
سازي و تصویرآفرینی با اَعالم مضمون
)سایه(جغرافیایی در شعر هوشنگ ابتهاج 

2سهیل فتاحی،1موسی پرنیان

30/03/1393: تاریخ دریافت
17/04/1394:تاریخ پذیرش

چکیده
گون در شعر خود هاي گوناشاعران همواره به شیوه

اند یا اینکه با دست به خلق تصاویر زیباي شعري زده
یکی . اندهاي گوناگون آفریدههاي مختلف مضمونروش

- سازي، بهرههاي خلق تصاویر شعري و مضموناز روش
) سایه(هوشنگ ابتهاج. گیري از اَعالم جغرافیایی است

ها یکی از شاعرانی است که در غزلیات خود از این شیوه
ۀدر این مقاله تالش شده است که با ارائ. بهره برده است

تعریفی مشخص از مضمون و تصویر، اَعالم جغرافیایی 
موجود در شعر سایه معرفی و بسامد هر کدام از این 

–این پژوهش به صورت تحلیلی . اَعالم ارائه گردد
جدول و آمار انجام گرفته است و نتایج ۀتوصیفی و با ارائ

دین شرح است که سایه در غزلیات خود از حاصل ب
- مرتبه مضمون91،باشدبیت می1083مجموع ابیات که 

مورد 12مورد علَم عام و 79سازي کرده است که شامل 
در ساخت تصاویر شعري با اَعالم . علَم خاص است

مرتبه تصویرسازي کرده است و 137جغرافیایی نیز سایه 
بهره برده است که تشبیه و شگردهاي بیانیۀدر آن از هم

سایه در شعر خود . انداستعاره بیش از همه کاربرد داشته
تر از اَعالمی  بهره گرفته است که در زادگاه و محیط بیش

.شوندتر یافت میزندگی وي بیش

سازي، تصویرآفرینی، اَعالم مضمون: هاهواژکلید
).سایه(جغرافیایی، هوشنگ ابتهاج
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Theme-Creation and
Visualization through Geographic

Signs in Hooshang Ebtehaj’s
poetry (Sayeh)
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Abstract
Poets always create beautiful poetic images
in different ways or create various themes
by different methods.  One of the ways for
creating poetic images and themes is to
benefit from geographic signs. This study,
by providing a certain definition of image
and theme, aims to identify the geographic
signs in Sayeh’s poetry and to show the
frequency of these signs. This study
analyzes - descriptive presentation and
statistical tables have been performed The
findings show that Sayeh in his sonnets out
of 1083 verses has created themes 91 times
which include 79 cases of general names
and 12 cases of proper names. In creating
poetic images, Sayeh has visualized 137
times by geographic signs throughout
which he has taken advantage of all
expressive techniques among which simile
and metaphor have been used most
frequently. Sayeh in his poetry has
benefited much from those signs which
were found at his home and living
environment.
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مهمقد
مضمون یکی از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات 
فارسی است که تعاریف گوناگون و متفاوتی از 

ها ذیل در برخی از فرهنگ. آن ارائه شده است
مقصود و اراده و مطلب «: مضمون آمده استةاژو

،و هر آنچه در چیزي محتوا باشد و شامل آن بود
ملول، مفهوم، مقتضی، مفاد، معنی، تفسیر، تأویل، 

ة ذیل واژ: 1377دهخدا، (» .مقصود، منظور و مراد
در میان گرفته شده، آنچه از کالم و «نیز )مضمون

باریک که اي لطیف و عبارت مفهوم شود و نکته
ةذیل واژ: 1386معین، (» .در شعر گنجانیده شود

در «نیز مضمون فرهنگ فارسی عمیددر )مضمون
میان گرفته شده، آنچه از کالم مفهوم شود، 

.معنی شده است»موضوع کالم، معنی و مطلب
ا مضمون در اصطالح ادبی ام)769: 1389عمید، (

هاي گوناگونی تعریف شده است نیز به صورت
ترین آن در مفهوم عام ترین و جامعه شاید کاملک

همان است که در فرهنگ اصطالحات ادبی آمده 
مایه یا مضمون تشکیل شده از است؛ یعنی درون

به » مایه«ۀبه معنی داخل و میان، به اضاف» درون«
معنی اصل هر چیز، مصدر و اساس و در مجموع 

. به معنی اصل درونی هر چیز است» مایهدرون«
مایه و مضمون عبارت در اصطالح ادبیات، درون

از فکر اصلی و مسلّط در هر اثري است؛ خط یا 
شود و اي که در خالل اثر کشیده میرشته

. دهدهاي داستان را به هم پیوند میموقعیت
هر اثر، جهت ادراکی و فکري ۀمایدرون

مایه با موضوعدرون. دهداش را نشان مینویسنده
هـاي کلّی است کموضوع اندیشه. ارداثر تفاوت د

مایهگیرد و درونزیربناي داستان یا شعر قرار می
مایه، عناصر و چون درون... آیداز آن به دست می

رو آثار کند، از اینداستان یا شعر را انتخاب می
شماري براساس مضامین واحد یا متنوع و بی

در این)131: 1378داد، (. شوندمحدود خلق می
شاعر یا ۀاصلی بر روي اندیشۀتعریف تکی

نویسنده است که مسلّط بر تمام زوایاي اثر است 
و این خود حاکی از آن است که عنصر غالب و 

، )Dominant(ها و یا به تعبیر غربیبرجسته
گیري فکري صاحب اثر است که با بهرهۀمجموع

در . زندهاي ادبی دست به آفرینش میاز شگرد
شاعر در اینجا ایجاد ارتباط و پیوندي واقع کار

ۀذهن خلّاق اوست و در درجةاست که زایید
عالوه بر ذوق وي گفتار شاعر است کهةدوم شیو

به میزان دانش ادبی او از هنر شاعري بستگی 
سازي یک ساخت ثابت و مشخص مضمون. دارد

شاعر ممکن . نیست. . . چون تشبیه، استعاره و 
کند و در بطن آن هم تشبیه است خلق مضمون ب

. باشد و هم استعاره و یا هر شگرد بیانی دیگر
-البتّه ممکن است چنین تصور شود که مضمون

سازي یک ویژگی ساختاري نیست و صرفاً 
محتوا و موضوع است؛ اما به نظر ةمربوط به حوز

سازي خود نوعی تظاهر فرمیک رسد مضمونمی
ست، ممکن هاي زبانی اها و ظرفیتموقعیت

است این ساخت و فرم بسیار ژالتینی باشد و 
حجم و ابعاد چندان مشخصی نداشته باشد؛ اما به 

گیري خاص در قبال هر حال نوعی موضع
شاعر دست به ایجاد . امکانات زبان شعر است
اً از راه ـه ضرورتـزند کپیوند تازه میان عناصر می



م بیان هاي شناخته در علشباهت و یا دیگر عالقه
عامل . آنها بهره بگیردۀنیست، حتّی اگر از هم

از (گیري مضمون اساساً قدرت تداعی شاعر شکل
، )ها و تضادهاها، مجاورترهگذر شباهت

امکانات داللی کلمات، امکانات تصویري، تداعی 
آنچه ةها و قراردادهاي ادبی است در حوزموتیف

در حس و ادراك آدمی واقع است؛ پس اگر 
را تعریف کنیم، شاید » سازيمضمون«واهیم بخ

بتوان آن را ایجاد و یا کشف رابطه و پیوند میان 
با عناصر ذهنی یا عینی -گاه عینی-امري ذهنی

دیگر دانست که در ظاهر هیچ پیوندي میان آنها 
مضمون «)166: 1384پور آالشتی، حسن(.نیست
ست از معنی جزئی متکی به مناسبات اعبارت
با موجودات و کهو رایج در سنّت شعر لفظی 

: 1373خرمشاهی،(» .روابط شعري سر و کار دارد
این تعریف مضمون در برابر معنی است که )37

ست از فکر و فرهنگی که لزوماً شاعرانه اعبارت«
به عبارت دیگر . شودنیست، ولی در شعر بیان می

مابازاء آن فقط عالم تخیل و مجازي شعر و سخن 
ت، بلکه مابازاء غیر شعري هم دارد و راه به نیس

)37:همان(.بردزندگی می
موضوع و مضمون از نظر اصطالحی با هم 

موضوع صریح و حرفی «. هایی دارندتفاوت
است؛ اما مضمون بیان و روایت هنري یا ادبی 

موضوع که در ضمن یک بیان . موضوع است
مراه اي هشود با تصویري یا نکتهادبی، بیان می

:1378شمیسا، (» .کنداست که توجه را جلب می
مضمون عرضه و بیان هنري و ادبی «)372

:همان(» .موضوع است؛ روایت ادبی موضوع است

ترین ویژگی شاید بتوان گفت که اصلی)273
مضمون از نظر شکل، تازگی واژه و نوآوري در 

شاعر زمانی در تسخیر . بکارگیري ترکیبات است
اثر خود مؤثر خواهد بود که ةخوانندروح و ذوق

- اصلی. کار گیردبتواند واژگان و ترکیبات تازه به

ترین ویژگی مضمون از نظر معنی نیز تازه و 
بیگانه بودن آن و همچنین اختراع مضامین بکر 

با توجه به روح نوجوي شاعران در هر . است
دوره، این ویژگی در شعر معاصر هم به خوبی 

گیري از موضوعات شاعران با بهره. شوددیده می
جدیدي که در دنیاي نوین است مضامین تازه 

سازند که این خود در بسیاري از موارد با خلق می
فکر نو . ترکیبات و واژگان تازه نیز توأم است

کند و شاعر در اینجاست که نو را طلب میةواژ
کوشد که شعرش را محصول زمان همواره می

سازي شاعر بازتاب رو مضمونینمعرفی کند؛ از ا
ذهنی او از استنباطی عینی است که از 

هاي تازه آفریده محسوسات بیرونی، مضمون
ها یکی بسته به میزان سازيارزش مضمون. است

گویی این مفاهیم ذهنی به نیازهاي قدرت پاسخ
روانی و اندیشگی انسان است و دیگر به -روحی

گیرسازي غافلمیزان تازگی و جذابیت و قدرت 
.استایجاد شدهةپیوندهاي تاز

هاي هاي بالغی تصویر به صورتاما در کتاب
گوناگونی تعریف شده است که در کتب بالغی 

و خیال را » خیال«مقبول عام اخیر آن را برابر با 
ها از دانند که تعبیر غربیمی)image(معادل 

لم مبتنی بر ع» خیال«با این توضیح . باشدخیال می
ت کهـن اسـبالغت است؛ اما آنچه که پیداست ای
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توان آن وسیعی را داراست که نمیةتصویر گستر
را تنها در چارچوب علم بالغت دانست و آن را 
در معانی، بیان و بدیع محدود کرد؛ چرا که 

شود هاي فراوانی در شعر فارسی یافت مینمونه
از گیري که در آن شاعر یا نویسنده، بدون بهره

علم بالغت، تصاویر زیبا و حتّی متحرّك ساخته 
اي معنایی گستردهۀاصطالح تصویر دامن. است

ترین ذهنیت هر امر خیالی، دارد؛ زیرا در پیچیده
دي را که از ترکیب امور عمرکب، پیچیده و چند ب

ی ترکیبات، حاالت و اصوات متناقض متعدد حت
گر اند؛ به عبارت دیحاصل آید تصویر نامیده

هرگونه کاربرد مجازي زبان است که » تصویر«
صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل ۀشامل هم

تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، 
مبالغه، تلمیح، اسطوره، اسناد مجازي، تشخیص، 

فتوحی، (. شودمی... آمیزي، پارادکس و حس
هاي مختلف آمده است در فرهنگ)41- 45: 1385

کردن و آفریدن کردن، نقشکه تصویر، صورت
که است نخستین کسی جرجانی . چیزي است

برده را در مفهوم اصطالحی به کار» صورت«ةواژ
عبارت است از » صورت«در نظر او . است

معنی از معنی؛ او نگرشی ةهاي متمایزکنندتفاوت
نو به صورت بخشیده است؛ زیرا در نظر او 

هاي ت بلکه ویژگیخود شیء نیس» صورت«
ها آن از شئ دیگر است، این ویژگیةمتمایزکنند

که -گاه در شکل است و گاه در مضمون–
ساخت هنري کالم و نظم درونی و سیاق زبانی 

جاحظ ادیب نامدار )40: همان(. دهدرا شکل می
را » تصویر«اصطالح الحیوان عرب نیز در کتاب 

اي شعر گونه«: در تعریف شعر به کار برده و گفته

قدامه بن » .از بافندگی و نوعی از تصویر است
را در » صورت«ةجعفر و ابوهالل عسکري واژ

کارمعنی چهره، شکل و صفت بیرونی اشیا به
)135-140: همان(.اندبرده

با توجه به اینکه ایماژ یا خیال عنصر اصلی 
در جوهر شعر است و تخییل بازگشتن به خیال و 

آنچه را که در ۀبر روي هم مجموعایماژ است و 
کنند با بالغت اسالمی در علم بیان مطرح می

ایماژ دانست؛ ۀتوان موضوع و زمینتصرفاتی می
زیرا مجاز و صور گوناگون آن و تشبیه، ارکان 
اصلی خیال شعري هستند و در شعر هر زبانی 

بیان است و ۀجوهر شعر بازگشتن به همین مسئل
به طور کلّی به حدي است که اهمیت بیان در هنر

- الجمال، مانند کروچه میبعضی از محققان علم

شهود عین درك زیبایی است و زیبایی «: گوید
صفت ذاتی اشیا نیست، بلکه در نفس بیننده است 

که در حقیقت » .کندو او در اشیا آن را کشف می
علماي بالغت اسالمی را ةخواهد همان عقیدمی

بودند بازگو ) بیانةی شیویعن(که طرفدار لفظ 
)5-6: 1375کدکنی، شفیعی(.کند

اعالم جغرافیایی
اَعالم جمع علَم به معناي اسم خاص است و مراد 
از اَعالم جغرافیایی در این پژوهش تمامی اقالیم، 

ها، دریاها، ها، رودها، دشتکشورها، شهرها، کوه
باشد که شاعران می... آثار باستانی و هنري و 

گرفتن از آنها در کارگیري و بهرهرد بحث با بهمو
. اندها و تصاویر شعري آفریدهشعر خود مضمون

با این توصیف، ما با دو قسم علَم عام و علَم
ه از اَعالمـام آن دستـعلَم ع. خاص مواجه هستیم



جغرافیایی هستند که براي همگان قابل شناخت 
ه نزد هستند و از نوعی کلّیت برخوردارند ک

همگان تقریباً تعریف و توصیف یکسانی دارند؛ 
اما مراد از علَم خاص . ...مانند کوه، دریا، رود و 

اَعالمی هستند که داراي نام ویژه هستند؛ بدین 
کند؛ شرح که تنها بر یک جا و مکان داللت می

براي مثال باغ یک علم عام است؛ اما باغ بهشت 
. شودمحسوب مییا بهشت به تنهایی علم خاص 

در مواردي نیز علَم خاص ترکیبی اضافی است 
-که در بیشتر موارد متشکل از مضاف و مضاف

باشد؛ مانند کوه دماوند، رود الیهی توضیحی می
گاهی نیز ذوق شاعرانه از اَعالم . ...نیل و 

جغرافیایی ترکیباتی زیبا از دیگر انواع اضافات 
البتّه «... ه صبر وآفریند؛ مانند دریاي خون، کومی

شعرا و نویسندگان از ةگیري و استفادمیزان بهره
اصطالحات جغرافیایی به یک اندازه نیست و نوع 

گیري شعرا بهرهةشعر و انواع ادبی غالباً در انداز
و نویسندگان از اصطالحات جغرافیایی متفاوت 

طبعاً در متون حماسی به خاطر نوع شعر و . است
رود، ین گونه از ادبیات به کار میمضامینی که در ا

هاي حماسی از جمله اینکه قهرمانان و شخصیت
یا براي کمک به دیگران و یا برعکس جهت 
تعقیب دشمنان همواره در حال سیر و سفر در 

ۀشاهناملذا آثاري چون ،نواحی مختلف هستند
اسدي طوسی مشحون ۀنامگرشاسبفردوسی و 

ی و غیر حقیقیاز اصطالحات جغرافیایی حقیق
طور برخی از متون همین. هستند) ايافسانه(

اخالقی و حکمی نیز مانند متون عرفانی به ندرت 
از اصطالحات جغرافیایی استفاده شده است، 

مثنويو الطیرمنطقچنان که در آثاري چون 

معنوي اَعالم جغرافیایی بسیار محدود و 
)9: 1387دزفولیان، (» .نامحسوس است

ا اَعالم ـی بـرآفرینـازي و تصویـسونـمضم
)سایه(جغرافیایی در غزلیات هوشنگ ابتهاج

سایه در اسفند . ا. امیرهوشنگ ابتهاج مشهور به ه
در سال . در شهر رشت به دنیا آمد1306ماه 

به تهران آمد و وارد مدرسه تمدن شد، ولی 1325
چون موفقیتی کسب نکرد، قید درس را زد و 

نادري؛ یعنی پاتوق شعرا و ۀفاش کاسرگرمی
وي از روزگار نوجوانی شعر ... نویسندگان شد

شعرش آمیخته با 1330سرود، اما از سال می
مسائل اجتماعی و سیاسی شد و این تمایل، قالب 
شعر او را که غزل بود به سمت زبان نیمایی 

-زبان سایه پس از اینکه به مضمون. نزدیک کرد

کند، به مایل پیدا میهاي اجتماعی و سیاسی ت
همچنین به . شودسمت زبان نیمایی نزدیک می

در ... غزل شهریار و زبان خاص وي عالقه داشت
خیال بدیع و غزل او مضامین گیرا و صور

تشبیهات و استعارات همراه با زبان و روان و 
خوش ترکیب و نیز رنگ اجتماعی ظریف و 

است، سرایان سنّتی دلپذیر غزلةپنهانی که شیو
باعث شده است که در غزل فارسی معاصر، 

سایه شاعري است. نامش همیشه پر رنگ باشد
غزل سنّتی و غزل نو در نوسان است، ۀمیان

هرچند انسجام و استحکام الفاظ در غزلش 
که مشهور است، ولی در شعر سایه عشق زمینی

عمیقاست و بر همین اساس اشعارش فاقد درك
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هایش او در غزل. استو کشف و شهود شاعرانه
.نسبت به اشعار نو، کمتر گرایش رومانتیکی دارد

زبان نرم )256-257: 1386دفتر پژوهش آدینه سبز، (
ي که در تأثیراو به دلیل ۀو سرشار از عاطف

گذارد، تقریباً همانند زبان خواننده برجاي می
او ۀایران، ذهن و اندیشۀگذشتسعدي در ادبیات

کند به طوري که خواننده جه میرا به خود متو
نرم و سیال ۀهاي معنایی و اندیشکمتر به جنبه

)71: 1388یاحقی، (. پردازدشاعر می
سرایان بنام معاصر است که با سایه از غزل

اي که وي به ادب توجه به شناخت و عالقه
هایش تلفیقی از غزل کالسیک پارسی دارد، غزل

هاي میان سهم غزلنو و سنّتی هستند که در این 
شگردهاي سایه در ساخت . تر استسنّتی او بیش

ةتر به شیوتصاویر و مضامین شاعرانه نیز بیش
تر فنون بیانی سایه از بیش. شاعران کالسیک است
گیرد که در این میان سهم در غزل خود بهره می

شگردهایی که در کتب بالغی گذشته شناخته 
ترین تعریف از دهسا. تر استاند، بیششده بوده

ۀمضمون این است که اگر شعر را از حلی
هاي زبانی، تصویري و موسیقایی فارغ هنرآوري

پس در نتیجه . ماندکنیم مضمون با آن باقی می
توان گفت که مضمون خود شعر است صرف می

هاي لفظی و معنوي یا اینکه چیزي نظر از حلیه
شش تر پوکه شعر را در معناي واقعی خود بیش

سایه در غزلیات خود از . دهد مضمون استمی
بردهاَعالم جغرافیایی براي ساخت مضامین بهره

است که براي نمونه در ذیل ابیاتی از آن ذکر 
به دلیل فراوانی ابیات، براي هر مبحث . (شودیـم
)بیت شاهد مثال آورده شده است4-3

سازي با اَعالم عام جغرافیاییمضمون
چمن  ي جان امروز از طرف تراود بومی

بو بر تنشاي دادي مگر اي باد گلبوسه
)14: 1378ابتهاج، (

، بلبـل ز چـه خامـوشی  بستـانرود ازگل می
وقت است که دل زین غم بخراشی و بخروشی

)24: همان(
شهر  غزال من تو به افسون فسانه در همه 

ـار را مـانـیغـــزل شهــریـتــرانـــه
)38: همان(

سازي با اَعالم عام نتایج بسامد مضمون.1جدول 
جغرافیایی در غزلیات سایه

ف
بسامد علم جغرافیاییردی

کاربرد
درصد 
کاربرد

939/11دنیا1
816/10خانه2
786/8چمن3
659/7آسمان4
532/5باغ5
406/5آستان6
406/5دریا7
406/5ساحل8
406/5دشت9

379/3وطن10
379/3چشمه11
379/3بوستان12
379/3چشمه13
253/2بیابان14
253/2آشیانه15
253/2کوه16
253/2زندان17
253/2چاه18



253/2بازار19
253/2میخانه20
126/1گلشن21
126/1کان22
126/1باره23
126/1بام24
126/1گور25
126/1میخانه26
126/1زمین27
126/1کوي28

79100------------- جمع

شایان ذکر است که واژگان مترادف در جداول، 
شوند؛ براي با یک نام و تنها با نام رایج آنها ذکر می
سه مترادف مثال واژگان فلک، سپهر و آسمان هر

ول با نام بارزتر آنها؛ یعنی آسمان، هستند و در جد
واژگان ۀاین قاعده در مورد هم. استذکر شده

.صادق است
گیري از اَعالم جغرافیایی در شعر بسامد بهره
وي از این عناصر به ةدهد که استفادسایه نشان می

باشد؛ شدت متأثر از زادگاه و محیط زندگی وي می
اغ و دریا بیش بدین شرح که اَعالمی مانند چمن، ب

از عناصري مانند کویر، بیابان یا هر علَم جغرافیایی 
.دور از شمال کشور، در شعر سایه به کار رفته است

سازي با اَعالم خاص جغرافیاییمضمون
تو را به روي زمین دیدم و شکفتم و گفتم

رسیدهبهشتراي من از ـه بـن فرشتـه ایـک
)31: همان(

رودي کارون و زندهخونابه گشت دیده
سـاحـل ارسرس از ـا بـک آشنـاي پی

)73: همان(
آن یوسف چون ماه را از چاه غم بیرون کشید

زون کنیدـمحـۀن نالـچرا ایکلبۀ احـزاندر 
)128: همان(

سازي با اَعالم خاص نتایج بسامد مضمون. 2جدول 
جغرافیایی در غزلیات سایه

ف
علم ردی

جغرافیایی
امد بس

کاربرد
درصد 
کاربرد

650بهشت1
266/16احزانۀکلب2
132/8کعبه3
132/8کوه طور4
132/8دوزخ5
132/8رود ارس6

- -------جمع
-

12100

هاي سایه، سهم بیت غزل1083در مجموع 
91سازي با اَعالم جغرافیایی در شعر وي مضمون

شود را شامل می% 40/8باشد که تقریباً مورد می
مورد از اَعالم خاص جغرافیایی و در 12که در

.مورد از اَعالم عام جغرافیایی بهره برده است79

تصویرآفرینی
سایه تقریباً از همۀ شگردهاي بیانی در ساخت 

هاي تصویرسازي. تصاویر شعري بهره برده است
- سازيابتهاج با اَعالم جغرافیایی به نسبت مضمون

.باشدزیباتر، شیواتر و با بسامد باالتري میهاي وي،
تشبیه، استعارة مصرّحه و مکنیه، مجاز، کنایه و 

ه درـاي سایـاستعارة تمثیلی، تمثیل و نماد از ترفنده
اي شاعرانه با اَعالم جغرافیایی استـهیـتصویرآفرین

.شودکه هر کدام به صورت جداگانه بررسی می
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- اع تشبیه در تقسیمتر انوسایه از بیش: تشبیه.1

هاي مختلف استفاده کرده است که تشبیه بندي
هم به صورت ترکیب اضافی (ساده و تشبیه بلیغ

بیش از سایر انواع تشبیه در آن ) و هم جداگانه
.بسامد دارند

دریاي وجودیمما همچو خسی بر سر 
دریاست، چه سنجد که بر این موج خسی رفت

)16: همان(
چنان ریخته از هم کـه درونهخانۀ دل

سـر فـرود آري و مایـل به اقامت باشی
)33: همان(

ز سیل اشک من اي خواب من ندیده هنوز     
را مـانیدریا کنـارچـه بستـري کـه تو 

)38: همان(
چشمۀ اشکرواست گر بگشاید هزار 

هاي این تاك استچنین که داس تو بر شاخه
)155: همان(

مورد از 39زلیات خود در سایه در غ
تصویرآفرینی با اَعالم جغرافیایی به مدد تشبیه بهره 

است که در نسبت با تمامی ابیات غزلیات گرفته
مورد از آن علَم عام و 37باشد کهمی% 60/3وي

در میان اَعالم . باشدمورد نیز علَم خاص می2
ن تریمرتبه استعمال، بیش9جغرافیایی نیز، دریا با 

.کاربرد را داشته است
مصرّحه نیز یکی ةاستعار: مصرّحهةاستعار. 2

هاي سایه در ساخت تصاویر دیگر از ترفند
شاعرانه است که تصاویر ساخته شده با اَعالم 

مصرّحه در ذیل ةجغرافیایی به مدد استعار
.خواهد آمد

چمننگرم در این هرچه به گرد خویشتن می

دهـد نشاننمـیآینۀ ضمیـر مـن جـز تـو 
)124: همان(

کویر سوختهسرشک سایه یاوه شد در این 
اگـر زمانـه خـواستی چه گوهري در آمدي

)214: همان(
در قفس شیریستبیشهنگاه کن که ز هر

مرد اینجاستبلوچ و کرد و لر و ترك و گیله
)2250: همان(

مورد از اَعالم جغرافیایی به 37سایه در 
مصرّحه بهره برده ةزي با استعارمنظور تصویرسا

است که این رقم به نسبت تمامی ابیات غزلیات 
مورد از علَم 36است که در % 41/3او برابر با 
مورد هم از علَم خاص استفاده کرده 1عام و در 

ترین استعمال بیش6دریا و باغ هرکدام با . است
. اندبسامد را در میان اَعالم جغرافیایی داشته

مورد استعارات مصرّحه در غزلیات سایه یک در
نکته حائز اهمیت است و آن استفاده از استعارات 
ترکیبی است؛ مانند بحر پریشان، کویر سوخته، دیر 

که در بین شاعران کالسیک، ... پست، دوزخ روح و 
.خاقانی در این شیوه سرآمد است

ةسایه در غزلیات خود از استعار:مکنیهةاستعار. 3
کنیه بسیار بهره برده است که در اینجا مواردي از م

مکنیه ة الزم به ذکر است که استعار. شودآن ذکر می
در این بخش )Personification(تشخیصۀو گون

.اندبه همراه هم محاسبه شده
تو فریاد من امروز شنیدياي کوه

استهمزاد جهاندردي است در این سینه که 
)173: همان(

تاریک من ندید  ۀگریم باغچشگر 
ستارگی شبنم است ایناي گل ز بی



)225: همان(
اش از ظلمت ما گشت ملول دل خورشیدي

زد و رفتبام شب یلداچون شفق بال به 
)254: همان(

مکنیه و ةمرتبه از استعار31سایه در مجموع 
تشخیص در ساخت تصاویر شاعرانه بهره برده 

مورد از آن 30در .است% 86/2است که معادل 
مورد نیز از علَم خاص  یک از علَم عام و در 
مورد 8نیز با ) فلک(آسمان. استفاده کرده است

.ترین استعمال را داشته استاستعمال بیش
مجاز .4

خاكگریخت ز هماي اوج سعادت که می
اـن دام شمـه چیـن دانـان زمیـد از امـش

)12: همان(
روزگاري شد و کس مرد ره عشق ندید              

وستـنگران من و تجهانیحالیا چشم 
)53: همان(

صبحةهزار سال ز من دور شد ستار
چه خواهد دیدجهانببین کزین شب ظلمت

)133: همان(
بیت از مجاز بهره برده است که 12سایه در 

لَم موارد استعمال عۀهم. باشدمی% 10/1برابر 
مورد 8باشد که جهان با مترادفاتش با عام می

.ترین استعمال را داشته استکاربرد، بیش
:تمثیل.5

پندم دهد که سایه در این غم صبور باش 
است اینساحلام من و بر غرقهبحردر

)42: همان(
بخورد زودزمینشآبی که برآسود 

که پیوسته روان استرود شود آن دریا
)172: همان(

اي  چو نداري ستارههفت آسماندر 
اياي دل کجا روي که بود راه چاره
)200:همان(

مورد از اَعالم 15بیت و 10سایه در 
جغرافیایی در تمثیالت خود بهره برده است که 

مرتبه 4با ) فلک(آسمان. باشدمی% 38/1معادل 
.ترین کاربرد را در بین اَعالم دارداستعمال بیش

ةکنایه و استعار:تمثیلیةکنایه و استعار.6
بیانی هستند که به جهت شباهت ۀتمثیلی دو مقول

برانگیز در علم آنها به یکدیگر از مباحث اختالف
رو ما این دو مقوله را به بیان هستند؛ از این

.ایمصورت واحد و در کنار هم آورده
سر به فلک خواهد سودسایه از ناز و طرب 

دـرو بلنـآن سـۀرم سایـه سـد بـتر افــاگ
)68: همان(

گرمی بازاربا حسن فروشان بهل این 
ه خریدار نبردیمـود را بـف خـا یوسـم

)145: همان(
آستیـن بـر جـهان بـرافشانـم

گر به دامان دوست دسترسی است
)159: همان(

7تمثیلی ةکارگیري کنایه و استعارموارد به
خاك، جهان . است% 64/0اشد که برابر بمرتبه می

.اندو فلک هرکدام دو مورد کاربرد داشته
نماد یکی دیگر شگردهاي سایه در : نماد.7

ساخت تصاویر شاعرانه با اَعالم جغرافیایی است 
.شودکه موارد استعمال آن ذکر می

د نگار پرده نشینم ـه درآیـر بـرده گـز پ
ۀ چینمنگارخانچون اشک از نظر افتد 

)49: همان(
چنان به دام غمت خو گرفته مرغ دلم 
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درین قفس نرودباغ بهشتشاد ـه یـک
)55: همان(

گویم بگریزد و بریزدکوهغم اگر به
اي است باريه هفت آسمانش نه ستارهـک

)142:همان(
مورد از نمادها جهت تصویرآفرینی 11

کوه . باشدمی% 01/1استفاده شده است که برابر با 
ترین کاربرد را در بین مورد استعمال بیش5با 

4مورد از اَعالم عام و 7. اَعالم جغرافیایی دارد
نمودار . مورد از اَعالم خاص استفاده شده است

-ذیل بیانگر این است که سایه در تصویرسازي

خود با اَعالم جغرافیایی، بیش از ۀهاي شاعران
برده تعاره بهره شگردهاي بیانی از تشبیه و اسۀهم

. نمودار ذیل بیانگر این نکته است. است

بسامد تصویرآفرینی سایه از اَعالم جغرافیایی بر .1نمودار 
حسب استعمال

گیرينتیجهبحث و 
گیري هاي معمول سایه در غزل، بهرهیکی از شیوه

ازي وـسونـدد مضمـه مـایی بـغرافیـالم جـاز اَع

91هاي خود در ه در غزلسای. تصویرآفرینی است
سازي مرتبه از اَعالم جغرافیایی براي مضمون

مورد آن از اَعالم عام و 79استفاده کرده است که 
در بحث . مورد از اَعالم خاص بوده است12

تر تصویرسازي با اَعالم جغرافیایی نیز سایه از بیش
شگردهاي بیانی اعم از تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه 

در . برده استتمثیلی، نماد و تمثیل بهرهةرو استعا
مرتبه با اَعالم 137تصویرآفرینی نیز سایه 

جغرافیایی تصویرسازي کرده است که در این میان 
. ترین بسامد هستندتشبیه و استعاره داراي بیش

گیري از اَعالم جغرافیایی در شعر سایه بسامد بهره
صر، متأثر وي از این عناةدهد که استفادنشان می

باشد؛ بدین شرح از زادگاه و محیط زندگی وي می
که اَعالمی مانند چمن، باغ و دریا بیش از اَعالمی 
مانند کویر، بیابان یا هر علَم جغرافیایی دور از 

.شمال کشور، در شعر او به کار رفته است
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