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»   ر نیما یوشیج و بدر شاکر السیابصور خیال در اشعابررسی تطبیقی«

1معصومه صادقی

چکیده 
با زمینه عاطفی همراه است. در بالغت خیال یا تصویر حاصل نوعی تجربه شعري است که اغلب

ود. شرایط محیطی و ی شو مجاز بررسی م، کنایهمقوله تشبیه، استعارهسنتی صور خیال در چهار 
ذار گتأثیراو هاي ذهنی در نوع تصویرسازي و برداشتاي که شاعر در آن پرورش یافتهجامعه 
شاکرالسیاب از شاعران نوپرداز ایران و عراق در سرایش شعر خود از نیما یوشیج و بدراست.

مفاهیم ذهنی و اندیشه هاي استن کالم شان، ازي و آرسو با تصویربردهعنصر خیال فراوان بهره 
صورخیال در پژوهش با هدف مقایسهاین خود را به صورت ملموس به مخاطب منتقل کرده اند.

نشان بررسی اشعار آنانتحلیلی انجام گرفته است. -به شیوه توصیفیصراشعار این دو شاعر معا
در اشعار نیما و سیاب بیشترین کنایه و تشخیص، تشبیه، ت که در میان عناصر خیالدهنده آن اس

صورت طبیعی مورد توجه آنان نیز بههمچون استعاره و مجاز بسامد را داشته و دیگر صور خیال 
است.بوده

.، بدر شاکرالسیابنیما یوشیجصور خیال، معاصر،:کلید واژه ها

sadeghi2002@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی 1

1641

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقدمه-1
ري و فصل مقوم شعي جزء جوهره «که آن را استیکی از عناصر اصلی شعرعنصر خیال 

ایجاد ارتباط میان مفاهیم این عنصر در). 90: 1380(شفیعی کدکنی، دانسته اند »شعر
ش مهمی را بر عهده دارد. زبان که یکی از عوامل اشیا و پدیده هاي بیرون از ذهن نقذهنی،

و بحث از صور خیال ا عناصر خیال درهم آمیخته شده ایجاد ارتباط است در حیطه ادبیات ب
شاعر و هنرمند کسی است که داراي ذهن «و گرددو تصویرهاي شاعرانه موضوع آن می 

).25: 1386(شمیسا، »تصویرساز و شبیه آفرین باشد
، حاصل نوعی تجربه شعري است که اغلب با زمینه عاطفی همراه است. خیال یا تصویر

، هرچند زیبا هم ت و تخیلی که مجرد از عاطفه باشداسعاطفی آنربارِدارزش یک تخیل «
تأثیرگذاري شعر ،در واقع عاطفه؛)90: 1380شفیعی کدکنی، (»باشد ، به ابدیت نمی رسد

را در مخاطب بیشتر می کند و تخیل با تصاویر شاعرانه نمود می یابد. عنصر تجربه نیز در 
عظمت کار هنري «:ساخت تصاویر شعري نقش مهمی برعهده دارد تا جایی که گفته اند

به ، محتوا و فرم  رخورد و نحوه ي استفاده از موضوعدر تعبیر معین می گردد و تعبیر طرز ب
بینی هنرمندانه وابسته است و تفاوت هنرمندان بیشتر ورت هنري است. هر تعبیري به جهانص

در .)31- 29: 1381(فرزاد،»د که اساس آن را تجربه تشکیل می دهدشودر تعبیر دیده می 
، کنایه و مجاز بررسی می شود. در ل در چهار مقوله تشبیه،استعارهبالغت سنتی صور خیا
، حس اسطوره، سمبل: علوم بالغی تصویرهاي دیگري مانندوزه تحقیقات نوین در ح

آمیزي و اغراق نیز در کنار آن قرار می گیرد.
صور خیال در شعر معاصر ایران و عرب نیز مورد توجه قرار گرفته است و شاعران با کمک 

مفاهیم و اندیشه هاي ذهنی خود را به مخاطب انتقال می دهند. از شاعران ،تصویرسازي
با استفاده از تصویرسازي به آراستن کالم خود و بیان تعابیر ایرانی و عرب معاصر که 

وشیج و بدر شاکر السیاب هستند.نیما ی،شاعرانه پرداخته اند
از شاعران معاصر ایران و پدر شعر نو فارسی است. دوران )ه.ش1338–1274نیما یوشیج (

سپس به همراه خانواده به تهران آمد و در محل تولدش سپري شد، »یوش«کودکی نیما در 
زبان تحصیل در این مدرسه موجب آشنایی نیما با به تحصیل پرداخت.مدرسه سن لویی 

1642

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ولی پس از آشنایی ،فرانسه شد. او در آغاز به شیوه کهن و سبک خراسانی شعر می سرود
قصه ت. نیما ابتدا فارسی در پیش گرفبا زبان و ادبیات فرانسه شیوه اي نو در سرایش شعر

به سرودن را به نظم کشید و پس از این طبع آزمایی ها اي شبي و سپس قطعهرنگ پریده
شعر فارسی فراهم و تحول در پرداخت و با سرودن این شعر زمینه را براي تغییر افسانهشعر 
کرد.

عر نو به شکل و بیانی تازه دست یافت و با آفرینش این اثر شققنوسبا سرودن شعر نیما
او با کوتاه و بلندکردن ارکان شعري و ). 64: 1358، (زرین کوبرا پدید آوردفارسی

از قیود قافیه و آزادي قافیه زمینه را براي وسعت و بسط محتوا فراهم کرد و شعر فارسی را 
ساخت.ارکان عروضی رها

م) نیز همچون نیما از شاعران معاصر عراق است. او در 1964–1926ر شاکرالسیاب (بد
متولد شد. سیاب پس از سپري کردن دوران ابتدایی براي » جیکور«روستاي کوچکی به نام 

ادبیات عرب ادامه تحصیل به بصره رفت و وارد دانشسراي عالی شد و به تحصیل در رشته 
) او پس از اتمام تحصیالتش به تدریس 165-164: 1380،پرداخت. (شفیعی کدکنی

.)57: 1380(فرزاد،یسی نیز ادامه تحصیل داددر رشته ادبیات انگلمشغول شد و هم زمان 
جدید عرب می دانندسیاب را پیشواي مسلم شعر ن و شاعران معاصر عرب قدانايهمه

، تغییرات درون مایهاو از نظر وزن شعري و واژگان و .)161: 1380(شفیعی کدکنی، 
ي لغوي زبان شعر و کلمات را دگرگون ر شعر عربی به وجود آورد و دایرهشگرفی را د

ساخت.
د که عبارت این شاعر معاصر عراق در طول زندگی کوتاه خود هفت مجموعه شعري سرو

المعبد (سرود باران)،المطرهشودنأ، ازهار و أساطیر(گل هاي پژمرده)،ازهار ذابله: اند از
(نام قبال إو )یپلچشناسیل دختر (بیه الجلابنیلششنا، (خانه بردگان)انقنمنزل اال، الغریق

.همسر شاعر)
ی ، سپس به رئالیسم اجتماعمکتب رمانتیسم گرایش پیدا کردنداب در شعر ابتدا بهنیما و سی

به سرایش اشعار خود پرداختند.روي آوردند و در این مکتب
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آنان از با توجه به نزدیک بودن شیوه زندگی اجتماعی و شعري نیما و سیاب و تأثیرپذیري 
محیط اجتماعی عصر خود و کاربرد زبان شعري و پیشگامی این دو شاعر در حیطه شعر نو 

را از جنبه تصویرهاي شعري ر این تحقیق برآن شدیم اشعارشاند،ادبیات فارسی و عربی
،م بیان قرار می گیردخیال در حیطه علمو از آن جا که بیشترین صور مورد مطالعه قرار دهی

بررسی شده است.، کنایه و مجاز )تشبیه، استعاره(این علمدیدگاهاز آنانسروده هاي 
در این این تحقیق در ادامه پژوهش هایی است که در زمینه صور خیال صورت گرفته است.

یحیی از)1381(»صور خیال در شعر بیدل و نیمامقایسه «مقاالتی همچونمی توان بهباب
از )1388(»بیان و جلوه هاي صور خیال در شعر سیمین بهبهانی«طائبیان و منصور نیک پناه،

بررسی صور خیال در شعر حسین منزوي و قیصر «دکتر سیروس شمیسا و محبوبه کاشی،
صور خیال در شعر «،از جمال الدین مرتضی و سجاد نجفی بهزادي)1390(»امین پور

تحلیل اشعار سید حسن «،وحید مبارك و فرحناز حیدري نسباز)1389(»شفیعی کدکنی
صور خیال و صنایع «و ) از احمد کریمی و کلثوم وقاري1390(» حسینی از منظر صور خیال

اما مراجعه کرد،ی و مهران شادياز یداهللا بهمن)1390(»ادبی در غزلیات عرفی شیرازي
ون اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب از این دیدگاه به صورت تطبیقی مورد بررسی تاکن

و تحلیل قرار نگرفته است.
مورد تجزیه و تحلیل قرار مطالعه ودو شاعرشعاردرصد از ا20حدود در این پژوهش
پایان هر بخش آمده است.درنتایج آنگرفته است که

و بدر شاکر السیابیوشیجصور خیال در اشعار نیما -2
تشبیه-2-1

به) است. امر و دو طرف تشبیه (مشبه و مشبهتشبیه نوعیمقایسه و برقراري شباهت میان دو 
و تمام تالش ها براي برکشیدن مشبه می باشد«غرض اصلی از تشبیه برتري مشبه است و 

تشبیه مرکز «.)90: 1386(فتوحی، »مشبه استبه در وجود هدف تشبیه اثبات صفتی از مشبه
ن که تمام تصاویر به نوعی با تشبیه مرتبط بوده و آشکارا یا نهان از آ؛ چرا صور خیال است
مهم است وچه در تشبیهات زیبا آن«.)118: 1381(پور نامداریان، » مایه می گیرند
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.)15: 1386(وحیدیان کامیار، » در پیوند زدن دو امر متغایر استاحساسات و عاطفه شاعر 
هنی که نتیجه خالقیت هنري وي ذناصر و شرایط محیطی شاعر یا جهانتشبیهات به اعتبار ع

ی در طبیعت یا محیط روستا و ، زندگاست، شکل می گیرد. زندگی کویري، عناصر شعري
عوامل زمینه ساز انواع گوناگون تشبیه در یک اثر می تواند باشد. با توجه به این که ... از 

تشبیهات آنان نیز در روستا و طبیعت سپري کرده اند، خشی از عمر خود را نیما و سیاب ب
است.»جیکور«و »یوش«بازتابی از محیط روستایی و طبیعت بکر اطرافشان 

خود يخود را که از وطن دور مانده به مرغی که از النهجوار سخت سرنیما در شعر در 
:کنددور افتاده تشبیه می

.)232: 1388(یوشیج، »، چو مرغی از مقرخودیار من که دورم از د«
:حسی استبهه کار رفته در شعر نیما گاه مشبهدر تشبیهات ب

.)237: (همان»ارها خرامیدنسی کهپاز رودچو / گریز از ره شهربهایمخوش است مثل «
:ور نامحسوس و وهمی شکل گرفته استبه از امو گاه مشبه

: (همان»نده هاي باطل می جهد بیرونبرق خ/ خنجر عفریتشعاع، همچون ره دندانتانوز«
440(.
جوید. ، گاهی از تشبیه بلیغ براي آراستن و زینت بخشیدن به تصاویر شعري بهره مینیما

هر قدر آثار و شده باشد،شبه هر دو حذف ادات و وجه در آن«تشبیه بلیغ تشبیهی است که 
»، مبالغه ي آن در معنی بیشتر استباشدکمتر و نامحسوس ترعالیم تشبیه در جمله 

.)161: 1377(همایی، 
.)426: 1388(یوشیج، »قطار ایامپیوند نه / ي هولاز هم گسل فسانه«
.)777: (همان»ران روزهاي جوانی مرا گذشتدو/ کارگاه جوانیم به بود«

و کالمش را از تکنیک تشبیه به وفور استفاده کرده ، نیز در تصاویر شاعرانه خودسیاب
، بیماري دراز مدت و رنج آور خود را چون کاردي سیاب در بیت زیربدان آراسته است.

:استمی داند که پهلویش را شکافته
.)150: 2000(السیاب، »قُ جنبی مثلَ المديمزِّ/ تُهور طوالُ و هذي الجراحش«
».مانند کارد پهلوي مرا می درد/تماه ها طوالنی است و این جراحا«
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:را به مطر (باران) تشبیه می کنداو در بیتی دیگر صدا
.)184: (همان»کالمطر الغضیریینساب صوتُک فی الظالم إل«
».باران تازه در درونم نفوذ می کندصدایت در تاریکی مانند «

بلیغ می آورد. شاعر در ، تشبیهات را به صورت اه به منظور بزرگ جلوه دادن مشبهگسیاب 
:زمین) و ماء (آب) مانند کرده است، ارض (زیر قلب خود را به شمس (خورشید)بیت

»نوراًقلبی الشمس الشمس ضإذ تنب /نمیرقلبی األرض هراً و ماءقمحاً و ز ضاًتَنب /قلبی الماء
.)246: (همان»قلبی هوالسنبلُ

ست و تپش آن گندم / قلب من زمین انور تپیدن گیرداست چون آفتاب به قلب من آفتاب «
».شه است، قلب من همان خوو گل و آب روشن/ قلب من آب است

که میزان به نشان دهنده آن استعرادو شر اشعابه عمل آمده از بررسی هاي آماري 
7/26بو در شعر سیادرصد5/16شعر نیماکارگیري تشبیه نسبت به سایر صور خیال در 

تشبیه در اشعار سیاب بسامد بسیار باالیی نسبت به بر این اساس باید گفتبوده است.درصد
يزیرا مناسب ترین ابزار براي بیان مقصود و نشان دادن واقعیت هاي جامعه؛ شعر نیما دارد

، بیشترین بار معنایی را در رد تشبیه بلیغباو با کاراست. استبدادي عراق در نزد سیاب 
برد تا بدین وسیله واقعیات می ترین واژگان براي طرح مسائل اجتماعی و سیاسی به کار کم

گی شاعر نیز در این امر جامعه براي همه ملموس و قابل درك شود. همچنین محیط زند
درصد 37سیاباست. از مجموع میزان استعمال تشبیه در اشعار سزایی داشته تأثیر ب

حسی است و استفاده از گل ،درصد تشبیهات35نیما نیز در شعرتشبیهات حسی بوده است.
توجه او بسامد باالیی دارد که این امر نشأت گرفته از شعارها و گیاهان در ساختار تشبیهی ا

اعران معاصر به جهان مادي و شاسانی است. بنابراین می توان گفتبه سبک خر
به شانهاي زمینی و آالم اجتماعیبراي بیان اندیشه دنیایپیرامون خود توجهی خاص داشته

تشبیهات حسی روي آورده اند.

% اشعار مورد 20مقایسه میزان کاربرد تشبیه نسبت به سایر صور خیال در -1-2جدول 
بررسی نیما و سیاب
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اشعار السیاباشعار نیماصور خیال
تشبیه حسی%7/26تشبیه حسی%16/5تشبیه

استعاره-2-2
تخیل شاعرانه است. در مؤثرترین ابزار ،مشابهت استياستعاره که نوعی مجاز با عالقه

عاره بیشتر از تشبیه میان شاعرانی که به سبک رمانتیسم گرایش دارند تمایل به کاربرد است
، برداشتن مرز میان اندیشه مرزهاي میان انسان و طبیعتمحو«؛ زیرا هدف رمانتیسم ها است

این ، ظرفیت باالیی براي شکستن استعارهو محو مرز زبان و جهان واقعی بود وشیء و 
از حیات شعري خود به ). نیما و سیاب نیز در مقطعی 155: 1386(فتوحی، »مرزها را داشت

خود از استعاره مدد جسته اند. مکتب رمانتیسم گرایش داشته براي بیان اندیشه هاي 
ی رمانتیک و عاشقانه مضمونسنتی اوست کهشعاردر اکاربرد استعاره در نزد نیما بیشتر

به توصیف دارد.او در این اشعار با استفاده از این عنصر خیال با ترسیم فضاي عاشقانه
» معشوق«به جاي را » نگار«،، خون سردقصه رنگ پریدهمعشوق می پردازد. نیما در مثنوي 

:به کار می برد
.)20: 1388(یوشیج، »اختیارنگاريعاقبت کردم / من که در این حلقه بودم بی قرار«

استعاره از معشوق است: »یننگار«نیز صفتافسانهدر منظومه ي 
.)61: (همان»ت می خواند و سرمست می رفتمس/نگارین، آن عاشق: لیک در خنده اش«

اما از نظر کمیت، بسامد ، نیز به چشم می خورداشعار دوره هاي بعد نیماعاره درکاربرد است
از چند استعاره استفاده کرده ، نیما در بندي کوتاهسرديخندهپایین تري دارد. در شعر 

:است
روي این / پر می افشانداووسطدم / در زنجیرماهی آبنوس/ صبحگاهان که بسته می ماند«

.)432: (همان»یرقزتن بشسته بام
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، آسمان و استعاره از ماه، خورشیدقیر، بام ودر این بند به ترتیب ماهی آبنوس، دم طاووس
است.سیاهی شب

است. او ي ژرف خود از استعاره استفاده کردههاسیاب نیز همچون نیما براي بیان اندیشه
ه) را به جاي مرگ به کار (گلول»رصاصه«در بند پایانی یکی از سروده هاي خود، واژه ي

برده است: 
»الرِدي اُرید أن أنام لیل المقبر/ ةِرثبین قبورِ أهلی المبع/ هات ةوراء /رصاصهیا اله الرحمه«
.)362: 2000السیاب، (
/ در پس شب گورستانم خویشانم/ میان گورهاي پراکنده ي خواهممی مرگ را بیاور، «

».رحمتت را دریغ مدار، گلوله ي دا/ خداونراممبیا
:از شبنم و باران استعمال شده استدر استعاره اي آشکار (ژاله)»ندي«در بیت زیر، لفظ 

.)257: (همان»با لنّديیربها الفرات ةٍمن زهر/ و فی العراقِ ألف أفعی تَشرب الرَّحیق«
».پرورده است/ که فرات به ژاله د، از شهد گلی می نوشیافعو در عراق هزار «

خود - که در رنج و بیماري به سر می برد-(کتاب ایوب) شاعر سفر أیوبه ي دو در قصی
را به ایوب نبی مانند می کند و بیماري خود را لطف پروردگار می داند و در استعاره اي 

:(معشوق) مورد خطاب قرار می دهد» حبیب«آشکار خداوند را با واژه ي 
» إولکنَّ أیوبن صاحصاح /دا/ ، إنَّ الرزایا نَديلک الحمده یا الحبیبو إنَّ الجِراح«

.)150: (همان
/ و استبخششیگفته است و همانا مصیبت ها سپاستو را/اما ایوب اگر فریاد کرده«

».جراحات هدیه هاي معشوق است
که میزان به کارگیري مشخص می شوددو شاعردر بررسی آماري به عمل آمده از اشعار 

درصد 8/14در شعر سیاب ودرصد 3/14شعر نیمااستعاره نسبت به سایر صور خیال در
.بوده است

میزان کاربرد استعاره در اشعار نیما و سیاب را نشان می دهد. این آرایه به جدول ذیل
ه را به خود ترتیب میزان فراوانی در اشعار نیما سومین و در اشعار سیاب چهارمین جایگا

تأثیر فراوانی در کاربرد استعاره در ،اختصاص داده است. شرایط محیطی و قدرت تخیل
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اشعار دو شاعر در جهت بازگو کردن مفاهیم داشته است. همچنین غلبه ي احساسات فردي 
تجربه و رمانتیکی نیز در گرایش آنان به استعاره بی تأثیر نبوده است. هر دو شاعر براي بیان

.استفاده کرده اندعاطفی خود از این عنصر بیانی هاي
% اشعار مورد 20مقایسه میزان کاربرد استعاره نسبت به سایر صور خیال در -2- 2جدول 

بررسی نیما و سیاب
اشعار السیاباشعار نیما صور خیال
%8/14%3/14استعاره

تشخیص-2-2-1
در نیفیکاسیون نام دارد وره مکنیه است که درنزد غربیان پرسو، استعاانواع استعارهیکی از 

ریشه در جان بخشیدن به اشیاء.)179: 1386، شمیسا(فارسی تشخیص ترجمه شده است
و احساس در به وجود روح ي نخستینهاگذشته دور ادبیات ملل دارد و از باورهاي انسان

ي طبیعی نشأت گرفته است. در مکتب ادبی رمانتیسم نیز روي آوردن به طبیعت پدیده ها
موجب می شود تا آنان از فسادي که بر فضاي جامعه حاکم است دور شوند و شاعرانی که 

، خود را از تشیدن به مجردات و پدیده هاي طبیعبا جان بخدر این مکتب قلم می زنند 
.)77-76: 2002، عشري زاید(دننابسامانی هاي جامعه رها می ساز

اط برقرار می کنند و اطراف خود ارتب،با دنیاي طبیعتدن بهجان بخشینیما و سیاب نیز با
بدین شکل ضمن بیان عواطف و احساسات شانبه جامعه ي راکد زمان خود روح و جانی 

می بخشند. تازه
عناصر طبیعت را ،ستعناصر بی جان ابهکه نمونه ي بارز جان بخشیاي شبنیما در شعر 

:با آن ها به گفت و گو می پردازدبه گونه اي هنرمندانه و زیبا به حرکت در می آورد و
یا / یا چشم مرا ز جاي برکن/ تا چند زنی به جانم آتش/ شوم وحشت انگیزشبهان اي «

.)42: 1388(یوشیج، »پرده ز روي خود فروکش
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بدبینی به همراه دارد و در جریان فکري از یأس واین شعر در زیرساخت خود، مضمونی 
تجددخواهی در برابر سنت گرایی سروده شده است.

تشخیص هاي به درصد از52اشعار نیما بسامد باالیی دارد. نزدیک به در کاربرد تشخیص 
:استان بخشی به پدیده هاي طبیعی جرفته در اشعارشکار

.)234: (همان»، اي در دل تو مستتربزرگاي دریاي «
.)409: (همان»ین دهر در آرامش خود خفتها«
.)425: (همان»آي آمد صبح خنده بر لب«
.)601: (همان»خنده ي بی رونق صبحلیک از «
.)615: (همان»چه شب موذي و گرمی و سمج«

ه است. او در قصیده جان بخشیدن به طبیعت در شعر سیاب نسبت به نیما نمود بیشتري یافت
» کوچید«براي آن فعل و ، براي روز روح قائل شده کوچید)(روز رحل النهاراي با عنوان 

:ان قصیده چندین بار تکرار می شوداین عبارت تا پایرا به کار برده است.
.)121: 2000السیاب، (»ن الدمارِها سندباد منخَصالت شَعرِك لم یص/ النّهاررحلَ «
».نابودي بازنداشتد گیسوانت را از / سندباروز کوچید«

فراوان از این تکنیک بهره برده،(سرود باران)المطرةأنشودشاعر در قصیده ي زیباي 
:تصاویر زیبایی را خلق کرده است

.)254: (همان»من دموعها الثقالتَسحتسح ما / ما تزالم غیوال، والمساءب اءثتَ«
».سنگین خود را فرو می بارندک هاي / اشوب خمیازه می کشد و ابرها پیوستهغر«
.)255: (همان»حارِ والرّديمیا واهب ال/ خلیجیا «
.»/ اي بخشنده ي صدف و مرگاي خلیج«

نشان دهنده ي کاربرد عنصر تشخیص و خلق تصاویر بدیع در شعر این شاعر و قصیدهاین د
است.

که میزان به مشخص می شودار دو شاعرشعادر بررسی هاي آماري به عمل آمده از 
و در شعر سیاب درصد9/14شعر نیماکارگیري تشخیص نسبت به سایر صور خیال در
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کاربرد بیشتري دارد نیمااست.صنعت تشخیص در اشعار سیاب نسبت بهبوده درصد3/21
دارد.بعد از تشبیه نمود بیشتري در سروده هاي این شاعر، و این تکنیک بیانی

می سازد تا آنان از یک سو ا و سیاب زمینه اي را فراهمکاربرد تشخیص در شعر نیم
بازگو کنند و از سوي دیگر زمینه ي قالب اشیارا در خود احساس و مفاهیم ،شخصیت

تصرف پویایی را در کالم و جامعه فراهم سازند. آنان با این تکنیک در طبیعت و اشیاء 
ی و حرکت کرده اند.زندگهاي خود را سرشار از از این رهگذر بسیاري از وصفکرده

% اشعار 20مقایسه میزان کاربرد تشخیص نسبت به سایر صور خیال در - 1-2-2جدول 
مورد بررسی نیما و سیاب

اشعار السیاباشعار نیماصور خیال
%3/21%9/14تشخیص

کنایه-2-3
معین،(»چنانکه معنی آن صریح نباشدپوشیده سخن گفتن است«لغت به معنی کنایه در

اش به این کاربرد سخن در معناي غیر قرار داديعلم بیانو در اصطالح ) 3083: 1375/3
شرط که ارادة معناي قراردادي آن نیز مجاز باشد. به تعبیري دیگر، سخنی است داراي دو 

ا مخاطب با اندکی طوري که دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند تمعنی نزدیک و دور به
صاحب .)878: 1366(سکاکی، ا که الزمۀ معنی اول است درك کندتأمل معنی دوم ر

اش با جواز ارادة معنی اصلیداند که از آن الزم معنی اصلیآن را لفظی می«البالغه معالم
)324: 1353(رجایی، » اراده شود

کنایات شاعران در استفاده ازي می شوند و گاه ایات گاه به سبب کاربرد فراوان تکرارنک
می زنند تا قدرت و توانایی خود را در بیان مطالب و اداي معانی نشان دست به نوآوري 

دهند.
ن الزم و ملزوم رابطه ي میابودهو اشاره و سیاب از نوع ایماادر اشعار نیماین عنصر بیانی

آن آشکار است.
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:ازایات در اشعار نیما عبارت اندنمونه اي از کن
.)43: 1388(یوشیج، »هر لحظه به یک ره و فسانه/ دل می بري و قرار از من«
است.» عاشق کردن«کنایه از » و قرار بردندل«
.)206: (همان»ه گري و حیلت و ترفندچاردست به / بیازیدوبه استخوان رسیدچکارد «
است.» نهایت فالکت و رنج«کنایه از » کارد به استخوان رسیدن«
:ستا» تاریکی هوا«نیز کنایه از در بیت زیر»سیاهی گرفتن سایه هارنگ«
»سایه ها رنگ سیاهیکه می گیرند در شاخ تالجن / ترا من چشم در راهم شباهنگام«

.)786: (همان
در شعر معنا و مفهوم مورد توجه خود را بیان می به صورت صفت با کاربرد کنایه گاه نیما 
» مرغ آمین«کنایه از »آشنا پرورد«و » نهان بین نهانان«دو صفت »مرغ آمین«. در شعر کند

است:
، آن / با صداي هر دم آمین گفتنشجور دیده مردمان را/ نهان بین نهانانمی شناسند آن «

آشنا پرورد
.)741: (همان»می دهد پیوندشان در هم

مضامین بهره برده معانی و سیاب نیز از این تکنیک بیانی در جهت مطرح کردن پاره اي 
:است

.)189: 2000السیاب، (»لمحه البصرشراعه السریع مثلُ «
».مه هاي سریعش مانند چشم برهم زدنخی«
است.» به سرعت و در زمان بسیار کوتاه«کنایه از » لمحه البصر«

:است» ترسیدن و هراسان شدن«یه از در مصراع زیر کنا»صفرا«کلمه 
» دتاهکذا ع246: (همان»آنی یهوذارفَاصفَرَّ لَم(.
».اخت، چون یهودا مرا دید رخ ببماین گونه بازگشت«

مجازات (به چارمیخ کشیدن) که شدیدترین نوع» صلَبونی«در بیت زیر اصطالح کنایی 
:، آمده استاست و مرگ را در پی دارد

.)247: (همان»فَها أنا فی قبري؟أمسِصلَبونیاَو ما/ ألقیت الصخرَ علی صدري«
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».اینک منم در گور خویشیدند؟/ مگر دیروز به چارمیخ نکشسنگ را بر سینه ام افکندم«
که میزان به مده از اشعار این دو شاعر مشخص می شوددر بررسی هاي آماري به عمل آ

بوده است. درصد2/9و در اشعار سیاب درصد 21گیري کنایه در اشعار نیما کار
کنایه در اشعار نیما نسبت به سیاب کاربرد فراوان نشان دهنده ي آن است کهجدول ذیل

؛ زیرا نیما ا در تمثیالت او به کار رفته استتري دارد. اغلب کنایات مطرح شده در شعر نیم
زندگی مردم اشاره دارد و به همین دلیل از واژگان و يبه شیوهشعاردر این گونه ا

باتی استفاده می کند که میان مردم کوچه و بازار کاربرد بیشتري دارد.ترکی
% اشعار مورد 20مقایسه میزان کاربرد کنایه نسبت به سایر صور خیال در -3-2جدول 

بررسی نیما و سیاب
اشعار السیاباشعار نیماصور خیال

%2/9%21کنایه

مجاز-2-4
الح فن بیان کاربرد لفظ در غیر معنی نخستین خود است با غیر عالقه مشابهت طمجاز در اص

یافتن رابطه میان .)78: 1376مانع از اراده ي معنی حقیقی شود (تجلیل، و با قرینه اي که
بستگی دارد. کاربرد ، به قدرت تخیل و مهارت و آگاهی شاعرانهحقیقی و مجازيمعنی 

روشی براي بازگو کردن یک مفهوم تازه در کالم است. مجاز گاه در ، مجاز در شعر
و گاه نیز جایگزین واژه اي می شود که مقتضاي مقام سزایی داردجزترین مطالب نقش بمو

نیست. نیما و سیاب نیز از این فن بیان در جهت پروراندن قوه تخیل بهره گرفته اند.
ز نوع مجازهاي مرسل است. در شعر راري و ااغلب مجازهاي به کار رفته در شعر نیما تک

:چنین آمده است، خون سردپریدهقصه رنگ
.)20: 1388(یوشیج، »، عاشق و حیرت زدهو گشتهمح/ گرد آمدهعالمیبهر ایشان «

است. نیما در بیت » مردم«، که به عالقه ي محل و حال بیان شده» لمعا«معناي مجازي 
:را اراده کرده است» مردم«ورده و را آ» جهان«دیگري نیز 
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: ن(هما»بر هر چه داشت هستی رنگ عدم زده/ را به هم زدهجهانموجی رسیده فکر «
416(.

به کاربردن مجاز به عالقه ي آلت (ابزار) از تکنیک هاي دیگر نیما در تصویرسازي است. 
:به کار رفته است» قدرت«در معنی به عالقه ي آلت» دست«در نمونه ي زیر 

: (همان»دستبر بد و خوب تو دارد / پادشاه فتح در آن دم که بر تختش لمیده است«
636(.

کار ه د فراوانی دارد. بیشتر مجازهاي بمجازهاي مرسل و تکراري در اشعار سیاب نیز نمو
:است»ءکل و جز«و » حال و محل«ه ي از نوع مجاز به عالقرفته در سروده هاي این شاعر 

: 2000، سیابال(»رالشَجصلیل آالف العصافیر علی / یصل منک فی القَرارِو أسمع الحصی «
244(.

گنجشک بر درخت، هزارانز/ نظیر آواگریزه ها را می شنوم که در کف توو صداي سن«
».آواز می خوانند

قه ذکر کل و اراده شاخه آن است که مجاز به عال(درخت)» شجر«، منظور از در بیت باال
است.ي جزء 

:را آورده و منظورش مردم بوده استعراق ،(سرود باران)المطرةأنشوددر قصیده ي شاعر 
.)256: (همان»ه جوعیلیس فالعراقُما مرَّ عام و «
».گرسنگی نگذشتیهیچ سالی بر عراق ب«

:استرا آورده و منظورش مرده هاي خفته در آن(گورستان)» بورق«در نمونه دیگر،شاعر
.)249: (همان»هزَّ موتُها و قامالقبورو هبت «
».استو گورها برانگیخته شد، مرگشان در جنبش آمد و بر پاي خ«

که میزان به مشخص می شوددو شاعردر بررسی هاي آماري به عمل آمده از اشعار 
بوده درصد 9/2و در شعر سیاب 2/2شعر نیماکارگیري مجاز نسبت به سایر صور خیال در 

است.
این دو بیانگر میزان کاربرد شگرد بالغی مجاز در اشعار نیما و سیاب است. جدول ذیل

مفاهیم بیان براي رایش داشته اند از این شیوهگرایی و رئالیسم اجتماعی گکه به واقع شاعر
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در اشعار دو تصاویر مجازي موجوداستفاده کرده اند. و خوش آهنگ تر کردن کالم خود
ف و ایجاد رابطه میان واژگان است. این ارتباط غالباً متأثر از محیط طبیعی اصل کششاعر ح

بیشتر در حوزه واژگانی است.نان وزندگی آ
% اشعار مورد 20مقایسه میزان کاربرد مجاز نسبت به سایر صور خیال در -4-2جدول 

بررسی نیما و سیاب
اشعار السیاباشعار نیماصور خیال     
%9/2%2/2مجاز

نتیجه-3
ین دو شاعر از نظر که ااستنشان دهنده ي آن نتایج به دست آمده از این پژوهش

آنان متناسب با فضاي .دارندکارگیري عناصر خیال شباهت هاي فراوانی با یکدیگربه
، برده اند. عوامل محیطیصی بهره اجتماعی و ادبی جامعه ي خود از شیوه هاي بالغی خا

ي در اشعار این دو شاعر تأثیر کارگیري تکنیک هاي شعرشرایط سیاسی و اجتماعی در به
آن ها داده است.به یعی در انتخاب واژگان مناسب سزایی داشته و دید وسب

می باشد که عالوه بر طبیعت مهمترین دست مایه دو شاعر در آفرینش تصاویر شاعرانه 
نو نیز نقش آفرین بوده و عاملی در جهت عینیت معانیدر شکل گیري ،تأثیر ظاهري

بوده است.بخشیدن به مفاهیم انتزاعی 
تشبیه در شعر نیما برگرفته از طبیعت و به کنایه در اشعار نیما بسامد باالیی دارد.تشبیه و 

حتواي ؛ زیرا مبه اشعار تمثیلی او اختصاص داردکاربرد کنایه بیشترصورت محسوس است.
این گونه اشعار زندگی روزمره است و بازیگران آن مردم عادي هستند. نیما تالش می کند 
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رهاي تمثیلی خود استفاده کند تا عدر ش،و اصطالحات مرسوماز واژگان کوچه و بازار 
براي مخاطبان آشنا باشد.

تشبیه و تشخیص است. تشبیه ،بالغی در اشعار سیاب نیزباالترین بسامد تکنیک هاي
است. هدف او از کاربرد این مناسب ترین روش براي واقع گرایی و حقیقت نمایی 

، بیان اندیشه هاي زمینی و آالم اجتماعی و ابراز مفاهیم به صورت حسی و قابل تکنیک
مهم ترین صورت خیالی است که به شعر او روح رؤیت بوده است. پس از تشبیه تشخیص 

اذهان بیشتر فعال کردنبخشیده است. سیاب با استفاده از این صنعت بالغی براي و زندگی
مخاطبان بهره می گیرد و با این روش جان تازه اي در طبیعت می دمد.

بسامد صورت هاي دیگر همچون استعاره و مجاز در اشعار نیما و سیاب مانند هم می باشد. 
مفید و اثربخش بیان مفاهیم نیزدر جهت ، فرینیي است که عالوه بر زیبایی آاستعاره ابزار
، بیان یک معنی در صورت هاي گوناگون دف از کاربرد مجاز در اشعار آنانبوده است. ه

و موجز کردن کالم بوده است. اکثر مجازهاي به کار رفته در اشعار دو شاعر از نوع مرسل 
شد.می با
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