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 چکیده:
ای از دهندۀ شبکههای خود این ظرفیت را دارد تا نشانتخیل در تمام جنبه زمینه و هدف:

پرداز معاصر، براساس ارائج یک الگوی تصویرهای ذهنی شاعر یا نویسنده باشد. هیلبر دوران، نظریه

تکمیلی، نظام تخیلی و نمادپردازی را به دو منظومج روزانج تخیالت و منظومج شبانج تخیالت 

-ست. او در منظومج روزانج تخیالت دو رویکرد را ارائه میدهد؛ تصاویری كه تداعیتقسیم كرده ا

اندیشی است و از آن بعنوان تصاویری با ارزشگذاری مثبت یاد كنندۀ روشنی، زنددی و مثبت

كنندۀ تاریکی، مرگ و افکار منفی است و از آن بعنوان تصاویر میکند و تصاویر نمادهایی كه تداعی

مج یافته از همان منظوری منفی نام میبرد. منظومج شبانج تخیالت نیز تصاویری تلطیفبا ارزشگذا

هایی از اشعار سروش اصفهانی به واكاوی نظام روزانج تخیالت است. این پژوهش با بررسی نمونه

 تخیالت شاعر می ردازد تا از این بستر به سطح ادبی و شبکج معنایی تصاویر دست یابد. 

محور  ای برتوصیفی و با استفاده از منابع كتابخانه -این جستار به شیوۀ تحلیلی روش مطالعه:

 نقد و نظریج تخیالت هیلبر دوران انجام شده است. 

توجهی از تصویرسازیهای شاعر را به خود اختصای در اشعار سروش، تخیل، بخش قابل ها:یافته

تایش افراد سیاسی و حکومتی بوده داده است. هرچند بکاردیری این عنصر در خدمت مدح و س

 های نظام تخیلی شاعر دست یافت.  است اما میتوان از طریق بررسی این تصاویر به زیرالیه

نتایج حاصل از این پژوهش حاكی از آن است كه سروش اصفهانی در ایجاد تصاویر  گیری:نتیجه

ری داشته است. این تمایل تخیلی، به منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری مثبت تمایل بیشت

 تحت تأثیر زنددی مرفُّه شاعر در دربار پادشاهان قاجار بوده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Imagination in all its aspects has the capacity 
to represent a network of mental images of a poet or writer. Gilbert Duran; 
Based on the presentation of a complementary model, the contemporary 
theorist has divided the system of imagination and symbolism into two systems 
of daily imaginations and nocturnal systems of imaginations. He presents two 
approaches in the daily imagination system; Images that are associated with 
light, life and positivity and are referred to as images with positive value, and 
images of symbols that are associated with darkness, death and negative 
thoughts and are referred to as images with negative value. The system of 
nightly imaginations is also stylized images of the same daily system of 
imaginations. This research examines examples of Soroush Esfahani's poems to 
analyze the poet's imagination system in order to reach the literary level and 
the semantic network of images. 
METHODOLOGY: This essay has been done in an analytical-descriptive manner 
and using library sources based on the criticism and theory of Gilbert Doran's 
imaginations. 
FINDINGS: In Soroush's poems, imagination occupies a significant part of the 
poet's illustrations. Although the use of this element has served to praise 
political and governmental people. But by examining these images, you can 
reach the layers of the poet's imagination system. 
CONCLUSION: The results of this research indicate that Soroush Esfahani was 
more inclined towards the everyday system of imaginations with positive value 
in creating imaginative images. This desire was influenced by the prosperous 
life of the poet in the court of the Qajar kings 
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 مقدمه

العاده، دربردارندۀ نگاه، ایدئولوهی و درک و دریافت انسان از دنیای پیرامون اوست. انسان تخیل با قدرتی خارق

فرار از تنهایی، ترس، مرگ و حوادث و بالیای انسانی و طبیعی است؛ او در  همواره از طریق عنصر تخیل بدنبال راه

تخیل خویش به آرزوها و تمایالتش جامج حقیقت می وشاند و از این روش برای رسیدن به آرامش درون سود 

تعلق م قدرت تخیل، یعنی شور و هیجانی كامل كه به كار میفتد تا احساسات، اشیاء و تجربیات مختلف و»میجوید. 

به زمانها و مکانهای مختلف را در یک لحظج خای در كنار هم جمع كند و یا بر روی یکدیگر منطبق نماید و در 

(. این سرزمین پهناور 74: 4373)براهنی، « ای، زمانی بیکران و در مکانی محدود، سرزمینی پهناور ارائه دهدلحظه

ج دونرب باشد تا در آن آرام دیرد و به حیات ابدی و تخیلمیتواند مکانی امن و بدون زوال برای هنرمندی مضط

خویش ادامه دهد. پرداختن به تعاریف و مفاهیم تخیل از منظر عوام، از تنوع بسیاری برخوردار است اما با توجه به 

های تخیل تاكنون است، ضروری كه یکی از كاملترین نظریه 4درایش موضوع بسمت نظریج تخیالت هیلبر دوران،

 شناس معاصر، بسنده میشود. پرداز و اسطورهنمینماید. از این رو به تعاریف تخیل از دیدداه این نظریه

 یهای فکری دسترده میداند كه بردرفته از نیازها، نارساییها، امیدها و آرزوهایهیلبر دوران، تخیل را عنصری با شبکه

اندیشی و ترس از دذر زمان است. طبق این نظریه، خلق اغلب آثار هنری، واكنشی علیه است كه تحت تأثیر مرگ

مرگ و نابودی است. او از تصاویری كه بواسطج تخیل خلق میشود، كدهایی را شناسایی میکند كه دربردارندۀ 

ز یک طرف و كنترل مرگ از طرف مفاهیمی همچون طغیان علیه دذر زمان و مرگ است. شورش علیه مرگ ا

كاررفته در اثر هنری را به دو مجموعج بزرگ به دیگر، هر دو پشت و روی یک سکه هستند. ... او تصاویر تخیلی به

تقسیم میکند. او عقیده دارد: ادر تصویری كه نویسنده  3«منظومج شبانج تخیالت»و  6«منظومج روزانج تخیالت»نام 

ی دذاری منفئه میدهد ترسناک باشد، مربوط به منظومج روزانج تخیالت است كه دارای ارزشیا شاعر در اثر خود ارا

است و ادر غیرترسناک و خوشایند باشد، مربوط به منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری مثبت است )رک: عباسی، 

4395 :4-7.) 

د ایجادكنندۀ ترس و وحشتی است كه فکر كردن به این موضوع كه انسان همیشگی و نامیرا نیست، به خودی خو

آید. دذر زمان و نزدیک شدن به ایام میانسالی و كهنسالی تشدیدكنندۀ معموالً پس از دوران جوانی بسراغ آدمی می

های این اضطراب را بیابد. از نظر او این احساسات است. دوران سعی میکند با استفاده از تحلیل آثار ادبی، نشانه

دان از آن دسته افرادی هستند كه با بکاردیری عنصر تخیل، علیه این احساس شورش میکنند شاعران و نویسند

تمام آن كسانی كه با روش مردمشناسی یعنی هم با فروتنی »آورند. و در مواقعی آن را به كنترل خویش درمی

 در تمام نمودهایش یعنی اند، قبول دارند كه تخیلعلمی و هم با وسعت افق شاعرانه به میدان تخیل متمایل شده

ای، ادبی و زیبایی دارای این قدرت متافیزیکی است كه آثاری علیه پوسیددی مرگ و سرنوشت مذهبی، اسطوره

ای كه هیلبر دوران تحت تأثیر آن عنصر تخیل را دسترش داد به (. اندیشه175: 4444)هیلبر دوران، « خلق بکند

( است، به 4991-4446اندیشه كه بردرفته از آرای داستون باشالر ) پدیدارشناسی تخیّل فعال معروف است. این

این اصل پایبند است كه بین عالم تخیلی كه نویسنددان در خلق اثر به آن می ردازند و عالم واقع، ارتباط معناداری 

ار معنادار (، ساخت4444-4617رو با تحلیل برخی اشعار سروش اصفهانی )برقرار است. از این رو در پژوهش پیش 

                                                      
1. Gilbert Durand  
2. Regime durnc de L'imaginaire.  
3. Regime nocturne de L'imaginaire. 
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تصاویر در دو منظومج تخیالت روزانه و شبانج شاعر بررسی میشود. در ضمن تحلیل اشعار، تعاریف جامع و روشنی 

 های این دو منظومه ارائه میشود. ها و مؤلفهاز زیرمجموعه

 

 سابقۀ پژوهش 
( با 4395ای از علی عباسی )اولین پژوهشی كه در زمینج نظریج تخیالت هیلبر دوران در ایران انجام شد، مقاله

ر های مرتبط با نظریج موردنظاست. در این مقاله مؤلفه« بندی تخیالت ادبی براساس نقد ادبی جدیدطبقه»عنوان 

الگو و نماد ارائه میشود، نویسنده با تفکیک این عناصر به بررسی و موشکافی رهیم براساس اسطوره، محركه، كهن

ر دوران می ردازد و تأثیر زمان در ارائج تصاویر خیالی شاعر یا نویسنده از اهداف اصلی روزانه و شبانج تخیالت هیلب

از  «تحلیل صورتهای خیالی در شعر پایداری براساس نقد ادبی جدید»این پژوهش است. مقالج دیگری با عنوان 

های تصویری خوشه های خیالی و( است كه ازطریق نظریج تخیالت دوران، دونه4345شریفی ولدانی و شمعی )

شعر جنگ تحلیل شده است. نویسنددان این مقاله مدعی هستند شعر پایداری و جنگ بدلیل وجود نظامی دوقطبی 

)خیر و شر و حق و باطل( میتواند براساس ارزشگذاریهای مثبت و منفی هیلبر دوران در منظومج تخیالت قرار دیرد 

خیلی بررسی نظام ت»زیهای شاعر دست یابد. مقالج دیگری با عنوان تا از این بستر به ماهیت و اصالت تصویرپردا

( است؛ در این 4345آبادی )از یوسف« غزلیات عاشقانج بشاره الخوری و حسین منزوی براساس الگوی هیلبر دوران

است.  هپژوهش منظومج روزانج تخیالت با بیشترین شواهد مثالی در شعر هر دو شاعر از بسامد باالیی برخوردار بود

( كه به تحلیل 4397از شاكری )« آبادیترس از زمان، نزد شخصیتهای روایتی محمود دولت»ای با عنوان و مقاله

شخصیتهایی می ردازد كه ترس از دذر زمان، آنها را در مسیر استفاده از تصاویر تاریکی، سقوطی و حیوانی كشانده 

نیز مقالج دیگری است از صدیقی « بر پایج نظریج هیلبر دوران ساداكو و هزار دُرنای كاغذیتحلیل داستان »است. 

(. نویسنده عقیده دارد ترس از مرگ و واكنش به نیستی، موضوعی است كه اغلب داستانها را تحت تأثیر 4346)

های روزانه و شبانج تخیالت را در این داستان تفکیک كرده است تا اثبات كند نظریج قرار میدهد. نویسنده مؤلفه

ر نامج پاک( اثتحلیل صورتهای خیالی )خون»ای دیگر با عنوان دذر زمان و ترس از مرگ با آن منطبق است. مقاله

نامج خون»( است. نویسنددان با بررسی اثر 4344از محمدیان و آرمان )« نصراهلل مردانی طبق نظریج هیلبر دوران

رین اند. نزدیکتهایی از شعر كتاب موردنظر آوردهر نمونههای مربوط به منظومج تخیالت را با ذكتمامی مؤلفه« پاک

رو، همین مقاله است؛ با این تفاوت كه اشعار سروش اصفهانی تاكنون از مقاله از لحاظ ساختار به پژوهش پیش 

 این بستر مورد ارزیابی واقع نشده است. 

 

 روش مطالعه 
رت ها و شواهد مثالی بصوتحلیلی انجام میشود. تحلیل داده -ای و به شکل توصیفیاین مقاله با روش كتابخانه

بندی شده، ها براساس نظریج تخیالت هیلبر دوران تقسیمكیفی مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ به این ترتیب كه نمونه

تا مشخص شود محور منظومج تخیالتِ شاعر بر كدام شبکج معنایی استوار است. اساس این پژوهش دست یافتن 

 كاررفته در شعر سروش اصفهانی است.طح ادبی از بستر ارزشگذاریهای مثبت و منفی در تصاویر بهبه س
 

 بحث و بررسی
الشعرای دربار قاجار به ( بعنوان ملک4617-4444میرزا محمدعلی سدهی اصفهانی، معروف به سروش اصفهانی )
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قالبهای شعری از جمله قصیده، مثنوی، سرودن شعر مشغول بود. سروش به پیروی از سبک خراسانی در اغلب 

ابن ابی طالب و دیگر ائمه نیز دارد. سروش یکی از غزل، قطعه و رباعی شعر میسرود. او اشعاری در فضایل علی

شاعران نهضت بازدشت ادبی است كه سعی میکرد به شیوه و سبک فرخی سیستانی، امیر معزی، سعدی و حافظ 

نامه و دیوان اشعار ازجمله آثار این شاعر است. نامه، الهینامه، ساقیر، اردیبهشتشعر بسراید. مثنوی روضج االسرا

از آنجا كه این پژوهش، بررسی سطح ادبی شاعر با تکیه بر نظریج تخیالت هیلبر دوران است، اشعار سروش میتواند 

اعر شد. از این رو دیوانِ این شمحل مناسبی برای دست یافتن به تصاویر خیالی و منظومج روزانه و شبانج تخیالت با

بعنوان جامعج آماری پژوهش، مورد ارزیابی قرار میگیرد. از میان این ابیات منطبقترین آنها با نظریج تخیالت دوران، 

 های موجود در این نظریه شرح داده خواهد شد. استخراج و طبق مؤلفه

 

 منظومۀ روزانه و شبانۀ تخیالت 
 ۀ یک از دیوان سروش اصفهانی آمده است:در ابیات آغازین غزل شمار

 درنه شیاه شیرع را عکس نگینست آفتییاب

 كیاشف اسرار حیق سیید محمدبیاقر آنیک

 در كمین ظلمت و كیفیرسیت نیور رای تیو

 دوستانت را به تخت عزُّت و شأن بیاد جای

 

 از چیه رو فیرمانییدۀ روی زمینست آفیتیاب 

 آفتیاب ... آراییش قرینستبیا ضمیر عیالیم

 ظلمت شب را چنان كاندر كمینست آفتاب

 تیا بیه چیرخ چیارمین مسندنشینست آفتاب

 (474: 4)دیوان سروش، غزلیات، ج              

در نظریج تخیالت هیلبر دوران، رهیم یا منظومج روزانج تخیالت به دو شکلِ ارزشگذاری منفی یا ارزشگذاری مثبت 

پایه و اساس این نظریه بر مبنای ترس از دذر زمان و رسیدن به پایان زنددی یا همان در شعر نمود پیدا میکند. 

هایی از تخیل هنرمند یا شاعر در اثر هنریش كشف كرده است. در مرگ است. دوران، بازتاب این ترس را در نشانه

ت، چرخ چارمین، و مسندنشین، شعر باال، كلماتی مثل شاه، نگین، آفتاب، فرمانده، حق، عالم، آرایش، نور، تخت عزُّ

به نوعی احساس غرور و سربلندی و روشنی و آرامش را به مخاطب القا میکند. این كلمات فارغ از اینکه در چه 

ای در خواننده ایجاد نمیکنند. اما هیلبر دوران در ای قرار دارند، هیچگونه احساس ترس و ناامیدیواكنش وضعیتی

كنش به ریختهای سقوطی و تاریکی میبیند. او مدعی است كه در مواقع ترس از دذر هایی از وااین كُدها نشانه

حركت « ریخت سقوطی»و « ریخت تاریکی»، «ریخت حیوانی»زمان، ذهن شاعر بسمت خلق تصاویر در غالب 

 های ترسناک در اثرمیکند. ریخت حیوانی شامل تصاویری از حیوانات وحشی است كه با دندانهای تیز و چهره

ظاهر میشوند. در مواقعی كه نویسنده یا شاعر بر ترس خود غلبه كرده و زمان را تحت كنترل خود درآورده است، 

ای كه بوسیلج شمشیر یکی از این ریختها بوسیلج نمادهای جداكننده مغلوب میشوند؛ مثالً تصویر شیر غرنده

نمادهای »كنندۀ دیگری از بین میرود. ناصر پاکشخصیتها نابود میشود. یا از طریق تیر و كمان، اسلحه، آتش و ع

آیند نیز به همین ترتیب ظاهر میشوند. بعنوان مثال كه در مقابله با ریختهای تاریکی به وجود می« تماشایی

منظور از نمادهای تاریکی، صورتهایی »آور و تاریک با طلیعج نور یا خورشید یا ماه روشن میشوند. مکانهای رعب

 «های وابسته به تاریکی القا میکندت غم و بیمناكی را از طریق توصیف فضای تاریک و یا سازهاست كه حاال

 (.359: 4345)شریفی و شمعی، 

نور، هوا، آسمان آبی، چشم از واكنشهای وضعیتی به تاریکی هستند. نمادهای عروجی نیز واكنشی به ریختهای 

، سردیجه، حالتهایی از بیهوشی و... با واكنشهایی مانند سقوطی هستند؛ از بلندی پرت شدن، غرق شدن، افتادن
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صعود، آسمان، نردبان، پادشاه، فرشته، عقاب، كبوتر، كوه، قله تسکین مییابند. سروش با استفاده از كلمات شاه، 

آفتاب، فرمانده، تخت عزت، چرخ چارمین، و مسندنشین سعی كرده به دفتج هیلبر دوران، علیه مرگ و نیستی با 

كنشِ وضعیتی در قالب نمادهای عروجی طغیان كند. این منظومه به همراه واهدان مرتبط با عروج و صعود در وا

با ارزشگذاری مثبت قرار دارد. او با صراحت به جنگ تاریکی و ظلمت میرود. كلماتی مثل « رهیم روزانج تخیالت»

 پادشاه را مانند یک« نور رای»رار دارند. شاعر كمین ظلمت و كفر در منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری منفی ق

 عنصر اثربخش درمقابل ریختهای تاریکی قرار میدهد. 

 ظلمت شب را چنان كاندر كمینست آفتاب  در كمیین ظلمت و كیفرست نیور رای تییو

ذاری ارزشگ در مصرع دوم این بیت نیز همان مفهوم تکرار شده است؛ شب و تاریکیش به منظومج روزانج تخیالت با

ای پناه بردن نیز، خود نوعی منفی تعلق دارد، اما آفتاب، واكنش شاعر است به تاریکی. كمین كردن و به دوشه

ر درواقع آنچه را كه هیلب»اشاره دارد. « رحم مادر»الگوی نظر هیلبر دوران، به كهنواكنش وضعیتی است كه از نقطه

هایی هستند كه انسان برای بهتر حفظ كردن خود به درون آنها پناهنده ها( مینامد، همان مکاندوران )دربردیرنده

میشود تا بتواند خود را پیدا كند و دذشتج خود را زنده كند؛ زیرا بدین وسیله حداقل میتواند برای مدتی كوتاه 

ست. واقعیت ا« رحم مادر»دذر زمان را فراموش كند. درحقیقت، خانه، آشیانه، پناهگاه، غار، شکم و قبر، نماد 

(. آفتاب نیز عنصری 47: 4395)عباسی، « مادری همیشه با تصاویر خلوتگاه درونی و تصاویر تنهایی همراه میشود

های مادری نیز محسوب میشود، پس حضورش میتواند باعث احساس بخش و تنهاست. ضمن اینکه از الههروشنایی

ین كم»به اندیشج روشن پادشاه اشاره دارد و « مت و كفركمین كردن از ظل»امنیت و آرامش در انسان شود. عبارت 

هایی از پناه بردن به منبعی از آرامش وجود دارد. این به ظلمت شب برمیگردد. در هر دو مورد نشانه« كردن آفتاب

خلوتگاه درونی در منظومج تخیالت هیلبر دوران به منظومج شبانج تخیالت تعلق دارد كه حاكی از كنترل زمان 

 ط شاعر است. توس

 همیشه تا بود اندر جهان خزان و بهار 

 فیراز مسنید جم بیاد جیای شاهنشیاه

 سیتیاده پیش سیرییرش س هبد اعظم

 

 همیشه تا بود اندر زمین فراز و فیرود  

 سر مخالفش آسیمه چیون سر نمرود

 نشسته شیاه جهیان بر سریر زراندود

 (455: 4)دیوان سروش، ج                     

در ابیات باال جهان، خزان، بهار از منظومج روزانج تخیالت و نوعی از واكنشهای تماشایی محسوب میشوند. این 

كلمات دارای ارزشگذاری مثبت هستند. استفاده از كلماتی مثل فراز و فراز مسند، جای شاهنشاه، س هبد اعظم و 

شاعر از كلمات میتوان به غلبج او بر ریختهای سقوطی سریر از نمادهای عروجی هستند. با كمی توجه در استفادۀ 

پی برد. كلماتی مثل فرود، آسیمه، پیش سریر و نشسته، از ریختهای سقوطی هستند كه زیرمجموعج منظومج 

تخیالت روزانه با ارزشگذاری منفی محسوب میشوند. پس در این ابیات نیز شاعر با واكنش وضعیتی به فضای به 

الگوها و یا نمادها از دذر زمان و مرگ غلبه نموده است، همانطوركه دوران میگوید: دربرابر كهن وجود آمده بر ترس

ای مثل غلبه بر ها درمقابل شکلهای تخیلی زمان، نمادهای قرینهبا ارزشگذاری منفی و همچنین دربرابر محركه

 (.431: 4444ستفاده كرد )دوران، زمان قرار داد، میتوان دربرابر مرگ نیز از نماد مقابلش یعنی پیروزی ا

 میرا تنیست بیه بینید بیال همییشیه زبون

 چو من مبییادا نامییدوار كس در عیشیق

 تین نییزار من انییدر مییان آب دو چشم 

 میرا دلیست بیه دست هیوا همیشیه ذلیل 

 نیه از فراق رهایی نه سوی وصل سبیل

 هر آیینیه چیون نییال در میانج نییلبود 



 64/ تحلیل اشعار سروش اصفهانی براساس نظریج تخیالت هیلبر دوران

 

 زبس ط انچه زنم هر شب از فراق به روی

 

 دیرفییتیه دونیج نیلوفرست و دونج نیل

 (144، قصاید: 4)دیوان سروش، ج         

آزمایی كرده است، كلماتی مثل در ابیات باال كه جزو آن دسته از ابیات هستند كه شاعر كمتر در این زمینه طبع

در منظومج تخیالت روزانه با ارزشگذاری منفی هستند. شاعر با بال، زبون، ذلیل، و تن نزار از ریختهای سقوطی 

درحقیقت طبیعت »وهوای خویش را مضطرب و حاكی از غم و اندوه توصیف میکند. استفاده از این منظومه، حال

ای تشکیل شده كه در هنگام خطر مقابله به مثل میکند. غریزۀ حیات به هر انسانی این نیرو را داده انسان بگونه

كه در هنگام خطر از خود دفاع كند، حتی فرار حیوان در هنگام خطر، خود نوعی عمل دفاعی است كه بدین وسیله 

جان خود را نجات میدهد و با مرگ مبارزه میکند. وانمود كردن اینکه میتوان زمان را كنترل كرد، مانند همان 

ه انسان با كنترل زمان یک عمل دفاعی را از رفتاری است كه حیوان در مقابل خطر انجام میدهد، بدین صورت ك

 «خود بروز میدهد و بدین وسیله سعی دارد از اضطراب همیشگی نسبت به زمانی كه میگذرد خود را نجات دهد

 (.45: 4395)عباسی، 

 كه از واكنشهای وضعیتی جداكننده است، بر ترس از دذرِ« ط انچه»طبق نظریج تخیالت، شاعر با استفاده از كلمج 

 زمان طغیان كرده است، هرچند نتوانسته بطور كامل بر احساس نارضایتی خویش غلبه كند: 

 درفته دونج نیلوفیرست و دیونج نییل  ز بس ط انچه زنم هر شب از فراق به روی

راب دونه دربرابر ترس و اضطكبودی از شدت اصابت ط انچه به صورت و رنگ آبی نیلی، پاسخهایی دفاعی و تقابل

دهندۀ كشاكش بین وضعیتهای متضاد و حاكی از همه نشان« وصل»و « فراق»، «هوا»و « زبون»است. تقابل بین 

 نیز طبق نظریج دوران، عنصری جداكننده علیه نابودی است. « ط انچه»درون آشفتج شاعر است. 

 معزُّ دین و دولت قهرمانشه خسیرو غازی

 هیوش پیکییاری سوار از تین  ب رُّد از نهیبش

 فتد از پییای دیییوار حصار از هیبت نیامش 

 همیی لیرزند روز معیركیه از بیم شمشیرش

 

 كه پنیداری سیاووشست در اییوان بیار اندر 

 چنویک چشم بگمارد به پیکاری سیوار انیدر

 ادیر خوانند نیامش را بیه دیوار حصیار انیدر 

 و در بحار اندر...پلنگان و نهنگان در جبال 

 (364، قصاید: 4)دیوان سروش، ج              

ای شناسان، اثبات میکند كه زمان در نزد انسانهای نخستین چهرهشناسان و انساندوران با تأكید بر نظر اسطوره»

غلبه بر مرگ منفی دارد و انسان همواره و در تمام اعصار آثاری علیه مرگ و زوال آفریده و همواره در جستجوی 

(. در ابیات باال شاعر با 75-74: 4341)سعیدی و همکاران، « و دذر زمان و یافتن اكسیر جاودانگی بوده است

استفاده از تخیل خویش، آثاری علیه مرگ و دذر زمان خلق كرده است: قهرمانشه، خسرو، ایوان، سوار، حصار، 

اند. این كلمات با قابل شکست و نابودی خلق شدههیبت و جبال از نمادهای واكنشی عروجی هستند كه در م

ارزشگذاری مثبت یک منظومج تخیالت روزانه را تشکیل میدهند. در بیت چهارم، شمشیر از واكنشهای وضعیتی 

كه نمادی از درنددی و مرگ است، جلوه « پلنگ و نهنگ»كننده است كه علیه ریختهای حیوانیِ جداكننده یا پاک

تفاده از واهۀ شمشیر، ضربج پایانی را بر ترس ناخودآداه خود، كه ریشه در اساطیر فردی و جهانی میکند. شاعر با اس

آورد. تصاویر نهنگ و پلنگ كه نمادی از مرگ هستند بوسیلج شمشیر كه خود نیز ریشه در مبارزات دارد، فرود می

ا میکنند، زیرا مهمترین تجلی تخیل در ها در اندیشج دوران نقشی مهم ایفاسطوره»اساطیری دارد مغلوب میشوند. 

: 4346)نامور مطلق، « هاست. اسطوره با حضور زبان روایی منسجمترین شکل تخیلی محسوب میشودزبان، اسطوره

33.) 
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 سریپییوند جیان منی درچیه بریده

 زنجیری از شبهی یا خود شب سیهی

 صفتیچون لون تو نگرم بیا قییر هم

 

 یاییج طیربیهستی ادیرچیه نژند سرم 

 بنید مهیی خیورشیید را سلبیپیراییه

 نسبیچون شمّ تو شنوم با مشک هم

 (454، قصاید: 4)دیوان سروش، ج           

كاررفته نوعی تناقض را به ذهن است، اما كلمات و جمالت به« الدوله ابوطالبدر مدح امین»عنوان ابیات باال 

از ریختهای سقوطی هستند كه دارای ارزشگذاری منفی میباشند. در « نژندسر و بریده»مخاطب متبادر میکند. 

ای از اسارت و بنددی است و میتوان آن را از ریختهای سقوطی محسوب كرد به كه نشانه« زنجیر»بیت دوم نیز 

الت اند. شاعر با استفاده از تخیاز ریختهای تاریکی در یک منظومه قرار درفته« شب سیاه»و « شبه»همراه 

و  مه»آور را ترسیم میکند. در مصرع دوم بیت دوم با آوردن كلمات درایانج خویش، فضایی تاریک و رعبمنفی

بند مهی خورشید را سلبی(. ناخودآداه بر ترس خویش، با ارائج نمادهای تماشایی غلبه میکند )پیرایه« خورشید

صفت دانسته است. یافت میشود با ممدوح خویش همرا كه سیاهی و تاریکی از آن در« قیر»مجدداً در بیت سوم، 

 ای سیاه و كدر دارد. عطری، چهرهبا وجود خوش« مُشک»در مصرعِ دوم همین بیت نیز 

های اساطیری ماه و خورشید، تخیالت شاعر های نور و امید از چهرهكشاكش بین رعب و وحشت و در مقابل، روزنه

ی منفی و ارزشگذاری مثبت به حالت تعلیق درآورده است. این نقطه همان های روزانه با ارزشگذاررا در منظومه

 جایی است كه شاعر نتوانسته بر ترس از دذر زمان و رسیدن به مرگ غلبه كند. 

 كار جهان باهدونه دشت و ددیرسان 

 پایج هییر كیس خیالف مییاییج اوست 

 پییژوه اوست نکوهشبیا دل حکمت

 ین میوم دییدی در چنگ نییرم سیاخت

 دسیتیان دیر پینیجیه آزمییاییید بیا وی

 

 نییادان شیدسیت دانیییا و دانییا نیییادان  

 جم به شکنجه درست و دیو در ایوان ... 

 خطُّیج تیبیرییییز را بیییه بیقیعیج ییونییان

 دیرزش زینگونیه نیرم سیازد سندان ... 

 درهیم خیواهد شکست پنجج دستان ...

 (565، قصاید: 4یوان سروش، ج)د             

در قصیدۀ باال، شاعر با اظهار ناامیدی از دنیای موجود، دم از واهدونی اوضاع و جهان میزند. كلماتی مثل باهدونه، 

هستند كه در منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری منفی قرار  یددرسان، نادان، خالف، شکنجه، ریختهای سقوطی

دیگر همچون پایه، جم، ایوان، و دستان از نمادهای عروجی  ه هایدارند. اما در كنار این كلمات، استفادۀ شاعر از واه

ت، جم و دیو، اند. تقابل بین واهدانِ دانا و نادان، خالف و درسهستند كه در مقابل ریختهای سقوطی به كار رفته

 نرم و سندان، همه حکایت از كشمکشهای شاعر با اسطورۀ مرگ و نیستی و ترس از دذر زمان دارند. 

در نظریج تخیالت هیلبر دوران، پناهگاه یا همان خلوتگاه درونی، محلی است كه شاعر یا نویسنده بواسطج آن كنترل 

نی محل و مأم« بُقعه»د. در این ابیات استفاده از واهۀ زمان را در دست درفته و سعی میکند بر ترس خود غلبه كن

است كه شاعر بر آن تأكید دارد تا در آن بیاساید. این كلمه كه از منظومج شبانج تخیالتِ شاعر نشئت درفته است، 

 همان خلوتگاه درونی است كه هیلبر دوران به آن اشاره دارد. در ادامج شعر واكنشهای شاعر به ریختهای حیوانی

نیز دیده میشود. واكنش وضعیتی جداكننده با استفاده از كلماتی مثل پنجه، چنگ و درز در این ابیات دیده 

كننده، تالشی است كه هر فرد در تخیل و ناخودآداه خویش علیه میشود. استفاده از وضعیتهای جداكننده یا غلبه

دانی است كه حاكی از ریختهای حیوانی است. دیو نیز یکی از واه« دیو»خطرات احتمالی به آن درایش دارد. واهۀ 
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ای سیاه و ترسناک دارد؛ شاعر در مقابل ریختهای حیوانی، از نمادهای جداكننده در اساطیر و ادبیات باستان، چهره

 استفاده میکند و درنهایت بواسطج چنگ و درز، با نمادهای جداكننده به جنگ دیو رفته است. 

 کونهادای كاخ فرُّخجسته و قری ن

 زادنیییگیه شهّیی و پرستشگیه ملیوک 

 مشرق سرایمت من بییا چرخ دویمت

 دادت خدای فرُّهی و حشمتی بزرگ

 

 خورشید از تو سر زد و جمشید از تو زاد 

 فرُّختر از تیییو كیاخ نیییدارد ستیاره یاد

 زیرا كه از تو سر زد خورشید دین و داد

 كان فرُّهی و حشمت مییر كعبیه را نداد

 (99، قصاید: 4)دیوان سروش، ج                

از كلماتی هستند كه در منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری « خدا»، «فرُّخ»، «ملوک»، «شه»، «قصر»، «كاخ»

نامیده میشوند، غیرمستقیم احساس پیروزی و امنیت را به « نمادهای عروجی»مثبت وجود دارند. این واكنشها كه 

شاه و همچنین بناهایی كه نشان از حکومت و  شنونده یا مخاطب القا میکند. جایگاه بلند و رفیع خدا، ملوک و

 سروری دارد نیز همین مفاهیم را منتقل میکند. 

نیز از مجموعه نمادهای تماشایی است كه در منظومج « چرخ»، «ستاره»، «خورشید»، «نکو»همچنین كلمات 

 مج شبانج تخیالت استهم از منظو« كعبه»و « پرستشگاه»روزانج تخیالت با ارزشگذاری مثبت نمود دارد. كلمات 

اند. در ابیات باال هیچ واهۀ سیاه كه با هدف رسیدن به مأمن و آرامش در این ابیات بصورت ناخودآداه به كار رفته

یا متعلق به رهیم روزانج تخیالت با ارزشگذاری منفی دیده نمیشود. ارزشگذاریهای مثبت شاعر در كنار منظومج 

از نگرانی و اضطراب را به همراه دارد. سروش اصفهانی بدلیل سکونت در دربار  شبانج تخیالت، حس و حالی به دور

ای غیر از شعر دفتن شاهان قاجار، از سطح معیشتی خوبی برخوردار بوده است و اینگونه كه پیداست، دغدغه

 نداشته است. 

 شیعت او بییاش بیر دییردون فرودستر شعاع

 مصطفی خندان شدی شیطان درستی زارزار

 یض حق بر او فیرود آیید و زو بیر كیائنیاتف

 تییری از حبسش بسیاز و تیغیی از مهرش بباز

 چییون حیوادث حمله آرد در پنیاه او دیرییز

 

 پیییرو او بییاش بیسی یر زییر پی نیجیم پیییرن 

 چون به دست او درستی ذوالفقار صفشکن

 آب تازد شوی بییخ از بییخ بییر شیاخ سمین

 ان بییدوز و دیردن شیطیان بزن دییدۀ عصییی

 زین قویتر نیست شیمیشییر حیوادث را مجّن

 (174)قصاید:                                      

ای از رهیم روزانه و شبانج تخیالت را در خود جای داده است؛ دردون، شعاع، نجم، ابیات انتخابی باال مجموعه

خندان، كائنات، آب و شاخ سمین از منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری مثبت هستند كه نمایانگر نمادهای 

 ت. تماشایی در مقابل ریختهای تاریکی هستند. ریختهای تاریکی این ابیات، شیطان و دریج زار اس

های تماشایی از بسامد باالتری نسبت به ریختهای تاریکی و سقوطی در اغلب اشعار، میزان استفادۀ شاعر از نماد

برخوردار است. استفاده از كلمات س ر، ذوالفقار، تیر، تیغ و شمشیر نیز از واكنشهای جداكننده علیه ریختهای 

رد، یک شناسان، نباهریمن را نابود كرد. به نظر اسطورهشمشیر سالحی است كه بوسیلج آن میتوان »حیوانی است. 

جویی است. هنگامی كه قهرمان دیو را جنبج روحانیت دارد و یک جنبج عقالنی. زیرا سالح، نماد روحانیت و برتری

عود ای به باال صبا سالح خود نابود میکند، بدین وسیله او نفس خود را پاک كرده است و از لحاظ شخصیتی درجه

جویی انجام میگیرد. در واقع تمام عملیات عروج و تعالی با روش و عملیات رده است كه در اینجا عمل برتریك

(. در ابیات مذكور، شاعر با استفاده از انواع نمادهای 46: 4395)عباسی، « جداسازی و پاک شدن همراه است
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ن دذرنده رفته است و از این جدال نابرابر، جداكننده و تعابیر مربوط به آن، به جنگ با نیستی و نابودی و زما

و همچنین در مصرع اول بیت « مصطفی خندان شدی، شیطان درستی زار زار»پیروزمندانه بیرون آمده است؛ 

بر او  فیض حق»سوم، بصورت غیرمستقیم فرود آمدن شمشیرِ عدالت بر فرق دشمنان را به تصویر كشیده است: 

های ریخت سقوطی از منظومج شبانج تخیالت است، با حالت بر اینکه از نشانهعالوه« فرود آمدن»؛ «فرود آید

ر از زدن با شمشی« دردن شیطان»با تیر و « دیدۀ عصیان دوختن»تلطیف، حركتی رو به پایین را نشان میدهد. 

طلب جای امن اند. در نهایت پناه بردن شاعر در بیت آخر حاكی از ریختهای جداكننده از منظومج تخیالت روزانه

ای است كه اغلب انسانها در مواقع خطر و «خلوتگاه درونی»در پناهِ كسی بودن نیز همان «. در پناه او دریز»است؛ 

 دریز از خطر بدنبال آن هستند. 

 بیه بگو به شمس كه ایدون بیود وزییر تیو

 هر آن شهی كه وزیری بدین هنیر دارد

 از آن زبان همیه دانش همی فیروبییاری

 ییییا دیهییر را افیراخیتییه به تیو دییردونا

 تیو بیرد دانیی از پیش كیارهیای بزرگ

 تین تیو ثییابت و رایت به مشرق و مغرب

 

 ییار؟و یییییا وزیییر شییه نیکبیخت دولتی 

 سفر دزیدن و لشکر كشیدنش به چه كار؟

 بارچینیییانیکیه بییاران بیییارد ز ابیر باران

 فییروخیتیه بیه یتیو بیییازار ...اییا هینییر را ا

 نیهنیگ دانیید كییردن شنیا میان بحار ...

 همیشه سیییركنییان چیون سیتیارۀ سییُّیار

-646، قصاید: 4)دیوان سروش اصفهانی، ج

643) 

اده استفدر ادبیات ایران، چه پیش از اسالم و چه پس از اسالم، نور و روشنایی از جایگاه پراهمیتی برخوردار است. 

از نمادهای تماشایی از آن دسته تصاویری هستند كه در اغلب ابیات شاعران فارسی زبان دیده میشود. استفاده از 

واهدانی مثل شمس، خورشید، ستاره، ابر، باران، دهر، بحار بعنوان نمادهای تماشایی، حسی از روشنی و امید را در 

بوب و بویژه مرتبط كردن ساختارهای تخیلی به چراغ و ستاره در واقع نور، مخاطب كردن مح»دل زنده میکند. 

در ارتباط با محبوب ازلی است كه در آیج سی و پنج سورۀ نور قرآن آمده است: خداوند نور آسمانها و زمین است. 

مثل نور خداوند همانند چراغدانی است كه در آن چراغی باشد؛ آن چراغ در حبابی قرار دارد، حبابی شفاف و 

(. سخن از روشنیها به 444: 4345آبادی، آبادی و عرب یوسف)عرب یوسف« ای فروزانخشنده همچون ستارهدر

سطح احساس و روان نویسنده و شاعر بستگی دارد. در این ابیات واهدانی مثل شه، دولت، دردون، افراخته نیز از 

هیم روزانج تخیالتِ مثبت را تشکیل میدهند. ای از رنمادهای عروجی هستند كه در كنار نمادهای تماشایی، منظومه

زبان نشان میدهد مهمترین ویژدی زبان و عربحضور این نمادهای عروجی مشترک در اشعار شاعران فارسی»

منظومج روزانج تخیالت با ارزشگذاری مثبت به معشوق )محبوب( مربوط است كه صورتهای دونادونی به خود 

 الگویی ازرتها دل سندی و دالرایی اوست. این ویژدی مشترک همچون كهنمیگیرد و وجه مشترک همج این صو

ناخودآداه تمام بشریت حکایت میکند كه مظهر حوّای نخستین است. ... وجود نمادهای عروجی ... میلی غریزی به 

الهی و  عرشای نمادین از تالش كل بشر برای بازدشت دوباره به مکانهای بلند و مرتفع را نشان میدهد كه بگونه

(. با وجود استفادۀ شاعر از 449)همان: « آمده استباغ ملکوتی حکایت دارد كه روزداری مرغ آن باغ به شمار می

ای در این بیت دیده نمیشود؛ كه جزو حیوانات وحشی نیز محسوب میشود، هیچ ارزشگذاری منفی« نهنگ»واهۀ 

و  دانش« فروباریدن»شمشیر و تیغ و نیزه ندیده است.  بطوریکه شاعر نیازی به آوردن نمادهای جداكننده مثل

كنندۀ مهر و علم و رحمتند. استفادۀ شاعر از باران با وجودی كه دارای حركت سقوطی هستند، تداعی« باریدن»
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دهندۀ احساس رضایتمندی شاعر از شرایط رهیم شبانج تخیالت در كنار رهیم روزانج تخیالتِ مثبت، میتواند نشان

 ها تکرار میشود:باشد. در ابیات زیر نیز این مؤلفهزنددی 

 تا زمین را روشنی باشد ز ماه و آفتیاب

 چییون میه و چیون آفتاب اندر همیه عالم بتاب

 عید اضحی بر تو فرُّخ باد و میمون باد و خوش

 

 سبز و خرُّم باغ در آذار و در نیسان بود 

 تا كجا فرمان توان راندن تیرا فرمان بود

 ان تییرا جییان عدو قربان بودتیغ برُّ

 (444)دیوان سروش، قصاید:                

روشن، ماه، آفتاب، سبز، خرُّم، باغ، تابیدن، عید اضحی، فرُّخ و خوش از نمادهای تماشایی هستند. در این ابیات، 

خبری از ریختهای تاریکی نیست. شاعر برای ممدوح خویش تابیدنِ مانند ماه و آفتاب را آرزو میکند و فرمانروایی 

ی را در ابیات باال برای معشوق خویش آرزومند است. این او را در سراسر هستی میخواهد. او نامیرایی و جاودانگ

ابیات میتواند واكنشی به ریختهای سقوطی و تاریکی نهفته در وجود شاعر باشد. در بیت آخر این قصیده نیز واهۀ 

 ینآید؛ اما ا)تیغ برُّان( كه نمادی جداكننده است، بعنوان ضربج پایانی بر چهرۀ مرگ و سیاهی و دشمنی فرود می

 یافته در قالب عید قربان نمود پیدا كرده است. فرود آمدن نیز بصورتی تلطیف

 

 گیرینتیجه
تالش برای كشف ساحتهای ناشناختج درون بشر، موجب توجه روزافزون به عنصر خیال در دسترۀ آثار ادبی و 

شناس بر دوران، اسطورهای است، هیلهنری شد. از آنجا كه خیال در اغلب مواقع بردرفته از ماهیتهای اسطوره

اندیشی و تقابل خیر و شر به ارائج نظریج تخیالت خویش پرداخت. او به قصد تحلیل معاصر، متأثر از مقولج مرگ

رفتارها و باورهای نویسنددان و هنرمندان، به بررسی نمادهای خیر و شر و ترسها و مقابله به مثلهای آنان در قالب 

در آثارشان توجه كرد. نظریج دوران بر آن است تا اثبات كند تخیل عنصری است كه  كاررفتهتصاویر و نمادهای به

هنرمند یا نویسنده بوسیلج آن به حالتی از آرامش روان و تعادل روحی میرسد. او عقیده دارد آدمی با به تصویر 

بسا در  بخشد. چه كشیدن ترسها و اضطرابهای خویش میتواند سنگینی بار مرگ و نیستی و دذر زمان را تسکین

 این تصویرسازی نتواند، اضطراب بنیادی خویش را پنهان كند. 

این پژوهش به ارزیابی برخی اشعار سروش اصفهانی از منظر نظریج تخیالت هیلبر دوران پرداخته است. نتایج 

ه در ك یماعیآمده از این جستار حاكی از آن است كه سروش اصفهانی بدلیل شرایط زنددی و جایگاه اجتدستبه

دربار شاهان قاجار داشته است، از منظومج روزانه تخیالت با ارزشگذاری مثبت و همچنین منظومج شبانج تخیالت 

بیشترین بهره را برده است. استفادۀ سروش از نمادهای تماشایی و عروجی از بیشترین بسامد تصویری برخوردار 

دربار پادشاهی دانست. كلماتی مثل نگین، آفتاب، تخت عزُّت،  است. شاید بتوان دلیل این فراوانی را زرق و برق

بند، كاخ، كه از نمادهای عروجی و تماشایی هستند، بردرفته از فضای فیزیکی و محل اقامت سریر زراندود، پیرایه

شد شاعرانی همچون سروش اصفهانی است. در اغلب توصیفهایی كه شاعر از میزان قدرت پادشاه و رجال  و و آمد

آورد، غلبج نمادهای روشنایی بر ریختهای تاریکی و ریختهای حیوانی بوضوح دیده سیاسی سخن به میان می

های انتخابی، در منظومج شبانج تخیالت قرار داشت و این امر میشود. ریختهای حیوانی در اغلب اشعار و نمونه

. هرچند در مواردی نادر شاهد كشاكش دهندۀ غلبج شاعر بر احساس اندوه و سیاهی مرگ و دذر زمان استنشان

بین ریختهای حیوانی و تاریکی با نمادهای جداكننده و تماشایی هستیم، در نهایت با پیروزی نمادهای جداكننده، 

عروجی و تماشایی، شاعر توانسته است بر اضطرابهای بنیادین خود غلبه كند. سروش اصفهانی شاعری مرفه و تا 
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صاویر بکاررفته در اغلب اشعار او دارای ارزشگذاریهای مثبت و در مواردی از منظومج دغدغه است و تحدودی بی

شبانج تخیالت وی سرچشمه درفته است. با در نظر درفتن نظریج تخیالت هیلبر دوران، بجز در موارد معدود، شاعر 

كه  ت؛ این بدان معناستیافته از خود نشان داده اسنسبت به مرگ و نیستی و همچنین دذر زمان، واكنشی تعدیل

 سروش، مرگ و دذر زمان را بعنوان بخشی از فرایند زنددی آدمی پذیرفته است. 

 

  قدردانی و تشکر

 ارتقاء و انجام در را هنویسند هك خانم دكتر شهرزاد محمدزاده را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر دهنویسن

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی

 

  منافع تعارض

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

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند تمامی پژوهشی

 و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات

 میگیرند. عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان
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