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 چکیده:
سیمین بهبهانی، از منظر بالغت « دشت ارهن»: در این مقاله تصاویر شعری دفتر زمینه و هدف

ی پردازهای درونی و برونی و نیز نگاه شاعر در عرصج خیالتصویر و كیفیت تصاویر از منظر الیه

و تصویرسازی بررسی شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است كه تصاویر شعری سیمین 

های سطحی و میانی از نظرداه خیال و سطوح ادراكی و دذر از الیه رهندشت ابهبهانی در دفتر 

 های درونی و عمیق چگونه است. تخیّل آنها به الیه

ای نظری است كه به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام شده : پژوهش حاضر مطالعهروش مطالعه 

 بهبهانی است.  از مجموعه اشعار سیمین دشت ارهناست. محدوده و جامعج موردمطالعه دفتر 

: سیمین بهبهانی از جمله شاعران معاصری است كه در شکل و قالب به شعر سنتی هایافته 

وفادار مانده است؛ اما در بسیاری موارد دیگر از شاعران نوپرداز محسوب میشود. تصویرپردازی 

هم در شیوۀ است. او هم در بکاردیری عناصر سازندۀ تصویر و  یکی از شگردهای او در این باره

 ارائج تصاویر شعری شیوه و سبک خاصی دارد.

های مختلف تصویر در دو حوزۀ تصویر سطح و تصویر اعماق و : پس از بررسی الیهگیرینتیجه

هایی برای هركدام، این نتیجه حاصل شد كه تصاویر معرفی تصاویر اثباتی و اتفاقی با ذكر نمونه

اعماق و اتفاقی است. ویژدیهای تصویر رمانتیسم نیز در شعری این دفتر، بیشتر از نوع تصاویر 

 این اشعار بسامد قابل توجهی دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article endeavours to study the poetic 
imagry employed in Simin Behbahani's Dasht-e-Arzhan to shed light upon its 
multilayered visual rhetoric, its sumptuous imagery on external and internal 
facets as well as the poet's imaginative and pictorial perspective. This 
descriptive- analytical reading is an attempt to delve into Behbahani's poetic 
images, deployed in Dasht-e-Arzhan, for their imaginative richness, the diverse 
perceptual levels they render, and the transition between these levels, from 
the superficial and intermediate towards the inner and profound layers of 
perception. The work comprises of an examination of the imagery on both 
surface and deep perceptual levels and identification of instances of positive 
and random images. 
METHODOLOGY:  The present study is a theoretical study that has been done 
by library research method. The study area and community is the Dasht Arjan 
in the collection of poems by Simin Behbahani. 
FINDINGS: Simin Behbahani is one of the contemporary poets who has 
remained faithful to traditional poetry in form and form, but in many other 
cases is considered a new poet. Imaging is one of his tricks in this regard. He 
has his own style and style both in using the elements that make up the image 
and in the way he presents poetic images. 
CONCLUSION:  The study yields fascinating results since the images employed 
in the masterpiece are of deep and random nature. Moreover, they are 
significantly imbued with romantic characteristics. 
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 مقدمه

دیری شاعران از تخیل و تصویرسازی در شعر به عوامل مختلفی تصویرسازی و تخیل از عناصر اصلی شعر است. بهره

از جمله سبک شخصی، دیدداه فکری، دریافت و برخورد شاعر با محیط پیرامون وی ارتباط دارد. بررسیهای بسیاری 

ر یاز دیدداه بالغت سنتی در زمینج تصویرسازی و تصویرپردازی در شعر انجام درفته، اما تصویرپردازی و بالغت تصو

 از دیدداه نقد ادبی نو و مکاتب ادبی و هنری نیازمند پژوهشهای دقیقتر و بیشتر است. 

سینا در اند. ابندانسته« كالمی موزون، مقفی و مخیل»تخیل از عناصر اصلی شعر است. كتب بالغت سنتی شعر را 

و متساوی ساخته شده است. خواجه انگیزی میداند كه از اقوالی موزون به پیروی از ارسطو، شعر را سخن خیال شفا

(. 35: 4344نصیرالدین توسی به عنصر خیال و عامل تخیل در تحقق شعر اهمیت بسیار داده است )ن.ک: شفیعی،

تصویر مجازی ارتباط مستقیم با تخیل دارد. منشأ آفرینش این نوع تصویر در شعر، صور خیال و فضاسازیهای 

باید از عناصر اصلی شعر بشمار آورد. تصویرسازیهایی كه در شعر اتفاق میفتد  شاعرانه است؛ بنابراین تصویر را نیز

رار ای دربرابر دید خواننده قداه در هیچ تابلو نقاشی قابل ترسیم نیست. تصرف ذهنی شاعر در طبیعت، جهان تازه

د، عنصر معنوی شعر میدهد. این جهان تازه، كه حاصل بیداری شاعر است و تنها در اندیشه و تخیل وی وجود دار

یا تخیل نام دارد. تصویر ارتباط مستقیم با معرفت شاعر دارد. بواسطج تصویر، معنا و مفهوم موردنظر دوینده به 

مخاطب انتقال مییابد؛ در واقع تصویرپردازی در شعر، ابزاری مؤثر در انتقال تخیل است و شاعران با كاربرد آن، 

 خورددی عاطفی ودهندۀ درهازرا پاوند، تصویر را نشان»وس بیان میدارند. افکار و عواطف خویش را بصورتی محس

 (.  659: 4373)ولک، « ای از زمان میداندعقالنی در برهه

عر صور خیال در شكدكنی در كتاب اند؛ شفیعیدر ادبیات فارسی تصویر را معادل ایماه اروپاییان درنظر درفته 
تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و »نین تعریف كرده است: برای نخستین بار تصویر را چ فارسی

 «كوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، چیزی است كه آن را خیال یا تصویر مینامیم

(. فتوحی رودمعجنی كاربرد زبان مجازی و استفاده از صناعات بالغی از قبیل تشبیه، 6: 4344)شفیعی كدكنی، 

(. میرصادقی 15: 4394آمیزی، و اسطوره را تصویر میداند )ن.ک: فتوحی رودمعجنی، اره، مجاز، تمثیل، حساستع

یتی نامیده كه بوسیلج كلمه و جمله ساخته میشود تا تجربج ؤرایماه یا تصویرخیال را اثری ذهنی یا شباهت قابل

بر كوب عالوه(. زرین71: 4374)میرصادقی، حسّی شاعر یا نویسنده را به ذهن خواننده یا شنونده منتقل كند 

دی شاعر به كلمات و اشیاء رنگی از زند»آفرینش هنری، بار عاطفی را نیز از ویژدیهای تصویر و تصویرسازی میداند: 

: 4347كوب، )زرّین« آفریندای را میمیبخشد و باری عاطفی بر دوش آنها مینهد و به یاری این تصاویر، دنیای تازه

ادر این تعریف تصویر را كه تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و كوشش ذهنی او بیرای برقراری  (.445

نسبت میان انسان و طبیعت است و عاطفه یا احساس را زمینج درونی و معنوی شعر و عنصر بنیادین آن بدانیم و 

)شفیعی  «رد، نمیتواند وارد قلمرو شعر شودهیچ مفهومی تا صبغج عاطفی به خود نگی»به این اصل معتقد باشیم كه 

(، خیال و عاطفج شعری دو عامل مهم تصویرساز در عرصج كالم مخیّل یا شعر هستند. شاعر 47: 4344كدكنی، 

برای ذهنی كردن جهان بیرون و ملموس نمودن ذهنیات خود از عناصر تصویرساز بهره میگیرد؛ بنابراین میتوان با 

 در شعر شاعران، به ویژدیهای درونی، فردی و ذهنی آنان نفوذ كرد. بررسی عناصر تصویرساز

شاعران كالسیک، تخیل را فرآیند ذهنی درجهت »آید. در شعر معاصر، تصویر و خیال پایج اصلی شعر بشمار می 

ها میدانستند. رمانتیکها تخیل را راهگشای انتزاعهای بزرگ مانند خدا، یافتن تناسبها و همانندیها میان پدیده

ای بازتاب ماوراء هستی و عالم جان است. زیبایی و حقیقت میدانند. در نظر سمبولیستها تخیل، راهی بر
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: 4394)فتوحی رودمعجنی، « آورندسوررئالیستها تخیل را رقیب عقل و فرماندۀ عصیان علیه واقعیت بشمار می

های سنتی بسیار فاصله درفته است؛ (. شعر فارسی پس از مشروطه در تصویرسازی و عناصر خیال از هنجار66

های ه فرم درونی و تحول در نظام تصویری در كنار تغییر فرم و ساختار شعر، از شاخهنگری، توجه بتغییر در جهان

(. شاعر با تصاویر ذهنی و خیالی، شعر خود را 44: 4397تحول در شعر پس از مشروطه است )شفیعی كدكنی، 

از در مل تصویرسهنری میکند؛ اما دیرایی و موفقیت شاعر در ایجاد تصویری خالق و پركشش به نوع تصویر و عوا

 شعر بستگی دارد. توانایی شاعر در كاربرد عناصر تصویرساز و اقناعی در خلق تصویر ادبی و هنرمندانه مؤثر است.

سیمین بهبهانی ادرچه در شکل و قالب به شعر سنتی وفادار مانده است، در بسیاری موارد دیگر از شاعران نوپرداز 

است. او هم در بکاردیری عناصر سازندۀ تصویر و  د سیمین در تصویرپردازیآید. یکی از این موارد، شگربشمار می

هم در شیوۀ ارائه تصاویر شعری شیوه و سبک خای خود را دارد. بررسی تصاویر شعری سیمین، ما را به شناخت 

یی اسبک شخصی وی نزدیک میکند. در این مقاله، تصاویر شعری دفتر دشت ارهن از منظر برونگرایی و درونگر

 )تصاویر سطح و اعماق( و از منظر كاركرد )تصاویر اثباتی و اتفاقی( ارزیابی میشود. 

 

 سابقۀ پژوهش

های تصویری در شعر فارسی سنتی و معاصر پژوهشهای بسیاری در قالب در موضوع تصویرپردازی و بررسی زمینه

ه، ای كه در این مقاله انجام شدن به شیوهكتاب یا مقاله انجام شده است؛ اما در زمینج بررسی تصاویر شعری سیمی

 پژوهش یا تألیفی مستقل انجام نشده است. پژوهشهای مرتبط با موضوع این مقاله به شرح زیر است:

(. این مقاله به بررسی روند تصویرسازیهای ادبی در 4341« )سطوح بالغی خیال در تصاویر شعر معاصر»مقالج 

 است. طوح مختلف خیال در این تصاویر پرداخته قلمرو تخیّالت شاعرانه و معرفی س

 از جمله پژوهشهایی كه درمورد صورخیال در شعر سیمین انجام شده است میتوان به این موارد اشاره كرد:

های توصیف در غزل نو )با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی( تصویر و شیوه

رسی تصاویر در غزل سیمین بهبهانی، منزوی و محمدعلی بهمنی، بعنوان سه زاویج مثلث (.  این مقاله با بر4399)

غزل نو، معتقد است آنها با بهره درفتن از تصاویر بکر و تازه و با دوری كردن از تصاویر مألوف و مأنوس غزل دذشته، 

 اند. زه بخشیدهاند و به غزل، حیاتی نو و جانی تامحیطی جدید را در غزل امروز بوجود آورده

(. نویسنده آنگونه كه خود بیان كرده، درصدد شناخت 4344« )نگاهی به تمثیل و نماد در شعر سیمین بهبهانی»

نمودهای تمثیل و نماد در شعر سیمین است و اینکه تمثیل و نماد در شعر سیمین بهبهانی تا چه اندازه و به چه 

ای شعری این شاعر، چنین نتیجه میگیرد كه شاعر در تمثیلهای حالتی تأثیر دذاشته است. پس از بررسی دفتره

 ارزشمند خود از اعضای بدن، عناصر طبیعی و وضعیت زنددی و روحی بخوبی بهره برده است. 

 

 بحث و بررسی

بالغت سنتی برای هر واهه، دو معنی حقیقی و مجازی قائل است. معنی حقیقی داللت اولیه و ماهیت تصویر: 

و معنی مجازی كاربرد هنری واهه است. زبان حقیقی، قادر به بیان تخیل و ذهنیات نیست؛ بهمین  واقعی كلمه،

سبب شاعران و نویسنددان واهه را در معنی مجازی بکار میبرند تا بتوانند تخیل و ذهنیات خود را به خواننده 

ویر صاویر را به تصویر زبانی و تصمنتقل كنند. فتوحی رودمعجنی بر پایج كاربرد معنی حقیقی یا مجازی زبان، ت

مجازی تقسیم كرده است. تصاویری را كه مستقیماً با ادراک حسی سروكار دارد و ذهن هیچ دخل و تصرفی در 
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و تصویری را كه نتیجج كشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است و فقط در « تصویر زبانی»آن نکرده، 

(. در این مقاله منظور از 19-55: 4394مجازی نامیده است )فتوحی رودمعجنی، خیال ما اتفاق میفتد، تصویر 

 مجازی است.« تصویر»تصویر همان 

وع كنندۀ موضتصاویر شعری در سبک خراسانی و اشعاری كه به شیوۀ آن سروده شده، توصیف كاركرد تصویر:

د، دویی میکنند. هرچه توصیفات دقیقتر باشبعدی، مانند دوربینی صحنه را بازموردنظر شاعر است. این تصاویر تک

اویر آید، تصتصاویر كیفیت باالتری دارند و در ذهن مخاطب بهتر تداعی میشوند. هرچه شعر فارسی رو به جلو می

 بعدی و عینی بسوی تصاویر چندبعدی و انتزاعی پیش میرود.از حالت تک

بندی شده است. برخی شاعران، فرایند تخیل تقسیم ، تصویرهای شاعرانه بر اساس كاركردبالغت تصویردر كتاب 

و تصویرسازی را برای تشریح و اثبات مفاهیم و دانشهای دیگر بکار میبرند و برخی نیز هدفشان از تصویرسازی، 

خلق زیبایی و ارائج تابلوی هنرمندانه از طبیعت پیرامون است. بر این اساس تصویر به دو نوع اثباتی و اتفاقی 

 (.59ی میشود )همان: بنددسته

ج یک ادراک حسی و اندیش»مقصود از تصاویر اثباتی، تصاویری است كه به قصد القا و اثبات  تصویر اثباتی:

خلق میشوند. داهی شاعیر بقصد اثبیات عقییده و نگیرش خود، تصیوییرآفرینی میکند. این تصاویر باید « عقالنی

(. ویژدی بارز اینگونه 45و اندیشج شاعر را بخوبی درک كند )همان:  تجسّم باشند تا خواننده بتواند مقصودقابل

تصاویر، صراحت، وضوح و همخوانی با معیارهای عقالنیی مخاطب است. در تصویر اثباتی، دنیای درون هنرمند از 

 تعالم خارج جداست؛ بنابراین تصویر ظرف احساس هنرمند نیست، بلکه تالشی است كه شاعر برای بیان و اثبا

 عقیدۀ خویش ازطریق معادلسازی و برقراری ارتباط میان اندیشج ذهنی و عناصر طبیعت بکار میبندد )همانجا(.

منشأ این نوع تصویر تشابه، تقارن و همانندی میان امور حسی است، بهمین سبب در خلق آن از صنعتهای ادبی  

ز دیگر تمثیلی ساده و اسلوب معادله بیشتر اهای حسی به حسی، تشبیه تمثیل و حکایتهای تشبیه، بویژه تشبیه

صنعتها استفاده میشود. چون این شگردهای ادبی از قدرت اثباتی و اقناعی باالیی برخوردار هستند. برخی 

 عبارتند از:دشت ارهن تصویرهای اثباتی در دفتر 

 شعر ظریفم به نرمی مژدان مار است، كولی!          

 (   434: 4395زین سان متاعی كه دارم چندش در آنجا بها هست )بهبهانی،                               

سیمین بهرۀ او از تشبیه است كه به كمک آن مفاهیم دشوار و پیچیده را آسان  های تصویرآفرینییکی از جلوه

ه ی است، تشبیجلوه میدهد. در این بیت، سیمین برای نشان دادن نرمی شعر، آن را به مژدان مار كه حسی و عین

 كرده است. این تصویر برمبنای مقایسج نرمی و لطافت بین شعر و مژدان مار ساخته شده است. 

 پوستش زیر انگشت موج پندار میشد  چشمی همچو بختش به دنبالمیش آیینه

 (414)همان:                                          

تصویر است، با دو تشبیه روبرو هستیم؛ یک بار با تشبیه میش  در مصراع اول كه حاصل نگرش سنتی سیمین به

؛ تصویری كه بر پایج این تشبیه در ذهن ایجاد میشود، با معیارهای عقلی مطابقت «همراه بودن»شبه به بخت با وجه

بت داده نسدارد و خواننده آن را می ذیرد. در تشبیه چشم به آینه هم، انعکاس تصویر و براق بودن آینه را به چشم 

 سختگیری، به كمک تشبیه، تصویرهایی و وسواس است كه برای خواننده واضح و قابل تجسم است. سیمین با

 آفریده است. در غزلش بدیع
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 مردمکش شیشج سرد، در نگهش پرسش و درد     

 چهرۀ او مفرغ و رشییک، دیدۀ او سییرمه و اشییک

 

 تو تا چه كند كار با دل، با كه شود یار بی 

 تو اش تار بینیل و اندوه، آینهخال لبش 

 (415)همان:                                           

در یک معادلسازی كامالً حسی، مردمک به شیشه، چهره به مفرغ تشبیه شده است. تصویری كه از این دو تشبیه 

 همخوانی دارد. در ذهن مخاطب ایجاد میشود، یکسان و ثابت است و با معیارهای عقالنی خواننده 

 مورد تصویرآفرینی وجود دارد كه هفت مورد آن تشبیه و دو مورد استعارۀ مصرحه است.  4، 1وارۀ در كولی 

 شیییرع بردشیییاده طومار، حکم این دناه خوانده

 
 عقل بركشیده ساطور، دست و سیب را بریده  

 (419)همان:                                           

برای چیدن میوه از باغ دیگری، شرع را به طومار كه حکم میدهد و « حکم شرع و عقل»نشان دادن  شاعر بقصد

 عقل را به ساطور كه اجرا میکند، تشبیه كرده است.

 كولی! تن اسیییتوارت چون مییادیییان كهر بود         

 
 چون پوستواری پر از كاه افتاد بر بسترت ریخت  

 (414)همان:                                          

 تشبیه تن كولی به مادیان و پوستواری پر از كاه، در هر دو تشبیه، دو سوی تشبیه حسی و عینی هستند.

بود          یون  یغ شیییی ت یش را بییه   فشییییرده نییا

 
 دو تسمه از ردهاش كنار دردن بود   

 (456)همان:                                           

سیمین برای نشان دادن فریاد و نالج بسیار آن را به شمشیری تشبیه كرده كه بر دلوی انسان قرار درفته و برای 

 نشان دادن خشم، رگ دردن را به تسمه )سیاه و پهن( تشبیه كرده است. 

یر و دی       ت  سیییروی و بییایسیییتییت طییاقییت 

 
 اللج خردادم صبر نبایستتم 

 (497)همان:                                          

این بیت، یک معادلسازی كامالً حسّی است برای نشان دادن توان مقاومت محبوب، كه شاعر او را به سروی تشبیه 

ای كه فقط یک ماه از سال را كرده كه سرمای زمستان و درمای تابستان را تحمل میکند و درمقابل خود را به الله

 تحمل میکند.

 خود چیست، جز بیحاصلی، این رویش و برگ      

 (444با این تگرگ این بیم مرگ این عمر كوتاه؟ )همان:                                                                         

زنددی، آن دو را به درختی كه فقط برگ دارد )میوه ندارد( و برای « بیحاصل بودن»در این بیت، برای بیان باورِ 

میوه و كوتاه بودن زمان بارش تگرگ برای آن را به تگرگ تشبیه كرده است. درخت بی« كوتاهی عمر»ن نشان داد

 ای قابل تصور و پذیرفتنی و عینی است.هر خواننده

 چون غزاالن خییانگی بنییدیِ خواجییه نیسیییتی

 
 جان آهوی دشیییت را الفتی با حصیییار نیسیییت 

 (453)همان:                                           

از تمثیلی كه براساس تشبیه است بهره درفته و بین دو مصراع « غربت كولی در شهر»سیمین برای نشان دادن 

 ای ایجاد كرده است. او كولی را همچون آهویی تصور میکند كه آزادانه در دشت میچمد و رام نمیشود. معادله

 سییتهای دل وشییم كه پیه درگ اندودهبه جامه

 
 ستخوابگاه خموشم كه بال جغد سوزاندهبه  

 (755)همان:                                           
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سوزاندن بال »و « جامه به پیه درگ اندودن»در این بیت، برای نشان دادن طلسم و جادو شدن باورهای عامیانج 

 را بکار درفته است.« جغد

ئت نیلوفر، فرانشیییسیییتن بودا را     به هی  ببین 

 
سر ما را      نگ  شته آب ز   شته دامن پاكش تر، دذ

 (747)همان:                                           

 نشستن بودا به دل نیلوفر آبی، تصویری قابل تجسم، پذیرفتنی و عقالنی تشبیه شده است.

شود و فرزند اری میدر سوی دیگر، نوعی تصویر است كه بطور اتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر جتصویر اتفاقی: 

ناخودآداه شاعر است. در تصویر اتفاقی، شاعر بدون كشف و اثبات رابطه میان اجزای تصویر، شروع به تصویرسازی 

)فتوحی  «ای هستندای قرار میگیرد و نه در پی اثبات ایدهتصویرهای اتفاقی نه در خدمت اندیشه»میکند؛ بنابراین 

ه های مختلف را نشان بدهد، بلکر شاعر قصد ندارد ارتباط یا تشابه بین پدیده(. در این نوع تصوی4391رودمعجنی، 

بالنده »هدف او همنوا و همحس شدن با طبیعت است. بهمین منظور از مرز عادتها و هنجارها میگذرد تا تصویری 

: 4394ی رودمعجنی، )فتوح« كند كه بیانگر تجارب روحی اوست و مکاشفه و الهام بر آن غلبه داردوار خلق و شعله

نگیز، اانگیز بودن آن است. تصویری كه ارائه میشود برای خواننده هیجان(. ویژدی دیگر این نوع تصویر، هیجان44

ای روانی، زاده میشود كه شاعر در آن، خود را جزئی تازه و خارج از محدودۀ تعقل است. این تصویر از بطن لحظه

این بخش از وجیود آدمی، مفهومی (. »44یشه با او همراه شده است )همان: از طبیعت دانسته و در احساس و اند

آور و سیرشار از (؛ دویا شاعر به عالم خواب و رؤیا، دنیایی حیرت657: 4353)شاییگان، « بیغایت شخصیی دارد

« اندنا شدهب ورزی هرفاین تصاویر بر نوعی ناهمگونی، تضاد، تناقض و خیال»شگفتی قدم دذاشته است؛ بنابرایین 

 های زیر یاد كرد:های اتّفاقی در شعر سیمین میتوان از نمونهتصویر (. از جمله4341)دلیری و مهری، 

 كولی منم، آه! آری، اینجا بجز من كسی نیست

 (415: 4395ست پیدا رویم در آیینه تا هست )بهبهانی، تصویر كولی                               

آفرین بودن آنهاست. در ناخودآداه سیمین كولی و شاعر یکی میشوند تصیوییرهای اتّفاقی، حیرت یکی از مشخّصات

 و این سبب حیرت خواننده است؛ زیرا در فضایی خارج از عقالنیت تصویرپردازی كرده است.

 بییا قییدمهییای كولی دشییییت بیییدار میشیییید 

باز میکرد، كهکشیییان میدرخشیییید        لب ز هم 

 

 سرشار میشدبا زالل نگاهش بركه  

 موی بر چهره میریخت، آسمان تار میشد

 (414)همان:                                          

بیدار شدن دشت، سرشار شدن بركه و خندۀ كهکشان با حركت كولی، رونوشتی از عالم خیال و رؤیای شاعرانه 

مطلق و  وشش ناخیودآداه است و با آزادیاست و در عالم بیرون از تخیل شاعر وجود ندارد. تصویری كه حاصل ج

های حسی و ضمیر ناخودآداه شاعر در لحظه است. این تصویر زنده و پویا و نتیجج الیه بدون قیدوبند بیان شده

 است.

 مورد آن تصویر اتفاقی است. 4مورد تصویر خیال،  43دفتر دشت ارهن از  6وارۀ در غزل كولی   

 كنان در سرت ریخت   كولی دواری ز درداب، دردش              

 ( 414وز آذرخشی، تب و تاب در هر رگ از پیکرت ریخت   )همان:                                                      

جان  اند و طبیعت دردر نظر خواننده، شاعر میان كولی و طبیعت تفاوتی قائل نشده است؛ دویا این دو یکی شده

 آور است.ولی حلول كرده است. تصویری كه تنها در عالم رؤیا ممکن است. این فضا كامالً حیرتك
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باری      عام خون تل   سیییارا! دریسیییتی آتش بر ق

 
شعله         شد، از  شان دوزخ   های نفرینتصهیون ن

 (769)همان:                                                          

 آتش دریستن و شعله داشتن نفرین و نیز درفتار عذاب شدن دراثر نفرین، تنها در عالم خیال شاعر اتفاق میفتد. 

به اشیییکی      ندارد   پاس سییییاز تو را نیز كس 

 
 بس كه باران، ترانه خوانده در ناودانها  

 (766)همان:                                           

با شگرد استعارۀ مکنیه ساخته شده، تصویری اتفاقی است. این تصویر برپایج محاكات و ترانه خواندن باران، كه 

است. لذت حاصل از این تصویر از چگونگی رونویسی از طبیعت ساخته نشده، بلکه در طبیعت روح دمیده شده 

 بیان آن نشئت میگیرد.

 

 تصویر از منظر برونگرایی و درونگرایی

منشأ آفرینش تصویر در شعر، تخیل شاعر است. تصاویر شعری به نوع نگاه شاعر وابسته است. نگاه دروهی از 

(. تصویر حاصل از این نگاه، عینی 43-4: 4394)فتوحی رودمعجنی، « به پوستج اشیا و برونج جهان است»شاعران 

)همانجا( و این نگاه، منشأ آفرینش « دارندبه شعور درونی و جوهر اشیا توجه »است. اما دروهی دیگر  و ملموس

های ذهنی و احساسی است، عینی و قابل دیدن نیست. تصاویر ذهنی و انتزاعی است. تصاویری كه حاصل تجربه

اند یم كردهتقس« تصویر اعماق»و « تصویر سطح»بر پایج نوع تخیل بکاررفته در تصاویر شعری، آنها را به دو دستج 

 (. 41)همان: 

و هستیم. روبر« تخیّل اولیّه»تیرین تصاوییر شعیری هستند؛ در این تصاویر با : تصاویر سطح، سادهر سطحتصوی

(. این تصاویر 71-73: 4377)هاوكس، « این تخیل جهان معمول را مشاهده و دریافت و در درون آن عمل میکند»

اقد ف»است، ساخته میشوند و كرده ها كشف برمبنای شباهتها و نوعی همسانی تصادفی، كه خیال بین پدیده

ها بتصویر (. داهی شاعر مانند نقاش آنچه را میبیند، با كمک واهه71)همان: « هردونه ارتباط طبیعی یا اخالقیند

ابهام، واقعی و عینی، مقبول عقل و قابل درک هستند و در سطح زبان و ارتباط میان میکشد. چنین تصاویری، بی

(. این تصاویر غالباً دوبعدیند و یافتن ارتباط بین دو طرف 41: 4394)فتوحی رودمعجنی،  ها متوقف میشوندواهه

واضح است و نیاز به شرح و تفسیر ندارد. در این تصویرسازی از آرایج تشبیه، بویژه تشبیه حسی، استفاده میشود. 

 شباهت، تقارن و تضاد تصویرسازی ای كشف میکند و بر پایج مقایسه، مقابله،شاعر میان اشیا و امور حسی، رابطه

میکند. تصاویری كه رابطج میان اجزای آن، منطقی و محسوس است. خواننده برای درک چنین تصاویری به تالش 

و تکاپوی ذهنی نیاز ندارد و بآسانی آن را درک میکند. برخی منتقدان این تصاویر را نتیجج وهم میدانند )هاوكس، 

4377 :75.) 

ها مرتبط است، در سطح میماند و عمق ندارد. ها و صفات محسوس پدیدهنجاكه با پوستج پدیدهمعرفت حسی ازآ 

میشوند و تخیل شاعر در آن  های آن همانگونه كه هستند، به ذهن بازتاب دادهدر این شناخت، جهان و پدیده

تینند ا زمانی دواه نبوغ راستنه»تصرف نمیکند؛ بهمین سبب این تصویرها، بار عاطفی كمتری دارند. این تصاویر 

(. 71-73)همان: « اند، جرح و تعدیلشان كندكه شوری غالب یا افکار یا تصاویری كه به مدد آن شور تداعی شده

بیگمان كمال ارزش تخیل در بار عاطفی آن است. تخیلی كه مجرد باشد، هرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار »

 (. 45: 4344عی كدكنی، )شفی« نشود، ابدیت نمییابد

ها را باال میبرد تا به كمک آن احساس و دنیای آداهی خود را به ، بار عاطفی واههشاعر با تخیل و تصویرسازی 
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خواننده منتقل كند. پس محدودۀ تصاویر شعری خود را از سطح اشیا فراتر برده و تصاویری با نگاهی عمیقتر 

و اشیاء رنگی از زنددی میبخشد و باری عاطفی بر دوش آنها مینهد و به  بیه كلمات»آفریند و به این طریق می

(. شاعران برای آنکه شعرشان زیباتر باشد و 445: 4347كوب، )زرین« آفریندای مییاری این تصاویر دنیای تازه

تصویر عبارت »انه مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد، معموالً كمتر از تصاویر سطح استفاده میکنند. در دنیای شاعر

 (. 443: 4374)براهنی، « از نحوۀ خایّ ظهور یک شیء در شعیور انسانی است

های مختلف یک واری میان تصاویر سطح و عمق وجود ندارد و چه بسا تصویری در دزارههر چند مرز ریاضی» 

به شعر سیمین، نسبت(، بسامد تصاویر سطح در 4347)دلبری و مهری، « شعر میان سطح و عمق در سیالن باشد

 هایی از تصاویر حسی در دفتر دشت ارهن: تصاویر اعماق كمتر است. نمونه

 كنان در سرت ریخت      كولی! دواری ز درداب دردش         

 ( 414: 4395وز آذرخشی تب و تاب، بیهوده بر پیکرت ریخت  )بهبهانی،                       

 ش مقایسه شده كه تصویری دوبعدی و بدون بار عاطفی است.سردیجه و تب با درداب و آذرخ

 (459به سیم تو نیرزد، قیاس با دلو كن )همان:  /ز پول زر به دردن، ببند طوقی اما     

مقایسج دردن كولی با دردنبند طال، تشبیه حسی به حسی، تصویری كه در ذهن خواننده ایجاد میشود، ساده و    

 دوبعدی است. 

 (445جنبش، نقرۀ دذر ماهی )همان: بركج شبِ بی /چه مرغی بود در سکوت شبانگاهی این صدای  

مصراع، ابهامی برای خواننده ایجاد نمیکند. در یک مقایسه، شب به بركه تشبیه شده  شبکج تصویری شاعر در این 

 رک است.واننده قابل داست. تصویری كه از تشبیه شب به بركه خلق شده، در سطح اتفاق افتاده و بساددی برای خ

 (441شفق، شعاع زر فکنده روی شانه  )همان:  /سحر، غبار سیم سوده زیر بالم           

در ابیات زیر هم، نگرش سیمین به نگرش شاعران كالسیک نزدیک است. وی برای ساخت این تصویرها شگرد  

 د.همانگونه كه هست، در ذهن منعکس میشون بالغی تشبیه، بویژه تشبیه حسی، را بکار درفته است. جهان و اشیاء،
صومت        شم مع ستگو بودی، آن دم كه چ  سارا! چه را
 سارا! چه شرمرو بودی وقتی كسی نظر میباخت   

 سارا! چه در امان بودی آن دم كه مرد همراهت 

تارۀ داوود       بت  نقش سییی ته در قل  سیییارا! نهف

 

 آیینج سحر میشد وقت قسم به آیینت 

 دلبرگ یاس و نسرینتی از نرمی، یهابا دونه

 خار مالمتش میشد زنهار دست دلچینت

 زرین بر دردن بلورینته ای پیدا ستار

 (767)همان:                                          

ابیات هم باعث ابهام و سردردمی خواننده نمیشود. این تصاویر، روایتی است سطحی  شبکج تصویری شاعر در این

 است.ش دوران كودكی شاعر كه ویژدیهای ظاهری وی را توصیف كرده از سارای حریرفرو

خط تصویر در اشعار سیمین عمودی است؛ بهمین سبب در بررسی تصاویر شعری وی از دیدداه برونگرایی و 

درونگرایی، الزم است كل شعر بعنوان یک واحد درنظر درفته شود. داهی شعرش را با تصویر سطحی و توصیف 

ت. اس س س با افزودن بار عاطفی و ایجاد همدلی با اشیا، تخیل را اوج داده و به تصاویر عمق بخشیدهآغاز كرده، 

 با این توصیفات آغاز میشود: 4وارۀ كولی

 ها هست     ست فالی با فال او وعدهكولی درفته

 سی روز 

 سی هفته        
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 سی ماه....                  

 سی لحظه صبرم كجا هست!                             

 از رُستنی بهر رَستن با كولیان بس دوا هست /كولی دیاهی نداری كز درد عشقم رهاند؟ 

 دشا هستبا كولیان )دایه میگفت( تعویذ مشکل /كولی دعایی نداری؟ شاید دشاید طلسمی 

 (434)همان: 

 این توصیفات بهمین صورت ادامه پیدا میکند تا آخرین بیت:

 ست پیدا، رویم در آیینه تا هست   تصویر كولی / منم آه! آری اینجا بجز من كسی نیستكولی 

 (415)همان: 

ادر شعر را بدون بیت آخر درنظر بگیریم، بجز چند مورد توصیف كه شاعر در آن احساس خود را بیان كرده، بقیج 

تمام شعر بار عاطفی میدهد و حال و هوای  ای موزون در دفتگو با دختر كولی است. اما بیت آخر بهشعر تنها قطعه

نی و خود زن ایرا»شعر را تغییر میدهد. دیگر كولی، یک دختر كولی با آن ویژدیهای خاصش نیست، بلکه نمادی از 

آید، او كه مظهر دربدریها و آواردیهای آنگاه كه میخواهم از خود یاد كنم، او )آن كولی( بمیان می» است.« شاعر

)بهبهانی، « منی میرهاندم و چه آسان میتوانم در وجود او بسرایمن است. و چه خوب از من و بیهمیشگی روح م

4377 :465) . 

 نیز تصویرسازی بیشتر با توصیف یا تشبیهات ساده است، اما بیت آخر: 5وارۀ در كولی

مدهوش، میوه    تاده  خاموش   كولی اوف  های نور 

 
    هر یکی بریده دستی، خون از او فروچکیده 

 (419)همان:                                           

به دیگر ابیات دارد و جنبج تخیل آن قویتر است. ادر نقاشی تصویری است كه ابهام و پیچیددی بیشتری نسبت

 بخواهد این بیت را نقاشی كند، تصویری سوررئالیستی خلق خواهد شد.

از سطح ادراک حسی »جهانی متفاوت با این جهان خلق میکنند و  تصویری را كه در آن كلمات،تصویر اعماق: 

اند. نامیده« تصویر اعماق( »44: 4394)فتوحی رودمعجنی، « فراتر میرود و به تجسم عوالم فراحسی می ردازد

تصویر اعماق، نقطیج مقابل تصویر سطح است؛ در این نوع تصویر، شاعر با كمک احساس و تخیّل خیود، اشیاء را 

بیند و بتصویر میکشد. این تصاویر مصداق بیرونی ندارند، چون از سطح ادراكات حسّی فراتر میروند. در این می

های هرف ادراک عمیق یک سوی تصویر محسوس و از اشیاء حسی و مادی است و سوی دیگر با تجربه»تصاویر كه 

میزی، پارادوكس، اسطوره، تلمیحات اساطیری آهایی مثل نماد، تمثیل رمزی، حسآدمی پیوند دارد؛ صناعات و آرایه

(. هرچه بار عاطفی و تخیل در اثر ادبی بویژه شعر قویتر باشد، 47)همان: « و مانند آنها، شگردهای تصویرپردازیند

در این »جاودانتر خواهد بود. شاعر برای رسیدن به این هدف و خلق فضاهای ذهنی و انتزاعی، با تخیل ثانویه، 

 (.71: 4377)هاوكس، « تصرف میکند و شکل خود را بر آن نقش میزندجهان دخل و 

یکی از غزلهایی است كه تمام تصویرهای شعری آن، از نوع تصویر اعماق است. شعر اینگونه آغاز « 6وارۀ كولی» 

 میشود:

 بییا قییدمهییای كولی دشییییت بیییدار میشیییید 

ید        یدرخشییی باز میکرد كهکشیییان م  لب زهم 

 

كه        گاهش بر  سیییرشییییار میشیییید با زالل ن

تار میشییید      مان  خت آسییی  موی بر چهره میری

 (414: 4395)بهبهانی،                                

ها آغاز میشود، س س با شگردی ظریف تصاویر شعر با تصاویری از جنس استعارۀ مکنیه و دمیدن روح در پدیده



 657/ از سیمین بهبهانی« دشت ارهن»سطوح بالغی خیال در تصاویر شعری 

 

 دی پنهان است: نمادین میشوند و شاعر جهانی را بتصویر میکشد كه از نگاه بینندۀ عا

ند      كه میرا  با سیییر انگشییییت دل را در تن تر

 
 هر سیییبد شیییعرواری عشیییق و ایثار میشییید     

 )همانجا(                                                 

 و در نهایت بیت پایانی: 

سبدها    دشت مانده  سب و میش و   ست و كولی ا

 
یدار میشییید       كاش ب هات   مرگ خوابیسیییت هی

 (41)همان:                                           

زبان این شعر نمادین و پرنشانه است. اینجاست كه خواننده برمیگردد و یک بار دیگر شعر را میخواند تا معنای 

آیند عمیقترین الیه از تصاویر اعماق هستند و درک نمادین شعر را درک كند. اصوالً تصاویری كه با نماد پدید می

 آنها لذت مخاطب را بهمراه دارد. آداهی از ذهنیت شاعر به درک و دریافت این تصاویر كمک میکند.

 با تصاویر اعماق و با شگرد استعارۀ مکنیه آغاز میشود:« 3وارۀ كولی»بیتهای آغازین غزل       

 کی فشردهرفت آن سوار كولی با خود تو را نبرده             شب مانده است و با شب تاری      

 را رمیده؟ آتش چرا فسرده؟یییات كو؟              شادی چكولی كنار آتش رقص شبانه      

 تر و درونیتر میشود:و بعد تصویرها پیچیده

 در دیسییوی تو نشییکفت آن بوسییه لحظه لحظه

 
 الماس خرده خرده     -آری-این شب نداشت 

 (413: )همان                                         

شکفتن یا نشکفتن بوسه استعارۀ مکنیه و الماس خرده خرده استعاره از ستاره است. تصویری كه خلق شده بساددی 

ر دیسوی دل بوسه ب»با « نشکفتن بوسه در دیسو»قابل تجسم برای خواننده نیست. مشخص است كه بار عاطفی 

 با وجود اینکه اجزای تصویر یکی هستند، یکسان نیست. « تو

 میییییرفییت و دییرد راهییش از دود آه تیییییره  

 
 خورده نیلوفرانه در باد پیچیده تاب 

 (411)همان:                                          

است؛ درد راهش كه دود آه تیره بوده، نیلوفرانه در باد تاب خورده است. این تر شده در این بیت تصویر پیچیده

ه باشد، بلکه چیزی است كه دوست دارد ببیند. ادر نقاشی بخواهد این تصویر تصویر آن چیزی نیست كه شاعر دید

 شباهت به نقاشیهای سوررئالیستی نیست.شده، بیرا نقاشی كند، تابلوی خلق

، تصاویر شعری پنج بیت اول با تخیل عمیق یا ثانویه و با صنعت استعارۀ مکنیه «بهار شاد شورافکن...»در غزل  

بر شگرد استعاره، عاطفه و همدلی به شعر اضافه شده و بر عمق تصاویر افزوده ز بیت ششم عالوهساخته شده است. ا

 است.

هان شناسی رمانتیک، جرمانتیسم در معنای كلی عبارت است از بیان احساسات شخصی. جمالتصاویر رمانتیک: 

ف و هیجانات فردی، به نیروی تخیل نیاز را زنده و دارای روح بالنده و پویا میبیند. شاعر رمانتیک برای بیان عواط

(. رمانتیکها خود را جزئی از طبیعت 6: 4394دارد تا از سلطج واقعیت جهان رها شود. )ن.ک: فتوحی رودمعجنی، 

و طبیعت را مادر خود میدانند. بهمین سبب با جهان پیرامون خود ارتباط روحی برقرار میکنند. احمد زكی ابوشادی، 

ب، شعر را تعبیری از همدلی و مهربانی حواس با طبیعت، و تأثیرهای متقابل میان حواس و آثار شاعر رمانتیک عر

طبیعت هدف اصلی »(. برای شاعر رمانتیک 461: 4394طبیعی را خاستگاه شعر میداند )ن.ک: فتوحی رودمعجنی، 

د از ال هرچند زیبا باشد و هرچنای است كه شاعر را به تفکر وامیدارد. كالریج میگوید: صور خینیست بلکه انگیزه

طبیعت بردرفته شده باشد، آنگاه نشانگر نبوغ اصیل محسوب میشود كه براثر عاطفج قوی تنظیم شده باشد یا اینکه 
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 (.644: 4379)جعفری جزی، « نوعی زنددی انسانی و ذهنی و فکری مشتق از روح خود شاعر در آن نهفته باشد

ه برای نشان دادن احساس شاعر و انتقال روحیج وی به مخاطب است. تصویرپردازی تصویر، بهترین و دویاترین شیو 

تصویر رمانتیک، ویژدیهایی دارد كه آن را از تصویر كالسیک »در هر سبک و مکتب ادبی، ویژدیهای خاصی دارد. 

واری و ابهام سایه (6( استحالج شاعر در طبیعت و اشیاء؛ 4و سمبولیک متمایز میسازد. این ویژدیها عبارتند از: 

: 4394)فتوحی رودمعجنی، « ( انعکاس فردیت شاعر در تصویر1( پویایی و تحرک تصویر؛ 3ها در تصویر؛ پدیده

 هایی از تصویرهای رمانتیکی در دفتر دشت ارهن:(. نمونه6

 كدام ابر زهرآدین دوباره چتر خود واكرد 

 (744: 4395سکوت خانه سربی شد دلم هوای صحرا كرد ) بهبهانی،                        

 در دیده آفاقم چون آسیا میگشت                  باران خون میریخت از ماه و پروینم                              

 (716)همان: « بر تاكها جز چشم چیزی نمیبینم!»فریاد من میگفت:        « انگور است...»میگفتی:   

به طبیعت زنده و پویا صرفاً از دید یک ناظر عینی نمینگرد بلکه به ادراكی درونگرایانه از »شاعر مکتب رمانتیسم 

(. این ویژدی در تصویرآفرینیهای شعر سیمین وجود دارد. برای نمونه 97: 4379)جعفری جزی، « آن دست مییابد

 و با منطق عقالنی همخوانی ندارد. در ابیات باال تصاویر، بیان احساس شاعر است

 هنوز عشق جان دارد، مگو، مگو كه دیر آمد! /ها به زیر آمد بهار شاد شورافکن، ز قله

 (444: 4395ای روشن ز پولک و حریر آمد   )بهبهانی، میان جامه /دوستان چون من بهار شاد و شورافکن، به بزم

نی تلقی نمیکند، بلکه آن را چون موجودی زنده و دارای شخصیت ای بیروشاعر رمانتیک طبیعت را تنها پدیده 

ود سیمین بهار را موج« بهار شاد شورافکن...»میداند و با آن احساس یگانگی میکند. در این دو بیت و در تمام غزل 

جاد تحرک ای ای دانسته و با او ارتباط و همدلی برقرار كرده است. پیوند طبیعت بیجان و انسان باعث پویایی وزنده

 در شعر او شده است.

ند       كه میرا  با سیییرانگشییییت دل را در تن تر

 
 هر سیییبد شیییعرواری عشیییق و ایثار میشییید     

 (414)همان:                                                          

یکی از ویژدیهایی كه برای تصویر شعر در این مکتب ذكر شده، استحالج شاعر در طبیعت است. شاعران در این 

عاشق طبیعتند و طبیعت را مادر خویش میدانند. همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر »مکتب 

رمانتیک است و اظهار میدارند شعر تعبیری از همدلی و مهربانی حواس با طبیعت است و زبان دلبرددی و جذابیت. 

 «ن شکیبایی و آرامش یافتن با طبیعت استخاستگاه شعر، تأثیر متقابل میان حواس و آثار طبیعی بوده و هدف آ

استحالج شاعر )كولی( در طبیعت )تركه( بزیبایی « دل را در تن تركه راندن»در این بیت  (.459: 4493)الیافی، 

 است.شده  بتصویر كشیده

 رفییت آن سیییوار كولی، بییا خود تو را نبرده        

 دربه كز دوردشییت و شییب و سیییاهی و آن غول

 

 با خود تاریکی فشیییرده  شیییب مانده اسیییت و     

دربییه                حنییای  ن فتییه بییا ا در ین  م ك ین را   ك

 (413)همان:                                          

ها را در سایه یا در شب تار دیده، همه چیز وار است؛ دویی شاعر اشیا و پدیدهتصویر رمانتیک تار و دنگ و سایه

در این دو بیت، تصاویری مبهم « غول دربه» و« اریکی فشردهت(. »4391دور و مبهم مینماید. )فتوحی رودمعجنی، 

 و دنگ هستند.
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 نحیف شیییید كولی ز غصییییه چون سیییوزن 

كرد           بر لی ز خییاک سییییر  كو  بهییار شیییید 

 

بود    چو دانییه   چنییدی بییه خییاک مییدفن   اش 

بود          غرق سییییوزن  جی كییه  دونییج كییا  بییه 

 (456: 4395)بهبهانی،                                 

 كه خلق شده نتیجج استحالج كولی در طبیعت است. كولی بشکل كاجی سر از خاک برآوردهدر این بیت، تصویری 

 است.

گار بی         مه و زن با  هاسییییت،   توكولی آواره تن

 
ناچار بی             به  نده  ما ندوه،  هام و ا  توخسیییته ز اب

 (415)همان:                                           

آور و عدم قطعیت بر تصاویر فضای ابهام« 46وارۀ كولی»ح است. در غزل تصویرسازی این بیت مبهم و غیرواض 

شعری حاكم است. شاعر ترس و نگرانی و اضطراب خویش را در تصویرآفرینیهای شعر نشان داده است. تصویرهایی 

ین مدر تصویرسازیهای این دفتر، سی«. خلیدن دل اوهام»، «این صدای چه مرغی بود»، «جنبشبركج شب بی»مثل 

در بخشهای مختلف »و جزئیات امور و وقایع را درنظر داشته است. چنانکه خود دفته:  دویی پرهیز كردهاز كلی

دویی ها، قرآنیها و... به جزئیات وقایع پیرامونم نظر دارم. من هیچگاه كلیوارهها، قصهوارهكارم از جمله كولی

 (.    49: 4343)طاهری، « نمیکنم

 

 گیرینتیجه

سیمین بهبهانی همچون شاعران دیگر برای بیان مضامین و معانی موردنظر خود، از صورتهای خیالی دونادون  

 بینی او بستگی دارد. ادرچه سیمینبهره برده است. شگرد تصویرسازی هر شاعر به نوع نگرش وی به جامعه و جهان

تصویرآفرینیها و تصویرپردازیهای وی نوآیین و اند اما را بر اساس شکل و قالب شعر، از شاعران كالسیک دانسته

ای را برای نوآوری در تصویرسازی بکار درفته است كه جدید است. او با درک لزوم تجدد و نوآوری، شگردهای تازه

نگر اوست. او از تصویرهای تکراری و كلیشه پرهیز كرده است. بیشتر محصول ذهنیت و نگرش عینیتگرا و جزئی

های ادبی و نگاه تازه به طبیعت است. در بررسی تصاویر انگیز با كاربرد آرایهفضاهای تازه و شگفتتالش وی ایجاد 

با توجه به كاربرد بیشتر تصاویر اعماق، به این نتیجه میرسیم كه نگاه سیمین بیشتر به  دشت ارهنشعری دفتر 

 ثباتی در این دفتر تفاوت چندانی ندارد اما اینهاست. از دیدداه كاربرد تصویر، میزان تصاویر اتفاقی و ادرون پدیده

از « ارهن دشت»نکته قابل توجه است كه تصاویر اثباتی در شعر سیمین، نو و فردی است. در بررسی دفتر شعری 

تصویر اتفاقی است. نیز در  615تصویر اثباتی و  644دیدداه كاركرد تصویر، مشخص شد از تصویرهای شعری، 

مشخص شد ویژدیهایی از رمانتیسم در  اشعار سیمین وجود دارد. مورد دیگری كه در اشعار بررسی تصاویر شعری 

 این دفتر بچشم میخورد، توصیفهای زیبا و واقعگرانه است.

 

  نویسندگان مشاركت

 آزاد اسالمی واحددانشگاه علوم انسانی  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر مریم محمودی .استشده استخراج دهاقان

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبسركار خانم حمیرا خانجانی . اندبوده مطالعه این

ها و راهنماییهای مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهبه عنوان  مرتضی رشیدی آقای دكتر. اندداشته شنق نهایی

 پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته
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  .استبوده
 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آزاد اسالمی واحد دهاقاندانشگاه 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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