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سنتگرای شاعران  سین پژمان بختیاری از  ست كه اواخر دوره قاجار و دوره  ح صر ا معا
ست. وی بطور كامل قا شعر نبوده ئپهلوی را درک كرده ا شکل و قالب  ل به تغییر در فرم و 

صطالحات  ست. او مخلوطی از ا شینیان ا سیقی پیرو پی به همین خاطر از جهت قالب و مو
ــادگی و روانی كال ــت. از نظر زبانی س ــعر خود آورده اس م در غزلش موج كهن و نو را در ش

میزند و از واژگان مهجور و متروک اســتفاده نکرده اســت. بیشــتر از ردیفهای بلنداســتفاده 
 كرده است و تکرار قافیه در بیشتر اشعارش به چشم میخورد.

وی در ســـاختن تركیبات نغز و تشـــبیهات زیبا، تواناســـت و عنصـــر تخیل در آثار او 
كار بســته، عبارت اســت از: كه در شــعر خود بهجایگاهی شــایســته دارد برخی از تركیبات 

شاهمرد، تملق شقآهنین جگر،  شیرین بوی، ع ستمبر، یاوه آور،گر،  سه، تَروَر،  درا، شکر بو
كامور. از تشــبیهات: گیســوی بلوطی رنگ، بلورین شــانه، آســمانی  گســتر،یاری دورنشــین،

ست.  …جلوه ضامین نو و تعابیر بدیع ا سرشار از م شعار وی  شتر ا شاعر بی صویرگری  هنر ت
های بیانی، استعاره، تشبیه و كنایه است. این استفاده در حد متوسط و رایج استفاده از آرایه

ست  ست با سترس نمیکند. این پژوهش برآن طوری كه كالم را پیچیده و معنا را غیر قابل د
سطح زبانی، فکری و ادبی بر مبن سه  شاعر را در  سبکی غزلیات  ای آمارهای تا ویژگیهای 

 دقیق تحلیل كند.
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Abstract 

Hossein Pejman Bakhtiari is a contemporary traditional poet who 

understood late Qajar period and Pahlavi era and was not fully aware of 

the changes in the form and shape of poetry, due to the form and the music 
of the predecessors. He brings a mixture of old and new terms into his 

poetry. From the linguistic point of view, the simplicity and psychic of the 

word is sparkling in his ghazale, and he does not use abusive and desolate 
vocabulary. He used the longest rows and repeated rhymes in most of his 

poems. 
He is capable of making beautiful compositions and elegance, and the 

element of imagination in his works  has a competent place. Some of the 
compositions used in his poetry are: Iron courage, king Man, flattering, 

Sweet smell, Loving, Sugar Kisses,assassins , oppressors, gasbag(  living 

away,help spreading,kamoor. From similes: oak hide, colorful shoulder, 

skyscraper...  Poems are full of fresh themes and expressions. The poet's 
art of illustrating is the use of expression arrays, metaphors, similes and 

metaphores. This use is modest and common, so that the word is 

complicated and does not act as unacceptable. The present study aims to 
analyze the poetic style of poetry's ghazals in three levels of linguistic, 

intellectual and literary based on accurate statistics. 
 

Keywords: Pezhman Bakhtiari, poetry genomics, language level, level of 
thought, literary level 
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 مقدمه
ــال ــین بختیاری، متخلص به پژمان، در س ــد.  1297حس ــیدی در تهران زاده ش خورش

ـــركردگان و خوانین معروف بختیاری اســـت. كه در زمان  پدرش علیمرادخان میرپنج از س

شعار، پژمان بختیاری:  شد. )مقدمه دیوان ا شاه به درجه میرپنجی مفتخر  (  17مظفرالدین 

شاعران نامدار اوا» شعر مادرش عالمتاج، از  سادات بوده كه  شریف  سله  سل خر قاجاریه و از 

( ازدواج ناهماهنگ پدر 185ها، یاحقی: )جویبار لحظه«. تخلص میکردژاله نیکو میگفت و 

شد، چنانکه خود درباره ازدواج  شته با سختی دا شود كه دوران كودكی  سبب می و مادرش 

پایانِ جوانی، مادرم اهل شعر و  مادرم در آغازِ جوانی بود و پدرم در»نامناسب آنان میگوید: 

)دیوان ژاله قائم مقامی، مقدمه « بحث و كتاب بود و پدرم مرد جنگ و جدال و كشـــمکش

(  همین اختالفات عمیق ســبب جدایی پدر و مادر شــد. پژمان تا ســه 9پژمان بختیاری: 

رش و سی سالگی در كنار سختگیریهای پدر روزگار بدی را گذراند. تا اینکه نامادری و خواه

چهل ســـوار بختیاری كه از وابســـتگان پدرش بودند، به تهران آمدند. و پژمان را با خود به 

مسافرت مشهد بردند. پس از بازگشت از مشهد، پدرش به آذربایجان رفته و سفارش كرده 

بروند. اینگونه شد كه پژمان برای مدت دو سال از «  دشتک بختیاری»بود كه به زادگاهش 

 شد.تهران دور 

شرف و  سه ا شتک، به تهران باز میگردد. ابتدا در مدر سال اقامت در د وی پس از چند 

شیج در این  صیل خود ادامه میدهد. نیما یو سن لویی به تح سوی  سه فران سپس در مدر

ـــه با او همدوره و همدرس بود. با وجودی كه علیمرادخان به لحاظ عاطفی توجه  مدرس

سبت  شت، اما ن سر ندا سختگیر بود و تمام همت خود را در این چندانی به پ صیل او  به تح

شت به گونه صروف دا سعد راه م سردار ا ای كه به هنگام مرگ تمام ثروت خود را در اختیار 

شروط بر آنکه پژمان را برای ادامه  ستی پژمان را به او  واگذار كرد م سرپر بختیاری نهاد و 

 باره سهل انگاری كرد. تحصیل به اروپا بفرستد، اما سردار اسعد در این

ســیم را نیز آموخت. به همین خاطر در پژمان عالوه بر تحصــیالت ادبی، فن تلگراف بی

وزارت پست و تلگراف مشغول به كار شد وی پس از فراغت از تحصیل به مدت دو سال در 

محضــر بدیع الزمان فروزانفر كســب فیض كرد و ســپس در انجمن ادبی نظامی به مدیریت 

ـــت ـــان بهره برد به گونهوحید دس ای كه خود به كمال گردی راه یافت و از راهنمایهای ایش

سال سید. او در دیماه  ست از آنجا  1337معنوی ر سال كار در وزارت پ سی و یک  پس از 

شــواهد نشــان میدهد كه او از مقام و جایگاه فنی و تخصــصــی و علمی »بازنشــســته شــد. 

آن وزارتخانه آشنایی و مهارتش بر زبان فرانسه  ای برخوردار بود و علت حضورش درشایسته

)مشــاهیر ادب معاصــر ایران، «. و نیز كاردانی و لیاقتی اســت كه از خود نشــان داده اســت

 -1330( وی با مشـاهیر مشـهور معاصـر ادب فارسـی، محمدتقی بهار )53میرانصـاری: ص
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ـــیــدی(، ایرج میرزا )1265 ، همــایی (1349- 1276(، فروزانفر )1253 – 1304خورش

یار )1347 –1288(، معیری )1278-1359) ـــهر ـــهیلی 1367 -1285(، ش ( و مهدی س

ــالهای عمر خویش در 1366 -1303) ــین س ــت. او در واپس ــرت داش ــینی و معاش ( همنش

های شعر و موسیقی رادیو و تلویزیون ملی ایران نظارت داشت و از این طریق خدمات برنامه

مان در دوران پایانی عمر خویش، به بیماری سرطان مبتال كرد. پژ ای به فرهنگ ایرانارزنده

سالگی در  74در سن  1353شد و پس از سالها درد و رنج و ناكامی و تنهایی در سوم آذر 

 تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

و نقاط ضــعف و قوت فراوانی  شــعر پژمان همچون برخی شــاعران دارای غث و ســمین

ــت. او با ــی از بلندپروازی پرهیز  اس ــعر فارس مناعت طبع و توانمندی بر دقایق و ظرایف ش

 مینمود و افراد متکبر را مورد انتقاد قرار میداد.

 تحقیق ءپیشینه
( دانشــگاه عالمه 1390نامه كارشــناســی ارشــد )بیان و بدیع در غزلیات پژمان پایان -1

س سنده به برر ستعاره و از منظر طباطبایی از محمد باقری پالنگان، نوی شبیه و ا ی كنایه، ت

تاثیر  -2بدیعی به ســجع، جناس، تضــاد و مراعات نظیر در غزلیات پژمان پرداخته اســت.

اله (، قدرت1393نامه ارشــد دانشــگاه رازی )پذیری حســین پژمان از غزلیات ســعدی پایان

ندیشه پژمان، قاسم پیوند تاریخ و ادبیات در كویر ا -1علیخانی اشاره نمود. همچنین مقاله: 

ـــعار تاریخی پژمان پرداخته 1394فتاحی ) ـــلنامه نقد كتاب، به معرفی تحوالت و اش ( فص

( كه مجله مطالعات ملی آن را 1383هویت ملی در شعر پژمان، حسین گودرزی ) -2است. 

ــکال هویت  ــر و ابعاد هویت ملی به عنوان یکی از اش ــت، با تبیین عناص ــانده اس چاپ رس

ــعر جمعی، تعلق  كویر »خاطر پژمان به عناصــر هویت ملی را با تحلیل محتوای مجموعه ش

شه ست. « اندی شان داده ا شرف )-3او ن شعر پژمان، مریم م سیقی و تخیل در  ( 1384مو

فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی چاپ گردیده كه عنصر موسیقی و تخیل را در دیوان 

شعار وی تبیین و تحلیل كرده و به این نت صلی شعر؛ یعنی ا یجه رسیده كه از میان عوامل ا

نگاهی به  -5زبان، موســیقی و تخیل در آثار این شــاعر، موســیقی برتری چشــمگیری دارد.

زندگی و سبک شعر حسین پژمان، نسرین داودنیا و محمد نوروزی، كنگره بین المللی زبان 

صی پژم1395و ادبیات ) شخ سی زندگی و احوال  سندگان  به برر اند و در ان پرداخته(  نوی

ـــعر دوره و  برخی از  بیداری از قبیل آزادی، قانون، وطن پرداخته ءادامه به  ویژگیهای ش

اند. همچنین آقای مسائل سیاسی و اجتماعی دردیوان  شعر پژمان را مورد بررسی قرار داده

( به 1384« )شناسی شعر پژمانسبک»ای كوتاه تحت عنوان عباس قنبری عدیوی در مقاله

شعر او پرداخته،كه مقاله سی   سبک ءبرر ضرورت انجام مذكور محتوای  سی ندارد لذا  شنا

 تحقیقی در این زمینه در جهت شناخت ویژگیهای سبکی این شاعر وجود دارد.
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 ویژگیهای زبانی

 سطح آوایی-1

سیقی بیرونی: -1-1 شخصمو سیقی م شعر، عروض یا همان مو سیقی  ترین جنبه مو

. منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هر گونه نظمی در یک بیرونی آن است

واحد كامل )شعر( است و به طور خاص جانب عروض وزن شعر را موسیقی بیرونی میگویند. 

های موســیقایی كه در اشــعار پژمان بختیاری قابل بررســی اســت، موســیقی یکی از جنبه

لطافت حاصــل از آنهاســت. وزن و موســیقی  بیرونی از حیث تنوع وزنی و زحافات و نرمی و

صوآل شعر بی وزن و موسیقی شعر محسوب نمیشود. پژمان از اوزان جزئی از شعر است و ا

ست و بندرت از آهنگهای  ست و آهنگهای كالم او معتدل ا ستفاده كرده ا شعری ا مختلف 

سرودن  ست. وی برای  سته ا ستفاده 30غزل خود از  235تند بهره ج ضی ا كرده  بحر عرو

(، مضـــارع %40/23(، هزج )%29/38اســـت كه به ترتیب بســـامد بدین قرار اســـت: رمل )

قارب )%93/8(، مجتث )85/20%) ـــریع )%25/4(، مت (، خفیف %70/1(، رجز )%70/1(، س

شعر پایبند نیست به طوری كه در دیوانش غزل 27/1%)  4( به طور كلی به تعداد ابیات در 

 بیتی دیده میشود. 5یا 

 تعداد بحر ردیف تعداد بحر ردیف

 3 هزج مسدس محذوف 16 45 رمل مثمن محذوف 1

مضارع مثمن اخرب  2

 مکفوف محذوف

 2 رمل مسدس مخبون محذوف 17 43

هزج مثمن اخرب  3

 مکفوف محذوف

 2 منسرح مطوی مکشوف 18 34

رمل مثمن مخبون  4

 محذوف

 2 رجز مثمن محذوف 19 27

 1 مثمن مشکولرمل  20 16 مجتث مثمن محذوف 5

 1 رجز مثمن سالم 21 12 هزج مثمن سالم 6

 1 رجز مثمن مطوی مخبون 22 6 متقارب مثمن محذوف 7

 1 سریع مسدس مطوی مکشوف 23 6 رمل مسدس محذوف 8

 1 رمل مثمن مخبون محذوف 24 5 مضارع مثمن اخرب 9

هزج مسدس  هزج مسدس  25 4 رمل مثمن سالم 10

 اخرب مکفوف   محذوف

1 

مجتث مثمن مخبون  11

 محذوف

 1 سریع مثمن مطوی مکشوف 26 4
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 1 مجتث مثمن محذوف 27 4 هزج مسدس محذوف 12

 1 هزج مثمن اخرب 28 3 متقارب مثمن سالم 13

رمل مثمن مخبون  14

 محذوف

 1 رمل مثمن مخبون 29 3

خفیف مسدس مخبون  15

 محذوف

 1 متقارب مسدس محذوف 30 3

 235 جمع

 

 هر بحر در غزلیات پژمانتعداد كل 

 
ــامد  ــارع و مجتث دارای بس ــان میدهد كه چهار بحر رمل، هزج، مض نگاهی به آمار نش

شاعر به بحر رَمل عالقه ستند. در این میان  ست. به طوری كه  ءباالیی ه شان داده ا زیادی ن

سروده میتوان پژمان را شاعری رَمل سرا نامید. كه تقریبأ نصف غزلیات خود را در این بحر 

 است.

 موسیقی كناری )ردیف و قافیه(-1-2

ای است كه در پایان هر بیت : ردیف از ویژگیهای شعر سنتی است و آن واژهردیف-1-2-1

ست از آن  شعر موثر ا سجام  شعر میافزاید و در ان سیقی  شود. این تکرار بر تأثیر مو تکرار می

ا ممکن میســازد و موجب جهت كه ردیف نوعی تکرار در طول غزل اســت، تداعی معانی ر

ترین ترین و موسیقیاییتأكید میشود. بررسی شعر بیشتر شاعران نشان میدهد كه دلنشین

اشعار این شاعران، آنهایی است كه دارای ردیف هستند. به عبارت دیگر هر جا كه شاعر به 

دیف موسیقی و ریتم كالم نظر داشته، توجه وی به ردیف و شعر مردف فزونی یافته است. ر

ـــش: )نمی بینم چرا،  (، 49در غزل پژمان تنوع لغات و واژه دارد. از قبیل: فعل و ادات پرس

(، فعل مضارع: 63(، ماضی نقلی: )پیدا كرده ام، 62(، فعل امر: )بیا، 54ضمیر مفعولی: )مرا، 
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ـــتمراری: )میزند، 96)خواهم گرفت،  ـــی اس (، 165(، فعل امر و نهی: )بیا مرو، 113(، ماض

 (172ام اما تو چیز دیگری، (، گاهی ردیف جمله است: )دیده73اده: )گذشت، ماضی س

غزل مردف هستند؛ به طوری  199طبق بررسیهای به عمل آمده از كل غزلهای پژمان، 

صاص میدهند؛ از این تعداد  84كه حدود  صد كل غزلها را به خود اخت مورد از این  164در

ــتند كه حدود  ــ 69 /78ردیفها فعل هس ــاص دادهدرص اند. د از كل ردیفها را به خود اختص

شاعر حدود  سامد باالیی دارد به طوری كه  مورد، فقط  50تکرار ردیف در كل غزلیات نیز ب

از دو فعل )اســت و نیســت( اســتفاده كرده اســت این ویژگی در ردیفهای پژمان، در شــعر 

سابقه سی  شعاری كه دارای ردفار ستند یا در ای طوالنی دارد به طور كلی در ا یف فعلی ه

آنها از فعل اســتفاده شــده، ســاختار دســتوری جمالت كمتر دســتخوش دگرگونی و  ءقافیه

شعار پژمان را به نثر در  ضی ا سالمت زبان كمک میکند. اگر بع شود و این امر به  تغییر می

 بیاوریم تفاوت  چندانی بین شکل منثور و منظوم دیده نمیشود.

 بنگر حال اسیران چون است       است             سینه پر آتش و دل پر خون 

 (78)دیوان اشعار:                                                                         

ضروریترین عنصر موسیقی كناری شعر است كه در ایجاد موسیقی شعر و قافیه: -1-2-2

ست.اگر چه برخ سیار موثر ا سیقی تکمیل وزن و آهنگ آن ب صر طفیلی در مو ی قافیه را عن

قافیه نوعی زمینه سازی برای القای موسیقی »اند؛ اما حقیقت امر این است كه شعرشمرده

ست. شعر، مالح: « شعر در ذهن آدمی ا سیقی و  ساس 85)پیوند مو ( به تنظیم فکر و اح

صراعها و بیتها را جدا میکند و  شد م ستحکام میبخ شعر ا با تداعی شاعر كمک میکند و به 

شاعر كمک میکند. پژمان مُثله كردن بحرها و حذف  معانی در آفرینش مفاهیم نو و تازه به 

ناپذیر به قوافی كه موسیقی شعر زیبای فارسی بر آنها گذاشته شده است را خیانتی اغماض

ــعار، پژمان بختیاری:  ــت. )مقدمه دیوان اش غزل  235( از مجموع 78ایران و ایرانی میدانس

صد با رَوی  14/19ل یعنی غز 45 صد با رَوی  29/18مورد یعنی  43و  "نون"در  "الف"در

های غزل پژمان داراست. ها بیشترین بسامد را در میان قافیهسروده شده است كه این قافیه

ـــتفاده از  قافیه ـــان میدهد كه پژمان چندان تمایلی به اس های واكاوی واژه های قافیه نش

ست. در  شته ا شوار ندا شده د شان داده  شاعر ن جدول زیر انواع هجاهای قافیه در غزلیات 

 است.

 انواع هجاهای قافیه در غزلیات

 درصد فراوانی نوع هجا ردیف

 %80/46 110 صامت+ مصوت بلند+ صامت 1

 %80/26 63 صامت + مصوت كوتاه+ صامت 2
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 %08/8 19 صامت + مصوت كوتاه 3

 %89/14 35 صامت + مصوت كوتاه+ دوصامت 4

 %40/3 8 صامت + مصوت بلند + دوصامت 5

 

صـــامت + مصـــوت بلند + »جدول انواع هجاهای قافیه حاكی بر این اســـت كه هجای 

صامت»باالترین و « صامت صوت بلند + دو  سامد را در قافیه« صامت + م های كمترین ب

 شاعر دارد.

 موسیقی درونی-1-3

 سجع-1-3-1

ست.   سجع متوازی:-الف صورت گرفته ا شاعر  سجع متوازی در غزلهای  ستفاده از  اوج ا

ست كلمات )عاقل و %45مورد ) 396 ست.از این قبیل ا شده ا ستفاده  سجع متوازی ا ( از 

 (91(، )تنگ و جنگ: 93(، )بیمارم و تبدارم: 94زایل: 
سودای علوی  سودی از  شربانچون نبردم  اهم خو مکانزین پس   خاكیان  جهاندر       م

 (96گرفت     )همان: 

ست. سجّع مُطرف: -ب سجّع مُطرف ا شحون از  ( بویژه در %27مورد ) 347شعر پژمان م

فراوان شــده اســت و  نســبت بســامد آن در غزلیّات بیشــتر  ءها از این آرایه اســتفادهقافیه

سیقی و روانی و گیرا ستفاده از این آرایه بر مو شاعر با ا ست و  سمتهای دیگر ا سایرق یی از

(، )جوان 85(، ) من و دامن: 73شعر افزوده است. از این قبیل است كلمات )جو و جستجو: 

سیاه:  شتنت: 155و وان/ آه و  شتنت و نو (، 159(، )لب و آب: 156(، )عقل و دل: 96(، )گَ

 (93)جان و قربان: 
 بازی نمودنهاكه مقصد چیست گردون را از این       از فلک دیدم و حیرانم  نیرنگو  رنگهزاران 

 (56)همان:                                                                                              

سجع متوازن در شعر پژمان به وفور یافت میشود و این فراوانی در تمام  سجع متوازن:-ج

هایی قالبهای شــعری وجود دارد اما كمترین اســتفاده را در غزلیات كرده اســت.كه به نمونه

ـــاره میگردد. )آن و آب:  (، )لب و 94(، )یارو جان: 96(، )مذهب، حکمت و اینک:  159اش

 (159جو: 

 می  پرستیها    خمار عشق  بازیها،    خیالمن مانده میدانی       ز دوران جوانیها چه با 

 (52)همان:                                                                                             

 موازنه و ترصیع-1-3-2

 درصد از موازنه  استفاده شده است. 22مورد   55در غزلهای پژمان 
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 امبوده آنچ از شــاخ هســتی چیده خار حســرت

 
شت آنچ از روی دنیا دیده   امرنگ محنت دا

 (154)همان:                                

 ست اگر چیزی نیابم باک نهدامنم پاک
 

ــتگوهرم نیک  ــت اگر نامی ندارم، ننگ نیس  س
 (92)همان:                                 

 جناس-1-3-3

 جناس تام
 را به شیشه نکرد آشنا ولی سنگكس 

 

ست سنگصاحبدل آن كسی است كه جویای    تُ
 (84)همان:                                   

 جناس زاید

ست زندگی داردشکنجه  یی عجب از د

 

سری كه دلش در   ستشکنج سبک            موی تو نی
 (92)همان:                                  

ستفاده از كلماتی مانند: پژمان از  ست و با ا ستفاده نموده ا كین و »جناس زاید بخوبی ا

شعرش را دلنشین كرده است و موسیقی شعرش را « آسیا و آسا»، «شکوه و كوه«»مسکین

 (155هایی دیگر: )جوان و وان/ آه و سیاه:  استحکام بخشیده است. نمونه

 جناس مُذیل
 را میشـناسـم، تو بودیطناز من آن شـوخ   دیرا میشناسم، تو بو نازء من آن مایه

 (170)همان:                               

 جناس مُطرف

های دلبری  بر موی  او  نظر كن  و فن

 

 مو ببین تارو لرزش هر   تابدر پیچ و  
 (159)همان:                                  

 جناس شبه اشتقاق
 را  آســتینوصــلت این كوته  آســتانبر   ای دوستحُسنت زیان نبیند گر ره نمائی 

 (5)همان:                                   

 بسامد انواع جناس در غزلیات پژمان

 درصد تعداد نام جناس ردیف درصد تعداد نام جناس ردیف

 %11 21 وسط 4 %35 68 مذیل 1

 %3 6 تام 5 %27 53 مُطرف 2

 %2 4 قلب 6 %22 34 شبه اشتقاق 3
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 نغمه حروف )همحرفی و همصدایی(

شعر پژمان به گونه ست كه یک مثال یا نمونهدر  شهود را ذكر كنیم،  ای نی سیار م ای ب

شاعر  شاعر برخورد میکنیم. كه  شعر  سر  سرا سب و متعادل در  بلکه از این آرایه به طور منا

ست. پژمان در غزل شعر، به خوبی به كار برده ا سیقی  صیده از واج  برای افزودن بر مو و ق

هایی كه سروده آرایی به خوبی بهره جسته است اما به ترتیب در مثنویها، قطعات و منظومه

 است واج آرایی كمرنگتر شده است.
 چو دل بردی و دین بردی و دلداری و دینداری

 
سابت با من بی  شددل كه بیح  دینم چه خواهد 

 (98)همان:                                   

 بار تکرار شده است كه بر موسیقی كالم افزوده است. 6 "ی"صامت 

شه ست ءاندی شد ای دو  آزادی  ما دیر 

 

ـــتن نتوانیم   اكنون دگر از دام تو رس

 (153)همان:                               

سته با آهنگین نمودن  شاعر خوا ست كه  صنعت تکرار بیانگر این نکته ا سامد باالی  ب

 بیشتر كالم بر لطافت و گوش نوازی شعرش بیافزاید.هرچه 

ـــدایی  با  528از مجموع ابیات غزل او  مورد تکرار  وجود دارد. كه از این میزان همص

ــــدیر %42مورد ) 221  60( تکریر %13مورد ) 64(، همحروفی %33مورد ) 187( تص

 ر میگیرد.( را در ب%1مورد ) 15( تکرار هجا %1مورد)  15( تکرار واژه %10مورد)

 تکرار كلمه
ست  مرا مستخوشت ساخته سر  گیسویبوی  سوی م ست مرا گی  توام من، مده از د

 (54)دیوان اشعار:                              

 تکرار هجا
 ام، اما تو چیز دیگریدیده نصــد رهزن جا  امدیده نام خورشید تابادیدهان گلهای خند

 (172)همان:                               

 سطح واژگانی-2

 لغات عربی-2-1
اند و پژمان از آن دسته لغات عربی در شعر خود استفاده كرده كه در آن دوره رایج بوده

ــت. )اغنیا، عقبا،  ــد اس ــمار میرفته. لغات عربی موجود كمتر از دو درص جزو نُرم زبان به ش

 ، ارنی، مستحیل(الکن، مضایقه، اسالف، عدو، یوم الحساب، خصم، حاش اهلل

خدا  ناچیز و  ناهیما ذره   اســـت الیت

 

 آن بام بلند آمد و این رشته رسا نیست 

 (73)همان:                                  

 لغات كهن-2-2
شته  پژمان با توجه به مطالعاتی كه در متون كهن ادب فارسی و آثار شاعران گذشته دا
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شعارش بی ست. ا شعرش تالش دارد خود را به تاثیر از لغات كهن ا ست و گهگاه در  نبوده ا

ــته نزدیک كند. )اختران:  ــاعران گذش ــیاق ش ــبک و س (، 86(، )توتیا: 16(، )كوس: 158س

 (273(، )دیهیم: 63(، )ناورد: 92(، )نکهت: 91(، )ناوک: 90(، )چنته: 80)كژدم: 
سلیم یافت سلیم را، خود داری از ت  معنی ت

 
ست  را كاه كهرباورنه جذبه    میداند كه چی

 (88)همان:                                  

 ساده نویسی-2-3
شعر پژمان بسیار ساده و روان است و در آن تعقید و ابهام وجود ندارد تعدادی اندک و 

انگشت شمار لغت نامانوس در آن وجود دارد كه یا مربوط به كاربرد لغات قدیمی است و یا 

ها  بیشتر ملموس ان عربی كه چندان دور از ذهن بنظر نمیرسد، واژهاصطالحاتی است از زب

ـــاده ـــعر خود را مردم عادی كوچه و بازار میداند. در و س اند چرا كه پژمان مخاطبین ش

غزلیاتش نیز زبان ســاده را حفظ میکند، روانی و ســالســت كالمش را چون جویباری زالل 

 كه به مرز گفتار میرسد. جاری میسازد.گاه زبان شعر آنقدر ساده میشود
ــهی خواهم كرد ــرو س  جان فدای ره آن س

 
ـــت كه من خرقه تهی خواهم كرد عنقریب       اس

 (104)همان:                               

شعار میگوید:  صآ در غزل  -هرگز لغات مهجور را »پژمان در مقدمه دیوان ا صو به  -مخ

برم. گو اینکه، اســتاد غزل نیز چنین كرده باشــد؛ مانند وقد، خفرگ، بلیالنه، راقی، كار نمی

 (78)مقدمه دیوان اشعار، پژمان بختیاری: ص...«  لبق و 

 كاربرد اصطالحات و تعابیرادبی-2-4
پژمان مانند هر شاعری از اصطالحات زبانی استفاده نموده است اصطالحاتی كه شاعران 

اند شــاید بتوان گفت او در این زمینه وامدار ســعدی و حافظ اســت. بکار گرفته گذشــته

همچنین باید اضــافه نمود كه شــاعر در كاربرد اصــطالحات و تعابیر ادبی، خود را گرفتار 

مشــقت و تکلف ننموده و از اصــطالحات روان و صــمیمی در زبان و ادبیات اســتفاده نموده 

سخن:  شکر  ست. مانند: )طوطی  صلح: 33ا شمع و پروانه: 53(، )كوی  (، )جام جم: 55(، )

(، )مست 105(، )گل و بلبل:  104(، )خرقه تهی كردن: 104(، )بادصبا: 103(، )حجاب: 57

 (130(، )رقیب: 106و هوشیار: 

 ما دور كرد ۀپای نازت گر به قهر از كلب

 

ــلحمن به   ــت نیاز آرم تو راكوی ص  ، با دس
 (53)همان:                                  

 سطح نحوی-3

ــاختار نحوی جمله ــاختار آن بحث میکند.  س ــطح نحوی از جمله و س ها در غزلیات س

پژمان منطبق بر قواعد دستور فارسی است و اگر در مواردی اركان جمله به هم ریخته است 

ـــت و جابجایی اركان  ـــعر و ویژگیهای خاص كالم ادبی بوده اس ـــرورت وزن ش به دلیل ض



 1399 دی /56شماره پیاپی /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 68

دستوری و نحوی جمله موجب پیچیدگی مفهوم آن نمیشود. شعر پژمان ساده و روان است 

ــه در تمامی قالبهای  ــخص ــت و این مش ــاعر در حال گفتگو با مخاطب اس چنانکه گویی ش

سیار  ساختار جمله در نثر ب شعر به  ست  شخص ا ست. چنانکه م شهود ا شعری پژمان م

از موارد در مصراع خالصه میگردد. اگر چه  نزدیک شده است و جمالت كوتاه و در بسیاری

ابیات مکمل همدیگرند اما ابیات موقوف المعانی به نسـبت، بسـیار كمترند. نکته قابل توجه 

صه صی شاعر خ شعری این  ضور دارد. به طوری كه ارتباط  ءاینکه در تمام قوالب  مذكور ح

 شعر در محور عمودی قوی است.
 داســتبی مهری و قهر تو ز ســیمای تو پی

 
یداســـت  بای تو پ جاج از رخ زی ثار ل  آ

 (48)همان:                                  

 ویژگی فکری

 ویژگی علمی و فرهنگی پژمان-1
ــاعر درخلوت نبود.گرچه  ــکیل دهنده زندگی پژمان، این بود كه پژمان ش ــر تش از عناص

ست پیدا كرد و  شه د سرود لیکن به عمق اندی شعر می شعر خلوتش هم شاید در خلوت 

ــف تازه را  ــعرهایش حکم یک كش ــت و جایگاهی خاص پیدا كرده و برخی از ش ماندگار اس

اش دارد. پژمان وحیات او ضمن اینکه آینه زمان خود بود محتوای شعرش نیز بازتاب جامعه

بود. این خصوصیت علمی وی آثار او را هم متعلق به گذشته و هم حال و آینده كرده است. 

ــت، زیرا از نکات ب ــعری اس ــاختار ش ــیتی پژمان ماندگاری او در تارک تاریخ س ــخص ارز ش

ست. و بین این  شعری او سبب در آمیختگی زبان وكالم او در زندگی و حیات  سخنوری او 

دو آنقدر قرابت به وجود آورده كه اشاره به آنها به شناخت دقیق و ظرفیت زبان و كالم نیاز 

پژمان و استفاده از زبان فاخر فارسی كنونی و ظرفیتهای  دارد. ساختار تركیب كالم در شعر

گسترده آن، او را در ردیف شعرای ایران قرار داده است. از نکات مهم دیگر شخصیت علمی 

ـــناخت كامل دارد و بزرگان علمی، ادبی، تاریخی  ـــت كه از ظرفیت زبان، ش پژمان این اس

ــی، خیام،  ــعدی، مولوی، فردوس ــایر قدما را به وفرهنگی مانند حافظ، س جامی، نظامی و س

خوبی میشناسد و توانسته است تعابیر جدید و زیبا بسازد. خود او بارها درباره تعابیر جدید 

ست:  شعار بزرگان لذت میبردم و آن را نمایه»گفته ا سرزمین  ءاز ا سر بلندی این  تفاخر و 

 (78)مقدمه دیوان اشعار، پژمان بختیاری: «. میدانستم

 دربار دوری از -2

شاهان وحاكمان  شعرا تقرب به برخی از پاد سنتهای حاكم بر زندگی ادیبان و ساس  برا

مرسوم بوده این تقرب نه از سر خود باختگی ادباست، بلکه راه امرار معاش آنها بود و از این 

طریق مقرری و مستمری دریافت میکردند و شعر آنان متأثر از زمان، مکان و گاهی ستایش 

ــ ــیوهحاكمان و ش ــته، لیکن پژمان به خاطر تأثیرات محیطی و اقلیمی و ش های اهان میگش
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ــاه یا حاكم  زندگی و تعلق به طبقه خوانین و روحیات ایلی و جغرافیایی، در مدح هیچ پادش

ای به شکل رایج نداشته است. از دیگر خصایص شخصیتی و زندگی او این و وزیری سروده

ته ایلی نبود و بر خالف ادیبان این مرز وبوم ارتباطات بود كه هیچ گاه متأثر از فرهنگ بســ

سترده شنا بود. خرده گ شت و با فرهنگهای وارداتی آ شور دا سطح ك شعرای بزرگ در  ای با 

فرهنگهای داخل كشور را میشناخت. تحوالت معاصر نظیر مشروطیت، حاكمیت پهلوی اول 

س ضی، كاپیتوال صالحات ارا صنعت نفت و ا صنعت مونتاژ و و دوم، پیامدهای  سعه  یون، تو

شیه شدند. حا صیتی پژمان  شخ شد فکری و  شهرهای بزرگ همه باعث تعامل و ر شینی  ن

شی از دنیا و عدم توفیق در  شعار او، نا شود كه عجز و ناله پژمان در برخی از ا صور  شاید ت

ــد. ولی این چنین نیســت زیرا او علیرغم ــات قلبی او باش  زندگی دنیوی و متأثر از احســاس

های مادی و دنیوی داشتن جایگاه رفیع اجتماعی در زمان حیات خود میتوانست به خواسته

دست یابد لیکن فطرت او كه نشأت گرفته از ساختار شخصیتی بارز او بود، پژمان را از این 

برداشت مبرا میسازد. شکایت او از ناسازگاری دنیا و مسائل مادی نبود بلکه بحث او نابرابری 

سال با آن دست به گریبان بود و  8د. نکته دیگر ناراحتیهای جسمی بود كه حدود زمانه بو

ــود میبینیم كه این  ــی ش ــت. اگر آثار او بررس ــه بار عمل جراحی نموده اس در این مدت س

 وضعیت فقط مخصوص چند سال آخر حیات او بوده است.

باد یب من م ـــ هان نص ـــا نت ش  م

 

ـــم  ـــم منــت ز مــاهی میکش  گر كش

 (136)همان:                                

 طبیعت گرایی-3

در اشــعار پژمان بختیاری، هم توصــیف ظاهری و بیرونی طبیعت دیده میشــود و هم 

شــاعر باید حاالت فردی و »توصــیف همدالنه با آن كه این امر بیشــتر جنبه فردی دارد. 

ستعارات مبتنی ب شبیهات و ا سمبولها، ت سانی را در میان  های طبیعت ر جلوهاجتماعی و ان

(  در تشبیه ساده زیر، شاعر دگرگونی احوال فردی خود 647)طال در مس، براهنی: « ببیند.

 را با استفاده از عناصر طبیعت به تصویر میکشد:

ـــاخ هلو بودم  بارآور و زینتگر  چون ش

 

ـــت بی برگ و برم كردی   چون خاربنی در دش
 (179)دیوان اشعار:                       

 گراییعشق-4

شاعر بختیاری فردی از دیگر درون مایه ست. این  شق ا شعر پژمان، پرداختن به ع های 

عاشق پیشه است كه بارها درغزلش از عشق دم میزند. شعرش ترجمان عشق آتشینی است 

كه پیوســته دمســاز اوســت. عشــق برای وی زندگی ســاز و امیدآفرین اســت و در ژرفنای 

 ر ایجاد كرده است.وجودش نشاطی زوال ناپذی
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شوق با زبان آرام و  شکایت و گله خود را از مع ست و  لحن غزلهای او مالیم و محزون ا

ــل دارد البته  ــت و امید به دولت وص نرم با مخاطب در میان میگذارد و ازهجران ناامید نیس

 گاه شاعر چنان از معشوق و اوضاع به ستوه میآیدكه زبان او تلخ و گزنده میشود.

ـــدی و من خجلمهتو قبل  گاه رقیبان ش

 

ــالها ز روی تو بود   كه از چه قبله دل س

 (112)همان:                               

 در غزلیات پژمان غزل عارفانه و قلندریات وجود ندارد..

 مرگ اندیشی-5

شعری پژمان، بن مایه ضامین  ست. پژمان در توصیف حاالت شخصی  ءیکی از م مرگ ا

ضای مرگ آلود، مهارتی بی صف ف ضر و و سیار نظیر دارد و مرگمحت شعار او ب شی در ا اندی

از این موارد كه شاعر آنها را در حالی سروده كه خود با مرگ دست و پنجه  ءاست. اما نمونه

ـــومی»نرم میکرده،  كه او دو روز پس از س گذارتر غزلی اســـت  مل جراحی در تاثیر ن ع

 (33)اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری، فیروزآبادی: «. بیمارستان آریا گفته است

ساحل مرگ  ستوه میآید كه تنها راه نجات خود را در  شاعر چنان از رنج و اندوه به  گاه 

 جستجو میکند.

 غرقم به بحر حیرت و راه نجات نیســت

 

ست  ساحل من ا سد  ستم اگر به مرگ ر  د
 (123)همان:                               

 تجددگرایی-6

ـــه ـــن لوئی واقع در تهران درس خوانده  ءپژمان در دوران قاجاریه در مدرس خارجی س

سیار  ست و چه ب سیم تجدد به مملکت ما وزیدن گرفته ا ست كه ن ست. آن هنگام زمانی ا ا

ضوع را  ست و این مو شده ا شروطه  گفته  مطالبی كه در موافقت و یا مخالفت با ادبیات م

ی آغاز شده است كه شاعر شاعر مورد نظر ما نیز مدنظر دارد اما پرداختن به آن گویا از زمان

ست.  شورهای اروپایی انجام داده ا شغلی در ك ضرورت ماموریت  سفرهای پیش آمده، یا  به 

جهانی مسلمین را مورد سوال  ءشاعر با دیدن پیشرفتهای دنیای غرب عقب ماندگی جامعه

 قرار میدهد و بدبختی مسلمانان و خوشبختی غیر مسلمانان را هشدار داده و میگوید:
سا از ست هر جا  ناب ست هر جا، چه بدبخت  ا شبخت ا ست  از چه خو سلمی  ا مان م

 (68نامسلمان كافری ست )همان: 
در نگاه اول پژمان علل انحطاط و عقب افتادگی را در توجه بیش از حد و غرق  شـــدن 

شدن از دیگر علوم و فنون میداند. دیگر اینکه از علم و دانایی خود سانی و غافل   در علوم ان

 علوم انسانی خجل و شرمنده است و حتی خود را درخور نام آدمی نمیداند. ءدر حوزه
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گانگی ولی ـــتی و بی  ما غرق خودپرس

شتری سوی  مریخ  و م  عزم رحیل  او  
 گویم بهشت نعمت جاویدش از من است

ـــت   توفیق این گروه ز ارفاق و همدمی اس

ست  فکر مُقیم ما پی وَطواط و بلعمی  ا

ـــتوین ادعا نتی  جه نادانی و عَمی  اس

 (72)دیوان اشعار:                         

 ویژگیهای ادبی

 بیان-1

 تشبیه-1-1
سته شاعرانه و برج صلی و مركزی اغلب خیالهای  ستۀ ا شبیه ه صور خیال در ت ترین 

ست.  سیله»غزلیات پژمان ا شبیه كارآمدترین و ست ءت شی در كالم ا سبک«. نقا سی ) شنا
صــورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشــبیه، مایه گرفته از همان ( »135شــعر، شــمیســا: 

شباهتی است كه نیروی تخیّل شاعردرمیان اشیا كشف میکند و درصور مختلف به بیان در 
ـــفر در مه، پورنامداریان: « میآورد. ـــتایی وار پژمان ا214)س ـــاده و روس و را از ( ذهن س

مضــمونهای پیچیده و باریک دور میکند و بیشــتر تشــبیهات  طبیعی و انتقال عواطف از 
های طریق توصیف متمایل است اما تشبیهات و توصیفات غیر تجربی كه تنها بر پایه كلیشه

سنت ادبی و به كارگیری واژگان مستعمل پدید آمده است در غزل او كم نیست. )موسیقی 
 (139مان، مشرف: و تخیل در شعر پژ

تشبیه بلیغ در غزل پژمان بسامد باالیی دارد این امر میل شاعر را به سوی ایجاز سخن 
درصد  28مورد تشبیه؛ یعنی  445غزل پژمان   235و استعاره سوق داده است. از مجموع 

 بکار رفته است. بیشتر تشبیبهات حسی به حسی از نوع تشبیه مجمل  هستند.
 

 حسی یا عقلی بودن طرفینتشبیه به اعتبار 

 مشبه عقلی مشبهً به حسی-1-1-1
 های شادی بخش دارد، حُسن او خودنمایی

 چون شرابی لعل گون، كاندر بلورین ساغری ست                                           
 (69وان اشعار: )دی                                                                                

 مشبه عقلی، مشبهً به عقلی-1-1-2
شناختی  قدر ما را همچو قدر عشق ما ن

 
 لیک شوری كاین دل عشق آشنا را بود، هست 

 (85)همان:                                 

 مشبه حسی، مشبهً به عقلی-1-1-3
ــان و دامن او ـــم و زب  دل و چش

 
ـــن او  ــــد چو طبع روش ــاش  پــاک ب

 (282)همان:                               
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 مشبه حسی، مشبهً به حسی-1-1-4
ــکفته  كن، ورنه مرا از آن لب میگون ش

 
 چه مستی آورد آن می كه در سبوی تو نیست 

 (92)همان:                               

 تشبیه به اعتبار ذكر یا حذف وجه شبه

 تشبیه مُفصل-1
سوز  آزرده دل، بگوآخر چه كرده ام من  ستان ب شمع بر آن آ  وانگه مرا چو 

 (38)همان:                                  

 تشبیه مُجمل -2

 در گلشن سخن گل فکرم چو دیده شد

 

 بر شــعر دیگران خط باطل كشــیده ش 

 (538)همان:                                

 

 تشبیه به اعتبار حذف یا ذكر ادات تشبیه

 تشبیه مُرسل-1
گانی ند قابم در دام ز  من همچو آن ع

 

سته  ش سته كنج قفس ن ست ب سکین و د  م
 (457)همان:                               

 تشبیه مُوكّد-2
ــــت  مــام طبیعــت كــه تو را زاده اس

 

ــــت  بی داده اس ل ط لق  م ت بع   ط

 (237)همان:                                

 تشبیه بلیغ-3

 تشبیهی ءصورت اضافهبه -الف

 ما شـــمع وجودشـــد تیره در هوای تو 

 

ما  یاورد دود  یده، تو ن به د ـــکی   اش

 (59)همان:                                  

(، )رخ 154(، )خار حســرت: 153(، )چمن زندگانی: 92های دیگر: )رشــته زلف: نمونه

(، )شــهد ســعادت: 155اشــک: (، )گوهر 156(، )باغ رویا: 159(، )باغ عارض: 182بهشــتی: 

 (1523(، )بار گناه: 153

 تشبیهی ءبه صورت غیر اضافه-ب

ـــت خانه ـــراس  ما بی جمال تو ءزندانس

 

 1من  بیخانمان }مسوز{ ءباز آی و خانه 

 (349)همان:                              

                                                   
 آمده كه قطعأ غلط چاپی است و معنای بیت را مختل میکند.« سوز»دردیوان پژمان این كلمه به صورت - 1
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 مَجاز-2

 كل ءذكر جزء و اراده-1-2
ــــان  ــــد چراغ بهیچو رخش  تــار ش

 

ــــد  كیــانیدرفش   ــــار  ش  نگون س

 (273)همان:                                

 است.« لشکر و حکومت»درفش مجازأ به معنای 

 حال ءذكر محل و اراده-2-2

 مجروح من، آخر  ۀبیمار تو شــد  ســین

 

ــه، دوایی بده او را   از آن لب خوش بوس

 (53)همان:                                  

 محل ءو ارادهذكر حال -3-2
ــم ــه آوردی ــواج ــاز رو ســــوی خ  ب

 

یممی   برد تش  ب تر طرب بــه  م  و 

 (298)همان:                               

 )می یعنی جام می(

 الزمیت و ملزومیّت ءعالقه-4-2

ـــبــانگــاه بمیرد ــاد ش  گو كز نفس ب

 

سوزد شمعی  سر بیمار  ن شبی بر   كه 

 (102شمع(  )همان:  ء)منظور شعله    

 سببیت ءعالقه-5-2
ـــقی موافق خود جویی ای عزیز  تا عاش

 

ـــت خدابدرود گو به   ـــپارمت دس  میس

 (95)همان:                                 

 جنس ءعالقه-6-2
ندهر دو در  ـــتی هنوز خاك  و از پس

 

 چشـــم اســـکندر به دارا دوخته ســـت 

 (81)همان:                                

 استعاره-3
ستعاره را به جهت ایجاز و تخیل باید هنرمندانهدر  صور خیال ا شف میان انواع  ترین ك

اند شاعر به شمار آورد. همچنین استعاره را قویترین عنصر در ساختمان شعر غنایی دانسته

زیرا زبان استعاره میتواند عواطف واحساسات قلبی شاعر را كه زبان معمولی توان بیان آن را 

شعر ندارد، با زبان صور خیال در  سخن بیان كند.) ی لطیف و نرم و به دور از منطق معمولی 

 (112فارسی، شفیعی كدكنی: ص

بال  به دن بآ میتوان گفت كه هیچ  به ندرت و تقری با تخیل طبیعی و آزاد خود  پژمان 

ــمون ــتعارهمض ــران او های باریک و اس ــت هر چند در بین معاص های دور از ذهن نرفته اس

ندازهامیری فیروزك تا ا تهوهی و حتی  یاف عدیل  کل ت ـــ به ش گاه ای و  تری، رهی معیری، 
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هایی از مضمون پردازی سبک هندی دیده میشود، پژمان اساسآ گرایشی به این گونه نمونه

 ها نداشته است.تصاویر و استعاره

 پیدا شد« مهی»در شبستان دلم عشق 

 

 نوری از روزن چشــم ســیهی پیدا شــد 

 (108)دیوان اشعار:                       

به مهر، آن  بت  ند كج خوبترغ  نمیک

 

به مهر، آن   بت  ند كج خوبترغ  نمیک

 

 استعاره مصرحه-3-1

ــم ای گل كه نبینم دگرت دیر میا  ترس

 

ــم ای گل كه نبینم دگرت دیر میا   ترس

 

 استعاره مصرحه مجرده-3-2
 نیسـت خرمن ســوزرا كه  شــمعیروشــنائی نیســت   نی غلط گفتم كه در خلوتگه صاحبدالن

 (91)همان:                                 

ست ست جوان خوبتر  پیر منعم ز تهید

 

 آیدشان  بهارخوشتر از این تازه  خزانوان  
 (155)همان:                               

 استعاره مصرحه مطلقه-3-3
 رنگ پژمردگی از چهر درخشنده بشوی

 

ـــت ای گل تازه   كه گل تازه تر از روی تو نیس
 (93)همان:                                 

 من ۀبی تو عطر زندگی بیرون شد از كاشان

 
ـــنیدر كدامین    من ۀای نازنین پروان گلش

 (156)همان:                                

 استعاره مکنیه: ) بالکنایه (-3-4

   

 خیر اندیش را     عقلاز  اول    دست و پا  بستم

 تا به دست دل سپا رم اختیار خویش را                                               

 (50)همان:                                                                                

 ست چین بر روی و میبینی ناخن مرگخراش 

 كتاب عمر من نزدیک پایان ست و میدانی                                                  

 (181)همان:                                                                               

 استعاره مركب-3-5
ـــیرینی و جوانی  منء  كه رفت دوره  عجب مدار ای دوست اگر به كام تو تلخم  ش

 (157)همان:                               
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شی از نیرنگ و رنگ خلق از آنک شوی ستم ت  نی

 
سیه بختیم و   سیاهی رنگما ست باالی   نی

 (92)همان:                                

 استعاره تبعیه-3-6
 ناز و عتابش نخرمسخت بی ذوقم  آگر 

 

 كان پری همره صد قافله ناز آمده است 

 (82)همان:                                  

ــوم ــاز بیا كاین دل معص  ای ماه گنه س

 

  كامی ز گناهی نگرفته ستسالی است كه  
 (80)همان:                                 

 كنایه-4

 كنایه از فعل-4-1
شیزی نخریدند و حق این بود  ما را به پ

 

ـــتبیقدر متاعیم و درین چون و چرا    نیس
 (90)همان:                                 

 )كسی را به پشیزی نخریدن: ارزش و اعتبار برای كسی قائل نشدن(

 (158(، )جان كندن: 152از این قبیل است: )سر بر تن بار گران بودن: 

 كنایه از صفت-4-2

ــــه از خونخواریش  چنــد گویی قص

 

نا چنگیز نیســــت  ـــ ناز آش  آخر آن 

 (91)همان:                                 

 كش، جالد و بیرحم()خونخوار: آدم

 (157(، )تلخکامی: 88)سرد مهر: 

 كنایه از موصوف-4-3
ــــت ـــعر مالل انگیز نیس  دیگرم ش

 

ـــکوه از بیــداد   ــــت دلبرش  نیز نیس

 (91)همان:                                 

 )دلبر: معشوق و محبوب(

 (158(، )موجود فانی: 89)اهل دل: 

 نمایه كاربرد بیان در غزلیات

 درصد تعداد بیان ردیف

 %45 716 استعاره 1

 %28 445 تشبیه 2

 %20 310 كنایه 3

 %7 113 مجاز 4

 1574 مجموع
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 پارادوكس
ستند؛ مثأل اگر  شدن نی ست كه قابل جمع  ضاد ا پارادوكس یا تناقض اجتماع دو امر مت

ای یا بیتی وجود داشته باشد میگوییم این دو وازه با هم در جمله "جوان"و  "پیر" ءدو واژه

ستند و هر كدام در جای خود قرار دارند، اما تركیب  صر جداگانه ه ضاد دارند؛ چون دو عن ت

ــده "پیرِ جوان" ــر جداگانه در اینجا یکی ش اندو در عین حال تناقض دارد چون آن دو عنص

د، به عبارت دیگر قابل جمع شــدن نیســتند. مثال: پر از خالی، دریای یکدیگر را دفع میکنن

سبک هندی،  سی ویژگیهای  شنا شوالی عریانی، لباس برهنگی )باز سلطنت فقر،  شعله ور، 

 (91خسروی: ص
 بگذار كه ما هم هوســی داشــته باشــیم  پخته ام ای چرخ هوسیهوس بیدر دل 

 (152)دیوان اشعار:                       

 نتیجه
با توجه به آنچه گفته شـــد میتوان نتیجه گرفت: اگر چه پژمان به راه و رســـم رایج در 

شته نیز محدود نماند بلکه خود را آزادتر از  ءدوره شان نداد اما در چارچوب گذ خود عالقه ن

آن میدید كه در محدودیت باقی بماند. بدین معنا كه در عین رعایت اصالت شعر فارسی در 

سلوب پ شان داده است كه ا یشین، نوآوریهایی در صورت و معنای شعر خود ارائه نموده و ن

شاعر عصر خویش است. شیوایی و رسایی كه از ویژگیهای شعر خوب است؛ در آثار او موج 

شعر  شعری به راحتی  شود.او در تمام قالبهای  شعار وی دیده نمی میزند و تعقید و ابهام در ا

سروده و از این جهت مان ست. از نظر می شده ا ضاء می شاعران كهن اقناع و ار سیاری از  ند ب

ست. بیش از نیمی از ابیات  شن و به زبان محاوره نزدیک ا ساده و رو زبانی، غزلهای پژمان 

غزلهای او از تکرار قافیه برخوردارند. شاعر بیشتر از ردیفهای بلند استفاده كرده و همین امر 

ند در ابیات خود بگنجاند از لغات مهجور و كهنه فارسی موجب شده تا معانی كمتری را بتوا

شاعر درو شعر  ست. از نظر فکری  ستفاده نکرده ا ضامین جز معدودی ا شتر م ست. بی نگرا

شق و نامالیمات روزگار و فقر ظاهری و بی وفایی و  شی از ع شق و غم اندوه نا غزلهایش، ع

ی در مدح حاكمان وقت وجود جفاكار بودن معشوق است. در غزلهای شاعر هیچ گونه شعر

ست. از میان آرایه شاعر ا های بیانی به ندارد و این دلیلی بر عدم درباری بودن و عزت نفس 

ستعارات به كار رفته در غزلیات او  شبیهات و ا شبیه بیشتر متمایل بوده است. ت ستعاره و ت ا

شده تا غزلهایش  ست و پیچیدگی ندارد و این امر موجب  صویری ساده و زودیاب ا تراكم ت

ستعاره به حالت چند بعدی و چند الیه شد و ا شته با شود. از ندا سان درک  ای در نیاید و آ

های سجع، جناس، تصدیر و تضاد استفاده كرده است در نظر بدیعی نیز شاعر بیشتر از آرایه

سنت ادبی غزل كه  ست. و او بر خالف  شعری او نیامده ا هیچ یک از غزلیات پژمان تخلص 

ست. از نظر شاع شعری یا تخلص خود را در ابیات پایانی غزل میآورند. نیاورده ا ران عنوان 
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سنت شاعر  شده )تعداد ابیات غزل،  ست و از  نُرم مُعَین  ( بیت تجاوز 5-12شکنی كرده ا

 كرده و غزلیات سه و چهار بیتی هم دارد.
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