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 پژوهشی -علمی

 39پیاپی شماره -1397 بهار - اول شماره -یازدهم سال

 اسیر شهرستانی زبانی بر خالقیتها ی معانی تداعی نقش

 )با تکیه بر فنون بدیعی(
 (41-23) ص

 1)نویسنده مسئول(دکتر زیبا اسماعیلی

 1396 رمقاله: بها افتیدر خیتار
 1396پاییز مقاله:  یقطع رشیپذ خیتار

 :چکیده

کدیگر که طی آن موضوعات مرتبط، یاست  انسانذهن  تواناییهایتداعی معانی یکی از مهمترین 

ای درونی و گفتگوه آگاهیها جوششاساس و مبنایی برای  ،این توانایی ذهن .میخواندفرا را به ذهن

ابط، در فرایند سرودن شعر، کشف رو. میشودشعر  ادبی، به خصوص آفرینشهایساز نهاست که زمی

 ،تداعی آفریند وهنری میصوری و معنوی در میان کلمات است که التذاذ  ظرایف و تناسبهای پیچیده

الش ت در سبک هندی که. میسازدها را در ذهن شاعر ممکن ها یا اندیشهای از واژهحضور سلسله

 و اموتیفه میرسدسازی به اوج خود یابی و مضموننکته میان کلمات، ران برای کشف ارتباطشاع

ذهن قرار  معانی در داعیتحت تأثیر مستقیم ت های به کار گرفته شده توسط شاعران،و آرایه مضامین

در این  است. گذاشته و صور خیال بر فنون بدیعی آشکاری مستقیم و تأثیر تداعیهااین . میگیرند

آفرینش فنون  یشیوه زبانی و خالقیتهایدر  تداعی، نقش تداعی معانی تعریف مفهوممقاله پس از 

 .بررسی شده استاسیر شهرستانی  در غزلیات بدیعی
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 مقدمه:

سیله سی مورد باث قرار میگیرد م شنا ستح  یکی از مهمتریپ مباحثی که در ادبیات و روان تداعی ا

ستح در  ستوار ا ص  تداعی ا ساس آفرینش آرار ادبی و لذت بردن از ایپ آرار بر ا مة ده دا لغت ناا

ست :  ستح »آمده ا سی، ده « ) تداعی در لغت به معنی یکدیگر را خواندن ا دا، ذی  لغت نامه فار

صطاحات ادبی دربارة تداعی معانی به رابطة آن با رو سی تداعی معانی(همچنیپ در فرهنگ ا شنا ان

شود:  شاره می شه» اینگونه ا سی ارتباط میان یک پدیده با اندی شنا سات وهادر روان سا عواطف  ، اح

ه ب ییشخخوندحدر واقع تداعی معانی از معنای که یکی پس از دیگری در ذهپ حاضخخر اسخخت به گونه

ست صطاحات ادبی، داد: ،« ) معنیی و از مفهومی به مفهوه دیگر راه بردن ا یادها » (64فرهنگ ا

ازنمائی بهنئی موهب  از لااظ مجتمع بودنشخخان، قدرت تداعی یکدیگر را پیدا میکنند؛ هر بازنمایی

داعی ( قانون ت42کلی میشخخود که خود ب شخخی از آن بوده اسخختح ) فرهنگ ادبیات و نقد، کادن: ،

» یسخختم بدانشخخمند روسخخی، در قرن « پاولوف»معانی و باث در مورد آن به ارسخخطو باز میگرددح اما 

شه شن« هاهم وانی اندی ساندح)زمینه روان شات به اربات ر ساس آزمای سا: را بر ا سی، پار ( در 84،ا

داشخته ی منطقی وهود نمیان اموری که یکدیگر را در ذهپ انسخان تداعی میکنند شخاید هیچ رابطه

وهب به مباشخدح اما به اعتقاد ارسخطو اگر شخیء با معلومات دیگری ارتباط داشخته باشخد وهود یکی 

کی با یه یا یادآوری یادآوری دیگری خواهد شخخدح هرچه دو پدیده بیشخختر با هم تجربه شخخوند تجرب

یادآوری سخخخه اصخخخ  مشخخخ ص کرد:  هد آوردح او برای  یاد خوا به  مال بیشخخختری دومی را   احت

 (59و  57تضاد ) روانشناسی یادگیری، پارسا: ، -3  مشابهت -2  مجاورت-1

ستح  1تداعی آزاد ست که به نقد و نظریه های ادبی راه یافته ا سی ا شنا شهور در روان صطاحی م ا

د اساس شگرد روایی گفتار درونی یا فپ تک گویی و رمانهای هریان سیال ذهپ و یکی از تداعی آزا

سور سندگان  شهای نوی ستح اما در حقیقت رئارو ست »ل ا شعر ا ساس  فرهنگ « ) تداعی مبنا و ا

سان، سبب سرودن شعر میشود و 65اصطاحات ادبی، داد: ،  ( اص  تداعی یا یادآوری در ذهپ ان

ها در ذهپ شخخاعر ها یا اندیشخخهای از واژهی دلی  برانگی ته شخخدن و حضخخور سخخلسخخلهاواژه یا پدیده

شعر، به هماهنگی آن ارر با  صوری و معنوی  شعر نین، هدا از زیباییهای  ساس لذت از  میگرددح اح

شترک و هنبهتجربه شودح و درک آن تنها برای ذهنهای تربیت  های م عمومی ذهپ مرده مربوط می

شو ص  از هماهنگی »دح شده ممکپ می شناخت زیباییهای حا شی از  درک هنری و احساس لذت، نا

صی ذهپ یا تجربههنبه ش  سبهای پیچیدههای  تر و مبهمتر و مکتومتر های فردی، با ظرایف و تنا

ارر اسخختح در واقع کشخخف ایپ تناسخخبها و ظرایف پیچیده مسخختلنه اسخختعدادی خا، اسخخت که از 

 (80)گمشده لب دریا، پورنامداریان: ،« میشودحهای خا، و فردی ناشی تجربه

                                                      
 Free association ح1
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سته» شنایی زدایی، بره شعر، ایجاد آ سرودن  وزمره و رسازی و هنجارگرینی و ححح در زبان فرایند 

ی عاطفی و ناشخخی از پشخختوانه» تبدی  زبان روزمره به زبان ادبی اسخخت که نائ  شخخدن به ایپ امر 

اعر ای را با ابعاد و عناصخخخر متنوع در ذهپ شخخخهنیرومندی اسخخخت که مقده بر آفرینش شخخخعر، حادر

 ( 33سفر در مه، پورنامداریان: ، « ) انگیندحمیبر

بر ماور  ودر هنگاه س پ گفتپ نین کلمات را بر اساس شباهت، از میان معادلهای آن برمیگنینیم 

نینش گ در زبان و گفتار، دو طریقه برای نظم ب شخخخی وهود دارد:»مجازی با هم ترکیب میکنیمح 

شینی(ح گنینش بر مبنای ترادف و شینی( ترکیب ) مرتبط به ماور همن ضاد،  )مرتبط به ماور هان ت

تم، )نقد ادبی در قرن بیسخخخ« آیدح همانندی و ناهمانندی و ترکیب بر اسخخخاس همجواری پدید می

 (48ایوتادیه: ،

سور ضمپ ایپ دو گونه رابطه 2سو سکی زایایی زبان را مت ستح ) روندهای  به پیروی از کروژف دان

سپ: ،  ستعاری( به عقیده17بنیادیپ در دانش زبان، یاکوب سپ کارکرد زبان بر دو ماور ا  3ی یاکوب

سور ایپ دو  4و مجازی سو ستح  شباهت و دومی مبتنی بر مجاورت ا ست که اولی مبتنی بر  ستوار ا ا

شینی صطاا را ماور هان شینی 5ا سفر در مه، پور 6و ماور همن ( 23-22نامداریان: ،ناه نهادح ) 

همنشینی به رابطه مابیپ عناصر متفاوت یک همله در سطا داده شده اشاره میکند و هانشینی به 

اند گفته رابطه مابیپ عناصخخخر داده شخخخده در همله با دیگر عناصخخخری که با آن هایگنیپ شخخخده

شینی را  شودحبارت، ماور همن شانه ها»می شینی را با می واندح دیدگاه وی، ماو« ترکیبی از ن ر همن

ها ) تداعی یا  ها  به عنوان طرحی از هم وانی بان سخخخوسخخخوری  ندح associationز یدا ( مرتبط م

(History of literary criticism and Theory, Habib: 643) 

 بیان مسأله:

ستقیم تداعیهای آزاد ذهپ قرار داردح  سبک هندی تات تیریر م شعر  سازی و موتیفهای  ضمون  م

سبک هندی  سلوک میکندح شاعر  سیر و  شف ارتباط میان آنها  آوردن همواره در دنیای کلمات و ک

تراشخخی، ایجاز و اسخختفاده فراوان از معنی ،یآفرینبینی و ترکیبسخخازی و نکتهمضخخمون، مضخخامیپ نو

های اصلی شعر سبک هندی استح توهه به ایپ نکات در شعر ایپ مش صه تمثی  و اسلوم معادله

ستفاده فراو دوره صنایع لفظی و معنویا صات  ان از  ش  شعری با ایپ م شودح آفرینش  سبب می را

                                                      
 Saussure ح2

 Metaphoric ح3

 Metonymy ح4

 Paradigmatic axis ح5

 Syntagmatic axis ح6
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شاعر در میان پدیده ست تا بتواند ها و انگینهنیازمند پرواز دائمی ذهپ  سیار متعدد و متنوع ا های ب

رینی کندح شخخاعر ایپ سخخبک اهنا و عناصخخر یک سخخاخت منسخخجم و در عیپ حال منطال گرین را پی

صوری و معنوی پدیدههمواره به دنبال کشف  ضادها و دریافت هماهنگیهای  شباهتها، ت سبها،  ها تنا

ای در شخخعر شخخاعران ایپ سخخبک در ذهپ خود اسخختح بنابرایپ تیریر تداعی را به طرز قاب  ماحظه

میتوان مشاهده کردح در ایپ مقاله تاش شده است پس از معرفی مسیله تداعی و فنون ادبی مرتبط 

ستانی مورد با آن، چگونگی تیری شهر سیر  شعری و خاقیتهای زبانی ا شهای  سیله در آفرین ر ایپ م

 بررسی قرار بگیردح 

 پیشینه تحقیق:

سیله ست اما در زمینه م سی دارای دیرینگی ا شنا ادبیات از رهگذر مباحث  تداعی اگرچه در روان

شاراتی در  نهزبانشناسی و در دوران اخیر مورد توهه و تاقیال قرار گرفته استح در ایپ زمی میتوان ا

سایه آفتام»کتابهای  شده»( و 1388« )در  ( ارر پورنامداریان یافتح همچنیپ 1384« )لب دریا گم

شعر بیدل( )« هاشاعر آینه»در کتام  سبک هندی و  سی  شفیعی 1366)برر ضا  ( تیلیف مامدر

 ش به معرفی کدکنی نین فصخخخلی مسخخختق  با عنوان فرهنگ تداعیها وهود دارد که مولف در آن ب

 استح  موتیفهای شعر بیدل پرداخته

 اشاره کرد: های زیردر ب ش مقاالت نین میتوان به نمونه

تیلیف تقی پورنامداریان، ناهید طهرانی رابت، نشخخریه فنون ادبی دانشخخگاه « تداعی و فنون بدیعی»

ون بدیعی بررسی شده، فن ح در ایپ مقاله پیشینه1، سال اول، شماره 1388اصفهان، پایین و زمستان

سی هدید، ایپ فنون در زیرمجموعه شنا های مباث سپس با تکیه بر مفهوه تداعی در مباحث زبان

 اندح بندی شدهتداعی دسته

ح 26، شماره 1388، احمد طاان، نشریه پژوهشهای ادبی، زمستان «تداعی معانی در شعر حافظ»

فظ با تکیه بر ایپ مفهوه مورد تالی  و در ایپ مقاله مفهوه تداعی تعریف شخخخده سخخخپس شخخخعر حا

 بررسی واقع شده استح

شبکه»  سی  صائب تبرینی برر شعار  ساس فنون بدیعی در ا سعلی وفایی، « تداعی معانی بر ا عبا

شریه ضا کمالی بانیانی، ن شهید باهنر  مهدی ر شگاه  سانی دان شکده ادبیات و علوه ان ادم و زبان دان

در ایپ مقاله نویسخخندگان ابتدا مفهوه تداعی را  38، شخخماره 18ال ، سخخ94کرمان، پایین و زمسخختان 

سی و تالی   صائب مورد برر شعار  صنایع بدیعی مرتبط با مفهوه تداعی را در ا سپس  معرفی کرده، 

 اندحقرار داده
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سی،  شبکه شد آموزش زبان و ادبیات فار شانی، خلی  حیدری، ر تداعی خیال در غنلیات کلیم کا

در ایپ مقاله برخی موتیفهای پرکاربرد در سبک هندی و شعر کلیم کاشانی  94ماره ، ش89تابستان 

 مورد بررسی قرار گرفته استح

ای مباث تداعیها را در گفت تاکنون هیچ کتام یا مقاله میتوان ذکر شخخخده  با توهه به پیشخخخینه

له به بررسی و تالی  اشعار اسیر شهرستانی مورد بررسی قرار نداده استح به همیپ سبب در ایپ مقا

 ایپ موضوع پرداخته شدح

 ضرورت انجام تحقیق:

ای در گسخخترش صخخورخیال و بدیع شخخعر فارسخخی ایفا شخخاعران سخخبک هندی نقش قاب  ماحظه

شعر به کار بردهکرده شهرستانی یکی اندح از ایپ رو خاقیتهای قاب  توههی در حوزه زبان  سیر  اندح ا

پردازی ت که در به کارگیری صنایع ادبی، تصویر سازی و مضموناز شاعران توانای سبک هندی اس

بسخخیار توانا بوده اسخختح بسخخیاری از ایپ خاقیتهای زبانی تات تیریر مسخختقیم تداعیهای آزاد ذهنی 

پدید آمده استح بنابرایپ بررسی تیریر تداعی بر شعر اسیر شهرستانی ضروری به نظر رسیدح در ایپ 

سیله ایم بهمقاله تاش کرده سخ دهیم که آیا م سوال پا ضامیپ  ایپ  صاویر و م تداعی در آفرینش ت

شعری اسیر شهرستانی نقش داشته است؟ کداه فنون ادبی و مضامیپ شعری او تات تیریر تداعی 

 قرار داشته است؟

 بحث

عملکرد شخخعری اصخخ  هم ارزی را از ماور گنینش به ماور ترکیب منتق  »یاکوبسخخپ  به عقیده

ستم، ایوتادیه: ، « میکندح صر زبانی به یکی »ی او ( به عقیده48)نقد ادبی در قرن ی شعر هر عن در 

 (49)همان، ، « از صورتهای باغی زبان شاعرانه تبدی  میشودح 

یاکوبسپ تداعی را مبتنی بر تشابه و مجاورت دانسته که قطبهای استعاره و مجاز حاص  آن استح 

لف ماور مجاورت قرار میگیرند بنابرایپ میتوان هر یک را به تناسخخب و تضخخاد نین در دو سخخوی م ا

عنوان ماوری مستق  شناخت و تداعی را شام  سه اص  تشابه، مجاورت و تضاد دانستح )تداعی و 

 ( 7طهرانی رابت: ،  -فنون بدیعی، پورنامداریان

 تداعی مبتنی بر مشابهت -1

شود که ذهپ در میان آن» شام  اموری می شابهت  ص  م شدح همان ا ش یص داده با شباهتی ت ها 

سر پدر را، بهار هوانی را و خنان پیری را تداعی میکندح  صاحب عکس را و پ )لغت « طور که عکس، 

ی وسخخخیعی از فنون بدیعی در زیرمجموعه تداعی بر نامه فارسخخخی، ده دا: ذی  تداعی معانی( حوزه

ست که و شباهت یا آوایی ا شابهت قرار میگیردح ایپ  ساس م شام  ا سجع و هناس و ححح را  اج آرایی، 
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هایی چون ارسخخال المث  و تلمیا و حححرا در بر میگیردح پور میشخخود یا تشخخابه معنایی اسخخت و آرایه

های ادبی واج آرایی، هناس، تصخخدیر، موازنه و ترصخخیع، تکرار، طرد و عکس، ایهاه و نامداریان، آرایه

بیه و استعاره، همع با تقسیم و همع با تفریال را در ایپ است داه، ارسال المث  یا تمثی ، تلمیا، تش

 ( 8: 1388طهرانی رابت،  -مقوله قرار میدهدح )تداعی و فنون بدیعی، پورنامداریان

 اسلوم معادله )تمثی ( 1-1

ای که متضخخمپ مث  یا شخخبه مث  اسخخت بیارایندح در ایپ کاه را به هملهآن اسخخت المث  ارسخخال»

)فنون باغت و صناعات ادبی، «  اردحد المث هنبة ضرماست یا  یالمثلضرم یصنعت ارر ادبی دارا

 (299همایی: ، 

شک  معادله سی قرار بگیردح تمثی  میتواند در  صورت دو همله مورد برر شاعر در یک  بدیپ  که 

دو  مصخخراع، موضخخوعی را مطرا میکند و در مصخخراع دیگر مثالی برای آن ذکر میکندح در ایپ حالت

را به  آنهاو هیچ حرف ربط یا شخخرط یا چین دیگری  هسخختند ع به لااظ ناوی کاماً مسخختق ّمصخخرا

شبیه قاب  تبدی  به یکدیگرند یکدیگر مرتبط  سوی ایپ معادله از رهگذر ت نمیکند در ایپ حالت دو 

شاعر ؛ 84 ، شفیعی کدکنی:صور خیال در شعر فارسی، )و شاید بتوان آن را اسلوم معادله خواندح 

سابقه ایپ آرایه (63 ، شفیعی کدکنی:ها، آینه سی دارد ادبی  قرن دهم از ، اما دیرینی در ادم فار

و شاید در شعر صائب باالتریپ  میگرددماسوم  هندی ماور اصلی سبک« اسلوم معادله»به بعد، 

ی در بسیار مشاهده میشود و گویا سعدبسامد را داشته باشدح قب  از قرن دهم نین در شعر سعدی 

 (64 ، شفیعی کدکنی:ها، شاعر آینه) ایپ امر از متنبی پیروی کرده استحح

سبک هندی تاش میکند برای معنایی که در ذهپ دارد نظیری از عیپ بیابد و در برابر آن  شاعر 

ی دیگری باشدح فرقی برای او نمیکند که ابتدا معنایی در ذهپ بیابد قرار دهد به طوری که یکی آینه

ای از عیپ را اول مورد توهه قرار دهد و نظیر آن را در  ی از عیپ برای آن بیابد یا اول هلوهو نظیر

( به همیپ منظور شاعر هنگاه سرودن شعر و به کار 43ذهپ بیابدح )در سایه آفتام، پورنامداریان: ،

سی موهود در ذهنش نظیره شابهت ایپ بردن ایپ آرایه برای حکم عینی یا ح ساس م دو امر ای بر ا

 های متعددی از ایپ آرایه میتوان یافتحیابدح در اشعار اسیر شهرستانی نمونهمی

 به هایی میرسخخخد پاکینه گوهر گرچه در اول

 

 صخخخدف زندان نماید قطره باران نیسخخخان را 

(50)غنلیات اسیر شهرستانی: غنل  

ه انتناعی مفاهیمی در ایپ بیت مفهومی ذهنی و انتناعی به ذهپ شاعر خطور میکند و همان مفهو

حسخخی و عینی را در ذهپ شخخاعر تداعی میکند در ایپ بیت شخخاعر برای اربات مدعای خود از یک 

بات دعوی در چند  یت ار به عبارت دیگر از یک تصخخخویر کمک میگیردح گویی در ایپ ب یا  تمثی ، 

 مرحله انجاه گرفته استح
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مفهوه انتناعی مصخخراع اول: 

به هایی پاکینه گوهر سرانجاه 

 میرسد 

 

 

تخخداعی مفهوه حسخخخی و  

عینی در ذهپ شخخاعر: در ابتدا 

صدف برای قطره باران نیسانی 

 نمایدزندان می

اربات دعوی انتناعی شاعر با 

سوس دوه :  صراع ما کمک م

 پاکینه گوهر

س تی بیند  اگر چه در ابتدا 

 سرانجاه به هایی میرسد

 

باری بر دلم ند غ گذارد که بنشخخخی  عشخخخال ن

 

ساقی به خاک آلوده هاه خویش راکی ک  ند   

(22)همان، غنل   

در ایپ بیت نین حضور یک مفهوه ذهنی و عقلی، مفهومی حسی و عینی را به ذهپ شاعر متداعی 

 میسازد تا برای اربات دعوی و تقویت مفهوه از آن بهره بگیردح

 

   

 مفهوه انتناعی مصراع اول:

 گذارد غباریعشال نمی

 بر دلم بنشیند

داعی مفهوه حسی و عینی ت

قی  عر: سخخخخا در ذهپ شخخخخا

گذارد که هامش به خاک نمی

 آلودهشود

اربات دعوی انتناعی شاعر با 

 کمک مصراع ماسوس دوه

   

 مخخرد ره تخخوکخخلخخی از پخخی آرزو مخخرو

 

 حر، به داه اسخخت وان صخخید کند همای را 

(64)همان، غنل   

کخخنخخد دلصخخخخبخخر اسخخخخت کخخه راه مخخی  

 

گرهخخاسخخخنخخگ اسخخخخت متخخاع شخخخیشخخخخه   

(108)همان، غنل   

 امتیاز خوم و زشخخختی نیسخخخت در زیر فلک

 

 غرقه را یکسخخان بود در قعر دریا روز و شخخب 

(130)همان، غنل  

 اسلوم معادله با دو تصویر حسی 1-1-1

صویر  صراع دارای یک ت سلوم معادله مواههیم که هر دو م ستانی با نوعی از ا شهر سیر  شعار ا در ا

صویر به خ ستندح ایپ دو ت شاعر حسی ه شاعر بیپ آن دو احساس میکند به ذهپ  شباهتی که  اطر 

شود به گونه شبیه به تداعی می صویر از رهگذر ت ست و هر دو ت صویر ا صراع حاوی یک ت ای که هر م

صانه ستندح به عنوان مثال  سایر زیبارویان  هم مرتبط ه شانیدن  شوع و به رقص ک صیدن مع رق

 هپ شاعر میشود که نیستانی را به آتش میکشاندح ای در ذشعله توسط معشوع، تداعی کننده
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ات بخخاالبلنخخدان را بخخه رقص آردتخخذرو هلوه  

 

ای در سوزش آرد نیستانی راز شوخی شعله   

(69)همان، غنل  
 

شوقان را به رقص هلوه سایر مع شوع،  ی مع

 میکشاند
= 
 

 ای نیستانی را به آتش میکشاندشعله

 ا هم در دو مصخخراع ذکر کرده که یک تصخخویر تداعی کنندهدر ایپ موارد شخخاعر دو تصخخویر برابر ب

 تصویر دوه در ذهپ شاعر شده استح

 اسلوم معادله با تلمیا -1-1-2

سلوم معادله و تلمیا  سیر شهرستانی وهود دارد که تلفیقی از ا شعار ا سلوم معادله در ا نوعی از ا

صورت که یکی از طرفیپ معادله دربرگیرنده ست به ایپ  صراع  آرایه ا شاعر در یک م ستح  تلمیا ا

یک  حسخخی مطرا شخخده، تداعی کننده ای عقلی را مطرا میکند اما در مصخخراع دوه مسخخیلهمسخخیله

 داستان یا حکایت استح

برد ی م پرسخخخخت حسخخخرت هخخاویخخد  نیخخا  د

 

هخخادر خخخاک مخخانخخده از دل قخخارون دفینخخه   

(113)همان، غنل   

 تبادر: -1-2

 ه به سخخبب شخخباهت ظاهری یا معنایی به ذهپ متبادر میکندح واژهدیگری را ک ای از کاه واژهواژه

سا:  شمی سب برقرار میکندح ) نگاهی تازه به بدیع،  شده با کلمه یا کلمات دیگری از کاه تنا متبادر 

،106) 

مخخا را سخخخخخیخخر کخخپ نخخورسخخخخخیخخده  

 

مخخخخا را وحشخخخخخخت آرمخخخخیخخخخده   

(10)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

مه  یده»کل به م« نورسخخخ یت  مه در ب تداعیگر کل ما  ته ا کار رف به  یعنی میوه « نوبر»عنی ارمغان 

سطه کلمه  ست به ایپ وا سیده ا شاهده کردن و نظاره به کار رفته تداعیگر « سیر»نور که به معنی م

 مقاب  گرسنه، میشودح « سیر»ی واژه

 تلمیا  -1-3

 عروفریم یا حدیثی مای از قرآن ککه در ضمپ کاه، به آیهدر اصطاا بدیع تلمیا صنعتی است 

( تلمیا دارای دو ژرف 328اشخخاره کنندح)فنون باغت و صخخناعات ادبی، همایی: ، یا مثلی سخخایر 

آورد تشبیهی بیپ مطلب و داستان به وهود می ساخت تشبیه و تناسب است؛ زیرا از یک سو رابطه

ارزش  (90میسخخا: ،و از سخخویی، بیپ اهنای داسخختان تناسخخب وهود داردح )نگاهی تازه به بدیع، شخخ

سطوره ستگی داردح هرقدر تداعی ا ص  از آن ب ستانهایها و تلمیا به مینان تداعی حا شاره  دا مورد ا

هادی: دانشنامه زبان و ادم فارسی، ) میشودح شترب باشد، ایپ صنعت زیباتر و لذتفتر بیشتر و لطی
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وسخخیعی را به خواننده معانی با الفاظی اندک که  ایپ اسخختتلمیا اصخخلی یت وصخخخصخخ تلمیا(ذی  

ای به ویژه گاهدر سخخخبک هندی های رایج بدیعی تکنیکهایح از ایپ رو تلمیا در میان میکندق  نتم

 (ح217 ، مامدی:بیگانه مث  معنی، ) خود اختصا، داده استح

 از شخخخرع حخخاذع تو خجخخالخخت طبیخخب مخخا

 

یم را  ب موش  عیسخخخوی لخخب خخخا عجخخاز   ا

(48) غنلیات اسیر شهرستانی: غنل   

و اعجاز او را تداعی میکندح اما « حضرت عیسی» به ذهپ شاعر« طبیب»و « شرع»ر کلمات حضو

شاعر تداعی میکند و  ضرت مریم را به ذهپ  سی و معجنات او به یکباره ح ضرت عی گویی یادکرد ح

شاره ست که هنگامی که با کودکی در آغوش به میان قوه لب خاموش بیم ا ستان او ای پنهان به دا

 به اذن خدا روزه سکوت گرفتح خود بازگشت

 رد العجن علی الصدر )تصدیر( -1-4

صدیر  شود که در آنت صنعتی گفته می شبیه نثر آمده آغاز بیت یا همله  که درای واژه به  عیناً یا 

 «تصدیر» (67فنون باغت و صناعات ادبی، همایی: ،) حدکننتکرار  را در پایان بیت یا همله نثر آن

با ایجاد تجانس و همانندی زیبایی  در ایپ صخخخنعت، عجن،خلال میشخخخودح جانس تکرار الفاظ مت اب

  آفریندحمی
 تداعی و تصدیر -1-4-1

تصدیر خاقیتهای هالبی به وهود آورده استحبه ایپ ترتیب  اسیر شهرستانی در به کارگیری آرایه

ای میشخخخود اما کلمهای که در ابتدای بیت آمده عیناً در پایان بیت برای شخخخاعر تداعی نکه کلمه

ستهمترادف یا هم صیات و واب شودح در بیت زیر خانواده با آن یا یکی از خصو های آن کلمه تداعی می

خانواده گیاه که در انتهای بیت آمده با ایپ کلمه هم سخخبنه در ابتدای بیت ذکر شخخده و کلمه کلمه

 استح
تازگی دارد بت   زمیپ سخخخبنه دشخخخخت ما

 

 به مژگان دسخخت در آغوش میروید گیاه آنجا 

(3)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

سخخبنه و گیاه که بایکدیگر متناسخخب هسخختند کلمات زمیپ، دشخخت،  در ایپ بیت عاوه بر دو کلمه

 اندحای از ارتباطها را در بیت ایجاد کردهاند و شبکهتازگی نین در ذهپ شاعر تداعی شده

 غبار خاطره خوش گریهآلود اسخخخت میدانم

 

 به سخخخی  اضخخخطرام دل دهم ویرانه خود را 

(18)همان، غنل   

ویرانه را در ذهپ شخخاعر تداعی کرده اسخخت که از ویژگیهای ویرانه  غبار در ابتدای بیت کلمه کلمه

 داشتپ غبار و خاک استح

 تصدیر با استعاره -1-4-2
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ستع شود به ایپ ترتیب که دو ا شاهده می سیر م شعار ا صدیر در ا اره از یک امر در نوعی دیگر از ت

 میکندح  آغاز و پایان بیت ذکر میشود و استعاره اول، استعاره دوه را تداعی

چو شخخخرار م ه لم  فتخخه دود د بیخخت یخخا تر  

 

یاه اسخخخت مرا  تان هلوه ایپ ابر سخخخ  گلسخخخ

(33)همان، غنل   

ت ذکر دود دل و ابر سخخیاه هر دو اسخختعاره از آه هسخختند که با دو تعبیر متفاوت در آغاز و پایان بی

 شده استح

 عجنالعلی  لصدرردا -1-5

 حتکرار شخخخود (صخخخدر ) در آغاز بیت بعد (عجن) کلمة آخر بیتایپ صخخخنعت داللت دارد بر اینکه 

تداعیهای موهود در ایپ آرایه میتواند  (353المعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس قیس رازی: ،)

ای که در پایان بیت د کندح در ایپ موارد کلمهای از ارتباطها را در میان کلمات یک بیت ایجاشخخبکه

شده، مجموعه ست اگر کلمهذکر  سبات را در درون بیت ایجاد کرده ا پایانی بیت در ابتدای  ای از تنا

سبات دایره شود ایپ تنا شبکهبیت بعد تکرار  شت و  سیعتری خواهند دا ای از تداعیها را ایجاد ی و

 خواهند کردح

ای را در یابدح گاهی شاعر کلمهای دیگر نمود میی، گاهی ایپ آرایه با شیوهدر اشعار اسیر شهرستان

ای هم معنی، پایان بیت ذکر میکند اما در آغاز بیت بعد ایپ کلمه را عینا تکرار نمیکند بلکه کلمه

 خانواده یا متناسب با آن را ذکر میکندحهم

 دارد اکسیر حواس همع دل چون شد خرام

ها بار یده  گاهی اسخخخخت د  غفلتم تعمیر آ

 

یار میسخخخخازد مرا  ها بسخخخ نه یه ویرا  سخخخخا

یدار میسخخخازد مرا  چشخخخم خوام آلود مپ ب

(38)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

در پایان بیت اول فع  میسخخخازد به کار رفته که در ایپ بیت به معنی آباد کردن و از ویرانی خارج 

جاد تناسخخخب میکند در ابتدای بیت دوه نین کردن به کار رفته اسخخخت که با کلمات خرام و ویرانه ای

 کلمه تعمیر به کار رفته است که تقریبا مترادف همیپ فع  و همیپ معنی استح

 واج آرایی  -1-6

یکی از مهمتریپ مصادیال روش تکرار که باعث افنایش موسیقی زبان شاعر میشود، تکرار صامتها 

نگاهی تازه به بدیع، ) استدر س پ  ا بسامد باالب مصوتهایا  صامتها آرایی تکرارو مصوتها استح واج

 ( 91 ، صادقیان:زیور س پ در بدیع فارسی، ؛ 84 ، کنّازی:بدیع، ؛ 73 ، شمیسا:

آرایی، تکرار یک واج ) صامت و مصوت آرایی یاد میشود؛ واجدر کتب بدیع از ایپ شگرد با ناه واج

نگیپ کند و بر تیریر س پ بیفنایدح ایپ تکرار ای که کاه را آه( در کلمات یک مصرع است؛ به گونه

شاعر به خواننده میشودح  شاعر باعث افنایش موسیقی کاه و القای معنای مورد نظر  آگاهانه توسط 

ست برای زیبایی صامتها و شاعران چیره د شان به طنیپ و آهنگ  شعار ساختپ ا آفرینی و آهنگیپ 
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شته صی دا صوتها توهه خا ستفاده ازم سیقایی  اند زیرا ا شگرد در عیپ حال که موهب غنای مو ایپ 

 شعر میشود؛ در القای مفاهیم مورد نظر شاعر به م اطب یاری میرساندح 

اگر حاصخخ  از همنشخخینی صخخامتها و مصخخوتها،  موسخخیقی پورنامداریان نین بر ایپ عقیده اسخخت که

 پورنامداریان:سفر در مه، افتد )متناسب با فضا و زمینة موضوعی و عاطفی شعر باشد، بسیار مؤرر می

 هایی از ایپ نوع هماهنگیها بیابیمحدر اشعار اسیر نین میتوانیم نمونه (428 ،

یه گاهی نیسخخخت به غیر سخخخا گان گرین مژ  

 

یاد اسخخخت  گاه صخخخ با ن  گشخخخاد تیر قضخخخا 

(161)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

سدادی آوایی آواهای ت د ک گ چ، ا، غ حاکی از  صامت ان ستلنه خروج ناگهانی «گ»تلفظ  ، م

 و درشخختی، سخخ تی و سخخر اسخختح تلفظ پی در پی ایپ صخخامت نمایانگر نوعی هوا با فشخخار به خارج

( تکرارایپ واهها یاد آور اصواتی طبیعی 28 : ،وحیدیان کامیار)فرهنگ ناه آوایی فارسی، صداستح 

 دشت شده استح  هالقاگر حرکت سریع تیر در پهن«گ»و خشک است در ایپ بیت تکرار صامت 

مژگان تو صخخخیاد غنالی اسخخخت هر سخخخایه  

 

یدهد  مه ر د هسخخختپ نتوان کرد ما سخخخر  

(532)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

واهی سایشی و بی واک ماسوم میشود که به دلی  شیوة خا، تولید آن که شبیه "س"صامت 

نهای سایشی، دو انداه در یکی است ؛ به آن صامت صفیری نین میگویندح هنگاه تولید هم وا /zواج /

ا به هم نندیک میشوند تا آنجا که مجرای گفتار برای مدتی چنان تنگ میشود که هریان هاز هایگاه

شی میکندح ) مقاالت ادبی زبان  هوا در عبور خود به دیواره سای شود و ایجاد آوای  ساییده می تنگنا 

احساس شکایت و غم و اندوه و حسرت  آرایی حاص  از ایپ واج،( واج76شناختی، حال شناس: ، 

را القا میکندح پیش از اسیر شهرستانی، نظامی نین برای بیان احساساتی مانند شکایت، غم و اندوه و 

 انتقال آن به م اطب، اصوات زیر و هم وانهای سایشی به کار میبردح 

 تداعی مبتنی بر مجاورت ) همنشینی( -2

که با هم یا پی در پی در ذهپ تجربه میشخخخوند که بعدها اصخخخ  مجاورت داللت بر اموری میکند 

مجاورت زمانی مانند ح مجاورت میتواند زمانی یا مکانی باشدح حضور یکی سبب تداعی دیگری میشود

نندیکی زمان انوشخخیروان و بنرگمهر یا فردوسخخی و مامود غننوی که حضخخور یکی آن دیگری را در 

 ( دا، ذی  تداعی معانیلغت نامه فارسی، دهح )ذهپ تداعی میکند

گاه از ههت مشخخابهت و گاه به  به حکم مازمت و مجاورت گاهیاشخخیاء و مفاهیم مازه و مجاور 

فنون باغت و صخخناعات ادبی، ) میکنندنسخخبت به یکدیگر ارتباط و تناسخخب پیدا  ههت مجانسخخت

 / «بلب »و « گ »/  «پروانه»و « شخخخمع» / «باد»و « ابر» / «دیوار»و « در» /(ح 257 ، همایی:



 
 
 
 
 
 
 

 97بهار  – 39اره پی در پی شم –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  34

صرفاً به حکم « زبان»و « س پ» سبی به وهود « مجاورت»و « مازمت»وححح  شان تنا در ذهپ میان

 آمده استح 

هایی نظیر تناسب، ایهاه تناسب، لفّ و نشر، حسپ تعلی ، حسپ ت لص، حسپ پورنامداریان آرایه

میدهدح )تداعی و فنون  تعلی ، تنسخخخیال الصخخخفات، هابه هایی صخخخفت و ححح در ایپ زیرمجموعه قرار

 (9: 1388بدیعی، پورنامداریان، طهرانی رابت، 

 ایهاه  -2-1

یکی نندیک به ذهپ و : اسخختمعنی حقیقی و مجازی دارای دو یا چند لفظی  به کار گرفتپایهاه 

شاعر در واقع معنی و ح از ذهپدیگری دور  ستغرض  ای نهانی، ذهپ م اطب را به با قرینه که دور ا

 (  269، : فنون باغت و صناعات ادبی، همایی) میکنددور راهنمایی  یاآن معن

 ایهاه تناسب -2-1-1

اما در معنی دیگر  دارندنتناسخخخب در ایپ آرایه الفاظ در آن معنی که مراد گوینده اسخخخت با هم 

سازندح سب می ست با واژه یا واژه نظربه عبارت دیگر، معنای نندیک واژه که مورد  تنا هایی شاعر نی

 ( 272همان، ، )ح دیگر شعر رابطه و تناسب دارد

در اشعار اسیر شهرستانی با ایهاه هایی مواههیم که در زیرساخت، میتوانیم شبکه ای از ارتباطها 

را در میان کلمات برقرار کنیمح در بعضی از ایپ ابیات چند کلمه دارای چند معنا هستند که هر یک 

به کار گرفته شده با سایر کلمات موهود در بیت تناسب و ارتباط از ایپ کلمات در هر کداه از معانی 

سیار تودرتو از کلمات دیگر را به  شعر هر کلمه تداعیهای ب سرودن  برقرار میکنند، گویی در هنگاه 

 ذهپ شاعر یادآوری کرده استح

 از گ  سخخخاغر چمپ پیرای مسخخختانم اسخخخیر

 

 میکشخخخم از الی خم دیوار بخخاغ خویش را 

(21شهرستانی: غنل  )غنلیات اسیر  

 

 گ  ساغر، مستان، خم   ته مانده یا دُردی شرام    

 گلی که ته ظرف می نشیند 

 دیوار باغ   گ  نره که از آم گ  آلود بر هایی نشیندح   ایهاه دارد:« الی»کلمه 

  میان، خال     

 

یگری در درون بیت ارتباط را به هر یک از ایپ چند معنا که به کار ببریم با کلمات د« الی» کلمه

ای هدید از معانی میسخخازدح کلمة الی به تنهایی در ایپ بیت سخخبب تداعی و برقرار میکند و شخخبکه

 اتصال شبکه ای از کلمات با یکدیگر شده استح



 
 
 
 
 
 
 

 35/  زبانی اسیر شهرستانی )با تکیه بر فنون بدیعی( بر خاقیتها یمعانی  نقش تداعی

ستان، خم ارتباط معنایی برقرار  ساغر، م شرام بگیریم با کلمات گ   اگر الی را به معنی ته مانده 

ای ورت کلمه میکشخخم نین معنای رانوی مینوشخخم را تداعی میکند و ارتباط زنجیرهمیکند در ایپ صخخ

 کلمات کام  میشودح

شم به  صورت کلمه میک شد با کلمات دیوار باغ ارتباط داردح در ایپ  اگر الی به معنی گ  و الی با

ادر میکند معنی میسخخخازه یا تعمیر میکنم به کار میرود همچنیپ کلمه گُ  کلمه گِ  را به ذهپ متب

 که با سایر ایپ کلمات گروه ارتباط برقرار میسازدح

 سخخخخاقی ز ابر شخخخیشخخخخه خرابم بهخخار کو

 

مرا  پیشخخخخرس  مر  ر میشخخخخود   تخخا هخخاه 

(45)همان، غنل   

هر کداه بر دو یا چند معنا داللت میکنند که هر معنا در ارتباط « هاه»و « خرام»، « ابر»کلمات 

از ارتباطها را به وهود می آوردح شاعر کلمه ابر را در بیت به با سایر کلمات حاضر در بیت شبکه ای 

کار میگیرد ایپ کلمه بهار را به ذهپ او تداعی میکند چون بهار فص  باریدن ابرهاستح از سوی دیگر 

ابر به سبب همنشینی با کلمه شیشه، ب ار شیشه شرام را به یاد شاعر می آورد و کلمات خرام و 

یشخخخودح در همیپ تداعیهای در هم هوش و تنگاتنگ کلمه خرام هم تداعی هاه در ذهپ او مرور م

ست ح فع   ستفاده نی شرس معموال قاب  ا شودح چرا که رمر و میوه پی شرس می  می»گر کلمه رمر پی

بار تداعی ایپ بیت را افنایش میدهدح به ایپ ترتیب که هم میتوان آن  طرز خواندن نین با دو « شود

ستمرا در نظر « شود»را به معنای شرام و فع  را « می»ری تلقی کرد و هم میتوان را فع  مضارع ا

 به وهود آورده استح گرفتحبه ایپ ترتیب مجموعه ای از ایهامها، شبکه ای از تداعیها را در ایپ بیت

 بهار  ایجاد تناسب با  ابر پشت شیشه  

 امخر هاه، ساقی،  ایجاد تناسب با  ب ار شیشه شرام ابر شیشه

 
 هاه ساقی،  ایجاد تناسب با   مست  

 رمر  با تناسب ایجاد   فاسد، تباه  خرام

 بهار  ایجاد تناسب با  ویران، م روبه

 

 ساقی، خرام  ایجاد تناسب با  پیاله شراب وری   

 هاه 

 شیشه  با ایجادتناسب      هر یک از صفاات بنرگ آیینه یا شیشه  
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نی و مپ ی چ ل کسخخخی داغ دهآتشخخخکخخ گ  

 

ماشخخخای به  مرا اسخخخت چکار الله و گ  ت  

(31 غنل همان،)  

 آتشکده حقیقی صفت = سوزان و گره بسیار

 س ت اندوه و غم  

 پررونال بسیار 

 حنهند بردگان یا چهارپایان کف  بر که ای نشانه یا مهر عامت، 

 

 حقیقی معنای در شکدهآت صفت شود گرفته نظر در «سوزان و گره»  معنای به داغ کلمه چنانچه

 حبود خواهد آن

شکده صفت صورت ایپ در رود کار به «پررونال» معنای در داغ کلمه اگر اما  مجازی معنای در آت

 حبود خواهد پرحرارت معشوع از استعاره آتشکده و است آن

 حگرفت تشبیهی اضافه میتوان را داغ آتشکده باشد «اندوه و غم»  معنای به داغ کلمه اگر اما

شینی دلی  به نین گلچینی لمهک شکده کلمه با همن شتپ معنی به آت  کار به میتواند آتش گ  بردا

 حرود

شبیه صورت ایپ درح میشود گرفته نظر در بوستان گ  حقیقی معنای به گلچینی کلمه  به آتش ت

 حاست متناسب بعد مصراع در الله و گ  کلمات با صورت ایپ در و داشت خواهیم بیت در را گ 

 ایهاه تبادر -2-1-2

ست که واژه« ایهاه تبادر» ست شک  یا همای از کاه، واژة دیگری را که با آن تقریباً همآن ا صدا

با کلمه یا کلماتی از کاه تناسب دارد  میشودای که به ذهپ متبادر کندح معموالً واژهبه ذهپ متبادر 

 (106،شمیسا، نگاهی تازه به بدیع، )

ستانی گاه شهر سیر  ساختار ایهاه نه تنها یک کلمه دارای چند ا ی ایهامهایی به کار میبرد که در 

سب میکندح بلکه عاوه بر ایپ  سله ای از کلمات ایجاد تنا سل ست که هر کداه از معانی آن با  معنی ا

 موارد کلمه ای نین در بیت به کار میبرد که آن کلمه ایهاه تبادر میسازدح

شدکیانتقاه فتنه از بی باکی مپ م  خوی حسخخخپ از عشخخخال میداند گناه خویش  

(24)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

 انتقاه، بی باکی، گناه    تناسب با  فساد و تباهی   

 عشال و حسپ  تناسب با عشال( مفتون و عاشال ) 
    

با  دارد و در معنای عشخخال تناسخخب گناه و باکیبی انتقاه، کلمات فسخخاد و تباهی با معنای در فتنه

 کلمات عشال و حسپ تناسب برقرار میکندح 

 داغ

 فتنه



 
 
 
 
 
 
 

 37/  زبانی اسیر شهرستانی )با تکیه بر فنون بدیعی( بر خاقیتها یمعانی  نقش تداعی

 اما کلمه حُسپ، کلمه حَسَپ را به ذهپ متبادر میکند که با کلمه خوی مرتبط استح

همچنیپ کاربرد کلمات فتنه، انتقاه، گناه، حسپ و عشال در کنار یکدیگر به صورت ضمنی داستان 

 یکندحکنینک بهراه گور در هفت پیکر را به ذهپ تداعی و یادآوری م

 ایهاه و تلمیا -2-1-3

سب ایهاه نوعی دیگر از تداعی کلمات از طریال تلفیال شود که  تلمیا با تنا سیر دیده می شعار ا در ا

شاعر کلمه ستان یا در ایپ حالت  ست و معنای دوه تداعیگر دا ای را ذکر میکند که دارای دو معنا ا

لمیا میشودح به ایپ ترتیب سلسله ای از حکایتی در ذهپ شاعر میشود و سبب تلفیال آرایه ایهاه و ت

اتصالها در میان مجموعه ای از کلمات به وهود می آید و همیپ کلمات تداعی گر داستان یا اسطوره 

 ای در ذهپ شاعر میشوند و تداعی را به اوج خود میرسانندح

 گردش چشخخخم تغخخافخخ  سخخخخاغر لبرین مخخا

 

 اشخخک گلگون اسخخت در راه طلب شخخبدین ما 

(80)همان، غنل   

 

 مث  گ  

 اشک، چشم  تناسب با سر   

 شیریپو  شبدین و ایجاد تلمیا به داستان خسر   تناسب با  ناه اسب شیریپ
 

ست که با کلمات راه  شیریپ ا سب  شک گلگون عاوه بر معنای ظاهری یادآور ناه ا در ایپ بیت ا

سرو را شیریپ به طلب خ شیریپ و رفتپ  سرو و  ستان خ شبدین دا تداعی میکند همچنیپ  طلب و 

عاوه بر ایپ ارتباطها در بیت، گردش چشخخم، گردش سخخاغر توسخخط سخخاقی را به ذهپ شخخاعر تداعی 

 میکندح 

 ملیا حشو و ایهاه -2-1-4

ما غمناک سخخخینه سخخخوز ز بد، چشخخخم دور  

 

ما خاک از سخخخپند یارم کند گ  مردن بعد   

(86 غنل همان،)  

 

 کخا   با تناسب گ  بر آوردن درخت 

 سپند   با تناسب  آتش گرفتپ

 

ح است شده دوه در مصراع سپند کلمه کننده تداعی بیت ابتدای در «دور بد چشم» معترضه همله

کلمه گ  کردن عاوه بر معنای ح اسخخت آورده پدید بیت در را تناسخخبات سخخایر مناسخخبت همیپ و

سپند بر اتش را تداعی میکند که معموال  سوختپ ا شم بد، ظاهری، معنای  برای دور کردن اررات چ

 گ  کردن

 گلگون
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سوزانندح عاوه شود م اطب ذهپ در سپند سوختپ یادآور «سوز» کلمه ایپ، بر می  «گُ » کلمهح می

 حمیکند برقرار معنایی ارتباط خاک کلمه با و میکند متبادر ذهپ به را «گِ »کلمه نین

 ایهاه با تناسب و تضاد -2-1-5

ایهاه به کار گرفته اسخخت تلفیال ایهاه تناسخخب و تضخخاد با یکی از خاقیتهایی که اسخخیر در آرایه 

یکدیگر اسخختح به ایپ ترتیب که او در بیتی کلمه ای می آورد که دارای دو معنی اسخخت که یکی از 

معانی با تعدادی ازکلماتی که در بیت هستند تناسب دارد و با تعدادی دیگر تضاد می آفریندح به ایپ 

 ی تلفیال آرایه ها سود میجویدحترتیب از تداعیهای کلمات برا

که گلگونی رخسخخخخار شخخخفال  شخخخهر تبرین 

 

جا   زردرویی کشخخخد از خجلت سخخخرخام آن

(2)همان، غنل  

 

 گلگونی، رخسار  تناسب با       

 

 زردرویی، خجالت  تضاد با      

 

 تبرین   تناسب با   ای در شهر تبرینناه ماله  

 

 النظیرمراعات -2-2

هت، کلمات و مفاهیم تی میکند کهداللت بر صخخخنع یاورند که از ههتی )مشخخخاب ی را در کاه ب

ست، مازمت و مجاورت( با یکدیگر سب  مجان شندمتنا شودح آنهاو همع  با سان کاه  ستا  موهب ا

 (ح 257فنون باغت و صناعات ادبی، همایی، ، )

د و رعایت ایپ نورآمعنوی مفاهیم و کلمات نوعی آهنگ در درون شخخخعر به وهود می تناسخخخبهای

مقدار  بسیار پراهمیت استح -اگر به طرزی باشد که خواننده متوهه تصنع هنرمند نشود – تناسبها

ستح سبهای معنوی ا ستفاده از تنا سبهاایپ  زیادی از هنر حافظ در طرز ا شعر را از درون  تنا اهنای 

،  شفیعی کدکنی،شعر فارسی، ادوار )ح و در استاکاه فره تیریر بسیار دارند میب شندبه هم پیوند 

وهود دارد، یکدیگر را در ذهپ احیاء  آنها( کلمات متناسخخب به دلی  ارتباط و نسخخبتی که میان 97

ست و درک و  میکنند شیاء و مفاهیم ا سب میان ا شف تنا و از آنجا که ذهپ خود همواره به دنبال ک

 والت دچار التذاذ هنری میشودحهنگاه مواههه با ایپ مق، میگیردصورت  آسانتربرایش  آنها حسّ

 ای از ایپ قبی  تناسبات مواهه هستیمحدر اشعار اسیر شهرستانی با طیف گسترده

 صخخخخخد زخخخخم هخخخگخخخرنخخخواز بخخخردیخخخم

 

 لخخعخخلخخش نخخمخخکخخیخخپ نخخواخخخت مخخا را 

(8)غنلیات اسیر شهرستانی، غنل   

آرایشی قدیم برای  یکی از هفت ماده

 سر  کردن گونه
 سرخام



 
 
 
 
 
 
 

 39/  زبانی اسیر شهرستانی )با تکیه بر فنون بدیعی( بر خاقیتها یمعانی  نقش تداعی

سب برقرار میکنند همچنیپ در ادم ف شباهت در رنگ با یکدیگر تنا سطه  سی لع  و هگر به وا ار

 غالبا هگر خون شده را به لع  تشبیه میکنندح

صورت که کنایه سب را برقرار میکنند به ایپ  معروف نمک  کلمات زخم و نمکیپ نوعی دیگر از تنا

آوردح همچنیپ کاربرد ترکیب زخم هگرنواز ترکیبی پارادوکسی بر زخم کسی پاشیدن را به ذهپ می

 استح

تاده هدا اف بت سخخخازی از مطرم  اهبی ما  

 

له  تار مرانا ند  ای هر ده پریشخخخخان میک  

(45)همان، غنل   

ساختهسازی کلمهمابت ست که هنء بر ستح ب ش دوه ایپ کلمه مرکب ای مرکب ا شاعر ا های 

پریشان نین عاوه بر معنای آشفته، ناه دستگاهی در  )ساز( با کلمات مطرم و تار تناسب داردح کلمه

ست و با کلمات  سیقی نین ه شودح کلمات هدا افتادن و ناله نین « ، مطرم، تار ساز»مو سب می متنا

 های نی باشدحمیتواند یادآور هدا افتادن نی از نیستان و ناله

 تداعی مبتنی بر تضاد -3

ضاد نین بیان کننده ص  ت ست که یکدیگر را در ذهپ احیاء میکنندح همانطور که  ا ضادی ا امور مت

 داعی میکندح ) لغتنامه فارسی، ده دا، ذی  تداعی معانی(سفیدی سیاهی را و پیری هوانی را ت

پور نامداریان تضخخاد، پارادوکس، حس آمینی را از مقوله تداعی مبتنی بر تضخخاد ماسخخوم میکندح 

 (9طهرانی رابت: ،  -)تداعی و فنون بدیعی، پورنامداریان

 پارادوکس -3-2

ست که دو رویِ ترکیب آن، به لااظ مف  صویری ا شاعر ) حکنندهوه، یکدیگر را نق  پارادوکس ت

شنایی»شفیعی کدکنی پارادوکس رایکی از انواع  (54 ، شفیعی کدکنی:ها، آینه زدایی هنری در آ

 (36 ، شفیعی کدکنی:موسیقی شعر، ) می داندح« زبان
خرت نیخخا چخخه آ یم چخخه د ت ف ل یگخخانخخه ا ب  

 

نه  خا ما در  خت  عده نیسخخخخت ر وهود و   

(74 )غنلیات اسیر شهرستانی: غنل  

یاس قدر بیقدری فنون اسخخخت از ق یاز   امت

 

یشخخختر دیخخدیم مخخابا هخخذره را از آسخخخمخخان   

(94)همان، غنل   

لذت حسخخخرت شخخخیریپ کاه دل از   میکنم 

 

ید رمری نیسخخخخت مرا  که ام  ایپ رمر بس 

(35)همان، غنل   

 به کار بردن پارادوکس در مفهوه سراسر بیت -3-2-1

 آیخخیخخنخخه شخخخخود دود چخخراغ نخخفخخس مخخا

 

بود سخخخخایخخه خخخار هوس مخخا خورشخخخیخخد   

(81)همان، غنل   
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ست و  سبب تیرگی ا ست دود  شفاف ا ست که دود آن مث  آیینه  شده ا شبیه  نفس به چراغی ت

 آیینه شدن دود ترکیبی پارادوکسی استح

ی آن خار، خورشید استح خورشید بودن سایه نین پارادوکس هوسها به خاری تشبیه شده که سایه

 میسازدح

چاک هار سخخخوختگی  یانی اسخخخت ب دلال عر  

 

ای از ماها که قصخخخب پوش کردهچه شخخخعله   

(79)همان، غنل   

 نتیجه:

شاعر ایپ  ستح زیرا  شته ا سبک هندی تیریر گذا شاعران  شعر  تداعی به طرز قاب  ماحظه ای در 

ضمون شی مجبور به کاربرد فراوان ازی و معنیسسبک برای م ستح به  صنایع لفظی و معنویترا ا

همواره در میان پدیده ها به دنبال کشف تناسبها و دریافت هماهنگیهای صوری  همیپ سب ذهپ او

و معنوی میان آنهاستح به ایپ ترتیب میتوانیم به سواالت مطرا شده در ابتدای مقاله به ایپ صورت 

ضمون سبک هندی به م شاعران  سایر  ستانی نین چون  شهر سیر  سخ دهیم که ا آفرینی پرداخته پا

ور همواره در حال کشخخف روابط هدید میان کلمات بوده اسخخت تداعی معانی و اسخخت به همیپ منظ

همنشینی کلمات ایپ شاعر  ها همه در شیوهمفاهیم، داستانها، ضرم المثلها، تناسبها، تضادها، تشابه

شعری او نقش قاب  ماحظه ست و به ایجاد خاقیتهایی در فنون و افنایش ظرفیتهای  ای ایفا کرده ا

انجامیده اسخختح از میان فنون بدیعی، تداعی بر صخخنعت ایهاه بیشخختریپ تیریر را داشخخته و  بدیعی او

سلوم معادله، تلمیا،  سپس ا شدح  سی  صنعت برر سیر در به کارگیری ایپ  سیاری از نوآوریهای ا ب

آرایی، حسپ تعلی  و پارادوکس صنایعی تات تبادر، تصدیر، ردالعجن الی الصدر، مراعات النظیر، واج

ها میتوان ریر تداعی معانی هسخختند که بیشخختریپ خاقیتهای زبانی اسخخیر را در کاربرد ایپ آرایهتی

 مشاهده کردح
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( دیوان غنلیات، تصایا غاماسیپ شریفی 1384اسیر شهرستانی، هال الدیپ بپ میرزا مومپ ) -1

 ولدانی، تهران: میراث مکتوم

 بیستم، ترهمه مهشید نونهالی، تهران: نشر نیلوفر ( نقد ادبی در قرن1378ایوتادیه، ژان ) -2

 ( روانشناسی یادگیری، چاپ دوه، تهران: بعثت1372پارسا، مامد ) -3

 ( زمینه روانشناسی )روانشناسی عمومی(، چاپ یازدهم، تهران: بعثت1374ححححححححححححححححححححححححح ) -4

 پ( گمشده لب دریا، چاپ دوه، تهران: س 1384پورنامداریان، تقی ) -5

 ( سفر در مه، تهران: نگاه1381ححححححححححححححححححححح) -6

 ( در سایه آفتام، چاپ سوه، تهران: س پ1388حححححححححححححححححححححح) -7

 ( مقاالت ادبی زبان شناختی، تهران: نیلوفر1370حال شناس، علی مامد ) -8



 
 
 
 
 
 
 

 41/  زبانی اسیر شهرستانی )با تکیه بر فنون بدیعی( بر خاقیتها یمعانی  نقش تداعی

 ( فرهنگ اصطاحات ادبی، چاپ دوه، تهران: مروارید1375داد، سیما ) -9

 ( لغتنامه فارسی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه ده دا1361بر ) ده دا، علی اک -10

 ( شاعر آینه ها، چاپ اول، تهران:آگاه1366شفیعی کدکنی، مامدرضا ) -11

 ( صور خیال در شعر فارسی، چاپ نهم، تهران: آگاه1383حححححححححححححححححححححححححححححححح) -12

 ار شعر فارسی، تهران: س پ( ادو1380ححححححححححححححححححححححححححححححح ) -13

 ( موسیقی شعر، تهران: آگه1385ححححححححححححححححححححححححححححححح) -14

( المعجم فی معاییر اشعار العجم، به تصایا مامد بپ عبدالوهام 1388شمس قیس رازی، مامد ) -15

 قنوینی و تصایا مجدد مدرس رضوی و تصایا مجدد سیروس شمیسا، تهران: علمح

 نگاهی تازه به بدیع، چاپ دوازدهم، تهران: فردوس (1379شمیسا، سیروس ) -16

 ( زیور س پ در بدیع فارسی، یند: انتشارات دانشگاهح 1379صادقیان، مامدعلی ) -17

 ( فرهنگ ادبیات و نقد، ترهمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان1380کادن، هی ای ) -18

 ( بدیع، تهران: مرکنح 1381الدیپ )کنازی، میرهال -19

 ( بیگانه مث  معنی، تهران: میتراح 1374) مامدی، مامدحسیپ -20

 مشهد: دانشگاه فردوسی ،آوایی فارسیفرهنگ ناه (1375)کامیار، تقیوحیدیان -21

، تهران: 2( دانشنامه زبان و ادم فارسی، به سرپرستی اسماعی  سعادت، ج1386اهلل )هادی، روا -22

 فرهنگستان زبان و ادم فارسیح 

 اغت و صناعات ادبی، چاپ بیست و یکم، تهران: هما( فنون ب1382همایی، هال الدیپ ) -23

( روندهای بنیادیپ در دانش زبان، ترهمه کورش صفوی، چاپ دوه، تهران: 1385یاکوبسپ، رومپ ) -24

 هرمس

25- Habib, M.A.R (2008) History of literary criticism and Theory (from plato to 
the present), Blackwell Publishing. 

 مجات

، مجله فنون ادبی دانشگاه «تداعی و فنون بدیعی( »1388رنامداریان، تقی، طهرانی رابت، ناهید )پو -26

 12-1پایین، صفاات  1اصفهان، سال اول، شماره 

 
 

 

 


