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 چكيده

سرایان پیرو سبک عراقیی و مللدید   ه. ش( از غزل 1329-1290محمد تجربه کار کرمانی متخلص و مشهور به همایون کرمانی )
اسیتعارات نزیز و   کیارگیری تشیبیهات و   ی مضامین عرفانی است. او خصوصاً در بهسعدی و حافظ است. اشعار او دربردارنده

دلنشین، سرآمد شعرای معاصر کرمان است. هدف از نگارش این ملاله نلد فنی و هنری شعر همایون کرمیانی اسیت.بر اسیا     
های مبتکرانه و وسوا  در اییراد عبیارات نیو و تیازه و توبهیه بیه        سازی یافته های این پژوهش، دقت در انتخاب لزات و واژه

-ی عشق و عاطفیه حیاکم بیر هیر غیزل       شعر همایون کرمانی در خدمت درونمایه . موسیلیموسیلی از مختصهات شعر اوست

هایدسیتوری و   ی اصلی غزل همایون کرمانی است.همایون با آنکه تحصیالت دانشگاهی نداشته، لززش  اوست. عشق، درونمایه
ا و همیاهنگی بیین مضیامین و قوالی ،     هی آمیز در کاربرد قافیهعروضی در شعرش ناچیز است. استحکام کالم، انتخاب وسوا 

های این شاعر به اشیعارش  ها و بدیع سراییی شعر پارسی. تصویر پردازیدلیلی است محکم بر استادی و مهارت او در عرصه
 غنا بخشیده است.

 
 ، نلد فنی وهنری سرایی همایون کرمانی، غزل واژه های کليدی:

 
 مقدمه    . 1

( و نظر کردن در دراهم تیا در آن بیه قیول اهی      5)تاج المصادر زوزنی: « زیدنبهین چیزی برگ»نلد در لزت به معنی
لزت سره را از ناسره باز شناسند. یکی از انواع نلدهای موبود در ادبیات فارسی، نلد چهار بانبه اسیت  نلیدی کیه    

خیر کتیاب ادوار   (. در بخیش آ 131: 1359شفیعی کدکنی، «)نمودار شعر فارسی در قرن اخیر»شفیعی کدکنی به عنوان
شعر فارسی مطرح نموده است. وی  شعر را در چهار بهت) محور پشنوانه فرهنگیی، محیور فنیی و هنیری، محیور      
گسترش در بامعه و محور عواطف انسانی( مورد نلد و بررسی قرار می دهد. و برای بررسیی و ارزییابی شیعر ییک     

دار ذات شاعر را مرکز نمودار قرار میی دهید کیه چهیار     شاعر یا یک دوره نموداری را ترسیم کرده است. در این نمو
نلطه در پیرامون آن قاب  مالحظه است: یک نلطه، منتهی الیه حد صعودی هنری و امکانات هنری اوست. ییک نلطیه   
ی دیگر منتهی الیه منطله ی نفوذ اوست در میان قشرها و گروه های مردم روزگارش یا مردم همه ی ادوار و همه ی 

نلطه ی سوم منتهی الیه عمق عاطفی و تعالی انسانی کار اوست. و نلطه چهارم منتهیی الییه خطیی اسیت کیه      مناطق. 
 (.  133-138: 1395پشتوانه ی فرهنگی او را نشان می دهد. )شفیعی کدکنی، 
کیه   باشد، نلدی که ک  اصول و معیارهای هنری و فنی شعرنلد مورد بحث حاضر در این ملاله، نلد فنی و هنری می

گیرد. در اینجاست که زبیان،  پردازی پرداخته اند در این بنبه قرار میادبا و نلادان کالسیک و نو در مورد آن به سخن
آیند و زبیان شیاعر نلاشیی و فنیی     ها، به وبود میکند و شک  و فرمشود و صورخیال مجال ظهور پیدا مینمایان می

زیبایی اسیت. در ایین مسییر از دقیت شیاعر در انتخیاب لزیات و         چنان فنی است که در خدمت نمودشود. و آنمی
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نگیریم  شویم و از دیدگاه منتلدانه به این موضوع میی وسوا  در ایراد عبارات نو و تازه و موسیلی کالم وی آگاه می
در اینجیا   که تصنعی و تکراری بوده است. بهره شیاعرانی که آیا واژه سازی شاعر، گونه هایی نو به خود گرفته، یا این

ی آهنگ شاعری دلنوازتر است که با بهره گیری از واژه های رایج و زیبا و تازه نفی  بیر   بیشتر است و صدای زخمه
شود. البته توانایی منتلد در همه مراحی   رنگ میغنای زبان بیفزاید  زیرا تأثیر کلمه بر اثر تکرار زیاد کمرنگ و گاه بی

ها منتلد قادر بیه نلید ملبیولی نخواهید     ها و اطالعات وافری است که بی مدد آنشنلد و فعال این مرحله مستلزم دان
دیگر، طوری باید صورت گیرد که به قول شفیعی کدکنی  وقتی کلمیه ای  بود. در این خط چینش کلمات در کنار هم

خواننده دسیت دهید.   را از خانواده خودش برداریم و در کنار خانواده دیگری بگذاریم، نوعی لذت بدید و هنری به 
دهند، البته این کیار یعنیی انیواع    خوبی کارکرد خود را نشان میبا بههای زبان در اینها و قاعده افزاییهنجار گریزی
برای نزدیک کردن طبیعت بیان شیعر بیه طبیعیت بییان نتیر، تنهیا در       » های زبان شعرها و قاعده افزاییهنجار گریزی

یابد.)شیفیعی کیدکنی،   ی واژگان نیز به نیوعی دیگیر تسیری میی    شود بلکه در حوزهی دستور زبان محدود نمیحوزه
1395 :118) 

 
 بيان مسأله

نلد در حلیلت یررسی همه بانبه موضوع است و آن را به سخن سنجی و سخن شناسی مربوط دانسیته انید. نظرییه    
-در باب شیعر و آفیرینش  » تر بیان نموده اندپردازان، آغاز پیرایش آن را حد  نزده اند. گروهی نیز نلد را خیلی کلی

«.) نلید شیعر ییا نلید ادبیی      -های شاعرانه هر بحتی کرده شود خواه بزئی و خواه کلیی بیه ییک تعبییر نلید اسیت      
 (5: 1355عبدالحسین زرین کوب، 

ه عنیوان  به هر حال نلد به صورتی مطلوب توانست بایگاه خود را به عنوان یک پدیده علمی در ادبیات باز کند و بی 
فن و علمی قلمداد گردد که به ملایسه و تجزیه و تحلی  آثار ادبی بپردازد. هر چند که بعضی آن را علیم بیه حسیاب    

شاید نتوان نلد ادبی را علم فرض کرد  چرا که بر خالف علوم محض، مت  ریاضیات ییا فیزییک کیه    » آورند، امانمی
حمیید رضیا   «) شیود. د، نلد ادبی حتی با ذوق و سلیله خلیط میی  ها وبود ندارنامکان دخالت دادن احساسات در آن

هیا و  تواند صائ  باشد، زیرا هر چند کیه آثیار ادبیی از بنبیه    رسد که این نظر نمی( به نظر می15: 1380شایگان فر، 
که کیامال  برد  ولی پرداختن به موازین آن دارای الگوها و موازین خاصی است ها میاعتبارات ذوقی و سلیله ای بهره

صیورت آکادمییک و کالسییک خیود صیورت      ریزی شده است و اگر بیه بر پایه موازین علمی شبیه به علوم دیگر پی
که به خیلی از موارد نلد امتیاز دهی آن نلشی داشته باشد، یعنی این تواند در بررسی و نحوهبگیرد، ح  و بزض نمی

 (22: 1393صور خیال. ) بشیر علوی، توان اعتبار علمی داد، مت  بررسی اثر از نظر می
 
 تاریخچه نقد. 2

توان بر آن پایه اثبات نمود کیه نلید و نلیادی در پییش از     نلد بحتی تازه و نو نیست، بلکه مواردی وبود دارد که می
با که ایرانیان قب  از اسالم روابط مطلیوبی بیا   ( و از آن182: 1355اسالم رواج داشته است) عبدالحسین زرین کوب، 

-ورزیده اند، بعید نیست که نلد و نلادی را از آنان یاد گرفته باشند و همانیونانیان داشته اند و به این ارتباط فخر می

عبدالحسیین زریین   «) آراء فلسفی سلراط و افالطون در بین علماء ایران رایج و منتشیر بیوده اسیت   » دانیمطور که می
عبدالحسیین  «) ت مذهبی و کالمی بین موبدان و پیروان سیایر ادییان  مشابرا» ( دالی  فراوانی چون183: 1355کوب، 

( وبود دارد تا وبود نلد و نلادی را در ایران قب  از اسالم شدت ببخشد. این امر اصال بعیید  1355:184زرین کوب، 
به این نکته دست توان رسد، چون با توبه به توانایی ایرانیان قب  از اسالم در خلق آثار علمی و ذوقی میبه نظر نمی

اثیر مسیتللی کیه    » داده است. هر چند که در ایین زمینیه  یافت که نلد نیز همواره با آن علوم به حرکت خود ادامه می
( در سرزمین عرب قب  از اسالم نلید  1355:185عبدالحسین زرین کوب، «) رابع به نلد ادبی باشد باقی نمانده است
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« بیازار عکیا   » ای را به خود اختصاص داده است. شاید بتیوان گفیت کیه   بهشعر به اندازه خود شعر بایگاه قاب  تو
دادنید و سیپ  بیه نلید آن     با شعر شاعران دور و نزدیک مکه را گوش مینخستین بایگاه برای عرب بود که در آن

 (  121:  1380کردند.) حمید رضا شایگان فر، پرداختند و دالی  برتری یکی را بر دیگری بیان میمی
و آثیار  « الشیعر و الشیعرا  » و « طبلات الشعرا» ترین اسناد نوشته شده در زمینه نلد شعر عرب کتابتوان از قدیمیمی

توان در آثیار یونانییان   ترین مباحث نلد ادبی را می( و اما قدیمی22: 1380با. آ. ه را نام برد.) حمیدرضا شایگان فر، 
ترقیشان در ادبیات و هنیر  » ی علم را به همراه خود دارد. یونانیانی کهها باز بست. سرزمینی که تلریبا نخستین برقه

 (275: 1355عبدالحسین زرین کوب، « .) آیدترین امور تاریخ مل  و اقوام به شمار مییکی از عجی 
ا طلبید کیه خیوبی و بیدی یی     ها و ترسیم هنرهای تجسمی، محیطی را میها، کمدیها، داستاننامهنوشتن انواع نمایش

ق.م()  380-448زیبایی و روشنی این آثار در آن محیط مورد بررسی قرار بگیرد، قدمت نلد ادبی در یونان به) حدود 
-گردد. که شاعر در ایین کتیاب منیاظره   اثر اریستوفان بر می« غوکان» نامه کمدی( با نمایش18حمید رضا شایگان فر: 

کنید و آیسیخولو  بیه    ق. م( را عنیوان میی   408 -480د ق.م( و اوریپید)حدو 456 -525های آیسخولو ) حدود 
( 18: 1380کشد.) حمید رضا شایگان فر، ها رابه نظم میپردازد و آنهای اوریپید میها و گفتهتحلی  و بررسی نوشته

نیان  ش نام برد که تلریباً بزو اولین کسانی اسیت کیه در یو  « فن شعر» توان از ارسطو کتابعالوه بر نام افالطون می
ه.ق(، هیورا )   543-160ها افرادی چون سیسیرون)  دغدغه نلد و میزان رسمی دادن به شعر را داشته اند. بعد از آن

ی نلد ادبی در رسیاالت مختلیف بییان نمیوده انید.)      ق. م( عمده نظریات خود را درباره 65 -3ق.م( و سنکا)  65-8
 (21 -19: 1380حمید رضا شایگان فر، 

چیه در ادبییات   رو شیمه ای از آن ها در مورد نلد و بررسی شعر معاصر نوشته شید. از ایین  ین کتابتربنابراین مفص 
-معاصر در مورد نلد و نلادی نوشته شده بود با اندکی توضیح تبیین نمودیم تا اشاره ای گذرا و آنی بر حجت نلد به

 .بای آورده باشیم
 
 : ضرورت و اهميت تحقيق2 -1

شیود عیالوه بیر اینکیه شیاعران و ادب دوسیتان       ی اشعار یک شاعر برمبنای یک نلد باعث میی تحلیق در زمینه بررس
تواننید از شخصییت و ذوق   توانایی و حرفه ی ادبی یک شاعر را به خوبی بشناسند، افراد عادی هم به نوبه خود میی 
رش بوبود می آورد و باعث هنری شاعر آشنا بشوند و در نتیجه این شناخت در خواننده انگیزه ای برای خواندن شع

 شود.سهولت در فراگیری مفهوم شعر می
برخی از شاعران و نویسندگان دیار همایون کرمانی در ملاله های خود اشاره ای به زندگی و افکار این شاعر گرانلدر 

اص داده کرمان کرده اند و همچنین برخی از این نویسندگان گوشه ای از کتاب خود را به معرفی ایین شیاعر اختصی   
اند. ولی تا کنون کسی دیوان اشعار وی را به طور مستل  مورد نلد فنی و هنری قرار نداده اسیت. هیدف از نگیارش    

 این تحلیق شناخت هنری و فنی اشعار همایون کرمانی به عوام و شعر دوستان است.  
 ی تحقيق: پيشينه3 -1

مطالی  مختصیری را   « نلد چهار بانبه در شعر معاصر »در موضوع نلد فنی و هنری، آقای بشیر علوی در کتاب خود
نامه ی خود، شعر منوچهر آتشی، شاعر معاصر استان بوشهر را بر مبنای نلید فنیی و   بیان کرده اند و همچنین در پایان

هایی صیورت گرفتیه امّیا     هنری مورد بررسی قرار داده است. درباره ی آثار مورد تحلیق) همایون کرمانی( نیز تحلیق
 در زمینه ی بررسی اشعار همایون کرمانی بر مبنای نلد فنی و هنری تحلیلی انجام نشده است.

 
 بحث -2
 : نقد عوامل فنی و هنری1 -2
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-تر خواهد شد که بدانیم مباحث مورد نظر آن بحث چگونه بییان میی  اهمیت و لزوم نلد در هر زبانی هنگامی روشن

هیا سیرو کیار دارییم     هایی که بیا آن تر و بهتر پدیدهرو شناخت بیشاز این گشای ما باشد،تواند راهشود و چگونه می
 نماید.تر میقلمرو شناخت ما را وسیع

ما را نسیبت بیه ایین بحیث گسیترش       تواند آگاهیدر نلد فنی و هنری شناخت عوام  و معیارهای مربوط به آن می 
 گشای ما در این زمینه باشد:تواند راهمیدهد. پ  نیاز است که نخست یاد آور شویم که چه ابزارهایی 

 : زبان1-1 -2
ها و کند. عوام  فرازبانی مت  گویشپرداختن به زبان و حوزه واژگانی آن که در بعضی موارد تحول معنایی ایجاد می

زبانی شیعر   که متوبه تزییر و تحوالتها رابطه مستلیمی برای درک بهتر نلد فنی و هنری دارد. یعنی ما تا زمانیگونه
نشده ایم یا تا زمانی که ما به این امر نپرداخته ایم که واژگان و ترکیبات موبود در اثر ادبی تا چیه حید ابتکیاری ییا     

توان به این موضوع پرداخت باره ابراز نماییم. متال میتوانیم سخنی قاطع و قانع کننده، در اینمعمولی یا نو بوده، نمی
در تزییر زبان دارند؟ یا رابطه مستلیم دین و زبان چگونه است؟ بنابراین دالی  غیر زبیانی   که عوام  دینی چه تأثیری

 گنجد به شرح ذی  است:تری برخوردارند. مواردی که در این بحث میگاهی در تزییر دستور زبان، از اولویت بیش
 واژگان:2 -1 -2

ها و قاعده سازی هایی برآمده از هنجارگریزیه ترکی در زبان شعر، شاعران برای بربسته سازی کالم خود، ناگزیر ب
گیرنید و بیا   زنند و تلریبا توالی طبیعی زبان را که بهره گرفتن از زبیان معییار اسیت در نظیر نمیی     ها دست میافزایی

ه خلیق  شده اند، دسیت بی  طور کلی در محور زبان معیار واقع نمیترکیبات یا واژگانی که بنبه ادبی نداشته اند و یا به
همه تفاوت میان زبان شعر و زبان معییار، اغلی  زبیان    با وبود این» زده اند، البته باید اضافه کرد کهواژگان نوین می

( بیدین معنیی، کالمیی کیه عوامی  آن      29: 1375)علی اشرف صادقی، « شمارندشعر را نیز گونه ای از زبان معیار می
 قدرت را داشته که به زبان معیار  تبدی  شود. شود. اینفرازبانی بوده و وارد زبان شعر می
ریزند و از سیر شیاخه   شوند و میهایی از آن زرد میدرست مت  درختی که برگ» زبان شعر قاب  تزییر است و اصوال

( تمامی عناصر شیعر، خیود را   92: 1395)محمد رضا شفیعی کدکنی، « رویندهای سبز و نو به تازگی، میهایش برگ
دهند  متال عاطفه و تخی ، نیازشان به زبان است تیا خیود رانشیان    وسیله زبان خود را نشان میریزند و بهدر زبان می

گیرنید. حتیی برخیی از    شیوند و شیک  میی   دهند و در حلیلت زبان ظرفی است که عاطفه و تخی  در آن ریخته میی 
 ها معتلدند شعر یعنی زبان. فرمالیست

های مختلفی دارد  میتال بیرای نمونیه در بامعیه     ر یعنی زبان، در سطوح مختلف، بایگاهالبته ناگفته نماند که این ابزا
هیا، ترکیبیات،   ها و سطوح مختلف ابتماعی هیر کیدام بیا واژه   معاصر ایران که زبان رسمی مردم، فارسی است گروه

میداران،  ، سیاسیت کردگیان حیوزه زبیانی تحصیی    » گوینید. های خاص خود سخن میها و لهجهها، ضرب المت کنایه
( 101: 1368)کاوو  حسن لیی،  « بازاریان، کارگران و ... هر کدام به گونه ای از دیگری قاب  تمیز و تشخیص است.

-ها با یافتن بانی تازه، توش و توانی مضاعف میدر شعر واژه» تواند مانند زبان شعر باشد، زیرااصوال زبان علم نمی

 (  102)همان:« یابند
وسییله فیرار از   سیازد و بیه  وسیله آن زبان خود را بربسیته میی  ر گریزی راهی است که خالق اثر ادبی بهعموما هنجا

بینییم کیه وی از   نماید  متال اگر به این شعر توبه نماییم  میهنجارهای عادتی شده زبان، وازه نو و بدیدی خلق می
کند تا عبارتی خلق کند ییا واژه بدییدی سیاخته    اده میرود، استفکار نمیکه در زبان ادبی و شعر به« دودمی» یواژه
 «کشدنیبون... نیبون/ غار کبود میدود/ دست به گوش و فشرده پلک و خمیده/ یکسره بیزی بنفش می» شود.

-شاعری که زبان خالقی نداشته باشد، میان او و دیگر مردم که اشعار زیادی از بر شده اند و حتی گاهی شعر هم میی 

ی شاعران، مییزان خالقییت آنیان اسیت.     ترین وبه تمایز میان همهاوت و وبه امتیازی نیست. اصوال مهمسرایند، تف
شاعری خالق است که بتواند رموز زبان و امکانات آن را بشناسد و در آن تصرفات علمی و تزییرات فنی ایجاد کنید  
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مکان زندگی شاعر تأثیر بسزایی در زبیان وی   برسد.« فراهنجار» و به عبارت دیگر، با هنجارگریزی و هنجار شکنی به
هایی را به کار برده اند که با مکان زندگی آنها که دارد، در عبارت دیگر شاعران، خواسته یا ناخواسته، لزات و عبارت

هاسیت. شیاعران   شود هم، رابطه ای مستلیم دارند و هم بر گرفته از آنها محسوب میشک زبان بومی و محلی آنبی
توانند دامنه ای از لزات و ترکیبات را ایجاد کنند، ولی هیچ توبهی یا نگیاهی بیه واژگیان بیومی و محلیی خیود       نمی

ها در ناخودآگاه ذهن شاعر دفن شده و هنگام تیراوش لزیات و واژگیان بیه     نداشته باشند، اصوال این لزات و عبارت
 گذارند.رسند و بر شعر شاعر تأثیر میضمیر خودآگاه شاعر می

ی فیراوان گرفتیه انید.    تلریبا، شاعران معاصر برای ایجاد نوآوری یا هنجار شکنی از اصطالحات بومی و محلی بهیره 
هیا و  هیا، گییاه  هیا، اسیم چیزهیا) درخیت    بست و بو در کلمات دهاتی» کرد کهاصوال خود نیما این سفارش را می

ل نکنید قواعید مسیلم زبیان در زبیان رسیمی پایتخیت       ها، خیاها( هر کدام نعمتی است. نترسید از استعمال آنحیوان
 (  128: 1380نیمایوشیج، «.)وبود آورده استاست. زور، استعمال این قواعد را به

ها را در هم شکست و مجموعیه ای از زبیان را ایجیاد نمیود کیه شیاعر،       کارگیری واژههر حال نیما محدودیت بهبه 
ها را به راحتی در کنار فارسی معیار که به نوعی زبان ادبی بیزء آن  زند و آنهای بومی میآزادانه دست به ایجاد واژه

شیاپور  «.)شیود آب برداشیت  کار خود را به رودخانه ای تشبیه کرده که از هیر بیای آن میی   » برد. نیماکار میاست به
 (  28: 1383بورکش، 

نیوآوری محسیوب می،شیود، تلریبیا رنیگ و       که یک نیوع، های بومی و محلی در شعر، عالوه بر اینکارگیری واژهبه
بای به کیارگیری انبیوه کلمیاتی کیه تکیراری و      بخشد، بدین معنی که شاعر بههوای شعر را نیز تازگی و طراوت می

-وبیود میی  ی زبان بهکند که از نظرگاه ظاهری نیز تزییری در حوزههایی را وارد میهمیشگی اند در میان کالم، واژه

 -اگر زیبا و ادبی نوشیته شیود   -که از ذهن شاعر بر کالم مسطور شدها غیر ادبی هستند، ولی همین آورد و این واژه
 دهد:گیرد و در کنار دیگر واژه ها به حیات ادبی خود ادامه میبنبه ی ادبی به خود می

واران در گرینید روی سیاح  نزدییک/ سیوگ    می» گویندخشک آمد کشتگاه من/ در بوار کشت همسایه/ گر چه می» 
 (783: 1383نیمایوشیج، «.)رسد بارانقاصد روزان ابری، داروگ کی می«/ میان سوگواران

 (36: 1368منوچهر آتشی، «.)کردها رو/ بو میشن نمناک کپرهای پوشالی بومی» 
ی کیدکنی،  محمد رضا شیفیع «.)هاها/ بلربلوها، دم کشیدنشان بین/ آن شامگاهان، نزمه قوقو سرودنشورها و/ حال» 

1382 :380) 
 واژگان بومی و محلی در شعر کرمانی

های محلی را در اشعار همایون کرمانی پیدا کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که کرمانی در اشیعار  اگر بخواهیم گویش
ا بیا  های همایون، نباید توقع داشته باشییم تی  « دو بیتی» های محلی استفاده نکرده است  حتی در بخشخود از گویش

برخورد کنید و نمونه های واژگان خاص کرمانی را بخوانید، بز در ییک بییت   « گویش خاص و خالص کرمانی» آن
 شعر وی.

 ی افسونگران است.گر! دگر افسانه کم گوی!          وِلَم سر حللهنصیحت _
ی) مجیازی(  ق، معشیوقه وِل: در گویش قدیم کرمان که هنوز کمابیش بر زبان بعضی باریست به معنای ییار، معشیو  

 باشد.می
 لغات فارسی، عربی و فرنگی

که شیاعر تیا چیه حید     ها از نوع چگونگی زبان، بسته به اشراف شاعر بر واژگان قاموسی زبان دارد و اینکاربرد وازه
ی چنید واژه  هیا میتال،  کیارگیری آن های دیگر قبول دارد. البته آگاهی از واژگان و بهتوانایی خود را بر آگاهی از زبان

را در  که به شعر بعد عاطفی خاص بدهد و آنتواند محور آگاهی شاعر را عمیق کند، مگر اینانگلیسی یا روسی نمی
یابید و آن  که برای اظهار فض  لزاتی را از قاموسی میهای معیار، معنا بخشد. این خیلی تفاوت دارد با کسیکنار واژه
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ه آگاهی و اطالعات زبانی من زیاد است. باری این مسئله که پوینیدگی شیعر شیاعر    کگنجاند  یعنی اینرا در شعر می
نسبت به زبان چلدر است و این ملدار که آیا سطحی است یا عمیق و کدام اسیباب و عوامی  وبیود دارنید کیه بیر       

واژگیان زبیانی   تواند در بررسی چنین سؤاالت در صورت کس  بواب، میگذارند و اینواژگان زبانی شاعر تأثیر می
فرینید یعنیی عامی     کیه نیوعی زیبیایی میی    بر ایین کارگیری واژگان بیگانه عالوهو رابطه آن با معنا به ما کمک کند. به

 نشینی ادبی نیز به دنبال دارد.زیباشناسی است نوعی هم
شیود. چیون   ت میی کرمانی توبه خاصی به قرآن داشت به همین دلی  بسامد لزات عربی در اشعار وی به فراوانی یاف

 تواند کام بان خود را بگیرد. است که می« مکت  قرآن» شاعر، معتلد بود که انسان، تنها از
 کام بان از مکت  قرآن بجوی             هست قرآن بهترین آموزگار 

دعیا در  ولی همایون در دیوان خود اصال به لزات فرنگی، در اشعارش اشارره ای نکرده است. برای روشن شدن این ا
 پردازیم:کار برده است میها الفا  عربی را بهی بعد به چند نمونه از ابیاتی که کرمانی در آنصفحه

 دیوان اشعار
 خواستم     پرتو افکن شد امیدم درنهاد و رفت بیم« استعانت» ،« ایاک نعبد» گفتمش _
 «صراط المستلیم» گشته را     رهنمایم شد ز رحمت برچون هدایت خواستم از وی دل گم _
 شجاعت را تویی مظهر، کرامت را تویی منبع       بنی آدم به تأثیر تو یابد تاج کرمنا _
 ی حمراز فرق نازنینت گر رخ محراب گلگون شد    چراغ عالم بان شد تنت چون الله _
 وصفش این ب  که خداوند حکیم            ه  اتی گفت به قرآن کریم _
 گردیده زیر بار احسانت     که این احسان و بخشش از خدای ذوالمنن داری فلک را شانه خم _
 ها تا بیفزاید دقینساقی باقی بیاور بامی از ماء معین     تا زداید شک ز دل _
 ای بهشتی روی من از پرده بیرون آی باز   تا بپوشد چهره از شرم بمالت، حور عین        _

-آوردن الفا  عربی ابایی ندارد و دامنه شعر خود را در این زمینیه حیدّت میی    طور که مشخص شد، کرمانی ازهمان

 های دیگر نیز وام بگیرد.بخشد تا بدین ترتی  مشخص شود که شاعر باید همچون زبان فارسی از زبان
 

 واژگان کهنه ونو
های خیود را بییان   ف و اندیشهذهن باید از کلمات پربار باشد تا بتواند بهتر عواط» طورکه شاملو معتلد است کههمان
توان گفیت کرمیانی بیه    برد، البته نمیسر می( کرمانی نیز در همین حال و هوا به317: 1381تلی پور نامداریان، «.)کند

برد و بدین طریق  اندازه شاملو برای بربسته کردن کالم خود در دیوانش از مصالح، یعنی  واژگان کهنه و نو سود می
کند و دست به هنجیار شیکنی   از واژگان باستانی نوعی پ  میان امروز و گذشته تاریخی اش ایجاد می یعنی با استفاده

 طور نسبی از ذهن مردم رخت بر بسته اند.  طور مطلق یا بهکند که یا بههایی استفاده میزند و از واژهمی
 های زیر توبه کنید:تر شدن این مسئله به نمونهبرای روشن
 دیوان اشعار

 ها یکیست    بازی شترنج، شَتَرنج آمده است و نَرد، نرددر سیاست، تا نپنداری که بازی _
 به شمعی دل افروز ماند رخش               که پروانگانش به پیرامَن است _
 ی چشمم سحاب را شبها به یاد تو با مویه های خویش                                   شرمنده ساخت چشمه _
 نهاده روی به سویش همیشه مردم دانا                             کشیده رخت به کویش هماره مردم بخرد _

گرایی هنگامی مطلوب است که بر ارزش کالم بیفزاید و اگیر  البته هنجار شکنی زبان، یعنی استفاده زبان از راه باستان
کاهید و  کند، از ارزش هنری آن میه بر اینکه کالم را زیبا نمینشینی واژه کهن با نو، هنرمندانه صورت نگیرد عالوهم

 شود.باعث سستی زبان می
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زنند. با آوردن های نو نیز میشاعران امروزین عالوه بر استفاده از واژگان کهنه، دست به خلق یا بهره گیری از واژگان
-بهره» دهند که آن سه مورد:را افزایش می ی واژگانی شعر خودگیرد، گسترهواژه های نو که به سه طریق صورت می

گیری کمتر از برخی واژه ها و ترکیباتی که در شعر سنتی کاربردی وسیع داشته است و مربوط به پدیده ها و حیال و  
هوای زندگی اعصار پیش بوده است، استفاده از واژه ها و اصطالحات مربوط به عناصیر و مظیاهر زنیدگی امیروز، و     

کار رفته در شعر کهن در معانی و ملاصید بدیید یعنیی همیان تحیول و تصیور معنیایی و        اژه های بهگیری از وبهره
بسته اند تا ( شاعران معاصر از لزات و واژگان نو، بهره می66: 1379است.)علی حسین پور چافی، « مفهومی واژه ها

 این مسئله مشخص است.« یارشهر» بتوانند به محاوره و زندگی مردم امروزی نزدیک شوند. در شعر زیر از
 خود مدعی که نمره انصاف اوست صفر در امتحان صبر دهد نمره بیستم

 دهد گو نامه من به خفیه بلیسد ز لیستمگر آسمان وظیفه شاعر  نمی
 زند سرهنگ گو ببخش به فرمان ایستمهمه دربا نمیسرباز مفت این

ید و به اصطالح امروزی هیج هراسی نداشتند، زیرا به نظر آنهیا  رو شاعران معاصر از آوردن واژه های نو و بداز این
( اگیر بیه ایین شیعر     120: 1386کاوو  حسن لیی،  «)یابندبسیاری از واژه های معمولی ابازه ورود می» طریقاز این

ار که اصال ادبی نیست و تیازه اسیت در کنی   « سپور» یابید که چگونه همنشینی واژهسهراب سپهری توبه کنید، در می
 کند.انجامد و خواننده را مسرور میواژه های دیگر به یک نوع التذاذ ادبی می

 خوانند.سپور های خیابان سرود می
 و در این شعر از فروغ فرخزاد:

 های شمعدانی مهمان کرد.با/ خورشید را به غربت گ شود آنمی
  نماید:می است به مسئله ادبی تبدی  میرا که به نوعی مسئله عل« بعبه سیاه» و این شعر از شفیعی کدکنی

دیدیم: سیر سوی هبوط است/ شعر سپید نیست، که خیوانیش/ ایین بعبیه سییاه سیلوط      «/ رو به اوج روانیم» گفتند:
 (344: 1395محمد رضا شفیعی کدکنی، «)است.

دهید و هیم   نگیی میی  کنید کیه بیوی که   که همایون کرمانی در زبان، هم واژگانی را وارد زبان شعرش میخالصه این
 واژگانی را که بامه نو پوشیده اند.

ها اشیاره ای  که بتوانیم به پایه و اسا  دایره واژگانی شعر کرمانی پی ببریم در زیر، به انواعی از این واژگانبرای این
 شود:می

 واژگان نو
 :آیندواژگان و ترکیباتی که تازه و بدیدند و گاهی ابتکار خود کرمانی به شمار می

 دیوان اشعار
 سر بجنباند پیِ در یوزه              پ  در آن ظرف عس  زد پوزه _
 ی الهام تو، در خواب و بیداری خوشمروی تو دارم در نظر در هر مکان و هر گذر      از نشئه _
 مگر نای  تحت الحکنی« کراوات» متجدد به دو رنگی گرو از شیخ ربود   ای _
 و باغند         در بزم زمانه چلچراغندها که شکفته زین دگ  _
 در این چمن ز عشق گلی خوار گشته ام  آوخ که زندگی ما، صرف رنگ و بوست _
 ی فرهاد و نلش شیرین بستی چهرهآدین بست     بنفشه _از بهار _بیا که باغ ز نو _
 ی بام بلند آمد و افتادن تَشتداستان غم عشق تو و رسوایی ما       قصه _
 گفتم  به علم صرف کنم عمر خویش را   آوخ که در شباب، مرا عشق پیر کرد _
 در آسمان عشق، چو من یک ستاره نیست     آوخ که مهر در دل آن ماهپاره نیست _
 قراری سر زلفت قرار ماآوخ که روزگار مخالف قرار داد       در بی _
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 گرایی واژگانیباستان

های قدیمی واژگیان  بای استفاده از کلمات متدوال زبان، از واژگان قدیمی یا تلفظر بهگرایی واژگانی، شاعدر باستان
گراییی واژگیانی و نحیوی معروفنید  بیه      کند. احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث، در شعر فارسی به باستاناستفاده می

 واژگانی احمد شاملو:  گرایی گرایی است. متالی از باستانی شعرش باستانخصوص احمد شاملو ویژگی عمده
 از بلند فریادوار گداری به اعماق مزاک نظر بردوزی   _

 معنای معبر و مح  عبور، و مزاک به معنای گودال، از واژگان قدیمی اند.   گدار به
گرایی در نظر ما، محدود بیه احییای واژگیان میرده نیسیت، حتیی       مفهوم باستان» گوید: باره میشفیعی کدکنی در این

کار رود و گرایی است. متال اگر امروز وارونه به معنی معکو  بهتر یک کلمه، خود نوعی باستانب تلفظ قدیمیانتخا
بای وارونه، واژگونه، باژگونه، واژون و امتال گرایی خواهد بود اگر بهدر هنجار عادی گفتار بای داشته باشد، باستان

 کار ببریم:آن به
 قراری بیباژگونه در آبگینهغبار آلوده از بهان/ تصویری 

 (25: 1370شفیعی کدکنی، «)بای وارونه نوع دیگر آن.گرایی است و باژگونه بهبای آینه، نوعی باستانآبگینه به
-همایون کرمانی در دیوان خود نیز به این موضوع اشاره کرده است که در ذی  به انواعی از این واژگان اشاره ای میی 

 شود.
 دیوان اشعار

 روی خاک بر سر گفتگیر شدم      فلیه شهرم از آنسان مصحف فرسوده گوشهب _
 دوشینه، دل از پیر خرد بام گرفت     تا آگهی از راز سرانجام گرفت _
 ی دیو ربیمی دل سایهتا مرا از راه گمراهانِ سرکش وارَهاند    دور شد از خانه _
 ای از ابر گوهر بار تدست بنبش دریای هستی سر به سر            رشحه _
 تا شوم سرمست بام ایزدی              با تو گویم راز دل در بیخودی _
 وارهانم زین پریشانی همی                                         لطف کن، زین دامم آزادی ببخش _
 وایان را نوای ایزدیستزند از بیخودیست                                    بینگر نوایی می _
 شناسی              سپا  آور فرو ه  ناسپاسی  همایون در ره یزدان _
 

 ترکيبات
 ترکيبات نو و ابتكاری در اشعار کرمانی
هیای زبیانی آشینا    شود که با انبیوهی از مهیارت  های بدید، زمانی فعال میذهن شاعر، برای ساختن عبارت و ترکی 

هایی های نو تلریبا گونهها و عبارتا در بهت اللای مفاهیم بدید به کار بندد. ساخت ترکی ها رباشد و این مهارت
کنید و اغلی  در   یکی از شگردهایی است که به نو شدن  زبان شعر کمک می» های شاعران معاصر است واز نوآوری

 (  164: 1386کاوو  حسن لی،«)افتدایجاز سخن، کار ساز می
ان. ساز در شعر معاصر فارسی را نام ببریم، شاملو و اخوان در این زمینه قاب  توبیه و شاعر ترکی اگر بخواهیم ابتدا د

های بکر و دست نخورده ای را وارد دایره واژگان سازی، ترکی که، گفته شده شاملو با استفاده از هنر ترکی تا بایی
 در این شعر شاملو:« کشتیار» یزبان کرده است. متال واژه

 کند.ی زهری کشتیار/ نشخوار میهای فرصت کوتاهش را/ چنان چون برعهی سرخ/ به فراغت/ گامماه
 در شعر اخوان ثالث:« گامخواره» یا واژه

 ی هموارهاش از دو سوی دور دستان گم/ گامخواره بادهپیچ و خم
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کیه انبیوهی از   الم کمک کنید، نیه ایین   های تازه، بنبه هنری داشته باشد و به بهعد عاطفی کسازیالبته باید این ترکی 
بر این که متصنع باشد، باعث زشتی کالم نیز گردد. خلق ترکیبات تازه و بجیا از اصیول   ترکیبات ساخته شود و عالوه

ی خود ترکیباتی را ایجاد و کشف کند که باعیث  ماندگاری شعر نو شده است. بنابراین شاعر باید با ح  زیبا پسندانه
توان گفت مانند همان کاری که نیما و اخوان و شیاملو انجیام داده   انندگان به دفتر شعرش شود. میافزایش ربوع خو

های سال گویندگان شیرین زبان، همه را به بهترین اند. مضامین و ترکیبات اکتر اشعار متأخرین همان است که از سال
اند. در هر دوره و عصری گویندگان متکلیف بیا   قال  الفا  فارسی ریخته و در دواوین باوید خود به یادگار گذاشته

کند که با هزاران تصنع و تکلیف کلمیات را در پهلیوی    سرایندگان صاح  قریحه فرق بسیار دارند. آن یکی سعی می
ی میوزونی بگیذارد کیه از    ها را به قال  اوزان عروضی در آورده در دنبال هر یک هم یک قافییه یکدیگر مرت  و آن

ی اوضیاع طبیعیت و تیأثیر    ی مرغ هَزار دستانیسیت کیه از مشیاهده   خارج نشود و این دیگری به منزله اندازه و قرینه
کند. آن یکی برای بیه کیار بیردن ییک     ای ساز میی تازههوای لطیف گلزار خللت هر لحظه دستان ندوی آغاز و ترانه

گویید و الفیا  را   کند همان را میی   میکند و این دیگری هر چه احساصنعت بدیعی، تمام معانی را فدای الفا  می
شیود و  ی عشق و محبت سیراب میی ی صاح  قریحه از سرچشمهکند. باألخره گویندهبرای ادای معانی استخدام می

 به قول شاعر شیرین زبان شیراز:
 همه قول و غزل تعبیه در منلارشبلب  از فیض گ  آموخت سخن، ورنه نبود   این

ی اظهار سوز درونی خود قرار داده، این قبی  اشیعار، هیر چنید    گوید بلکه شعر را واسطهمیپ  برای دیگران شعر ن
هیایی کیه از سیوز درونیی     ها هم مکرر باشد چون با زبان دل گفته شده نزد همگیان ملبیول اسیت. گفتیه    مضامین آن

 تواند همه ک  را تحت تأثیر خود قرار دهد. حکایت کند می
هایی را که آفریده در حلیلت برآمده از خالقیت هنری بهره نبوده و ترکی سازی بیی ترکی کرمانی نیز در این زمینه

ی خداداد بوده و تکلفات چه گفته است از روی فطرت سلیم و قریحهاست. وی یکی از شاعران با ذوقی است که آن
 شاعرانه را در گفتار ایشان راه نبوده است.  

 ان به ترکیبات ابتکاری و نو در اشعار وی توبه کرد.توبرای روشن شدن این ادعا می
 دیوان اشعار

 چنان گام زد در ره ایزدی              که برکند از ریشه نخ  بدی _
 ی مهر رخ رخشای حسین استخورشید که شد روشنی چشم بهانی         سرگشته _
 مسخرها ز مهرت ایا، کاخ ایمان ز نورت مزین           ایا مهلک دل _
 تا چها کردم ز خود رایی ندانم باسپهر    کز گذشت خود دمی آسوده نگذارد مرا _
 ی ش ، خنده زند عِلد پَرَن رای گوهر که بران گردن زیباست   در سایهآویزه _
 در زلف سمنسای تو بست _همه _تا خدا صورت زیبای دالرای تو بست  دل عالم _

 گرایی(ترکيبات کهن) باستان
های بربستگی زبان و آشنایی زدایی در شعر است که بسییاری از شیاعران از   هنجار گریزی یکی از مؤثرترین روش 

ها داشته اسیت و پییروان وی نییز از    ریزی این هنجارگریزیاند. در شعر معاصر، نیما نلش زیادی در پایهآن بهره برده
شیاید پی  از وزن و قافییه،    » های ادبی است. وز هنجار گریزیگرایی یکی ااین روش بسیار استفاده کرده اند. باستان

های تشخیص دادن به زبان کاربرد آرکائیک زبان باشد، یعنی اسیتعمال الفیاظی کیه در    ترین و پر تأثیرترین راهمعروف
اسیت، یکیی از   که زبان شعر همیشه زبانی ممتاز از زبان کوچه و بازار بوده زبان روز مره و عادی به کار نمیروند. این

شیود.  هایی که در دستر  عامه نیست سب  تشیخیص زبیان میی   گرایی است. احیای واژهعل  آن همین اص  باستان
ی زبانف بانشین ساخت نحوی معمولی و  روزمره شود خود از عوامی  تشیخیص   همچنین اگر ساخت نحوی کهنه
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نیازمند تأمی  و تحیوالت آن اسیت. تزیییر و      ( درک اصطالح مزبور2: 1395محمد رضا شفیعی کدکنی، «.)زبان است
 ی نحو، در طول زمان امری بدیهی است.ی واژگان و چه در عرصهتحول زبان، چه در عرصه

هیای بدییدی   شیود و کلمیات بدیید ییا احیانیا تلفیظ      ی کاربرد زبان خارج میی همواره واژگان و نلاطی از چرخه 
دستور زبان نیز صادق است. البته این تزییر در طول سیالیان دراز گیاه    شود. این امر در مورد نحو و بایگزین آنها می

چه مسلم است زبان هر شاعر یا نویسنده باید به زبان عصر و روزگار خود نزدیک باشد و اگیر  دهد. آنها رخ میقرن
 گراست.  گویند باستانشاعر یا نویسنده ای در کالم خود از لزات مهجور استفاده کند، می

سیو بیا   اگیر بنیابر اقتضیای حیال و هیم     » ده از واژگان با شکوه گذشته مانع تحول، پویایی و نیوگرایی نیسیت و  استفا
ی اصالت زبان و ریشیه دار بیودن آن اسیت، و    شود، هم نشانههای امروزی میی خواننده باشد، همنشن واژهخواسته
فیروغ  «)ها را دگرگیون نکیرده اسیت   ویت آنی پایداری قومی است که تحوالت تاریخی، هویت و مظاهر ههم نشانه
کلمات زندگی امروز وقتی در کنار کلمات سنگین و مزرور گذشیته  » ( و این سخن فروغ فرخزاد که42: 1384صهبا، 
محمد قاسم «)شودها فراموش میدستی شعر، اختالفکشند و در یکدهند و قد مینشینند، ناگهان تزییر ماهیت میمی

کار بیردن ترکیبیات قیدیمی    کامال علمی و بجاست. کرمانی نیز چون اخوان و فروغ و دیگران از به( 230: 1370زاده، 
زبان فارسی شانه خالی نکرد و با این روش دست به نوعی هنجارگریزی زد که خصوصیت شیاعران معاصیر فارسیی    

 است.  
 کندها فرار میچون کفتر سفید نیم بسم  از میان ماشین _
 تر در انتظارش بودهای تیرهسرداب _
 بار و غمناک/ ، اما کنار کشیدن ممکن نیستاز این نگاه کمی سخره _

 گرایی نحویباستان
کنید و  بای شعر گفتن در هنجار طبیعی دستور زبان از دستور زبان گذشته پیروی میگرایی نحوی، شاعر بهدر باستان

بیایی ارکیان بملیه و بعضیی     چنین شیعر شیاعران بیا بابیه    برد. و همکار میدر مواردی، قواعد دستوری سنتی را به
های دستور تاریخی، تحوالتی در شعر معاصیر ایجیاد کیرده انید و ایین      تزییرات و تصرفات و استفاده از بعضی گونه
 تحوالت باعث زیبایی کالم آشنا شده است.  

کیار ییا بیا بابجیایی ارکیان      اینید، ایین  زنند تا شیوه ای خاص ایجیاد نم ها را به هم میشاعران غالبا یکنواختی بمله
کار گیری حروف اضافه در معنای تیاریخی خیود. ایین، همیان اربیاعی      دستوری است یا با تزییر فع  هاست و یا به

است که شاعر به زبان کهن دارد تا در کنار زبان، آهنگ خاصی به کالمش ببخشد  به متیال زییر توبیه کنیید: بملیه      
-هایش کار میی که دستش به فرمان رگدست در حالیگاه تنگ و در کنار کوره اش پتک بهآهنگر پیر درون کار» ساده

( این کالم که نتری 270: 1383سید محمد علی شهرستانی، «)گویدگرش، پیوسته چنین میی تالشکند، فریادش نعره
الم، شک  قدیمی میتن  آرام و طبیعی است توسط نیما با ترکی  کالم از لحا  نحوی، روش خاص نوشتن و ابزای ک

 صورت نتری صاح  آهنگ در آمده است:به
در درون تنگنا با کوره اش/ آهنگر فرتوت/ دست بر چتک/ و به فرمان عروقش است/ دائما فریاد او این است، و این 

 است فریاد تالش او
فرمیان عیروقش    بیه » به بای پتک در دست و بابجایی دسیت در عبیارت  « دست او بر پتک» ،«فرتوت» به کارگیری

و تکرار در قسمت آخر، رنگ و بلوه ای قدیمی به شعر داده است. ترکی  نحوی کالم با همین کلمات خود « دست
هیا  دهد. کرمانی با بابجایی ضمیر و به کارگیری ویژه قیدها و ضمیرها و استفاده از دستور تیاریخی فعی   را نشان می

توان گفت که این تزییرات ایجیاد  ر نحوی تزییراتی ایجاد نموده و میکه همگی ذکر خواهند شد در هنجار کالم از نظ
های شعر نو و ساختار کهن نحوی زبان. کرمانی سعی نمیوده  شود مگر به دلی  آگاهی شاعر از امکانات و ظرفیتنمی
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های بدید، ار ساختهای اصی  و کهن زبان در کنبهره نگذارد و با استفاده از واژهگرایی بیکه شعر خود را از باستان
 گرایی واژه ها در حروف و اسم و فع  مشهود است:ها تکام  و تجدید معنا بخشد و احیا نماید. این باستانبه آن

 دیوان اشعار
 «  در»به معنای« به »ی فرهاد        هنوز نرگ  شهال به دیده نم دارد      ی شیرین و غصهبه یاد قصه _
 «در» به معنای« به »نشان شد به باغ دل      ، به باغ دل         زان روز الله دستی عشلتروزی دمید الله _
 «در» به معنای« به»ی خطی ندیده ام       عمری به دشت عشق به هر سو دویده ام         کام دلی ز سبزه _
 

 و مواردی دیگر :
 بواب سؤال دوستگر پرسدم که بودن و مردن به عشق کیست    بانم به ل  رسد به  _
 ی حسرت به روزگار کسیخون است    مبین به دیدهگ  شکفته هم از نیش خار دل _
 ای همایون گر به دل انوار حکمت بایدت   هیچگه غاف  مباش از یاد یزدان حکیم _
 که همایون تو را همی بوید              به هزاران بهانه، ادرکنی _
 صور خيال -2

دهد و صور خیال بیه قیول     فنی و هنری، تصویر شعر است که در صور خیال خود را نشان میدومین مورد از عوام
دهید تیا ذهین خواننیده     شفیعی کدکنی تالشی است که شعور شاعر برای ایجاد معانی و مفاهیم درونی متن انجام می
ر را شیناخت و منظیور از   بتواند با هنرمندی تمام آن را کشف کند. برای دریافت صور خیال شعر نخست باید تصیوی 

که تصویر چیست؟ نظر قدما و منتلدان بدید در میورد ایین واژه چیسیت؟ و کیارکرد     صور خیال را درک کرد و این
 تصویر چگونه است؟

از بمله عناصری که همواره مورد استفاده شاعران بوده  صورخیال یا تصویر آفرینی است این مفهوم چیه در ادبییات   
یات معاصر ایران و حتی در ادبیات اروپا، بای خاص خود را داشیته و دارد. ایین واژه خیاص    کالسیک و چه در ادب

«) سیازی های گوناگون هنر از بمله سینما، نلاشی، پیکیره شناسی ادراک و شاخهدر روان» شعر نیست بلکه این مفهوم
های ر خیال هر شعر، تصویر سازیبینیم. نیز درباره این مفهوم بحث بسیار است. عنص( می37: 1385محمود فتوحی، 

توان شاعرانه بیان کرد. عنصر خیال کیه  ی آن است و در این راستا هر گونه معنی دیگری را در پرتو خیال میشاعرانه
مورد بحث ما است، هر چند که بزء مفاهیم ادبیات کالسیک ایران بوده ولی اوج اعتمیاد و توبیه بیه آن بیه تیازگی      

شیناختند.  را از صنایع بی ارزش خود میی کردند و آنرا قدما به این عنصر چندان افتخاری نمیبرایش اهمیت یافته زی
بردند بلکه بان کالم ما این است که به کیارگیری صیور   ها از این عنصر بهره نمیاین سخن به آن معنی نیست که آن

بدیید بیه آن پرداختیه انید. در     خیال برای گسترش مفهوم و اصال در خدمت عاطفه بودن چیزی است کیه منتلیدان   
اسیطوره،  » توانکردند، ولی امروز میگذشته صور خیال را در چهار عنصر مجاز و تشبیه و کنایه و استعاره محدود می

( را هم به آن اضافه نمود. در مورد قدمت واژه صور خییال و تصیویر   12: 1376سیرو  شمیسا، «)تایپ، سمب آرکی
ق(، ادی  عرب، دید و گفتیه کیه شیعر،     255بار در کتاب الحیوان اثر باحظ بصری)ولینتوان آن را برای اسازی می

بیرد،  نوعی تصویر است. در ادبیات معاصر ایران کسی که برای نخستین بار از بحث تصویر در معنای ایماژ نیامی میی  
را بیا هوشییاری   آنکنید و  را مطیرح میی  ش( آن 1349شفیعی کدکنی است که در کتاب صور خیال در شعر فارسی) 

اند که هیر کیدام بیه    گذارد. برای تصویر در ادبیات قدیم و نو معانی مختلفی ذکر کردهای به بحث میعالمانه و ادیبانه
ترین تعریفی که هم قدما و هم منتلیدان بدیید پذیرفتیه انید، همیان      نوعی بیانگر و مشخصه این مفهوم است و رایج

م قدما از تصویر این معنا را استنباط کرده اند و هم هواداران و منتلدان نلد بدید تصرف خیالی در زبان است. زیرا ه
ای در صیورخیال پیچییده شیود کیه     دانند.اگر شعر به گونهپذیرند و آن را بوهره و پایه اصلی شعر میاین معنا را می

بارت دیگر شاعر با سر در گم کردن خواننده نتواند به مفهوم اصلی ذات شعر و التذاذ ادبی حاص  از آن برسد و به ع
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اغلی  گوینیدگان   » توان گفت که بیهوده و هرزه اسیت، متی   خواننده ابازه ورود ذهن او به هستی شعر را ندهد، می
( البته کسیانی هسیتند   89: 1395محمد رضا شفیعی کدکنی، «.) سبک هندی و شعر بسیاری از شعرای نو پرداز معاصر

ید بای واژگان را بگیرد و این واژگان است که بدون کمک تصویر بیا ییک رابطیه علیی و     که اعتلاد دارند تصویر نبا
 معلولی، باید بای تصویر را بگیرد.

بهیره نیسیتند. مبنیای    که لرزشی به ذات  شعرشان وارد کنند از این تصویرسیازی بیی  شاعرانی مت  کرمانی بدون این 
داند یعنی تصویرهایی که در اطراف زیستگاه سازی بومی خود میها را کرمانی در بعضی از موارد تصویرتصویرسازی

 وی وبود دارد: 
 باشد نوای آبشار    خوش بود هر ش  به سَر بردن به پای آبشاروه چه شور انگیز می
های یک شاعر کرمانی که در شهری کویری زیسته است از یک آبشار بلند و با شکوه بیرای غییر   شاید، تصویرپردازی

ی تخی  شاعر قلمداد شود و یا اینکیه تصیور کننید کیه     ها و دیگر هموطنان امری ناباورانه و ساخته و پرداختهکرمانی
 وی در سفر به مناطق کوهستانی ایران آبشاری را دیده و تصویرهایی از آن را ثبت کرده است.

ثر باشد، یعنی صورخیال اگر خیوب  ی شعر مؤتواند در بهعد عاطفهرسد صور خیال بیشتر از عوام  دیگر مینظر میبه
هیای درونیی خیود را    کنند تا شاعر هیجیان کند. عناصر خیال بیشتر کمک میایجاد شود کمک بزرگتری به عاطفه می

» گیرد که خیال و صورخیال آن زیبا و ماهرانه بیان شده باشد و در واقعی ادبی به خود میبیان نماید. زبان وقتی بنبه
( و بیر ایین اسیا     32: 1378مصطفی علی پور، «) له تخی  شک  گرفته و منشأ آن تخی  بوده استوسیاساسا زبان به

 (187: 1366دیوید دیچز، «) زبان اولیه آدمی، شاعرانه است» است که گفته اند:
تیوان در  شود و بدون توبیه بیه صیورخیال نمیی    خیال و تصویرهای آن تا آن پایه است که شعر بدون آن ایجاد نمی

 هیم هستی وارد شد و شعر سرود. مفا
کیه از عناصیری چیون مجیاز و اسیتعاره و غییره       تواند تصویر شود بدون ایین شفیعی کدکنی معتلد است که زبان می

تواند بدون کمک از تشبیهات و مجازها و غیره تأثیری ایجاد نماید که بنبه تخیلی استفاده شود، متال گاهی صفتی می
محمید رضیا شیفیعی    «) صفت است که بر زیبایی آن لحظه شعر اثر بگیذارد. » ست که همینداشته باشد. ویی بر آن ا

هیا)   ایماژهیا(   عاطفه اگر در شعر وبود داشته باشد در نف  خیال» گوید که( و در بایی دیگر می5: 1395کدکنی، 
یعنی اگر شیاعر بییانی رسیا    ( این خیال بسته به نوع بیان آن دارد 17: 1395محمد رضا شفیعی کدکنی، «.) نهفته است

تیوان  راحتی میی داشته باشد و صورخیالش را با ایجاد تصویرهای تصنعی و ساختگی: پست و فرومایه نکرده باشد، به
از » تیوان تعرییف کیرد زییرا    عاطفه را از زبان شعر او برداشت نمود و لذت آن را ح  کرد. هر چند که خیال را نمی

 (18: 1395محمد رضا شفیعی کدکنی، «) نیرو قاب  تعریف نیست شود و ایننیروی تخی  حاص  می
شود، هر چه به دریافیت  وسیله تصویر ایجاد میکند بین انسان و زبان شعر، این ارتباط که بهخیال تصویری ایجاد می

گییریم کیه   شود اگر شیعر خاقیانی را در نظیر ب   های مردم میتر باشد باعث نفوذ بیشتر شعر در میان گروهعامه نزدیک
ای از خیاالت پنهان کرده که گروه متوسط و عامه مردم، توک  وارد سوای زبان متکلفی که دارد، شعر خود را در لفافه

نیمیا بیا آگیاهی بیه     «. شاعری دیر آشناست» نظر نخبگان، ویدهند هر چند که بهشدن به شعر خاقانی را به خود نمی
ف تزییرات شعری معاصر قرار داد و با تصویرهایی سیاده و روشین از ایین    رابطه صورخیال با زبان، آن را هم در ردی

 ها برد و نیز شعر را به فهم عامه نزدیک کرد.عنصر بهره
توانن مناسبات تخی  را مورد بررسیی قیرار داد از قبیی : طبیعیت، روسیتا،      در بررسی انتلادی یک اثر از این منظر می

توانند، در عاطفه شاعر تأثیر بگذارند و گی شهری، زندگی روستایی که همه میهای زندگی، زنداشرافیت، فلر، ناکامی
توان در این بحث مشخص نمود که تخی  در شعر قوی است ییا ضیعیف؟   صورخیال را بر این پایه ایجاد کنند. یا می

هایشیان  اسیبت شود؟ چه تناسیبی مییان تخییالت و من   تخیالت بنبه تکراری دارد یا تازگی و طراوت در آن دیده می
طور که ذکر شیده در صیور   که عنصر خیال از کدام مورد از زندگی شاعر برخواسته است؟. همانوبود دارند؟ یا این
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وسیله منتلد متوبه شود که کیدام شیعر شیاعر در ایین     خیال باید خاستگاه صورخیال مورد بررسی قرار گیرد تا بدین
 زمینه از کدام خاستگاه برآمده است 

 گوید:  اب سپهری میمتال سهر
 رفت.هایی که به سردابه الک  میپله

داند و بر این باور اسیت  را در کنار موسیلی و محتوا برای شعر الزم می« صورخیال» عبدالعلی دستزی ، وبود عنصر
خوانی خود را با صورخیال حفظ کنند. در حلیلت هر وقت صورخیال با مضیمون  که مضمون و شک ) فرم( باید هم

 توانند به کمک هم شعر را از واقعیت به مراح  باالتر یعنی حلیلت برساند.  اثر هماهنگ باشد، این دو مییک 
 زیبایی بيان در شعر کرمانی

 تشبيه
های گذشته تاکنون بسیار گفته انید و نوشیته انید و در    در رابطه ناگسستنی شعر و تشبیه، ادیبان و اندیشمندان از سده

منیدی از انیواع   یک بر اسا  نوع پرورش فکری و اثرپیذیری از محییط و زمانیه خیود و بهیره     این میان، شاعران هر 
تیر بیه   تر بلوه دهند و معموال شاعران بییش گوناگون خیال و آفرینش تصاویر نو، کوشیده اند تا شعر خود را شاعرانه

ان داده و آثیار زیبیایی را   ها در قال  شک ، صدا، زنگ و حرکیت توبیه نشی   خوانی آنهای حسی تصاویر و همبنبه
 آفریده اند.

ق( نخسیتین کسیی باشید کیه      285شاید، مبیرد) م  » های بسیار گفته اند ودر باب تشبیه، بزرگان ادب و معانی سخن
چنان که مشیخص  ( آن55: 1370بدوی طلبانه، «)بانبه مورد نظر قرار داده است تشبیه را با دقت و بحث کام  و همه

، تشبیه را فن یازدهم از محاسن کالم دانسته است.)محمد رضا شیفیعی  «البدایع» لمعتز، صاح  کتابابناست عبدااهلل
 (  55: 1359کدکنی،

تشبیه، ادعای همانندی است و این ادعا ممکن است برای گروهی زیبا باشد و برای گروهی دیگیر زشیت بلیوه داده    
ی آن برای همه شرایط یکسان دارد و این هیم بیه صیورت    توان به طور قطع بیان کرد که تشبیه و زیبایشود. پ  نمی

کننید و ایین نکتیه کیه قیدما طیرز       ها در گذر زمان تزییر میبرند. این بدان دلی  است که ذوقمساوی از آن لذت می
هیای مختلیف   کند امری آشکار است. امکانات و خاستگاه تشبیه در قومنگاهشان به تشبیه با ادبای معاصر تفاوت  می

های گوناگون تفاوت دارد. متال، شاعری که اه  یوش مازنیدران اسیت ابزارهیای تشیبیه او حیول      اعران سرزمینو ش
گردد و شاعری که از بوشهر برخاسیته، خاسیتگاه تشیبیهش، گرمیای سیوزان،      های تر و تازه میطبیعت سبز و بنگ 

-آن اعرابی که در بیابان با شترهایش میی های سر به فلک کشیده است و غروب خورشید و دریا و لوازم آن و گزدان

شک تفکرات وتشبیهاتش اطراف  همان شتر در حرکت است. بنابراین، این نکته درست است که بگیوییم میا   زید، بی
توانیم مح  و زادگاه آفریننده شعر را که نام آن شاعر را بدانیم میبا نگاهی به تشبیهات دفتر شعر یک شاعر بدون این

ها حد  بزنیم. نکته دیگر در خصوص خاستگاه تشبیه این که دید و روحیه و مسیائ  روانیی و عیاطفی    از خالل آن
هیای  شاعر در ایجاد تشبیه تأثیر دارد و به طورکلی شخصیت شاعر در شرایط ابتماعی و چگونگی رشد او و فرهنگ

 رفتاری و ... در کیفیت نشبیه مؤثر است.  
 تشبيه در اشعار کرمانی

که در دیوان همایون کرمانی بیشتر، اشعاری با موضوع عشق چشم خواننده را بیا ذوقیی شیاعرانه نیوازش      از آنجایی
نالد چرا که رخیت بخیت خیویش را    بالد، کمتر از نیشتر عشق مجازی میآید و میدهد، و هر چه بیشتر پیشتر میمی

ی افکیار عرفیانی   بی  یزمایی ، از غزلیاتش رایحهی حکشد. تا بایی که بنا به نوشتهی کران ناپیدای عرفان میبه پهنه
-توانیم به وضوح بیان کنیم که اکتیر تشیبیه  رسد. بنابراین طبق این توضیحات میی اه  دل میشعرای بزرگ به شامه

کار گرفته شده در اشعار این شاعر معاصر تشبیه معشوق است. که شاعر این فن را با مهارتی استادانه بیر روی  های به
 ی کاغذ پیاده کرده است:حهصف
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 خواهد از گلستان وبودش گذر کند:کند که از او میشاعر در دیوان خود معشوق را به سروی تشبیه می
 ای سرو چمان سوی گلستان گذری کن     بنگر ز غمت پای به گ  سرو چمن را

قیرار سیاخته اسیت و    ق را بیی و در همان دیوان، کرمانی ل  معشوق را از بهت سرخی به لع  تشبیه کرده که عاشی 
 تواند از آن دست بکشد:نمی

 نتوان از ل  لع  تو صبوری هرگز      چشم پوشیست میسر ز می ناب کجا
-قرار را به وص  امیدوار میی شاعر رخ را از لحا  درخشندگی به شمعی تشبیه کرده است که دل ش  زنده داران بی

 کند:
 ی وصلی دل ش  زنده داران رارا   بده پروانه رهخت شمع ش  افروز است بانا بزم یاران

 ی زلفش گرفتار کرده است:کرمانی در اینجا معشوق را به زیبا رویی تشبیه کرده است که دل من را در دام حلله
 برد همراه خود هر سو دل دیوانه رادار آن پری رویم که با زنجیر موی   میدوست

 شبیه کرده که باید از ظاهر دست بکشد تا به کمال حلیلی نائ  شود:به اوج رسیدن معشوق را به الله و گ  ت
 پرستی در گذر از رنگ و بوهاسان الله و گ     از ملام حقگر تو را باید شکوفایی به

کنید و از  ی او  را به روشنایی آفتاب تشبیه میو در همین دیوان سیاهی موی معشوق خود را به سیاهی ش  و چهره
 چهره اش را نمایان کند:خواهد او می

 ی چون آفتاب    آفتاب آسا برافکن از رخ زیبا نلابتیره چون ش  ساخت مویت چهره
بینییم در همیین   های موقعیت بزرافیایی کرمان را نلاشی کرد. اما میتوان با آن خیلی از ویژگیو این تصویرها که می

هیای تیاریخ، مانیده    کوچیه شیهر عجیی  و نجیی  و در پی     دیوان  اشعاری از قصیده و متنوی و... برای کرمان این 
 نظیرند:نظیر نباشند، کموبود دارد که در انسجام و استحکام اگر بی -غری 

 خوبی کرمان نه افسانه است و خواب       روشن آمد چون فروغ آفتاب
 شود:ور تر میکند و شعلهشاعر پراکندگی ابر را به کوه آتشی تشبیه کرده است که هر لحظه فوران می

 وان پاره پاره ابر که نارنجی است و زرد     چون کوه آتشی است که هر دم شراره زاست
کیارگیری ایین تشیبیهات    حال با توبه به مطالبی که در مورد کاربرد تشبیه در دیوان شعر کرمانی  و عل  و دالی  بیه 

 پردازیم:ذکر شد، به ذکر شواهد و قراین در این مورد می
 

 ن اشعاردیوا
 رحمت حق چون فروغی در دل و بانم دوید     بر زبان آمد مرا چون ذکر رحمان الرحیم _
 ی هر کوهکن داریی اندیشهتویی کوه وقار ای خسرو شیرین دریا دل        چه باک از تیشه _
 ی زهرای حمرا              گرم، با داغ زهرهدل پاکت چو الله _
 طور سینا بود تو را سینه              دل پاک تو هست آیینه  _
 نتوان از ل  لع  تو صبوری هرگز     چشم پوشیست میسر ز می ناب کجا _
 منم آن نخ  برومند که در باغ حیات  باغبان داده ز خوناب بگر، آب، مرا _
 ای سرو چمان سوی گلستان گذری کن    بنگر ز غمتت پای به گِ  سرو چمن را _

ی تشبیه استفاده کیرده اسیت و   دست آمده، کرمانی در بیشتر اشعار دیوان خود از آرایها و اطالعات بههطبق این گفته
هیا  تواند با یک بار خواندن بیتکار گرفته شده سلی  و روان و شبیه به سبک خراسانی است. و خواننده میتشبیه به

 به وضوح، تشبیه را تشخیص دهد.
 استعاره
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اسیتعاره  » وسییله ارسیطو تعرییف شید    تن لفظ در غیر معنای واقعی خود است، نخستین بار بیه استعاره که به کار گرف
 (  291: 1389کوروش صفوی، «.) انتلال دادن اسمی بیگانه است

استعاره در کنار مجاز، اغراق، کنایهو دیگر عناصر خیال به حیات خود ادامه داد و به عنیوان کلمیه ای کیه در معنیای     
هیا  رود پیوسته در شعر قرار گرفته و شاعران از این عنصر بیرای بییان مفیاهیم گونیاگون بهیره     نمیکار واقعی خود به

پردازیم نباید فری  زبان عیاری از مفهیوم و موهیوم اسیتعاره خیورد، بلکیه       ها میبردند. البته وقتی به مطالعه استعاره
شود. شاعر وقتی توانست خیود را از  ی شمرده میاستعارتی که در ابراز بیان ذهن و عاطفه شاعر مؤثرند، دانشی تاریخ

تواند باعیث ارتلیاء شیعر    گردونه استعارات تللیدی و تکراری برهاند و آن را در خدمت عاطفه شعرش قرار دهد می
 (  13: 1385محمود فتوحی، « .) هاستمللد تا محلق فرق» خود شود وگرنه از

هاسیت. اسیتعاره بایید در    شودفرقنه برای ادای قدرت به کار برده میمیان استعارات زیبا و استعارات قالبی که متهورا
خدمت عاطفه باشد و همه هستی خود را به کار بیندازد تا در پهلوی دیگر عناصر به آفیرینش عاطفیه ییاری نمایید و     

زیبیا نلیش   تواند در گردآوری تصویرهای استعاره ای که طبیعتی یکسان و خسته کننده و کسالت بار داشته باشد نمی
 تر است.  داشته باشد. استعاره هر چند تازه، بکر و گویا باشد، دلنشین

شیود و خواننیده را بیه    اص  استعاره بر تشبیه استوار است و به دلی  اینکه در استعاره فلط یک رکن از تشبیه ذکر می
تر است. در ادبیات معاصر استفاده ها زدارد، لذا استعاره از تشبیه رساتر، زیباتر و خیال انگیتالش ذهنی بیشتری وا می

تلربا از حالت کلیشه ای خود در آمدند و در متن، گونه هایی نو ایجاد کردند و از آن دسته از استعاراتی که به سیب   
پذیر و آشنا به خود دادنید و ابهیام آنهیا بیه ییاری      کترت استعمال داللت واضحی دارند فاصله گرفتند و بهتی تعمیم

های خوبی برای تأویالت و تفسیرهای گوناگون ریننده آنها، به روشنی و وضوح نششان داده شد و قابلیتخالقیت آف
تواند معنای نمادین پیدا کند ماننید اشییای طبیعیی و ییا آنچیه دسیت انسیان        هر چیزی می» یافتند. در ادبیات معاصر

ره ها چه خصوصی و چه عمومی و چه کلیی  ( و این آزادی در انتخاب استعا252: 1377کارل گوستاویونگ، «) است
 دهد.  باشد توانمندی خلق حالتی و لحظه ای هنری را به شاعر می

 استعاره در اشعار کرمانی
پیماید، در بحث صورخیال نیز از همین خصیصه بهره دارد. همیایون از  کرمانی که عاطفه در دیوانش مسیر اوج را می

ی عشق را چشیده و خواه ناخواه این راه پر فیراز و  ی مویی شده است و مزهتهی رویی و فریفابتدای نوبوانی، شیفته
ی او را به آتش کشید و بالی نشی  را با شکی  و راز داری عجی  برگزیند. پ ، دست عشق خرمن عل  و اندیشه

کتر تشبیهات بیه کیار   طور که اتوانیم بگوییم همانفرسای شعر را به او بخشید. پ  با توبه به این توضیحات میتوان
گرفته شده در دیوان کرمانی بر گرفته از عشق مجازی و پاک وی است، استعارات وی هم رنگ و بوی عشیق شیاعر   

 رساند:   را به مشام اه  شعر و ادب می
 ای سرو چمان سوی گلستان گذری کن       بنگر ز غمت پای به گ  سرو چمن را

 ه از معشوق است.در این بیت، سرو در مصراع اول استعار
 ها به پیشگاه تو، رام  آرام                   بان و دلای دالرام هر دل

دالرام استعاره از خداوند است که صفت خداوند بایگزین اسم شده است. و این ویژگیی دسیتوری در اکتیر ابییات     
 شود.  شود. و این فن خود از توانایی و مهارت شاعر محسوب میکرمانی رؤیت می

 کتاب آفرینش را، ز توصیف              به نزد طف  ابجد خوان چه گویم
توانیم به ارادت خاص شاعر به مکت  قرآن پی ببریم. شیاعری کیه راه رسییدن بیه اوج را در مکتی       در این بیت می
 کند  قرآن دنبال می

 فروغی بخش از آن روشن کتابم           به دل بخشا شکیبایی و تابم
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خواهید بیا نیور و فیروغ قیرآن      داند و از خداوند میگر دیوان، کرمانی روشن کتاب را استعاره از قرآن میدر بای دی
 شکیبایی و تاب به دلش ببخشد.

 تر از آفتاب  به دستور آن آسمانی کتاب             که ماراست، روشن
دهید. در مصیراح اول   را به ما نشان میی داند که راه راست همچنین در این بیت آسمان وکتاب را استعاره از قرآن می

 کتاب آفرینش استعاره از قرآن است و در مصراح دوم طف  ابجد استعاره از پیامبر است.
حال با توبه به روشن شدن قدرت کرمانی در خلق و آفرینش استعاره به شواهد و قراین این امیر در دییوان کرمیانی    

 پردازیم:می
 دیوان اشعار

 ، خرد، سبق خوان                                      اهریمن بد کنش به زنداناز دفتر تو _
 مریم شهبانوی ملک هر دو عالم                                         رخشنده از او چراغ _
 دل توی آفتاب در راز ام الکتاب در دل تو                                             بلوه _
 شهنشاه دنیا، شهنشاه دین        به امر خدای بهان آفرین _
 شوق دیدار رخت از دو بهان است مرا    دهنت فکرت پیدا و نهان است مرا _
 صیاد، از بفای توام ریخت بال و پر                               آزاد کن برای خدا زمین قف  مرا _
 ید   معذور توان داشت، نظر دوختگان راهر با بت خورشید رخی بلوه گر آ _

ی طور که گذشت و نشان داده شد، استعاره، بسامد باالیی در دیوان شعر کرمانی دارد و این خیود نشیان دهنیده   همان
این است که شاعر در دیوان خود در استفاده از تخی ، موفلیت بیشتری حاص  کرده است. و این بدین معنا ست کیه  

تا شعرش و زبان شعری اش بیشتر به سمت و سویی سوق یابد کیه رسییدن بیه عمیق و درک و      کرمانی بر آن است
تفکراتش یا زبانش محصول تالش بیشتر و دقت نظری گسترده تری باشد این نیه از ایین بهیت اسیت کیه کرمیانی       

بگیرد. و ایماژهای  خواسته شعرش را دیر فهم کند بلکه تالش کرده که از استعاره ها برای کمک کردن به عاطفه بهره
موبود در شعرش بیان کننده این ادعاست. درست است که شعر هر چه از زبان عادی فاصله بگییرد تخیلیی تیر میی     
شود ولی این تخیلی بودن نباید مانعی شود که خواننده نتواند از البیه الی عوامی  درونیی و بیرونیی خیود رابیه آییا        

 بخش دیگری از این فص  بیان خواهد شد. کرمانی در این راه موفق بوده یا خیر.در 
 کنایه

بیه دو صیورت نیاقص واوی) کنیا یکنیو( و      » کنایه در لزت به معنی پوشیده سخن گفتن است و فع  آن را در عربی
گویند که در آن ( و در حلیلت لفظی را می205: 1369بالل الدین همایی، «) کنندیایی) کنی یکنی( صرف می ناقص

در ملاب  مجاز و استعاره از اصطالحات متأخران است  اما قدما » مد نظر است. این لفظ یعنی کنایهلفظ معنی دیگری 
اه  ادب، لفظ کنایه را در معنی اعم از مجاز وکنایه مصطلح به کار می برند ومجازات را هم به لفظ و کناییه عبیارت   

باشد در صورتی که بتواند به عمق وبیود آدمیی   تر ( کالم هر چه پوشیده206: 1369بالل الدین همایی، «) کردندمی
برسد لذت بشتری دارد و  این لذت بیشتر از کالمی است که پوشیدگی نیدارد و بییان کنیایی در شییوه عیادی کیالم       

کنند، این  روییه در نظیر اهی  ادب بیای دارد. و     ی مردم بدون پوشیدگی با هم صحبت میگیرد و عامهصورت نمی
محمید  «) های بسیاری داشته باشیند توانند راهمیزان استعداد و توانایی خود در خلق و آفرینش میبه » ها هستند کهآن

ییابی بیه معنیی و مفهیوم     ( البته کنایه باید طوری ابراز شود که برای دسترسی و دست140: 1395رضا شفیعی کدکنی،
را بدترین نوع کنایه، آن کنایه ای است کیه  آن، نیاز به کنکاش زیادی توسط خواننده یا شنونده وبود نداشته باشد، زی

خواننده پ  از بررسی سخت و طاقت فرسا ذهنی به کنه اصلی آن نرسد و اگر هم دست یابد ارزش هنیری و ادبیی   
توانید حیرف   باست که شاعر یا نویسنده وقتیی نمیی  آید و آننداشته باشد، کنایه در خیلی موارد به یاری گوینده می

 دی زبان بیان کن.خود را با منطق عا
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 کنایه در اشعار کرمانی
کند و از این رو داند در چه زمانی زندگی میشعر کرمانی شعر راستین معاصر ماست  معاصر به این معنا که شاعر می

تیرین صیورت   خود طبیعیی بهاندیشد، بلکه این صناعات خودبه صورت مجرد و مستل  به فنون و صناعات ادبی نمی
تابانند  به عبارت دیگر اوج هنر شاعر معاصر در پوشاندن فنون و صیناعات اسیت و   شعرا و باز می خود را در سطور

ها. در گذشته تصاویر شعری از بمله کنایات، حاص  مطالعه ای بود که شاعر در آثار شعرای قب  نه در نشان دادن آن
-هیا نمیی  شود و خود آنگان گذشته دیده میاز خود داشته و بسیاری از تشبیهات و کنایات و مجازها در شعر گویند

دانستند از کجا آن را بدست آورده اند، اما در شعر نیمایی کوشش بر آن اسیت کیه صیورخیال هیر شیاعر از تجربیه       
را در شیعر شیاعران نیمیایی    « رنیگ محلیی  » و ییا « صبزه اقلیمیی » توانشخصی او سرچمشه گیرد. به همین دلی  می

« صیبزه اقلیمیی  » شاعران شمال، شمالی رنگ محلی شاعران بنوب، بنوبی است. البته احسا  کرد، متال رنگ محلی
هیای شیاعران را نییز در    شود و اندک اندک مسائ  زندگی طبلاتی و نوع فرهنگتنها به مسائ  بزرافیایی محدود نمی
ها و تجربیات مختلف و دهد تا احسا کار گیری کنایه، هیجان کام  به شعر میبر خواهد گرفت. قدرت تخی  در به

ها در یک لحظه و در بمله بمع شود و پلی سازد بین ظاهر و باطن کالم. با توبیه بیه ایین    ها و مکانمنطبق با زمان
که کیالم منظیوم او، بلیوه ای از ایمیان و یلیین و      کند ایننظر که نخستین اصلی که در شعر همایون بل  توبه می

 هایی از اعتلادات وی را کرد: در برخی از تصویرات کنایی کرمانی نشانهپایبندی به اعتلادات مذهبی است، 
 به مهرت چو بندیم رخت از بهان            پدیدار کن مهر و لطف نهان   _

 رخت از بهان بستن کنایه از مردن و کنایه از سفر کردن آخرت است.
سراید و حریم حرمت و ذیی  عیزت   حه، نمییکی از امتیازات و افتخارات همایون است که حتی مصرعی هم در مدی

 آالید:  نمی« حیض الربال» خویش را به سخافت
 های رحمت اوست  به آفتاب سپهرم فرو نیاید سر      چرا که بر سر من سایه _

 فرو آمدن سر کنایه از تعظیم کردن است.
گذاشت بیه همیین روی،   پارسی احترام میی شعر مایهی ادب ایرانی و مفاخر گرانی بزرگان بلند پایههمایون به همه

و میرام  « سیعدی »که گاه و به اقتضای مکان و تناس  حال، از بعضی از آن بزرگواران یاد کیرده و خیط مکتی  شیعر    
 سراید:ستاید و میکند و میی) خوابو( و) حافظ( را دنبال میرندانه

 دم سخن از غزل سرایی  آ« عراقی» سر خود زفخر سایم به سپهر از آن، همایون   که بر _
 سر به سپهر ساییدن کنایه از به اوج و بلندی رسیدن است.

کند که بندگان خدا حتی در هنگام پردازد و بیان میو در بای دیگر دیوان، شاعر به توصیف و توحید باری تعالی می
 ه امام بسته اند:پرستند و وفادار به پیمانی هستند که با دوازدپیری و تا پایان عمر خود خدا را می

 توست« هشت و چار» رهگدر پیری ثناگوی تو هست             بر سرِ پیمان _
تیوان گفیت کرمیانی دوازده    اصطالح هشت و چار در این بیت کنایه از دوازده امام است و با استناد به این بییت میی  

 امامی بوده و این یعنی شیعه بودن این شاعر بزرگ.
 ه کنید:های زیر توببه نمونه

 دیوان اشعار
 کنند  بازان، بان و سر ، مستانه میبزاند خوش                             در لبا  رندی آنگه پارسایی میپاک _

 )کنایه : در لبا  رندی پارسایی کردن(
 هکشانخرمن بخشایشت پرتو فشان                                                 پرکاهی باشد از آن ، ک _

 ) کنایه : پر کاه (
 «هشت و چهار» تا رسد درمان بان از شش بهت                                           دست ما و دامن  _
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 ) کنایه: شش بهت(
 ما ذره و او چو آفتاب است                                                   پیداست که نلش ما بر آب است   _

 ره ، نلش برآب() کنایه: ذ
 : موسيقی معنوی در شعر کرمانی3 -1

شود همگی در خدمت مفهوم هستند  و به خیودی خیود و فلیط بیرای     تمام مواردی که بزء این دسته محسوب می
کند. ابعاد این نیوع موسییلی   زیبایی ظاهری کالم سروده نشده است، کرمانی لفظی را هرگز برای ظاهر کالم ذکر نمی

واضح و گسترده است. کرمانی برای اثبات این که نگرشی به ظیاهر ایین بنبیه از موسییلی نیدارد      همچون مفهومش 
زند تا بیه نتیجیه ای   کند و دو بنبه را با هم به گونه ای پیوند میمعادله ای میان این موسیلی و مفهوم شعر تنظیم می

 برسد و آن نتیجه همان کمک این نوع موسیلی به عاطفه شعر است.
 :النظير مراعات

 ی امساله بین باغ و گ  و الله بین                              دم مزن از پارها یا که ز پیرارهابلوه _
 ی باران ز ابر رحمت دوست   هوای وص  به دریای بیکران دارممنم چو قطره _
 و با رخ گلگون نشسته اییک شاخ گ  به کوهکن بینوا ببخش                                  شیرین صفت چ _
 سمرقند و بخارا کو؟ چه شد در بند و باکو کو                       سزد کز دیده بارد رود بیحون و ار  ما را _

 تلميح:
 دنبال رنگ و بوست زلیخای روزگار                                   گویا ندیده یوسفِ کنعانی مرا _
 ایمن یافتیم                                   خاتم دل را ز چشم اهرمن پوشیدهی ایزد ز رخسار سلیمافره _
 کنیمدهیم  موریم و اعتنا به سلیمان نمیتن نمی _به رسم زمان _روی زمین _

 تكرار:
 ی سوختگان غیر دل سوخته نیست     از من سوخته بپذیر دل سوخته راهدیه _
 ی عشرت به ساغر میگساران رابود باقی                             بیفکن بادهها بیا ساقی بیا ساقی که فرصت _
 باغ بنفشه است و گ  هر طرفی بنگری   هر طرفی از گ  است خرمن و خروارها _
 سرِ سودایِ رهخَت، سِرّ سویدای من است    هر چه دارم من، از این سِر و سویدا دارم _

 لف و نشر:
 هاها، به تن، ت ها دارم، به دل، غمل، ش  هجران نیَم غاف          به سر، اندیشهاز آن آرام بان و د _
 های تار از منبَرند ساقی و مطرب توان و تاب امش   به بام دمبدم و نزمه _
 ای توی امید                                    ببریده و بشکسته و بهگسیختهپیوند وفا، عهد صفا، رشته _
 ی من روشن است و راستخوبان آن به چهره و باالی دلفری                                    ماهند و سرو، گفته_

 حس آميزی:
 تر از هر خارمدر گلستان وفا، بلب  شیرین سخنم                                     گر چه در چشم خسان، خوار

 مه دانند که شوریست به شیرین سخنمتا همایون همای توام، ای خسرو عشق   ه
 زنیای شور بخت، بر تو حرام است نان خلق    تا کی نمک به هر بگرِ ریش می

 
 موسيقی درونی در اشعار کرمانی

های کلمیات ییک شیعر    ها و مصوتهایی است که میان صامتی تناس منظور از موسیلی داخلی یا درونی مجموعه
تکرار شیوند، ایین خیود نیوعی     « ای» یا« او» یا« آ» هایال در یک شعر اگر مصوتممکن است وبود داشته باشد  مت

 است در دستور زبان فارسی.« واج آرایی» کند که همان صنعتموسیلی ایجاد می
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 به متال زیر توبه کنید:
 ی ما پیدا بودیاد باد آن که نهانت نظری با ما بود   رقم مهر تو بر چهره

هیا  کند. گاه نییز صیامت  این هماهنگی صوتی را تصویر می« یاد، باد، آن، نهان، با و ما» در «آ» در مصراع اول، مصوت
 این همخوانی را دارند:

 چشمم از آیینه  داران خط و خالش گشت   لبم از بوسه ربایان برو دوشش باد
هوم مورد نظر شیاعر تیأثیر   نوعی موسیلی ایجاد کرده که در اللای مف« ل ، بوسه، ربایان، بر و باد» در« ب» که صامت

روند که نلش اصیلی را بیر   های گوناگون انواع محدود همین موسیلی داخلی به شمار میفراوان دارد. سجع و بنا 
گیرد تا لذت هنری و ادبی آن بیشتر ح  شود. کارکرد بنا  در شعر با که نیاز است وزن شک  میعهده دارند  آن

 سازد.م قافیه را میکند و هکرمانی هم وزن را مدد می
 چو گ ، شکفته و شادابم از نسیم وصالت    خوشا دمی که دلم شادمان شود به بمالت _

 چنین بنا  مرک  با سه ترکی  در ضمن نمودار قدرت شاعر است  و هم
 ی شمع عشق، پروا، نکنم        در سوختن، اقتدا به پروانه کنماز شعله _
 رو، رسم عشق، بازی بشمرند از این           بازی عاقالن ندانند رسم عشق _

هیایی  هایدیگر اشعارش کامال متناس  با عاطفه است. اکتر بنا استفاده کرمانی از این نوع موسیلی، همانند موسیلی
 که کرمانی استفاده کرده است کارکردی دیگر نیز از بمله تشکی  قافیه یا وزن برعهده دارند.  

اس  با مفهوم شعر دارد و اگر واج آرایی نتواند این مهم را به انجیام برسیاند ارزش هنیری و    واج آرایی کارکردی متن
در «  » کند. کرمانی هر با واج آرایی ذکر کرده، برای اللای بهتر پیام شعر است. میتال حیرف  ادبی خود را اللاء نمی

آینید بیه شیعر بخشییده اسیت و      شتکرار آن کیفیتیی خیو  « سوختگان، سوخته، نیست» های متانس  و همخوانواژه
 کند.احسا  درونی شاعر، که مفهوم و پیام شعر است را بهتر تللین می

 ی سوختگان غیر دل سوخته نیست    از من سوخته بپذیر دل سوخته را هدیه _
 حالت سر به گوشی را در اصوات شعر دمیده است.  « چ» و«  » موسیلی

ه سپیدار و صینوبر/ بیاری،/ کیه مگرشیان/ بیه دسیسیه سیودایی در سیر اسیت          گونه/ سر به هم آوردپچپچه را/ از آن
ی هر چیز و همه چیز چنان است/ یی که بلوهپنداری،/ که اسباب چیدن را به نجوانید، خود از این دست/ به هنگامه

 که دشمن دژ خویی در کمین/... 
 کنیم:ها بسنده میبرای پرهیز از اطناب کالم به ذکر نمونه

 رایی:واج آ
 دلم را برده ای، از بان چه گویم     تو، هم بانی و هم بانان، چه گویم _
 گر بخوانی ور برانی، بنده ایم       ای، بهانی، ریزه خوارِ خوانِ تو _
 آور از کرم حابات ما راخداوندا ابابت کن دعا را            بر _

 جناس:
 ی دل و بان به درمان تستسپاه مالیک به فرمان تدست               شفا _
 ای هدایت مرامِ عرش ملام               حسن العسکری امام همام _
 صبر و تاب رای چون آفتاب را        شیدا مساز عاشق بیاز من متاب چهره _
 شوق دیدار رخت از دو بهان است مرا     دهنت فکرت پیدا و نهان است مرا   _

 سجع:
 بیتاب کجا   مَردم از حسرت دل، تشنه کجا آب کجال  نوش تو کجا، وین دل  _
 چه هستم، دوست پندارد    مرا نازم آن دشمن که از بد، بدتر انگارد مراخوبتراز آن _
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 ی بانانه راتا گرفتم بر سر پیمان او پیمانه را   در دل پیمانه دیدم چهره _
 اری در ره حق بستجوهابا تو دارم از بهان دیگری ب  گفتگوها   از تو خرسندم که د _
 

 موسيقی کناری در اشعار کرمانی
ها در شیعر اسیت. ردییف از    ها و بایگاه آنطور که در ملدمه بررسی شد، موسیلی کناری شام  ردیف و قافیههمان

شیود و اسیتفاده آن را در   ی زبان فارسی اسیتفاده نمیی  رود و در هیچ زبانی به اندازهخواص شعر فارسی به شمار می
تیرین  دانند. بیه گفتیه کارشناسیان، از مهیم    چون عربی، ترکی و اردو را از تأثیرات زبان فارسی میهایی همعار زباناش

 عوام  پیدایش ردیف در شعر فارسی وبود فع  ربطی در این زبان است.  
« شید » و« دبیو » ،« اسیت » های اولیه شعر زبان فارسی، ردیف به صورت افعال ربطی و ساده همچیون در اغل  نمونه

خصوص از نیمه دوم قرن پنجم هجری شاعران بیه انتخیاب   گرفته است ولی در طول زمان و بهمورد استفاده قرار می
-های اسمی استفاده میهایی با ترکی پردازند و برای نشان دادن قدرت شاعری از ردیفهای بلند و دشوار میردیف

، اما گاهی شاعران غزل خود را به دو یا چند بخش مجیزا تلسییم   کردند. در شعر معاصر نیز ردیف شناخته شده است
 آورند و بخش دیگر را بدون ردیف. کنند، یک بخش شعر را مردف میمی

قافیه در شعر نیمایی عملکرد ویژه ای دارد، یعنی در خدمت عاطفه و مضمون شعر است. شیوه استفاده از قافیه تیأثیر  
افزایید. اگیر قافییه درسیت     ، زیرا عام  موسیلی شعر است و بر موسیلی کالم میی فراوانی بر کیفیت شعر معاصر دارد

کنید. اصیوال   انتخاب شده و با محور عاطفی شعر هماهنگ باشد، دلبستگی خواننده را به شعر و خوانش آن زیاد میی 
-شده و به ماللت میی ها نتوانند موسیلی کناری را در شعر درک کنند و از آن لذت ببرند از شعر خسته وقتی خواننده

کند، بیرای اللیای معنیی    نیاز نیست و از آهنگی که قافیه ایجاد میشک از قافیه و موسیلی آن بیرسند. شعر نو، نیز بی
 (62: 1382حسن علی محمدی،«)های شعر فارسی انکار ناپذیر است.پیوستگی قافیه با قال » برد وبهره می

های آن استفاده کرده و از اعجیاز آن غافی  نبیوده و بیه تناسی       طف و ویژگیکرمانی نیز از قافیه در بهت اللای عوا
کنید.  مایه از آن بهره برده است. او با قرار دادن قافیه در بای مناس  خود، مفهوم شعرش را کام  میموضوع و درون

ین همگیونی بیه وفیور    های صوتی، صرفی، نحویی و معنایی صورت بپذیرد. و ااستفاده از قافیه باید با همگونی نلش
ها این است که حروف قافیه در ی شاعر در قافیه بیتگری ماهرانهشود. یکی دیگر از صنعتدر شعر کرمانی دیده می

کنیی/   -ی) پروانیه گرنه با قواعد مربوط حروف قافیه قاب  تطبیق نیسیتند چیون در مجموعیه   گیرند ودو واژه قرار می
 م، حرف روی بداگانه دارند:وانکنی( هر کدا -نکنی/ پَر -پروا

 به رباعی زیر از دیوان کرمانی توبه کنید:
 با شمع، اگر دعوی پروانه، کنی        باید که ز شعله، هیچ پروا، نکنی _
 تا در پی وص ِ ماکیانی چو خرو         شهباز صفت به چرخ، پَر، وا نکنی _

 موسيقی بيرونی در اشعار کرمانی
گردد. یکی از شیگردهای زیبیای   های درونی و عاطفه شعر، برمیشعر و هماهنگی آن با زمینهموسیلی بیرونی به وزن 

های سنتی با معیارهای خاص خود بود که شعر را در  زمینیه وزن رهیا و آزاد   نیما بیرون کشیدن شعر از تنگنای وزن
 سازد.کرد و از این زمان شاعر با اختیار کام  وزن شعرش را می

افزایید و بیا غیزل    کند و روز به روز به این روند شیعری خیود میی   های کالسیک آغاز مید را با وزنکرمانی کار خو
ای مطلوب داشته و بیشترین اشعار کالسیک وی در زمیینه غزل و مفاهیم آن است. اگر صاح  ذوقی سیلیم بیه   رابطه

گویی بیه روشیی کیه    سنجی و سخنسخنیابد که استادی و مهارت وی در های او بشتابد در میاستلبال یکی از غزل
سیرایی، خوابیوی دوم کرمیان    نظران و اه  فن، او را در غزلبرگزیده است تا چه پایه است. به گونه ای که صاح 
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کند و بیه صیاحبانِ ذوق چاشینی    های آشنا بیدار مینامیدند. غزل همایون وبدی و روحی دارد. عشق خفته را در دل
 دهد.  می
 

 نتيجه گيری
چیه دسیتوری و چیه     -همیه هییچ لززشیی   با ایین  0  اینجاست که همایون با آنکه تحصیالت دانشگاهی نداشتهبال

عروضی و ... در شعرش وبود ندارد بلکه ، استحکام کالم، انتخاب وسوا  آمیز قافیه ها و هماهنگی بین مضامین و 
وی یکیی از ملتیدرترین و پیر احسیا      قوال ، دلیلی است محکم بر استادی و مهارت او در عرصه ی شعر پارسی. 

ترین شاعران معاصر کرمان است. تسلط وی بر اوزان و الفا  قاب  تحسین است . بسیاری از معانی اشعار وی بکیر و  
محصول ذوق اوست و ازین حیث، شعرش لطفی خاص دارد، برخی از قطعات متین و به اسلوب وی، یادآور اندیشه 

های صنایع شعر احاطه دارد و به دقیایق علیوم ادبیی،    ف است. شاعر به ریزه کاریی سخن گستران سَلَهای حکیمانه
که بیه خیود   ی قویسست بی آنصرف و نحو، قافیه، بدیع، عروض و معانی آشناست. چون دارای هوش تند و حافظه

دستان شک  یرنج دهد و کلمات را سبکک و سنگین کند، الفا  و معانی به آسانی در ذهن او چون موم در مشت قو
 ریزد.  ی دفتر فرو میپذیر شده و به صورت شعر از نوک کِلک بر صفحه
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