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 چکیده

یدرتااگ هایدهوپدیاءاشیانارتباطمیجادقدرکهاهمان

انتخااا یااناندارد،بااههمااانمیاا اهمیرتصاا یاا واهم

مها اسا و اهب اایانهانارتباطینایانبیبرایساختار

تااگه،یباااساتدادهاگسااختارگباانیکهنهوتکراریریتص 

ختارهایانا ا ساایمقالهبررسینهدفا.یردتاگهبپذیروح

یهاانشاندادنارتباطیاس کهشاعرانمعاصربرایدست ر

نشاندادنآنیبررسینامقص داگ.انداستدادهکردهیریتص 

بهارهیاباه  ناهیاس کهشاعرخالقانهاگمباحثدسات ر

ییارکاهت  ناانبخشد،آنیهنریراارتقایریکهتص بردیم

یاایررفاتنتصا ینکلمه،م جا اگباینقشدست ریان  

درشعرمعاصرعالوهبرساختار.ش دیآنمیهنریهاارگش

 ا نیگاریدیدسات ریهاااگمق لهیهی،اضافاتتشبیجرا

یرارائهتص یبرایننید،صد وق(ینمم)بدل،منادا،روشنگر

درکااان نیدساات ریساااختارهایاانا.اسااتدادهشاادهاساا 

یراگتصاویبرخی واهمیاندوتاگ واقعشدهیرساگیتص 

.داردیبهساختارارائهآنهاب تگیری تاحد ش 

 

.یشعرمعاصر،دست رگبانفارسیر،تص :ها کلیدواژه

 

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. 

Keywords: Image, contemporary poets, 

Persian Grammar. 
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 مقدمه

تارینعناصارشاعروبرخاساتهاگتص یراگمه 

تصرف»اینعنصردرواقع.قدرتتخیلشاعراس 

ذهنیشااعردرمدها طيبیعا وان اانوک شاش

ذهنیاوبرایبرقرارین ب میانان انويبیع یا

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

هپایاگیاادیبارتااحادکیدی هنریوتاثيیرشاعر

يا رشاعرباه»تص یرساگیاس وبهتعبیاربرخای

م تقی باوگنوآهنگیکهمادرهنگاطبلندخ اندن

کناد،امااکنی ح اسماراجل مایآناح اسمی

ي رغیرم تقی باتص یرساگی،یعنیارائهتصا یربه

تااثيیرخاا دخیااالیاگتجربااهح اایباارگیباااییو

تص یرمبتنیبرکشا .(7811:64پرین،) «افنایدمی

حااتتعاايدیبراساسشباه اس وتخیلشاعر

برایالقایاح اسوتجربهباهمخايا بااکشا 

بایندو یانتصا یرخلا شباه وایجادارتبااط

استعدادتخیالدرن ی انده»بهتعبیردرایدن.کندمی

کنادج  وخینمایمانندسگی اتکوتینه ش

گنادتاااینکاهودرسرتاسرمنرعهحافظهپرساهمای

برت،) «شکارآناس ،پیداکنددرصددصیدیراکه

تنهاااتاااگ یکشاا شاااعرنی اا کااه.(7831:71

شا د،م ج تعالیواهمی تصاویرشاعریاومای

يرفینتص یردرشاعر.بلکهشی هبیاننینمه اس 

ب یاریاگشاعرانیک اناس تاحادیکاهبرخای

الدینرامای،شرف.انداییافتهتصاویرص رتیکلیشه

خ درادرهمینگمیناهنگاشاتهوالعشاقانیسکتا 

صداتوتصاویریراکهشااعراندرما رداعیاای

ا رشاعری.اند،برشمردهاس بدنمعش قذکرکرده

صاداتوتصااویریغیرمرساا طونامتاداولراذکاار

کهرامینماید، نانکرده،اگمنظرن ی ندهغری می

معترضاس بهاسادیي سایکاه ارام  اانرا

دارماننادبرخالفآنچهرایجاس باههنادوانآیناه

ایاانکتااا نشااان؛(7821:71راماای،)کااردهاساا 

دهديارفینتصا یردراشاعارشااعرانمختلا می

 .ب یارمشابهاس 

ساااختاریکااهشاااعرباارایارائااهتصاااویر

اهمی ونقشقابالتا جهیدرارتقاای نیندیبرم

درآياربالغایسانتیوب ایاریاگ.هنریشعردارد

هایمختلدیاگتصاویرشادهبندیآيارامروگی،دسته

نم نهرایجآنتق ی به هااردساتهاساتعاره،.اس 

تشبیه،کنایهومجااگاسا واماروگهمبااحایمانناد

آمیانینیاناگمق لاهتصا یرت صی ،نماادوحاس

اینم اردهرکاداطنیانباانگااهی.کنندمح   می

تربهان ا مختلدیتق ی شادهوم شکافانهترجنئی

بندیا ر هاهمیا گیاادیدارداینن  دسته.س ا

هاایگیباشاناختیتصااویررات اندهمهجل هامانمی

شی هساخ تص یروساختاریکهشاعر.نشاندهد

 یارد،ب ایاربرایایجادارتباطتص یریبهکاارمای

تا انآنهاارادرانا اعیمتن  ومختل اس ونمی

احایاگایندس محادودماننداستعارهومجاگومب

کاردوحتاایتشاابیهنیانکااهآنرادراناا اعیماننااد

اضااافاتتشاابیهی،تشاابیهمیاامروامااااله تق اای 

تا انایب تهومحدودنی  ومیاند،مجم عهکرده

 .بندیکرداگمنظرهایدیگرینیندسته

همهعناصرشعردرب ترگباناس کاهخا د

کاهدست رگبان اناگيری تساگدومیرانمایانمی

بخشاد،بخاشمهمایاگگبانراسامانوانتظااطمای

بررساای.وجاا هگیباشااناختیتصاا یررادرککاارد

تص یراگمنظردست رگبانبهآندساتهاگتصااویری

پارداگدکاهشااعرخالقاناهاگمباحاثدسات ریمای

بهرهباردهکاهتصا یریراارتقاایهنارییا  نهبه

کهت ییرن  یاانقاشدسات ری نانبخشیدهاس ،

هایهنریآنکلمه،تص یررااگبینبردهیااگارگش

.کاهدمی
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 تحقیق هپیشین

قادرنظربهاهمی تص یردرشعر،اینعنصرآن

محققانب دهکهشایدبت ان د بایشاگم ردت جه

.هرعنصردیگاریما ردبررسایواقاعشادهاسا 

بالغ شدیعیکدکنیواگص رخیالدرشعرفارسی

هاییاس کهدرایانکتا اگجملهاگفت حیتص یر

مقاااتتفراوانااینیااناگ.گمینااهنگاشااتهشاادهاساا 

.انادمنظرهایمختل بهبررسیاینعنصارپرداختاه

هاایدسات ریرادربرخیتحقیقاتنیننقشمق لاه

هایهنرینقش»هایمقالهاگجملهاند؛شعرنشانداده

ایجادگباانادبای،تص یرسااگیوکیدیا صد در

سااگیدرترکیا »و«عايدهواندیشهدرشعرشامل 

باهقلا «هاایهناریآنپ رونقاششعرقیصرامین

مهدیدهرامیکهدربخشایاگآنهااجایگااهبرخای

هایدسات ریدرایجاادتصا یربررسایشادهمق له

یکارکردهاا»پ رنیندربخشیاگمقالاهعمران.اس 

بهنقش«هایقیدیدراشعارشامل هنریقیدو روه

بناباه.قیددرتص یرساگیشعرشامل پرداختهاس 

ج تج ییکهانجاطشدتاکن نتحقیا م اتقلیکاه

هایدست ریهایهنریتص یررااگمنظرمق لهجنبه

ب ایاریاگمباحاث.نشاندهد،نگاشتهنشادهاسا 

منادا،صاد ،ضامیر،جمله،دست ری  ناس ،شبه

دراهمیا تصا یرنقاش(ممیان)قید،بدل،روشنگر

دراینمقالهبناباهمحادودی حجا ،برخای.دارند

.ش دم اردم ردبررسیواقعمی
 

 تصاویر ممیزی

ممینیاروشنگریکیاگمباحثنح یدربیشاتر

هر اهبخ اهندمقدار یانیرا».کت دست ریاس 

معینکنندلدظیراکهبرمقداردتلا کنادپاساگ

 اهپاساگ...دومنقند،سهخروارشکر:عددآورند

دران ان:عددلدظیمتناس معدودآورندبدینقرار

وفاارشدساا ،درنداار،درحیاا انردس،درلباااس

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

روندکهب یاریاگممینهابرایمعدودهاییبهکارمی

برخیمحققاانممینهاایدیگاررا.قابلت گینباشد

هاایمنشیانقارن»:اندبرساختهدرقروناخیردان ته

اخیربرایبیانمعدودوتمینآنالدااییرااصاحال 

البتهبرخیمعتقدنددر؛(46 :7812مشک ر،) «اندکرده

 ذشتهنینممینهایمختلدیوج دداشتهوبرایاین

انادهایمتن عیاگاشعارسانتیذکارکاردهنظرماال

فرشیدوردایننقشنحا یرا.(7836:771ذاکری،)

معنای»کاه اند اراروشنگریاروشنگرمعدودنامیده

هایدیگارنداگهووی  یکندوامعدودراروشنمی

ساااگدوابهااامشرابرياارفآنرامشااخمماای

.(7833:287فرشیدورد،) «نمایدمی

.درگبااانشااعرداردمااريریروشاانگرنقااش

برخیاگشاعرانسنتیمالبیدلدهل یبهاینعنصر

اندوبرخیمحققانبهاینوی  یت جهخاصیداشته

یکی.(7817:61شدیعیکدکنی،)اندشعراوپرداخته

اگشگردهایایجادتص یردرشعراگيری روشانگر

:اس کهالبتهدر ذشتهنینوج دداشتهاس 

صدخلدحالوتپیپرواگه سرف 

شیرینیجان همهدرراهمگسرف 

(7814:234بیدل،)  

صد منامیدلیکداغف ردن

نامهرنگ کهب  برپرياووس

(347:همان)  

دربی نخ  ،شاعرحاالوتراباهخلادو

شااعر.دربی اخیرامیدرابه منمانندکردهاس 

دربرخیاشعارروشنگرراماننداضافاتتشبیهیباه

کهدراضافاتتشبیهیمیاندو نان یردوآنکارمی

اناد،ارتبااطتصا یریایکهبهه اضاافهشادهواژه

روشنگرنیناینن  وج ددارد،شاعرمیانمعدودو
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ایانهادفشااعردر.کنندارتباطتص یریایجادمی

ایدهاادکااهواژهماا اقعیبیشااترخاا درانشااانماای

ش دکهدرگبانمرسا طروشنگراستعمالمیعن انبه

 :روشنگرم تعملنی  عن انبهوعادی

نقشیکشیدهبا د/یککهکشانشک فه یالس»

 «شتهب دبرآنآبیبلندشعرین /برآننیلگ نپرند

(7816:217مشیری،)

هاای ایالسهمانناددرتخیلشاعرشاک فه

آنکهاگسااختارهایرایاجیجابهکهکشاناس ،اما

تشبیهمانندتشبیهمجملومدصلواضافهتشابیهیو

امااااله یااااسااتعارهوماا ارددیگااربهاارهبگیاارد،در

نیان.ردهاس ساختارروشنگراینارتباطرابرقرارک

:دراینبی 

ایصدخناناف رد یب دطبهارطکرده

ایتابهدیدارت نینامیاادوارطکرده

(7831:226شدیعیکدکنی،)

میانخنانواف ارد یباهاعتبااروجاهشابه

سردی،اگمنظرشاعرشباه وج دداشته،امابجاای

ساخ تشبیهم تقی ،شااعردرسااختارممیان،ایان

:یادراینسح ر.طرابرقرارکردهاس ارتبا

هارواژه/ شا دفرهادوارتیشهباهکا ،راهمای

یاک/هارنقحاهپیاامش/یکشاخهن رب د/کالمش

 ردبادآتش

(7816:612مشیری،)

باه«یاکشااخهنا ر»شاعرابتدادرعباارت

ایکمکساختارروشنگرومعدود،ن رراباهشااخه

کتدانکردهوآنرایکبخاشمانندکردهولیبهآنا

باهاگارتباطتص یریدیگریمح   کردهومشابه

مشایریدراداماه.قراردادهاسا «هرواژهکالمش»

یک ردبااد/هرنقحهپیامش»شعرنینباگدرعبارت

در.همینن  تناح تصاویرایجادکردهاسا «آتش

کهمیانمعدودویدووجهاینحال شاعربهارتباط

کنادوآنرادرشا د،اکتداانمایروشنگرایجادمای

. یردساختارتص یریدیگربهکارمی

ساااختارتصاا یرممیاانیم جاا شاادهکااه

درنا  تااگ یارتبااطمیاانتنهاانهبرج تگیگبان

ياارفینتصاا یر،بلکااهدر گاا نگیایجااادساااختار

:دراینبی .ارتباطتص یرینینباشد

ظغنلداش بههاارلبخنادیکحاف

بههاار دتارصادسعاادیسخنب د

(723:همان)

لبخنااداوماننااد»ت ان اا بگ یاادشاااعرماای

کها ر هتص یرقابالتا جهی«هایحافظب دغنل

اس ،اماشاعرباارعایا سااختارتصا یرممیانی،

اهمیا ایان.ارگشهنریتصا یرراافانودهاسا 

ساخن.ساختاردرمصار دوطبیشاترنمایااناسا 

 دتااراومانناد»شاعردرمصر اخیرایناسا کاه

هاایهناریوکهالبتهفاقادجنباه« دتارسعدیب د

کش وشه دشاعرانهاس ،اماشاعرهنرمنداناهباا

تص یرممیانی،ص رتبهکاربردساختارارائهتص یر

اگایانمنظار،.شعرراارتقایهنریبخشایدهاسا 

ربیانتصا یر، ااهیاگاهمی ونقشهنریساختا

.خ دارتباطتص یرینینبیشتراس 

ساختارتص یرممینیاینب تررابرایشاعر

آوردکه اهیارتباطمیانيرفینتص یربهوج دمی

درایانم اقاع،عادد.تارسااگدتروپنهاانراپیچیده

کندعنصریل ناناگجایگاهخ دحرک میعن انبه

درقبلاگروشنگر،قبلاگمعادودقرار یریوبجای

صادخاايرهبااغ»:درعباارتماالعن انبه.آیدمی

ذهان،(821:همان) «عحرصدخايرهپیچید/خندید

صادبااغ»کنادکاهمخاي باکمیتثمالدرکمای

اسا ودرآن«صادبااغخاايره»درواقاع«خايره

مانندشدهاماشااعرنظا وترتیا «باغ»به«خايره»

یجمیانعددوروشنگرومعدودرابهه ریختهورا
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هایقبل،ارتباطمیانيرفینتص یرران ب بهنم نه

.ترساختهاس پنهان

تارواحدیبرایتعییندقیا عن انبهروشنگر

م اردی  نانداگه،گمانومکاان،شامارش،وگنو

اینن  وی  یوکارکردنیان.ش دجنساستدادهمی

شااعر ااهیباا.خ تصاویرشدهاسا م ج سا

کمکروشنگریخاص،باسااخ تشابیهدرتعیاین

ماراروگی»:کنداینم ارداغراقرابهشعرتنری می

کهاینیکقحارهدل،دریاایرهاکردیدراینشهر

شاااعربااراینشاااندادن.(812:همااان)«غاا باا د

ک  کیدل،بااغراقروشنگرقحارهرابارایآنباه

 رفتهوباکاربرددریایغ ،ایناغراقرابیشاترکار

.ساختهاس 

نقشدیگرممیندراینن  کارکرد،مح  س

شااعربارایم ضا عیذهنای،.ساختنمعدوداس 

کندواگاینيری تج میممینیمح  سذکرمی

دهادوتراگمعدودذهنیارائهمایتروملم سعینی

.نااددرککناادت اذهاانمخاياا آنرابهتاارماای

:درسح رگیرماالعن انبه

اتدرسینه/صددجلهندرت/صدکاروانش ق

(7831:12شدیعیکدکنی،)ب دامانهدتی

ایشاعربرایمح  سساختنمداهی ذهنای

  نش قوندرتباایجادتصا یراگروشانگرهایی

.استدادهکردهاس (کاروانودجله)عینی

دوگخیونامهسیاهآتشینبالوپرو

جهااداگداطدل صاد لهعدریتهآه

(7831:61اخ انيالث،)

شاعربارایاینکاهتج امیعینایاگجهاش

راارائااهدهااد،اگواژه«هااایتیاارهاگدرونخاا دآه»

.بهرهبردهاس « له»

 

 تصاویر قیدی

ایاسا قیداگکلماتپرب امدجملهاس وکمترجمله

کلمهیاا اروه»قید.باقید  ترشندهدکه  یندهآنرا

ایاس کهفعلیاصد یاقیددیگاریااهایاجملهکلمه

ایرابه ینیاگقبیلگمان،مکاان،مقادار،حالا ،جمله

تا انماییي رکلبهکندووجنآنمقیدمیتثکیدکیدی ،

 د کهقیدبرخالفصد بهاس وجانشیناس  ینی

برخیبارایشاناخ .(7836:221شریع ،)«افنایدنمی

ت اناگجملهقیدهارامی.7»:اندقیدمعیارهاییرابیانکرده

حذفکرد،بدونآنکهاینحذفبهسالم گباانلحماه

ت انت ییرمییآسانبهمعم تًجایقیدرادرجمله.2بنند

معم تً.8دادبدونآنکهت ییریدرمده طجملهپدیدآید

«آینادش ندودرکناره مینمیپایهه قیدهایناهمگ ن

.(7841:723ارژنگ،)

هایدیگردست ریناندشااعران،اینمق لهنینمانندمق له

شا دواگآنجااهایهنریواقعمیمحملیبرایخالقی 

هاایکهحذفواضافهکردنقیدبهجملهبایشاگمق لاه

یدرایجادگبانشاعرانهپذیراس نقشپررنگدیگرامکان

قیددرساختارهایمختلدیم ج سااخ تصا یر.دارد

تارینومها .ت اندرپنجدساتهجاایدادش دکهمیمی

باهدرپرکاربردترینساختارآنقرار یریدرجایگاهمشابه

تشبیهاتیاس کهاداتتشبیهدرآنذکرشدهکاهدرایان

 ش خ درا»:ش دبهمتم قیدیمح   میحال مشبه

درکا ،درشادیماخشک/  نريیلیسنگین/دیدط

.(7836:722فرخناد،)«گردی،درخدقان

رو ماان ااا نباااادبااانقااایاقاای

شا دهااادوروپاانااهااانمایدرافاا 

(37:همان)  

ترمح ا  کاردوت انآنراهنریدرحال دوطکهمی

رایجاس ،متم قیدییامتم فعالبیشتردرشعرمعاصر

آوردکهدرنگاهنخ ا رابحاتتصا یریایمی  نهرابه

ت انبهتص یرمیمردرشعرآشکارنی  امابادرنگمی

:پیبرد
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هایغارهایگیرگمینیاگاعماقآ /عم آرامشمرا

های لبرگاگيل  شعله/وشک هسرخخ درا/دریا 

مشتعلشقای 

(7831:767 رمارودی،م س ی)

شاعرمتم فعلرادرراستایایجادتص یرقراردادهاس 

هایآراطغارهاایوغیرم تقی آرامشخ دراهمانندآ 

گیرگمینیوشک هسرخمخايا خا دراهمانناديلا  

:باگدراینساحرها.های لبرگشقای دان تهاس شعله

آساتین / ذشات مای ا ناگکناارش/دیروگ،صن بری»

ماناگتا باا/بامنب یارساخن دا /واگت / رف 

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

بخشیاگيرفینتص یراس وحذفآنم جا اگ«ت 

بااگاگهمایننا  اسا ایان؛ش دبینرفتنتص یرمی

درمان/ساارانبهگتلیوسردی شمه/وگمان»:سحرها

پایش/ایاس ابدی آیینه»؛(761:همان)«ش دجاریمی

.(741:همان)«قام رسایت 

ذکارحااتتان اانیباراین  س طتصا یراگيریا 

هاادرخرخاکی»:دراینسحر.م ج داتغیران انیاس 

،(7831:861شاامل ،)«نگرنادبهسا ءظینمایاتجناگه

«باهسا ءین»ترینعاملبرج تگیسحرآوردنقیادمه 

هاس کهم ج ساخ تص یربراینگری تنخرخاکی

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

:7831 رماارودی،م س ی)«بادستکینحی ،  نیل فر

221.)

هایفعالنیانایانکاارکردرااردمتم البتهدرب یاریم 

باهآفتاا »: یرناددارندودرکان نتص یرساگیقرارمی

/بهج یبارکهدرمنجاریب د/سالمیدوبارهخ اه داد

باهرشاددردنااک/بهابرهاکاهفکرهاایيا یل ب دناد

هاایخشاک اذراگفصال/سپیدارهایباغکاهباامان

آنچاهم جا سااخ ؛(7836:781فرخناد،)«کردندمی

 نایندرها .تص یرشده،کاربردمتم برایسالطاس 

اگ ا دال/ت انعنینبا ددرحییضه می»:اینسح ر

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

نیاندرایان.جانقاراردادهاسا ایبیراشی«پرسیدن»

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

748).

درما رد.کارکرددیگرقیددیداریکردنتصااویراسا 

معم تً  ینده گا نگیاجارای»:ن ی ندشعرشامل می

شاامل اگ.رساندفعلراباقیدکیدی به  ششن ندهمی

اینوی  یقیداستدادهکاردهدرتصا یرهاییکاهماالگط

یناسا ،حرکا اگبااتباهپاایی هوبهحرک وپ یایی

 گ نگیحرک اگيری قیدمشخمشدهاسا بارای

اینکهتص یرجنبهدیداریپیداکندوکیدی حرک بارای

هاییکاهخ انندهبرایخ انندهکامالًملم سش دبابرش

آناجناراگیریکادیگربیناجنای روهقیدیگدهاس ،

ن ی دتاخ اننادهاگحاظعم دییاپلکانیمیص رتبه

در؛(31-7834:33پا ر،عماران)«مندشا دصرنینبهرهب

:سحرهایگیر

ت ان ت ایکاشمی

خ نر انخ درا

من

قحره

قحره

قحره

بگری 

قحره»شاعرقیدحال ،(7831:413شامل ،)کنندتاباورط

قحراتاشکرااینگاشتهکهرینش  نهرابه«قحرهقحره

صدارگادهنیندرشعریاگایانوی  ایبارای.تداعیکند

:  نهبهرهبردهاس اینباطپش وص پایینآمدناگ

بیاپاییندختر

دطغروبی

اگل ب ط

بیاپایین

بیاپایین
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بیاپایین

پایین

پایین

پایین

(7841:63صدارگاده،)

خا دراکاهصاد هایقیدیه اتهدرن  پنج ،متم 

کهدراینساحرها نانساگد،آنتدییلیاس برج تهمی

بااصاداییدلادوگتراگ/آیایدوباارهمای»:شا ددیدهمی

در.../آشاناتراگدساتهداس/هاایدسا روساتاییترک

:7831 رماارودی،)«تراگآفتاا عریان/نشینیمنرعهمی

یلشاعرم ج تحریکتخین عبههااینن  متم .(222

سااختاره اتهو.ش دهایتاگهنینمیبرایکش ارتباط

+اگ+صد تدییلی»:متم آنکهدراینم اقعبهص رت

ایمتم راکندتخیلشاعربه  نهاس ،ایجا می«متم 

دربیشاترم اقاعایان.بر نیندکهشاعرانهمح   ش د

:کندکارکرد،تص یریراخل می

هنگاطکاه/ورانتراگدرفشپینهح صلهپر/ گ نه نینی

تاراگنگااه  اترده/آیادرودوبارمایتماطروگفرومی

اگآ بیرون/هنگاطکهدرسدردریایی/هایشیحاندلدین

تراگیکدس /صب رتراگمی هنا یدهبردرخ /خنندمی

/تراگسدرهتنع بهاربرکه ااررنگین/ترن آسیابیدرکار

باگاگهماین.(713:همان)اگپیراهندخترروستاتریدهات

باه/تراگدهانانارهایکا یری ش ده...تباهی»:ن  اس 

.(226:همان)«گندپ گخندمی/ت خر

 

 تصاویر بدلی

ساگیاس کهمعاانیووهم انهایواب تهبدلاگنقش

 ااهی.افنایادمناهمایت ضیحاتیبهه تهخ دیامبادل

کنادایدرجملاهاح ااسمای  یندههنگاطذکارکلماه

ت ضیحاتبیشترینیاگاس ،بههمیندلیلیادتیلدیگر،

ایدیگرراکهداراینقاشواحادیاسا ،هم اانکلمه

ایدرفرشیدوردکهتحقیقات  اترده.دهده تهقرارمی

دارنامیادهاسا ودرم ردبدلانجاطداده،ه تهرابادل

بدل روهاسمییاااسامیاسا »:ن ی ددلمیتعری ب

غیرمکرروت دطبادرنگیخاصکهبااس یا روهاسامی

دارداراییکمرجعویاکنقاشواحاددیگربهناطبدل

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

جملهاس کاههادفاگآوردنآندهنده  ترشعناصر

داروافنودنت ضیحاتباهدلم اردی  نرفعابهاطاگب

یکایاگخص صایاتصااح »آناس ؛اینت ضیحات

اس اگقبیللقا ،شاهرت،شا ل،مقااطوعنا انویرا

«شناساندرساندواورابرایمخاي یاخ انندهبهترمیمی

.(7831:726ان ریواحمدی ی ی،)

ارائهتص یردرساختارنحا یبادلیکایاگشاگردهایی

هعالوهبراینکهخ دتص یرم ج تعاالیکاالطاس ک

نشاینیارکاانويارفینتصا یرنیان ردد،ساختاره می

منهدرافنودنت ضیحبهمبدل.ساگدترمیسخنرابرج ته

معناییحقیقیواژ ااننی ا ،بلکاهبراساساینساختار

درگبانشعر،برخالفگبان».برخاستهاگتخیلشاعراس 

ورکاان ااروههم ااانممکااناساا دارایارجاااعی،د

اگنظارمعناایینااهمگ نیجهدرنتهایمختل ووی  ی

پنداریشاعرانهغالباًبینبدلدیگر،درهم انبیانبه.باشند

هم اانیآنهاا.منه،هم انیحقیقیوجا دناداردومبدل

تخیالوپنادار  ینادهبراساسادعاییومجاگیاس و

درساحر.(7833:728پ روصهبا،عمران)« یردشکلمی

:گیر

/نشینمنآنص فیانسادهخل ت/ها،آهآنتیرهمردمک

فرخناد،)اگه شرفتهب دند/درجذبهسما دو شمانش

7836:741)

آن)داربهبدلمشبه(نشینمنآنص فیانسادهخل ت)بدل

واقعشدهکهمیاانآنهاااگنظارمنحقایو(هاتیرهمردمک

تخیالخا دایانبراساسحقیقیارتبايینی  وشاعر

اگهمایننا  اسا .پنداریراایجادکردهاسا هم ان

:سحرهایگیر
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کهدرخح طاصلیآندس /اینکتیبهمخدوش-وقل 

(224:همان)-اندبرده

هایاینعل-یپرآتشهامراپناهدهیدایاجاق

(273:همان)-خ شبختی

تا ش /هایاهلیوحش اینآ /هایمندرخ ا 

اس بیندکاروانه لوهذیان

(7812:81اخ ان،)

حج سدیدلین/فردا/کردطبهفردا،آهفکرمی

(7836:221فرخناد،)

هاایهاییکهه تهآنهانقشمناداییدارندنیناگشی هبدل

وقتیشاعربابیانخحابیو.پرب امددرشعرمعاصراس 

دهاد،،مخاي خ درام ردخحا قرارمایشخمدوط

هایمناسبیاسا کاهاستدادهاگنقشنح یمنادااگشی ه

ساختارکالطرابرایتص یرساگیوسااخ اساتعاراتو

:کندح تص یرفراه میتنا

خج تهپ پکمن،اییگانهک دکمن

امیدگی تاان ،دیاادندوبارهت س 

(7832:712نادرپ ر،)

ایشعر،ایيل  کهن،ایيل  ش ط

پایمنایدریغ،بهداطت ب تهماند

(244:همان)

 ا ناگحریارنااگک/ایدخترخیال/هان،ایونینمن،

برکنیپیراهنسپیدعروسانبههایدور،مهتا 

(821:همان)

ت ،ایکه/ایاپیمبرفصل/ایابهار،اتایبشیرتاگهي ر

برافروگیو/بهیکن ی /آتشنارنجرااگشاخهسبن

برویانی

(711:همان)

ین غمگپایینطایقناری

(7831:13اخ ان،)

هایتنس گانمنایتپش

آتشیدرسایهماا  انمن

(7836:221فرخناد،)

تارینشای ه اهیاینشای ه،اساتعارهراکاهآنراعاالی

دهادوباهتشابیهتبادیلدانند،تننلمایتص یرساگیمی

برایاینییاعتناقابلکندامااگحیثاینکهشاعرساختارمی

کاه ناانیاباد؛آنتبدیلبر نیده،سخنتعالیخاصیمی

:شاعردراینبی  نینکرده

پلنگمن،دلم رورطپریدوپنجهبهخالیگد

کهعش ،ماهبلندمنورایدس رسیدنب د

(7811:823مننوی،)

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

بدونبدل،تصا یراساتعاریاسا و.اس «عش »بدل

مخاي بایدخ دبرایدرکمعناایاساتعاریبک شادو

.بهاطشعرکاستهاس ذکربدلاگا

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

ها،مکان،گمان، گ نگیحااد شادنوی  یشخصی 

یامجم عاهآنشاعربراساسرویدادهاوامااله اس که

ایرادرقال تمهیداتیاپدیدهءاگاوصافوصداتشی

مقص دمااگبدلت صایدی.آوردیمبیانیبهدنبالیکدیگر

باهیاهالمیافم اردیاس کهشاعرباافنودنصداتیا

شاید.دهددار،این روهرابدله تهقرارمیه تهوبدل

اماااگ،دان ا تثکیادهایهم انیرابت ان نینساخ 

لدظایوبادونصا رتبهمعم تً،واژهتثکیدآنجاکهدر

ش د،بهتراس مشترکذکرمیضمیرص رتبهت ییرویا

اینم اردراکهتکرارکامللدظینی ا ،بادلت صایدی

:نامید

درماه،ماهبه/وریخ ریخ ریخ /آه تهآ شد

تار  دینش ته،ماهمنقل 

(7836:241فرخناد،)

راآوردهودرادامهباافنودنصداتبهآن،«ماه»شاعرابتدا

:مینن  اس سحرهایگیره. روهبدلیساختهاس 

سامانبهبادبی/بهبادعاش ب د/درخ ک  کمن

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

(262:همان)بنرگ

دهنادهها،اگحیثکارکردهایبالغاینشاان  نهبدلاین

دغدغهشاعروتنری حسوعايدهشاعربهسخناس ،

کهدرشعرگیر،درهاربادل،صادتیمتناسا باا ناننآ

عايدهشاعرافنودهشدهاس وب امدبدلدرآنبهحدی

:مانداس کهباحذفآنتقریباً ینیاگشعرباقینمی

یهااک  اهجمعاه ا ن/جمعهمتروک/جمعهساک »

جمعاه/تنبالبیماارهااییشاهاندجمعاه/ینانگغ کهنه،

/جمعاهت الی /انتظارجمعهبی/یکشدارم ذهاییاگهخم

خانه/خانهدرب تهبرهج طج انی/خانهدلگیر/خانهخالی

/خانهتنهااییوتداثلوتردیاد/تاریکیوتص ّرخ رشید

آه، اهآراطوپارغارور/خانهپرده،کتا ، نجه،تصاویر

(223:همان)«... ذرداش 

 تصاویر صفتی

یااایکاایدیگااراگحالاا ومقااداروشاامار»صااد 

ان ریواحمدی یا ی،)«رساندهایاس رامی گ نگی

صد عنصریم تقلنی  بلکهوقتایاگ.(7831:783

گیرا،ش دکهواب تهبهاس باشدمق لهصد مح   می

دیگاریعباارتبهایاس کهبرایمقیدساختناس وکلمه

برایبیاان گا نگیوحالا اسا وضاعشادهاسا 

صد یکایاگکلمااتیاسا کاه.(7833:61پ ر،طخیا)

معم تً اشنی»نقشمريریدرکیدی عايدیشعرداردو

صاد بایشاگواژ ااندیگار.دهادعايدیبهشعرمای

عايدهشاعراس ومحملیاس کهروحیاتدهندهنشان

گیراشاعرحسدرونای،ت اندبردوشبکشدشاعررامی

بخشادوبرخا ردعاايدیخا دراهامایخ درابهواژه

دهرامای،)«دهادیاپدیادهنشاانمایءن ب بهیکشی

برخیاگتصاویرشعریاگرهگذررفتارهاای.(7836:62

ایانمق لاه.شا دخاصشاعربامق لهصد ایجاادمای

دست ریدراینن  تصاویر،تنهاعاملب ا و  اترش

 یاردومایجملهنی  ،بلکهدرکان نتص یرساگیقرار

صاد .ش دحذفصد م ج اگبینرفتنتص یرمی

عن انبه. رددبهيرقمختلدیم ج ساخ تص یرمی

دراستعاراتمکنیهاگن  تشخیم،باهدوصا رتماال

نخ  آنکهصداتان انی»:ش دم ج تص یرساگیمی

شا دودوطآنکاهاجانایجااندادهمایبهم ج داتبی

:7816دهرامای،)«رودجانبهکارمایاشیابیان انیبرای

ن  نخ ا کاهاگتمهیاداتپرب اامددرسااخ .(28

استعارهمکنیهاس صداتجاندارانبرایاسامیغیران انی

هایبالغیمهمایاگهمینمنظرصد ارگششدهاستداده

:یافتهاس 

درخ عب سبارویگندانشهرنظرکردط

(7831:481شامل ،)

خ بااروی»کهصدتیان انیاس برای«عب س»د ص

اهمیا بالغایایانصاد .استدادهشادهاسا «گندان

ایاس کهباحذفآن،تصا یرشاعرنیاناگباین  نهبه

:نیندراینسحرها.خ اهدرف 

وتا درپیچ/یخدّ جاودانهراح صلهاندجاربی

داخ!،ایش تشنه(127:همان)امانریشخندیبی

هایشرابهرنگ/،مخملشالینار(627:همان)کجاس ؟

(121:همان)باگستاند/ح صلهاگش بی/قهروآشتی

هاایان اانیبارایعالوهبارکااربردصاداتووی  ای

ش د، اهنیانم ج داتدیگرکهم ج تص یرساگیمی

:درشعرگیر.کندصد ،تصاویردیگرایجادمی

... ندانبهصراح آشکارب د/ودردلش قیرین

(117:همان)

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

نشاینیباااینصاد درها .تص یردرسحرشدهاس 

ا ارآنرابااصادات.ش ،تشبیهبهوجا دآوردهاسا 

جاکنی اساتنباطجابه«...تاریک،تار،سیاهو»دیگریمانند

در«قیارین»میانخ اهدرف  راکهتشبیهاگاینشعراگ

دهدبلکهشباه راارتباطباش ،تنهاجنسرانشاننمی

برایش نینتصا یر«دل»البتهاستدادهاگ.نینمنظ ردارد
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استعاریبا دن اهنینصد ،قرینه.استعاریساختهاس 

همهآنلحظاهآشناسا کاه/ا رمرگ:کندراتق ی می

صاد ؛(121:هماان)مانادپشباگمایاگت/ساع سرخ

را(درمعناایقلا )«سااع »معناایاساتعاری«سرخ»

.تق ی کردهاس 

تریننا  تصا یر،تص یرسااگیدیاداریهر ندمتداول

ش د،اماتصا یررااس ،یعنی ینیکهبا ش دیدهمی

ممکان»:دانندوبرخیمعتقدندتراگاینم اردمی  ترده

مالسختیوري ب ولمسقابلایتجربهاس صدا،ب ،

ویاسردی،ح یدرونیمال رسنگیوتشنگیوته  

پارین،)«حرک وکششیدرعیالتیاامداصالباشاد

آمیاانینیاانناا عیاگاگهمااینمنظاارحااس.(7811:64

آوردنتلدیا ،آمینیحس.ش دتص یرساگیمح   می

.ها اسا هایمختل باحسیاواژ انمرب طبهحس

براسااسآمیانیمتنا  اسا وهایساخ حاسشی ه

صاداتیکایاگ. یردهایمختل انجاطمیترکی حس

اس گیراهریاکاگینیآمحسابنارهایایجادینترمه 

هاصداتیمتناس باخ دداردوباکاربردصد یکحس

در.آمینیایجادکاردت انحسحسبرایحسدیگرمی

:سحر

(7831:46سپهری،)سردتراودگلب قصهمی./ویختهبارنگغرو غ بیا

کهمرب طبهحستم هاس برای«سرد»صد شاعر

.قصهکهشنیداریاس بهکاربردهاس 

بهخايرجارِسپیدابردرآسمانبنرگآراط

(7831:213شامل ،)

کهمرب طبهحسبیناییاسا بارای«سپید»صد شاعر

تاریننا  رایاج.بهکار رفتهاسا (شن اییحس)جار

آمینیدرشعربرخیشاعراناگهمینيریا انجااطحس

هایمختلدیاگپی نادوتلدیا  رفتهوم ج شدهجل ه

:حسشکلبگیرد

پی س درپناهمنبهیلم خیسوغلیظش می

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

هارابهصداهایدرون  ش/هارطتن،خ اهش (11

(176:همان)کردنامحرطمی/کلبه

هایشعرمعاصرتناس صاد آمینیهایحساگوی  ی

ایکاهیاکصاد   ناههایدیگرکالطاس بهبابخش

آمینیشدهبابخشدیگریاگعالوهبرآنکهم ج حس

:درسحرهای.سخننینمتناس اس 

بههجایمکاررما گ ا ش/لدریلم ل ش رساح

(112:همان)دادی 

م جا تاداخل«یلم »کهدرپی ندبا«ش رل »صد 

.حسبیناییو شاییشده،باساحلنیانمتناسا اسا 

جاییوحرک اینصد اگساحلبهیلم گبانراجابه

کها رصد بعداگساحلقرار نانترساخته،آنشاعرانه

هاایهناریشاعراگدسا رگش رفا بخشایاگامی

:باگاگاینن  اس سحرهایگیر.رف می

اگفراسا ی/و ندانکهخشخشسپیدگم تانیدیگار

(143:همان)به  شآمد/هاینندیکهدته

 

 ای جمله تصاویر منادایی و شبه

دب اتانوسخندست راگگمانیکهمیرگاحبی اصدهانی
ایدردست رگبانفارسیباهرانگاش وشی هتاگهسخن

هاایکایاگانا ا وج دآورداص اتدرب یاریاگکتا 

درتعریا آندردسات رپانج.کلمهبهشماررفتهاسا 

اص اتکلمااتیه اتندکاهدرما ارد»:استادآمدهاس 

آفرینوتح ینوشگدتیونداوفریادوبی وآ ااهیو

ش دوهر ااهباهذیروهمانندهایآنها دتهمیتنبیهوتح

«معنیفعلباشندهمچ نافعالدارایمدع لومتم ش ند

درهمهتعااری باهیباًتقر.(7848:31قری ودیگران،)

جملاهدربرخایشابه.وجهعايدیآناشارهشادهاسا 

باهاص اترا.هایدست ریبخشیاگاص اتاس کتا 

آواگهایندامانندای،:کنندستهتق ی میبهسهدیکلي ر

کنندیااگهاادامی؛آواگیااص اتیکهحی ان...یا،هال،اتو

درفارسیبیشتراینآواگهاماننداس یا.ش داشیاشنیدهمی
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ش ند؛اص اتیااکلمااتیکاهان ااندرفعلاستعمالمی

اگکنادودتلا باریکایم اقعمختلا بیاانوادامای

نمایدویاحالا و گا نگیاح اساتيبیعیان انمی

داردویاا  یندهران ب بهمحی ومح يهاواعالطمی

آنکهحسندرتیاتخمینیاانادام   ینادهرادتلا 

نا  دوطدرگبااان.(7846:324فارخ،همااای ن)کنادمای

(مالع ع کردن)فارسیبیشتردرمق لهاس یافعلمرک 

تعری ص تنینحک براساس یردوحتیا رمیجای

ش د،صادرش دمده طعايدیاگاینکلماتبرداش نمی

اگهمینرویبرخیمحققاناینم ردراص توبقیاهرا

کهدردست ران ریو ناناند،آنشبهجملهمح   کرده

درمقالاهحاضار.ش داحمدی ی ی نینامریدیدهمی

ایاننا  کلماه.شا دولم ردبحثواقعمیتنهامق لها

دربردارندهعايدهواح اس  یندهاس ،نقشاگآنجاکه

هاایمريریدرکیدی عايدیشعرداردویکایاگنقاش

این.مه آنفراه آوردنب تریبرایتص یرساگیاس 

ش دکهشااعرن  تص یرساگیبیشتردراشعاریدیدهمی

دهادوبااخحاا قارارماییاشخصایتیراما ردءشی

در.کنداسنادهایمجاگیعنصریدیگریراجایگنینمی

هاس وحذفجملهشبهبراساساینحال کان نتص یر

ایانکاارباهدو.شا دم ج اگبینرفتنتص یرمایآن

جااندرن  نخ ا م جا دبای.ش دص رتایجادمی

خا ردش دوبااآنماننادان اانبرم ردخحا واقعمی

:ش دکهحاصلاستعارهمکنیهاس می

یها ش سالطایشبیکه/سالطایش معص ط

استخ انیایمانواعتمادیهاحدرهبه/بیابانرایها رگ

(7836:712فرخناد،)کنییمبدل

!بارفنا ،بارفنا ،سالط،سالط

ایبرباطباناشاین،خ شنش ته

(7831:12شامل ،)

/وهر هاوراس /کهغرورتملکندارد/درخ سالطبر

:7831 رمارودی،)دهدبهپیشکشمی/همارهفرا نگ

713) 

درایجاادماريرینقش«سالط»درسح رف ق،شبهجمله

ایجاندارپناداریایجاادکاردهتص یردارد،گیرابه  ناه

درب یاریم اردنینمنادام جا سااخ تصا یر.اس 

: یریدرشعردارد ش ش دکهب امدمی

 نینینا/شکهرم افررامننلیدردوردستیه  بی

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

(7812:61اخ ان،)ایدور

دراینسح رآنچهم ج تص یرساگیشده،مناداس که

رادرسحرپایانیم ردخحا قاراردوردس شاعرمننل

:باگاگهمینن  اس سح رگیر.دادهاس 

وق آناس کهدردامنی نس/ترینماهیایغری آه

(7831:747م س ی رمارودی،)بگذرانی

/ نینغرهک بهل میاور!/ایرود،ایرودآه

(711:همان)آماسنهفربهیاس /اتتناوری

یجابهخحا اس مخاي ،تص یرییجابهدرن  دوط

:ش دآنذکرمی

(213:همان)بین کم می/شیرغنالکمن

بخشاعظ خالقی برخیشااعراندرتص یرسااگیدر

درماريریالخحاا نقاشانتخاا شاثن.اینب تراس 

تصااویریماالعن انبه.اهمی اینن  تص یرساگیدارد

وجا دجملهدراشاعارآیینایباهکه رمارودیبرپایهشبه

سااردرسایه»شعردر.س باشثنممدو اس آوردهمتنا

اسا ال االطعلیهکهدرمد حیرتعلی«نخلوتی 

:ش داینامردیدهمی

ایرو /هاایپی ساتهتااری درشا /ایروشنخادا

.(723:همان)الدجرتامحلع/القدرلیله

استدادهمناس اگاینمناداهاعالوهبرتناس باشخیص 

،فیایماذهبیشاعرراتق یا ال الطهعلیحیرتعلی

درمنقب حیرتاماطکه«خ خ ن»درشعر.کردهاس 

.ش دسرودهشدهنینهمینامردیدهمیال الطعلیهح ین

البته اهینینافراطدرآوردناینن  مناداهایتصا یری



 یدرشعرمعاصراگمنظردست رگبانفارسیرساختارتص  :یامهرد 44

 

 

دراین.مت الیم ج تناح تص یرشدهاس ص رتبه

یرپروردهنشدهقادرتالقااییآنهااتصاوکهاگآنجاحال 

:کاستهشدهاس 

تراگنجی /تراگپاکیایشری /ایسبنسرخ/ایسبنآه

ایباگوی/ایسخ شیرین/ایشیرینسخ /هرخاکی

:همان)معنایقرآن/مده طکتا /شاهینمینان/حدید

718)

تصاویریکهشاعردرپیخل آنب دهباقارار ارفتندر

 نانفشردهشدهودرکنارتصااویردیگارحال منادا،آن

سریعومت الی ذشته نانآنقرار رفتهکهپنهانماندهو

هرجاکهاین.اس کهنت ان تهدرذهنمخاي باقیماند

درهاایشاعرحتایتصاویرپروردهشدهوباادیگارواژه

محدودهک  کیتناسباتلدظایومعنا یایجاادکارده

تراس گیرامناادایآنهامح  سیر ذاریتثياست اریو

تص یریخالصهت صیداتقرار رفتهوشاعرتنهابهذکر

:ندانپرداختهاس 

هنگاطکهت را/کهش قهنارکندوبامناس /خ شامن

ایسرکش/ارایت حشهشی/ایواتترین ل/ب ی می

جاباذوقهیچپلنگیجابه/ش قخ درا/کنارت /آراط

(762:همان)گیدکهدرکناط،باجد خ یشمی/کن نمی

کنادوو)متناس باسحرهایقبلاگخ داسا «ای ل»

نیاان«ایساارکشآراط/ایتاا حشهشاایار»و(ب ییاادن

اس کهباجد خ یشمتناس بات صیداتپلنگیآراط

 نینتصاویریکهبااجنایدیگار.کنددرکناطگند یمی

.آورددرپی نداس ن عیان جاطرابهوج دمی

 

 تصاویر ضمیری

ایکااهجانشاایناساا واژه»:انااددرتعریاا ضاامیرآورده

آوری ضمیرش دوباآوردنآن،دیگرخ داس رانمیمی

هر ند.(7831:3ان ریواحمدی ی ی،)«ش دنامیدهمی

ضمیرن ب بهان ا دیگرکلمهمانندصاد ،قیاد،فعال،

ت انادهایدیگر،تن  کمتریدارداماباگمایاس ومق له

یکیاگکلماتیمح   ش دکهشااعربااآنرفتارهاای

هاومقاصدشااعرانهایداردومحملیبرایخالقی وی ه

بافا برخیشاعران اهیضمیررادر.دهدخ دقرارمی

کهدرکان نتص یرسااگیقاراراندکاربردهبهجملهي ری

ایکهت ییارآنم جا اگباینرفاتن  نه رفتهاس به

درگبانفارسیضمایریکاهمرجاعآنهاا.ش دتص یرمی

اندوا ارجانیاجاندارباشندباه متداوتم ج داتبی

اگویا هشاعرجایآنهارات ییردهدن عیتص یرسااگی

کاهشاامل ضامیر ناانشا د؛آنن  تشخیمایجادمی

:بهکاربردهاس «خیابان»برای«او»ان انی

ترفشردواوراتنگ/وشهربراوپیچید

(7831:81شامل ،)

هایم ف اینکارکرددرشعرسپهریدیادهیکیاگنم نه

شاعریدیدطهنگاطخحا ،به لس سانمای»:ش دمی

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

.کاربردهاس رابرای لس سنبه«شما»

 

 گیری نتیجهبحث و 

 نیندیبرمساختاریگبانیکهشاعربرایارائهتص یرخ د

 یاردرتعاالیهناریو شا ت جهقابلاهمی ونقشی

گبانجایگاهمهمیدردرشعرمعاصردست ر.تصاویردارد

ایکهعاالوهبارآنکاهشااعر  نهص یرداردبهساخ ت

دهد،بهساختارگبانیآنهاهارامدنظرقرارمیتاگ یارتباط

اینشی هم ج شدهتصاویرشاعری.ت جهنی  نینبی

گباان.دو ندانییابادیر ذاریتثيبرخیشاعرانتاگ یو

هاییعمی باشاعرسانتیشعریدردورانمعاصرتداوت

هایشعرسنتیومعاصر گا نگییکیاگتداوتداردو

هایگبانیودایرهواژ انیتاگهاسا  یریاگیرفی بهره

هاایشاعریتاجاییکههمینامرم جا شادهجریاان

 رانینایجادشا دوگباانانعحاافبیشاترییابادوگبان

برگباانتثکیدهمین.هایبالق هخ درانشاندهدیرفی 

هاایدرساختارتصاویرنیننمایاانشادهاسا ومق لاه
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ابناروعنصرمهمیدرسااختارتصااویرعن انبهدست ری

 یریاگدست رگبانالبته اهاینن  بهره.قرار رفتهاس 

ش داماباهفرا یاریشاعردراشعارسنتینینمشاهدهمی

منادا،بدلهایی  نروشنگر،ضمیر،مق له.معاصرنی  

وقیداگجملهمباحایاس کهدرشعرایندورهعنصری

برایساخ وسامانبخشیدنبهتصاویرواقعشدهاس 

ایکااهت ییاارناا  ونقااشآنهااام جاا   نااهبااه

هایگیباشناختیشدنتص یریاکاهشارگششک تهدره 

 .ش دآنمی



 منابع

-  مهدی يالث، 7831)اخ ان شاهنامه(. .آخر

. اپبی  ودوط.گم تان:هرانت

:تهران.اگایناوستا(.7812) -

 . اپهجده .گم تان

-  غالمرضا (7841)ارژنگ، فارسی. دست رگبان

 .وپرورشآم گشوگارت:تهران.سال هارط

(.7831)ان ری،ح نوح ناحمدی ی ی -

 .فايمی:تهران.ویرایشدوط.2دست رگبانفارسی

آر - برت، . 7832)ال تخیل(. م ع د. ترجمه

 . اپدوط.مرکن:تهران.جعدری

تصحیح.دی ان(.7814)بیدلدهل ی،عبدالقادر -

 .سیمایدانش:تهران.خلیلیاهللخلیل

-  ترنس شعر.(7811)پرین، عناصر و .شعر

.رهنما:تهران.ترجمهغالمرضاسلگی

-  مهدی کارکردهای».(7818)دهرامی،

یشناسییبایگفصلنامه.«گیباشناختیضمیردرشعرشامل 
 .22شماره.سالشش .ادبی

درترکی ».(7816) - ساگی

امین قیصر نقششعر و هایپ وهش.«هایهنریآنپ ر

 .1شماره.سالس ط.ادبیبالغیدانشگاهپیاطن ر

هنرینقش».(7816) - های

تص یرساگیوکیدی عايدهو.گبانادبیصد درایجاد

شناسیادبیفصلنامهگیبایی.«اندیشهدرشعرشامل  سال.

 .21-64صم.28شماره.دواگده 

احمد - هایشاعرانهومقیاس».(7836)ذاکری،

هندی ان انی.«سبک عل ط و ادبیات دانشکده نشریه

 .711شماره.63سال.دانشگاهتبرین

شرف - 7821)الدینرامی، .العشاقانیس(.

.انجمننشرآيارایران:تهران.تصحیحعباساقبال

:تهران.هش کتا (.7831)سپهری،سهرا  -

 .شهرگاد

:مجم عهآيار؛دفتریک (.7831)شامل ،احمد -

 . اپنه .نگاه:تهران.شعرها

-  محمدج اد 7836)شریع ، گبان(. دست ر

 . اپهشت .اسايیر:تهران.فارسی

-  محمدرضا کدکنی، 7831)شدیعی ایآیینه(.

.سخن:تهران.برایصداها

:تهران.هاشاعرآینه(.7817) -

 .آ اه

درص ر.(7831) - خیال
 . اپدواگده .آ اه:تهران.شعرفارسی

:شیراگ.سدوباگوان(.7841)صدارگاده،ياهره -

 .ن ید

عمران - محمدرضا کارکردهای».(7834)پ ر،

 روه و قید شامل هنری اشعار قیدیدر فصلنامه.«های

 .11-722صم.73شماره.سالپنج .هایادبیپ وهش

عمران - صهبا فروغ و محمدرضا .(7833)پ ر،

شعرهم ان» در آن گیباشناختی کارکردهای و ساگی

شماره.هایگبانوادبیاتفارسیفصلنامهپ وهش.«اخ ان

.سینده 

-  فروغ 7836)فرخناد، فرخناد(. فروغ .دی ان

 .مجید:تهران

خ رو - 7833)فرشیدورد، مدصل(. دست ر
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 . اپس ط.سخن:تهران.امروگ

دیگران - و عبدالعظی  7848)قری ، دست ر(.
 .انتشاراتمرکنی:تهران.گبانفارسیپنجاستاد

:تهران.دست رنامه(.7812)مشک ر،محمدج اد -

.م س همحب عاتیشرق

فریدون - 7816)مشیری، صبحدمان(. .ندس

  شمه:تهران

ح ین - 7811)مننوی، اشعارمجم عه(. :تهران.

 .نگاه

-  سیدعلی 7831)م س ی رمارودی، صدای(.
 . اپس ط.قدیانی:تهران.سبن

-  نادر 7832)نادرپ ر، اشعار(. مجم عه :تهران.

 .نگاه

همای ن - عبدالرحی  7846)فرخ، جامع(. دست ر
فارسی گبان تهران. علمی: انتشارات س ط. . اپ

- 


