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 چکیده

هـاي ادبـی    اهمیت زبان و زیبایی از دیرزمان در ادبیات مطرح بوده و این امر در مکتـب     
است. برخالف نظر علماي بالغت سنّتی که معتقد بودند تصویرپردازي  نیز نمود پیدا کرده

انگیـز بسـیاري وجـود دارنـد کـه       تنها از طریق صورخیال صورت می پذیرد، تصاویر خیال
هرگونه صورت خیالی هستند و در انتقال احسـاس و عاطفـۀ شـاعر بسـیار خـوب      عاري از 
انگیـزي و تصـویر    هاي خیال کنند. آفرینش تصویر بدون صورخیال، خود از شیوه عمل می

هـاي مکتـب ادبـی رمانتیسـم در شـعر       آفرینی است. مسألۀ اساسی این مقاله بررسی ویژگی
هـاي مکتبـی اثـر اسـت.      یال و واقعیت در مؤلفهمنزوي و تحلیل و تبیین تصاویر مبتنی بر خ

رمانتیسم نهضـتی اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی اسـت کـه در قـرن نـوزدهم و بـا در هـم           
شکستن قید و بندهاي کالسیک در اروپا شکل گرفـت و شـرایط اجتمـاعی ظهـور آن در     

معاصـر   اواخر عصر مشروطه در ایران فراهم آمد. حسین منزوي از شاعران نوآور و تواناي
است که اصول مکتب رمانتیسـم و احساسـات فـردي در بسـیاري از اشـعار وي بـه خـوبی        

تحلیلـی، در دو محـورِ تصـاویر حقیقـی و      –نمایان است. در مقالۀ حاضر به شیوة توصـیفی 
هاي شاخص مکتب رمانتیسم از جمله: انعکاس فردیت شاعر  تصاویر خیالی به تحلیل مؤلفه

هـاي   واري تصـویر و... در غـزل   ر آن بر تصاویر شعري شاعر، سـایه در تصویر، اندوه و تأثی
هـاي منـزوي حاصـل     دهد بسیاري از سروده هاي پژوهش نشان می ایم. یافته منزوي پرداخته

مؤلفـۀ مکتبـی غالـب    » انعکاس فردیت شاعر در تصویر«احساس رمانتیک گونۀ وي است. 
اط با این مؤلفه با بسامدي متفـاوت  هاي منزوي است و دیگر اصول این مکتب در ارتب غزل

تر از تصـاویر مجـازي    اند. در حوزة زبان، تصاویر حقیقی با بسامدي بسیار کم شکل گرفته
هاي بیانی دستوري از جمله صفت، جمالت صله، فعل و قید غالبـاً در   نمود دارند. تکنیک

 اند. بافت کالم تصاویري مجازي و خیالی ایجاد کرده
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Abstract 
The importance of language and beauty has been discussed in 
literature for a long time and has also been reflected in literary 
schools. Contrary to traditional rhetoric, which believed illustration 
was done only through imagery, there are many imaginative images 
that are free from any image and work very well in conveying the 
feelings and emotions of the poet. Creating an image without imagery 
is one of the imaginative ways of creativity. The main issue of this 
article is to study the characteristics of Romanticism in Monzavi’s 
poetry and to analyze and explain reality- and fancy-based images 
according to the Romantic components of the poems. Romanticism is 
a social, political and cultural movement formed in the nineteenth 
century breaking the traditional barriers in Europe. The social 
conditions for its emergence were provided at the end of the 
Constitutional era in Iran. Hussein Monzavi is one of the most 
innovative and talented contemporary poets, whose poems reflect 
personal feelings and many principles of Romanticism. Using 
descriptive-analytical method, the present article, , in the two axes of 
real images and imaginary images, analyzes the prominent features of 
Romanticism.We have dealt with the reflection of the poet's 
personality in the images, grief and its effect on the poetic images, and 
ambiguity of  the images, etc. Research findings suggest that several 
of Monzavi’s poems are the result of his romantic feeling . "Reflection 
of the poet's individuality in the image" is the dominant Romantic 
feature of Monzavi’s poetry, while other features of the school occur 
with different frequency in his poems. In the field of language, real 
images appear much less frequently than figurative images. 
Grammatical techniques for expression such as adjectives, sentences 
of peace, verbs and adverb have often created figurative and 
imaginative images in the context of speech. 
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 مقدمه -1
شناسی است. در نقد ادبی و  هاي رایج و پرکاربرد در نقد زیبایی یکی از واژه» تصویر«

کـاربردي نداشـت و بـه جـاي آن در بالغـت      » تصـویر «بالغت سنّتی فارسی و عربـی کلمـۀ   
در بالغـت و نقـد ادبـی    «رایج بود. » صورت شعري«و در بالغت عرب » خیال«فارسی، واژة 

کدکنی  با کتاب صورخیال شفیعی 1340هاي  ) در سالImageویر خیال (فارسی، مبحث تص
ی، (فتـوح » اي از مطالعـات ادبـی قـرار گرفـت     مطرح شد و از آن پـس محـور بخـش عمـده    

را در » صـورت «جرجانی نخستین کسی است کـه واژة  «). از میان بالغیون عرب 104: 1381
» صـورت «بخشید. در نظر او » ورتص«مفهوم اصطالحی به کار برده. جرجانی نگرشی نو به 

: 1395(همـان،  » هاي متمایز کننـدة آن از شـیء دیگـر اسـت     خود شیء نیست، بلکه ویژگی
انـد؛ از دیـدگاه میرصـادقی تصـویر      هاي گونـاگون تعریـف کـرده    ). تصویر را از دیدگاه40

 هاي عـاطفی و ادراکـی   اي است که هنرمند با یاري کلمات از برداشت صورت ذهنی خیالی
دهـد تـا از طریـق انـواع آن (تشـبیه،       خود از طبیعت و اشـیاي دور و بـر خـود بـه دسـت مـی      

هـاي   ها و مشـاهده  ها) تجربه استعاره، تمثیل، نماد، اغراق، کنایه، تشخیص، تجرید و مانند آن
). براهنـی  70: 1395(میرصادقی و میرصادقی، » خود را به ذهن خواننده یا شنونده منتقل کند

تصویر حلقه زدن دو چیز از دو دنیاي متفاوت است به وسیلۀ کلمـات در یـک   «معتقد است 
باشـند   هاي عاطفی و یا فکري داشـته  نقطه معین، این دو چیز یا چند چیز ممکن است ظرفیت

هاي مختلف تعلّق دارند که به وسیلۀ تصـور، یـک جـا جمـع      ها و مکان و نیز معموالً به زمان
تصـویر، هرگونـه   «). از دیـدگاه برتـون   72: 1394ز شـعبانیان،  (براهنـی، بـه نقـل ا   » شـوند  می

ــذارد        ــأثیر گ ــی ت ــواس آدم ــی از ح ــر یک ــه ب ــت ک ــیفی اس ــوحی، » توص ). 41: 1395(فت
ما خیال را به معنی مجموعۀ تصرفات بیانی و مجـازي در شـعر بـه    «گوید:  کدکنی می شفیعی

رگونـه بیـان برجسـته و    تـر، کـه شـامل ه    بریم و تصویر را بـا مفهـومی انـدك وسـیع     کار می
آوریم؛ ... مثالً گاهی همین آوردن صفت است کـه تصـویر را بـه وجـود      مشخص باشد، می

 ).  16: 1388کدکنی،  (شفیعی» آورد می
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اي تصویر را در حوزة  عناصر خیـال و تجربـۀ حسـی     این تعاریف نشانگر آن است که عده
ر دســتوري و در شــعر روایــی آدمــی محــدود کــرده و گروهــی عــالوه بــر صــور خیــال، عناصــ 

داننـد.   پردازي و... را از عوامل تصویرگري می وگو، حادثه سازي، گفت پردازي، صحنه  شخصیت
در  ).47: 1395(فتــوحی، » بالغــت ســنّتی بــراي زبــان دو ســاحت حقیقــت و مجــاز قائــل اســت«

نندة تصاویر هاي ادبی و صنایع بدیعی آفری واسطۀ آرایه تصاویر زبانی عناصري از حقیقت بی
است. در حوزة   گرایی نمایش محسوس و عینی از جهان بیرونی شعري هستند. منظور از واقع

زبــان کــاربرد اســم، صــفت، عبــارات وصــفی، جمــالت صــله، انــواع قیــد، تکــرار فعــل در  
توانـد اسـم، صـفت، یـا توصـیف        تصـویر زبـانی مـی   «نمایی تصویرها سـهیم هسـتند.    حقیقت

هـا و   کاررفتـه اسـت. نـام اشـیاء حسـی، صـفت       عنی واقعی و زبـانی بـه  اي باشد که در م ساده
ها در معناي قاموسی خود بـه   گرا، واژه ها ایماژ زبانی هستند. در نوشتار واقع هاي آن توصیف
 ). 49(همان: » روند و نمایندة چیز دیگري غیر از خود نیستند کار می

هـاي   ت شـاعر، اندیشـه  در حوزة اندیشـۀ شـعري محورهـاي بیـان عواطـف و احساسـا      
کند. در حوزة زبان کـاربرد اسـم،    آرمانی و توصیف، مضامین و مفاهیم شعر را مشخص می

صــفت، عبــارات وصــفی، جمــالت صــله، گــروه قیــدي، مصــدر، تکــرار و بســامد فعــل در  
نمـایی تصـویرها سـهیم     تصویرسازي نقش مهمی برعهده دارند. انواع قید گاهی در حقیقـت 

اي زبانی، زبان ساده و به دور از ابهام و چنـدمعنایی اسـت و خواننـده در    هستند. در تصویره
گویـد، آن   شود. وقتی شاعر از احساس تجربه کردة خـود مـی   فهم آن دچار سردرگمی نمی

شود؛ بنابراین بـدون دخالـت عنصـر خیـال      تجربه به همان شکل در ذهن مخاطب متصور می
 د. توان شعري زیبا و خیال انگیز آفری هم می

اسـت. تصـویرپردازي ایـن مسـأله بیشـتر بـا       » عشـق «هـاي منـزوي    محتواي غالب غزل
هـاي دسـتوري در اشـعار منـزوي در بافـت        پذیرد. تکنیـک  دخالت عوامل خیال صورت می

نشینی زبان غالباً تغییر ماهیت داده و نقشی مجـازي ایفـا    کالم و در محورهاي جانشینی و هم
است. در جایگـاه ردیـف     ي از عوامل تصویرساز و معنی آفریندر غزل منزو» فعل«کنند.  می

حرکت و پویـایی تصـاویر و احسـاس شـاعر، امیـد و ناامیـدي و حسـرت وي را بـه تصـویر          
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کشد و حامل تفکّر غالب غزل است. وجه و زمـان ردیـف فعلـی در تأکیـد بـر احسـاس        می
 شود. شبه نیز ظاهر می  در معناي کنایی و نقش وجه» فعل«شاعر بسیار تأثیرگذار است. 

در غـزل  » صـفت «از دیگر عوامل مهم تصویرسـازي در غـزل منـزوي اسـت.     » صفت«
هاي مکنیه (دل سفري، جـرس خسـته، نـبض خسـته، بوسـۀ معطّـل،        منزوي در ایجاد استعاره

در...)، فضاسازي، تصویر آفرینی و انتقال احساس و اندیشۀ شاعر نقش بسـزایی   گردباد دربه
با حذف منادا کلمه یا عبارتی جانشین آن شده است که توصیف کاملی از اسم دارد. گاهی 

تـر بیـان    محذوف است و شاعر در قالب این کلمات و عبارات احساس خود را بهتر و روشن
اي برگذشته ز ملموس، اي مهربان، اي دور مانده ز من، اي گیسـوان رهـاي تـو از    «کند:  می

چندمعنایی در غزل منزوي، گاهی ترکیبـات وصـفی هـم در     به دلیل ابهام و». رهاترآبشاران 
بر پل شکسته ممان، کاین نـه خـالی از   «شوند:  معناي واقعی و هم در معناي مجازي تعبیر می

توانـد اسـتعاره از خـاطرات گذشـته      هم مـی » شکسته پل). «233: 1398 (منزوي،» خطر است
  تواند در معناي واقعی خود به کار رود. باشد و هم می

در اشعار منزوي در پویایی و حرکت تصاویر، ایجاد استعارة مکنیـه نقـش دارد؛   » قید«
اش  دلم کـه نـبض خسـته   «است.  معناي حقیقی هم در معناي مجازي به کار رفتهیعنی هم در 

قید حالت است که چگونگی تپش نبض را به » پر از مالل). «153(همان: » زند پر از مالل می
یـا هـر چیـز دیگـري تصـویري مبتنـی بـر خیـال ایجـاد          » دل«ارتبـاط بـا   تصویر کشیده و در 

بـه  «قیـد   ). انتسـاب 357(همـان:  » باد بـه پتیـادگی پیـک چـه دوزخ شـده اسـت      «است.   کرده
 سبب شخصیت بخشی به آن و ایجاد استعارة مکنیه شده است: » باد«به » پتیارگی

 سـوار آمـد   باز آن سـمند زخـم خـورده بـی    
 

بـار آمـد   نین و چشمی اشـک اي خو با شیهه   
)191(همان:  

در معناي حقیقی خود بـه کـار   » سمند«براي » بار با چشمی اشک«و » سوار بی«قیدهاي 
در معناي مجـازي و در  » اي خونین با شیهه«دهد و قید  رفته و کیفیت آمدن اسب را نشان می

ز عوامـل ایجـاد   صـور خیـال و صـنایع بـدیعی ا     است. کار رفته  به» آمیزي حس«قالب صنعت 
 تصاویر مجازي هستند و در غزل منزوي از بسامد باالیی برخوردار هستند.  
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 اي از مکتب رمانتیسم . خالصه1-1
هـاي آن در قـرن هجـدهم     رمانتیسم نهضتی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسـت کـه پایـه   

ثابـت و   گذاري شد. در نیمۀ اول قرن هجدهم اروپاییـان دریافتنـد کـه بـه رعایـت اصـول       بنیان
تواننـد اندیشـه، تفکّـر،     شـد محکـوم نیسـتند و مـی     خشکی که نسل به نسل منتقل می  دستورات

قضاوت، هوش و فراست خود را در هنر، ادبیات و زندگی اجتماعی به کار گیرند (رك: سـید  
دار  ). در فرانسه به دلیل سلطۀ مطلقه و متّحد بـا کلیسـاي کاتولیـک، ریشـه    172: 1395حسینی، 

هاي کهن سیر پذیرش و گسـترش ایـن تغییـرات بسـیار کنـد و آهسـته بـود. امـا در          سنّت بودن
گیـر پروتسـتان کـه اصـول نئوکالسـیک از قـدرت و اسـتحکام         انگلستانِ داراي مذهب آسـان 

پـذیري بیشـتري وجـود داشـت ایـن       نئوکالسیک فرانسه قرن هفدهم برخوردار نبـود، انعطـاف  
). در میانه و اواخـر قـرن هجـدهم کـه     38: 1378ك: جعفري، اصول به آسانی از رواج افتاد (ر

هـا، افکـار، مفـاهیم و     فرانسه ضرورت نـوعی تجـدد ادبـی را احسـاس کـرده بـود، در نگـرش       
هـاي   شگردهاي نویسندگان پیش رمانتیک تغییراتی حاصل شـد و تمـایالت عـاطفی در قالـب    

آغـاز   ).43-45افـت (همـان:   کهن وارد ادبیات شد و احساس و نازك طبعی بر خرد برتـري ی 
 ). 182: 1395قرن نوزدهم را باید عصر رمانتیک نام داد (حسینی، 

اي کــه در عصــر مشــروطه در جامعــۀ ایرانــی پدیــدار شــد  در ایــران نیــز تغییــرات گســترده
فرانسـه،   بـویژه ساختارهاي زندگی فردي و اجتماعی را متحول ساخت. آشنایی با ادبیـات غـرب   

ورود جامعۀ ایران به عصر جدید و شـباهت نسـبی شـرایط اجتمـاعی ایـران در       ،نتأثیرپذیري از آ
اواخر مشروطه با اوضاع جامعۀ اروپایی شرایط ظهور رمانتیسـم در ادبیـات ایـران را فـراهم آورد.     

خصـوص افسـانۀ    با اشعار عشقی و بـه  -اواخر مشروطه- 1300شعر رمانتیک ایران از حدود سال «
 ).   216: 1383(زرقانی، » رسد به اوج می 30در دهۀ  شود و نیما شروع می

آیـد.   ترین شاعران و ادیبان نوآور معاصر بـه شـمار مـی    حسین منزوي از جمله برجسته
منزوي همانند نیما در حوزة شعر معاصر طرحی نو درافکند و قالـب شـعري غـزل را کـه در     

ا در قالـب سـنّتی غـزل بـه     حال انحطاط بود وارد حوزة جدیدي کرد و مضامین نـو و تـازه ر  
اي از شعرهاي عاشـقانه، حماسـی و اجتمـاعی     هاي منزوي دامنۀ گسترده کاربرد. فضاي غزل
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کـه هـر بـار بـا برقـراري        طوري دارد. خاص بودن اشعار منزوي به دلیل نگاه تازه او است، به
از اسـت. اگرچـه در برخـی     ها تصویري نو و شگفت خلـق کـرده   ارتباطی جدید میان پدیده

شود اما شعر منزوي با توجه به  حافظ دیده می بویژهاشعار منزوي رد پایی از شعر گذشتگان 
ســازي، بــدایع لفظــی، نگــاه متفــاوت، آفــرینش معــانی تــازه،   نــوآوري در معــانی، ترکیــب

هنجارشکنی، مفهوم زدایی، مفهوم افزایی و تصویرهاي جدیدي که در بیان او شکل گرفتـه  
هـاي او بـا عناصـر طبیعـت      ت. توجه فراوان او بـه عشـق و تصویرسـازي   منحصر به خود اوس

 ترین نکات در اشعار منزوي است. باره از مهم دراین

 . بیان مسأله1-2
توان  هایی وجود دارد، می هاي شعر فارسی و دیگر ملل شباهت که میان تجربه جا از آن

هـاي   تطبیق داد. بسامد ویژگـی هاي غربی (به طور نسبی)  هاي هنري ایرانی را با مکتب سبک
هاي  ها است که بررسی تطبیقی مبانی مکتب تصاویر در آثار شاعران بیانگر سبک شعري آن

کند. در هـر اثـر ادبـی     هاي تصاویر جایگاه مکتبی اثر را مشخص می ادبی اروپایی با ویژگی
کتـب  هـاي یـک م   هاي دو یا چنـد مکتـب ادبـی دیـده شـود امـا مؤلفـه        است ویژگی  ممکن 

ها نیز جایگاه  گویند. در تغزّل ها از احساسات می ها از عقل و رمانتیک است. کالسیک  غالب
و ماهیت عشق و معشوق با هویت عشق و معشوق رمانتیـک تفـاوت بسـیار دارد. در مکتـب     

هـا خـود را از بنـد     سمبولیسم طبیعت و اشیاء نشـانۀ موضـوع دیگـري هسـتند و سوررئالیسـم     
رها کرده و در پی خلق واقعیت برتر هستند. با توجه به ماهیت اصـلی عاطفـۀ   واقعیت و عقل 

وگــوترین مضــامین در شــعر  تــرین و پرگفــت از مهــم«هــاي منــزوي یعنــی عشــق کــه  غــزل
)، در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه دو واژة کلیــدي تصــویر و 25: 1371(مــدي، » اســت  رمانتیــک

شـعار منـزوي و نشـان دادن چگـونگی اسـتفادة      رمانتیسم، حین بررسی اصـول رمانتیسـم در ا  
 است. ها، عوامل تصویرساز دستوري و بالغی نیز توضیح داده شده شاعر از آن

 . پیشینۀ پژوهش1-3
در متون ادب فارسی و عربی، با رویکردهـاي  » مکتب رمانتیسم«آثار بسیاري در زمینۀ 
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غـت تصـویر و مکتـب ادبـی     است. اشعار منزوي نیز از جهات بال متفاوت به نگارش درآمده
 است؛ مانند:  بیشتر به صورت تطبیقی بررسی شده

از فاطمــه » کــارکرد عاطفــۀ  حســرت در محتــوا و فــرم غــزل حســین منــزوي«مقالــۀ  −
هاي حسرت را در غـزل   ). نویسندگان انواع جلوه1393کالهچیان و مهدیه میرزایی (

عاطفـه در شـعر او   منزوي بررسی کرده و بـه تحلیـل دالیـل و چگـونگی نمـود ایـن       
 اند. پرداخته

). نویسـنده  1398از یاهو نوریـا ( » نگاهی به نمادپردازي در غزل حسین منزوي«مقالۀ  −
تـرین تصـویر شـاعرانه در دورة معاصـر، در غـزل منـزوي        را به عنوان محوري» نماد«

بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که منزوي در نماد پردازي تحت تـأثیر  
ها ریشـه در عاطفـۀ شخصـی و در برخـی      ت خاص خود بوده که در بعضی غزلذهنی

 موارد متأثر از عاطفۀ اجتماعی است.

هاي توصیف در غزل نـو (بـا تکیـه بـر اشـعار سـیمین بهبهـانی،         تصویر و شیوه«مقالۀ  −
). 1388زاده ( از فاطمـه مدرسـی و رقیـه کـاظم    » حسین منزوي و محمدعلی بهمنـی) 

هاي توصیف در اشعار این سه شاعر در سه دسـتۀ شـاعر و    یل شیوهنویسندگان به تحل
 اند.  دار و وحدت شاعر و طبیعت پرداخته جان، شاعر و طبیعت جان طبیعت بی

از سیداصـغر  » تصویر رمانتیک در شـعر حسـین منـزوي و بـدر شـاکر السـیاب      «مقالۀ  −
اسـتحاله در   واري، ). پژوهشگران سه ویژگی سایه1397موسوي، سیدحسین سیدي (

طبیعت و اشیاء و فردیت را در اشعار این دو شاعر با یکدیگر مقایسه کرده و با ارائـۀ  
 اند این سه ویژگی در شعر سیاب نمود بیشتري دارد.  دالیلی ثابت کرده

از محمـدامین  » هاي محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج بررسی ویژگی«مقالۀ  −
). نویسندگان رمانتیسم فردي و اجتمـاعی را  1394اصفري (اصغر باب پور و علی محمد

 اند. در اشعار ابتهاج بررسی کرده

 ها . روش تحقیق و پرسش1-4
تحلیلی بررسی شده و هـدف از آن ارائـۀ   –در این مقاله اشعار منزوي به شیوة توصیفی
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یات وي نگرشی نو نسبت به اشعار این شاعر با بررسی اصول مکتب رمانتیسم در تصاویر غزل
 ها پاسخ داده شود:   شود به این پرسش است و تالش می

 است؟   هاي مکتب رمانتیسم در غزل منزوي به چه شکلی انعکاس یافته مؤلفه −
کدام یک از عناصـر رمانتیـک و بـه چـه دلیـل در اشـعار ایـن شـاعر نمـود بیشـتري            −

 است؟   داشته

منزوي بـه چـه میـزان     نقش عناصر بالغی و دستوري در ایجاد تصاویر رمانتیک غزل −
 است؟

 بحث -2
تصویر در اشعار منزوي صرفاً براي زینت کالم نیست؛ بلکه شیوة جدیدي است بـراي  

ها. درون مایۀ غالب غزل منزوي یعنی عشق،  تر از احساسات، عشق و ارزش توصیف مناسب
ن در توا هاي منزوي می هاي مکتب رمانتیسم را در غزل موضوع مکتب رمانتیسم است. مؤلفه

 محورهاي زیر بررسی کرد:

 فردیت شاعر در تصویر. انعکاس 2-1
ــب      ــی مکت ــدي و اساس ــاهیم کلی ــد از مف ــاس هنرمن ــت و احس ــه فردی ــت دادن ب اهمی

است. دنیاي فردي مختص مکتب رمانتیسم نیست، اما در کنـار عشـق و احسـاس از      رمانتیسم
پـردازي، بیـان مسـائل     دنبال نکتـه  ها که به شود. برخالف کالسیک هاي این مکتب می مؤلفه

هاي مـذهبی،   ها، اندیشه اخالقی و منطقی، انتقال تحقیقات علمی، ارائۀ  الگوهایی از ایده آل
ها بـه عواطـف انسـانی و     گرفتن عواطف شخصی شاعر بودند، رمانتیک  کلّی گرایی و نادیده

پاگیر و امـور عقالنـی   پیروي از امیال ذهنی، شخصیت شاعر و احساس او بر کلیات دست و 
قـبالً هنرمنـد   «قهرمـان آثـار رمانتیـک گردیـد.     » انسـان کلّـی  «بها دادنـد و هنرمنـد بـه جـاي     

گزیـد امـا    ها و اسـاطیر برمـی   قهرمانی را از میان افسانه» انسان کلی«کالسیک براي توصیف 
وعـان  گـذارد و نمونـۀ همن   اي مـی  جـاي ایـن قهرمـان افسـانه     هنرمند رمانتیک خویشتن را بـه 

تـدریج بـا    ). در ایران نیز، پس از مشروطه بـه 186: 1395(سیدحسینی، » دهد خویش قرار می
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تأثیرپذیري از فضاي ترجمۀ اشعار رمانتیک و شعر نیمـایی سـلیقه، ذوق و احساسـات شـاعر     
 تسلّط یافت.

منزوي بیشتر شعرهاي خود را مبتنی بر احساسات و عواطف فـردي بنـا نهـاده و شـاعر     
ها و آرزوها، احساسات واقعی، نامالیمات زندگی جزء مضـامین   ود است. خواستهزندگی خ

واقعـی خـود را در اشـعارش بـه نمـایش      » مـن «اصلی شعر اوست. وي نمودهـاي فراوانـی از   
حضـور  » مـا «یـا  » مـن «گذاشته است. در توصیف دوست، برادر، وطن و جامعه نیـز همـواره   

شاعر شکل گرفته اسـت. همچنـین در مـواردي    دارد و توصیفات بر اساس احساس و عاطفۀ 
شـود شـاعر و احساسـاتش حضـور      اي دو نفـره مـرور مـی    شود یا خاطره که یار توصیف می

رنگـی دارنـد.    پررنگی دارد. عوامل تصویرساز دستوري در توصیف فردیت شاعر نقش کـم 
تصـاویر  خـورد، در برخـی،    الي ابیات تصاویر زبـانی بـه چشـم مـی     ها در البه در بعضی غزل

واقعی و مجازي سهمی مساوي دارند و در موارد اندکی تصاویر حقیقی برگرفتـه از عوامـل   
 دستوري بسامد بیشتري دارند. 

ــت    ــن آموخ ــاري ز م ــاد به ــتگی ب  سرگش
 در آرزوي صــــبح و شــــور روشــــنایی  

 اي کــه پوســم از حســرت درون خانــه مــی 
 از روز مــن آموخــت شــب تــاریکی، آري

ــ  ــن یـ ــه گلخـ ــن بـ ــی را مـ  اد دادمویرانگـ
 آفــاق دامــان از آویــزد غــروب هــر تــا

 

 

ــدن آموخــت   ــن باری ــار از چشــم م ــر به  اب
 مرغ شـباهنگ از دل مـن شـیون آموخـت    
 دلتنگــی و ظلمــت بــه چــاه بیــژن آموخــت
 تا روشنایی از تـو، صـبح روشـن آموخـت    
 چندان که از تو، تازگی را گلشن آموخت
خورشید هم خونین دلی را از من آموخت 

)439: 1398منزوي، (                 

شاعر است. شاعر بـه یـاري عناصـر طبیعـی، سرگشـتگی،      » من«کانون مرکزي تصویر 
دلتنگی، ظلمت درون، ویرانگی و حسرت و خونین دلـی خـود و زیبـایی یـار را بـه تصـویر       

تصـاویر زبـانی هسـتند امـا در     » صبح روشن«و » ابر بهار«، »باد بهاري«است. ترکیبات   کشیده
اند. همچنـین اسـت    ینی زبان در قالب تشبیه مضمر تبدیل به تصاویر خیالی گشتهنش محور هم

ویژگی و صفت اصلی شب است اما آمـوختن  » تاریکی«واژگان گلخن، گلشن و خورشید. 
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تـر   این سیاهی از روز شاعر، تصویري خیالی است. صفت تاریکی، احساس شاعر را برجسـته 
 کرده است.  

 شـت مـن بـود   دریا نبـودم امـا توفـان سر   
  

 گرداب خویش گشتن در سرنوشت من بود 
)396(همان:   

شاعر در جایگـاه تکیـۀ جملـه؛    » من«مایۀ اثر وصف حال شاعر است. قرارگرفتن  درون
 یعنی قافیه نشان از تأکید بر فردیت شاعر دارد.   

 . اندوه و تأثیر آن بر تصاویر شعري شاعر2-2
هـاي مختلـف انـدوه رمانتیـک      اسـت. گونـه   اندوه از عواطف پربسامد شعر رمانتیـک 

اندوه فلسـفی انـدوه مـرگ و زوال و    «عبارتند از: اندوه فلسفی، فردي و اجتماعی و سیاسی. 
هاي شخصی اسـت و انـدوه اجتمـاعی و سیاسـی      تالشی است. اندوه فردي ناشی از شکست

شـاعر را   غم دیگران است. جهل اجتماعی و فقر و بیچارگی مردم و ستمگري و خفقان، دل
(رك: » هاي اجتماعی است خلد، سخن از شکست شکست ایده آل هاي جمعی و آرمان می

 ). 141-142: 1395فتوحی، 
صـورت انـدوه    هاي ثابت شعر منـزوي اسـت و بـه    اندوه، حسرت و ناامیدي از ویژگی

دسـتور زبـان صـفت، قیـد،      فلسفی، شخصی و اجتماعی در اشعار وي نمـود دارد. در حـوزة  
دهنـد و در مقولـۀ بالغـت     خوبی احساس و اندوه شـاعر را نمـایش مـی    له، فعل بهجمالت ص

ترین عناصـر در متصـور کـردن غـم و انـدوه هسـتند. در        تشبیه، استعاره، نماد و کنایه از مهم
هـاي دسـتوري،    اشعار منزوي به دلیل غلبۀ عنصر خیال و دخل و تصـرّف شـاعر در تکنیـک   

 رنگی دارند. ن غم شاعر نقش کمتصاویر زبانی در به تصویر کشید

 . اندوه فلسفی1 -2-2     
سبک زندگی منزوي، ذهن بدبین و ناامید وي باعث شـده کـه نگـرش وي بـه فلسـفۀ      
آفرینش سیاه و ناامیدانه باشد. اگر بخواهیم دورنمایی کلّی از ذهن بدبین منزوي ارائه دهیم، 

سرنوشتش سختی است و دلیـل گریـۀ   باید بگوییم از نظر وي انسان تبعیدي خاکی است که 
 هنگام تولّدش نیز عزا گرفتن بر خود است: 
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 آن دم که پا بـه عرصـه نهـادم گریسـتم    
  

 یعنی هم از نخست گـرفتم عـزاي خـود   
)377(همان:   

گریستن هنگام تولّد تصویري واقعی است، ولی حسن تعلیلی که شاعر براي گریسـتن  
 ر، خیالی بودن تصویر است.بیان کرده بیانگر عقیده و ناامیدي شاع

 از نظر وي نه تنها دنیا و خوشی در آن سراب و فریبی قدیمی است:  
 همان فریب قدیمی، سـراب خـوش باشـی   

  
 همان مسکّن دیرینه، سکر خوش نوشی 

) 375(همان:   

شاعر باور تلخ خیام گونۀ خود را از فلسفۀ آفـرینش دنیـا در صـفت قـدیمی بـودن بـه       
نشـانگر ناامیـدي مطلـق شـاعر از بـه دسـت آوردن       » دیرنگـی «اسـت.   خوبی آشـکار سـاخته  

هـا از آغـاز جهـان تـا پایـان دنیـا ادامـه دارد. وي         ها و آرزوهاست و سراب بودن آن خواسته
نخواهی جویبار زندگی جاري اسـت و از ابتـداي خلقـت جنگـی نـابرابر       معتقد است خواهی

اي محـدود فراتـر    چه تالش کنـد از حـوزه  بین انسان و سرنوشت برقرار بوده است؛ انسان هر
اي کـه سرنوشـت    رود و مانند اسب شـطرنجی هرچقـدر هـم تیزتـک باشـد از محـدوده       نمی

 برایش تعیین کرده دورتر نخواهد رفت: 
 هر چه تیزتک باشی، از عریضۀ نطعـت 

  
 دورتر نخواهی رفت، مثل اسب شـطرنگی 

)405(همان:   

 . اندوه شخصی2-2-2
عوامــل درونــی در شــکل دادن عواطــف ســهم بیشــتري دارنــد.  در مکتــب رمانتیــک 

ــاعر      ــن ش ــات را در ذه ــف و احساس ــدگی، عواط ــد زن ــوب و ب ــدادهاي خ ــوادث و روی ح
و سـفید یـا رنگـی      انگیزد و دنیا را به شکل عواطف خود سیاه مطلق، سفید مطلق، سیاه برمی

نـدوه از دسـت دادن   کند. جدایی از همسر و دوري از تنها دختـرش، ا  بیند و توصیف می می
هـایش، حسـرت بـر خـاطرات گذشـته، از دسـت        برادر و دوستان، نادیده گرفته شدن ارزش

بازگشت و تنهایی از عوامل انـدوه و ناامیـدي    هاي بی دادن جوانی و سیر شدن از عمر، رفتن
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تابـد و   اي آرامـش را برنمـی   در اشعار منزوي است. ذهنی که عمري پایمال غم بـوده لحظـه  
 مترصد است که آسایش از وي سلب گرد. همیشه 

 او امیـــد بـــود امـــا، بـــیم نیـــز بـــا او بـــود                
 

 
 مثل نور با ظلمت مـاه شـب سـوار آمـد    

)340(همان:   

مرکوب تشبیه شـده و     راکب و شب به  طور ضمنی به ماه به» ماه شب سوار«در ترکیب 
ی زبان امید، نـور، مـاه و بـیم، شـب،     نشین صفت، نقشی مجازي ایفا کرده است. در محور هم

انـد. مـرگ بـاور و     ظلمت با یکدیگر در ارتباط بوده و سبب ایجاد صنعت لـف و نشـر شـده   
هاي منزوي نمود دارد و شاعري را که سرشار از عشق است  ناامیدي مطلق در بعضی از غزل

 کند:   برکت و مراتع نفرت تبدیل می به زمین سوخته، ناامید، بی
ــوخ ــین سـ ــی  تهزمـ ــد و بـ ــت          ام، ناامیـ  برکـ

 
 

چریـد از مـن    که جز مراتـع نفـرت نمـی     
)390(همان:  

ویژگـی  » ناامیـد «و صـفت  » زمـین «مخصـوص  » برکـت  بی«و » سوخته«صفات مسندي 
انسان است. شاعر با نسبت دادن صفات زمین بـه خـود در زمـین حـل شـده و تبـدیل بـه آن        

 گشته است.  
هـاي خـوب     حسرت بر خاطرات خوش، شرایط و موقعیـت نوع دیگر اندوه رمانتیک، 

نام دارد. اشتیاق شاعر براي بازگشت به روزهاي خوش گذشته » نوستالژي«گذشته است که 
و کودکی یا شرایط اجتماعی مطلوب گذشـته در کنـار نـاممکن بـودن آن بخشـی از انـدوه       

 شود:   هاي منزوي را شامل می شخصی غزل
ــو  ــوي ت ــانی کــه از ب ــت در خیاب  سرشــار اس

 مـــن خموشـــم، لیـــک بـــاد ظهـــر تابســـتان
 اي اینجاست کـز مـا در همـه سـویش     کوچه

ــن     ــم م ــه چش ــا ب ــر دري اینج ــارچوب ه  چ
 بیـنم  کوچه خود در خواب قیلوله است و می

 -هم من،  هم تو،   هـم سـایه  –دانیم   گرچه  می
 

 

روم وز یاد تو، ذهنم گران بار اسـت  می   
ــت    ــار اس ــرم گفت ــاقی، گ ــان اق ــا درخت  ب
 صورت فریادي از یـادي، پدیـدار اسـت   

وار اسـت  قاب تصویري از آن روي پري  
اي در انحناي کوچه، بیـدار اسـت...   سایه  

 چون تو اینجا نیستی خورشید بیمار است
) 123(همان:   
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عبور از خیابانی در ظهر تابسـتان، خـاطرة  یـک ظهـر تابسـتان را بـراي شـاعر تـداعی         
تنهـا تصـویر حقیقـی ایـن غـزل اسـت.       » ر فکر فـرورفتن قدم زدن در کوچه و د«است.   کرده

وگو بودن باد ظهر تابستان با درختـان اقـاقی، در خـواب قیلولـه      اسنادهاي مجازي گرم گفت
اي دیگـر و بیمـاري خورشـید بـه      انتظاري سایه براي آمدن سایه بودن کوچه، بیداري و چشم

 دلیل نبودن یار، تصاویري برخاسته از خیال شاعر است. 
بـار بـودن    سرت شاعر بر روزگـاري کـه در طـراوت و شـادابی و سـرزنده و سـبک      ح

 زدنی بوده از دیگر موضوعات نوستالژي غزل منزوي است:  مثال

 شـدم، کنـون   منی که در شـکفتگی، نشـانه مـی   
 هاي خوش اي از آن گذشته براي صید لحظه

 
 

ــد زمانــه در شکســتگی مــرا مثــال مــی  زن  
زنـد  ال    مـی مدام   دل   ره   قوافل   خی  

) 153(همان:   

کنایه از غـارت  » ره زدن«کنایه از شادابی و افسردگی شاعر و » شکفتگی و شکستگی«
کثـرت خیـاالت خـود را بـه تصـویر      » ها قافله«به » خیال«کردن است. همچنین شاعر با تشبیه 

است. دیگر تصاویر این سـروده نیـز مجـازي بـوده و توصـیف حقیقـی در ایـن غـزل          کشیده
 ود ندارد. وج

 . اندوه اجتماعی2-2-3
منزوي عالوه بر توجه به عواطف شخصی و زندگی خصوصی به زنـدگی مـردم، منـافع    

دهـد. اسـتبداد، ظلـم،     هـاي اجتمـاعی اهمیـت مـی     اجتماعی و طرح مشکالت جمعـی، دغدغـه  
وضـاع  نابرابري، فقر، آزادي، دعوت به مبارزه و تشویق مردم به همکاري، اعالم نارضـایتی از ا 

سیاسی و اجتماعی جامعه، ستم و خفقان و یأس و ناامیدي از اصالح اوضاع بد اجتماع به دلیـل  
هـاي   شـود. عواطـف غـزل    دیکتاتوري از مضامینی هستند که در اجتماعیات منـزوي دیـده مـی   

 دهد.   اجتماعی و سیاسی او را امید و ناامیدي، پیروزي و شکست تشکیل می
 آلـود  هـاي بغـض   کوچه، کرده هاي دم خانه

 نازا خاكو  خفته باد، سرد آتشو  چرك آب
ــاقش   ــمان و آفـ ــارانی، کآسـ ــاد روزگـ  یـ

 

ــه   ــتر در زمین ــهر خاکس ــرح ش اي از دود ط  
 آفتــاب بــی چهــره، آســمان، غبــار انــدود...
 همـــت پـــر مـــا را عرصـــۀ حقیـــري بـــود
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 گندیـدیم  بوگرفتـه  مرداب، این در سکون
 

مثل  ماهی  تنبل،  تا   جـدا شـدیم   از رو  د  
) 42(همان:     

اي که بین مردم افتـاده را بـه    منزوي با تشبیه مردم به ماهی تنبل جدا شده از رود تفرقه
جـز مـاهی تنبـل در معنـاي      خورد. صفات مسـندي بـه   تصویر کشیده و بر گذشته حسرت می

ر ها نهفته است؛ یعنـی شـاع   اند بلکه معانی نمادین و استعاري در آن حقیقی خود به کار نرفته
 ظاهر حقیقی قصد و هدف دیگري داشته است.  از توصیفات به

لوله به بعضی از اجتماعیات منزوي مربوط به مبارزي است که تیرباران شده و چهار گ
 اش اصابت کرده است: سینه
ــر ــینه ب ــار س ــاق در اللــه چ ــن آف  مــن ذه

  
تـــو خیـــال ســـبز پرنـــدة زنـــد  مـــی پـــر  

  )139(همان: 

 صویرگريهاي ت . توصیف و شیوه2-3
دهـد کـه شـاعران از گذشـته تـا بـه        هاي به جا مانده از سخنوران نشان می توصیف    

انـد. در   امروز در اشعار خود از عناصر طبیعت و مظاهر آن براي اهداف متفـاوتی بهـره بـرده   
هـاي متفـاوت    هـاي شـاعران از طبیعـت، طبیعـت بـه گونـه       ادبیات معاصر با توجه به برداشت

بنــدي  گرایــی در شــعر معاصــر را در چهــار دســته طبقــه  . زرقــانی طبیعــتشــود متصــور مــی
. سـمبلیک  3. شخصیت بخشی به عناصـر طبیعـت   2. توصیف شاعرانۀ طبیعت 1«است:  کرده

(زرقـانی،  » شاعر بـا طبیعـت  –. از بین رفتن فاصلۀ میان انسان4کردن طبیعت و عناصر طبیعی 
مایۀ تصویر رمانتیک توصیف احسـاس و عقیـدة   ). با توجه به این نکته که درون 575: 1383

کند بلکه احساس و اندیشۀ خـود را در   شاعر است، هنرمند رمانتیک طبیعت را توصیف نمی
شـود امـا    کند، توصیف از نوع اول در شعر رمانتیک به نـدرت مشـاهده مـی    طبیعت تعبیر می

و توصـیف   هاي ایـن مکتـب اسـت. عشـق، عاشـق، معشـوق       انواع دیگر توصیف از شاخصه
دهد کـه در ایـن میـان طبیعـت از      روابط بین این سه، ارکان اصلی شعر منزوي را تشکیل می

همراهان همیشگی شاعر است، کالم او را تصویرگر ساخته و گیرایی سـخنش را دو چنـدان   
 است.   کرده
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در اشعار منزوي توصیف طبیعت چه به یاري عناصر خیال و چـه بـا عوامـل دسـتوري     
 و محدود است. بسیار اندك 

 گرچه گاهی، چشم با افالك دارم من–درختم 
بگــو، در ســایه ســارم، دوســت یــا دشــمن  

ـیري    خوشا برجویباران خم شدن بیاسایند ـوش س ـه خ  هایم ک
  

 

 همیشه ریشه اما، در نهاد خـاك دارم مـن  
 نگویی تا که از ایثار خود، امسـاك دارم مـن  

ــه در ــاي آیین ــاري ه ــن ادراك  دارم ج م  
)211(همان:   

ــندگی و      ــاس، بخش ــت احس ــرا درخ ــتند؛ زی ــازي هس ــیفات مج ــروده توص ــن س در ای
بیـان  » درخـت «است. در حقیقت شاعر باور خود را نسبت بـه   منشی خود را شرح داده بزرگ
 است.    کرده

 شخصیت بخشی به عناصر طبیعت. 2-3-1
تصـاویر  یکی از مواردي که تصاویر زبانی متشکّل از قید، صفت و فعـل را تبـدیل بـه    

زمینـه را بـراي انتقـال    » تشـخیص «کند جان بخشی به اشیاء و طبیعت است. آرایۀ  مجازي می
 کند: عاطفۀ غم و شادي و عقیدة شاعر فراهم می

 کنـد  ، صحبت مـی خاكبا  ریشۀ  سرو جوان
 گویـد کـه آه   مـی  بیـد با زبان خشک برگش 

 پوزخنـد گوید نـارون بـا    -این خیانت نیست
 اي ســاقهد بــه گــرد پیچــ هــم دردانــه مــی بــاد

 کشـد  چون خود مـی  اي خشکیده ساقهتن به نزد 
ــا  ــان م ــه   -... باغب ــار قافل ــریک دزد و ی  -ش

 گوید بـه خـود   ، گوشی است میها ساقههر گره در 
 

 

کنـد  از عذاب تشنگی بـا وي شـکایت مـی     
 ابـر  هــم دارد بـه بــاغ مــا، خیانـت مــی   کنــد
ــد ــر خــدمت مــی  کن ــه اجــاق پی ــر دارد ب  اب
 ساقه زان همبستگی احساس جـرأت مـی   کنـد 
 تا بگوید که : تبر این جا حکومت می کند!

کنـد  ایستاده است و بر این غارت، نظارت مـی   
کنـد  و سپس لرزان به جاي خویش رجعت مـی   
)115(همان:   

بخشی به طبیعت و اشیاء، مظاهر طبیعـت در محـور جانشـینی      در توصیف به شکل جان
» مـن ««کشـند.   هاي وي را به تصویر مـی  و اندیشهشوند و احساسات  زبان جایگزین شاعر می

چرخد و حالت روحی خود را به شیء  شود، پیرامون آن می شاعر با شیء همراه و همدل می
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در این اثر مسائلی همچون: ظلم، بیداد، فقر، بـدبختی،   ).71: 1395(فتوحی، » دهد تسرّي می
کند و ترسـی کـه بـه دلیـل خفقـان       ها اشاره تواند به طور مستقیم به آن خیانت که شاعر نمی

هــاي طبیعــت، بــه صــورت  موجــود در جامعــه ذهــن شــاعر را درگیــر کــرده از زبــان پدیــده
پیـر،    است. ترکیبات وصفی سـرو جـوان، خشـک بـرگ، اجـاق        اسنادهاي مجازي بیان شده

و » سـاقه «خشک، برکۀ خالی و قید لرزان، دردانـه بـراي     سوزنده، جوي    سوخته، آتش  رفیق 
هیچ یک در معناي واقعی خود به کار نرفته، تصاویر همگی بر اسـاس خیـال و اندیشـۀ    » باد«

اند. عوامل تصویرساز از حوزة دستور انتخاب شده اما بـه دلیـل شخصـیت     شاعر شکل گرفته
 اند: بخشی به طبیعت تبدیل به تصاویر مجازي گشته

 عشق، رازي است که خورشید به بارانش گفـت 
 از خود از پرده برون شد، که هزارروزي این ر

 فاش شد نکتۀ پوشیده همان روز کـه گـل         
 کاروان گم شد و از آتـش خـاموش شـده          
ــتن        ــانی گفـ ــوش نهـ ــفتن و از جـ  راز آشـ
 آه از آن قصه که غربـت بـه نیسـتان دم زد         

 چــه آن ایــام، صــیرورت نکتــه جــز نیســت
 

 

گفـت نیز رمزي که شـقایق بـه گلسـتانش      
ـتانش گفـت     در چمن با گل صد رنگ بـه دس
 با خوش آمد، به سحر خوانی مرغانش گفـت... 
 باد بس قصه کـه بـا خـار مغـیالنش گفـت     
.داستانی است که دریاچه به توفـانش گفـت..    
 واي ازآن قصه که غم،در نی چوپانش گفـت... 
 قصر   نوساخته،   با   کلبـۀ ویـرانش گفـت   

)324: 1398(منزوي،   

خورشید و باران، شـقایق و گلسـتان، هـزار و    «هاي زبانی  جانشینی زبان نشانهدر محور 
جانشین شاعر و یار گشته و از راز و رمز عشق صـحبت  » گل، گل و مرغان، دریاچه و توفان

» بـاد «کنند. گم شدن کاروان و آتش خاموش شده، نشان از رفتن یار دارد؛ نشـانۀ زبـانی    می
کنـد.   شین شاعر گشته و از غم رفتن یار با خار مغیالن درد دل میدر قالب استعارة مکنیه جان

» کلبـۀ ویـران  «و » قصـر نوسـاخته  «جمالت صله نیز در ایجاد تصاویر حقیقـی نقشـی ندارنـد.    
هـا انجـام شـده، سـبب مجـازي       گویی کـه بـین آن   و ترکیبات وصفی حقیقی هستند اما گفت

ن و آتـش خـاموش شـده تنهـا تصـاویر      است. گم شدن کاروا گشتن این تصاویر واقعی شده
 واقعی این اثر هستند.
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 . سمبلیک کردن تصاویر2-3-2
واژه یا تصویر عینی و ملموس، زمانی که بـر معنـایی مـاوراي معنـاي ظـاهري داللـت       

هاي اجتمـاعی خـود    تواند نماد واقع شود. شعر منزوي اغلب محملی است تا اندیشه کند، می
» نمـاد «ها اشاره کنـد، در قالـب    تواند به طور صریح به آن نمیرا مطرح کند و مسائلی را که 

کند. در اشعار نمادین منزوي، اغلب عاطفۀ اجتماعی غالب است و درد مـردم درد   مطرح می
عنصر غالبی است » عشق«در اشعار غیر اجتماعی منزوي نیز کاربرد دارد. » نماد«شاعر است. 

وابسـته بـه آن اسـت.گاهی زاویـۀ دیـد خـاص        که تمام اشارات و تلمیحات منزوي به نوعی
هاي  هاي کهن، روایت منزوي سبب ایجاد بیان نمادین شده و زمانی با تلفیق اساطیر و داستان

هــاي طبیعــی،  اســت. بــه بیــان دیگــر، نشــانه هــاي جدیــد آفریــده تــاریخی و دینــی، اســطوره
مطـرح  » نمـاد «ل اي، عاشـقانه (غنـایی) و تـاریخی در اشـعار منـزوي گـاهی بـه شـک         اسطوره

 شوند: می

ــاره ــان   ســیه آن از بعــد گــذرد مــی دوب  توف
          

 
ــیم ــاك نسـ ــوازش پـ ــر نـ ــیانۀ بـ ــن آشـ مـ  

)8(همان:    

حرکت شدید باد است کـه بـه صـورت امـواج هـوایی سـریع بـه حرکـت در         » توفان«
نیز بر سرعت چـرخش توفـان   » سیاهی«شود. صفت  آید و در مسیر خود باعث ویرانی می می
در ارتبـاط بـا ذهنیـت    » سـیه توفـان  «زان تلفات و ویرانگري آن داللت دارد. نشانۀ زبانی و می

 است: سامان جامعه به کار رفته براي نمایش اوضاع نابه» نماد«شاعر به صورت 
ــا ــه پاییزهـ ــل دور بـ ــیده تسلسـ ــد رسـ  انـ

  
هــاي   ســبز  شــکوفا  ســخن مگــو از   بــاغ  

)209(همان:   

نیـز  » هاي سبز شـکوفا  باغ«تان و گرفتگی آسمان است و فصل خزان درخ» پاییز«فصل 
هـاي   بر زندگی دوباره اشاره دارد. منزوي براي بیان مفاهیم سیاسی مورد نظر خـود از نشـانه  

اسـت. یکـی از کارکردهـاي     استفاده کـرده » نماد«در قالب » هاي سبز شکوفا باغ«و » پاییزها«
نماد زندگی » شکوفا«و » سبز«. دو صفت در غزل منزوي ایجاد معنایی نمادین است» صفت«

 و سرزنده بودن است.  
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 . وحدت بین انسان و طبیعت و شیء2-3-3
و شـیء در  » مـن «رسـند؛   ذات شاعر با موضوع به وحدت تمام مـی «در حالت وحدت 

ــی  ــم ذوب م ــی    ه ــیء در م ــأت ش ــه هی ــاعر ب ــوند و ذات ش ــد ش ــوحی، » آی ). 74: 1395(فت
شدن شاعر با طبیعت و اشیاء هیچ گاه بر معناي واقعـی   یکی هاي دستوري در حالت تکنیک

کنند. در اشعار منزوي استحالۀ شاعر در طبیعـت و شـیء در قالـب تشـبیه و      خود داللت نمی
 است:   استعاره صورت گرفته

 خبـر اسـت           از راز فصل بی درخت خشک من
  

 خـزان هـم از   گــل پژمـرده  ام بهـارتر اســت 
)404: 1398(منزوي،   

یکـی شـده و امکـان تفکیـک بــین او و     » گـل پژمـرده  «و » درخـت خشـک  «ر بـا  شـاع 
کـه مخصـوص   » پژمـرده «و » خشـک «وجـود نـدارد. در حقیقـت صـفات     » گل«و » درخت«
است نه انسان، ابزار شناخت احساس و عاطفۀ شاعر است و شاعر احسـاس  » گل«و » درخت«

 است.  ها تعبیر کرده ها و صفات آن خود را در این پدیده
ــاز  ــم بــ  توفــــانی اســــت       دریــــاي دلــ
ــاغم ــه عجـــب         بـ ــر شـــده نـ ــر و زبـ  ار زیـ

ــادم ــحري         گردبــــ ــیم ســــ ــه نســــ  ، نــــ
ــدمم  ــی همــ ــاي بــ ــد          نــ ــه ابــ ــا بــ  و تــ

   فلقـــــم بـــــی فلـــــک و قطـــــب شـــــب
      

 

 آســــــمان کســــــلم بــــــارانی اســــــت
 تحفـــۀ فصـــل خـــزان، ویرانـــی اســـت    
ــت    ــانی اس ــار افش ــه، غب ــل ن ــن، گ ــار م  ک

دانی اســـــتام زنـــــ نالـــــه در حنجـــــره  
ــانی اســــت ــه افقــــم، ظلمــ  مــــن همیشــ

)210(همان:   

در این غزل میزان همدلی و وحدت شاعر با طبیعت بـه اوج رسـیده اسـت. منـزوي از     
بـه صـورت تشـبیه    » دریا، آسمان، باغ، گردباد، ناي، شب قطـب، فلـک  «هاي تصویري  نشانه

هـا بـه خـود،     دیـده ها و نسبت دادن صـفات مخصـوص ایـن پ    و با یکی شدن با آن  بهره برده
 است. اش را توصیف کرده ظلمت درون آشفته و توفانی

 ها در تصویر واري و ابهام پدیده . سایه2-4
گونه بودن و عدم شفافیت اسـت. یکـی از    واري به معنی مه آلود، محو و شبح سایه     
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در مقولـۀ  واري و ابهـام اسـت کـه     هاي زبانی سایه هاي زبان و زیبایی مربوط به نشانه ویژگی
واري و شـبح   دستور زبان بیشتر اسم و صفت در ایجاد این گونه تصـاویر نقـش دارنـد. سـایه    

گونه بودن تصاویر از دیگر رویکردهاي مکتب رمانتیـک اسـت. تصـویر رمانتیـک حاصـل      
نگاه مستقیم شاعر نیست بلکه تصویر ذهنیات و خیاالت وي است. از آن جا که تصور خیال  

شـوند.   اي از ابهام و مه آلـود متصـور مـی    پذیرد تصاویر در هاله ورت نمیشفّاف و روشن ص
هـا را در سـایه یـا     وار است، گویی شاعر اشیاء و پدیده تصویر رمانتیک، تار و گنگ و سایه«

 ).  130: 1395(فتوحی، » در شب تار دیده، همه چیز دور و مبهم می نماید
گیرند و مربوط بـه جمـال    محبوب شکل می در اشعار منزوي کلماتی که پیرامون       

 وار در خدمت توصیف معشوق است:  و کمال معشوق است، واژگان مبهم و سایه

 تالقـــــی بشـــــکوه مـــــه و معمـــــایی         
 بـرد چشـمت     مرا به گردش صد قصـه مـی  

ــه   ــبزي، از جلگ ــیم س ــدیري        نس ــاي تخ  ه
ــیدي             ــف خورش ــون نظی ــاري، خ ــروغ ب  ف

 مثـل خـواب  پروانـه    گـل،  خنـدة  مثـل  تو
 

 

تـــــراکم همـــــه رازهـــــاي دنیـــــایی...    
هـایی؟...  هـاي داسـتان   تو کیسـتی؟ ز پـري    

هـــاي رؤیــــایی  گـــل ســـپیدي بـــر آب     
ــحرایی    ــزرگ صـ ــکوهمندي، روح بـ شـ  

ــو ــل ت ــاگفتنی چــه آن مث ــایی اســت، ن زیب  
)11: 1398(منزوي،   

هاي  هاي تخدیر، آب تالقی مه و معما، تراکم رازهاي دنیا، پري، روح صحرا، نسیم سبز، جلگه
ـیک در آن   رؤیا تصاویر سایه شـود و   هـا دیـده نمـی    وار هستند که صراحت و قطعیت تصـاویر کالس

ـپیدي     توان از آن نمی ها تابلویی ترسیم کرد. سبزي نسیم و بزرگی روح صحرا تصـاویر مجـازي و س
الیـه   دن مضـاف حقیقی است اما با اضافه ش» نظیف  خون«گل تصویري حقیقی است. ترکیب وصفی 

آلود، محو، رؤیایی، غریب و مبهم   است. در فضاي سیاه، مه تبدیل به تصویري خیالی شده» خورشید«
 شوند. رود و تصاویر، خیال انگیزتر متصور می شفّافیت و روشنی از میان می

 کوبی؟ من پر از دیوم،کدامین شیشه را بر سنگ می
 يدیو غم، دیو غریبی، دیو حسرت، دیو نومیـد 

 
 

ـوبی   هاي قشنگ قصه اي زنی که چون پري ـا، خ ه  
ـلوبی  هاي من! می بینمت بر چار میخی طرفه مص  

) 321(همان:   
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اســت کــه در قالــب اضــافۀ تشــبیهی نمایــان شــده و ابهــام و    موجــودي متــوهم » دیــو«
بـه کـار   » دیـو «نیز که در تقابل تصویر » پري«است. نشانۀ زبانی  واري را دو چندان کرده سایه

هـا و خیـاالت    در ذهن هـرکس برگرفتـه از شـنیده   » پري«وار و مبهم است. تصویر  رفته سایه
 وي است که ممکن است با تصویر برخاسته از ذهن دیگري متفاوت باشد.

بخشی از اجتماعیات در غزل منزوي به توصیف احساسات شـاعر دربـارة شـهیدان یـا     
هـاي زبـانی را در    وارد شـاعر نشـانه  ها اختصاص یافته است. در ایـن مـ   چگونگی شهادت آن

 کند:   برد و مقصود خود را بیان می ایجاد فضایی خاکستري، غبارآلود و محو به کار می

 گفـت        از بـوي سـوختن مـی    مـه میـان   شـبح 
ــوده   ــب آلـــ ــارنجی تـــ ــزار واژة نـــ          هـــ

ــال   ــر و ب ــه پ ــوتري ک ــوانی کب ــت       ارغ  داش
 مـاه...   بـه  رسید می راه از هم به خون و غبار

 

 

 و حدس و حادثه در چشم او سخن مـی  گفـت 
 از آتــش نــو و خاکســتر کهــن مــی  گفــت
 ز قتل عام گل سرخ، در چمـن مـی   گفـت 
ــیم  ــار،  نس ــا  چشـم  اشــک  ب ــاغ  ســوخته  ب  بـه   ب

)406(همان:   

وار از جمله شـبح، مـه، خاکسـتر، غبـار و      ها و ترکیبات سایه گیري از واژه شاعر با بهره
اسـت.   دان جنگـی را در فضـایی کـامالً غبـار آلـود و شـلوغ متصـور سـاخته        بـاغ سـوخته میـ   

شبح میان مه، آتش نو، خاکستر کهن، پرو بال ارغـوانی کبـوتر، گـل سـرخ، بـاغ      «هاي  نشانه
کننـد   به تنهایی حقیقی هستند اما در ساختار شعر همگی معانی مجازي را مطرح مـی » سوخته

مـوج،  «اسـت.  » گور و کفن با دهـان نیمـه بـازش    ازه بیجن«و تنها تصویر حقیقی این سروده 
وار پرکـاربرد در شـعر منـزوي و     هاي زبانی سایه از نشانه» سیل، توفان، گردباد، غبار و رگبار

 متناسب با درونیات وي است.
هاي مختلف اسمی و صفتی، قیـدهاي زمـان و    وار در حوزه عالوه بر عمومیت واژگان سایه

هــا ماننــد شــب، پــاییز و زمســتان و  وار هســتند. برخــی زمــان رمانتیــک ســایهمکــان نیــز در اشــعار 
هـاي خـاص تصـویري و احساسـی دارنـد و در       هاي دور دست، قدیمی و متروك ویژگـی  مکان

شاعر رمانتیک در دنیاي نابـاوري و یـأس بـه    «کنند.  واري تصاویر نقش مهمی ایفا می کیفیت سایه
دهـد. بـراي    برد و ابعاد گنگ را نمـایش مـی   ها پناه می دنیاي سایهخیال و به فاصلۀ میان واقعیت و 
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هاي دور و دوران کودکی و آغاز حیات پناه مـی بـرد. بـراي ایجـاد      ایجاد فاصلۀ زمانی به گذشته
گریـزد   هاي دوردست مـی  ها و کوهستان فاصلۀ مکانی به طبیعت وحشی و دست نخورده و دشت

هـاي ایرانـی    رمانتیـک «). 131-132: 1395(فتوحی، » برد  یهاي کهنه و متروك پناه م نو به مکا
 ).133(همان: » پسندند را بیشتر می» پاییز و زمستان«ها  و از فصل» شب«ها  از زمان

در اشعار منزوي همان قدر که شب و تاریکی و خزان و زمستان بـه کـار رفتـه، روز و    
شـود،   عث شناخت ضـد دیگـر مـی   هر ضدي با روشنایی و بهار نیز وجود دارد. از آن جا که

منزوي اغلب با در تقابـل نهـادن وضـعیت و حـاالت متضـاد، درونیـات خـود را بـه تصـویر          
هاي روشن مانند: روز، روشنایی و بهار غالباً در توصیف یـار   است. عالوه بر آن، واژه کشیده

ی، مجـازي و  وار در اشعار منـزوي در معـانی حقیقـ    کاربرد دارد. قیدهاي زمان و مکان سایه
 است:   نمادین به کار رفته

 را  کنار  صبح  نوشتم  به  پاي  خـود   شب
  

ــه   ــر زدم از پرس ــاب س ــا آفت ــود  ب ــاي خ ه  
)377: 1398(منزوي،   

هاي فکري اسـت. در ایـن    شب و تاریکی، زمان مناسبی براي جوالن دادن به درگیري
عر بیـداري خـویش تـا طلـوع     در معناي واقعی خود به کار رفته و شا» شب«سروده قید زمان 

 است. آفتاب را توصیف کرده
اي از زنـدگی انسـان اسـت. گـذرگاه پـاییز، یـادآور        هاي سال نمـاد دوره  هر کدام از فصل

 )؛232(همـان:  » ام، بهـار چـه دارد بـراي مـن؟     پاییزي«رهگذر عمر، از جوانی به میان سالی است: 
گاهی ذهن شاعر براي فـرار از  است.  ه کار رفتهمعنی میانسالی ببه » نماد«نشانۀ پاییز در قالب 

اش  کشـد و بـا یـادآوري آرزوهـاي کودکانـه      هاي دور پر مـی  دنیاي واقعی امروز به گذشته
 خورد:   برآن دوران حسرت می

        افسوس از آن طفل ساده که برگ برگ کتابش
 ببنـدد             سـلیمان  مثـل  را دیوهـا  تـا  کـه  طفلی

 
 

ـاوري بـود   زیبا و رنگین و  روشن، تصویر خـوش ب  
ـتري بـود      زیباترین آرزویش یـک قصـه انگش

)402(همان:   

اش کـه بـه بنـد کشـیدن دیوهـا و بــه       شـاعر بـه یکـی از زیبـاترین آرزوهـاي کـودکی      
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بـا جملـۀ صـله توصـیف شـده،      » طفل«است.   آوردن انگشتري سلیمان بود، اشاره کرده  دست
یري حقیقی و روشـن بـودن و تصـویر خـوش     زیبایی و رنگین بودن برگ برگ کتاب تصو

هاي قدیمی، بیابـان، دشـت و    باوري بودن آن مجازي است. باغ ویران، کویر، دوزخ، کوچه
هاي فرسنگی، جاده فرسنگی، دشت، دره، جنگل، مرداب، شـنزار،   صحاري، برج ویران، راه

سـت کـه در   هـاي دور دسـت یـا کهنـه و متـروك ا      بادیه، باغ طلسم و آسمان از جمله مکان
 خورد. اشعار منزوي به چشم می

ــه  ــدان کــ ــهچنــ ــد دار طالیــ ــم شــ  گــ
ــاك    ــاد بــــه خــ  و اســــبی         مــــردافتــ

ــادو         ــت جـــ ــد و از درخـــ ــو آمـــ  دیـــ
 شچـــــراغتاریـــــک شـــــد آســـــمان 

ــید ــرد            خورش ــود ک ــان خ ــد ج ــه قص  ک
 برخاســــت کــــه روان شــــن توفــــان

   

 

 صــــد قافلــــه در غبــــار گــــم شــــد    
ســـوار گـــم شـــد    ســـرور و بـــی   بـــی   

 در بـــــاغ طلســـــم انـــــار گـــــم شـــــد
ــد   ــم شــ ــدار گــ ــه در مــ ــاه کــ  آن مــ
ــد  ــم شــ ــرار گــ ــی قــ ــایۀ بــ ــد ســ  صــ
 در  بادیــــه، چشــــمه ســــار گــــم شــــد

)415(همان:   

اسـت؛ قافلـه، خـاك، غبـار و      ها بادیه، باغ طلسـم و آسـمان را برگزیـده    شاعر از مکان
ر دیگـري  کنند. شاعر با توجه به این کلمـات، تصـاوی   توفان شن روان هم بیابان را تداعی می
» سار، چراغ، خورشید ار، ماه، چشمهان«هاي  است. واژه را پیرامون شهید و دشمن ایجاد کرده

اختصـاص دارد. کـانون   » دشـمن «بـه  » دیو، باد، توفان شـن روان «، کلمات »شهید«مربوط به 
هـاي زبـانی همچـون     مرکزي تصویر غزل برادر یا دوست شهید شاعر است. برخـی از نشـانه  

در معـانی اسـتعاري بـه کـار     » قرار و انـار  قصد جان خود کرده، صد سایۀ بی خورشیدي که«
در حیطۀ مجاز و حقیقـت  » دار، صد قافله، گم شدن ماه از مدار طالیه«اند و بعضی مانند  رفته

 شوند. بیت دوم تصویر محض غزل است. معنا می

 . تداوم تصاویر در محور عمودي غزل2-5
کنـد. از یـک سـو بـا ایجـاد ارتبـاط بـین         فعالیـت مـی   ذهن شاعر در خلق اثر دو گونه

آفریند و از سوي دیگـر   هاي یک بیت، محور افقی را می ها، عبارات و جمله ها، ترکیب واژه
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آورد.  با برقراري ارتباط ساختاري و معنایی ابیات با یکدیگر محور عمودي را به وجـود مـی  
با  در مرکزیت قرار دادن تصویري و محور عمودي، نمایی کلی از بافت متن ادبی است که 

کنــد. یکــی از مهــم تــرین  انتقــال مضــمونی یــک طــرح و ســاختار مشخّصــی را ایجــاد مــی 
توان براي شعر معاصر برشمرد، انسجام ساختار محتوایی اسـت. در غـزل    هایی که می ویژگی

ک معاصر که فردیت و احساس شاعر در اولویت قرار دارد، هر غزل در خدمت توصیف یـ 
تجربۀ عاطفی شاعر است. تصویر اصلی که بر پایۀ احساس و تجربـۀ شـاعر شـکل گرفتـه در     

تجربـه  «کـدکنی   برد. از نظر شفیعی کند و تصاویر دیگر را نیز پیش می طول شعر حرکت می
اي اجزاء به وجود آمده و هر جزء جزء دیگر را دنبال  ساختمان بزرگی است که از مجموعه

رود هـر قسـمت از راه، قسـمت     مل مثـل راهـی کـه بـه پشـت بـام مـی       کشد، با آزادي کا می
اي مخصوص بـه خـود دارد،    دیگري را به دنبال دارد و هر جزء در پیوند عمومی شعر وظیفه

» اســت.  تــا بــه پشــت بــام برســیم و احســاس کنــیم کــه شــاعر بــه تجربــۀ کامــل دســت یافتــه 
ویر با هم تناسـب دارنـد شـاعر    ) در این ساختار منسجم که تصا171: 1388کدکنی،  (شفیعی

دهـد کـه هـم بـا      اي کنار هم قرار مـی  بر اساس شکل ذهنی در طول شعر، تصاویر را به گونه
یکدیگر در ارتباط باشند و هم حرکت محتوا، محسوس باشد. این مؤلفه در اشعار منزوي از 

 بسامد خوبی برخورداراست.
 !رانیابرهـاي بغضـی بـا   خواهیـد؟ اي   هـاي عشـق چـه مـی     از چشـم 

 

 
 برگونــه هــاي دوســت چــه مــی باریــد؟ اي   اشــک هــاي   طــاغی توفــانی! 

 

 تعطیـل  باطـل بـی   هـاي   تـان دیگـر اي فصـل    ام ز خوانـدن  خسته من
 

 
 کــی مـــی  رســـد بـــه صـــفحۀ پایـــانش، اي داســـتان تلـــخ پریشـــانی؟ 

 

 اي ایـن بـار؟   !  بـیش و کمـی رقـم زده   تقـدیر از  شادمانی، اي قلم 
 

 
ــانی؟    ــه پیش ــته اســت ب ــا را نوش ــت، م ــم و محن ــطّ  غ ــا همیشــه خ ــا ت  ی

 

ــر بــار،       ــت ه ــفر بــراي من ــر س ــۀ تــو،    آواراز ه ــوده تحف  آوارب
 

 
 آیا تو خودت دلـت نگرفـت اي     بخـت از  ایـن همـه    تبـاهی    و ویرانـی  

 

ــته ــی  برگش ــر افق ــدام ز ه ــرت، در نومی ــید حس ــدن آن خورش  دمی
 

 

ــ والنی  ــرة طــ ــبان تیــ ــامم، از آن   شــ ــل  ایــ ــوده حاصــ ــام بــ  سرســ
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ــده   اي  ــبهم   آین ــاي  م ــده  روزه ــتارة  تابن ــل  از آن  س  ،  از  وص
 

 

ــانی؟   ــد  چراغـ ــی  کنیـ ــا  نمـ ــانم    را  آیـ ــۀ  جـ ــب  گرفتـ ــاق  شـ  آفـ
)183: 1398(منزوي،   

تعبیـر  » ابرهـاي بغضـی بـارانی   «ابتدا شاعر از اشـکی کـه داخـل چشـم جمـع شـده بـه        
وار تقویـت   ات انـدوه بـار و سـایه   است. این تصویر در ابیـات دیگـر بـا کلمـات و صـف      کرده
است. پراکندگی تصاویر متناسب در سراسـر غـزل بیـانگر حـال درونـی شـاعر و سـبب         شده

 است. تداوم تصاویر گشته
 باور کنـد   بهـاران   را؟             توچگونه   باغ   

  
ها   نچشیده است،   طعـم   بـاران را   که   سال  

)7(همان:   

اسـت و مفـاهیم مـورد     به کـار رفتـه  » وطن«نی زبان به جاي در محور جانشی» تو«ضمیر 
هـا، شاخسـاران،    باغ، باران، شکفته«اند.  به طور  ضمنی مطرح شده» نماد«نظر شاعر در قالب 

هاي کهن، هزاران، جویباران، گل، باغبان، ماران، بارور گشتن، درخت  چمن، نسیم، درخت
و برگرفتـه از طبیعـت در قالـب نمـاد و      واژگان هـم سـنخ  » کوچک، بهاران، سمندان و سبز

 اند.  دیگر صورخیال سبب پیوستگی تصاویر گشته

 . پویایی تصاویر و اجزاي سازندة آن2-6
 حرکت در تصاویر با افعال، صفات و قیـدهایی کـه بـر تحـرّك داللـت دارنـد ایجـاد       

همچنـین پویـایی در بعضـی تصـویرها جـزء اصـلی آنهاسـت و همیشـه همراهشـان           شود. می
هاي تصویري سیل، گردباد، موج، توفان، نسیم، باد. زمـانی ایـن تصـاویر     باشد؛ مثل نشانه می

پویایی و تحرّك تصویر بر حسـب  «توان در ذهن ترسیم کرد که حرکت داشته باشند.  را می
موضوع شعر، متفاوت است؛ مثالً تحرّك و پویایی ویژگی عمدة تصویرهاي شـعر حماسـی   

به تصویر رمانتیک ایستا است و تصویرهاي شعر رمانتیـک جدیـد    است. تصویر سنّتی نسبت
). در اشـعار منـزوي پویـایی    135: 1395(فتـوحی،  » در قیاس با شعر سنّتی بسیار پویاتر اسـت 

تـري برخـوردار اسـت؛ زیـرا      ها از بسامد کـم  تصاویر به صورت متوالی نسبت به دیگر مؤلفه
هاي مکنیه از نوع  دي هستند؛ در ثانی در استعارههاي اسنا اوًال توصیفات بیشتر به شکل جمله
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اي ماننـد: رسـید،    تشخیص تصاویر بیشتر احساسی هستند تا انفعالی؛ ثالثاً فراوانی افعال لحظـه 
دهنـد؛ رابعـاً    اي و کوتـاه نشـان مـی    رفت، ترسید و رها کرد، جریان عمل یا حالت را لحظـه 

ن موارد در ظـاهر حرکـت در تصـویر کنـایی     خورد. در ای وفور تعابیر کنایی نیز به چشم می
 کند.   وجود دارد، اما در حقیقت آن تصویر بر یک مفهوم داللت می

 وقتی تـن از آن کنـدي، دیـوار فـرود آمـد     
 وقفـه و پـی در پـی    آن گـاه بـه دنبـالش بـی    

 تـا پــاك فــرو بلعـد، الي و لجــنم زان پــس        
 توفید عشـق مـن و تـا رفتـی          در طیف تو می

 چرخیـد، سـیمرغ در آفـاقم          تـو مـی   با شوق
 خورشـید  نـه،  سـی   مـاه  سـی  تو، امید و بیم با

      

 

 چون شانه تهـی کـردي، آوار فـرود آمـد    
ــد   ــرود آمـ ــوار فـ ــد، دیـ ــرود آمـ  آوار فـ
 نعمت همه نکبت شد، رگبـار فـرود آمـد   

تنگید، ناچار فرود آمـد  چون عرصه بر او  
زار فـرود آمـد   چاهت که بخورد او نیز بی  

بار  فرا  رفت  و  سی  بار  فرود     آمـد سی    
)397: 1398(منزوي،   

تن از دیوار کندن، فـرود آمـدن دیـوار و مـردار از دار، آوار، رگبـار، توفیـدن عشـق،        
وقفـه و   چرخیدن سیمرغ و سی بار فرا رفتن و فرود آمدن سی ماه و سی خورشید، قیـود بـی  

فرود آمدن در یک لحظه آغـاز شـده و   کنند. اگرچه عمل  پی در پی، بر حرکت داللت می
به پایان رسیده امـا تکـرار آن بـه همـراه افعـال حرکتـی دیگـر و قیـدهاي حالـت، جنـبش و           

کنند. در این سروده بسامد تصاویر مجازي بیشتر از تصاویر حقیقی  حرکاتی سریع را القا می
 است.
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 نتیجه 
ر ایــن مقــال تعریــف دو واژة کلیــدي ایــن پــژوهش اســت. د» رمانتیســم«و » تصــویر«
کدکنی از تصویر یعنی تصاویر مبتنی بر حقیقت و مجاز را مبناي کار خود قـرار داده   شفیعی

هـاي انجـام    ایـم. بررسـی   هـا را توضـیح داده   هاي رمانتیک اثر، آن و در تحلیل و تفسیر مؤلفه
دهد که در غزل منـزوي عوامـل دسـتوري تصویرسـاز اغلـب در بافـت کـالم         شده نشان می

 اند.  نایی مجازي یافته و سهم ناچیزي در ایجاد تصاویر حقیقی به خود اختصاص دادهمع
از عوامل مهم تصویرسـازي در غـزل منـزوي اسـت و در ایجـاد زبـان ادبـی،        » صفت«

تقــال هــاي مکنیــه، فضاســازي و ان تصویرســازي و نمــایش عاطفــه و اندیشــۀ شــاعر، اســتعاره
د. حــذف منــادا و جــایگزینی صــفت از دیگــر یی داراحســاس و اندیشــۀ شــاعر نقــش بســزا

کارکردهاي صفت در غزل منزوي اسـت کـه در بیشـتر مواقـع تصـاویر مجـازي را متصـور        
شود گاهی صفات در معناي حقیقی و مجـازي تعبیـر شـوند.     سازد. چند معنایی باعث می می

در معنـاي  در پویایی و حرکت تصاویر، ایجاد اسـتعارة مکنیـه نقـش دارد؛ یعنـی  هـم      » قید«
نیـز در غـزل منـزوي از عوامـل     » فعـل «اسـت.   حقیقی و هم در معناي مجـازي بـه کـار رفتـه    

حرکـت و پویـایی تصـاویر و احسـاس     » ردیـف «تصویرساز و معنی آفرین است. در جایگاه 
کشد و حامل تفکّر غالب غزل اسـت، وجـه و زمـان فعـل نیـز در بیـان        شاعر را به تصویر می
شـبه نیـز    شاعر بسیار تأثیرگذار است و در معنـاي کنـایی و نقـش وجـه    عاطفۀ امید و ناامیدي 

است. صورخیال و صنایع بدیعی از عوامل تصویرساز مجازي هستند و با توجـه بـه    ظاهر شده
 احساسی بودن توصیفات نقش غالب دارند. 

هـاي مکتـب    در زمینۀ مکتب ادبی بـه ایـن نتیجـه دسـت یـافتیم کـه منـزوي از آمـوزه        
بـه جـز مـوارد انگشـت شـماري کـه       » فردیت«است. مؤلفۀ  در اشعار خود بهره بردهرمانتیسم 

همسر یا برادر و دوست در اولویت قرار دارند در بقیۀ اشعار منزوي وجود دارد. البتّه در این 
گیرد یعنـی  شـاعر حضـور دارد ولـی      موارد نیز توصیف بر اساس احساس شاعر صورت می

بـر بسـیاري از   » انـدوه شخصـی  «ا توجه به سبک زندگی شاعر، شود. ب ظاهر نمی» من«ضمیر 
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است. جـدایی از همسـر و دوري از دختـرش، انـدوه از دسـت        هاي منزوي سایه افکنده غزل
هـایش، حسـرت بـر خـاطرات گذشـته و       دادن برادر و دوسـتان، نادیـده گرفتـه شـدن ارزش    

ــه   ــر اوضــاع ناب ــدوه شخصــی و افســوس ب ــدوه ســامان  تنهــایی از عوامــل ان جامعــه عامــل ان
مایۀ برخی از غزلیات منزوي است. در اشعار منـزوي   است و اندوه فلسفی نیز درون  اجتماعی

تـر از انـدوه در زمـان حـال و آرزو در زمـان آینـده نمـود         حسرت گذشته (نوسـتالژي) کـم  
که موضوع غزل، توصیف محبوب است، عاطفۀ انـدوه وجـود نـدارد.      است. در مواردي یافته
وار  وار و متناسب با موضوع، فضـایی سـایه   هاي سایه ها شاعر با استفاده از واژه عضی غزلدر ب
وار مربـوط بـه توصـیف کمـال و جمـال       هـاي سـایه   و گاهی واژه  است آلود ایجاد کرده و مه

تصـاویر در اشـعار منـزوي از بسـامد خـوبی برخـوردار اسـت.        » پیوستگی«شود.  محبوب می
و یکی شدن بـا عناصـر طبیعـت نیـز کـم و بـیش در بعضـی        » عتسمبلیک کردن طبی«مؤلفۀ 

از بسـامد کمـی برخـوردار اسـت. در اشـعار منـزوي       » پویـایی «شود و مؤلفـۀ   اشعار دیده می
هــا،  توصــیفات اغلــب بــه صــورت جمــالت اســنادي و احساســی هســتند. شــاعر از حســرت 

هـاي   در اسـتعاره گویـد؛   آرزوهاي به دل مانده یا آرزوهایی که چشـم انتظارشـان اسـت مـی    
مکنیه از نوع تشخیص نیز اشیاء یا طبیعت بیشتر از آن که پویـایی را القـا کننـد، احساسـی را     

دهند. یکی از موارد کاربرد عناصر تصویرساز دستوري فعل، قیـد و صـفت ایجـاد     انتقال می
 تحرّك و پویایی تصاویر است.
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