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 چکیده

آفرینش و خلق صورخیال كه محصول تأثرات روحی و مکاشفة شاعر است، جوهر 

مشترک اغلب آثار ارزشمند ادبی برای تسخیر ذهن، تخیل و احساسات مخاطب است و 

شیوه های متنوع شاعران در آفرینش تصاویر نیز، همواره مورد توجه و تأمل منتقدان و 

در سالهای اخیر با موضوع دفاع مقدس فرصتی برای  صاحبان ذوق بوده است. قالب غزل

است كه بررسی و درک زیباییهای آن از نظر اهل فن دور هنرنمایی شاعران این حوزه 

توصیفی انجام شده است، از دریچة  -نمانده است؛ امّا این پژوهش كه به شیوة تحلیلی

ازد. پس از بررسی و دیدگاه ساختارگرایان به بررسی تصویر در شعر دفاع مقدس میپرد

تحلیل ساختاری تصویر در غزل شاعران برجستة این حوزه چون؛ حمید سبزواری، موسوی 

گرمارودی، سیدحسن حسینی، پروانه نجاتی و سعید بیابانکی،  با تکیه بر اصالت و اهمیت 

واژه ها و ارتباط آنها در متن، به درک و دریافت وجوهی از زیبایی كه حاصل دقت در 

است، دست یافتیم؛ همچنین از نتایج این پژوهش دریافت و استخراج دو ساخت ساخت 

 كلی برای آفرینش و چینش تصویر و سازه های آن در  بافت سخن است. 

 

 ساختار، تصویر، غزل، دفاع مقدس. کلمات کلیدی:

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یهشپژِو یتمام مجالت علم - 1

 (rostami.amene@gmail.com) دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک - 2

 (m-zolfaghary@yahoo.com) استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک -3
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 مقدمه -1
طفی در اشعاری با موضوع دفاع مقدس، اهمیت تصویر برای بازنمایی حقایق و القای عا

بود. در این راستا بررسی انکار است و بررسی آنها حاوی دستاوردهای جدید خواهدقابلغیر

های ادبی است كه در بستر آثار بومی ساختاری این تصاویر شیوة مهمی در پژوهش

داشت و تجربة این بررسیهای نوین را در آثار بررسیهای نقد نو، نتایج خوبی در بر خواهد

زد؛ بنابراین با بررسی تصویر در غزل دفاع مقدس به شیوة ساختاری  بر خواهدبومی رقم

 یابیم.هایی نو دستاساس تعامل و مناسبات درونی این تصاویر به یافته

 پیشینۀ تحقیق -2
پژوهشهای زیادی در موضوع ادبیات پایداری و دفاع مقدس با رویکردهای محتوایی و 

از این پژوهشهای محتوایی و ساختاری با غلبة بررسی  است. برخیشدهشناسانه انجامزیبایی

از: نگاهی كوتاه به فرم و ساختار شعر دفاع مقدس  نوشتة  تصویر و زیبایی عبارتند

است، فقط ( كه به شیوة ساختاری انجام شده29دوره  ،حمیدرضا شکارسری)شعر زمستان

است و بررسی شدهبندی انواع شعر به ساختمند و غیر ساختمند اكتفا به تقسیم

در این حوزه  است. پژوهش دیگرنظر نبودهساختارهای جزیی از جمله تصویر در آن مد

، نوشته محمود براتی، نشریه "حماسه( در شعر دفاع مقدس-غزلحماسه در بزم غزل )"

( است كه به طور اختصاصی به غزل در شعر دفاع مقدس 1388ادبیات پایداری، سال اول)

گیری محتوای حماسی ، را از جهت محتوایی و شکل"فرید"شعر یک شاعر، میپردازد، فقط 

است. مورد دیگر مقالة در بستر قالب میپردازد و بررسی وجوه زیبایی در آن فروگذار شده

نوشتة محمدرشا یوسفی،  "نوآوریهای سلمان هراتی در پردازش نماد در شعر دفاع مقدس"

است كه در این مقاله نیز صرفاً به بررسی نمادها  (1392مجله ادبیات پایداری، سال نهم،)

نوشتة  "بینامتنیت تلمیح در شعر دفاع مقدس"است. مقالة در شعر یک شاعر پرداخته

( پژوهش دیگری است كه در 1394زاده، مجله ادبیات پایداری، سال ششم، )سیدعلی قاسم

یها و مناسبات درونی آنها در شعر دفاع مقدس صرفاً به بررسی نمادها میپردازد و سایر زیبای

نوشتة محمد قربانی مجله پژوهش "ای ملیبررسی نمادهای اسطوره"است. آن فروگذار شده

نیز پژوهشی اختصاصی در این حوزه است كه صرفاً به  1392ام زبان فارسی، شماره سی

، نماد میپردازد.  تصویر زنان در رمانهای دفاع مقدس دهه هشتاد نوشته حمید رضایی

( كه در واقع پژوهشی برای بررسی نقش زنان در 1394فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی )

ای خاص است كه تصویر زن را در چگونگی حضور او در داستان بررسی داستان در برهه
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-شده، پژوهشهای محتوایی فراوانی نیز در این حوزه انجام شدهمیکند. عالوه بر موارد یاد

طور اختصاصی و با رویکرد ساختاری به تصویر در غزل دفاع مقدس است؛ امّا تاكنون به 

 است.نشدهپرداخته

 سواالت تحقیق -3
 هدف از انجام تحقیق پاسخ به سؤاالت زیر است:

 میگویند ؟مقدس تصویری است یا به شیوة بازنمایی حقایق به زبان عادی سخندفاع غزل -

 رد بیشتری دارد؟در كدام نوع از تصویر عاطفه غلبه و كارك -

 هماهنگی تصاویر با عاطفه و موضوع چگونه است؟ -

 ها و عناصر تصویر در ایجاد زیبایی و عاطفه چگونه است؟نقش گزینش واژه -

 های تصویری در یک غزل چگونه است؟شیوه و شکل انداموار تصاویر و ارتباط بین سازه -

 نموداری چگونه است؟  ها در هر غزل به صورتارتباط درون ساختاری واژه -

 شیوه پژوهش -4
( به صورت case studyشیوة كار دراین پژوهش چنین است كه با مطالعة موردی)

های است، پس از استخراج غزلها و نمونهشدهای به گردآوری مطالب پرداختهكتابحانه

د. در توصیفی به بررسی اشعار مطابق با محورهای تحقیق میپرداز -آماری به شیوة تحلیلی

های آماری، غزلهایی با موضوع دفاع مقدس از مجموعه اشعار شاعران مورد انتخاب نمونه

نظر استخراج شدند؛ از این اشعار تعدادی كه در ارتباط مستقیم با موضوع دفاع مقدس 

های هنری در تصویرگری، بررسی است، به طور تصادفی انتخاب شد و با بررسی شگرد

های تصویری و زبانی و بررسی تأثیر گزینش حلیل روابط بین سازهها، تساختاری هنرسازه

واژگان به دیدگاهی كلی دربارة تحلیل ساختاری این تصاویر، در محدوده سؤاالت پژوهش 

یافتیم؛ الزم به ذكر است كه اشعار گرمارودی از كتاب مجموعه شعر خواب ارغوانی ، دست

اشعار سبزواری از مجموعة تو عاشقانه سفر كن،  تر از آنم،اشعار نجاتی از مجموعه شکستنی

اشعار سیدحسن حسینی از مجموعه شعر همصدا با حلق اسماعیل و اشعار بیابانکی نیز از 

 اند.های كوفی گزینش شدهمجموعه شعر نامه

 تحلیل -5

ها، میگیرد و واژه سازی و ایجاد صورخیال با مادة زبان و عناصر زبانی صورتتصویر

-سازی در این غزلها ادبیت میهای تصویرچه در شیوهة صورخیال هستند. آنخمیرمای

-ادبی و كالن های تصویر است كه بر كلیتآفریند، بیش از هر چیز تعامل درونی بین سازه
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تصویر اثرگذار است. برخی از شگردهای شاعران در ایجاد صورخیال و زیبایی كه در زیبایی 

 ورهای زیر بررسی میشود.و كلیت ادبی مؤثر است در مح

 ارتباط تصاویر و واژگان -1-5
آن چه مهم است، ابزار »هاست و برای او آنچه دستمایه و سرمایة شاعر است، زبان و واژه

طال در «) آفریند.هاست؛ زیرا او بوسیلة آنها جهان خود را میو اسباب شاعر؛ یعنی واژه

ها و چینش و تركیب آنها مهمّ است اژه(  در ساختار یک شعر، دو اصل انتخاب و18مس، 

ها مقدم بر چینش و تركیب آنهاست. كه گاه همزمان اتفاق میفتد و گاه گزینش واژه

هایی است كه به خاطر قرابت وظیفة شاعر كشف مداوم است. او معمواًل درصدد یافتن واژه»

 «آفرینند.می كه با یکدیگر دارند، وقتی در كنار هم مینشینند، معانی شگفت یپنهانی

ورزی میکند تا ( شاعر چون هنرمندی بر ابزار كار خود، كلمات، دست35)درباره شعر، 

از میان معانی متعدد یک كلمه فقط یک معنی را »ای به آنها بدهد. اوكاركرد دگرگونه

-ای داشتهكه هویت مستقل و وظیفة علیحدهنمیگزیند؛ هریک از این معانی به جای آنبر

نظر او همچون كیفیت ذاتی كلمه جلوه میکند و دیگر معانی كلمه مخلوط و  باشد، در

ها را عوامل متعددی تعیین میکند؛ (. گزینش واژه21)ادبیات چیست،  «ممزوح میشود

شخصیت فردی شاعر به ویژه حاالت روحی او، مخاطبان، سنتهای ادبی، »عواملی چون؛ 

( 32)در سایه آفتاب،  «سی احتماعی زمان.گذشتة تاریخی، محیط زندگی شاعر، اوضاع سیا

ها هستند؛ درحالیکه برخی عوامل واژگانی مؤثر بر گزینش واژهاین عوامل، عوامل برون

عناصر »ها مؤثرند؛ واژگانی كه مربوط به ویژگی خود واژه است نیز بر گزینش واژهدرون

ها با مسازی واژهساختاری واژه، شگردهای بالغی، لحن، موسیقی، اصول همنشینی، و ه

اهمیت ویژگیهای ساختاری ) «یکدیگر، و تداعیهایی كه هر واژه ممکن است سبب آنها شود

(. از عواملی كه ذكر شد، به نظر میرسد كه عوامل 157، های شعرواژه در گزینش واژه

واژگانی در گزینشها مؤثرترند و در این پژوهش و تحلیلهای ساختاری ارزش و اهمیت درون

 گرفت.  ها نادیدهتری دارند؛ بعالوه نباید تأثیر موضوع و عاطفه را بر گزینش واژهبیش
ها در شعر دفاع مقدس، به ویژه در عناصر تصویر، لحن و از عوامل مهم در گزینش واژه

فضای عاطفی شعر است. با توجه به موضوع اشعار كه مسائلی چون؛ رثای شهدای مشخصی 

اطاعت از رهبری، ترغیب و تشویق مخاطبان و هموطنان برای  تیر و حادثه تبریز، 7چون 

ها، خانواده جانبازان شیمیایی و ها، شهدای مفقوداالثر، تاثیر جنگ بر خانوادهرفتن به جبهه
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میکند.  پیامدهای جنگ است، زبان و الفاظ در ارتباط با فضا و لحن عاطفی، تعامل ایجاد

 های زیر قابل بررسی است.ها و گزینش آنها در دستهاین عواطف، لحن و فضا، واژهبنابر

 ایجاد لحن حماسی و حس غرور و شجاعت -1-1-5
در برخی اشعار برای ایجاد شوق و رغبت به جهاد، ایثار و شهادت، لحن سخن حماسی 

های حماسی در عناصر و اركان تصویر میشود. در این اشعار كه است و باعث گزینش واژه

ها میشود، با توجه به لحن و عاطفه، گزینش واژه حمید سبزواری مشاهدهاغلب در غزلهای 

نیز از حماسی است. برای مثال در غزل سفر عشق، عناصر تصویر واژگانی حماسی هستند 

.  "میدان/ بالجویان/ كاروان/ رزم/ جرس/ چاووش/ پیکار/ لوا/ سیاووش"كه عبارتند از: 

 ابیاتی از این غزل چنین است:

 صبغــة تردید به دامـــن مرسـاد             صــلــح با شبهـة تزویر هم آغوش مباد رزم را

 و دوش مباد برپهنه به پیکــار سـتم            جــز لوای شـرفت زیــب  درای بپاخــاسته  

ـرشعــله در باد دل از داغ شهــیدان وطن            رفته از خــا ــ  مــا یاد سـیاووش مباد ط

 ( 129و عاشقانه سفركن، سبزواری: ص )ت

ها است، عمدة واژهشدهو در غزلی كه در موضوع شهادت شهیدان رجایی و باهنر سروده

مرد/ عرصه/ همسنگر/ فتح/ ظفر/ قضا/ قدر/ ناوک/ نام آور/ "اند و    عبارتند از: حماسی

 . برخی از ابیات این غزل : "خطر

 رسد            در پی مــردان مـرد، پی ســپری میرودازین رهگذار، رهگــذری می دمهــر 

 رند، گـاه سـری میرودمیدز همسنگران            گــه جگــری  چهعرصــه نگردد تهی، گر 

  قـــدری میرود برشدن            گــر ز قضــا نـاوكــی روزن فتــح و ظفر، بسـته نخـواهد

 (. 99) همان:

سید حسن حسینی نیز، لحن و فضای حماسی، گزینش  "نالله رخا"همچنین در غزل 

و در غزل  "خنجر/ شمشیر/ بارش خون"هایی مثل: میزند. واژه های حماسی را رقمواژه

های غالب شعر را در تصاویر، برای شهدای گمنام سوسنگرد نیز واژه "ای همچو سربداران"

گریز/ سنگر/ تیغ/ ایثار/ زخم/ حماسه/ خون/ بر"های حماسی تشکیل میدهد. از جمله: واژه

 . ابیاتی از اشعار او عبارتند از: "رزم/ آتش/ جهاد/ مسلسل

 ریای در قـــرار سـرخــت، مفهوم بیقراری            در بســتر حمــاسه خونت همـاره جا

 در برگ ریز ســنگر همـواره میشــکوفد            فـــوارة رگـــانت، چـون اللــــة بهاری
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  كاریدریغت            بر  تارک  پلیدان،  روییـده  زخــم مــد تیغــت، ایثار بی ز جــزر وا

 (29)همصدا با حلق اسماعیل، حسینی:ص 

 القای عاطفۀ اندوه و حزن -2-1-5
ای دیگر كه اغلب در غزلهای پروانه نجاتی مشاهده میشود، به دلیل عاطفة اندوه در دسته

هایی است كه القاگر این احساس هستند. برای مثال در ها با واژهژهغالب واو حزن، وجه

ها این وظیفه را به عهده دارند كه از نجاتی، برخی واژه "به جانبازان شیمیایی"غزل 

سرفه/ نگاه زرد/ آه/ خوشه های درد/ آب  "احساس و عاطفة اندوه را القا كنند و عبارتند از: 

 ی از ابیات آن عبارتند از: كه برخ "می شود/ چشم گریه ناک

 محل پوش آشنای اینكرد و از كنار من گذشت، چفیهسرفه

 مرد با خـدای این محلزیر و ساده است، شیربهاو هنوز سر

 های درد را درو كنی میتـوانی از نگــــاه زرد او، خـوشــه

 با عبور او چه تازه میشود، رنگ و بوی جای جای این محل

 این محله نیز  كوچک و بزرگنچنان كه تو، میشناسمش من آ

 گشای این محلگــاه اعتماد كوچه است، پنجــة گرهتکیه

 ســرفه میکند و طعــم جبهه را، در هوای كوچه میپراكند

  بوی دودهای شیمیایی آه، خاطــرات مــردهای این محل

 ( 158تر از آنم، نجاتی: ص )شکستنی

است كه رفتهكارهایی در ساختار تصاویر بهر نیز واژهاز همین شاع "سهم من"و در غزل 

)  "غصه/ انتظار/ رفتن/ باور تلخ/ دردناک "حس اندوه را القا میکنند و عبارتند از: 

ها كه اجزای تصویرند، فضا و احساس را ( و در غزلی از سعید بیابانکی این واژه153همان:

ض/ اشک/ دوسه تکه استخوان/ شقایق/ بی نام و بغ "اند كه عبارتند از: تحت تأثیر قرار داده

های مقابل در بافت تصاویر جان نیز واژه(. در غزل خاطرة نیمه80)باغ دوردست، "نشان/ غم

آشیان/ خاک مرده/ خاطره بی "اند كه عبارتنداز: دادهاحساس و عاطفه را تحت تأثیر قرار

و در غزلی از موسوی گرمارودی  (58)همان: "جان/ خاكستر/ آتشفشان/ لبان سوختهنیمه

 (  20 )خواب ارغوانی،"هق/ سوگوار/ شهید/ بی كفن/ كالغ/ دغدغههق "نیز چنین است: 

اند كه همزمان احساس هایی به كار رفتهالزم به ذكر است كه در برخی از غزلها واژه

از سویی اندوه ها با قرارگرفتن در بافت تصاویر شوق و حزن را توأم القا میکنند. این واژه

شهادت و از سویی نیز شوق شهادت و مبارزه با دشمنان را القا میکنند. در غزلی چون 
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و  "شهید/ الله/ حسرت/ ناله/ خماری"های سرودة موسوی گرمارودی واژه "دشت شهیدان"

 "سارانگل/ بهاران/ باغ/ خورشید/ وصال/ هوشیاران/ میر دهر/ بلندای نظر/ قله "های واژه

از همین  "قرقاول"(  و در غزل 18و شور و امید به پیروزی را القا میکنند.)همان:شوق 

شاعر، فضای شعر را واژگانی ایجاد میکنند كه برخی احساس اندوه را ایجاد میکنند و برخی 

 "رفت/ شب/ دلگیر/ خون/ جانگزا/ داغ "های نیز شوق را القا میکنند؛ برای مثال واژه

گلخروش/ رهایی/ حق/ رحمت/  "های گیز را رقم میزنند و واژهانفضایی غمگین و حزن

انگیز، شوق و امید میآفرینند. های حزندر كنار واژه "پاک/ باغسار/ عرش/ نور/ رضوان

 برخی از ابیات این غزل چنین است: 

 و رفت چکیدود تا ز لبش خون سر حق حقدلگیر جانگزای             شبدر این  مرغ شبچون 

 میان لجـــــــة رحمت كند شــنا           پیراهن حــیات ز تن بــركشــید و رفتتا در 

 و رفت سیدگلگونه خون پاک شقـایق به جــوش باد            كـان الله را نیــامده داغـی ر

 طـاووس باغسار خــدا بود و سوی عرش            تا دید روزنی، ز جهـان پركشــید و رفت

 ( 15) همان:

 ایجاد فضای عارفانه -3-1-5
جنگ تحمیلی ما دفاعی مقدس بود برای حفظ ارزشهای انسانی و دینی و به تبع آن 

فضایی معنوی و پاک در دلها و قلوب مردم حاكم شد كه در فضای اشعار این حوزه، نوعی 

ر سف"ها و لحن است. برای مثال در غزل میزند و این نتیجة تعامل بین واژهعرفان را رقم

حُسن/ عشق/ میخانه/ قدح/ سرمستی/ میکده/  "های سرودة حمید سبزواری واژه "عشق

مطرب/ "های ( و در غزل فرمان پیر از همین شاعر، واژه129)تو عاشقانه سفركن،  "جوش

فضا و احساسی عازفانه را در شعر ایجاد   "هشیار/ پیر/ حسن/ عشق/ ساقی/ می/ پیر/ اغیار

 از ابیات این غزل عبارت است از:  برخی  و القا میکنند.

 هشیار را دمزخــمه به جــان میزنند مطربکان تار را            سـوی جــنون میکشند مــر

 یوسـف جـان میبرند بر سـر بازار حسـن            بــو كـه كنند امتحــان ذوق خریـدار را

 ،  این  در و دیوار  رابسمعشـوقه    زاویـة  عشــق  را  رنگ  تعــلق  مبــاد            جلوة

  بپـوید به ســر، ایـن ره دشــوار را كهتـا  عشق كیست            رهگران مرد دعوی همهزین 

 (95)همان: 

ها از محور جانشینی به واژه، عاطفه، لحن و فضای روحی در شعر در تعامل هستند. واژه

میدهند. در غزل دفاع شعر را تحت تأثیر قرارمتن و شعر راه مییابند و لحن، عاطفه و فضای 
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ها متناسب با اشیم كه واژهبهایی در این زمینه میمقدس نیز شاهد اهمیّت گزینش واژه

-اند. گزینش واژهیافتهها به شعر راهدنیای عاطفی شاعر و موضوع شعر از خیل عظیم واژه

 شده ایفار زیبایی تصویر ایجادهایی كه اغلب از عناصر تصویر نیز هستند، نقش مهمّی را د

-هایی دستمیکند و از سویی عاطفة شعر عاملی درونی برای شاعر است كه به گزینش واژه

دهد؛ الزم به ذكر است كه عاطفه  بزند كه او را در القای عاطفه و احساس درونی خود یاری

 رین عامل نیز باشد.    و لحن فقط یکی از عوامل مؤثر در گزینش واژه است؛ امّا میتواند مهمت

 یتصویر کانونی و کانون زیبای -2-5

در باب وجود تصویر كانونی كه بیانگر نگرش شاعر است و فکر و ایدة مسلّط بر اثر را 

بیان میکند، اكثر صاحبنظران همعقیده و متفقند؛ در هر شعری ایدة كلّی را میتوان در یک 

مسلط و منسجمی بر  اق دارد، درونمایةشاعری كه نگاه خلّ»تصویر خاص مجسم نمود. 

میشود كه  فکند، نوعی وحدت نگاه در كلیة تصویرها و ساختارهایش دیدهآثارش سایه می

آورد. نگرش واحد در یک تصویر حسابهایی از یک تصویر بزرگ بهمیتوان آنها را خوشه

بالغت )«كانونی متمركز است و تمام ساخت و تصویرهای فرعی بر گرد آن میچرخند.

دارد و در هر پی( نبود تصویر كانونی در یک اثر، تشتت و پراكندگی تصویر را در77تصویر، 

ای برای ورود به دنیای اثر با انسجام تصاویر نیز یافتن تصویر كانونی به منزلة یافتن دریچه

ذهن و نگرش شاعر است. در همة اشعاری كه مورد بررسی قرارگرفت، با نگاهی به كلیّت 

میشود كه در هر واحد شعر)غزل( میتوان به  ثر و بافت شعری منسجم آنها، چنین دریافتا

تصویر برای پروراندن تصویر كانونی تصویر( و چندین خردهوجود یک تصویر كانونی)كالن

نظر از وحدت موضوع كلی، در همة اشعار، موضوعات جزیی و عواطف یافت. صرفدست

اند كه در كنار یکدیگر به بسط نمودهری را در هر شعری ایجادتصاویمتعدد و متفاوت، خرده

نظر و گسترش تصویر كلی كمک میکنند. آن چه كانون زیبایی در هر شعری است، با صرف

از موضوع شعر، ترسیم و تجسمی واحد است كه مخاطب پس از خواندن شعر بتواند آن را 

ام یک متن و اثر ادبی، داشتن كند. همانطور كه برای انسجدر قالب یک جمله بیان

هایی الزم است، تصاویر یک شعر نیز باید منسجم، یکپارچه و هماهنگ باشند و شاخصه

تصاویر، برای تصویر در یک شعر نیز وجود تصویر كانونی برای ایجاد ارتباط بین خرده

یری ضروری است. در همة این اشعار به راحتی میتوان پس از خواندن یا شنیدن شعر، تصو

تصاویر و تصاویر جانبی است. برای مثال از هر كلّی و واحد دریافت كه حاصل وجود خرده

تصاویر و تصاویر كلی چنین است: در غزل شاعر اگر یک غزل را مطرح كنیم، خرده
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(، مركز زیبایی، بازیها و شوق كودک برای ادامه 139)شستنی تر از آنم، "بسیجی كوچک"

چفیه/ پالک/ تسبیحی/  "ویری كه آن را میپرورانند، عبارتند از: تصاراه پدر است و خرده

های پدر/ آب و آیینه و قرآن و عود/ میگیرد/ اسم شب/ باز پوشیده چکمهپشت پشتی پناه 

. با ترسیم و تجسم این تصاویر جزیی، تصویر شور و شوق و بازی یک "مرد آماده سفر باشد

(، 92) تو عاشقانه سفر كن، "در دل موج غبار"میشود. در غزل  كودک در نقش پدر مجسم

شهسواری در دل موج غباری آمدن/ در نهاد روزگاران "تصاویری چون؛ با ترسیم خرده

دریا را كناری نیز هست/ نوبهاران آمدن/ خواجه نداند كه هوشیاری نیز هست/ این آشفته

فرارسیدن  و آن میگیرد، یک تصویر بزرگتر و كانونی شکل"در گلشن هزاری نیز هست

(، تصویری كه در پایان شعر 80) باغ دوردست، "ناگهان بغض"منجی و رهبر است. در غزل 

در ذهن مخاطب نقش میبندد، شهادت رزمنده است كه تصاویر جزیی كه چون خطوطی 

تکه استخوان/ تشییع ریختن/ دوسهكردن و اشکبغض"میکنند، عبارتند از:  آن را ترسیم

كربال ". در غزل "گوشة شهرنشان/ خزان در گوشهونامدستها/ شقایق بیپیکر بر روی 

( نیز، تصویر كانونی شعر، شوق و اشتیاق رزمنده 33)همصدا با حلق اسماعیل، "میخواندم

كربال میخواندم/یار با بانگ رسا  "از: عبارتند است و تصاویر جانبی هابرای رفتن به جبهه

ناصر/ عشق روح خدا/ حلقوم خون/ مننکردن/ بانگ هلتاهیمیخواندم/ در طریق عشق كو

نای نینوا/ ذوالجناح رزم/ كانون درد/ قانون شفا/ سرود سرخ ایثار/ گور خاموش شهدا/  قصة 

(، كانون زیبایی 22)خواب ارغوانی، "بهار نیست"و در غزل  "هابرگ اللهخونین عشق/ برگ

ین تصویر در گرو تصاویر كوچکتری است در ترسیم غم شهادت رزمندگان وطن است و ا

بهار نیست/ خط شادمانی نیست/ بی تو چمن جای زندگی نیست/ كفن "كه عبارتند از: 

 "سرخ و سینةسوزان/ شقایق به چمن رسته/ هودج خون

ای است در ذهن سراینده كه فتوحی از آن با انگیزة آفرینش هر شعری، فکر و ایده

 گرش، ساخت پنهان ذهن و شخصیت انسان است. در كار هرن»نگرش یاد میکند و میگوید: 

عاطفه،  «)هنرمند بزرگ، یک درونمایة مسلّط وجود دارد كه بر سراسر آثارش حضور دارد

(. وی حتی تصویر را فرزند نگرش میداند. در اشعار تصویری، نگرش و 105 نگرش، تصویر،

شده همان نگرش هر شاعر جاددرونمایه در قالب یک تصویر مینشیند. تصویر كانونی ای

است. همانطور كه در تحلیل اشعار مشاهده میشود، نگرش و درونمایة نو در این اشعار، 

است. در این اشعار در هر غزل تصاویر ای نمودهتصاویر نو را نیز جانشین تصاویر كلیشه

نونی و یابیم؛ هر دو ساخت تصویری)كایچ شعری را بدون كانون زیبایی نممتعدد است و ه
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میکنند كه تعامل بین این دو ساخت  تصاویر(، در كنار یکدیگر كلّیت زیبایی را ایجادخرده

هایی است كه قابل تأمل و ها و شگردتصاویر، به عنوان انداموارگی تصاویر نیز از شیوه

گفت كه بررسی است كه با عنوان انداموارگی تصویر به آن میپردازیم. به طور كلی میتوان

و نگرش هر شاعر را در قالب یک تصویر كلی در هر شعر میتوان یافت كه در كنار یا  فکر

در متن خرده تصاویر خودنمایی میکند و هیچ شعری را بدون تعامل و ارتباط این دو سوی 

 تصویر نمیتوان یافت و ایده و نگرش تازة شاعر در هر اثر، او را از استفاده از تصاویر ثانویه

 است.  هنیاز نمودبی

 هماهنگی تصویر، موضوع و عاطفه -3-5
در وجود دو بعدی انسان عواطف متعددی چون خشم، نفزت، اندوه، آرزو، عشق و ... 

دارد. او همواره میکوشد این عواطف را ابراز و گاه نیز پنهان كند. عواطف در زبان و قرار

تر و زیباتر طفه برجستهدنیای عادی به اشکال مختلفی متجلی میشوند؛ امّا در هنر، عا

تری مییابد. بستری چون طنین یک موسیقی، خشم یک مجسمه و میشود و بستر مناسب

شاهکارهای ادبی جهان سرشار از این عواطفند، این عواطف هم »یا لذت یک تصویر ادبی. 

(. در آثار ادبی، موضوع، عاطفه و 68همان:«) است و هم انسانی و عام فردی و هم شخصی

ها و تصاویر تجلی ر، رابطة بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و موضوع و عاطفه در واژهتصوی

مییابند. در این اشعار كه موضوع كلی ایثار است، عواطف متفاوتی در قالب تصاویر متعدد، 

عنصر، مؤلّفة انسجامی مهمّ و نامحسوسی است كه   3میگیرد كه هماهنگی بین این شکل

ای را با سویهؤثر است و با مركزیت موضوع، عاطفه و تصویر، رابطة سهدر زیبایی در شعر م

 میکنند. آن برقرار

فتوحی بین تصویر و موضوع، ارتباط قائل است كه تصویر در خدمت اندیشه است و 

رو دو وظیفه را صناعات ادبی در حکم ابزارهایی هستند برای آراستن معنا. از این»میگوید: 

(. در این اشعار كه 89همان: «)تزیین و آرایش معنا -2توضیح معنا  -1میکشد: دوشبه

موضوع كلی، شهادت و ایثار است، زبان بیان اندیشه، تصویر است كه در دو شیوة تصاویر 

است؛ عالوه بر تناسب بین تصاویر و موضوع، بین مجازی و تصاویر وصفی عاطفی ایجاد شده

قرار است؛ به همین منظور از هر شاعر به بررسی تصاویر متعدد در هر شعر نیز تناسب بر

است، سرودة موسوی گرمارودی در رثای  "دلم زیر بوتة گون"غزل -1یک غزل میپردازیم. 

شهید است و عاطفة نیز اندوه و حزن است. تصاویر شعر، موضوع را میپرورند و با آن 

هقهه نیست/ سوگوار هق كبک دری است/ قصدای هق"متناسبند؛ این تصاویر عبارتند از: 
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كفن/ دغدغة او وطن است/ غروب كالغ به خانه میرسد/ دل به صحرا شقایق/ دشت بی

دارد؛ امّا كالن تصاویر پراكندگی وجود(. در ظاهر بین خرده19)خواب ارغوانی،  "سپار

میشود، صدای گریه و سوگ و ماتم برای وطن است و با موضوع تصویری كه از آن ساخته

سرودة نجاتی، موضوع  "دیوار ریخت بین ... "در غزل -2است، هماهنگ است.  كه مرثیه

شعر از مسائل عمومی در دوران جنگ، بمباران شهرها و شهادت زنان و كودكان و آوارگی 

برادرم/ خواهرم/ مادرم/ "اند؛ شده همة اعضای خانواده ترسیم است. در این تصاویرمردم 

میشوند. هرچند كه اغلب تصاویر به یار جانگزا توصیف و هریک با تصاویری بس "همسرم

شده از توع توصیف و تصویر محض هستند؛ امّا در راستای كاركرد شعر بسیار كارگرفته

ریختن آوار بین دو ابروی خواهرم/ "خوب ایفای نقش میکنند. این تصاویر عبارتند از: 

رد قساوت/ نشستن كركس ماندن مادرم زیر دیوار/ وحشت دیوار/ طوفان خاک/ دست س

( 148شکستنی تر از آنم، )"شوم بر بام خانه/ سوختن حجلة برادر در آتش/ حجلة عیش

ها در جنگ، تصویری وصفی از موضوع همة تصاویر با ترسیم و تجسم دردناكترین صحنه

سرودة  "بارقة باور"در غزل  -3میکنند. نماییشعر هستند كه به جای تصاویر مجازی خود

خیال حسن حسینی نیز كاركرد ترغیب و تشویق رزمندگان برای جهاد و دفاع با صورسید

آفرینی است. موضوع شعر، ایثار و ها، تصویراست. یکی از این شیوهگرفتهمورد توجه قرار

بارقة باور/ صبح ظفر/ یاری دست خدا/  "است: دفاع است كه با تصاویر زیر مجسم شده

شفق از بال و پر شما وام گرفتست/ دلتان چشمه/ شرفتان رود/ مورد رشک پرندگان بودن/ 

در عناصر تصویری این غزل تناسب و  "تیرتان دست نوازش به سر خصم كشد و ...

های مختلف محسوس است. همة تصاویر مجازی هستند و تصویر مبتنی هماهنگی در جنبه

هایی نمود و در دستهی ایجادبندندارد، بین عناصر تصویر نیز میتوان دستهبر توصیف وجود

بندی نمود. تصاویر مجازی كه هایی حماسی دستهمثل نام پرندگان، عناصر طبیعی و واژه

تخیل در آنها قویتر است، با كاركرد ترغیبی بیشتری در این شعر مورد توجه 

ل سرودة سعید بیابانکی نیز تصاویر در تعام "آشیانقمری بی"در غزل   -4است. قرارگرفته

با موضوع شعر هماهنگی و یکپارچگی تام دارند. موضوع شعر یافتن پیکرهای شهدای 

األثر است كه از مسائل و پیامدهای جنگ تحمیلی است. غم و اندوه ناشی از این مفقود

شود. هماهنگی بین تصاویر و موضوع كامالً مشهود است. این مموضوع، با تصاویر بیان

نشان برآوردن/ كندن خاک مرده/ خاک سربرآوردن/ قمری بیمیان "تصاویر عبارتند از: 

درآوردن پوتین و چفیه و مهر و انگشتر از خاک/ لبان سوخته را از زیر خاک درآوردن/ 
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(  تصاویر این غزل تلفیقی از توصیف و تصاویر 58)باغ دور دست،  "در آوردن/ و... استخوان

رترند و تصاویر مجازی نیز در زیبایی مجازی است. تصاویر توصیفی در القای عاطفی مؤث

سرودة حمید  "در دل موج غبار"در غزل  -5مؤثرند و تخیل بیشتری ایجاد میکنند.  

یافتن جنگ همراه با پیروزی سبزواری، به موضوع فرعی امید به پیروزی و رهایی و پایان

ر شام سیه شرابی هست/ دل امیدواری هست/ د"است تصاویر آن عبارتنداز: شدهپرداخته

های استواری داری هست/ شهسواری هست/ كناری هست/ نوبهاری هست/ صخرهزندهشب

( در این 92)تو عاشقانه سفركن،  "هست/ هشیاری هست/ مرد كاری هست/ هزاری هست

شده هستند كه صفت نهفته در پس آن اند، عام و شناختهتصاویر اغلب نمادهایی به كاررفته

 است و برای این كاركرد ترغیب و تشویقی شعر، مؤثرترند. شدهبرای همه شناخته

در شعر جدید كشف »هماهنگی تصاویر با عاطفه نیز از ویژگیهای مؤثر در زیبایی است. 

تصویر رهنمون میشود. كالن تصویر و زنجیرة عواطف در ورای تصویرها ما را به كشف كالن

ن روابط میان تصاویر جزیی و عواطف های خیال شاعر از طریق یافتشبکة تصویرها و خوشه

( تصاویردر این اشعار نیز در راستای اهداف شعر هستند. 80)بالغت تصویر،  «رخ مینماید

برخی از تصاویر القای اندوه، برخی نیز در جهت برانگیختن شوق و برخی نیز عاطفة توأم 

شد به همان ترتیب اندوه و شوق را دارند. اشعاری كه در هماهنگی تصویر و موضوع بررسی 

گرمارودی )دلم زیر بوتة گون است(، عالوه بر  -1اند. از جهت تناسب عاطفی نیز اینگونه

هایی هماهنگی بین موضوع و تصویر، تصاویر و عناصر آن نیز در خدمت عاطفه هستند. واژه

از اندوه و حزن را القا میکنند. عاطفة اندوه كه  "كفن، دغدغه و كالغسوگوار، بی "چون

میشود، كالن تصویر و  القا "كفن و سوگواربی"های تصویری و عناصر تصویر چون واژه

 "دیوار ریخت بین"غزل  -2تصویر كانونی را كه مرگ و شهادت است، آشکار میکند. 

سرودة پروانه نجاتی، مملو از حس اندوه و حزن است كه با تصاویر وصفی القا میشوند؛ 

وار، ریختن دیوار، زیر آوار ماندن و توصیف صحنة شهادت فروریختن آ"تصاویری چون: 

، سایة حزن را بر سراسر شعر میافکنند و اندوه فقط از طریق شیوة "اعضای خانواده

در جنگ است، در  "خانمانیبی"تصویر شعر نیز كه میشود و كالن تصویری شعر حاصل

سرودة  "بارقة باور"زل در غ -3میشود. تصاویری كه همگی عاطفی هستند، ترسیمخرده

حسن حسینی، عاطفة شوق و امید در پرتو عناصر تصویری ایجاد میشود و تصویر سید

میگیرد. تصاویر و القای عاطفی آنها شکلكانونی كه ترسیم صحنة پیروزی است با خرده

عناصر تصویر هستند كه معنا و مفهوم این  "بارقه، ظفر، صبح، چشمه و ..."هایی چون واژه
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میانگیزد و شعر از این طریق به كاركرد خود كه ناصر، حس امید و شوق را در مخاطب برع

سرودة سعید بیابانکی نیز  "آشیانقمری بی"در غزل  -4ترغیب و تشویق است، میرسد. 

االثر است كه از پیامدهای جنگ تحمیلی است؛ موضوع شعر یافتن پیکرهای شهدای مفقود

وضوع  با تصاویر القا میشود و تصویر كانونی تحت تأثیر غم و اندوه ناشی از این م

تصاویر و عاطفة آنهاست. هماهنگی بین تصاویر و عواطف كامالً مشهود است. این خرده

میان خاک سربرآوردن/ قمری بی نشان برآوردن/ كندن خاک مرده/  "تصاویر عبارتند از: 

سوخته را از زیر خاک درآوردن/ درآوردن پوتین و چفیه و مهر و انگشتر از خاک/ لبان 

، در همة ابیات، القاگر حس حزن "... درآوردن". خرده تصاویر "استخوان در آوردن/ و...

هستند و در كلیت شعر، تصویر تجسس برای یافتن اجساد شهدا را ترسیم میکنند. در غزل 

رهایی و سبزواری نیز، موضوع فرعی امید به پیروزی و سرودة حمید "در دل موج غبار"

است و هماهنگ با آن عاطفة شوق و امید نیز القا پایان یافتن جنگ با پیروزی مطرح شده

شرابی هست/ دل  "میشود. این احساس و عاطفه را تصاویر القا میکنند كه عبارتند از: 

داری هست/ شهسواری هست/ كناری هست/ زندهامیدواری هست/ در شام سیه شب

ستواری هست/ هشیاری هست/ مردكاری هست/ هزاری های انوبهاری هست/ صخره

، همگی عاطفة شوق و امید را القا "زنده دار، هشیار و ...شهسوار، شب "تصاویرخرده "هست

تصویر و عاطفه است كه تصویر كانونی را كه آمدن منجی و درنهایت میکنند و تعامل خرده

 "هست"حس شوق و امید، واژة  پیروزی است، شکل میگیرد.  عامل مهّم دیگر برای ایجاد

است كه رابطة مثبت همة تصاویر است. با دقت در بافت این اشعار و سایر غزلهای دفاع 

مییابیم كه رابطه و هماهنگی مستقیم بین موضوع اشعار، مقدس در آثار این شاعران در

ر است و دارد كه این ویژگی یکی از وجوه زیبایی پنهان اشعاعاطفه و گزینش تصاویر وجود

ممکن است در نگاه اولیه و با بررسی به شیوة بالغت سنتی برای مخاطب كشف نشود؛ با 

جانبة موضوع، عاطفه و تصویر ساز، هماهنگی همهدقت در مناسبات درونی عناصر تصویر

مشاهده میشود. هرگاه كه كاركرد تصویر القای عاطفی است، تصویر محض و هرگاه كاركرد 

 اند.تصاویر مجازی به ویژه نمادها بیشتر به كار رفته شعر، ترغیبی است،

 انداموارگی اجزای تصویر -4-5
تصاویر و عاطفه است كه تصویر هر شعر حاصل تعامل بین تصویر كانونی و خردهكالن

-ببندد. با دقت در آثار بررسیتصویر نقشبر آن حاكم است تا كالن نظمی منطقی و ویژه
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تصویر شعر تصاویر در ساخت كالنوارگی تصاویر و روابط خردهشده، به دو شیوة اندام

 یافتیم كه عبارتند از: دست

ای از ای تصاویر كوچک و ارتباط مجزای هر تصویر با تصویركانونی شیوه( شکل خوشه1

تصاویر و تصویر كانونی است. در این ساخت، معموالً تصویر كانونی نظم عمومی بین خرده

تصاویر با كمترین ارتباط با یکدیگر، هریک در خدمت رسیم میشود و خردهدر ابتدای شعر ت

و در ارتباط با تصویر كانونی هستند. ما در این پژوهش، این ساخت و ارتباط را به شیوة 

(، 139)شکستنی تر از آنم،  ای تعبیر میکنیم. برای مثال در غزل بسیجی كوچکخوشه

تصاویر از یک تصویر اصلی ار پراكندگی همه خردهتصویرها و ساختتصویر كانونی و خرده

پسرم این بسیجی "اند و همگی در خدمت بسط و توصیف تصویر كانونی،گرفتهنشات

میگیرد/  بزرگتر باشد/ پشت پشتی پناه"تصویرها عبارتند از: ، میباشند. خرده"كوچک

اسم شب/ كاروان  باشد/ شروای و پالک و تسبیحی/ چون پدر باشد/ آتشستان شورچفیه

. تصویر كانونی در این غزل چون ریشة سایر "خورشید/ تفنگ را زیر بالش میگذارد/ و ...

اند در خدمت شرح آن نیز زدهتصاویر است كه همگی عالوه بر این كه از تصویر اصلی جوانه

كانونی تصاویر كه به تصویر میگیرند. با وجود ارتباط بین خردههستند و در پی یکدیگر قرار

متصلند، هر تصویر مستقل است و میتوان آن را از زنجیرة تصاویر حذف نمود؛ امّا این امر 

ای از غزلها به ویژه در اشعار باعث آشفتگی تصاویر نشده است. این نظم و شیوه در دسته

 نجاتی مشهود است:

   تر باشددارد بزرگپســرم این بسیجــی كـوچـک دوسـت

 چون پدر باشد كهدارد تسبیحی، دوستای و پالک و چفیه

 فهمد را چه خـوب میجنگ را او ندیده است، آری! ولی آن

 دوست دارد كمین كند جایی، آتشستان شـور و شـر باشد

 دهد مـا را میگیرد، گـاه هم ایست پشـت پشـتی پنـاه می

 خبر باشداسم شـب كاروان خورشید است، بگذرد هر كه با

 یر بالـش خـود می گذارد تفنگ بازی را  شـب كه خوابید ز

 مــرد كوچــک خــانه، دائم آمـادة خطـر باشد ینیعنـی ا

 خـاطره را تکاند غبارمیهـای پـــدر، باز پوشــیده چکــمه

 و قــــرآن و عـــود و آییـنه، مــرد آمــادة سفر باشدآب 

 (139تر از آنم، نجاتی: )شکستنی
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ای از نظم عمومی بین تصاویر و انداموارگی آنهاست كه ز شیوه( جورچین تصاویر نی2

تصویر كانونی را نمیتوان به طور مجزا مشخص نمود و جای مشخصی ندارد؛ بلکه كلیّت 

میبندد. برای مثال تصاویر نقشتصاویر، كانون تصویر است كه با تركیب و انسجام بین خرده

، در تابلو تصویری شعر، تصویر كانونی، (129)تو عاشقانه سفر كن، "سفر عشق"در غزل 

جای غزل چنین ها است؛ امّا در هیچتصویری حماسی از رزمندگان برای رفتن به جبهه

ها و قطعات تصاویر تکهنمیشود؛ بلکه شیوة هنری چنان است كه خرده تصویری مجزا دیده

كنج میخانه/  سفر عشق/ "كانونی و بزرگ هستند كه عبارتند از: دهندة تصویرتشکیل

نوش/ سرود جرس/ نغمة چاووش/ پیکار ستم/ لوای شرف بر میدان بالجویان/ رندان قدح

جزء بهای كلتصاویر، رابطهكانونی نسبت به خرده. رابطة تصویر"دوش/ یاد سیاووش/ و ...

تصویرها جزئی از آن هستند. در این تابلو هیچ است كه تصویر كانونی، تصویر كلی و خرده

ای مؤثر از یک نمیشود و هر تصویر كوچک چون قطعهارتباطی دیدهویر مخل و بیتص

غالب ساخت تصویری و رابطة انداموارگی تصاویر است. این شیوة ساخت، وجهتصویر بزرگتر 

سبزواری  "عشقسفر"میدهد. نمونة این ساخت تصویری در غزل در اغلب اشعار را تشکیل

 است:

 امـوش مبادفرتو خاموش مباد            رهــروان را سفــر عشــق  عــالم از ولوله ی حسن

 گـلزار            عـندلیب چمـــن از زمزمه خاموش مباد  ددتا  پــر  از  همهمة  زاغ  نگــر

 كنــج میخـانه كه میدان بالجویان است            خــالی از زمــرة رندان قــدح نوش مباد

 ســرود جـرس و نغمــة چاووش مبادبی وفـــا  می سپرد              كاروانی  كه  ره  كوی

 ی یاران صفـا كوش مبادكه روی دل ما جانب اوست            عــاری از جلوه دوستمحفل 

 رزم را صبغــة تردید به دامــن مرســاد            صــلح با شبهــة تزویر هـم آغـوش مباد

 و دوش مبادبر پیکــار سـتم            جــز لوـای شـرفت زیـب ای بپاخاسته در پهــنه به 

 مباد وششعــله در باد دل از داغ شهیدان وطــن            رفــته از خــاطر مــا یاد سـیاو

 بیت بیت غزلت مظهر حــق باد حمــید            دفــترت از سخــن باطـله مغشوش مباد 

 ( 129) همان: 

 حام و پراکندگی تصویرمیزان ازد -5-5
اند، پراكندگی یکنواختی حاكم تصویرها آنها را پركردهدر تابلو تصاویر این غزلها كه خرده

است گرفتههای هنری جایاست كه در هر مصرع از شعر حداقل یک تصویر به عنوان سازه

ن در و هیچ بیت یا مصرعی حرفی و مستقیم كه عاری از تصویر باشد، وجود ندارد؛ همچنی
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گاه كه گوناگونی تصاویر رهیچ بیت یا مصرعی تراكم تصاویر ذهن، را خسته نمیکند؛ اما ه

سرودة  "بغض ناگهان"آور است. با بررسی غزل زیاد است، تنوع تصویرها تا حدودی  مالل

بغض ناگهان شعر "دارد كه به ترتیب:  سعید بیابانکی در هر مصرع یک الی دو تصویر وجود

تکه استخوان شعر است/ از درگمان شعر است/ اشک مرا درآورده است/دوسهاست/ یقین 

نشان شعر است/ غم نان شعراست/ بوی نان ونامدست میرود/شقایق بیبهدست شهر دست

( در این 80)باغ دوردست، "از چشم آسمان شعر است/ و ... چکدكه میشعر است/ این

یکدست آنها بر زیبایی تصاویر  رد؛ بلکه پراكندگیندا اشعار  تراكم و ازدحام تصاویر وجود

 فزاید. می

 های هنریهماهنگی شیوه -6-5
یافتیم. تصاویر های هنری دستدر بررسی تصاویر، به وجود هماهنگی نسبی در شگرد

ای كه اند كه عبارتند از؛ تصاویر محض و اولیهشدهموجود در این اشعار به دو شیوه ایجاد

ای از واقعیتهاست و مبتنی بر مجاز نیستند. دستة دوم تصاویری دانهفقط توصیف هنرمن

های ادبی را های مجازی هستند و تشبیه، استعاره و سایر آرایههستند كه مبتنی بر اسناد

 "سنگرسنگرسازان بی"میکنیم. غزل  آورند. این موضوع را با بررسی دو غزل روشنمیپدید

در ابیات این غزل تصاویری از  ضوع شهدای جهاد است.( در مو140تر از آنم، )شکستنی

مورد،  7تصویر،  18میکنند. از كل  نماییجنس تصویر محض و تصاویر تخیلی هر دو خود

تصاویر خیالی هستند كه پایه و اساس آنها بر تشبیه استوار است و گاه فراتر رفته و 

چون سیاوش/ نگاه زمین/ مجال مردی "آفرینند. این تصاویر عبارتند از: ای میاستعاره

در این  "های خشم/ خاكریز عشق/ بارقة امیدها شد/ خمپارهمحال/ مردی تفسیر نامعادله

ابهام، اركان تصویر اغلب از دنیای محسوسات هستند و اگر ركنی ذهنی تصاویر شفاف و بی

مردی  "ند از:تصویر این غزل عبارت 11خود نمایی میکند، از ذهنیاتی قابل فهم است. سایر 

سفید شد/ مردی مجال آفرید/ مردی خاكریز زد/ طرح صفحة یک سررسید شد/ مردی رو

مردی ناپدید شد/ نقاشی قشنگی از او در اتاق بود/ نقاشی را نگاه كرد/ مردی با چفیه و 

در تمام  "عینک/ شبی سیاه/ مردی از روی لودر به همه لبخند میزد/ رد جاده سفید شد

ها در ذهن هایی از دنیای واقعیت و محسوس با كمک واژهحض صحنهاین تصاویر م

میگیرد و  میبندد. در هر دو گونه تصویر، انگیزش با عنصر عاطفه صورتمخاطب نقش

نمیشود. با وجود اینکه در این شعر تصاویر محض و  خیالبافیهای رنگارنگ ادبی مشاهده

نمیشود و وجه غالب تصاویر  هنری دیدههای دارد، آشفتگی در شیوه مجازی هر دو وجود
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است. همچنین در غزل آواز قناری از موسوی گرمارودی تر نمودهمجازی، آنها را برجسته

بر تصاویر مجازی مبتنی است و  ( نیز شیوة تصویرگری و وجه غالب آن31)خواب ارغوانی، 

سرو و صنوبر داشتیم/  "ز: های مجازی است كه عبارتند اآراید، اسنادچه این تابلو را میآن

باالی دلبر داشتیم/ عشق آتشناک/ شوری آتشگون/ هجران در سینة ما خانه داشت/ دیده 

در داشتیم/ كشتی ما/ نوح را رهبر داشتیم/ لعل آتشگون/ سوختن را سمندروار بر

را میشود، وجه غالب شگرد هنری  همانطور كه دیده "هامان میشکفت / ...داشتیم/ آرزوباور

است. این است كه باعث ایجاد وحدت و یکپارچگی در شعر شدهنموده تصاویر مجازی ایجاد

 شیوه ویژگی یکپارچگی، شیوة هنری را در سایر غزلهای این حوزه نیز میتوان یافت. 

  گیرینتیجه -6

( اولین و مهمترین نتیجة پژوهش تجربة بررسی مناسبات درونی و ساختاری یک اثر 1

اساس نظریة ساختاری است كه عالوه بر زیباییهای بالغت سنتی وجوه دیگری بومی بر 

ای برای بررسی و پژوهشهای دیگر به این شیوه از علل زیبایی را آشکار میکند و تجربه

 است. 

( دو گونة كلی از تصویر را در این اشعار میتوان یافت كه یکی شیوة تصویر وصفی و 2

ی و مبتنی بر شباهت كه میتوان یک حکم كلی را بر محض است و دیگری تصاویر مجاز

اساس بررسیهای آماری بیان كرد كه وجه غالب تصویر در این اشعار بر تصاویر مجازی 

 است.

( در راستای اهداف ادبیات پایداری، تصاویر مجازی بیشتر كاركرد ترغیبی و انگیزش 3

ترسیم چهرة مظلوم  حس شوق مبارزه را دارند و تصاویر محض و وصفی در راستای

یافت كه حاصل تعامل عناصر عاطفه، گذارترند. در هر شعر یک تصویر كانونی میتوانتأثیر

-تصاویر هستند و میتوان روند ایجاد تصویر كانونی را این جنین ترسیمنگرش و خرده

 تصویر كانونی.                              ˂ عاطفه ˂ تصویرخرده ˂نمود: نگرش 

ای است كه تصاویر نیز نو و از نوع تصاویر اولیهگرش نو شاعران این حوزه باعث شده( ن4

دارد از ای وجودباشند كه حاصل تجربه و احساس خود شاعر است و اگر تصویر كلیشه

نوع نمادهای عام و پذیرفته است كه اغلب در اشعار سید حسن حسینی و حمید 

 است. سبزواری به كار رفته
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دارد كه شیوة  ای و جورچینارگی تصویر در این اشعار دو ساخت كلی خوشه( اندامو5

را در ای جورچین تصاویر را اغلب در شعر سبزواری، بیابانکی و حسینی و ساخت خوشه

 یابیم.سخن گرمارودی و نجاتی م

ها نظم عمومی وجود دارد كه حاصل ارتباط بین (  در هر دو نوع تصاویر و انداموارگی آن6

ند و از عوامل انسجام تصویری ها( است كه در معنا و لفظ  مرتبطهای تصویر )واژهازهس

 نیز میباشد. 

های هنری در هر غزل نیز از ویژگیهایی است كه با دقت و بررسی در ( وحدت در شگرد7

فرم و ساخت اشعار مشاهده میشود. در هر شعری از حیث نوع تصاویر اعم از تصویر 

 ای مشاهده میشود كه سخن و شعر را از آشفتگی میرهاند. باحدت رویهمحض و خیالی و

مند هستند؛ اما وجود وجه غالب در وجود این كه در اغلب اشعار از هر دو نوع تصویر بهره

 است. یکی از آنها شیوه و شگرد آن را یکسان نموده

و از جمله ( آخرین نتیجة بحث،  این نکته است كه با دقت در ساخت و بافت سخن 8

تصویر میتوان به درک جزییاتی از زیبایی دست یافت كه ممکن است در بررسیهای 

بماند و بررسیهای نوین و از آن جمله ساختاری  محتوایی و سنتی همچنان پوشیده

 .راههایی نو را فرا راه این گونه پژوهشها میگشاید
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Imagary Parameters in Sacret Defense Poetry 

Ameneh Rostami1 , Mohsen Zolfaghari2 

 

Abstract 

Formalist critique of the image in the sacred defense ghazal 

Structural and formalist approaches to critique, based on the 

authenticity of literary criticism, are a novel and popular critique. 

Which have been influenced by linguistic theories of the twentieth 

century, especially Saussure's theories in the field of linguistics. 

These approaches have a special emphasis on "the totality of 

literary work" and they embody authenticity for it. In literature, the 

most important feature that values the text is the image that is 

important in the eyes of the new and traditional theorists. Various 

definitions have been made around it, and researchers have long 

been interested in exploring different styles in their literary studies. 

Ghazal is also a good platform for the images of the minds of poets 

in different times and in recent years has also been a good 

opportunity for poetry dedicated to revolution and sacred defense. 

This poetic template is based on new and emerging content, 

creating new images in this area. In this study, drawing on the 

language and the image, we rely on the sonnets of the sacred 

defense, in a structured way, and re-examine the literary beauty 

For this purpose, a number of sonnets of prominent poets such as 

Hamid Sabzevari, Parvaneh Nejati, Seyyed Hassan Hosseini, 

Saeed Biabanakki and Mousavi Garmaroudi on the subject of 

sacred defense are studying the beauty of the result of accuracy in 

the form and effect of the work. , We found. 

Keywords: Structure, image, sonnets, sacred defense, image 
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