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 چکیده

ها و گیاهان و استفاده از عناصـر طبیعـی در شـعر بـه دورة خاصـی تعلـق        عالقه به گل
اي  هاي طبیعی و ترکیبات تـازه  اند تا با استفاده از پدیده ندارد. اغلب شاعران کوشیده

شان بپردازند اما گرایش به طبیعت هاي مورد نظر کنند به مفاهیم و اندیشه که خلق می
ها و گیاهان در شعر کالسیک با شعر معاصر تا حدودي متفاوت است؛ در شعر  و گل

نی، شک  ها و گیاهان با خصوصیات متعددي از جمله: سنّت معاصر تجلّی طبیعت و گل
ه.ش) از 1325-1383... همـراه اسـت. حسـین منـزوي (    بینی ویژه و زبان جدید، جهان

هـاي آن   پر مخاطب معاصر، با نگرش تازه و با زبانی نـو بـه طبیعـت و پدیـده    شاعران 
است. وي از شاعران رمانتیک و تأثیرگذار دورة معاصر است کـه برخـوردي    پرداخته

عینـی و هوشــمندانه بــا انســان، اجتمــاع و طبیعــت اطــرافش دارد و هــر چــه از دوران  
تر  از طبیعت و عناصر طبیعی، ژرفمندي او  گیریم نوع بهره آغازین شعر او فاصله می

شود و شعر احساساتی و عاشـقانۀ آغـازین شـاعر بـه سـوي اشـعار        و ساختارمندتر می
رو واژگان، تصاویر و ترکیبـات جدیـدي را    یابد و از این اجتماعی و سیاسی ارتقا می

هـا و   تحلیلی، بررسی کارکردهاي گل -کند. هدف از این پژوهش توصیفی خلق می
دهد که منزوي با نگرش   اشعار حسین منزوي است. نتیجۀ تحقیق نشان می گیاهان در

مایه و نماد چنـد   ها و گیاهان به عنوان نقش و بیان خلّاقانه و بسامد قابل توجهی از گل
هـاي شـاعرانه، زیبـایی     معنایی و محور ساختاري تصاویر بالغی در جهت بیان اندیشه

ي کالم استفاده نموده کـه ایـن امـر توسـعۀ     شعر، هماهنگی و تناسب بخشیدن به اجزا
 است. زبانی و محتوایی را براي شاعر فراهم ساخته
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Abstract 

The interest in flowers and plants and the use of natural 
elements in poetry do not belong to a particular period. Most 
poets have tried to use natural phenomena and new 
combinations to address their favorite concepts and ideas. 
However, the tendency in classical poetry to nature, flowers and 
plants is somewhat different from that of contemporary poetry. 
In contemporary poetry, nature, flowers, and plants are 
represented through several characteristics such as breaking 
tradition, new language, and special worldview. Hossein 
Manzavi (1325-1383 AH) is one of the romantic and influential 
poets of the contemporary period who has an objective and 
clever approach to man, society and nature around him. And as 
we move away from the early period of his poetry, his pleasure 
from nature and natural elements becomes deeper and more 
structured. Furthermore, the poet's early emotional and romantic 
poetry rises to social and political one leading to invention of 
new words, images, and combinations. The purpose of this 
descriptive-analytical study is to investigate the functions of 
flowers and plants in Hossein Manzavi’s poetry. The result of 
the research suggests that the poet, with creative attitude and 
expression, has used significant frequency of flowers and plants 
to express poetic ideas, poetic beauty, harmony, and to create 
balance among the components of speech use. This has 
enhanced his poetry thematically and linguistically. 

Keywords:  Contemporary Poetry, Rhetorics, Content Creation, Poetic 
Imagery, Flowers and Plants, Hossein Monzavi. 
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 . مقدمه1
هـاي   ها و گیاهان از جمله مظاهر زیباي طبیعت هسـتند. چمنزارهـا، درختـان، گـل     گل

نمایـد و آن چنـان    زیبا و هزاران منظرة دیگر طبیعـت، نظـر بیننـدگان را بـه خـود جلـب مـی       
ــر نظــاره  ــدگان ج عظمــت و شــکوه خــویش را ب آور و  ســازد کــه شــگفت گــر مــی لــوهکنن

گوینـد و راز   هاي زیبا هر یک با زبان حـال سـخن مـی    نماید. گیاهان و گل ناپذیر می وصف
 نمایند. درون خویش را بر تماشاگران آشکار می

سرزمین ما ایران همـواره جایگـاه گـل و پـرورش آن بـوده و اشـعار شـاعران پارسـی         
اي است که فهم آن در انحصـار طبقـۀ    ز زبان شاعرانهها نی ریز و عطرآمیز است. زبان گل گل

دانند که کاربرد هر گل در کجاست و چـه رمـزي     خاصی نیست، بلکه عموماً کم وبیش می
هـاي جالـب    هـاي دلنشـین و شـکل    هایی که در طبیعـت وجـود دارنـد و بـه رنـگ      دارد. گل

کننـد کـه گرچـه     مـی کنند، هر یک رازي در سینه دارند و اسراري را آشکار  خودنمایی می
باشد اما هیچ کس معـانی و مفـاهیم آنهـا را     ممکن است هرکس درکی و فهمی از آن داشته

). از 329: 1347وشـی،   کنـد (فـره   به اندازة عشاق واقعی و صـاحبان ذوق سـلیم، درك نمـی   
داغ دل عاشـق و  «انـد؛ چنانکـه     ها و درختان مفاهیم و معانی خاصی داشـته  نگاه شاعران، گل

انـد. شـهالیی چشـم معشـوق بـه       آن ماننـد کـرده   فراق معشوق را به گل اللـه و سـرخی    بیان
 (برهـانی، » انـد  تشـبیه کـرده   و... حجب و حیا را به بنفشهنرگس، بلندي قامت یار را به سرو، 

تواند عالوه بر بیشتر کردن آگاهی و شـناخت   ) و مطالعۀ آثار آنها از این حیث می50:1368
رمندان، به تبیـین و تحلیـل ذهـن و زبـان و احساسـات و عواطـف ایرانیـان        ما از شاعران و هن

 کمک نماید.
اي فرهنگی زاده شـد. پـدرش، محمـد نـام      حسین منزوي در شهر زنجان و در خانواده

سرود. منزوي دوران دبستان و دبیرستان را در زادگاه خود سـپري   داشت و به ترکی شعر می
وارد دانشکدة ادبیات  1344تانِ صدرجهان زنجان در سال کرد و پس از اخذ دیپلم از دبیرس

دانشگاه تهران شد و در رشتۀ ادبیات فارسی به تحصـیل پرداخـت. سـپس ایـن رشـته را رهـا       
). 32: 1392شناسی روي آورد اما این رشته را نیز ناتمام گذاشت (رهبریـان،   کرد و به جامعه
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ن، ویراستاري، تـدریس خصوصـی، مسـئول    وي مشاغلی از قبیل: گویندگی رادیو و تلویزیو
اسـت.   مجله و... را تجربه کرده اما بـه خـاطر روحیـات خـاص در هیچکـدام دوامـی نداشـته       

 1354دوام. در سـال   قـرار و بـی   ثبـات، بـی   زندگی حسین منزوي شـاعرانه اسـت، یعنـی بـی    «
ه و بـاقی  جدا شـد  1360ازدواج کرد ولی عمر این ازدواج طوالنی نبوده و سرانجام در سال 

بـر اثـر    1383اسـت. شـاعر سـرانجام در اردیبهشـت      عمر را در کنـار پـدر و مـادر گذرانـده    
سـرایی اسـت    ). منزوي غـزل 46: 1386(قربانی، » نارسایی قلبی و ریوي در تهران درگذشت

که در سرودن شعر نیمایی و شعر سـپید هـم تبحـر داشـته، و نقـش او در زنـده کـردن غـزل         
ابی شده است و حتی بعضی منتقدان کار او را انقالبی در غـزل امـروز   معاصر، چشمگیر ارزی

انـد. وي در   دانند و آن را با کاري که نیما در تحول شـعر فارسـی کـرده، مقایسـه نمـوده      می
ه.ش) شـاعر معاصـر ایرانـی، دربـارة منـزوي      1321سرایی نیـز بسـیار توانـا بـود. بهمنـی(      ترانه
یما را بررسی کنیم، باید بگوییم که هوشنگ ابتهـاج در  گوید: اگر بخواهیم غزل بعد از ن می

کنـد و ادامـه دهنـدة ایـن راه، منـزوي       زند و منوچهر نیستانی از این پل عبور می غزل پلی می
هـاي شـعر او    ). کتـاب 38: 1394کشـاند (بیـات،    است که طیف وسیعی را به دنبال خود مـی 

)، ترجمــۀ منظــوم حیــدر بابــا 1358)، صــفرخان (1350عبارتنــد از: حنجــرة زخمــی تغــزل (
)، با سـیاوش از آتـش   1373)، از شوکران و شکر (1371)، با عشق در حوالی فاجعه (1369(
)، 1377آورم ( )، با عشق تاب می1377)، از کهربا و کافور (1376)، از ترمه و تغزل (1374(

 ).1381ها ( ها و فراموشی )، از خاموشی1379به همین سادگی (

 ه . طرح مسأل1-1
ناپذیري وجود داشته اسـت، بـه    بین انسان و طبیعت از قدیم پیوند ناگسستنی و اجتناب

هـاي عینـی وافـري از تأثیرپـذیري انسـان از       رویم، نمونه که هرچه در تاریخ پیشتر می طوري
توان گفت انسان از دیدن مناظر و عناصـر طبیعـی و    که می توانیم ببینیم تا جایی طبیعت را می

 رخی از صداها به سوي موسیقی رفت و از دل موسیقی شعر را آغاز کرد. با شنیدن ب
تـوان   ها و گیاهان را در شعر منزوي هم بـه روشـنی مـی    توجه به طبیعت و مشخصاً گل

سرایان رمانتیـک معاصـر اسـت کـه ابعـاد مختلـف شـعر او بـا          مالحظه کرد. او یکی از غزل
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منزوي نخسـتین شـاعر معاصـر نیسـت کـه از      است.  هاي طبیعت پیوندي تنگاتنگ یافته پدیده
وي را از امکانات طبیعت بهره برده اما رویکرد او به طبیعت داراي وجـوهی اسـت کـه کـار     

کند. منزوي عناصـر طبیعـی را بـه مـذهب، عرفـان، عشـق و        پرداز متمایز میدیگر شاعران نو
و بـا عناصـر و   هـاي مختلـف    تاریخ پیوند زده و مفاهیم مختلف در ساخت شـعر او بـه گونـه   

هاي سیاسی خویش را بـا   است. این شاعرمعاصر، مسائل و اندیشه امکانات طبیعت در آمیخته
است. رویکرد بـه طبیعـت و اسـتفادة خاصـی کـه       هاي طبیعت ترسیم کرده استفاده از سرمایه

کند، شاخصـۀ مهـم و مـؤثري در کـار وي اسـت کـه تـا حـد          منزوي از امکانات طبیعت می
دهـد کـه وي الفـت و     است. شـعر منـزوي نشـان مـی     شعر او را تعیین کردهزیادي چگونگی 

هاي آن را به مبنـا   پیوندي نزدیک با طبیعت دارد، به همین واسطه توفیق یافته طبیعت و داشته
آفرینی خود بدل کند و در شعر خویش ظرفیتی ایجاد نماید تا هـر یـک    و بستري براي معنی

اي از اندیشـه، عواطـف و باورهـاي     طبیعت بتوانند بعد و جنبه هاي ها و نشانه از مظاهر، پدیده
او را ترسیم کند. با توجه به اهمیت فراوان عناصر طبیعت در شعر منـزوي، ایـن پـژوهش بـه     

شـود بـه    در این راستا تالش می پردازد. ها و گیاهان در اشعار او می بررسی کارکردهاي گل
 هاي زیر پاسخ دهد: پرسش
 است؟ گیاهانی در دیوان اشعار حسین منزوي به کار رفته ها و ـ چه گل1
 ها و گیاهان دراشعار منزوي چه کارکردهایی دارند؟ ـ گل2

 . دربارة رمانتیسم1-2
با توجه به رویکرد رمانتیسمی حسین منزوي مناسب است که دربارة مکتـب رمانتیسـم   

 توضیحاتی آورده شود.
اواخـر قـرن هجـده در کشـورهاي اروپـایی       رمانتیسم، جنبشی ادبـی و هنـري اسـت کـه از    

هاي گوناگون زندگی تأثیر گذاشت و نه تنها در ادبیـات، بلکـه بـر     پدیدار شد. این مکتب بر جنبه
این واژه ابتـدا در مـورد تعبیـرات    «هاي اجتماعی و سیاسی نیز تأثیرگذار بود.  افکار و عقاید و ایده

گري و جوانمردي در پیونـد بـود.    هاي شوالیه و قصه هاي قدیمی رفت و با رمان شاعرانه به کار می
(دادخـواه و  » پـردازي بـود   ها داشتن احساسات پرسـوز و گـداز، اغـراق و خیـال     این قصه  ویژگی
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تـرین جنبشـی بـوده     ). اهمیت رمانتیسم در این است که در چند قرن، بزرگ116: 1385حیدري، 
 ).20:1385 است (برلین، ههاي دنیاي غرب را دگرگون کرد که زندگی و اندیشه

ایـن مکتـب   «رمانتیسم یک پدیدة اروپایی است که بر ادبیات ایـران تـأثیر گذاشـت.     
ادبی در ایران به شکل مکتب و جنبش فراگیر پدیدار نشد، بلکه بـه صـورت گرایشـی ادبـی     

که رمانتیسم اروپـایی تنهـا یـک مکتـب هنـري نبـود، بلکـه         در شعر آشکار گشت. در حالی
بینـی، فلسـفه، تفکّـرات سیاسـی، ادبیـات،       هاي متعددي مانند: جهان فراگیر در حوزهجنبشی 

هاي کهنه و نـو   نقاشی و... بود. رمانتیسم در ایران مانند رمانتیسم اروپا، هم زمان با کشمکش
شود. تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در جریان جنبش مشروطیت عامـل اساسـی    آغاز می

). گفتنـی اسـت شـعر    217: 1384(زرقانی، » است تیک در ایران بودهبراي ظهور نهضت رمان
ش. با اشعار عشقی و افسـانۀ نیمـا شـروع شـد و در دهـۀ       1300رمانتیک ایران از حدود سال 

اي از شاعران به سرودن چنـین اشـعاري تمایـل پیـدا      رسید و طیف گسترده سی به اوج خود 
دســتاورد جنــبش رمانتیــک محســوب ). شــعر غنــایی شــکوهمندترین 217 کردنــد (همــان:

پـذیري عمیـق و شـور و     در طول این دوره، شعر غنایی به نوعی آزادي و انعطـاف «شود.  می
است. تخیـل کـه    هاي دیگر به ندرت از آن برخوردار بوده یابد که در دوره هیجان دست می

غنـایی  به عنوان نیرویی دگرگون کننده در کانون اصلی آفرینش هنري جاي دارد، در شـعر  
 ). 79: 1387(فورست، » گذارد تأثیر آشکارتري می

هاي عمدة رمانتیسم در ادبیـات، تکیـه بـر احساسـات و عواطـف رقیـق، اصـالت         از ویژگی
هاسـت   طلبـی و تـأثیر از محـیط و رویـداد     خـواهی و برابـري   دادن به حزن و اندوه آدمـی، آزادي 

سـتایی اسـت. طبیعـت در آثـار پیـروان       ت). نکتۀ بارز مکتب رمانتیک، طبیع710: 1387(شریفی، 
اي بـراي دیـدن عکـس رخ یـار، یعنـی تجلّـی        شود و پیاله به صورت معبد متجسم می«این مکتب 

رو شاعران رمانتیک به دلیل همـاهنگی اجـزاي طبیعـت     گردد. از این ذات خداوندي در جهان می
 ).   11: 1371ی، دهند (حسین به ترك شهرها و روي آوردن به طبیعت اشتیاق نشان می

 . پیشینۀ تحقیق1-3
تـوان بـه    هایی صورت گرفته کـه مـی   کنون در زمینۀ طبیعت در شعر معاصر پژوهش تا
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تجلّـی طبیعـت   «)، در پژوهشی تحت عنـوان  1393موارد زیر اشاره کرد: رستمی و دیگران (
ه و به بررسی نمادهاي طبیعـت در شـعر شـفیعی پرداختـ    » کدکنی در اشعار محمدرضا شفیعی

اند که شاعر برخوردي عینی و هوشمندانه بـا انسـان، اجتمـاع و     در نهایت به این نتیجه رسیده
اسـت.   طبیعت اطرافش داشته و یکی از تأثیرگـذارترین شـاعران در سـبک سمبولیسـم بـوده     

گـراي شـعر    به نقـد بـوم  » بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر«)، در مقالۀ 1391پارساپور (
کدکنی و مشیري پرداخته و به طـور کلـی پـنج نـوع نگـرش: توصـیف        اد، شفیعینیما، فرخز

گرایانه، توصیف همراه با تخیل، توصـیف همـراه بـا احسـاس درونـی شـاعر، توصـیف         واقع
طبیعت به مثابۀ توصیف غیر طبیعت، توصیف طبیعت از زبان طبیعت را در شعر آنها بررسـی  

ــال ابراهیمــی و دیگــران (  نمــوده ــوان  1392اســت. م ــا عن ــی «)، در تحقیقــی ب بررســی تطبیق
، آثـار ایـن دو شـاعر را بـا هـم      »هاي سهراب و جبران خلیل جبـران  گرایی در اندیشه طبیعت

تـر اسـت و بـرخالف     اند کـه سـپهري بـا طبیعـت مـأنوس      مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده
و شـاعر در  جبران حتی در ظاهر، دیـدگاه متضـادي نسـبت بـه عناصـر طبیعـت نـدارد. هـر د        

ــا از        ــدف آنه ــرار دارد و ه ــت ق ــه در دل طبیع ــتند ک ــهري هس ــان ش ــافتن آرم ــاپوي ی تک
نامـــۀ  )، در پایـــان1392ســـتایی، رســـیدن بـــه آرامشـــی جاودانـــه اســـت. همتـــی ( طبیعــت 

هاي طبیعـت را در شـعر    مقوله» پور طبیعت در شعر قیصر امین«ارشد خود با عنوان  کارشناسی
پـور در ارتبـاط بـا     گونه و روایی امین ه و از توصیفات گزارشاین شاعر مورد بحث قرار داد

تجلّـی  «ارشـد خـود:    نامـۀ کارشناسـی   )، در پایـان 1390اسـت. دریـا دل (   طبیعت سخن گفتـه 
، به بررسی نمادهاي طبیعت در شعر اخوان ثالـث،  »ها و نمادهاي طبیعت در شعر نیمایی جلوه

سـتایی در شـعر    عنصر عاطفه را عامـل طبیعـت  شاملو و فرخزاد پرداخته و در نهایت نویسنده 
هـاي   بررسی جلوه«ارشد خود:  نامۀ کارشناسی )، در پایان1396داند. سعیدي ( این شاعران می

مـدار ایـن شـاعران را از      هـاي طبیعـت   ، سروده»هاي شهریار و رهی معیري طبیعت در سروده
هـاي   ه شـهریار در سـروده  لحاظ زبان و سبک گفتاري بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ک

اي بهره برده و لغات و اصطالحات دنیاي امروز را در اشعارش  مدار خود از زبان تازه طبیعت
تـري داشـته و دامنـۀ نـوآوري در       به کار برده و در مقابـل رهـی معیـري، بافـت زبـانی کهنـه      
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گیـاه در   ترین مظاهر طبیعت یعنی گل و هایش محدودتر است اما درباره یکی از مهم سروده
 است. شعر منزوي تحقیقی ارائه نشده

 . ضرورت تحقیق1-4
با توجه به موقعیت و اهمیت شعر منزوي در میـان شـاعران معاصـر، و اهمیـت فـراوان      

ها و گیاهان در اشعار حسین منزوي و این کـه تـاکنون پژوهشـی در     طبیعت به خصوص گل
هـا و گیاهـان در    کارکردهـاي گـل  «به رسد که  است، ضروري به نظر می این باره ارائه نشده

 شود. پرداخته » اشعار حسین منزوي

 .  بحث و بررسی2
 ها و گیاهان در شعر منزوي .  گل2-1

هـا انعکـاس    جایگاه گل و ارزش آن بارها و به اشکال متفـاوت در ادبیـات همـۀ ملـت    
ط اقلیمی، گل و گیـاه  یافته و در ادبیات ما نیز به دالیل متعدد و از جمله به واسطۀ تنوع شرای

 هاي پر بسامد شعر شاعران است.  یکی از واژه
است. بـه   حسین منزوي نیز در اشعار خود عناصر طبیعی را با بسامد قابل توجهی آورده

نوع گیاه در شعر خـود نـام بـرده کـه      13گونه درخت و  11نوع گل،  25طور کلی شاعر از 
 است: تفصیل آن در جدول ذیل نشان داده شده

 ها گل

)، 92)، ارغـوان(ص 87)، اللـه(ص 74)، نیلـوفر(ص 56)، شـقایق(ص 58)، گل سـرخ(ص 56اللۀ نعمانی(ص
)، 216بـو(ص  )، شـب 216)، گـل کاغـذي(ص  182)، آفتابگردان(ص155)، گل افیون(ص132سوسن(ص
ــین(ص428)، ســــنبل(ص364)، نــــرگس(ص255)، یاســــمن(ص255یــــاس(ص )، 644)، گــــل آتشــ
)، 768)، میخـــک(ص649)، خشـــخاش(ص535بهـــار(ص )، همیشـــه520)، بنفشـــه(ص469نســـترن(ص
 ).806)، گل چینی/ منظور گل نسرین(ص974)، گل محمدي(ص896)، شیپوري(ص896اطلسی(ص

 درختان
)، 157)، نــــارون(ص111)، بیــــد(ص88)، چنــــار(ص86)، نخــــل(ص62)، ســــرو(ص37شمشــــاد(ص

 ).843)، گز(ص500)، کوکنار(ص374)، طوبا(ص252)، تاك(ص167اقاقیا(ص

 گیاهان

)، 233)، خـارمغیالن(ص 195)، شـبدر(ص 117)، مهرگیـاه(ص 82)، چمـن(ص 80)، سبزه(ص39هرزه(ص
)، 702)، نـــی(ص694)، خـــزه(ص634)، خـــار(ص464)، علـــف(ص460)، ترخـــون(ص363گنــدم(ص 
 ).865حنظل(ص
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 ها و گیاهان در شعر منزوي . کارکردهاي گل2-2
هـان مرکـز توجـه شـاعر     در ابیات گیاه مدارانۀ منـزوي، یعنـی ابیـاتی کـه در آنهـا گیا     

اي انعکـاس دهنـدة نـوع نگـاه منـزوي بـه        خورد کـه بـه گونـه    اند، مضامینی به چشم می بوده
طبیعت و محوریت داشتن گیاهان در ذهن و اندیشۀ او اسـت؛ چراکـه ایـن مضـامین تـا حـد       

ل تواند بیانگر اهمیت فراوان گـ  بینی خاص شاعر است. بنابراین می زیادي در برگیرندة جهان
ها و گیاهان یکی از پر بسـامدترین   گرا باشد. در حقیقت گل و گیاه در نظر این شاعر طبیعت

باشـد. او ایـن عناصـر طبیعـت را بـه       ها در اشـعار حسـین منـزوي مـی     و پر کاربردترین کلمه
اي از آن سـاخته   هاي گوناگون توصـیف نمـوده و تعبیرهـاي بسـیار زیبـا و شـاعرانه       صورت

اسـت.   گیري از طبیعت به تصویرسازي و نقاشی با کلمات پرداخته بهره است. همچنین وي با
ها براي شاعر مجالی است تا با قدرت تخیل، جهان آرمانی خود را بسازد و  این تصویرسازي

ها و گیاهان، ظرف بیان عواطـف   هاي عاطفی درونی خویش را بیان کند. بنابراین گل حالت
توان گفت در اشعار منزوي، طبیعت اغلـب حضـوري    اند. می و احساسات شعر منزوي گشته

هاي ذهنی، روحـی و تمـایالت خـویش     گیري تزیینی و اتّفاقی ندارد و وي در راستاي جهت
بینـد   از آن بهره برده است.در حقیقت منزوي دنیا و همۀ هستی را در قالب طبیعت گیاهی می

گیاهـان در شـعر منـزوي را     کند. کارکردهایگـل و  و سخن خویش را به وسیلۀ آنها بیان می
شناختی و عادي تقسیم کرد. در ادامـه بحـث هریـک     توانبه سه کارکرد محتوایی، زیبایی می

 شود: از این کارکردها توضیح داده می

 . کارکردهاي محتوایی2-2-1
 (عاشقانه) الف) غنایی

طـوار  ها و گیاهـان در تبیـین ا   اي است که از گل منظور از کارکردهاي غنایی، استفاده
عاشق صورت گرفتـه اسـت. در ایـن بخـش شـاعر پیشـاپیش بـا احسـاس خاصـی بـه دیـدن            

رسد و در توصیف آن احسـاس خـود را دخالـت     اي خاص در طبیعت می اي یا پدیده منظره
پاشـد و   دهد. در حقیقت در این نوع توصیف، شاعر رنگی از عاطفۀ خود را به بیرون مـی  می

م)، شـاعر و منتقـد انگلیسـی    1772بینـد. کـالریج (   نگـاه مـی   بیند، با این نـوع  هر آنچه که می
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کنـد،   طبیعت هرگز تغییر نمـی «دربارة نگاه متفاوت شاعران نسبت به طبیعت معتقد است که 
پذیرد و پیرو احساسات و طبـایع   بلکه تأمالت شاعران دربارة طبیعت است که دگرگونی می

هـا و   اس در ایـن نـوع توصـیف، گـل    ). بـر ایـن اسـ   320:1370کدکنی، (شفیعی» ایشان است
اي اسـت کـه    گیاهان در جهت ترسیم فضاي ذهنی شاعر هستند و کاربرد این تعابیر به گونـه 

هـاي   حس و حال شاعر را بیان نمایـد. گـل، نمونـه و نماینـدة احساسـات، مقاصـد و اندیشـه       
داز عشـق  هـاي پـر سـوز و گـ     شاعرانه و ذوق لطیف انسان است. هر وقت زبان از بیان ماجرا

آیـد و بـا زبـان حـال، عاشـق را از تخـیالت و        ماند، در آن هنگـام گلـی پـیش مـی     عاجز می
سازد. از همین رهگذر، در اشعار تغزلی منـزوي یـاد یـار، تمـام ذهـن و       آرزوهایش آگاه می

نشـیند. وصـف هـر     است و او با این ذهنیت به توصیف بهار و گل مـی  فکر شاعر را پر نموده
تـوان ردپـایی از    گیـرد و در هـر بیـت مـی     وصف یار و حال شاعر صـورت مـی  گل در سایۀ 

هـا و گیاهـان بـا صـفات و      ارتباط میان عاشق و معشوق را یافت. در اشعار حسین منزوي گل
)، سـروِ بلنـد   5ب 142(ص )، چمـن حسـن  3ب 25(ص هاي تنهایی تعابیر مختلفی نظیر: ساقه

)، 1ب 366(ص )، گـل یادگــاري 8ب 291(ص )، مـاتم گــل ارغـوان  2ب 239(ص دوسـت 
)، 8ب 31(ص هاي بوسـه  )، گل1ب 404(ص ها )، غربت جوانه6ب 401(ص خوشۀ دلتنگی

 )، غنچـۀ راز 5ب 679(ص )، خارِ غریـب 4ب 580(ص )، گل پیوند2ب 535(ص گلِ عشق
 است.  ) آمده4ب 489(ص ) و گلِ زیبا2ب 364(ص

 خوشا درخت همیشه جوان عشـق، خوشـا  
 

پایــد انــد، همــاره مــیکــه ریشــه چــون بدو   
) 263: 1395(منزوي،   

داند که هرگز تبـاهی و نـابودي در    شاعر، عشق را همچون درختی با دوام و پابرجا می
 کند: شود و در جایی دیگر، معشوق را همچون گلی زیبا توصیف می آن پدیدار نمی

 عشق آمد و زانو زد، پس چیدت و بر مو زد
 

خواهد شـد آري تو که گل باشی، گل خوار ن   
)428(همان:  

هـا   و گاهی حسین منزوي از این توصیفات فراتر رفته و عطر گیسوي معشوق را از بوي گـل 
 داند: تر می خوش
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 ها نیست این بوي غریب از موي توسـت  عطر گل
 

 وین نسیم عطرگردان قاصد گیسوي توست 
)298(همان:  

 گیاهوارگی معشوق 
شوند. بـا دقـت در    ها نیز در آن گیاهواره می ندنیاي منزوي، دنیایی است که حتی انسا
هـا و   او در تقابل با گلاعضا و جوارح شود که  اشعار او معشوقِ گیاهی در نظر ما مجسم می

معشـوق را در تقابـل بـا عوامـل طبیعـی قـرار        اعضايگیرد. به این پدیده که  گیاهان قرار می
اگـر بــه جـوهرة اشـعار غنــایی    « شـود. در واقـع   )، گفتـه مــی Organomyدهنـد، اُرگـانومی (  

گیـري ایـن قالـب و     خصوصاً غزل توجه کنیم، اهمیت و نقش ارگانومی و تأثیر آن در شکل
تردیـد حجـم زیـادي از مفـاهیم، تصـاویر و مضـامین        محتواي شعري آشکار خواهد شد. بی

شـود و کمتـر غزلـی را بـدون ایـن       معشوق پرداخته مـی  جوارحشعرهاي غنایی از صورت و 
هاي حسین منـزوي نیـز    ). در عاشقانه3: 1383(اسپرهم، » توان یافت لح و مواد اصلی میمصا

خورد که نمایانگر گیاهواره بودن محبـوب در نگـاه او    هاي طبیعی فراوانی به چشم می سمبل
است؛ مانند: سنبل و بنفشه بـه عنـوان نمـادي از زلـف معشـوق؛ نـرگس و نیلـوفر، چشـم او؛         

زنخدانش. اما این مضمون از طریق به کـارگیري هنرهـاي دیگـري    غنچه، دهانش؛ و سیب، 
 است: نیز در شعر منزوي نمود یافته

ــد      ــرو ق ــو و س ــۀ گیس ــا بنفش ــو ب ــاغی ت  ب
 

 
 تنت ز لطـف و طـراوت بـه سوسـنی مانـد     

 

 یاست تن است و گونه و گـل ارغـوان توسـت    
)520(همان :  

 که در شمیم گل سرخ، شست و شو شده اسـت 
)132(همان:   

هاي باال، شاعر با استفاده از تشبیهاتی زیبا، ادعاي همسانی معشـوق بـا طبیعـت     یتدر ب
رسـاند. نکتـۀ جالـب توجـه ایـن اسـت کـه در سراسـر اشـعار منـزوي            گیاهی را بـه اوج مـی  

شـود. شـواهدي    خصوص غزلیاتش، معشوق اغلب با صفت گل و گیاهی خطاب داده مـی  به
)، 3ب 30(ص )، جوانـۀ مـن  8ب 28ص( )، درخت کوچـک مـن  6ب 28(ص نظیر: گلِ من

)، گـل  2ب 94(ص )، گـل نیلـوفر مـن   4ب 58(ص سرخم  )، گل5ب 39(ص عذار من  گل
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)، گلگـون  1ب 469(ص )، غنچۀ دمیدة من5ب 225(ص نظیرم )، گل بی1ب 144(ص نازم
 ).1ب 488(ص من

ــی ــو م ــی  ت ــاییز م ــکوفی و پ ــود پر ش ــرش  پ
 

ــو      ــکفتن ت ــا ش ــارم، خوش ــه به ــل همیش  گ
)535(همان:   

 تحقیر نمادهاي طبیعی به منظور برتري دادن معشوق 
در مواردي توصیفات عاشقانۀ منزوي دربارة محبوب فراتر رفته و او زیبایی معشوق را 

 داند. برتر و باالتر از عناصر طبیعت می
 اي از لب و گونه گل به گل، نقش و نگار بسته

 

اي شـاخۀ ارغـوان مـن!    قدر چمـن شکسـته     
) 529(همان:   

عنوان نمونه در این بیت، شاعر ابتدا با تشبیهی زیبا، لب و گونـۀ معشـوق را بـه گـل      به
انگیـز تـو سـبب     گوید: اي معشـوق زیبـایی دل   دهد و آن گاه در مصراع دوم می شباهت می

 شده که ارزش چمن و باغ از بین برود. و نیز در ابیاتی دیگر همین مضمون را آورده است:
 ماه و گل گفـتم  اي ز حسنت را پیش نکته

 

پر شد، مـه ز غصـه چـرکین شـد    گل ز غبطه پر   
)252(همان:   

 گلی است با تو به نام لب و دهن کـه چنـو  
 

هـاي سـرخ ارژن نیسـت    یکی به سفرة گـل    
) 193(همان:   

 هاي گیاهان هاي عاشق با استفاده از ویژگی قراري نمایش بی 
هـا و   خصات بـارز هـر یـک از گـل    حسین منزوي در ابیات پر شماري با استفاده از مش

 دهد. قراري خود را در جایگاه عاشقی نشان می تابی و بی گیاهان، بی
 دلـم چـون غنچـه    به هـواي خبـري تنـگ   

 

ــایند؟    ــبا بگشـ ــاد صـ ــه ره بـ ــا کـ ــود آیـ  شـ
)61(همان:   

دهـد و ایـن    براي نمونه در اینجا شاعر دل تنگ خود را به بسته بودن غنچه شباهت می
نماید. همچنین در بیتی دیگر با  قراري خویش را در دوري یار وصف می بیچنین دلتنگی و 

 کشد: ها و گیاهان، منزوي غم دوري محبوب را چنین به تصویر می استفاده از ویژگی گل



 265 يمنزو نیحس اشعار در اهانیگ و ها  گل یشناخت ییبایز و ییمحتوا يکارکردها

 گیرم این بـاغ گُالگُـل بشـکوفد رنگـین    
 

تـو؟  کارم آیدم اي گل، به چه کارم  بـی  به چه   
)361(همان:   

 ب) کارکرد عرفانی
شود. در این نگـاه، طبیعـت بـه عنـوان      شعار عرفانی، نگاه دیگري نیز به طبیعت دیده میدر ا

شود. با این نگاه عارفانه، غیر از خـدا وجـودي    مظهر جمال خداوندي و آیینۀ صفات او دانسته می
در این توصـیف شـاعر حکـم راوي را دارد و خـود هـیچ      «نیست و هر آنچه هست تجلّی اوست. 

هاي طبیعت یا خود مظهر آن جمال هسـتند و یـا    و درك این جمال ندارد. پدیدهنقشی جز شهود 
به نوعی محو و شیفتۀ آن هستند و خالصـۀ همـۀ توصـیفات در جهـت بـه تصویرکشـیدن جمـال        

). چنانکـه منـزوي در   15: 1391(پارسـاپور،  » اوست و هدف نهایی، صرفاً توصیف طبیعت نیست
 کند:   وجود الیتناهی او دانسته و به خلقت آدمی اشاره می ابیاتی خود را وابسته به خداوند و

 چون خدا ساختنت خواست به دلخواه، نخسـت 
 

ــل مهــر گیــاه   ــه هفتــاد گُ  گلــت آمیخــت ب
) 117(همان:   

ایـن گیـاه داراي ریشـۀ    «، گیاهی است از تیرة بادنجانیان که نام علفی است. »مهرگیاه«
و شکل ظاهري ریشـه شـباهت بـه هیکـل آدمـی      دار و غالباً دو شاخه است  ضخیم و گوشت

هاي مختلف در بین ملل در مورد ایـن گیـاه از قـدیم رواج یافتـه      دارد. به همین جهت افسانه
است. مهرگیاه براي جلب دوستی مثل شـده اسـت. گوینـد هـرکس کـه مهرگیـاه را همـراه        

). حافظ نیز در 392: 1372(رنگچی، » دارند داشته باشد، همۀ مردم به شدت او را دوست می
 است: هاي شیوا و عارفانۀ خود لغت مهرگیاه را به کار برده یکی از غزل

 رهــرو منــزل عشــقیم و ز ســرحد عــدم    
 

 ایــم تـا بــه اقلـیم وجــود ایـن همــه راه آمـده     
 

 ســبزة خــط تــو دیــدیم و ز بســتان بهشــت
 

ایـــم بـــه طلبکـــاري ایـــن مهرگیـــاه آمـــده   
)252: 1389(حافظ،   

 حسین منزوي به بعد جسمانی و روحانی انسان اشاره دارد:و در بیتی دیگر که 
 درختم، گرچه گاهی چشم با افالك دارم مـن 

 

 همیشه ریشه امـا، در نهـاد خـاك دارم مـن     
) 252(همان:   
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هاي آن، نقشی نمادین و در عـین حـال    بر این اساس در اشعار منزوي، طبیعت و داشته
و گیاهان را هـم بـه عنـوان اجزایـی متّحـد از پیکـرة       ها  گیرند. او گل خداجویانه به عهده می

کنـد. منـزوي،    هایی از عظمت و زیبـایی آفریـدگار ترسـیم مـی     هستی و هم به صورت جلوه
اي کــه خــود در پــی آن اســت، نشــان  اعضــاي طبیعــت را در جســتجوي حقیقــت و جــوهره

هـا و   اده از گـل بـرد و بـا اسـتف    دهد. او به صورتی جهت دار و هدفمند از طبیعت بهره می می
بخشد کـه برآمـده از نگـاه و ذهنیتـی عرفـانی اسـت. حسـین         هایی را جان می گیاهان، صحنه

یـا پیوسـتگی کـل عـالم را نشـان      » کوانتـومی «منزوي از این منظر، نوع نگاه مبتنی بر ارتباط 
» در حیطۀ چنین ارتباطی میـان اجـزاي مختلـف عـالم، مـرز حقیقـی وجـود نـدارد        «دهد.  می

نهایت هستند، امـا یـک روح خـالص     ). عناصر هستی اگرچه متکثّر و بی115: 1374(ولف، 
هـاي مختلـف    هایی، گونه ). شعر منزوي با توسل به شیوه23: 1381آیند (چوپرا،  به شمار می

هـا و گیاهـان) را بـه     است. در این راستا، او عناصر طبیعت (گـل  این پیوستگی را نمایش داده
داراي حرکت تبدیل نموده و هر یک را به صورت مظاهري از کل  اعضایی زنده، جاندار و

 دهد. هستی نشان می
 ام تو آب، تو خاکی و من گیاه من ماهی

 

 یعنی همه به جان تو بسـته اسـت، جـان مـن     

) 113(همان:   

ها و گیاهان، عمل عبادت و نمـاز خوانـدن را    گیري از گل در مواردي نیز شاعر با بهره
 گذارد. یش میبه زیبایی به نما

 سـاخت  بهار نیز که با خون گل وضـو مـی  
 

ــی     ــدا م ــاییز اقت ــه پ ــت ب ــم از نخس ــرد ه ک  
)433(همان:   

 گیرم کـه بهشـتم بـه نمـازي ندهـد دسـت      
 

 قد قامتی افـراز کـه طوبـاي مـن ایـن اسـت       
)374(همان:   

عالوه براین منزوي در بخش شعرهاي آیینی خود، در مدح امامـان و بزرگـان دیـن از    
جویـد. بـراي نمونـه، وي در نیـایش خداونـد و       ها و گیاهان مدد می ت مربوط به گلتوصیفا

 کند: تصریح می (ع)منقبت امام حسن
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 بــاغِ وال بــه امــر تــو آذیــن شــد و شــکفت
 

 در وي دوازده گـــــل ســـــرخِ محمـــــدي 
)974(همان:   

ــی     ــت دوم گُل ــاغِ امام ــه ب ــی ب ــد از عل  بع
 

ــدي    ــارمین ش ــر چ ــمت اگ ــتانِ عص  در بوس
)993(همان:   

 اجتماعی -ج) کارکرد سیاسی
هـاي   گرا و داراي تعهد اجتماعی است. شـعر او در سـال   حسین منزوي، شاعري جامعه

اي سیاسی داشت و تا حد زیادي متأثر از اوضـاع و حـوادث روزگـار     پیش از انقالب، صبغه
آن در  بود. تأمل شاعر در اوضاع نابسامان اجتماعی و حساسـیت در برابـر اسـتبداد و تبعـات    

رغم فشارهاي مختلفی کـه   بخشید. او علی اغلب موارد، حالتی معترض گونه به کالم وي می
شـد، همـواره    خواهان و روشنفکران و اهل قلم وارد می در دوران حاکمیت پهلوي بر آزادي

عدالتی کوشید. بـا توجـه بـه شـرایط حـاکم، اسـتفادة سـمبولیک از         در نشان دادن مظاهر بی
هـا را بشـکند و    عت، روش مناسبی براي شاعر بود تـا بـا آن حـریم ممنوعیـت    هاي طبی پدیده

بتواند به طور غیرمستقیم، مظاهر فالکت را در جامعۀ خویش تصویر سازد. حسین منزوي بـا  
هـاي سیاسـی آفریـده و در     ها و گیاهان است، توصیف بیانی نمادین که وامدار طبیعت و گل
 است. د نقش و قابلیتی اجتماعی سیاسی کردهآنها هر یک از عناصر طبیعی را واج

 رویـد، اي دریـغ   هـا گلـی نمـی    بر این میله
 

ــاده  ــب اوفتـ ــی  غریـ ــاغ آهنـ ــن بـ اي در ایـ  
)424(همان:   

ــن   ــارت چم ــل، غ ــه و گ ــام الل ــلِ ع  از قت
 

 داغ همیشــــه بــــر جگــــر باغبــــان زده!    
)138(همان:   

ـه بسـت    در شکاف هر درختی جا به جا خون لخت
 

چه پیش آمد؟ چناران را چـه شـد؟   ها را  بید بن   
)111(همان:   

فضـایی  » درخت بید و چنـار «، »غارت چمن«، »باغِ آهنی«، »الله و گل«هاي  شاعر با واژه
هـاي طبیعـی،    طبیعی و در عین حال اعتراضی خلق نمـوده و بـدین واسـطه هـر یـک از پدیـده      

نمادین، مسخ جامعه و گرفتـار   اند. منزوي در این شعر، با ترسیمی کارکردي سیاسی پیدا کرده
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دهد. نکتـۀ قابـل توجـه ایـن اسـت کـه        شدن جوانان مبارز در زندان و شهادت آنان را نشان می
مبـارزي کـه تیـر    «بسیاري از مباحث سیاسی اشعار حسین منزوي مربوط به یک تصویر اسـت.  

ان دریافـت کـه   تـو  اش خورده است. با خوانش دقیق ابیات می باران شده و چهار گلوله به سینه
هـاي او نیـز بـر اسـاس      گیـري  این شهید اعدامی همان برادر شاعر، حسن منزوي است و جهـت 

 ). 139: 1383(رمضانی، » اش شده است احساسات شخصی و خانوادگی
هـا زمـین خـوردم؟/ یـا کنـار       روي بـرف «گویـد:   شاعر دربارة بـرادر شـهید خـود مـی    

گونه پاییزي/ راهت انداخت/ که در دریـایی از  رفتی/ چ ها؟/ و چون می ها و شیپوري اطلسی
ات/ آنقـدر شـاخ و بـرگ داد/ کـه عصـاي       گل سرخ/ غرقت کرد؟/ و چهار گل روي سینه

). و نیـز تصـویر جبهـه، جنـگ و شـهادت را      896: 1395(منـزوي،  » رهگذران هم/ سبز شـد 
وند/ بگـذار ایـن   ش هاي مین/ در زیر پایم/ باغ گل می آیم و میدان می«نماید:  چنین بازگو می

هایی است/ که از جـاي   پندارند/ چشمه رهزنان/ در من،/ تنها تیغم را ببینند/ آنچه خونش می
). لـذا بـا توجـه بـه چنـین فضـاي       836 (همان:» اند هاي سرخ/ سر باز کرده هایم/ با زمزمه قدم

 خفقان زدة حاکم بر روزگار شـاعر، طبیعتـاً مضـامین عمـدة دیگـري هـم در اشـعار سیاسـی        
شود: ناپایداري دنیا، کوتاهی عمر، یأس و نا امیدي. بـراي نمونـه در ارتبـاط     منزوي دیده می

 با کوتاهی عمر آمده است:
 فرصت اقامت گل، کوته است و چون نگري

 

 از چمن، غنیمت باد، رنگ و بو و بـال و پـر اسـت    

)307(همان:   

 زمان که در رسد اي گل! تو نیز خواهی رفت

 

ه پیش از زمان کفن پوشیچه حاجت است ب   

)284(همان:   

و نیز شاعر با ترسیم نمادین اوضاع نابسامان جامعه، احساس اندوه و ناامیـدي خـود را چنـین    
 است: نمایش داده

 اال نسیم نوازش بر ایـن چمـن چـه رسـید؟    
 

 بر این فسـرده کـدامین سـموم فتنـه وزیـد؟      
 

ــی    ــکوفه یک ــل و ش ــار گ ــزار به ــه از ه  ک
 

ــاغ خــالی ح  ــه ب  ســرت نصــیب مــا نرســید ب
 

ــد  درخــت  هــاي جــوان پــی شــدند و افتادن
 

 عجب مدار که سروي در این چمن نچمید 
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 حدیث غنچـۀ پرپـر حکـایتی اسـت هنـوز     
 

 از آن ستم که گـل از تنـد بـاد حادثـه دیـد      
) 473(همان:   

 شناختی . کارکرد زیبایی2-2-2
ست. با تأمل در آثـار  حسین منزوي یکی از شاعران مؤثر و مبتکر عرصۀ غزل معاصر ا

هـاي او را بـاز    توان دریافت و زندگی، افکـار و آرمـان   ها را می ها و خالقیت او این نوآوري
شناخت. منزوي، حاصل ادراکات و تأثرات شـاعرانۀ خـود را کـه پیونـدي عمیـق بـا جهـان        

تـازه و   کند. صورخیال شاعر اگرچه غالبـاً  بیرونش دارد، با نگاهی نو و زبان امروزي بیان می
رود و مـداري یکسـان دارد.    لطیف است اما از حیطـۀ تخـیالت عاشـقانۀ صـرف فراتـر نمـی      

تـرین شـاعر معاصـر در جـاي جـاي اشـعارش بـه دنبـال عشـق           پیشـه  منزوي به عنوان عاشـق  
جویـد و   گردد. وي در تصاویر شعري خویش بیشتر از عنصـر تشـبیه و اسـتعاره مـدد مـی      می

باشد. توجه بـه بررسـی عناصـر     و انعکاس مسایل اجتماعی میاش عشق  عمدة تصاویر شعري
در شـعر  و عاشـقی    طبیعی مثل گل، درخت، گیاهان، بهار، پاییز و واژگان مربـوط بـه عشـق   

کشاند. در اشعار او تصاویر زنده و  حسین منزوي، خواننده را به سبک کالسیک و سنّتی می
ویر شـعري او از گذشـتگان مایـه گرفتـه     خورد، هر چند که برخی از تصا اي به چشم می تازه

است. در این بخش به بررسی صورخیال (تشبیه، استعاره و کنایـه) در شـعر منـزوي پرداختـه     
 شود. می

 الف) تشبیه
هـاي گونـاگون خیـال،     در صورت«هاي شاعرانه است.  تشبیه، هستۀ اولیۀ مرکزي خیال

تخیـل شـاعر میـان اشـیا کشـف      انواع تشبیه مایه گرفتـه از همـان شـباهتی اسـت کـه نیـروي       
تـرین رکـن،    تـوان گفـت مهـم    ). در بررسـی تشـبیه مـی   181:1381(پورنامـداریان،  » کند می

آید. وجه شبه به مثابۀ ستون خیمۀ تشبیه اسـت و هـر    به به دست می شبه است که از مشبه وجه
تر باشـد، ایـن    بتر و غری به دورتر باشد و به عبارتی دیگر ادعایی قدر رابطۀ بین مشبه و مشبه

تشـبیه در واقـع   «تـر خواهـد بـود.     تر و با ارزش ستون استوارتر، بلندتر و در نتیجه تشبیه هنري
هاي هنرمندانه و خیـالی اسـت. ایـن اسـتدالل      ادعاي مانندگی دو چیز به یکدیگر با استدالل



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 270

د دهـ  هـا نشـان مـی    ). بررسـی 68: 1387کـدکنی،   (شـفیعی » باشـد  شاعرانه همان وجه شبه می
ها و گیاهان به کار برده، اغلب به صورت اضـافۀ تشـبیهی    تشبیهاتی که حسین منزوي از گل

رسـد؛   آمده و در مواردي تازه، نامأنوس و در عین حال گیرا، محرّك و جالـب بـه نظـر مـی    
 278(ص زار پیـراهن  )، سـبزه 1ب 122(ص هـا  )، موکب گل4ب 23(ص ها مانند: بستر سبزه

 526(ص )، برگ معرفـت 3ب 339(ص هاي شعر )، گل10ب 288(ص ها )، برگ چشم3ب
 564(ص )، گـل هوشـیاري  3ب 922(ص )، گهوارة گل5ب 788(ص )، درخت دانایی4ب
 ).7ب 352(ص ) و گل پیروزي2ب 390(ص ) برگ غنیمت3ب

 اي ور نـه  تو نرگس و گـل سـرخ و بنفشـه   
 

ــد     ــواهم چی ــی نخ ــی گل ــاغ نباش ــو ب ــر ت  اگ
) 396(همان:   

هاي نرگس، سرخ  ز نوع جمع است. شاعر معشوق خویش را به گلبیت داراي تشبیه ا
و بنفشه تشبیه کرده و به مدد این عناصر طبیعی احساسات عاشقانۀ خویش را نمایـان سـاخته   

 است.
ــن   ــار خــاطر م ــه، به ــد و الل ــه غنچــه مان  ب

 

ــو   ــدار دور از تـ ــگ دل و داغـ ــکفته تنـ  شـ
)96(همان:   

ایه لف و نشر آمده؛ شـاعر دل و خـاطر خـود را    در این بیت نیز تشبیه جمع همراه با آر
دارد: من در غم هجران یـار هماننـد غنچـه     است. چنانکه اذعان می به غنچه و الله مانند کرده

 تنگدل و همچون الله داغدار هستم.
 هنوز اگر تو و خورشید و گل به صـف بنشـینید  

 

 به جـز تـو دل نگرایـد بـه سـوي هـیچ کـدامم        

)32(همان:   

دهـد   ستفاده از تشبیه مضمر تفضیلی، معشوق را به گل و خورشید شباهت میشاعر با ا
 دهد. و بر آنها برتري می

 ب) استعاره
استعاره، تشبیهی است که یکی از طرفین آن (مشـبه یـا مشـبه بـه) حـذف شـده باشـد.        

آنچه در استعاره مهم و اساس شناخت قدرت تخیل شاعر و احسـاس لـذت از زیبـایی هنـر     «
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). 241: 1381(پورنامـداریان،  » ن کشف وجوه شباهت تازه و دقیق میان اشیا استاست، هما
تـرین و پـر    باشد که در میان انواع تصـاویر ارزنـده   اشعار حسین منزوي سرشار از استعاره می

ترین شکل آن است و شاعر کـاربرد ایـن صـورت خیـالی را بـه اوج خـود رسـانیده         تحرّك
، نه تنها به اشیا بلکه حتی بـه معـانی انتزاعـی نیـز خصوصـیت      است. وي با استفاده از استعاره

سازد. به عبارتی دیگر شـاعر از   دهد و آنها را صاحب اعمال و عواطف انسانی می انسانی می
هـا را بـا    سـازد، توصـیف   طریق استعاراتی که با تخیل، تداعی و احسـاس خـود در ذهـن مـی    

هاي زیر در معنـی   ها و گیاهان را در نمونه گلکند. براي نمونه منزوي  اغراق بیشتري بیان می
هـاي طبیعـی    انگیز بیافریند. اسـتعاره از پدیـده   غیرحقیقی خود به کار گرفته تا تصویري خیال

هـایی نظیـر: تـن عریـانِ      در شعر وي شامل هر دو نوع استعارة مصرحه و مکنیـه اسـت؛ مثـال   
) عاره از قامـت عاشـق  اسـت )، نخل پژمرده (3ب 21(ص )، رشک گل2ب 28(ص شاخساران

 )، دوشـیزگان غنچـه  7ب 223(ص )، شکوة گـل 5ب 180(ص )، فراموشیِ گل1ب 86(ص
هـاي بـه    )، اللـه 3ب 281(ص )، خاطرِ چمن2ب 255(ص فروشی گل )، جلوه7ب 473(ص

 )، سـبزة افسـرده  3ب 238(ص )، شـرم غنچـه  4ب 119(ص)استعاره از شـهیدان خون شسته (
 است. ) آورده شده4ب 539(ص)از خورشیداستعاره ) و گل صبحدم (1ب 483(ص

 گزینم عین خوش ذوقـی اسـت   گر از خوبان تو را بر می
 

ها با سمن دارم که چشم دل میان یاسمن   
  )292(همان: 

اسـتعاره مصـرحه از معشـوق    » سـمن «اسـتعاره مصـرحه از خوبرویـان و    » گل یاسـمن «
من از میـان همـۀ زیبارویـان    گوید: اي محبوب،  زیباروي شاعر است. منزوي در این بیت می

 تنها نظر به سوي تو دارم و شیفته و دلباختۀ تو هستم.
گویـد؟/ هـر نهـالی کـه      بشنو اکنون که زیر زخم تبـر/ ایـن درخـت جـوان/ چـه مـی      «

رویـد/ هـاي جـالد سـروهاي جـوان!/ اي رفیـق        برکنند،/ به جاش/ جنگلـی سرکشـیده، مـی   
، »نهـال «، »درخـت «). در ایـن شـعر   750همـان: » (همیشۀ تیشه!/ بـاش تـا برکنیمـت از ریشـه!    

خواه وطن هسـتند. حسـین منـزوي ضـمن بـه       ، همان جوانان مبارز و آزادي»سرو«و » جنگل«
کوشد فضاي مستبد جامعۀ خـویش را   کارگیري طبیعت گیاهی در قالب استعارة مصرحه می

رویـش دوبـارة   : «هـایی نظیـر   در ذهن خواننده تداعی کند؛ در ادامه وي با استفاده از عبارت
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دهد و  اي روشن را به خواننده می ، نوید آینده»شدن ظلم و تباهی  از ریشه برکنده«و » جنگل
ها و گیاهان در نگاه نافذ منزوي، افعال  دارد. گل این چنین نگرش امیدوارانۀ خود را بیان می

دافی را دنبـال  پردازنـد و اهـ   گیرند و همچون انسانی به کار و فعالیـت مـی   انسانی به خود می
شـوند. هـر    گري ذهنیات شاعر در مقاصد تمثیلی به کار گرفتـه مـی   کنند. آنها براي جلوه می

ها و گیاهان ممکن است ساختۀ خود شاعر نباشد و بـه قـول    چند که نسبت این اعمال به گل
تخیل شاعرانه آن نیسـت کـه تصـویرها را    «پرداز فرانسوي:  م)، نویسنده و نظریه1915بارت (

). بـر همـین اسـاس در بعضـی     32: 1368(بـارت،  » سازد، بلکه باید آنهـا را دگرگـون کننـد   ب
موارد تصویرهاي زیبـاي شـاعر از طبیعـت تقلیـد صـرف از گذشـتگان نیسـت و او تصـاویر         

 سازد. شعري شاعران ماقبل خود را دگرگون می
 جامه دریدن:

 دریـد  گل به سوکت جامۀ جان تا به دامان می
 

زد شـیونت  زارید و مـی  و میباد در مرگ ت   
) 104(همان:   

هـاي گـل را    در این بیت، عمل جامه دریدن به گل نسـبت داده شـده؛ شـاعر گلبـرگ    
است. در واقع هـدف شـاعر از بیـان ایـن اسـتعارة       جامه و لباسی دانسته که آن را بر تن کرده

نـدوه و  مکنیه یادآور این نکته اسـت کـه اي محبـوب در غـم تـو حتـی گـل نیـز از شـدت ا         
 شود. ناراحتی جامه دریده و پرپر می

 پوشیده داشتن حقیقت:
 غنچۀ سر بسـتۀ رازم، بهـارم در پـی اسـت    

 

ام صد شکفتن گل درون خـویش پنهـان کـرده      
)364(همان:   

 کســی نگفــت نســیم از تبــار توفــان اســت 
 

کـرد؟  شت بسته وا میوگر نه غنچه کجا، م   
) 433(همان:   

هـا تناسـب دارد یـا     هاي طبیعت با شکل ظـاهري پدیـده   پدیدهبرخی از حاالت انسانی به 
تواند داشته باشد. این مسأله در رابطه با غنچه در این بیـت مصـداق دارد؛ چراکـه غنچـه بـه       می

دارد. در انسان نیـز دل جایگـاه راز    دلیل بسته بودن از نظر شاعر، حقیقت را در خود پوشیده می
و  )387: 1389(سجادي، » دل مخزن اسرار حق است«اند:  و حقایق پنهانی است و عارفان گفته
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وارگی غنچه که حقیقت را پوشیده دارد، بیانگر این نگرش شـاعر اسـت کـه رازهـاي      انسان
 شوند مگر اینکه خود بیانگر آن باشیم. وجود آشکار نمی

 سخن گفتن:
 میان غنچه و گل از تو گفت و گو شده اسـت 

 

شده اسـت  که باد، خوش نفس و باغ مشک بو   
)132(همان:   

 کنـد  ریشۀ سرو جوان با خاك صحبت می
 

کنـد  از عذاب تشنگی بـا وي شـکایت مـی      
)157(همان:   

و » غنچـه «تصویرآفرینی زیباي منزوي با استفاده از استعاره در قالب گفتگوهاي میـان  
ت همراه شده است. در ابیات فوق، شاعر غنچه و ریشۀ درخـ » خاك«با » ریشۀ سرو«و » گل«

 گوید. را چنان انسانی پنداشته که سخن می
 علم آموزي:

 هاي کاغذي قبول  گیرد: گل پاییز امتحان می
 

ها رد! شقایق رد، ارغوان رد، اصالً تمام گل   
)294(همان:   

ــان ســرو مــی  ــه درخت ــو ســبز را ب  گــویی ت
 

ــه گــل ارغــوان مــی   ــو ســرخ را ب آمــوزي ت  
)92(همان:   

ــ  ــه گیرای ــو آموخت  ی رااي مــی از چشــم ت
 

 کرده گـل پـیش لبـت، مشـق شـکوفایی را      
)93(همان:   

آموختگی و کسـب   یکی دیگر از مضامین زیبا و جالب در اشعار حسین منزوي، دانش
ها و گیاهان است. در حقیقت در نظر شاعر عناصر طبیعی مانند انسـانی هسـتند    علمِ براي گل

  رد شدن گـل «، »کاغذي  شدن گل قبول«، »امتحان گرفتن پاییز«باشند.  که جویندة دانش می
مشـق نوشـتن   «و » ارغـوان   شادابی به گل«و » آموختن سرسبزي به درخت سرو«، »شقایق و ارغوان

کند. در جدول زیـر، بـه طـور     ، همه و همه تصاویر هنري زیبایی را در ذهن خواننده خلق می»گل
   دهد. اده نمایش میها و گیاهان نسبت د کلی اعمال و رفتار انسانی را که شاعر به گل
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 است ها و گیاهان نسبت داده شده اعمال و رفتار انسانی که به گل نوع

 ها گل

)، 119)، شســتن جامــه(ص 59)، نشســتن(ص56)، ســر بــه گریبــان بــودن(ص   34خندیــدن(ص
)، در 223)، شـکایت کـردن(ص  155)، خرامیـدن(ص 138)، بـه قتـل رسـیدن(ص   121رقصیدن(ص

)، 420)، دل کنــدن(ص284)، کفــن پوشــیدن(ص279دن(ص)، زمزمــه کــر255خــود نشســتن(ص
ــرگ(ص ــارت کــردن(ص 443م ــدن(ص466)، غ ــردن(ص 24)، خوابی )، اقامــت 296)، ســفر ک
)، 364)، پوشـیده داشـتن حقیقـت(ص   110)، جامـه دریـدن(ص  498)، قدم زدن(ص307کردن(ص

 ).554)، خواب دیدن(ص1018)، در نقاب بودن(ص92)، علم آموزي(ص132سخن گفتن(ص

 درختان
)، حیرت 272)، به یاد آوردن(ص157)، پوزخند کردن(ص679)، ترسیدن(ص157آه کشیدن(ص

 ).901)، خواب دیدن(ص473)، خمیده شدن پشت(ص291)، گریه کردن(ص701کردن(ص

 ).888)، مهمانی کردن(ص492)، مویه کردن(ص491سرزنش کردن(ص گیاهان

گویـد:   داند و مـی  ۀ صفت میهاي شاعران ها را از نقش جان فرشیدورد، دادن جان به بی
جـان اسـت. شـاعر بـا آوردن ایـن گونـه        هاي شاعرانۀ صفت، جان دادن به بـی  یکی از نقش«

» دهـد  صفات که اختصاص به انسان و جانداران دارد، به ابر، باد، گل و نظایر آن حیـات مـی  
عر هـاي مکنیـۀ شـ    ). این سخن فرشیدورد همان است که در استعاره855: 1363(فرشیدورد، 

 هاي زیر تجلّی یافته است: حسین منزوي به صورت
 داغ کشیدن:

 اینک آن طُرفه شقایق، دل من کز سوزش
 

ــانی را   ــۀ نعمـــ ــد اللـــ ــر دل بنهـــ  داغ بـــ
)56(همان:   

 کــوزة مــن! اي بــه روي ســینۀ ســرخت    
 

 خــــون گــــل آمیختــــه بــــه داغ شــــقایق 
)457(همان:  

ی آرایۀ تشبیه است تا تحمـل  ها، اصطالح صفت انسانی براي گل به همراه در این بیت
هاي شاعر مصداق بیشتري پیدا کند که از ابتـداي عمـرش همچـون شـقایق، زادة      درد و داغ

داغ، نشانی از آهن تفتـه کـه بـر بـازو و پشـت یـاران، غالمـان و بردگـان         «درد و داغ است. 
گـاهی  نهادند براي نشان کردن او یـا بـراي مالکیـت ایـن داغ، نشـان بردگـی یـا تعلّـق و          می

 ). 32: 1345(افشار، » است شکنجه بوده
 پیر و جوان بودن:

ــر را    ــد پی ــی بی ــده بس ــه دی ــورد هیم  در خ
 

ــرو جـــوان زده!       ــه ســـاقۀ سـ ــا تبـــر بـ  امـ
)138(همان:   
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 تو آن جوانۀ خـردي کـه بـا دمیـدن خـود     
 

آمــوزي بهــار را بــه درخــت جــوان مــی       
) 92(همان:   

است. حسـین منـزوي    به درختان داده، دیگر صفاتی است که شاعر »پیر و جوان بودن«
در سراسر اشعار خود درخت بید و چنار را پیـر و شکسـته، سـرو و گـل را جـوان و شـاداب       

، تناسـب  »درخـت «و » جوانـه «، »سـرو «، »سـاقه «، »بید«داند. در اینجا شاعر با همراه کردن  می
 است. زیبایی را پدید آورده

 اسیر بودن:
ــود    ــادي بـ ــد بـ ــیر تنـ ــه اسـ ــل کـ  آن گـ

 

ــود     ــادي بــــ ــار یــــ ــۀ بهــــ  از حافظــــ
)169(همان:   

را در کنـار هـم   » بهـار «و » تنـد بـاد  «، »گـل «در این بیت شاعر سه مظهر طبیعت یعنـی:  
نشانده است. در اینجا اسارت از جمله صفاتی است که بـه گـل نسـبت داده شـده؛ شـاعر بـا       

رسـد   . به نظر مـی گیري از عناصر طبیعی با زبانی رمزگونه به ترسیم جامعه پرداخته است بهره
خواه باشد. تندباد، دولت ستمگر پهلوي و  در این استعاره، گل یادآور انسانی مبارز و آزادي

هاي آن روزگار را در ذهن خـویش   ها و قیام بهار نیز مردم جامعه هستند که خاطرات مبارزه
آورده که  ها و گیاهان اند. حسین منزوي دیگر صفات انسانی را نیز براي گل ماندگار ساخته

 است. در جدول زیر آمده

 است ها و گیاهان نسبت داده شده  صفات انسانی که به گل نوع

 ها گل

ــداري(ص ــی(ص457داغـــــ ــارت(ص90)، دلتنگـــــ ــی(ص169)، اســـــ )، 180)، فراموشـــــ
)، 338)، شـرمگینی( 291)، انـدوهگینی(ص 278کش بودن(ص )، دردي241انگیزي(ص اضطراب

ــیزگی(ص ــان(ص 371دوشــ ــی زبــ ــوبی(ص)410)، خاموشــ ــمت(ص469، خــ )، 473)، عصــ
 ).28)، صبوري(ص525حسادت(ص

 درختان
)، 428)، سـرخوردگی(ص 242)، آزادي(ص242)، رعنـایی(ص 138)، جـوانی(ص 138پیري(ص

 ).504تنهایی(ص

 گیاهان
)، شـاعر  679)، غربـت(ص 888نـواز بـودن(ص   )، مهمـان 30)، جرأت نداشتن(ص526معرفت(ص

 ).702شدن(ص

ها و گیاهان در اشـعار حسـین منـزوي بـه شـرح زیـر        ه گلنسبت دادن اجزاي انسانی ب
گردد؛ همچون: رخ، دست، چشم و برخی هـم   است که بیشتر به چهره و اجزاي چهره بر می
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به مالزمات آنها؛ مثل: نقاب، آستین و دیگر به احشام درونـی؛ مثـل: خـون و جگـر و... کـه      
 است. هاي آن در اشعار زیر آمده نمونه

 دست شاخساران:
 شق تو در قحـط سـال مهربـانی، ناگهـان    ع

 

 سیب سرخی را به دست شاخساران دیدن اسـت  

)147(همان:   

 زبانِ سوسن:
 زنی با شعرهاي همچنـان از عشـق ناگفتـه   

 

 زنی عاشق ولی با ده زبان خاموش چون سوسن 
)410(همان:  

 گلويِ گل:
ت را/ از گلـويِ  پس پیش از آنکه ساعت قناري/ روي عقربۀ صفر/ از کار بیفتد/ دست«

). در ادامه جدول زیر نیز اجزاي انسـانی را کـه در شـعر منـزوي بـه      789 (همان:» گل/ بردار
 دهد. ها و گیاهان نسبت داده شده، نمایش می گل

 ها و گیاهان نسبت داده شده است اجزاي انسانی که به گل نوع

 ها گل

)، 125بـدن(ص )، 87)، خـون(ص 61)، دسـت(ص 878)، گلـو(ص 612)، طـره(ص 540نفس(ص
)، 428)، چشــم(ص428)، زلــف(ص420)، دل(ص410)، زبــان(ص400)، رخ(ص369عقــل(ص
)، 645)، ذهـن(ص 520)، تـن(ص 520)، گیسو(ص483)، گونه(ص469)، لب(ص433مشت(ص

 ).1011)، آستین(ص1018)، نقاب(ص715)، دهن(ص647آغوش(ص

 درختان
)، 520()، قــــد498)، ســــر(88)، پنجــــه(ص28)، تــــن(ص746)، قامــــت(ص900دســــت(ص

 ).412)، پا(ص577رگ(ص

 ).891)، چشم(ص517)، تن(ص157زبان(ص گیاهان

 ج) کنایه
ارزش «شــود. در حقیقــت  آفــرین در شــعر محســوب مــی کنایــه از ترفنــدهاي زیبــایی

آمیز بـا درنـگ و تـالش ذهنـی بیشـتري       شناسی کنایه نیز در آن است که سخن کنایه زیبایی
هاي زیبـا و   ها و گیاهان کنایه ). شاعر با استفاده از گل156: 1381(کزازي، » شود دریافته می

هـاي طبیعـت    هاي کنایی که بر محـور پدیـده   اي ساخته که در این بخش به عبارت هنرمندانه
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هـاي منـزوي بیشـتر از نـوع      شـود. کنایـه   (گل و گیاه) و مالزمت آن ساخته شده، اشـاره مـی  
 شـود: گـل بـه دیـده چیـدن      ر اشاره مـی هاي نسبت هستند که محض نمونه به موارد زی کنایه
)، گـل از خـاطر بـاز    1ب 105(ص)کنایه از شـهادت گل بر پیراهن رویاندن ( )،1ب 77(ص
 458(ص )، گـل انـداختن صـورت   5ب 336(ص )، گل در جان نشاندن2ب 268(ص شدن

)، 1ب 583(ص)کنایه از بهار)، فصل انتشار شقایق (4ب 525(ص )، گل کردن مهربانی3ب
کنایه ) و گل کردن شعر (1ب 531(ص )، گل به سر زدن6ب 715(ص دهان گل ریختن از

 .)از شکوفایی و بارور شدن شعر
شایان ذکر است که در میان ترکیبات و تعبیراتی که جنبۀ بالغی نیز دارنـد، ترکیبـات   

هـا   تـوان از آن  رسـند و مـی   سابقه به نظر مـی  و تعبیراتی وجود دارند که در ادبیات فارسی بی
هـاي تـازة زبـانی کـه محصـول فراینـد        ها به صـورت  واژه یاد کرد. نو» واژه نو«عنوان تحت 

هاي جدیـد بـر اسـاس     به ساختن واژه«گردد. به عبارت دیگر،  ذهنی شاعر هستند، اطالق می
شـود. در ایـن نـوع     قیاس دستوري و اصـول سـاخت واژه توسـط شـاعر، نـو واژه گفتـه مـی       

رود. همچنـین بـه    هـاي اساسـی بـه شـمار مـی      ده از مؤلفهکلمات، وجه معنایی و عناصر سازن
اي و صرفی(سازگاري با دسـتور زبـان) آنهـا بسـتگی      میزان خالقیت نویسنده و پشتوانۀ ریشه

هـاي   رسـد در اشـعار حسـین منـزوي برخـی از واژه      ). به نظـر مـی  256: 1391دارد (فتوحی، 
ه غالبـاً شـکل ترکیبـی (مرکـب)     ها و گیاهان، ساختۀ ذهن خود شاعر هستند ک مربوط به گل

 737(ص ، چیـدن نیلـوفر از چشـم   )5ب 763(ص ها دارند. مواردي مانند: شهر چراغانی گل
 674(ص )، تبارِ سبز بـرگ 1ب 691(ص )، فانوس شقایق3ب 705(ص هاي گل )، سال3ب
)، بـرگ  3ب 425(ص )، نهـال ریشـه سـوز   3ب 536(ص )، گل کردن به باغچۀ بـازوان 2ب
)، به صـف  7ب 96(ص زده )، گل خزان3ب 379(ص هاي گل )، گَله3ب 390(ص سوز نیم

)، خـون گـل آمیختـه بـه داغِ     4ب 41(ص )، تیرة منقرض گشتۀ گل7ب 59(ص نشستن گل
 )، عطـر زدنِ علـف  1ب 97(ص )، گـل بـه گیسـوي خورشـید نشـاندن     4ب 457(ص شقایق

ر )، گـل د 2ب 900(ص آورد هـایش را از جیـب بیـرون مـی     )، درخت، دست1ب 464(ص
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) و درو شـدن خوشـۀ   5ب131(ص )، خونبهاي گـل خواسـتن  2ب 229(ص بازوان باز شدن
 ) آمده است.6ب 401(ص دلتنگی

ــرم   نســیم خــیس ز دریــا وزیــده، گــاهی ن

 

هــا، شــانه  زنــد بــه کاکــل ســبز درخــت       

) 161(همان:   

، ترکیب ابداعی و استادانۀ شـاعر اسـت کـه از ذهـن     »شانه زدن به کاکل سبز درختان«
، محصـول فراینـد   »عقـلِ سـرخِ شـقایق   «آفریده شده و نیز در جایی دیگر ترکیب  خالق وي

 باشد: ذهنی منزوي می
ــی    ــر باشــ ــم اگــ ــل هــ ــتی عقــ  خواســ

 

 عقـــــلِ ســـــرخِ گـــــل شـــــقایق بـــــاش  
)369 (همان:  

 .  کارکرد عادي2-2-3
ها و گیاهان در شعر منزوي کارکرهایی ازآن دست که ذکر شـد   در عین حال که گل

دان معنی نیست که این عناصر کارکرد معمولی ندارند. بررسی شـعر منـزوي   دارند،اما این ب
ها و گیاهان کارکردي عادي دارنـد کـه بـه مـواردي ازآن      دهد که در مواردي گل نشان می

 پردازیم: می
هـاي   کنـد کـه قلـم/ از سـاقه     مشقم کن/ وقتی که عشق را/ زیبا/ بنویسی/ فرقـی نمـی  «

از تیـرة نیلوفریـان نزدیـک بـه تیـرة      » گل نیلـوفر ). «812 (همان: » نیلوفر باشد/ یا از پر کبوتر
نیلوفر داراي انواع گوناگونی است. از جملۀ آن نیلوفر آبی است که از فروع «ها است.  آالله

هـاي سـفید یـا زرد درشـت و زیبـا اسـت و        هاي پهن و شناور و گل تیرة آالله و داراي برگ
یابـد. سـاقۀ نیلـوفر بلنـد، بـرگ آن       رها پـرورش مـی  هاي پر آب یا استخ معموالً در حوضچه

» اي و معطـر در سـطح آب اسـت    هاي سفید و شـکوفه  مدور و قلب مانند است و داراي گل
هیچکـدام از کارکردهـاي    »ساقه نیلـوفر «). روشن است که استفاده از 424: 1372(رنگچی، 

 قبلی را ندارد و کارکردي عادي است.
هـا   آنکه صـداي کشـاکش کمـان    هاي گز/ گذشتی/ بی بوته اعتنا و مغرور/ از کنار بی«

). از جمله درختـانی  843: 1395(منزوي، » کرد، بشنوي را/ که تقدیر/ از سر حوصله/ زه می



 279 يمنزو نیحس اشعار در اهانیگ و ها  گل یشناخت ییبایز و ییمحتوا يکارکردها

گز از یکسو نام درختـی بـزرگ و بیابـانی    «باشد.  می» درخت گز«که در شعر منزوي آمده، 
اي به نـام گـز علفـی تولیـد      زههاي آن ترشحات سفید رنگ و شیرین م است که بعضی گونه

کند و این گز علفی در بعضـی منـاطق مصـرف دارویـی دارد و از سـوي دیگـر گـز نـام          می
شـود و گـز انگبـین خـود      شیرینی معروف است که با گز انگبین یا گز خوانسـار سـاخته مـی   

(گرامـی،  » شود توسط حشرة کوچکی بر روي درختچۀ پر خاري به نام گون گزي تولید می
  در این شعر کارکردي عادي است.» بوته گز«). کارکرد 275 :1389
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 نتیجه
ها و گیاهان از جمله عناصر بسیار مهم در تحلیـل تصـاویر شـعري حسـین منـزوي       گل

هـاي طبیعـی دارد و    گراست که الفتی خـاص بـا پدیـده    هستند. او شاعري رمانتیک و طبیعت
است.  در چارچوبی نمادین نمایش دادهتشابهات زندگی انسانی و فعل و انفعاالت طبیعت را 

منزوي از جمله شاعران نو پردازي است که از طبیعت بـه عنـوان سـرمایۀ اصـلی در شـعرش      
تـوان ترسـیم کـرد. از     هاي زندگی انسانی با طبیعت را می برد و در آثارش همانندي بهره می

هـان را بـه نمـایش    هـا و گیا  هاي مختلفی از آشنایی و انس با گل همین رهگذر شعر او جلوه
گیـري از   است. شاعر با بهره گذاشته و تصویر روشنی از پیوند شعر و طبیعت را به دست داده

ها و گیاهان ضمن اینکه ظرفیتی ویژه در کالم خویش ایجاد کرده، توانسـته ترسـیمی از    گل
بـر   هاي سیاسی خویش را ارایه کند که ایـن امـر عـالوه    هاي عاشقانه، دینی و گرایش اندیشه

یی بسـزا هاي او، در زیباسازي فضاي ادبی شعر وي نیـز تـأثیر    آشنا ساختن مخاطب با اندیشه
و گیاهـان را بـا تشـبیه،      هـا  گذاشته است. عالوه براین، حسین منزوي در اشعار خـویش گـل  

است. از آنجا که بخش اعظـم   وکنایه  همراه کرده (مصرحه و مکنیه بویژه تشخیص) استعاره
توان گفت از نظر بسامد بیشـترین مـوارد    دهد می منزوي را غزلیاتش تشکیل میدیوان اشعار 
باشد. در بخش بالغی نیز شاعر  هاي عاشقانۀ او می ها و گیاهان، مربوط به اندیشه کاربرد گل

جسته تـا بـدین طریـق زیبـایی و       از صورت خیالی تشبیه نسبت به دیگر صورخیال بیشتر بهره
هاي طبیعی وجـود   هاي فراوانی از پدیده زون بخشد. همچنین نمونهانگیزي شعرش را اف خیال

هاي ابداعی ساخته و پرداختۀ ذهن شاعر محسوب  ها و ترکیب دارد که در واقع جزو نو واژه
ها و گیاهـان در همـۀ ابعـاد و     شود. شایان ذکر است که در کل اشعار حسین منزوي، گل می

 ت.مورد نمود یافته اس 803معانی با بسامد 
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