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  Le linguiste دیلچی/ /ياأللسن املللی زبانشناس/ لنامۀ بینفص

  دکرت سیدجواد مرتضائی 
  ی شیرین صمصام  ١ت علمی دانشگاه فردوسی مشهدأ عضوهی

     ٢فردوسی مشهد  امللل دانشگاه تخصصی زبان و ادبیات فارسی واحد بین  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد طبس و دانشجوی دکرتی 

    دفرت ای�ن بیاوریم به آغاز فصل رسد درفروغ شعر خیال  صوررسی ر ب
  چکیده

صور خیال، بیان غیر مستقیم معنای پوشیده، در پس کل:ت است و شاعران برجسته، به ارزش تصویرپردازی 
کوشش در این مقاله،  .آثار فروغ از نظر صورخیال، بسیار غنی است .کالم آگاهند موقع و به اقتضای جا و به به شاعر، براساس عنارصی چون تشبیه، استعاره، Oاد، » دفرت ای�ن بیاوریم به آغاز فصل رسد « شده صورخیال در

با  مکنیه، از نوع تشخیص ۀار تشبیه، تشبیهاتی با مشبه انتزاعی، بسامد بیشرتی دارد. از انواع استعۀ در حوز                     آمیزی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.  و حس Oا متناقضکنایه، 
است. عنارص سازندۀ خیال او به لحاظ مستعارمنه، عمدتاً عنارص  استفاده شده ای مفاهیم متنوعی در سطح گسرتده

کار گرفته شده در اشعار او،  است. Oادهای به و بیان احساسات خود استفاده کرده تصاویر ئۀاز طبیعت، برای ارا های ملی و اساطیری و دین مذهب، بیش از همه، ینئ، آ  باشد. در بخش Oاد، طبیعت طبیعی، اشیاء و جانداران می
Oادگرائی گیری  عمدتاً Oادهای قراردادی و مرسوم است. کاربرد عنارص طبیعت در مقام Oاد، منجر به شکل

لحاظ وضوح و  و به عنه، فعلی لحاظ مکنی ها، به است. کنایه در آثار او شده "le symbolisme sociale"اجت:عی
                                      .  خفا از نوع ای: و رمز هستند

ها در حد متوسط قرار دارد. در مورد  است که تعداد آن ها به دو صورت بیانی و استعاری آمده Oا متناقض
ری به یک امر و گاهی یک حس ظاه اند آمیزی نیز، گاهی دو حس ظاهری به یکدیگر نسبت داده شده حس

                     . ذهنی که نوع اول بسامد بیشرتی دارد
                                  ، کنایه آمیزی ، حس ، Oاد ، تشبیه Oا ، متناقض ، استعاره : فروغ ها واژه کلید
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  بیان مسأله 
ای�ن بیاوریم «دفرت  راندیشۀ فروغ د و شعر نهفته در دستیابی به تصاویر اصلی این بحث، قلمرو  ،استعاره« صورت خیال معمول چهار عالوه بر که او خواننده مسجل شود بر است. تا صورت Oودار به این تصاویر ارائۀ بسامدی از و مشخص کردن ابیات مصور روش کار اوست. »به آغازفصل رسد

     است. بهره برده نیز "زیآمی حس" و "]ا متناقض"کالم چون  دیگر عنارص از »مجاز ،تشبیه ،کنایه
  مقدمه 
ای از  های تازه شک قوۀ خیال، محل تکوین خالقیت و عاo روح ناب است. شاعر توانا به کمک تخیل به افق بی

ترصف  های مبتنی بر واقعیت یاری آن، آدمی در تجربه یابد. تخیل، فعالیتی ذهنی است که به زبان اندیشه دست می
چه در واقعیت وجود دارد، ارائه  را به شکل ابداعی و تازه، در نظامی متفاوت با آنکند و تصویرهای ذهنی  می
روحی،  ۀویژ  ۀدهد که قدرت کالمش را تا حد بیان یک تجرب به شاعر یاری میتخیل  .) ۷ : ۱۳۸۱ی، ئ(عقدا  دهد می

 ،نظیری از }ام امکانات هzی علم بیان ی کمئفروغ از کسانی است که برای القای معانی و مقاصد خود با توانا   .)۱۸۸:   ۱۳۸۱ ، نامداریانآورد (پور  به دیگران از طریق زبان فراهم می افزایش دهد و امکان انتقال عواطف را،
ی و رکودی در اشعار ئگونه ایستا همین دلیل هیچ . به است های متفاوت تشبیه و استعاره، بهره جسته بویژه گونه

بلکه آن  .ای را برای خود دست و پا کند ، تشبیه و استعاره و قصد ندارد با دقت در اشیاشود. چرا که ا وی، دیده Oی
 .داند که این یک نیاز ناآگاهانه است برای مقابلۀ او با زوال کند. او خود می شیء، }ام ذهن او را تسخیر می

)، ۳۱۱: ۱۳۸۷،  (فروغ هی ظا`سیاکند:  های ناپیدای کالم تکیه می ) تصویرهایش بر ویژگی۲۰۳: ۱۳۷۲،  (جاللی
 کاغذی های درختان سایه) و ۳۱۳:(ه:ن زمینه مشکوک نورهای موقت)، ۳۲۰ (ه:ن، های شعمدانی غربت گل

سازد که  . چنان تصویری میشب، زمستاننشیند:  او با نگاه کنجکاوش همه چیز را به توصیف می                                                                                                                               ). ۳۲۰:(ه:ن
جامعه با            )۳۱۰-۳۰۱:(ه:ن شنونده با }ام وجود، آن را احساس کند. هم دلهرۀ شب را و هم رسمای زمستان را.

خفقان که با یک محور عمودی بسیار  شود: جهل مردم، ستمگری و }امی خوب و بدهایش به تصویر کشیده می
شود، سیر تکامل انسان  اگر چه تعدد موضوع مشاهده می» بعد از تو«اند. در شعر  مستحکم به هم مربوط شده

ای زیبا به هم بافته  اند، چون تار و پود جامه اش که از عشق به اسلحه و خیانت روی آورده به همراه جامعه ه نکات ذکر شده به صورت عینی با ارائه شاهد مثال برای خواننده ارائه شود تا در این مقاله سعی شد .است شده
                                         آید.  است به Oایش در هz اعالی تصویرسازی فروغ که در نقاب کل:ت پنهان شده

  تکرار 
چه در موسیقی وزن را  آن» فرای«ۀ گفت است. به در شعر معارص جایگزین ردیف و قافیه شعر کالسیک گردیده

هاست که این  آورد تکرار است. این صنعت، مثال حرکت خورشید و ستاره وجود می نقاشی انگاره را، به و در
ی ساختار و تبیین عاطفی و احساسی ئتکنیک در شعر معارص در خدمت زیبااست. اما این  تحریض و هشدار بوده ، کیدأ) در شعر سنتی هدف از تکرار ت۱۴۶:  ۱۳۹۰،  (روحانی .ری استـحرکت دورانی، ستون فقرات زندگی بش

            )   ۲۱۱: ۱۳۸۹،  است.(ناظمیان روح شاعر قرار گرفته
ش:رد که در ابتدا یا  های نحوی می داند و آن را یکی از سازه پور آن را محور اصلی شعر معارص می عمران

جا نشسته  معنوی به خاطر داشته باشیم تکرار وقتی از نظر ) به۱۸۶:  ۱۳۸۶(عمران پور،  گیرد. پایان سطر جای می
در شعر فروغ                                   ) ۵۰۱: ۱۳۵۴،  خواهد.(متحدین ی و ذوق رسشار میئباشد زیباست. هzی که بیرون شد از آن، توانا در سطوح مختلف » تکرار) «۵۲:  ۳۸۴ ، حقوقیاندام شعر فروغ است.( ۀیکی از مختصات اصلی و سازند» تکرار«
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ی ئی از بسامد باال ئآرا ی قابل اعتنا به نام واج ا در سطح واک به صورت آرایه است. تکرار، در شعر فروغ، Oود یافته
                          شود.  برخوردار است. تکرار هجا، واژه، بویژه جمله هم، در شعر او دیده می

  در شعر فروغکارکرد تکرار 
ش:رد و از آن  ایجاد وحدت بین شاعر و مخاطب :وقتی خواننده خود را در آفرینش شعر شاعر رشیک می

این اتحاد و ه:هنگی بیشرت  ، آید ت جمله در میأ به هی ) وقتی تکرار،۵۱۷: ۳۵۴(متحدین،  برد. حظی، خاص می
در سطور مختلف شعر » آید کسی می«ارت عب» کس نیست کسی که مثل هیچ«عنوان مثال در شعر  شود به می

).گاه برای ۳۳۱: ۱۳۷۸،  تواند حضور این عبارت را حدس بزند.(فروغ سادگی می است و خواننده به تکرار شده
گاه، شاعر قصد جا انداخ� و توضیح مطلبی برای خواننده  جوید. توضیح و تفسیر مضمون شعر از آن سود می

 ،»ای�ن بیاوریم به آغاز فصل رسد«آید: در شعر   به این هدف دست می» عبارت« یا» واژه«دارد که با تکرار یک 
          )۳۰۷:آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود.(فروغ  های اقاقی شدم/ خوشه وس آن شب من عر   آن شب من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت/  انگار مادرم گریسته بود آن شب/                                                             : دهد را برای مخاطب چنین توضیح می» شب«فروغ 

  تقویت موسیقی درونی
اند. از  با توجه به عدم وابستگی شاعران معارص به موسیقی کناری آنان از موسیقی درونی بهره فراوان برده

  )۳۰۲:(ه:ن فرمان ایست داد. / رسگردان / سنگین / صبور  سان/ رود این شود به آن کسی که می چگونه می       :وجود دارد های کل:ت یک شعر ها و مصوت های که میان صامت مجموعه تناسب
  کند. را به خواننده منتقل می تکرار حرف سین که عالوه بر ایجاد موسیقی درونی نوعی سوزش و رسما

  ایجاد خالقیت و باروری معنا                  
های  ای که دست مخاطب را برای تاویل است به گونه نوعی ساختار باز را در شعرش، ایجاد کردهبا تکرار، 

، تک آوا و بن بست است (خرسوی شکیب و  ، تک خط که ساختار شعر کالسیک غیر زایا گشاید. حال آن متعدد می
ت یا واژه تکرار شونده در طی یک عبار  گاه، .گذارد ی برای تخیل خواننده باقی Oیئ) و جا۱۶۷:  ۱۳۸۸،  یئصحرا

کند تا بیشرت تفکرکند و دوباره شعر را با درکی  شود. خواننده را، در معنا رها می شعر در پایان شعر نیز، ذکر می
است  ، در عنوان و انتهای شعر ذکر شده»ای�ن بیاوریم به آغاز فصل رسد«تر بخواند Oونۀ چنین تکراری در  عمیق
کس  کسی که مثل هیچ)«۳۲۰(ه:ن: شود. که اول میان و پایان شعر تکرار می» پنجره«و  )۳۰۱:(ه:ن
کند تا خالقانه،  می در اول و در پایان خالء ذهنی خاصی برای خواننده ایجاد » ام من خواب دیده«باعبارت »نیست

                                                                     .معناپردازی کند
  یجاد مفاهیم و ترکیبات جدیدا

ی جدید، ه:هنگ با کلمه تکرار شده ئها شود. مضمون معانی جدید در ذهن شاعر می  "تکرار" باعث پرورش
مضامین و  تکرار عبارت "زبان گنجشکان یعنی ...." به» در شعر ای�ن بیاوریم«بندد: مثالً  نقش می در ذهن او،

  / مانم اما زبان گنجشکان من از گف� می                          .  یابد مضمونی تازه دست می ر بار بهشود و او ه تعبیرات جدیدی کشانده می
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          ) ۳۱۲ :، عطر، نسیم (ه:ن زبان گنجشکان یعنی : نسیم  ، بهار/ ، برگ زبان گنجشکان یعنی : بهار          های جاری جشن طبیعت است/ زبان زندگی جمله
گیرد . بار این تکرار در شعر مرکزیتی در فواصل  د مکث در فواصل عمودی شعر از آن، کمک میگاه برای ایجا

 ۀو واژ » ای:ن بیاوریم«اول شعر  در چند بند» آید کوچه باد می در«کند تکرار عبارت  عمودی شعر ایجاد می
              ) ۳۱۵تا  ۳۰۱ :دار است.(ه:ن در بندهای بعدی این نقش را، عهده» سالم«

و ابزار نفرت،  چه در جهت مثبت باشد و چه به منظور تحقیر سازی، سازی مضمون:برای برجسته برجسته
شود . برجستگی  ) تکرار باعث }رکز روی موضوع خاص می۵۰۷: ۱۳۵۴(متحدین،  تکرار بهرتین وسیله است.

          )۳۲۴ـ  ۳۲۰ :توان احساس کرد. (ه:ن می» پنجره«را، در شعر » ارتباط با واقعیت«مضمون 
  جان بخشیدن به یک مفهوم یا واژه 

عبارت است از، جان بخشیدن به اشیا و طبیعت به این صورت که برای آن خصوصیات انسانی در » تشخیص« این تصویری است که گاه با تکرار و خلق مضامین گوناگون، گرد محور یک کلمه یا تصویر، چنان  .نظر گرفته شود
دوران کودکی » بعد از تو«. در شعر  یابد و تشخص می گیرد تدریج جان می کند که آن تصویر، به یآن را برجسته م

ها و از دست  دست آورده ۀکند که دور شدن و نزدیک شدن به او دست:ی ثیرگذاری را، پیدا میأ شخصیت انسانی ت
                                  ) ۳۱۹تا  ۳۱۶ :(ه:ن گردد. ها می داده

       ها القای معنای خاص از طریق تکرار واج
،  (صهباکند ها که دارای حروف خاص هستند تصاویر و معانی خاص را، القا می گاه شاعر با انتخاب بعضی واژه

      کند. و پوچی را به ذهن تحمیل می ءهجاها احساس خال   )۳۱۳:تو از طنین کاشی آبی تهی شدی.(ه:ن      شود. جیک کامالً به خواننده منتقل می صدای جیک          )۳۱۲،  های جاری جشن طبیعت است.(فروغ زبان زندگی جمله  مانم اما زبان گنجشکان/ من از گف� می         :  )۹۴: ۱۳۸۴
  دیداری کردن تصاویر 

  دۀعم  آیند. تصاویر ساخته شده در ذهن و تخیل شاعر، به مدد تکرار در ساختار زبانی شعر، به Oایش در می
دیداری پیدا کند با  ۀکه تصویر جنب اند . از این رو برای این یئی هستند که مالزم حرکت و پویائها این تصاویر، آن

نویسند  صورت عمودی یا پلکانی می صورت مکرر و به ی که بین اجزای جمله، ایجاد گردیده آن اجزا را، بهئها برش
  )۳۱۶شکست(ه:ن:   شکست  شکست   میان ما و نسیم  میان ما و پرنده       ای بود سخت زنده و روشن  بعد از تو پنجره که رابطه                                برای Oونه : 

              . شود ریز شدن به ذهن خواننده القا می  تصویر ریز
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ـ  ۳۰۱ : اژهتکرار و  ]۳[  ۳۰۶تکرار هجا :  ]۲[ ۳۲۰ـ  ۳۱۵ـ ۳۱۲ـ  ۳۰۵ـ ۳۰۳ـ  ۳۰۱تکرار واج :  ]۱[   تکرار  ]۴[          ۳۳۱ـ ۳۲۹ـ ۳۲۵ـ ۳۲۲ـ ۳۲۰ـ  ۳۱۸ـ ۳۱۷ـ ۳۱۶ـ ۳۱۳ـ ۳۱۲ـ ۳۱۰ـ ۳۰۶ـ ۳۰۴ـ ۳۰۲   ۳۳۶ـ ۳۳۵ـ ۳۳۰ـ ۳۲۹ـ ۳۲۴ـ ۳۲۳ـ ۳۱۵ـ ۳۱۴ـ۳۱۱ـ ۳۰۵ـ ۳۰۴ـ ۳۰۳ـ ۳۰۲ـ ۳۰۱جمله : 
  ]ا  متناقض

اول پوچ و در پشت آن در اصطالح کالمی که در ظاهر حاوی مفهومی متناقض است. این سخن در نگاه 
،  (میرصادقی شود. ی م� میئاست. وجود این تناقض ظاهری باعث توجه خواننده و کشف زیبا حقیقتی زیبا، نهفته

تناقض در لفظ در صورتی است که یکی از آن دو، امری را ثابت کند و دیگری نفی Oاید. این صنعت      )۶۴: ۱۳۸۵
شود. فروغ فرخزاد در دو مجموعه واپسین خود، از این هz استفاده  میی و برجستگی کالمی ئزدا یئباعث آشنا

          ) ۸۹: ۱۳۷۸،  است. (داد زیادی کرده
بر آن » امپسون«است که منتقدان نو بویژه » ابهام هzی«ها و شگردهای ادبی،  در ادبیات، یکی از مهارت

طنز ناشی از ناهمخوانی بین خواسته و واقعیت و که منتقد باید به ابهام  اند و معتقدند تاکید زیادی داشته
»Irony «اهای م� و نقش آن توجه کند. و یا تناقضO ا متناقض )۲۹ :۱۳۶۹،  (پایندهOی اگر در منطق عیب است ئ

zاست  ، اندک و سادههای نخستین ادبی در دوره ۀگون بروز این                         )۳۷ : ۱۳۷۶،  (شفیعی کدکنی اوج تعالی است. ،در ه
،  ها را بیشرتین Oونه»بیدل«،  های بسیاری دارد و با این همه در شعر سبک هندی گسرتش عرفان Oونه ۀدر دور 

                            )۵۷: است.(ه:ن ارائه کرده
ای است که بین گوینده و شنونده، مشرتک باشد و در تعبیر شنونده، از سخن گوینـده، نقـش داشـته  فت: پایهبا            شود: بافت زبانی و بافت موقعیت.  بافت می» دو«باعث ابهام در  ،Oایی متناقض

        )۳۸-۳۹: ۱۳۷۵،  گفتار است.(داوری باشد. فرضیات خواننده، مبنای فهم پارۀ
یعنی بر  .ردی در حوزۀ بافت زبانی، بر محیط زبانی یک واژه یا عبارت یا جمله مفروض داللت دائOا متناقض با تفنن در این بافت، باعث جلب توجه فوری خواننده  ی با دیگر عنارص م�. شعراءئروابط دستوری و معنا

                              : ها شود که مخاطب متوجه ناسازگاری آن طوری چیند به ) شاعر کل:ت متناقض را کنار هم می۳۹:شوند.(ه:ن می
                          .)۳۰۳(فروغ:  رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت ههای پرید تجربه  / وار و اجت:ع سوگ  ها/ ینهئدر محفل عزای آ   صلی رسد/در آستانه ف          

  کسی که بانگ خروسان را/ این کیست این             : ی پنهانی وجود داردئOا هم متناقض» محفل عزا«ی است. اگر چه در ئی زدائباعث آشنا» دانش سکوت«
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  .    )۳۲۰:ن:(ه رسد در انتهای خود به قلب زمین می  چاهی/ ۀیک پنجره که مثل حلق  :است متناقض کرده» انتها«را با » قلب«در لفظ تناقض دارد. جائی دیگر » آغاز«با » میانه«در معنای » قلب«              )۳۱۲داند.(ه:ن: ی میئآغاز بوی ناشتا  داند/ آغاز قلب روز Oی
      ی بافت موقعیتئ]ا متناقض
گوید: بافت سخن نه تنها اشیای خارجی و اع:ل واقع شده در زمان،  می» الیz« گفتار جدا شود. م� اجت:عی پاره تواند از ای اجت:عی دانست که Oی قرین است. او معنا را، اساساً پدیده» فرت«بافت موقعیت با نام  ۀکلم

) اگر چه این نوع، تناقض در بافت  ۴۰:۱۳۷۵ گیرد.(داوری، شرتک بین گوینده و شنونده را، در میبلکه دانش م
کوشد تا در محور جانشینی، مفهومی را در  زمانی را به همراه دارد. اما شاعر بیشرت متوجه حوزۀ معناست و می

در جای دیگر  افق در ذهن شاعر عمودی است و حرکت در رسیدن به اوج است. ل اجت:ع،برخالف ذهنیت ک                  )۳۳۷رسد.(فروغ: زمین در ارتفاع به تکرار می  چرخند/ های نورانی که می و در حدود بینش سیاره  وار/ افق عمودی است و حرکت فواره  افق عمودی است/  اند/ جستجوی جانب آبی رفته ها به پرنده  چرا توقف کنم چرا؟ /                              : کندمقابل مفهوم عرف و قراردادی بیافریند و آن مفاهیم را دچار تردید و نقض 
  های منفرد انزوا/ کالغ  آید/ در کوچه باد می      : خالف این نظر را دارد

                      .)۳۰۳(فروغ: چرخند و نردبان چه ارتفاع حقیری دارد های پیرکسالت می درباغ
. این  های متناقض، در شاعر است کند و این نشان حالت در ارتفاع پستی تصویر می ،رااو نردبان اوج و ک:ل 

  )۳۳۸(ه:ن: است. فقدان مردیش را پنهان کرده  در سیاهی/ نامرد                     :ناخود آگاه ذهن، قابل اجراست  ۀجمع نقیضین در عرص
داند که  ت. اما شاعر فقدان مردی را، عیبی میوقتی چیزی وجود ندارد، پنهان کردن آن امری غیر عقلی اس

  اند/ همیشه بر مدار صفر سفر کرده  سنجش/ معیارهای  در رسزمین قدکوتاهان/      باید پنهان شود. 
  .)۳۰۶(ه:ن: بویند را می ارواح مهربان تربها  ای شبی که درکنار جویبارهای تو ارواح بیدها/  سالم ای شب معصوم!/        )۳۳۹چرا توقف کنم/ (ه:ن:

است  کار رفته برای آن به» معصوم«که صفت » شب«برای ترب و در کنار » مهربان«،  »رحم بی«جای صفت  به
  / روم و انگشتانم را به ایوان می              است.  ی رقم خوردهئتناقض زیبا
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        )۳۱۲های ناگفته (ه:ن: سکوت چیست جز حرف  ترین یار؟/ چیست ای یگانه  سکوت چیست/  است.  وجود آورده تاریک برای چراغ تناقض را در بافت موقعیت، به کلمۀکاربرد               )۳۴۱های رابطه تاریکند(ه:ن: چراغ  کشم/ بر پوست کشیده شب می
 ی شاعر خورشید را به غربتئجا                .  کند های، ناگفته معنی می اما شاعر آن را حرف .یعنی حرف نزدن ،سکوت
  ت.خواب در بیداری نیز تصویری متناقض اس                  )۳۳۱کسی بهرت(ه:ن:  کسی دیگر/  آید/ کسی می  / ام های قرمز را وقتی خواب نبودم دیده من خواب آن ستاره                  )۳۲۰های شمعدانی مه:ن کرد(ه:ن: خورشید را به غربت گل  جا/ شود از آن و می        کند: مه:ن می

  ۳۳۹ـ ۳۳۸ـ ۳۳۱ـ ۳۲۸ـ ۳۱۳ـ ۳۰۹ـ O۳۰۸ا بیانی:  متناقض]۲[ ۳۴۱ــ ۳۳۷ــ ۳۲۲ــ ۳۱۳ــ ۳۱۲ــ ۳۰۹ــ ۳۰۶ــ O۳۰۳ـا ترکیبـی:  متناقض ]۱[  
        آمیزی  حس

لغات و تعبیرات مربوط  ۀکاری است که نیروی تخیل در جهت توسع ،ادای معانی  های برجستۀ یکی از حوزه
دهد که به آن  به حس دیگر انتقال می ،یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را دهد. به یک حس، انجام می

که ناشی از دقت در خصوصیات  بیش از آن ،گونه تصویرها این                                        ) ۲۷۱: ۱۳۷۸گویند.(شفیعی کدکنی،  آمیزی می حس 
شد، حاصل شهودی ناگهانی و استغراق در احوال شاعرانه و ها با م با تامل شباهتأ و صفات اشیاء و جستجوی تو 

آگاهی عادی و طبیعی،  }رکز مجذوبانۀ همه نیروهای ذهنی، بر اندیشه و عاطفه است که، شاعر را، از خود
به یکـی دیگـر از عنـارص یـا تعـابیر  گانه، مواردی که در آن یک عنرص یا تعابیر مربوط به حواس پنج الف)         :است آمیزی، اشاره شده در تحلیل اشاره فروغ به دو مورد حس.                 )۲۳۷: ۱۳۸۱،  (پورنامداریان است ربوده

  اده شود.مواردی که عنارص و تعابیر مربوط به یک حس ظاهری، به موارد انتزاعی و مجرد نسبت د ب)        داده شود.  نسبت صورت اضافه یا در قالب گزاره، مرتبط با حواس ظاهری به
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آمیزی در شعر او، متناسب با فضای شعر او در  کند. مقوله حس فروغ بدون تصنع از این هz استفاده می ) او از تعابیری که یک طرف آن ذهنی است هم استفاده ۳۱۰جهت القای احساسات است: بوی شب (فروغ:
                    )۳۰۱:کند: یاس ساده (ه:ن می

ی که در حالت عادی، برایشان ئها کند. آن هم، در مقوله بیان احساس استفاده میاز عنرص رنگ هم برای 
  .                  )۳۲۰) مهربانی مکرر آبی رنگ(ه:ن:۳۰۵شود: اوهام رسخ (ه:ن: رنگی تصور Oی

در شعر او بیانگر دید دقیق و ظریف وی و ناشی از عواطف زنانۀ اوست. این احساس در » آمیزی حس«
کند.  ایجاد ابهام Oی» استعاره«مثل »آمیزی حس«شود. ذهنی دارد احساس می  ۀی که یک طرف آن جنبئها مقوله

آورد که در مقایسه با زبان طبیعی غرابت دارد.  وجود می ای از همنشینی کل:ت در فضای شعر، به بلکه بافت تازه
های ناهمساز را دریابد .(شفیعی  ن واژهبین ای ۀشود تا رابط و همین مساله باعث فعالیت ذهنی خواننده می

ترین ادراکات این  ی است و مهمئترین حس، حس بینا از میان حواس پنجگانۀ انسان، فعال                                                                  )۲۶۳: ۱۳۷۸کدکنی، 
بسامد  ،رص رنگ در معنی اصلی یا استعاری خودها، عن حس رنگ است. از این رو در ادب فارسی مانند دیگر زبان

  .                        )۱۳۰ :۱۳۸۷(کریمی،  ی داردئباال 

- ۳۲۱-۳۲۰- ۳۱۴- ۳۰۶-۳۰۵- ۳۰۳-۳۰۱]حس ظاهری به مفاهیم انتزاعی:۱[     ۳۳۷-۳۲۰- ۳۱۴-۳۱۰- ۳۰۴] حس ظاهری به مفاهیم ظاهری:۲[ ۳۲۳-۳۳۹
  کنایه 

ملزوم یکدیگر باشد. پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کاربرد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به ی سخنی دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی الزم و وقت پوشیده سخن گف� و در اصطالح،
ای که  گونه ، به ای دیگر: ایراد لفظ و اراده معنی غیر حقیقی آن ) و به گفته۲۵۵: ۱۳۶۷ی، ئ(ه: .دور، منتقل شود

ای  ی را، به پدیدهئاین هz، زبان تکراری فاقد زیبا .)۸۴:  ۱۳۶۹،  (تجلیل بتوان معنی حقیقی آن را نیز، اراده کرد
مستثنی نیست. به این وسیله ذهن  است. فروغ هم، از این جرگه،» ابداعی«کنایات از نوع  در شعر معارص،  .                              )۱۵۰، ۱۳۸۳،  (وحیدیان کامیار کند شگفت تبدیل می

که، این تالش برای دست یاف� به حقیقت، احساس لذتی ناب را در  طوری دارد به اش را، به تکاپو وا می خواننده
اما در دفرت  .دارد» قاموسی«است و به لحاظ وضوح، رمز و تعریض و ای: وجود دارد. فروغ در دفاتر اول کنایات عنه از نوع فعل، چشمگیر است.کنایات او، برگرفته از فرهنگ معارص  به لحاظ مکنی ،هدر اشعار او انواع کنای                                      سازد. تر می ارتباط شاعر را با خواننده، عمیق و آورد مخاطب پدید می تغییر و تحولی در آن ایجاد کرده و متناسب با فضای شعر  است، مورد نظر اگر هم از کنایه قاموسی استفاده کرده   است: از آن الفاظ جدید ساخته
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  )۳۱۹اغ بودن: گمراهی(ه:ن:بی چر    )۳۱۸ی(ه:ن : ئنگران بودن قلب در جیب: مادی گرا  )۳۰۶ :عریان بودن: راستی و صداقت من عریانم (ه:ن  ) ۳۰۱،  ۱۳۷۸ ،است. اسارت محض (فروغ در گور بودن:مردن نجات دهنده در گور خفته
  نوش دارو بعد از مرگ سهراب 

  .                        )۳۱۳های زمان له شود (ه:ن: مردی به زیر چرخ  ی که باید باید باید/  ا در لحظه  / های توقف صدای سوت
وجود  یه را بهکنا استعاره در بافت جمله، تنیده و تشبیه، رمز، شعری است: نکتۀ دیگر استفاده از تصاویر

پرشدن از        )۳۱۳ها (ه:ن: کاشی آبی: رمزی برای سنت از کاشی آبی تهی شدن: کنایه از فراموشی سنت             آورد. می اقاقی: کنایه از گل و زیور لباس عروس به جای استفاده از لغت تکراری  ۀی و آرامش خوشئطنین کاشی آبی: زیبا    .)۳۰۶بویند (ه:ن: ارواح مهربان تربها را می  ارواح بیدها/ که در کنار جویبارهای تو  / سالم ای شب معصوم  گاهی همراه طنز است: ،کنایات او .)۳۰۷لباس (ه:ن:
  بوسند/ که همچنان که ترا می  های مردمی است/و این جهان پر از صدای حرکت پا                  .  است ها را با صفت مهربان برای ترب برای خواننده ملموس ساخته ها و دشمنی وارونه شدن دوستی

. یعنی ترکیباتی که عالوه بر  است این کنایات را دکرت شمیسا }ثیلی خوانده کنایه از رشد آگاهی و درک فرد.   .)۳۲۲معنی کند (ه:ن:  های جوانش/ آن قدر قد کشیده که دیوار را برای برگ  اکنون نهال گردو/  .            )۳۰۷بافند (ه:ن: در ذهن طناب دار تو را می
) استفاده از اعتقادات عامیانه ۲۸۳:  ۱۳۸۱(شمیسا ، .کار رود املثل به عنوان مثل و رضب تواند به ی میئمفهوم کنا

  .)۳۳۱(ه:ن: شوند هایم هی جفت می کفشپرد و  و پلک چشمم هی می  آید .../ ام کسی می من خواب دیده        کشد:  که ارتباطی صمیمی را برای نویسنده و شنونده به تصویر می
                          نشان اتفاقی خاص و آمدن مسافری از راه دور 

  .)۳۲۳است(ه:ن: یدهئکه روی گور مفاهیم کهنه رو   بویم/ من شبدر چهارپری را می
       )۲۶۴،  ۱۳۸۲،  یئاشوهر کردن دخرتان در اعتقادات عامه است.(عاملی رض ۀنشان ،یدن و یاف� شبدر چهارپرئبو 

(ه:ن:  ، در باغچه بنفشه کاش� گیسوان را در باد شانه زدن، روی لیوان رقصیدن کنایات او جنبۀ زنانه هم دارد.
   .)۳۲۱(ه:ن: و سارها رساسیمه از درخت کهنسال پر زدند  را بنویسند/» سنگ«تخته حرف  بر روی  / ها توانستند ای که بچه از لحظه              شود:  کنایه از آرامش و خوشبختی. کنایات جدید نیز در اشعار او دیده می .)۳۰۸-۳۰۹
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  عمل جوامع عا` بی
  ) ۳۱۲:با تفریق و تفرقه کوک کردن (ه:ن  ) ۲۰۵ : رمز مرگ و زندگی توام (ه:ن: زیس� در انزوای دریا                  

  حسابگری 
دل بس� به  کش� صدای زنجره،  )۳۰۶:جس:نیت و مادی(ه:ن ی ازئرهاکردن خطوط و ش:رش اعداد: رها  ۀ) از ریشه گیاه گوشتخوار آمدن: جامع۳۱۷و۳۱۶صدای زنگ مدرسه و سوت کارخانه بس�: صنعت زدگی(ه:ن:

  .      )۳۲۱:درنده (ه:ن

ــ ۳۱۷ــ ۳۱۶ــ ۳۱۴ــ ۳۱۳ـ ۳۱۲ـ ۳۰۹ـ ۳۰۷ـ ۳۰۶ـ ۳۰۵ـ ۳۰۳ـ ۳۰۱:  فعل ۀکنای]۱[     ۳۲۷ـ ۳۲۳ـ ۳۲۱ـ ۳۰۶: موصوف ۀکنای]۲[ ۳۳۸ـ ۳۳۰ـ ۳۲۹ـ ۳۲۸ـ ۳۲۲ـ ۳۱۹ـ ۳۱۸
   ]اد

طوری که نه معنی بدون رمز و نه رمز  به .) رمز، وحدت نشانه و معنی است۵۳۸: ۲ج ،۱۳۷۶ ، است.(سیدحسینی "پیوندم می"سومبالو   ۀمحاکی از چیزی است که به دو قسمت شده باشد. از کل "Oاد" سمبول اما آن را  .ذرات آب حضور دارد ۀکه در آب حل شده باشد در هم ائم به ذات خود نیست. مثل قندبدون معنا، ق
گوید: Oاد بیانگر کلیات و مفاهیم  فتوحی می                   .)۲۱۶:   ۱۳۶۷،  (پورنامداریان توان یافت به صورت یک تکه قند Oی جزئی چنان زنده و جاندارند که ذهن را، تسخیر  اما این موضوعات .موضوعات جزئی است ۀبزرگ به وسیل

  .                        )۱۶۱  : ۱۳۸۶،  (فتوحی ی آرمانی هستند که در پس آن پنهانندئها ی از شکلئء نیستند، Oادها کنند. اشیا فقط شی می
است: قابـل ذکـر اسـت  سمبولیسم اجت:عی در اشعار او شدهکه منجر به ایجاد  عنارص طبیعت ]۱[        برد: شاعر از سه خاستگاه Oاد در شعرش بهره می ــان روح گـرایش  ،آغـاز شـد. ایـن نـوع سمبولیسـم» نـی:«سمبولیسم اجت:عی در شعر معـارص، بـا  که، ــارصان چن ــعرهای مع ــی از ش ــه بربعض ــان ک ــی دارد. چن ــایع اجت:ع ــه وق ــدیدی ب ر، کـامالً محسـوس و طبیعـی ای غالب است که عینیـت اشـیا واقعـی، در درون شـع گرایانه واقعش

بند است و محتوای روح جمعی ایران  سمبولیسم ایرانی برخالف اروپا، به تعهد و الزام اجت:عی و سیاسی پای              »کسی که مثل هیچکس نیست«است: شعر  ) ۳۱۸ - ۳۰۲ه:ن:باد: انتقال و تحول ( )۳۰۵آس:ن: زندگی(فروغ: . )۲۴۴:   ۱۳۸۶،  معارص را، در خود دارد (فتوحی



 
٩۵   ۱۳۹۲پائیز / ، سال دوم  ۷فصلنامۀ زبانشناس ش�رۀ 

خانی در  سیب: گناه و به نظر سام )۳۲۵ انسانی (ه:ن: ۀ:جامع درخت و باغچه )۳۰۲: روزمرگی(ه:ن: کوچه .گلی خوابگی بهار که Oاد طبیعت است با آس:ن که Oاد پدر اسـت : همعنارص ملی و اساطیری ]۲[  )۳۰۴خورشید:امید و ...(ه:ن: )۳۰۴دکرتی، عشق و دوستی(ه:ن: ۀنام پایان به مصلوب شـدن حرضـت  درخت، زیر برف و شکوفا شدن در بهار را، ۀترقی، مدفون شدن ساق   است. از آن سود برده» کس نیست کسی که مثل هیچ«: که در شعر عنارص مذهبی  ]۳[     ) ۱۳۷۸:۸۵ ، کند.(ترقی مسیح مربوط می
پذیری رمزی  برگ:آسیب )۳۰۶(ه:ن:ذهن امد Oادهای ابداعی است. پنجره:سی کار فروغ در باال بودن بئزیبا  انسانی مانور ۀ)باغ: جامع۳۰۷) کاشی آبی: سنت(ه:ن:۳۱۴)اتاق: هستی شاعر(ه:ن:۳۰۴از دوران کودکی(ه:ن:

) که با توجه به ارتباط هzی و دوستانه او با سهراب شاید بتوان قیاسی ۳۲۰ها (ه:ن: درخشان فروغ، بر روی رنگ
  .                  )۳۰۲(ه:ن: آبی: پاکی و تجرد ، )۳۰۴خراج کرد: بنفش: یکرنگی و صمیمت(ه:ن:دار از این موضوع است معنی

  ۳۴۱ ـ۳۲۵ ـ۳۲۴ ـ۳۲۰ ـ۳۱۴ ـ۳۰۷ ـ۳۰۵ ـ۳۰۴ ـ۳۰۳ ـ۳۰۲:  ابداعی Oادهای ]۲[ ۳۴۱ ـ۳۳۹ ـ۳۳۵ ـ۳۱۸ ـ۳۱۶ ـ۳۱۲ ـ۳۰۶ ـ۳۰۵ ـ۳۰۴ ـ۳۰۱:  مرسوم Oادهای ]۱[  
  استعاره 

گوید: اگر خواهی که  به فرزندش می» وشمگیر قابوس بن«که  شود. چنان ارسی محسوب میاز ارکان شعر ف یاری آن  ی که، سخنور بهئ) یکی از هzها۱۸۹: ۱۳۷۵،  (عنرص املعالی .گوی سخن تو عالی Oاید بیشرت مستعار
این رو استعاره، کوشد تا سخن خویش را هر چه بیشرت، در ذهن مخاطب جایگیر گرداند، استعاره است. از  می

                                            )۹۴  : ۱۳۸۵،  (کزازی .شود تشبیه که در برابر خواننده، گسرتده می تر از، تر و نهان دامی است تنگ
روح حس و  دهد و به اشیای بی ، زبان بیان می بخشد به حیوان استعاره به همه چیز، جان می ۀوسیل شاعر به
سازند  ی که اجزای تصویر، در حکم ابزار و هدف نیستند، بلکه با هم، یک امر تازه میئجا کند تا آن می حرکت عطا

در اشعار فروغ،                                        )۵۸- ۵۷ : ۱۳۸۶،  (فتوحی که در خدمت هیچ چیز نیست بلکه خود یک واقعیت مستقل است.
از دو نوع » مرصحه«که با تعابیر و خیال انگیزی خاصی، همراه است. استعاره  شود ی، دیده میئهای زیبا استعاره گیرتر است . ذکر  چشم» مرشحه«شود که در این میان، تعداد استعاره  در ابیات او دیده می» مرشحه«و » مجرده«

  / بعد از تو آن عروسک خاکی  عروسک خاکی: کودکی فروغ   ) ۳۱۸ ها چگونه ترسیدند.(ه:ن، که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ  / ناگهان به خاطر آوردم  ن کشتزارها: محالت تهران : مهاجراملخ   .خالی از لطف نیست و همراه با معنای هzی آن، ا، های استعاره ی ازئها Oونه
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  / آبی را  ۀهرگز آن چهار الل  / آیا تو  ) ۳۰۹یک شقایق وحشی جز چند قطره خون به جا نخواهد ماند. (ه:ن:  دانم که از }امی اوهام رسخ  دم است میمن رس   شقایق: خود شاعر         ) ۳۱۷ ، آب در آب غرق شد.(ه:ن، گفت هیچ چیز به جز آب که هیچ چیز Oی
                    )۳۱۰:(ه:ن ؟ای بوئیده

نوعی دیگر از استعاره کـه، در شـعر  ن و ... است.موضوعات متعددی چون زندگی شهری، حوادث زندگی، انساتوان بـه طبیعـت، اشـیا و حیوانـات اشـاره کـرد و بـه لحـاظ مسـتعارله،  لحاظ مستعارمنه، به ترتیب بسامد میاستعاره مرصحه در اشعار فروغ، موجب کشف دامنۀ سیر خیـال شـاعر خواهـد شـد. بـه  ۀبررسی عنارص سازند                    کنند. ی که، کنار اتاق مردگان، روشن میئها . چراغ۲های مراسم عروسی  .چراغ۱: آبی ۀچهارالل تـازه و  همنشـینی ناشـی از پورنامـداریان تنهـا غرابتـی ۀگفتـ کـه بـه مکنیه اسـت ۀاستعار  ،ی داردئاو، کاربرد باال 
نوعی اسناد  .)۴۱:  ۱۳۸۳ (پارساپور، مکنیه، تنها سعی در انطباق مستعارله با یک موجود دیگر است ۀدر استعار                                       .)۱۹۸:  ۱۳۷۷ ، (پورنامداریان دارد که جنبۀ زیبا شناختی آورد وجود می کل:ت به یئناآشنا

گیری از نیروی خیال  جان را جاندار تصور کرده و با بهره بی  مجازی همراه با ایجازی کوتاه است. شاعر یک پدیدۀ
 ،روح ) و این تصویرهای بی۱۵۶: ۱۳۸۱ی، ئدهد. (عقدا بت میدر بیانی مفصل به آن نس ،صفات متعدد او را

ذکر » مشبه«شود و  حذف می» به مشبه« ) در این استعاره،۱۲۶: ۱۳۸۷،  شوند.(علوی، ارشف زاده جاندار و پویا می
                                                 )۶۵: ۱۳۷۶،  دهد.(تجلیل به، جای خود را به یکی یا چند تا از مناسبات یا اوصاف خود می لیکن مشبه .شود می

                            :ارائه داد زیر در جدولتوان  ، میرا انواع آن کهشود  گر می های مختلف جلوه صورت مکنیه در ۀاستعار 

  ←مکنیه ۀانواع استعار 
  

  ←به صورت اضافه) ۱(
  تشخیص استعاری اضافۀ) الف

      تشخیص غیر استعاری اضافۀ) ب
  ←اضافه صورت غیر به)۲(

          ) در قالب شبه جملۀ منادی تشخیصج  تشخیصغیر استعاری  ۀ) اضافب  تشخیص استعاری اضافۀ) الف
غیر تشخیص است.  ۀصورت تشخیص، بسیار بیشرت از نوع مکنی همکنیه ب ۀهای شاعر، نوع استعار  در مجموعه

ها  وار از آن ینهئتا آ  شود است فروغ شاعری است که به پدیده، خیره Oی یدهجانی تازه، به کالم او، بخش این امر،
ها ذوب شود و آنان را در خود ذوب  کشد تا در آن ء را به درون خود می عکسی در قالب کلمه ارائه کند. بلکه شی

                                      .)۲۵ :   ۱۳۸۶،  (فتوحی کند
  خون/  های منفجر شدۀ های رسب و با قطره ها را با تکه بعد از تو ما }ام یادگاری              گاه است: داند که دارای گیج جان بخشی دیوار را، موجودی زنده می ۀدر بیت زیر به واسط

  ) ۳۰۶:یا برای برای ترب همچون انسان روح قائل است.(ه:نو                                                   )۳۱۷فروغ:دیوارهای کوچه زدودیم(  گرفتۀ های گچ گاه از گیج
او با این جان بخشی به عنارص طبیعی و اشیا، شعر  .در اشعار فروغ، خیال انگیز و پرکاربرد است» تشخیص«  .)۳۰۱ آستانه فصلی رسد(ه:ن،        غیرتشخیصی چه از نوع اضافه چه غیراضافه چندان قابل مالحظه نیست:  استعارۀ تشخیص، جایگاه تفکر و تخیل شاعر است. بعضی از تصاویر او در نوع  ۀاست. حوز  ود را جاندار و پویا، کردهخ

  . )۳۰۵ گل شقایق اوهامی در رس دارد (ه:ن،  .)۳۰۲:کنند (ه:ن ها جفتگیری می گل        .  ای برخوردار است خود جالب توجه است و از خالقیت و نوآوری ویژه
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  .)۳۲۱:(ه:ن مدرسه مسلول است
  .)۳۱۸ :کشد (ه:ن مرگ نفس می   .)۳۲۱:تجربه، عقیم است (ه:ن                    شوند.  های انسانی برخوردار می ها عنارص طبیعی و مفاهیم انتزاعی از احساسات و ویژگی در این Oونه

  .      )۳۲۱:عشق چشم دارد (ه:ن

ـ ۳۲۰ـ ۳۱۹ـ ۳۱۸ـ ۳۱۷ـ ۳۱۶ـ ۳۱۵ـ ۳۱۴ـ ۳۱۳ـ ۳۱۲ـ ۳۱۱ـ ۳۰۹ـ ۳۰۶ـ ۳۰۵ـ ۳۰۴ـ ۳۰۳ـ ۳۰۲ :مکنیه ۀاستعار ]۲[ ۳۲۲ــ ۳۱۹ــ ۳۱۸ــ ۳۱۶ــ ۳۱۴ــ ۳۱۳ــ ۳۱۲ــ ۳۱۱ــ ۳۰۹ــ ۳۰۸ــ ۳۰۶ــ ۳۰۵ــ ۳۰۴ـ ۳۰۲ :مرصحه ۀاستعار  ]۱[         ۳۴۱ـ ۳۴۰ـ ۳۳۹ـ ۳۳۸ـ ۳۳۵ـ ۳۳۴ـ ۳۳۱ـ ۳۳۰ـ ۳۲۹ـ ۳۲۸ـ ۳۲۷ـ ۳۲۶ـ ۳۲۵ـ ۳۲۴ـ ۳۲۳ـ ۳۲۱
  تشبیه 

های شاعرانه است. شباهتی که تخیل شاعر در میان اشیاء و عنارص  رکزی اغلب خیالاصلی و م ۀهستتشبیه 
ادات و  ۀوقتی هم )۲۴: ۱۳۸۱ ، (پورنامداریان.آورد های مختلف به بیان در می صورت کند و به مختلف، کشف می

ون خواندنی، نامید. در توان جزء مت ماند و آن را می ی برای تامل و درنگ خواننده باقی Oیئارکان موجود باشد جا
خورد. تشبیه  کد، مفصل و بلیغ به چشم میو مرسل، م انواع آن، از جمله: ۀاشعار فروغ از نظر ساختار، تقریباً هم

تشبیه بلیغ  ۀ. Oون کار، رفته و در این میان تشبیه بلیغ، کاربرد باالتری دارد اضافی و غیراضافی به صورت بلیغ به هـای ملـولش دخیـل  های این سـوی آغـاز/ بـه شـاخه تشبیه بلیغ غیر اضافی: مرگ آن درخت تناور بود که زنده  )۳۲۱توحید (ه:ن: ۀ) لحظ۳۱۲ابدیت (ه:ن: ۀ) جاد۳۱۱توهم (ه:ن: ) تیر۳۲۱:وغفر اضافی: ریس:ن عدالت (
یریت دارند چون ادات حذف شود، عینیت غرض اصلی تشبیه، عینیت بخشیدن به دو چیزی است که، غ                    )۳۱۸بستند ... (ه:ن: می
)تصاویر در شعر فروغ، بیشرت یک طرف ۶۶: ۱۳۷۸شود.(شفیعی کدکنی،  تری Oایانده می صورت محسوس به

  )۳۰۶ماند (ه:ن: ماران می  این جهان به النۀ                    تری دارد:  ینئانتزاعی دارد و تشبیهات حسی، بسامد پا
ی قابـل درک ئی و بویائی، بینائی، شنوائی، بساوائگانه چشا منظور از حس، اموری است که با یکی از حواس پنج                          )۳۰۲اند.(ه:ن: ی رگ هایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش باال خزیدههای آب مردی که رشته شـود و در مجموعـه مـورد  او دیـده مـی ) تشبیهات از نوع عقلی به حسی نیز در آثار۳۶: ۱۳۸۳، میساباشد.(ش باشـد . اگـر مشـبه بـه  ی دارد. هدف از تشبیه عقلی به حسی بیان و توضیح حال مشبه میئبررسی، بسامد باال    .شود محسوس باشد مشبه معقول به خوبی در ذهن آشکار می

  )۳۲۱ریس:ن عدالت (ه:ن:  )۳۰۳های منفرد انزوا (ه:ن: )کالغ۳۱۴:فروغباغ تخیل (
              )۳۲۰های خاکی معصومیت (ه:ن: چهکو 

به وجود دارد. تشبیهی که وجه  ، صفات و }امی عنارص مشرتکی است که بین مشبه و مشبه وجه شبه حاالت
تشبیه خیالی و وهمی، که مشبه  کند. شود تصویرش یک بار و برای همیشه مفهوم خود را، عرضه می شبه ذکر می
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) نیز، در ۷۹: ۱۳۸۱،  اما تک تک اجزا حسی است.(شیمسا عی مرکب از حداقل دو جزء،امری، غیرموجود و غیرواق

  :شود ین دیده میئاثرش با بسامد پا
                    .)۳۰۸فروغ:( های خالی سیمرغان بودند هایش مانند النه کوچک برخوردم که چشم و من به آن زن

ها جدیدتر و دلیلش هم تحوالت  ها نو است. وجه شبه به نکته قابل توجه این است که در شعر فروغ مشبه   )۳۲۰های خاکی معصومیت (ه:ن: کوچه  )۳۰۳کسالت(ه:ن: باغ های پیر  اجت:عی زمان است:
              )۳۳۷کرم روزنامه (ه:ن:

  ۳۳۲ ـ۳۰۸ ـ۳۰۷ ـ۳۰۶ ـ۳۰۴:  مرسل تشبیه]۴[۳۳۲ ـ۳۲۰ ـ۳۱۵ ـ۳۱۴ ـ۳۱۳ ـ۳۱۲ ـ۳۱۱ ــ۳۱۰ ـ۳۰۸ ـ۳۰۴ ـ۳۰۳ ـ۳۰۲:  موکد تشبیه]۳[  ۳۲۲ ـ۳۲۰ ـ۳۱۵ ـ۳۱۴ ـ۳۱۳ ـ۳۱۲ ـ۳۱۱ ـ۳۱۰ ـ۳۰۸ ـ۳۰۶ ـ۳۰۴:  محمل تشبیه] ۲[ ۳۳۲ ـ۳۰۷ ـ۳۰۴ ـ۳۰۳ ـ۳۰۲: مفصل تشبیه] ۱[  
  نتیجه 

ی دارد. از استعارۀ مکنیه و ئستعاره، به عنوان یکی از عنارص تصویرساز کالم، در اشعار بسامد باال است. ا گرفتهفروغ، برای تصویرسازی، از ابزار و عنارصی مانند تشبیه، استعاره، Oاد، کنایه متناقض Oا و حس آمیزی بهره  صورت تشخیص، درصد باالتری نسبت به استعارۀ مکنیه  است. نوع استعارۀ مکنیه به مرصحه، بهره برده هیم انتزاعی، توجه جوالنگاه فکر و تخیل شاعر بوده، او به مفا تشخیص که، ۀتشخیص دارد. در حوز  غیر کار رفته عنارص طبیعی و اشیاء نیز، مورد نظر  های به انسانی دارند. در تشخیص ۀاست. این مفاهیم جنب داشته  ۀبیش از همه طبیعت، برای ارائیعنی طبیعت، اساطیر و دین مذهب و  ،در بخش Oاد او از سه خاستگاه Oاد  اما خالقیت شاعر در بخش عنارص انتزاعی Oود بیشرتی دارد.  .است شاعر بوده
عمدتاً از Oادهای  خیال،گیری از این عنرص  است. وی در بهره تصاویر شاعرانه و بیان عواطف خود استفاده کرده سمبولیسم «گیری  منجر به شکل ،است. نکتۀ دیگر آن که، کاربرد عنارص طبیعت در مقام Oاد ابداعی بهره برده

مجمل،  عنرص دیگر در شعر فروغ، تشبیه است. به لحاظ ساختار تقریباً همۀ انواع تشبیه از جمله مفصل،        ت. اس در اشعار وی شده» اجت:عی ن وجود دارد. در این میان، تشبیهات مفصل، کاربرد بیشرتی دارد که به دلیل نو بودن آ مرسل و موکد و بلیغ در 
        اند. گسرتده در آمدهصورت  تشبیهات غالباً به است. وجه شبه ذکر شده ،تصاویر

های فعلی در اشعار وی از فراوانی  توان اظهار کرد که کنایه است می» کنایه«شناسی دیگر  یئعنرص زیبا
              ی دارد رمز است. ئچه بسامد باال  باالتری برخوردارند. از نظر وضوح و خفا آن
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است. متناقض  جسته آمیزی نیز، سود ض و حساز دو عنرص بدیهی تناق ،فروغ برای خلق تصاویر مورد نظر
های ترکیبی  Oا متناقض ـ بیانی در مجموع،۲ـ ترکیبی ۱ :کار رفته، در اشعار به دو شکل، قابل بررسی است های به Oا

        است: مشاهدهآمیزی نیز به دو صورت قابل  حس                                     اند. های بیانی Oود یافته Oا بیش از متناقض
گانه به یکی دیگر از عنارص یا تعـابیر  حواس پنج مواردی که در آن یکی از عنارص یا تعابیر مربوط به ]۱[

رد انتزاعـی و مجـرد نسـبت داده مواردی که عنارص و تعابیر مربـوط بـه یـک حـس ظـاهری بـه مـوا ]۲[            . شنیدن بوشود مانند:  با حواس ظاهری به صورت اضافی و یا در قالب گزاره، نسبت داده می
         بوی عشق :مانند .شود می

های فروغ است. شاید یکی از مختصات اصلی و مهم سازندۀ اندام شعر فروغ  نیز از دست مایه» تکرار«عنرص 
ی کالم است و در زمینه ئو جمله موجب زیبا ها هها و هجاها، واژ  ها، صامت در مصوت باشد که، بسامد آن می که فروغ از آن برای ایجاد وحدت بین خود و مخاطب،  ل، عاطفه و مضمون هم قابل ارزیابی است،صورخیا

ها و دیداری کردن تصاویر از  جان بخشیدن به یک مفهوم، القای معانی از طریق تکرار واج سازی مضمون، برجسته
                      برد. آن بهره می

  کتابنامه           
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  مقاالت
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