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 مسئلهمقدمه و بیان  -1

شعر را  یریگشعر، عنصر احساس و عاطفه است که شکل یادیاز عناصر مهم وبن یکی دیبدون ترد

 نی(؛ اما کمتر86: 1383 ،یکدکن یعی)شف .انددانسته نیآهنگ یدر زبان لیآن با تخ یوستگیمنوط به پ

در خصوص  کهیدر حال ؛است افتهیبه عنصر عاطفه در شعر اختصاص  یفارس اتیبدر اد قاتیتحق

نوشته  یاریبس یهاکتاب و آهنگ( لیتخ یعنیشعر ) یقیو موس الیشعر، مانندِ صورخ گریعناصر د

ای که بتوان آن گونه. شاید یکی از دالیل آن، دشواری تعریف جامعی از عاطفه باشد؛ بهشده است

اند: تعریف عاطفه گفتهرا مانندِ عناصر دیگر شعر در زبان یافت و به خواننده نشان داد؛ برای مثال در 

همراه با نمودهایی از هیجان  لفظ عاطفه در عرف و اصطالح معادل آن رویدادهای ذهنی است که»

ارادی از قبیل گریستن، فریاد زدن، سرخ شدن، لرزیدن و غیره است. اما این لفظ در استعمال غیر 

نظر آنان معادل همه گونه جریانات اغلب منتقدان، معنایی توسعی به خود گرفته است]...[ این واژه در 

بسیار  (.85: 1375)ریچاردز، « ذهنی است که ارزش توجه را تقریباً قطع نظر از ماهیتشان داشته باشند.

نماید که با چنین تعریفی از عاطفه بتوان آن را در شعر به نمایش گذاشت. در تعریفی که دشوار می

فعالیت هنر، بر بنیاد این احساس »تر گردد: کار آساندهد، شاید کمی تولستوی از عاطفه ارائه می

تواند آدمی قرار دارد که انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر، از راه شنیدن یا دیدن، می

همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده تجربه کرده بود، وی نیز همان احساس را 

گردد که انسانی، با قصد انتقال احساسی که خود تجربه کرده گاه آغاز میتجربه نماید]...[ هنر آن

ظاهری، بیانش  یاری عالئم معروف و شناخته شده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به

بیان آن با عالئم ( تولستوی در این تعریف، به دیدن و شنیدن و 56- 55: 1364)تولستوی، « کند.

کند؛ بنابراین راهی برای یافتن آن در تصاویر وجود دارد. اره میظاهری، اش ۀشدمعروف و شناخته

منظور از عاطفه، اندوه یا حالت »دهد: تعریفی از عاطفه ارائه می صور خیالشفیعی کدکنی در 

کند و از خواننده یا حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثه ای در خویش احساس می

(. از 24: 1392)شفیعی کدکنی، « ر این احساس شرکت داشته باشد.خواهد که با وی دشنونده می

 هایی را در زبان یا تصویرهای شعر جستجو کرد و نشان داد.توان حالتاین تعریف نیز می

مک آلیش برآن است که: عاطفه » .وجود داردهایی نظریه هم در مورد تأثیر عواطف بر تصویر

ها )=ایماژها( نهفته است و اگر در نفس ایماژها نباشد، خیالاگر در شعر وجود داشته باشد در نفس 

هاست و کروچه نیز بر آن است که شهود از آن جهت شهود ها )در ترکیب و حاصل( آندر میان آن
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آورند روی ایماژهای روزنامگی)ژورنالیستی( را مثال میکند از اینای را مجسم میاست که عاطفه

های انتقال های حسی، واسطهها،  یعنی تجربهطفه ندارد]...[ خیالکه ایماژ هست ولی شور و عا

 (17: 1392)شفیعی کدکنی، « های عاطفی است...تجربه

شاعر پی  ۀها و تصاویر( به میزان هیجان و عاطفمحسوس )خیال ۀبنابر این باید از طریق این واسط

 ارتباط که است نیا دیآ شیپ پژوهش نیا خوانندگان ذهن در است ممکن که یپرسشبرد. در اینجا، 

  معلول؟ کدام و است علّت ریمتغ کدام است؟ گونهچه امیپ و خواننده شاعر، با عاطفه

 در را عاطفه شعر، و زدیانگیبرم شعر سرودن به را شاعر عاطفه، که اندگفته نیچن پاسخ در

 عاطفه زندهیانگ و است شاعر با ارتباط در عاطفه، ختهیانگ شعر،: گرید زبان به زد؛یانگیبرم مخاطب

 یامیپ و معنا هر که گونههمان زد؛یانگیبرم را یامیپ و معنا ،یاعاطفه هر. مخاطب با ارتباط در

نیز به نقش و تأثیر وهم  مقالهچهارصاحب ( 79: 1381 ان،یپورنامدار) .زدیبرانگ را یاعاطفه تواندیم

و »گوید: ها در مخاطب اشاره دارد؛ آنجا که میوخیال در شعر، جهت برانگیختن عواطف و هیجان

« های غضبانی و شهوانی را برانگیزد، تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود.به ایهام قوّت

 (42تا: )نظامی عروضی، بی

بین خود و شاعر بدانیم که از طریق آن  ۀپل یا واسط -از پیام یبخشعنوان به–حال اگر تصویر را 

نماید که شناخت کاملی از آن داشته ف و هیجان شاعر پی برد، ضروری میتوان به میزان عواطمی

 یگروه ی)به معن «یرگریتصو»-1گیرد: باشیم. آبرامز سه معنا یا کاربرد برای تصویرگری در نظر می

شود که در  یبرده م به کار یادراک حس یهایژگیها( و و)ابژه ایاش یشاره به تماما ی( براماژهایاز ا

 یهاو چه با حامل حیمثل تلم یلغو فیها ارجاع داده شده چه با توصبه آن یآثار ادب گرید ایشعر 

 هاکاربرد نه تن نیدر ا یرگریتصو ]...[ها باشدهاستعار ای هاتی)ارجاعات درجه دوم( آن، که تشب

 ،ییای(، بویو سرد یالمسه، وابسته به دما )گرم ،یداریشن یهایژگیبلکه و یبصر یهایژگیشامل و

و  ایاش یدارید فاتیمحدودتر تنها به توص ییدر معنا یرگریتصو -2.شودیم زین یو جنبش ییچشا

 د،یدر کاربرد جد -3.باشد اتیواضح و همراه با جزئ ف،یتوص نیها داللت دارد خصوصاً اگر اصحنه

 ,Abrams «اشاره داشته است. هاتیاستعارات و تشب یهاحامل ژهیبه و یبه زبان استعار یرگریتصو

1999: 121)) 

( یعنی literal imageتصاویر واقعی ) -1شود: کادن، بین سه نوع تصویر تمایز قائل می 

 perceptualادراکی ) تصاویر -2شود.تصاویری که بدون استفاده از زبان مجازی ساخته می
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imageها به گوید: پرچین( که حاصل زبان مجازی مانند استعاره است؛ مثالً هنگامی که شاعر می

 -3شود. روند، به دلیل استفاده از استعاره در فعل، تصویری ادراکی محسوب میآهستگی رژه می

 توانینمکه عبارتی مفهومی است؛ یعنی « خدا ۀقلع»( مانند عبارت conceptualتصاویر مفهومی )

سپس  (Cuddon, 2013:354) آن داشت. از یادهیمفهوم و ا توانیا مامّ ؛آن را مجسم کرد

مجازها  ه،یدر استعاره، تشب مثالً مجازیها( با زبان آن ۀ)اما مسلماً نه هم ماژهایاز ا یاریبس»افزاید: می

 ،یداریالمسه، شن ،ییایبو ،یینایممکن است مرتبط با ب ماژیا کی. روندیکار مه ب واژه-و صدا

)مرتبط با حس  ی( وجنبشدانندیادراک م ۀبه آنچه قو مرتبط صورت نیمجرد )که در ا ،ییچشا

 )همانجا(« ( باشد.یو تالش بدن تحرک

را به دو نوع  ماژیا ی،و شعر یادب یهانامهفرهنگ گریبا ارجاع به د ریبالغت تصودر  یفتوح

کرده است.  میتقس( figurative image) یمجاز ریتصو و( verbal imageی )زبان ریتصو

 (46: 1393 ی،)فتوح

داند: فتوحی به سطحی و عمقی بودن تصاویر اشاره دارد و تصاویر حسّی را سطحی می

ک شیء حسی ء حسّی به یترین صورت خیالی تشبیه است، بویژه تشبیه یک شیترین و سادهعادی»

ترین سطح ادراک حسّی قرار دارد]...[ معرفت حسّی از آنجا که با سطح خارجی دیگر که در پایین

کند، از ماند و در ذاتیات اشیا نفوذ نمیها مرتبط است، در سطح میاشیا و عرضیات محسوس پدیده

یابند ذهن بازتاب می گونه که هستند درشناخت، جهان و اشیا همان ۀرو عمق ندارد. در این شیواین

 (63: 1393)فتوحی، « شوند.و دستخوش تصرّف خیال شاعر نمی

 آورد، این ابیات است:هایی را که برای تصاویر سطحی میایشان مثال

 بر  دو صد نازآورده به دست   آن پستۀ سرگشاده را بین

 چونانک دهان ماهی خرد

 

 گه که کند ز تشنگی نازآن 

 )بزرجمهر قاینی(  

 چون یکی مستِ نوانِ سرنگون  شاخ بیدِ سبز گشته روز باد

 الله برگ لعل بنگر بامداد

 

 چون سرِ شمشیرِ آلوده به خون 

 )عمّاره مروزی(  

 رود. )همانجا(گوید که چنین تصویرهایی از سطح ادراک حسّی فراتر نمیو می
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این ابیات حتّی دستخوش حقیقت آن است که مشکل این نوع تصاویر حسّی بودن آن نیست؛ 

در این « منِ شاعر»تصرّف خیال شاعر هم شده است؛ بلکه مشکل در این است که عواطف انسانی و 

 تصاویر حضور ندارد؛ وگرنه حسّی بودن تصاویر دلیل سطحی بودن آن نیست؛ به این ابیات بنگرید:

نم نچاا م مس ناادّاف ۀکمااا بر شاااا  یزیت

 

 فااتاااده آتااش او در دکااان ایاان ناادّاف 

 (1306)کلیات شمس:   

جا کان ندش ای دل مپیچ   در زلف چون کم

  

 سااارهااا بریااده بینی بی جرم و بی جنااایاات 

 (57)حافظ:   

 من یقبااا شاااهره یا گشاااتم کمرت بنااد

 

 دل نیا کمرسااات همچون تو گِرد به بساااته تا 

 (1341)کلیات شمس:   

یا دلِ   گلبن است آن یا تنِ نازک نهادش یا حریر یا حجر؟آهن اساااات آن  بانش   نامهر

 (293)سعدی:   

 لااب بر لبی چو چشااام خروس ابلهی بود

 

 باارداشااااتاان بااه گاافااتااۀ باایااهااودۀ خااروس 

 (318)سعدی:   

یناات ن نرمِ ناااز تنِ   صاااافاات راخااام دارد، 

 

خام داری  نه کم از ر با او،  خت نیز   دل سااا

 (568)سعدی:   

نش یرو ب مون  کنااد  ف ی ب یم کااه  ه  چو مااا

 

 دلااخااواهاامبااه غاایاار آب نااباااشااااد پااناااه و  

 (1728)کلیات شمس:   

است، تصاویری عمیق  تمام این تصاویر حسّی است؛ امّا چون با عواطف انسانی پیوند خورده

قدی باشد که بر شاید بهترین نقدی که بتوان بر آن دسته اشعار کرد، همان ن شود.محسوب می

بر ساخت زیبا، ژرفای انسانی  کند عالوهمهمترین ارزشی که شعر را جاودانه می»ها شد: سمبولیست

آنان «  ها و زمین کجاست؟در هنر شما جای انسان» ها پرسیدند: آن است. وقتی از سمبولیست

 (235: 1390ثروت، « ) ای بدهند.نتوانستند پاسخ قانع کننده

حسّی »و موجد « نازل»گرا را هم تصاویری فتوحی، ایماژهای زبانیِ به کار رفته در ادبیات واقع

(؛ در این صورت باید بخش اعظمی از ادبیات 49-48: 1393داند.)ر.ک. فتوحی، می« آنی و گذرا

است، نازل بدانیم؛ درحالی که چنین نیست.  داستانی و سینما را که با همین تصاویر واقعی ساخته شده



215-239ص ، 98، پاییز و زمستان 240شماره  ،72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  218 

 

پردازی، کنش داستانی، شخصیّت ۀآید، سازنداتّفاقاتی که از رهگذر این تصاویر حاصل می ۀزنجیر

 دید و... است و چگونگی روایت این تصاویر مهم است.  ۀرنگ، درونمایه، زاویپی

ما این تجربه را در خواندن شعر داشته باشیم که بعضی از تصاویر چنان در ذهن ما جا  ۀشاید هم

آوریم؛ امّا ها بلکه گاه در تمام طول زندگی آن را به خاطر میکند  که روزها و ماهخوش می

کنیم. راز ماندگاری یا ناپایداری شعر را به پایان نبرده، فراموش میصویرهایی هم هست که هنوز ت

ای که به سازوکار مغز و روان انسان شناسانهتصویر در چیست؟ قطعاً پاسخ به چنین پرسش روان

نقش دارد؛ ای است که عواملی متعدد در پیدایش آن ساده نخواهد بود و احتماالً پدیدهگردد، بازمی

است که اون آن را در سبک « تزاحم تصویر»شود، یکی بحث چه به هنر و ادبیات مربوط میامّا آن

های تشبیهی بیش از اندازه را از دیرباز تزاحم خیال و انبوهی استعارات و ترکیب» .بینیمهندی می

الواقع نمایانگر نوعی اند. به زبانِ سینمایی بخشی از این عیب فییکی از عیوب سبک هندی شمرده

اند و هر تصویر، ها و اشیاء، همدیگر را پوشاندهمیزانسن نادرست است. میزانسنی که در آن آدم

 (118: 1379)حسینی، « مصرّانه در کارِ خنثی کردنِ انرژی تصویریِ تصاویر همجوار خود است.

ماندگار و زنده،  آن است. تصاویر ۀدهندای است که تصویر بازتابمورد دیگر نوع عاطفه

های بشری و انسانی از مرز من» اطف بشری و انسانی باشد؛ چرا کهتصاویری است که در خدمت عو

ها در روند]...[ باید این عنصر بر دیگر عناصر فرمانروا باشد، یعنی آنو مکان محدود، فراتر می

یزی نیست مگر تصویری ها؛  چرا که شعر چخدمت این عنصر باشند نه این که عاطفه در خدمت آن

از حیات. آنجا که عاطفه نباشد، پویایی حیات و سریان زندگی وجود ندارد و در حقیقت شعرِ 

 (89-88: 1383)شفیعی کدکنی، ]...[.«  عاطفه، شعری است مردهبی

مورد سوم، بحث حرکت و ایستایی تصاویر است. تصاویر متحرک و پویا بیشتر در ذهن انسان 

 حرکت در تواندیم یعواملدر پاسخ به این پرسش که چه جان و ساکن. تصاویر بی بندد تانقش می

 :اندگفتهد؟ باش ثرؤم ریتصاو ییستایا ای

 ی.شعر خاص یهاتجربه به شاعر یکینزد زانیم -1

 .دارد استعاره از یشتریب وجنبش حرکت ،هیتشب مثالً . الیخ صور نوع -2

 ریصف مانندِ  ،کندیم داللت یعمل بر که یحرکت افعال مثالً ؛کالم در رفته کار به افعال نوع -3

 و «است» مانندِ ی،ربط افعال از شیب... و کوفتن برنشستن، زدن، آهنگ خواندن، شعر زدن،

   .کندیم حرکت جادیا... و «شد»
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 .شودیم حاصل هاگرن بسامد از که یتنوع و یدگرگون -4

 یعیشف) .مرده و جانیب عتیطب از یریتصو یجا به زنده و جاندار عتیطب ریتصاو از استفاده -5

 (266 -250: 1392 ،یکدکن

تأثیرگذارتر باشد،  از سویی انتقال  -گوینده و مخاطبعاطفی بین  ۀواسط-هرچه تصویر بنابراین

عاطفه و هیجانِ شدیدتر گوینده است. از این رو  ۀدهندعاطفه به مخاطب بیشتر است و از سویی نشان

نقش افعال و دیگر مواردِ نهفته در تصاویر را از نظر شدّت اثرگذاری بررسی کرد و به نتایجی  توانمی

 دست یافت.

 تحقیق: ۀپیشین

در مبحث پیوند بین عاطفه و تصویر در غزلیات شمس، تحقیق مستقلی انجام نشده است؛ امّا در 

 عبارتند از:ها های دیگر به این موضوع اشاراتی شده است که برخی از آنپژوهش

 ها:کتاب

 ریو تفس نشی. مقدمه گززیشمس تبر اتیغزل(. 1388محمد بن محمد. ) نیالدجالل ،یمولو 

موالنا  ۀشیاز کتاب را به عاطفه و اند یبخش. نویسنده، . تهران: سخنیکدکنی عیمحمدرضا شف

و عواطف  هاشهیاند یادیبن رساختیزکه  «هاشهیدر قلمرو عاطفه و اند»اختصاص داده است با عنوان 

تضاد در  ،یسته یکرانگیوجود، ب ییای: حرکت و پویستیو ن یهستمانند  ینیموالنا را تحت عناو

ها تگی تصاویر با این عواطف و اندیشهی و... شرح داده است؛ اما همبسآغاز و انجام هست ،یدرون هست

ندایی با عاطفه اشاره شده است. )ر. های بررسی نشده است. البته در بخش دیگری به رابطه بین جمله

 (69 ک. همانجا:

 . ویرایش دوم. تهران: امیرکبیر.تصویرگری در غزلیات شمس(. 1395فاطمی، سید حسین. )

موضوع اصلی کتاب، تصویرگری در غزلیات شمس است؛ نه پیوندی که بین تصاویر و عواطف 

شده است؛ با این توضیح که تنها به این وجود دارد؛ اما در بخشی از کتاب به تصویر عواطف اشاره 

اند. قناعت و... به چه چیزی تشبیه شده مورد بسنده شده که مثال امید، تسلیم و توکل یا حرص و

 (266)ر.ک. همانجا: 

 .(یدر شعر مولو یو ساخت شکن یآفتاب )شعر فارس ۀیدر سا(. 1384پورنامداریان، تقی. )
 ریو عاطفه و تاث یبه معن ،یمولو یهاو صور ابهام در غزلدر بخش اسباب . نویسنده تهران: سخن

مثال، عوض شدن  یبرا؛ پرداخته است یشعر در غزل مولو یقیو موس انیب ، شیوهعاطفه بر زبان
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 ر. ک. همانجا:). داندیم یعاطف جانیرا حاصل شدت ه نهیمقدمه و قر چیه یمخاطب و متکلم ب

194). 

جستاری در ترفندها و تمهیدات هنری غزل »سیب باغ جان (. 1380خلیلی جهانتیغ، مریم. )
نگاشته شده، توازن  ییصورتگرا یهاهیکتاب، که بر اساس نظر نیا درتهران: سخن. . «موالنا

استعاره،  ه،ی)شامل تشب ییمعنا ی: فراهنجارلیاز قب هایشعر موالنا، انواع فراهنجار ییقایموس

و... مورد مطالعه،  یدستور یفراهنجار ،یواژگان یفراهنجاررمز و...(،  ،یزیآمحس ه،یکنا ص،یتشخ

و نویسنده به ارتباط بین اصوات و عواطف اشاره کرده است. )ر.  است گرفتهقرار  یبحث و بررس

 (56ک. همانجا: 

 تهران: .شمس اتیدرغزل موالنای شخص سبک لیتحل وی بررس(. 1386. )علی، پور چافیحسین

 سمت.

کتاب به سبک شخصی موالنا در سه سطح فکری، زبانی و ادبی در غزلیات نویسنده، در این 

 از هرکدام دنید جدا ،وجودآمده به هایبندمیتقس نوع نیدرا کهی اشکال دیوان شمس پرداخته است.

 ردیگیم قراری بررس موردی فکر سطح کهی هنگام مثالی برا؛ است گرید طوحازس سطوح نیا

 وحدتی اههشیاندی برا  ًمثالی شواهد تنها و شودینم آشکار اثر تیادب و زبان با هاشهیاند نیا ارتباط

ی جاندارانگار بحث مانندیی قسمتها در حالنیابا .گرددیم ارائه وی شعر ازی مولو ...وی وجود

. )ر. ک. همانجا: دزن وندیپی مولو احساس و شهیاند با را آن که است دهیکوش سندهینو صیاتشخی

172 ) 

 مقاالت:

)تابستان  و امیرحسین ماحوزی، ، دکتر تقی پورنامداریان«بررسی وجه شبه در کلیات شمس«

 .64تا  41صص ، 186شماره  59دوره ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1387

و  پردازدمی ین مقاله به بررسی ارتباط میان وجه شبه با دو رکن تشبیه، بر اساس تقسیم بندی گوتلیا

ها در اکثر موارد به واسطه بخشیده شدن احساس و عاطفه انسانی تشخیص»رسد که به این نتیجه می

 (.54 :)همانجا «شود تا بخشیدن اندام و فعل انسانی.ایجاد می

 وزبان ادب هینشر ان،ییدانا نجمه ،یوارد نیزر دکتر ،«شمس اتیغزل یباشناسیز وجوه یررسب»
 زمستان( 25 یاپیپ) 28 د،شمارهیجد دوره ،کرمان باهنر دیشه دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده

 و یاسالمهای هینظر اساس بر یظاهر ییبایز و یمعنو ییبایز به مقاله نیا در .382-361 صص. 89
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 یمعنو ییبایز جزو ییگراعظمت ای ییواال ،یمعنو ییبایز بخش در .است شده پرداخته یغرب

 .است دهیگرد محسوب

 و اتیادب دانشکده مجله مهیضم ،یمحمد نیمحمدحس دکتر ،«شمس اتیغزل در ییزداییآشنا»
 ابتدا، در سندهینو .211-221 صص ،1381 بهار و 1380 زمستان ،تهران دانشگاه یانسان علوم

 کرده فیتعر پردازانهینظر دگاهید از را یزیهنجارگر و یسازبرجسته و ییزداییآشنا اصطالحات

 .است پرداخته شمس اتیغزل در یزیهنجارگر انواع به سپس و است

 یفارس اتیادب خیتار ،(1387ی)نیاسی دیام و یمدرس فاطمه ،«شمس اتیغزل در ییافزاقاعده»
 سمیفرمال هینظر اساس بر ییافزاقاعده از یفیتعار ابتدا سندگانینو .119-143 صص(. 3/59 شماره)

های توازن به سپس اند؛زده وندیپ «وتیال» مانند ییهاستیماژیا نظر با و اندکرده ارائه یروس

های صوتی یهقاف به اشاره ،مقاله نیا در توجه قابل یهانکته از. اندپرداخته یمولو اتیغزل گوناگون

 . است یریتصو و

-یعلم) یادب فنون همکاران، و بهنام نایم ،«شمس اتیغزل در بدن زبان بر یملأت صدایب گفتار»
 .33-48 ،صص1393 زمستان و زییپا ،(11 یاپیپ) ،2 شماره ششم، سال ،اصفهان دانشگاه( یپژوهش

 در ،یبدن فاصله به مربوط عالئم و ییآوا ،یداریدهای نشانه مانندِ  ؛یرکالمیغهای نشانه مقاله نیا در

 شده مشخص نمودار با آنها بسامد و است گرفته قرار یآمار لیتحل و هیتجز مورد شمس اتیغزل

  .است

های تصویرگری مانند استحاله )تبدیل الزم به ذکر است که در تحقیقات فوق، به دیگرگونه

اند. عناصر شعر به یکدیگر در محور عمودی خیال( و ایماژهای زبانی و رابطه آن با هیجان نپرداخته

اند که ما مشخص نرسانده ایدر تلمیحات با نوع عاطفه را به نتیجه پنداریذاتهمهمچنین رابطه بین 

 ایم.در این مقاله، مباحث فوق را بررسی کرده

 های مولویعاطفه و تصویر درغزل -2

 یحرکت یماژهایا در عاطفه و جانیه -2-1

هیجان ناشی از ایماژهای حرکتی، در دو بخش قابل بررسی است؛ یکی در سطح ابیات و دیگر در 

برخی از منتقدان، با وارد شدن عرفان در شعر فارسی، محور  ۀسطح کلیت شعر. هرچند به عقید

قبل( تقویت شده و در عوض محور افقی خیال تضعیف شده  ۀعمودی خیالِ شاعران )نسبت به دور
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های ابیات، مانندِ افعال حرکتی و جمله ۀدهند(؛ اما عناصر تشکیل186: 1392نی، )شفیعی کدک .است

 وجه و بررسی است.های مولوی قابل تکوتاه در غزل

 و جمالت کوتاه یحرکت افعال -2-1-1

 دؤیّم زین واژه نیا یابیشهیر یحتّ  ؛است همراه «حرکت» و «عمل» با «جانیه» که معتقدند شناساننروا

 لغت یاصل ۀشیر [...]هستند کردن عمل یبرا ییهاتکانه اصل در هاجانیه تمام» :است نکته نیهم

«emotion »نیالت فعل «motere »شوندیپ شدن اضافه که است کردن حرکت یمعنا به«e» آن به 

 عمل به یشیگرا ،جانیه هر در که دهدیم نشان ،بخشدیم آن به را «شدن دور» یضمن یمعنا که

 (29: 1387 گلمن،) «.است نهفته کردن

 یخود به ،شعر سرودن کهآن با .است کلمات قالب در ،شعر در جانیه نیا بروز که است یهیبد

 حجم و اندازه به را ما تواندیم هانآ بیترکو  هاواژه انتخاب اامّ ؛شودیم محسوب عمل زین خود

 به که کندیم استفاده ییهاواژه از یجانیه و یعاطف حالت در شاعر .کند ییراهنما جانیه نیا

 :شکستن فعلِ و عمل مثال یبرا کند؛یم داللت عمل و حرکت

 نیا شکستن یبرا یادیز جانیه ،داندیم روان و روح زندان را عقل و تن ،یمولو که آنجا از

 :دارد زندان

 عاشق فتاد یادرهشش در

 

 را یدرشش حبس در بشکن 

 (129: اتیکل)  

 یزیتبر شمس بهر قفسم در مرغ چون

 

 دیبدران و دیبشکن قفسم یدشمن ز 

 (926 :اتیکل)   

 پسر یا است و عاشقان رهروان بند ،قلع

 

  پسر یا است اندر عیان انیع ره بشکن بند 

 (1082 اتیکل)  

  :مطلع با یغزل ای

 بشکنم را سوگندها من که آمد آن وقت

 

نم را بناادهااا  نم را پناادهااا بردرا ک  بشاااا

 (1591: اتیکل)  

... و دنیدر و شکستن بر داللت که است مصراع کی در یامر وجه در هالفع انبوه گر،ید مثال

 :کندیم
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 لبت عزّ یبرا از جهان و دهان صاااد دو

 

هم و بردران و کن پاااره و بسااااوز   زن بر

 (2083: اتیکل)  

 دهد؛یم نشان شکستن به را یمولو لیم نیا که افتی توانیم شمس اتیکل در یفراوان یهامثال

 :آن دنیدر و شکستن به او لیم و... و پرده و نهیآ و سبو و کوزه به جسم هیتشب

 دمیااادر پااارده بااادر یگااافاااتااا مااارا

 

ت مرا  ف کن قاادح یگ تم بشاااا  شااااکساااا

 (1496: اتیکل)  

جوش چشااامااه چون  سااانااگ دل از ب

 

کن  بو تو بشاااا  را جااان و جساااام یساااا

 (124 :اتیکل)  

 1605، 1590، 1066، 778، 600، 391، 193، 192، 110های: های دیگر در غزلمثال

 حرکت به مخاطب قیتشو و بیترغ جهت «زیبرخ» و «زیخ» امر فعل از خود هایلغز در یمولو

 عوامل؛ گرید با همراه فعل نیا تکرار با ریز غزل در او نمونه، یبرا است؛ جسته سود اریبس عمل، و

 انیب دادن، قرار منادا غزل، تند یقیموس... و شاه ز،یرستخ چون یمیعظ یهاواژه از استفاده مانندِ

 کرده خلق یجانیه و یعاطف کامال ییفضا ،...و ختنیر خون و زدنغیت ،یتشنگ مانندِ یاحساسات

 :است

 زیرستخ ۀدبدب خلق نندیبب که تا  زیخ زیخ شدم، روح! انیروحان یساق

 !زیبر رز دلِ خونِ  نماند، خون من تنِ در  راند حکم من سر بر خواند، شاه مرا دوش

 زیگر در من ظاهرِ شاه، دِ یص من باطنِ  میزیم جان و دلیب م،یاغی جان و دل با

 زیت غِ یت زدن تو وز من، ز بنهادن سر  وارسیجرج تو شِیپی دم هر شدم کشته

 گیود ریگ سبو ترکِ  گ،یر ز من ترمتشنه

 

 زیدرست جان یِساق گ،یرمرده جگرِ با 

 (428: شمس اتیغزل) 

 .1123، 1021، 882، 632، 504، 255 :هایدر غزل گرید یهامثال

 :مطلع و «زیبرخ» فیرد با یغزل ای

 زیااباارخاا اریاا ادِیاا بااه خاافااتااه یا

 

 «زیااااباااارخاااا غااااار ارِیاااا دیااااآیماااا 

 (424: شمس اتیغزل)  
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 :دنیآشام و دنینوش فعل

 یمعنو چه و باشد دانه مانندِ یماد چه ؛نبرد کار به دنینوش با را آن یمولو که است یامقوله کمتر

 (17: اتیکل) «شده فراموشت خانه شده نوشت یآوارگ» :عشق و یآوارگ مانندِ

 (54: اتیکل)« یو از بیس برگ دیبرو نوشد اگر بیس دانه ز»

 (202:اتیکل) «عشق نوش ز و ینا ز بهشت شده زندان»

 (228 :اتیکل) «دوست یپ دشمنان دشنام و لعنت بنوش»

 (309 :اتیکل) «بال ایانب کنند نوش اعتماد نیز»

 (553 :اتیکل) «کند یم نوش تو ز دل کندیم جوش تو ز جان»

 (565 :اتیکل) «او شین زخم بنوشم ،او شیپ لیاسماع چو»

 (572: اتیکل) «جوشندیهم اهایدر چو نوشندیم که اهایدر چه»

 (1431 :اتیکل) «باشم ارم باغ در چو شانمونن خارش بجز»

 (1477: اتیکل) «یممیقد عشقِ رهِ نوشِ بال لحظه، کی»

 (1533: اتیکل) «میبنوش آتش، شود ایدر اگر»

 (564 :اتیکل) «گرددیم آشامالیخ دل رایا کن آشامش یم»

 (2216 :اتیکل)« بگو شررآشام تنگ دل نیا صفت»

 (2196: اتیکل) «او آشامخون چشم با یشب هر زمیستیم»

 (.3075: اتیکل) «یدرآشام من چو را جهان دو هر محال»

 :دنیچرخ و دنیرقص

 یمولو نگاه نوع. کرد اشاره «چرخ» و «رقص» به توانیم ،یمولو ۀموردعالق یهارواژهیتصو انیم از

 بیترغ و دنیچرخ و دنیرقص به را او لیم ند،یبیم تکاپو و حرکت در را یهست ذرات ۀهم که

 :مطلع و «آ رقص به» فیرد با دارد یغزل یمولو. زندیم رقم ،یدوران یهاحرکت به مخاطب

هار آمد  آ رقص به تر شااااخ یا ها،نجا ب

 

 آ رقص به شااکر و مصاار آمد، اندر وساافی چون

 (.78: شمس اتیغزل)  

 :دهدیم انتقال خواننده به نیچن را خود یقراریب حسّ  او در غزلی دیگر،

 ریاابااگاای کاانااار مساااااتااانااه باارجااه

 

 باااهاااار وقااات باااه بااااد و شاااااجااار چاااون
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 افااتیاا چااو یکاانااار باااد از تاار شاااااخ

  

 قاااراریبااا مااانِ چاااو درآماااد رقاااص

 (1167: اتیکل)  

 .است شده تکرار رقصان و رقص واژه مرتبه 270 از شیب شمس وانید در ما شمارش طبق

 لِ یم یخوب به ،پرگار یِبالغ ماژِیا با همراه ،دنیگرد معشوق گِرد به یِزبان یماژهایا ر،یز تیب در

 :دهدیم نشان معشوق کردن طواف به ی رامولو

 گردان درت ردگِ من گردان، دلم گِرد تو

 

 پرگارم چو ساارگشااته گردش، در تو دساات در

 (1458: اتیکل)  

 2400، 1802، 1529، 1527، 1473، 1459 :هایدر غزل گرید موارد

 های کوتاه:تکرار افعال حرکتی و جمله

هار مد، ب هار آ مد، ب هار آ بار ب مد مشاااک  آ

 

 آمااد بردبااار نگااار آمااد، نگااار آمااد، نگااار

 (196: شمس اتیغزل)  

 که است یاگونه به ها،نآ تکرار و هاجمله یکوتاه نیهمچن آنها، تکرار و افعال بودن یحرکت

 متفاوت زین گرید شاعران «آمد بهار» با یحت «آمد بهار» ۀجمل نیا. کند یم دن دعوتید به را مخاطب

 :مثال یبرا است؛

 دشاااات و در و صاااحرا بااه آمااد بهااار

 

 بااگااذشااااات و بااود یبااهااار هاام یجااواناا

 (3: باباطاهر)  

 که است نیا جهت صرفاً بلکه ست؛ین تماشا به خواننده بیترغ جهت ،«آمد بهار» شعر، نیا در

 .بود گذرا بهار مثل هم یجوان: دیبگو و شود ساخته یلیتمث

 با آن، بر عالوه. کندیم دعوت نگار نیا و بهار نیا یتماشا به را ما ،یمولو شعر آنکه حال

 فرا تلذّ و شود ریدرگ هم مخاطب ییایبو حس هک کند یم خلق یماژیا مشکبار، صفت آوردن

 حرکت و ییایپو ساختار، نیا با «بهار» به «نگار» مضمر هیتشب. ردیگ فرا را یو وجود ۀهم بهار، دنیرس

 .سازدیم رها فشرده هاتیتشب یخشک و جمود از را آن و بخشدیم شعر به

 :است شده وصف ایپو یشکل به «بهار آمدن» زین یسعد اتیغزل در

 رندیگ صاااحرا ره مردم که اسااات آن وقت

 

هار که اکنون خاصاااه  اسااات نیفرورد و آمد ب
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 ییبایم در تو و اساات بهشاات امروز چمن

 

 اساااات نیحورالع کااه ناادیگو همااه قیخال تااا

 (87ی: سعد)  

 کند؛یم القاء را یشتریب انهیج ،...و یقیموس و وزن تکرارها، از استفاده با یمولو شعر ساختار اما

 412، 181، 78، 38های در غزلیات شمس، غزل گرید یهانمونه

 )عاطفه در محور عمودی خیال( متحرک ریتصاو -2-1-2

 را آن یکدکن یعیشف. اندکرده محدود مجاز و هیکنا ،استعاره ،هیتشب به را الیخ ی،سنت بالغت در

در  آمیزی و اسطورهو از عناصر تصویرساز دیگر؛ مانندِ اغراق، تشخیص، حس داده گسترش

صورخیال نیز سخن گفته است. تأثیری که امتداد تصاویر در محور عمودی شعر بر خواننده 

له نشانگر ادامه دار بودن آید، بیشتر است. این مسئگذارد، از تصاویری که فقط در یک بیت میمی

 حسّ و هیجان گوینده نیز هست.

 هاالیخ گونهنیا ال سنتی است؛که متفاوت از صور خی میخوریبرم ییهاالیخ به یمولو شعردر 

 :ردیگیم شکل الیخ ریتصاو گونهنیا ابیغ در که چرا داد؛ حیتوض یسنت الیخ صور با توانینم را

 ییعطا یهاقدح جمع بر شده گردان ییسقا و است مدام و است سماع امروز

 ...ییصفا اخوان ز که شو جان همه تن یا دیبنوش ستدهیرس اهلل یسق فرمان

 ییصدا ستکرده که است صور ۀنفخ نیکا قیخال دور نیا در ندیبرو خاک از

 ییصال لیسراف بانگ شنو چرخ وز صالح ۀناق صد ۀنعر شنو کوه زا

 را شتران بخوابان و ریفروگ رخت نیه

 

 ...ییرضا دست در که چشم بگشا آخر

 (2635: اتیکل)  

 خاک از مردم و شودیم دهیدم صور ۀنفخ آن در که کندیم خلق اگونهؤیر ییفضا ،یمولو

 ییگو.... و دهدیم صال آسمان از لیاسراف و شودیم دهیشن کوه از صالح ۀناق یصدا زند؛یخیبرم

 .است شده دهیکش ریتصو به یآخرالزمان لمیف کی از ییهاصحنه

 :گرید نمونه

 !شودیم بنده سان چه که نیب آزادسرو !شودیم زنده سان چه که نیب مرده امروز

 نیب مرده یهاکفن و اساااتخوان دهیپوسااا

 

نده چه عشاااق و علم و روح کز  ! شاااودیم آک

 (الف-324شمس:  اتی)غزل  
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 یمعن به استحاله،نوع دیگری از صورخیال که در بالغت سنّتی از آن غفلت شده، استحاله است. 

 بر و ماژهایا یپ در گاه. است شعر یعمود محور در گر،یدکی به( کاراکترها) هاتیشخص لیتبد

 هابیترک جمود از و هستند ایپو و متحرک حالت نیا در ر،یتصاو دهد؛یم رخ استحاله ،یتداع اثر

 «سر کاسه» ای «عشق شراب» ای «عشق یم» گفت یراحت به توانیم. اندشده رها یهیتشب یهااضافه و

 موجب هایتداع ۀسلسل گاه. هستند حرکت فاقد ریتصاو گونهنیا امّا کرد؛ هیتشب «قدح و جام» به را

 :مطلع با یغزل در یمولو نمونه، یبرا شوند؛یم گریدکی به عناصر نیا ۀاستحال

 باش مردانه بده، یمَ ،یدیرساا گهیب ا،یساااق

 

ق نید یِسااااا نگااا   باااش وانااهید یمَ همچو ،یوا

 (655: شمس اتیغزل)  

 :کندیم ارائه شراب از لبالب یقدح از یریتصو ابتدا

 «باش خانه در برو،»: گو بترسد، دانیم نیکز وان  مده گانجا را یمو را قدح کن پر سر به سر

 «قدح». کندیم یتداع او یبرا بعد تیب چند در را سر کاسه ،«قدح» و «یمو» و «سر» ایهواژه

 :کند پر را آن دیبا که یعشق به لیتبد «شراب» و شودیم «سر کاسه» به لیتبد

 «.باش مانهیپ را عشق سر، ۀکاس مبارک یا»ک بگو سر با یوانگه کن یته را سر کاسه

 :کندیم ارائه ندهیگو حال درباره یجواب و سوال اول، تیب در گر،ید یغزل در یمولو

 چونم کااه نیب ؟یچون کااه یپرسااا مرا

  

 جاااناااونااام مساااااتِ خاااودم،یبااا خااارابااام،

 (563: شمس اتیغزل)  

 :دیگویم خود خلقت یچگونگ از دوم تیب در سپس

 نونم و کاف چون دوتا بتیه آن از دام در آورد نون و کاف از مرا

 که است یزادیپر معشوق، جانیا در. کندیم بازگو را خود یوانگید و عشق یماجرا سپس

 :است کرده وانهید را عاشق

 فسونم؟ داندیم که! مسلمانان است کرده وانهید مرا یزادیپر

 چون او که قالب، رنگِ  صد ۀخرق به سپس. کندیم هیتشب ماه منزل به را خود ی،بعد تحوّالت در

 قطره هم که شودیم یاقطره آن از پس. کندیم اشاره ،است آن در یآبگون شکلِ به و باد الِیخ

 :دیگویم آخر تیب در تاینها. ایدر هم و است

 کامونم در من یپر چون جانیا که مشوران را آدم خاکِ کن، خمش



215-239ص ، 98، پاییز و زمستان 240شماره  ،72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  228 

 

 از پس اما بود؛ کرده وانهید را او که بود معشوق زاده،یپر ابتدا شودیم مشاهده که گونههمان

 .شد لیتبد یپر به خود او ،یتحوّالت

 توجه جالب ،یمولو اتیغزل در زین یزیتبر شمس به آسمان در دیخورش عنوانبه شمس ۀاستحال

 :مطلع با یغزل در نمونه یبرا است؛

 برآماد پاار ماه چو کاه ییقباا سااارخ آن

 

 باارآمااد زنااگااار خاارقااه نیااا در امساااااال

 (232: شمس اتیغزل)  

 :دیگویم یتیب در

 برآمد انوار مَهِ آن دگر برنِ از شد فنا نه او غروب به شد فرو شمس گر

 عنصر ،قتیحق در. رسدیم یزیتبر شمس بازگشت به دیخورش طلوع و غروب رِیتصو از سپس

 :شودیم استحاله یزیتبر شمس به( دیخورش) شمس

 آمد بر اسرار مَهِ آن صفا چرخِ کز دییمگو است، دهیرس زیتبر الحقِ شمس

 :دیگویم غزل مطلع همان در گر،ید یغزل در

 دیااجاامشاااا جااهااان در افااکاانااد آتااش

 

 دیاااخاااورشااااا چاااون پااارده چاااار پاااس از

 (975: اتیکل)  

 یقیحق دیخورش هم دیخورش قتیحق در. اندشده هیتشب هم به دیخورش و دیجمش جانیا در که

 به دیجمش آتشِ که گفت توانیمچنین هم . است دگونیخورش د،یجمش هم و است آسمان در

 که است یزیتبر شمس نیا غزل مقطع در صورت هر در. دیجمش خود نه است شده هیتشب دیخورش

 :است نشسته دیخورش و دیجمش مسندِ بر

 دیبخر جان به هله را خسروان است عهد خسرو زیتبر شمس

  :مطلع با گرید یغزل در

 دیااکشاااا را دلاام تااو کااماانااد کااهچااون

 

 دیاادو صاااااحاارا بااه چاااه از وسااااافاامیاا

 (1002)کلیات:   

 :دیگویم که رسدیم یتیب به

تم ف متاات آن شااااد چااه چَااه، یا گ ل  ظ

 

 دیااباانااگاار ماان بااه دیااخااورشاااا کااه گاافاات
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 خود یبخش یروشن حال نیع در که وسفی از است یااستعاره جا،نیا در دیخورش قتیحق در

 به «وسفی از استعاره دِیخورش» نیا غزل، مقطع در. است برده نیب از را چاه ظلمت و دارد هم را

 :شودیم بدل یزیتبر شمس

 دیکل را جهان نور بود شمس نید شمس راخ زیتبر ز تافت

 یزبان یماژهایا در جانیه و عاطفه -2-2

 یقیحق معانی کاربرد از که یریواتص اند؛ یعنینوعی ازتصاویر را، تصویر زبانی یا واقعی نامیده

 یمولو چون یبزرگ شاعران)بدون استفاده از زبان مجازی(.  شودیم حاصل ذهن در زبان هایهواژ

 یواقع ای یزبان یماژهایا از ،یمجاز یماژهایا کنار در خود عواطف و احساسات انتقال و انیب جهت

 :برای نمونه اند؛ برده بهره یخوب به

 «رااند زیبرخ» که ییگو ،یدر ییبگشا که باشد وفا برجوشد بوکِ تا درت بر من امبنشسته

 تو خندانِ رخِ مساااتِ تو، مهمانِ ما امروز

 

 جاا ز وهلل رود،یم دل برم،یم تیارو ناام چون

 (7: شمس اتیغزل)  

 منتظر رِیتصو حاصل بیشتر، بلکه نیست؛ «وفا دنیجوش» ۀاستعار لیدل به تنها تأثیر این تصاویر

در بیت دیگر نیز  .منزل درون به او دعوتِ  و در شِیگشا دیام به است معشوق درگاه بر عاشق نشستنِ 

 نیا افتد. تأثیر عاطفیلرزد و به تپش میعاشق، مست دیدار معشوق است و از بردنِ نامِ وی دلش می

 به را لحظه آن شاعر و دهد یم یرو خاص ییهالحظه در که است یاتیجزئ فیتوص در ان،یب نوع

 (1043: شمس اتیغزل) .«تو فارقتِ  ز هاناله امزده نَفَس نَفَس»: مانند کشد؛یم ریتصو به یحسّ یاگونه

 :ایماژ زبانی های دیگرمثال

کو اریاا آن گرفاات من، ین لو ب  من یگ

 

تا  خواهم نیهم که گفتمی خواهیم چه که گف

 (1469: کلیات)  

ست کی ست کی و باده جام د  اری زلف د

 

ن یرقصاااا  نمیاام ۀاناایاام نیچ  آرزوساااات دا

 (441)کلیات،   

 گااریاازد از مااا و مااا قااوامااش داریاامماای

 

 کشاااااانااش آریاامزنااانااش آریاام کااشزن

 

 هااادود آن زیبااا بر گاال و ساااوسااانمی

 

 گااو باایااا مااا را باایاان مااا از آن گاالاازاریاام

 (1747)کلیات:   
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 عااریااان کااناادم هاار صااااابااحاادماای

 

 گاااویاااد کاااه بااایاااا مااان جااااماااه کااانااام

 

 در خااانااه جااهااد مااهاالاات ناادهااد

 

 بااس نااکاانااد پااس ماان چااه کااناام او

 (1750)کلیات:   

ست به هم وادهیم حلقه  جوقصفت جوقد

 

 زنااان مساااات بااه دریااا رویاامجاامااع مااعاالااق

 (1719)کلیات:   

 «.صفتحلقه»در بیت فوق پایه و اساس تصویر بر ایماژهای زبانی است نه تشبیه 

ندی مرا ز گوشااا که بخوا  بام ۀبه حقّ آن 

  

به به سااار  که بکردی   جای ساااالم اشااااارتی 

 

جام بگیر که  لب  یدی دو   به حقّ آن گز

 

 بنوش جااام و رهااا کن حاادیااث پختااه و خااام

 (1732)کلیات:   

 جا(به حقّ آن که تو را دیدم و قلم افتاد )همان

ق باده می ۀبه حقّ حل که  ندان  ندر  نوشااا

 

 بااه پاایااش خاالااق هااویاادا ماایااان روز صاااایااام

 جا()همان  

 تصویری حسّی()درون پنداریذاتهم -2-3

 یعاطف یاتجربه یحسّدرون» :که اندگفته (Empathy) حسیپنداری یا درونذاتهم فیتعر در

 یکیزیف حواس در ییگو و داندیم یکی کندیم مشاهده آنچه با را خود انسان آن موجب به که است

 به. ابدییم مشارکت آن حاالت و حرکات به مربوط حواس در مخصوصاً  مشاهده، مورد موضوع

 یکی آن با را خود گر،ید موجود ای جان یب ءیش کی از یحس درون تجربه در انسان بهتر، عبارت

 از یاریبس در. ستین اتیادب در یدیجد ۀمقول ،«پنداریذاتهم. »(218: 1383، داد) «داندیم

 یایش ای شخص یجا به را خود شاعر، که دید توانیم حات،یتلم و هالیتمث هات،یتشب ها،استعاره

 یشاعر هر آثار در پنداریذاتهم نیا وسعت اامّ کند؛یم پنداریذاتهم او با و گذاردیم گرید

 زین ییزداییآشنا با پنداریذاتهم نیا که یزمان ژهیو به باشد؛ یو یعاطف شور نشانگر تواندیم

 :دنید یکی چرخاب با را خود نمونه یبرا گردد؛ همراه

شم بدان زنانچرخ ستان به کآب خو شم بو  ک

 

سد وهیم  را گیر و سنگ و شوره جان آب ز ر

 (44: اتیکل)  
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 :دنید لوط چشم چون را خود یرانیح و لوط شهر چون را خود یرانیو ه،یتشب در ای

شم چو رانمیو لوط شهر چو  رانمیح لوط چ

 

بب  ارای و زهره ندارم واپرسااام که خواهم سااا

 (60: اتیکل)  

 :دودیم یرو و سر بر که دنید یاهیسا مانندِ را خود ای

 دنیااخااماا غاام ز نااو، مااه هاامااچااون

 

 دنیااادو سااااار و رو باااه هیاااساااااا چاااون

 

 دنیاااشاااااانااا نااادا دل عاااالااام از

 

 باااود؟ یپااار آن یرو باااه ناااه آخااار

 (714: اتیکل)  

 :است مادر مراقبت ازمندین که ندیبیم یاجوجه همچون را خود گاه شاعر،

 وطنم از مرو چیه منم، تو، هم ییتو تو، هم

 

نم چوژه ییتو مرغ  مااده خاااد هر بااه هژچو م

 (2284: اتیکل)  

 :شودیم سگان یغذا که ندیبیم تغار در یخون را عاشقان گرید و خود گاه

 خااوارخااون آشااااامخااون عشااااق یباارا

 

 میااتااغااار اناادر خااون چااو را ساااااگااانااش 

 (1531: اتیکل)  

 مشاهده دن،ید معشوق درگاه سگ را خود جان،یه و احساس اون در ،دیگر شاعران شعر در

 :دیگویم یعراق که گونه آن شود؛یم

 آستانت بر ،سگان چو ،سر امنهاده شب همه

 

 یاایگاادا ۀبااهاااناا بااه دیااایاادرناا بیاارقاا کااه

 (161)عراقی:    

 پنداریذاتهم دن،ید «تغار در شده ختهیر خون» هم آن و سگ یغذا شکل به را خود اامّ

 .است یشگرف

 :دنید عسل زنبور یکندو چون را خود ای

 زناابااور یجااا و وثاااق چااو را جااان

 

 دمیاااد خااااناااه خااااناااه تاااو شاااااهاااد از

 (1561: اتیکل)  

 (1306: اتیکل)  «یزیتبر شمس ندّاف کمانچه منم» :حالن کمانچه ای

  :کمربند ای
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 من یقبااا شاااهره یا گشاااتم کمرت بنااد
 

ته تا  دل نیا کمرساااات همچون تو گِرد به بسااا

 (1341: اتیکل)  

 :سوررئال یریتصو با برف به شدن لیتبد ای

 بخورد نیزم مرا که تا گداختم بدم برف

 

 شااادم آسااامان یساااو تا شااادم دل دود همه تا

 (1410 :اتیکل)  

 یهاتیشخص یجا به را خود شاعر، که است آن پنداریذاتهم ای یحس درون از یگرید نوع

 رخ حاتیتلم در غالبا ،پنداریذاتهم گونه نیا. کندیم پنداریذاتهم هاآن با و گذاردیم یداستان

 .دینمایم

 از او ییجدا و عقوبی با پنداریذاتهم به را یمولو ،یزیتبر شمس از ییجدا و فراق احساس

 و دیخورش به شمس یتداع قیطر از که است وسفی چهره ییبایز گر،ید یتداع. کشاندیم وسفی

گونه که ؛ همانآوردیم دیپد یمولو ذهن در وسفی با یشبه وجه او،ن بود ینوران و یدرخشندگ

 .شد انیب «استحاله» حثب در

 یو داستان با یمولو پنداریذاتهم نیا بر یگواه خود شمس، اتیکل در وسفی نام بسامد

 :پنداریذاتهم نیا از ییهانمونه .است شده تکرار یو نام مرتبه 350 از شیب که یاگونه به است؛

 ایب نایناب عقوبی نیا یساااو آخر وسااافی یا

  

 ایااب نااایم طااارم بر شااااده پنهااان یسااایع یا

 

 شد ریبدت کمان چون دل شد ریق روزم هجر از

 

نا وسااافی یا شاااد ریپ نیمساااک عقوبی  ایب بر

 (16: اتیکل)  

 160 حدود که مجنون نام از یحت شمس، اتیکل در تکرار مرتبه 350 از شیب با وسفی نام بسامد

 مجنونِ  تیشخص و وانهید یمعن به مجنون یلغو یمعن نیب یهامیا موارد، یبرخ در و شده تکرار مرتبه

مولوی به شمس، از  ۀتوان نتیجه گرفت که نوع عاطفبنابراین می .است شتریب زین است، یلیل عاشق

نوع پدر و فرزندی است و احساس مولوی، احساس پدری است که پسرش را گم کرده است؛ 

 گوید:سرگشتگی است و میود در خصوص این ارتباط دچار نوعی هرچند خ

شد از تو سر من این سر سرگشت  من ۀگیج 

 

 تااا کااه نااداناام پساااارا کااه پساااارم یااا پاادرم

 (1394)کلیات:   
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 و یموس دنید آتش داستان و یموس با پنداریذاتهم به را یمولو دار،ید لحظه در عشق آتش 

 :طور کوه بر یاله یتجلّ زین و کشاندیم یو با درخت قیطر از خداوند گفتن سخن

 لقا و شاااوق آتش زمان در یموسااا چو من
 

 حاابّااذا یلاا حاابّااذا رفااتاام طااور کااوه یسااااو

 (131: اتیکل)  

 «جانانم»:  که آمد ندا دم،ید یآتش و درخت

 

 عمرانم یِّموسااا مگر آتش، آن خواناادیم مرا

 (506: شمس اتیغزل)  

کمتر است و نام  کلیات شمسقبل، در  ینمونهپنداری، به نسبت ذاتالبته بسامد این نوع هم

 مرتبه تکرار شده است.  210موسی 

 عاطفه و هیجان در ایماژهای صوتی -2-4

 دکن خلق ییماژهایا ندتوایم زین صداها گاه، و دشوینم محدود یینایب حس به تنها( ریتصاو) ماژهایا

 (43: 1393 ،یفتوحر.ک. ) .آورد دیپد ذهن در یصوت یریتصو و برد لذّت آن دنیشن از گوش که

 .اندبرده بهره آن از شاعران امّا است؛ نگرفته قرار توجه مورد چندان یسنت بالغت در ماژهایا گونه نیا

 :دیگویم یغزل در یمولو

 بگو کام،خوش دمِخوش پسااارِ یا مزن، تن

 

 باااگاااو دالرام ناااام دلااام، آرامِ باااهااار

 (820: شمس اتیغزل)  

 رایز است؛ بوده واقف کامالً عاطفه، و دنیشن نیب رابطه به او که شودیم مشخص تیب نیا از

 :دیگویم ادامه در داند؛یم آرامش حسّ موجب را معشوق نام دنیشن

طف درِ ور ت ل م درِ ،یببساااا بنااد دیاااو  م

 

 بااگااو بااام سااااارِ ز و باارآ بااام سااااارِ باار

 

 دارد یشاااور و شااار او صااافت ثیحد ور

 

گو شااااررآشااااام تنااگِ دلِ نیا صاااافااتِ  ب

 (همانجا)  

 شود، ریدرگ شنونده و خواننده حواسّ شتریب چه هر که گفت توانیم عاطفه انتقال بحث در

 گوید:غزلی می در یمولو. بود خواهد شتریب عاطفه انتقال

 انیااحاااج کیاالبّ غلغاال ز آسااامااان در

 

 صاااادا از وسااااتیااغاار و هااانااعااره عاارش تااا

 (199: اتیکل)  
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 فعل کند؛یم  استفاده ییبساوا و یریتصو یماژهایا از بعد تیبکه پس از این ایماژ صوتی، در  

 :کند کیتحر را ییبساوا حس تواندیم دنیبوس

 نهد سااار پات بر و ببوساااد تو چشااام جان

 

 صاااافااا باار بااررفااتااه و دهیاابااد را مااروه یا

 

 :دهدیم انجام را عمل نیا دنیمال فعل گرید یتیب در 

 حق گاااهقبلااه آن در نااهیسااا و رو دهیاامااال

 

 آماانااا کااان قااد شاااااده خاادا خااانااه در

 

 :ردیگیم کار به هم را ییایبو حسّ یحت آخر تیب در

ح ب خ خواب ز بود یصاااا  مااا گرد میزیب

 

 صاااابااا دهااد بااو مااا بااه لیااخاالاا و اذخاار از

 

  1396، 1392، 834 ،735 ،632 ،589 ،558 ،532 ،304، 141 :اتیکلدر  گرید یهانمونه

 :مطلع با یغزل در

 یزنااایمااا ناااو پااارده مااان دل در

 

 !یروشاااااانااا یا و دهیاااد یا و دل یا

 (1055: شمس اتیغزل)  

 و( وان و واژه مختلف سطوح در تکرار ،یزابیخ ای تند وزن) شعر یقیموس از استفاده با ،یمولو

 :کشدیم ریتصو به یصوت یماژهایا با شده، نواخته دلش در که را نو پرده نیا صوت، اسم از استفاده

 یزنااایمااا ناااو پااارده مااان دل در

  

 !یروشاااااانااا یا و دهیاااد یا و دل یا

 

 یاایتااو پاارده پااسِ وز یاایتااو پاارده

 

 یکااناایماا دگاار شاااااکاال ینَاافَسااااا هاار

 

 من دو هر ،ییتو دو هر تو، و من یب

 

 یمااانااا ایااا ،یمااانااا آنِ ،یمااانااا جاااانِ

 

کتااه نوم جااان چون ن  چنااگ ز من شاااا

 

 یمااناا یعااناایاا تااو کااه تاانااتاان تاانااتاانِ

 

 روان گاار و دلاام گاار و تااناام گاار

 

 یتااانااایمااا تاااوام کاااه بااادانااام شاااااااد
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 تااو کااه نااباااشااااام تااازه چاارا تااو از

 

 یساااااوساااااناا و گاال و سااااارو یِتااازگاا

 

 تااو کااه رمیاانااگاا نااور چاارا تااو از

 

 یروزنااا هااار و خااااناااه هااار تااااباااشِ

 (1055: شمس اتیغزل)  

 که دارد اصرار یمولو. کندیم شتریب را شعر یعاطف بار ات،یاب همه در معشوق و عاشق حضور

 در را آن حروف یحتّ و کندیم تکرار مدام را «تو» ریضم خاطر، نیهم به کند؛ صدا را معشوق

 است؛ شده لیتشک «من» و «تو» ای «ن» و «ت» از هم هاصوت اسم. کندیم تکرار گرید یهاواژه

 .دیگویم چهارم تیب در خود که گونههمان

 نیا تکرار زین غزل کلّ در کند؛یم شارها «نیش» و «نیس» حروف به یغزل مقطع در یمولو

 ای گرفته صورت آگاهانه عمل نیا که نیا در. میشنویم و مینیبیم ییآراوان شکل به را حروف

 آورده دیپد را صنعت نیا شکستنش، شهیش مثل ای او، ساله شصت عمر مانند یگرید یهایتداع

 سخن تیقاطع با توانینم است، دهیبرگز را حروف نیا «شمس» اسم از یو ناخودآگاه یحت ای است

  :گفت

 گال چو میآ برون من که کند واجب مرا

 تاااااااااااااااااااااااان از

 

 در نیش و نیس چو من و شصت به شد عمرم که 

 شاااااااااااسااااااااااااتاااااااااام نیااااااااااا

 (510: شمس اتیغزل)  

 اتیغزل اتیاب از یبرخ یقیموس ۀیپا ،«یزیتبر شمس» حروف تکرار که رسدیم نظر به هرچند

 :نمونه یبرا است؛ شمس

 مرا خوش تا شااادساااتم آن از خشاااک من

 یبسوز

تن از یبسااااوز مرا تو چون خ تم سااااو  برساااا

 (632: شمس اتیغزل)  

ش یا تو یزیت مکن من با سپس نیز  ریشم

 حق

 شاادساات یزیت و یتند زآتش تو لطفِ از زانکه

 

شم حجاب چون شم شد دل چ  صورت چ

 الجرم

 شاادساات یزیتبر شاامس حجاب یزیتبر شاامس 

 (399: اتیکل)  

 :کندیم اشاره حروف نیا به که ییجا ای
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مس بر شاااا خر کااه یزیت ل ف  اسااااتیاااو

  

 اساااات ماان نیاااساااایاا هاااشدناادان نیااساااا

 (128: شمس اتیغزل)  

آرایی در دیوان شمس زیاد نیست و مولوی بیشتر از تکرار گونه وانباید متذکر شد که بسامد این

های متوازی و مطرّف یا توازن صرفی( در سطح واژه و یا بخشی از واژه )به شکل تسمیط یا سجع

شفیعی ر.ک. ) .اندوزن خیزابی برای این نوع توازن دانستهدلیل این امر را ظرفیت  کند.استفاده می

 (119: 1388کدکنی، 

 گیرینتیجه -3

 است توانسته ،یسطح را یحسّ ریتصاو و داندیم نازل را یزبان ماژیا که ییهاهینظر خالف بر یمولو

 مخاطب جان اعماق بههم  و بگذارد شینما به را خود جانیه و عاطفه عمق هم ،ریتصاو نوع نیا با

 دهدیم نشان آن، تنوع و حاتیتلم و هاتیتشب در پنداریذاتهم با شمس اتیغزل در یمولو. ابدی راه

 نفس، ثیحد و عاطفه انیب در ییغنا شعر در استعاره ۀانداز به تواندیم ،هم ریتصاو نوع نیا که

توان به این نتیجه رسید که می شمس اتیکل در تکرار رینشیب با وسفی نام بسامداز  .باشد اثرگذار

مولوی به شمس، از نوع پدر و فرزندی است و احساس مولوی، احساس پدری است که  ۀنوع عاطف

 شود؛ینم متوقف تیب سطح در است؛یپو و جاندار یمولو شعر ریتصاو پسرش را گم کرده است.

 با او ند؛ینشیم مخاطب جان و روح در علّت نیهم به و ابدییم ادامه هم شعر یعمود محور در بلکه

 انواع رد؛یگیم دربر را مخاطب حواس ۀهم رشیتصاو و است کرده تجربه را هاآن خود حواسّ تمام

 هاآن بسامد و دهندیم لیتشک را شعرش ریتصاو یاجزا... و لطافت مزه، بو، رنگ، صدا، حرکت،

 .اوست یعاطف قیعم ۀتجرب نشانگر
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