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Abstract
In Persian literature writers and poets have had more or less a special interest in geographic
knowledge and knowing regions, countries, cities, mountains, rivers and …; and have produced poetic
images and themes by means of these elements. Geographic names, which are divided into two
categories of general and special, have a wide reflection in contemporary poetry. One of the
successful contemporary poets in the field of sonnet is Mohammad Ali Bahmani who has used these
elements in producing poetic images and themes. The aim of this article, using an analyticaldescriptive approach, has been to extract Bahmani’s techniques in creating poetic images and themes
using geographic names and to illustrate the frequency of the mostly used names in his sonnets. The
findings of this study shows that Bahmani has mainly used geographical general names among which
sky, city, house and mountain have been used more than others. Bahmani has used almost all rhetoric
techniques for creating poetic images and themes, while simile has been used more than others.
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مقاله پژوهشي
فصلنامة علمي -تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي
گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
سال دهم ،شمارۀ سي و هفت ،زمستان  ،1399ص90-102 .

مضمونسازی و تصویرآفرینی با اَعالم جغرافیایی در غزلهای محمدعلی بهمنی
سهیل

فتاحی1

موسی

پرنیان2

رقیه

علوی3

چکیده
در ادبيات فارسي ،شاعران و نويسندگان ،کمابيش به دانش جغرافي و شناخت اقاليم ،کشورها ،شهرها ،کوهها ،رودها و مانند آن توجه
خاصي داشتهاند و با اين عناصر ،مضامين و تصاوير شعری آفريدهاند .اَعالم جغرافيايي که به دو بخش عَلَم عام و عَلَم خاص تقسيم مي
شوند ،در شعر معاصر نيز بازتاب قابل توجهي دارد .يکي از شاعران موفق معاصر در حوزۀ غزل ،محمدعلي بهمني است .بهمني از اين
عناصر به منظور مضمونسازی و ساخت تصاوير شاعرانه بهره برده است .در اين مقاله که به روش توصيفي-تحليلي و آماری و بر پاية
منابع کتابخانهای است ،تالش شده است که شيوۀ بهمني در ساخت مضامين و تصاوير شعری با اَعالم جغرافيايي استخراج و بسامد
پرکاربردترين اَعالم در غزل وی مشخص گردد .نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که بهمني بيشتر در غزلِ خود از اَعالم
عام جغرافيايي بهره برده است؛ اَعالمي مانندِ آسمان ،شهر ،خانه و کوه بيش از ساير اَعالم در غزل وی کاربرد داشتهاند .بهمني تقريباً از
همة شگردهای بياني؛ همچون تشبيه ،استعارۀ مصرحه ،استعارۀ مکنيه ،استعارۀ تمثيلي ،کنايه ،نماد ،تمثيل و مجاز در ساخت مضامين و
تصاوير شعری بهره برده است که تشبيه در بين اين شگردها ،بيشترين کاربرد را دارد.
کلیدواژهها :اَعالم جغرافيايي ،غزل معاصر ،صور خيال ،علم بيان ،محمدعلي بهمني.
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 .1مقدمه
اَعالم جمع عَلَم به معنای اسم خاص است و مراد از اَعالم جغرافيايي در اين پژوهش تمامي اقاليم ،کشورها ،شهرها ،کوهها،
رودها ،دشت ها ،درياها ،آثار باستاني و هنری و مانند آن است که شاعران مورد بحث با بهکارگيری و بهرهگرفتن از آنها در
شعر خود مضمونها و تصاوير شعری آفريده اند .با اين توصيف ،ما با دو قسم عَلَم عام و عَلَم خاص مواجه هستيم .عَلَم عام
آن دسته از اَعالم جغرافيايي هستند که برای همگان قابل شناخت هستند و از نوعي کليت برخوردارند که نزد همگان تقريباً
تعريف و توصيف يکساني دارند؛ مانند :کوه ،دريا و رود ،اما مراد از عَلَم خاص اَعالمي هستند که دارای نام ويژه هستند؛ بدين
شرح که تنها بر يک جا و مکان داللت ميکنند؛ برای مثال باغ يک علم عام است؛ اما باغ بهشت يا بهشت به تنهايي علم خاص
محسوب ميشود .در مواردی نيز عَلَم خاص ترکيبي اضافي است که در بيشتر موارد متشکل از مضاف و مضافاليهي توضيحي
است؛ مانند کوه دماوند ،رود نيل و مانند آن .گاهي نيز ذوق شاعرانه از اَعالم جغرافيايي ترکيباتي زيبا از ديگر انواع اضافات
ميآفريند؛ مانند دريای خون يا کوه صبر« .البته ميزان بهرهگيری و استفادۀ شعرا و نويسندگان از اصطالحات جغرافيايي به يک
اندازه نيست و نوع شعر و انواع ادبي غالباً در ميزان بهرهگيری شعرا و نويسندگان از اصطالحات جغرافيايي متفاوت است.
در متون حماسي ،نوع شعر و مضاميني که در اين نوع ادبي به کار ميرود ،مجال بيشتری برای ذکر نامها و اعالم جغرافيايي
به سخنور ميدهد؛ از جمله اين که قهرمانان و شخصيت های حماسي يا برای کمک به ديگران و يا برعکس جهت تعقيب
دشمنان همواره در حال سير و سفر در نواحي مختلف هستند ،لذا آثاری چون شاهنامة فردوسي و گرشاسبنامة اسدی طوسي
مشحون از اصطالحات جغرافيايي حقيقي و غير حقيقي (افسانهای) هستند .همينطور در برخي از متون اخالقي و حکمي نيز
مانند متون عرفاني بهندرت از اصطالحات جغرافيايي استفاده شدهاست ،چنان که در آثاری چون منطقالطير و مثنوی معنوی
اَعالم جغرافيايي بسيار محدود و نامحسوس است» (دزفوليان :1387 ،نُه).
در اين پژوهش اَعالم جغرافيايي در غزل محمدعلي بهمني –شاعر غزلپرداز موفق معاصر-مورد بررسي قرار گرفته است
که در آن ميزان بهرهگيری وی از اَعالم جغرافيايي در غزل ،در مضمونسازی -با توجه به تعريف آن که در ذيل خواهد آمد-
و تصويرآفريني شاعرانه در دامنة علم بيان و شگردهای شاعرانة موجود در اين علم؛ اعم از :تشبيه ،استعاره ،مجاز ،تمثيل ،نماد
و ...مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفتهاست .در واقع تصويرآفريني با اَعالم جغرافيايي ،بازتاب طبيعت و نمونههای عيني
است که از راه خالقيت انديشه و قدرت کشف در ايجاد پيوند آنها با يکديگر در شعر انعکاس مييابد و از اشيای بيجان
موجود ذیروح ميآفريند.
محمدعلي بهمني يکي از شاعراني است که غزليات وی بيانگر عواطف و احساسات شاعر است و همة اشعار وی در حوزۀ
ادب غنايي جای ميگيرد .وی از اَعالم جغرافيايي در شعر خود هم بهصورت مضمونسازی و هم تصويرآفريني بهره برده
است که ميتوان يکي از نمودهای نوگرايي در غزل بهمني را همين بهرهگيری از اَعالم جغرافيايي دانست .بهمني در قالب
غزل روحي تازه دميده و در بسياری از شاخصههای آن آشناييزدايي کرده است« .او بنيانگذار غزل گفتار معاصر است؛ نوع
نگاهش به شعر ،غزل و نياز مخاطبان ،او را آغازگر شعر گفتار يا غزل گفتار کرده است .اين نوع غزل ،همنشيني ،همسخني و
مدرنيسم را در ذهن و زبان بهمني به خوبي نشان مي دهد .بهمني خود را مدافع سنت ميداند و معتقد است غزل ،معيار و
محک شعر ايراني است» (برگبيدوندی و عيسيوند .)52 :1392 ،آنچه موجب به وجود آمدن فرمي تازه در غزل بهمني شده
است ،شکستن هنجارهای عادی و متعارف در شعر اوست .بيشترين نوآوری در زبان شعری بهمني در حوزۀ واژگان صورت
گرفته است .بهمني با بهکارگيری واژگان تازۀ امروزی ،واژگاني که در گذشته اجازۀ ورود به ساحت شعر را نداشتند و همچنين
با ابداع واژگان جديد ،زبان شعری خود را حياتي تازه بخشيدهاست .درخور تأمل است که پربسامدترين واژگان ابداعي در
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غزل های بهمني ،واژگان مرکب هستند .بهمني در خلق تصاوير بکر و تازه نيز با اعتقاد به اين که شعر در مفهوم فراگير خود،
بازتاب جهان مادی از راه نگارههای ذهني است ،با کنار نهادن الگوهای از پيش تعيين شدۀ شعر گذشته ،غزلش را در ارائة
تصاويری قرار داده که فراتر از چاپ محدود و بستة تشبيه و استعاره است .از سوی ديگر هر غزل از بهمني در خدمت
توصيف يک تجربة عاطفي از اوست ،برخالف غزل گذشته که ممکن بود چندين تجربة عاطفي در يک غزل ارائه شود .در
نهايت اين که با نوآوریهايي که بهمني در قالب غزل در حوزههای زبان ،موسيقي ،تصوير و شکل ظاهری غزل ايجاد کرده،
توانسته تناسبي ميان صورت و معني شعر برقرار نمايد که حاصلِ همين ارتباط و هماهنگي استوار ،در نهايت منجر به فرم و
ساختاری قوی در غزل وی شدهاست (مدرسي و کاظمزاده .)56 :1391 ،يکي از ويژگيهای محسوس در شعر بهمني ،استفادۀ
گوناگون از اَعالم و نشانهای جغرافيايي است .بهمني در ميان غزلهای عاشقانة خود ،مضامين و تصاويری ميآفريند که اَعالم
و مکانهای جغرافيايي ،هستة اصلي آن را تشکيل ميدهند .بهمني برای ابراز عواطف و احساسات عاشقانه ،تصوير و مضمون
را با کيفيتي متفاوت و با استفاده از شگردهای جديد در درونماية غزل ارائه ميکند که در اين ميان يکي از مجموعههای
تصويرسازی و مضمونپردازی وی ،اعالم جغرافيايي است .اين پژوهش به بررسي مضمونها و تصاوير شعری در غزل بهمني
با استفاده از اعالم جغرافيايي پرداختهاست.
 .1.1پیشینۀ تحقیق
پرنيان و رضايي ( )1391با مقالة « ترفندهای بالغي با اَعالم جغرافيايي درشعر خاقاني و ناصرخسرو» به بررسي و تحليل
تحول مضمون سازی با اعالم جغرافيايي و بسامد صنايع ادبي با اين اعالم در دو سبک خراساني و عراقي پرداخته اند .همچنين
کاظم دزفوليان ( )1387با کتاب «اَعالم جغرافيايي در متون ادب فارسي تا قرن هشت» ،نخستين پژوهشهای مدون دربارۀ
اعالم جغرافيايي و رابطة آن با ادبيات را انجام داده است .اما دربارۀ بازتاب اَعالم جغرافيايي در شعر معاصر بهويژه غزل و
چگونگي مضمونسازی و تصويرآفريني ادبي با اين عناصر ،تاکنون به طور مستقل اثری تدوين و ارائه نشده است .لذا با توجه
به نوآوریهای بهمني در غزل و توجه وی به نکتهسنجي های ادبي و ساخت ترکيبات و تصاوير جديد ،اين پژوهش در
شناساندن شيوههای تازه در غزل بهمني ،ميتواند اثری مفيد و ضروری باشد.
 .2متن اصلی
 .1-2مضمونسازی
در برخي از فرهنگها ذيل واژۀ مضمون آمده است « :مقصود و اراده و مطلب و هر آن چه در چيزی محتوا باشد و شامل
آن بود .مدلول ،مفهوم ،مقتضي ،مفاد ،معني ،تفسير ،تأويل ،مقصود ،منظور و مراد» (لغتنامه :ذيل مضمون) .نيز «در ميان گرفته
شده ،آنچه از کالم و عبارت مفهوم شود و نکتهای لطيف و باريک که در شعر گنجانيده شود» (فرهنگ فارسي :ذيل مضمون).
اما مضمون در اصطالح ادبي نيز به صورتهای گوناگوني تعريف شدهاست که شايد کاملترين و جامعترين آن در مفهوم عام
همان است که در فرهنگ اصطالحات ادبي آمدهاست« :يعني درونمايه يا مضمون تشکيل شده از «درون» به معني داخل و
ميان ،بهاضافة «مايه» به معني اصل هر چيز ،مصدر و اساس ،و در مجموع «درونمايه» به معني اصل دروني هر چيز است .در
اصطالح ادبيات ،درونمايه و مضمون عبارت از فکر اصلي و مسلط در هر اثری است؛ خط يا رشتهای که در خالل اثر کشيده
ميشود و موقعيتهای داستان را به هم پيوند ميدهد .درونماية هر اثر ،جهت ادراکي و فکری نويسندهاش را نشان ميدهد.
درونمايه با موضوع اثر تفاوت دارد .موضوع انديشهای کلي است که زيربنای داستان يا شعر قرار ميگيرد و درونمايه از آن
به دست ميآيد ...و چون درونمايه ،عناصر داستان يا شعر را انتخاب ميکند ،از اين رو آثار متنوع و بيشماری براساس
مضامين واحد يا محدود خلق ميشوند» (داد .)131 :1378 ،مهمترين خاصيت مضمون اين است که اگر شعر را از حلية
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هنرآوریهای زباني ،تصويری و موسيقايي فارغ کنيم مضمون با آن باقي ميماند؛ پس در نتيجه ميتوان گفت که مضمون خود
شعر است صرف نظر از حليه های لفظي و معنوی يا اينکه چيزی که شعر را در معنای واقعي خود بيشتر پوشش ميدهد
مضمون است.
در بين انواع هنر ،شعر هنری کالمي است و به لحاظ آن که در قالب زبان ارائه ميشود بيشتر از هنرهای ديگر با مخاطب
پيوند برقرار مي کند و در صورتي که برخوردار از زيبايي باشد او را به اقناع دروني ميرساند .ادگار آلن پو دربارۀ شعر و
زيبايي آن ميگويد« :شاعر با نيک و يا بد حقيقي بودن کاری ندارد سر و کارش فقط با زيبايي است .وظيفة نخستين او رسيدن
به زيبايي برين است که زيبايي اين جهاني جلوهای از آن است» (پورنامداريان)20 :1381 ،؛ از اين رو مضمون ميتواند امکان
ايجاد ارتباط و پيوند روحي با خوانندۀ اثر را فراهم کند و به اندازۀ زيبايي مضمون بر وی تأثير بگذارد .مضمون آن ويژگي
نهفته در سخن شاعر يا نويسنده است که حس شاعر را به خواننده منتقل ميکند .اين احساس که بر وجود خوانندۀ اثر عارض
مي شود همان مضمون است که منظور نظر شاعر است .هر ميزان خواننده درک بيشتری از مضمون اثر داشته باشد طبعاً در
اخذ حس شاعر يا نويسنده موفقتر خواهد بود و اين خود ماية اصلي برای نقدهای خوب و به دور از غرض است.
در مجموعة اشعار محمدعلي بهني  160غزل ديده ميشود که  8غزل آن به زبان محاوره سروده شدهاست .مجموع ابيات
غزلهای بهمني  1131بيت است .به دليل حجم فراوان نمونهها ،برای هر مبحث چند نمونه ذکر خواهد شد .در ذيل برای
نمونه ابياتي از مضمونسازیهای بهمني با اَعالم جغرافيايي آمدهاست:
از زنـــدگي از ايــن هـــمه تــکرار خستهام

از هـــای و هـوی کوچه و بازار خستهام

دلـــگيرم از ستـــاره و از مـــاه و آسمـــان از هـــرچــه و هـرآن که و هرکار خستهام
(بهمني)56 :1390 ،
روستاييتـــر از آن هـــستم که در شهر شما

با نگاه چشم مخموری شوم مدهوش چشم
(همان)356 :

ها...شناسم :اين همان شهر است شهر کودکيها خود شکستم تک چراغ روشنش را با کمانم
(همان)329 :
طـــرح زمــیــنی بـــــزنـــم دوســت را دوست مـــن هـــيچ جـــز انــسان نبـود
(همان)335 :
خواب ديدم بازم داريم شهرو چراغون ميکنيم

چــراغ خــونــمونو نـذر خیابون ميکنيم
(همان)88 :

جـــنگل همه شب سوخــت در صاعقه پاييز از آتــش دامــنگير ای سبـز جوان! پرهيز
(همان)376 :
بهمني در مجموع  111مرتبه و در  36بيت از اَعالم جغرافيايي به منظور مضمونسازی بهره بردهاست که  6مورد آن از
اَعالم خاص و  105مورد از آن اَعالم عام بودهاست .بهشت با  3مرتبه و دنيا با  14مرتبه ،بيشترين کاربرد را در بين اَعالم
داشتهاند .درصد بهرهگيری بهمني از اَعالم جغرافيايي برای مضمونسازی %9/81 ،به نسبت همة ابيات مجموعة غزلهای
اوست.
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 .2-2تصویرآفرینی
تصوير يکي از دشوارترين و پيچيدهترين اصطالحات در علم بيان است که در نقد ادبي بدان توجه شدهاست و اکثر منتقدان
و اديبان در مورد نقش آن در آفرينش جوهر شعری تبادل نظر کردهاند .در فرهنگهای مختلف آمدهاست که تصوير ،صورت-
کردن ،نقشکردن و آفريدن چيزی است .نخستين کسي که واژۀ «صورت» را در مفهوم اصطالحي به کاربرده ،جرجاني است.
در نظر او «صورت» عبارت است از تفاوتهای متمايزکنندۀ معني از معني؛ او نگرشي نو به صورت بخشيدهاست؛ زيرا در نظر
او «صورت» خود شيء نيست بلکه ويژگيهای متمايزکنندۀ آن از شئ ديگر است ،اين ويژگيها – گاه در شکل است و گاه در
مضمون -که ساخت هنری کالم و نظم دروني و سياق زباني را شکل ميدهد( .فتوحي .)40 :1385 ،جاحظ اديب نامدار عرب
نيز در کتاب الحيوان اصطالح «تصوير» را در تعريف شعر به کار برده و گفته« :شعر گونهای از بافندگي و نوعي از تصوير
است» .قدامه بن جعفر و ابوهالل عسکری واژۀ «صورت» را در معني چهره ،شکل و صفت بيروني اشيا بهکاربردهاند (همان:
 .)140-135کار تخيل ،ابداع و ايجاد تصوير های خيالي است و از طريق آنهاست که عاطفه و انديشة شاعر جنبة شعری به
خود ميگيرد و از صورت بيان مستقيم عادی و متداول بيرون ميآيد (ميرصادقي .)144 :1376 ،آن چه ناقدان اروپايي ايماژ
مي خوانند در حقيقت مجموعة امکانات بيان هنری است که در شعر مطرح است و زمينة اصلي آن ...با توجه به اين که ايماژ
هم از نظر لغت و هم از نظر اصطالح برابر است با تصوير يک شئ خواه تصوير ذهني باشد خواه مادی ،شايسته است که آن
چه در نقد ادبي جديد و در کتابهای بالغت فرنگي به نام ايماژ خوانده ميشود با کلمة «خيال» که در شعر و ادب قديم
عربي و فارسي استعمال شده است برابر نهاده شود؛ زيرا گذشته از اين که لفظ ايماژ از نظر لغوی به معني تصوير و سايه و
خيال است از نظر فلسفي نيز حوزۀ استعمال آن نزديک به همين مفهوم اصطالحي اهل نقد و ادب است (شفيعي کدکني،
 .)10 :1375اين در حالي است که برخي از محققان اين علم نظر شفيعيکدکني را نميپذيرند .ضياء موحد در انتقاد به ديدگاه
شفيعيکدکني مينويسد« :آن چه از اين اظهار نظرها برمي آيد اين است که شعر بدون تصوير وجود ندارد .اما آيا واقعاً چنين
است؟ پاسخ اين سؤال بستگي به اين دارد که «تصوير» را چگونه تعريف کرده باشيم .اگر منظور از تصوير همان باشد که
شفيعي به طور ضمني پذيرفته و با همة کوششهايي که پراکنده در گسترش دامنة شمول آن کرده ،تعريف همچنان در حوزۀ
علم بالغت مانده است بايد گفت که شعر بيتصوير هم داريم ،آن هم شعری که از بيشتر شعرهای تصويری غنيتر و سرشارتر
و شعرتر است (موحد .)79-78 :1385 ،از همة تعاريف و نظريههايي که تا کنون دربارۀ تصوير ارائه شدهاست اگر بخواهيم
با لحاظ کردن همة ديدگاه های قابل قبول ،عناصر سازندۀ تصوير را بشناسيم ،ناگزير بايد شناخت ما از شگردهای بالغي و
غيربالغي هرچه کاملتر و وسيعتر باشد؛ زيرا چنان که ذکر شد برخي محققان به وجود عناصر تصوير و خيال حتي در خارج
از مقوالت بياني و بالغي نيز قائل هستند؛ اما آن دسته از شگردهای بياني که در ساخت تصاوير شعری بيشترين کاربرد را
دارند ،عبارتند از؛ تشبيه ،استعاره ،مجاز ،کنايه ،استعارۀ تمثيلي و نماد.
 .1-2-2تشبیه
تشبيه را در کتابهای بياني به شکلهای گوناگون تعريف کردهاند که در هر کدام از اين تعاريف «مانند کردن چيزی به
چيزی در صفتي مشترک يا ادعای داشتن صفت مشترک» آمدهاست .رادوياني در باب تشبيه ميگويد« :ديگری از جملة بالغت
تشبيه گفتن است ،و راست ترين و نيکوترين آن است کي چون باشگونه کنيدش تباه نگردد و نقصان نپذيرد و هر يکي از
مانندکردگان به جای يکديگر بايستند به صورت و معني» (رادوياني .)46 :1362 ،تشبيه يادآوری و شباهتي است که از جهتي
با جهاتي ميان دو چيز مختلف وجود دارد .ابن رشيق در العمده گفته« :تشبيه وصف کردن چيزی است به چيزهای مشابه و
نزديک بدان از يک جهت يا جهات مختلف»( .شفيعيکدکني)53 :1375 ،
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نمونههايي از تشبيه با اعالم جغرافيايي در شعر بهمني چنين است:
بـــه فـصل فصل تو معتادم ای مخدر من

به جوی تشنة رگهای من بريز ،بريز
(همان)48 :

عشق است و به معنايش ،تفسير نشايد کرد

اين قطره به دریایی ،نشناخته ميماند
(همان)339 :

بــــا ايـــن کــه در زمانة بيداد ميتوان

سر را به چاه صبر فرو برد و داد زد...
(همان)359 :

شهر ويران شدهام بيهده اين خاک مکاو

که شناسايي من درد و دريغا دارد
(همان)360 :

بهمني در  45بيت از  49عَلَم جغرافيايي بهره برده و تشبيه ساخته است .بهمني تنها  2مورد از عَلَم خاص بهره گرفته است.
موارد استعمال عَلَم عام نيز  47مورد است که دريا با  8مرتبه ،بيشترين کاربرد را داشتهاست.
 .2-2-2استعاره
استعاره مصدر باب استفعال و به معنای عاريه خواستن است .استعاره در واقع زاييده و فرزند تشبيه است که از تشبيه
زيباتر ،رساتر و خيالانگيزتر است .استعاره در لغت به معني طلب عاريهکردن است و در اصطالح بياني ،استعمال لفظ است
در غير معني موضوعُ له ،به عالقة مشابهت با قرينهای صارفه باشد از ارادۀ معني اصلي(ناشر .)162 :1373 ،رادوياني در
ترجمانالبالغه ميگويد « :استعاره چيزی عاريه خواستن باشد و اين صفت چنان بود که اندر او چيزی بود نامي را حقيقي يا
لفظي بود که مطلق آن به معني بازگردد؛ به خصوص آن که گوينده مر آن نام را يا آن لفظ را به جای ديگر استعارت کند بر
سبيل عاريت که آن قسم اندر بوستان بالغت تازه برگي است» (رادوياني .)162 :1362 ،استعاره فشردهترين تشبيه است که
بيشترين فاصله را ميان مدلول و مصداق فراهم ميآورد و مخيلترين نوع کالم را به دست ميدهد» (صفوی .)130 :1383 ،از
ديدگاه ارسطو ،استعاره عبار ت از اين است که اسم چيزی را بر چيز ديگر نقل کنند .به نظر او استعاره جزء جدانشدني شعر
است که آفرينش آن تعليمي و کسبي نيست بلکه مرتبط با استعداد و سرشت شاعری است (زرينکوب.)152 :1375 ،
 .1-2-2-2استعارۀ مصرحه
در زير به نمونههای استعاره در شعر بهمني اشاره ميشود:
کبوتری بفرست ای رهاترين پرواز

در اين مغاک که بال پيام ما خسته است
(بهمني)66 :1390 ،

با توجه به فضای کلي غزل ،مغاک در اين بيت استعاره از دنيا است.
اين چنين سرد نبودم که در اين گورستان

نفسي بود از آن دم که مسيحا دارد
(همان)360 :

گورستان در اينجا استعاره از جهان بيفروغ شاعر است.
بزن ای نابترين پنجه که در پهنة اين دشت

دوست دارم همه از گوشة عشاق بخوانم
(همان)410 :
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دشت در اينجا استعاره از فضا و هارموني موسيقي است و با در معنای «موسيقي دشتي» هم با «گوشة عشاق» ايهام
تناسب ميآفريند.
اما من اين نبودم ،بيگل نميسرودم

آن باغهای رنگين ،اينک صحاری من
(همان)331 :

باغ و صحاری استعاره از شعر است.
محمدعلي بهمني به نسبت ديگر شگردهای تصويرساز ،کمترين بهره را از اَعالم جغرافيايي به منظور ساخت استعارۀ
مصرحه برده است؛ به شکلي که در همة غزلهای وی  10مورد استعمال داشتهاست که در اين ميان از اَعالم عام ،تنها  2مرتبه
از باغ بهره برده است .از اَعالم خاص نيز تنها  1مورد کوه قاف را به کار بردهاست.
 .2-2-2-2استعارۀ مکنیه
يکي از نمودهای استعارۀ مکنيه تشخيص است .شفيعيکدکني در باب اين شگرد بياني مينويسد« :يکي از زيباترين گونههای
صور خيال در شعر ،تصرفي است که ذهن شاعر در اشياء و عناصر بيجان طبيعت ميکند و از رهگذر نيروی تخيل خويش
بدانها حرکت و جنبش ميبخشد و در نتيجه هنگامي که از دريچة چشم او به طبيعت و اشياء مينگريم ،همه چيز در برابر
ما سرشار از حرکت و زندگي و حيات است .بسياری از شاعران هستند که طبيعت و اشيا را وصف ميکنند؛ اما کمتر کساني
از آنان ميتوانند ،اين وصف را با حرکت و حيات همراه کنند» (شفيعيکدکني.)149 :1375 ،
ابيات زير نمونههايي از تشخيص در شعر بهمني است:
دره ميداند و آن قلۀ پنهان شده در مه

که من پير چرا اين همه امروز جوانم
(همان)410 :
گشتي

ای

گرچه به يک اشارۀ اين کوتوال پير

تسخير

سنگينتر است از نفس من هوای کوه

حس ميکنم که له شدهام زير پای کوه

در درهای که هوای تو از آن گذشته است

اين هق هق من است و يا های های کوه

دژ

تسخير

ناپذير

(همان:

)432

(همان)452 :
اينک اين آن طفل گريزان دبستان غزل

بازگشته

است

غريبانه

به

دامان

غزل

(همان)347 :
بهمني در غزلهای خود در  27بيت 28 ،مرتبه از اَعالم جغرافيايي در ساخت استعارۀ مکنيه و تشخيص بهره برده است که
همة موارد از اَعالم عام است و دريا نيز با  8مورد استعمال ،پرکاربردترين عَلَم در بين اَعالم بهکاررفته است.
 .3-2-2کنایه
کنايه -در عاميانهترين تعريف -اين است که اگر کالم و گفتار غير از معني ظاهری و عادی خود مفهوم و معني ديگری
داشته باشد و به عبارتي دو معني داشته باشد که يکي از نزديک و يکي دور و معني دور هم مورد نظر گوينده باشد در اين
صورت آن گفتار کنايه دارد .شفيعيکدکني به نقل از داليلاالعجاز عبدالقاهر جرجاني مينويسد« :به تعبير عبدالقاهر جرجاني
(متوفي  )471در کنايه يک «معني» وجود دارد و يک «معني معني» و مثالي که ميآورد از فردوسي است وقتي که در وصف
قهرمان خويش ميگويد« :چرانندۀ کرکس اندر نبرد» در اين شعر فردوسي «معني» سخن شاعر اين است که قهرمان داستان
سبب غذا رساندن به کرکسان است و «معني معني» آن ،اين است که وی مردی شجاع و دالور است و در کشتار دشمنان در
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ميدان نبرد ،توانا» (شفيعيکدکني .)22 :1381 ،کنايه يکي از صور خيال در ادب و شعر هر زباني است و از ديرباز اهل ادب و
منتقدان به اهميت کنايه و ميزان تأثير آن در اسلوب بيان توجه داشتهاند ...کنايه يکي از صورتهای بيان پوشيده و اسلوب
هنری گفتار است .بسياری از معاني را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنيم لذت بخش نيست و گاه مستهجن و زشت مينمايد،
از رهگذر کنايه ميتوان به اسلوبي دلکش و مؤثر بيان کرد (ر.ک :شفيعيکدکني )140-139 :1375 ،نمونههايي از کنايه در
شعر بهمني ارائه ميشود:
دل مـــن يــــه روز بـــه دریا زد و رفت

پــشت پـــا بـــه رسم دنیــا زد و رفت
(همان)185 :

هــمچي پـــوس کـــنده بــهت بـذار بگم

عـــمريـــه پـــاش لبِ گوره دلِ مـــن
(همان)216 :

تـــا بـــياسايم در ايـن هنجار و ناهنجارها

کردهام يک کشتزار پنبه را در گوش چشم
(همان)356 :

او يک تن و ما بسيار ،يک تن به زمین بسپار

آوا به قفس مگذار کآوای تو دنيايي است
(همان)350 :

همة موارد استعمال اَعالم جغرافيايي در ساخت کنايه و استعارۀ تمثيلي در غزل محمدعلي بهمني همين چند مورد مذکور
است .چنان که پيداست بهمني در  6بيت 7 ،مرتبه از اَعالم جغرافيايي کنايه و استعارۀ تمثيلي استفاده کردهاست که تنها  2مورد
از دريا به عنوان عَلَم پرکاربرد بهره بردهاست .همة موارد مستعمل نيز اَعالم عام هستند.
 .4-2-2مجاز
يکي ديگر از شگردهای بياني در ساخت تصاوير شاعرانه است .مجاز در واژه مصدر ميمي و به معنای گذشتن و عبور
کردن است؛ اما در فن بيان عبارت است از کاربرد واژه در معنای ثانويه و به پيوندی غير از شباهت و با قرينهای که مانع از
ارادۀ معنای حقيقي شود .مجاز در يک تقسيمبندی به دو دستة مجاز عقلي و لغوی تقسيم ميشود .مجاز عقلي عبارت است
از اسناد و نسبت چيزی که از آنِ او نيست و آن را مجاز حکمي ،اسناد مجازی و مجاز اسنادی ميخوانند و اين نوع مجاز جز
در ترکيب وجود ندارد .مجاز لغوی نقل کردن و انتقال دادن الفاظ است از معاني حقيقي به معنايي ديگر به مناسبت پيوند
خاص (نورايي.)87 :1391 ،
در زير پرکاربردترين مجازها را در شعر بهمني ميآوريم:
گـــر تـــو مـــجذوب کـجاآباد دنيايي ،من اما

جــذبهای دارم که دنیا را به اين جا ميکشانم
(همان)334 :

شايد به زخم من که ميپوشم ز چشم شهر آن را

در دستهای بينهايت مهربانش مرهمي نيست
(همان)385 :

مـــن کـــه حــتي پــي پژواک خودم ميگردم

آخـــرين زمـــزمـــهام را هـــمة شهر شــنيد
(همان)521 :

بخواه تا خود از اين خـــاک بـــسته بـرخيزم

بـــه رستخـــيز تــو همواره شور و حالم هست
(همان)527 :

مـــا کـــه تـــقطــير شمــايـــيم ،شمايان آيا

روی ايـــن خاک چـــه ديـديد که تقطير شديد
(همان)529 :
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تصاويری که بهمني با مجاز از اَعالم جغرافيايي ساختهاست 21 ،مورد در  11بيت است که همة اَعالم مستعمل ،عَلَم عام
هستند .خاک که مجاز به عالقة جزء به کل از زمين است ،با  5مورد استعمال ،پرکاربردترين عَلَم جغرافيايي است.
 .5-2-2تمثیل
تمثيل در لغت به معني «مَثل آوردن و تشبيه چيزی به چيزی»( .لغتنامه :ذيل تمثيل) .است و مثل در لغت به معني مانند،
همتا و مثل است ،المثل :المثل و المساوی ،تقول هذا مثل کماتقول :هذا مثل هذا( .پورنامداريان .)111 :1377 ،و تمثيل در
اصطالح عبارت است از اين که مَثل يا شبه مَثلي يا مطلبي حکيمانه را در نظم و نثر بياورند يا اين که به روايتي گفته ميشود
که دارای دو الية معنايي ظاهری و باطني است که در آن تمامي وقايع ،شخصيتها و اعمال سطح و روبنايي دارای مرجع
مشابهي در سطح دروني باشد(.مقدادی.)174 :1374 ،نمونه هايي از تمثيل در شعر بهمني:
رسيدهها چه غريب و نچيده ميافتند

به پای هرزه علفهای باغ کال پرست
(همان)351 :

خواب زنانهای است به تعبير گل مکوش

گــل در زمین تشنة ما خار ميشــود
(همان)353 :

جغرافيای شهر تو چندان شگفت نيست

اين بام ،اين دو گونه هوا را شنــاختم
(همان)355 :

در مــياد از چـــالــه ميافته توی چاه

تـــو راهِ عــشق تــو کـــوره دل من
(همان)215 :

بهمني در  11بيت 18 ،مرتبه عَلَم جغرافيايي را در غزلهای خود به منظور تمثيل به کاربردهاست که در  17مورد از عَلَم
عام و در  1مورد – که قاف را آورده است -از عَلَم خاص بهره گرفتهاست .باغ با  4مورد کاربرد ،در مقايسه با ساير اَعالم
استفادۀ بيشتری داشتهاست.
 .6-2-2نماد
نماد يا سمبل به چيزی يا عملي گويند که هم خودش منظور باشد و هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عيني خودش (گلي،
 .)167 :1388در ميان ساير فنون بالغي و بهويژه بيان ،نماد بيش از همه به استعاره نزديکتر است .نماد و استعاره هر دو بر
پويايي يکساني اشاره دارند که متضمن تصادم معنيای بر سطح لفظي و ديگر معنای برخاسته از ارتباط دو ناحية گفتاری
هستند .نماد تنها از طريق استعاره ظهور مييابد؛ اما استعاره هميشه نماد را به کار ميگيرد (دان.)176 : 1381 ،
ترفندها و شگردهای ويژۀ هنری چون نمادها ،رمزآلود و فسونکار و فريبايند؛ اما ژرفي و رازناکي و پيچيدگي آنها را
ندارند .مي توان برای نمونه ترفندهايي شاعرانه چون استعاره ،مجاز ،يا کنايه را که در قلمرو ادب به کار گرفته ميشوند ،با
نمادهای رؤيا سنجيد .اين ترفندها نيز رمزآلودند ،انديشهای که در آنها گنجانيده شدهاست ،راست و روشن و يکباره به ذهن
نميرسد؛ راز آنها را نيز بايد گشود .ليک از آنجا که اين ترفندها به يکبارگي زادۀ ناخودآگاهي نيستند ،همچون نمادها
دوردست ،نايافتني و پيچ در پيچ نميتوانند بود .با اندکي درنگ و کاوش در آنها ،رازشان را ميتوان گشود پيام هنری نهفتهشان
را به درکشيد و دريافت .ويژگي ديگری که ترفندهای هنری را از نمادها جدا ميدارد و به خاستگاههای آنها بازميگردد ،اين
که ترفندهای شعری ،يک سويهاند و انديشه و معنای يگانه را در خود نهفته ميدارند؛ ليک نماد چند گونه است و در يک
زمان ميتواند گويای پيامها و معاني چند باشد (کزازی.)126 :1385 ،
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همچنان که پيشتر گفته شد در بسياری از موارد ،در يک بيت يا يک عَلَم جغرافيايي دو يا بيشتر از دو مورد از شگردهای
بياني استفاده شدهاست که ما در اين موارد ،وجه بارز و ملموستر آن را در نظر گرفتهايم؛ آنچه که مسلم است اين است که
در بيشتر موارد موضوع و مضمون بيت است که به يک واژه معنايي نمادين ميبخشد.
تا ديدنت هر راه ناهموار را هموار خواهم کرد

هر جا که باشي در محاق ابرها و درهها حتي

(همان)366 :
بـــا آنـــکه جـــان بــه دستتر از آبشار بود

از رود ســد شـــده بـــه تــحمل صبـــورتر

(همان)369 :
پای اجاقي که هنوزش آتش از پــيش بر تن بود

مـــن رهسپار قله و او راهي دره ،تالقيمـــان

(همان)371 :
چه آتشها که در اين کوه بر پا ميکنم هرشب

تبي اين کاه را چون کوه سنگين ميکند آن گاه

(همان)408 :
دلم را گر حصار خود کـــنم دیوار چین را هم

تو خواهي آمد و خواهي گرفت از من به آساني

(همان)426 :
بهمني در  20مورد و در قالب  13بيت به اَعالم جغرافيايي معنای نمادين بخشيده است که در  1مورد از عَلَم خاص و در
 19مورد از اَعالم عام استفاده کردهاست .ديوار چين تنها عَلَم خاصي است که بهمني از آن بهره بردهاست و کوه با مترادفاتش
با  8مورد بيشترين کاربرد را دربين اَعالم عام داشته است .مجموعاً بهمني  153مرتبه از اعالم جغرافيايي به منظور تصويرسازی
استفاده کردهاست که معادل  %13/52به نسبت تمام ابيات وی در غزل است.
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نمودار شماره  -1بسامد تصويرآفريني محمدعلي بهمني از اَعالم جغرافيايي بر حسب کاربرد

 .3نتیجهگیری
محمدعلي بهمني يکي از غزلسرايان موفق معاصر است و نقش مهمي در جريان تحول غزل معاصر دارد .يکي از شگردهای
هنری بهمني در سرودن غزل مضمونسازی و تصويرآفريني با اَعالم جغرافيايي است .بهمني با استفاده از نشانها و مکانهای
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جغرافيايي مضمون و تصوير شعری ميآفريند و با اين شيوه ،غزل خود را ممتاز کرده است .بهمني در مجموعه اشعار خود
 160غزل دارد که  8مورد از آن به زبان محاوره سروده شده است .مجموع ابيات اين غزلها  1131بيت است .در بخش
مضمونسازی  111مرتبه و در  36بيت از اَعالم جغرافيايي استفاده کرده است که معادل  % 9/81به نسبت همة ابيات غزلهای
وی است .مجموعاً بهمني  153بار از اعالم جغرافيايي به منظور تصويرسازی بهره گرفتهاست که معادل % 13/52به نسبت
تمام ابيات وی در غزل است .شگردهای بياني در غزل بهمني ،تشبيه ،استعاره (مصرحه ،مکنيه ،مکنيه از نوع تشخيص و
تمثيليه) ،مجاز ،نماد ،کنايه و تمثيل هستند که در اين ميان تشبيه بيش از ساير ترفندهای بياني کاربرد داشته است .ميتوان
نتيجه گرفت که بهمني با اين ترفند شاعرانه ،يکي از جلوههای تفاوت و تمايز را در غزل به نسبت ديگران غزلپردازان معاصر
نشان داده است.
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