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Abstract
As the novelty and importance of the link
between objects and phenomena in the image
is important, as the structure is also important
to express these connections. The purpose of
this paper is to examine the types of structures
that contemporary poets have used to show
imaging connections. The purpose of this
study is the poet of grammatical issues in a
way that uses the arts to promote its image.
And change the type or grammatical function
of the word, it will cause loss of picture or
artistic values. In addition to the additions in
contemporary poetry common structure
similarity of grammatical categories such as
exchange, enlightening (audit), adjectives, and
adverbs also been used to provide image. The
grammatical structures are located in the
center of visualization and some of them
recently and the importance of greatly
depends on the structure provided.
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 بااههمااانمیاانانانتخااا،واهمی ا تصاا یراهمی ا دارد
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مقدمه

کااردهاس ا (راماای)71:7821،؛ایاانکتااا نشااان

تص یراگمه تارینعناصارشاعروبرخاساتهاگ

میدهديارفینتصا یردراشاعارشااعرانمختلا 

قدرتتخیلشاعراس .اینعنصردرواقع«تصرف

ب یارمشابهاس .

ذهنیشااعردرمدها طيبیعا وان اانوک شاش

ساااختاریکااهشاااعرباارایارائااهتصاااویر

ذهنیاوبرایبرقرارین ب میانان انويبیع یا

برمی نینداهمی ونقشقابالتا جهیدرارتقاای

يبیع بايبیع اس »(شادیعیکادکنی.)2:7831 ،

هنریشعردارد.درآياربالغایسانتیوب ایاریاگ

کیدی هنریوتاثيیرشاعرتااحادگیاادیبارپایاه

آيارامروگی،دستهبندیهایمختلدیاگتصاویرشاده

تص یرساگیاس وبهتعبیاربرخای«شاعرباهيا ر

اس .نم نهرایجآنتق ی به هااردساتهاساتعاره،

م تقی باوگنوآهنگیکهمادرهنگاطبلندخ اندن

تشبیه،کنایهومجااگاسا واماروگهمبااحایمانناد

آناح اسمیکنی ح اسماراجل مایکناد،اماا

ت صی ،نماادوحاسآمیانینیاناگمق لاهتصا یر

بهي رغیرم تقی باتص یرساگی،یعنیارائهتصا یر

مح

میکنند.اینم اردهرکاداطنیانباانگااهی

خیااالیاگتجربااهح اایباارگیباااییوتااثيیرخ ا د

جنئیتر وم شکافانهتربهان ا مختلدیتق ی شاده

میافناید» (پرین.)64:7811،تص یرمبتنیبرکشا 


اس .اینن دستهبندیا ر هاهمیا گیاادیدارد

شباه اس وتخیلشاعربراساسحااتتعاايدی

امانمیت اندهمهجل ههاایگیباشاناختیتصااویررا

برایالقایاح اسوتجربهباهمخايا بااکشا 

نشاندهد.شی هساخ تص یروساختاریکهشاعر

شباه وایجادارتبااطبایندو یانتصا یرخلا 

برایایجادارتباطتص یریبهکاارمای یارد،ب ایار

میکند.بهتعبیردرایدن«استعدادتخیالدرن ی انده

متن ومختل اس ونمیتا انآنهاارادرانا اعی

وخینمایکناد

ماننداستعارهومجاگومباحایاگایندس محادود

ودرسرتاسرمنرعهحافظهپرساهمایگنادتاااینکاه

کاردوحتاایتشاابیهنیانکااهآنرادرانا اعیماننااد

صیدیراکهدرصددشکارآناس ،پیداکند» (برت،

اضااافاتتشاابیهی،تشاابیهمیاامروامااااله تق اای 

.)71:7831تنهاااتاااگ یکش ا شاااعرنی ا کااه

کردهاند،مجم عهایب تهومحدودنی

ومیتا ان

م ج تعالیواهمی تصاویرشاعریاومایشا د،

اگمنظرهایدیگرینیندستهبندیکرد.


مانندسگی اتکوتینه شج

بلکهشی هبیاننینمه اس .يرفینتص یردرشاعر

همهعناصرشعردرب ترگباناس کاهخا د

ب یاریاگشاعرانیک اناس تاحادیکاهبرخای

رانمایانمیساگدومیت اناگيری دست رگبانکاه

تصاویرص رتیکلیشهاییافتهاند.شرفالدینرامای،

گبانراسامانوانتظااطمایبخشاد،بخاشمهمایاگ

کتا انیسالعشاقخ درادرهمینگمیناهنگاشاتهو

وجاا هگیباشااناختیتصاا یررادرککاارد.بررساای

صداتوتصاویریراکهشااعراندرما رداعیاای

تص یراگمنظردست رگبانبهآندساتهاگتصااویری

بدنمعش قذکرکردهاند،برشمردهاس .ا رشاعری

مایپارداگدکاهشااعرخالقاناهاگمباحاثدسات ری

صاداتوتصااویریغیرمرسا طونامتاداولراذکاار

به نهایبهرهباردهکاهتصا یریراارتقاایهناری

کرده،اگمنظرن ی ندهغری مینماید ،نانکهرامی

بخشیدهاس  ،نانکهت ییرن یاانقاشدسات ری

معترضاس بهاسادیي سایکاه ارام اانرا

کلمه،تص یررااگبینبردهیااگارگشهایهنریآن

برخالفآنچهرایجاس باههنادوانآیناهدارمانناد

میکاهد.
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پیشینه تحقیق

نداار،درحیا انردس،درلباااسوفاارشدسا ،در

نظربهاهمی تص یردرشعر،اینعنصرآنقادر

کتا جلد( »...قریا ودیگاران.)27-22/2:7848،

م ردت جه محققانب دهکهشایدبت ان د بایشاگ

ب یاریاگممینهابرایمعدودهاییبهکارمیروندکه

هرعنصردیگاریما ردبررسایواقاعشادهاسا .

قابلت گینباشد.برخیمحققاانممینهاایدیگاررا

ص رخیالدرشعرفارسیاگشدیعیکدکنیوبالغ 

برساختهدرقروناخیردان تهاند«:منشیانقارنهاای

تص یراگفت حیاگجملهکتا هاییاس کهدرایان

اخیربرایبیانمعدودوتمینآنالدااییرااصاحال 

گمینااهنگاشااتهشاادهاسا .مقاااتتفراوانااینیااناگ

کردهاند» (مشک ر)46 :7812،؛البتهبرخیمعتقدنددر


منظرهایمختل بهبررسیاینعنصارپرداختاهاناد.

ذشتهنینممینهایمختلدیوج دداشتهوبرایاین

برخیتحقیقاتنیننقشمق لاههاایدسات ریرادر

نظرماالهایمتن عیاگاشعارسانتیذکارکاردهاناد

شعرنشاندادهاند؛اگجملهمقالههای«نقشهایهنری

(ذاکری.)771:7836،فرشیدوردایننقشنحا یرا

صد درایجادگباانادبای،تص یرسااگیوکیدیا 

روشنگریاروشنگرمعدودنامیدهاند ارا کاه«معنای


عايدهواندیشهدرشعرشامل »و«ترکیا سااگیدر

معدودراروشنمیکندوانداگهووی یهایدیگار

شعرقیصرامینپ رونقاشهاایهناریآن»باهقلا 


آنرامشااخمماایساااگدوابهااامشرابرياارف

مهدیدهرامیکهدربخشایاگآنهااجایگااهبرخای

مینماید» (فرشیدورد.)287:7833،


مق لههایدسات ریدرایجاادتصا یربررسایشاده

روشاانگرنقااشمااريریدرگبااانشااعردارد.

اس .عمرانپ رنیندربخشیاگمقالاه«کارکردهاای

برخیاگشاعرانسنتیمالبیدلدهل یبهاینعنصر

هنریقیدو روههایقیدیدراشعارشامل »بهنقش

ت جهخاصیداشتهاندوبرخیمحققانبهاینوی ی

قیددرتص یرساگیشعرشامل پرداختهاس .بناباه

شعراوپرداختهاند(شدیعیکدکنی .)61:7817،یکی

ج تج ییکهانجاطشدتاکن نتحقیا م اتقلیکاه

اگشگردهایایجادتص یردرشعراگيری روشانگر

جنبههایهنریتص یررااگمنظرمق لههایدست ری

اس کهالبتهدر ذشتهنینوج دداشتهاس :

نشاندهد،نگاشتهنشادهاسا .ب ایاریاگمباحاث

صدخلدحالوتپیپرواگه سرف 

دست ری ناس ،شبهجمله،منادا،صاد ،ضامیر،

شیرینیجان همهدرراهمگسرف 
(بیدل)234:7814،

قید،بدل،روشنگر(ممیان)دراهمیا تصا یرنقاش
دارند.دراینمقالهبناباهمحادودی حجا ،برخای
م اردم ردبررسیواقعمیش د.

صد منامیدلیکداغف ردن
نامهرنگ کهب

برپرياووس
(همان)347:

تصاویر ممیزی

دربی نخ

،شاعرحاالوتراباهخلادو

ممینیاروشنگریکیاگمباحثنح یدربیشاتر

دربی اخیرامیدرابه منمانندکردهاس .شااعر

کت دست ریاس «.هر اهبخ اهندمقدار یانیرا

دربرخیاشعارروشنگرراماننداضافاتتشبیهیباه

معینکنندلدظیراکهبرمقداردتلا کنادپاساگ

کارمی یردوآن نانکهدراضافاتتشبیهیمیاندو

عددآورند:دومنقند،سهخروارشکر ...اهپاساگ

واژهایکهبهه اضاافهشادهاناد،ارتبااطتصا یری

عددلدظیمتناس معدودآورندبدینقرار:دران ان

وج ددارد،شاعرمیانمعدودوروشنگرنیناینن 
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ارتباطتص یریایجادمیکنند.ایانهادفشااعردر

روشنگرایجادمایشا د،اکتداانمایکنادوآنرادر

ما اقعیبیشااترخا درانشااانماایدهاادکااهواژهای

ساختارتص یریدیگربهکارمی یرد.

بهعن انروشنگراستعمالمیش دکهدرگبانمرسا ط
بهعن انروشنگرم تعملنی
وعادی 

:

«یککهکشانشک فه یالس/نقشیکشیدهبا د
برآننیلگ نپرند/شعرین شتهب دبرآنآبیبلند»

ساااختارتصاا یرممیاانیم جاا شاادهکااه
برج تگیگباننهتنهاادرنا تااگ یارتبااطمیاان
ياارفینتصا یر،بلکااهدر گا نگیایجااادساااختار
ارتباطتص یرینینباشد.دراینبی :

(مشیری)217:7816،

بههاارلبخنادیکحافظغنلداش 

درتخیلشاعرشاک فههاای ایالسهمانناد

بههاار دتارصادسعاادیسخنب د

کهکشاناس ،امابهجای آنکهاگسااختارهایرایاج

(همان)723:

تشبیهمانندتشبیهمجملومدصلواضافهتشابیهیو

شاااعرماایت ان ا بگ یااد«لبخنااداوماننااد

امااااله یااااسااتعارهوما ارددیگااربهاارهبگیاارد،در

غنلهایحافظب د»کها ر هتص یرقابالتا جهی

ساختارروشنگراینارتباطرابرقرارکردهاس .نیان

اس ،اماشاعرباارعایا سااختارتصا یرممیانی،

دراینبی :

ارگشهنریتصا یرراافانودهاسا .اهمیا ایان

صدخناناف رد یب دطبهارطکردهای

ساختاردرمصار دوطبیشاترنمایااناسا .ساخن

تابهدیدارت نینامیاادوارطکردهای

شاعردرمصر اخیرایناسا کاه« دتااراومانناد

(شدیعیکدکنی)226:7831،

دتارسعدیب د»کهالبتهفاقادجنباههاایهناریو

میانخنانواف ارد یباهاعتبااروجاهشابه

کش وشه دشاعرانهاس ،اماشاعرهنرمنداناهباا

سردی،اگمنظرشاعرشباه وج دداشته،امابجاای

کاربردساختارارائهتص یربهص رتتص یرممیانی،

ساخ تشبیهم تقی ،شااعردرسااختارممیان،ایان

شعرراارتقایهنریبخشایدهاسا .اگایانمنظار،

ارتباطرابرقرارکردهاس .یادراینسح ر:

اهمی ونقشهنریساختاربیانتصا یر ،ااهیاگ

فرهادوارتیشهباهکا ،راهمای شا د/هارواژه
کالمش/یکشاخهن رب د/هارنقحاهپیاامش/یاک
ردبادآتش

خ دارتباطتص یرینینبیشتراس .
ساختارتص یرممینیاینب تررابرایشاعر
بهوج دمیآوردکه اهیارتباطمیانيرفینتص یر

(مشیری)612:7816،

راپیچیدهتروپنهاانتارسااگد.درایانم اقاع،عادد

شاعرابتدادرعباارت «یاکشااخهنا ر»باه

بهعن ان عنصریل ناناگجایگاهخ دحرک میکند

کمکساختارروشنگرومعدود،ن رراباهشااخهای

وبجایقرار یریدرقبلاگروشنگر،قبلاگمعادود

مانندکردهولیبهآناکتدانکردهوآنرایکبخاش

به عن انماال درعباارت«:بااغصادخاايره
میآید .

کردهومشابهباه

خندید/عحرصدخايرهپیچید» (همان،)821:ذهان

«هرواژهکالمش»قراردادهاسا .مشایریدراداماه

مخاي باکمیتثمالدرکمایکنادکاه«بااغصاد

شعرنینباگدرعبارت«هرنقحهپیامش/یک ردبااد

خايره»درواقاع«صادبااغخاايره»اسا ودرآن

آتش»همینن تناح تصاویرایجادکردهاسا .در

«خايره»به«باغ»مانندشدهاماشااعرنظا وترتیا 

اینحال شاعربهارتباطدووجهیکهمیانمعدودو

رایجمیانعددوروشنگرومعدودرابهه ریختهو

اگارتباطتص یریدیگریمح
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ارتباطمیانيرفینتص یرران ب بهنم نههایقبل،

قیداگکلماتپرب امدجملهاس وکمترجملهایاسا 

پنهانترساختهاس .


که یندهآنراباقید ترشندهد.قید«کلمهیاا اروه

روشنگربهعن انواحدیبرایتعییندقیا تار

کلمههایاجملهایاس کهفعلیاصد یاقیددیگاریاا

م اردی نانداگه،گمانومکاان،شامارش،وگنو

جملهایرابه ینیاگقبیلگمان،مکاان،مقادار،حالا ،

جنساستدادهمیش د.اینن وی یوکارکردنیان

بهي رکلیمایتا ان
وجنآنمقیدمیکندو 

کیدی ،تثکید

م ج ساخ تصاویرشدهاسا .شااعر ااهیباا

د کهقیدبرخالفصد بهاس وجانشیناس  ینی

کمکروشنگریخاص،باسااخ تشابیهدرتعیاین

نمیافناید»(شریع .)221:7836،برخیبارایشاناخ 

اینم ارداغراقرابهشعرتنری میکند«:ماراروگی

قیدهارامیت اناگجمله

قیدمعیارهاییرابیانکردهاند.7«:


رهاکردیدراینشهرکهاینیکقحارهدل،دریاای

حذفکرد،بدونآنکهاینحذفبهسالم گباانلحماه

غاا باا د»(همااان.)812:شاااعربااراینشاااندادن

میت انت ییر
بنند.2معم تًجایقیدرادرجملهبهآسانی 

ک کیدل،بااغراقروشنگرقحارهرابارایآنباه

دادبدونآنکهت ییریدرمده طجملهپدیدآید.8معم تً

کار  رفتهوباکاربرددریایغ ،ایناغراقرابیشاتر

قیدهایناهمگ نه پایهنمیش ندودرکناره میآیناد»

ساختهاس .

(ارژنگ.)723:7841،

نقشدیگرممیندراینن کارکرد،مح س

اینمق لهنینمانندمق لههایدیگردست ریناندشااعران،

ساختنمعدوداس .شااعربارایم ضا عیذهنای،

محملیبرایخالقی هایهنریواقعمیشا دواگآنجاا

ممینیمح سذکرمیکندواگاینيری تج می

کهحذفواضافهکردنقیدبهجملهبایشاگمق لاههاای

عینیتروملم ستراگمعدودذهنیارائهمایدهادو

دیگرامکانپذیراس نقشپررنگیدرایجادگبانشاعرانه

ذهاانمخاياا آنرابهتاارماایت انااددرککنااد.

دارد.قیددرساختارهایمختلدیم ج سااخ تصا یر

بهعن انماالدرسح رگیر:


میش دکهمیت اندرپنجدساتهجاایداد.مها تارینو

درسینهات

صدکاروانش ق/صددجلهندرت/
ب دامانهدتی

پرکاربردترینساختارآنقرار یریدرجایگاهمشابهباهدر

(شدیعیکدکنی)12:7831،

تشبیهاتیاس کهاداتتشبیهدرآنذکرشدهکاهدرایان

شاعربرایمح سساختنمداهی ذهنایای

میش د «:ش خ درا

نش قوندرتباایجادتصا یراگروشانگرهایی
عینی(کاروانودجله)استدادهکردهاس .

حال مشبهبهمتم قیدیمح

دیدط /نريیلیسنگین/خشکمایشاددرکا ،در
گردی،درخدقان»(فرخناد.)722:7836،

آتشینبالوپرودوگخیونامهسیاه

رو ماان ااا نباااادبااانقااایاقاای

جهااداگداطدل صاد لهعدریتهآه

هااادوروپاانااهااانمایشا د

درافاا 

(اخ انيالث)61:7831،
شاعربارایاینکاهتج امیعینایاگجهاش

(همان)37:
درحال دوطکهمیت انآنراهنریترمح ا

کاردو

آههااایتیاارهاگدرونخ ا د»راارائااهدهااد،اگواژه
«

بیشتردرشعرمعاصررایجاس ،متم قیدییامتم فعال

« له»بهرهبردهاس .

ایمیآوردکهدرنگاهنخ ا رابحاتتصا یری

رابه نه
آشکارنی

تصاویر قیدی

پیبرد:

امابادرنگمیت انبهتص یرمیمردرشعر
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عم آرامشمرا/اگاعماقآ هایغارهایگیرگمینی

بپرس»(م س ی رمارودی ،)744:7831،شاعرمتم فعل

دریا /وشک هسرخخ درا/اگيل شعلههای لبرگ

«پرسیدن»راشیایبیجانقاراردادهاسا .نیاندرایان

شقای مشتعل

سحرها«:بایدبه یاهاان/یکایاک/ساالط دا »(هماان:

(م س ی رمارودی)767:7831،

.)748

شاعرمتم فعلرادرراستایایجادتص یرقراردادهاس 

کارکرددیگرقیددیداریکردنتصااویراسا .درما رد

وغیرم تقی آرامشخ دراهمانندآ هایآراطغارهاای

شعرشامل مین ی ند«:معم تً ینده گا نگیاجارای

گیرگمینیوشک هسرخمخايا خا دراهمانناديلا 

فعلراباقیدکیدی به ششن ندهمیرساند.شاامل اگ

شعلههای لبرگشقای دان تهاس .باگدراینساحرها:

اینوی یقیداستدادهکاردهدرتصا یرهاییکاهماالگط

«دیروگ،صن بری /ا ناگکناارشمای ذشات /آساتین 

حرک وپ یاییبهوی هحرکا اگبااتباهپااییناسا ،

رف /واگت /بامنب یارساخن دا /ماناگتا باا

گ نگیحرک اگيری قیدمشخمشدهاسا بارای

یاهانب یار دتهاط»(همان.)762:متم قیدی«بات »و«اگ

اینکهتص یرجنبهدیداریپیداکندوکیدی حرک بارای

ت »بخشیاگيرفینتص یراس وحذفآنم جا اگ

خ انندهبرایخ انندهکامالًملم سش دبابرشهاییکاه

بینرفتنتص یرمیش د؛بااگاگهمایننا اسا ایان

بیناجنای روهقیدیگدهاس ،آناجناراگیریکادیگر

سحرها«:وگمان/بهگتلیوسردی شمهسااران/درمان

بهص رتعم دییاپلکانیمین ی دتاخ اننادهاگحاظ

جاریمیش د»(همان)761:؛«ابدی آیینهایاس /پایش


بصرنینبهرهمندشا د»(عمارانپا ر)31-33:7834،؛در

قام رسایت »(همان.)741:

سحرهایگیر:

ن س طتصا یراگيریا ذکارحااتتان اانیبارای

ایکاشمیت ان ت 


م ج داتغیران انیاس .دراینسحر«:خرخاکیهاادر

خ نر انخ درا

جناگهاتبهسا ءظینماینگرناد»(شاامل ،)861:7831،

من

مه ترینعاملبرج تگیسحرآوردنقیاد«باهسا ءین»

قحره

براینگری تنخرخاکیهاس کهم ج ساخ تص یر

قحره

شدهاس .نیندراینسحرها«:گند ی اهی لیاس /...

قحره

بادستکینحی  ،نیل فر»(م س ی رماارودی:7831،

بگری 

.)221

قحره
تاباورطکنند(شامل ،)413:7831،شاعرقیدحال « 

البتهدرب یاریم اردمتم هایفعالنیانایانکاارکردرا

قحرهقحره»رابه نهاینگاشتهکهرینشقحراتاشکرا

دارندودرکان نتص یرساگیقرارمی یرناد«:باهآفتاا 

تداعیکند.صدارگادهنیندرشعریاگایانوی ایبارای

سالمیدوبارهخ اه داد/بهج یبارکهدرمنجاریب د/

این نهبهرهبردهاس :
وص پایینآمدناگپش باط 

بهابرهاکاهفکرهاایيا یل ب دناد/باهرشاددردنااک

بیاپاییندختر

سپیدارهایباغکاهباامان/اگفصالهاایخشاک اذر

دطغروبی

میکردند»(فرخناد)781:7836،؛آنچاهم جا سااخ 

اگل ب ط

تص یرشده،کاربردمتم برایسالطاس .ها  نایندر

بیاپایین

اینسح ر«:درحییضه میت انعنینبا د/اگ ا دال

بیاپایین
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بیاپایین
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م ردبدلانجاطداده،ه تهرابادلدارنامیادهاسا ودر
پایین



تعری بدلمین ی د«:بدل روهاسمییاااسامیاسا 
پایین



غیرمکرروت دطبادرنگیخاصکهبااس یا روهاسامی
پایین

دیگربهناطبدلدارداراییکمرجعویاکنقاشواحاد

(صدارگاده)63:7841،

دست ریاس »(فرشایدورد .)811:7833،بادلیکایاگ

درن پنج ،متم هایقیدیه اتهخا دراکاهصاد 

عناصر ترشدهندهجملهاس کاههادفاگآوردنآن

تدییلیاس برج تهمیساگد،آن نانکهدراینساحرها

م اردی نرفعابهاطاگبدلداروافنودنت ضیحاتباه

دیدهمیشا د«:دوباارهمایآیای/بااصاداییدلادوگتراگ

آناس ؛اینت ضیحات«یکایاگخص صایاتصااح 

ترکهاایدسا روساتایی/آشاناتراگدساتهداس/...در

اس اگقبیللقا ،شاهرت،شا ل،مقااطوعنا انویرا

منرعهمینشینی/عریانتراگآفتاا »( رماارودی:7831،

میرساندواورابرایمخاي یاخ انندهبهترمیشناساند»

بهن عیم ج تحریکتخیلشاعر
.)222اینن متم ها 

(ان ریواحمدی ی ی.)726:7831،

برایکش ارتباطهایتاگهنینمیش د.سااختاره اتهو

ارائهتص یردرساختارنحا یبادلیکایاگشاگردهایی

متم آنکهدراینم اقعبهص رت«:صد تدییلی+اگ+

اس کهعالوهبراینکهخ دتص یرم ج تعاالیکاالط

متم »اس ،ایجا میکندتخیلشاعربه نهایمتم را

می ردد،ساختاره نشاینیارکاانويارفینتصا یرنیان

ش د.دربیشاترم اقاعایان

سخنرابرج تهترمیساگد.افنودنت ضیحبهمبدلمنهدر

بر نیندکهشاعرانهمح

کارکرد،تص یریراخل میکند:

اینساختاربراساسمعناییحقیقیواژ ااننی ا ،بلکاه

گ نه نینی/پرح صلهتراگدرفشپینهوران/هنگاطکاه

برخاستهاگتخیلشاعراس «.درگبانشعر،برخالفگبان

تماطروگفرومیرودوبارمایآیاد /اتردهتاراگنگااه

ارجاااعی،دورکاان ااروههم ااانممکااناس ا دارای

دلدینهایشیحان/هنگاطکهدرسدردریایی/اگآ بیرون

وی یهایمختل ودرنتیجهاگنظارمعناایینااهمگ ن

میخنند/صب رتراگمی هنا یدهبردرخ /یکدس تراگ

بیاندیگر،درهم انپنداریشاعرانهغالباًبینبدل
به 
باشند .

رنگینتراگسدرهتنع بهاربرکه اار/
ترن آسیابیدرکار /

ومبدلمنه،هم انیحقیقیوجا دنادارد.هم اانیآنهاا

دهاتیتراگپیراهندخترروستا(همان.)713:باگاگهماین

ادعاییومجاگیاس وبراساستخیالوپنادار یناده

ن اس «:تباهی ...ش دهتراگدهانانارهایکا یری/باه

عمرانپ روصهبا.)728:7833،درساحر
شکلمی یرد»( 


ت خر/پ گخندمیگند»(همان.)226:

گیر:
آنتیرهمردمکها،آه/آنص فیانسادهخل تنشینمن/


تصاویر بدلی

درجذبهسما دو شمانش/اگه شرفتهب دند(فرخناد،

بدلاگنقشهایواب تهوهم انساگیاس کهمعاانیو

)741:7836

ت ضیحاتیبهه تهخ دیامبادلمناهمایافنایاد .ااهی

بهبدلدار(آن

بدل(آنص فیانسادهخل تنشینمن) 
مشبه

یندههنگاطذکارکلماهایدرجملاهاح ااسمایکناد

تیرهمردمکها)واقعشدهکهمیاانآنهاااگنظارمنحقایو

ت ضیحاتبیشترینیاگاس ،بههمیندلیلیادتیلدیگر،

حقیقیارتبايینی

وشاعربراساستخیالخا دایان

کلمهایدیگرراکهداراینقاشواحادیاسا ،هم اان

هم انپنداریراایجادکردهاسا .اگهمایننا اسا 

ه تهقرارمیدهد.فرشیدوردکهتحقیقات اتردهایدر

سحرهایگیر:
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وقل -اینکتیبهمخدوش/کهدرخح طاصلیآندس 

(فرخناد)221:7836،

(همان)224:

اهیاینشای ه،اساتعارهراکاهآنراعاالیتارینشای ه

بردهاند-


اینعلهای

مراپناهدهیدایاجاقهایپرآتش-

خ شبختی-

تص یرساگیمیدانند،تننلمایدهادوباهتشابیهتبادیل

(همان)273:

درخ ا هایمن/اینآ هایاهلیوحش /تا ش 

قابلاعتناییبرایاین
میکندامااگحیثاینکهشاعرساختار 

تبدیلبر نیده،سخنتعالیخاصیمییاباد؛آن ناانکاه
شاعردراینبی  نینکرده:

بیندکاروانه لوهذیاناس 

پلنگمن،دلم رورطپریدوپنجهبهخالیگد

(اخ ان)81:7812،

کهعش ،ماهبلندمنورایدس رسیدنب د

فکرمیکردطبهفردا،آه/فردا/حج سدیدلین

(فرخناد)221:7836،

(مننوی)823:7811،

بدلهاییکهه تهآنهانقشمناداییدارندنیناگشی ههاای

«دلم رورط»بدلیبرای«پلنگمن»و«ماهبلنادمان»نیان

پرب امددرشعرمعاصراس .وقتیشاعربابیانخحابیو

بدل«عش »اس .بدونبدل،تصا یراساتعاریاسا و

دوطشخم،مخاي خ درام ردخحا قرارمایدهاد،

مخاي بایدخ دبرایدرکمعناایاساتعاریبک شادو

استدادهاگنقشنح یمنادااگشی ههایمناسبیاسا کاه

ذکربدلاگابهاطشعرکاستهاس .

ساختارکالطرابرایتص یرساگیوسااخ اساتعاراتو

یکیاگوج هتص یر،ت صی اس .ت صی ،نشااندادن

تناح تص یرفراه میکند:

وی یشخصی ها،مکان،گمان ،گ نگیحااد شادن

خج تهپ پکمن،اییگانهک دکمن

رویدادهاوامااله اس کهبراساسآنشاعرمجم عاهای

امیدگی تاان ،دیاادندوبارهت س 

اگاوصافوصداتشیءیاپدیدهایرادرقال تمهیدات

(نادرپ ر)712:7832،

بیانیبهدنبالیکدیگرمیآورد.مقص دمااگبدلت صایدی

ایشعر،ایيل کهن،ایيل ش ط

م اردیاس کهشاعرباافنودنصداتیامیافالیاهباه

پایمنایدریغ،بهداطت ب تهماند

ه تهوبدلدار،این روهرابدله تهقرارمیدهد.شاید

(همان)244:

بت ان نینساخ هایهم انیراتثکیاددان ا ،اماااگ

هان،ایونینمن/،ایدخترخیال /ا ناگحریارنااگک

،واژهمعم تًبهصا رتلدظایوبادون
آنجاکهدرتثکید 

پیراهنسپیدعروسانبهبرکنی

مهتا هایدور،

ت ییرویابهص رتضمیرمشترکذکرمیش د،بهتراس 

(همان)821:
ایابهار،اتایبشیرتاگهي ر/ایاپیمبرفصل/ت ،ایکه

اینم اردراکهتکرارکامللدظینی ا ،بادلت صایدی
نامید:
آه تهآ شد/وریخ ریخ ریخ /درماه،ماهبه

آتشنارنجرااگشاخهسبن/بهیکن ی /برافروگیو

دینش ته،ماهمنقل تار

برویانی
پایینطایقناریغمگین 

(همان)711:

(فرخناد)241:7836،



شاعرابتدا«ماه»راآوردهودرادامهباافنودنصداتبهآن،

(اخ ان)13:7831،

روهبدلیساختهاس .همینن اس سحرهایگیر:

ایتپشهایتنس گانمن


بهبادبیسامان

درخ ک کمن/بهبادعاش ب د/

آتشیدرسایهماا انمن

(همان)217:
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درتماطي لتاریکی/سیرسیرکهافریادگدند/:ماه،ایماه

حذفصد م ج اگبینرفتنتص یرمیش د.صاد 

(همان)262:

بهعن ان
بهيرقمختلدیم ج ساخ تص یرمی ردد .

این نهبدلها،اگحیثکارکردهایبالغاینشااندهناده

ماالدراستعاراتمکنیهاگن تشخیم،باهدوصا رت

دغدغهشاعروتنری حسوعايدهشاعربهسخناس ،

م ج تص یرساگیمیش د«:نخ

آنکهصداتان انی

آن نانکهدرشعرگیر،درهاربادل،صادتیمتناسا باا

بهم ج داتبیجااندادهمایشا دودوطآنکاهاجانای

عايدهشاعرافنودهشدهاس وب امدبدلدرآنبهحدی

:7816
ان انیبرایاشیابیجانبهکارمایرود»(دهرامای ،

اس کهباحذفآنتقریباً ینیاگشعرباقینمیماند:

.)28ن نخ ا کاهاگتمهیاداتپرب اامددرسااخ 

«جمعهساک /جمعهمتروک/جمعاه ا نک اههاای

استعارهمکنیهاس صداتجاندارانبرایاسامیغیران انی

کهنه،غ انگین/جمعاهاندیشاههاایتنبالبیماار/جمعاه

استدادهشدهاگهمینمنظرصد ارگشهایبالغیمهمای

خمیاگههایم ذیکشدار/جمعهبیانتظار/جمعاهت الی /

یافتهاس :

بنرگ

خانهخالی/خانهدلگیر/خانهدرب تهبرهج طج انی/خانه

درخ عب سبارویگندانشهرنظرکردط

تاریکیوتص ّرخ رشید/خانهتنهااییوتداثلوتردیاد/

(شامل )481:7831،

خانهپرده،کتا  ،نجه،تصاویر/آه ،اهآراطوپارغارور

صد «عب س»کهصدتیان انیاس برای«خ بااروی

(همان)223:

گندان»استدادهشادهاسا .اهمیا بالغایایانصاد 

ذرداش »...
تصاویر صفتی

به نهایاس کهباحذفآن،تصا یرشاعرنیاناگباین

صااد «حالاا ومقااداروشااماریااایکاایدیگااراگ

خ اهدرف .نیندراینسحرها:

گ نگیهایاس رامیرساند»(ان ریواحمدی یا ی،

درپیچوتا 

اندجاربیح صلهیخدّ جاودانهرا/


بلکهوقتایاگ

ریشخندیبیامان(همان،)127:ایش تشنه!خدا


.)783:7831صد عنصریم تقلنی

میش دکهواب تهبهاس باشد،گیرا

رنگهایشرابه
کجاس ؟(همان،)627:مخملشالینار /

کلمهایاس کهبرایمقیدساختناس وبهعباارتیدیگار

قهروآشتی/اگش بیح صله/باگستاند(همان)121:

برایبیاان گا نگیوحالا اسا وضاعشادهاسا 

عالوهبارکااربردصاداتووی ایهاایان اانیبارای

(خیاطپ ر.)61:7833،صد یکایاگکلمااتیاسا کاه

م ج داتدیگرکهم ج تص یرساگیمیش د ،اهنیان

نقشمريریدرکیدی عايدیشعرداردو«معم تً اشنی

صد ،تصاویردیگرایجادمیکند.درشعرگیر:

مق لهصد مح

عايدیبهشعرمایدهاد.صاد بایشاگواژ ااندیگار

ودردلش قیرین /ندانبهصراح آشکارب د...

نشاندهندهعايدهشاعراس ومحملیاس کهروحیات

(همان)117:

شاعررامیت اندبردوشبکشد،گیراشاعرحسدرونای

کاربردصد ن بی«قیرین»بارای«شا »م جا ایجااد

خ درابهواژههامایبخشادوبرخا ردعاايدیخا درا

تص یردرسحرشدهاس .اینصاد درها نشاینیباا

ن ب بهیکشیءیاپدیادهنشاانمایدهاد»(دهرامای،

ش ،تشبیهبهوجا دآوردهاسا .ا ارآنرابااصادات

.)62:7836برخیاگتصاویرشعریاگرهگذررفتارهاای

دیگریمانند«تاریک،تار،سیاهو»...جابهجاکنی اساتنباط

خاصشاعربامق لهصد ایجاادمایشا د.ایانمق لاه

تشبیهاگاینشعراگمیانخ اهدرف  راکه«قیارین»در

دست ریدراینن تصاویر،تنهاعاملب ا و اترش

ارتباطباش ،تنهاجنسرانشاننمیدهدبلکهشباه را

،بلکهدرکان نتص یرساگیقرارمای یاردو

نینمنظ ردارد.البتهاستدادهاگ«دل»برایش نینتصا یر

جملهنی
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استعاریساختهاس  .اهنینصد ،قرینهاستعاریبا دن

شهارابهصداهایدرون
رطتنها /

،)11خ اهش

راتق ی میکند:ا رمرگ/همهآنلحظاهآشناسا کاه

نامحرطمیکرد(همان)176:

کلبه/

ساع سرخ/اگتپشباگمایماناد(هماان)121:؛صاد 

اگوی یهایحسآمینیهایشعرمعاصرتناس صاد 

«سرخ»معناایاساتعاری «سااع »(درمعناایقلا )را

بابخشهایدیگرکالطاس به ناهایکاهیاکصاد 

تق ی کردهاس .

عالوهبرآنکهم ج حسآمینیشدهبابخشدیگریاگ

هر ندمتداولتریننا تصا یر،تص یرسااگیدیاداری

سخننینمتناس اس .درسحرهای:

اس ،یعنی ینیکهبا ش دیدهمیش د،اماتصا یررا

دریلم ل ش رساحل/بههجایمکاررما گ ا ش

تردهتراگاینم اردمیدانندوبرخیمعتقدند«:ممکان

(همان)112:

دادی 

اس صدا،ب ،تجربهایقابللمسمالسختیوري ب و

صد «ل ش ر»کهدرپی ندبا«یلم »م جا تاداخل

سردی،ح یدرونیمال رسنگیوتشنگیوته ویا

حسبیناییو شاییشده،باساحلنیانمتناسا اسا .

حرک وکششیدرعیالتیاامداصالباشاد»(پارین،

جابهجاییوحرک اینصد اگساحلبهیلم گبانرا

.)64:7811اگهمااینمنظاارحااسآمیاانینیاانن ا عیاگ

شاعرانهترساخته،آن نانکها رصد بعداگساحلقرار

میش د.حسآمینی،آوردنتلدیا 

می رفا بخشایاگارگشهاایهناریشاعراگدسا 

تص یرساگیمح

حسیاواژ انمرب طبهحسهایمختل باها اسا .

میرف .باگاگاینن اس سحرهایگیر:


شی ههایساخ حاسآمیانیمتنا اسا وبراسااس

و ندانکهخشخشسپیدگم تانیدیگار/اگفراسا ی

ترکی حسهایمختل انجاطمی یرد.صاداتیکایاگ

هدتههاینندیک/به شآمد(همان)143:


مه ترینابنارهایایجادحسآمینیاس گیراهریاکاگ
حسهاصداتیمتناس باخ دداردوباکاربردصد یک

تصاویر منادایی و شبهجملهای

حسبرایحسدیگرمیت انحسآمینیایجادکارد.در

اگگمانیکهمیرگاحبی اصدهانیدست رسخنودب اتان

سحر:
سخنرانگاش وشی هتاگهایدردست رگبانفارسیباه
غ بیاویختهبارنگغرو  /.
)46دآورداص اتدرب یاریاگکتا هاایکایاگانا ا 
میتراودگلب قصهسرد(سپهری:7831،وج
شاعرصد «سرد»کهمرب طبهحستم هاس برای

کلمهبهشماررفتهاسا .درتعریا آندردسات رپانج

قصهکهشنیداریاس بهکاربردهاس .

استادآمدهاس «:اص اتکلمااتیه اتندکاهدرما ارد

بهخايرجارِسپیدابردرآسمانبنرگآراط

آفرینوتح ینوشگدتیونداوفریادوبی وآ ااهیو

(شامل )213:7831،

تنبیهوتحذیروهمانندهایآنها دتهمیش دوهر ااهباه

شاعرصد «سپید»کهمرب طبهحسبیناییاسا بارای

معنیفعلباشندهمچ نافعالدارایمدع لومتم ش ند»

جار(حسشن ایی)بهکار رفتهاسا .رایاجتاریننا 

(قری ودیگران.)31:7848،تقریباًدرهمهتعااری باه

حسآمینیدرشعربرخیشاعراناگهمینيریا انجااط

وجهعايدیآناشارهشادهاسا .شابهجملاهدربرخای

رفتهوم ج شدهجل ههایمختلدیاگپی نادوتلدیا 

کتا هایدست ریبخشیاگاص اتاس .اص اتراباه

حسشکلبگیرد:

ي رکلیبهسهدستهتق ی میکنند:آواگهایندامانندای،

درپناهمنبهیلم خیسوغلیظش میپی س 

یا،هال،اتو...؛آواگیااص اتیکهحی انهاادامیکنندیااگ

(همان،)213:دوس داشتنب یش رآسمانبندر(همان:

اشیاشنیدهمیش د.درفارسیبیشتراینآواگهاماننداس یا
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فعلاستعمالمیش ند؛اص اتیااکلمااتیکاهان ااندر

)713

م اقعمختلا بیاانوادامایکنادودتلا باریکایاگ

درسح رف ق،شبهجمله«سالط»نقشماريریدرایجااد

اح اساتيبیعیان انمینمایدویاحالا و گا نگی

تص یردارد،گیرابه ناهایجاندارپناداریایجاادکارده

یندهران ب بهمحی ومح يهاواعالطمیداردویاا

اس .درب یاریم اردنینمنادام جا سااخ تصا یر

آنکهحسندرتیاتخمینیاانادام  ینادهرادتلا 

میش دکهب امد ش  یریدرشعردارد:


مایکناد(همااای نفارخ.)324:7846،نا دوطدرگبااان

مننلیدردوردستیه

فارسیبیشتردرمق لهاس یافعلمرک (مالع ع کردن)

دان تهب دط،وین نیندان /لیک/ایندان  نو ند!

جایمی یردوحتیا ربراساستعری ص تنینحک 

ایدور(اخ ان)61:7812،

صادرش دمده طعايدیاگاینکلماتبرداش نمیش د،

دراینسح رآنچهم ج تص یرساگیشده،مناداس که

اگهمینرویبرخیمحققاناینم ردراص توبقیاهرا

شاعرمننلدوردس رادرسحرپایانیم ردخحا قارار

شبهجملهمح

نانکهدردست ران ریو
اند،آن 

کرده

ین نین
بیشکهرم افررا/ا 

دادهاس .باگاگهمینن اس سح رگیر:

احمدی ی ی نینامریدیدهمیش د.درمقالاهحاضار

آهایغری ترینماهی/وق آناس کهدردامنی نس


تنهامق لهاولم ردبحثواقعمیشا د.ایاننا کلماه

بگذرانی(م س ی رمارودی)747:7831،

اگآنجاکهدربردارندهعايدهواح اس یندهاس ،نقش

آهایرود،ایرود! /نینغرهک بهل میاور/


مريریدرکیدی عايدیشعرداردویکایاگنقاشهاای

تناوریات/آماسنهفربهیاس (همان)711:


مه آنفراه آوردنب تریبرایتص یرساگیاس .این

درن دوطبهجایخحا اس مخاي ،تص یریبهجای

ن تص یرساگیبیشتردراشعاریدیدهمیش دکهشااعر

آنذکرمیش د:


شیءیاشخصایتیراما ردخحاا قارارمایدهادوباا

شیرغنالکمن/کم میبین (همان)213:

اسنادهایمجاگیعنصریدیگریراجایگنینمیکند.در

بخشاعظ خالقی برخیشااعراندرتص یرسااگیدر

جملههاس وحذف
شبه 
اینحال کان نتص یربراساس 

اینب تراس .انتخاا شاثنالخحاا نقاشماريریدر

آنم ج اگبینرفتنتص یرمایشا د.ایانکاارباهدو

اهمی اینن تص یرساگیدارد.بهعن انماالتصااویری

ص رتایجادمیش د.درن نخ ا م جا دبایجاان

که رمارودیبرپایهشبهجملهدراشاعارآیینایباهوجا د

م ردخحا واقعمیش دوبااآنماننادان اانبرخا رد

درسایهساار

آوردهمتناس باشثنممدو اس .درشعر«

میش دکهحاصلاستعارهمکنیهاس :


نخلوتی »کهدرمد حیرتعلیعلیهال االطاسا 

سالطایش معص ط/سالطایشبیکه ش های
حدرههایاستخ انیایمانواعتماد
رگهایبیابانرا/به 


اینامردیدهمیش د:

ایروشنخادا/درشا هاایپی ساتهتااری /ایرو 

یکنی(فرخناد)712:7836،
بدلم 

تامحلعالدجر(همان.)723:

لیلهالقدر/


بارفنا ،بارفنا ،سالط،سالط!

استدادهمناس اگاینمناداهاعالوهبرتناس باشخیص 

باناشاین،خ شنش تهایبرباط

حیرتعلیعلیهال الط،فیایماذهبیشاعرراتق یا 

(شامل )12:7831،

کردهاس .درشعر«خ خ ن»کهدرمنقب حیرتاماط

سالطبردرخ /کهغرورتملکندارد/وهر هاوراس /

ح ینعلیهال الطسرودهشدهنینهمینامردیدهمیش د.

بهپیشکشمیدهد( رمارودی:7831،

همارهفرا نگ/

البته اهینینافراطدرآوردناینن مناداهایتصا یری
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ش دکهشااعربااآنرفتارهاای

بهص رتمت الیم ج تناح تص یرشدهاس .دراین

یکیاگکلماتیمح

حال اگآنجاکهتصاویرپروردهنشدهقادرتالقااییآنهاا

وی هایداردومحملیبرایخالقی هاومقاصدشااعرانه

کاستهشدهاس :

خ دقرارمیدهد.برخیشاعران اهیضمیررادربافا 

آهایسبن/ایسبنسرخ/ایشری تراگپاکی/نجی تراگ


جملهي ریبهکاربردهاندکهدرکان نتص یرسااگیقارار

هرخاکی/ایشیرینسخ /ایسخ شیرین/ایباگوی

رفتهاس به نهایکهت ییارآنم جا اگباینرفاتن

حدید/شاهینمینان/مده طکتا /معنایقرآن(همان:

تص یرمیش د.درگبانفارسیضمایریکاهمرجاعآنهاا

)718

م ج داتبیجانیاجاندارباشندباه متداوتاندوا ار

تصاویریکهشاعردرپیخل آنب دهباقارار ارفتندر

شاعرجایآنهارات ییردهدن عیتص یرسااگیویا هاگ

حال منادا،آن نانفشردهشدهودرکنارتصااویردیگار

ن تشخیمایجادمیشا د؛آن ناانکاهشاامل ضامیر

قرار رفتهکهپنهانماندهوآن نانسریعومت الی ذشته

ان انی«او»برای«خیابان»بهکاربردهاس :

اس کهنت ان تهدرذهنمخاي باقیماند.هرجاکهاین

واوراتنگترفشرد

وشهربراوپیچید/

تصاویرپروردهشدهوباادیگارواژههاایشاعرحتایدر

(شامل )81:7831،

محدودهک کیتناسباتلدظایومعنا یایجاادکارده

یکیاگنم نههایم ف اینکارکرددرشعرسپهریدیاده

است اریوتثيیر ذاریآنهامح ستراس گیرامناادای

میش د«:شاعریدیدطهنگاطخحا ،به لس سانمای

تص یریخالصهت صیداتقرار رفتهوشاعرتنهابهذکر

د :شما»(سپهری)762:7831،کهشاعرضمیران انی

ندانپرداختهاس :

«شما»رابرای لس سنبهکاربردهاس .

خ شامن/کهش قهنارکندوبامناس /هنگاطکهت را
میب ی /ایواتترین ل/ایت حشهشیار/ایسرکش


بحث و نتیجهگیری

باذوقهیچپلنگیجابهجا

آراط/کنارت /ش قخ درا/

ی نیند
ساختاریگبانیکهشاعربرایارائهتص یرخ دبرم 

نمیکن /کهدرکناط،باجد خ یشمیگید(همان)762:


اهمی ونقشیقابلت جهو شا  یاردرتعاالیهناری

«ای ل»متناس باسحرهایقبلاگخ داسا (کنادوو

تصاویردارد.درشعرمعاصردست رگبانجایگاهمهمیدر

ب ییاادن)و«ایتاا حشهشاایار/ایساارکشآراط»نیاان

ساخ تص یرداردبه نهایکهعاالوهبارآنکاهشااعر

متناس بات صیداتپلنگیآراطاس کهباجد خ یش

هارامدنظرقرارمیدهد،بهساختارگبانیآنها

تاگ یارتباط

درکناطگند یمیکند .نینتصاویریکهبااجنایدیگار

نینبیت جهنی

.اینشی هم ج شدهتصاویرشاعری

درپی نداس ن عیان جاطرابهوج دمیآورد.

برخیشاعرانتاگ یوتثيیر ذاریدو ندانییاباد.گباان
شعریدردورانمعاصرتداوتهاییعمی باشاعرسانتی

تصاویر ضمیری

داردویکیاگتداوتهایشعرسنتیومعاصر گا نگی

واژهایکااهجانشاایناسا 
درتعریا ضاامیرآوردهانااد «:

بهره یریاگیرفی هایگبانیودایرهواژ انیتاگهاسا 

میش دوباآوردنآن،دیگرخ داس رانمیآوری ضمیر

تاجاییکههمینامرم جا شادهجریاانهاایشاعری

نامیدهمیش د»(ان ریواحمدی ی ی.)3:7831،هر ند


گبان رانینایجادشا دوگباانانعحاافبیشاترییابادو

ضمیرن ب بهان ا دیگرکلمهمانندصاد ،قیاد،فعال،

یرفی هایبالق هخ درانشاندهد.همینتثکیدبرگباان

اس ومق لههایدیگر،تن کمتریدارداماباگمایت اناد

درساختارتصاویرنیننمایاانشادهاسا ومق لاههاای
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دست ریبهعن انابناروعنصرمهمیدرسااختارتصااویر
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