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 چکیده
ست كه موجب نمایاندن اعمال، افکار، ایده ها و  شعر ا سازندۀ  صر  سیترین عن سا تخیل ا

شه و تجربه از راه زبان میشود. صاویر و  بیان اندی ستعداد خود در ابداع ت شاعران به فراخور ا

ــامین بدیع و زی ــر طبیعتبا، از عواملی مانند مض ــور خیال بهره  ،عناص ــر روزمره و ص عناص

گرفته اند. ســبک هندی در شــعر و ادب فارســی به جهت آفرینش مضــامین نو، مشــهور و 

اما  با آن كه جستجوی مضامین تازه در شعر فارسی بی سابقه نیست، شناخته شده است.

شدۀ ستعمال  صر و مواد ا سبک هندی در عنا شینیان با دقت نظر و ژ شعرای   ،رف بینیپی

ــامین تازه می آفرینند. ــف میکنند و نکته ها و مض ــر نیز  روابط جدیدی كش در دورۀ معاص

 سازی پرداختند. مضمونبه  هندی، سبکبه تقلید از شاعران  برخی شاعران انقالب اسالمی،

در پژوهش حاضر سعی شده است مضمون سازی با استفاده از صورتهای خیالی)تشخیص، 

شعار حس آمیزی و متناقب  سبک هندی در ا صلیترین ویژگیهای  نما(  به عنوان یکی از ا

شــاعران انقالب اســالمی )قیصــر امین پور، ســلمان هراتی، ســید حســن حســینی و احمد 

 عزیزی( با اشعار سبک هندی)بیدل دهلوی(مقایسه و بررسی شود.

 

 هندی،مضمون سازی، صورتهای خیالی، شاعران انقالب اسالمی،سبک كلمات كلیدی:  
  بیدل دهلوی.
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Abstract 
Imagination is the most basic element of the poetry maker that represents 

the actions, thoughts, ideas and expressions of thought and experience 

through language. Due to their talents in inventing exquisite illustrations 

and themes, factors such as elements of nature, everyday elements, and 
The imagery is used. 

Hindi style is well-known in Persian poetry and poetry for the creation 

of new themes. Although the search for fresh content in Persian poetry is 

not unprecedented, but Indian style poetry in the elements and materials 
used by predecessors with a careful, Discover new relationships and create 

new themes and themes. In the contemporary era, some Islamic 

revolutionary poets also imitated Islamic poets. 
In this research, the attempt has been made to use the imaginary forms 

(recognition, sensory and paradoxical) as one of the main features of Hindi 

style in the poems of the poets of the Islamic Revolution (Qaisar 

Aminpour, Salman Herati, Seyed Hassan Hosseini and Ahmad Azizi) with 
Hindi style lyrics (Bidel Dehlavi). 
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 مقدمه -1
شخیص،  صورتهای خیالی)ت ستفاده از  سازی با ا ضمون  ست م شده ا سعی  در این مقاله 

به عنوان یکی از اصــلیترین ویژگیهای ســبک هندی در اشــعار  حس آمیزی و متناقب نما(

شاعران انقالب اسالمی )قیصر امین پور، سلمان هراتی، سید حسن حسینی و احمد عزیزی( 

 با اشعار سبک هندی)بیدل دهلوی(مقایسه و بررسی شود. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -2

شاعرانه، رمز راه یابی به ضامین  شناخت م صورخیال و  سی  شاعر  برر دنیای ذهنی هر 

ست.از  ضع درونی و جهان بینی او شگر و شاعر،گزار ضامین دیوان هر  ست،زیرا مجموعۀ م ا

ضع  شناخت و سب برای  ستمایه ای منا شعر، د ضامین متنوع و گاه مکرر در  طرف دیگر،م

 ادبی، اجتماعی، سیاسی و... روزگار شاعر نیز محسوب میشود.
صلی این تحقیق،شناخت گونه های صاویر و مضامین شاعرانه،بر پایۀ صور خیال  هدف ا ت

 در اشعار شاعران انقالب اسالمی و مقایسۀ آن با شاعران سبک هندی) بیدل دهلوی( است.

 پیشینۀ پژوهش -3
شاعران انقالب  شعار  ضامین تازه در ا صور خیال در خلق م سهم  صوص  تا كنون در خ

تبی كه دربارۀ سبک هندی نگاشته شده اسالمی ، تحقیقی انجام نشده است اما در خالل ك

 است میتوان به اشاره هایی در این موضوع دست یافت:
به سـبک شـناسـی شـعر بیدل میپردازد و « هاشـاعر آیینه»( در 1385شـفیعی كدكنی) -

ستهمباحثی چون حس شخیص، تجرید، آمیزی، واب صویرهای پارادوكسی، ت های عددی، ت

سلوب معادله، تركیبات خاص و .. ضمون ا صورخیال در م سازد و نقش این  . را مطرح می

 آفرینی و تصویر سازی را بررسی میکند. 

بیشتر به مضمونهایی از جهان بینی « هایی از جهان بینی بیدلخوشه»(  در 1381آرزو)  -

و ... اشاره دارد و « ریا ستیزی»، «جبر و اختیار»، «كفر و دین»، «دنیا و عقبا»بیدل مثل 

ابهام شـــعر بیدل را در مركز تفکرات او یعنی فلســـفه وحدت وجود جســـتجو چگونگی 

 میکند.

سینی) - سفه عرفانی 1368ح شخور معنوی او یعنی فل شعر بیدل را معلول آب ( پیچیدگی 

 وحدت وجود میداند و به صور خیال و تصاویر سوررئالیستی شعر بیدل تأكید میکند .

ــعر بیدل و نیما» (  در مقالۀ1381طالبیان و نیک پناه)  - ــور خیال در ش ــه ص به « مقایس

اند و با توجه به هزار بیت، آماری مقایسـۀ یازده محور از صـور خیال بیدل و نیما پرداخته

اند. انواع اســتعاره نیز در این بررســی جای دارد و از صــور خیال در آثار آن دو ارائه كرده

اند. در این مقاله فقط به صورت نستهاستعاره را عنصر خیالی غالب در كالم هر دو شاعر دا

 ای شده است.گذرا به استعاره اشاره
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 روش تحقیق -4

ست. نگارنده ابتدا به فیش صیفی ا برداری از مبنای این تحقیق به روش كتابخانه ای و تو

موضـوعات مرتبط و نیز اسـتخراج ابیات مرتبط با مضـمون سـازی با صـور خیال در اشـعار 

سته برداریته و بعد از اتمام فیششاعران انقالب پرداخ سپس به بندی آنها و به تلفیق و د

یان از  پا ته و در  لب پرداخ طا یل م یه و تحل هایتجز ـــی ثار  بررس جام شـــده در این آ ان

 .الزم به عمل آمده است كه در ادامه از نظر خواهد گذشت گیریهاینتیجه

 مضمون سازی -5
ضمون در لغت،یعنی: شده،» م شود.نکته  در میان گرفته  آن چه از كالم و عبارت مفهوم 

معین( مقصــود و اراده و  شــعر گنجانیده شــود.) فرهنگ فارســی ای لطیف و باریک كه در

ــی، مفاد،  ــامل آن بود.مدلول، مفهوم، مقتض ــد و ش مطلب و هر آنچه در چیزی محتوی باش

سیر، تاویل، مقصود مورد نظر رهنگ فارسی ( در ف21046دهخدا: ، مراد)لغت نامۀ معنی، تف

در میان گرفته شده، آن چه از كالم مفهوم شود، موضوع كالم، معنی و »عمید نیز مضمون 

 ( معنی شده است.769)فرهنگ فارسی عمید: « مطلب
ضمون به معنای ادبی  شته ای كه در » اما م ست، خط یا ر سلط هر اثری ا صلی و م فکر ا

ــود و موقعیتهای اثر را به هم پ ــیده میش یوند میدهد.درون مایۀ هر اثر ،جهت خالل اثر كش

ضوع  ضوع اثر تفاوت دارد.مو شان میدهد.درون مایه با مو سنده اش را ن ادراكی و فکری نوی

شعر قرار میگیرد و درون مایه از آن به دست می  ستان یا  ست كه زیربنای دا شۀ كلی ا اندی

 ( 131آید)فرهنگ اصطالحات ادبی داد: 

 

صورتهای خیالی در اشعار شاعران انقالب اسالمی مضمون سازی با استفاده از  -6

 و سبک هندی)بیدل(

 (Oxymoron)مضمون سازی با استفاده از پارادوكس )متناقض نما(:  -1-6
سد اما در  ست كه در ظاهر متناقص و پوچ به نظر بر پارادوكس،آوردن تركیب یا عبارتی ا

آید:یا در تركیب: فقیران نهان حاوی معنای قابل قبول و واالیی اســت كه به دو شــکل می

سعدی(  شاهیش همین بس كه گدای تو بود) سعدی( یا در عبارت: پاد شاه ) منعم، گدایان 

شاع« پارادوكس» ست كه  ضاد را در كالم آنگونه به كار برد كه آن ا ر دو مفهوم به ظاهر مت

 (111ص نگاهی تازه به بدیع،منجر به معنای غریب به ظاهر متناقضی گردد )

 :)مضمون توامانی صدا ) آهنگ( و خاموشی)سکوت 
مد / چون » - پاییز آ پای  خاموشاز دور صــــدای  باد پچ پچ  مه « چراغی در  ها ه )گل

 ( 85پور: آفتابگردانند، امین 
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شو» - صدا  سکوت هم سمان چه میگذرد با  شت آ شنوی /پ سبز، هراتی: « / تا ب سمان  )از آ

117 ) 

)از آسمان سبز، « با صدایی كه صدا نیست / تو را میخوانندبادهایش به عطش میمانند / » -

 (128هراتی: 

 ( 69ص ،)ازاسمان سبز «لبم از خاموشی لبریز است» -

 (61ص،)گنجشک و جبرئیل «آراستپرهیاهو /  صف میسکوت  /سنگین و » -

 (10ص ،)از شرابه های روسری مادرم «در هیاهوی من / سکوت تو بال می زند» -

 (31ص )هم صدا با حلق اسماعیل، «بی صدا می خواندمگور خاموش شهیدان » -

ــد/غوغای ســکوتدر شــب بیداد و » - )تنها طرف آفتاب را « عاقبت خامشــی فریادرس ش

 ( 26ص ،تگرف

)تنها طرف آفتاب  «هیاهوی دل آزار سکوتنفرین به دوام تلخ و تکرار سکوت/ لعنت به »  -

 (65صرا گرفت،

)هم صــدا با حلق « ون شــهیدپیغام قیام میدهد خ /زبان گویای ســکوتبرخیز كه با » -

 (143ص،اسماعیل

ست/ » - ستببین الله هایی كه در باغ ما شان تا خدا شند و فریاد صدا با حلق  )هم «خمو

 ( 45،صاسماعیل

 (107،ص)هم صدا با حلق اسماعیل «یک قافله نعره در سکوت گذشت» -

)هم صــدا با حلق  «لب بســته ســرود عاشــقی میخوانندآنان كه زبان عشــق را میدانند/ » -

 (139،صاسماعیل

)ســفرنامۀ « را فصــیح الکنتمیتوانم گفت اما ...از بیانش ناتوانم/ ارغوان من ببخشــا این » -

 (40صگردباد، 

ست پدرم بی كه كالمی گوید/ گفت» - شکل ما ایمان ا سرم / چاره م سفرنامه « :با من پ (

 (88، صگردباد

 ( 7ص )كفشهای مکاشفه، «در سکوتم از صدا كم نیستم» -

 (59)كفشهای مکاشفه، ص« كوه خاموشی است در فریادشان» -

 (150ص ،)كفشهای مکاشفه «با طنینی از سکوت سنگها» -

 (286ص )كفشهای مکاشفه،« امخود را دیده شیون خاموش» -

 (66)كفشهای مکاشفه، ص «سازیست در گوش سکوتزندگی، » -

 (483)كفشهای مکاشفه،ص «صداستصدایم بیزخمی شعرم » -

)دیوان  «ناله های خاموش اندزبان بیخودی رنگ كیســت دریابد/ شــکســتگان همه تن » -

 ( 635صیدل، ب
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شت/ » - سرودساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی ندا  «هر نوایی را كه وادیدم خموشی می 

 ( 676، ص)دیوان بیدل

بی هم نبرد از پیکر من  شــکســتن /ســاز خاموشــیچو رنگم بس كه ســر تا پا طلســم » -

 ( 111، ص)دیوان بیدل «صداییها

  )مضمون توامانی آتش و دریا) آب 

 (82)اینه های ناگهان، ص «آب در چشم ترم آتش گرفترید/ از سرم خواب زمستانی پ» -

ـــوزدگرد تو » - )اینه های ناگهان، « ه آنجا چه بودهیهات كه یک تران /هزار بال تر  می س

 (24ص

ــوختم ، » - ــرم آتش گرفت/ س ــترم اتش گرفتناگهان دیدم س )اینه های ناگهان،  «خاكس

 (81ص

«  میخورد/ در رگ جان شـــطی از آتشـــفشـــان میپروریم دریای آتشریشـــۀ ما آب از » -

 (  81ص)سفرنامۀ گردباد، 

 (  20)سفرنامۀ گردباد، ص «كه قطره قطره بسوزممن آمدم » -

 (9)كفشهای مکاشفه، ص «سوختم صدبار در آغوش آب» -

 (242)كفشهای مکاشفه، ص« ز خوابتانبگذرد ا رود آتش» -

 (246ص ،)كفشهای مکاشفه« لب، موج در گردابتانبگذرد از خوابتان/ واكند  رود آتش» -

 (571)كفشهای مکاشفه، ص« اله خشک شو از بارش ابر» -

شق تر» - شک می كردندرا در زمانهای قدیم/  ع سیم خ صحن ن شفه« در  شهای مکا  ،)كف

 (411ص

شق، » - سیر عالم نیرنگ جای دم زدن/ ع ست  )دیوان « دارد و هامون آب دریاهای آتشنی

 ( 258،صبیدل

 :مضمون لباس )جامۀ(عریانی 
 ( 25ص ،)تنفس صبح« برهنگی خود لباس نیست/ ما را بجز  شوالی ما برهنگی ماست» -

 ( 58ص ،)دستور زبان عشق «تشریف عریانی برایم تنگ بودهر چه جز » -

 (121ص صدا با حلق اسماعیل،)هم «عریانی عارفانه شد جامه تو» -

 (90ص، )هم صدا با حلق اسماعیل «پیرهنش عریانی استت پدرم / یعقوبم / ....یوسف» -

سی» - شد ك ست تا پو سی نی صدا در خویش پنهایم ما /غیر عریانی لبا « از خجالت چون 

 ( 186ص ،)دیوان بیدل

« عریان مخواه جامۀ عریانیمرسوایی دیبا و اطلس روشن است/ بیش از این  ای هوس ! » -

 ( 1297، ص)بیدل



 141 / اسالمی انقالب شاعران اشعار در خیالی صورتهای از استفاده با سازی مضمون

 

ـــتی لیک فکر بد معاش/ جامۀ عریانی ما را گریبان دار كردبی تکلف بود » - )دیوان « هس
 ( 534، صبیدل

 :)مضمون توام بودن شادی و غم )گریه و خنده 

 (56ص ،)اینه های ناگهان «شادی غمگینبا توام / ای » -

ندم/ » - كه علی رغم قفس می خ ندممرغم  )از  «حق حق، هق هق ، نفس نفس می خ
 (186ص، شرابه های روسری مادرم

 (294ص ،)كفشهای مکاشفه «شادی و شیون پراستلبک از نی» -
)كفشــهای مکاشــفه،  «میان خنده ها گرییده امبارها در چشــم خود من دیده ام/ كه » -

 ( 514ص
 ( 240ص ،)كفشهای مکاشفه «حزنی زیر یک آهنگ شادخواب، » -

 (551ص، )كفشهای مکاشفه «اندشادیكنان در شیونعاشقان، » -

ــه های میداریم/ كه خنده بر لب ما، قاه قاه میگرید» - ــیش ــیت ش )دیوان « به عیش خاص
 ( 611ص ،بیدل

ـــتم من» - ـــت/ كه یک خنده بر خویش نگریس  ،)دیوان بیدل« بخندید ای قدردانان فرص
 ( 1173ص

  :مضمون زندگی در مرگ و نیستی 
 ( 30ص )دستور زبان عشق ، «اینکه یک دم زندگی كردممن سالهای سال مردم/ تا » -
شعر / پرواز می كنند» - شده آن روز/ از البه الی برگهای كتاب  )اینه  «پروانه های خشک 

 (12های ناگهان، ص
)دری به « كسی كه با همه جز خویش مهربانی كرد /كسی كه با تپش مرگ زندگی كرد» -

 ( 93صخانۀ خورشید، 
 (146ص)ازاسمان سبز ،  «تو زندگی است و مرگ در كنار» -

 (126ص ،)در ملکوت سکوت  «من روز تولدم /  مرده بودم» -

ــت/ » - ــرختر خواهم گش ــدخونم بخورید ،س ــفرنامۀ  «حلقم ببرید ، زنده تر خواهم ش )س
 (136صگردباد، 

 (89صدا با حلق اسماعیل، ص)هم «مرگ را /زندگی خواهم كرد» -
)كفشهای مکاشفه،  «مرگ، رسم زندگانی كردن است /آوردن استزندگانی رو به مرگ » -

 (66ص

 )مضمون توام بودن نور)آفتاب،سراب( و سایه )تاریکی 
ساید/ » - سایۀ توستچون رهگذری خسته كه می آ سایش آفتاب در   ،)در كوچۀ آفتاب «آ

 ( 15ص
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)از  «سنگینمان كندای نور نور / چگونه می توان روبروی تو ایستاد / بی آنکه سایه ای / » -

 ( 49صآسمان سبز، 

شان / » - شانجان من نثار سار سایه  شعر من هماره  سماعیل،  «آفتاب  صدا با حلق ا )هم 

 (76ص

سرزمین » - شنممن از  سرزمینی ك شب رو ست/ همان  سفرنامۀ گردباد« ه در چشم تو (، 

 (78ص

 (10ص ،)كفشهای مکاشفه  «سایه دارد در نگاه من، سراب» -

 (101ص)كفشهای مکاشفه،   «تاریک شو در نور خویشاندكی » -

 (426ص فه،)كفشهای مکاش «بارید از خورشیدهامی سایه» -

)دیوان بیدل،  «رنگ شب دارد چراغ خانۀ دلگیر مااز شرار سنگ نتوان بست نام روشنی/ » -

 ( 242ص

)دیوان  «از چراغ كشته سامان كرده ام مهتابهابستن چشمم شبستان خیال دیگر است/ » -

 ( 95ص بیدل،

)دیوان  «از دم خاموشی ما شمع هستی روشن استدر محیط حادثات دهر مانند حباب/ » -

 ( 313ص بیدل،

 :)مضمون توامانی اوج )معراج(و تنزل)افتادگی 
 (84)گلها همه آفتابگردانند، امین پور: « به واالیی اوج افتادگیالهی به زیبایی سادگی / » -

)از  «فرود هزار كهکشـان به زمینای شـوكت طلوع هزار آفتاب / تو شـیونی /بلندتر از / » -

 ( 31آسمان سبز، ص

ــقوط - ــیب این اوج / تا بلندای س ــیدن دار از حض ــدا با حلق « م/ هوس رخت كش )همص

 ( 104اسماعیل، ص

 (400ص شقایقها كجاست )كفشهای مکاشفه، مسقط الرأس» -

ــت » - ــکم/ به امید چکیدن دس ــد همت دون راو پایی میزند اش « تنزل در نظر معراج باش

 ( 244ص )دیوان بیدل،

 :مضمون دیر زود شدن 
ــگی / » - ــرت همیش ــودای دریغ و حس )اینه های ناگهان  «ناگهان / چقدر زود/ دیر می ش

 ( 49ص ،امین پور،

شرابه های  )از  «مثل همیشه زود ولی دیرتو نیز به تاریخ / منضم شدی / و من فهمیدم » -

 (62صروسری مادرم، 

)دیوان  «دیر اســت كه زود آمده امرم فرصــت ســر تعداد ندارد بیدل/ من در این قافیه » -

 ( 839ص بیدل،
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 :)مضمون توامانی وحدت )كمی(و كثرت )فراوانی 
)از « / تو میل داری انبارت ورم كند از گوشـــت / مثل شـــکمت تو فراوانی ،عینا كمبود» -

 ( 77صآسمان سبز، 

آفتابگردانند، )گلها همه « / چون حبابی هر چه دارم هیچ هیچ خالی پرم از تهی سرشارم از -

 (123ص امین پور،

 مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی )تجسم و تشخیص( -2-6

متصــف كردن اشــیا و ابزار گوناگون به صــفات انســانی كه در ظاهر نمیتواند به آن تعلق 

 (52اصطالح تشخیص یا تجسم نامیده میشود. )بیان و معانی، صداشته باشد در 

شد )فنون بالغت و  سان با شبه به محذوفِ آن ان ست كه م ستعارۀ مکنیه ای ا شخیص ا ت

(به عبارت دیگر هر گاه به یک غیر انســان،حاالت ،رفتار،شــخصــیت 36صــنایع ادبی، ص

ــود در اصــطالح ادبی به آن تشــخیص )آدم  ــانی داده ش  نمایی،انســان انگاری،وویژگیِ انس

ست زیرا ذهن  ستعاره از انواع دیگر بلیغتر ومؤثر تر ا شی (میگویند.این نوع ا صیت بخ شخ

 برای فهم آن نیازمند وقت،تأمل وتالش بیشتراست.

یکی از مختصات سبک هندی، شخصیت بخشیدن به اشیاء است .آن گونه كه اشیاء در 

صیت  شخ سبک، هویت و  شاعران این  شعار  شاعران هیچ مکتبی این ا شعر  مییابند، در 

شعر  سانی آنان، آنقدر در  شیا و رفتارهای ان ست.حیات ا ویژگی به این اندازه تجلی نیافته ا

ســبک هندی ظهور و بروز دارد كه میتوان آن را ســبک تشــخیص نامید. اتفاقی كه در این 

ویژگی را عمدتاً ناشی از حجم در شعر سایر ادوار ادبی نیفتاده است. دكتر زریاب خویی این 

فانی ثل  -وجود فکر عر فانی م ند نقش آرای عر ند. هر چ یدا ند م ـــفی موجود در ه فلس

اعتقاد به وحدت وجود شــاید ســبب شــده كه »تأثیر نمیداند. الدین بن عربی را نیز بیمحی

ـــانوار ببینند و به طبیعت بی ـــند و نبات و همه چیز را جاندار و انس جان، روح و جان بخش

 (.88: 1363)زریاب خویی، « ماد را نیز مانند انسان دارای عاطفه و احساس بدانندج

 :مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی به آیینه 
 ( 8ص ،)تنفس صبح« تردید مرا دید دیدهآینه همه از » -

 (15های ناگهان، ص)آینه« دنموشیها  دچار فراآینه» -

 (44صهای ناگهان، )آینه« ندندهای از انعکاس نام تو میخآینه» -

)سفرنامۀ گردباد،  « به رغم سنگ پرستان پارسا صورت/ مرام آیینه را دست كم نمیگیری» -

 (55ص

 (243ص )كفشهای مکاشفه،«  های آیینهدر شب الالی» -

 (321ص)كفشهای مکاشفه، « یینهایم از دست آهبغب یک آ» -

 (515ص مکاشفه،)كفشهای « ویر نیستغیرت آیینه جز تص» -
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ــوای غمازی چرا» - ــفا رس ــتوری دهد/ آیینه گردد از ص ــرم و ادب پرواز مس « گر جوهر ش

 ( 100، ص)دیوان بیدل

شد آیینه و» - ست نفس/ خون  ستم بر دل ناكام نکرد  ست نفس جز  )دیوان « آرام نکرده 

 ( 860ص بیدل،

 :مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی به سنگ 
شار ندسنگ ناله میک» - شارآب های ناگهان، )آینه« ...:رود رود بی قرار/ كوه گریه میکند: آب

 (81ص

)تنفس صبح، « زار خواهد ماندم سینۀ سنگبه یاد پیکر پاكت هزار چشمۀ زخم/ درون » -

 ( 100ص

سنگها توقع دارم / مهربانی را» - ستهایم هوا را در آغوش میگیرد از  : 1383هراتی، « ) / د

188) 

 (179ص، )كفشهای مکاشفه« را اضطراب سنگام من دیده» -

 (405ص )كفشهای مکاشفه، «لحن سنگمیخی بگیرد لهجۀ » -

 (334)كفشهای مکاشفه، ص «كندسنگ بر راهش توسل می -

 (218ص )كفشهای مکاشفه، «سنگ صبورریزد از شب كجا می» -

مگر این جام و گردد عذرخواه ه سـنگ آید  /دل از كم ظرفی طاقت نبسـت احرام ازادی» -

  ( 79ص دیوان بیدل،)  «آنجا

 :مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی به گل 
سرخ بهارانتو چون باران و آب جویباران/ » - ستاره،)  «كجا رفتی گل  ستاره تا آن   از این 

 (52ص

 ( 054ص )كفشهای مکاشفه، «گل هجاها را تکلم میکند/ گل به روی ما تبسم میکند» -

 (606ص )كفشهای مکاشفه، «بخش گل زخمت كنددست مرهم» -

 (272ص )كفشهای مکاشفه،« داند دلمینم لحن گلبی تو » -

 (154ص، )كفشهای مکاشفه «ناگهان گلها سالمش میکنند» -

 (254ص )كفشهای مکاشفه،« قناری میدهدبوی  دست گل،» -

 (392ص )كفشهای مکاشفه، «گل به ذوق بوسه لب وا میکند» -

 (509ص )كفشهای مکاشفه،« خَم شوید شاباش زد گلهركجا » -

« آوردند به رســم قدردانی از گلویت حنجر برای غربت گل هر چه خواندی ارغوانی بود/» -

 (52ص )سفرنامۀ گردباد،

دیوان )  «گل بر هزار شـــاخ نبندد بهار ماچون شـــمع قانعیم به یک داغ از این چمن/ » -

 ( 83ص بیدل،
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شیند تا به كی بیکار گل/ رخصت نازی كه گربا » - شوخی ن ستار گلچنین  « دد گرد آن د

 (  951ص )دیوان بیدل،

 :مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی به دل 
سر به زیر و ساكت و بی دست و پا میرفت دل/ یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت » -

 (49ص های ناگهان،)آینه« شد

 ( 179: 1383هراتی، « ) ایی من/ بیابانگرد صحرایی مندال ای حاصل تنه» -

 (179همان: « ) من اینجا طاقت متندن ندارم/ كجا رفتی دل دریایی من ؟» -

ه ركاب گردش به خیال چشم كه میزند قدح جنون دل تنگ ما/ كه هزار میکده میدود ب» -

 (110ص )دیوان بیدل،« رنگ ما

 ی به خواب:مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخش 
 (12ص های ناگهان،)آینهخواب در دهان مسلسلها/ خمیازه میکشدو » -

 ،كفشهای مکاشفه)« خواب حزنی زیر یک آهنگ شاد /خواب برگی خسته روی دست باد» -

 (240ص

 ( 18: 1368، 2هراتی« ) ترس تولد آفتاب / رعشه بر اندام خواب می افکند» -

ست     ای به زلفت جوهر آیینۀ دل تابها» - سیاهت خوابهاچون مژه دل ب شم  )دیوان « ۀ چ

 ( 95ص بیدل،

  :مضمون سازی با استفاده از شخصیت بخشی به دریا 

 (25ص رئیل،گنجشک و جب« ) دریا / كرانه تا كرانه / میزبان شماست» -

صلیم» - شد/ آیینۀ و ست دل ما دریا به حبابی چقدر جلوه فرو  دیوان بیدل،« ) و حجاب ا

 ( 86ص

 آمیزیمضمون سازی با استفاده از حس -3-6
حس آمیزی، آمیختن حسهای مختلف با هم و نسبت دادن تعلّق یک حس به حس دیگر 

آمیزی عبارت از توسّعاتی است كه در زبان از رهگذر آمیختن یا وحدت دو حس حس»است.

شودبا یکدیگر ایجاد  سی، /200صتاریخ نقد جدید، ) می شعر فار  /271ص صور خیال در 

ــاعر آیینه ــت 112ص نگاهی تازه به بدیع، /41ص ها،ش ــفتی اس (. به عبارت دیگر، بیان ص

 -مقاالت ادبید )ردیگری تعلق دا مربوط به یک حس از گذر به كار بردن صفتی كه به حسّ

 (78ص زبانشناختی، 

  مضمون سازی با آمیختن یک مفهوم عقلی و انتزاعی با رنگها 
ــها و آمیخ ــیاری را ایجاد نظر به ازدیاد حس ــکال متنوع و بس تن هریک با دیگری كه اش

سی  میکند، صل از آمیختن یک مفهوم عقلی یا ح سمت به همان حس امیزی  حا در این ق
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 )یا یکی از حواس( با رنگها بسنده میکنیم. 

ست.  صی برخوردار ا صر رنگ از اهمیت خا زبانِ ادبِ فارسی از نظر »در حس آمیزی ، عن

ــترۀ واژگانی در ــی ای ندارد. این كمی رنگها، چندان دامنهزمینه گس بهرگی از رنگ، به تأس

گویندگان شــعر فارســی از ادبیات و شــعر عرب برمیگردد. بســیاری از رنگها در زبان مردم 

اند هست كه در ادب مورد استفاده قرار نگرفته است. اما شاعران پارسی زبان همواره كوشیده

ستعارهی رنگهكه این محدودیت دایره صی كه خلق كردها را از رهگذر ا اند، ها و تعبیرات خا

شـــناختی، ممکن اســـت از های روانجبران كنند. البته برخی از شـــاعران به جهت زمینه

صی بهره شعری خود رنگهای خا سیت، رنگهایی را از زبان  سا شتر برده یا به جهت ح ی بی

رباره استفاده از عنصر رنگ در (. شبلی د276ص خیال در شعر فارسی، حذف نمایند )صور

در هر مملکتی رنگی خاص مورد توجه و منظور نظر اســت، مگر »شــعر فارســی مینویســد: 

ایســت از تمام مراتب و مدارج حســن و لذا هر رنگی در آن اطراف ایران كه چون مجموعه

ثله از مورد توجه واقع شده حتی برای هر یک نامی است جداگانه كه ما آنها را با شواهد وام

سن مهتابی،  سن لیمویی، ح سبز، ح سن  سن گندمگون، ح نظر خوانندگان میگذرانیم: ح

 (.170ص، 4م، جرنگ و ... )شعر العجحسن نیم

 (44ص های ناگهان،)آینه« پیچدنام تو می عطر بنفشدر مشام باد/» -

« ها بگوییتوی حوض كوچک خانه/به ماهی/ســالمی ســبزدوســت داری زود برخیزی.../» -

 (10ص لها همه آفتابگردانند،گ)

)دستورزبان  «اول آبی بود این دل آخر اما زرد شد/آفتابی بود، ابری شد، سیاه و زرد شد» -

 (49ص عشق،

 (23ص، دستورزبان عشق« ) آهنگ شعرهایت تیره/و رنگشان تلخ استچرا /» -

 رنگ گل میبینم/ موج بنفشدر رنگ صـــدا را آبی/آهنگ تر ترانه را آبی/من میشـــنوم » -

 ( 83ص )دستور زبان عشق، «موسیقی لبخند خدا را آبی

شا چون برگها » - سبز/ خو ستادنی  سروها ا شا چون  سبزخو  ،آیینه های ناگهان«)افتادنی 

 ( 158ص

 ( 158)همان:  «زادنی سبزخوشا در فصل دیگر ،  /سرخ مردنخوشا چون گل به فصلی ، » -

اســت / در چشــمهای خاک/ روبروی این شــگفت / درنگ كن / و  تعجب ســبزیبهار ، » -

 (52ص ازاسمان سبز،« )كه سال را چگونه سرآوردی استفهامی سبز /درختان / تجسم 

)از « تن نداد تجربت سـبزتو آن بهار نا تمامی / كه زمین عقیم / دیگر هیچ گاه / به این » -

 ( 38آسمان سبز، ص

سرخجغرافیای ما / بین درخت و دریا / از » - ستقبال می كند اتفاقات  سم« )ا سبز،ازا  ان 

 ( 43ص
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 (10ص )دری به خانۀ خورشید، هراتی،« / در مزرعه می خواند رویای سبزیک وهم با »  -

شاننازم » - سرخ شنه را با خون جو وقار  صدا با « اب اندرا این عزیزان/ زخم زمان د )،هم 

 ( 13ص ،حلق اسماعیل

)،هم صدا « رهابار دگر شررها/ بر جمع هم سرایان بر خیل هم سف سوگ سرخ یارانزد » -

 ( 25با حلق اسماعیل، ص

)ســفرنامۀ « غم نیســت اگر باغچه را زرد ببینند /تا خاطر گلدان لب طاقچه ســبز اســت» -

 (17ص گردباد،

 (108ص سکوت، در ملکوت« ) روها / بغلتند/ در راه شیطنتهای كبودبگذار / » -

 (32 ص ،در ملکوت سکوت« ) / می شکفد فریادی سبزباغ با تکیه بر لبهای تو / مثل » -

 ،گنجشـــک و جبرئیل« ) نامت / جاودانه عجین شـــد جغرافیای ارغوانیتاریخ گل / با » -

 ( 59ص

 (116ص )كفشهای مکاشفه، «جیغ بنفششد از ارغوان پر می» -

 (238ص )كفشهای مکاشفه،« شادرگوشان و رقص خ خواب سبز» -

 (263ص )كفشهای مکاشفه،« مرده است وازی طالییآدر تو » -

 (126ص)كفشهای مکاشفه، « ها پیر شدهدر خزان روح سبزت» -

 (280ص )كفشهای مکاشفه، «پای خواب رفت طنین سبز،آن » -

 بیدل دهلوی، برای عجز و ناتوانی رنگ ونما تصوركرده است:

)دیوان « نســازد قوت ســیالبها بنای رنگ عجز/ ســایه را بیجا هادث بنیســت آشــوب حو» -

 ( 95ص بیدل،

 از نظر بیدل در صدای عندلیب رنگهایی نهفته كه قابل مشاهده است:

صدای عندلیب» - ست بیدل در  ست/ رنگها خفته  سیم نوبهار یاد او شتاقان ن )دیوان « آه م

 ( 273ص ،بیدل

اســت كه به جای شــامه گوش را نوازش میدهد و آن را بیدل، برای بو، صــدا ونوایی قائل 

 دارای رنگ وجالیی می انگارد كه قابل رؤیت است:

« یست زنجیر رگ گل راجنون ناتوانان را خموشی میدهد شهرت/ به غیر از بو صدایی ن» -

 (107ص )دیوان بیدل،

 ،ن بیدل)دیوا« به گلشـــنی كه دهم عرض شـــوخی او را/ تحیر آیینۀ رنگ میکند بو را» -

 ( 123ص

ـــرت ترانه امچو بوی غنچه ای كه فتد در نقاب رنگ/ خون میخورد،» - )دیوان « پردۀ حس

 ( 44ص بیدل،

« گل صدای تیر می آیدجراحت پرور عشقم به گلزارم چه میخوانی/ كه در گوشم ز بوی » -
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 ( 772ص )دیوان بیدل،

 ست:بیدل، رنگ گل را دارای هیئت ظاهری میداند كه قابل شکستن ا

دیوان « ) نگ گلی از خزان مااز بس سبُک ز گلشن هستی گذشته ایم/ نشکسته است ر» -

 ( 87ص بیدل،

 او برای حیرت و شگفتی، رنگ و نمایی قائل است كه دست وتیغ قاتل را رنگین میسازد :

« روانی خون بســمل را اگر حیرت به رنگســت دســت و تیغ قاتل را/ رگ یاقوت میگردد» -

 ( 92ص ،)دیوان بیدل

 نتیجه گیری  -7
آفرینی در ادب پارسی از دیرباز در میان اهل ادب بخصوص شاعران خوش ذوق و مضمون

ـــاعری را میتوان یافت كه در آثار خود به باریک ـــت و كمتر ش ـــته اس اندیش رواج داش

یابی و پر و بال دادن بیش آفرینی نپرداخته باشد. تالش روزافزون در زمینه مضمونمضمون

شتر از دیگر از  سبک هندی بی سازی، در  صور خیال برای مضمون  حد به خیال و كمک از 

شواریاب و در برخی از  سبک را، پیچیده و د شعار این  ست و ا سبکهای ادبی متداول بوده ا

 مواقع مبهم ساخته است.

شاعران  ضامین و معانی بدیع در نزد  ستمایه ای قوی برای خلق م صورخیال از دیرباز،د

س سالمی، با كاربرد بوده ا شاعران انقالب ا سبک هندی و به تقلید از آنان برخی  شاعران  ت.

شاعرانۀ عناصر و صور خیال و نمایش پیوندهای پوشیده، كه اغلب ساخته و پرداختۀ ذهن و 

خیال نکته ســنج آنان اســت،مضــامین تازه می آفرینند و ذوق و هنر شــاعری را رنگی تازه 

 میبخشند.

الب اسالمی اگرچه تقلیدی از اشعار سبک هندی خصوصا اشعار بیدل اشعار شاعران انق

ــامین نوین، همچون تابلویی  ــش جهت خلق مض ــازی و كوش ــمون س ــت، با كمک مض اس

رنگارنگ است كه هستی را با تمام اجزایش به تصویر كشیده است،اگر چه این تالش و ایراد 

 ای خوانندگان مشکل گردد.نکات نغز، در برخی موارد منجر شده كه فهم شعر آنها بر

صر را ، از  سبک در دورۀ معا سبک هندی و مقلدان این  شاعران  ضامین  اما آنچه كه م

شعری دوره ضامین  شکافترین و م ساخته و آنها را در ردیف یکی از مو شین متمایز  های پی

ضموننکته شاعران به لحاظ م سی معروف كرده سنجترین  شعرای زبان فار سازی در میان 

ست ا شان و  با كمک ا شعار ضامین زیبا در ا ست كه آنها به كمک ذهن خود، با خلق م ین ا

شیا پیرامون، با شگردهای هنری تشخیص و تناقب و حس آمیزی و توجه بیش  گرفتن از ا

از اندازه به عناصر مضمون ساز طبیعت ،دامنۀ وسیعی از مضامین نو و بدیع را در پیش روی 

 خواننده قرار میدهند.

ســازیها خود، این انقالب اســالمی كه مقلد ســبک هندی بودند، برای مضــمون شــاعران



 149 / اسالمی انقالب شاعران اشعار در خیالی صورتهای از استفاده با سازی مضمون

 

صر ذهنی قرار میدهند و گاه با  شتر موارد، در تقابل با عنا صر طبیعی و روزمره را در بی عنا

كشــف رابطه و پیوند تازه در قالب حس آمیزی و تشــخیص و تناقب ، به مضــمون آفرینی 

 دست میزنند.

 

 منابع و مآخذ
 (،هراتی،سلمان ، تهران، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی1364آسمان سبز، )از  -1

 ( حسینی، سید حسن،   تهران، انجمن شاعران ایران1388از شرابه های روسری مادرم،) -2

شیخ ابی -3 سرارالتوحید فی مقامات ال (،محمد بن منور ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات 1386سعید، )ا

 یعی كدكنی، تهران: آگاه. محمدرضا شف

 ( زرین كوب، عبدالحسین  ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.1385با كاروان حله)  -4

 ( شمیسا، سیروس ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات فردوس.1381بیان و معانی،) -5

 ( حسینی، سید حسن،  چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.1368بیدل، سپهری و سبک هندی، ) -6

سبک هندی( ) -7 صائب و  شعار  سین، 1374بیگانه مثل معنی)نقد و تحلیل ا (  محمدی،محمدح

 تهران، میترا 
 ، تهران: نیلوفر. 2(ولک، رنه ، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج1374تاریخ نقد جدید ) -8

صحیح 1225االولیاء)تذكره -9 سعی و اهتمام و ت شابوری، فریدالدین محمد ، به  رنولد ق(،  عطّار نی

 ، لیدن: بریل. 2الّین نیکلسون، ج

شاهی، بهاءالدین، بخش 1373حافظ نامه ، ) -10 شارات علمی 1(خرم شانزدهم،تهران، انت  –، چاپ 

 فرهنگی 

 (  عبدالغفور، آرزو،  چاپ اول، مشهد: انتشارات ترانه.1381هایی از جهان بینی بیدل،)خوشه -11

ـــی ) -12 ـــناس كلی،مایکل ، ترجمه عباس مخبر و دیگران؛ تهران؛ (1377دایره المعارف زیبایی ش

 موسسه گسترش هنر با همکاری مركز مطالعات و تحقیقات هنری 

 (فرشیدورد،خسرو ، تهران، امیر كبیر 1378دربارۀ ادبیات و نقدادبی ) -13

 ( حسینی، سید حسن،  چاپ اول، تهران، انجمن شاعران ایران1387در ملکوت سکوت،)-14

شید)دری به خ -15 سازمان تبلیغات 1367انۀخور شارات حوزۀ هنری  سلمان، تهران، انت (، هراتی،

 اسالمی

ـــحیح اكبر بهداورند، 1386دیوان بیدل دهلوی)  -16 ( بیدل دهلوی ، عبدالقادر،  دو جلدی، به تص
 چاپ تهران: توسعه انتشارات نگاه.

ان، به سعی و اهتمام مدرس (، سنایی غزنوی، مجدود بن آدم  دیو1388دیوان سنایی غزنوی ) -17

 رضوی، تهران: سنایی. 

شاعران دوره -18 صفوی ) سبک  شگاه تربیت 1370ی  (مهدی پور، محمد ، پایان نامه دكتری دان

 مدرس. 

 (یکانی، اسماعیل، چاپ اول، تهران، ابن سینا 1346سخن شناسی؛ ) -19
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 انجمن شاعران ایران ( حسینی، سید حسن،   چاپ دوم ،تهران،1388سفرنامه گردباد،)-20

 ( شفیعی كدكنی، محمدرضا ،تهران: انتشارات آگاه.1385ها، ) شاعر آیینه -21

شعرا و ادبیات ایران، ) -22 سید محمد تقی فخر 1363شعر العجم، تاریخ  شیلی نعمانی،ترجمۀ   )

 داعی گیالنی؛ تهران؛ دنیای كتاب  

( دریاگشت، رسول ، چاپ اول؛ تهران: 1371صایب و سبک هندی در گسترۀ تحقیقات ادبی،) -23

 انتشارات علمی 

سی )  -24 شعر فار شارات 1383صور خیال در  ضا،چاپ نهم، تهران: انت شفیعی كدكنی، محمدر  .)

 آگاه.

سبک هندی، )  -25 سی غزل  شنا سبک  سین،  تهرا1384طرز تازه  شتی ، ح سن پور آال  ن، (، ح

 سخن 
(، 1375فرهنگ اصــطالحات ادبی) واژه نامۀ مفاهیم و اصــطالحات ادبی فارســی اروپایی( )  -26

 داد،سیما، تهران، مروارید 

 (، مقدادی، بهرام ،تهران: فکر روز. 1378فرهنگ اصطالحات نقد ادبی) -27

 ( معین،محمد ،چاپ سوم، تهران، امیركبیر 1357فرهنگ فارسی،)  -28

 (عمید، حسن ، چاپ اول ، تهران، رهیاب نوین هور 1389رسی عمید ) فرهنگ فا -29

 (همایی، جالل الدین ، تهران، نشر هما.1368فنون بالغت و صنایع ادبی )  -30

ـــف -31 ـــحیح و تعلیقات محمود 1384المحجوب، )كش (،هجویری، علی بن عثمان،  مقدمه، تص

 عابدی، تهران: سروش. 

 یزی، احمد ، تهران: الهدی، چاپ سوم.( عز1375كفشهای مکاشفه،) -32

 ( قهرمان،محمد ، تهران، امیركبیر1376گزیدۀ صائب و سبک هندی)  -33

 ( حسینی، سید حسن،  چاپ هشتم؛ تهران، نشر افق 1387گنجشک و جبرئیل،)-34

 ( دهخدا،علی اكبر، تهران؛ دانشگاه تهران 1377لغت نامۀ دهخدا،)  -35

 (، امین پور، قیصر ،چاپ هفتم؛ تهران؛ مروارید 1390ر امین پور)مجموعه كامل اشعار قیص -36
(، هراتی،سلمان ،  با مقدمۀقیصر امین پور،تهران، 1380مجموعه كامل شعرهای سلمان هراتی) -37

 دفتر شعر جوان 

 محمد ،  تهران: نیلوفر. شناس، علی(حق1370زبانشناختی ) -مقاالت ادبی -38

پناه، منصور؛  مجله علوم (طالبیان، یحیی؛ نیک1381ر شعر بیدل و نیما، )مقایسه صور خیال د -39

 .108-98اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شیراز: دوره هفدهم ـ شماره دوم، 

 ( شفیعی كدكنی، محمدرضا ،تهران: انتشارات نگاه.1386موسیقی شعر، )  -40

مترجمان ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: (،ولک، رنه و وارن آوستن  ، 1382نظریۀ ادبیات ) -41

 علمی و فرهنگی. 

 (، شمیسا، سیروس ، تهران: میترا. 1386نگاهی تازه به بدیع) -42

 ( حسینی، سید حسن،  چاپ پنجم،تهران، سوره مهر 1388همصدا با حلق اسماعیل، )  -43
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