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 چکیده:
یکی از كاركردهای اساسی متون ادبی و اهداف ویژۀ آن تولید معانی متکثر است.  زمینه و هدف:

های پنهان و درونی ذهن مؤلف میتوان نشان داد چگونه یک واهه توانایی با مداقه و واكاوی شبکه

هدف اصلی این پژوهش بررسی  آن را دارد كه در ذهن و زبان شاعر برآیندهای متفاوتی بیابد.

یات امید مجد در ساخت تصویر و معنی میباشد تا نشان دهیم چگونه شاعر توانمند های غزلسازه

های ای ایجاد نماید و خواننده از رهگذر كشف پایهتوانسته در راستای خلق تصاویر، معانی تازه

 تخیّل چگونه میتواند به زیرساخت تفکرساز شاعر دست یابد.

ای و روش حلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهشیوۀ توصیفی ی تاین پژوهش به  روش مطالعه:

 از غزلیات امید مجد انجام شده است. « همراه باران»سندكاوی در دفتر  شعر 

های دونادون تخیّل شاعر موجب بازیهای های پژوهش حاكی از آن است كه سازهیافته ها:یافته

در كالم میشود كه در نگاه  ساختهای معانی با شبکج ارتباطی دونادونزبانی متفاوت و خلق هرف

 اول و با تکیه بر بالغت معمول و مألوف قابل درک نمیباشد و نمیتوان به عمق معنایی آن پی برد. 

دقّت و اهتمام مجد در بکار بردن شبکج تصاویر سبب ظرافتهای بالغی و خلق  گیری:نتیجه
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 4155بهمن  54 :دریافت تاریخ   

 4155اسفند  53:  داوری تاریخ   

 4154فروردین  41: اصالح تاریخ   

 4154اردیبهشت  51: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 مجد، غزل معاصر، امید

 شبکج تداعی معنی، بالغت تصویر.
 

 :مسئول نویسنده * 

   Mahmoodi.pegah@gmail.com

 16133316 (94 49)+  

 



JSPPP, (15)80: 269-284, January 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Art delicacies and wonders in the illustration of contemporary sonnets based on image 
association (Relying on the Hamrah-e- Baran; Omid Majd lyric poems) 

 
P. Mahmoodi 
Researcher of Persian language and literature 
 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the basic functions of literary texts 
and its special purpose is to produce multiple meanings that, by examining the 
hidden and internal networks of the author's mind, can show how a word has 
the ability to find different results in the poet's mind and language. The main 
purpose of this research is to study the structures of Omid Majd's sonnets in 
constructing images and meanings to show how a capable poet has been able 
to create new meanings in order to create images and how the reader can 
achieve the poet's thinking infrastructure by discovering the basics of 
imagination. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical 
method based on library studies and the method of document mining in the 
office of "Hamrah Baran" of Omid Majd lyric poems. 
FINDINGS: The research findings indicate that different constructs of the poet's 
imagination cause different language games and create deep structures of 
meanings with different communication networks in speech, which at first 
glance and relying on common and familiar rhetoric cannot be understood, and 
cannot Realized its semantic depth. 
CONCLUSION: Majd's care and diligence in using the network of images has 
caused rhetorical subtleties and the creation of new meanings in his lyric 
poems, which shows the poet's high level of knowledge and literary accuracy. 
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 مقدمه
های بدیع در عرصج تصویرسازی در غزل از مهمترین اركان سنگ بنای بالغت تصویر در شعر و شیوه ابداع روشها 

های دونادون معنی ازطریق های متنوع فرصت ظهور و بروز مییابد. خلق و ایجاد شبکهاست كه بصورت جلوه

ه تداعی كه امروز»ب شود. آفرینی در كالم محسوتصویرسازی از رهگذر تداعی میتواند از جمله شگردهای زیبایی

اند، ازحیث لغت برخی از پژوهشگران و نویسنددان معادالتی همچون همخوانی یا فراخوانی را بجای آن بکار برده

مفید معنای فراخوانی دو یا چندجانبه همراه با كنش و واكنش است. این اصطالح در روانشناسی اشاره به یک 

ت میگیرد و به بیانی دیگر احاالت ذهنی دارد كه اغلب از تجارب خاصی نشپیوند روانی میان مفاهیم، وقایع یا 

ای كه حضور یکی موجب تحریک آن دیگری ها بگونهعبارت است از همبستگی ذهن بین دو یا چند تصوّر یا خاطره

 (.644: 4155)محمدی و اكرمی، « شود

انی ادبیات میباشد كه بنوعی با اعتالی تصاویر بیترین ابزار در زبان هنری و شگردهای تصویرسازی بعنوان برجسته 

های های تداعی و خوشهتر؛ از این حیث شبکهو بدیعی هم در تداعی معنا نقش دارد و هم در آفرینش معنای تازه

سازی را مشاهده خیال سبک و زمان خاصی ندارند و در تمامی ادوار شعر پارسی میتوان ردّپای اینگونه شگفتی

ه شاعران سبک هندی بخش اعظمی از آفرینشهای هنری خویش را مدیون بکاردیری این ظرائف نمود؛ چنانک

هستند. اشعار امید مجد، بویژه غزلیات وی، مجالی مناسب برای این شگرد هنری بوده است. ذهن شاعر در تداعی 

ت و شگرف را پیش روی های شگفآزاد با خلق تصاویری نو و تداعی معانی تازه از تصاویر و معانی معمول جلوه

خواننده مینمایاند. این امر را میتوان معلول علل دونادون از جمله قدرت و وسعت دامنج تخیّل شاعر در خلق 

های تصویر دانست. در غزل مجد، این توسعج خیال در بستر تداعی معنی با دو شیوۀ ارائج تصاویر تازه و نیز خوشه

معانی جدید توسط شاعر عینیت بخشیده است. مجد بعنوان غزل رداز معاصر زدایی از تصاویر كهن به خلق آشنایی

های با بکاردیری عنصر خیال بعنوان محور و كانون اصلی شبکج تداعی معانی نوین بر پایج تصاویری تازه، خوشه

 ده است.بکر را در بوتج خیال پرورده و در فراخوانی چندسویه از یک تصویر داه تا چند معنا را نیز خلق نمو

آفرینی نگارنده در این مقاله بر آن است با هدف اصلی بررسی و تبیین ارتباط میان تصویر و تداعی معنی، به نقش 

ار ب ردازد. این جست« همراه باران»صورخیال در دسترش و وسعت دامنج معنا در غزلیات امید مجد با تکیه بر دفتر 

هایی، از ابتذال در آفرینش هنری معانی و تصاویر، به چه شیوه در پی پاسخ به این پرسش است شاعر برای دریز

محور همشینی و جانشینی كالم را مورد توجه قرار داده است و پیوند و روابط خیال در این محورها چگونه بر 

انگیز و استعاری فرض این پژوهش آن است كه عملکرد خیالپیش تداعی ذهنی معنای تازه استوار شده است؟

 اعر سبب سبک شخصی وی در آفرینش معنا و تصویر شده است. ذهن ش

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

تخیّل و توجه به تداعی معانی ازطریق این فرایند، كانون اصلی هنر شاعر است كه در غزل امید مجد بدلیل تمركز 

عرانه دیع و نوین شاشاعر بر خلق مضمون تازه با تکیه بر روابط بین عناصر دونادون شعری و ایجاد پیوندهای ب

میان آنها درجهت خلق شبکج معنایی و تصویری، از اهمیت و نمود بسیار زیادی برخوردار است، تا جایی كه عمده 

تفاوت غزلیات مجد با دیگر شاعران معاصر را میتوان در همین كاركرد هنری و تالش شاعر برای جلودیری از 

 های ذوقیات این شاعر معاصر در عین نوآوری و برخورداری از جنبهابتذال تصویر و معنا دانست؛ از دیگر سو غزل

هنری شاعرانه تاكنون از جنبج ظرائف تصویری و معنایی مورد توجه قرار نگرفته است؛ ازاینرو نگارنده در این جستار 

ی لی درخصوبر آن است به بررسی اندیشه و ذوق شاعر اشراف یابد. تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد پژوهش مستق
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تداعی معنی ازطریق صورخیال در غزل معاصر از جمله غزلیات امید مجد نگاشته نشده است، اما اشارات و بحثهای 

نی كدكاز شفیعی« هاشاعر آینه»پراكنده و مختصری در ارتباط با تصویر و مضمون را میتوان در كتبی مانند 

بر ضرورت و اهمیت زمینج تداعی و ارتباط آن با « داعیهافرهنگ ت»مشاهده نمود. نویسنده در این كتاب در بخش 

 شبکج تصویری در سبک هندی مباحثی را مطرح نموده است. 

( 4343ای از مجد )در حوزۀ مقاالت پژوهشی در ارتباط با تصویر و بالغت آن در خلق معانی تازه میتوان به مقاله 

اشاره كرد كه درهمتنیددی معنا و « می در سخن سعدیبرخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان تعلی»با عنوان 

شبکج ارتباطی كلمات در سخن سعدی را، كه سبب ایجاد ظرایف بیانی و معنایی در كالم شاعر شده، مورد توجه 

قرار داده است. نویسنده در این مقاله معانی حاصل از تداعی معانی كلمات، را كه از نظر شارحان سخن پوشیده 

خوبی و تعمق بازخوانی نموده و ذیل هفت عنوان اعم از حُسن تعلیلهای ظریف، ارتباط استوار لغات مانده است، ب

با هم، وادذاری درک بخشی از معنا به خواننده همراه با دالیل ظریف مورد  بحث و بررسی قرار داده است. در حوزۀ 

را میتوان مورد توجه قرار داد. نویسنده در « تداعی معانی در شعر حافظ»( با عنوان 4394ای از طحان )غزل مقاله

ای كه حافظ به معانی تازه« زلف»ای برای واهدان پربسامد غزل مانند این مقاله ضمن توجه به اوصاف كلیشه

( 4155برخالف سنت ادبی قدما برای این واهه یا واهدان مشابه درنظر درفته، توجه نموده است. محمدی و اكرمی )

با مدّنظر قرار دادن « های تداعی غزل صائبتحلیل كاركردهای عنصر تیغ در شبکه»با عنوان ای نیز در مقاله

 اند. شبکج تداعی معانی نوین از این واهه را در غزلیات صائب مورد توجه قرار داده« تیغ»محوریت واهۀ 

 

 روش مطالعه
(، شبکج تداعی معانی در 4344)مجد:  «همراه باران»شناسی در این جستار با مطالعه و بررسی دفتر بلحاظ روش

غزلیات شاعر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش پژوهش در این جستار توصیفی ی تحلیلی و بر پایج سندكاوی 

 ای است. و شیوۀ مطالعات كتابخانه

 

 بحث و بررسی

لیت دو چیز است كه قاب یک )مکانیکی( میان یک یابهبسیاری از تصاویر شعری حاصل نوعی رابطج تناظری و یک

ده است شتعیینای از اطالعات ازپیشبسط یا چرخش بیشتری ندارند. به بیان دیگر در ذهن شاعر توده و انباشته

ترین حالت با خلق مفاهیم استعاری، كه هریک در ساخت تصویری ناظر به معنایی مشخص است و در پیچیده

تری ندارد، اما این مسئله ف میسازد و دایره و شمول معنایی دستردهكنایی یا ایهام، چالش ذهنی خواننده را متوق

در میان شاعران مبدع و مبتکر، كه رویکردی عمیقتر و دقیقتر به معنا و تصویر دارند، صورتی ددردون یافته و 

مانند  خیای دارد تا آنجا كه برتداعی در روانشناسی حوزۀ دسترده»حیطج معنایی شعر را بسیار وسیعتر میسازد. 

 (. 454: 4355)سیاسی، « اندهیوم و استوارت میل، قانون تداعی معانی را دربرابر قانون جاذبه در فلک دانسته

فضاهای ذهنی شاعر میتواند تکثیر شود و از یک تصویر، معانی دونادونی خلق نماید كه در نگاه اول و تداعی:  

ها ریزی ماهرانج آنر قالب دزینش كلمات و تعابیر و قالببررسی ساده بچشم نیاید. این هرفساختهای معنایی د

متجلّی میگردد. نحوۀ انتخاب و دزینش كلمات در بافت جمله و تصاویر حاصل از آن در شعر میتواند با ظرافت 

خاصی مورد توجه قرار دیرد؛ بدین ترتیب در یک بافت هنری و شاعرانه، واهدان و تصاویر درهم تنیده میشوند تا 

و تصویر مدّنظر شاعر را خلق كنند. این تناسبات میتواند از نوع تناسبهایی باشد كه در علم بدیع با عنوان  معنا
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مورد توجه قرار میگیرد. ربط این موضوع با صورخیال در « تداعی»و در علم زبانشناسی با عنوان « مراعات النظیر»

ختار ذهنی انسان این توانایی را دارد كه ازطریق مفاهیم ای را انتخاب كند. ساآن است كه شاعر میداند چگونه كلمه

عینی، مفاهیم خالقانج انتزاعی بسازد یا آنکه مفاهیم ذهنی و عینی موجود را توسع ببخشد؛ این رویکرد خالی از 

 های اولیج بیرونی و درونی است. بدین معنا كه قدرت تخیّل شاعر یا هنرمند قادر استنحوۀ تلفیق و تركیب داده

ساختهای معنایی عمیق و داللتهای ضمنی شباهت میان دو امر ایجادشده را در روساختی یکنواخت اما با هرف

تر، وسعت ببخشد؛ درنتیجه فضای ایجادشده تركیبی از مفاهیم جدید است كه درک و تفسیر آن نیازمند دسترده

 كنندۀ ادبیات، توانایی آن برای ایجادعیینبه باور فریمن، یکی از ویژدیهای ت»مداقج بیشتر در جهان متن است. 

 (. 454: 4345؛ ر.ک صادقی، 653: 4449)فریمن، « معناها و تفسیرهای چنددانه است

های زیرین معنا را، كه خواننده میتواند با خوانش مفهومی خود، از روساخت معانی و تصاویر عبور نماید و الیه

رد، واكاوی نماید. طبق نظریج تداعی در فضای ذهنی، كه در زبانشناسی پیوندی تنگاتنگ با بالغت تصویر در متن دا

مطرح شده است، در خلق هر اثر اعم از هنری، ادبی، شعر، داستان،  4پردازان چون ترنرساختگرا و توسط نظریه

و  كه شامل منبع ورودی و قلمرو نهایی یا مقصد میباشد 6چهار فضا در خلق معنا نقش دارد؛ دو فضای داخلی

یا مشترک كه عناصر انتزاعی میان دو قلمرو مبدأ و مقصد شکل میگیرد و چهارم فضای ادغامی یا  3فضای عام

كه درنهایت معنا در آن خلق میشود. بر اساس این نظریه، داللتهای ضمنی شباهت میان دو مقوله ایجاد  1تلفیقی

(. ازاینرو فضای ذهن دارای چند 91د )همان: آیمیشود و مفاهیم جدیدی در تفسیر و ادراک خواننده بوجود می

منبع ورودی برای درک، دریافت و ارسال اطالعات است كه تحت تأثیر شرایط درونی و بیرونی قرار میگیرد. در 

آفرینش و خلق تصویر در غزل )یا شعر بمعنای عام( حال و شرایطی كه در آن شاعر یا لحظه از پیرامون یا تصویر 

آورد با اطالعات و ورودیهای دیگر ذهن میتواند آمیخته شود و تلفیقی مفهومی راكی بدست میموجود از فضای اد

كنندۀ معنای دیگری غیر از معنای اولیه و روساختی متداول باشد. تلفیق این را ایجاد نماید كه هر تصویر تداعی

یافته و برای خواننده سبب پدیدۀ تداعی  های اطالعاتی با حال شاعر و منطق زبانی او حالتی كامالً ارتجاعیانباشته

سوراخ  پاره ومیشود تا جایی كه بعنوان مثال از خُلل و فُرَج دیسوی بافتج یار، دیگر نه درازی و سیاهی بلکه پاره

بودن جگر شاعر دلسوخته را میتوان برداشت نمود. دامنج تخیّالت شاعر و آفاق بینش او داه آنچنان وسیع است 

یک معنی و صورت خیال را در هم مینوردد و بهاویری به درازای ابد می ردازد. الگوی تناظر یکكه به خلق تص

 ارتباط یک واهه با دیگر عناصر زبانی، انبساط معنایی را سبب میشود. 

 

 ظرافتهای معنایی و تصویرسازی بر اساس شباهت در حوزۀ ذهنی ـ تصویری غزلیات مجد

ر شعر، حاصل نوعی ارتباط تناظری میان یک تصویر و یک معناست، این بدان معنا درچه بسیاری از تصویرسازیها د

نیست كه نمیتوان دشتارهای متعدد معنایی از یک تصویر را مدّ نظر قرار داد. در غزلیات مجد، داه حالت دشتاری، 

. نی را برداشت نمودای است كه در نگاه اول نمیتوان تعدد معاتوسّع معنی و ارتجاعی بودن ساحت تصویر بگونه

ای را به ذوق سلیم و طبع هنرمندانج شاعر درعین آنکه به روانی و شیوایی كالم توجه دارد، معانی هرف و تازه

                                                      
1.turner. 
2.In put space. 
3.Geneeric space. 
4.Blended space. 
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شایستگی بیان میکند و رشتج سخن را چنان درهم تنیده میسازد كه واهدان درست در جای خویش قرار میگیرند. 

 ل از آن در بیت زیر توجه خواهیم نمود:برای شروع در ابتدا به تصویر و معانی حاص

 زلفش بنگر سیاه و پرپیچ

 
 و آنگاه دراز همچو یلدا 

 (4: 4344)مجد،                                     

« دایل»میباشد. « یلدا»شده درازی و سیاهی دیسوی یار است. واهۀ موردنظر ما در بیت در این بیت تصویر ارائه

شاعر بدلیل ایجاد تصویر و توسع معنا آن را با ظرافت، دقت و هوشیاری انتخاب كرده است. حال ای است كه واهه

شنیدن یا دفتن یک واهه میتواند اطالعاتی از معانی « تداعی»چرا شاعر این واهه را انتخاب نموده است؟ طبق اصل 

بودن و سیاهی را به ذهن متبادر میکند،  طوالنی« یلدا»در باشد. در نگاه اولیه مختلفی را در ذهن خواننده تداعی

« ردیس»تنها طوالنیترین شب سال نیست بلکه سوز و سرمای زمستان در آن بغایت است و از این واهه « یلدا»اما 

از « همراه باران»اعتنایی، تا حدودی نخوت و تکبر و ناز عاشقانه نیز تداعی میشود. ادر نگاهی به دفتر و مجازاً بی

ونده ای تکرارشاعتنایی معشوق به عاشق درونمایهنتها بیندازیم، متوجه خواهیم شد كه این سردی و بیابتدا تا ا

 است؛ چنانکه در غزلی دیگر میخوانیم:

 با من سخن سرد مگو ای بت زیبا

 
 وز هجر و غم و درد مگو ای بت زیبا 

 (45)همان:                                            

 و یا:

 وانمرد بود و افسونگرناج

 
 های قوم سباهمچو افسانه 

 (43)همان:                                           

شبه سیاهی و درازی در تشبیه موی یار به یلدا، به سردی رفتار او در رابطج عاشقانج خویش اشاره شاعر بجز وجه

كلمات و تداعی معنا در ساختار منسجم غزل؛ چراكه تنیددی انگیزی چیزی نیست جز حاصل درهمدارد. این خیال

، ر یلدا شده استگدر حقیقت شباهت رفتاری معشوق به رخوت و سردی زمستان است كه برای بار نخست تداعی

تفاد اعتنایی و جفاكاری( مسای انتزاعی )بیآنگاه از این نحوۀ ارتباط دو عنصر بصری سیاهی و درازی دیسو در رابطه

رحقیقت میتوان دفت ذهن شاعر نخستین بار این جنبه از معنا را تداعی نموده بعد به بیان اوصاف شده است. د

 آن پرداخته است. 

 بدنش چو نقرۀ داغسیمین

 
 دهنش حریف حلواشیرین 

 (4)همان:                                              

ای دداخته در س یدی و حرارت تشبیه كرده است، را به نقرهآید آنکه شاعر تن و بدن یار آنچه از ظاهر بیت برمی

اما این واهه در محور عمودی غزل و در ارتباط با ویژدیهای جفاكارانج معشوق بعنوان سنّت ادبی میتواند معنای 

داغ رهقن»است كه ادر آن را در معنا و تداول عامیانج « نقره داغ»دیگری نیز تداعی كند. نکتج موردنظر در این بیت 

درنظر بگیریم، در ساختار كنایی جنبج دیگری از ویژدیهای رفتاری معشوق را نشان خواهد داد. تصویری « كردن

عر ورزی با یار، برای شاكه شاعر آفریده است ما را به این نکته نیز میتواند نزدیک كند كه نزدیک شدن و عشق

نقرۀ » یدی بدن را تنها با نقره مورد توجه قرار دهد اما داغ شدن نداشته است. شاعر میتوانست سعاقبتی جز نقره

است كه توانسته معنایی كنایی بیابد؛ « حریف»)با سکون( در زنجیرۀ كالمی در تناسب با واهۀ « داغنقره»یا « داغ

داغ شدن برای عاشق ندارد، حریف و هماورد چراكه چنین معشوق و یاری، كه عشق ورزیدن به او حاصلی جز نقره

 نیز بخوبی روشن میشود. « حریف»نیز میخواهد؛ ازاینرو دلیل انتخاب واهۀ 
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 دردند  مداد  ادر  درختان

 اوصاف ورا نمیتوان دفت

 

 جوهر بشود در آب دریا 

 در شرح نگنجد این معما

 )همانجا(                                               

واهۀ كلیدی و تصویرساز دیگر در این ابیات كلمج سور ه لقمان، 67صرفنظر از اشاره قرآنی این بیت به آیه  

تعمد داشته است، نخست آنکه معما ادر مکتوب باشد و بوسیلج قلم و « معما»شاعر در انتخاب واهۀ «. معماست»

کر و فای كه برای حل آن نیاز به تعمق، ترمز تصویری قرار بگیرد، مسئله و كاغذ نوشته شود، میتواند در حکم راز

درایت است. شاعر در بیت پیشین به مداد و جوهر و وسایل نوشتن اشاره كرده است و با طرح واهۀ معما قصد داشته 

از نوع چیستانهای عادی كه در زبان مطرح میشود نیست بلکه اشکالی تودرتو و پیچیده و كلماتی « معما»بگوید این 

در تصویری استعاری، معشوق « معما»نیست. از سوی دیگر رازآلود است و حل كردن مسئلج آن نیز كار هركسی 

هایی در سر می روراند، خود معمایی است. عامل تداعی اش و اینکه برای جفاكاری چه نقشهاست كه زلف و اندیشه

 «معما»ناشدنی از یک سو و ارتباط در بیت قبل است؛ تداعی معمای مکتوب و حل« جوهر»و « مداد»این تصویر 

معشوق  نیافتنیاز دیگر سو قابل توجه است. معمایی كه در شرح نیاید، اندیشه یا جسم زیبا و دست« شرح»با واهۀ 

ساخته شده است، « معما»است كه در هر دو صورت، یعنی تجسم اندیشه یا ظاهر معشوق در قالب تصویری كه با 

 تصویری تداعیگر است. 

 نخست اینکه زلفت چو ابر سیاهی

 با   بوی   عنبر    ندیده كسی   ابر

 

 ب وشاند ماه رخت را بعمدا 

 درپیچ و سوزان و دیراچنین پیچ

 (44)همان:                                          

برای شاعر سنتی و خوانندۀ آشنا با این نوع ادبیات بصورت یکسان مفاهیم انبوهی و پرپشت بودن را « ابر»تصویر  

به ویژدی دیگر زلف یار یعنی سیاهی آن كه سنّت ادبی است نیز « سیاهی»نتخاب صفت آورد. شاعر با ابیاد می

اشاره دارد؛ تا اینجا آنچه هست نظام آشنا و هنجار معنایی در سنّت ادبی است كه هم خواننده با آن آشناست و 

است. ابر سیاه، ابری آمادۀ « سوزان»اند؛ اما نکتج قابل توجه و واهۀ موردبحث واهۀ هم بیشتر شعرا از آن بهره برده

بارش و توفنده است كه قاعدتاً رعد و برق نیز با خود بهمراه دارد. این رعد و برق تصویری از خشم و عتاب و 

تنها صفت زلف یار، بلکه صفت رفتار و شیوۀ برخورد معشوق را در دوشج ذهن خواننده بنمایش میگذارد. سوزان نه

فهوم رعد و برق در معنای غرّش و تلویحاً خشم یار را مورد تأكید قرار میدهد، صفت او نیز میتواند باشد. آنچه م

« یراد»و « سوزان»تداول عام دارد، ازاینرو صفت « درفتگیبرق»صفتی است كه در عبارت « دیرا»است. « دیرا»

مانند رقب»رفتار از سر عتاب و  تنها به زلف دلخواه، دل سند و سیاه معشوق اشاره دارد، بهنه« ابر سیاه»در كنار واهۀ 

نیز اشاره دارد كه سبب جراحت و آزرددی یار میشود و البته كه این جفای یار « در دیرایی و سوزنددی و آسیب

 در سنت ادبی مقبول است و شاعر آن را بجان میخرد.

 دیدم آن عکس تازه را  اما

 نه در انگشت او نشان ز قلم

 

 در نگاهم نیامد او زیبا 

 تناسب نهان در آن اعضانه 

 (465)همان:                                           

ه به اشار« قلم»است. در ساختار تداعی نخست به قرینج تناسب اعضا، منظور از « قلم»در این ابیات واهۀ موردنظر 

ر اما كار كارستان شاعر دكشیددی انگشتان معشوق است كه وظیفج تداعی زیبایی اندام معشوق را برعهده دارد، 

 توجه به هنر نویسنددی معشوق است؛ چنانکه در غزلی دیگر به این نکته اشاره شده است:« قلم»واهۀ 
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 سخنم  را ن ذیرفت  نگار  دلبند

 دفت رو مشق فراوانتر از اینها بنویس

 من خودم نیز  چنینم چو نویسم  متنی

 

 داد آن تازه  معلم   به كهن  شاعر  پند 

 پاكش بنما خط به خط و بند به بند باز

 رو میکنمش تا  بشود   همچون  قند زیرو

 (66)همان:                                            

ای نشان از نویسنددی طبق اصل مجاورت در تداعی، بصورت هنرمندانه« نه در انگشت او نشان ز قلم»در مصرع 

ساز شاعر را درخواهیم دقت كنیم، بخش دیگری از ذهن شگفتی« هنگامه»معشوق دارد. ادر به بیت زیر و واهۀ 

 یافت:

 هنگامج رفتن است و دل باید كند

 
 فرجام سحر چیست بجز ظلمت شب 

 (49)همان: ی                                        

نخستین چیزی كه به شاعر در این بیت بظاهر از رفتن معشوق و وقت و هنگام آن سخن میگوید و در حقیقت 

و غوغا و شور و هیاهوی « هنگامه»است، اما نکتج قابل توجه آنکه « زمان رفتن»ذهن خواننده متبادر میشود معنای 

كنندۀ هنگامج قیامت است. شاعر در حقیقت با انتخاب این واهه قصد دارد رفتن معشوق و ترک او آن بنوعی تداعی

 ه اضطراب و هیاهوی روز قیامت تشبیه نماید.را در بالخیزی و تشویش و پریشانی، ب

 لب برد تا سر چشمهتشنه

 
 بازدرداند سوی دار بال 

 (46)همان:                                             

میباشد. شاعر با انتخاب این واهه در ابتدا دو معنی متداول و مرسوم در سنّت « دار بال»واهۀ تصویرساز در این بیت  

در معنی « دار»ادبی را مدّنظر داشته است كه خوانندۀ آشنا براحتی میتواند مضمون آن را از بیت دریابد؛ واهۀ 

شاعر شرایط زنددی خویش پیش از آمدن معشوق )یا زمان و خانه كه در این صورت « منزل»و نیز « چوبج دار»

را به درخت و « دار»، «چشمه»ترک وی( را به مرگ و بال تشبیه كرده است. اما نکتج تصویرساز در مجاورت كلمج 

مدّنظر قرار داده، نزدیک نموده است. « درخت خروب»، كه موالنا در مثنوی آن را با تعبیر «درخت ویرانگر»از قضا 

درخت را متصور است كه « دار»نگر، شاعر از زیرساختی بسیار ظریف و البته دور از ذهن برای خوانندۀ سطحیدر 

در مثنوی معنوی از درختی »این برداشت به قرینج چشمه و رشد و رویش درختان در كنار چشمه پررنگ میشود. 

رگ سلیمان میشود. این دیاه المقدس و مبه نام خروب یاد شده است كه رویش آن باعث خراب شدن بیت

آید، میتواند به زبان آدمی سخن بگوید و راز رویش مخرّب خود را ]اساطیری[ آنگونه كه از متون مختلف برمی

)اكبری « ای از اسطوره استآشکار سازد ]كه در هر جا كه بروید سبب ویرانی است[... رسالت این درخت در هاله

. روییدن این درخت ویرانگر در زنددی هر فرد نشان از پایان كار و مرگ (46ی  43: 4397دندمانی و عباسی، 

است؛ چنانکه سلیمان نبی با رویش این درخت در كنار مسجداالقصی به مرگ خویش واقف شد )همانجا(. شاعر 

 نیز رفتن معشوق را پایان كار خویش میداند. اینک به بیتی دیگر توجه مینماییم:

 نددهی ریزد نمکهایش ز لبخ

 
 چنانکه بسته دردد خون به ردها 

 (41)همان:                                            

توانایی ذهن شاعر برای ایجاد یک مفهوم و فرافکنی مفهومی از امری به امری دیگر و از تصویری به تصویری دیگر  

 آورد كه معنای عبارت بیشتر از معنایمیساز است. فضای ذهنی شاعر این امکان را بوجود در این بیت نیز شگفتی

قابل توجه است. تعبیر « بسته شدن خون در ردها»ظاهری سازۀ روساخت شعر باشد؛ استدالل شاعر در بیت باال 

كنایه از سردی و فسرددی است كه شاعر دو تصویر و دو معنای دیگر را در « خون در رگ منجمد شدن»كنایی 
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است؛ نخست آنکه لبخند دلفریب یار سبب هیجان عاطفی عاشق میشود تا جایی كه این عبارت مدّنظر قرار داده 

خون در ردها نیز از شوق و اضطراب و دلواپسی شیرین این لبخند نمکین منجمد میگردد؛ دوم توجه به بسته شدن 

« رگ»كنار ای است كه طبق اصل مجاورت در بحث تداعی، در واهه« نمک»عروق در اثر ناپرهیزی و خوردن نمک. 

میتواند مرگ را برای خواننده تجسم نماید. عروقی كه از مصرف بیش از حدّ نمک دچار انسداد میشود و خون در 

آن بسته )لخته( میگردد، در این حالت سرنوشتی جز مرگ در انتظار فرد نیست؛ شاعر نیز در بیانی مخیّل رابطج 

وی شاعر را، كه درنهایت میتواند عامل مرگ وی باشد، تنگاتنگ خندۀ یار و عدم تحمل این هیجان عاطفی ازس

 بازدو میکند:

 وصال او معمایی است پرپیچ

 
 حل این معماندانم راه 

 )همانجا(                                               

و تاب  یچذكر شده است تا بر بنیان سنّت ادبی دوشج چشمی به پ« معمایی پرپیچ»، «وصال»در بیت زیر همراه 

زلف یار و درهم بودن آن و چین و شکن تودرتو و معمادونج زلف معشوق داشته باشد. از سویی وصال و رسیدن به 

كامجویی از معشوق، مستلزم دربر درفتن اوست كه پیچ و تاب تن یار را نیز در دوشج ذهن تداعی میکند. نکتج 

ب است. آنچه ذكر آن در این قسمت خالی از فایده نیست قابل توجه تفاوت تداعی با ایهام، ایهام تناسب و تناس

است؛ حال آنکه در بحث تداعی، معانی در چند واهه و بتبعِ قرار درفتن واهه « یک واهه»موضوع موردبحث در ایهام 

بیش از یک معنی ندارد اما « معما»ساز میشوند. نمونه را واهدان در ساختاری از مشابهت، مجاورت یا تضاد تصویر

 هیچ تناسبی« معما»و « وصال»پیچ و خم تن معشوق را نیز بتصویر میکشد. از سویی میان « وصال»در مجاورت 

موجود نیست. در ایهام تناسب مانند تداعی معانی، بحث بر سر چند واهه است؛ با این تفاوت كه در ایهام تناسب 

 تداعی معنی واهه، تصاویر مختلف میسازد. ها حتماً بیش از یک معنی داشته باشد ولیالزم است یکی از واهه

 از دوستان یکدل و یکرو چرا دریز

 
 تا روز هست رفتن در قلب شب چرا 

 (45)همان:                                            

آنچه در وهلج نخست در محور همنشینی كالم «. قلب شب»و « رفتن روز»كلمات تصویرساز در مصراع دوم است؛  

بچشم میخورد، رفتن معشوق در شب است. معشوق، عاشق را ترک دفته و قصد دریز از او را دارد! رفتنی نابهنگام 

ل است و هیچ عاشقی ترک معشوق را و شبانه. باید دقت نمود كه در سنّت ادبی شب برای عاشق زمان وصا

شباهنگام برنمیتابد، حال اعتراض شاعر به این رفتن نابهنگام چنین توصیف شده است كه در میانج شب )قلب 

وفایی میکند و قصد ترک او را دارد. اما تصویری دیگر شب( كه درست زمان دلداددی و عاشقی است، چرا یار بی

د و روی دیگر این سکّه، میتوان رفتن در قلب شب را مهرورزی معشوق به یار كه از این مصراع میتواند برداشت شو

ای از خود شاعر دانست. در این صورت تداعی نامیده دانست و روز را استعاره« شب»شاعر با بیانی استعاری آن را 

و « رودقلب او ب»رد به معانی تقابلی و تضاددونه روز )شاعر( در مقابل شب )رقیب( قرار میگیرد كه معشوق قصد دا

ست ا« روز»و « قلب شب»در قلب او جای و آرام بگیرد. در این فرایند خوانش متن با تصویرسازی ادبیات بر عهدۀ 

ازسوی شاعر انتخاب میشد، تا این اندازه تصویرساز نبود. ای. ار. ریچارد در « قلب شب»كه ادر هر واهۀ دیگری بجز 

رسایی »ها بتنهایی در خارج از بافت جمله نیز میتوانند دارای صفاتی مانند كلمه معتقد است« فلسفج بالغت»كتاب 

م در بافت كال»باشند، اما این صفات در بافت جمله تقویت میشوند؛ به دیگر سخن « دقت»و « تناسب»، «معنا

یر معنا تغیرا به واهۀ همای در ارتباط با دیگر واهدان موجود، زیبا و مناسب جلوه میکند و نمیتوان آن است كه واهه

 (. 46ی  45: 4396)ریچارد، « داد
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 ز آن روز كه دادی تو به من وعدۀ دیدار

 هر شب به امیدی كه بیایی سحر از  راه

 دفتا  نه ز بدعهدی  این  قصه  بگویم

 

 زیبا شده ایامم و شیرین  شده  رؤیا 

 پیوند  خورد رنج  شبم  با  غم  فردا

 هست مبرّا شکنیكاین قلب ز پیمان

 

میباشد. این كلمه توسط شاعر بشکل بسیار هوشمندانه، ظریف و با شیرینکاری « قلب»در این ابیات واهۀ تصویرساز 

قابل توجهی بکار رفته است. معشوق بیوفا در جواب امروز و فردا كردن و در اصطالح بسر دواندن عاشق، قلب خود 

تصویر معشوق در سرتاسر دفتر یادشده دلبری عهدشکن و جفاكار  شکنی مبرّا میداند )درصورتیکهرا از پیمان

های معشوق را با طنزی زیركانه مورد توجه قرار داده تقلبی بودن و دغلکاری وعده« قلب»است(، شاعر با كلمج 

 های متقلبانه را نیز تداعی مینماید.تصویری از عهدشکنی، فریبکاری و وعده« قلب»است؛ از این 

 تا لب چشمه ولی فکند ما را كشاند

 
 سنگ درون كوزۀ خالی از آب ما 

 (47)همان:                                             

بجای سیراب ساختن و ریختن « افتادن سنگ درون كوزۀ خالی از آب»در مصرع دوم از این بیت واقعج تصویرساز 

 قمیخورد سنگدلی معشوق است كه عاشق را با فراای آب در درون كوزه است. آنچه در وهلج نخست بچشم جرعه

ون افتادن سنگ در در»خویش عتاب مینماید و خبری از وصال او نیست. اما نکتج تصویرساز، تصویری است كه از 

ساخته شده است. در این تصویر پژواک و انعکاسی كه از افتادن سنگ در درون كوزۀ خالی و ارتباط « كوزۀ خالی

ای ای قابل توجه است. ذهن تصویرپرداز شاعر بر بنیان قرینهعاشق زار میتواند برقرار شود، نکته آن با صدا و نالج

ذهنی از صدای افتادن سنگ در كوزۀ خالی و طنین آن، فریاد دردآلودی را متصور میشود كه ناشی از عتاب یار 

 است؛ چنانکه در بیت بعد میگوید:

 از ما به غیر مهر ندید او از این سبب

 
 مانند مهر دشت و برافروخت تاب ما 

 (47)همان:                                             

میتواند تصویری از پیچ و تاب عاشق از جفاكاری معشوق را بنمایش بگذارد. یکی « تاب»كه در این بیت نیز واهۀ 

شاعر به واهدان قدماست؛ برای توضیح بیشتر دیگر از ابیات قابل توجه در این منظومه، توجه ناخودآداه اما متفاوت 

 به بیت زیر اشاره میکنیم:

 آن دختر عزیز كه شد دُرّ ناب ما

 
 دیگر نمیدهد به سالمی جواب ما 

 )همانجا(                                              

بارها مورد توجه « ختر رَزد»است. در سنّت شعری فارسی بویژه در غزلیات حافظ « دختر عزیز»واهۀ مورد بحث 

 قرار درفته است چنانکه میخوانیم: 

 برسان بنددی دختر رَز دو به در آی

 
 كه دَم و همت ما كرد ز بند آزادت 

 (49)حافظ: غ                                        

 و یا:

 جمال دختر رز نور چشم ماست مگر

 
 كه در نقاب زجاجی و پردۀ عنبی است 

 (41)همان: غ                                          

 دوستان دختر رز توبه ز مستوری كرد

 
 شد سوی محتسب و كار به دستوری كرد 

 (416)همان: غ                                        
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، )استعالمی« العنب خوانده میشوددر ادب عرب بنت»ای هنری است كه استعارۀ دختر رز در ابیات حافظ، استعاره  

(. در 633: 4341)مظفری و حبیبی، « می و تاک جنسیتی مادینه دارند»شناسی (. بلحاظ اسطوره614:ی 4399

، می و شراب را تداعی مینماید و توجه ذهن خودآداه یا «ناب»به قرینج « دختر عزیز»بیت موردنظر از مجد 

مورد توجه قرار درفته است، متذكر « دختر عزیز»ا تعبیری امروزین بصورت ، را كه ب«دختررز»ناخودآداه شاعر به 

 میشود. البته توجه به كمیابی )عزیز( بودن می ناب نیز باید مدّنظر قرار دیرد. 

 دیگر نظر نمیکند آن تازه باغبان

 
 زار داغ و درون خراب مابر الله 

 انجا()هم                                               

ن و میتواند رخسار دلگو« باغبان»زار داغ در ارتباط با واهۀ است. الله« زار داغالله»نکتج كلیدی دیگر در این بیت 

اند ساخته است میتو« درون»های اشک عاشق باشد و از سوی دیگر تصویری كه با كمک كلمج تبدار و خیس از دانه

 تداعیگر آن است. « خرابدرون »قلب داغ و سوختج عاشق باشد كه واهۀ 

 ای پارۀ جگر، جگرم دیسوی تو نیست

 
 تا چند امتداد دهی این عذاب ما 

 )همانجا(                                              

نکتج تصویرساز در این بیت شباهت دور از ذهن جگر و دیسوی یار است. در روساخت و معنای ظاهری شاعر بین 

بلندی دیسوی یار ارتباط برقرار كرده است؛ البته ارتباطی شگرف و جالب توجه است اما نکته امتداد درد جگر و 

به همینجا ختم نمیشود. ارتباط جگر و دیسو بجز این تصویر در تصویری دیگر نیز نمود یافته است؛ جگر عاشق از 

در كنار تصویر حاصل از زلف بافته و  شرحه است، این تصویر را بایدپاره و شرحهدرد دوری و عتاب و فراق یار پاره

پارۀ معشوق، زلف تابدار و بافتج معشوق را میتوان درنظر تابدار معشوق متصوّر بود كه در این صورت جگر پاره

 درفت.

 بنشین و بمان مرو كه غدّار فلک

 میگفت كه  میروم  نمانم   باقی

 

 زودت  فکند درون  دریای  تَعَب 

 ماندن  مطلباز  موج بلنددشته  

 (49)همان:                                            

است. شاعر این عبارت را در قالب « از موج بلنددشته»تصویر موردنظر در این ابیات در مصرع آخر و در عبارت  

ز هست شوق نیتصویری از دریا و موج در روساخت اولیه بکار برده است اما موج بلنددشته، تداعیگر قامت بلند مع

كه چونان موجی سهمگین و بلند برای رفتن و دور شدن عزم خود را جزم كرده است و نباید از او انتظار ماندن 

 داشت.

 دفت دلدار كه اشعار تو بس بیهوده است

 
 دفتمش پاسخ تلخی است كه دائم بوده است 

 (65)همان:                                            

است. تلخی دائمی و پیوسته نخستین معنایی است كه به ذهن « دائم»و « تلخی»موردنظر در این بیت های واهه

یاب و وقّاد شاعر دایرۀ تصویر و معنا را خوانندۀ آشنا متبادر میشود؛ اما نکته به همینجا ختم نمیشود، ذهن معنی

به معنی شراب است؛ این « مدام»با « ئمدا»تر از این مفهوم ارائه كرده است. نکتج نخست تداعی بسی دسترده

به ذهن خواننده متبادر میشود؛ برخالف تصور اولیه كه شاعر پاسخ معشوق را تلخی « تلخی»معنی براثر مجاورت یا 

و تلخکامی دائمی میداند، تصویری از لذّت حاصل از پاسخ معشوق و مستی شاعر از این پاسخها در بیت قابل 

كه حکم شراب تلخ مردافکن اما مطبوعی را برای عاشق دارد؛ از سویی تصویر مصرع برداشت است. جواب تلخی 

 رفتاری همیشگی معشوق.دوم تعریضی است به تلخ
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 سخن از عشق بگویی و نداری شرمی

 
 كه به موی تو بسی دندم جوآلودست 

 (65)همان:                                            

اعر است ش« خاكستری»و « موهای جودندمی»كه بسیار ظریف و زیركانه ارائه شده است تصویر دیگر در این بیت 

 كه در ضمن عبارت كنایی دندم جوآلود كه كنایه از تزویر و فریب است به این دقیقه نیز اشاره شده است.

 هوش و حسن تو بدیدیم و به وجد افتادیم

 
 شعر اوصاف تو دفتیم كه بس محمود است 

 (65)همان:                                             

« ایاز»است. انتخاب هوشمندانج شاعر در تشبیه پنهان معشوق به « محمود»واهۀ موردنظر و تصویرساز در این بیت 

 قابل توجه است.« محمود»و تداعی آن با صفت 

 روحیج هستی كه در این خانه زند موج

 
 دم توستاز روحیج شاد تو و یمن  

 (64)همان:                                            

آنچه در این بیت باید به آن توجه كنیم تصویری است كه از دم مسیحایی معشوق مورد توجه شاعر قرار درفته؛ 

ست اهاست؛ آنچه مسلم درچه در بیت سخنی از عیسی )ع( نیامده است، این معنا و تصویر حاصل تداعی كالم واهه

، «مدَ»اهلل عیسی مسیح )ع( است و با تداعیگر روح« روح»تعمد داشته است؛ چراكه « روحیه»شاعر در انتخاب واهۀ 

 مسیحا دمی معشوق را بتصویر میکشاند. 

 خواب دیدم كه بازخواهد دشت

 آید و بدون شریکفرد می

 

 دره بسته باز خواهد دشت 

 داه نماز خواهد دشتقبله

 (63)همان:                                            

و فرد آمدن « فرد»ها در بیت اخیر مشهود است. درخصوی معنای یکی دیگر از مثالهای ادراک تصویر توسط واهه

بدون شریک، تصویری كه در وهلج نخست به ذهن متبادر میشود ازمیان برداشته شدن رقیب )شریک معشوق( و 

است. این واهه « داهقبله»و از دست رقبا و تجرّد اوست، اما آنچه تصویر ثانویه را ایجاد میکند واهۀ تنها شدن ا

آفریند و فرد بودن در اینجا نه به واحد بودن فیزیکی، بلکه به معنای الشریکی تصویری از خدادونگی معشوق می

 میشود. خدادونج معشوق اشاره میکند؛ ازاینرو معشوقی است كه قابل پرستش 

 با اینهمه شیرینی دفتار عجب نیست

 
 در قند نشابور خریدار تو باشد 

 (69)همان:                                             

است. در اهمیت شهر نیشابور و « قند نشابور»آنچه در این بیت مدّنظر است، عبارت كلیدی و تصویرساز بیت 

شهرهای پرخیرو بركت خراسان است و به فراوانی، نعمتهای الوان در آن نیشابور از »شهرت قند آن آمده است 

های آبدار یافت میشد. آن را عروس شهرهای اسالمی و خزانج خراسان میخواندند كه در همج فصول سال میوه

 (. آنچه از ظاهر544ی  557: 4314)ابوالفداء، « داشت و شربت اعجازدر و شهد و انگبین و عسل آن معروف بود

آید آن است كه قند پرآوازۀ نیشابور در مقابل شیرینی یار، ناچیز است؛ اما تصویر دیگری كه از بیت بیت برمی

ور میباشد. در این صورت منظ« قند نیشابور»برداشت میشود ارتباط حسن تفاخر شاعر )كه اهل نیشابور است( با 

سخنی، خریدار شیرینی یار شده ا وجود شیریندر معنی پنهان و ضمنی خود شاعر است كه ب« قند نیشابور»از 

 است. 

 به بیتی دیگر دقت مینماییم. شاعر در وصف بیماری معشوق دفته است:
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 دوش آمد خبر كه آن دلدار

 وانکه از چشم عاشقان خون ریخت

 

 خورده سرمایی و شده بیمار 

 چشمش از آب و اشک شد سرشار

 (34: 4344)مجد،                                    

است. در بیماری سرماخورددی چشم بیمار پرآب و « از آب و اشک سرشار شدن چشم»در این بیت نکتج كلیدی 

 طاقتی و درآمدن اشک معشوق نیز اشاره دارد. متورم میشود ولی بیت به كم

 دست تقدیرمان جدا درداند

 
 دست  تقدیر دست باال بود 

 (33)همان:                                            

ر باال دست تقدی»در مواردی بخشی از تلفیقات مفهومی و تداعی واهه، بدون قرینه شکل درفته است. در مثال باال 

شده و موضوع مقدّری است كه در تقدیر شاعر برای هجران و فراغ او رقم خورده است تعیینیک امر ازپیش« بود

اما تصویر دیگری از این مصرع میتواند درنظر آید؛ در هنگام بیعت سنت و شیوۀ مرسوم قرار دادن دستها بر روی 

یکدیگر بود و بنوعی دستها بر روی هم با قدرت و شدّت قرار میگرفته تا میزان پایبندی به قول و قراری یا منتهای 

کمتر از عهد و پیمان روزدار برای فراغ معشوق و تلخکامی تالش برای تحقق امری را به اثبات برساند. چه چیزی مح

دلولهای م« دال»هایی كه با یک های تفسیری در غزلیات مجد بفراوانی بچشم میخورد. نشانهعاشق. اینگونه نشانه

 متکثر تصویری و معنایی را تداعی مینماید؛ به بیت بعدی توجه كنیم:

 پای رفتن نداشت اما رفت

 
 میشه تنها بودرفت و همچون ه 

 )همانجا(                                               

در مصراع دوم مخاطب را بسوی تصویری از تنهایی و عدم همراهی عاشق با معشوق رهنمون میکند، « تنها»واهۀ  

كنندۀ آن است كه او به دیگر عشاق نیز وفا نکرده، عشاقی كه بخاطر آنها شاعر اما در تصویر دوم تنهایی یار، اثبات

باخته و اینگونه است كه معشوقِ جفاكار همواره تنهاست. بروز را ترک نموده و آزار داده، اما با آنان نیز نرد عشق ن

های مفهومی در غزل مجد محصول ادراک حسی و ادراک بصری باالی شاعر این زیرساختهای تصویری و طرحواره

هاست. او چنان واهدان را برمیگزیند كه از یک حوزۀ عینی به حوزۀ ذهنی و یا و حُسن انتخاب و بهگزینی واهه

های عینی دارند. محصول حال شاعرند میتواند معانی و تصاویر متعدد خلق نماید. تصاویر غزل او داه پایه برعکس

اند اما از رسوب خاطرۀ آنها در ذهن شاعر هنوز هم تصاویر و داه بردرفته از حوادثی كه بجهت زمانی منسوخ شده

 تازه خلق میشود. 

« رزخمیت»در معنی ظاهری « ریشتر»ج قیامت است. به واهۀ كلیدی كنندۀ هول و هنگامتصویر دیگر بازهم تداعی

 ها مشخص شود:واهه« بهگزینی»در این بیت دقت نماییم تا اوج هنرمندی شاعر در 

 دوزخ لبهای تو سوزد جگر

 پرده برافتاده ز كارم كنون

 

 داغ دل ماست از آن ریشتر 

 عاشق تو بودم ازین بیشتر

 (13)همان:                                            

ت به سازی بیشرحج شاعر را بتصویر میکشد، اما شگفتیدر نگاه اول دل مجروح و شرحه« ریشتر»در این بیت واهۀ 

، «سوختن» ، «دوزخ»اینجا ختم نمیشود. با اندک دقت در ابیات باال میتوان غوغای قیامت را از واهدانی چون 

كننده و تصویرساز كمک مینمایند تا آنچه شاعر مشاهده نمود. این واهدان تداعی« پرده برافتادن از كار»و « داغ»

ه از را، ك« ریشتِر»با كمک تصاویر موجود در ابیات یادشده « ریشتر»در پس ذهن دارد به منصج ظهور برسد. واهۀ 
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انگیز د، در این معنا كه دل شاعر ازین زلزلج هراسشناسی است، بنوعی مورد توجه قرار میدهاصطالحات زلزله

 چندین و چند ریشتِر لرزیده است كه تعبیری ملیح و در عین حال بسیار امروزی است.

 بعد از آن در دل خود آتش عشقی افروز

 هیچ  امید  خودت را  مده  از دست  كنون

 

 تا  نگردد به دلت آتش تنهایی نیز 

 ز آن مگریزكه به امید جهان زنده بود 

 (55)همان:                                            

ای تصویری از امیدواری، تخلص شاعر )امید( و حسن تفاخری است كه میتوان تصویر حاصل از بیت آخر، خوشه

د هیچ امی»در تخلص شعری شاعر با امیدواری دانست. شاعر در این مصراع كه « امید»آن را حاصل تداعی واهۀ 

كشیده را به تحمل دردها و شکیبایی و امیدواری تشویق نخست معشوق سختی« خودت را مده از دست كنون

میکند، تصویر دوم آنکه او را به وفاداری به خود و نگه داشتن پیوند و وفاداری فرامیخواند و از او میخواهد كه شاعر 

است حُسن تفاخر شاعر میباشد كه میگوید « دِ جهانامی»امید( را ازدست ندهد؛ تصویر سوم كه تداعیگر  =عاشق )

 «. به امید جهان زنده بود»

 آن دو چشم مردافکن عاقبت زد بر زمین

 
 چشمج مهری كه میجوشید از كهسار دل 

 (53)همان:                                            

افزار آهنی كلنگ و جوشیدن آب از دل دستای است كه تداعیگر بر زمین زدن واهه« میجوشید»در بیت باال 

تداعی بیشتری مییابد و تقویت میشود. شاعر در پی بتصویر كشیدن « مردافکن»چشمه است؛ این معنی با واهۀ 

پنجه است كه ضربات آن قلب عاشق را این حالت است كه چشمان یار در نیرو و قوت بمانند مردی پیلتن و قوی

 پاره كرده است.پاره

 كه تازه بود بسان محبتشچایی 

 
 دم كرده بود چون نفس عاشقان دمان 

 (44)همان:                                             

دم بودن چای، دو تصویر را ایجاد نموده است؛ نخست تازدی چای تصویری كه در مصراع نخست ارائه شده از تازه

آید، مهر و عطوفتی در او نیست و آنچه هست فتار معشوق برمیسابقه بودن محبت یار. آنچه از سیاق رو دوم بی

سابقه و در حقیقت مسبوق به سابقه نبودن محبت نقش تداعیگر را برای بی« تازه»عتاب و جفاكاری است اما واهۀ 

 یار ایفا میکند. 

 در بیت زیر اتفاقات زبانی و تصویری دیگری رخ میدهد:

 تو خراج ری و خراسانی

 
 آسانیبه كف بهكه نیایی  

 (97)همان:                                           

ویا های بسیار دور است، دتصویری كه شاعر از معشوق در این بیت ارائه داده، تصویری از فضای تاریخی و دذشته 

خراج ری و خراسان های كهن آمده تا عاشق را اسیر خود كند. معشوق قدمتی به درازای تاریخ دارد و از دل دذشته

از دیگر سو تصویری از قدر و قیمت بسیار زیاد معشوق ارائه میدهد؛ چراكه در جغرافیای سیاسی دذشتج ایران ری 

 و خراسان حائز اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی بوده است. 

 

 گیرینتیجه

انتخاب شد،  همراه بارانی معاصر امید مجد، كه از دفتر در این مقاله با بررسی چندین نمونه از غزلیات غزلسرا

های زیرین آن و ظرایفی از اشعار این شاعر برجستج معاصر مطرح دردید كه در نگاه اول به معانی پنهان در الیه
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آیی واهدان و هنر بهگزینی كلمات است نمیتوان ظرافتهای زیبایی بالغی و تصویری كه عمدتاً حاصل تداعی و باهم

ود در ای را در ذهن خشدهتعیینپی برد و خوانندۀ آشنا به سنّت شعری ممکن است با نگاه نخستین معنای ازپیش

های پنهان، كه نموداری از قدرت، دقت رابطج عاشق و معشوق و غزلسرایی در وصف یار برداشت نماید، اما این الیه

نی آنهاست، ذیل موارد بسیاری، كه البته در حدّ مجال ها و حساسیت در بهگزیو توجه شاعر در كاربرد صحیح واهه

بود و پرداختن به باقی شواهد و مثالها در این جُستار دنجانده نمیشد، این نکته را نشان میدهد كه الگوی  هاین مقال

ای است كه به كمک فرآیند مفهومی مورداستفاده در تعداد بسیار زیادی از غزلیات منظومج مورد بررسی بگونه

تداعی، شاعر توانسته است مواد و عناصر را در كارداه خیال خود در كانون هنر شاعری خویش ب روراند و آنگاه با 

های پنهان و زیرین هرفساختی شعر، پیوندهای تمركز بر این تداعی واهدانی و تمركز بر خلق مضامین تازه در الیه

یجاد نماید و به نوسازی درونمایه و تصاویر غزل سنتی های دونادون تصویری انوین و هنری را درجهت خلق شبکه

در ساختار مضمونی و سنتی عشق و فرازوفرودهای روابط عاشقانه ب ردازد. شاعر خوشذوق با درایت و هوشمندی 

سابقه بسیار در فرایند دریز از ابتذال و تکرار، عناصر شعری را ازحیث خلق معانی و تصاویر جدید و بیان مضامین بی

ای منطقی با پیروی از قواعد درست همنشینی كلمات و ظرفیتهای تصویرآفرین بصورت كامالً مبدعانه و رابطه در

های آن، آفرینش ای مورد توجه قرار داده است و با كمک تداعی واهدانی و تداعی تصاویر و نوسازی شبکهنوآورانه

 كشانده است.  بکر و بدیعی از كهنترین مضمون ادب جهان، یعنی عشق، بتصویر

 

  منافع تعارض

 فعالیتهای حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج اینه نویسند

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،هنویسند پژوهشی
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