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   :چکیده

های زاد است. در این پژوهش با پرداختن به مؤلفهموضوع اصلی این پژوهش، بررسی تصاویر شعری فروغ فرخ

تصاویر شعری آمیزی و پارادوکس، تایپ، نماد، تمثیل، کنایه، حستصویرساز مجاز، تشبیه، استعاره، اسطوره، آرکی

انگیز و با نگرشی نوین، شعر خود را از کارگیری تمام شگردهای عناصر خیالزاد با بهزاد تشریح شده است. فرخفرخ

خیال در تصاویر تکراری شعر سنتی رها کرده و مؤفق به خلق تصاویر بدیع و خالقانه شده است. در میان انواع صور

دیگر عناصر غلبه دارد. تشبیهات فروغ، اغلب از نوع حسی به حسی و عقلی  زاد، بسامد تشبیه و تشخیص برشعر فرخ

 ی گستردههای تازه و مبهم همراه است. استفادهشبهزاد با ساختی نوین و وجهبه حسی است. برخی از تشبیهات فرخ

ی مصّرحه و استعارههای رمانتیسم و سمبولیسم است. کنایه، نماد زاد از تشخیص، به سبب پیروی او از مکتبی فرخ

 رار دارند.های تصویرساز شعر فروغ قهای بعدی پربسامدترین مؤلفهدر مرتبه

ی خارج از محدودههای ادبی غرب، چون سوررئالیسم و ایماژیسم باعث خلق تصاویری به مکتب فروغتوجه  

ایماژیسم، رئالیسم و  های ادبیهایی از مکتبرگه هرچند کهزاد، درشعر فروغ فرخ .شده استبالغت سنتی 

های رمانتیسم، سمبولیسم و اغلب به سوی مکتب ،های تصویرپردازی فروغشود، اما ویژگیسوررئالیسم دیده می

نیز مشهود ی آخر او در دو مجموعه ،های نخستینعالوه بر مجموعهمدرنیسم گرایش دارد. تصاویر رمانتیکی فروغ، 

 و« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»ی ها در دو مجموعهگیری حـداکثری از سمبلاما بهره است؛

کند. البته زاد را به عنوان شاعری سمبولیست و مدرنیست معرفی میفرخدر شعر فروغ،  وجود خصـوصیات مدرنیستی

به تبعیت از مکتب  زاد، شعر خود را محدودذوق تقلیدناپذیر و تغییر نگرش فروغ در اواخر شاعری، باعث شده که فرخ

 خاصی نکند و همواره تفکری پویا و خلّاق و تصاویری نوین داشته باشد.

 

 زاد.فروغ فرخ تخیّل، تشبیه، تصویر رمانتیک، ،استعاره: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

از هرگونه اند. در زبان علمی، معانی مستقیم، روشن و به دور ی علمی و ادبی تقسیم کردهاهل بالغت، زبان را به دو دسته

شود. اما در زبان ادبی، های ثانویه در زبان علمی میهای بیانی است و همین امر، مانع بروز معانی ضمنی و داللتپیچیدگی

های ثانویه است. به روند، بلکه معانی غیرمستقیم و دارای داللتکارنمیها و جمالت در معنای اصلی و عادی خود بهواژه

کند )علوی از شگردهای بیانی، معانی را از هم متمایز می مؤثری ندارد وی زبان درآن نقش لیهعبارتی دیگر، کارکرد او

 (.27: 4977مقدم،

کنند، به همین هنرمندان و شاعران برای بیان مخیّل مقصود خود از قراردادهای متعارف و عادی زبان استفاده نمی

زبان مجازی به خاطر گریز از زبان عادی و طبیعی، معانی بسیاری جهت در شعر، زبان مجازی و ادبی است که کاربرد دارد. 

های اصلی و از عوامل شود. وجود ابهام در شعر، یکی از ویژگیکند و باعث ایجاد ابهام هنری میرا در ذهن مخاطب خلق می

های ها، ویژگیاین تفاوت رود. شعرنو ایران، از چند جنبه با شعر سنتی متفاوت است؛ یکی ازذاتی شعر معاصر به شمار می

های ظاهری، خصوصیات درونی شعر مانند تر از این جنبهصوری و ظاهری آن، نظیر وزن و قافیه است. اما مهم

نسبت  ،رسد، این است که تصویرپردازی در شعر معاصرچه در نگاه ابتدایی به نظرمیدر شعر معاصر است. آن 4تصویرپردازی

زاد از جمله شعرهای معاصر است که تی دچار تغییر و تحول شده است. شعر فروغ فرخهای شعر سنبه تصویرپردازی

های خورد که از جهاتی با تصاویر شعر سنتی متفاوت است و جای خالی بررسیهای نوینی در آن به چشم میتصویرپردازی

 تصویری در شعر او کامال محسوس است. 

                                                
- Imagery.1 
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نامه به این شود. سیر پژوهشی این پایانزاد انجام میشعری فروغ فرخاین پژوهش با هدف شناسایی و بررسی تصاویر 

هایی ذیل هر عنوان زاد پرداخته شده و شاهد مثالتدا به توضیح هریک از صورخیال موجود در شعر فرخبطریق است که، ا

 رد و ضمن اشاره به نوآوریشود تا مشخص شود کدام یک از عناصر تصویرساز در شعر فروغ بر دیگر عناصر غلبه داارائه می

شود. در گام آخر به میزان شعر سنتی پرداخته می به تفاوت تصاویر شعری او با تصاویر ،های او در این زمینهها و خالقیت

زاد در تصویرپردازی شعر خود به شود تا مشخص شود که فرخهای ادبی غرب اشاره میتأثیرپذیری او از شاعران و مکتب

 .های ادبی غرب گرایش داشته استتبکدام یک از مک

 

 بیان مسأله -1-2

ی . در آثار ادبی واژهروددر ادبیات غرب به کار می« اژایم»ی ، از اصطالحات جدید علم بالغت است که معادل کلمه4تصویر

ت. براهنی های مختلف تعریف شده اس، در مفهوم تصویر شعری و صورت خیالی رایج بوده است. تصویر از دیدگاه«خیال»

ای است کلی و جامع، و شامل هر نوع تشبیه، هرنوع استعاره، هرنوع سمبل و تصویر، کلمه» گوید: در تعریف تصویر می

ی تصرف ذهن شاعر در تصویر شاعرانه شیوه»کدکنی، (. از دیدگاه شفیعی441: 4981هنی،)برا« شودهرنوع اسطوره می

 (.6: 4971شفیعی کدکنی،« )نشان دادن واقعیات مادی و معنوی است

ی خیال در واقعیت مادی و شود که با تصرف قوههای ذهنی گفته میتصویر به آن دسته از فعالیت»در تعریفی دیگر 

خاص ظهور اشیاء در  ینحوهتصویر » 6(. از نظر ژان پل سارتر13: 4931)میرعابدینی و بسمل، « آیدمعنوی به وجود می

: 4972)انوشه،« کندصویر روش خاصی است که ذهن انسان با آن اشیاء را به خود ارائه میذهن است و به بیان دیگر، ت

چه را که در بیرون ذهن گری، آنگری و افزایش قابلیت نمایانتوان گفت که بیان تصویری، با کاهش سطح بیان(. می928

ترین کاربرد عبارت تصویر در رایج»رد: چنین نظری دا دهد. فتوحی در مورد تصویرواقع است در قالب متن، نمایش می

 کار میی کاربردهای زبان مجازی بهپردازی را برای کلیه؛ ... عموما اصطالح تصویر«در زبانهرگونه تصرف خیالی »است از 

ل صناعات و تمهیدات بالغی از قبی یبرند. در این مفهوم، تصویر عبارت است از هر گونه کاربرد مجازی زبان که شامل همه

 (. 11-11: 4982)فتوحی،« شوداز، کنایه، تمثیل، نماد و ... میتشبیه، استعاره، مج

                                                
-Image.1 
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 ینی راشویم شگردهای نوو هر چه به دوران معاصر نزدیک میتصویر در هر دوره و سبک شعری متفاوت بوده است  

ی  زبان دانسته و وسیلهی بهی حستصویرگری را نمایش و بیان تجربه»کنیم. اهل بالغت در تصویر آفرینی مشاهده می

)همان: « اندنامیده« تصویر درونی یا ذهنی»را رو آن بندد، از اینتصویر حسی است که در ذهن نقش می اند: ایماژ،گفته

19.) 

همان تصویری است که از رهگذر »اند: تصویر زبانی، زبانی و تصویر مجازی تقسیم کرده تصویر را به دو نوع تصویر 

حاصل کشف رابطه یا ایجاد »( و تصویر مجازی: 18)همان: « شودقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل میاموسی و حکاربرد ق

افتد. ... مرکب از دو ارتباط فقط در خیال ما اتفاق می پیوند میان دو یا چند امر است که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند. این

آفرینند که در عالم خورند و واقعیت نوینی مییوند میدیگر پاعرانه با یکی شیا جند جزء است که به مدد خیال و عاطفه

توان گفت که تصویرمجازی، تصرف (. می16: 4982)فتوحی، « خارج سابقه ندارد و سرشار از تازگی و غرابت و شگفتی است

 دارد. هاست و در تصویرپردازی شعر، تصویر مجازی است که کاربردخیال انسان در اشیاء و پدیده

-ای مستقل باشد یا در خدمت امر دیگری قرار گیرد به تصویر اثباتی و اتفاقی تقسیم میکه پدیدهتصویر از لحاظ این

به پیوندی کوشد میان مشبه و مشبهی روشن حسی با ابعاد محدود است که عقل میگر یک تجربهبیان ،شود. تصویر اثباتی

ی تابع رابطه ،کند و تصویرتنظیم می ای میان دو طرف تصویرنگرش، معادله یکصوری ایجاد کند و شاعر برای اثبات 

یا « ماه»با « زیبایی»ی تشبیهی بین ،  یک رابطه«زیبایی»ای میان دو بخش است. به عنوان مثال برای اثبات شناخته شده

روید. این نوع تصویر ه بر زبان شاعر میطور اتفاقی و نیندیشیدنوعی تصویر است که به»ر اتفاقی، کند. تصویایجاد می« گل»

شود. این نوع تصویر، ی ناگهانی و تصادفی از ترکیب امور متغایر حاصل میچون یک جرقهخودآگاه است و همفرزند نا

دهد ... شعری که از تصویر اتفاقی ثابت نیست  و تن به یک معنی نمی عقالنی و برهانی نیست ... برخالف تصویر اثباتی،

 (.21: 4982)فتوحی، « گیرد، شعر تجارب روحی است که مکاشفه و الهام بر آن غلبه داردمی شکل

ی اشیاء و که به پوسته ،شوند: تصویر سطحگرا بودن به دو دسته تقسیم میگرا و درونتصاویر شعری از جهت برون

ی طبیعت گیرد و به حقایق فراتر از پوستهمیکه جوهر اشیاء و شعور درونی را در نظر  ،نگرد و تصویر اعماقظاهر جهان می

دازد پررود و به تجسم عوالم فراحسی میما این شگرد تصویرپردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر می»اشاره دارد. 

 (.22)همان: « ایمنامیده« تصویرپردازی اعماق»

زاد نشان کلی به تصویرهای شعری فروغ فرخ اهی اندیشه و نگرش او به هستی است. نگتصاویر شعری هر شاعری، نماینده

 بیند. مانند تصاویر زیر:دهد که او جهان و هرچه در آن است را مشوّش و منتهی به تباهی  و مرگ میمی
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 (.971: 4989زاد،ـ پوست بیمار آب  )فرخ

 (.621تار )همان: ـ ماه منقلب 

 (. 682ـ ماه و خورشید مقوّایی )همان: 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل »و « تولدی دیگر»ی آخر او، زاد حائز اهمیّت است، دو مجموعهر فروغ فرخچه که از آثاآن

زاد ، استناد به کل دیوان او الزم  و ضروری است. نگاهی به اشعار فرخبرای بررسی دقیق تصاویرشعر فروغ است. اما« سرد

ی هیچ یک ساز خارج است و در محدودههای سنتی تصویرمؤلفه یگر این مسئله است که برخی از تصاویر او از حیطهبیان

 گنجد. برای نمونه:ها نمیاز آن

 ( :357: 1313زاد،خوانند )فرخـ و من چنان پرم که در روی صدایم نماز می 

آن تشبیه و های بالغت سنتی تحلیل کرد، زیرا در توان به روشرا نمی« نماز خواندن روی صدا»در این شعر فروغ، تصویرِ 

 استعاره و ... به کار نرفته است و این تصویر یک حقیقت خیالی مستقل است.

 تصاویر شعری فروغ در بسیاری از موارد با روش بالغت سنتی نیز قابل تحلیل است. به عنوان مثال:

 تصویرسازی با تشبیه:-1-2-1

 ( :916: 4989زاد،های خالی سیمرغان بودند )فرخهایش مانند النهـ چشم

شبه گودبودن و عمیق بودن است )زیرا سیمرغ بزرگ ست )زیرا سیمرغ وجود ندارد(. وجهبه اصطالح قدما تشبیه وهمی ا»

چنین، سیمرغ در ادبیات نماد شکوه و امید است؛ بنابراین فروغ درتصویرسازی خود به (. هم698: 4987)شمیسا، « است( 

 ها نیز توجه دارد.سمبل

 (:419: 4989زاد،بسته )فرخد یخـ عشق، ای خورشی

هاست. ی عادتدهد که غیر عادی و اتفاقی و در هم شکنندهخورده را ارائه میفروغ در این شعر، تصویری از عشقِ شکست

بسته خورده را به خورشیدی یخبسته، عشقی سرد و شکستفروغ با کنار هم نهادن امور ناسازگار، مثل عشق، خورشید و یخ

 کند که چنین تصویری در شعر فارسی سابقه ندارد.مانند می

 تصویرسازی با استعاره: -1-2-2
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-رسند؟ )فرخهای پیچاپیچ / در آن دهان سرد مکنده /  به نقطه تالقی نمیکدام قله، کدام اوج؟ /  مگرتمامی این راه

 (.911: 4989زاد،

 (.699: 4987 )شمیسا،« از گور است ی مطلقهی مصرحهدهان سرد مکنده استعاره»

 

 سازی با تشخیص:تصویر -1-2-3

 (.916: 4989زاد،دانستند )فرخهای سعادت میـ تمام لحظه

 (.413های سبز )همان: انگشت کلید باغـ گفتم ای خواب، ای سر

 دار انگاشته است.ها و خواب را جانشاعر، لحظه 

با اسلوب تصویر پردازی در سنّت شعر فارسی  ،ع تخیّل فروغپردازی و نوروغ مشهود است، این است که تصویرچه در شعر فآن

از تولدی دیگر به این سو، به ویژه ما با »چرا که  ؛تصویر شعر وی را بررسی کرد ،توان تنها با تکیه بر بالغت سنتیمتفاوت است و نمی

گیرند و با ها، کمتر بهره میمانند این استعاره وپردازی، یعنی تشبیه و تمثیل و شویم که از شگردهای آشنای تصویرشعرهایی رویارو می

های نوینی در بررسی تصویرپردازی شعر او هستیم. هدف (. بنابراین، نیازمند روش354: 1314)مشرف تهرانی،« انگیزنداین همه، خیال

عر او دچار چه نوع تحول و دگرگونی که تصویر در شپردازی است و اینزاد در تصویری فروغ فرخیابی  به شیوهکلی این پژوهش،  دست

 های ادبی غرب گرایش داشته است.شده  ودر این راه به کدام مکتب

 پژوهش  االتؤس -1-3

 ـ تصویر در شعر فروغ چگونه است؟ آیا  تصاویر شعری فروغ نسبت به گذشتگان دچار تحول شده است؟1

 یا نیازمند روش نوین در تحلیل تصاویر او هستیم؟ ،سنتی اکتفا کردتوان به بالغت زاد میـ در بررسی تصویر در شعر فروغ فرخ2

های ادبی غرب تأثیر پذیرفته است؟پردازی شعر خود از کدام مکتبـ فروغ در تصویر3

 ساز بر دیگر عناصر غلبه دارد؟ـ در شعر فروغ کدام یک از عناصر تصویر4

 اهداف پژوهش -1-4

 زاد.فرخ ـ تعیین انواع تصاویر در شعر فروغ1

 زاد.ادبی غرب در تصویرسازی فروغ فرخ هایـ میزان تأثیر و نفوذ مکتب2

 که کدام یک از عناصر تصویرساز در شعر فروغ از بسامد باالیی برخوردار است.ـ آگاهی به این3
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 پژوهش تیضرورت و اهم -1-5

ر در شعر از این جهت است که بیان منطقی، عادی و شود. اهمیت تصویاز موضوعات مهم و اساسی در شعر محسوب می ،بالغت تصویر

کنـد، داشـته باشـد. ایـن مبحـ  مهـم در کتـب        تواند تأثیری که یک تصویر شعری در مخاطب ایجاد میهرگز نمی، خبری یک مفهوم

شـده  و شـعر شـاعران     بالغت، بیشتر در شعر شاعران سنّتی مورد توجه قرار گرفته است. اما شعر معاصر در این زمینه مورد تغافل واقـع 

مورد بررسی قرار نگرفته اسـت. بـه عنـوان مثـال،      نیز ی تصویرپردازیمعاصر که از بسیاری جهات با شعر سنتی متفاوت است، در حوزه

کنـد و نیازمنـد تحلیـل و بررسـی     ابهامی است که شعر او را از شعر دیگر شاعران سنّتی متمایز مـی  زاد دارای پیچیدگی وشعر فروغ فرخ

تر با شعر شاعران معاصر آشنا کند. اما ایـن موضـوع در شـعر    مندان و دانشجویان را بیشی بالغت تصویر است  تا عالقهدقیق در زمینه

ی گران به دور مانده و پژوهشی مستقل در این زمینه انجام نگرفته اسـت. لـذا پژوهشـی مسـتقل دربـاره     زاد از اذهان پژوهشفروغ فرخ

 عر فروغ، برای انس و آشنای ادب دوستان و دانشجویان با شعر وی ضرورت بسیار دارد. پردازی در شتصویر

 

 پژوهش ینهیشیپ -1-6

امـا   هایی به نگارش درآمده اسـت، و کتابها های وی، تحقیقات چندی انجام گرفته و مقالهزاد و اندیشهدرمورد زندگی و شعر فروغ فرخ

در مورد موضوع پژوهش ، چند کتـاب   ی مستقلی تدوین نشده است.ر شعر فروغ، کتاب یا مقالهی بالغت تصویر و صور خیال ددر زمینه

 ی تصویرپردازی پرداخته است. از جمله: به صورت موردی به شعر فروغ در حوزه

زاد داده و بـه  فـرخ ی جوانـب شـاعری   ،شعر زمان ما، تهران: نگاه: نویسنده در این کتاب، ابتدا توضیحی درباره1314ـ  حقوقی، محمد، 1

پرداخته اسـت. بخـش دوم کتـاب شـامل     « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»شرح مختصر برخی از اشعار او، از جمله 

 های موفق او اختصاص دارد.ی مقاالت در تحلیل شعری اشعار فروغ است و فصل آخر نیز به گزیدهبرگزیده

ع ادبی شعر فروغ پرداختـه شـده   ه فروغ، تهران: مروارید، چاپ اول: در فصلی از این کتاب، به صنای، نگاهی ب1376شمیسا، سیروس، -2

ی جدید توجه شـده  ی تصویرپردازی به شیوهتر به شعر فروغ از جنبهاست و کمانجام نگرفته ای در این مورد جانبهاما بررسی همه است،

 است.

تصویر، تهران: سخن، چاپ اول: در این کتاب که اختصاص به بحـ  بالغـت تصـویر در    ، بالغت 1316ـ فتوحی رود معجنی، محمود، 3

اما در این کتاب نیـز   ه و تصاویر شعر وی تحلیل شده است،شعر، به ویژه شعر شاعران معاصر دارد، در چند مورد به اشعار فروغ اشاره شد

ند آن است که کل اشـعار فـروغ بـه صـورت مسـتقل و برجسـته       به تصاویر شعر او به صورت موردی و جزئی پرداخته شده است و نیازم

 بررسی شود.

زاد(، جلـد اول، تهـران، چـاپ سـوم: در خـالل      ، پریشادخت شعر )زندگی و شعر فروغ فرخ1314ـ مشرف آزاد تهرانی، محمود )م. آزاد(،4

چنین در بخشـی از کتـاب بـه    اشاره شده است. همکتاب، اشعار فروغ به صورت پراکنده آورده شده  و در موارد اندکی به صنایع ادبی آن 

 ای از شعر او ارائه نشده است.اما نمونه وی به صورت کلی پرداخته شده است، ویژگی تصویرپردازی فروغ و عنصر خیال در شعر
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 پژوهش یشناسمواد و روش -1-7

زاد است. ابتدا منابع معتبر مربـو   بـه فـروغ    وغ فرخی آماری ما دیوان اشعار فرای است. جامعهروش انجام پژوهش به صورت کتابخانه

بـرداری خواهـد شـد و سـپس بـه بررسـی و       چنین منابع مربو  به بالغت تصویر، مطالعه و فیشهای وی و همزاد و افکار و اندیشهفرخ

 ت.زاد در جهت  یافتن پاسخ برای سؤاالت پژوهش خواهیم پرداختحلیل دیوان اشعار فروغ فرخ

 

 

 

 ومفصل د
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 مباني نظري ژپوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف شعر -1 -2

شمس قیس رازی در  کنون، تعریف شعر و ماهیت آن موضوع بحث بسیاری از عالمان علوم ادبی بوده است.از گذشته تا

 بدان که شعر در اصل لغت، دانش است و ادراک معانی به حدس صایب و »در تعریف شعر چنین گفته است:  «المعجم»
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Abstract: 

The main subject of this study is survey Forough farrokhzad poetic images. In this Research, by 

addressing imaging components trope, simile, metaphor, myth, Archetypal, symbol, 

allegory,antonomasia, Synaesthesia and paradox, poetic images Farrokhzad described. Farrokhzad 

using all the tricks of fanciful elements and with a new attitude, his poetry from traditional poetry 

duplicate images left and managed to create innovative images and creative it is. Among the 

variety of imagery in poetry Farrokhzad, simile and personification Frequency to the other 

elements are dominant. Forough similes, often of sensory sensory and intellectual sense. Some 

Farrokhzad similes Accompanied with the construction of new and new similaritis and ambiguous  

Widespread use of Farrokhzad of personification due to his following of romanticism and 

symbolism of the school. antonomasia , symbol and metaphor stipulated in the next orders, with 

the most frequent Forough imager components. 

Forough According to the West literary school, such as Surrealism and Imagism creates images 

out of range of the traditional rhetoric. Forough poetry, though traces of the literary school 

Imagism, realism and surrealism to be seen, but tendency Forough  Imagery.features, often by 

schools of romanticism, symbolism and modernism.Forough romantic Pictures , in addition to the 

first anthology, he is also evident in the last two anthology.However, taking maximum advantage 

of the symbols of the two anthology of "Tavallodi Digar" and "Iman Biyavarim Be Aghaze Fasle 

Sard" and the characteristics of modernist Her poetry, as presents Farrokhzad  Symbolist poet and 

modernist.The inimitable taste and attitude change in the late Forough  poet, makes Farrokhzad, 

his poetry is limited to comply with the  a particular school does not. always new image is 

dynamic and creative thinking. 

Keywords: Metaphor, Imagination, simile , romantic image , Forough Farrokhzad . 
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