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  چكيده
توان  اند كه مي كنون تحوالت گوناگوني يافته  سي تا ةتصويرهاي شعر سپيد از ده

. هفتاد ةتصاوير بعد از ده .2 تصاوير شاملويي. 1 : كرد تقسيم بخشدو  بهها را  آن
تر از شعر  توان گفت محمور عمودي در شعر سپيد بسيار مهم در نگاهي كلي مي

تنوع «و  ،»تجدد و نوآوري«، »تخيل آزاد«، »فرديت« سبب كالسيك است و اين به
اصري عن«و با  اند »حسي«اغلب » شاملويي«تصويرهاي . است» عناصر تصويرساز

، اكثراً »هفتاد ةبعد از ده«اما تصويرهاي  ،شوند ساخته مي» تشخيص« با» طبيعي
ها  با آن» فضاسازي«شوند و ساخته مي» غيرطبيعي «از عناصر  اند و »انتزاعي ـ حسي«

  .بيشتر از انواع ديگر تصوير است
  .فضاسازي هفتاد، ةتصوير، شعر سپيد، تصاوير شاملويي، تصاوير بعد از ده :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
  : شده است عرضه ينگوناگوتعاريف » شعر سپيد«از 

هـا در آن مشـخص    اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه ،چند آهنگين است شعر سپيد هر
  .)346: 1342شميسا، (  نيست

توان گفت شعر سپيد تجسم عيني از نيما تا آتشي است بـا هـويتي    در مجموع مي
شدن، خودش  گرايي تا سطح جهاني از مرز بومي ،كند مي مستقل و شاملويي كه تالش
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تـر   شعر سپيد ايـن تعريـف شـفاف    ةبا نگاهي گذرا به پيشين. را با شعر دنيا پيوند دهد
جهان متن را از اسارت وزن  شود كه نيما اين شعر از آن زمان آغاز مي ةپيشين ؛شود مي

هـاي شـعر    ار بر ستيز با انگـاره بدون اصر شناسي،  بر جهان  مبتنيبا شهامتي  ،رهانيد و
تصوير  و  زبان و انديشه ،خالف تقي رفعت بر ،هاي پيروان آن ورزي كالسيك و تعصب

شعري كه بر زمان داللت داشـت و بـا زمـان سـتيز      .كرد عرضهو موسيقي شعرش را 
. يافترفته جايگاه خودش را در ادبيات ايران  نياز بود و رفتهبدان كرد، شعري كه  نمي
هاي  آميختگي رنج هم زدايي، خلق تصاوير بديع، به نيما در آشنايي ةهاي شاعران رتمها

فردي و اجتماعي و سياسي و حكومتي، انتقال احساس لذت از مـتن بـه مخاطـب در    
و باالتر از همه صداقت و استعداد نيما، اسـباب تثبيـت او    ،پذيري واژگان جريان ابهام

 شايد براي اولـين » ساختار متن«تشكيل . فراهم آوردپدر شعر معاصر ايران  منزلة را به
  . بار در شعر نيما تحقق پذيرفت 

؛  هوشنگ ايراني و دوستانش صادر كردندرا » سالخ و بلبل« ةنيما كه راه را گشود، بياني
 واقـع  درهـا هـم    دانسـتند و حكايـت آن   در شعر مـي » خروس جنگي«گروهي كه خود را 

خيز و جهش داشتند و بعـد نفـس    و مدت كوتاهي جستآنان  .روايت خروس جنگي بود
  ... . اي تلخ و آخر و نامه

واگـويي   و ايراني، نگـاهي سوررئاليسـتي بـه شـعر     ةبست نيمه ةآن روزها، در جامع
اما ايراني . سرنوشتي جز شكست نداشت گر آن هم با بياني ستيزه ها  دادائيستنظريات 

كـه شـايد    بخشيدند به ساختار شعر ايرانرغم ناكامي، نوعي جسارت  بهو دوستانش، 
شـعر   ةبا ديدگاهي كامالً متفاوت، بـه عرصـ   ،رضا براهني را افرادي چونها  بعد از آن

  .آزاد معرفي كرد
هـاي مـدرن    با الهام از انديشه احمدرضا احمديشروع آن را  ةكه نقط ،»موج نو«

گريـز از نظـام و     حطـر  ةگذاري كرد، بـا اعتـدال بسـيار بيشـتري دربـار      اروپايي پايه
، از  قالب آزادي شعر  موج نو به آزادي فرد در. قانونمندي شعر كالسيك سخن گفت

روابط شاعرانه در شعر موج نو در . آنچه با او همراه نيست و آزاد نيست، بسنده كرد
 ةهـا از سـاختاري مطـابق بـا انديشـ      تصاوير و انديشه و كلمات و ن شاعرميافضايي 

ــ ــروي م ــد يمدرنيســم پي ــن ؛ ازكن چــون  ،قــوي و انســاني اي هتفــاوت فلســف رو، اي
هـاي دادائيسـم، مقبوليـت بسـيار بيشـتري       طلبي مرج و تقابل با هرج  انديشي در مدرن

  .يافتخواهد 
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» شـعر حجـم  «هاي شـعر آزاد ايـران،    حال ماندگارترين جريان عين  ترين و در از موفق
مرج فضـاي شـعر ايـران، بـا ادعـاي       و رجبراي رهايي از ه ،است؛ شعري كه يداهللا رؤيايي

شـعر   بـدان سـبب آن را  هستي در رسيدن به هدف اشـيا مطـرح كـرد و    ة گرايش به فلسف
تصـاوير   :بهـره جسـته بـود   براي رسـيدن بـه هـدف شـعر     رويكرد كه از سه  يدحجم نام

 ميـان بعدي  چند ةخواهد از فاصل بعدي از شعري كه به خودش ارجاع شده است و مي سه
هاي اجتمـاعي   نوعي گريز از تعهد به مسئوليت تالش اين شعر. ر آن بگريزدمظاه هستي و

جريان دارد و از اين نظـر  نيز آنچه در شعر جريان دارد در متن . و شكل قانونمند آن است
يـداهللا   .هاي غربي نيست شباهت به فرماليست بي ند حركت در متن در شعر حجم ايرانرو

جا كـه   تري بخشيد و از آن ، هيجان شعر را خلقت تازهعارشگرايي اش شكل متن با رؤيايي
گرايي ذاتي رؤيايي هم بود، تلفيق خوشايند و  ثير بوميأت بر نظريات فرماليستي تحت  عالوه

  .ماندگاري از شاعرانگي خلق كرد
، پيشـنهاد  شـكل داد  پنجاهة عال در اوايل ده اسماعيل نوري كه ،»پالستيك«جريان شعر 

احمدرضا احمدي و حتـي شـعر    و رؤيايي و هاي نيما انديشه مياني شاعرانه زيست نوعي هم
و شعر خـود  . پردازي كرد هاي گنگ و كامالً نامفهوم نظريه عال عليه ابهام نوري. چريكي بود

 در ،كه معتقد بود ذهـن شـاعر   چرا نام نهاد؛هم » شعر تجسمي «بر شعر پالستيك،   عالوهرا، 
شـعر پالسـتيك    عـال بـا   نـوري . عرضه كنديد تصويرهايي روشن عين آزادي و خالقيت، با 

خواست احساس را عينـي تصـور    شعر تجسمي مي. دادن ذهنيات بود خواستار واقعي نشان
  .دور نيفتد  به» شعريت«حال از خالقيت و توانايي  كند و در عين

اي  يافته ملحقيقت شكل تكا  كرد، در بيانهاي آن را  كه منوچهر آتشي نظريه، » موج ناب«
نگاهي هم به شعر حجم و شعر پالستيك  نيم و عالوه بر آن موج نو بودة هاي شاعران  از نظريه
ظاهر  هاي به گويي آتشي از زياده. در شعر بود» ايجاز«هاي موج نو،  ترين ويژگي از مهم. داشت

گونه  زبان، آن به تعديل اي خالقانه ه شيوههاي شاعرانه دوري كرد و ب  متكي به دانش و نظريه
 ،»شـعر سـپيد  «ها،   جرياناين ة هم مياناز . همت گماشتهاي شعر را كمتر كند،  كه گسست
گيـري   با تفاوت در زبان و انديشه، و با بهـره همچنين و  گيپيچيدبا خالق شاملو، ة در انديش

آرام  آرام روي مخاطبـان نهـاد و   اي را پيش حس تصوير تازه قبل از خود،ة پيشينة كامل از هم
پا گرفت و موج بزرگي از مخاطبـان و طرفـداران خـاص خـود را در ادبيـات       و نفس كشيد

  . نمايش گذاشت  امروز ايران به
) تصـوير، زبـان، موسـيقي، انديشـه    (منظر   هاي شعر سپيد از چهار لفهمؤدر اين تحقيق، 
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ده شـده  ساز از صد كتاب شعر معاصـر اسـتفا   سبكهاي  لفهمؤيابي به  بررسي و براي دست
شـود،   شرح و بسط داده مي»  تصوير شعر سپيد«جا كه در اين مجال فقط بخش  از آن .است

در موضوعيت اين چهـار مؤلفـه   اختصار   به. است  شده عرضهشواهد محدودي از اين كتب 
در دو بخش تصاوير شاملويي و تصاوير  توان  را مي» تصوير شعر سپيد«ة مؤلف: توان گفت مي
 ،شكني ساخت )الف: شود به سه بخش تقسيم مي» زبان«ة مؤلف. كردتاد بررسي هفة از ده بعد
  .گرايش به زبان گفتار)ج ،زدايي آشنايي )ب

  :شود در دو بخش بحث مي» موسيقي«ة لفؤم
شـود و بـا    هاي موسيقايي در روساخت شعر كه از تئوري ايجاز شروع مـي  داللت )الف
ايـن مرحلـه بـا    . كنـد  آن كلمه موسيقي خلق مي آهنگ  ضرب  يك كلمه و با تكيه بر  تكرار
خره بـه  الكنـد تـا بـا    ايجاز، مسير تكاملي خود را طي مـي ة جمله و تجرب يجايي اجزا به جا

  . شود تري از خلق موسيقي در روساخت شعر موفق مي هاي تازه شيوه
سـاخت شـعر كـه بـا ايجـازِ قصـر، فضـاي شـعر،          هاي موسـيقايي در ژرف  داللت )ب

  .شود و هنجارگريزي بررسي مي ،هنجارشكني
 ،هـاي شـاملويي   نگرش )الف: شود مينيز در دو بخش معرفي » نگرش و انديشه«ة لفؤم
  .هفتادة هاي بعد از ده نگرش )ب

ها تصوير  فرماليست 1:تعاريف متعددي دارد گوناگونهاي  در مكاتب و ديدگاه» تصوير«
 ،)45: 1385، فتـوحي (» ننـد دا جوهرة اساسـي شـعر و عامـل اصـلي تـأثير سـخن مـي       «را 

ها  رمانتيك ،)7: 1366 كدكني، شفيعي(» دانند هنر را نتيجة خيال و تخيل مي«ها  سوررئاليست
» نـام شـعر وجـود نـدارد      زيرا بدون تخيل چيزي بـه  ؛دانند عنصر بنيادين شعر را تخيل مي«
هـاي   اسـت انتـزاع   تنها خيال هنرمند قادر«و نمادگراها معتقد بودند  ،)116: 1385 ،فتوحي (

  .)161 :همان (» ه بيابدجهاني را در امور ناچيز روزمر آنبزرگ و مفاهيم واال و 
و بيان   گونه بياني است كه خيال شاعر را درگير  در اين تحقيق، هر ،»تصوير«منظور ما از 

گونـه   البته در اين تعريـف، هـر  . كرده است)16: 1366 كدكني، شفيعي (را برجسته و متمايز 
عاطفي و نگرش مخصوص همراه  ةخيال بايد با زمين .آوريم شمار نمي به» تصوير«تخيلي را 

هرگـاه شـاعر قصـد داشـته باشـد      . باشد تا بتواند تصويري هنري و تأثيرگـذار خلـق كنـد   
نـوعي   ،كه متن نيازمند آن تصويرها باشد بدون آن ،هاي نو را به نمايش بگذارد تصويرسازي

آيد كـه نـه عاطفـة مخاطـب را      وجود مي خوانش شعر در مخاطب بهزدگي و انزجار از  دل
   :براي مثال. شود اي از مضمون در او خلق مي كند نه افق ديد تازه افسون خود مي
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  ام قفسم را خورده
  هايم باد افتاده توي يال
  زند، سر به زير نيست هايم برق مي روزي كه در دندان

  رام، دام، آرام؟: قرار چه بود
  .)47: 1386قربانعلي، (! قرار شود بي سرازير مي ام پنجه

كـه در  » شـيري «كه نشـان دهـد    آن اين و كند شاعر فقط يك هدف را در متن دنبال مي
كنـد و نگـرش و    اما هيچ نوع احساس همدردي يا رهايي را منتقل نمي ،قفس زنداني است

بـا   .دهـد  ارائه نمي» شير«وم از مفه ،كنون وجود داشته است بر آنچه تا  اضافه ،اي انديشة تازه
هم بپيچـد و تصـوير    استفاده كرده، موفق نشده است با تخيل در» تشخيص«كه از  اينوجود 
  .روح از واقعيت است بي و وصفي  صرفاً 

تصـاوير دهـة    .2تصـاوير شـاملويي   . 1: شوند به دو دسته تقسيم مي تصاوير شعر سپيد
  . هفتاد به بعد

اما   ،شوند ساخته مي» تشخيص«و پيروانش تا دهة شصت، با اغلب تصاوير اشعار شاملو 
اند و فضاسازي نيز  گرفته  شكل» فضاسازي«تصاوير شعري در آثار بعد از دهة هفتاد، اكثراً با 

نقطة آغاز و نقطة پايـان در  آميزي،  هاي استداللي، حس با مراعات نظير، تلميح، اغراق، جنبه
...)  و تشخيص، استعاره، فضاسازي،(ت تمامي انواع تصويرالبته مركزي. آيد وجود مي شعر به

آن اسـت كـه از دنيـاي متجـدد درونـي و        پـي   گـو در  كه شاعر سـپيد  است؛ چرا» تشبيه«با 
شـاعر  : توانـايي ايـن ابـراز را بـالقوه دارد    » تشـبيه «اي نو سخن بگويد و  اش به شيوه بيروني

  . كشف كند و در انواع تصوير نشان دهدشباهتي جديد  گوناگونهاي  پديده ميانتواند  مي
به،  مشبه( گوناگوندر شعر سپيد، عامل نوسازي تصوير جرياني سيال است كه در اركان 

ترين سـهم را بـه   شبي» به مشبه«اين ميان،   در. گردد دائماً مي) شبه، مشبه و ساختار جمله وجه
همـين اهميـت و   . كنـد گيرد تا شاعر را بـه يـافتن وجـوه شـباهت تـازه هـدايت        عهده مي

تصاوير بعد از «و » تصاوير شاملويي«  هاي شده است يكي از تفاوت  سبب گذاري ژرف يرتأث
امـا در   ،انـد  هـا اغلـب حسـي   » به مشبه«در هر دو، . ها باشد » به مشبه«اختالف در » دهة هفتاد

شايد . است» طبيعي غير ــ  حسي«و در تصاوير مورد دوم » طبيعي ـ حسي«تصاوير مورد اول 
دنيـايي مـدرن و    سـمت    ترين عامل اين تضاد، سير حركتي جامعة ايران است كه بـه  اصلي

انـد عناصـري    رود و بيشترين عناصري كه زنـدگي شـاعر را احاطـه كـرده     ماشيني پيش مي
 سـبب به ايـن   ،اين نوع عناصر .مانند اسكله، اتومبيل، سوخت، كشتياند؛  طبيعي غيرـ   حسي
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هايي بديع و از همين » شبه وجه«و روزمره تعلق دارند، شاعر را به كشف كه به دنياي جديد 
ماننـد  (طبيعـي   ــ  ند كه با عناصـري حسـي  ا رسانند كه بسيار متفاوت از تصاويري جنس مي

به زمينة تصوير و استعداد  البته كشف شاعر. آيند وجود مي به...)  و ، خورشيد، شب، درخت
يـك  «را شاملو بـا  » نهايت نااميدي اميدواري در«مضمون  مثالًديگر عناصر هم بستگي دارد؛ 

، گـروس عبـدالملكيان  كند و  ترسيم مي» كشد ر فرياد ميسوي نو بهشاخه در سياهي جنگل 
 .»شوم ميرم، ماهي مي من اما نمي ...«با  ،ة بعد از هفتادشاعر ده

روح پنهـان   كند تا استفاده مي» تشخيص«و » شب، دريا، شاخه، جنگل«شاملو از عناصر 
درنظـر  » شـب «عنصـر   تـوان  مـي صفات و حاالت گوناگوني را . اختيار بگيرد  كلمات را در

بـا گلـوي   « ؛ يعني»شب«اما شاعر استعداد نهفتة  ،)سكوت، تاريكي، هراس، آرامش(گرفت 
هماهنـگ   ،خفقان و تيرگي حسي شعر، يعنيكند كه با زمينة  را انتخاب مي» خواندن  خونين
يـاران  «دانـد   زيـرا شـاملو مـي    ؛دهـد  نگرش دقيق و ويژة شاعر را نشان مي همچنين،. است

در شـبي تاريـك فريـاد زدنـد و سـر بـه خـاك تيـره         » اش چون اختـران سـوخته   ناشناخته
اي كشـف و   هـاي تـازه   شـبه  نيـز وجـه  »  دريا و شـاخه  «مورد واژگان   درشاملو . فروريختند

  : خلق كرده است مضمون و زمينة شعرتصويري بديع و متناسب با 
  ست ديرگاه ندهشب با گلوي خونين خوا

  دريا نشسته سرد
  .)98: الف 1376شاملو، ( كشد سوي نور فرياد مي بهيك شاخه در سياهي جنگل 

اسـتفاده از عناصـر    سـبب  بـه اما  ،شعر عبدالملكيان در مضمون همانند شعر شاملو است
شـبه   ن خـود و مـاهي وجـه   ميـا اعر شـ . ، تصوير و تأثيري متفاوت دارد»غيرطبيعيـ  حسي«

  :يافتني نبود دست» ديوار، بنا آجر،«كند كه اين شباهت بدون كمك  جديدي را كشف مي
  آب تا گردنم باال آمده ...

  آجرها تا گردنم باال آمده
  هايم باال آمده آب تا لب
  .)19: الف 1387عبدالملكيان، ( شوم ميرم، ماهي مي من اما نمي

  
  سپيد نوع تصاوير شعر. 2
تصـوير در  . كـرد در دو محور عمـودي و افقـي بررسـي     توان را مي ع تصاوير شعر سپيدنو

محور عمـودي، تصـاوير يـك    در . آيد وجود مي به...  و محور افقي با مجاز، استعاره، تشبيه،
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تصاوير شعر سپيد . شود ها آشكار مي شعر در پيوند با هم به شكلي كلي بررسي و هويت آن
تصـويرها حـول يـك     ةو پويا اسـت و مجموعـ   ،، متحرك2اتفاقي عميق ،در محور عمودي
  3.آيد وجود مي كه اغلب حسي است به) كانوني  =(تصوير مركزي

، تشبيه، مجاز، )مكنيهة استعار(اند از تشخيص نوع تصاوير محور افقي شعر سپيد عبارت
در سـاختار  ي نيـز  مجـاز و فضاسـاز   و اسـتعاره  گوناگونالبته انواع . فضاسازي ،نماد، كنايه
  .شود سي ميركه در اين مجال موارد پركاربرد بر كار رفته است تصوير به

  
  نوع تصاوير در محور افقي 1.2

  تشخيص 1.1.2
كـه شخصـيت صـفت     جـا   از آن .اسـت » بخشيدن شخصيت«معناي   در لغت به» تشخيص«

مل تفـاوت  كند و عا بخشي جهان روشن مي مشخصة انسان است و موقعيت او را در هستي
به جهان خارج از وجود انسان شخصيت  ،انساني است، در اين تصوير ادبي او با عوامل غير

بـه    روح در جايگاه جان قرار گيـرد و قـادر   كه اين طبيعت بي چنان. شود انساني بخشيده مي
ن ميـا هدف از اين آرايه برقراري نوعي ارتباط حياتي . باشد...  و ديدن، گفتن، ادراك، خيال،
 ؛در شعر سپيد، تشخيص بسيار كـارآيي دارد . بخشيدن به آن است انسان و طبيعت و عينيت

  .هايي متمايز از آنچه در ادبيات كالسيك مطرح بوده است اما با شاخصه
 صنعت تشخيص در شعر كالسيك و شعر سپيدتفاوت 
رمانتيك كند نگاه  شعر سپيد مطرح مية مؤلف منزلة را به »تشخيص«ترين عاملي كه  اصلي

با اين ديدگاه است كه شاعر در هستي . و نمادين شاعران به هستي و امور مرتبط با آن است
طبيعـت و   و حيوانات و اشيا  روح آميزد كه جانش در كالبد بي مي كند و چنان با آن  نفوذ مي
  .شود ها دميده و تصاويري زنده و پويا خلق مي پديده

نين معنا كرد كه شاعر جانِ هنرمند زيبانگر خـود را  توان چ بخشي را مي به عبارتي، جان
شـود كـه تـا     اي مي ريزد و خالق زيبايي تازه جان مي در عناصري زشت يا زيبا، جاندار يا بي

زيـرا   ؛اسـت  »ظهورنرسـيدن   به«معني   به » نداشتن وجود« البته. پيش از او وجود نداشته است
را كشف   و هنرمند آن) 141: 1376ضيف، ( »واقع موجود است زيبايي در جهان طبيعت به«

زيبـايي، هنـري ذاتـي    «كـه   شوقي ضيف ش اين جمله ازرهمچنين با پذي .كند  و آشكار مي
هنرمند است كه به طبيعت معاني زيبا  .طبيعت و هنرمند :آيد وجود مي است كه از دو چيز به
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 »تشـخيص «خلق زيبايي ترين راه براي  بخش ، بايد بپذيريم رضايت)140: همان(» بخشد مي
شـعوري اسـت بـه     وجـودش را كـه جانـداري و ذي   ة ترين ماي چراكه هنرمند اصلي ؛است

 .بخشد تا به يكساني برسد طبيعت و اشيا مي

كـارگيري   امـا ايـن بـه    ،انـد  كـرده  استفاده مي» تشخيص«البته در ادبيات كالسيك نيز از 
عنـوان   بـه  پـردازي شـاعرانه   خيـال ده است اين هايي با شعر معاصر دارد كه سبب ش تفاوت
  . اي براي شعر سپيد معرفي شود  مؤلفه

قبيـلِ    در ادبيات كالسيك، تعبيـرات رايـج از   :استفاده از حاالت و صفات و روحيات انسان
و طبيعـت اغلـب در چهـرة انسـان نمـايش داده      ...  شـود  فراوان ديده مـي » دست روزگار«

  : اند انسان كرده يير كمترين استفاده را از اعضااما در شعر سپيد براي خلق تصو ،شود مي
 پيشـاني تبـدار زمـين   اي سـرد بـر    و تنش را چون حولـه  قلب زميندارد از  مي زن پا بر

آدمـي  » حاالت و صـفات  و ها ويژگي«جاي آن بيشتر از   و به )26: 1387 ساري،(فشارد  مي
  :اند بهره برده

كـه   پنداشـت  مـي فـروش پيـر را    و عسـل بـرد   تاراج مـي   بهكه جنگل را  زنبور زريني
شـده، از هـر    هاي انجام طي بررسي .)86: الف 1376 شاملو،(كشد  بازگشت او را انتظار مي

البتـه ايـن   . انسان اسـتفاده شـده اسـت    يبيست مورد تشخيص تنها در يك مورد از اعضا
» بعـد تصاوير دهة هفتـاد بـه   «به سمت » تصاوير شاملويي«تفاوت در مسيري كه از سوي 

در تصـاوير شـاملويي، هنـوز از انـدام انسـان بـراي       . شود تر و بيشتر مي كند نمايان طي مي
 و »هاي هوا رگ« و »تر باران  روي پاي«هايي از قبيل  شود و با تركيب تشخيص استفاده مي

هاي  كارگيري اندام اما در تصاوير دهة هفتاد به بعد، به ،شويم مواجه مي» كف دست زمين«
  .بسيار كمتر شده استانساني 

  تصويرهاي گسترده
و در طول يك يا دو ...  استفاده شده است صورت اضافي  در شعر كهن فارسي، تشخيص به

اي دارد  العـاده  تشـخيص گسـتردگي و غنـاي فـوق     در شعر شاملواما  ،... يابد بيت پايان مي
   .)200: 1381نامداريان،  پور (

و از هر بيست مورد،  است گسترده و تفصيلي يدر شعر سپيد به شكلكارآيي تشخيص 
كنـد و   را مفصـالً توصـيف مـي   » پـاييز «فشرده است؛ براي مثال، شاملو  يك مورد تصويري 

  :گيرد نظر مي دراعمالي انساني و جاندار را براي عناصر آن 
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  گفتمهنگام خزان از آن با چاه سخن  به
  آوازي نيسترا  شان شنود جاودانه و و با ماهيان خُرد كاريز كه گفت
پنداشت كه بازگشت  فروش پير را مي برد و عسل تاراج مي  و با زنبور زريني كه جنگل را به

  .)82: الف 1376شاملو، ( كشد مياو را انتظار 

و سـبب  كنـد   تصـوير مـي   ةگستردگي تصاوير امور غيرمحسوس و ذهني را وارد حـوز 
 ةنكت. بخشي قرار گيرند خطاب و جان تر از گذشته مورد تفضيلي  شود طبيعت و حيوانات مي

شـود عناصـري فراتـر از     كه حضور تصاوير تفصيلي در تشخيص و تشبيه سبب مي مهم آن
  كـار  در تصويرسـازي بـه  ) شـبه  وجه(و ماليم و قرينه ) به مشبه(و مستعارمنه ) مشبه(مستعار

ه به ذوق هنرمند و با توج ، بلكهاي بررسي كرد توان به شيوه اين عناصر را نمي. گرفته شوند
  . پذيرد درخواست خود متن تغيير مي
مـثالً   ؛در انتقال تصوير اسـت » جمله تأثير ساختار«توان نام برد،  از جمله مواردي كه مي

  :نويسد هنگامي كه شاعر مي
 تـوانم گفـت؟   و هـيچ عطـري را، چـه مـي    انـد   ها كه هيچ گلي را نديده براي خالي گلدان

كنـد،   ، آنچه بيشتر از تشخيص تصوير را به مخاطب منتقـل مـي   )44: 1386مظفري ساوجي، (
) هـا  گلـدان  خـالي (جايي صـفت و موصـوف    و جابه) انكاري  استفهام(ساختار پرسشي جمله 

وارگـي آن   و انسان» گل«به »  نديدن«است، و آنچه سبب برجستگي تصوير شده است، نسبت 
توان  هيچ نمي«: دن به پرسش جمله استدا بلكه هنجارشكني كالم و تأثير عاطفي پاسخ ،نيست
  . يافت نميآفريني  اگر تصوير گسترده و تفصيلي نبود، زبان مجال نقش. »گفت

  :سرايد هنگامي كه فروغ مي. در تصويرسازي است» ها قيدها و صفت«از ديگر موارد، تأثير 
  ام روي خاك ايستاده

  با تنم كه مثل ساقة گياه
  .)286: 1368فرخزاد، ( كه زندگي كندمكد  باد و آفتاب و آب را مي

است كـه نيـروي   » ام روي خاك ايستاده«كند، قيد حالت  آنچه تصوير را عيني و مجسم مي
  4.كند تر مي كه همسان انسان است، تصويري ،تالشگري گياه را

  :كنند ها كارآيي خاصي پيدا مي»تداعي«با تصاوير گسترده، 
  گياه نارنجي خورشيد

   .)45: 1381سپهري، ( كم د كمروي ميدر مرداب اتاقم 
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نيـز در  » نيلـوفر و مـرداب  «اثر مجاورت عناصر شعر، تداعي داستان   بر تشبيه، بر  عالوه
  .سازي مؤثر است تصوير

معمـاري  «، تـأثير  شـود  نمايان ميكمك تصاوير گسترده در شعر   از ديگر مواردي كه به
با ساخت و تركيـب جمـالت نيـز    . تسازي اس در تصوير) 163  :1384 ، طاهري (» جمالت

  .توان تصاوير را منتقل كرد مي
  نه زورقي بر گسترة دريا ...

  كه پنداشتي
  كوهي است 

  استوار 
  .)64: الف 1376شاملو، ( به پهنة دشتي

 ديگر سطرهاي شـعر كـه زيـر   . است» دريا«خط اول شعر طوالني و متناسب با گستردگي 
سطر اول و آخر وسعت بيشتري دارنـد و  . اند متناسب» استواركوه «با ارتفاع  اند هم نوشته شده 

ن سطرهاي اول مياالبته فضاي سفيد  .دارد » پهنة دشت«ها فضايي وسيع و متناسب با  تقارن آن
روي سـطر    بـر ) ارتفاع كـوه  (هاي دوم و سوم و چهارم  سطر. است» دشت«و آخر نيز تداعي 

  .هماهنگ است» كوهي استوار بر پهنة دشت«قرار دارند كه با تصوير ) پهنة دشت(آخر

  تشبيه 2.1.2
 اسـت »  تشـبيه «بند شاعرانه را نشان داد  و قيد يهاي ب توان در آن خيال اي كه مي ترين شيوه  مناسب

در ادبيات كالسـيك نيـز تشـبيه عامـل مهـم      . دهد كه مركزيت اكثر تصاوير شاعرانه را شكل مي
اما بـا  . بوده است گوناگوني كشف شباهت ميان عناصر پ  و شاعر همواره در استسازي  تصوير

آنچـه  . اند تصاوير به تكرار رسيده رخي ازهاي شاعرانه اندك شده است و ب گذشت زمان، كشف
 يگانـة هـاي تـازه و    كند، فراواني كشـف  باب تشبيهات شعر سپيد توجه مخاطب را جلب مي  در

 و» تصـاوير گسـترده   «ي از قبيـل   واردا مـ هاي شعر سـپيد ر  هويت و چرايي تشبيه. شاعرانه است
  .دهند تشكيل مي» چگونگي اركان تشبيه«و » تصاوير فشرده«

  تصاويرگسترده
...   آينـد و  مـي  صورت يك تركيب اضـافي در  تشبيه فشرده تشبيهي است كه دو طرف تشبيه به

  .)215 :1381نامداريان،  پور( صورت اضافي بيان نشده است كه به تشبيه گسترده تشبيهي است
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 شده از هر بيست تصـوير  هاي انجام ند و طي بررسيا اغلب تشبيهات شعر سپيد گسترده
  .پانزده مورد تشبيه گسترده و پنج مورد تشبيه فشرده است

اسـت؛ از ايـن رو،   به درونيات و وجدانيات آدمي توجه از عوامل اصلي در شعر سپيد، 
كـه نگرشـي عرفـاني     ،سهراب سـپهري . طلبد بيان امور معنوي مجال فراخي از سخن را مي

  :براي بيان امور معنوي از تصاوير گسترده بسيار بهره برده است ،دارد
  در دل من چيزي است مثل يك بيشة نور

   .)350: 1381سپهري، ( مثل خواب دم صبح

  دادن آن براي نشـان  و كند شاعر انبوهي از روشنايي و لذتي كبريايي را در خود احساس مي
كنـد و   تواند بگذارد، از تشبيه گسترده استفاده مي كه نامي بر آن نمي ،خارج از عالم حس» چيزِ«

محذوف است،  »شبه وجه«. كند ند، تشبيه ميا كه حسي، » خواب دم صبح«و  »بيشة نور«آن را به 
آنچـه  . زيرا در تناسب كامل بـا زمينـة تشـبيه اسـت     ؛كند نقش مهمي در ساختار تصوير ايفا مي

توانـد آن   گويد، امري معقول و مبهم است كه ادراك محدود انسان نمي ز آن سخن ميسهراب ا
اسـت   بهتـر نظـر گرفـت و    شبه دقيق و آشكاري بـراي آن در  توان وجه نمي ،بنابراين .را دريابد

بـار و بـراي    تشـبيه يـك  «شـود،   شبه ذكر مي وجه كه هنگامياز طرفي، . شبه محذوف باشد وجه
شود، در  و هنگامي كه ذكر نمي )221  :1381نامداريان، پور(» كند عرضه ميهميشه مفهوم خود را 

شبه تناسب بيشـتري بـا    بنابراين، ذكرنكردن وجه. شود هاي متفاوتي از آن مي برداشتطي زمان 
شـبه بـا    تناسب ديگـر وجـه  . گيرد شمارشي را دربر مي بيدارد كه ابعاد متفاوت و » مشبه عقلي«

» بيشـة نـور  «و » خـواب دم صـبح  «هاي  به بودن آن است؛ زيرا از مشبه »صفت«زمينة تصوير در 
و ابهـام صـفت   ) مانند روشـنايي و لـذت  ( اند دريافت كه حتماً صفتتوان  ميهايي را  شبه وجه

  . آيد نظر مي بهتر  كردن امري معقول مناسب  محذوف كمتر از فعل محذوف است كه براي عيني
» كشـف و نـوآوري  «اوير شعري گسـترده باشـند،   شود تص از ديگر عواملي كه سبب مي

كند  رو هستيم كه تجربة اولية شاعر را منتقل مي به در شعر سپيد با تصاويري رو. شاعر است
تـوان   مـي كند كه كمتر  شاعر در اموري نوآوري مي .هاي معمول زبان نيست و از نوع كشف

  : شوند ل ذكر ميتفضي به و به همين علت اركان تصوير بيني كرد ها را پيش آن
  ام آخرين قوچ غمگيني است تنهايي

  اي هايي بر ديوار مسافرخانه كه از نژادش فقط شاخ
   .)146: 1387ساري، ( است باقي مانده
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 ،مقايسه شـود؛ بنـابراين  » قوچ غمگين«با هر چيزي غير از » تنهايي«مخاطب انتظار دارد 
وير با همـة اركـان در پـنج خـط     و بايد تص شود موجب غافلگيري مخاطب مي تجربة اوليه

فهمـي   اي جـز ابهـام و كـج    ، نتيجـه بـرد  كار مـي  بهي فشرده  اگر شاعر تصوير. يابدگسترش 
  .توانست شباهت اين دو را دريابد خود نمي  خودي  بهكه مخاطب  چرا ؛نداشت
شـعوري  «دهـد،   عواملي كه شعر سپيد را به سمت تصويرهاي گسترده سوق مـي ديگر از 
تـرين عنـاوين    مهـم بيماري و دردهاي مشـترك انسـاني    و در قرن حاضر، جنگ .است »ذاتي

اي باز  برد و پنجره دنياي صنعتي عواطف نهادينه را در وجود انسان زير سؤال مي. استخبري 
 يابـد  شعور ذاتي انسان درمـي در چنين شرايطي، . ها ها و سياهي سمت زشتي  شود مگر به نمي

. كنـد  را اغنا مـي  طلب آدمي  با زيبايي و مضاميني است كه روح زيباكه نياز بشر امروز برخورد 
نوع برخورد هنرمنـد بـا   «زيبايي  .نظر است مدشناسي  معنا كه در فلسفة زيبايي بدانالبته زيبايي 

از رهگذر موضوع شعر خود و با  ،است كه) شاعر(همان نگاه دقيق ) زيبايي... ( موضوع است
شـاعر   ،بنابراين .)122 :1376ضيف، (» افكند زندگي و هستي ميهمة انديشه و احساسش، به 

گويد، بلكـه احـوال و اتفاقـات     از دنيايي آرماني و مطلوب كه سرتاسر خوبي است سخن نمي
اي كـه روح   امـا بـه شـيوه    ،كشـاند  به دنياي شعرش مي ،چه زشت و چه زيبا را، دنياي بيرون

بـراي  . سـازد  كند و به نهـاد خـويش نزديـك مـي     دغدغة انسان امروزي را رها مي پرگرفتار و 
انديشـد   آيند تا آنچه مي رسيدن به چنين مقصودي است كه تصاوير گسترده به كمك شاعر مي

شـاملو،  (» مـرگ نـازلي  «شـاملو در شـعر   . نگرد در فضايي وسيع بـه مخاطـب بنمايانـد    و مي
بـراي  . گويـد  ش سخن ميا هاي زمانه ها و تيرگي ي و ظلمي ملاز مرگ قهرمان) 57: الف  1376

شـود كـه اثـري     مبارزه در فضايي سـياه مطلـوب و زيبـا مـي     هنگاميطلب آدمي،  روح كمال
كـه   شويم  از اولين بند شعر، با دغدغة شاملو مواجه مي. جاي بگذارد بخش از خود به روشنايي

  :گويد نگران از فرجامِ قهرمان مي دل
  دست از گمان بدار

  با مرگ پير پنجه ميفكن
  ... شدن، خاصه در بهار دن به از نبودبو

شـكوه و   فنـايي بـا  «شـود كـه از    و شاعر هنگامي از اين فضاي سياه و نگراني رهـا مـي  
  :آيد ميان مي حرفي به» قهرمانانه

  نازلي سخن نگفت
  ... سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
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  ... از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
  نازلي ستاره بود

  ... يك دم در اين ظالم درخشيد و جست و رفت
   »رفت«و » !زمستان شكست«: گل داد و مژده داد: نازلي بنفشه بود

توان چنين زيبـايي ظريـف و    آيد، تنها با تصاوير گسترده مي مي گونه كه از شعر بر همان
 .كرداي را به نمايش گذاشت و مخاطب را به رهايي از زشتي و ظلمت اميدوار  هنرمندانه

ماننـد   گونـاگوني كـه ابعـاد    چـرا  ؛هاي فشرده در شعر معاصر كاربرد كمتري دارند تشبيه
كـه از درونيـات سـخن    ، ر مخاطـب و ارائـة تصـاوير عميـق    دزيبايي و تأثير آن  و نوآوري

  .گنجد هاي اضافي نمي گويند، در مجال اندك تركيب مي
محسوس : دان نوع  سههاي فشرده  در تشبيه) به مشبه و مشبه(در شعر سپيد، طرفين تشبيه 
  .طبيعي محسوس، محسوس طبيعي به محسوس غير به محسوس، محسوس به غير

كه بعد از دهة هفتـاد   ،اما به نوع سوم ،اند در متون ادبي از دو نوع اول بسيار سخن گفته
  .شده است  ، كمتر اشاره تري به خود گرفته شكل جدي

هاي ظاهري  به اغلب از خصوصيات و شباهتش وجه«در تشبيهات محسوس به محسوس، 
، نامـداريان  پـور ( »جرقـة دنـدان   و مانند الماسِ سـتاره  ؛...  ميان دو طرف تشبيه منتزع شده است

حريـر  «  :توان ديد مي نيزبعد از دهة هفتاد در تصاوير شعرهاي اين نوع تصاوير را  .)227 :1381
/ عسـگري : هـايم  درخت عصب/ لنگرودي شمس: شتر باران و كالف ماه/ شاپور جوركش: ماه

 .)206 و 200 و 143 و 132 و 73 : 1385رهنما، (   »مهرداد فالح: كوير نمك

تـوان يافـت    ارزشـي كـه مـي    نكتـة بـا  «رونـد و   كار مـي  تصاوير نوع دوم نيز در شعر به
 توان گفت تشبيهاتي از اما در كل مي ،... كردن مفاهيم ذهني است بخشيدن و ملموس عينيت

اين دست نه از زيبايي چنداني برخوردار است و نه براي ساختن آن تالش و قـوت تخيـل   
در تصـاوير   .)233 :1381نامداريان،  پور ( » چنداني الزم است؛ مانند اسب سياه و لخت يأس

: هاي سـنگي  رؤيا و منبر باد«: هايي از آن را يافت توان نمونه شعري بعد از دهة هفتاد نيز مي
  .)170 و 73 و 15: 1385 رهنما،(» يحافظ موسو

شدن عناصـر محسـوس طبيعـي بـه عناصـر       هاي اضافي است كه از اضافه  نوع سوم، تركيب
گونه تصاوير فشرده در تصاوير شعر شاملويي و  كاربرد اين. شوند طبيعي ساخته مي محسوس غير

ـنگين ماشـ    و بركـة آيينـه  «: شـود  اشعار بعد از دهة هفتاد مشـاهده مـي    شـاملو، (  » هـا  ينغريـو س
  .)60 و 20: 1386،  ي علو( »هاي شال آفتابگردان و نردبان رؤيا« ، )96و  52: الف  1376
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   اركان تشبيه
عواطـف   و انديشه. كردن مفاهيم است بيشترين هدف تشبيه در شعر سپيد ملموس و عيني

بـا   ،ر امـروز شـاع . گيرد كند شكل مي شرايطي كه در آن زندگي مي با توجه بهو ذهنيت شاعر 
 ،انديشد نگرد و مي تر از شاعران گذشته مي ، پيچيدهستاي كه پيرامون او توجه به جهان پيچيده

زيرا معنـاي شـعر دچـار نارسـايي      ؛تواند با همان كيفيت شعر را به مخاطب منتقل كند اما نمي
يچيـدة  تـا بتوانـد جهـان مـبهم و پ     بـرد  كار مـي  بهو عيني  يتصاوير حس شاعر امروز. شود مي

هـاي   اليـه  امـا  ،دسترسـي اسـت   درالية اول تصوير عيني و  ،واقع در. اش را بازگو كند دروني
  .يابد ميمفاهيم متعددي  د دارد كه به ميزان درك هر مخاطبدر ژرفناي تصوير وجوپنهاني 

ـ   بسـيار اركـان تشـبيه   ها و عواطف  كردن انديشه در محسوس درجـة   ا توجـه بـه  نـد و ب
  . شوند بندي مي مشبه تقسيم و شبه وجه و به ه مشبهكردن تصوير ب حسي

از دهة  تصاوير بعد«طبيعي و در ـ  ها حسي »به مشبه«اكثر  ،»تصاوير شاملويي«در  :به مشبه
  .  اند غيرطبيعيـ  ها حسي به اكثر مشبه ،»هفتاد

  : 1مثال
  من آبگير صافيم

  اينك به سحر عشق
   .)96: ب 1376، شاملو( هاي آينه راهي به من بجوي از بركه

 اگر. تشبيه كرده است) طبيعي ـ به حسي مشبه(به آبگير) مشبه عقلي(را  شاملو خودش
 جست، بهره مي  براي معرفي خودشريا و زالل،  مثالً پاك و بيشاعر از هر صفت ديگري 

از تـأثير  . شد گونه ملموس نمي و تصوير اين اي جز نارسايي و گنگي مطلب نداشت نتيجه
زيرا نمود كاملي از هنرمنـدي شـاملو    ؛ميان نياورد توان سخني به نيز نمي  )صافي(شبه  وجه

  »آبگيـر «و » مـن «شبه بـين   وجه. وارگي تصوير شعر سپيد است در ساختار عمودي و اندام
بودن است »صاف«نيز » آينه«و » بركه«ن مياشبه  وجه. بودن است كه ذكر شده است »صاف«

هوشمندي در ساختار عمودي شعر بـه آن اشـاره كـرده اسـت؛      اما شاملو با ،كه ذكر نشده
 .رسـيد »  آبگيـر «بـه  » بركـه «همان راه مشتركي كه شاعر تأكيد دارد بايد آن را يافـت تـا از   

شـعر  » فـرمِ «. بودن اسـت  »صاف«شبه مشترك بين دو تصوير مجزا از يك شعر، يعني  وجه
هـاي   سـاخت  لـي را بايـد در زيـر   است؛ چراكه راه رسيدن به پاكي و زالدرخور توجه  نيز

» آبگيـر صـاف  «در زير نقطة پاياني » بركة آيينه«بنابراين، نقطة شروع تحول  .يافتوجودي 
  .قرار گرفته است
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   :2مثال
  كند ماهي كوچك فكر مي

  جهان تنگ كوچك گردي است
  .)38: 1386مظفري ساوجي، ( كه در آن چشم باز كرده

بـه  ) مشـبه عقلـي  (جهـان   ة هفتاد است كه در آنجمله تصاوير ده  عر ازتصوير اين ش
اين تصوير ملمـوس و عينـي از   . تشبيه شده است)  غير طبيعيـ  به حسي مشبه(تنگ ماهي 

بينـيم   در اين مثال نيز كارآيي تصاوير گسـترده را مـي  . ته استفشكل گر» به مشبه«جهان با 
هـاي   صـفت  همچنين،. دهد سازي را به همة عناصر كالم مي مشاركت در تصوير مجالكه 

در ذهن مجسم شود كـه نمـود انديشـة    » تنگ«كنند تا تصوير  كمك مي» گرد«و » كوچك«
  .شاعر دربارة جهان است
ها از دو جنبـه  »به مشبه «هاي شعر سپيد،  در تصويرپردازي ،توان گفت در نگاهي كلي مي

ـ  غـافلگيري ذهـن مخاطـب   . 2كردن تصـاوير   عيني و محسوس. 1 :اند بسيار مهم  ا هـدف ب
  ).»قوچ غمگين«به » تنهايي«مانند تشبيه (به  نوآوري در مشبه

كثرت استفاده از عناصـر انتزاعـي و    هاي شعر سپيد»مشبه«در درخور توجه  نكتة: مشبه
سـهراب  . الم دروني شـاعر اسـت  ها در خدمت وصف ع بيشتر تصويرپردازي. معنوي است

  : كشد ميچنين به تصوير » زندگي«نگرش خود را به  سپهري
با نگاه عرفـاني خاصـي كـه     سهراب،. زندگي در آن وقت، صفي از نور و عروسك بود

و امـور مـادي زيبـا    ) نـور  (=اي از امـور معنـوي    را مجموعه) امري انتزاعي(دارد، زندگي 
  .بيند مي) عروسك  (=

 ــ  هـاي حسـي   تشـبيه «و » هاي ديرياب و اندك هاي حسي با شباهت تشبيه «لت كاربرد ع
كشـور و   يا به منطقه بيني محدود  شاعر كالسيك جهان. بيني شاعران است جهان »بيعيغيرط

علت گستردگي ارتباطات اجتماعي  اما شاعران معاصر، به ،شرق دارد آن در باالترين مقياس
دارند كه در وسعت  فراگيريبينيِ متفاوت و  ها و پيوند جبري با ادبيات غرب، جهان و رسانه
هـاي بنيـاديني بـا     شاملو و فروغ تفاوت و شاعراني مانند نيما. ها مؤثر است انگيزي آن خيال

سـهراب بـا    حتـي  . بينـي اسـت   قبل دارند و علت آن هم گسترش اين جهان انشاعران دور
بيني محـدود بـه    جهان سبب تفاوت دارد و اين به ،، در زبان و انديشه و خيال شاملو و فروغ

هـاي آن توجـه    بينـي  غرب و جهان ، به شرقبر   عالوه شاملو و فروغ .سهراب است» شرقِ«
دارند كه تكرارهاي تصويري و محدود  فراگيريبيني  مخاطبان شعر معاصر نيز جهان. داشتند
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هـاي   كند، كشف خيال گذشته پاسخگوي آن نيست و آنچه تصوير را مطلوب و برجسته مي
  .تازه و مرتبط با دنياي معاصر است

هاي شعر سپيد »شبه وجه«رانه در تصويرسازي سبب شده است هاي شاع كشف: شبه وجه
لطف تشبيه غرابت «كه  چرا ؛تا مفاهيم و تصاوير ديرياب نباشند ذكر شونددر شعر  روشني به

شـدن شـعر    شبه به تصويري وجه آوردن. )44: 1377  كاظمي،(» اش ابتذال آن است و دوري
شـبه   بيشـتر از وجـه  » توضـيحي «به شـ  شـده، وجـه   هاي انجـام  طبق بررسي ،كند و كمك مي

  .رود كار مي به» غيرتوضيحي«
  »تصاوير گسترده«توجه بيشتر شاعران به  »توضيحي«شبه  پركاربردبودن وجهعلت اصلي 

شبه در طول يك يا چندين جمله از شعر و در پـي توضـيح تصـوير     كه وجه هنگامي. است
  .شود ناميده مي» شبه توضيحي وجه«شود،  فهميده مي

  : الًثم
  دان پيوستنديو شاعران به تبار شه
  شوند پروازي كه به دست غالمان ذبح مي چنان كبوتران آزاد

  .)135: ب 1376شاملو، ( تا سفرة اربابان را رنگين كنند
گذاشته »  شاعر«بر » شهيد«شويم چرا نام  در قسمت توضيحي تصوير است كه متوجه مي

  .ستيدر چ» كبوتران آزادپرواز«شده و شباهت او با 
بـا توجـه بـه     ،رود؛ زيـرا  كار مي به» فعل«بيشتر از » صفت«هاي غير توضيحي،  شبه در وجه

شبهي استفاده شـود كـه گنگـي و ابهـام      هاي تازة شعر سپيد، بهتر است از وجه ابداع و كشف
  ). ز فعل استابهام در صفت كمتر ا( نماياند يرا به مخاطب م ي روشنكمتري دارد و تصوير

شـبه آشـكار    كننده باشد، حتماً وجه كه هرگاه كشف شاعرانه بسيار تازه و غافلگير ديگر اين
مخاطب در تجربة شاعر كامالً علت ديريابي بسيار گنگ و مجهول نماند و  تصوير بهشود تا  مي

 ،ر شدهشبه آشكا نوآوري در تصاوير، گاه وجه، با توجه به »تصاوير شاملويي«در  .شريك شود
  .شده استنشبه، در بيشتر موارد ذكر  وجه» بعد از دهة هفتاد«اما در تصاوير شعري 

  فضاسازي 3.1.2

  ميرد پشت ديرتر مي ترانه از الك
  سازند ها النه مي زنم در صدايم كبوتر از تو كه حرف مي

   خوان نيست اي كه سياه است نغمه پرنده
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اند كه تفكيـك   هم آميخته خيال چنان بهخلق محيطي شاعرانه است كه در آن صور  فضا
آيـد، امـا    شـده، تصـوير بـه ذهـن مـي      ذكـر هاي  در مثال. پذير نيست ها از يكديگر امكان آن

مستقيماً نقشي ندارنـد و فضـاي شـعر اسـت كـه      ...) تشبيه، استعاره، ( هاي تصويرساز آرايه
براي تسلط بر آن بـه  هنري شاعرانه است كه  فضاسازي. كند ا به مخاطب القا ميي ر تصوير

گويد، شـاعري   شاعري كه شعر عاشقانه مي. خيال نياز است تجربه و مهارتي بيشتر از صور
يي متناسـب بـا محتـواي    است، بـراي خلـق فضـا    سر كه مرثيه گويد، آن كه شعر حماسي مي

 گونه كه هسـت  و انديشة خود را آن نياز دارد كه بتواند احساسوقعيتي به خلق ماشعارش، 
ايـن فضـا كمـك     خلقوزن و در بسياري از موارد رديف به  ،در شعر كالسيك. قال دهدانت
كه نيز، هاي حماسي  دهند سنگيني خاصي دارند و وزن هايي كه غم را انتقال مي وزن. كرد مي

با انتخاب وزن،  پيش از سرودن،شاعر شعر كالسيك . اند گونه اين ،كنند هيجان را تعريف مي
ي مولـوي، ايـن خلقـت      »هيچ مگـو «شكوه  در غزل با. اب كرده استفضاي شعرش را انتخ

هــاي وزن و رديــف را  مؤلفــه شــعر ســپيد. اســت ت نمــايش داده شــده شــاعرانه بــا قــدر
  . آيد ن به اين مهم نايل مي كردن آ تر كردن خيال و عميق گذارد و با لطيف مي فرو

شـعرهاي   موفقيـت ين عامـل  تـر  مهم. خلق فضا تأثير شگرفي در موفقيت شعر سپيد دارد
شـعر عاشـقانه بايـد در     .خالقيت ايشان در فضاسازي اشعارشان اسـت شاعراني چون شاملو 

در شـعر سـپيد،   . اي عاشـقانه را منتقـل كنـد    تا احساس و انديشه سروده شودفضايي عاشقانه 
و غم مـرگ   اند حزن بار، نتوانسته سبب ناتواني در خلق فضاي اندوه ، بهسرايان بسياري از مراثي

  .اند ها ناموفق بوده را به مخاطب انتقال دهند و از اين رو، در سرودن مرثيه
   :در اين شعر

  ها منتظر پاييزند كه فرو ريزند اين برگ
  ها در زير پاي عابران گمنام و تنها بميرند گاه در كف خيابان آن

مرثيـه بـا   معلوم مي شود كه شاعر در خلق فضـا موفـق نيسـت؛ زيـرا      احمدرضا احمدي
شـود،   شدن مضمون و زبان از سينة خاك و سير در فضاي دور از دسترس بهتر منتقل مي كنده
از . نيافتن به اين فضا امكان انتقال احساس شـاعرانة انـدوه را نـدارد    دست سبب اين شعر به اما

 كه عمـق كـافي نـدارد و در   است  اي تصاوير سادهترين عوامل ناكامي شاعر در اين شعر،  مهم
از » كتيبـة ابـراهيم  «، برخالف شعر احمدرضا احمدي، در شـعر  اما .سطح انديشه جريان دارند

، چنان فضاي قدرتمندي خلـق   متحرك و پويا و علي جوشاني، با خلق تصاويري عميق محمد
  : شود مي منتقلمخاطب  به  كلي بهشده است كه عاطفه و نگرش شاعر 
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  سكوت هرگز منحني نخواهد بود 
  ه خواهم داد آن دست را كه به خونيو من بوس

  ها ام را چنان نوشت كه تا هميشه در بويناكي كپر قبيله
  ايل باشد الاليي مادران 

  دانست افسانة آن زن سياه كه حقيقت زمين را مي

در  ،برداشت ما از فضاسازي در شعر سپيد موفق امروز ايران اين است كه شاعر بايد بتواند
گوشـت شـعر را    .سـازي كنـد   تصوير فضا، انديشه را بافت به بافت ق مهاي خيال و در ع اليه
به استخوان  كه و زماني ،اي از آن فنا شود كه ذره آن بي، دارد تا به استخوان آن برسد اليه بر به اليه
ايـن    تسلط بر. هاي شاعرانه به احساس و انديشة مخاطب است زدن رسد، تازه وقت ضربه مي

اي است كه بتواند فضا  »آنِ شاعرانه«داد و علم و تجربة شاعرانگي، نيازمند بر استع  معنا، عالوه
گونه ترسيم كند كه مخاطب خود را در فضاسازي شاعر دخيل بداند و آن فضا را تـنفس   را آن
ترديـد حـس عاشـقانه را در مخاطـب      شعر عاشقانه در فضاسازي موفـق باشـد، بـي    اگر .كند
تر از شـعر كالسـيك نيازمنـد آنِ شـاعرانه و      عر سپيد بسيار افزونشباره  اين درانگيزاند و  برمي

  .تجربة شاعر در خلق فضاست
گيرنـد كـه    مـي   شوند، فقط مواردي را دربر كه در فصل تصوير بررسي مي ،ها فضاسازي

اند از مراعـات نظيـر، تلمـيح،     كند و آن موارد عبارت تخيل شاعر در آن دخل و تصرف مي
  . آميزي، آغاز و پايانِ شعر هاي استداللي، حس بهها، اغراق، جن تناسب

  مراعات نظير
اين آرايـه هنگـامي موجـب    . جنس يا مجاور است هاي هم مراعات نظير تناسب ميان واژه

اي درهم پيچيده  ساخت با هارموني هنرمندانه شود كه تناسب روساخت و ژرف فضاسازي مي
جـوار را فـرا    جنس و همانند و هـم  اي همه ربايي همة پديده مراعات همچون آهن. شده باشد

 يمراعـات ماننـد معمـار   . دهد ها شكل خاصي مي كند و به آن جا جمع مي خواند و در يك مي
  :دهد گذارد و شكل خاصي به آن مي كنار هم مي نياز ساختمان را  مورد مصالحاست كه همة 

  گريم وجوي تو بر درگاه كوه مي به جست
  ... در آستانة علف و دريا

  گريم در معبر بادها مي
 .)229: ب 1376شاملو، ( در چهار راه فصول
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مراعـات نظيـر دارنـد و كنـار همـديگر قـرار       » فصل«، »باد«، »دريا«، »علف«، »كوه«عناصر 
و عاطفـة   ، دريابـد كه طبيعتي سـبز و رؤيـايي اسـت   را، فضاي كلي شعر مخاطب اند تا  گرفته
  .شاعر آرام شود ةعاشقان

  تلميح
ان اصل شعر يا داستان و روايتي كه در تلميح نهفته است فضاي شعر را شكل تناسب مي

نشـيني و مجـاورت    چيز نقش دارد؛ چراكـه از هـم     بيش از هر »تداعي«در تلميح، . دهد مي
شـود و هـم فضـاي خاصـي كـه       تلميح با كل شعر هم روايت پنهان در تلميح تـداعي مـي  

نشيني  با تلميح در محور جانشيني و هم براين، بنا. شود جانشين اين دو در ذهن مخاطب مي
  :مثالبراي . توان فضاسازي كرد مي 

  چندان كه بگويم امشب شعري خواهم نوشت
  رود خواب مي  با لباني متبسم به

  .)165: همان( اي و بودا كه به نيروانا چنان چون سنگي كه به درياچه

تواند  گويند انسان مي مي »حقايق شريف اربعه«ا ه بستن تعاليمي كه به آن كار بودا معتقد بود با به
هـوم داشـته   فتوانـد دو م  است و مـي » شده خاموش«معناي   نيروانا به .به آرامش و نيروانا برسد

. خاموشي چراغ زندگاني و مرگ تن ،و دوم ... ها خاموشي آتش هوي و هوس ،نخست .باشد
كه روان خود را  يابد و انسان به شرط آن ميدر نظر بودا، نيرواناي واقعي با پايان زندگي تحقق 

  .)114: 1374،  محمدي (...    رسد ، به رهايي و آرامش مي پاك كند و دچار تناسخ نشود

شـكل بگيـرد   برابـر چشـمان مخاطـب      شود تصـويري در  سبب ميآنچه در اين شعر، 
تشـبيهي   هيچ نـوع . كند داستان است كه فضاي خواب و چگونگي آن را ترسيم مي» تلميح«

ورشـدن بـودا در    غوطـه . توانست عمق و آرامش خوابيدن معشوق را چنين ترسيم كند نمي
است كـه بـا   متناسب اي  كند كه با معشوقه مي خلقنيروانا فضايي از رهايي و پاكي در شعر 

هاي تشبيه نيز تصويرسازند، فضاي حاكم بر كليت  اگرچه پايه. رود خواب مي  لبان متبسم به
  .كند رنگ مي أثيرگذار و عميق است كه نقش تشبيه را بسيار كمچنان ت آن

  تناسب
چنـد چيـز را در يـك      گيرد؛ به اين معنا كه شـاعر  ها شكل مي گاه فضاي شعر با تناسب

شود و يا  ند، فرق قائل ميا ميان چند چيز كه از يك جنسو يا  كند ويژگي مشترك جمع مي
 ةاي كـه در زمينـ   تـرين مسـئله   مهـم  .آورد را مـي   هـاي آن  كند و وابسته چند چيز را ذكر مي
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سـازد   شـعر سـپيد مطـرح مـي     ةشاخصـ  منزلـة  را بـه   كنـد و آن  گـري مـي   ها جلـوه  تناسب
كند و هم معنايي گسـترده و نـو بـه     كالم را برجسته مي  اركان است كه هم  بودن متعارف غير

ر علم بديع بـراي ايـن فنـون    د » بودن اجزا جنس هم«البته قدما هم از قيد . بخشد واژگان مي
» تـر باشـند   هرچه دو طرف دورتر و نـاهمگون  «اما در شعر سپيد  ،كردند شاعرانه استفاده مي

آن ويژگي مشترك كه تناسب . رو هستيم با هنرمندي بيشتر شاعر روبه) 106: 1342شميسا، (
يد مـا  اوسـت كـه شـا    ةهاي شاعران كند با خود شاعر است و اين حاصل تجربه را جمع مي
  :بيان كنيمبندي كاملي از آن  اما نتوانيم تعريف دقيق و تقسيم ،حس كنيم

  !آه اي مسافرانِ از دريا تا من
  از دريا

  از مرتع ستاره و كف
  .)243  :1379رؤيايي،  ( ... تا من

» من«اند، با مقصد مشترك  كه دو عنصر متفاوت از هم ،»ستاره و كف«در اين شعر، ميان 
  .شده استتناسب برقرار 

  اغراق
گذارد و چنان  واسطة آن شاعر شناخت عقلي را فرومي اغراق نوعي مجاز است كه به

توان آن را  پذير نيست يا حداقل با عقل مادي نمي گويد كه در عالم واقع امكان سخن مي
هـاي شـعر بـراي     ترين صـورت  اغراق با تناسب ذهني خلق شود، از مهم اگر .درك كرد

ماننـد دو   . دارگـذ  ست كه فضاهاي جديدي را در اختيار مخاطـب مـي  ابداع و نوآوري ا
  :شعر زير

 تر كه خداوند ستاره و خورشـيدي بيافرينـد   نهادتان هم به وسعت آسمان است از آن پيش
  ).58: الف 1376شاملو، (

  .)95: 1386پور،  علي( هاي دنيا را ديد توان بام اي كه از آن مي دريچه 

  هاي استداللي جنبه
وجـود  ها  مانند اينو » مذهب كالمي« و »حسن تعليل« ، صنايعي چونشعر كالسيكدر 
. بين ادعا و مثال واقعي نيست رابطةاما  ،آورد كند و براي آن مثالي مي شاعر ادعايي مي .دارد

امـا ارتبـاط اسـتداللي و     ،شـود  ها در اثبات مدعا بيان مـي  ها، مثال مثلـ  در بسياري از مدعا
  اي ديگر  اي است و مثال مقوله دارد، بلكه مدعا مقولهمنطقي با آن ن
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  بوي خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد
  از يار آشنا سخن آشنا شنيد

كنـد و شـاعر بـراي اثبـات      استداللي پيدا مي شكلي كامالً مثلـ  اما در شعر سپيد، مدعا
  : منطبق است آورد كه بر ادعاي او كامالً لي مينظرية شاعرانة خود دلي

  خورشيد نحيف اي
  .)20: 1386،  ي علو( ات را بتاب تا زيبايم گرم شود همة زندگي

شاعرانه نوعي تعهد شاعر به رعايت ساختار در محور افقي  هاي اين استدالل علتشايد 
گاهي شكل . كند از عناصر وابسته به ادعا براي مثال استفاده كند شعر است كه او را ملزم مي

يرندة قسمتي از واقعيات اجتماعي نيز است كـه در ادبيـات كالسـيك    گ بر ها در اين استدالل
  . شود نظير آن كمتر ديده مي

شدگان افغانستان عكس  ، از جسد كشتهتايمز، عكاس روزنامة 1985براي مثال، در سال 
  :سرايد ميباره  اين در افغان يشاعر .كند اي به اين مناسبت دريافت مي گيرد و جايزه مي

  ويم تا عكاس روزنامة تايمز جايزه بگيرد ش ما كشته مي

  :شود شعري نوشته مي ،با همين استدالل ،بيان واقعيت ديگري همچنين، در
  ).همان( ميريم تا شاعران بيمار شعر بگويند ما مي

ضمن حفظ بافت و هويت شاعرانة قـوي و   ،ها پذيري شعر در اين استدالل ،حقيقت  در
تـوان   ست و در آن خيال چنان واقعي است كه بـه آن نمـي  كنندة واقعيت ا گويا، فقط بازگو

از  اسـت، مايـة فضاسـازي در شـعر سـپيد      جان كه ها، پردازي از واقعيت فنّ استدالل. شك كرد
  .هايي است كه قبل از سپيدسرايان كسي با اين دقت به آن توجه نكرده است مشخصات و مؤلفه

  آميزي حس
اي به  شود، ولي هويت تازه ر كالسيك اختيار ميهاي شع شعر سپيد، بسياري از نظريهدر 

اي نيست  هايمان ببينيم فنّ تازه هايمان بشنويم يا با گوش كه با چشم اين. شود بخشيده ميآن 
  :و حتي در قرآن هم با نگاهي انديشمند به آن اشاره شده است

  .)102 :انبيا (كنيد  هايتان حس نمي آيا با گوش: يسمعونَ حسيسهاً ال
بخشـيدن بـه    وحـدت  بـراي اي اسـت   خدمت انديشه  درآميزي  حسدر شعر كالسيك، 

شاعر انديشه را  .ارتباط عميق بين اين عناصررابطة عناصر وجودي انسان و تعريفي است از 
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كند و از اين طريـق نـوعي يگـانگي در ادراك حقيقـت      بيان مي هاي متفاوت در قالب حس
ـ  حس از شعر سپيدشاعران  اما. رساند به اشتراك مي هستي را هـاي   خلـق فضـا   رايآميزي ب

 ،شعر كالسيك را نداشته باشد انديشمند آميزيِ حسشايد كه جويند؛ اشعاري  بهره ميتر  تازه
ايـن تجربـة   . »صداي تـو را نوشـيدم  «: ترند نظر فرم و جسارت شاعرانه بديع  ترديد از بي اما

از تشـنگي  بلكـه  عرفـان نيسـت،    فلسـفه و  ديگر در رؤيـاي وحـدت و كثـرت و    شاعرانه
شـود و حسـي عاشـقانه اسـت آميختـه بـه        كند كه با صدا سيراب مي معصومي صحبت مي

با مخاطبي است  رابطهوجه دارد و قادر به برقراري خالقيت تكه بيشتر از انديشه به  نوآوري
. ته باشـد به انديشه و تفكري جدي نياز داشـ  كه آن ؛ بيها آشنا است فضاسازي گونه كه با اين

آميزي در شعر سپيد نه به تعامل انديشه و خواندن يا نوشتن، بلكـه   براي درك حس ،واقع در
بديهي است كه در ادراك . به آشنايي ذهني و قبلي با اين قبيل ساختارهاي شاعرانه نيازمنديم

هـا در شـعر كالسـيك، هميشـه نـوعي ابهـامِ        آميزي خالف حس اين قبيل لحظات شاعرانه، بر
براي مثال، استنباط مخاطـب  . دهد يده در سادگي وجود دارد كه لذت از متن را افزايش ميپيچ
توانـد از ايـن تركيـب     مـي : بستگي دارد» تلخ«به برداشت شخصي او از مفهوم » اشك تلخ«از 

همـة ايـن مفـاهيم را در     كـه  يا اينرا استنباط كند و ...   و وفايي، گذاري، غم، بي نااميدي، گاليه
اسـت كـه بـه     آفريني ، ابهامآميزي در شعر سپيد هاي مهم حس از مؤلفه. دريابد» داييج«حس 

اي ادبي بـه اصـل    ، فضاي شعر را با آرايههمچنين بخشد شعر وجاهت و به مخاطب لذت مي
 .)262 :ب 1376 شاملو،(» شود نگاه از صداي تو ايمن مي« :زند شناسي در شعر گره مي زيبايي

كه قلمروهاي جديدتري از ذهـن   آفريند ميشنوايي فضايي در شعر  هاي بصري و ادغام حس
  .كند به خود مشغول ميرا 

  ارتباط آغاز و پايان در شعر سپيد 
از آغـاز تـا   اي است كه،  گونه بهآن  به محور عمودي پايبند باشد، ساختارشعر، كه  زماني

بـديهي  . انـد  مـرتبط پايان شعر، وحدت انديشه و خيال در يك حركت ممتد شاعرانه به هم 
تـأثير نيسـتند، شـعر از     كه بر شعر سـپيد هـم بـي    ،شعر امروز جديدهاي  است كه در نظريه

اي كه در شعر   مسئلهگيري و صدور حكم نهايي منع شده است؛  پرداختن به توضيح و نتيجه
شـاعر شـعر كالسـيك،    . شـود  رعايـت نمـي  نيـز  كالسيك حتي در ميان مـدعيان نـوگرايي   

ترين علل گرايش  شايد از مهم. را بيان كندشعر نتيجة كوشد  مي ،ابيات پايانيخصوص در  به
ساز در  براي خلق ارتباط بين عناصر انديشه شاعرانگيري در شعر، تالشي است كه  به نتيجه

  .بردند كار مي چيدمان شعر به
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تار بيت ساختار افقي محكمي دارد، اما سـاخ  اشاره شد، در شعر كالسيكتر  كه پيش چنان
. رسـد  وحدت مـي   حول محور انديشه به شعرنظر فضا و تصوير پراكنده است و   عمودي از

شعر نيازي به صدور حكم  ارپارچه شده و براي حفظ ساخت اين پراكندگي يك ،در شعر سپيد
اي منسـجم در فضـا و    به شيوه ،از آغاز تا پايان شعر بايد خيال، گيري نيست، بلكه و يا نتيجه

كه  استوجوگري  جست چوندر آغاز و پايان شعر، انديشه . جريان داشته باشدتصوير شعر 
ة مخاطـب   عهد رگيري نهايي را ب ، اما نتيجهكشد تصوير ميبه و مسير را  دنورد خيال را در مي

غاز و پايـان شـعر   آر شعر سپيد رعايت ارتباط د نگارندة مقاله بر اين باور است كه. گذارد مي
از  اين شيوة نگارش شـعر همچنين، . قيت شاعر و تأثيرگذاري شعر شودتواند موجب موف مي
  . استشعر سپيد متوسط و ضعيف  شعر سپيد خوب ازوجوه تمايز ترين  مهم

  گردي مي از گورهاي تازه كه بر 
  اي سرگرداني

  ... مباد تا هفت گام، سر بگرداني
  هايت جريان دارد كشي كه در رگ آلود نفس مي تو در ظلمتي مه

  ن خويشوكني از خ تغذيه مي و
  ... دارد مي ين برات چ كه بر پيشاني

  گردي مي از گورهاي تازه كه بر
  اي زمستاني
 .)86: 1386پور،  علي( ها نپوشاني هايت را بر ماسه مباد رد گام

  
  نوع تصاوير در محور عمودي

شـاعرانگي  اي كه  هاي زنده قالب واژه  واحد انديشه است در» بيت«در ادبيات كالسيك، 
كنـد كـه در    در هر بيت، تصويرهايي خلق مـي  ،شاعر. كنند را با وزن و قافيه تعريف مي

اي تغيير  گونه اما در شعر سپيد اين ساختار به. دارند رابطهيك ساختار افقي محكم با هم 
نظر فضا و سـاختار كلمـات، عقايـد      از ،يافته است كه چندين تصوير در توالي همساني

و بـه   يافتـه  كامـل تكه هر تصوير بـا تصـوير بعـد از خـود      چنان ؛كنند قل ميشاعر را منت
  . شود مي عرضهمخاطب 

را چنـان   تكـاملي گيـرد و مسـير    اي شكل مي گونه بهطبيعت شعر سپيد ساختار عمودي 
سپيدگوي موفق شـاعري اسـت كـه    . يابد اهميتي همچون ساختار افقي ميكند كه  دنبال مي
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تخيل و انديشه در ساختار محكم افقـي، از وحـدت فضـا و    ضمن خلق واحدهاي كوچك 
  .بهرة كافي ببرد ،ساختار عمودي ، ساختار در كليت شعر

نتيجه گرفـت   توان مي) كانوني(تصوير مركزي  ، با بررسيدر ساختار عمودي شعر سپيد
  . و پوياست ،كه كليت تصويرها اتفاقي، عميق، متحرك

  )كانوني( تصوير مركزي
شـود كـه    آثارش ديـده مـي   شود نوعي نگاه واحد در فرديت خود نزديك ميشاعري كه به 

عواطف و تصاوير شـعرش   و بيني جهان توان  دهد و با آن مي شاخصة سبكي او را شكل مي
  :را بررسي كرد

ها و تصويرهاي فردي بر  نگرش واحد در يك تصوير كانوني متمركز است و تمام ساخت
 .)77: 1385 فتوحي،(چرخد  گرد آن مي

شـكل   ، در آثـار شـاملو بـه   »دنبـال حقيقـت و يـافتنِ آرامـش      سرگرداني بشر به«نگرش 
جويد و  ش را در آن مي»مسجد«كه خيال شاعر )  وير مركزيتص(شود  اي نمايان مي»جزيره«

  : گيرند با آن شكل ميرابطه همة تصاوير ديگر در 
  خداي را مسجد من كجاست؟ 

  اي ناخداي من
  جزيرة ايمن است؟در كدامين آبگير 
شاملو است كـه تـا پايـان شـعر سـاختار      » سرگرداني و حيراني«عاطفة مركزي شعر نيز 

اي نـامعلوم   كـه پيرامـون خيـال شـاعر را فضـاي جزيـره       جا از آن .گيرد مي  عمودي را دربر
  .اند مرتبطفراگرفته است، تصويرهاي ديگر شعر نيز با آن 

  :»جزيره«راه رسيدن به اين 
  زنهار بي هفت درياي

  هاي پيچاپيچ تنگاب
  دريايي مرده

  پهنة خاموش دريايي پوسيده
  ها تفته هاي هول و خرسنگ دريايي جوشان با گرداب

  خيز جوشان درياي دمه
  .تنگابي كوتاهـ  ديوارهاي پوك پيچان
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  :»جزيره«ها و عناصر اين  منظره
  تر دارد شبي، در تنگة سنگي جاي خوشـ  مزرع سبز آبگينه

  ربي و كوتاه استآسمان، س
  موج و باد را سكوني جاودانه مسخ كرده

   زده است آفتاب، رطوبت
  هوا، گنديده و طاعوني است

  هايشان هنوز از وحشت طوفان برگشاده است دريا پوشيده از اجسادي است كه چشم
   گذرد ها مي كشتي با سنگيني سيال و غژّاغژّ دكل

  ماهيان با نقرة كدر فلس در آب هستند
  .انند آسمان باژگونه است و ماهي مانند ماهآب م

ش را در آن »مسـجد «اي كـه شـاملو   »جزيـره «دهنـد   هـا نشـان مـي    اين عناصر و منظره
براي شاعر خلق شده است و براي شناخت آن بايد از عاطفة سرگردان شاعر فقط جويد،  مي

شـعر بـه    ةعاطفـ  »مهتاب گسترده صداقت از آب تا«و » طلوع خورشيد زرد«اما با  ،گذشت
   :كند وجو بيان مي شود و در پايان شاعر هدفش را از اين جست آرامش و رضايت بدل مي

  هاي عاشقت با دست
  . جا مرا مزاري بنا كن آن

  تصاوير اتفاقي
هاي ناگهاني او بـه   پي ادراك  در  پارهتصاوير اتفاقي حاصل ناخودآگاه شاعرند كه در هر 

كه در هر بار خـوانش   دهد دست مي بهو معنايي سيال  كنند شكلي كامالً اتفاقي ظهور مي
ي و حاصـل  مولـود يـك ادراك حسـ    تصـوير اثبـاتي  «امـا  . شود قسمي از آن كشف مي

كنند  مدلول كلمات اين نوع تصاوير از معاني حرفي تجاوز نمي. اي عقالني است انديشه
ـ  .)61 -  60: 1385فتـوحي،  . (»شـوند  و در سطح معني ظاهري متوقف مـي  ا توجـه بـه   ب

نكتـة  . انـد  تصاوير شعر سپيد اتفاقي يابيم كه درمي بررسي شد،كه ي يها ها و مثال ويژگي
بـودن آن   مهم اين است كه تصوير بايد در محور عمودي بررسي شود تا اتفاقي يا اثباتي

كه قبل و بعد از يك تصوير وجود دارد،  تخيل،واژگان و  و عواطفمشخص شود؛ زيرا 
، شـاملو تصـوير خاصـي از     بـراي مثـال   بودن اشعار است؛ اتفاقيايي مالك تشخيص نه
  : دهد بيمارستان ارائه مي
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  سراسر روز
  پيرزناني آراسته

  گير و مهربان و خندان از برابرِ خوابگاه من گذشتند آسان
  شب پلنگك پرهياهوي قاشقكي برخاست نيمه

  از خيالم گذشت كه پيرزنان بايد به پايكوبي برخاسته باشند
  .)9: 1372شاملو،( سحرگاهان پرستار گفت بيمارِ اتاقِ مجاور مرده است

 بـه ري هر تصـو صدا وشروع شعر، فضايي ملموس و عادي از بيمارستان و از برخاستن سر 
در ميانة شـعر بـا ايـن     ، امااي مشغول رقص و پايكوبي باشند كه عده اين شود جز متبادر ميذهن 

اي اسـت كـه    اما زمينـه  ،پايان شعر نيز عادي و مألوف است. مشوي تخيل ناب و اتفاقي مواجه مي
گـرفتن خيـال    يعني قـرار ، ساختار عمودي شعر. هاي شاملو را بيشتر دريابيم پردازي توانايي خيال
  .تصويري اتفاقي خلق كرده است، بيمارستانبند عادي و در فضاي كلي  شاعر بين دو

  تصاوير عميق
كه تصاويري سطحي خلق ...  تة اشيا و برونة جهان استبه پوس«نگرش گروهي از شاعران 

كه تصاويري عميـق  ...  و گروهي ديگر به شعور دروني و جوهر اشيا توجه دارند...   كند مي
  .)63 -  62: 1385 فتوحي،(  »شود حاصل مي 

شاعر . كنند سپيد را تأييد مي ند كه عمق تصاوير شعر براهين آشكار» تشخيص و فرديت«
شعور نشان دهد كه از حوزة حواس فراتـر   ها را جاندار و ذي تواند اشيا و پديده يهنگامي م

ت شـاع نيـز برخاسـته از    فرديـ . ها را دريابـد  ها نفوذ كند و شعور ذاتي آن در كنه آن رود و 
گيرد عميق و  ت شاعر شكل ميست و تصويري كه از فرديهاي دروني او عواطف و نگرش

   5.دروني است

  و پويا تصاوير متحرك
تصاوير آرام و ايسـتا يـا متحـرك و پويـا از دنيـاي      .  تصوير، گزارشگر احوال دروني شاعر است

صـور  در كتـاب   ،كـدكني  دكتر شـفيعي . كند دروني شاعري متناسب با همان تصاوير حكايت مي
هـاي   ميزان نزديكـي شـاعر بـه تجربـه     «، عوامل تحرك و پويايي تصوير را خيال در شعر فارسي

گرفتن تصاوير شـعري   ري، استفاده از تشبيه و تشخيص يا استعاره، موسيقي شعر، مايهخاص شع
شود، تصـاويري   با هم آميخته مي»  تشخيص«و » طبيعت «هنگامي كه در شعر . داند مي» از طبيعت

  : شود متحرك و پويا خلق مي
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  و جنگل ميدان است 
  و هر درخت سواري است

  در ركاب گردباد پا
  .)71: 1386پور،  علي( آيد مي پيچد و پيش مي

توان به عـواملي كـه تصـوير شـعر را متحـرك و پويـا        شده، مي هاي انجام با توجه به بررسي
و عناصر اجتمـاعي و كثـرت اسـتفاده از     امينگرفتن از مض  مايه :افزوددو مورد ديگر نيز  كنند، مي

  .تصاوير گسترده
اند كه هيجانـات و   و از مضاميني اجتماع و سياست نقش محوري دارنددر شعر معاصر، 
 البته در بعضي مـوارد، موضـوعات سياسـي   . اند به عرصة شعر وارد كرده عناصر متحرك را
در ايــن مجــال، بعــد  .امــا چنــدان چشــمگير نيســت انــد، شــده» ايســتايي« موجــب بــروز

 خـي بردادن  با كنار هـم قـرار  . شود كند، بررسي مي نمايي مي كه بيشتر جلوه ،بخشي »تحرك«
  :شود ها مشخص مي تصويرهاي اجتماعي تحرك و پويايي آن

  داند كه من بايد كه مي
  سان فرزند مريم كه صليبش راهاي زندانم را به دوش كشم ب سنگ

  تراشيد و نه بسان شما كه دستة شالق دژخيمتان را مي
  از استخوان برادرتان

  بافيد و رشتة تازيانة جالدتان را مي
 .)90: الف 1376املو، ش( ازگيسوان خواهرتان

  مرا به خاطر بسپاريد
  ها ناپديد شوم كه زير انبوه چكمه آن كه كشوري كوچكم پيش از  اين و

  .)33: 1386پور،  علي( بسپاريدمرا به خاطر

: هـاي ايـن تصـاوير    فعـل  . جالد، تازيانه، شالق، انبوه چكمه، اسـتحاله : صر اين تصاويراعن
مشخص است، عناصر و افعال تحرك و پويايي دارنـد كـه بـا    كه  چنان . بافيد تراشيد، مي مي

...  و اما تصاويري كه با نگرش فلسفي، فـردي،  ،هاي اجتماعي متناسب است وجوش جنب
  :شود شوند، اكثراً از عناصري آرام و ساكن استفاده مي سروده مي

  چندان كه بگويم امشب شعري خواهم نوشت
  .)11: الف 1376شاملو، ( رود با لباني متبسم به خوابي آرام فرومي
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  اند، عميق ها عميق تنهايي
  .)45: 1386لنگرودي، شمس ( مثل صورت مردگان

در بسـياري از  كـه   چـرا  شـوند؛  مـي پويـايي و تحـرك شـعر     سببتصاوير گسترده نيز 
و از همة امكانـات تصـوير ماننـد قيـد و     هاي شعر عواطف شاعر منعكس شده است  حسط

طـرفين تصـوير،   (اركان تصويرساز  ،همچنين .شود استفاده مي.. . و صفت و ساختار بالغي
شـاملو از  . شـود  در شعر مي شور و جنبش خاصي سبب آفرينش )ادات، ماليم، قرينه، وجه

و تصاويري متحرك و پويا خلـق  است اين شيوه در مضامين گوناگون شعري استفاده كرده 
  :كنند طب منتقل ميآوري را به مخا انگيز يا شادي وجوش غم كرده كه جنب
  كه قيام در خون تپيدة اينان... 

 .انداز آزادي آنان رسته بود چنان چون سرودي در چشم

بـه در   و گستردگي مشبه و مشـبه ) رسته(شبه  ، وجه)چونان /چون(دراين تصوير، ادات 
عشق و انـدوه شـاملو بـا پويـايي و      و حس طغيانگري تا سرتاسر تصوير كمك كرده است

  .اطب منتقل شودتحرك به مخ
ـ   يـابيم  درميهاي پيشين مقاله  طبق بررسي بخش گـوي اكثـراً    شـاعران سـپيد   ةكـه تجرب

از تشـبيه و تشـخيص    شـاعران سـپيدگوي  . بـداع اسـت  اي اوليه همراه با كشـف و ا  تجربه
تصاوير عميق و متحـرك   همة اين موارد در ساختاري منسجم واند كه  دهبررا بهره بيشترين 

  .شوند مييد را شعر سپسبب خلق 
  
  گيري نتيجه

در شعر سپيد، به محور عمودي تصوير توجه فراواني شده كـه ناشـي از نگـرش اجتمـاعي     
استقاللي دست يافته است كـه   چنان رهايي و شعر به آن جز در برخي اشعار، .شاعران است

بـه محـور    اما در شعر كالسيك. شود ظاهر مي ت شاعر در ساختاري منسجم و متواليفردي
  .افقي بيشتر توجه شده است

كه هـر شـاعري بـه     چرا ؛توان وضع كرد بافت عمودي شعر قانون مشخصي نمي بارةدر
،  دهنـد  ساخت شعر را تشكيل مي هايي كه ژرف اي كامالً شخصي، با عواطف و نگرش شيوه

 ايـم رو در ساختار عمودي، گاه با تصاويري روبه. كند ساختار عمودي شعرش را طراحي مي
هـاي شـاعرانه در    گـاه خيـال  . انگيز پيوندي روشن و بدون ابهام دارنـد  هاي خيال پاره كه با
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بـا   ،امـا  ،شـود  تصـاوير مـي   درابهـام شـاعرانه   موجـب  فضاهاي متعددي شناور است كـه  
  .شود هاي پنهان تصاوير، انسجام مستحكمِ محورعمودي شعر آشكار مي نگري در اليه ژرف

شعر بسيار تأثيرگذار  قالب در تكرارناپذيري شعر سپيددر انسجام شعر، آزادگي تخيل و 
ظرفيـت   شـود؛ زيـرا ايـن قالـب     ميهاي شعر  تصاوير و زمينه سبب هماهنگي مياناست و 

و شاملو با نگرش اجتماعي، سهراب با نگـرش عرفـاني،   . هاي متنوعي را دارد پذيرش زمينه
و تصـويرهاي   بهـره جوينـد   اند از قالب سـپيد  موسوي گرمارودي با نگرش مذهبي توانسته

مـثالً   ؛هاي مشخصي هماهنگي دارنـد  هاي كهن معموالً با زمينه اما قالب. متنوعي ارائه دهند
اجتماعي و اخالقـي در آن راه   و هاي عرفاني رفته زمينه غزل با مضامين عاشقانه گرچه رفته

  .پيدا كرده است
  : تيمدر غزل معاصر، با مضامين سياسي و حماسي آثار مواجه هس

  بر اندامي از خون، نشسته به زانو
  به سينه فشرده است تفنگ پدر را

  تفنگي پر از كينه كه دشمنان را
  .)107: 1388،  صادقي بروجردي ( نشان كرده و با گلوله شمرده است

  .كند را محدود ميها تخيل آزاد هنرمند  وزن و قافيه و نظم مصراعهمواره اما 
عواملي است كه سبب شده است شاعران توجه خاصـي بـه    از ديگر» تجدد و نوآوري«

امـا   ،كنـد  خلق مـي  يگانهت شاعر تصاويري بديع و فردي. ساختار عمودي شعر داشته باشند
سـاختار عمـودي شـعر را     ؛ بنابراين، شاعر محور افقي محمل مناسبي براي ظهور آن نيست

  .نمايش بگذارد  اي به ازهتصاوير فردي و ت  هاي متعدد گزيند تا در بندها و خط برمي
عناصر حسي و . استدرخور توجه  »تنوع عناصر تصويرساز«در محور افقي شعر سپيد، 

تـرين تـا    و از مـادي  ترين ترين تا تازه از قديم ،طبيعت ناب و دنياي صنعتي مصنوع انتزاعيِ
و  فچگونگي عواطـ  منوط يك از اين عناصر هر كارگيري به. اند گسترده شده ،ترين معنوي

  .استنگرش شاعر 
نوع تصـاوير  . اي دارد با زمينة شعر اهميت ويژه» نوع تصوير«در محور افقي، هماهنگي 

آن  نشـين جا» فضاسـازي «است كه در آثار بعد از دهة هفتاد » تشخيص«در اشعار شاملويي 
نتيجـه گرفـت كـه تصـاويري كـه      تـوان چنـين    باره مـي  اين درشده  گفتهاز مطالب . شود مي

و ) حماسـي  غيرعاشـقانه و غيـر  (فلسـفي و دينـي    مفـاهيم هاي ديرياب دارند براي  شباهت
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عاشـقانه و حماسـي   مضـامين  هـاي صـريح و روشـن دارنـد بـراي       تصاويري كه شـباهت 
و نوع تصاوير با قـوانين خـاص    اند شده اما در شعر سپيد، اين قوانين درنورديده. اند مناسب

  . شود شعر سپيد مشخص مي
تشـبيه و تشـخيص بـا وجـوه     ) نـي، حماسـي  فردي، فلسفي، دي(شعر  ينمضامدر انواع 

فـروغ فرخـزاد، كـه    » عروسـك كـوكي  «در شـعرِ  .شباهت روشن بيشـترين كـارآيي را دارد  
اي كــامالً فلســفي دارد و مخاطــب را بــه كــاوش ذهنــي در ارتبــاط بــا چراهــا و   انديشــه
بلكه با زبان خاص شـعر   ،تندها ديرياب نيس شبه هم وجه دارد، باز مي هاي هستي وا چگونگي
  :اند اختيار مخاطب قرار گرفته  فروغ در

  توان تنها به حل جدولي پرداخت مي
  توان تنها به كشف پاسخي بيهوده دل خوش كرد مي

  پاسخي بيهوده آري پنج يا شش حرف
  .توان چون صفر در تفريق و جمع و ضرب حاصلي پيوسته يكسان داشت مي

كـه موضـوعي    رغم اين ، بههم در شعرِ سهراب سپهرييشين، هاي پ گيري برخالف نتيجه
  : شبه تصاوير بسيار آشكارند دارد، وجه  عرفاني

  من مسلمانم
  نمازم گل سرخ جا

  ام بر لب آب كعبه
  هاست ام زير اقاقي كعبه
  ام مثل نسيم كعبه
  رود باغ به باغ مي
  .)360: 1381سپهري، ( رود شهر به شهر مي

  : اند هاي آن ديرياب شبه وجه وجود لحن حماسي شعر،احمد شاملو، با » 2س شبانة«در شعرِ  اما
  مردي چنگ در آسمان فكند

  هنگامي كه خونش فرياد و دهانش بسته بود
  اند عاشقان چنين

  كنارِ شب
  .)163: ب1376شاملو، ( خيمه برافراز



 87   مريم رحمانيحميد طاهري و 

  1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،ادبيات پارسي معاصر

هـاي   نـه توان ادعـا كـرد كـه در شـعر سـپيد، در خلـق گو       شده، ميذكرهاي  با توجه به مثال
حدوث شاعرانگي است كه بـه   ةاحساسِ شاعر در لحظ و اينتأثير است،  بي ، موضوعصورخيال

  .جويد بهره ميخلق زيبايي براي ها  بخشد و از آن هويت مي...  و ،تشبيه، مجاز، استعاره
  
   نوشت پي

  .ديدگاه مكاتيبي كه در شعر سپيد مؤثرند، تيتروار ذكر شده است .1
 .گرفته شده است صور خيال در شعر فارسياين اصطالح از كتاب  .2
گرفتـه  ) 1385فتوحي، (بالغت تصوير  از كتاب » تصوير كانوني«و  » گرا درون«و  » تصوير اتفاقي«عناوين  .3

 .پذير است ها در محور عمودي شعر امكان اين مؤلفه  البته در اين كتاب اشاره نشده كه بررسي. شده است
. رسـد  نظـر مـي   ناسبي براي تجدد و نوسازيِ تصويرهاي تكراري بهراهكار م قيد و صفت كارگيري به .4

 : سرايد شاملو چنين مي
  اندوهش غروبي دلگير است

  در غربت و تنهايي
  ها است اش طلوع همة آفتاب كه شادي همچنان
» طلـوع خورشـيد  «مثل » شاد و خوشحال«ي  شعر را از تصوير مألوف و تكرار) همه( قيد مبهم
 .راق بيشتر، ايماژي متفاوت خلق كرده استبا اغ ،رها كرده و

 .هاي پيشين توضيح داده شده است اين دو مقوله در قسمت .5
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  .تارخ: ، تهرانيك لخته تنفس من . )1378( خاني، كوروش مهه
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