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 چکیده

 تلمیحات مفهوم و معنا با آشنایی به دارد، تلمیحی ایۀمبن كه سخنی ظرفیتهای درست درک

. است وابسته سو دیگر از آنها از گیریبهره  هایشیوه  و تلمیحات ساخت شناخت و سو یک از

تلمیحات و ساختار  فرهنگی و معنایی فکری، توسعۀ و بخشیعمق  شگردهای و ها گونه بررسی

 مقاله این در. دارد ضرورت و اهمیت ادبی، التذاذ ایجاد و نوغزلها بهتر درک و شناخت در آنها

 توصیفی، -تحلیلی روش به «است؟ چگونه نو غزل در تلمیح ساخت» كه پرسش این به پاسخ برای

 منوچهر بهبهانی، سیمین نوغزلهای عمودیِ محور در تلمیح گسترش هایگونه  و ساخت

 بررسی پورامین  قیصر و منزوی حسین بهمنی، محمدعلی كدكنی، شفیعی محمدرضا نیستانی،

    به و دارد متنوعی ساختار نو، غزل در رفته بکار تلمیحاتِ كه میدهد نشان نتایج. است شده

 ایمناظره  تلمیح ساختاری، تلمیح مُلَمَّح، موازی، تلمیحات چون مختلفی هایشیوه  و ها گونه

. سابقه استبی  یا سابقهها، كم  گونه این از برخی كه است گرجلوه ... و تلمیحی مناظرة یا

 بخشیده تلمیحات به متنوعتری ساخت بحث، مورد شاعران دیگر با قیاس در بهبهانی، سیمین

 .است توجه خور در منزوی خالقیتهای سیمین، از پس است؛

 شعر. عمودی ساخت تلمیح، غزل نو، محور: کلمات کلیدی
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 مقدمه-1
 به پرداختن و نگرش و زبان حوزة در غزل،. است امروز شعر قالبهای مطرحترین از غزل،

 نو غزل. است شده اساسی تحول و تغییر دچار جدید و متفاوت هایدغدغه و فضاها

 حد تا اندیشگی، مبانی و زبانی شگردهای نظر از» است كه غزل از ایگونه( نوكالسیک)

 غزل)« .است كرده حفظ را خود سـنتی قالب حال، عین در و شده نزدیک نو شعر به بسیار،

 مبتکر غزلپردازان (97 ص :دیگران و آن، دلبری در سبک ایدئولوژیک هایالیه و نوكالسیک

 به و كنند تهی كهن هایشیوه و مفاهیم، عناصر از را غزل قالب كه برآنند معاصر اثرگذار و

 زبانی با عینی و ذهنیشان را تجارب و زبان بپردازند نهانی هایالیه در كاوش و نوجویی

ذهن شاعر، بویژه در ساختمان . ارائه كنند نمادین و حماسی گاه و محاوره به نزدیک

های روایی و بلند، دو گونه فعالیت هنری میکند؛ در یک سو، درگیر محور افقی خیال سروده

آفریند؛ ها، عبارات و جمالت، محور افقی شعر را میتركیبها، است و با كنار هم نشاندن واژه

طرح كلی و مجموعه اجزای سازندة شعر است كه چگونه با یکدیگر تركیب »از دیگر سوی، 

یافته و ساختمان كلی و شکل عمومی شعر را به وجود آورده است و در این حوزه، خیال 

های مختلف ممکن است یاری بگیرد مینهها و یادها و تأثرات خود در زشاعر از مجموع تجربه

« تا شکل اصلی و طرح كلی شعر كه ما آن را محور عمودی شعر میخوانیم، به وجود آید؛

آفرینش و قدرت خیال شاعر »( بنابراین 169كدكنی: ص ، شفیعیفارسی شعر در خیال صور)

و تصویرهای در این جهت، دارای همان اهمیتی است كه در محور دیگر، یعنی محور افقی 

( نکتۀ دیگر توجه توأمان شاعر به وحدت 169)همان: ص « كوچک بیان، یعنی تک تک ابیات.

باید علیرغم پراكندگی ظاهر، وحدتی »و انسجام ظاهری و باطنی شعر است. شعر منسجم، 

باطنی و ساختاری واحد و همخوان و هماهنگ داشته باشد؛ به طوری كه هر معنی و تصویر 

 در سفر«. )ز اجزا مکمل یکدیگر در پدید آوردن كلیتی واحد و به كمال گرددو هر جزئی ا

 (464، پورنامداریان: ص مه
از نمودهای هنجارگریزی معنایی است. تلمیح كه در بدیع معنوی  (allusionتلمیح )

به تقدیم الم بر میم )از لمح( در لغت به معنی دیدن و نظر كردن و آشکار »مطرح است، 

ساختن و اشاره كردن است و در اصطالح علم بدیع، اشاره به قصه یا شعر یا مثل سایر است؛ 

تمام داستان یا شعر یا مثل سایر  -آیداشاره برمی چندانکه از معنای–به شرطی كه آن اشاره 

( تلمیح، موجب ایجاز و زیبایی سخن 5تلمیحات، شمیسا: ص  )فرهنگ« را در بر نگیرد.

به  آورد.انگیزی و اثرگذاری به ارمغان میمیشود و برای آن، غنای معنوی و عاطفی، خیال
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دیشه شاعر یا نویسنده با استفاده ای است برای تقویت احساس یا انتلمیح وسیله»تعبیری، 

 ( 76پرین: ص شعر،  دربارة«. )ای دیگراز احساس یا اندیشه مطرح شده در اثر یا واقعه
 چه اگر. میشود بررسی عرصه این سرآمدان نوغزلهای در ساخت تلمیح مقاله، این در

 برای برمیدارند، و برداشته گام نوغزلسرایی عرصه در شماریبی جوانان و پیشکسوت شاعران

 سرشناسترین، نوغزلپردازان، تمام میان از هستیم ناگزیر موشکافانه، و و بررسی دقیق تحلیل

 كه ادبی، منتقدان تمام تقریباً. كنیم انتخاب را سرایندگان سازترینجریان و تأثیرگذارترین

 محمدرضا نیستانی، منوچهر بهبهانی، سیمین همچون كسانی اند،پرداخته نو غزل بحث به

 برتر نوغزلسرایان از را پورامین قیصر و منزوی حسین بهمنی، محمدعلی كدكنی، شفیعی

 و اندبوده تأثیرگذار نوغزلپردازی جریان تثبیت و تکوین در اند. این نوغزلسرایان،دانسته

 . است موشکافانه بررسی درخور آثارشان
 درخور بیابد:این پژوهش، بر آن است كه برای سؤاالت زیر، پاسخ 

 كدكنی، شفیعی محمدرضا نیستانی، منوچهر بهبهانی، ( ساخت تلمیح در نوغزلهای سیمین1

 ؟پور چگونه استامین قیصر و منزوی حسین بهمنی، محمدعلی

بخشی به ساختمان پردازی نوغزلپردازان، در استحکامها، شگردها و نوآوریهای تلمیحشیوه (2

 كدامند؟شعر و محور عمودی آن، 

 اهداف و ضرورت تحقیق -2

 معنایی فکری، توسعۀ و گذاری اثر بخشی،شاعرانه برای عمق شگردهای و هاشیوه بررسی

شعر و به تبع ظرفیتهای معنایی و ظرافتهای ساختاری  بهتر درک و شناخت فرهنگی، در و

تلمیح از جملۀ این های به كارگیری ها و شیوهآن، التذاذ هنری تأثیری آشکار دارد. گونه

 نوغزل در خیال عمودی محور در آن هایگونه و تلمیح ساخت ؛ در این مقاله،شگردهاست

نوآوری  از آگاهی با نویسندگان و شود. شاعران روشنتر نو غزل بررسی میشود تا زوایایی از

 .بیافرینند مؤثرتری و زیباتر آثار میتوانند نوغزلسرایان در ساخت تلمیح،

 تحقیقروش  -3
 بهبهانی، سیمین هایساخت تلمیحات به كار رفته در نوغزل كه برآنیم مقاله این در

 قیصر و منزوی حسین بهمنی، محمدعلی كدكنی، شفیعی محمدرضا نیستانی، منوچهر

های مختلف كنیم؛ بنابراین، به ساخت بررسی متن توصیف و تحلیل روش را به پورامین

 ایم.گیریِ نوغزلپردازان از این صنعت بدیعی پرداختههای بهرهگونهتلمیح و نیز شگردها و 

 پیشینۀ تحقیق -4
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ای دربارة تلمیح آمده است. )فرهنگ مباحث ارزنده« فرهنگ تلمیحات»در مقدمۀ كتاب 

عناصر تلمیح»وار از ( محمدحسین محمدی به طور گذرا و اشاره59-5تلمیحات، شمیسا: ص 

به كاربرد عناصر دستوری )اسم، فعل، قید، صفت و...( در تلمیح پرداخته سخن گفته؛ امّا « ساز

( كه كامالً متفاوت با مبحث ماست؛ 15معاصر، محمدی: ص  شعر تلمیحات است )فرهنگ

 حوزه پنج بهبهانی، در سیمین و منزوی حسین غزلهای در تلمیح ای انواعدر مقاله نیز

 در تلمیح شده )انواع بندیدسته( تاریخی و اساطیری دینی، قرآنی، مركزی، تلمیحات)

( ؛ ولی به 139-123زاده: ص بهبهانی، مدرسی و كاظم سیمین و منزوی حسین غزلهای

ای نشده است. علی نوری و احمد كنجوری نیز به شگردهای حسین ساخت تلمیح هیچ اشاره

 شکنی درند )شالودهازدایی از تلمیحات و یا مفهوم افزایی بدانها پرداختهمنزوی در مفهوم

(؛ دیگران 220-203 منزوی، نوری و كنجوری: ص حسین غزلیات در رفته كار به تلمیحات

تا كنون دربارة  اند؛ با وجود این،نیز دربارة تلمیح و غزل نو مطالب و اشارتی پراكنده داشته

 بهبهانی، سیمین غزلهای نو در خیال عمودی محور در آن هایگونه و جایگاه و تلمیح ساخت

 قیصر و منزوی حسین بهمنی، محمدعلی كدكنی، شفیعی محمدرضا نیستانی، منوچهر

 پژوهشی مستقل و مفصل انجام نشده است. پورامین

 ساخت تلمیح در غزل نو -5
 به دارد، تلمیحی مایۀبن كه سخنی ساختاری ظرافتهای و معنایی ظرفیتهای درست درک

 هایشیوه و تلمیحات ساخت شناخت و سو یک از تلمیحات مفهوم و معنا با آشنایی

  .است وابسته سو دیگر از آنها از گیریبهره
در غزل نو، ساخت تلمیحات، متنوع و در خور تأمل است. برخی مکاتب ادبی همچون 

آغازگر كار منتقد ادبی باید شکل و سیستم »فرمالیستهای متأخر و ساختارگرایان برآنند كه 

( تلمیح، نیز 189، احمدی: ص متن تا تصویری هاینشانه از)« اشد.ساختاری اثر ادبی ب

 هاسازههم تلمیح، هر ساختار و اجزایی دارد. درهمچون هر اثر هنری و هر روایتی، 

(syntagmatic chain )ساخت تلمیح را به  آنها نشینیهم كه هست اجزایی و خشتها یا

جزءها عناصری هستند كه بر روی هم »( 42 ص :تلمیحات، شمیسا فرهنگ)آورد. وجود می

های یک دستگاه تلمیحی را ایجاد میکنند؛ ولی هر كدام از آنها به طور مجزا فقط اشاره

( 12معاصر، محمدی: ص  شعر تلمیحات )فرهنگ« آیند.كوچک تلمیحی به حساب می

وه و ساختگرایی یک شی»بررسی اجزا و واحدها در ارتباط با كل، شیوة ساختگرایان است. 

« روش است و سخن آن، این است كه هر جزء یا پدیده در ارتباط با یک كل بررسی شود.
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ساختار گرایی مطالعۀ روابط »( به طور كلی میتوان گفت كه 177ادبی، شمیسا: ص  )نقد

( تلمیح، بویژه تلمیح 293ادبی، گورین و دیگران: ص  نقد رویکردهای )راهنمای« است.

کیل شده است كه در كنار هم و در تعامل با یکدیگر و با كل، داستانی داستانی، از اجزایی تش

چون كنار یکدیگر قرار گیرند، »آورد. اجزای تلمیح كه با هم تناسب دارند، را فرایاد می

 :شمیساتلمیحات،  فرهنگ)«. عنا و مفهوم داستان استدهند كه همان مای میتشکیل زنجیره

 ( 42 ص
محوری و استقالل ابیات، به سمت انسجام محور عمودی نو، از بیتغزل نو به تبعیت از شعر 

حركت كرده است؛ بنابراین، در غزل نو، گاه معنا در یک بیت به پایان نمیرسد و ابیات، آفاقی 

جدا ندارند؛ بلکه زنجیروار در پیشبرد معنا جلوه میکنند. این ویژگی سبب میشود كه 

 نه تنها در یک بیت بلکه در سراسر شعر نمود یابد. های معنایی النظیرها و شبکهمراعات
از »بینی نیست و با آنکه برخی برآنند كه وحدت ساختمان باطنی شعر، امری قابل پیش

هایی را نشان داد كه با رعایت آن بتوان وحدت ساختمان باطنی ها و راهپیش نمیتوان شیوه

گیری از تلمیح ( شگردهای بهره464مه، پورنامداریان: ص  در )سفر« شعر را تحقق بخشید،

از جمله مواردی است كه میتوان آنها را به عنوان  -كه در ادامه به آنها میپردازیم-در نوغزلها 

 هایی معرفی كرد كه وحدت ساختمان باطنی شعر را شکل میدهد.شیوه

 ساخت تلمیح در نوغزلهای سیمین بهبهانی -6

در محورهمنشینی و عرضی قابل تأمل است و  بهبهانی، هم سیمین نوغزلهای تلمیح در

 محور افقی خیال به كار در این غزلها در كه هم در محور جانشینی و طولی. تلمیحاتی

 :بیت در نمونه برای. اندسازههم یا جزء هفت و حدأكثر دو دارای حدأقل اند،رفته

  باشم دیوجان دختر تا كافیست من برای خمره یک

 باشم              آن اینکه نیستم من: میگویم راسـت تو به امّا

                      (1007 ص :اشعار، بهبهانی مجموعه)
 . آفرینندتلمیح جزء دو دیوجان و خمره

اگر در یک یا دو بیت انعکاس یابند، در بیشتر موارد  شعر سیمین، در های تلمیحسازههم

 :در نوسان هستند جزء 7 تا ،3 از

 كفایت دیگر كهـــن رســم این كرد            تکـــرار روا گــندم كفی حــرمان این آدم با

 (960 ص :همان)

      سیبــش ســـوی     امدهنبر دســـتی              فریبش و است  مـن با  نه     شیطـــان
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  گــــناهم ز     بـــری و     عـــــریانم نهـــــادم            فــرشــــته     نمــاحــــوا

 (802 ص :همان)

نشینی است. ارتباط حاصل از همنشینی گیری معنای تلمیح متکی به محور همشکل

های مبتنی بر تناسب جای میدهد. چنانکه دامنۀ تلمیح را در كنار آرایه ساز،تلمیح عناصر

و اجزا و تلمیح از محور افقی بگذرد و وارد محور عمودی شود، ساخت تلمیح نیز متنوعتر 

 های آن بیشتر خواهد شد. سازههم

 اضافۀ) واژگانی تركیب از دارند و در پیوستاری، متنوعی ساخت سیمین شعر تلمیحات

 در خیال عمودی محور سراسر در شده منتشر و گسترده تلمیح تا( اساطیری و تلمیحی

در  گاه و بیت دودر  گاه بیت،تک یا مصراع یک در تلمیح، در این غزلها، یک. است نوسان

ای در مواردی نیز، بهبهانی در محور عمودی خیال، به گونه میشود. ارائه بیت یا بیشتر سه

 های به كارگیری تلمیح در محورسابقه از تلمیح بهره میگیرد. مهمترین گونهسابقه یا كمبی

، «موازی تلمیحات»عمودی نو غزلهای سیمین بهبهانی را بر اساس ساختار و كاركردشان، به 

ایم؛ بندی كردهدسته« ای یا مناظرة تلمیحیتلمیح مناظره»و « تلمیح ساختاری»، «مُلَمَّح»

 كه در اینجا به آنها میپردازیم.

 تلمیحات موازی -1-6

منظور از تلمیحات موازی، تلمیحات متعددی است كه هر كدام در دو بیت یا بیش از دو 

م تلمیحات، یکسان است. در این گونه موارد معمواًل اند و تعداد ابیات تمابیت ارائه شده

میتوان جای تلمیحات را عوض كرد. نیز حذف هر كدام از تلمیحات تغییر چندانی در 

 ساختمان سروده ایجاد نمیکند.

از غزلهایی است كه ساختاری نوآیین دارد. سراسر غزل خطاب به كوه « ای كوه»غزل 

تلمیحی  -برخی ابیاتش موقوف المعانی نیز هستند كه-است. در هر دو بیت از این غزل 

جداگانه ارائه شده است. هر تلمیح، ضمن حفظ استقالل خویش، در محور طولی نیز با دیگر 

ای هم در پایان گونهبیت نتیجهتلمیحات همخوان است و فضای عاطفی یکسانی دارد. تک

 ی غزل كامل میکند:غزل گنجانده  شده است كه این وحدت كلی را در ساختار طول

ـادستان هچیرزان هسـت                  ضحاک آیا به یادت  بندای كوه ای   ؟چرمین علم در دست الکچ

 ؟بسـت دیوبندتی در پادافره            خلقی به گردن فـراز بهخوارِ تازی كاو را كو آن جــوان

ـینا طورای  كوهای   ات برجست؟برقی زد و تندر آسا از سینه شب                  آن  عشق كه دیدی س

 زرقِ دروغــین خـدایی با غرق درپیوستبگسیخت                   ن میااز  نیلیی عصاعصیان بر شد به 
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]...[ 
ـتر ای  كوهای   االمیـن پیوست                           گفتن             در امــن تو با پیمبر روح« بخوان»وقت كهنه دف

ـر و ستم بود هر بت كهاو بنهاد             تندیس  كهخوان  دم به دم بود هربخشایشی                                                          او بشکست قـه

]...[ 
 هستن خاک ظلمش به فرما ست و در ظلمتهزندآن تازی             كهضحاک شاید  بندای كوه، ای 

 ( 959-958بهبهانی: ص اشعار،  مجموعه)

این ساختار، با تمام نوآیینی، نتوانسته است از ساختارهای ادبیات كالسیک كه بیشتر بر 

گونه ساختار آن است كه میتوان محور افقی خیال تکیه دارند، چندان فاصله بگیرد. ایراد این

رتی كه ساختار هر یک از این تلمیحات موازی را به دلخواه كاست و یا بدانها افزود؛ در صو

 سروده بایستی چنان منسجم باشد كه با هر گونه تغییر و هر كاستن و افزودنی خلل یابد.  

 مُلَمَّح -2-6
كه از آغاز تا پایان )و یا غالب ابیات( آن »هایی است منظور از مُلَمَّح )تمام تلمیح(، سروده

در هر بیت »ی است كه ( به عبارتی اشعار26شمیسا: ص تلمیحات،  فرهنگ)« تلمیح باشد.

( اوج شعر فارسی 433، شریفی: ص فارسی ادبیات فرهنگ)« اند.آن تلمیحی را التزام كرده

( 26شمیسا: ص تلمیحات،  فرهنگاند. )از نظر تلمیح را ملمّح )اشعار تمام تلمیح( دانسته

از ابیات  هایی به كار میرود كه هر بیت، به یک تلمیح مجزااین تعریف معموالً برای سروده

پس و پیش بپردازد. در اینجا این عنوان را برای غزلهایی به كار میبریم كه تلمیحات متعددی 

در تمام ابیات به كار رفته باشد؛ اما بر خالف تلمیحات موازی، مساوی بودن تعداد ابیات 

 مالک نیست.  
 با مطلع:« ها را تیره كنآیینه»در غزل مُلَمَّح 

 نهـایت                   هایت            تصــــویر بــــازی میــرود تا بیازل آییــــنه آمـــد مــــوازی در

 (961-960بهبهانی: ص اشعار،  مجموعه)

های موازی، مکرر میداند. در شاعر، اتفاقات جهان را از ازل تا به ابد، همچون تصاویر آیینه

آیات »، «نی نامۀ موالنا»، «هابیل و قابیلكینۀ »آینۀ این غزل، تلمیحات و اشاراتی همچون 

 خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظَامَ فَکَسَوْنَا عِظَامًا الْمُضْغَۀَ  فَخَلَقْنَاقرآن درباره خلقت آدمی بویژه ...

رباعی خیام: جامی است كه عقل آفرین « »(14اْلخَالِقِینَ )مومنون/  أَحْسَنُ اللَّهُ فََتبَارَکَ جآخَرَ

رانده شدن »، «سرودة مرغ آمین نیما»، «الشعرای بهارقصیدة جغد جنگ ملک»، «میزندش...

مزد بود و منت هر خدمتی كه كردم/ بیت حافظ: بی« »آدم از بهشت به خاطر خوردن گندم
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نندة غزل را با خود به و... جلوه میکند. سراینده، خوا« عنایتیارب مباد كس را مخدوم بی

های دور و نزدیک میبرد و در این گشت و واگشتها و سفرهای ذهنی به زمانهای دور پیشینه

آلودی را مینمایاند تا خواننده متقاعد شود كه تاریخ چیزی جز و نزدیک، تصاویر مکرر یأس

 تکرار كینه نیست:

 رار این رســـم كهـــن دیگر كفایتآدم این حــرمـان كفی گـندم روا كرد            تکــ با

 ها را تیـــره كـــن اینت عـنایتمزد و منت خدمتی كردیم و زین پس            آییــنهبی

 (961-960بهبهانی: ص اشعار،  مجموعه)

 تلمیح ساختاری  -3-6
هزارة »اصطالح تلمیح ساختاری از غالمحسین یوسفی است. ایشان در شرح و نقد سرودة 

ای كه سروده[ احساس و تجربه این در»]از شفیعی كدكنی گفته است: « آهوی كوهیدوم 

حاصل گذر به قلمرو تاریخ در پهنۀ زمان و مکان است، صورت و قالبی پدید آورده هماهنگ 

ها و تضمین سخنان و با همان تجربه. حتی تلمیحات و اشارات ضمنی شاعر به گذشته

غنی كرده است، گاه نوعی تلمیح ساختاری است؛ یعنی اثر تعبیرات پیشینیان كه شعر او را 

قدیمی تا حدّی رنگ و فرم خود را به شعر بخشیده، یا شعر حالتی دارد كه میتواند آن اشارات 

 (784، یوسفی: ص روشن چشمۀ)«. لطیف را در بافتی نو در خود جای دهد
د با غزل مُلَمَّح در آن است اناز تفاوتهای غزلهایی كه بر اساس تلمیح ساختاری شکل گرفته

كه در غزل ملمّح، در محور عمودی سخن، با تلمیحات متعدد و متنوعی مواجهیم؛ اما در 

پرداخته میشود. در چنین نوغزلهایی، همچون شعر  تلمیح ساختاری به جوانب تلمیحی یگانه

 است.   نو و سپید، محور عمودی شعر محکم و منسجم
 كیف األبل إلى ینظرون غاشیه )أفال سوره 17از آیۀ  «ه كنو نگا»كل ساختار نوغزل 

چیزی نخستین شد؟( الهام و تأثیر گرفته است. آفریده چگونه كه شتر به نمینگرند خلقت: آیا

، همین آیه است. از همین آیه، تصویر مركزی سروده شکل میبندد نقشدر ذهن شاعر  كه

الشعاع قرار میدهد میگیرد. سبک و سیاق زبانی این آیه و دیگر آیات مشابه، زبان شعر را تحت

گرایی شود سروده انداموار و ساختمند جلوه كند. كهنو گرانیگاه بودن آیه، سبب می

كه یادآور كتب مقدس است، پرداختن به « اوو»)آركائیسم( زبان، آغاز عبارات و ابیات با 

 و»كه با نیم مصراع –مسائل جامعه و انطباق آن با تلمیحات دینی، ساختار دَوَرانی سروده 

و... نشان از توانمندی  -آغاز میشود و با همان نیز انجام میپذیرد« آری شتر به كن نگاه

الم متناسب با معنا دارد. سراینده در كشف سوژه و نیز توانایی در ساخت و پرداخت ك
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سراینده، ابتدا به صبر و طاقت شتر در شرایط بحرانی میپردازد؛ سپس استادانه به قیاس حال 

آورد و در نهایت با ، روی می«انسان در برابر سرنوشت و جبر زمانه»و « شتر در برابر صحرا»

 توزی شتر شعر را به پایان میرساند:توصیف كینه

        باری شد، ساخــته چگـونه كه آری رشــت به كن نگاه و

 پنداری حوصله و سراب ز سرشتندش كه و گل ز آب نه

 آمد               فـریب دیده چگـــونه كه میــدانی همه را سراب و

 آریمی حوصـــله چگـــونه نمیداند كه هیــچ سراب و

          نمکـزاران به شن، به عطش، به آریمی حوصله چگونه و

 بیــزاری ســـرِ از نگــاهی به دیدن را گسـتره حضورِ و

 دارد        نشان شــوره شــیار ز اینجا نگاه كه كـــن نگـاه و

 جاری شود هاتگونه به كهاز اشکی  پس خشک خطوطِ چو

 آگــاهی             مایۀ آنچه هر ز كردت تهـی كه بین اشک به و

 بینباری هیچ كـــدام ز باید را شـــده تهـــی این تو و

 را       عَطشـــان ُاشــترِ هََیمانِمیبینی  شده تهی این در و

 گرانباری به نرود سبک صبــرش با برآمده جـــنون كه

 دندانها     خشــونت صف به شد رخشان نیشۀ دو جنون و

 كاری شـود زخـــم زكینه كه آید بار به كینه ز صبر كه

 دندان                با ســاربان زده رگ توزیكیــن به كه كن نگاه و

                 آری                            شتر، به كن نگاه آمد و تنگ حــوصــله ز ســراب

 (  970-969 ص :بهبهانیاشعار،  مجموعه)

دارد.  فضاهای معنایی چنین غزلهایی، با عوالم مرسوم و معمول غزل سنتی تفاوت آشکار

از آیات قرآنی الهام گرفته « اشارتی و گذاری»های دفتر سیمین، در این سروده و دیگر سروده

تر است. اثرپذیری سیمین از كالم وحی، نه از گونۀ اخذ و اقتباس، بلکه  ژرفتر و گسترده

ه الشعاع قرار دادساختمان شعر را تحت ،«و نگاه كن»جا كه گاه در غزلی مثل است؛ تا بدان

رویکرد ذهنی شاعر از جزء به كل  -مانند بسیاری از غزلهای سیمین-است. در این غزل 

است؛ این رویکرد نتیجۀ تأثیر شگفت و شگرف تلمیح بر ذهن، زبان، تصاویر و... است. در 

بسیاری از نوغزلهای سیمین، پس از پرداختن به ابعاد یک تصویر، بویژه تصاویر مبتنی بر 

اندازهای كلی همچون امری جزئی و منفرد است، به توصیف امور و چشم تلمیح كه معموالً
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موضوعات اجتماعی روی آورده میشود. كشف ارتباط بین امر جزئیِ ملموس و فضاهای 

معنایی تازه و بیان استادانه و متناسب و نیز كاربست شگردهای نوقدمایی سبب میشود كه 

رای نوآوری و گریز از تقلید و اقتباس خام از خواننده طعم بهت را بچشد و متوجه شود كه ب

آثار سایر فرهنگها، میتوان از امکانات روایی و دیگر ظرفیتهای نهفته در فرهنگ خودی بهره 

سخن گرفت و آثاری درخور آفرید. مجموعۀ این عوامل سبب میشود كه با رضا براهنی هم

گفتن چنین غزلی را ندارد.  كسی در زبان فارسی و شعر معاصر قدرت»شویم و بگوییم كه 

این غزل اگرچه غزل است، به نام خود سیمین به ثبت میرسد. و نه به دنبالِ كل غزل 

 (320، دهباشی: ص شعر دامنی با زنی)«. فارسی

 ای یا مناظرة تلمیحیتلمیح مناظره -4-6
)اسفند را زمانی سروده است كه زلزلۀ اردبیل « برخیز! شد سحر تختی»بهبهانی، غزل 

به یاد جهان پهلوان  -دلبستۀ تلمیح است-( حادث شد. این رخداد ذهن سیمین را كه 1375

تختی میاندازد؛ زیرا تختی در زلزلۀ بویین زهرا خدمات بشردوستانۀ درخوری كرد. در زمان 

سرایش این غزل، حدود سی سال از درگذشت غالمرضا تختی گذشته است. )چرا كه مرگ 

اتفاق افتاده است.( شاعر از تختی یاری میجوید؛ امّا او اظهار ناتوانی  1346دی  17تختی در 

 میکند. شاعر در نهایت به دنبال تختی دیگری میرود:

ـیز، شد سحر تختی» ن این باز خد،میچر فلک این باززد                    بر سر كران از صبح برخ  میلرزد زمـی

 زد در بر غم انگشت دستم، خوابگاهت كردم            بر طــی تو گور تا راهی، رؤیا سکر در

 زد سر غمگین شیدخور آنک شد سحر وقت            كن كارستان به راهی را مردم این و برخیز

 «میارزد اگر چیزی چادر و گلیم و فـرشكن                   پی در كاروان یک ردیهمد از و اشک از

 در جای مغـزم اینک ماری سیه چنبر زد            ستا سنگینسنگم بسی  له؟!سا سی خفتۀ من»

 آن روز؟ آری آری            روزی كه ِمهـرت ُمهری بر صفحۀ باور زد   »-« یـادم داری؟ بهآیا 

 كاروان همکـــاری            مـــرغ دعـــا از لبهــا تا آسـمانها پر زد یکمیرفتی و دنبالت 

 «...     زن آتش بیزاری در طوق و انگشتر زد             شدهمیان  درده از یاری جوین مرددستان 

                                                                                                                                                                                  (1035-1034 ص :همان)
ها شده است. شاعر برای گیری ساختار، مضمونها و درونمایهدر این غزل، تلمیح سبب شکل

وگو )دیالوگ( بهره گرفته تنوع بخشی به تلمیح و جذاب كردن آن، از عنصر داستانی گفت

 است و با عنصر تلمیحی )تختی( به گفتمان پرداخته است.
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 لهای نیستانیساخت تلمیح در نوغز -7
ساخت تلمیح در نوغزلهای نیستانی، فاقد تنوع و ابتکارات شاعرانه است. تلمیحات، در 

اند و در محور افقی خیال ، به عرصۀ نوغزل وارد شدهایبیشتر موارد، با رویکرد مکرر و كلیشه

 در نوسان است: سازههم 5تا  2سازندة دستگاه تلمیح از  تعداد اجزای متوقف میمانند.
 مصــلوبزرد دگـر باره میشود  مســیحچو مــاهتاب برآید زپشـــت خـــرمنها             

 (354ص  :نیستانیاشعار،  مجموعه)

 بشکسـتكمان  كف به موسی معجزی عصاتان بدمید            دیگـر به ره كه هـــزار افعــی

 (339)همان: ص 

آیی دو داستان مخاطب قرار دادن شخصیت داستانها و با همگو و گیری از شگرد گفتبهره

 ساخت كرده است. در كنار نقد شخصیت، بیت زیر را خوش

 كــار عشــق طعـنه به تهمینه میزنی درگــردآفــرید من به شهـــادت بگویمت:            

 (382)همان: ص 

ه القاگر معناست، از های فراوان كفعل و سکتهكارگیری ساخت جمالت معترضۀ بیبه

 شکلی او، تلمیحات از ایپاره های نیستانی است. این ویژگی سبکی، بهمختصات سروده

 :.میدهد نوآیین

 در غـربت              كهچه گلگشتی؟ كه هر نرگس چو بیماری 

 ها «مـریم»رم ــاشــک گ -مســیح پاک–شــبنم  پی                                                                 

 (286 ص :همان)

 مــاهی بزرگ ســـیاه همیشگییونـس هاللی من میخورد تو را            شــب،  1بـــاری

 (341)همان: ص 

  ای ســـیبهای سـرخ در معبرخـــدا را! دخــــتران 

 ها«آدم»و شیطان هست و  2در این دوزخ شما هستی

 (287)همان: ص 

 شعر در زداییآشنایی از ایگونه كه میشود نامیده «بالغی بدل»موارد مشخص شده، 

 و گویی اندآورده بدل صورت تشبیه، به ادات حذف با را نو... تشبیه شعر در». است معاصر

 (111 ص :، شمیسابدیع به تازه نگاهی) «.اندكرده دوباره تعریف را امری سازی تصویر جهت

                                                             
 در اصل متن این گونه است -1
 ]هستید[ -2
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 کدکنیساخت تلمیح در نوغزلهای شفیعی  -8
تلمیحات در نوغزلهای شفیعی كدكنی، بیشتر در سطح بیت متوقف میمانند. ارتباط عناصر 

 و اجزاء تلمیح همان ارتباط مألوف و مکرر است:
 جـایی نرسیدیم بهجنون رهبر ما شو كه در این راه            رفــتیم و ســرانجـام  خضرای 

 (           79، شفیعی كدكنی: ص صداها برای ایآیینه)

 ها و اجزا، ساختی منسجم آفریده است:سازهدر اكثر تلمیحات، فراوان بودن هم

 مباش گوساران كوه طرف به شیرینی نقش            یزندم سر برچو  حسرتاز  فرهادرا تیشه 

 (74)همان: ص 

تر مینمود. در ها هنرمندانهسرودهدر این گونه موارد، اگر اندكی نوآوری به كار بسته میشد، 

ایهام تناسب آفرین است، « ترشیرین»بیت زیر اگر چه ساخت تفضیلی )صفت برتر( در واژة 

 به دلیل تکرر این تصویر در شعر كالسیک، چندان هنرمندانه جلوه نمیکند:

 اشتم تر از فرهـاد بود            گـر نگفتم پاس عشـق كوهکن میدداستان عشق من شیرین

 (84)همان: ص 

های شفیعی كدكنی، نوعی تلمیح همان طور كه پیشتر اشاره شد، در برخی از سروده

 ساختاری هست. دو نوغزلِ: 

 كــو هــزارانت انبوه شــیدایی و كو؟            شـــور بهارانت روح آن! من خاموش شهــر

 (435 ص: همان) 

 و:

ـکن حصار این در شهر ازاین گرفت نفسم  بشکن                                                   روزگـار جــادویی حصــار این در            بش

 (435)همان: ص  

( چرا 198هایی از تلمیح ساختاری است. )ر. ک. سیر تحول در غزل فارسی، روزبه: ص نمونه

عمودی هر دو نوغزل تأثیری هجوم قوم تاتار به ایران، بر محور كه اشارة هنری به رخداد 

 چشمگیر گذاشته است.

 ساخت تلمیح در نوغزلهای محمدعلی بهمنی -9
بهمنی برای انسجام بخشیدن به محور افقی خیال، در بیشتر تلمیحات، بیش از سه جزء 

تلمیحی را در كنار هم مینهد؛ البتّه در اكثر این موارد، بیش از چهار یا پنج عنصر تلمیحی 

 دیده نمیشود:در یک بیت 
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ـود آتش  نت هرچهساابهسوددل گرچه             امتحـاناز  بیرون آمدموار سیاوش   شتدا خودبا ب

 (447بهمنی: ص اشعار،  مجموعه)

 ل غز آتـش سـوزان، زبـان دســتام داده            واركودک بسبا من و پیداست كه  لکنتی

 (348)همان: ص 

)داستان حضرت آدم( از یک بیت گسترش یافته و به بیت  گاه دامنۀ دستگاه تلمیحی

 سپسین نیز رسیده است:

 خواهی شیطان            حــوّایی از آن دســـت پیِ آدم من شد آدم شده بودم كه به خون

 سیب چه شرحـی بنویسم؟            جایی كه جهـان مات من و ماتم من شدگندم و بیبی

 (723)همان: ص 

شکنی و تغییر طرح تلمیح گستردگی تلمیح در محور عمودی خیال با ساخت جادر این

 جذابیتی دوچندان یافته است. این گونه رویکرد به تلمیح در دو بیت زیر نیز مشهود است:

 ای در تداوم است اینجانه احتیاج به سیب و نه گندم است اینجا            هـــبوط تجــربه

 اســت یا حـــوّا            چه فـرق چهـرة بازیگران گم است اینجانپــرس وســوسـۀ آدم 

 (731)همان: ص 

های همپایه با تکواژ گسستۀ دوگانه )نه... نه...( تطبیق دو روایت از داستان ساخت جمله

 هبوط آدم را در پی دارد:

بز  نه من هبوط  ز حّوایی  ترشایســته وســوســه آری            كــدام است گـندم و نه سـی

 (493)همان: ص 

تراشاره شد كه محور عمودی غزل نو به تبعیت از شعر نو، از استقالل نسبی ابیات، پیش

و عناصر و اجزای آن را  به سمت انسجام محور عمودی حركت كرده است. بهمنی گاه تلمیح

 میکند: منتشر و گسترده خیال عمودی محور سراسر در

 یرناپذ تسخــیر دژِ ای گشــتی پیـــر            تسخــیر كوتوالِ این ی اشاره یک به گرچه

 گیر...قلعه «سهـرابِ» به رفت كه هاچه اوفتاد          اما اسبش از فقط تو «آفــریدِ گُــرد»

 (432)همان: ص  

 در محور عمودی نوغزلی با مطلع: 

 تماشـایی چنین هنــوزی و همیشه منافرایی              خاســـتگاه همــان و هنــوز من

 ( 494-493)همان:      

 تأثیرپذیری ژرفِ بهمنی از داستان حضرت آدم مشهود است:
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 ساخت تلمیح در نوغزلهای حسین منزوی -10

های سیمین از نظر ساخت تلمیح، از دیگر نوغزلپردازان مورد بحث، متنوعتر و سروده

متنوعترین تلمیحات از نظر ساخت از آنِ منزوی است. در تر است. پس از سیمین نوآیین

 سازه در نوسان است:نوغزلهای او، عناصر تلمیح، از دو تا شش هم

 همه             از او و ما كـه منم تا من و شما كه تویی  اعظمند اسـمضمـــیرهــا بـــدل 

 (416منزوی: ص اشعار،  مجموعه)

 هــایش وسوســه پرهـــیز مرا میشـکندت كه ناچار            بهشتیاست زنخــدان  سیبی

 (83)همان: ص 

 م فرهادم و از نسل شیرین عاشـقاگر چه             تیشهزنم  خسروریشه  برخود  فرقجای  به

 (168)همان: ص 

ها و اجزای تلمیح تنها در محور افقی خیال دیده میشود؛ امّا گاه سازهدر بیشتر موارد هم

 دامنۀ تلمیح تا دو بیت هم كشانده میشود:

 این بـــار رفت رســـتم و اسفندیار ماند            سیمـــرغ نیـــز مکر و فسونش اثر نکرد

 و آن تیر گز به تركشمان آخـــرین امید            این بار اثر به دیـــده آن خیـره سر نکرد 

 ( 446)همان: ص 

 اند:در سه بیت ساماندهی شدههای تلمیح سازهگاه نیز هم

 اغوایتدر تا از این پیروزتر باشم كمک كن  اگر در من هنوز آالیشی از مــار میبینی            

 پروایت به یک شبروز یا  یکآورم  شبیخونوار میتازد            مثل ابلیسی كه آتش كنكمک 

 رسـیدن را و چـیدن را بیاموزم به حوّایت            به دستی سیب و دستی خوشۀ گندم تا كمک كن

 (389)همان: ص  

 چــون برّه میچــرید بهشــت همیشه را            آدم اگـــر كـــه كار به كار خـدا نداشت

 خلوت كدام دل این هر دو جا نداشت؟ در           1اندخانه بودهدیـــو و فرشــته از ازل هم

 ه خاطر حوا دلیل بود            ابلیس اگر كه سجـــده به آدم روا نداشت شـــاید حســـد ب

(451)همان: ص      

لمّح نامید. ای كه میتوان آنها را ماست؛ به گونه گاه بسیاری از ابیات یک نوغزل حاوی تلمیح

 این مورد در پنج نوغزل با مطلعهای زیر دیده میشود:

                                                             
 در اصل متن این گونه است -1
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 خواهد آمد      سنگینچشمش از خورشید  ،دستش از گل

 بســته بار گیســـوان از نافــــۀ چـــین خواهد آمد 

 (61)همان: ص 

 یا توان طــبل زنان بر ســر بـازارش برد              بردغمخوارش  برِبتوان  ست كها نه عشقآن 

 (75)همان: ص 

 است  چه در قرنیگانه اویس است اگر  نه هر            ستا چه در یمناست اگر  سهیلستاره  نه هر

 (115)همان: ص 

ـو            ختنشناكسی دردان زین خیل بیرا تو ! عرشا  نشناخت  كسیمشکلی و هرگزت آسان  ت

 (197)همان: ص 

 ق باید زبانی دیگر اندیشید        ـدیگر برای دم زدن از عش

 ر اندیشیدــانی دیگـكالم دیگری پرداخت باید بی یدبا

 (459)همان: ص                                                     

 با مطلع: 82تلمیحات ساختاری در نوغزلهای منزوی نیز درخور تأملند. كل نوغزل 

 آوردة وصــل شـــب مهتاب و پگاه            نــازپـروردة خورشـــید و نظـر كردة ماه برای 

 (117)همان: ص 

با مطلع  283استان خلقت آدم و حوّا و گناه نخستین پرداخته است. نوغزل با نگاهی نو به د

 ای از تلمیح ساختاری است:زیر نیز نمونه

ـید خون بهخود را تماماً  تقویمتقدیر،   وقتی كه رسـتم تهیگاه سهراب را میدرید             میکشـ

 (371)همان: ص 

 در مواردی همچون بیت زیر:

 مجنون دیگرم من، با من جـــنون دیگر             فرهـــاد برترم مـــن در بیسـتون دیگر 

 (124)همان: ص 

گیری از صفت برتر پس از شخصیتهای تلمیحی اگر چه با ساخت تفضیلی تشبیه با بهره

به زیبایی مواردی همچون بیت زیر از شفیعی كدكنی نیست كه ساخت مبالغه همراه است، 

به تشبیه و تلمیح  -كه دارای ایهام تناسب نیز هست-تر( ی یا صفت برتر )شیرینتفضیل

 جالیی دوچندان بخشیده است:

 هکن میداشتم كوشیرینتر از فرهــاد بود            گـر نگفتم پاس عشــق  منداستان عشق 
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 (84، شفیعی كدكنی: ص صداها برای ایآیینه)

آیه )قید سوگند(، تلمیحی خلق میشود كه ذهن را به گاه نیز با افزودن مضاف به ساختار 

 درنگ وامیدارد:

 صاحب قلم كه غیر غـم رقـم نزد            و یا زد و برای مـــن رقـــم بغیر غم نزد بهقسم 

 (354منزوی: ص اشعار،  مجموعه)

گاه تغییر عدد در ساخت صفت شمارشی + هستۀ گروه اسمی )عدد و معدود( كه همنشینی

 گر داستانی است، سبب مبالغه در تلمیح و ایجاد ساختی نوآیین میشود:تداعی شان

 با هفت خان این تو به تویی نیست شاید            مـــا گـــم شده در وادی هفــتاد خانیم 

 (393)همان: ص 

 السحــر هر مکــر و هر خــدعـه كـردیم             را باطـل تونام 

 بلکه از هفتاد خـان هم گذشتیم« خانهفت »تنها نه از 

 (422)همان: ص 

در مواردی نیز ساخت تلمیحات به تأسی از كالم الهی و بر پایۀ ساختار برخی آیات كتب 

 آسمانی شکل میبندد:

  تین بودـت داشتن آن كلمه نخسـو دوس           یر تکوین بود ـو كلمه بود و جهان در مس

 (227)همان: ص 

 موسیقی كه-...( نه... نه) تکراری گسستۀ تکواژ با پایههم هایجمله ساخت گیریبه كار

 آفریند:ای و دینی، بیتی جذاب میو تطبیق دو شخصیت اسطوره -نیز هست آفرین

ــت و پرهیز            كه آورد دلم ای  به نفس كشتنسیاوش  نهیوسفم  نه  هایت تاب وسوسهدوس

 (200)همان: ص 

های گزینی واژهگیری از بهساختار سوگند و تکرار آن و نیز تقابل دو تلمیح و بهرهگاه به خاطر 

 متقابل )رمز پروری و رازگستری( بیتی موسیقیایی و دلنشین جلوه میکند:

 به رمـــز پروری خــــاتم ســـلیمــانی            به رازگســـتری جـــام جـم ببخش مرا 

 (539)همان: ص 

تلفیق دو داستان، ساختی جدید و تأمل برانگیز ایجاد میکند. بیت زیر رهاورد  در مواردی نیز

 تركیب عناصری از داستان كیخسرو و حضرت سلیمان است:

  ستاهرمن ابین به دست جام جهانچه بینی            اگـر نیـــافته است بدان دیـدة جهـــان

 (115)همان: ص 
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 و تركیبی از حال و روز آدم و سیزیف است:در بیت زیر حال و روز شاعر، تلفیق 
ـدیدوش    آدمم  برآسمان را میکشم  سنگصخرة سیزیف و   خاكم كه تقدیرش گران باری است تبعی

 (418)همان: ص       

 پورساخت تلمیح در نوغزلهای قیصر امین -11

 پور در بیشتر تلمیحات، به آوردن سه جزء یا همسازه بسنده میکند:امین

 نکردیم خنجـرخود را            همــسایه با تصــویری از  اسماعــــیل نایحـتی خـــیال 

 (392پور: ص امیناشعار،  كامل مجموعه) 

 سازه میرساند: گاه تعداد اجزا را به چهار هم

 م صـبورپیر در الكم  پشـتیسنگچـون              مرغــــابیـانـمبا  پـــروازدر حســـرت 

 (62)همان: ص 

 در تلمیح:

 ام بـــه بـــاد بر هـر چه بادا باد            مجنـــونتر از لیلـی، شیرینتر از فرهـاد دل داده

 (212)همان: ص 

ساخت صفت برتر )تفضیلی( از اسم اشخاص داستانها در وجه شبه )مجنونتر و شیرینتر( 

ای دل آفرینی، گونهایهام تناسب كه از شگردهای شاعرانۀ تشبیه تفضیل آفرینی است، ضمن

شبه باید در مشبهچرا كه علمای بالغت برآنند كه وجه زدایی از تشبیه است؛انگیز از آشنایی

تفضیل، ابزاری ر باشد؛ اما در تشبیه تفضیل عکس این صدق میکند. تشبیهتبه، قویتر و معروف

 ستیز و بالغت آفرین است.مبالغه آمیز،  متعارف

 نمیریزد:هم را چندان به تلمیح های سازههمارتباط مألوف عناصر و مجموع پور در قیصر امین

 ســـوزشــــان: آتـــش طـــور موسـی            داغشـــان: مهـــر محـــراب زردشــت 

 (354)همان: ص 

 ترین طرز بودن استكو عمر خضر رو طلب مرگ ســـرخ كن            كاین شیوه جـاودانه

 (395)همان: ص  

هایی مانند او به جای شگردهایی همچون تغییر طرح، بیشتر ترجیح میدهد به شیوه

 آفرین روی آورد و ساختی محکم و درخور بیافریند:تناسبهای ایهام

 ســـر نـــــخِ رشـــــتۀ دل حـــــالج            گــــره كـــــور دارهـــــا بـــــا تــو 

 (190)همان: ص 

 ای كـه در دل شب راه میرود رد ســــر شکــــافتن فـــرق آفـتاب            آن ســـایهدا
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 (346)همان: ص 

پور، در محور افقی اگر چه در اكثر موارد تلمیحات به كار رفته در نوغزلهای قیصر امین

یا  متوقف میماند، در مواردی معدود با تلمیح ساختاری مواجهیم و تلمیح در سراسر سروده

 دست كم تا چند بیت گسترش مییابد؛ مانند چند بیت زیر:

ـر به زیر و ساكت و بی ــ ــت وس ـر روی تو          میرفت دل    پا  دـس  پرت شدحواســش  دید ورا  یک نـظ

ـم بر زمین افتاد چون اشکی  "زوجـی فرد شد"آسمان             ناگهان این اتفاق افتاد: ز چش

 شدبعد هم تبعید و زندان ِ ابد شد در كویـر             عین مجـــنون از پی لیلی بیابانگـرد 

ـرده ـطنت ـك  شدازل            تا ابــد از دامـــن پر مهـر مادر طرد  یک دم دراست  كودک دل شی

 (49)همان: ص 

 پور با مطلع:نوغزل زیبای امین

  ه در چاه میرود؟ـت كــدریای درد كیس             میرود؟اه ـاین جزر و مدِ چیست كه تا م

 (345)همان: ص 

 و نیز دیگر نوغزل او با مطلع زیر چنین است:

 را میــشناسند  توهای خروشــان تو را میشناسند            موجـــهای پریشـــان چشمــه

 (408)همان: 

 گیرینتیجه -12

در مقایسه با دیگر نوغزلپردازان مورد بحث  بهبهانی، سیمین به كار رفته در شعر  تلمیحاتِ

 تا( اساطیری و تلمیحی هایاضافه) واژگانی تركیبات از دارند و تریمتنوع ما، ساخت

در مجموع، . است نوسان در خیال عمودیِ محور سراسر در شده منتشر و گسترده تلمیحاتِ

 چون مختلفی هایشیوه ها وگونه به عمودی، محور در های سیمین بهبهانی، تلمیحدر نوغزل

 گرجلوه و ... تلمیحی مناظرة یا ایمناظره تلمیح ساختاری، تلمیح مُلَمَّح، موازی، تلمیحات

ساخت  .اندسابقهسابقه یا بیكم خیال، عمودی محور ها بویژه دراست كه برخی از این شیوه

شاعرانه است و در محور افقی خیال تلمیح در نوغزلهای نیستانی، فاقد تنوع و ابتکارات 

ها و اجزاء تلمیحات در نوغزلهای شفیعی كدكنی، ساختی سازهفراوان بودن هم متوقف میماند.

منسجم را آفریده است؛ ولی ارتباط عناصر و اجزاء تلمیح همان ارتباط مألوف و مکرر است 

ری، سبب انسجام محور و همین امر، ارزش تلمیحات را فروكاسته است. گاه تلمیحات ساختا

شود. بهمنی بیشتر تلمیحات را در محور افقی های شفیعی كدكنی میعمودی سروده

 گنجانده است؛ اما گاه دامنۀ تلمیحات او به دو بیت هم میرسد. گاه نیز عناصر و اجزای تلمیح
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میکند و از این رهگذر تلمیح ساختاری  منتشر و گسترده خیال عمودی محور سراسر را در

آفریند. پس از سیمین بهبهانی، متنوعترین تلمیحات از نظر ساخت از آِن منزوی است. می

اند. در های تلمیح در دو یا سه بیت ساماندهی شدهسازهدر نوغزلهای حسین منزوی، گاه هم

ای كه میتوان آنها را است؛ به گونه برخی موارد، بسیاری از ابیات یک نوغزل حاوی تلمیح

منزوی گاه نیز با  د. تلمیحات ساختاری نیز در نوغزلهای منزوی درخور تأملند.ملمّح نامی

تلفیق دو داستان، ساختی جدید و تأمل برانگیز ایجاد میکند. اگر چه در اكثر موارد، تلمیحات 

افقی متوقف  های اندكی در محورپور، با اجزا و همسازهبه كار رفته در نوغزلهای قیصر امین

پور نوغزلهایی دارد كه تلمیح اردی معدود با تلمیح ساختاری مواجهیم. امینمیماند، در مو

پور در مجموع ارتباط قیصر امین. در سراسر آنها یا دست كم تا چند بیت گسترش یافته است

های تلمیح را چندان به هم نمیریزد و به جای شگردهایی همچون سازهمألوف عناصر و هم

آفرین روی آورد و هایی مانند تناسبهای ایهامدهد به شیوهتغییر طرح، بیشتر ترجیح می

 .ساختی محکم و درخور بیافریند
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