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چکیده
Abstract
The semantic deviation is one of the
methods of foregrounding, in which the
poet uses two methods of replacement and
collocation due to the semantic principles.
Regarding to this fact that this field is
mostly applied in other levels of language
in order to foregrounding, every poet who
succeeds in this field due to the scientific
ability, is able to create the novice poems
in which Mohammad Ali Bahmani is one
of the contemporary, capable poets. This
study has concerned with the different
semantic deviations such as simile, irony,
metonymy, oxymoron, paradox and
synesthesia in Mohammad Ali Bahmani’s
poems. The results show that there are 554
cases of semantic deviations in Mohammad
Ali Bahmani’s poems, among which there
are 191 cases, metaphor, 170 cases, are
similie,116 cases, oxymoron,32 cases,
synesthesia, 24 cases, paradox,11 cases,
irony,6 cases, metonymy and two cases,
equivoque. as it is visible that the most
frequent deviation can be found in
Mohammad Ali Bahmani’s poems,
therefore the most affective figurative
language are simile, metaphor, and
oxymoron and the least frequent cases are
equivoque.
Keywords: Mohammad Ali Bahmani, the
Poems Collection of Mohammad Ali
Bahmani,
Foregrounding,
Deviation,
Semantic Devation.

 هنجارگریزی معنایی،یکی از موارد برجستهسازی در شعر
 شاعر بر اساس قواعد معنایی، در این نوع هنجارگریزی.است
- از دو روش همنشینی و جانشینی کمک می،حاکم بر زبان هنجار
 با توجّه به اینکه حوزۀ معنا بیش از دیگر سطوح زبان در.گیرد
 هر شاعری که بتواند بر حسب،برجستهسازی مورد نظر است
 از اشعار،تواناییهای ذوقی و علمی خود در این زمینه موفّق باشد
 محمّدعلی بهمنی را میتوان در این.نابتری برخوردار خواهد بود
 در این پژوهش.زمینه از شعرای توانای معاصر به حساب آورد
، استعاره،گونههای مختلف هنجارگریزی معنایی از جمله تشبیه
 پارادوکس و حسّآمیزی در شعر بهمنی، تضاد، ایهام، مجاز،کنایه
 بر اساس نتایج به دست.مورد کاوش و تحلیل قرار گرفته است
 مورد هنجارگریزی195 آمده درکلّ دفترهای شعری این شاعر
 مورد514 ، مورد استعاره511 مورد195  از این.معنایی وجود دارد
، مورد پارادوکس40 ، مورد حسّآمیزی94 ، مورد تضاد551 ،تشبیه
 همانطور که. مورد ایهام است4  مورد مجاز و1 ، مورد کنایه55
 پر بسامدترین انواع هنجارگریزی در مجموعه،مشاهده میشود
اشعار محمّدعلی بهمنی و در نتیجه نقشآفرینترین صور خیال در
 استعاره و تضاد و، حوزۀ تشبیه،آفرینش هنری این شاعر
.کمبسامدترین آن حوزۀ ایهام است

، مجموعه اشعار بهمنی، محمّدعلی بهمنی:واژگان کلیدی
 هنجارگریزی معنایی، هنجارگریزی،برجستهسازی
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در زبان هنجار نیز به کار گرفته شده است .

مق د ّمه
اعتقاد به نقش ادبی زبان ریشه در دیدگاه های

شفیعی کدکنی در این مورد « لوبیای چشم بلبلی »

روس و صورتگرایان چک ،بویژه

را نمونه می آورد و به این نکته اشاره می کند که

موکارفسکی 4و هاورانک 9دارد  .صورتگرایان دو

این ترکیب تشبیهی بر اثر کثرت استعمال،

فرایند زبانی را از یکدیگر باز می شناختند و بر

برجسته سازی خود را از دس ت داده است ،در

این دو فرایند نام های خودکاری و برجسته سازی

حالی که در آغاز نوعی بدعت هنری به شمار می-

نهاده بودند  .به اعتقاد هاورانک ،فرایند خودکاری

رفته است  ( .همان 05 ،نقل از شفیعی کدکنی،

زبان در اصل به کارگیری عناصر زبان است ،به

) 50 : 5911

شکولفسکی

5

گونه ای که به قصد بیان موضوعی به کار رود؛

از نظر لیچ هنجارگریزی به شش دسته تقسیم

بدون آنکه شیوۀ بیان جلب نظر کند و مورد تو ج ّه

می شود :

معنایی،

اصلی قرار گیرد؛ ولی برجسته سازی به کارگیری

نحوی ،زمانی ،سبکی و گویشی که هر یک در بر

عناصر زبان است ،به گونه ای که شیوۀ بیان جلب

گیرندۀ موارد متع د ّدی است ،در این مقاله تنها

نظر کند؛ غیر متعارف باشد و در مقابل فرایند

هنجارگریزی معنایی در مجموعه اشعار مح م ّدعلی

خودکاری زبان ،غیر خودکاری باشد  ( .صفوی،

بهمنی مورد بررسی قرار می گیرد

) 91 : 5919

زندگی نامۀ شاعر

آوایی،

نوشتاری،

واژگانی،

به این ترتیب از دیدگاه هاورانک ،هدف زبان

مح م ّدعلی بهمنی در  41فروردین  5945در

علم ،ارائۀ مطال ب ِ صرف ا ً صحیح است  .زبان

بندرع ب ّاس متو ل ّد شد  .سبک شعری بهمنی نیز با

روزم ر ّه به قصد ایجاد ارتباط به کار می رود و

خود او پا به عرصۀ وجود گذاشت؛ هرچند

زبان شعر با به کارگیری عناصر برجسته ،تو ج ّه

بسیاری بر این باورند که غزل های او دارای سبک

می کند .

و شیوۀ نیما یوشیج است  .نخستین شعر وی در

هنجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر

سال  5994پس از آشنایی اش با فریدون مشیری

زبان هنجار است؛ هرچند منظور از آن هرگونه

که مسئول صفحۀ شعر و ادب هفت تار چنگ

انحراف از قواعد زب ان هنجار نیست؛ زیرا گروهی

مج ل ّۀ روشنفکر بود ،در حالی که فقط  3سال

از این انحرافات تنها به ساختی غیر دستوری

داشت ،در این مج ل ّه به چاپ رسید  .بهمنی اکنون

منجر می شود و خ ل ّاق ی ّت هنری به شمار نخواهد

مسئول چاپخانۀ دنیای چاپ بندرع ب ّاس و مدیر

رفت .

انتش ارات چی چی کا در بندرع ب ّاس است  .غزل-

خواننده

را

به

سوی

خویش

جلب

شفیعی کدکنی بدون اینکه صراحت ا ً دربارۀ

سرایان نسل گذشته از بهمنی تصویر غزل های نرم

هنجارگریزی سخن گفته باشد ،میان دو گونه

و روان را در ذهن دارند؛ غزل هایی آرام و

انحراف مستعمل و خ ل ّاق تمایز قائل است  .به

عاشقانه و انسانی  .نسل جوان نیز حرکت او به

اعتقاد وی ،هنجارگریزی مستعمل ،انحرافی است

سمت نوآوری و جسارتش را در خاطر دارند؛

که بر اثر کثرت استعمال مبتذل شده و به تدریج

جسارتی که از او شاعری پیشرو ساخته است .

1. V.Shklovsky
2. J. Mukarovsky
3. B.Havranek

زبان شعری مح م ّدعل ی بهمنی بسیار ساده و قابل
فهم است؛ اشعار او غالب ا ً خالی از دشواری و
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پیچیدگی است و عالوه بر ساخت ساده و روان،

خا ص ّ خود است  ( » .صفوی ) 14 : 5919 ،نخستین

وی به زیبایی عاطفۀ موجود در محتوای شعر خود

بار « این عنوان را جفری لیچ برای خیال انگیزی

را با واژه های زیبا و سالم به خواننده منتقل

شعر و عواملی که این خیال انگیزی را به وجود

می سازد  (.برگ بیدوندی و عیسی وند) 14 : 5951 ،

می آورند ،قائل شده است  .آنچه به ایجاد مجاز،

شیوۀ پژوهش

تشبیه ،استعاره و  ...در شعر می انجامد و تصویر-

روش کا ر در این پژوهش ،بررسی اشعار این

های زیبای شعری را در کل ی ّت آن به هم پیوند

شاعر در قالب انواع زیرمجموعه های هنجارگریزی

می دهد ،همان عوامل خیال انگیزی است  ( » .خلیلی،

معنایی و سپس تحلیل هر یک از موارد به منظور

) 33 : 5954

دست یافتن به شیوۀ شاعر در به کارگیری این

هنجارگریزی در آثار شاعران ،به شیوه های

موارد است  .در ادامه شواهدی از اشعار این شاعر

متفاوت به کار می رود و « هر هنرمندی دانسته و

ارائه می شود و در پایان هر مبحث ،جدول هایی

نادانسته شگردهای هنجارگریزی را به کار می-

برای ت عیین بسامد هر کدام از این هنجارگریزی ها

گیرد  .یک شاعر بیان شگفت آور را از راه تشبیه-

ارائه می شود .

های ن امتعارف تجربه می کند؛ شاعری دیگر

پیشینۀ تحقیق

مجازهای پیشتر ناشناخته را به کار می گیرد » .

تاکنون پژوهش هایی دربارۀ هنجارگریزی در

( احمدی،

: 5910

) 941

از

مهم ترین

عناصر

متون منظوم فارسی انجام شده است؛ از جمله

هنجارگریزی معنایی ،تشبیه ،استعاره ،تشخیص،

پیروز و همکاران (  ) 5935به بررسی انواع

ح س ّ آمیزی ،پارادوکس و  ...هستند که مح م ّدعلی

هنجارگریزی در اشعار هوشنگ ایرانی پرداخته اند .

بهمنی نیز در شعر خود از آن ها بهره برده است .

آنان با تحلیل انواع هنجارگ ریزی در پی پاسخ-

تشبیه

گویی به این پرسش بودند که ایرانی چگونه و از

شمیسا (  ) 11 : 5951معتقد است  « :اصطالح تشبیه

چه حوزه هایی به هنجارگریزی دست یازیده

در علم بیان به معنی مانند کردن چیزی است به

است؟

چیزی مشروط بر اینکه آن مانندی مبتنی بر کذب

طغیانی و صادقیان (  ) 5934در پژوهشی به

باشد ،نه صدق؛ یعنی ادعایی باشد ،نه حقیقی » .

بررسی انواع هنجارگریزی در مجموعه شعر « از

تشبیه یکی از عناصر مه م ّ تصویرسازی است که

این اوستا » پرداخته اند که هنجارگریزی معنایی نیز

در شعر بهرۀ فراوانی از آن برده می شود  .واضح

بخشی از این پژوهش است  .در جستجوهای انجام

است که مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ به عناصر ضروری و

شده ،پژوهشی که هنجارگریزی را در اشعار

جدایی ناپذیر تشبیه هستند  .به کارگیری مش ب ّه و

مح م ّدعلی بهمنی بررسی کرده باشد ،یافت نشد .

مش ب ّه ٌبه های تکراری باعث ایجاد ابتذال در شعر

هنجارگریزی معنایی

می شود؛ در نتیجه شاعران با استفاده از مش ب ّه و

هنجارگریزی معنایی ،گریز از قواعد معنایی

مش ب ّ ه ٌ به های غیرتکراری و بدیع ،سعی در گریز از

زبان هنجار در همنشینی و ترکیب واژه ها با

هنجارهای ادبی در شعرشان دارند .

یکدیگر است  « .همنشینی واژه ها بر اساس قواعد

 9ـ  4ـ  4ـ اقسام تشبیه بر اساس ذکر یا حذف

معنایی حاکم بر زبان هنجار ،تابع محدود ی ّت های

ارکان تشبیه
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تشبیه بلیغ تشبیهی است که در آن ادات تشبیه

تشبیه مف ص ّل
تشبیهی را که وجه شبه در آن ذکر شده باشد،

و وجه شبه وجود نداشته باشد  .زیباترین و
رس اترین نوع تشبیه ،تشبیه بلیغ است  .این نوع از

تشبیه مف ص ّل می نامند :
« کاش می دونستی که مثل دل تو  /اثیر کوه

تشبیه « اگر به صورت ترکیب اضافی آمده باشد،
از ارزش هنری باالتری برخوردار است؛ پس

غروره دل من » ( بهمنی) 451 : 5934 ،
در بند باال « اثیر کوه غرور بودن » به عنوان

تشبیه بلیغ بر دو نوع است  5 :ـ تشبیه بلیغ

وجه شبیه آمده است .

اضافی  4ـ تشبیه بلیغ اسنادی » ( نورایی:) 04 : 5935 ،

تشبیه م جمل

تشبیه بلیغ اضافی

اگر وجه شبه در کالم ذکر نشود ،تشبیه مجمل

نوعی تشبیه بلیغ که ادات و وجه شبه در آن

نامیده می شود  .این تشبیه از تشبیه مف ص ّل هنری تر

حذف شده و مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ به ،به صورت یک

است :

ترکیب اضافی آورده شده اند :
« غزل هایی است با من مثل نوزادان بی مادر /

« با ساعت دلم  /وقت دقیق آمدن توست  /با

اگرچه هر کدام از دیگری صد بار زیباتر » ( همان،

ساعت غرورم ا م ّا  /با ساعت مشامم  /اینک  /:وقت

) 009

عبور عطر توست » ( بهمنی) 544 : 5934 ،
مش ب ّه های این بند عبارتند از  :دل ،غرور و

تشبیه مرسل
اگر ادات تشبیه در جمله موجود باشد ،به آن
تشبیه مرسل یا صریح می گویند ( نورایی: 5935 ،

مشام  .ساعت نیز به عنو ان مش ب ّ ه ٌ به سه بار در کنار
هر یک از این سه واژه تکرار شده است .
تشبیه بلیغ اسنادی

:) 43
« کوچه  /مثل ب چ ّۀ تازه زبان وا کرده  /شوق

نوعی تشبیه بلیغ که ادات و وجه شبه در آن

گفت و گویی با خیابان داشت » ( بهمنی: 5934 ،

حذف شده و مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ به ،به صورت جمله ای

) 14

اسنادی آورده شده اند :
در بند باال ادات تشبیه ،یعنی « مثل » آورده

« تو آتشی و تمام من از تو شعله ور است /

شده است .

نه من ،که روشنی نسلم از شماست هنوز »

تشبیه مؤ ک ّد

( بهمنی) 149 : 5934 ،

اگر ادات تشبیه ذکر نشود ،به آن تشبیه مؤ ک ّد
یا استوار می گویند ( نورایی:) 94 : 5935 ،
« تو

داس

خشمی /

من

پ ُتک

کینه »

( بهمنی) 515 : 5934 ،
در این بند واژه ای به عنوان ادات تشبیه آورده
نشده است  .بیت بعد نیز به همین صورت بدون
ادات تشبیه آورده شده است .
تشبیه بلیغ

تشبیه باال که خالی از وجه شبه و ادات تشبیه
است ،می تواند به این صورت آورده شود  « :تو
آتش هستی » که در این صورت جمله ای تشکیل
شده از نهاد و گزاره خواهیم داشت .
اقسام تشبیه بر اساس ح س ّی یا عقلی بودن
طرفین تشبیه
« تشخیص تشبیه ح س ّی و عقلی ا و ّ ال ً گاهی
دشوار است و ثانی ا ً بستگی به معانی و وجوه
مختلف لغات و برداشت خواننده دارد » ( شمیسا،
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 ) 54 : 5951؛ ا م ّا به طور ک ل ّی مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ بهی را

درکش دچار مشکل و ناتوانی نمی سازد  .دو سوی

که از طریق حوا س ّ پنجگانه قابل ادراک باشند،

غالب تصاویری که بهمنی از طری ق تشبیه می-

ح س ّی می نامند؛ در غیر این صورت ،مش ب ّه یا

سازد ،محسوس است؛ ویژگی ای که به شعر ارزش

مش ب ّ ه ٌ به عقلی خواهند بود .

هنری می بخشد؛ چراکه اینگونه تشبیهات حاصل

محسوس به محسوس

د ق ّت در اشیا و تجربۀ ح س ّی نویسنده است؛ الب ت ّه

« کلمات ،آتشند  /می گوید و  /خاکستر می-
شود  /کاغذ » ( بهمنی) 111 : 5934 ،
کلمات و آتش ،هر دو مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ بهی

باید گفت این ح س ّی بودن ،همیشه ارزش هنری
ندارد؛ ارزش هنری در تازه بودن و دور شدن و
گریز زدن از هنجارهای طبیعی ،پیوندی است که

ح س ّی هستند .

شاعر بین دو سوی تشبیه دیده است و میان

محسوس به معقول

خوانندگان و شاعران شناخته شده و تکراری

« عابران  /چون لقمه های چرب  /و خیابان /
اشتهای باز » ( بهمنی) 14 : 5934 ،
در تشبیه د و ّم از بند باال « خیابان »  ،مش ب ّهی

است .
بهمنی سعی می کند از طریق جانبخشی به
عناصر طبیعت و قرار دادن این عناصر در جایگاه

ح س ّی و « اشتهای باز »  ،مش ب ّ ه ٌ بهی عقلی است .

مش ب ّ ه ٌ ب ه ِ تشبیهاتش ،جنبش و سرزندگی را به شعر

معقول به محسوس

و مفاهیم مورد نظرش القا کند؛ بنابراین بی شترین

« خالصه مثل مترسک گذشت زندگی من /

نقش را در تشبیهات وی عناصر زیبای طبیعت

نشد که عرصۀ پروازی از عقاب بگیرم » ( بهمنی،

ایفا می کنند  .وی در اکثر تشبیهات خود از آوردن

) 154 : 5934

وجه شبه خودداری کرده است تا از این طریق

در تشبیه باال مش ب ّه ،یعنی « زندگی » عقلی و
مش ب ّ ه ٌ به یعنی « مترسک » ح س ّی است .
معقول به معقول
« دیر سالی ست که در من جاری ست  /عاشقی
نقلی استمراری ست » ( بهمنی : 5934 ،بهمنی: 5934 ،
) 099
در نمونۀ باال « عاشقی » و « نقلی استمراری » به
عنوان دو طرف تشبیه ،هر دو عقلی هستند .
همانطور که گفته شد پربسامدترین عنصر
هنجارگریزی در مجموعۀ مورد نظر ما تشبیه
است  .غالب ا ً مهم ترین نوع تشبیه آن اس ت که
مش ب ّه ،مش ب ّ ه ٌ به و پیوند آن دو ح س ّی باشد  .بهمنی
از این شیوه بسیار استفاده کرده است و چون
پیوندهای میان دو رکن تشبیه غالب ا ً ح س ّی اند ،شعر
وی به سهولت قابل فهم است و خواننده را برای

برای درک اشتراکات بین مش ب ّه و مش ب ّ ه ٌ به اندکی
خواننده را به تأ م ّل وادارد؛ ا م ّا این تأ م ّل کوتاه،
در درک مفاهیم و معانی زیبای ا شعار وی خدشه-
ای به وجود نیاورده و به سادگی تشبیهات آسیبی
وارد نساخته است .
در اشعار مورد بررسی قرارگرفته ،تشبیهات
بلیغ به کار رفته به صورت بسیار چشم گیر و
برجسته ،وارد تصاویر شعری شده اند  .تشبیه بلیغ،
رساترین نوع تشبیه است که اگر به صورت
ترکیب اضافی آمده با شد ،از ارزش هنری باالتری
برخوردار است  .به طور ک ل ّی بخش اعظم تشبیهات
بلیغ به کار رفته در مجموعه اشعار مح م ّدعلی
بهمنی از نوع بلیغ اضافی است و این امر زیبایی
تشبیهات این شاعر توانای معاصر را دوچندان
ساخته است .

سالمیان و سلیمانی :روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقهبندی آرایههای شعری 92/

منتقل شود ،یکی از صفات یا مالئمات آن جاندار

استعاره
به طور ک ل ّی « استعاره تصویری است که اگرچه

را در کالم ذ کرمی کنند؛ مثل دست روزگار که در

اساس اولیۀ یک تشبیه در ذهن شاعر بوده است،

آن مش ب ّه ،یعنی روزگار همراه با یکی از مالئمات

ا م ّا تنها یکی از دو رکن اصلی تشبیه در سخن

مش ب ّ ه ٌ به ( انسان ) که دست باشد ،آمده است

شاعر حضور دارد و رکن دیگر را خواننده به

( شمیسا:) 510 : 5951 ،

کمک شباهت های ممکن قابل حدس که معمو ال ً در

« با غروب این د ل ِ گرفته مرا  /می رساند به دامن

بحث از استعاره ،عالقه نامیده می شود و از قراین

دریا » ( بهمنی) 010 : 5934 ،

موجود در کالم و یا حال و هوا و زمینۀ سخن،

در بند باال دریا به انسانی تشبیه شده است که

می تواند دریابد؛ بنابراین بحث از استعاره که

دارا ی دامن است .

علمای بیان ،انواع متع د ّدی برای آن قائل شده اند،

« آمدنی داشت چنان رقص دود  /مست که نه !

به بحث تشبیه و جستن شباهت میان اشیا مربوط

مست تر از مست بود » ( همان) 015 ،

می شود که در ماورای استعاره پنهان است  .ا م ّا

همچنین در این مثال نیز دود به انسانی تشبیه

آنچه در استعاره مهم است و اساس شناخت

شده که می رقصد .

قدرت تخ ی ّل شاعر و انگیزۀ شگفتی و احساس

تشخیص

ل ذ ّ ت از زیبایی هنری است ،همان کشف وجوه

تشخیص در زیرمجموعۀ استعارۀ مکنیه قرار

تازه و دقیق در میان اشیا و شیوۀ شاعر در بیان

می گیرد؛ یعنی استعارۀ مکنیه ای است که مش ب ّ ه ِ

استعاره است  ( » .پورنامداریان:) 441 : 5910 ،

محذوف آن ،جاندار است  .اصطالح استعا ر ّ مکنیه

« اکسی ر ِ من ! نه اینکه مرا شعر تازه نیست  /من از

از اصطالح تشخیص عام تر است و نسبت این دو

تو می نویسم و این کیمیا کم است » ( بهمنی: 5934 ،

با هم عموم و خصوص است؛ یعنی هر تشخیصی

) 014

استعارۀ مکنیه است؛ ا م ّا بعضی استعاره های مکنیه،

اکسیر  :استعارۀ مص ر ّحۀ مرش ح ّه از معشو ق

تشخیصند و برخی نیستند  « .یکی از زیباترین

شاعر است  .مش ب ّ ه ٌ به به همراه یکی از مالئماتش

گونه های صور خیال در شعر ،تص ر ّفی است که

یعنی « کیمیا » آمده است .

ذهن شاعر ،در اشیا و عناصر بی جان ط بیعت می-

« به یقین من و خشتی چون من  /باور آینه ات

کند و از رهگذر نیروی تخ ی ّل خویش به آن ها

زنگاری ست » ( بهمنی) 099 : 5934 ،

حرکت و جنبش می بخشد و در نتیجه هنگامی که

استعارۀ مص ر ّحۀ مر ش ّحه از دل

از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیا می نگریم،

آیینه ات :

معشوق است  .در این استعاره ،مش ب ّه به به همراه

همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حیات

یکی از مالئماتش ،یعنی « زنگار » آمده است .

است و این مسأله ویژۀ شعر نیست؛ در بسیاری از

استعارۀ مکنیه

تعبیرات مردم عا د ّی نیز می توان نشانه ه ای این-

نوع دیگر استعاره ،استعارۀ مکنیه یا بالکنایه

گونه تص ر ّف در طبیعت و اشیا را جستجو کرد؛

است که در آن مش ب ّه را ذکر می کنند ،نه مش ب ّ ه ٌ به و

ا م ّا این استعداد در هر کسی ح د ّی و مرزی دارد .

آن را در دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه می-

بسیاری از شاعران هستند که طبیعت را وصف

سازند و سپس برای آنکه این تخ ی ّل به خواننده

می کنند ،ا م ّا کمتر کسانی از آن ها می توانند این

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 22

 /33دوفصلنامه بالغت کاربردی و نقد بالغی

وصف را با حرکت همراه کنند  ( » .نورایی: 5935 ،

در همۀ زبان ها در بخش عمدۀ عباراتی که به

:) 541

چیزهای بی جان مربوط می شود ،به گونه ای

« زودتر از من  /رنگم  /در را م ی گشاید » ( بهمنی،

استعاری از اعضای بدن و از حواس و احساسات

) 545 : 5934

انسانی استفاده شده است؛ از همین روست که در

در بند باال به رنگ ،شخص ی ّت انسانی داده شده

اشعار فارسی نیز چنین نمونه هایی را می توان ذکر

است و شاعر رنگ را انسانی تص و ّر کرده است که

کرد؛ مصداق این نوع استعارات در اشعار بهمنی،

در را باز می کند .

چشم گیر و فراوان است؛ مانند پای کوه ( بهمنی،

« دیوار  /ای قامت بلند  /آیا زبان آجری تو؟  /در

 ، ) 014 : 5934دهان زخم ( همان ، ) 931 ،شانۀ شعر

است »

( همان ، ) 593 ،پلک سفره ( همان ، ) 505 ،رگ

بند

بند

سیمان /

محصور

مانده

( بهمنی) 11 : 5934 ،

ماجرا ( همان ، ) 940 ،پای دل ( همان ، ) 044 ،صورت

در مثال باال نیز دیوار ،با آور دن « ای » مورد

حوله ( همان ، ) 111 ،دامن دریا ( همان ) 010 ،و . ...

خطاب قرار گرفته شده و از این طریق به دیوار

میزان قراردادی یا نو بودن استعاره نیز همواره

شخص ی ّت انسانی داده شده است .

مورد تو ج ّه است  .مواردی از استعاره های اشعار

استعاره نه تنها اندیشۀ شاعر را تج س ّم می-

بهمنی ،کام ال ً قراردادی و متعارفند؛ یعنی شاعر

بخشد ،بلکه شعر را به چند معنایی می اندازد

ویژگی های جدیدی به آن ها نمی افزاید؛ مانند ماه،

( احمدی ) 091 : 5910 ،و این امر ،مخاطب را

خورشید پنهان ،ح و ّا ،آیینه و  ...که همگی

لحظه ای به درنگ وامی دارد و همین درنگ است

استعاره از معشوق هستند و این واژه ها مواردی

که به زیبا یی شعر و در نتیجه ل ذ ّت می انجامد؛

هستند که پیش از بهمنی نیز به وفور در ادب ی ّات

منتها شاعر باید مراقب باشد این درنگ به طول

ما به کار رفته اند و زیبایی خا ص ّی را به اشعار وی

نینجامد و این امر به دست نمی آید ،مگر در سایۀ

نمی بخشند؛ زیرا در ا ین موارد نوآوری صورت

ح س ّی بودن رابطۀ موجود در استعاره  .درنگ بسیار

نگرفته است؛ ا م ّا در سایر موارد با استعاره هایی

خواننده را به ماللت می افکند و همین از ارزش

کام ال ً نو روبه رو می شویم که شاعر در آن ها جنبه-

شعر می کاهد  .بهمنی تالش کرده استعاره هایش به

ای دیگر از یک پدیده را مورد تو ج ّه قرار می-

حس نزدیک باشد تا اهل شعر بتوانند به راحتی

دهد؛ مانند دکمه های آتش ( بهمنی، ) 511 : 5934 ،

آن را درک نمایند  .وی در ساخت استعاره هایش

پلک سفره ( همان ، ) 505 ،زبان مسلسل ( همان،

به فکر اظهار فضل و باریک بینی ذهنی اش نبوده و

 ، ) 955جگر اعتماد ( همان ، ) 913 ،گوش تلفن

فقط قصد داشته است ذهن ی ّاتش را محسوس و به

( همان ، ) 110 ،بهت جادو ( همان ، ) 111 ،مخ د ّر

خواننده منتقل سازد  .خود شاعر به آوردن پی در

( همان ) 05 ،که به عنوان استعاره از معشوق به

پی استعاره و تشبیه معتقد نبوده ،چون می د انسته

کار رفته است و . ...

است اگر در کاربرد این دو شیوه افراط کند ،درک

استعاره در شعر بهمنی بر اساس گفتار روزم ر ّۀ

اشعارش دشوار می شود؛ ا م ّا با وجود این باز هم

فارسی زبانان و به همان صورت قراردادی به کار

این دو عنصر به نسبت سایر عناصر ،برجسته ترین

گرفته شده است؛ ا م ّا در بیشتر موارد استعا ره های

عناصر به کار رفته در اشعارش هستند .

جدید به چشم می خورد؛ این به آن معناست که

سالمیان و سلیمانی :روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقهبندی آرایههای شعری 34/

استعاره های قراردادی قادر به بیان آنچه در ذهن

دارد که از این تعداد 9 ،مورد با عالقۀ ماکان بوده

شاعر می گذرد ،نبوده یا شاعر به عمد خواسته

و بقیه با عالقه های جزء و کل ،سبب و مس ب ّب،

است جنبه ای دیگر از یک پدیده را به ما

الزم و ملزوم و حال و محل به کار رفته است .

بشناساند و یا به خلق معناهای تازه با استفاده از

کنایه

استعاره بپردازد .

یکی دیگر از بحث های علم بیان که در زندگی

مجاز

روزم ر ّه و کالم ادبی بسیار با آن سر و کار داریم،

مجاز یعنی « کاربرد واژه ،در غیر معنی اصلی و

بحث کنایه است  « .کنایه در لغت به معنی پوشیده

ما و ُ ض ِ ع َ ل ِه که برای رسیدن به معنی مجازی و

سخن گفتن است؛ ا م ّا در علم بیان عبارت است از

عدول از معنی حقیقی باید مناسبتی یا عالقه ای

ایراد لفظ و ارادۀ معنی غیر حقیقی آن ،به صورتی

بین معنی حقیقی و معنی مجازی وجود داشته

که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد و فرق

باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر شاعر

اصلی بین استعاره و کنایه نیز در همین است؛

برسد » ( اشرف زاده ،علوی مقدم ) 545 : 5913 ،و

زیرا در استعاره قرینۀ صارفه وجود دارد تا ذهن

باید قرینه ای وجود داشته باشد که مانع از ارادۀ

را از معنی حقیقی دور کند و به معنی مجازی

معنی حقیقی خود باشد ( شمیسا ) 51 : 5951 ،اگر

برساند ،ولی در کنایه چنین قرینه ای وجود

عالقۀ مذکور ،عالقۀ مشابهت باشد ،مجاز ،استعاره

ندارد  ( » .اشرف زاده ،علوی مقدم) 599 : 5951 ،

است و اگر غیر مشابهت باشد مجاز مرسل است .

« دلخسته سوی خانه تن خسته می کشم  /وایا از

عالقه های مجاز عبارتند از  :عالقۀ حال و محل
یا ظرف و مظروف ،عالقۀ کل ی ّت و جزئ ی ّت ،عالقۀ

این حصار دل آزار خسته ام » ( بهمنی) 11 : 5934 ،
حصار دل آزار  :کنایه از دنیا

سبب و مس ب ّب ،عالقۀ آل ی ّت ،عالقۀ ما د ّ ی ّت ،عالقۀ

« یا نه ! تو هم با هر بهانه شانه خالی کن  /از من،

ماکان ( آنچه بوده است )  ،عالقۀ مایکون ( آنچه

من این بر شانه ها بار گران ای دوست » ( همان،

خواهد شد )  ،عالقۀ تضاد و عالقۀ قوم و خویشی .

) 041

« مردان این قبله کجا رفتند؟  /دیری ست این
سؤال/ ،

ورد

زبان

شهر

و

دهات

است »

( بهمنی) 945 : 5934 ،
شهر و دهات  :مجاز به عالقۀ حال و محل ،به

شانه خالی کردن  :کنایه از دررفتن از زیر کار
و مسئول ی ّت
کنایه های به کار رفته در اشعار مح م ّدعلی
بهمنی دو نوع است  5 :ـ کنایه های زبانی  4ـ کنایه-

معنی مردم شهر و دهات است .

های قاموسی و س ن ّتی  .کنایه های زبانی کنایاتی

« گشتم تمام کوچه ها را یک نفس هم نیست  /شاید

هستند که در زبان و در میان عموم رواج دارد .

که بخشیدند دنیا را به ما امشب » ( بهمنی: 5934 ،

کنایه های زبانی یا به تعبیری کنایه های مردمی

) 939

( ک ز ّازی ، ) 514 : 5955 ،به هر شیوه ای که به کار

نفس  :مجاز به عالقۀ الزم و ملزوم ،به معنی
انسان به کار رفته است .
مجاز در اشعار مح م ّدعلی بهمنی از بسامد قابل
تو ج ّهی برخوردار نیست و تنها  1مورد کاربرد

برده شوند ،تغییر نمی کنند و همواره یکسان می-
مانند  .این کنایه ها وارد حوزۀ ادب ی ّات نمی شوند و
بیشتر

کاربرد

( سنچولی،

زبانی

: 5935

دارند

.) 544

تا
در

کاربرد
برخی

ادبی
موارد
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مح م ّدعلی بهمنی تغییراتی در کاربرد و ساختار

دریابد ،کنایه هنری تر خواهد بود و متن را

کنایه های زبانی به وجود آورده است؛ به عنوان

آراسته تر خواهد ساخت  .بهمن ی در تمام کنایات

مثال کنایۀ « زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد » را

خود به سادگی و کوتاهی حلقه های معنایی تو ج ّه

به ص ورت زیر درآورده و با جابه جایی در ارکان

داشته است؛ به این دلیل عبارات کنایی وی روانند

جمله بر ابهام آن افزوده و ظرف ی ّت ح س ّی تازه ای

و خواننده در فهم آن ها دچار مشکل نمی شود و

به فضای شعر القا کرده است :

بیشتر از خواندنشان ل ذ ّت می برد؛ چون هم او را

« آنجا که زبان سرخ است سر سبز نمی ماند /

به انتظار می رساند و هم به تأ م ّل طوالنی وانمی-

با این همه سبز من جز سرخ نمی خواند » ( بهمنی،

دارد؛ چیزی که ت الش ذهنی مخاطب را می گیرد و

) 993 : 5935

از ارزش و منزلت شعر کم می کند .

کاربرد کنایه های زبانی در شعر بهمنی باالست

ایهام

و می ت وان گفت تقریب ا ً تمام کنایات به کار رفته

صنعت ایهام را تخییل و توهیم و توریه نیز

در اشعار وی که چندان چشم گیر هم نیستند ،از

می گویند  .سه کلمۀ ا و ّل در لغت به معنی ،به گمان

نوع زبانی اند .

و وهم افکندن و توریه به معنی سخنی را پوشیده

نوع دیگر کنایه ،کنایه های قاموسی و س ن ّتی

داشتن و در پرده سخن گفتن است و در اصطالح

است ،کنایاتی که در فرهنگ لغت نیز وجود دارد

بدیع آن است که لفظی بیاورند که دارای دو معنی

و ذهن به محض شنیدن آن ها از معنای نزدیک به

نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری به کار

معنای دور منتقل می شود ( سنچولی؛ .) 544 : 5935

ببرند که شنونده از معنی نزدیک به معنی دور

این کنایات به ع ل ّت استعمال بیش از حد ،دیگر

منتقل شود  ( » .همایی:) 413 : 5950 ،

خیال انگیز نیستند و ارزش شعری ندارند  .این نوع

« بس که سنگین است بار گریه ها بر دوش

کنایه نیز در اشعار بهمنی به کار رفته است؛ مانند

چشم  /جان فریادی ندارد مردم خاموش چشم »

نقش بر آب بستن ( بهمنی ، ) 51 : 5934 ،یک دست

( بهمنی) 911 : 5934 ،

بی صدا بودن ( همان ، ) 911 ،شانه خالی کردن

در این بیت فریاد ند اشتن و صفت خاموش،

( همان ) 041 ،و  . ...به نظ ر می رسد چنین

مفهوم « انسان » را به ذهن می رساند و اضافه شدن

کنایه هایی جنبۀ تزئینی دارند و یا شاید به قصد

آن به « چشم » مردمک را فرایاد می آورد .

تأکید و تثبیت مطلب در ذهن خواننده گفته شده-

ایهام تناسب

اند  .در این گونه کنایات ،معنی آن چنان قوی

ایهام تناسب نیز آن است که الفاظ جمله در آن

است که ذهن به معنی حقیقی منتقل نمی شود،

معنی که مراد گوینده است ،با یکدیگر متناسب

بلکه مستقیم ا ً به معنای مجازی و یا همان معنی

نباشد ،ا م ّا در معنی دیگر تناسب داشته باشد .

کنایی متو ج ّه می گردد  .چنین کنایه هایی هرچند در

« ویرانه نشینم من و بیت غزلم را  /هرگز نفروشم

ا و ّلین کاربردشان غرابت داشته اند ،ا م ّا بر اثر
تکرار از میزان زیبایی آن ها کاسته شده است .
هرچه رابطۀ میان حلقه های معنای ظاهری و
کنایی ساده تر باشد و خواننده زودتر آن را

به دوصد خانۀ آباد » ( بهمنی) 931 : 5934 ،
در اصل منظور از بیت ،بیت غزل است؛ ولی
معنای دورش ،با ویرانه و خانه ایهام تناسب دارد .

سالمیان و سلیمانی :روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقهبندی آرایههای شعری 33/

بهمنی در آوردن ایهام اص ال ً اصرار نمی ورزد و

و در کنار هم قرار داده است  .در مورد ا و ّل ح س ّ

اجازه می دهد که این مورد از صور خیال هر جا

بینایی و چشایی و در مورد د و ّم ح س ّ شن وایی و

که الزم و ضروری باشد ،خودش جایش را در

چشایی در کنار هم قرار گرفته و با هم آمیخته

میان اشعار پیدا کند ،به همین دلیل دریافت ایهام

شده اند .

شعر وی آسان است؛ نه فقط خواننده را خسته

« جرعه خوابی  /به خمارین پلک ها » ( بهمنی: 5934 ،

نمی کند ،بلکه به شعر زیبایی نیز می بخشد  .در

) 91

اشعار بهمنی دو نمونه ایهام ،یکی از نوع ایهام و

کاربرد حس آمیزی در شـعر بـه لحـاظ سـاختار

دیگری ایهام تناسب یافت شد .

لفظی گونه هایی چندگانه دارد و ما در اشعار مورد

حس آمیزی

بررسی خود سه نوع از آن نمونه هایی را که مورد

یکی از وجوه ب رجستۀ ادای معانی از رهگذر
صور خیال ،کاری است که نیروی تخ ی ّل در جهت

استفادۀ مح م ّدعلی بهمنی قرارگرفته اسـت ،یافتـه-
ایم .

لغات و تعبیرات مربوط به هر حس انجام می دهد

اسناد مجازی  :گاه شاعر از طریق به کار بردن

یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس

افعال مربوط به حواس به صورت اسناد مجازی

دیگر انتقال می دهد  .حس آمیزی در لغت یعنی

برای ح س ّ دیگر ،اقدام به ایجاد ترکیب ح س ّ

درآمیختن حواس و در اصطالح گونه ای مجاز

آمیخته می کند  .در میان موارد به کار رفته در

است که از رهگذر آمیختن د و حس با یکدیگر

اشعار مح م ّدعلی بهمنی تنها دو مورد مصداق این

ایجاد می شود  .دیدن رنگ یا اندازه یا هیأت

نمونه یافت شد  :از کنایۀ تلخش چشیده ام

ظاهری هر چیز ،کار حقیقی ح س ّ بینایی است؛ ا م ّا

( بهمنی ، ) 151 : 5934 ،با چشماتون حرف می زنین

دیدن عطر ،شنیدن رنگ و جیغ بنفش کاربردی

( همان.) 944 ،

است مجازی از حواس بینایی و شنوایی برای

ترکیب وصفی  :کاربرد حس آمیزی گاه به

ادراک پدیده هایی که در حوزۀ آن حواس واقع

صورت تر ک یب وصفی دو کلمه از متع ل ّقات حوا س

نیستند  .در ادب ی ّات فارسی ح س ّ بینایی بیش از

با هم به صورت یک واژۀ مر ک ّب نمودار می شود .

سایر حواس در حس آمیزی مورد استفاده قرار

این مورد در اشعار بهمنی بسامد باالتری را به

گرفته و وسیع ترین ترکیبات از آمیزش رنگ ها با

خود اختصاص داده است؛ مانند حرف تلخ

حواس دیگر حاصل شده است  .حس آمیزی را می-

( بهمنی ، ) 041 : 5934 ،خواب شیرین ( همان، ) 54 ،

توان گونه ای مجاز به عالقۀ مجاورت و یا عالقه-

ترس زرد ( همان ، ) 944 ،جان شیرین ( همان،

ای دیگر نامید؛ چراکه واژه در غیر معنی خود به

 ، ) 045روزای همیشه شیرین ( همان، ) 459 ،

کار رفته است  ( .نورایی) 515 : 5935 ،

خواب های مع ط ّر ( همان ) 105 ،و . ...

« دلت می آید از زبانی این همه شیرین  /تو تنها

الب ت ّه گاه این ترکیبات از پیوند میان یک پایۀ

آری »

حس ی ّ و یک پایۀ انتزاعی ایجاد شود که در این

حرف

تلخی

را

همیشه

بر

زبان

( بهمنی) 041 : 5934 ،

صورت ابهام و شگفت انگیزی استعارۀ ح س ّ

زبان شیرین و حرف تلخ ترکیباتی هستند که

آمیخته به مراتب بیشتر می شود؛ مانند زنگ حواس

در آن ها شاعر دو حس را با یکدیگر تلفیق کرده

( بهمنی ) 541 : 5934 ،که حواس یک پایۀ انتزاعی
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ترکیب است و ترس زرد ( همان ، ) 944 ،جان

با نگاهی گذرا به شعر فارسی از منظر

شیرین ( همان ، ) 045 ،خواب های مع ط ّر ( همان،

استعاره های ح س ّ آمیخته ،درمی یابیم که وسیع-

 ) 105و . ...

ترین و مؤ ث ّرترین ترکیب ها از آمیزش رنگ ها با

حس آمیزی در بافت جمله  :نوع دیگری از

متع ل ّقات حواس د یگر به صورت تابلوی ن ق ّاشی

حس آمیزی در بافت جمله کاربرد یافته است  .در

زیبا طراحی شده است .

این صورت تفکیک اجزای اصلی حس آمیزی قدری

تضاد

دشوارتر است؛ ولی با تو ج ّه به عنصر اساسی ابهام

تضاد در لغت به معنای دو چیز را در مقابل

در هنر نوین و تغییر درجۀ اقناع خوانندگان شعر

یکدیگر انداختن و در اصطالح آن است که

نو نسبت به عالقه مندان شعر کالسیک به ویژه

کلمات ض د ّ یکدیگر بیاورند ،مانند  :روز و شب،

سبک خراسانی در اینکه هر چه درک شعر

زشت و زیبا ،سخت و سست و امثال آن :

دشوارتر شود و تع م ّق بیشتری را بطلبد ،هنری تر

« ساده بگم دهاتی ام  /اهل همین نزدیکیا  /همسایۀ

و برتر است ،از نمونه های متعالی تر حس آمیزی

روشنی و هم خونۀ تاریکیا  /هنوز همون دهاتی ام /

محسوب می شود  .این مورد نیز در اشعار بهمنی

با همه شهری شدنم » ( بهمنی) 551 : 5934 ،

به کار رفته است؛ نمونه هایی از این قبیل  :زالل

در این نمونه ،واژه های روشنی  /تاریکی و

همین سخن ها بود ( بهمنی ، ) 050 : 5934 ،عشق

دهاتی  /شهری در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند .

بنوشانیم ( همان ، ) 011 ،خواب و خیالی بنوشدم

« قصۀ من واقعیه ،گ ُم می شه  /میون این قصه های

( همان ، ) 159 ،تکرار بوی بدی دارد ( همان، ) 111 ،
امروز چه طعمی دارد ( همان ) 133 ،و . ...
در قلمرو استعاره های ح س ّ آمیخته ،ح س ّ
بینایی از میان سایر حوا س امکان بیشتری برای
آفرینش تصویرهای ناب دارد  .ا ین حس برای خود
تع ل ّقاتی دارد که یکی از مهم ترین متع ل ّقات قابل
درک آن رنگ است  .عنصر رنگ در وصف های
ما د ّی و تصویرهای ح س ّ آمیخته ای که دو سوی
آن را حواس ظاهر ساخته اند ،بسیار کاربرد دارد؛
برای نمونه وصف های شعری در شعرهای سبک
خراسانی از پدیدۀ رنگ بسیار بهره گرفته اند
( شفیعی کدکنی .) 454 : 5911 ،بهمنی موارد
چشمگیری از این نمونه را در اشعار خود به کار
برده است؛ مانند ترس زرد ( بهمنی، ) 944 : 5934 ،
صدای سبز ( همان ، ) 439 ،صدای آبی ( همان،
 ، ) 439صدای سرخ ( همان.) 439 ،

خیالی » ( همان) 499 ،
در این نمونه نیز واقعی  /خیالی در مقابل
یکدیگر قرار گرفته اند .
به طور ک ل ّی تضاد به گروه های متن و ّعی تقسیم
می شود که هر یک از این گروه ها در مجموعه
اشعار بهمنی با ش د ّت و ض عف دارای نمونه هایی
هستند که در این قسمت پس از توضیح مختصری
از این گروه ها نمودها و میزان پرداختن به آن ها
را در اشعار بهمنی عنوان خواهیم ساخت .
تضا د ّ وجودی  :این تضاد بین کلماتی است که
وجود یکی وابسته به عدم دیگری است؛ به عبارت
دیگر در این نوع از تضاد ،مفه وم یکی از واژه ها
خودبه خود مفهوم واژۀ مقابل را نفی و رد می-
نماید و بین آن ها درجات دیگری نمی توان در
نظر گرفت؛ ح د ّ وسطی بین این دو واژه وجود
ندارد ( ابرهیمی و یوسفی ) 591 : 5935 ،؛ یعنی
حالت س و ّمی غیر از این دو حالت نیست  .این نوع

سالمیان و سلیمانی :روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقهبندی آرایههای شعری 32/

از تضاد بیشترین کاربرد را در تمامی دفترهای

ض د ّ هم باشند؛ مثل زن و مرد که هر دو از گروه

بهمنی به خود اختصاص داده است  .نمونه های به

انسان هستند یا پدر و مادر که هر دو از گروه

کار رفته از این قرارند  :شب  /روز ( بهمنی،

والدینند ( همان .) 595 ،نمونه های به کار رفته در

 ، ) 045 : 5934گم  /پیدا ( همان ، ) 045 ،تازه  /کهن

اشعار بهمنی از ای ن قرارند  :زن  /مرد ( بهمنی،

( همان ، ) 911 ،زوال  /کمال ( همان ، ) 004 ،رسیده

 ) 944 : 5934که هر دو از جنس انسانند ،نر  /ما د ّه

 /کال ( همان ، ) 091 ،آبادی  /ویرانه ( همان، ) 094 ،

( همان ) 935 ،که هر دو از جنس جاندارانند و به

گرمی  /سردی ( همان ، ) 915 ،بله  /نه ( همان،

نوعی با واژۀ زن و مرد دارای مناسبات نسبی

 ، ) 091واقع ی ّت  /خیال ( همان ، ) 499 ،تاریک /

هستند ،جوان  /پیر ( همان ) 014 ،که از جنس

روشن ( همان ، ) 951 ،زنده  /مرده ( همان، ) 910 ،

انسانند و شیطان  /فرشته ( همان ) 155 ،نیز که از

دهاتی  /شهری ( همان ، ) 551 ،جنون  /دانایی

جنس مالئک ه ستند .

( همان ، ) 030 ،مستی  /هوشیاری ( همان، ) 014 ،

تضا د ّ معنایی  :در این گروه کلماتی قرار می-

توقف  /رهگذر ( همان ، ) 031 ،دروغ  /راست

گیرند که معنی آن ها در اصل ض د ّ هم است؛ یعنی

( همان ، ) 143 ،خواب  /بیدار ( همان، ) 153 ،

همیشه و تحت هر شرایطی آن واژگان ،معنایی

رسیده  /نارس ( همان ، ) 100 ،پ ُر  /خالی ( همان،

ض د ّ هم دارند  .می توان فعل های منفی را در این

 ، ) 141ش ک ّ  /یقین ( همان.) 144 ،

گروه قرار داد  .در این نوع تضاد مصدر و شروع

تضا د ّ وارونه  :تضا د ّی را وارونه نامند که در

دو کلمۀ ض د ّ هم از یک نقطه است؛ ولی هر کدام

آن تضا د ّ بین مفهوم یک واژه و واژۀ دیگر ،در

در جهتی خالف دیگری حرکت می کند؛ به عبارت

مورد عکس آن ها نیز صدق کند ( همان .) 591 ،در

دیگر اصل آن دو کلمه از یک منشأ است ،با دو

اشعار بهمنی این نوع تضاد نیز مورد استفاده قرار

حرکت کام ال ً ضد ( همان .) 595 ،کاربرد نمونه هایی

گرفته است؛ ا م ّا نه به صورت گسترده  .نمونه های

از این دست نیز در اشعار بهمنی تقربی ا ً چشم گیر

به کار رفته از این قرارند  :شفق  /فلق ( بهمنی،

است که در این قسمت به چند نمونۀ آن اشاره

 ، ) 093 : 5934زمینی  /آسمانی ( همان ، ) 059 ،ق ل ّه

می کنیم  :نیستم  /هستم ( بهمنی ، ) 31 : 5934 ،آشنا

 /د ر ّه ( همان ، ) 915 ،بلن ترین  /کوتاه ترین ( همان،

 /ناشناس ( همان ، ) 943 ،می شود  /نمی شود

 ، ) 511کاه  /کوه ( همان ، ) 045 ،آغاز  /پایان

( همان ، ) 915 ،هست  /نیست ( همان ، ) 013 ،گوش

( همان ، ) 991 ،حضیض  /اوج ( همان  ، ) 011 ،ابتدا

کن  /گوش مکن ( همان ، ) 141 ،باد  /مباد ( همان،

 /انتها ( همان ، ) 155 ،طلوع  /غروب ( همان،

 ، ) 054باور  /ناباور ( همان ، ) 144 ،رسیدیم /

 ، ) 141سرفراز  /خم شده ( همان ) 100 ،و . ...

نرسیدیم ( همان ، ) 141 ،می آید  /نمی آید ( همان،

تضا د ّ جنس ی ّتی  :در این دسته ،دو جنس از یک

 ، ) 140بود  /نبود ( همان ، ) 150 ،به ی ادم هست /

گروه در مقابل هم قرار می گیرند  .باید تو ج ّه شود

به یادم نیست ( همان ، ) 140 ،باشم  /نباشم ( همان،

که حتم ا ً آن دو جنس از یک گروه باشند و در دو

.) 195

دستۀ متفاوت قرار نگیرند  .اگر چه ممکن است آن

تضا د ّ رفتاری  :برخی از رفتارها ض د ّ هم هستند

دو جنس در واقع ض د ّ هم نباشند و مناسباتی نیز

و در مقابل هم قرار می گیرند؛ در پی آن کاربرد

با هم داشته باشند ،ا م ّا می توانند از نظر جنسی

واژه هایی که بیانگر آن رفتارها هستند نیز ض د ّ
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همند؛ به عبارت دیگر عملی خالف عمل دیگر

تو ج ّه شده است  .می توان گفت تضاد در این

است؛ مث ال ً خنده  /گریه و یا تمام فعل هایی که

اشعار تا ح د ّی برگرفته از محیط طبیعی شاعر و

ض د ّی به جز منفی خود دارند ،مثل خوابید  /بیدار

مح ل ّ زندگی وی نیز هست و از شرایط طبیعی

شد  .در تمام اینگونه تضادها رفتارهایی سر می-

محیط شاعر ـ مث ال ً هم جواری دریا و بیابان خشک

زند که با هم ضد ی ّت دارند  .این تضاد هنگامی

ـ تأثیر مستقیم پذیرفته است؛ برای مثال می توان

بین مفاهیم دو واژه ایجاد می شود که آن دو واژه

گفت تضاد و تناقض موجود در طبیعت جنوب

در دو انتهای طیفی از مفاهیم مربوط به هم ،ا م ّا

موجب شده است تا این شاعر

از این آرایه در

درجه بندی شده قرار گیرند ( همان .) 593 ،فرق

اشعارش به صورت برجسته استفاده کند .

این نوع با تضا د ّ وارونه در این است که در این

پارادوکس

نوع تضاد ،نوعی درجه بندی نیز بین متضادها

منظور از پارادوکس تصویری است که دو روی

مشاهده می شود  .نمونه های تضا د ّ رفتاری در شعر

ترکیب آن به لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می-

بهمنی از این قرارند  :تلخ  /شیرین ( همان، ) 955 ،

کنند مثل سلطنت فقر ،نمونۀ اینگونه تصویرها را

شادی  /غم ( همان ، ) 445 ،خار  /گل ( همان،

د ر شعر فارسی و در همۀ ادوار می توان یافت در

 ، ) 459خو اب  /بیداری ( همان ، ) 431 ،خنده  /ناله

دوره های نخستین شعر فارسی اندک و ساده

( همان ، ) 013 ،آرامش  /خشم ( همان، ) 033 ،

هستند و در دورۀ گسترش عرفان ( چه نظم و چه

جوان تر  /پیرتر ( همان.) 155 ،

نثر ) نمونه های بسیار دارد و در سبک هندی نیز از

تضا د ّ یک جانبه  :تضا د ّی است بین دو واژه که

بسامد باالیی برخوردار است ( نورایی: 5935 ،

یکی از آن ها بر دیگری تأثیرگذار است؛ به عبارت

:) 519

دیگر ،در این نوع تضاد همواره یکی از کلمات بر

« می شود و نمی شود باور ناباور من  /گرمی د ست

دیگری تأثیر منفی دا رد و همین رابطۀ منفی است

ناکسان سردی خنجر نشود » ( بهمنی) 915 : 5934 ،

که باعث ایجاد رابطۀ تضاد می شود؛ زیرا یکی از

در ترکیب باورناباور هر یک از دو قسمت

آن ها نابودکنندۀ دیگری است و می تواند آن را از

ترکیب دیگری را نقض و رد می کند و این حالت

بین ببرد ( همان .) 593 ،این نوع از تضاد در اشعار

است که پارادوکس را ایجاد می کند .

بهمنی تنها یک نمونه کاربرد داشته است  :یخ /

« من که در آیینه کاویدم و باور دارم  /ح ل ّ الینحل

آفتاب ( بهمنی) 143 : 5934 ،

این گمشده جدول با اوست » ( همان) 055 ،

به طور ک ل ّی تضاد در اشعا ر بهمنی بسامد
بسیار باال و چشمگیری دارد؛ بخش

اعظم

در ح ل ّ الینحل نی ز دو طرف ترکیب یکدیگر را
نقض می کنند .

تضادهای به کار رفته در اشعار وی مربوط به

متناقض نما یا پارادوکس در اشعار بهمنی به دو

دفترهایی است که در سال  5913سروده شده

شیوه به کار رفته است  5 :ـ متناقض نما به صورت

است  11 .مورد از ک ل ّ تضادها در  1دفت ر ِ سروده

تعبیر  4ـ متناقض نما به صورت ترکیب  .گاهی

شده در این سال به کار رفته اند و باز هم همانطور

متناقض نما و خالف آمد عادت در مفهوم یک

که در موارد پیشین عنوان شد ،در غزل ی ّ ات این

مصراع یا بیت به صورت عبارت یا تصویر و تعبیر

شاعر ،بیشتر از اشعار نیمایی اش به این آرایه

به کار می رود؛ این نوع تصاویر نسبت به
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متناقض نماهای ترکیبی ارزش هنری بیشتری دارد

می شود ،ولی در هنر اوج تعالی است ( شفیعی،

( گلی و بافکر .) 509 : 5951 ،بیش از نیمی از

.) 91 : 5914

متناقض نماهای اشعار مح م ّدعلی بهمنی از این

بهمنی در اشعار خود متناقض نماهای خا ص ّی را

نوع است؛ مانند ،قفسی هست که می خواهدم آزاد

به کار برده و اغلب از متناقض نماهای تعبیری

( بهمنی ) 931 : 5934 ،؛ من در سکوت نیز صدا را

بهره گرفته است  .این نوع تعابی ر ،ارزش هنری و

شناختم ( همان ) 911 ،؛ سکوت تنها جواب توست

زیبایی شناختی بیشتری نسبت به متناقض نماهای

( همان ) 11 ،؛ آرامشی دوباره مرا رنج می دهد

ترکیبی دارد  .حدود ا ً در ساختار ظاهری نیمی از

( همان ) 930 ،؛ در جمع تازۀ اضداد ( همان ) 013 ،؛

متناقض نماهای بهمنی ( چه تعبیری و چه ترکیبی )

تلخی می بهر تو شیرین تر است ( همان ) 014 ،؛

تضاد به کار رفته و وجود آن سبب شده است که

بی سایه تر ز خویش حضوری ندیده ام ( همان،

خواننده به زودی متو ج ّه کالم متناقض و ناساز

 ) 034؛ آرامشی به خشم تو دیروز دیده ام ( همان،

شود و تقریب ا ً در نصف دیگر آن تضادی وجود

 ) 151؛ کور در این منظ ره ها چشم چرانی بکند

ندارد .

( همان ) 151 ،؛ آن قدرها سکوت تو را گوش می-
دهم ( همان ) 141 ،؛ شعر خروشی ست در نهاد
سکوت ( همان ) 145 ،؛ ببین چه نرم تن است این
تن این تن سنگی ( همان ) 133 ،؛ سکوت از جنس
فریاد است این جا ( همان ) 31 ،و . ...

جدول شمارۀ  5ـ درصد کاربرد انواع
هنجارگریزی معنایی در مجموعه اشعار مح م ّدعلی

در متناقض نماهای ترکیبی دو روی یک ترکیب

بهمنی

ب ه لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می کنند ( شفیعی-

تعداد

درصد

کدکنی .) 10 : 5915 ،بهمنی این نوع از متناقض نما

تشبیه

514

95 . 14

یا پارادوکس را نیز در اشعارش به کار برده است؛

استعاره

511

94 . 34

ولی با بسامد کم تری نسبت به مورد پیشین؛

مجاز

1

5 . 55

نمونه های این کاربرد از این قرارند  :باور ناباور

کنایه

55

4 . 40

( بهمنی ، ) 915 : 5934 ،آرامش طوفان ( ه مان،

ایهام

4

4 . 91

 ، ) 991بی خوابی عمیق ( همان ، ) 91 ،ح ل ّ الینحل

حس آمیزی

94

1 . 31

( همان ، ) 055 ،بارانی بی ابر ( همان ، ) 105 ،آفتابی

تضاد

551

45 . 11

پارادوکس

40

0 . 01

جمع

195

544

بی خورشید

( همان،

، ) 105

تسلسل

بی تکرار

( همان ، ) 141 ،خالی پ ُر ( همان ، ) 199 ،گفتۀ
ناگفته ( همان ، ) 145 ،پرسش الکن ( همان، ) 151 ،
صفر هزارآفرین ( همان .) 143 ،در این ترکیبا ت به
لحاظ مفهوم ،تناقض و ناسازواری و جود دارد و
اگرچه در منطق ،چنین بیان نقیضی عیب محسوب
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نظر زمان سروده شدن دفترهای مختلف این شاعر

۳۵

۳۱/۶۰

۳۲/۹۰

وجود ندارد؛ ا م ّا به طور ک ل ّی در  1دفتری که در

۳۰

سال  5913سروده شده است ،تمامی عناصر بسامد

۲۵

باالتری به نسبت سایر دفاتر دارند .

۲۰

غالب ا ً مهم ترین نوع تشبیه آن است که مش ب ّه،

۱۵

مش ب ّ ه ٌ به و پیوند آن دو ح س ّی باشد  .بهمنی از این

۵/۹۵

۱۰
۵

۰/۳۷ ۲/۰۴ ۱/۱۱

۰

شیوه بسیار استفاده کرده است  .چون پیوندهای
میان دو رکن تشبیه در اشعار وی غالب ا ً ح س ّی اند،
شعر وی به سهولت قابل فهم است و خواننده را
برای درکش دچار مشکل و

ناتوانی نمی سازد .

بهمنی سعی کرده است از طریق جانبخشی به
عناصر طبیعت و قرار دادن این عناصر در جایگاه
مش ب ّ ه ٌ به تشبیهاتش ،جنبش و سرزندگی را به شعر
و مفاهیم مورد نظرش القا کند؛ بنابراین بیشترین
نقش را در تشبیهات وی عناصر زیبای طبیعت

نتیجه

ایفا می کنند  .تشبیهات بلیغ به کار رفته به ص ورت

هنجارگریزی معنایی به شیوه های متفاوت در

بسیار چشم گیر و برجسته ،وارد تصاویر شعری

آثار شاعران مختلف به کار می رود  .در اشعار

شده اند  .به طور ک ل ّی بخش اعظم تشبیهات بلیغ به

مح م ّدعلی بهمنی از میان انواع هنجارگریزی،

کار رفته در مجموعه اشعار مح م ّدعلی بهمنی از

هنجارگریزی معنایی بیشترین بسامد و کاربرد را

نوع بلیغ اضافی هستند و این امر زیبایی تشبیهات

به خود اختصاص داده است و عناصری از قبیل

این شاعر توانای معاصر را دوچندان ساخته است .

تشبیه ،استعاره ،تضاد ،حس آمیزی و  ...به وفور

استعاره در شعر بهمنی بر اساس گفت ار روزم ر ّۀ

در

فارسی زبانان بوده و به همان صورت قراردادی به

در اشعار وی آمده است  .الب ت ّه این فراوانی

غزل های این شاعر معاصر که دفترهای گاهی دلم
برای خودم تنگ می شود  ،شاعر شنیدنی ست  ،چتر
برای چه  ،من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم ،

کار گرفته شده است؛ ا م ّا در بیشتر موارد استعاره-
های جدید به چشم می خورد؛ این به آن معناست
که استعاره های قراردادی قادر به بیان آنچه در

پایانه و بخشی از امانم بده و فصلی دیگر را در

ذهن شاعر می گذرد ،نیست یا شاعر به عمد

بر دارد ،محسوس تر و جالب تو ج ّه تر است .

خواسته است جنبه ای دیگر از ی ک پدیده را به ما

همانطور که مشاهده می شود ،پر بسامدترین انواع

بشناساند و یا به خلق معناهای تازه با استفاده از

این هنجارگریزی در مجموعه اشعار مح م ّدعلی

استعاره بپردازد .

بهمنی ،حوزۀ تشبیه ،استعاره و تضاد است و کم-

کنایه های به کار رفته در اشعار مح م ّدعلی

بسامدترین آن حوزۀ ایهام است  .نظم و روند

بهمنی دو نوع است  5 :ـ کنایه های زبانی  4ـ کنایه-

خا ص ّی در به کار رفتن هنجارگریزی معنایی از

های قاموسی و س ن ّتی  .بسامد کاربرد کنایه های
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زبانی در شعر بهمنی باالست و می توان گفت

مجاز در اشعار مح م ّدعلی بهمنی از بسامد قابل

تقریب ا ً تمام کنایات به کار رفته در اشعار وی که

تو ج ّهی برخوردار نیست و تنها  1مورد کاربرد

چندان چشم گیر هم نیستند ،از نوع زبانی اند .

داشته که از این  1مورد  9مورد با عالقۀ ماکان و

وی در آوردن ایهام اص ال ً اصرار نمی ورزد و

بقیه با

عالقه های جزء و کل ،سبب و مس ب ّب،

اجازه داده است که این مورد از صور خیال هر

الزم و ملزوم و حال و محل بوده است .

جا که الزم و ضروری است خودش جایش را در

منابع

میان اشعار پیدا کند؛ به همین دلیل دریافت ایهام
شع ر وی آسان است؛ نه فقط خواننده را خسته
نمی کند؛ بلکه به شعر زیبایی نیز می بخشد  .در
اشعار بهمنی دو نمونه ایهام ،یکی از نوع ایهام و
دیگری ایهام تناسب یافت شد .

احمدی ،بابک  .) 5910 ( .حقیقت و زیبایی .
تهران  :نشر مرکز  .چاپ هفتم .
اشرف زاده ،رضا و علوی مقدم ،مح م ّد .) 5951 ( .
معانی و بیان  .تهران  :سمت  .چاپ هفتم .
برگ بیدوندی ،سهراب و عیسی وند ،معصومه .

می توان گفت تضاد در اشعار بهمنی تا ح د ّی

(  « .) 5951بازتاب فرهنگ عا م ّه در آثار مح م ّدعلی

برگرفته از محیط طبیعی شاعر و محل زندگی وی

بهمنی و حسین منزوی »  .مج ل ّه ادبیات عرفانی و

نیز است  .از میان ا نواع تضاد که در خالل مقاله به

اسطوره شناختی  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

آن ها اشاره شد ،بهمنی تضا د ّ وجودی را بیشتر از
سایر موارد به کار برده است .
متناقض نما یا پارادوکس در اشعار بهمنی به دو
شیوه به کار رفته است  5 :ـ متناقض نما به صورت
تعبیر  4ـ متناقض نما به صورت ترکیب  .بهمنی در
اشعار خود اغلب از مت ناقض نماهای تعبیری که
ارزش هنری و زیبایی شناختی بیشتری نسبت به
متناقض نماهای ترکیبی دارد ،بهره گرفته است .
در قلمرو حس آمیزی ،ح س ّ بینایی از میان سایر
حوا س امکان بیشتری برای آفرینش تصویرهای
یکی از مهم ترین متع ل ّقات قابل درک آن ،رنگ
است .

عنصر

رنگ

در

وصف های

و

تصویرهای ح س ّ آمیخته ای که دو سوی آن را
حواس ظاهر ساخته اند ،بسیار کاربرد دارد ( شفیعی
کدکنی .) 454 : 5911 ،بهمنی موارد چشمگیری از
این نمونه را در اشعار خود به کار برده است؛
مانند ترس زرد ،صدای سبز ،صدای آبی ،صدای
سرخ .

بهمنی ،مح م ّدعلی  .) 5934 ( .مجموعه اشعار .
تهران  :نگاه .
پورنامداریان ،تقی  .) 5910 ( .سفر در مه .
تهران  :زمستان .
خلیلی جهانتیغ ،مریم  .) 5954 ( .سیب باغ جان .
تهران  :سخن  .چاپ ا و ّل .
سنچولی ،احمد  « .) 5935 ( .کنایه د ر شعر نیما
یوشیج »  .مجلۀ تاریخ ادب ی ّات  .دانشگاه شهید
بهشتی  .شمارۀ  . 15صص  594ـ . 551

ناب دارد  .ا ین حس برای خود تع ل ّقاتی دارد که
ما د ّی

جنوب  .شمارۀ  . 1صص  51ـ . 01

شفیعی کدکنی،

مح م ّدرضا .

( .) 5915

شاعر

آیینه ها  .تهران  :آگاه  .چاپ س و ّم .
( .) 5911
صور خیال در شعر فارسی  .تهران  :آگاه  .چاپ
س و ّم .
( .) 5914
موسیقی شعر  .تهران  :آگاه  .چاپ س و ّم .
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شمیسا ،سیروس  .) 5951 (.بیان  .تهران  :میترا .
چاپ س و ّم .

نورایی ،الیاس  .) 5935 ( .جادوی بیان در
رنگین کمان سخن  .تهران  :یار د انش  .چاپ د و ّم .

صفوی ،کوروش  ، ) 5919 ( .از زبان شناسی به
ادب ی ّات  ،ج ا و ّل  :نظم ،تهران  :چشمه .

همایی ،جالل ال د ّین  .) 5950 ( .فنون بالغت و
صناعات ادبی  .تهران  :هما  .چاپ بیست و چهارم .

ک ز ّازی ،میرجال ال د ّین .) 5955 ( ،زیبا شناسی

یوسفی ،مح م ّدرضا و ابراهیمی شهرآباد ،رق ی ّه .

سخن پارسی ( بیان )  .تهران  :نشر مرکز ،کتاب ماد .

(  « .) 5935تضاد و انواع آن در زبان فارسی »  .مجلۀ

( .) 5951

فنون ادبی  .معاونت تحقیقات و ف ن ّآوری دانشگاه

گلی،

احمد

و

بافکر،

« متناقض نمایی ( پارادوکس )

سردار .

در شعر صائب » .

پژوهش های ادبی  .وابسته به انجمن زبان و اد ی ّات
فارسی  .تهران  .شمارۀ  . 44صص  513ـ . 595

اصفهان  .شمارۀ  . 1صص  511ـ . 543

