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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Shahriar has been called the traditional poet
of the nouveau riche and this is the dominant feature in his speech; Whether
in terms of subject matter and content, language or poetic imagery. In his
poetic imagery, new and traditional are mixed; He incorporates stereotypical
and repetitive images taken from the Persian lyric tradition in his poetry and
uses it unconditionally, and also creates new and unprecedented images of
contemporary phenomena and personal experiences by relying on personal
experiences, personal vision and objectivism. In the present study, Shahriyar's
traditionalism and modernity in the field of poetic images have been studied
and similes and metaphors in Shahriyar's poetry have been re-examined from
this perspective and have been scientifically and critically analyzed.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical
and the method of data collection is documentary (library).
FINDINGS: The frequency of repetitive and clichéd images in Shahriyar's
poetry is very high and a large volume of his images are images derived from
the Persian lyric tradition. The similes and images related to the aesthetic
features of the beloved are almost entirely from the past, and his innovations
in imagery are mostly related to contemporary phenomena, the features of
modern life, and the poet's personal experiences.
CONCLUSION: Images that reflect the aesthetic features of the traditional
lover are widely included in his poetry. Many of his poetic images of the
beloved are taken from tradition and have been greatly influenced in this
regard, especially by Hafiz. Shahriar has benefited more from simile and
metaphor in illustration, and if he has innovated in the field of simile, he is
more traditional in metaphor. In his poetry, less signs and symbols can be
found, and this factor is also a sign of lack of individuality in the general visual
system of Shahriar.
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زمینه و هدف :شهریار را شاعر سنّتگرای نوجو گفتهاند و این ،ویژگی غالب در سخن اوست؛
چه در زمینۀ موضوع و محتوا ،چه زبان و چه تصاویر شاعرانه .در تصویرپردازی شاعرانۀ او ،نو و
سنّتی به هم آمیخته است؛ او هم تصاویر كلیشهای و تکراری برگرفته از سنّت غزلسرایی فارسی
را در شعر خود وارد میکند و بیقیدوبند آن را بکار میگیرد و هم با تکیه بر تجارب شخصی ،دید
فردی و عینیّتگرایی ،تصاویر نو و بیسابقهای از پدیدههای معاصر و تجارب شخصی خوی
میآفریند .در پژوه حاضر ،سنّتگرایی و نوگرایی شهریار در زمینۀ تصاویر شعری مورد بررسی
قرار گرفته و تشبیهات و استعاره ها در شعر شهریار از این منظر بازكاویده شده و مورد تجزیه و
تحلیل علمی و منتقدانه قرار گرفته است.
روش مطالعه :روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات ،اسنادی
(كتابخانهای) است.
یافتهها :بسامد تصاویر تکراری و كلیشهای در شعر شهریار بسیار باالست و حجم وسیعی از
تصاویر او را ،تصاویر مأخوذ از سنّت غزلسرایی فارسی تشکیل میدهد .تشبیهات و تصاویر مرتبط
با ویژگیهای جمالشناسی معشوق ،قریب به اتفاق ،برگرفته از گذشتهاند و نوآوریهای او در
تصویرپردازی ،بیشتر مرتبط با پدیدههای معاصر ،ویژگیهای زندگی مدرن و تجارب شخصی
شاعر میباشد.
نتیجهگیری :تصاویری كه ویژگیهای جمالشناسی معشوق سنّتی را بازتاب میدهند در شعر او
بصورت گسترده وارد شدهاند .بسیاری از تصاویر شعری او درمورد معشوق ،برگرفته از سنّت
است و در این زمینه به ویژه از حافظ ،بسیار تأثیر پذیرفته است .شهریار در تصویرپردازی بیشتر
از تشبیه و استعاره سود جسته است و اگر نوآوریهایی در زمینۀ تشبیه داشته ،در استعاره،
سنّت گراتر است .در شعر او كمتر میتوان نشانی از سمبل و نماد یافت و این عامل نیز نشان از
عدم فردیّت در نظام كلی تصویری شهریار است.
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مقدمه
شهریار شاعری است بین سنّت و مدرنیته؛ در همه ابعاد وجودی شعر او هم از سنّت نشانی هست و هم از
نوگرایی و نوجویی .سنّت و اجزاء سنّتی و نوجویی و نوگرایی چنان هنرمندانه در شعر او به هم آمیختهاند كه جز
در مواردی نادر ،این آمیختگی سبب ناهماهنگی و ناهنجاری بیان شاعرانۀ وی نشده است .پشتوانۀ فرهنگی وی
در شعر به تبع توجّه او به سنّت ،غنای خاصی دارد و فرهنگ گذشته به تمامی در شعر او انعکاس یافته است.
زبان شاعرانۀ او نیز خصلتی دوسویه دارد؛ شهریار در این مورد نیز سنّت و نو را به هم آمیخته است .اگرچه به
بیان بسیاری شهریار به زبان محاوره ای معاصر و لهجۀ تهرانی شعر میسروده و او شاعری است كه «با زبان تهرانی
ایرج میرزا و فکر آسمانی حافظ شعر میگوید» (به همین سادگی و زیبایی ،علیزاده :ص  )54و این ،عامل ایجاد
صمیمیّت خوانندۀ معاصر با شعر او گشته و اجزای زبانی او تازگی دارد؛ ولی همزمان لغات ،واژگان و تركیبات و
تعبیرات مأخوذ از غزل سنّتی نیز در شعر شهریار بسیار است .او در این مورد ،متأثر از شاعران بزرگ غزلسرای
سنّتی بخصوص حافظ ،سعدی ،و مولوی است و لغات و تركیبات و تعبیرات رایج در شعر این شاعران را به وام
گرفته و در شعر خود وارد كرده است و در این زمینه نیز نو و كهنه ،در كنار هم آمده است .در زمینۀ
تصویرپردازی نیز شعر شهریار آمیختهای از نوگرایی و نوجویی و سنّتگرایی است؛ به این شکل كه هم تصاویر نو
بواسطۀ خالقیّت هنری و با تکیه و تأكید بر فردیّتگرایی ،تجربهگرایی و عینیّتگرایی و نگاه شخصی و به تأثیر از
نیما و گفتمان هنری او ،در شعر او خلق میشود و هم تصاویر بسیاری از سنّت غزلسرایی فارسی مأخوذ است كه
تصویرگرایی او را متمایل به گذشته نشان میدهد .تصاویر شعری كه درمورد وجوه زیباییشناسی معشوق است،
تمام و كمال در شعر شهریار وارد و تکرار شده است و او نیز در بسیاری موارد ،جز در غزلیّاتی كه بیانگر تجارب
عاشقانۀ شخصی خوی است ،معشوق را در همان هیئت كالسیک به تصویر كشیده است .مهارتهای شاعری
شهریار سبب شده است كه نوجوییها و نوآوریهای قابلمالحظهای از شعرش را در تصویرپردازی شاهد باشیم.
همین عامل سبب شده است تا تصاویری زنده و جاندار و مرتبط با دنیای معاصر ارائه دهد و در مواردی نیز رنگ
اقلیمی در تصویرپردازی شعر او برجسته شود .او تصاویری هنری از سینما و دیگر پدیدههای معاصر ساخته و
متأثر از شغل و حرفۀ خود و هنرهایی همچون نقاشی و موسیقی در تصویرسازی بوده است .در كنار این زندگی
روستایی شهریار و تصاویر پاستورال نیز در شعر او جایگاه ویژهای دارد .ولی با این همه چون ذهنیّت شهریار،
ذهنیتی سنّتی است؛ در چهارچوب كالن تصویری او چندان نوآوری مشهود نیست و این عامل ناشی از آن است
كه او به فردیّت شاعرانه ،چنانکه باید و شاید نرسیده است و یکی از این وجوه عدم فردیّت ،عدم توجّه به سمبل
در شعر وی است؛ چراكه «سمبولیسم فقط در دوران جدید و پس از شکلگیری فردیّت انسان ممکن شده»
(بررسی و نقد فردیّت و شیئیت در شعر نیمایوشیج ،تشکری و رحمانی :ص  )44و «شعر كهن بیشتر بر استعاره و
رمز ،متّکی بود» (همان :ص .)44تصاویر شعر او بیشتر تشبیهات و استعارهها و كنایههایی هستند كه در پژوه
حاضر بسبب حجم مطلب ،به تشبیه و استعاره ،پرداخته میشود و وجوه نوآوری و نوجویی در این مورد ،مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
سابقۀ پژوهش
درمورد شهریار و شعرش ،پژوهشهای عدیدهای در قالب كتاب ،پایاننامه و مقاله صورت گرفته است؛ ولی
پژوهشهایی كه در آن به تصاویر شعری شهریار پرداخته شده باشد ،انگشتشمارند .از جملۀ این پژوهشها كه در
قالب كتاب به نگارش درآمدهاند میتوان كتاب «صور خیال در غزلیات شهریار» از زهره سرمد را نام برد .در

/ 431سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی  /45اردیبهشت  ،4155صص 434-414

كتابهای «این ترک پارسیگوی» از حسین منزوی و ««حافظ و شهریار» از احمد كاویانرور نیز مباحثی درمورد
تصاویر شعری شهریار آمده است .مقاالتی نیز در این زمینه تألیف شده كه میتوان به مقالۀ «در شهر خیال
شهریار» از یعقوب نوروزی« ،بررسی صور خیال در شعر شهریار» از رضا افضلی« ،بررسی تصویر در غزل شهریار»
از زهره سرمد و همکاران اشاره كرد .پژوهشهای مذكور بیشتر به انواع صور خیال در شعر شهریار پرداختهاند و
سنّت گرایی و نوآوری شهریار در تصویرپردازی مورد پژوه قرار نگرفته است؛ در مقالۀ «در شهر خیال شهریار»
به شکلی پراكنده ،اشاراتی به نوگراییها و سنّتگراییهای شهریار در زمینۀ تصویر شده و مقالۀ حاضر سعی دارد این
ویژگی تصاویر شعری شهریار را به شکلی علمی و منتقدانه ،مورد كاوش قرار داده و به روش تحلیلی و توصیفی
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بحث و بررسی :سنّتگرایی در تصاویر شعری
الف)تشبیه و سنّتگرایی در آن
تشبیه یکی از رایجترین انواع تصاویر شعری است كه در گسترۀ ادب فارسی از همان دورههای آغازین شعر
فارسی ،زینت كالم شعرا بوده و تا به امروز نیز انواع متفاوت آن ،كاربرد دارد و در زیبایی و آراستگی و
آشنایی زدایی كالم ادبی نق داشته است .شهریار نیز از این تصویر شعری ،بسیار استفاده كرده است .بخ
بزرگی از تشبیهات موجود در غزل شهریار ،مأخوذ از سنّت است و شهریار در این مورد متأثر از شاعران بزرگ
غزلسرای ادب فارسی است و رابطۀ گستردۀ بینامتنی ،4بین شعر شهریار و سنّت وجود دارد و این تصاویر حاصل
تتبّع شاعر در آثار پیشینیان است و حاصل خالقیّت شاعر نیست؛ سیطرۀ نگاه سنّتی بر ذهن شهریار ،این روند را
رقم زده است و چون شهریار ستیزی با سنّت و مظاهر آن نداشته ،6بوفور این تصاویر را در شعر خود راه داده
است .این تصاویر ،بافت سنّتی غزل شهریار را به زیبایی مینمایانند؛ چراكه بخشی از بافت سنّتی متنند .میتوان
گفت در این بخ از تصاویر شعری ،شهریار فردیّت و نگاه فردی خود را بازتاب نداده است و این تصاویر ،حاصل
فردیّت شاعرانه كه «تکیه و تمركز شاعر بر تجارب و تأمالت فردی» (ادبیات معاصر ایران ،روزبه :ص  )75است،
نمیباشد .او منطبق با تجارب پیشینیان و نه تجربۀ شخصی ،ابر بهار را به دایه و غنچه ،گلها و گیاهان را به
كودكانی مانند میکند و تجربۀ زیسته را منشأ سرای قرار نداده است .او طبع خود را نیز به بلبلی مانند میکند
كه تصویری تکراری در سنّت شعر فارسی است.
به دایگی شد و پر شیر ساخت پستان را
دهان غنچۀ گل وا شود كه ابر بهار
(دیوان شهریار :ص )95
به خیر مقدم من غنچه باز كرده دهن را
گشوده بلبل طبعم دهن به نغمه چو دیدم
(همان :ص )97

- Intertextuality relationship
-2در سنّت گرایی خود میسراید:
سنّت شکنی نه رستگاری است

قومی كه چنین نه رستگار است
(دیوان شهریار :ص)174

1
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الله نیز با رنگ سرخ و با شکل جام مانندش ،در ادب فارسی بسیار به جام شراب مانند شده است و بخصوص در
شعر حافظ ،4كه از نظر شهریار «برترین شاعر بود و هر فرصتی كه به او دست میداد از حافظ یاد میکرد» (زندگی
ادبی و اجتماعی استاد شهریار ،كاویانپور :ص  )46بسیار كاربرد دارد و بسبب نگاه سنّتی ،در ابیات زیر از شهریار
تکرار شده و حاصل رابطۀ بینامتنی تصویری شعر شاعر با متون گذشته و بویژه غزل حافظ میباشد.
در جههام اللههه ریخههت مههی لعههلفههام مهها
تا جلهوه كهرد طلعهت سهاقی بهه جهام مها
(دیوان شهریار :ص )44
در این چمن كه الله به كف جام زرگرفت
چون اسم چشهم نهرگس مخمهور ژالههبهار
(دیوان شهریار :ص )413
پیاله از رخ ساقی گرفت پرتو الله
گرفت ساقی گلرخ به كف چهو اللهه پیالهه
(همان :ص )377
گویی به هم زنند جوانانه جام می
بهها بهههار و در چمههن آشههوب اللههههاسههت
(همان :ص )145
چون الله دلم داو تو مهوش گیرد
تهها اللههه بههه كههف شههراب بههیغ ه گیههرد
(همان :ص )444
الله در شعر سنّتی در كنار مانند شدن به جام شراب ،با صفت داغدیدگی نیز شناخته شده و شهریار به این مورد
نیز اشاره داشته است:
دل بس سخن آموزد از این لعبت اللت
با داو درون ،الله به لب پند خموشی است
(همان :ص )415
در این باو از بهاران الله را داو جگر ماند
صبا بر خاک میریزد شراب ژاله را ای دل
(همان :ص )653
معیارهای زیبایی شناسی معشوق در غزل شهریار نیز در بسیاری موارد منطبق با غزل سنّتی است و او نیز
همچون سنّتگرایان كه «در نظرگاه آنان ،معیارهای زیباشناختی بندرت قابل تغییر و تحوّل بود ،همواره نگرشی
كلیشهای و كلّیبافانه به اشیاء و پدیدهها داشتند» (گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ،حسنلی :ص ،)36
نگاهی كلیشه ای و تکراری را نمایندگی میکند و اضافههای تشبیهی تکراری كه بازتاب این نگرشند ،در شعر او
بسیارند .اضافههای تشبیهی؛ «لب لعل» (دیوان شهریار :صص« ،)145، 161، 336، 454، 451 ،43لعل لب»
(« ،)647،674،146 ،655،644گل عارض» (« ،)414چه ذقن» (« ،)444چاه فراق» (« ،)344كمان ابروان»
(« ،)444كمان ابرو» (« ،)644كمان ابروی او» (« ،)615پیکان مژگان» (« ،)475جام الله» (« ،)495كفر زلف»
(« ،)611افعی زلف» (« ،)144نقطۀ خال» («، )644دانۀ خال» (« ،)363زلف كمند و كمندین» (،)454،454
-4
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه الله
مگر كه الله بدانست بیوفایی دهر

به ندیم شاه ماند كه به كف ایاو دارد
(دیوان غزلیّات حافظ :ص)457
كه تا بزاد و بشد جام می زكف ننهاد
(همان :ص)474
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«كمند زلف مشکین» (« ،)454كمند زلف» (« ،)694كمند گیسوی ابریشمین» (« ،)335تیر مژگان»
(« ،)454،611خنجر مژگان» (« ،)411،354محراب ابرو» ( )453،454،634،354در شعر او تکرار شدهاند.
زلف معشوق در غزل شهریار نیز همچون سنّت غزلسرایی فارسی ،سلسله و زنجیری است كه دلهای عاشقان
گرفتار در آن است .معشوق با سلسلۀ مو ،زنجیر زلف ،سلسلۀ زلف سیه و كمند سر زلف ،عاشقان را گرفتار كرده
و به زنجیر كشیده است.
فتنهها زیر سر سلسلۀ موی تو بود
گرچههه دیههوانگی از جانههب مهها رفههت ولههی
(همان :ص )636
چاه سیمینذقنهان اسهت در ایهن راه مگهر

چنههگ در سلسههلۀ سلسههلهمههویی بههزنیم
(همان :ص )334

دیوانهههای زنجیههریم زنجیههر زلههف یههار كههو

دیوانگان را هم به سر شوری چنین سرشار كو؟

(همان :ص )376
نگاه كلیشهای سبب میشود شهریار سنّت جمال شناسی معشوق سنّتی را به شعر خود انتقال دهد و معشوق خود
را نیز چون معشوق شعر سنّتی ،سیه زلف به تصویر بکشد .او زلف معشوق را در رنگ تیره و تارش به شامی
مانند میکند و رخ و زلف معشوق در كنار هم به صبح و شامی مانند میشوند.
وز رخ و زلف بتهان صهبحی و شهامی دارد
سرخوش آن پیر خرابهات كهه جهامی دارد
(همان :ص)444
بههه هههر چینههی خههراج هنههد و چینههی
بتههههی دارم نهفتههههه شههههام زلفهههه
(همان :ص )164
البته در مواردی نیز شهریار از چهارچوب این نگاه كلیشهای خارج میشود و تجربۀ فردی و نگاه شخصی خود را
بازتاب میدهد و با تأكید بر نگاه فردی ،معشوق در شعر او با مویی بور و چشمی زاو توصیف میشود:
چو زلف بور تو انسی به چشم زاو تو گیرم
به انعکهاس افهق لکّهه ابهر بیهنم و خهواهم
(همان :ص )355
ولی با این همه ،در غزل او نگاه سنّتی غالب است .چشم و ابروی معشوق در غزل شهریار نیز همچون سنّت غزل
فارسی ،تیر و كمانی است كه در دل و سینۀ عشاق جا میگیرد.
چون دل و سینۀ عشاق نشانی دارد
چشم و ابهروی تهو تها تیهر و كمهانی دارد
(همان :ص )446
تصاویر برگرفته از«بازی «گوی و چوگان» كه از كهنترین بازیهای ایرانی است كه حداقل از دورۀ هخامنشی تا
پایان دورۀ صفوی در شهرهای ایران برگزار میشده است» (تبیین ویژگیهای نگارههای مثنوی گوی و چوگان،
فاضلی و ریاضی :ص  ) 95و منبع الهام بسیاری از شاعران سنّتی در تصویرپردازی شده ،در شعر شهریار نیز نمود
دارد؛ با این تفاوت كه فی المثل در شعر رودكی ،4این تشبیه ناشی از تجربهگرایی و عینیّتگرایی شاعر بوده و
 -1رودكی ،پدر شعر فارسی و از نخستین شاعران ایرانی میسراید:
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز

زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت باز
(دیوان رودكی :ص )46
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برگرفته از حیات جاندار آن دوره و تجارب زیستشده 4بوده ،حال آنکه در شعر شهریار به تقلید از گذشتگان وارد
شده است.
گوی میدان سعادت او برد
هركهههه سهههر باخهههت بهههه چوگهههان وفههها
(همان :ص )449
آسمان كو درخم چوگان من چهون گهوی بهود

آخرم چونگوی درپیچید و چون چوگان خمید

هر ساله گوی حسن به چوگان زلف توست

(همان :ص )614
این تاج افتخار نه امسال میبری
(همان :ص )347

اضافۀتشبیهی «داس مه نو» در ابیات زیر
دوش دهقان فلهک دسهت بهه داس مهنهو
بهههه كشهههت زمهههین دانهههۀ آدمیهههزاد

دور زد كشتۀ سی روزه ما كرده درو
(همان :ص )344
نکشته

به

داس مه نو درودی
(همان :ص )4447

نیز مأخوذ از غزل حافظ است.
همچنین« ،تنور الله» كه از تصاویر مورد عالقۀ شهریار است ،برگرفته از شعر حافظ است و در ابیات زیر تکرار
شده است:
كه گوژپشت رزان پوستین به دوش آمد
تنور الله چنان سرد شد زصولت برف
(همان :ص )655
به دل ز اللهرخی داو آرزوست هنوز
تنور الله ز شبنم فرو نشست و مرا
(همان :ص )644
بیا كز شعلۀ آهی تنور سینه افروزی
تنور الله افروزد نهیب باد نوروزی
(همان :ص )155
گویی از درد و داو لبریز است
سینهها چون تنور الله باو
(همان :ص )4551
6

«لب لعل» معشوق نیز در شعر حافظ بسیار به «شفاخانه» تشبیه شده است و شهریار آن را از حافظ به وام گرفته
است:
كههه بههه یههک خنههده دوای دل بیمههار آیههی
نسههخۀ شههعر تههر آرم بههه شههفاخانۀ لعلههت
(همان :ص )139

- lived expriences

4

-6
تنور الله چنان برفروخت باد بهار

كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
(دیوان حافظ :ص )635
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ب) سنّت گرایی در استعاره
استعاره از دیگر تصاویر شعری است كه در شعر شهریار پركاربرد است .بسیاری از استعارههای شعر شهریار نیز
همچون تشبیهات ،برگرفته از سنّت غزلسرایی بوده است؛ اگر شهریار در مواردی در تشبیهات نوآور بوده ،در
استعاره ها هرچه بیشتر سنّتی است و میتوان گفت غالب استعارات كاربردی در شعر او ،استعارههای كلیشهای
شاعران غزلسرای گذشتهاند .این استعارهها ،استعارههایی مرده(4ر.ک ،مرگ استعارهها ،صفوی و the death of
 ) AndrzejPawelec ،metaphorبه حساب میآیند و كاربرد مستمر آنها ،برجستگی ،تأثیر و رسانگی را از
آنها گرفته و بعد عاطفی آنها را تضعیف كرده است .غالب استعارهها در شعر شهریار از این نوع است .بیشتر
استعارهها در ارتباط با فضای شعر او كه غنایی است ،مربوط به معشوق است؛ چراكه «در شعر غنایی معشوق،
نق اصلی و تعیینكننده را عهدهدار و در واقع ،مدار ادب غنایی ایران است» (نامهای شاعرانۀ معشوق در غزلیّات
خاقانی ،نظامی و سعدی ،چرمگی عمرانی :ص  .)641شهریار ،استعارات ساخته و پرداختۀ شاعران پیشین را
درمورد معشوق در شعر خود به كرّات آورده است و نوآوریی نداشته است .استعارههایی همچون ماه (دیوان
شهریار ،)473،646،636،167،164،134 ،مه دوهفته ( ،)444ماه من ( ،)469،614،643،161ماهم (،)643،349
سرو ( ،)435،139سرو روان ( ،)463سرو من ( ،)41،616گل ( ،)435گل خندان ( ،)335غزال چشمسیه (،)419
اللهعذار ( ،)444،494،636كمانابرو ( ،)435،447،473،364،345،393آهوی مشکین ( ،)447،349آهوی
مشکویی ( ،)344بت( ،)656،463سرو ناز ( ،)416،633،647پریرو ( ،)613پریوش ( ،)643بت (،)416،164
وحشی غزال ( ،)614،166غزاالن رمیده ( ،)643،377غزال موشکمو ( ،)641غزال ( ،)367غزال ختنی (،)337
غزال من ( ،)399استعاره از معشوق قرار گرفته است .این استعارهها در شعر گذشته تکرار شدهاند و نشان تقلید
صرف شهریار در این مورد میباشند و او ذهنیّت غزل سنّتی ،جلوههای زیباییشناسی معشوق را با جمیع ابعادش،
بدون كموكاست به غزل خود انتقال داده است .فیالمثل «ترک» كه استعاره از معشوق و زیبارو میباشد،
تصویری برگرفته از شعر سنّتی است؛ و میراع نگرشی كهنه در غزل است؛ چراكه این تصویر ،تصویری مرده در
دورۀ معاصر است و برای خوانندۀ امروز حس و حال عشق و عاشقی را آنچنان كه برای گذشتگان داشته ،ندارد و
بار معنایی و تصویری آن رنگ باخته است ،ولی شهریار به مانند غزلسرایان سنّتی ،ترک را استعاره از معشوق قرار
میدهد و او را همچون گذشتگان ،ستمگر ،با خنجر مژگان و تیر و كمان مژگان و ابرو ،به تصویر میکشد.
تههرک مههن تیههر و كمههان دارد دوسههت
تیههههر گههههو آه و كمههههانم قههههد خههههم
(دیوان شهریار :ص )463
همههره كوكبههۀ حسههن تههو كههردم آهههی

كههه فلههک راه تههو ای تههرک سههتمگر نزنههد
(همان :ص )646
ترک من كز خنجر مژگان او خون میچکید
(همان :ص )614

برو ای ترک كهه تهرک تهو سهتمگر كهردم

حیف از آن عمر كه در پای تو مهن سهر كهردم

ماه من كز غمهزۀ فتهان او دل میشکسهت

(همان)644 :
dead metaphors - 4یا استعارات مرده :استعارهای كه بعلّت استفاده و كاربرد مداوم رایج میشود و برجستگی خود را
ازدست میدهد و به مروز زمان به فهرست واژگان زبان راه مییابد (مرگ استعارهها ،صفوی :ص .)4
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«نرگس» نیز از جمله استعاراتی است كه شهریار از غزل سنّتی گرفته است .نرگس ،استعاره از چشم معشوق
است و با صفاتی همچون مستی ،بیماری ،خماری ،و خوابآلودگی در شعر سنّتی آمده است .این استعاره نیز
استعارهای مرده است .صفوی مینویسد« :این كه ما در اكثر فرهنگهای لغت در مدخل «نرگس» به معنی
«چشم» برمیخوریم ،نشانگر این واقعیت است كه چنین استعاره ای مرده و یا به عبارت دیگر واژگانی شده است»
(مرگ استعارهها ،صفوی :ص  .) 6شهریار نیز نرگس را استعاره از چشم معشوق قرار داده و صفات مذكور را در
مورد آن ،بکار برده است:
حریهف
آن
كه
مست
نرگس
خون میخورم چو
سرمست ناز بود و ز من سرگران گذشت
(دیوان شهریار :ص )434
خیال خواب به چشمم به خواب میگذرد
به یاد نرگس مسهت تهو تها شهدم مخمهور
(همان :ص )449
رفته به پرستاری بیمارتر از خوی
آن نرگس بیمار كهه خهود داشهت پرسهتار
(همان :ص )679
در دل شب به سراو من بیدار آیی
چشم دارم كه تو بها نهرگس خهوابآلهوده
(همان :ص )133
«لعل» نیز در غزل سنّتی ،بسیار استعاره از لب معشوق قرار گرفته است و سرخی لب معشوق همیشه به لعل
مانند شده است .در شعر شهریار نیز این تصویر با نگاهی كلیشهای به كرّات آمده است:
ای رخت چشمۀ خورشید درخشانیها
طههبعم از لعههل تههو آموخههت درافشههانیها
(همان :ص )41
با رنگ و بویت ای گل ،گل رنگ و بو ندارد

با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد
(همان :ص )454

لعلت از طبع سخنگوی ازل بیتی است نغز

كاین به دیوان خط سبز تو تضمین كردهاند

(همان :ص )651
اما كه؟ در این میکده غمنوشتر از من
مینوشد از آن لعهل شهفقگون همهه آفهاق
(همان :ص )353
«صبا» نیز در شعر شهریار ،كاركردی چون غزل سنّتی دارد و پیک عاشق و معشوق است و كاركرد كلیشهای
خود در غزل فارسی را در شعر شهریار نیز حفظ كرده است كه حاصل نگاهی تقلیدی است و بسیاری از نوجویان
از منتقدان این نوع نگاه بودند .فریدون تولّلی مینویسد« :بجای استفاده از فرّاش باد صبا كه اینک همچون
نامه رسانی پیر و فرتوت مستحقّ بازنشستگی است  ...به سراو مضامین و استعارات جدید برویم و از آوردن
تشبیهاتی چون قد سرو ،لب لعل ،زلف سنبل ،نار پستان ،موی میان و طاق ابرو كه در اثر نسخهبرداری گویندگان
كوتاهطبع از اوج شامخ ابتکار به لجنزار سیاه ابتذال افتاده است ،خودداری كنیم» (رها ،توللی :صص.)63-61
صبا گر افتد از آنسو گذارش
بههه كههوی بهجههتآبههادم سههالمی اسههت
(دیوان شهریار :ص )673
بیههها بههها صهههبا ههههم درودی فرسهههتیم

تو دانی چه دردی بود بی صبایی
(همان :ص )137
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ای هدهههد از سههریر سههلیمان بههه مهها بگههو

وز گلشن سبا چه خبر ای صبا بگو
(همان :ص )376

نوگرایی در تصاویر شعری
فیلم و سینما
پربسامدترین تصاویر شهریار از پدیدههای مدرن و معاصر ،متعلّق به فیلم و سینماست و همانطوركه منزوی نیز
گفته« :شهریار عاشق خلق تصاویری با سینماست» (این ترک پارسیگوی ،منزوی) و تصاویر بدیعی مرتبط با این
پدیده ،خلق كرده است .او در تصویرپردازی متنوّع خود از این پدیده ،بیهمتاست .در شعر او گاه آسمان شب با
ستارگانی كه بر پهنۀ آن سوسو میزنند ،به فیلمی فرحبخ و فرحزا مانند میشود و خود شاعر و كوهها به
تماشاگران این فیلم سینمایی:
كه چشمم این همه فیلم فرحفهزای تهو را
چه شکر گویمت ای پرده ساز چههرۀ شهب
چه جای من كه در این صهحنه كوهههای بلنهد
به صهف سهتاده تماشهای سهینمای تهو را
(دیوان شهریار :ص )49
و گاه سالن روشن و تاریک جهان ،به سالن سینما مانند میشود و كوهها به لژنشینان تماشاخانه:
پهههههر ز جمعیهههههت پیهههههدا و نههههههان
سههههالن روشههههن و تاریههههک جهههههان
لژنشههههههههههههینان تماشههههههههههههاخانه
كوهههههها پههههر پههههر و پشههههت و شههههانه
(همان :ص)445
واقع شده

و گاه شاعر ،گذشتۀ خود و معشوق را به فیلمی سینمایی مانند میکند و آنچه را كه بین او و معشوق
بشکل فیلمی در ذهن خود مرور میکند و معشوق را ستارۀ این سینما میداند:
خدا ستارۀ آن سینما نگه دارد
گذشههتۀ مههن و جانههان بههه سههینما مانههد
(همان :ص )441

گذشته مانند فیلم سینمایی است كه شاعر در تنهایی خود به تماشای آن مینشیند و آن را مرور میکند و
خاطرات گذشته همچون فیلمی از پی چشم او میگذرند:
بس پردهها كه بگذرد انگار سینماست
اینجا به پهی چشهم دل از انقهالب دههر
(همان :ص )173
همچنین گذر ایام شباب با شتاب كه مایۀ رنجیدگی خاطر شاعر است به تصویر نو و بدیع «سینمای خزان» مانند
میشود ،سینمایی كه خزان عمر شاعر را به نمای میگذارد.
شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز
به سهینمای خهزان مهاجرای خهود دیهدم
(همان :ص )643
در ابیات زیر نیز تصاویر بکر و نو كه مرتبط با این پدیدۀ نوظهور هستند ،به شکلی هنرمندانه خلق شدهاند و
تجربهگرایی ،فردیّتگرایی و نوگرایی شاعر را در تصویرپردازی ،انعکاس میدهند.
گشودهاند و عجب لوح عبرت است ای دوست
بیهها كههه پههردۀ پههاییز خههاطراتانگیههز
(همان :ص )461
در ابیات زیر نیز شهریار با مانند كردن جهان و اهل جهان به تماشاگران سینما ،با دیدی نو و معاصر« ،ماه» را نیز
به «هنرپیشگان هالیود» مانند كرده است:
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پههههای آهسههههته هشههههت در صههههحنه

چهههههون هنهههههر پیشهههههگان ههههههالیود
(همان :ص )457

همهههه آفهههاق جههههان چشهههم بهههه راه

كههههه ببیننههههد هنههههر پیشههههه مههههاه
(همان :ص )445

سایر پدیدههای معاصر
در كنار تصاویر نو ملهم از سینما كه پربسامدترین تصاویر از پدیدههای نوظهور در شعر وی است ،تصاویر دیگری
نیز مرتبط با ویژگیهای زمانۀ شاعر و پدیده های معاصر وجود دارد كه گرای او به نوجویی در تصویرپردازی را
نشان میدهد .فانوس ،چراو كرجیها ،كشتی و نور دیدهبانی ،واگن و قطار ،دوربین عکاسی ،برق و فیوز ،آنتن و
دكل ،ساعت و عقربههای ساعت ،گلخانه ،عینک دودی ،توپ ،چادر ،خط اتوبوس ،اسکیبازی ،و میزگرد از جمله
پدیدههای معاصرند كه در شعر او یکی از طرفین تشبیه واقع شدهاند.
نیلگون دریای شب پر گوهر شهوار داشهت
نقشههبندی كههز ازل در پرتههو فههانوس مههاه
(دیوان شهریار :ص )434
ابهههههر فانوسهههههک

مشهههههعل مهههههاه

فههرار ابرههها میدیههدم از دریهها ز بههیم جههان
اللههه افروختههه بههر سههینۀ مههواج چمههن
برو نور خدا كن دیهده بهان كشهتی توفیهق
همهههه ناگهههاه بهههه واگهههون قطهههار ایّهههام
دیهههدۀ مهههن بهههه لطهههف و حساسهههی
لیههههک ایههههن اتصههههال بهههها معبههههود
مسهههههههتقیماً اگهههههههر دل افهههههههروزد
مهههها همههههه آنههههتن و خلیفههههه دكههههل
جهان خلق دمهی از خلیفهه خهالی نیسهت
سهههههاعتآسههههها بهههههه نهههههوایی آرام
مههههههر و مهههههه عقربهههههک ایامنهههههد

چههون زنههی پیههر كههه شههب پویههد راه
(همان :ص)434
دوان فانوس مه در دست تا گشتند ناپیهدا
(همان :ص )4515
چهون چههراو كرجیهها كههه بهه دریهها باشههد
(همان :ص )496
كه كشتیها به نور دیدهبهان یابنهد سهاحلها
(همان :ص )43
دسههت برداشههته از غرفههۀ اقطههار بههه مههن
(همان :ص )4644
راسههههت چههههون دوربههههین عکاسههههی
(همان :ص )745
مسهههههههتقیماً نمیتوانهههههههد بهههههههود
بهههههرق مههههها را فیهههههوز میسهههههوزد
آنههههتن بههههی دكههههل همههههه انگههههل
(همان :ص )779
كه این دكل سبب اتصال ارض و سماسهت
(همان :ص )446
حهههههاكی از سهههههیر سهههههریع ایهههههام
كهههه بهههر ایهههن سهههاعت گهههردون نامنهههد
(همان :ص )753
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بیشههههه گلخانههههۀ سرپوشههههیدهسههههت
شههاخهههها بههس سههر هههم پیچیههدهسههت
(همان :ص )443
موجهههههها را رژه بینهههههد بههههها خشهههههم
شهههاه شهههب عینهههک دودی در چشهههم
(همان :ص )454
كس پی پای طفهل نیفتهد كهه وای وای
هر دم چو تهوپ میزنهدم پشهت پهای وای
(همان :ص )379
كهههههه بهههههه دروازۀ شهههههرق انهههههدازی
مههههههاه ماننههههههدۀ تههههههوپ بههههههازی
(همان :ص )446
فلک یک چادر آبی است بر باالی موزونهت
به پی چشم آن كو پهردۀ پنهدار زد بهاال
(همان :ص )934
به پای خسهته خهم و پهیچ روزگهار برویهد
چو برگ بر رخ آبهیم و جویبهار خهط عمهر
همهههه لغهههزان و لیهههزان دارد ایهههن عمهههر
بههههه اسههههکیبازها مانههههد كههههه پههههایی
(همان :ص )654
و اختههران همههه آویههزۀ درهههای كشههو
میزگردی است فلک ههر كشهو انبهاری راز
(همان :ص )344
آموزش و پرورش نوین ،مدرسه ،مدیر ،امتحان ،دانشکده ،و دارالفنون نیز اجزاء و عناصری برگرفته از آموزش
نوین هستند كه در ابیات زیر برای تصویرسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند:
بههه گونههه گونههه تعههالیم سههمعی و بصههری
جهان چه مکتب آموزشی و پرورشی است
(دیوان شهریار :ص )344
چهه بههودی ار غههم فههردای امتحههان بههودی
خدا مدیر و جهان مدرسه است و ما شاگرد
(همان :ص )594
عجبهها مدرسههۀ دار فنههون شههد دل مههن
همههه دانشههکدۀ مکههر و فسههون ایههام
(همان :ص )354
از دیگر اجزاء شیوۀ زندگی مدرن كه منبع الهام شاعر در تصویرسازی بوده ،نظامیگری و اجزاء و عناصر مرتبط با
آن است .شهریار باالخص عالقهمند به خلق تصاویری با «سان نظامی» بوده است .در دو بیت زیر شاعر هنرمندانه
گذر خاطرات از پی چشم خود را به سان دادن سربازها مانند كرده است:
مههرا سههان چههون صههف سههرباز دادنههد
خههههدایا سههههایهروشههههنهای عمههههری
(همان :ص )479
بهههه تهههنم سههههخت تکهههان میدادنههههد
خههههاطراتم همههههه سههههان میدادنههههد
(همان :ص )759
شاه و دیدن سان و رژۀ سربازان نیز منبع الهام تصاویر زیر بوده است:
موجهههههها را رژه بینهههههد بههههها خشهههههم
شهههاه شهههب عینهههک دودی در چشهههم
(همان :ص )454
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سهههلطان دشهههتها همهههه او و سهههراه او

صفهای سنبلی است كه سان میدهد تو را
(همان :ص )154

تصاویر برگرفته از نقاشی و موسیقی
تصاویر نو برگرفته از هنر موسیقی نیز در شعر شهریار كم نیست؛ شهریار خود سهتار مینواخته و اهل موسیقی
بوده است و با موسیقیدانان عصر خود همچون حبیب سماعی ،محمدحسن خان صبا ،و اقبال آذر حشرونشر
داشته است .تصاویری كه شاعر در این زمینه خلق كرده ،متأثر از تجربیّات فردی او و زندگی شخصی اوست.
تصویر بیت زیر ،تصویری نو و جدید است كه تجربهگرایی شاعر را به نمای میگذارد و غنای عاطفی تصویر را
میرساند:
چو مضرابی كه روی سیمها رقصد نسهیم صهبح
به شاخ و برگها پیچید و سنتور بهاران شد
(همان :ص )495
در بیت زیر نیز شاعر با مانند كردن خود به ساز ،از معشوق میخواهد دستی به سر و گوش او بکشد تا نغمهای از
او بلند شود.
سازی شدم كه شور و نوایی بخوانمت
دست نوازشی به سهر و گهوش مهن بکه
(همان :ص )417
ساز درختان و مضراب باد نیز كه از برهم خوردن آنها آهنگی برمیخیزد ،تصاویری نو و مرتبط با هنر موسیقیند.
چه آهنگها وا شود نالهخیز
ز سهههاز درختهههان بهههه مضهههراب بهههاد
(همان :ص )641
درهمتنیدگی صنایع بیانی و بدیعی در بیت زیر از شهریار نیز هنرمندانه است؛ شاعر با دیدی نو ،زلف معشوق را
به تاری مانند میکند كه آن را در چنگ گرفته و همزمان تار زلف معشوق را نیز به ذهن تداعی میکند و با تکرار
این كلمات در مصراع دوم ،بین كلمات تار و چنگ ،جناس تام خلق میکند .بعد عاطفی تصویر غنی است.
تار در ناله رود چنگ درآید به خروش
من اگر تار سر زلهف تهو گیهرم در چنهگ
(همان :ص )675
مانند كردن صدای خروش دریا و صدای جنگل ،به سرود و سمفونی نیز نشان نوگرایی شاعر در تصویرسازی
است.
بشری
برون ز دایرۀ درک و دان
سرود جنگل و دریا چه سنفونیهایی است
(همان :ص )344
نوای آبشاران ،آبشار موسیقی و موزیک عزای رعد نیز ریشه در نگاه نو شاعر در تصویر دارد.
كه چون حافظ نوایی جاودان دارد به مرموزی
ندانم راز شور و مستی این آبشاران چیست
(همان :ص )155
نه صوت اوست به گوشم كه گیسو افشهاند

به

رعهههههد موزیهههههک عهههههزا سهههههازكنان

ابر

كوهسار هنر آبشار موسیقی
(همان :ص )151
بازكنان
كفنی
توپ
(همان :ص )444
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شهریار ،در كنار موسیقی ،تصاویر نو برگرفته از هنر نقاشی نیز دارد و با دیدی نو و با تأثیر از پدیدههای معاصر،
جهان را به نمایشگاه نقاشی مانند میکند.
بههه ایههن طههرح و بههه آن پههرداز دادنههد
نمایشگاه نقاشی است گیتی
(همان :ص )479
همچنین متأثر از هنر نقاشی ،پردههای عشق كهن خود را در پریدهرنگی و تیرهوتاری ،به كارهای كمالالدین
بهزاد (416-945ه.ق) مانند میکند:
پریههدهرنگتههر از كارهههای بهههزاد اسههت
به پی چشم دلم پرده ههای عشهق كههن
(همان :ص )451
تحت تأثیر عالقۀ شخصی به این هنر است كه روستا را نیز به تابلوی از رنگ و روغن مانند میکند.
تههههابلوی سههههاخته رنههههگ و روغههههن
دهکههههده بهههها همههههه سههههایهروشههههن
(همان :ص )469
تصاویر نو برگرفته از شغل و حرفه شاعر
برخی تصاویر نو در شعر شهریار نیز برگرفته از شغل و حرفۀ اوست .شهریار دانشجوی سال آخر پزشکی بوده كه
بواسطۀ عشقی نافرجام ،تمامنشده رهای میکند (مقدمۀ دیوان :صص  .)4-9همچنین او كارمند بانک بوده است
(همان :ص .)65تصاویر نو برگرفته از تجربیّات شخصی شاعر در این دو حرفه ،نشان تأكید او بر تجربهگرایی در
تصویرسازی است .در ابیات زیر شاعر دوستان خود كه اجل آنها را از او جدا میکند ،به اعضای بدن فرد مبتال به
قانقارایا مانند میکند:
هر زمان شیخ اجل از من كند یهاری جهدا
آنچنان كاعضهای تهن در قانقرایها میبرنهد
(همان :ص )73
تحت تأثیر همین نگرش رابطۀ خود با معشوق را به رابطۀ دارو و الم مانند میکند:
الزم و ملههههزوم هههههم هسههههتیم مهههها
همچههههو دارو و الههههم هسههههتیم مهههها
(همان :ص )775
اجزاء تصویر زیر صندوق بانکداری ،باجه ،و حساب جاری نیز برگرفته از حرفۀ شاعر است:
چه باجهها كه به كار و حسابها جاری است
شب آسمان همه صهندوق بانکداریهاسهت
(همان :ص )441
شهریار در ساخت و پرداخت تصویر زیر نیز ملهم از حرفۀ خود است:
دفتر دوران ما هم بایگانی میکند
میرسههد دوری بههه پایههان و سههرهر بایگههان
(همان :ص )644
تصاویر برگرفته از زندگی روستایی و پاستورال و اقلیمگرایی شهریار
شهریار دوران كودكی خود را در روستای خشکناب گذرانیده و شیوۀ رایج زندگی در غالب روستاهای ایران و
بخصوص آذربایجان ،دامداری و كشاورزی است و در دورۀ زندگی شهریار ،شیوۀ زندگی پاستورال در روستایی كه
شهریار در آن میزیسته ،غلبه داشته است و شهریار این شیوۀ زندگی را تجربه كرده و بعدها در تصویرسازی از
این تجربیات استفاده كرده است .این شیوۀ زندگی مورد عالقۀ شهریار بوده و در برههای از زندگی خود به
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رمانتیسم گراییده و روستا ستایی ،بازگشت به طبیعت و دوران گذشته نیز از اصول این مکتب بوده است (ر.ک:
جلوههای رمانتیسم در شعر شهریار ،صدری نیا) .تصاویر برگرفته از زندگی پاستورال (چوپانی) در شعر شهریار
قابل مالحظه است .در ابیات زیر اجزایی همچون چوپان ،شبان ،گله ،چراندن ،چراگاه ،مرتع و نی در تصویرسازی
بکار گرفته شدهاند:
دارم غهههزال چشهههم سهههیه میچرانمهههت
چوپان دشت عشهقم و نهای غهزل بهه لهب
(دیوان شهریار :ص )419
مههاه شههب بهها گلههۀ اختههر شههبانی میکنههد
مرتع عشق و غهزال مهن نمانهد آری ،ولهی
(همان :ص )644
دختر ماه بر این گلهه شهبان خواههد بهود
تهها چراگههاه فلههک هسههت و غههزاالن نجههوم
(همان :ص )669
چههون تههو آهوبچههه چشههم سههیاهی دارم
نههینههواز غههزلم تهها بههه چراگههاه غههزال
(همان :ص )354
كههه گلههزار غههزل از شهههریار بیههدل آرایههی
غزال چشم مستت گو بچر در مرغزار شهعر
(همان :ص )135
شبهه ای نیست كهه ههر گلهه شهبانی دارد
اختراننهههد و چراگهههاه بهههه پیهههراهن مهههاه
(همان :ص )197
چوپهههان گلهههه چهههون سهههتاره پاچیهههد
بههههههر سههههههینۀ درۀ قههههههرا كههههههول
(همان :ص )941
تصویر بیت زیر نیز ریشه در نگاه نو شهریار با تکیه بر اقلیمگرایی دارد؛ شاعر بین رنگ پریدۀ دشت به هنگام
غروب خورشید و رنگ پریدۀ خود از فرقت یار ،شباهت و مانستگی ایجاد كرده است.
گشت پنهان و مرا چون دشت رنگ از رخ پرید
ماه من در پرده چون خورشید غماز غروب
(همان :ص )614
تصویر شعر زیر نیز برگرفته از زندگی روستایی و حاصل تجربۀ فردی شاعر است.
هركجههها پهههای گهههذارد رد پهههایی دارد
آدمی در همه احهوال چهو دزد شهب بهرف
(همان :ص )445
شاعر در بند دوم قطعۀ «هذیان دل» نیز بشکلی هنری و با دیدی نوگرایانه ،با مانند كردن نیروی خیال خود -كه
در خلوت و تنهایی بر سر كار است و در ازدحام و شلوغی از كار میماند  -به مرغان وحشی كه در باغچه به
جست وخیزند و با شنیدن صوتی چون باد میگریزند ،الهام از زندگی روستایی در تصویرسازی را به نمای
میگذارد.
تنههههها كههههه شههههدم بههههرون بریزنههههد
مرغهههههان خیهههههال وحشهههههی مهههههن
بهها شههوق و شههعف بههه جسههت و خیزنههد
در باغچهههههههۀ شهههههههکفتۀ شهههههههعر
بهههههرگشته چههههههههو بههههاد میگریزند
تههههههههها میشنونههههههد صهههوتی از دور
در خلوت حجره دماغم
(همان :ص )944
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گاهی نیز شهریار با الهام از زندگی روستایی ،خود را به چشمهساری مانند میکند كه بر سرش از دختران دهکده
غوغاست و به این شکل ،شیوۀ زندگی روستایی را به تصویر میکشد و از تجارب زیستشده در تصویر بهره
میگیرد.
بر سرم از دختران دهکده غوغا
گهههاه شهههوم چشهههمهسهههار دامنهههۀ كهههوه
(همان :ص )934
تصاویری برگرفته از شکار نیز تأكیدی بر نوجویی شاعر و انعکاس نگاه فردی و اقلیمی در تصویرپردازی شاعر
دارند و تجربهگرایی او در تصویر را مینمایانند .در ابیات زیر ،تصاویر،برگرفته از این طرز زندگی روستایی است.
شاعر خود را به شکاری خزیده به شکاف سنگ مانند میکند.
كه نفس در نفسم با سگ صیاد هنوز
صههید خههونین خزیههده بههه شههکاف سههنگم
(همان :ص )646
و قمار عشق را به «شکار پلنگ» مانند میکند كه در صورت خطا ،جان در خطر است.
خطای تیر همان باشد و بالی خطر
قمهههار عشهههق شهههکار پلنهههگ را مانهههد
(همان :ص )997
مانند كردن عشق به پلنگ نیز میراع ،چنین نگاهی است.
به بیشۀ تو مرا هم پلنگ عشق درید

چه كودكانه گرفتار خط و خال شدم
(همان :ص )647
تصویر بیت زیر نیز ریشه در نگرش پاستورال شاعر در تصویرسازی دارد ،داماد به ببری مانند میشود در شجاعت:
كهههه فهههرود آمهههدی از كهههوه چهههو ببهههر
دیهههده بهههودم بهههه میهههان مهههه و ابهههر
(همان :ص )435

نازک خیالی و دقّت در امور روزمره و ویژگیهای حیات معاصر ،و تأكید بر تجربهگرایی در تصویرسازی نیز از
تصاویر زیر آشکار است؛ شهریار در این تصاویر با نگاهی ریزبین ،روابط ظریفی را از زندگی معاصر كشف كرده و
در شعر خود وارد كرده است كه دقّت و باریکبینی سبک هندی در مضمونسازی را به یاد میآورد:
چون غریبی كه شبانگه به تکاپو باشد
سخت پیچیده ام از زلف تو در شعر و خیال
(همان :ص )495
جدا شد از من و دیدم ولی ز هول غریبهی
آب و مهتههاب و نسههیم و شههاخ و بههرگ
چون كودک قهرو كه ز مهرش تركد بغض

در ازدحام و هیاهو به طفل گمشده ماند
(همان :ص )651
الکلی
مردمان
چون
مرتع
(همان :ص )594
گویی كه دل از آشتیم ریشتر آری
(همان :ص )344

نتیجهگیری
با بررسی تصاویر شعر شهریار روشن میشود شهریار در زمینۀ تصویرپردازی نیز شاعری بین سنّت و نو است؛ هم
تصاویر كهنه و تکراری و كلیشه ای مأخوذ از گذشته در شعر او به فراوانی یافت میشود و هم نوآوریهایی در این
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زمینه با تأكید بر فردیّتگرایی ،تجربهگرایی و عینیّتگرایی داشته است .تصاویری كه ویژگیهای جمالشناسی
معشوق سنّتی را بازتاب میدهند در شعر او گسترده ،وارد شدهاند و بسیاری از تصاویر شعری او در مورد معشوق،
برگرفته از سنّت است و در این زمینه بویژه از حافظ ،بسیار تأثیر پذیرفته است و میتوان گفت كه حافظ در
جمیع جهات ،و در موضوع پژوه كه تصاویر شعری است ،گستردهترین تأثیر را بر شهریار داشته و شهریار
رابطۀ بینامتنی گسترده با او داشته است .شهریار در تصویرپردازی بیشتر از تشبیه و استعاره سود جسته است و
اگر نوآوریهایی در زمینۀ تشبیه داشته ،در استعاره ،سنّتگراتر است .در شعر او كمتر میتوان نشانی از سمبل و
نماد یافت و این عامل نیز نشان از عدم فردیّت در نظام كلی تصویری شهریار است .چراكه نمادگرایی و
سمبولیسم در شعر ،پس از شکل گیری فردیّت عملی شده است .بیشتر نوگراییهای شهریار در تصویرپردازی
مرتبط با پدیدههای معاصر و نوظهور چون فیلم و سینما ،نقاشی و موسیقی ،حرفۀ شاعر و زندگی روستایی و
پاستورال و محیط زندگی شاعر بوده است و شهریار تصاویر بکری با تکیه بر تجربهگرایی و عینیّتگرایی و رنگ
اقلیمی در شعر ارائه داده است ولی با این همه ،بُعد سنّتگرایی در زمینۀ تصویر در شعر او غالبتر است.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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