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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Following a logical course in form and 
meaning causes harmony and connection between different components of 
poetry, which can be extracted by identifying and analyzing the factors used in 
the text. This study, while raising the issue of the issue of semantic coherence 
in Persian poetry from what period and for what reason, seeks to answer 
these questions: What factors owe the semantic coherence of Monzavi' lyric 
poems? How did these factors form the semantic structure of the Monzavi' 
sonnet? 
METHODOLOGY: The present study, using a descriptive-analytical method, 
examined the factors that create semantic coherence in seven sets of 
Monzavi' poems, which include four hundred and sixty sonnets, which and 
enumerated some approaches. 
FINDINGS: A careful and meticulous study of the component of semantic 
coherence in Monzavi' poems revealed that ٥٥٪ of Monzavi' sonnets have a 
coherent semantic structure. 
CONCLUSION: The principles governing the relationships between images or 
illustrative elements of Monzavi poems are examined and classified into five 
axes: word fit, pattern repetition, meaning association in terms of similarity, 
narrative element, and extension of a theme or image. 
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 مقدمه 
واجها،  بین  ارتباط  ایجاد  با  سو  یک  از  میدهند،  تشکیل  را  شعر  یک  ساختار  که  ادبی  امکانات  و  عناصر  تمام 

واژه جملهتکواژها،  و  عبارات  ترکیبها،  میها،  را  افقی  محور  بیت،  یک  برقراري آفرینند  هاي  با  دیگر  سوي  از  و 
ابیات با یکدیگر محور عمودي را بوجود می آورند. محور عمودي نمایی کلی از بافت ارتباط ساختاري و معنایی 

گیري عناصر دیگر پیرامون آن ایجاد میشود. تصویر متن ادبی است که با در مرکزیت قرار دادن تصویري و شکل
ر شکل گرفته در طول شعر حرکت میکند و تصاویر و عناصر دیگر را نیز اصلی که بر پایۀ احساس و اندیشۀ شاع

با هم میپیوندد و ساختار درونی شعر را می را  -پیش میبرد. «این احساس واحد همچون یک رشته، تصویرها 
 ).144آفریند» (بالغت تصویر، فتوحی: ص 

ویژگی این  کالسیک،  دورة  در  معنایی  انسجام  مسئلۀ  نبودن  مطرح  کالسیک   علیرغم  شاعران  برخی  اشعار  در 
اند. اینکه «وجه غالب ذهنیّت  مشاهده میشود؛ یعنی برخی از شاعران کالسیک ناآگاهانه این اصل را رعایت کرده

اندیش و لذا همۀ توجّه شاعر معطوف به این بود که وحدتی در محور اندیش بود نه کلشاعرانۀ کالسیک، بیت
غزل –افقی   نه کل  بیت،  در  میماند...    -یعنی  غافل  بود،  عمودي شعر  محور  که الزمۀ  وحدتی  از  و  نماید  ایجاد 

ارتباط مذکور در محور عمودي  آثار،  امّا حتّی در همین  میکند،  پیدا  برخی شعرهاي کالسیک مصداق  درمورد 
ر در  اند و اگخیلی محسوس نیست و بهتر است بگوییم شاعران کالسیک نظریۀ «فرم ذهنی» را در اختیار نداشته

انداز شعر معاصر  اند، شهودي و تجربی بوده نه آگاهانه» (چشمراستاي ایجاد پیوند در محور عمودي گامی برداشته
 ).199-200ایران، زرقانی: صص 

مدارانه در نقد ادبی، هرچند از دار شکلدار و روشدر اروپا این مسئله در دورة رمانتیک مطرح شد. «شیوة نظام
با ظهور آنچه نقد نو نام گرفت   1930جیمز از گذشتۀ تاریخی برخوردار بوده است، امّا تنها در دهۀ  افالطون تا به  

). بنابراین «جنبش رمانتیک در اروپا در اواخر قرن هجدهم و قرن  85پدیدار شد» (مبانی نقد ادبی، گرین: ص  
). گفتنی  83نداموارانگارانه» (همان: ص  نوزدهم بر تأمل دربارة شکل در ادبیات افزود، بویژه در ایجاد مفاهیم «ا

است توجّه به ساختار معنایی شعر معاصر بخاطر آشنایی ایرانیان با ترجمۀ اشعار رمانتیک و شعر نیمایی مطرح 
شد. «نیما بدرستی و آگاهانه متوجه این نقص شعر کالسیک گردید و اساس کار را بر این قرار داد که در شعر،  

تر از محور افقی نیست، بلکه «جنبۀ اصلی و اولی» شعر از آن محور اهمیتتنها کمي نهفرم ذهنی و محور عمود
عمودي است. لذا همۀ وجهۀ همت او مصروف تنظیم فرم ذهنی شعر شد و در اشعار آزاد او ساختاري از شعر را 

انداز شعر معاصر ممیبینیم که در دو محور افقی و عمودي شعر، ارتباطات و پیوندهاي محکمی وجود دارد» (چش
 ).200ایران، زرقانی: ص  

این پژوهش درصدد است پس از بررسی ساختار معنایی غزلهاي منزوي، استخراج عوامل ایجاد انسجام معنایی و  
دهی این عوامل ساختار معنایی، به این نتیجه دست یابد که غزلیات منزوي بعنوان مشخص کردن چگونگی شکل

 از این ویژگی برخوردار است.  اثري رمانتیک به چه میزان
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
تجربه  میان  داردازآنجاکه  وجود  ملل شباهتهایی  دیگر  و  فارسی  با  تمی  ،هاي شعر  را  ایرانی  وان سبکهاي هنري 

اشعار   اي تصاویریهاي ادبی اروپایی با ویژگبهتطبیق داد. بررسی تطبیقی مبانی مکت   (بطور نسبی)   مکتبهاي غربی
را مشخص میکند  فارسی اثر  از احساسات میگویند.  .جایگاه مکتبی  رمانتیکها  و  از عقلیّات  از «عشق    کالسیکها 
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( متمه است»  رمانتیک  در شعر  پرگفتگوترین مضامین  و  قرن ششم،رین  تا  آغاز  از  فارسی  ادب  در  مدي:   عشق 
در    شق و معشوق رمانتیک تفاوت بسیار دارد.جایگاه و ماهیّت عشق و معشوق با هویّت ع  ها نیزدر تغزّل  .) 25ص

ا خود را از بند واقعیّت و عقل رها مهموضوع دیگري هستند و سوررئالیس  ۀمکتب سمبولیسم طبیعت و اشیا نشان
 کرده و در پی خلق واقعیّت برتر هستند. 

ار او است. او خود در این  باره از مهمترین نکات در اشعتوجّه فراوان منزوي به عشق و تصویرسازیهاي او در این  
باره میگوید: «تغزّل، هنوز هم جان شعر من است و من هنوز هر نیش و نوش و شوکران و شکري را، از صافی آن 

-). عاشقانه10میگذرانم. عشق بعنوان هویّت اصلی شعر من، جا افتاده است» (حنجرة زخمی تغزل، منزوي: ص  
غزل نوین در تحوّل و   460منزوي با آفرینش  شکل گرفته است.    هاي او بشکل مثلثِ شاعر، معشوق و اجتماع

مؤلفه و  است  نموده  ایفا  مؤثري  نقش  امروز  دارد.تکامل غزل  نمود  غزلیاتش  در  رمانتیسم  نمایۀ درو  هاي مکتب 
 .ساختار معنایی غزلهاي او مورد بررسی و تحلیل قرار گیردرمانتیک غزلهاي منزوي دلیلی شد که 

 باب  در  ، امّااست   درآمده  بنگارش  متفاوت  ي کردهایرو  با  غزل منزوي   »مکتب رمانتیسم «  ۀنیزم  رد  ي ار یبس  آثار 
 نشده   دیده  مستقلی  کارشناسی)  انسجام معنایی، سبک  ،رمانتیسم  منزوي،(   کلیدي   واژگان  به  توجه  با  حاضر  مقالۀ
  :کرد اشارهپژوهشهایی دربارة مؤلفۀ انسجام معنایی در اشعار دیگر شاعران  به  میتوان ولی، است

-   ) عبداللهی  اثبات 1384منیژه  براي  محور  پنج  حافظ»  غزلهاي  معنایی  انسجام  و  عمودي  «پیوند  مقالۀ  در   (
روایت،   عنصر  بکارگیري  از:  عبارتند  است که  برشمرده  غزلهاي حافظ  معنایی  فضاي انسجام  از یک  برخورداري 

و   بر کل غزل، گستردن  معنایی همسان  و گستراندن عنصر  تحمیل  مقید در ساختار غزل،  موتیف  یا  هماهنگ 
 سازي.  ها در خدمت انسجام و مضمونهاي گوناگون از یک حقیقت واحد و واژهپراکندن مصداقها و نمونه

فارسی» به ضعف محور عمودي خیال در کار   ) در کتاب «صور خیال در شعر1375محمدرضا شفیعی کدکنی ( 
 بعضی از شاعران کالسیک اشاره کرده است. 

) در کتاب «تاریخ تحلیلی شعر نو» ساخت مستقل اشعار فارسی را دلیل ایجاد قالبهاي 1378شمس لنگرودي (   -
ت محصول نوعی دید  شعري میداند و رباعی را از این مقوله مستثنی کرده و معتقد است پراکندگی و استقالل ابیا 

 بینی ناشی میشود.اي جهانزیباشناسانه است که از گونه
وارگی تصویر را بعنوان یکی از ویژگیهاي مکتب ) در کتاب «بالغت تصویر» مؤلفۀ اندام1395محمود فتوحی (   -

اندام مسئلۀ  است.  کرده  مطرح  میرمانتیسم  بشمار  معنایی  انسجام  مقولۀ  از  بخشی  تصویر،  براساس آیدوارگی   .
یاري  به  یا  احساس شود  پنجگانه  از حواس  یکی  با  یا  که  است  تصویر چیزي  ارائه شده،  تصویر  از  که  تعاریفی 

شکل در  انتزاعی  واژگان  نقش  گاهی  شود.  ایجاد  بدیعی  صنایع  و  واژگان صورخیال  از  بیشتر  مضمون  دهی 
برخوردا تصاویر کمی  از  یا  است  تصویر  بدون  و گاهی شعري  است  انداممحسوس  و  است  معناي  ر  به  وارگی که 

وحدت  موضوع  یک  توصیف  بدلیل  امّا  ندارد،  وجود  است  شاعر  احساس  به دوش کشیدن  بقصد  تصاویر  ارتباط 
 معنایی مشاهده میشود. 

 
 بحث و بررسی  

ویژه اهمیّت  از  تصویر  منزوي  غزلیات حسین  به خود جلب در  را  خوانندة جدي  هر  توجّه  و  است  برخوردار  اي 
لهاي او بشمار میرود که شاعر در آفرینش آنها توجّه و ذوق خاصی داشته است. در میکند و از دالیل جذابیت غز

شکلسروده در  محوري  نقش  که  است  خاص  عاطفۀ  و  تجربه  مرهون  معنایی  انسجام  وي  ساختار هاي  گیري 
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میگیرد. الد و فرم کلّی شعر شکل  آیند، «بتدریج شعر میبسرهم میهمچنانکه تصویرها پشت  محتوایی آن دارد و
آ و احساس واحد، موجب وحدت میان تصویرها و حرکت  (بالغت تصویر، این روح  نها در جهتی واحد میشود» 

 .) 144و   143فتوحی: ص
 

 عوامل ایجاد انسجام معنایی غزلهاي منزوي 
ارتباط با متن ادبی و دریافت مفهوم آن وابسته به شناختی است که خواننده به اجزاي سازندة ها:  تناسب واژه

دارد.   «واژه»  از جمله  اضطراب، آن  کیفیّت حّس  این  با  است،  معنایی  انسجام  عوامل  از  منزوي  در شعر  عاطفه 
ه و حس میشود. شاعر براي تنهایی، تشویش، عالقه، عاطفۀ اندوه و شادي در سراسر بعضی اشعارش استمرار یافت

ها در سنخ استفاده کرده است. تناسب واژه هاي همها و باورهایش گاهی از واژهبتصویر کشیدن احساسات، اندیشه 
دسته گروه  سه  در  منزوي  قصد غزل  به  شعر  یک  سطح  در  طبیعت  عناصر  از  گسترده  استفادة  میشود:  بندي 

 آیی. ر به مدد عناصر طبیعت و همتوصیف یک موضوع یا تصویر، انتقال احساس شاع
 

 استفادة گسترده از عناصر طبیعت بقصد توصیف یک موضوع 
عناصر  از  گسترده  استفادة  پرداخته،  خود  عقاید  و  عواطف  بیان  به  آن  ازطریق  منزوي  که  شگردهایی  از  یکی 

ناصر طبیعت، بار  بخشی به عطبیعت است. در اشعار منزوي طبیعت کارکردهاي مختلفی دارد. منزوي با شخصیّت
نها اندیشه و عقیدة خود را متصوّر ساخته است. در قالب احساس خود را بر دوش آنها نهاده و با نمادین ساختن آ

تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه به توصیف پرداخته و با یکی شدن با طبیعت به وصف حال و توصیف یار پرداخته 
 است.
از  گلعطر   غریب  بوي  این  نیست   توست   موي ها 

تا  بو«شبکیست   مرا  نسیم»؟  برآشوبد   او 
مشکین به    زلف  صبحگاهیرا   ايداده  باد 

اي   کرد،  توانی  سیرابم  تو   ! جاریترینهم 
من!آه  –است  حیات    آبچشمۀ    چشمنه    -خضر 

پنج سفید  و  سرخ  گل  چون  پردو   آفتاب ، 
خورشیدگردانچون   دیدار    گل   شد   تومحو 

آینه   صبح روبروي  بنشین  و  برخیز   شد 
 

عطرگردانوین     توست   گیسوي قاصد    نسیم 
یاد   از  شیدایی  این  من  توست  تندر   خوشبوي 
از   همه  قیامتها  آهوي وین   توست   نافۀ 

که   عطش  دریااي   توست  جوي پروردگان  از 
توست  ابروي  طرفۀ  طاق  زیر  جوشان  که   این 

بر   شده   ستتوبازوي  همگن    هاي ساقهوا 
 توست   سوي چشمش  خورشید  میروي  هر سو    بهکه  

از   بهتر  ببینی  توست  خورشیدتا   رویاروي 
 )254(تیغ و ترمه و تغزل، منزوي: ص                

در هر شعر یک واژة کلیدي یا هستۀ مرکزي وجود دارد که در ساختار شعر نقش اصلی را اجرا میکند و اجزاي 
بر   تصویر  ایجاد دیگر  و  عناصر  دیگر  ارتباط  و  اتّصال  تصویر، سبب  ساختار  از  جزء  این  میگیرند.  آن شکل  پایۀ 

واژه (معشوق)»  «تو  واژة  باال  ابیات  در  میشود.  معنایی  محسوب وحدت  آن  زیرمجموعۀ  بدن  اعضاي  و  عام  اي 
است. شده  متصوّر  معشوق  و  شده  توصیف  طبیعت  از  تصویري  با  معشوق  از  عضوي  هر  محور   میشوند.  در 

گیسو، شب و  عطرگردان  نسیم  موي،  و  بین گل  زبان  به همین همنشینی  و  آهو  نافۀ  و  مشکین  زلف  تن،  و  بو 
این   برقرار شده که  ارتباط  تکمیل موضوع  یا  ازجهت شباهت  از طبیعت  بدن معشوق و جزئی  از  ترتیب عضوي 

هاي طبیعت در توصیف ادي از پدیدهارتباطات در محور عمودي ساختار محتوایی منسجم ایجاد کرده است. تعد



 135-154 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  اسفند ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  140

و   تکمیل  را  مجموعه  این  و...  باد صبحگاهی  نسیم،  تعدادي همچون  و  ظاهر شده  متفاوت  نقشهاي  در  معشوق 
 اند.تقویت کرده

این    نسیماال   بر  رسید؟  چمن نوازش،   چه 
بهار   هزار  از   یکی،   شکوفهو    گلکه 

جوان افتادند   درختهاي  و  شدند   پی 
و نگشت  شکفته  نرسید  یکی  گل  به   یکی 

پرپرحدیث   هنوزغنچۀ  است  حکایتی   ، 
سرخبادرفته  به گفت گل  خواهد  تو  با   ، 

چه را  روي  شکنجه  پیش  گلچین گلبسا   ، 
تازیانۀ   چه  طوفانبه   بسا خشمگین، 

مصائب   از  گفت؟ باغمن  میتوانم  چه   م 
 

کدامین    فسرده  این  وزید؟  سمومبر   فتنه 
نرسید   باغبه   ما  نصیب  حسرت   خالی 

که   مدار  این  سروعجب  در   نچمید  چمني 
هزار   هزاران  اینکه   دمید   غنچهگرفتم 

که   ستم  آن  دید   تندباداز    گلاز   حادثه 
غارتگران   تطاول  از  کشید   چمنکه   چه 

دوشیزگان   عصمت   درید   غنچهحریم 
شیرازه  چمن و  زد  پاشیدبهم  هم  ز   ها 

پشت   جوانشکه  خمی  خزان   سرو   دندیده 
 ) 407(همواره عشق بیخبر از راه میرسد، منزوي: ص 

پدیده سروده  این  واژهدر  میکنند.  ایفا  را  اساسی  نقش  شاعر  عواطف  توصیف  در  طبیعت  (هاي  گل  بار)، 3هاي 
شکوفه، درختهاي جوان، غنچۀ پرپر، گل سرخ، باغ، سرو، سرو جوان در قالب استعارة مصرّحه جانشین شهیدان 

 اند.عناصر طبیعت در ارتباط با آنها و در تکمیل موضوع شکل گرفتهگشته و دیگر 
خون قدح  شفق،  اي  دوست!  تو!اي   فشان 

پیرهنسبزهبا   زخم اللهو    زار   زار 
در   شد  واژگون  آتشپیچیده  چرخ  خون،   و 

بازماند،  که  آخر؟  دم  در  دید  چه   آیا 
گل چون   سرخ  دشت  بر  رهاشده   عبهر 

عادت   که  هنوز  استمیجویدت   نکرده 
کدام   از  تبرخوردهتا  نیست   ايبید   که 

 

دردي   زار اللهوي    تو زمرة   کشان 
نیامد،   بهار  از   تو   خزانشرمنده 

گرفت،    تو   ارغواندر    صاعقهوقتی 
تو  دیدگان  شب،  به  کرد  نگاه   وقتی 
تو کران  تا  کران  بود،  نشسته  خون   در 

خالی   جاي  به  جوانچشمم   تو   سرو 
نجنگلدر   بگیرد  سوخت،  که  تو ی   شان 

 )362(یک قصّه بیش نیست، منزوي: ص           
اي از چگونگی شهادت دوست را با همۀ تأثرات و جزئیات بتصویر کشیده است. شفق، منزوي در این غزل صحنه

نور ضعیفی است که بعد از غروب یا قبل از طلوع آفتاب، بدلیل بازتاب نور خورشید از باالي جو بر روي زمین  
زار را به  نامه آماده کرده است. سرخی خون شهید اللهمیشود. سرخی شفق فضاي مناسبی را براي شروع غمایجاد 

از طبیعت شکل گرفته است.  تبیین موضوع، تصاویر دیگري  و  براي تشریح  بتبع آن  و  تداعی کرده  ذهن شاعر 
اللهسبزه جوانزار،  سرو  گل،  سرخ  دشت  بر  رهاشده  عبهر  ارغوان،  خزان،  نماد    زار،  و  استعاره  تشبیه،  قالب  در 

با شهید و   ارتباط  مربوط به شهید هستند. دیگر عناصر طبیعت یعنی صاعقه، آتش، بید تبرخورده و جنگل در 
 اند. نامه بکار رفتهبراي تکمیل غم

 
 انتقال احساس شاعر به مدد عناصر طبیعت 

بتصویر میکشد   را  یا شیء  واقعیّت طبیعت  زیبایی، زشتی، در شعر کالسیک هنرمند  توصیف  عینی حسّ  با  و 
عظمت و بزرگی یا حقارت و پستی، تاریکی و روشنی و... را به خواننده منتقل میکند و هرچه آن توصیف دقیقتر 
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باشد، زیبایی اثر دوچندان است. در شعر رمانتیک قصد شاعر نقّاشی طبیعت یا اشیا و انتقال حس نیست، بلکه 
ده و احساس خود را در طبیعت جاري میکند و عناصر طبیعت با شاعر همدلی کرده وي طبیعت را به یاري خوان

  و این احساس را دست به دست به یکدیگر انتقال میدهند.
در استعارة مکنیّه از نوع تشخیص، فرایند تصویرسازي براساس جانشینی طبیعت به جاي موجودي زنده یا انسان 

بخشی بکار میرود. در نوع اول شیء بیجان، جاندار  رانگاري و شخصیّتصورت میگیرد. این جانشینی بشکل جاندا
دو شگرد استعاري جاندارانگاري متصوّر میشود و در حالت دوم طبیعت داراي شخصیّت، هویّت و احساس میشود. 

امّا یکو شخصیّت دارد،  بسیاري  کاربرد  احساس شاعر  انتقال  در  منزوي  اشعار  در  در سراسر بخشی  آنها  دستی 
 غزل محدود است. 

توصیف «عشق» است. شاعر در مصراع اول «عشق» را در یک جملۀ اسنادي توصیف کرده:   324درونمایۀ غزل  
ها و ترکیباتی بجاي «راز» و «عشق رازي است که خورشید به بارانش گفت» و در ادامه با جایگزین کردن واژه

گف بارانش  به  «که خورشید  در محور  جملۀ صله  ازلحاظ ساختاري،  است.  پرداخته  آن  تشریح  و  توضیح  به  ت» 
بندي کرد. کلماتی که جایگزین عشق میشوند در ستون اوّل،  عمودي غزل میتوان کلمات را در سه ستون دسته

خورشید  دیگر  طرف  از  میشوند.  داده  جاي  سوم  ستون  در  متمّمها  و  دوم  ستون  در  خورشید  واژة  نمایندگان 
از راز عشق به باران چیزي بگوید و همچنین است شقایق و هزار و گل و باد. خورشید و باران، شقایق و  نمیتواند  

صحبت  عشق  رمز  و  راز  از  و  گشته  یار  و  شاعر  جانشین  طوفان  و  دریاچه  مرغان،  و  گل  گل،  و  هَزار  گلستان، 
«باد» در محور جانشینی زبان در   زبانی  میکنند. گم شدن کاروان و آتش خاموش نشان از رفتن یار دارد، نشانۀ

 قالب استعارة مکنیّه جانشین شاعر گشته و از غم رفتن یار با خار مغیالن درد دل میکند. 
 به بارانش گفت  خورشید عشق رازي است که

 به گلستانش گفت  شقایق رمزي است که  
 در چمن با گل صدرنگ گفت هَزار راز 
 سحرخوانی مرغانش گفتبه  گل نکتۀ پوشیده 
 با خار مغیالنش گفت باد قصّه 

 به طوفانش گفت دریاچه راز آشفتن و از جوش نهانی گفتن 
 به نیستان دم زد  غربت آن قصّه 
 در نی چوپانش گفت غم قصّه 
 با کلبۀ ویرانش گفت قصر نوساخته نکتۀ صیرورت ایّام 
 به گوش دل «عرفان»ش گفت  شعر آنچه  

ص (یک   منزوي:  نیست،  بیش  قصّه 
324 ( 

 
میکند  صحبت  خاك،  با  جوان  سرو   ریشۀ 
آه  که:  میگوید  بید  برگش،  خشک  زبان   با 

نیست   خیانت  پوزخند-این  با  نارون   -گوید 
ساقه گرد  به  میپیچد  دردانه  هم   اي باد 

میکند   شکایت  وي  با  تشنگی  عذاب   از 
میکند!  خیانت  ما،  باغ  به  دارد  هم   ابر 

اج به  دارد  میکندابر  خدمت  پیر،   اق 
میکند  جرئت  احساس  همبستگی،  زان   ساقه 
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ساقه نزد  به  میکشد تن  خود  چون  خشکیده   اي 
سوخته رفیق  داري؟  خبر  میدانی؟   هیچ 

و   خشک  میکنند: جوي  حکایت  خالی   برکۀ 
تشنگی  بن،  از  میخشکاند  که  را  درختی   هر 

ما   قافله-باغبان  یار  و  دزد     -شریک 
اوّلی و  جواب  نمیگوید  دوم   ساقۀ 

گره- ساقه  هر  به    -استها، گوشی  در   خود میگوید 
 

میکند  حکومت  اینجا  تبر  که:  بگوید   تا 
میکند؟  وصلت  سوزنده  آتش  با  عطش   که 
میکند قیامت  دارد  هم  امسال   تشنگی 
میکند  قسمت  کوره،  و  اجاق  بین  در   تیشه 
میکند نظارت  غارت،  این  بر  و  است   ایستاده 

گفته  طنین  میکند هاي  از  وحشت   خویش، 
میکند          رجعت  خویش  جاي  به  لرزان  سپس   و 

 )115(از شوکران و شکر، منزوي: ص               
پراکندگی عناصر طبیعت بقصد انتقال احساس شاعر، از عوامل پیوستگی تصاویر در محور عمودي این اثر است. 

استقامت)، بید، باد و... غزل داستانی آفریده و با زبان استعاري، عناصر باغ شاعر از زبان ریشۀ سرو (نماد آزادي و  
مقصود خود را روایت کرده است. صحبت ریشۀ سرو جوان با خاك سرآغازي است براي توصیف آنچه شاعر در 

پخش   اي، همبستگی مردم،دل نهفته دارد. در ادامۀ جزئیات داستان، یعنی خفقان موجود در جامعه، خیانت عده
اوضاع مردم یک نابسامانی  اخبار،  به  بهشدن  ناامیدانه  و داستان  بیان میشود  باد و ساقه  نارون،  بید،  زبان  از  یک 

هاي خود سکوت اختیار کرده زیر لب به مَثل «دیوار موش دارد و پایان میرسد. ساقۀ دوم که از ترس طنین گفته
ابر» در جایگاه انسانی خائن ظاهر جاي خود بازمیگردد. «  موش هم گوش دارد» اشاره کرده و ترسان و لرزان به

شده و «باغ» نماد وطن است. آتش سوزنده، جوي خشک، برکۀ خالی و درخت نیز در تقویت تداوم تصویر مؤثر  
 هاي طبیعت حامل احساس و اندیشۀ شاعر هستند. هستند. دیگر پدیده

بهاري سرگشتگی   آموخت  باد  من   از 
شور و  صبح  آرزوي   روشنایی  در 

خانه درون  حسرت  از  که میپوسم   اي 
آموخت   من  روز  آري   شباز   تاریکی، 

دادم  یاد  گلخن  به  من  را   ویرانگی 
آفاق دامان  از  آویزد  غروب  هر   تا 

 

بهار  آموخت   ابر  باریدن  من  چشم   از 
شباهنگ  آموخت  مرغ  شیون  من  دل   از 

آموخت بیژن  چاه  به  ظلمت  و   دلتنگی 
صبح   تو،  از  روشنایی  آموختتا   روشن 
را   تازگی  تو،  از  که   آموخت   گلشنچندان 

خونین  خورشید آموخت  هم  من  از  را   دلی 
 ) 439خبر از راه میرسد، منزوي: ص (همواره عشق بی 

 هاي طبیعت بیان شده است.مضمون اثر وصف حال است که توسط پدیده
 

 آییهم
اي همنشینی زبان ایجاد میشود. «اندوه» مؤلفهآیی نوعی مجاورت کلماتی است که برحسب مفهوم در محور  هم

اجتماعیات غز حالها،  در وصف  در  است که  افعال  اسمها، صفات،  قید،  انواع  بوفور مشاهده میشود.  منزوي  لهاي 
آیی مناسب ایجاد میکنند. در این موارد ارتباط تصاویر از نوع هم  فضایی  اندوهناك  ،واربار، سایهغمخلق تصاویر  
بین کلماتی که تناسب معنایی ندارند، در محور همنشینی زبان برحسب مفهوم، نوعی مجاورت ایجاد است، یعنی  
معنا نیستند، اّما در جهان متن یا خارج از متن  آیی گاه حاصل همنشینی دو یا چند واژه است که هممیشود. «هم 

اي غزل کالسیک ساخت شبکهی است» (آیی تناسب میان دو واژه غیرمعنایمجاورت دارند. ... در این گروه از هم 
گاهی یک100-101زرقانی: صص  فارسی،   نیز  موارد  این  در  پدیده).  بدلیل دستی  که  دارد  وجود  هاي طبیعت 
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اندوه، در این بخش جاي داده شده هاي طبیعت یک موضوع را شکل اند. در نوع اول پدیدهغلبۀ کلمات حاوي 
انسجام و پیوستگی   میدهند و در تقویت هدف و مقصود شاعر و نوع دوم  ایفا میکنند. در  نقشی بسزا  توصیف، 

 تصاویر بیشتر مربوط به غم، اندوه، شکست عشقی، ناامیدي و اوضاع نابسامان جامعه است.
خونین مدفن  شد  چه  باغ   کفنانت؟اي 

چیده   که  الله  تا  و  پاشیده  که  سرب   است تا 
شقاوت بازار  به  خورده  اي  وطن!  اي   آه 

شتک که  پسرها   خون  و  پدرها  ز   زد 
فتادند که  کن  رودگري  من،   رودابۀ 

هر   ز  بارید  و  آنگه  گرفت   سو رگبار 
اهورایی باغ  کردند اي  که  افسوس   ام 

همهم و  من  نسیمم  بارانخوان   گریۀ 
 

کفن  شهیدان  خاك   پیرهنانتکو 
بهارین سیماي  و  سینه   بدنانت در 
بی طرف  از  حراج  چوب   وطنانت بس 

صبح   بیوهبر  شب  و   زنانت؟یتیمان 
تهمتنانت  زمان،  شغادان  چاه   در 
سنانت و  شمشیر  و  نیزه  سر،  و  سینه   بر 

بیبی و  اهرمنانت فرّه  شکوه،  و   فر 
سرخ ماتم  یاسمنانتدر  و   سمن 

 ) 408(همواره عشق بیخبر از راه میرسد، منزوي: ص 
-ایی حماسی به شرح و بسط موضوع پرداخته این سروده در زمرة غزلهاي اجتماعی قرار دارد. منزوي با ایجاد فض

بین نشانه ندارد، است.  ... وجود  و  تناسب، تضاد، جناس  نوع  از  ترادف معنایی  و...  یتیم  هاي خون، مدفن، ماتم، 
خونین است.  برقرار  طبیعی»  «تناسب  آنها  بین  با  بلکه  دوم  مصراع  در  نشانه  این  است،  از شهیدان  مجاز  کفنان 

رهنان دنبال شده، در بیت دوم «سرب» مجاز از گلوله و «الله» استعاره از زخم ناشی از کلمۀ شهیدان کفن پی
«بهارین و  خونینگلوله  با  همگی  و  از شهداست  استعاره  این بدنان»  ترتیب  همین  به  هستند.  ارتباط  در  کفنان 

از جمل بر شهادت داللت دارند و پیامدهاي کشته شدن مردان  با عناصر دیگري که  بیوه شدن زنان و  تصاویر  ه 
است. بیان این مسائل، ناجوانمردانه کشته شدن رستم را براي شاعر تداعی کرده و یتیمی فرزندان دنبال شده  

است. نیزه، شمشیر، سنان، اهرمنان، تهمتنان بجاي شهیدان بکار رفته و رودابه جایگزین مادران و همسران شده  
است. در ماتم و گریه مکمل این تصاویر هستند. رگبار گرفتن و باریدن در معناي کنایی به مقدار زیاد بکار رفته  

خوان نسیم دانسته و به باران تشبیه کرده و سوز و گداز، آه و ناله خود را بشکل وزیدن  بیت آخر شاعر خود را هم
 است. راوان خود را بشکل باریدن «باران» بتصویر کشیده «نسیم» و گریۀ ف

آسمان    داغ اي  امشب؟  داري   !خاموشکه 
نیست،   شفق  سرخی  شقیقۀاین   کیست؟   خون 

گلگون،  است زري  تشت   خون  خورشید،  از   لبالب 
ترکیب    کشتهاین   دیگر؟   اصغردبّکیست 

ستاره   هر  تو یزخمتا  تن  بر  عشق  از   است، 
کتیبه چون  که  روزگاران  «نامی  سنگ  بر   است 

مرا   هشدار، فروبردماه  محاق،  چاه   ، 
آتشدر   افتاد  که  افقها،  قلعۀ  در   که 

 

سیهاي    خورشید؟کدام    داغ   پوشمادر 
بناگوش تا  گوش  از  رویت،  ز  میچکد   که 

کرده   باز  که  سیاووش؟  خوناست،  تیغ  رگ   از 
دوش؟   تابوت بر  میبرند  که  کیست،   کوچک 

عشقت،  زخمهااز   جوش؟  خوني  میزند   که 
اگرچه فراموش؟»   یادش،  میشود  کی   خاموش، 

چاووشاي   دست  ز  بیرق  افتاد،  که   قافله! 
پشت   باروش؟  دودو    شعلهاز  و  برج  پیداست   ، 

 )376(همان: ص                                      
نامۀ شهید است. آسمان و اجرام آسمانی سوگوار و عزادار شهید هستند. آسمان خاموش مجاز از موضوع غزل غم

آسمان تاریک است و تاریکی و سیاهی عزادار بودن را تداعی میکند. توصیفات از آسمان خاموش آغاز شده و با 
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ک همچون مادري عزادار سیاه است. آسمان تاریکلماتی که بر عزاداري داللت دارند مرحله به مرحله دنبال شده  
پارة شهید جاري شده داستان سیاووش را به ذهن شاعر تداعی کرده پوشیده و داغدار است. خونی که از بدن پاره

-اي دیگر آفریده شده و خون سیاووشی دیگر تشت زرّین خورشید را لبالب از خون کرده  است. باز هم حماسه
زه و سه دختري که جلوِ این جنازه در حال حرکت هستند پنداشته است. صورت فلکی دبّ اصغر بشکل یک جنا

برده و زخمهاي تن شهید را ازجهت درخشندگی به ستاره تشبیه کرده و تابوت    میشود. شاعر از این موضوع بهره
است. بعد از عزاداري، ذکر مصیبت و حمل کوچکش را که بر دوش حمل میشود به ترکیب دبّ اصغر مانند کرده  

وت نوبت خاکسپاري است. منزوي بطور ضمنی دوست را به ماه همانند کرده و پنهان شدن وي در مدفن را به  تاب
است، دوست نیز در مزار است. همانطورکه ماه در آخر ماه یا سه شب اخیر از ماه پنهان  محاق ماه تشبیه کرده  

گشته   پنهان  آسمانیخود  اجرام  شاعر،  احساس  انتقال  بر  عالوه  از    است.  گوناگون  معانی  در  طبیعت  عناصر  و 
 عوامل پیوستگی تصاویر و ایجاد ساختار محتوایی منسجم هستند.   

 
 تکرار الگو  

توصیف و وصف حال جزو مسائل محوري غزلهاي منزوي است. گاهی منزوي براي تأکید بر کالم یا پرهیز از بکار   
اي در مرکزیت، با جایگزینی جمالت به شرح و بسط آن پرداخته، بردن کالم معمول با قرار دادن موضوع یا عقیده

اول و دوم و به همین ترتیب ابیات دیگر   بطوري که جملۀ دوم جایگزین جملۀ اول، جملۀ سوم جایگزین جملۀ
صفات یا حاالتی به هرکدام جایگزین موضوع اصلی میشوند. گاهی کارهایی توسط فاعلی مشترك انجام میشود یا  

 فاعلی مشترك نسبت داده میشود و پیوستگی این ساختار تا پایان غزل، سبب انسجام محتوایی میشود. 
پُر، از    388در غزل   هایی را که آنها قصد برآوردنش را  آغاز بر نااصالن و ریاکاران تاخته و خواستهشاعر با دلی 

هاي جایگزین از  است. واژهکرده  هاي گوناگون بیان  اند، به شیوهنها در صدد حلّ آن برآمدهدارند یا مشکلی را که آ
اندن ندارد و از آنها میخواهد شر یک سنخ نیستند، امّا بر یک مفهوم داللت دارند. شاعر از مخاطبان امید خیر رس

 نرسانند. 
نمیخواهم شما  از  شراب   من 
نشوید  من  شوکران   ساقی 
نزنید گمان  ره  سرابم   به 

چهره زیباي  و  باد!زشت  خوش   ام 
نااصالن! فکنده،  اسبم  ز   اي 
چیزي شما  از  نپرسیدم   من 
نیاشوبید  من  بیدار   جان 

 شیدشعله      را      در      چراغ      من      نک

نمیخواهم   شما  از  ناب   شهد 
نمیخواهم  شما  از   شکراب 
نمیخواهم  شما  از  آب   سر 
نمیخواهم  شما  از  نقاب   من 

نمیخواهم هم شما  از   رکاب 
نمیخواهم  شما  از  جواب   پس 
نمیخواهم  شما  از  خواب   جاي 

 آفتاب           از           شما          نمیخواهم
 

هاي حسّی و انتزاعی در معانی استعاري بهبود شرایط زندگی شاعر است. واژه دگرگونی حال و    188موضوع غزل  
شده یکدیگر  جانشین  و  رفته  یکبکار  اگرچه  مفهوم اند،  یک  توضیح  به  امّا  نیست،  میزان  یک  به  آنها  دستی 

نماد یأس،  اند. پراکندگی عناصر طبیعت و مفاهیم و واژگان انتزاعی بصورت دو نیمۀ برابر است. «خزان»  پرداخته
اند ناامیدي و افسردگی است، دیگر واژگان ستون دوم که همین معنا را القا میکنند جایگزین واژة «خزان» گشته
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نماد زندگی دوباره   بهبود و «بهار»  این صورت مضمون  به  یافته و  ادامه  این مفهوم در دیگر جایگزینان  است و 
 است. گرفته و گسترده شده حال شاعر شکل 

 رسیدم  به بهار خزان  از من
 رسیدم  به آب  از عطش من 
 رسیدم  به آفتاب ترین شباز سیاه من 
 رهیدم   از خمار  من 
 گذشتم   از فریب  من 
 رسیدم  به دریایی از شراب  از سراب من 
 رسیدم  نقاببه خورشید بی از درون سیاهی  من 
 رسیدم  بدین حسن انتخاب  و فراز گذشتم از نشیب  من 
 رسیدم  به تب و تاب به التهاب انجماد گذشتم از  من 
 رسیدم  به زیباترین جواب   من 
 رسیدم  ترین فصل این کتاب به عاشقانه  من 
 رسیدم  به معناي شعر ناب  من 

 )                                                     188(همچنان از عشق، منزوي: ص                                                                      
با مطلع «شود آیا که پر شعر مرا بگشایند؟/ بال زنجیري مرغان صدا بگشایند؟» گالیۀ شاعر از   61درونمایۀ غزل  

اجتماعی، رسانه روابط  ازطریق  انسانها  ناآگاهی و عدم تالش مردم است.  بیان عقیده،  آزادي  هاي ها، شبکهعدم 
افزایند و عدم ارتباط یا ممنوع بودن جهانی و بطور کلی ازطریق ارتباط با یکدیگر بر علم، دانش و آگاهی خود می

اي توصیف خفقان حاکم بر جامعه که با بسته بودن اي است برمیشود. بیت اول مقدمهآن سبب ناآگاهی و جهل  
پر شعر شاعر آغاز شده و تا پایان این موضوع به شکلهاي گوناگون گسترش یافته است. هدف شاعر از پرسشهاي  

الوقوع، وقوع  بالغی که تا سه بیت ادامه یافته هشدار، تذکر و تنبیه است. از بیت چهار تا هفت افعال مضارع محقق
اینکه شرط گشوده شدن درها، همّت عالی مردم است در دو   این مسائل را در آیندة نزدیک بشارت میدهند و 

 بیت پایانی مطرح شده است. 
 بگشایند  پر شعر

 بگشایند  بال زنجیري مرغان صدا
 اندزده گره سرب به طومار نفسها 

 بگشایند  گره از کار هوا
 بگشایند  ره باد صبا
 بگشایند  ربا دژ هوش

 بگشایند  ها این پنجره
 بگشایند  قفلها از دل و از دیدة ما 

 بگشایند  ره طوفان  
 بگشایند  درها

 )61(از شوکران و شکر، منزوي: ص                     
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«نفس» مجاز از سخن و «هوا» مجاز از نفس است و گره سرب به طومار نفسها زدن و گره بر کار هوا زدن کنایه 
ربا» آخرین داستان اجازة سخن گفتن ندادن است، همچنین است بسته بودن ره باد صبا. داستان «دژ هوشاز  

مثنوي است که رازآلود باقی ماند. فاش نشدن این داستان و رازگونه باقی ماندنش وجه مشترك آن است با موارد 
براین باز شدن پنجره سمبل باز شدن ذکرشده است. کارکرد «پنجره» دیدن منظره و ارتباط با بیرون است، بنا

ذهن بسوي فضایی وسیعتر، آگاهی و ارتباط با جهان است. باز شدن قفلها از دل و دیده نیز بر آگاه شدن داللت  
 دارد. 

ایجاد  که سبب  است  مشترك  فاعل  یک  براي  گوناگون  حاالت  و  افعال، صفات  بردن  بکار  الگو  تکرار  دیگر  نوع 
 وحدت محتوایی میشود. 

سرابم  و  دریایم  خرابم،  و   آبادم 
نهنگم  هم  آب،  هم  پلنگم.  هم  ماه،   هم 
جنونم  هم  عقل،  هم  چونم.  و  چند  ز   فارغ 
من  روشنم  و  تاریک  من،  گلخنم  و   گلزار 
خیالم از  رؤیایی  محالم،  از   سودایی 
فروغم.  تیرگی،  با  نبوغم.  سادگی   با 
نشانم  هم  تیر،  هم  آنم.  هم  و  اینم   هم 

هم   دارم،  شگفت  هزارم شرحی  هم   صفر، 
ناشنیده  آواز  و  بریده،  رگ  ساز   من 

 

آفتابم  هم  شب،  هم  آبم.  هم  و  آتش   هم 
شرابم هم  شیر،  هم  شرنگم.  هم  شهد،   هم 
اضطرابم  نبض  هم  سکونم.  سکتۀ   هم 
عذابم  هم  عشق،  هم  من.  تنم  هم  و  جان   هم 
جوابم از  دریایی  سؤالم،  از   دنیایی 
نقابم  هم  چهره،  هم  دروغم.  هم  راست،   هم 

شهابم  هم خامۀ  هم،  آسمانم،   لوح 
حسابم  در  هست  هم،  شمارم.  در  هیچ   هم، 
خوابم  دیده  گنگِ  هم  گنگم،  دیده  خواب   هم 

 )96(همان: ص                                          
ده نما ایجاد شهاي متناقضامور متضاد مانند امور مشابه یکدیگر را تداعی میکنند. ساختار این غزل براساس واژه

نمایی عالوه بر اینکه در حوزة زبان و معنا باعث برجستگی کالم اند. متناقضکه فاعلی مشترك را توصیف کرده
شده، نشانگر درونیّات آشفتۀ شاعر است. صفات، حاالت و اسمها و... که در جایگاه مسند به شاعر اختصاص داده 

 شده، ساختار محتوایی منسجمی ایجاد کرده است. 
من! عشق! گواراي  اي  سالم  من!  ناب  شعر  اي   آه 

خاکی سرت  زمین  گرد  هستم ام،  و   میگردم 
واکردي تو  من،  روي  به  زیبایی،  عرفان   درِ 
دفتر زین  تو،  با  آخر  شد  پیدا  گمشده،  فصل   دو 

افکنده دور  رابه  کوچک  شادیهاي  و  غمها   ام 
واژه با  را،  سرخ  عقل  دادي تو  آشتی   هایم 

پیرایه و  آرایه  از  تو  با  شد حقیقت  عریان   ، 
زیبایی!  تمثیل  اي  بودایی!  آبی  اي   درود، 

 

عشق!   اي  سالم،  من!  شراب  من،  شوکران  جام   به 
زندگی اي  سالم  آفتاب    بخشسالم،  عشق! من!   اي 

اي   سالم  سالم  من!  باب  فتح  را  عشق! معرفت   اي 
عشق!  اي  سالم  من،  کتاب  انجام  و  آغاز  اي   تو 

سالم   من،  انتخاب  بزرگ  رمز  اي  عشق!تو   اي 
عشق!  اي  سالم  من!  ناب  شعر  شعور  اي  آه   سالم 

بی راستین  اي  عشق!سالم  اي  سالم  من!   نقاب 
عشق!  اي  سالم  من!  سراب  باغ  نیلوفر   گل 

 )200(تیغ و ترمه و تغزل، منزوي: ص              
اي جمالت صله  یکی از صورتهاي توصیف در غزل منزوي عبارتهاي توصیفی است. در این اثر مناداها را میتوان

براي «عشق» درنظر گرفت. در بیت اول شاعر در خطاب به «عشق» از آن به شعر ناب و شراب در جام شوکران 
 تعبیر کرده است و در ابیات دیگر با مناداها در معناي جمالت صله توصیف را ادامه داده و تکمیل کرده است.  
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 تداعی برحسب مشابهت 

توسط آن توالی افکار، خاطرات، تصاویر و... که توانایی فراخوانی یکدیگر را دارند ممکن تداعی فرایندي است که  
میشود، این فراخوانی بصورت غیرارادي است. «اگر وقوع پیوند میان یک دال و مدلولش وابسته به وقوع پیوند 

برحسب «تشابه» صورت   دال و مدلول دیگري باشد، هر نشانه، نشانۀ دیگري را تداعی خواهد کرد و این تداعی
خواهد گرفت؛ درست به همان ترتیبی که هنگام اندیشیدن در ما میگذرد» (از زبانشناسی به ادبیات. صفوي، ج 

). «به عبارت دیگر هر نشانه در رابطۀ متداعی با نشانۀ دیگري قرار میگیرد که میتواند برحسب تشابه 90: ص  2
 ). این شباهت میتواند شباهت موضوعات یا شباهت حروف باشد.91  جایگاه نشانۀ اول را اشغال کند» (همان: ص

در این شیوه با تصاویر و شاهد مثالهاي گوناگون یک حقیقت واحد شکل میگیرد؛ به عبارت دیگر تصاویر گوناگون 
 با بنمایۀ همسان تداوم و پیوستگی را ایجاد میکنند. 

بی خیل  زین  را  تو  نشناخت شاعر!  کسی   دردان 
خراب امّا کنج  زدند  تسخر  بسی  را   ت 

خنده!  در  پوشیده  گریۀ  اي  را،  تو   آري 
امّا را،  تو  واال،  آن  و  است  دون  این   گفتند: 

سا سینه،  روي  مرگت  حکم  سالبا   لهاي 
شکوه بانگ  و  را  «ناي»ت  رافریاد   هایت 

نیشابور بی عام  قتل  روز  در  را  تو   شک 
برّنده! تو  نام  چون  تو،  شعر  جوهر   اي 

می  که    روزي  مخور  است  محتسب  میخواندي:   تیز 
نیز  را  پوستت  تن  از  میکندند  که   وقتی 

تو،  چون   اي  را  تو  مستان،  آن  از  مخنوق   میشدي 
که   دم  زندانآن  از  عید!  اي  بازگرد   گفتی: 

نیز،   هم  را،  تو  میگفتی  غار  با  دل  راز   چون 
اعدام  جوخۀ  روي  پیش  در  را  تو   حتی 

ا به  ورزیدن  عشق  از  رسید  کس  گفت  هر   نسان 
 

نشناخت   کسی  آسان،  هرگزت  و  مشکلی   تو 
نشناخت  کسی  ویران  خانۀ  اي  را،  تو   گنج 
نشناخت...  کسی  طوفان!  آبستن  آرامش   و 
نشناخت  کسی  جان!  و  جسم  دیدار  لحظۀ   اي 
نشناخت  کسی  یمگان،  گوشۀ  در  را  تو   آنجا، 

ناهم تو  نام  و  طالع  نشناخت اي  کسی   خوان! 
کس عرفان،  سینۀ  دریده  آن  نشناخت با   ی 

نشناخت  کسی  برّان!  جوهر  اي  را  تو   ذات 
نشناخت  کسی  سامان  آن  در  را  نوایت   لحن 

پوستین زان  را  تو  نشناخت گویا  کسی   پوشان، 
نشناخت  کسی  ایمان!  بانوي  و  شعر   خاتون 

نشناخت خشم   کسی  زندان،  آن  در  را  خروشت   و 
نشناخت  کسی  سنگستان،  شهر  شهریار   اي 

کسی میدان،  خونی  صبحگاه   نشناخت   جز 
نشناخت  کسی  انسان!  عاشق  اي  را،  تو   اما 

 )145(از شوکران و شکر، منزوي: ص                
از تکنیک «تداعی تصویر» استفاده کرده، یعنی تصویر مرکزي،    ارتباطی تصاویر  این سروده شاعر در شبکۀ  در 

خود به مشکالتی که در جایگاه شاعر تصاویر دیگري را به ذهن وي متبادر کرده است. منزوي ابتدا در خطاب به  
نوعی آسیب دیده به  از شاعرانی که  از هر عصري  اشاره کرده، سپس  ارائه کرده  برایش پیش آمده  مثالهایی  اند 

است. از بیت چهارم به بعد به ترتیب به سنایی، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، سیف فرغانی، حافظ، عمادالدین 
خی یزدي، م. امید و خسرو گلسرخی اشاره شده و در بیت آخر دوباره روي سخن العین، فرنسیمی، طاهره قره

 اي دیگر به کالم خود پایان بخشیده است. بجانب منزوي رفته و با گالیه
مایه من،  و  تو  هر  نیست با  شدن  ما   هاي 

اگرنه  است  شرط  ساختن  مجنون  قیس،   از 
نیست   شدن  دریا  اهلیّت  را  رود   هر 

نیست  شدن  لیال  اندیشۀ  کش  نیست   زن 
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نباشد  غارت  جز  باد  سرشت   باید 
اینجا   درخت  هر  امّا در  خفته،   صلیبی 

داد پرورش  رودش  و  زاد  کوهش  که   وقتی 
ریشه بیبا  خاك،  در  افالكها  به   چشمی 

دیگر که  باال  آن  است  طوفان  چه   آیا 
من و  تو  تحریر  و  تقریر  با  که   چونان 

 

نیست  شدن  یغما  جز  باغ  سرنوشت   تا 
نیستبا   شدن  عیسی  جانمایۀ  جنین،   هر 

نیست  شدن  «نیما»  جز  چاره  را  هنر   طفل 
نیست  شدن  طوبا  حسرت  را  تاکها   این 
نیست  شدن  پا  اشتیاق  افتاد،  که  هر   با 
نیست  شدن  شیوا  جز  شعر  براي   راهی 

 )304(یک قصّه بیش نیست، منزوي: ص             
پیشرفت و بطور کلی رسیدن به یک موقعیّت و هدف باید  لبّ کالم این سروده این است که انسان براي رشد،  

هایی بر اصل مطلب تأکید ورزیده لیاقت و شایستگی داشته باشد و مرد آن کار باشد. شاعر با مطرح کردن نمونه
 است. هدف شاعر از بیان این موضوع مباهات و مفاخره است که در بیت آخر مشاهده میشود.

اگرچه  است،  سهیل  ستاره  هر  است  نه  یمن   در 
شیرینش  شور  و  بایست  شکافته   سر 

جهان دیدة  بدان  است   بینی نیافته 
یوسفی را شمیم  عاشق  ارنه  باید   اش 

بایدش   آفاق  وسعت  به  عشق–دلی   -همه 
دار  سر  بر  که  ببین  آنان  در  عشق   نشان 
خون جوهر  به  وصلشان  خط  که  عاشقان!   چه 

دوست ستاره شکستۀ  پیشانی  به  است   اي 
از   هنر  رسید هزارها  عرصه  به   عاشقان 

 

است  قَرَن  از  اگرچه  است،  اویس  یگانه  هر   نه 
تیشه که  هر  استنه  کوهکن  دست،  به  آرد   اي 

جهان جام  است اگرچه  اهرمن  دست  به   بین، 
است  پیرهن  آنچه  هر  آرد،  روشنی  چشم   نه 
است من  نگار  برد،  دل  خطش  و  خال  که  هر   نه 
است  کفن  تن،  به  خونینشان  جامۀ   دریده 
است  تن  روي  به  سربشان  قلم  با   نوشته 

شب آفتاب،  آن  درخشش  از  است که   شکن 
است باختن  خویش  جان  همه،  کمترین   که 

 )81(از شوکران و شکر، منزوي: ص                    
هایی به اصل مطلب رسیده است. موضوع اصلی این است که هر کسی هرچند عاشق در این اثر شاعر با ذکر نمونه

باشد، الیق عشق حقیقی و جان باختن در راه آن نیست. بعنوان مثال «سهیل» یکی از ستارگان پرنور آسمان 
یمن   اهل  ابتدا  داشتند  اعتقاد  قدما  و  است  امّا هر ستارهشب  میبینند،  را  باشد سهیلآن  یمانی  که  نیست.    اي 

و  قَرَن  امّا هرکسی هرچند اهل  تابعین است،  از  به زهد و پارسایی میشناسند و  بیشتر  را  اویس قرنی  همچنین 
هاي دیگري ذکر گشته، معنا منسجم شده و لبّ معروف به زهد باشد اویس قرنی نمیشود. به همین ترتیب نمونه

 کالم در بیت آخر بیان شده است. 
 

 عنصر روایت  
هاي گوناگون به روایت ماجرایی بپردازد. به سخن دیگر، شعر شعري است که در آن شاعر به شیوه «شعر روایی  

کم سرگذشت یا سرنوشتی در یاد مخاطب بجاي بماند.... شعر روایی شعري است که با خواندن یا شنیدنش، دست
نیمه از دید صوري و  د که بدون درنظر گرفتن ساختاري، گاه روایتی کوتاه است که شامل اشعاري میشوروایی 

کوتاهی و بلندي شکل شعري، به اجمال، خبر و یا سرگذشتی را روایت میکند و گاه نیز روایتی بلند و طوالنی 
فارسی، روحانی و همکاران: ص   روایی و خاستگاه آن در شعر  از ویژگیهاي شعر در 106است» (غزل  روایت   .(

سنتّی ادبیّات  در  است.  امروز  تا  کالسیک  بیان جهان  شعر  بصورت  داشتند  وجود  که  را  داستانهایی  شاعران   ،



 149/  انسجام معنایی غزلهاي رمانتیک حسین منزوي

 

آفریند. البتّه  میکردند مانند شاهنامۀ فردوسی، حدیقۀ سنایی، مثنوي مولوي، اّما در شعر معاصر، شاعر متن را می
ان یک روایتها شاعر از آغاز تا پای-الطّیر عطار. در غزل در شعر کالسیک نیز آفرینش متن دیده میشود مانند منطق

 مقصود را دنبال کرده و با بکارگیري فن «روایت» به غزل شکلی منسجم میبخشد. 
را  زمین  اینک  بنگرید  آري  گهواره  شد   گور 
شبیخون  هنگام  و  است  بیدار  کوه  و  خواب   قریه 

من   بیمرگ  توست،  سقف یا  آن  ستون،  آن  شک! 
 آنک 

خود  وحشت  نماز  در  سجده  به  آنک!   مادري 
خاموش   خوددخترك،  تنهایی  از  برده   بهتش، 

خون آفاق  در  خیره  عروسی  چنگ نو  در   آلوده، 
 ها مردند؟ میگویم: که زنده است؟»«بازمیپرسی کِه

غم سرمیدهد  شکایت:دیگري  و  شکر   نالۀ 
ندارند  بیداري  افسانه  این  خواب  از   کودکان 
نیست  کسی  دیگر  و  مانده  تن  یک  قریه  تمام   از 

نی و  چوپان  خومرده  افتاده  جاییناش   آلود، 
 

را   سهمگین  اژدهاي  غرّان  واکرده،  دهان   این 
صخره بساطش  بر  بکوبد  را تا  کین  و  خشم   هاي 

را کمین  میگیرد  بهره  ظلمت شب،  از  چنین   کاین 
را جبین  خود،  کودکان  خاك  به  میساید   خسته 

بی چشمهاي  بر  را میکشد  آستین   نگاهی 
را  نازنین  جفت  خونین  جامۀ   میفشارد 

انگار را   پیرمرد،  این  میموید  لب،  زیر  خود،   با 
می کجا  را؟تا  سرزمین  این  خدا!  اي   آزمایی 

قصّه مادر،  گفت  خواهد  که  را؟ با  دلنشین   هاي 
را تنهاترین  آن  سر،  بر  تسلّا  دست  کشد   تا 
را  حزین  آهنگی  باد،  مینوازد،  وي  در   خسته 

 )246(تیغ و ترمه و تغزل، منزوي: ص                

سروده منزوي فاجعۀ سهمناك زلزلۀ رودبار را بازسازي کرده است. شاعر با اشاره به آیۀ «اَلَم نَجعَلِ األرضَ  در این  
گونه با گالیه از پروردگار سخن خود ایم) بطور ضمنی و خیّام) (آیا زمین را مهد آسایش قرار نداده6مِهاداً» (نبأ:  

اي از نگاه تیزبین وي پنهان نمانده ن واقعه نگریسته و صحنهرا آغاز کرده است. منزوي از زوایاي مختلف به ای
ترین و تأثّربرانگیزترین تابلو را از  است، «نگاه شاعر در سلسلۀ ابیات، بر روي هر گوشه از این واقعه که لغزیده، تازه

 ). 185اي ماه، کاظمی: صهاي مختلف آن به چشم و دل خواننده آویخته است» (سیب نقرهصحنه
آ زخمباز  سمند  بین  آمدخورده   سوار 

دروازه  ضربهسم و  در  بر   میگویند هایش 
اینبار رخش  که  آتش  در  سیمرغ  پر   بفکن 
خونین  پیشانی  بر  کرده  پریشان   کاکل 

بگشایند چشم راه  تا  بگو  را   انتظاران 
آغشته خاك  به  بزدایندخون  دیده  از   اش 

بی و  دندانشعریان  به  امّا  لگام  و   زین 
که  داغزین   نمیداند  کس  دوستداران،   اسب 

 

شیهه  آمدبا  اشکبار  چشمی  و  خونین   هاي 
آمد  مرگبار  پیامی  با  ناشکیبا   کاین 

آمدبی اسفندیار  هنگامۀ  از   صاحب 
مویه بیبا  آشفتههاي  آمد صدا،   وار 
بی جادهکاین  از  آمد سوار  انتظار   هاي 

راه از  بیقرار  آمد کاین  پرغبار   هاي 
خ پیراهن  از  لخته  آمد یک  یار   ونین 

آمد؟ کارزار  از  زار  کاینگونه  شد  چه   دیگر 
 )191(همچنان از عشق، منزوي: ص               

خورده و مضمون سروده بازنگشتن دوست از میدان جنگ است که شاعر این موضوع را بشکل آمدن سمندي زخم
با نسبت   با ردیف فعلی «آمد» متصوّر ساخته است. توصیف  فاعلی مشترك  بدون سوار  به  دادن قیدهاي حالت 

 شکل گرفته ولی بدلیل روایی بودن آن در این بخش ثبت شده است. 
بود می خاکستري  که  مردي  ویران،  برج  از  خ  آمد  و  بود خرد  ویرانتري  تصویر  خمیده،  و   راب 
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 مردي که در خوابهایش همواره یک باغ میسوخت 
میزد،  آیینه  قلب  بر  بزرگی،  سنگ  که   وقتی 
پاك پالودة  ذهن  آن  رفت  کجا  خود:  با   میگفت 

برگ   افسوس که  ساده  طفل  آن  کتابش از   برگ 
ببندد  سلیمان  مثل  را  دیوها  تا  که   طفلی 
 افسوس از آن دل که بعد از پایان هر قصّه تا صبح

سحرخیزي شور  دیگر  است  دیري  که  نیستدردا   اش 
گرفته  کدورت  زنگ  دیگر،  است  دیري  که  دردا 

 است
 اکنون به زردي نشسته است از جِرم تخدیر و تدخین

 

بود  نیلوفري  خورشید  کابوسهایش،  سوي   وان 
بود  دیگري  من  نه  خود  کان  شکستم  را  خود   میگفت: 
بود  بري  و  بود  بیگانه  از هرچه جز مهر   ذهنی که 

خوش تصویر  روشن،  و  رنگین  و  بودزیبا   باوري 
بود انگشتري  قصّه  یک  آرزویش   زیباترین 

آبس  جادو،  نارنج  بود مانند  پري  صد   تن 
مشتري   را  خورشید  صبح،  هر  که  چشمهایی  آن 

 بود
بود آیینه روشنگري  صبح  صد  صباحت  کز   اي 

بود جوهري  قلم  مثل  روزي  که   انگشتهایی 
 ) 402(همواره عشق بیخبر از راه میرسد، منزوي: ص 

شاعر وصف حال را از لحظۀ نمایۀ اثر حدیث نفس است که دوران کودکی و میانسالی شاعر را دربر میگیرد.  درو
اکنون شروع کرده و خود را که گرفتار اعتیاد شده بشکل مردي خاکستري، خرد و خراب و خمیده که از برجی 

گذشته به  سفر  با  و  است  کرده  ترسیم  میشود  خارج  شور ویران  و  کودکانه  پاك  ذهن  بر  حسرت  دور،  هاي 
انگشتري  اش، یسحرخیزي داشتنش، ذکر زیباترین آرزوهاي کودکی عنی به بند کشیدن دیوها و بدست آوردن 

 سلیمان به شرح ماوقع پرداخته و با بازگشت به زمان حال دوباره لحظۀ اکنون را بتصویر کشیده است.
 

 یا تصویر  گستراندن یک مضمون 
معنایی   انسجام  ایجاد  به محور عمودي سبب  توجّه  و  واحد  و  ثابت  و مضمون  فکر  دنبال کردن یک  کلی  بطور 

اي بعنوان کانون  در این شیوه که واژهمیگردد؛ در واقع در دیگر موارد نیز تنها یک موضوع توصیف میشود، منتها  
میپر آن  تبیین  و  به تشریح  دیگر  تصاویر  و  عنوان شده  تصویر  برخوردار مرکزي  بسامد کمی  از  موارد  آن  دازند، 

 است.
من دارم  افالك  با  چشم  گاهی،  گرچه   درختم 

سایه در  بیاسایندبگو  دشمن  یا  دوست   سارم، 
جویباران   بر  سیري خمخوشا  خوش  که   شدنهایم 

مستی از  میگیرم  گر  نیز  زمستان  سرماي   به 
سبک فصل  عریانی خزان،  هنگام  نه  است،   باري 

خلوت چلۀ  است زمستان،  برف  گل  با   نشینی 
نیست،  غم  شادیم،  و  رنج  یادگاریهاي   ستون 

میوه دستی  مهچه  میان  در  شد  گم  و  چید  را   ام 
 

من   دارم  خاك  نهاد  در  امّا،  ریشه   همیشه 
من  دارم  امساك  خود،  ایثار  از  که  تا   نگویی 

آیینه این  مندر  دارم  ادراك  جاري   هاي 
پیچه از  تن،  به  شوالها  من که  دارم  تاك   هاي 

بی سري  تاراجش،  پیش  من ازاینرو  دارم   باك 
بی که  من نپنداري  دارم  الك  در  سري   حکمت، 

من  دارم  چاك  صد  تن،  به  چاقوها،  نیش  از   اگر 
من                                               دارم  چاالك  پنجۀ  زان  مبهمی،  یاد   که 

 )211(تیغ و ترمه و تغزل، منزوي: ص              
مضمون غزل توصیفی شاعرانه از درخت است؛ در حقیقت شاعر درخت را از زاویۀ دید خود بتصویر کشیده است. 

هاي تاك به دور آن، عریانی به هنگام خزان، نشستن  جویبارها، پیچیده شدن پیچهسار، خم شدن بر  ریشه و سایه
برف بر آن، میوه داشتن و ستون یادگاري از نیش چاقو بر تن داشتن ویژگیهاي واقعی درخت است که میتوان 

توان بر تابلوهایی از آنها ترسیم کرد، امّا احساسات و عواطف درخت همچون بخشندگی و لطف و کرمش را نمی
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روي کاغذ آورد. شاعر با توجه به احساسی که به درخت داشته، به ذهنیّت خود دربارة آن عینیّت بخشیده و آن 
 را توصیف کرده است. 

را؟  سوارت  میبري  کی  پس  من!   مادیان 
است،  آزادي  در  تاختن  آري،   میشناسمت 

رنگینش،   کمان  با  بارانی،   آسمان 
شانه،  میزند  باد  را  بلندت   کاکل 

حوله میپیچد،  آفتاب  اندامتز  بر   اي 
سفره تو،  روي  پیش  گسترده دشت  است   اي 

گِل  تا  بمان  اندکی  نوشی،  آن  از  آب  تو   تا 
سویی  هر  تو  و  هست  تو  با  شبدر   چارپرترین 
آرد اهتزاز  به  چون  دارد  سفر   مژدة 
میخواند خاك  به  رو  را،  نمازش   آسمان 

باد   چون  توام  شعرش-شاعر  در  که   -شاعري 
 

را   میکشی  غبارت  سرمۀ  چشمانش،   به 
را بیقرارت  روح  تسکین،  میدهد   آنچه 

خوش را در  رهگذارت  بسته  طاقی،   آمدت 
که   را صبحدم  آبشارت  دوش   میگیري، 

را  انتظارت  دارد  مهتروار،  که   آسمان 
سبزه قوت  آرامش،  در  رامیچري   زارت 
چشمه آب  صافی،  از  را بگذراند   سارت 

را  بهارت  میبري  همراهت،  و   میروي 
را  بشارت  بیرق  یالت،  نسیمها   در 

نقره نعل  میبوسد،  که  نو  راماه   کارت 
را  راهوارت  پاي  میبوسند،  درّه  و   دشت 

 ) 251: ص منزوي عشق، از (همچنان            
به مادیان خود است. همچون غزل پیشین حاوي  از عالقه و محبت شاعر  مسئلۀ اصلی سروده توصیفی سرشار 
قرار دارد. بطور کلی شاعر  نیز چاشنی کالم آن شده پیش روي ما  از طبیعت که کمی خیال  توصیفی شاعرانه 

ب تاختن اسب  از  را بتصویر کشیده است. غباري که  بر  چگونگی گذران یک روز مادیان  میخیزد، تصویري ه هوا 
حقیقی و تشبیه آن به سرمه تصویري مجازي است. به همین ترتیب شاعر لحظه به لحظۀ  فعّالیّتهاي مادیان از 

 سار و... را  به نمایش گذاشته است. زار، آب خوردن از چشمهجمله دوش آبشار گرفتن، چریدن در سبزه
 

 گیري نتیجه
ا مکتبهاي ادبی غربی با توجه به موضوع اثر فارسی، نوع مکتبی آن مشخص  در تطبیق سبکهاي ادبی فارسی ب

در   رمانتیک  شعر  است.  رمانتیسم  مکتب  موضوع  عشق  و  است  «عشق»  منزوي  غزلهاي  غالب  محتواي  میشود. 
خورد. یکی از این ویژگیها وحدت حوزة تصویر ویژگیهایی دارد که در حوزة شعر کالسیک فارسی کمتر بچشم می

شاعران معنای برخی  اشعار  در  معنایی  انسجام  و  عمودي  پیوند  ویژگی  هرچند  فارسی  گذشتۀ  شعر  در  است.  ی 
گرفته ناآگاهانه صورت  و  اتّفاقی  بطور  آن  رعایت  و  نبوده  این موضوع مطرح  اّما  میشود،  دورة    مشاهده  از  است. 

یی و شعر نیمایی، ارتباط تصاویر در با تأثیرپذیري از فضاي ترجمۀ اشعار رمانتیک اروپا  جیبتدرمشروطه به بعد  
محور عمودي شعر و ایجاد انسجام معنایی مطرح شد. اصول حاکم بر روابط موجود بین تصاویر و عناصر سازندة 

طبقه محور  پنج  در  منزوي  اشعار  در  میشود:  آن  واژه  -1بندي  الگو،    -2ها،  تناسب  یک   -3تکرار  گستراندن 
ها سه رویکرد دارد: استفادة عنصر روایت. تناسب واژه  -5برحسب مشابهت و    تداعی معانی  -4مضمون یا تصویر،  

آیی. ارتباط گسترده از عناصر طبیعت به قصد توصیف یک موضوع، طبیعت در خدمت انتقال احساس شاعر و هم 
نسبت اول  نوع  هماز  است.  برخوردار  بیشتري  بسامد  از  دیگر  رویکرد  دو  تو به  شاعر  احساس  انتقال  و  سط آیی 

غلبۀ   بدلیل  منزوي  اشعار  در  احساس شاعر  انتقال  قرار دارد. طبیعت در خدمت  و سوم  مراتب دوم  در  طبیعت 
نها در سراسر غزل محدود است. گستراندن یک مضمون دستی آعنصر فردیت شاعر بوفور مشاهده میشود، امّا یک



 135-154 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  اسفند ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  152

ب است،  منزوي  غزل  در  معنایی  انسجام  ایجاد  در  دیگري  عامل  تصویر  واژهیا  که  این صورت  کانون ه  بعنوان  اي 
از جهات مختلف توصیف   الگو،  میشود.  مرکزي تصویر  یا جملهدر شگرد تکرار  ثابت در عبارت  بعنوان عنصر  اي 

غزل قرار میگیرد و عناصر متغیر در دل این الگو، عوض میشوند. به این صورت که گاهی ابتدا اصل مطلب مطرح  
میشود، سپس جمالتی که همان مفهوم را میرسانند جایگزین آن میشوند یا ابتدا جمالت فرعی ذکر گردیده و در 

نی جانشینی با انتساب کنشها، صفات یا قیدهایی به فاعلی مشترك انتها غرض اصلی شاعر آشکار میشود و زما
صورت میپذیرد. این نوع تکرار الگو از بسامد باالیی برخوردار است. تداعی معانی برحسب مشابهت مؤلفۀ دیگري  
است که در ایجاد انسجام معنایی غزلهاي منزوي نقش دارد. در این شیوه شباهت دو طرف تصویر سبب تداعی 

 براي دیگري شده است. این ویژگی و عنصر روایت در غزلیات منزوي بسامد کمی دارند.  یکی
 

 مشارکت نویسندگان 
نامۀ دورة دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکدة ادبیات و زبانهاي خارجی دانشگاه  این مقاله از پایان

راهن ذوالفقاري  دکتر محسن  آقاي  است.  استخراج شده  اراك  و طراح مرکزي  داشته  برعهده  را  رساله  این  مایی 
اهللا امیدعلی و سرکار خانم دکتر زهرا رجبی نقش مشاوران این پژوهش را  اند. آقاي دکتر حجهاصلی موضوع بوده

لو بعنوان پژوهشگر این رساله در گردآوري مطالب و تنظیم متن نهایی نقش اند. سرکار خانم زهرا طالبایفا کرده
 اند. داشته

 
 شکر و قدردانی ت

نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسؤالن آموزشی و پژوهشی دانشکدة ادبیات و زبانهاي 
نامه که نویسندگان را در انجام و ارتقاي کیفی این پژوهش خارجی دانشگاه مرکزي اراك و هیئت داوران پایان 

 اند، اعالم نمایند. یاري داده
 

 تعارض منافع 
حاصل نو و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریۀ  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  یسندگان 

فعالیّتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 
نگرف تقلبی صورت  و  اجرا شده و هیچ تخلف  و مقررات اخالقی  قوانین  تعارض کلیۀ  ته است. مسئولیّت گزارش 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدة نویسندة مسئول است، و ایشان مسئولیّت کلیۀ موارد ذکر شده را 
 بر عهده میگیرند. 
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