
 

 تصاویر آبی در رباعیّات شیون فومنی
 

 1 رامین صادقی نژاد

 چکیده
تصویرآفرینی، تالش ذهنی یک نویسنده یا شاعر برای تصویری کردن تجربۀ حسّی وی به کمک واژگان است. تصویرسازی، 

پذیرد و با آن که برخی حسّ آمیزی، تصویرهای پارادوکسی و... را در آفریش صُور خیال صورت میمعموالً با استفاده از 
دانند؛ امّا تکیۀ اصلی بر روی عناصر بالغی چون: استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه است که روی هم رفته، تصاویر، دخیل می

، از شاعران تصویر «شیون فومنی»( مُتخلّص به 7731-7711)دهند. میر احمد سیّد فخری نژاد محور افقی خیال را تشکیل می
و « آب»آفرینی است که رنگ اقلیمی شمال، ؛ در اشعارش، نمود خاصّی دارد. سئوال اصلی این نوشته آن است که آیا عنصر 

ساخته از آب در مشتقّات و ملزومات آن، در تصویر آفرینی رباعیّات شیون، نقشی دارد؟در این جُستار، تصاویر اقلیمی بر 
دهد؛ آب، مُشتقّات و ملزومات آن نظیر: ابر، تحلیلی بررسی  شده است. نتیجۀ بررسی نشان می -رباعیّات وی به شیوۀ توصیفی

تواند به عنوان یک مُشخصّۀ گیری تصاویر اقلیمی در رباعیّات این شاعر دارند و حتّی میمَه، شبنم و ...نقش اساسی در شکل
 اعیّات وی، مورد تأکید قرار گیرد.سبک شخصی در رب

 : آب، اقلیم، تصویر، رباعی، شمال، شیون فومنی.واژگان کلیدی

 .مقدّمه 1
آب، الفبای آبادانی، سمبل مرگ و زندگی، نماد باستانی برای زِهدان و باروری، رمز تطهیر و نو زایی، پلی میان دنیای 

گانۀ اهورامزدا و های هفتعالم هستی و دومین آفریده از آفرینشمادّی و عالم مآوراءالطبیعه و برترین نوشیدنی 
باشد. بنابر معتقدات زردشتی، زمین و همۀ هستی مادّی از آب آفریده شده است ترین عنصر پس از آتش میگرامی

( دارد. ایرانیان 32بیاء/)ان« مِنَ ألماء کُلُّ شیءٍ حَیٍّ»که مُطابقت تامّ با باور دینی مُسلمانان بر اساس نصّ صریح قرآنیِ 
( 73، ص.7733کردند )ر.ک.رضی،ها را ستایش میشمردند و آنباستان، چشمه، رود، برف و باران را هم مُقدّس می

کردند که آب از آنِ بداندیش، بدگفتار، بددین، ها دُعا میدانستند، در نیایشجا که آب را نماد رحمت الهی میو از آن
آزار، پارساآزار، دُزد، پارساکُش، جادوگر، بدعت گزار، دروغگو و کسی که آزار، خانوادههمسایه آزار،آزار، مُغدوست

(. اهمیّت آب در آئین مهرپرستان به حدی 7، ص.7733سپارد؛ نباشد)ر.ک.رضایی باغ بیدی، مردم را به خاک می
که آب روان از کنارش بگذرد. در دین اسالم هایشان در محلّی قرار گیرد ها یعنی عبادتگاهبایستی، مهرابهاست که می

،ص. هفت(. 7731)ایموتو،« شودها ریخته میبرای توبه و پاک شدن از گناهان، معروف است که آب توبه بر سر آن
هر ساله آشوریان، بنابر یک سنّت کهن، برای مُشایعت خدای تموز )دموزی( زمانی که به جهان زیرین و دنیای 

پاشند تا هر چه زودتر به سالمت از سفر پاشند. به دنبال مُسافر نیز آب میدرقه، دنبالش آب میرود به بمردگان می
(. آب عالوه بر نقش تطهیر، جنبۀ نمادین نیز دارد. آب هم نماد زندگی و هم 731، ص.7733بازگردد )ر.ک.رضی،

ن دنیای زمین و عالم ما وراء نماد مرگ است. آب جاری، سمبل زندگی و آب راکد سمبل مرگ است و چون پلی بی
 (.731، ص.7717کند )ر.ک. الیاده،الطبیعی عمل می

 .پیشینۀ تحقیق1-1
بررسی »(، با عنوان 7733ای از شبنم شمس مقدّم )ای از جمله پایاننامهدر مرور پیشینۀ این تحقیق کاراهای ارزنده 

، به راهنمایی فرزان سجودی و «و شیون فومنیهای دراماتیک گیلکی در آثار محمدعلی افراشته ساختاری منظومه
به راهنمایی « بررسی تصاویر اقلیمی شمال در شعر شیون فومنی»عنوان (، تحت7717ای از حکیمه ممیان)پایاننامه

                                                            
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 7
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بررسی عناصر بومی و »( تحت عنوان 7711محمدی ]و دیگران[ )ای از محمدحسین خانرامین صادقی نژاد و مقاله
 ، صورت گرفته است.«ار شیون فومنیمنطقه ای در اشع

 . بحث4
رساند. آنچه در این کاربرد از زبان، ای است که پیامی را از شخصی به شخص میزبان در کاربرد روزمرّۀ خود وسیله

ای افزون بر معنی، دارای ابعاد ها است. امّا هر واژهگیرد، تنها مفهوم واژهمورد توجّه گوینده و شنونده قرار می
های صوتی، دستوری ها توجّه چندانی نداریم. این ابعاد مُتّکی بر ظرفیتیست که در کاربرد روزمرۀ زبان به آندیگر

های ها، ظرفیتها اکتفا نکنیم و همگام با مفهوم واژهو تصویری زبان است. آنگاه که تنها به ساخت معنوی واژه
ای از بیان شعری دست ان مفاهیم به کار گیریم، به گونههای صوتی و تصویری زبان را نیز برای بینهفته در حوزه

ایم. امّا بیان شعری، به تنهایی برای آفرینش هنری، کافی نیست. شعر حاصل انفجاری ذهنی است که از برخورد یافته
(، imageسازد. منظور از تصویر)ها را از ریشه و اساس دگرگون میگیرد و جهان واژهاحساس و اندیشه شکل می

-ای از امکانات بیان هنری است. امّا آنچه در این نوشته مورد تأکید قرار خواهد گرفت، تنها صورتۀ گستردهمجموع

ترین شود. تصویر، یکی از مهمهایی از تصویر است که بدان عناصر بالغی )استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز( اطالق می
ای است که در ر، زاییدۀ شباهت حیرت انگیز دو مقولهطعم خالص تصوی»وسایل آفرینش زیبایی در شعر است. 

(. تأکید بر این 11، ص.7733)قنّادان،« گنجد و در شعر بر هم منطبق شده استتاریخ با طبیعت در یک قالب نمی
های شعر است، به این گوییم که تصویر یکی از ارکان مهّم به وجود آورندۀ زیبایینکته ضروری است که وقتی می

نیست که بدون تصویر، آفرینش شعر ناب، ناممکن است. هر یک از عناصر تشکیل دهندۀ شعر، امکاناتی را مفهوم 
دهد. این که شاعر چگونه و با چه نسبتی این های شعری در اختیار شاعر قرار میبرای آفرینش و بیان زیبایی

ت تجربیّات و درجۀ تسلّط وی بر ابعاد گوناگون های هر شاعر و نیز وسعگیرد، به میزان تواناییامکانات را به کار می
تر از همه وضع روحی شاعر بستگی دارد. شیون، نیز همانند نیما در حوزۀ تخیّل شعری، دید زبان و مهم

کند. یعنی برخالف شعرای قدیم، به تجربیّات حسّی ( میsubjective(را جایگزین نگرش ذهنی)objectiveعینی)
کند، نه بر الگوهای ذهنی و قراردادی. این شیوه باعث شده است تا در اشعار او هم یه میخود از محیط پیرامون تک

(. در زبان انگلیسی، ایمیج نه تنها به یکی از معانی 17، ص.7737غنا، غلظت و هم رنگ اقلیمی را ببینیم )ر.ک.روزبه،
ن و شیء است به صورت مجسمه، طرح، رود، بلکه به معنی نمایش دادن یا تصویر کردن شخص، حیواباال به کار می

نقّاشی یا عکس یا فیلم و به طور کلّی به هر صورتی که حسّ بینایی بتواند آن را دریافت کند و به عبارتی دیگر، 
(. این مفهوم در کاربرد اصطالحی آن در نقد ادبی نیز وجود دارد و 13، ص.7717مشاهده پذیر باشد)ر.ک.میرصادقی،

ایماژ اثری ذهنی یا شباهت قابل روئیتی است که به وسیلۀ کلمه، عبارت  شود:کل زیر تعریف میدر این مفهوم، به ش
شود تا تجربۀ حسّی او به ذهن خواننده یا شنونده منتقل شود. از توضیحی که یا جملۀ نویسنده یا شاعر ساخته می

ا در کتُب ادب، خیال را به معنی شود که قدمالفنون آورده است؛ دانسته میصاحب کشّاف اصطالحات« تهانوی»
دانستند که تنها از طریق حسّ اند. تا چندی قبل، ایماژ یا تصویر را در نقد ادبی، تصاویری مینوعی ایهام به کار برده

بینایی قابل دریافت باشد، امروزه منتقدان ادبی، معتقدند که تصویر خیال به همان اندازه که با حسّ بینایی سر و کار 
کنند که کلمات داللت کننده با حواسّ دیگر از قبیل شنوایی و المسه نیز مربوط است و به طور کلّی تأکید می دارد،

تواند صدا، بو، مزه و تجارب مربوط به حسّ المسه می« تصویر»اند. به عبارت دیگر، های حسّی مختلفبر تجربه
تواند بیانگر یک حسّ درونی مانند: ند. همچنین میمانند: سختی، رطوبت، گرما، سرما، نرمی و زبری را القاء ک

توان به عنوان ارائۀ تجربۀ ( را میimagery« )تصویرگری»گرسنگی، تشنگی یا درد جسمانی باشد. بدین ترتیب 
های شاعر در خلق زیبایی و در ترین قابلیتحسّی از طریق زبان تعریف کرد. این جنبه از هنر شاعری، یکی از مهم

هر نوع بررسی در بارۀ »نتیجه، ایجاد لذّت در خواننده یا شنونده است. براهنی در بررسی تصویر معتقد است: 
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، 7717)براهنی،« کاوی هنری و بررسی اجتماعی، اشتباه استتصویر، جز بر اساس زیباشناسی تجربی و روان
 (.31ص.

 مشتقّات  و ملزومات آن در رباعیّات شیون فومنی .دامنه و کاربرد واژۀ آب و4-1
، «حامد»رباعی، توسّط فرزند ارشد شاعر 713عنوان مجموعۀ رباعیّات شیون فومنی است که در آن« کوچه باغ حرف»

مایۀ آفرینش تصاویر شعری شاعر قرار ها، آب و مشتقّات آن، بُنگردآوری شده است که در بسیاری از این رباعی
 های مُتمایزی به شکل ذیل تقسیم بندی کرد:توان در دسته. این عناصر را میگرفته است

 ، به صورت اسم بسیط، به کار رفته است؛«آب»ها، واژه هایی که در آنرباعی –الف
، به صورت اسم مرکّبی در حُکم واژۀ بسیط، به کارگرفته شده است «آب»ها، واژه هایی که در آنرباعی –ب

 سراب، گرداب و آبشخور؛مانند: حُباب، 
شوند، محسوب می« آب»های به کار رفته در حُکم ظرف و اسم مکان برای ها، واژههایی که در آنرباعی –ج

 شط، جویبار و محیط)اقیانوس(؛ نظیر: برکه، نهر، رود، دریا، اقیانوس، چشمه،
، نظیر: سیل، بُخار، «آب»های دیگر صورتهای به کار رفته، بیانگر حاالت و ها، واژههایی که در آنرباعی –د

 باشند؛تگرگ، موج، ابر، باران، برف، شبنم، قطره، فواره، رگبار، طوفان، شرجی، مَه؛ می
، دارد، چون: «آب»ها و حاالتی به کار رفته است که اختصاص به ها، صفات و ویژگیهایی که در آنرباعی  -ه

 تشنه، تشنگی، عطش، غریق، دریازده و تر؛
 است، همچون: شستن و باریدن؛« آب»ها، افعالی به کار رفته که مختص به هایی که در آنرباعی –و
دارند، مثل: « آب»ها، اسامی خاصّی، به خدمت گرفته شده است که رابطۀ مستقیمی با هایی که در آنرباعی –ز

 زمزم و کوثر؛
، بستگی تامّ  و تمام دارند، همانند: «آب»ه شده که با ها، عناصر، ملزوماتی به کار گرفتهایی که در آنرباعی –ح

 قایق، کشتی، ساحل، بندر، دُر و صدف؛
، و خطّۀ سر سبز و بارانی «آب»گر ها، اسامی شهرهایی آمده است که به نوعی تداعیهایی که در آنرباعی –ط
 اند، چون: انزلی و رشت؛شمال
 ، رابطۀ مستقیمی دارد، همانند: خضر)ع(؛«آب»کار رفته که با  ها، اسامی عَلَمی بههایی که در آنرباعی –ی
، یا در «آب»ها، اسامی اسباب و آالت و ظروفی به خدمت گرفته شده که مختّص هایی که در آنرباعی –ک

 اند، مثل: کاسه، دَلو و پیاله؛تعامل با آب
 ، معنی پیدا می کنند، چون: جاری؛«آب» ها، قیودی به کار رفته است که در رابطه باهایی که در آنرباعی –ل
 ها، اسامی حیواناتی به کار گرفته شده که با آب پیوند دارند، مانند: ماهی و بط )مرغابی(.هایی که در آنرباعی –م

 . تصاویر برساخته از آب و مشتقّات آن بر اساس عناصر بالغی )استعاره، تشبیه، کنایه و مَجاز(. 4-4
 تبعیّه در فعل. استعارۀ 3-3-7
(/ فواره به خاک 31، ص11)رباعی بنشیند( / باران کالم ما اگر 31، ص11)رباعی گریه کندابری آمد که بر سرم  -

؛ در معنای «نشیندمی»، «بنشیند»، «گریه کند»های (. که در اشعار فوق، به ترتیب فعل13، ص11آخر )رباعینشیند می
 (؛711، ص.7733)ر.ک.گُلی،اند. به کار رفته« باریدن»

 . استعارۀ مُصرّحه مُجرّده3-3-3
، در این رباعی استعارۀ مصرّحه مجرّده از «عشق»(؛ که 73،ص37عشق از همه سو به جویباران پیوست )رباعی -

 باران است؛

 



 1931 همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر/      202

 . استعارۀ مکنیّۀ تخیلیّه3-3-7
به شمار دریا پیوست،  جویبارانبه پیوست، عشق از همه سو  باران(/ تشنگی به 77، ص32آمد )رباعی ابر  -

آمد  ابری(/ 77،ص33به حریر موج خون افتاده است )رباعی دریا( / 73،ص33قراران پیوست )رباعیبی
 فواره(/  17،ص11دادخواهیم )رباعی اشک(/ شرمندۀ 31،ص11کالم ما اگر بنشیند )رباعی باران(/  31،ص11)رباعی

ست دریا(/ 13،ص723ت اگر به خاک و خون بنشاند )رباعی رگبار( / 13،ص13نشیند آخر )رباعیبه خاک می
(. که در تمامی این 11،ص731)رباعی باران تگرگ(/ آمد به سر سپیده 13،ص771اگرچه شور افزای محیط)رباعی

 باشند؛ها، آب و مشتقّات آن، استعارۀ مکنیّۀ تخیلیه، میمثال
 . تشخیص3-3-3
(/ 77، ص32(/ چشم بارانی رشت )رباعی31، ص73شمه )رباعی(/  چشم چ73، ص1تر عشق )رباعیچشم  -
 (.12، ص17عطش )رباعی بازوی(/  32، ص 13شراب )رباعی  نفس(/  77، ص 33ساحل )رباعی  سینۀ
 . تشبیه3-7
 تشبیه بلیغ. 7 -3-7
(/ دریای تن 71، ص 71(/  آبشخور روز، برکۀ فردا، سیل ستاره )رباعی 72، ص7آیینۀ اشک )رباعی  -

(/ بارانی بغض 72، ص73( / ورطۀ بغض، شط شراب )رباعی31،ص 73(/ زمزم اشک )رباعی32،ص71اعی)رب
(/ 31، ص 13(/ کاسۀ منّت )رباعی37، ص17(/ دانۀ اشک )رباعی73، ص 33(/ حریر موج )رباعی77، ص 32)رباعی

/ کوثر اشک (12، ص13(/ برکۀ نور )رباعی31، ص 11( / باران کالم )رباعی31، ص11شیشۀ شبنم )رباعی
، ص 17(/ جوی خزان )رباعی13، ص 17(/ شاخۀ آب )رباعی13، ص12(/ کوچۀ تشنگی )رباعی13، ص13)رباعی

(/ شط سیاه زلف 13، ص732(/ جام صدف )رباعی13،ص771(/ یخ پارۀ ماه، عطش کاسۀ شط)رباعی11
(/ 31، ص731یل)رباعی(/ گل یخ، شیشه دان قند31، ص733(/ برکۀ شعر، موج تصویر )رباعی11، ص 733)رباعی

 (.722،ص711( / فوارۀ آبشار )رباعی17، ص711چراغ شبنم )رباعی
 . تشبیه مُرسل3-7-3
(/ ابر آمد و پا برهنه از باغ گذشت چون گردش باد در علف کوچۀ 71،ص 72خیمه گاهی چو حُباب)رباعی -

،ص 737ودین خواب شدم )رباعی (/ چونان گُل یخ به شیشه دان قندیل در دِی زادم به فر77، ص 32دشت )رباعی
(/ چون سبزه چراغ شبنمی 31،ص 731(/ پنهان به شالل شرجی شبنم دشت چون قله از آفتاب داغی دارم )رباعی31

(/ ما در به دران عالم 11،ص713(/ ردی است به روی برف چون خون شکار )رباعی 17،ص713روشن کن )رباعی
 (.727، ص717اعیبی خبری دریازده چون نسیم از خود سفری )رب

 . تشبیه مُجمل3-7-7
(/  طوفان غزلی است 32، ص73در ورطۀ بغض خلوتم گردابست، بر شط شراب قایقم مهتاب است )رباعی  -

(/ یک چشم به دامن اشک شوقم جاری 13،ص771در شب پیری بط، بط غربت شاعریست در آخر خط )رباعی
 (.11،ص711)رباعی

 . تشبیه مُضمر3-7-3
(/ 32،ص73است )رباعی مُردابآسوده همان  تن(/ دریای 32،ص71ست )رباعیدریا رویتآینۀ  ای ماه که  -
 اشک(/ 77،ص37)رباعی برفاز  چلچله(/ کوچید چهل 33، ص37روانم  شده است )رباعی آبمروان  ریگاین 

 (.13،ص771باغ )رباعی  شبنمشب کیست؟ دامن 
 . کنایه3-3
(/ نقش بر آب:کنایۀ 73،ص1آب شدن سنگ: کنایۀ فعلی از نحیف شدن، شرمنده شدن و کوچک شدن )رباعی -

(/ دریایی: 71،ص72فعلی از ناپایدار و نامطمئن، دارد نفس کوزۀ من بوی سراب: کنایۀ فعلی از آرزومند بودن )رباعی
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از آب است: کنایۀ فعلی از کاری ممکن و  (/ تکان آب71،ص71کنایۀ صفت از وسیع و گسترده و با ظرفیّت )رباعی
(/ 31،ص73ام از غبار در زمزم اشک: کنایۀ فعلی از تطهیر و پاکیزگی )رباعی(/ تن شسته33،ص31شدنی )رباعی

(/ تشنگی به باران پیوست: کنایۀ فعلی از باریدن 72،ص73مُرداب: کنایۀ موصوف از رکود و ایستایی )رباعی
(/ در سینۀ ساحل 77،ص37چلچله از برف: کنایۀ فعلی از گذر تکراری زمان )رباعی(/ کوچید چهل 77،ص32)رباعی

اضطرب افتاده است: کنایۀ فعلی از تشویش و نگرانی، آینۀ آسمان در آب افتاده است: کنایۀ فعلی از انعکاس نور 
شک دماغ (/ تر دماغ: کنایۀ صفت از سرحال و با نشاط در مقابل خ77ُ،ص33خورشید در آب دریا )رباعی

(/ تشنه: کنایۀ ایماء از عارف سالک )رباعی 33،ص13(/ ابر سیاه: کنایۀ ایماء از ابر باران زا )رباعی32،ص11)رباعی
(/ تنجامۀ خونین تو با 33،ص17(/ چون قطره به دامان علف پیدا شد: کنایۀ فعلی از بارش باران )رباعی31،ص 13

(/ تا یک دهن از تو گُل بگوید خورشید 12،ص13کردن )رباعیخون شویند: به خون شستن کنایۀ فعلی از قصاص 
(/ در کوچۀ 13،ص11در کوثر اشک شبنمش آب کشید: آب کشیدن دهان کنایۀ فعلی از توبه و استغفار کردن )رباعی

(/ دلبستۀ آب های شورم کردند: کنایۀ 13،ص12تشنگی به نهری نرسد: کنایۀ فعلی از حرمان و بی نصیبی )رباعی
(/ فواره به خاک می نشیند آخر: به خاک نشستن کنایۀ فعلی از 11،ص13ناشکیبا و مضطرب ساختن )رباعی فعلی از

(/ گو بر سرمان از آسمان خاک ببار: کنایۀ فعلی از شدّت بال و 13،ص13پست و خوار و خفیف شدن )رباعی
ام که (/ ماهی شده11،ص721یگرفتاری، رگبارت اگر به خاک و خون بنشاند: کنایۀ فعلی از بدبخت کردن )رباع

(/ بر سفرۀ الله نان به خون 11،ص721واخورم اقیانوس: وا خوردن اقیانوس کنایۀ فعلی از داشتن ظرفیّت باال )رباعی
(/ دریا زده:کنایۀ صفت ازمتالطم و پُرآشوب 31،ص773تر کردیم: کنایۀ فعلی از شدّت غُصّه وناراحتی )رباعی

 (.727،ص717)رباعی
 . مَجاز3-1
 . مجاز مُرسل3-1-7
(/ کوثر اشک: مجازاً آب به 77،ص33آینۀ آسمان در آب افتاده است: آب مجازاً دریا به عالقۀ مُجانست )رباعی -

 عالقۀ ملزومیّت.
 . مجاز عقلی3-1-3
(/ دریا 77،ص32(/ ابر آمد: اسناد فعل به مفعول )رباعی33،ص31موج آبم بگرفت: اسناد فعل به مفعول )رباعی -
(/ ابر آمد که بر سرم گریه کند: اسناد فعل به 77،ص33ریر موج خواب افتاده است: اسناد فعل به مفعول )رباعیبه ح

(/ در کوثر اشک شبنمش 31،ص11(/ باران کالم ما اگر بنشیند: اسناد فعل به مفعول )رباعی31،ص11مفعول )رباعی
نشیند آخر: اسناد فعل به مفعول  (/ فواره به خاک می13،ص11آب کشید: اسناد فعل به مفعول)رباعی

(/ طوفان چو فرو 11،ص721(/ رگبارت اگر به خاک و خون بنشاند: اسناد فعل به مفعول )رباعی13،ص11)رباعی
(/ آمد به سر سپیده باران تگرگ: اسناد فعل به 13،ص771نشست و یخ پاره شد آب: اسناد فعل به مفعول )رباعی

 (.17،ص712روب نهری است روان: اسناد فعل به اسم مکان )رباعی(/ در گاوچر غ11،ص733مفعول )رباعی
 ...و.  ترکیبات اضافی و وصفی و تمثیل و وابستۀ عددی و هنجارگریزی و حس آمیزی 3-1

های دیگری نیز با ترکیبات اضافی و وصفی یا موارد عالوه بر تصاویر بر ساخته از عناصر بالغی، تصویر سازی
شود.  بیان ی توسعاتی که در زبان از رهگذر آمیختن دو حس با یکدیگر ایجاد میدیگرچون: حسّ آمیزی یعن

های کنند مثل سلطنت فقر، وابستهپارادوکسی: تصاویری که دو روی ترکیب آن، به لحاظ مفهوم همدیگر را نقض می
ی بدیعی، آشنا های لفظی و معنوعددی: عوض کردن نظام عددی با حفظ صحّت جمال شناسیک شعر، تمثیل، آرایه

زدایی یا هنجارگریزی: به کارگیری عناصر زبان به گونه ای که شیوۀ بیان جلب نظر کند، غیر متعارف 
 شود:خورد که اجماالً به مواردی اشاره می( و... در رباعیّات شیون به چشم می17،ص. 7،ج 7717باشد)رک.صفوی،
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(/ برخاستنت 71، ص72)رباعی آمیزی است(/ بوی سراب: حسّ 73، ص1چشم تر: ترکیب وصفی )رباعی -
(/ آب روان: ترکیب 32،ص71)رباعی« خوردآب از آب تکان نمی»تکان آب از آب است: اشاره دارد به ضرب المثل

: جناس خط یا مُصحّف و موج آب: ترکیب اضافۀ شرابتر تا به تشنه سراب (/ راندم ز37،ص37وصفی )رباعی
شمه: جناس تکریر و جناس افزایشی در آخر)مُذیّل(، زمزم اشک: عالوه بر (/ چشم چ33،ص31بیانی نوعی )رباعی

های بارانی رشت: آشنایی زدایی با به کار بردن ترکیب (/ چشم31،ص73نماد پاکی است )رباعی« زمزم»تشبیه بلیغ، 
در ترکیب  (/ عشق از همه سو به جویباران پیوست:77،ص32)رباعی« هوای بارانی»، به جای ترکیب «چشم بارانی»

تواند اسم تواند اسم مرکّب از جوی+ بار)پسوند مکان(+ ان )قید( باشد و میجویباران ایهام وجود دارد، جویباران می
ای از تو نوشت: آشنا مرکّبی از جوی + باران، یعنی جوی مختصّ باران در نظر گرفته شود، خورشید بر آب جرعه

(/ آن تشنه که خضر همّتش همسفر است از کاسۀ 77،ص37)رباعی« دنوشی»به جای « نوشت»زدایی با آوردن فعل 
با توجّه « آن تشنه»منّت آب حیوان نخورد، بیت تلمیحی دارد به داستان حضرت خضر)ع( و آب حیوان و در ضمن 

 از واژگان« همّت»تواند، کنایۀ ایماء باشد به حضرت موسی)ع( و همراهی وی با خضر )ع( و به داستان خضر)ع( می
(/ تا یک دهن از تو گُل بگوید همه صبح در کوثر اشک شبنمش 31،ص13دارای قابلیّت تعبیر عرفانی است )رباعی

در مصراع اوّل، ایهام تناسب زیبایی را به وجود « دهن»آب کشید: آب کشیدن کنایه از تطهیر است ولی آمدن واژۀ 
باشد؛ در معنای توبه کردن است. از نکات قابل می« ددهانش را آب کشی» آورده است که تداعی کنندۀ عبارت کنایی: 

(/ برگی بودم سنگ صبورم 13،ص11توجّه در مصراع دوم این بیت، تزاحم تصاویر برساخته از آب است )رباعی
کردند،در جوی خزان قایق مورم کردند: اشارۀ ظریفی دارد به نوعی بازی و سرگرمی در میان کودکان که مورچه را 

(/ رگبارت اگر به خاک و خون بنشاند، عشق 11،ص17سپردند )رباعی نهادند و به آب میند قایق میبر برگی همان
، حالتی از شلیک خودکار و پیوستۀ «وطن»و « پرچم»با قرینۀ « رگبار»وطن است پرچم از کف مگذار: در این بیت: 

است ولی « قَمَر»در اصل به معنی « ماه»ام که واخورم اقیانوس:  واژۀ (/ ماهی شده11،ص723باشد )رباعیاسلحه می
(/ قحطی یک پیاله آب باران: آب 11،ص723ایهام تناسب زیبایی را رقم زده است)رباعی« اقیانوس»در ارتباط با 

ها موثّر است که بیت به این از نظر عامّه مُقدّس و در تداوی و درمان ناخوشی« نیسان»باران، به ویژه باران فصل 
تواند تلمیحی باشد به داستان (/ طوفان چو فرونشست: می12،ص773جامعه شناختی اشاره دارد )رباعینکتۀ ظریف 

با « اقیانوس»به معنای « محیط»(/ دریاست اگرچه شور افزای محیط: 13،ص777طوفان حضرت نوح)ع( )رباعی
ه به تصویر سازی بسیار زیبای (/ در شط سیاه زلف تو ماه غریق: با توج13ّ،ص771ایهام تناسب دارد )رباعی« دریا»

(/ 11،ص737در نوع خود تصویر بدیع و زیبای است )رباعی« شط زلف»غرق شدن عکس ماه در آب و تشبیه بلیغ 
(/ بر سفرۀ الله نان به خون تر کردن، با توجّه به 11،ص737باران تگرگ: ترکیب اضافی بیانی نوعی است )رباعی

(/ در برکۀ 31،ص 737کند )رباعیرا در ذهن تداعی می« ترید کردن نان »تبادر تناسب نان و سفره و تر کردن، ایهام 
شعر موج تصویر شدم: لذّت بصری و بازتاب تصاویر خیال در برکۀ شعر از مصادیق تصویرسازی حسّی است 

باشد (/ شبنم دشت: ترکیب اضافی تخصیصی است که ترکیب پاردوکسیکال نیز می31،ص733)رباعی
(/ در غربت قایقم به ساحل نگران بندر نانی 17،ص 711(/ مَه غلیظ: ترکیب وصفی است )رباعی 31،ص731)رباعی

که « غربت قایق»ارتباط مستقیمی دارد و ترکیبات « آب»های دگران: تصویر سازی با عناصری که با است به سفره
(/ نهر 11،ص713نظیر است )رباعییمانند و بدر نوع خود بی« نان»به « بندر»اضافۀ ناشی به منشاء است و تشبیه 
(/ دُر 722،ص711های عددی )رباعی( / یک چشمه اشک: وابسته11،ص712نَفَس بریده: ترکیب وصفی )رباعی

 (.727،ص713جناس ناقص حرکتی برقرار شده است )رباعی « دَر»و « دُر»ایم: بین ایم هرچه دَر یافتهیافته
 ساخته از آب لذّت دیداری این تصاویر را دو چندان ساخته است: های ذیل نیز تزاحم تصاویر بردر رباعی 
/ از مردم سبز آستینم امّا/ دارد نفس آب/ بنیان همه هستی من نقش بر حُبابخیمه گاهی چو  آبدارم سر -
 بگرفت/ راندم ز سرابم(/ از سایه گذشتم آفتابم بگرفت/ صحرای ستاره در 71،ص72)رباعی  سرابمن بوی  کوزۀ
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در من  چشمه(/ آیینه به چشم 33،ص31بگرفت )رباعی آبم موجبشکست و  کشتی/ شرابتر تا به  تشنه سراب
و  آب/ حیرانی من در زمزم اشکام از غبار در  شسته نزیست/ تن گریهبی  چشمهنگریست/ یک چشم زدن چو 

/ خون گردابیست بُغض خلوتمورطۀ / در مردابیست(/ شب ها که سکوت خانه ام 31،ص73آیینه یکیست )رباعی 
 بارانبه  تشنگی(/ برقی زد و 72،ص73قایقم مهتابیست )رباعی شراب شط/ بر موجبه  موجرود از دو دیده ام می

به شمار بی قراران  دریاای از تو نوشت/  جرعه آبپیوست/ خورشید بر  جویبارانپیوست/ عشق از همه سو به 
خواب افتاده است/ از نردۀ  موجبه حریر  دریااضطراب افتاده است/  ساحل(/ در سینۀ 73،ص33پیوست )رباعی

 طوفان/ شط کاسۀ عطشپارۀ ماه در  یخ(/ 77،ص33افتاده است )رباعی آببه خویشم خیره/ آیینۀ آسمان در  انزلی
غربت شاعریست در آخر  بط/ آبپاره شد  یخچو فرو نشست و  طوفان /بطغزلی است در شب پیری 

/ در پای تو ای تو جاریشوقم باری/ از خویشتنم فروتنانه  اشکبه دامن  چشمه(/ یک 13،ص771خط)رباعی
 (.722،ص711آری آری )رباعیفوارۀ آبشارم خاکسار مغرور/ 

 .نتیجه9
های شیون در رباعیّات وی، اغلب بازتاب موضوعات و مسائل برگرفته از طبیعت پیرامون اوست. تصویر پردازی

ر شعری، پیوندی سخت و استوار با طبیعت، زندگی و زبان مردم منطقۀ خود دارد. او سعی شیون، در آفرینش تصاوی
کند، تصاویر خود را مستقیماً از طبیعت پیرامونش نقّاشی کند و از این میان، آب و مشتقات و مَظاهر و ملزومات می

ترین امکان را در پُر آب شمال، بیشکنند. اقلیم سرسبز و ترین نقش را در آفرینش این تصاویر ایفاء میآن، اصلی
اختیار شاعر گذاشته است تا با آمیختن زبان و طبیعت، با احساس، جهان پیرامون خود را به تصویر بکشد. شاعر از 
این رهگذر موضوعات ذهنی و عاطفی و جریانات پنهان روح خود را در برخورد با محسوسات و مسائل جهان 

وی با استفاده از این امکان، توانسته تصویرهای بدیع و زیبایی را بیافریند تا آنجا که  دهد.هستی به مخاطب، نشان می
توان با خواندن رباعیّات شیون، تازگی، طراوت و جاری بودن آب زالل را با تمام وجود حس کرد. دامنه و بسامد می

توان تصاویر بر ساخته از ای است که میهاستفاده از عنصر آب، مُشتقات و ملزومات آن در رباعیّات شیون تا به انداز
 های سبک شخصی وی پیشنهاد کرد. آب در رباعیّات شاعر را به عنوان یکی از مَشخصه
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