاديتي لذّکنندهاشعاري که بازگو ،ها. بنابراین از لحاظ محتواییامثال این
بودن و  ياندیشههاي برخاسته از دست نیافتن به آرزوها و رنج حاصل از شاعر و بدبینی

از جمله موضوعات شعر غنایی  ،دست نیافتن به آزادي و دنیاي آرمانی و مطلوب باشد
ذکر شده، پردازش تصویر در ذهن شاعر  مطالببنابر  (85: 1382رزمجو،  .)رک. است

اس بر اس ،هاي غناییاحساس و عاطفه به دادهنیز ل و ریق عوامل ایجاد تخیّغنایی با تز
 .شودمی انجاممحتواي اثبات شده در این نوع ادبی 

 

 حاصل سخن. 3
 تبیین تصویر شعر غنایی، منوط به شناخت پیوند آن با دو عامل مهم است:      

 رود و درکالم ادبی به شمار میهاي شاعرانه، عنصر مهم شعر و پردازيخیال -تخّیلالف( 
ند، کهاي عاشقانه که نمایی از وقایع تاریخی را به همراه مفاهیم مجازي ترسیم میمنظومه

 ،تخّیل .شودتصاویر شعري با تزریق عنصر تخّیل سبب لّذت خواننده در مواجهه با اثر می
تار توصیفات و هاي عاشقانه و تأثیر آن در ساخدر پردازش تصاویر غنایی در منظومه
 ذیرد:پبه مدد عوامل چندي صورت می ،هاي داستانگفتگوهاي متناسب با مضمون عاشقانه

 هاي ادبی نیست و یک تصویربا وجودي که تصاویر شعري همیشه آکنده از آرایه -بالغت. 1
تواند با ذکر چند صفت ساده نیز خلق شود؛ اما شگردهاي علم معانی، بیان و بدیع زیبا می

ف تصرّ در شعر غنایی،  ادر است روند تأثیرگذاري اشعار را در ذهن مخاطب تسهیل نماید.ق
شناسانه و عواطف ن انتزاعی محدود به قلمرو زیباییهاي طبیعت و مضامیشاعر در پدیده

شود ف میاي توصیواژگان و تصاویر به گونهاین نوع ادبی،  جمعی بشر است. به بیان دیگر در
 همراه کند. ي شاعر توأم با عواطف و احساسات شخصی اواندیشه که مخاطب را با

معنایی خاص این نوع ادبی و بسامد کلماتی که در شعر عاشقانه با بار  -واژگان غنایی. 2
 شوند، به طور مستقیم در مخیّل نمودن تصاویر و نیز القاي حس و ایجادزیاد مطرح می

 ها دخیل هستند.فضاي غنایی منظومه
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 رود وموسیقی نیز از عوامل ایجاد تخییل در مخاطب به شمار می -موسيقی غنایی. 3
و تعامل اصوات و واژگان در ابیات، عنصر تکرار، صنایع لفظی بدیع و وزن  هماهنگی

سریان موسیقی در کائنات و نظام موسیقایی  .شودمحسوب می آناز مصادیق  ،بیرونی
ها را به یاد آن ،دن اصواتی موزون در این جهاناست که هر فرد با شنی یجهان از عوامل

 ،نشان دهدخویش  ررا در اشعا هماهنگیآورد و هر شاعري که بهتر بتواند این نظم و می
 نظام موسیقی کالم را بهتر تفسیر کرده است.

ترین تجّلی مهم ،روحی فرد در مواجهه با یک اثر هنري تأّثرات -احساس و عاطفهب( 
این ذوق و احساس از سویی بین افراد مختلف متفاوت البته رود. به شمار می آن زیباشناختی

توان گفت بخشی از این از سوي دیگر می و شودو فردي و شخصی محسوب می است
تواند به وجوهی ن میها اکتسابی است و در طول تاریخ و فرهنگ و تمدّ عواطف و ذوق

عاطفه که بر اساس موازین زیباشناختی  این احساس و .تبدیل شود هاانسان مشترک بین
ي مشترکات روحی و احساسی افراد در ادب غنایی بر پایه ،شودمی شعر و بالغت حاصل

 .هاعشق، شادي، غم، نفرت، دردها و آالم و امثال این :گیرد؛ احساساتی نظیرشکل می
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 .العرببالکتا اّتحاد دمشق: الحدیث.العربی الشهرفی الفنیه تطّور الصوره .(1983) نعیم. الیافی،

 احمد اشرافی، تهران: شقایق.. تصحیح امیردیوان(. 1362)محمود.خسرو دهلوي، خسروبنامیر

 . تهران: دانشگاه تهران.مقایسه زبان حماسی و غنایی(. 1383پارساپور، زهرا. )

 . تهران: علمی و فرهنگی.هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان(. 1375پورنامداریان، تقی. )

 .امیرکبیر تهران: .خیال آفرینش در بیان فن .(1383) بهروز. ثروتیان،

 . تهران: دانشگاه تهران.تحقیق درباره ادبیات غنایی ایران(. 1386حاکمی، اسماعیل. )

 .مشهد فردوسی دانشگاه مشهد: .فارسی زبان در آن آثار و ادبی انواع .(1382) حسین. رزمجو،

ی شناسسبک «.ساختارهاي تشبیه در غزلیات شمس بررسی(. »1392روحانی، مسعود. )
 .283-263، صص 21 يشماره، نظم و نثر فارسی

 تهران: علمی. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب.(. 1388کوب، عبدالحسین. )زرّین
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 محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی. ي. ترجمهزیباشناسی چیست(. 1390ژیمنز، مارک. )

 . تهران: آگه.موسیقی شعر(. 1385شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 .آگه تهران: .صورخیال در شعر فارسی .(1390)ــــــــــــــــــــــــ ـ

 .میترا تهران: .معانی و بیان .(1390)شمیسا، سیروس. 

 يرایفرحناز اسفند حی. تصحنیریش و خسرو(. 1389. )خان عبداهلل رزایم ،يزیترش شهاب
 واحد دهاقان. یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناسانیپا ،ینیآقاحس نیو حس

 .تهران: چشمه ،1 ج ادبیات. به زبانشناسی از .(1373) کورش. صفوي،

 .فردوس: تهران امروز. شعر زبان ساختار .(1378) مصطفی. پور، علی

. ترجمه و تحقیق ابوالفضل بافنده موسیقی کبیر فارابی(. 1375فارابی، ابونصر محمد. )
 اسالم دوست، تهران: پارت.

 . تهران: سخن.بالغت تصویر(. 1385فتوحی، محمود. )

 .امیرکبیر تهران: ،2و 1ج .ادبی نقد و ادبیات درباره .(1382) خسرو. شیدورد،فر

. ترجمه فؤاد روحانی، تهران: بنگاه ترجمه و شناسیکلیات زیبا(. 1344کروچه، بندتو. )
 نشر کتاب.

  علینقی وزیري، تهران: دانشگاه تهران. ي. ترجمهزیباشناسی تحلیلی(. 1336اللو، شارل. )

 علوم پژوهشنامه «.جرجانی بالغت يهنظری در ساختار و نظم(. »1386) مریم. مشرف،
 .416-403، صص 54 شماره  ،انسانی

، حواشی م درویش، مقّدمه 4ج. مثنوي معنوي(. 1357موالنا، جالل الدین بلخی. )
 الزمان فروزانفر، تهران: علمی.بدیع

الزمان یع، تصحیح بد2و1ج  کلیات شمس تبریزي.(. 1363) ـــــــــــــــــــــــــ
 کبیر.فروزانفر، تهران: امیر

 . تهران: شفا.عناصر داستان(. 1364میرصادقی، جمال. )

 . به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.خسرو و شیرین(. 1386نظامی، الیاس ین یوسف. )

 . تهران: دنیا.هاهاي همسایهحرف(. 1351نیما یوشیج. )

 .تهران: جاویدان نفیسی، سعید مقّدمه با .دیوان کلیات .(1342) وحشی بافقی.

 .قطره تهران: .شناخت زبان .(1379) وزیرنیا، سیما.

 . به اهتمام سعداهلل اسداهلل یف، مسکو: دانش.شیرین و خسرو(. 1977هاتفی، عبداهلل. )

 . تهران: هما.فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1384الدین. )همایی، جالل


