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 بررسی تصویر در غزل شهریار  

 

 چکیده : 

،یکی از شاعران معاصر ایرانی است که در قالب های مختلف شعری هنر نمایی  محمد حسین بهجت تبریزی ،متخلص به شهریار

نموده است ،در این بین ،غزل شهریار با الگو پذیری از غزل حافظ شهرت بیشتری دارد ؛او با سرودن غزل های عاشقانه و عارفانه 

یکی از مهم ترین صور خیال، در غزلیّات شهریار ،خلق تصاویر زیبا و کاربرد صور خیال ،شعر خود را جلوه بیشتری بخشیده است .

تشبیه است  که تشبیهات بلیغ اضافی ، حسی و مفرد، فراوانی باالتری دارند؛استعاره مصرحه مجرده و تشخیص از نوع خطاب 

  های شاعرانه  نیز در غزل او بسیار است؛انواع مجاز مرسل و کنایه های فعلی ایماء هم بسامد باالیی دارند.

 شهریار، شعر، خیال، تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز، کنایه، بسامد : واژه های  کلیدی
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Surveying image in Shahriar's Lyrics 

 

Abstract 
 

Mohammad Hossein Behjat Tabrizi, known as Shahriar is one of the contemporary Iranian 

poets who have worked in different poetic frames artistically. Meanwhile, Shahriar's Lyric is 

famous and popular since following the Sonnets of Hafez. He has made his poems more 

beautiful by saying lovely and theosophical Lyrics, creating pretty images and using fancy 

figures. One of the most important fancies in his lyrics is Simile especially additional, 

individual, and sense similes. Single metaphors and denotation are two poetic apostrophes 

which are used in his sonnets repeatedly. Different types of metonymy or Synecdoche and 

contemporary sarcasm or allegories have high frequency, too. 

 

Key words: Shahriar, poem, fancy, simile, metaphor, denotation, Synecdoche, sarcasm, 

frequency 
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 مقدّمه :

جدا کرد و به عنوان قالبی مستقل قرار  غزل فارسی تا اوایل قرن پنجم ،همان تغزل قصاید بود و پس از آن راه خود را از قصیده

 گرفت .

پس از حمله مغول ، ترکان غز و سایر مهاجمان، با افول و کساد بازار شعر و شاعری،شاعران به جای سرودن قصاید طوالنی،به 

به عنوان همان مقدمه قصیده  اکتفا کرده و به جای تملق از ممدوح خود ،وصف معشوق می کردند و گاه در پایان ،بیتی هم 

 حسن سوال قرار می دادند.

، تا پس از ظهور سنایی و نوآوری او در غزل ،که معشوق غزل ،الهی محور اصلی غزل معشوق بود و آن هم معشوقی زمینی

گردید و نام عارفانه را به خود گرفت .پس از این ،غزل چند شاخه شد ،شاخه ی عاشقانه که با سعدی به اوج رسید،شاخه 

 با عطار و موالنا به کمال رسید و شاخه عاشقانه و عارفانه که توسط حافظ به اوج اعالی خود رسید.عارفانه که 

شهریار تبریزی یکی از مقلدان مشهور اشعار حافظ در سرودن غزل است. غزل های شهریار عالوه بر رنگ عارفانه ،جلوه  

  آن رنگ بیشتری بخشیده است.                                                                                                     عاشقانه ی بیشتری دارد که شاعر با ارایه تصاویر شعری زیبا ،به

تصاویر شعری شهریار بیشتر تحت تاثیر تجربیات شعری شاعران پیش از خودش است ،هر چند که در کنار این، تصاویری ارایه 

ز تفکر و لوازم محیطی دنیا ی امروز است.صور خیال در شعر شهریار به دو جانب حسی و عقلی کشیده می دهد که برخاسته ا

 می شود .او تصویر را فقط برای تصویر خلق نمی کند بلکه بیشتر به دنبال بیان واسوخته های درونی خود است.

 آنی نیز در شعر او قابل دیدار است.رنگ دینی و عناصر مذهبی در شعر شهریار قابل توجه است ،همچنین تصاویر قر

تصاویر شعر شهریار ساده ، راحت و قابل تجسم است و از پر کاربردترین صور خیال در شعر او  تشبیه، استعاره ،مجاز و کنایه 

 هستند. راست که در بین انواع این صور ،تشبیه بلیغ ،تشخیص ،مجاز محلیه و کنایه از فعل یا مصدر، از باالترین بسامد برخوردا
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 :هدف و پیشینه تحقیق 

در آثار و مقاالت متعدد، در باره تصاویر شعری شاعران مختلف مطالب بسیاری آمده است ، اما در هیچ مقاله ای ،صور خیال در 

 ،هیبه چهار عنصر تشب، الیمختلف خ یصورتها نیاز آنجا که عمده ترشعر شهریار و آن هم به صورت آماری ارایه نشده است. 

 ، مقاله نیدر ا ، سخن سخنوران دارد ییبایدر درک ز یینقش بسزا ،چهار مورد نیو اد شون یم میتقس هیاستعاره، مجاز و کنا

 قیتحق ندیفرآ لیتسه،  اریشعر شهر یها یالینازک خضمن درک بهتر  تا  ه اند،قرار گرفت یمورد بررس ،چهار صورت نیهم

  فراهم گردد. نیز  پژوهشگران یبرا

 

 :  قیروش کار تحق

 نیاستفاده شده است ، به ا یاو مدارک کتابخانه یبردار شیاز فن ف ،مقاله نیو نگارش ا ازیبه اطالعات موردن یابیدست جهت

 اتیچهار عنصر در غزل نیاز ا کی، هر  انیمختلف ب یبا مراجعه به کتابها، پس از آن  دویگرد نییصورت که ابتدا ساختار کار تع

 و پس ازبیان  هر مبحث و بررسی قرار گرفتند  میو تنظ یدسته بند،  یبردار شیمشخص شدند و مورد ف قیبه طور دق اریشهر

، درصد مربوط به نیز یریگ جهینت انیدر پا موضوعی عناصر مورد نظر  ، فراوانی انواع آن  ،در جدول های آماری معین گردید ؛

 .دیگرد میترس یشعر ریهر تصو
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 مروری بر زندگی شهریار دیار آذربایجان : 

 به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی  شهریار را تو به شمشیر قلم در همه آفاق

 خورشیدی چشم به جهان گشود. 1223استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 

 فشاند و غریبانه و آرام آرام با نسیم گفت و عندلیب شکر شکن اقلیم سخن که دامن دامن درّ یتیم بر دامن ا

 هویه های غمینش تا ته کوچه باغهای وفا پیچید و کسی نشناختش.

 اینهمه غافل شدن از چون  منی شیدا چرا  وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار

 و غم دل به روی قاب شیشه ای اکنون که دیگر او نیست تا به ضیافت جام چشمانمان بیاید، ساز به دست گیرد ،سوز دل گوید

 نویسد، اشعارش چو درفش کاویان سوار بر تارک زهره می درخشند و می رقصند:

 بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا              آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا

 من که یک روز مهمان توأم فردا چرا  عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

 برخاست .« قره چمن»در بخش « خشگناب»ار از روستای شهری

اولین استاد و مربی شهریار پدرش بود. او تحصیالت مقدماتی را در »پدرش حاج آقای خشگنابی از وکالی مبرز و فاضل بود، 

« سخت یافت.خشگناب فرا گرفت و آموزش های اولیه را با قرائت گلستان آغاز کرد و در همان اوان با دیوان خواجه الفتی 

 (12/ 1323)محمدی، 

در آغاز نوجوانی جهت ادامه تحصیل به تهران رفت و بعد از اتمام دبیرستان وارد مدرسه طب شد، در این زمان یکی از نزدیک 

ترین دوستان شاعر تبریزی ، ابوالقاسم شهیار بود که اشعار او را در  دفترچه ی کوچکی جمع آوری می کرد تا توسط کتابفروشی 

 یام به چاپ برسد.خ

 

 شهریار و بزرگان:

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

8 

 

شهریار در طول اقامتش در تهران با ابوالحسن صبا و ملک الشعرای بهار آشنایی داشت و هفته ای یک بار در جلسات شعر »

انجمن ادبی  که در منزل اعتصام الملک ) پدر پروین اعتصامی( تشکیل می شد شرکت می کرد، و در همین جلسات بود که با 

 (1321/252)مشرف، « دگان و شاعران معروف آن روز چون سعید نفیسی، الهوتی، دهخدا، عشقی ، عارف و پروین آشنا شد.نویسن

 عالوه بر این شهریار با بزرگانی چون صادق هدایت، نیما، فروغ و هوشنگ ابتهاج و کمال الملک نیز آشنایی داشت.

گل عشقی نافرجام شد دختری به نام پری یا ثریا که دست بی رحم  شهریار در سالهای آخر تحصیل، پای در»شهریار و عشق:

تقدیر شرنگ جدایی را به کامشان ریخت و پدر دختر او را به عقد مرد دیگری در آورد و در پی آن شهریار این عاشق دلسوخته 

 ،در حالیکه فقط یک سال به پایان تحصیالتش مانده بود، درس را رها کرد.

 ازدواج شهریار:

سالگی با نوه ی عمه ی خود، عزیزه  عبدالخالقی که آموزگار دبستان بود ازدواج کرد و صاحب سه  82در  1332یار در سال شهر

 (1311/85)پیر محمدی، « فرزند گردید.

 درگذشت شهریار:

ش ل تابسرانجام خورشید حیات شهریار ملک سخن و آفتاب زندگی ملک الشعرای بی بدیل ایران پس از هشتاد و سه سه سا

 ( 13/ 1313در کوهستانهای آذربایجان غروب کرد.)ر ک :دلیری مالوانی، 1311پرفروغ در شهریور 

 روحش شاد                                                                                                                       

 

  تشبیه :

« که هنرمند و فقط هنرمند آن را می بیند، کشف می کند و بعد به دیگران هم نشان می دهد.دنیای خیال، دنیایی است »

 (122/ 1322)خلیلی جهانتیغ، 

همۀ ما بارها و بارها به بلور آسمان نگریسته ایم، ستارگان و ماه را از نظر گذرانده ایم اما در این بین تنها ذهن خلّاق شاعر است 

 بیند و ستارگان را غزاالن و ماه را دخترکی شبان: که فلک را چون چراگاهی می

 دختر ماه بر این گله شبان خواهد بود  تا چراگاه فلک هست و غزاالن نجوم

 (9)حافظ جاویدان/ بیت 
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نی صورت تشبیهات گسترده یعی تشبیهی و چه بهصورت تشبیهات فشرده یعنی اضافهدر غزلیات شهریار انواع تشبیه چه به

 شود . اند و تمام ارکان تشبیه را در خود دارند  دیده  میهای گستردهصورت جملهه بهتشبیهاتی  ک

 گراید . سادگی و لطافت میسوی روشنی است و بهسیر تشبیه در غزلیات شهریار به

 تشبیهات بلیغ اضافی یعنی همان تشبیهات فشرده از بسامد  بسیار باالیی برخودارند . 

 نوعی با یکدیگر متناسبند : ها بهبه اعر چندین بلیغ را در بیتی آورده که هر یک از مشبه و مشبهشود که شگاه دیده می

 افشاندنی نیست ، بذر علمتا نورزاندی زمینه    تخم تعلیم، تلخت بروید  تخم تربیتگرنه 

 ( 2) غزل هنرمندان نمیران ، بیت 

 م ای گوهـــر نایـــاب برآمـــدیاد تــــوا   گوهــــرانجمدیدم و بـــس  دریای فلک

 ( 3) غزل افسانۀ شب ، بیت 

 دهـــدشمعـــی به دست زهـــره طنـــاز می   عـــروس ماهآمد  حجلة فلکتا شب به 

 ( 9) غزل بارگاه حافظ ، بیت 

 

 ازسراندازیم خورشید تاجرا  فلک سلطانکه   است ، ساقی جام جم برگیر شکوه عید سلطانی

 ( 5سلطانی ، بیت ) غزل عید 

 در اشعار شهریار مصراعهای مکرر و ابیات تکراری نیز وجود دارد : 

 خوان گذشترستم فسانه نیست که از هفت   کاووس جان مخواه به زندان دیو نفس

 ( 1) غزل جویبار دیده ، بیت  

 خوان گذشترستم فسانه نیست که از هفت   کاووس جان مخواه به زندان دیو نفس

 ( 5هفت خوان عشق ، بیت ) غزل 
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 تری برخوردارند . نسبت پاییندر غزلیات شهریار تشبیهات مرسل ، مفصل ، مؤکد و پس از آن مجمل از بسامد به

 فراوانی و درصد انواع تشبیهات مرسل ، مؤکد ، مفصل ، مجمل و بلیغ اسنادی و اضافی نشان داده شده است: 1در جدول شماره 

 : 1جدول  شماره 

 درصد فراوانی تشبیهنوع 

 ٪12 31 مرسل

 ٪8 12 مؤکد

 ٪1 15 مفصل

 ٪3 1 مجمل

 ٪12 23 بلیغ اسنادی

 ٪15 112 بلیغ اضافی

 

: مراد از حسی ،اموری است که با یکی از حواس  تشبیه به اعتبار حسی ، عقلی و مفرد ، مقید و مرکب بودن طرفین

 پنجگانه قابل درک باشد و مراد از عقلی هرچیزی است که با یکی از حواس خمسه درک نشود و وجود آن ذهنی باشد. 

 هایی از تشبیهات حسی و مفرد زیر توجه فرمایید : تعداد تشبیهات حسی در شعر شهریار زیاد و اغلب مفردند . به نمونه

 ناب را ماند شبنم شرابو  الله ساغرکه   زان خواهیم شد ساقی کنون مستی غنیمت دان خ

 ( 3) غزل سیل روزگار ، بیت 

 گویی که در کمین است تیر نگاه  شهـــیار  توانم دیـــدن نمـــی کمـــان ابـــرودیـــگر 

 (  3)غزل شهیار من، بیت 

 خود از گل و بوته نگارین  کار گلدوزیچمن   را ماند دختری گلدوزبه گلشن  درخت گل

 ( 5) غزل عیسی و حواری ، بیت 
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 در آرزوی آنکه بیـــابم به تـــو راهــــی  زنم ســـر  پروانه به هر دری ای شمـــــع چو

 ( 8) غزل ماه هنر پیشه ، بیت 

 ان داده شده است : درصد و فراوانی انواع تشبیه حسی ، عقلی ، مفرد ، مقید و مرکب نش 2در جدول شماره 

 : 2جدول شماره 

 درصد فراوانی نوع تشبیه

 ٪39 29 حسی به حسی

 ٪9 1 حسی به عقلی

 ٪32 23 عقلی به حسی

 ٪22 11 عقلی به عقلی

 ٪82 13 مفرد

 ٪22 1 مقید

 ٪31 11 مرکب

 

 بررسی موضوعی مشبه در غزلیات شهریار:

چرخد ، که در این بیشتر تشبیهات در غزلیات شهریار حول محور خود  شاعر، معشوق وی و عناصر انتزاعی میبه لحاظ مشبه 

 ، شاعر از بسامد بسیار باالیی برخوردار است .  بین

 شاعر در ابیاتی گوناگون خود را به عناصر طبیعی چون گیاهان و عناصر دیگری چون : کوه ، ابر ، آفتاب و همچنین اشیاء و

 کند: جانداران مانند می

 به دل زداغ غمت یــــادگـــارهــــــا دارم  که از خاک گلـــرخان روید  الله به سان

 ( 1) غزل شهریار و دهقان ، بیت 
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 با کـس فرو ناورد این طبـــع سرکـــشم  شدم به دولت آزادگی که سر  سروی

 ( 1کشم ، بیت ) غزل چه می 

 شــدم زشوق که اشکی ببارمـــت ابری  غبار راه تا شویمت از آن گل عارض 

 ( 2)غزل اشک شوق ، بیت 

 امکه به بــرج حمــــلی ساختـــه آفتابم  من در  این کلبۀ تاریک به اشراق ادب 

 ( 12) غزل یاران غزل ، بیت 

 او از درشت خویی همسنگ خارو خارا   شیشه و گلاز لطیف طبعی همرنگ  ما

 ( 2، بیت ) غزل بلبل در قفس 

 بیـــدار کردی آن گل در خاک خفته را  های چو من بلبل حزین ای کاش ناله

 ( 1) غزل داغ الله ، بیت 

  گر است :های گوناگونی چون عناصر ظبیعی ، اشیاء و یا حتی عناصر انتزاعی جلوهمعشوق نیز در غزلیات شهریار به شکل

 کوکب اشکی که به دامان دارماینهمه   و در پای توریزم چون صبح  آفتابی تو

 ( 2) غزل شمع سیه روز ، بیت 

 ام تافته چـــون کورة حـــدّاد آمدسینه  او نرم نشد لیکن من  آهنچون  دل

 ( 1)غزل نامۀ نومیدی ، بیت 

 تاج منی چه سود ، که بر سر نه بینمت  منی چه بهره که دربر نه بینمت جان 

 ( 2) غزل سروکم  سایه ، بیت 

سبت به ن طبع و عشقدهد که در بین این عناصر انتزاعی ، ها  را عناصر انتزاعی تشکیل میلیات شهریار بعضی از مشبهدر غز

 بسامد باالتری دارند . 

 تا چه در وســـع بال همّت اوســت   طایر عشــــقتا به عــرش آشیان 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13 

 

 ( 3) غزل دل سراپردة محبّت اوست ، بیت 

 پرهیز نیش خار من ای گلعـــذار من  بگذریحزینم چو  بوستان طبعدر 

 ( 15تار من ، بیت ) غزل سه

 بررسی موضوعی مشبه به در غزلیات شهریار:

عنوان یکی از ارکان تشبیه نقش بسزایی در خلق تصاویر دارد شهریار در ابیات مختلف به ترتیب بسامد از عناصر به مشبه به

عنوان مشبه به استفاده نموده است و در بین عناصر طبیعی گوناگون طبیعی،  نجومی، اشیاء ، عناصر دینی و حیوانات مختلف به

سطح غزلیات خود ساخته است . تشبیهاتی همچون قد شمشاد ، الله رو ، الله رخ ، گل  از گیاهان مختلف ، تشبیهات فراوانی در

 عارض و ....

 شهریار در بین اشیاء مختلف به عناصر بزمی ، رزمی، درباری ، دبیری ، درزی نظر بیشتر داشته است : 

 :  بزمی

 تاز آورد که تاخت بر فلک و بر ستاره  شد آنچـــنان سرمــست جام شقـــایق چمن ز

 ( 1) غزل پیام آشنا ، بیت 

 :  رزمی

 سفـــینۀ غـــزلم سنگردفاع وطـــــن   قلم تفنگ من و حرف حق فشنگ من است

 (  1) غزل وداعی با سواد تبریز ، بیت 

 : درباری

 منی چه سود که بر سر نه بینمت تاج   جان منی چه بهره که دربر نه بینمت 

 ( 1) غزل سرو کم سایه ، بیت 

 دبیری :
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 کتاب عمرکمتر ورق بزن دل مسکین    این البه ال همه خفقان است و خاک غم

 درزی : (  8) غزل سراب عمر ، بیت 

 که هنوز وصلۀ دل دو سه بخیـــه کار دارد   مژه سوزن رفو کن نخ او زتارمو کن

 ( 5) غزل خزان جاودانی ، بیت 

 ه استفاده نموده است : عنوان مشبه باو همچنین  از عناصر دینی نیز به

 سر زلفش از آن سازد به رخ شکل چلیپارا  در آن گیسو  مسیح دلبه دار آویخته چندین 

 ( 2) غزل دختر ترسا ، بیت  

 

 :استعاره در غزل شهریار

 ( 1318/158)شمیسا، « استعاره کارآمدترین ابزار تخییلی و به اصطالح ابزار نقاشی در کالم است. »

ابتدا در ذهن شاعر به صورت تشبیه پدید می آید و سپس شاعر با حذف ادات شبه و تلخیص آن استعاره می هر استعاره »

 ( 28/ 1312)داد، .«  سازد.

 

در غزلیات شهریار تقریباً تمام صورت های ممکن استعاره به کار رفته است که در این بین استعاره مصرحه و آن هم مجرده 

 بسامد باالتری دارد.

 

 بیانگر این مطب است :  3جدول شماره  

 درصد فراوانی نوع استعاره مصرّحه

 ٪52 13 مجرده
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 ٪22 5 مرشحه

 ٪22 1 مطلقه

   

 

 

 بررسی موضوعی مستعار منه در غزلیات شهریار:

اصر است که دربین عنعنوان مستعارمنه استفاده نموده شهریار در اشعار خود از عناصر طبیعی ، اشیاء ، عناصر دینی و حیوانات به

 طبیعی مختلف ، سرو از باالترین بسامد برخوردار است :

 هاتا نسیمت بنوازد به گــــــل افشــــانی   من صبح بهار است به طرف چمن آی  سرو

 ( 2) غزل دریاچۀ اشک ، بیت  

 خود دارم هوای جانفـــشانی را سرو به پای  نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده

 (  1ی زندگانی ، بیت ) غزل دوره 

 خوشا نخلی که از شاخ نباتش نیشکر خوردم  اش از بخت برخوردم که من در سایه سرویخوشا 

 (  1) غزل سرو بار آور ، بیت 

 بررسی موضوعی مستعار له در غزلیّات شهریار: 

باشد ،  که در این بین معشوق شاعر بسامد باالتری دارد ، عناصر سازنده تصویر در مستعارله اغلب شامل شاعر و معشوق وی می

ا کند . و گاه او را بشهریار  در ابیاتی مختلف معشوق خود را به یکی از عناصر  طبیعت ، اشیاء و یا یکی از حیوانات مانند می

 قرار می دهد: « مورد خطاب « » حرف ندا »ی وسیله عنوان گل و  ماه و ... به

 کنمکنم مشق جدایی میوفایی میگر بی  وفا خوانی مرا تو دانی و خدا گر بی ای مه

 ( 2) غزل مشق جدایی ، بیت 
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 بـــشـــنو ترانـــۀ غـــزل جـــاودانیــــم   بیا واز چمن طبع شهریار  ای گل 

 ( 9) غزل ترانۀ جاودان ، بیت 

 :  تشخیص

یکی از زیباترین گونه های صور خیال در شعر ،تصرفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناصر بی جان طبیعت می کندو از رهگذر »

 ( 189/ 1323)شفیعی کدکنی،«نیروی تخیل خویش بدانها حرکت و جنبش می بخشد.

 «های شاعرانه خطاب» کند که دراین بین می تشخیص در غزلیات شهریار به سه صورت اضافی ، فعلی ، و خطاب نمود پیدا

ود بیند با خطاب به دل خدهند . شاعر در تنهایی و سکوت خود آنگاه که از کرم نشانی میباالترین بسامد را به خود اختصاص می

 بخشد : را آرامی می

 غصه مخور جان من خدای کریم است   اگر در  جهان نشان کرم نیست  ای دل

 ( 2رن  طال ، بیت ) غزل کودک ق

 و گاه خطاب به فلک، خوار داشت عزیزان را از او می پرسد:

 ای فلک تا چند خواهی عزیزان خوار داشت   شهریار از هرکس و ناکس حفایی می برد        

 (18)کاسۀ مجنون، بیت 

 و گاهی هم با اشک خود سخن می گوید: 

 بیم از این چشمه صفاییباشد که بیا   ای اشک بیاویز به چشم از صف مژگان

 (2) باال بال، بیت 

اند ، بلکه شاعر در تنهایی خود با یکی  از عناصر انتزاعی ، طبیعی و دردنیای خیال شاعر تنها اشک و فلک و دل نیستند که زنده

 گوید : یا حتی عضوی از تن خود سخن می

 :  عناصر انتزاعی

 نگرم ساحل تو نیستمی پیدا هرآنچه  تا غریق تو دریای حیرتم  ای عشق
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 ( 5) غزل حق و باطل ، بیت 

 سپارمتروی  به خدا میباری چو می  که حق صحبت دیرینه داشتی  ای غم

 (  2) غزل اشک شوق ، بیت 

 

 

 :  عناصر طبیعی

 تاری بیـــار مونــــس شبهــــای تار را   لقا رسیاگر به طره آن مه ای باد  

 ( 9بیت  ) غزل بلکه بباریم یار را ،

 تا ری از طره آن عهد شکن بازرسان          گربه پریشانی من بخشایی  ای صبا

 ( 1) غزل یوسف گم گشته ، بیت 

 :  اعضای شاعر

 آب ریخته است که آن سرو روان باز آورد         که در جوی شباب   ای دیدهاشکم غم پاکن  

 ( 2) غزل طغرای امان ، بیت 

 بخت ما خواب گران دارد دوست    مای چشچند بیدار نشستن 

    (  1) غزل دوست یا دشمن جان  ، بیت 

 

 مجاز:

مجاز شیوه ای است دیگر در باز نمود اندیشۀ شاعرانه. ترفند نغز دیگری است که سخنور، به آهنگ فریفتن و در دام افکندن »

 (182/ 1312)کزازی، « سخن دوست در ادب به کار می گیرد.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

18 

 

های مختلفی چون ،  جزئیه ، محلیه ،  سببیه ، الزمیه ، ماکان ، جنس ، آلیه  و عام و درغزلیات شهریار با عالقههای مرسل مجاز

 خاص آمده است . 

 دهند .ی محلیه و پس از آن جزئیه باالترین بسامد را به خود اختصاص میدر این بین مجاز به عالقه

 

 

 

 بیانگر این مطلب است : 8جدول شماره 

 : 4شماره جدول 

 درصد فراوانی مجاز عالقه

 ٪12 8 الزمیه

 ٪31 11 محلیه

 ٪3 1 سببیه

 ٪1 2 ماکان

 ٪1 2 جنس

 ٪12 8 آلیه

 ٪3 1 عام

 ٪1 2 خاص

 ٪21 2 جزئیه
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را مجاز اند ، شاعر در ابیات مختلف کف را مجاز  از دست و سر اغلب مجازها در غزلیات شهریار خالی از هرگونه ابتکار و نوآوری

 گیرد :از قصد می

 کف :   مجاز از دست 

 عنان حرص و آز خویش را کفداشتم در   جا به تقریبی گرفتم در بر دلبر ولی 

 ( 9) غزل ماه مهمان نواز ، بیت 

 شعر چون زنده نباشد که قلم زنده از اوست  این نقاشند  کفشاعران هم قلمی در 

 ( 9) غزل جام جم / بیت 

 قــــاتل پسنـــــدد کفکه خنـــجر در   شریک جرم باشد آن سیه دل 

 ( 13) غزل جمال دل / بیت  

 ایاغ تو گیرم کفمگر شبی به غالمی به    حریف بزم شراب تو شهریار نباشد 

 ( 2) غزل در کوچه باغات شمران ، بیت 

 سر مجاز قصد و فکر : 

 که از قلـــب ماکند آمـــاج سربر آن   کمان آرشه زه کن که تیر لشگر غم 

 ( 3) غزل ویلن تاجبخش ، بیت 

 پرسش خونین جگران دارد یار سرکی   الله رو هست ولی داغ غمش نیست به دل 

 (  8) غزل آن دارد یار ، بیت 

 کشد از روی تو تا جان دارمخجلتم می  دادن در پای تو جانان دارم  سر جان

 ( 1) غزل شمع سیه روز ، بیت 

 :  هکنای
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 کنایه ترکیب یا عبارتی است با دو معنی ظاهری و باطنی که مقصود گوینده معنی باطنی آن است . 

 گویند . به الفاظ و معنای ظاهری ،  مکنی به و به معنای باطنی مکنی عنه می

شود و در آسانی فهمیده میباشند به این صورت که ربط بین الزم و ملزوم در آنان بهبیشتر کنایات در غزلیات شهریار قریب می

گیرد . در غزلیات شهریار از بین انواع کنایه به لحاظ مکنی عنه ، آسانی صورت میبه  به مکنی عنه بهنتیجه انتقال معنا از مکنی

 کنایه از فعل یا مصدر بسیار چشمگیر است . 

 

 

 

 

 بیانگر این مطلب است :    5جدول شماره 

 : 5جدول شماره 

 درصد فراوانی انواع کنایه به لحاظ مکنی عنه 

 ٪1 5 کنایه از موصوف

 ٪2 1 کنایه از صفت 

 ٪25 15 کنایه از فعل یا مصدر 

 

 شوند : بعضی از این کنایات درابیاتی متعدد تکرار می

 روغــن ریخـــته است کو نذر امامزاده کرد  ، دعوت من به باده کرد  به باد شدمیکده چون 

 ( 1غزل توبه گرگ ، بیت )  

 آنچه که خدعه وریا با من صاف و ساده کرد  و الکتاب  رفــت به بـــادسابقۀ صداقتــش 
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 ( 3) غزل توبۀ گرگ ، بیت 

 رودبرباد میخود خرمــن گـــلی است که   این انـــس و الفـــتی که بود حاصل حیـــات 

 ( 5) غزل تودیع استاد ،بیت 

 دهد :جانی  نسبت میکه شهریار ترکیبات کنایی خود را به بیشود گاه دیده  می

 آیین مسیحا را زلف پشت گوش اندازدکه   بدان لب مرده دانی زنده کردن ناسپاسی بین 

 ( 3) غزل دختر ترسا ، بیت 

 از بر این بوســـتان گذشـــت افشانده دامن  نیز عاقــبت  خزانـت بادگلچین مشو که 

 ( 5دیده ،بیت ) غزل جویبار 

در بین انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا ، تعریض و رمز در شعر شهریار نمودی ندارد و ایما ء بیشترین تصاویر کنایی را تشکیل 

 .دهد می

 توجه فرمایید :  1به جدول شماره 

 

 : 6جدول شماره 

 درصد فراوانی انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا

 ٪19 12 تلویح

 ٪21 88 ایماء

 - - رمز

 - - تعریض
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 نتیجه:

شهریار از شاعران بزرگ غزلسرای معاصر است که در اشعار خود از انواع  مختلف صور خیال اعم از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه 

 استفاده نموده است.

و آن هم از نوع حسی به حسی است،  تشبیه در غزلیات شهریار از بسامد باالیی برخوردار است، اغلب تصاویر به صورت فشرده

کاربرد تشبیهات بلیغ در قالب یک شبکه ی مراعات نظیری در ابیات قابل توجه است ، عناصر سازنده ی تصویر در مشبه، اغلب 

شامل معشوق، خود شاعر و مفاهیم انتزاعی می باشد و در مشبه به نیز طبیعت، اشیاء ، جانداران و عناصر دینی مرکز توجه ی 

 اعر واقع شده اند.ش

انواع استعاره مصرّحه، مکنیه و تشخیص در غزلیات شاعر موجود می باشد. استعاره مصرّحه یا محققه مانند نرگس و سرو که از 

حیث جامع از نوع قریب می باشند بیشترین بسامد را به خود اختصاص می دهند، عناصر سازنده استعاره مصرحه از لحاظ مستعار 

 وط به طبیعت، اشیاء، عناصردینی و حیوانات و از لحاظ مستعار له شامل: شاعر و معشوق وی می باشد.منه بیشتر مرب

در بین انواع استعاره، تشخیص و آن هم به صورت خطاب شاعرانه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است که شاعر در 

 خود رامورد خطاب قرار می دهد.« دل»این بین بیشتر 
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ی با عالقه های مختلف در اشعار شهریار مشاهده می شود ولی بیشترین مجاز مربوط به مجاز محلیه و پس از آن جزئیه مجازهای

می باشد استفاده شهریار از این صورت خیالی مانند شاعران پیشین است و هیچ گونه کشف و ابداعی در این زمینه دیده نمی 

 شود.

کنایه از فعل یا مصدر بیشترین بسامد را به خود اختصاص می دهد و هم چنین در انواع  در بین انواع کنایه از لحاظ مکنی عنه،

  کنایه به لحاظ وضوح و خفا، ایماء از باالترین فراوانی برخوردار است.

 

 

  

 

  

 

 

 در نمودار آماری زیر میزان  کاربرد صور خیال در غزلیات شهریار دیده می شود:

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابنامه:

 . تهران: زرّین.29(. دیوان شهریار. چ 1325زی، محمد حسین. )بهجت تبری

 . قم: دارالنشر االسالم.1(. آخرین سلطان عشق. چ 1311پیرمحمدی، ناصر. )

 . تهران: سخن.1(. سیب باغ جان. چ 1322خلیلی جهانتیغ، مریم. )

٪45تشبیه    

٪40استعاره    

٪3مجاز       

٪12کنایه     
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 ،تهران:مروارید. 3(فرهنگ اصطالحات ادبی ،چ 1312داد،سیما،)

 . قم: امید.1(. ادبیات معاصر ایران. چ 1313ابراهیم. )دلیری مالوانی، 

 ،تهران :آگاه. 9(.صور خیال در شعر فارسی،چ 1323شفیعی کدکنی،محمد رضا،)

 ،تهران :فردوسی. 5(.بیان ،چ 1318شمیسا،سیروس،)

 . تهران: مرکز.2(. بیان. چ 1312کزازی، میر جالل الدین. )

 . تهران: ارغنون.1ریار. چ (. از بهار تا شه1323محمدی، حسنعلی. )

 . تهران: ثالث.2(. مرغ بهشتی. چ 1321مشرف، مریم. )
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