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 -1مقدمه
شعر در مفهوم فراگیر خود ،بازتاب جهان مادی از راه نگارههای ذهنی است« .شعر ،پژواکی است
بههمپیچیده از عاطفه ،خیال و شناخت» (عسگری .)37 :1382 ،تصویر ،جوهر اصلی شعر است که
ارزش و اعتبار هر شعر بر اساس و مبنای آن شناخته میشود .در قدیم بیش از آنکه تصویر و خیال
را بهعنوان یک اصل بپذیرند ،وزن ،قافیه ،کلمه و کالم را جوهر شعر به حساب میآوردند .اما پایۀ
شعر نو ،بیشتر بر مبنای این جوهر شعری ،یعنی تصویر استوار است ،زیرا «تصویر در هنر ،چیزی
نهادین است ،نه مانند وزن ،ردیف و قافیه که پوستواره و کناریاند» (همان )51 :دی لویس ،شاعر
انگلیسی بر این باور است که «تصویر ،عنصر ثابت شعر است» (شفیعی کدکنی .)14 :1383 ،دیوید
دیچز نیز ،در رابطه با به کار گرفتن تصویر در شعر ،مینویسد« :کالمی که فقط افکار مجرد را بدون
هر نوع تصویری به کار گیرد ،سندی بزرگ خواهد بود و ابداً شعر نیست ،نظیر شعر افالطون -شعر
اندیشه -که شعر به شمار نمیآید» (دیچز .)12 :1366 ،در شعر معاصر ،نیما همواره شاعران را در
حوزۀ خلق تصویر ،از تقلید عادتهای پیشین بازداشته و به آنها میگوید :تالش کنید تا هر آنچه را
که میبینید ،بنویسید؛ تالش کنید شعر شما نشانی از شما باشد .وقتی شما مثل پیشینیان میبینید و
برخالف آنچه در خارج قرار دارد ،میآفرینید ،آفرینش شما ،زندگی و طبیعت را فراموش کرده
است ،اما اگر در پی کار تازه و کلمات تازه هستید ،لحظهای در خود عمیق شده ،فکر کنید( .رک.
طاهباز .)86 :1368 ،اگر شاعرِ پارسا به جهان باقی سر میزند تا برای دردهای جهان فانی خوددرمانی
بیابد ،نیما میخواهد به جهان ناپایدار سرک بکشد تا ذهنیت خود را از آن سرشار نماید و این ذهنیت
را کارگاهی کند که در آن ،واقعیت بیرونی ،شاعرانه و انسانی شود .البته نیما این دیدگاه را چنان
عام و مطلق میکند که بر اساس آن ،شعر عکسبرداری از دنیای بیرون خواهد بود و نه بیشتر ،اما
واقعیت این است که ذهنی کردن جهان بیرونی همان اندازه با سرشت شعر آمیخته است که بیرونی
کردن جهان ذهنی؛ این دو شیوه ،از رویارویی و دادوستد ذهن شاعرانه با جهان سرچشمه میگیرد.
نوگرایی هنری در زمان ما پویشی است از عین به ذهن و از درون به بیرون .به این صورت که شاعر،
نخست واقعیت را درونی و پارهای از ذهن میکند و سپس با شاعرانگی ذهن ،که همان منیت و
فردیت شاعر است درهم میآمیزد تا ذهنیت نوین را از راه واقعیتهای منفرد یعنی برجسته کردن
اشیا ،بشناساند (رک .عسگری .)111-115 :1382 ،اما ارائۀ این ذهنیت نوین ،در چارچوب بستۀ تشبیه
و استعاره نمیگنجد و نمیتوان اندیشههای شاعرانه را در فضای خاصی محدود ساخت؛ از همین
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روست که برخی پژوهشگران گفتهاند« :بسیاری از شعرهایی که از تشبیه ،استعاره و انواع مجاز انباشته
شدهاند ،ممکن است شعر تصویری نباشند» (موحد.)82 :1385 ،
عاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربههای درونی و محیطی از خود نشان میدهد .شعر با
غلبۀ احساس و عاطفه بر روح شاعر آغاز میشود و این عنصر ،چگونگی برخورد شاعر را در برابر
حوادث نشان میدهد .برخی عاطفه را اینگونه تعریف میکنند« :عاطفه یا احساس ،زمینۀ درونی و
معنوی شعر است ،به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش» (شفیعی
کدکنی .)87 :1383 ،با آنکه محرک عاطفی هنرمند ،به عوامل بیرونی و محیطی بستگی دارد ،اما
وابستگی آنها با درون شاعر بیشتر است و ارتباطی مستقیم با درون شاعر دارد .زیرا «آنها بیشتر هنگامی
بروز میکنند که تمایالت دائمی یا ادواری فرد بهطور ناگهانی خواه تسهیل و خواه عقیم میشود.
بنابراین وابستگی آنها به ماهیت محرک بیرونی بسیار کمتر از وابستگی آنها به شرایط کلی درونی
زندگی فرد در زمان بروز محرک است» (ریچاردز .)83 :1388 ،شعر عرصۀ انتقال عاطفه است.
در عالم شعر ،تصاویر نقش مؤثری در خیالانگیزی دارند و از عناصر حیاتبخش و زیباییآفرینی
شعر هستند .تصاویر شعری ،حاصل نوعی تجربه و آگاهی است که شاعر از محیط پیرامونش به دست
میآورد .شاعرانی که چشمی تیزبین و محفوظات بیشتری دارند ،تصاویر پویاتری ارائه میدهند.
یکی از محوریترین و مهمترین معیارها برای شناخت میزان خالقیت شاعران ،شناخت و تحلیل
تصاویر شاعرانه و هنری آنهاست .برخی بهطور کامل ماهیت اصلی شعر را بر پایۀ ارائۀ تصاویر
میدانند .وقتی تصاویر ،برخاسته از اندیشه خاص هنرمند باشد و از عاطفۀ او سرچشمه بگیرد،
بهگونهای انتقالدهندۀ احساسات درونی او نیز هست .بر این اساس بررسی دقیق تصاویر ،میتواند
عالوه بر نشان دادن گسترۀ خیال شاعر ،موجب آشکارسازی برخی از تمایالت و انگیزههای درونی
او و حتی جنسیت او باشد.
این مقاله بر آن است تا با نگاهی گذرا بر ارتباط عاطفه ،اندیشه و تصویر ،به بررسی تصاویر
غزلیات سیمین بهبهانی و شهریار بپردازد و از این طریق به درونمایۀ ثابتی که رهبری کلیه ساختها
و تصاویر ذهنی این دو شاعرِ مطرحِ معاصر را بر عهده دارد ،دست یابد.

302

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،73شماره  ،242پاییز و زمستان  ،99ص 326-299

 -1-1پیشینه تحقیق
شعر شهریار و سیمین بهبهانی از زوایای مختلف سبکشناسانه ،بررسی مضامین و ...مورد بررسی
قرار گرفته است؛ ازجمله این تحقیقات میتوان به مقالهها و پایاننامههای ذیل اشاره کرد« :بررسی و
تحلیل آفاق غزل شهریار» نوشته محمد جلیل بهادری« ،بررسی تطبیقی مضامین و اصطالحات جدید
در غزل بهار و شهریار» ،نوشته حدیثه احمدی« ،جلوههای رمانتیسم در شعر شهریار» نوشته باقر
صدرینیا« ،تحلیل مقایسهای صور خیال در اشعار سیمین بهبهانی و فریدون توللی» نوشته فاطمه مجد،
«طبقهبندی و تحلیل موضوعی اندیشههای سیمین بهبهانی» نوشته مهتاب عباسی« ،جلوههای رمانتیسم
در شعر سیمین» نوشته سید مهدی رحیمی ،اکبر ثامیان ساروکالیی و زینب ثریا محابد .بنا بر
جست وجویی که در این باره انجام شد ،تاکنون در مورد وجوه تصویر و ویژگیهای آن در غزل
شهریار و سیمین بهبهانی تحقیق مستقلی انجام نگرفته است .این پژوهش سعی دارد از یکسو تناسب
و هماهنگی تصاویر و نقش این عنصر را در القای اندیشه ،عاطفه و ساخت فضا در شعر آنها مورد
بررسی قرار دهد و از سویی دیگر انواع تصاویر و جنبههای بالغی و زیباشناختی آنها را نمایان سازد.
 -2بحث
 -2-1عاطفه در تصویر
تصویرسازی یکی از عناصر بسیار مؤثر در تقویت زبان است و با ایجاد تکانهایی که به مخاطب
وارد میکند ،توجه وی را به متن افزایش میدهد و بهگونهای قدرت زبان را در انتقال عاطفه
میافزاید .آنچه هنرمند تجربه میکند ،موجب تحرک ذهنی وی میشود و «تأثیرات این تحرک
درصورتیکه بر اثر تحریک تازهای از طرف تصاویر ،گره خورده و تقویت شود ،افزایش و گسترش
زیادی خواهد یافت .از طریق همین تصاویر است که اغلب تأثیرات عاطفی ایجاد میشود» (ریچاردز،
 .)106 :1388در حالت عاطفی خاص ،شاعر در فضایی قرار میگیرد که شبکهای از تصاویر و
عناصری که با آن مرتبط است ،قرار دارد .اهمیت و کارایی آنها تا حد زیادی بر این است که تصاویر
با عاطفه هنرمند پیوند خورده باشد.
برخی معتقدند« :آنچه تصویر را مؤثر میکند بیشتر خصلت آن است بهعنوان واقعهای ذهنی که
به نحو عجیبی با احساس ارتباط یافته است» (ولک .)209 :1382 ،این احساس و عاطفه ،رهنمون
شاعر در تصویرآفرینیهاست .بهاینترتیب آوردن تصاویر پیاپی به قصد تزئین و جلوهگری کالم و
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پرزرقوبرق نشان دادن سخن ،چندان تأثیرگذار نیست ،بلکه میزان مناسبت و ارتباط بین تصویر و
عاطفه است که هم شعر را منسجم نشان میدهد و هم تأثیر عمیقتری بر مخاطب میگذارد.
هر هنرمندی به طرز خاص خویش به جهان مینگرد و نگاهش متأثر از حاالت عاطفی و روحی
اوست .شاعران در ادوار مختلف ،پدیدههای جهان را به گونههای متفاوت دیده و به تصویر
کشیدهاند .در دورۀ کالسیک به ستایش طبیعت برخاسته و با کلمات به نقاشی دقیق اشیا و جهان
پرداخته و با طبیعت همسو بودهاند .در عصر رمانتیک ،طبیعت را مادر هنر و سرچشمه الهام دانسته و
احساس خویش را در اشیا جاری کردهاند .در دیدگاهی دیگر جهان را سایه و خیال جهان برین
خواندهاند .گروهی دیگر بر طبیعت و قواعد آن شوریدهاند .هرکدام از این اندیشهها در هر عصری
ناشی از نوع اندیشه و حاالت روحی و عاطفی خاصی بوده که بر روح عصر غلبه داشته است.
تصویرپردازی امکان تصرف در اشیا و جهان را برای آدمی فراهم میآورد و به او فرصت میدهد
تا با دستکاری در عناصر طبیعت ،مطلوب و مقصود خود را بیافریند ،ناکامیها را جبران کند،
احساس خود را در اشیا بریزد و با پدیدههای بیرون از قلمرو زبان خود سخن بگوید .اینگونه است
که میان هنرمند و دنیای خارج همدلی پدید میآید و تصویر ،ظرف عواطف و احساسات شاعر
میشود .تصویر زمانی هنری است که شور و عاطفهای انسانی در آن نهفته باشد و لذت بیافریند.
تصویر بیپشتوانۀ عاطفه ،بیروح ،سرد و غیرهنری است (رک .فتوحی.)80 :1389 ،
درون انسان سرشار از عواطف متناقضی همچون عشق ،نفرت ،غم ،شادی ،یأس ،امید ،ترس،
دالوری ،خشم ،رحم ،مالل و  ...است؛ این عواطف از آغاز خلقت تاکنون در نهاد بشر هست و در
زندگی او جریان داشته و به نوشتهها و آثار ساختۀ زبان ،بیان ،ذهن و اندیشۀ انسان راه یافته است.
شاهکارهای ادبی جهان ،سرشار از عواطف عام و مسائل مشترک انسانیاند.
در فرایند آفریدن تصویر ،شیء از طبیعت وارد ذهن و ضمیر شاعر میشود و پس از گذر از
منشور جان هنرمند ،به رنگ «جان هنری» او درمیآید ،آنگاه به یک شیء هنری بدل میگردد.
گویی چیزی از روح انسانی ،احساس و عاطفه بشری در شیء دمیده میشود ،شاعر خود را در شیء
میدمد ،در اثر این تأثیر« ،شیء طبیعی» تغییر ماهیت میدهد و به «شیء خیالی» تبدیل میشود .شیء
خیالی سرشار از عاطفۀ انسانی است ،احساسی بر دوش حمل میکند و ازاینرو احساس مخاطب را
برمیانگیزد.
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ارتباط شاعر با شیء و جهان بیرون تابع حاالت عاطفی و نوع اندیشه اوست .اگر شاعر را «شناسا»
و «شیء» را موضوع شناخت فرض کنیم ،در این صورت میان من شاعر با شیء ،چهار گونه ارتباط
میتوان یافت :وصف شیء ،همدلی با شیء ،یگانگی با شیء ،حلول در شیء (رک .فتوحی:1389 ،
.)70
 -2-1-1وصف
در حالت وصف ،شاعر همسویی کمرنگ و ناچیزی با شیء دارد .ضعیفترین پیوند میان ذات شاعر
و شیء در این حالت است .منِ شاعر و شیء ،جدا از یکدیگرند .در این وضعیت ،ذهن در حالتی
انفعالی مثل آینه ،صورت شیء را بدون تصرف خیال منعکس میکند؛ یعنی با تصرف در شیء
بیرونی امر تازه یا شکل بدیعی ابداع نمیکند ،بلکه همان چیزی را تصویر میکند که در بیرون
هست .در این مرحله تصویر به خاطر تصویر ،آفریده میشود ،یعنی شاعر فقط با نگاه کردن به مناظر
و طبیعت ،تصویرآفرینی میکند و هدفش از آوردن صنایع بالغی –تشبیه ،استعاره ،کنایه و  – ...در
شعر ،تنها توصیف همان چیزی است که آن را مشاهده میکند (رک .فتوحی.)70 :1389 ،
به زیر سنگ لحد استخوان پیکر ما /چو گندمی است که از آسیاب میگذرد (شهریار:1388 ،
.)168
شهریار از گذر عمر سخن میگوید و اینکه دوران جوانی به پیری ختم میشود و انسان نباید
مغرور به دوران جوانی و شادابی باشد ،چراکه با آمدن خزان زندگی و رسیدن دوران پیری ،دیگر
انسان باید منتظر مرگ و از بین رفتن جسم فانیاش باشد .با این توضیح ،روشن است که استخوان
در ذهن شهریار همان است که در عالم بیرون از ذهن است ،اما همچون گندمی است که از آسیاب
میگذرد.
من از بازار دنیا زار گشتم /از این محنتسرا بیزار گشتم (همان.)290 :
شهریار با کمک تشبیه بلیغ اضافی دنیا را بازاری میداند که سبب ناراحتی اوست.
بهسان دختر چادرنشین صحرایی /عروس الله به دامان کوهسار آمد (همان.)195 :
تصویر این بیت ،وصفی از الله در کوهسار و آغاز بهار است.
خوشه بود ،خوشه طال ،دشت بود ،دشت بیکران /-از حریر نازک نسیم ،موج سایهروشنی بر
آن /تاپتاپِ قلب غنچهها ،زیر نور شاد آفتاب /برقبرق پولک طال ،روی شاخۀ صنوبران /آب آبی

مقاله علمی-پژوهشی :بازتاب عاطفه و اندیشه در تصویر آفرینی های  /...نقابی

305

و شگرف و ژرف ،با عبور تند رنگها /سیم شستۀ ستاره بود ،پولک تنِ شناوران /ماهیِ سیاه
کوچکی ،شد بزرگ و بزرگتر ( ...بهبهانی.)745 :1384 ،
سیمین ،تصویرهای این شعر را صرفاً بهخاطر تصویر ،آفریده است ،در واقع او فقط با نگاه کردن
به طبیعت ،تصویرآفرینی کرده و تنها آنچه را که دیده ،توصیف کرده است.
آنجا نشسته دخترکی شاداب با گونههای چون گل نسرینش /لغزیده بر دو شانۀ او آرام ،انبوه
گیسوان پر از چینش (همان.)103 :
شاعر با تشبیه مجمل مرسل ،دخترکی شاداب را توصیف میکند که گیسوانش بر شانههای او
ریختهاند.
 -2-1-2همدلی
در حالت همدلی« ،منِ شاعر» با شیء همراه و همدل میشود ،پیرامون آن میچرخد و حالت روحی
خود را به شیء تسری میدهد و احساس همجوشی با طبیعت موجب میشود تا شاعر احساس و
آگاهی خود را به شیء انتقال دهد.
همدلی با شیء و طبیعت در کار شاعران شدت و ضعف دارد .شاعران رمانتیک با طبیعت و
پدیدههای آن احساس همدلی بیشتری نسبت به شاعران دیگر مکتبهای ادبی دارند.
ما هم به نظر در دل ابر متالطم /چون زورقی افتاده به گرداب برآمد (شهریار.)195 :1384 ،
شهریار رخسارۀ معشوق خود را گلی میداند ،تا اینجا تصویری که شاعر ارائه کرده کلیشهای
است ،اما پسازاین ،تصویری خیالانگیز حاصل میشود که بر اثر نگاه کردن ،جای نظر بر چهرۀ
معشوق میماند.
مرده بودم من و این خاطرۀ عشق و شباب /روح من بود و پریشان به مزار آمده بود (همان.)232 :
شاعر به کمک تشبیه ،خاطرۀ عشق و شباب خود را روحی میداند که پریشان به سراغ او آمده
است.
تویی تمشک پر خارم که میوه داد و آزارم /چه شکر و شکوه بگزارم کزین دو ناگزیر آمد
(بهبهانی.)692 :1384 ،
سیمین بیقراری و گلهگزاری از معشوق خود را در تمشک نمایان میکند و آن را با خود همدل
میبیند.
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وقتی زمانه جوان است حس میکنم که جوانم /آبم که روشن و لغزان در رودخانه روانم (همان:
.)1132
شاعر با کمک تشبیه ،خود را با آب همدل میداند که در رودخانه روان و در حرکت است.
 -2-1-3یگانگی
در فرایند یگانگی ،پیوند ذات شاعر و شیء بسیار قویتر از حالت همدلی است .شاعر میان خود و
شیء ،وحدت و یگانگی احساس میکند و اوصاف جسم و جان خویش را در شیء میبیند .دادوستد
میان شاعر و طبیعت و اشیا در این حالت بیش از دیگر حاالت است .زبان استعاری قابلیت بسیار برای
بیان این حاالت دارد؛ زیرا استعاره در حقیقت یک نوع آمیختن دو موضوع است باهم .در استعاره
مکنیه فرایند تصویرسازی بر اساس دادوستد میان انسان و اشیا صورت میگیرد .شاعران از دو شگرد
استعاری برای بیان این نوع احساس بهره میگیرند :یکی اندامبخشی (جاندارانگاری) و دیگری
شخصیتبخشی (انسانانگاری) .در یک حالت شاعر اندام و اعضای انسان و یا حیوان زنده را در
شیء یا در موضوع میبیند و شیء بیجان را در کالبد موجودی زنده به تصویر میکشد ،این نوع
تصویر یکی از اقسام استعاره مکنیه است.
در حالت انسانانگاری ،ذات شاعر صفات گوهری انسانی را به شیء و موضوع میدهد و به آن
روح و جوهر انسانی میبخشد .در این فرایند استعاری ،مستعارمنه ،انسان است .شاعر صفات انسانی
را به شیء میدهد و شیء روح انسانی میگیرد.
شمع طرب شکفت در آغوش اشک و آه /ابری به هم برآمد و ماهی به بر گرفت (شهریار،
.)142 :1388
شاعر اشک و آه را انسانی میداند که آغوش دارند و ماه دالرایی را در بر میگیرند .در واقع
«من شاعر» احساسش را با آغوش اشک و آه در هم آمیخته و به آن حس و شخصیت میبخشد و با
آن یگانه میشود.
آن غنچۀ نشکفته کز اندیشه چمن ساخت /خون شد دل من تا چمنآرای که باشد (همان.)187 :
شاعر با مفهوم غنچۀ نشکفته از معشوقش یاد میکند و دچار غم و اندوهی است که در جدایی
از معشوق ،با او همراه است.
من او نیم ،آری ،لب من-این لب بیرنگ /دیری است که با خندهای از عشق تو نشکفت
(بهبهانی.)102 :1384 ،
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شاعر با مفهوم خنده ای که از عشق معشوق شکوفا نشده ،مخاطب را با احساس خود همراه و
یکی کرده است.
داغ بطالن میگذارد بر شتاب رفتنم /کوری بنبستی و نومیدیِ دیوارهای (همان.)542 :
ذهن سیمین با رسوخ در ذات واژهها و مفاهیم بیانشده در کوری بنبست و ناامیدی دیوار ،با
آنها احساس یگانگی کرده ،به آنها روح انسانی میبخشد.
 -2-1-4حلول
در این فرایند ،ذات شاعر با موضوع به وحدت تمام میرسند؛ «من» و «شیء» در هم ذوب میشوند
و ذات شاعر به هیئت شیء درمیآید .این حالت پیچیدهترین نوع رابطۀ شاعر با موضوع است .شیء
در این اندیشه ،تنها راه ورود به ساحت حقیقت و رسیدن بهنوعی معرفت باطنی است .حلول ،یک
فرایند تخیلی نیرومند است که از مادیت اشیا آغاز میشود و درنهایت به یک قلۀ بلند عاطفی
میانجامد که در آن شاعر از فرایند جانشینی رمز و استعاره بهره میگیرد و روح خود را در شیء به
مشاهده مینشیند .شگرد نمادپردازی ،محصول فرایند احساس حلول در جهان و اشیاست.
تا روی روز در خم زلف شب اوفتد /یک آسمان ز دیده من کوکب اوفتد (شهریار:1388 ،
.)153
روز و شب به انسانی تشبیه شده ،آنگاه چهره و زلف که از متعلقات مشبهبه بوده ،به روز و شب
نسبت داده و بدینصورت به آفرینش استعارۀ مکنیه پرداخته است .سپس در مصرع دوم مبالغهای
دلپذیر را مطرح نموده و با بیانی دلنشین اشک چشمانش را به ستاره آسمان تشبیه و با این
تصویرگری ،از کوکب استعاره مصرحه خلق کرده و وجود کوکب و خودش را در هم ذوب کرده
است.
تا مه کنعان من به چاه فراق است /کلبۀ احزان خوش است و نالۀ یعقوب (همان.)99 :
مه استعارهای تکراری از معشوق و یعقوب نمادی از حزن و اندوه است .شاعر با بیان تلمیحی که
در این بیت آورده ،نالۀ خودش را با نالۀ یعقوب یکی دانسته و به سر دادن ناله و فغان یعقوبوار
میپردازد.
این خزان ایستا را ،پیچکی بی تکیهگاهم /اینت :دستاویز دورم ،آنت :رستاخیز دیرم
ای درختان تناور« ،پنجه زن در چشم اختر»! /من تنک شاخی هراسان از تبرداران پیرم (بهبهانی،
.)519 :1384
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سیمین وجود خود را با پیچک بی تکیهگاه و تنک شاخ هراسان در هم آمیخته و درنهایت ذات
او به هیئت آنها درآمده است.
آفتابم ،بیتفاوت سر به هر سو میکشم /بیدریغی را ببین ،روشنگری را میشناس (همان.)291 :
شاعر وجود خود را با آفتاب در هم آمیخته و تصویری از حلول آفتاب در خود ارائه کرده است.
 -2-2اندیشه و تصویر
در کار هر هنرمند بزرگ و صاحب سبک ،یک درونمایۀ مسلط وجود دارد که بر سراسر آثار او
سایه میافکند و در البهالی تصویرها ،در فرم ،ساختار ،سبک و در مفهوم و مضمون آثارش حضور
دارد .گویی یک دستگاه منظم و مسلط فکری است که بر همۀ فعالیتهای ذهنی و تخیلی هنرمند
حکم میراند .این ایدۀ مسلط را اندیشه گویند« .اندیشه  ،ساخت پنهان ذهن و شخصیت نوعی
آمادگی ذهنی و روانی است در رویارویی با جهان ،اشیا و حوادث که در همۀ رفتارها و کنشهای
فرد به نحو بارزی نمایان میشود و در هنر غالباً توأم با هیجان است» (فتوحی .)76 :1389 ،اندیشه هر
کسی محصول دیدگاه و «ذخیرۀ شناختی» اوست.
«ذخیرۀ شناختی ،مجموعۀ نظامیافتهای است از آگاهیها ،اطالعات ،باورها ،ارزشها ،سنتها،
عادات و بهطورکلی عناصر متعلق به یک فرهنگ که در ذهن انباشته و به ملکه روحی او تبدیل شده
و جهاننگری شخص را شکل میدهد» (همان .)76 :شخص با این ذخیرۀ شناختی ،همهچیز را تفسیر،
تعبیر و ارزیابی میکند و اندیشه ،اعتقاد و احساس او همواره تحت نفوذ این اندیشه قرار دارد.
اندیشه ،نظامی پیچیده و منظم است که واکنشهای فکری و ذهنی فرد را شکل میدهد .اندیشه
بزرگان اندیشه و فرهنگ با اندیشه عامۀ مردم متفاوت است .بزرگان هنر و فرهنگ ،خود خالق
اندیشههای نوین هستند و فرهنگ سازند .اندیشه در زیرساخت زبان ،سبک و فرم آثار هنرمند جریان
دارد و صدای آن در همه جای آثارش شنیده میشود .این صدا ،سبک هنرمند را یکدست میکند
و فردیت را برای طرز او به ارمغان میآورد و سرانجام میان اجزای اثر ،هماهنگی و تناسب برقرار
میکند (رک .فتوحی.)77 :1389 ،
درمجموع اندیشه یک دستگاه نظامدهنده است که شخصیت ،اندیشه ،زبان ،سبک ،جهاننگری
و همۀ رفتارهای هنرمند را سامان میدهد .تصویرها ،ساختارها ،مفاهیم ،زبان و همۀ اجزای اثر ادبی
بهواسطۀ این اندیشه صورتبندی میشوند و به رنگ این اندیشه درمیآیند.
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فتوحی اندیشه را همچون شیشهای رنگین میداند که پیش چشم هنرمند است و او جهان را به
رنگ آن شیشه میبیند.هنرمند بدبین سیاه میبیند و تباهی جهان را به تصویر میکشد .هنرمندِ دارای
اندیشه وحدت وجودی ،همۀ اجزای جهان را بههمپیوسته و زنده میبیند ،هنرمند سمبولیست ،جهان
را جنگل نمادها میبیند و هنرمند رمانتیک ،اشیا را به رنگ احساس شخصی خود درمیآورد.
شاعری که اندیشه خالق و فردی دارد ،درونمایۀ مسلط و منسجمی بر آثارش سایه میافکند و
نوعی وحدت نگاه در کلیۀ تصویرها و ساختارهایش دیده میشود که میتوان آنها را خوشههایی از
یک تصویر بزرگ به حساب آورد« .اندیشه واحد در یک «تصویر کانونی» متمرکز است و تمام
ساختها و تصویرهای فرعی بر گرد آن میچرخند .کشف این تصویر مرکزی در حکم یافتن کلید
ورود به ذهن و اندیشه و شخصیت هنرمند است» (همان.)77 :1389 ،
میتوان با تجزیهوتحلیل تصویرهای پراکنده و ترسیم خوشههای تصویری در آثار شاعر ،اندیشه
مسلط بر اندیشۀ وی را کشف کرد و نشان داد که در پشت همۀ این تصویرها و صورتها ،درونمایۀ
ثابتی هست که رهبری همۀ ساختها و تصاویر را بر عهده دارد.
درمجموع میتوان گفت که تصویر هم فرزند اندیشه و عاطفه است و هم وظیفۀ مجسم ساختن
محتوای عاطفی ،احساسی و فکری ِتجربۀ شاعر را بر عهده دارد .هرچه پیوند تصویر با شور و هیجان
شعری محکمتر باشد ،صدق هنری آن قویتر است (رک .فتوحی .)80 :1389 ،شاعری که فاقد
خالقیت است ،در واقع فاقد اندیشه است ،ازاینرو تصویرهای کلیشهای و رایج را به کار میگیرد،
اشعارش یکدست نیست و بهدشواری میتوان اندیشهای مسلط و ناخودآگاهیِ جهتدار در ژرفنای
اشعارش یافت و در یک کالم چنین شاعری «سبک» ندارد؛ چراکه سبک حاصل فردیت است و
فردیت حاصل عاطفه و اندیشه فرد به هستی و زیست.
کشف زنجیرۀ اندیشه و عواطف در ورای تصویرها ما را به کشف کلیت تصویرِ شاعر رهنمون
میشود .کلیت تصویر یا شبکۀ تصویرها و خوشههای خیال شاعر از طریق یافتن روابط میان
تصویرهای جزئی رخ مینماید .کشف تصویرهای بنیادین در آثار هنرمند و ترسیم خوشههای
تصویری ،کلید ورود به جهان هنرمند را در دستان ما میگذارد.
 -2-2-1اندیشه و تصویر در غزل شهریار
تخیل گستردۀ شهریار ،زمینههای فراوانی در سخنش به وجود آورده و در آینۀ اشعارش به شیوههای
گوناگونی رخ نموده است .زندگی پرفرازونشیب ،به شاعر افق دید وسیعی بخشیده بود و همین
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فراخی اندیشه ،چشم اندازهای کالمش را گسترش داده است .او احساسات و هیجانات درونی
خویش را با خیالی هرچه دلانگیزتر در موضوعهای مختلف به کار گرفته و گلستانی از انواع
ارزشها بنیان نهاده است.
درونمایۀ مسلط غزلهای شهریار ،مسائل اخالقی ،ملی ،تعلیمی ،مذهبی ،عرفانی ،اجتماعی و
عشقورزی است که در قالب کلمات دلنشین به بهترین صورت جلوهگری مینمایند .از این میان
عشقورزی او برجستهتر از سایر موارد است.
ازنظر شناختی ،عشق شهریار و بهتبع آن اشعار عاشقانۀ او ازنظر دستهبندی ،جایگاههای متفاوتی
دارد و مطابق با حاالت روحی شهریار در هر دوره ،اشعار نیز قالب و معنی خاصی را القا میکنند.
شهریار در جریان عاشقی بسته به برخورداری و بهرهای که از عشق و معشوق نصیبش شده است ،به
اشعارش جهت میدهد .ثروت از آنها به نخستین جرقههای عشق ،بحران و حیرانی ،دست آویختن
به مسکنها ،سایۀ ناکامی و سوگواری به عشق تعبیر میکند (رک .ثروت.)34-45 :1387 ،
در مرحلۀ اول که مربوط به سرآغاز قصۀ عاشقی شهریار است ،وجود او با کوچکترین بهره از
عشق به تالطم درمیآید و چنان از خود بیخود میشود که اشعارش را فیالبداهه یا اندکی پس از
دیدار با معشوق میسراید .غنای گنجینه واژگانی ،بهرهمندی او از تعالیم و آموزههایی که با خود
به یدک میکشد ،تأثیر و تأثر این اشعار را دوچندان میکند .او حتی در قید واژه و الفاظ نیست و
شادمان و بیخبر از آینده ،قصه عشق خویش را به تصویر میکشد و چنان غرق در شادیهای خودش
هست که توجه کمتری به حوادث اطراف و اجتماع زندگی خویش که الزمۀ هر انسان قلمبهدستی
است ،دارد و هرچه هست ،سخن از زلف و بناگوش گل و سنبل و شیوۀ عشق و دلدادگی پاک است
که با صور خیالهایی عمدتاً کلیشهای و کهنه و بهندرت نو و خالقانه این کار را کرده است.
شهریار در غزل عاشقانۀ خود ،معشوق را با تصاویری همچون ماه ،پریوش ،اللهرخ ،ترک ،حور
سرو بلند ،گل ،بو ،زلف ،غزال و  ...مورد خطاب قرار میدهد .او هم از نیاز عشق سخن رانده و هم
از ناز معشوق ،هم از احتیاج این و هم از اشتیاق او.
شعر حاصل تجربههای شاعر است .در غزل شهریار او به زیبایی و هنرمندی تجربۀ خود را از
عشق به تصویر کشیده و غم و اندوه و فراق خود را بیان کرده و درمجموع آنچه حاصل تجربهها و
اتفاقات زندگیاش بوده ،همچون عشق ،فراق از معشوق ،غم از دست دادن پدر و مادر و دوستان و
 ...در شعرش نمود یافته است.
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از میان صور خیال ،هر جا شاعر از تشبیه بهره جسته و تصاویر شعری او بر پایۀ تشبیه شکل گرفته
است ،بهطور عمده تصاویر کالسیک هستند .هر جا شاعر از استعاره و سمبل استفاده کرده و بر پایۀ
آنها تصویرسازی نموده ،تصاویر رمانتیک هستند.
در شعر شهریار ،اندیشۀ «عاشق و معشوق» بر همۀ تصویرها تسلط دارد .عشق در نگاه شهریار
حقیقتی انکارناپذیر است و در آن به ماورایی باالتر و برتر از این دنیا میاندیشد .او عالیترین مقام
را برای عشق قائل است؛ مرتبهای که تنها از آنِ بیدالن شوریدهحال است .حیات شهریار در عشق
تبلور یافته و هرگز از آن سیر نمیشود .در ادامه به نمونهای از تصاویر غزل شهریار که نمایانگر
اندیشۀ اوست اشاره میشود:
بالی عشق چه طوفان رستخیز انگیخت /که صخره پارۀ کهسار پر که دانست (شهریار:1388 ،
.)119
نه به خود گرفته خسرو پی آهوان ارمن /که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد (همان.)157 :
گل آرزوی من بین که خزان جاودانی است /چه غم از خزان آن گل که ز پی بهار دارد (همان).
گهی کز روزن چشمم فرو تابد جمال تو /به شبهای دل تاریک من مهتاب را ماند (همان:
.)202
دل به هجران تو عمریست شکیباست ولی /بار پیری شکند پشت شکیبایی را (همان.)89 :
تا روی روز در خم زلف شب اوفتد /یک آسمان ز دیدۀ من کوکب اوفتد (همان.)153 :
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افق رنگی
دریاچه
چشمان
معشوق

غزوی عشق
طبیب عشق

داغ فراق

خنجر ابرو

دیگ سینه

بالی عشق

توسن طبع

کمند زلف

عشق
تنور عشق

گل آرزو

خنجر مژگان

قلم موی خیال

عروی بخت

جام شقایق

حصار چشم
مست

گوهر اشک
چشمه قدس

 -2-2-2اندیشه و تصویر در غزل سیمین
بیگمان از شاعری که در دوران معاصر زندگی میکند ،انتظار میرود که شعر او نیز در پیوند با
جلوههای جهان امروز و پدیدههای زندگی معاصر باشد تا از این طریق بتواند ارتباط عاطفی
مناسبتری با مخاطب برقرار نماید.اشعار سیمین بهبهانی دارای درونمایههای متنوع با مضامین باالیی
است که نشاندهندۀ روح حساس و دردمند این بانوی بزرگ است .دفترهای شعری ایشان در
سالهای مختلف زندگی اجتماعی و شخصی او با تصویرگریهای بسیار هنرمندانه تاریخ مصور و
زندهای را از زمان خاص خودش به دست میدهد .خود او میگوید« :سعی من آن بوده که در عین
تأثر از یک واقعه ،جنبۀ استمرار و ماندگاری عاطفۀ شعر را گسترش دهم تا در دایرۀ لحظۀ خاصی
محدود نمانده باشد و برداشت از کل شعر منحصر به زمان و مکان نشود» (پهلوان.)147:1366 ،
سیمین در شعرهایش بهظاهر به سنتها وابسته مانده است و به اوزان کمیاب و نایاب؛ اما شعر او
شعر امروز نیز هست ،با مفاهیم و لحظهها و تصویرهایی که آن را چنین میسازد؛ هرچند که او
ناخودآگاه به اینها میپردازد .سیمین شعرش را تجربۀ لحظهها میداند«:تجربه لحظهها چیست جز

مقاله علمی-پژوهشی :بازتاب عاطفه و اندیشه در تصویر آفرینی های  /...نقابی

313

پیگیری پیوستۀ زمان؟ جز همگامی لحظه به لحظه با روزگار؟ این کجا با تعهد شاعر ناسازگاری
دارد؟ اگر در لحظههای خاص از زمان میماندم و پای میفشردم ،اگر در تنگنای تعصبی خشک
لجاج میکردم ،به تعهد شاعری خود خیانت میکردم .در جهانی که نوبهنو اندیشههای دیگرگونه
زاده میشود و در رویارویی با کنشها و واکنشها آسیب میپذیرند ،ناچار چهرۀ دیگر مییابند و
جامۀ دیگر میپوشند و کدام فرزانه میباید که از یک اندیشه رنگْ باخته تا واپسین دم پاس دارد و
کاستیها و زیانهای آن را نادیده انگارد»؟ (سلیمانی.)18-19 :1370،
ادبیات را باید در پیوند جداییناپذیر با زندگی اجتماعی بر پایۀ زیربنای عوامل تاریخی و
اجتماعی که بر نویسنده تأثیر گذاشتهاند ،در نظر گرفت (رک .اسکارپیت .)13 :1374 ،سیمین از
همان آغاز شاعری ،در کنار غزلهای عاشقانه به مسائل اجتماعی نیز پرداختـه اسـت .هرچند اشعار
اجتماعی اولیهاش ،نسبتاً سطحی و فاقـد نوآوری و ابداع است همین اشعار ،بهتدریج ،سیر کمال
میپوید و در دهه  60به پختگی و کمـال میرسد و با زبانی صریحتر و منسجمتر به مسائل بیرون از
خود میپردازد .درواقع ،ارتباط این زبـان مجـازی (شعر) را با بیرون باید تعهد دانست .تأثیر زندگی
اجتماعی بر ادبیات را نمیتوان نادیده گرفت چنانچه نیما یوشیج میگوید« :در هیچجای دنیا آثار
هنری و احساسات نهفته و تضمینشدۀ آن عوض نشدهاند ،مگر در دنبالۀ عوض شدن زندگی
اجتماعی» (یوشیج.)36 :1355،
شاعر مفهومگرایی چون سیمین بهبهانی ،شعرش را آینهای برای انعکاس مشکالت و معضالت
مردمی قرار میدهد که پیرامونش زندگی میکنند .او نمیتواند بیتفاوت و بیاعتنا از مسائل
زودگذر اجتماعی بگذرد و شعرش را به شعر اجتماعی تبدیل میکند؛ شاعر زادۀ شهر است و آشنا
با مسائل شهرنشینی ،بنابراین مخاطبان اصلی او همین طبقات محروم و فقیرنشین هستند .دو عامل مهم
فقر و سرخوردگی عاطفی که ریشۀ بسیاری از معضالت اجتماعی است ،از مفاهیم اصلی اشعار
نخستین سیمین است .البته در اوایل دورۀ شاعری ،او نیز همچون بیشتر شاعران رمانتیک به سر دادن
آه و ناله میپردازد و به مرحلۀ تحلیل و ارائۀ راهحل نمیرسد .ویژگی مهم این دسته از اشعار
(سرودههای دورۀ اول) فقدان تصویر و فضاهای تازه و امروزی است ،اگرچه به مضامین متنوع و
جدیدی همچون زندگی کارمندی ،خودفروشی ،روسپیگری ،مهاجرت روستایی ،دورهگردی،
ولگردی ،طالق ،جیببری ،کارگری و  ...اشاره شده است .بهطورکلی بهبهانی در سرودههای
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نخستین خود با طرح ساده و سطحیِ مسائل زودگذر اجتماعی ،زمینههای تحول و تکامل خود را
فراهم میکند.
سرودههای سیمین را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :سرودههای سنتی و سرودههای نوین
(نیمهسنتی)
سرودههای سنتی :جای پا ،چلچراغ ،مرمر ،رستاخیز.

سرودههای نیمهسنتی :خطی ز سرعت و از آتش ،دشت ارژن ،یک دریچه آزادی ،یکی مثالً
اینکه ،تازهها.
در اشعار سنتی ،مضمونها عمدتاً غنایی و سخت متأثر از شعر غنایی کالسیک بوده و صبغهی
تقلید در آنها محسوس است .اشعار نیمهسنتی سیمین دارای مضامین اجتماعی است؛ اینگونه شعرها
نمایشی است از روح رنجدیده و اجتماعی شاعر و لذا ازنظر کارکرد عنصر عاطفه به نسبت موفق
است؛ بهخصوص که شاعر اجازه میدهد شعر در درونش بماند تا پخته و آماده گردد و سپس دست
به قلم میبرد و همینکه شعرها با پایان تکاندهندهای که دارند تا مدتی در ذهن خواننده میمانند و
شخصیتهای آن با تو همراه می شوند ،بیانگر موفقیت نسبی شعر در سطح عاطفی است .شعرهایی
مثل نغمه روسپی ،رقاصه ،واسطه ،دندان مرده از این جملهاند .بیفزاییم که نوعی فمینیسم معتدل ،به
معنای دفاع از حقوق زن ،در این مجموعه و در دفترهای بعدی او دیده میشود .شعر او از این جهت
در شعر معاصر فارسی تمایز و تشخص دارد (رک .زرقانی.)383 :1378 ،
در یک نگاه کلی میتوان درونمایۀ مسلط آثار سیمین را به این شرح معرفی کرد :مضامین
سیاسی-اجتماعی ،مضامین عاشقانه ،مضامین مذهبی.
موضوع غزل سیمین متنوع است و برخالف غزلهای کالسیک ،صرفاً عاشقانه یا عارفانه نیست.
در غزل سیمین تمام موضوعات و فرازوفرودهای زندگی وجود دارد .عشق ،ملیت ،وطن ،مسائل
فرهنگی ،رمانتیسم اجتماعی ،شهادت و . ...
سیمین بهبهانی را ازنظر نوآوری و خالقیت در بیان شعری و رو آوردن به مضامین بدیع ،باید از
تواناترین شاعران معاصر ایران دانست .وی در آفرینش و گسترش بسیاری از جنبشهای ادبی معاصر
ایران نقش مهم و سهمی اساسی داشته است ،از آن جمله در ادبیات متعهد دوران پیش از انقالب،
ادبیات فمینیستی پس از انقالب و بهخصوص در ادبیات اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر .در شعر
سیمین ،سنتهای پیشین در حوزۀ غزل و شعر عاشقانه که عمدتاً عاشق را از جنس مرد و معشوق را
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از جنس زن میدانستند ،تا اندازهای شکسته میشود .سیمین به نوعی استقالل فکری و عاطفی دست
یافته و سعی در انتقال دغدغههای خود بهعنوان جنس زن دارد .عمدۀ دغدغهها شامل احساس تنهایی
و انزوا ،حس بیاعتمادی و گاه ترس از جامعۀ مردان ،ایدهآلطلبی و آرمانشهرخواهی و امثال آن
است .عالوه بر این ،گرایش اجتماعی و گاه سیاسی نیز از دیگر ویژگیهای اشعار اوست.
تصاویری که سیمین در اشعار خود استفاده کرده ،برخاسته از حوزههایی است که زنان بیشتر با
آن مأنوساند .اندیشههایی مانند دفاع از حقوق زنان و ضعف و بیعدالتی در حق آنها و نوعی
احساس تنهایی و بیپشتوانه بودن که برخاسته از جبر اجتماعی است ،در شعر او دیده میشود و همین
امر لحنی زنانه به شعر او بخشیده است .سیمین بهبهانی با این اندیشه ،بهعنوان شاعری اثرگذار در
غزل معاصر شناخته شده است .در ادامه به نمونۀ تصاویر غزلهای سیمین که نمایانگر اندیشه شعری
اوست ،اشاره میشود:
عطر نرگسهای چشمم ،با نسیم هر نگاه /تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خویش (بهبهانی،
.)464 :1384
سینۀ پرحسرت و سیمای خندانم ببین /زیر چتر نسترن آتش فروزان میکنم (همان.)546 :
باغ دو چشم خود را آباد میپسندم /کاین خوشههای اشکم انگور آتشین است (همان.)549 :
آهوی دستهایت در سبزهزار زلفم /هرگز نشان نبیند از آهوان دیگر (همان.)448 :
وطن چه سرها به خاک ،فتاد تا کار تو /ز سر به سامان رسید ،ز نو به بنیاد شد (همان.)714 :
تو سرافراز شیردلی؛ مباد این گمان به سرم /که در خیال خوف و خطر فکندهای زیر ،سری
(همان.)1101 :
هر کتاب کهنه گوید کز تطاول ستمگران /تل کلهها و چشمها کم نبوده در مقام ما (همان:
.)709
بنویس کان گربه در چشم ،اندوه و وحشت به هم داشت /بیزار از جفتجویی ،بیبهره از
پختهخواری (همان.)619 :
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موج
لغزندۀ
خطوط

جان
گرفتن
نوشته

تل کلهها و
چشمها
بغض
کورک
زنگی

داغ غم

کافور
خویش

خشم مادر
رومی

مسائل
اجتماعی

نسیم جان
پرور

چشم کور
قانون

لجه
سرگردانی

نرگس
شبرنگ

خارای
پلشت

اختر امید
جوی
اشک و
جوی خون

موج پمدار

317

مقاله علمی-پژوهشی :بازتاب عاطفه و اندیشه در تصویر آفرینی های  /...نقابی

میش آینه
چشم

نرگس
شبرنگ

نسیم جان
پرور

سراب
دلفریب
عشق

ابریشم
سیاه
صدف
سینه

ماه
سیمگون

گل سحر

داغ بوسه

عشق

آهوی رام

چشم خیال

ستار های
سرشک

گل عشق

آفتاب
لطف
معشوق

ت معبد
خیال

زنگ غم

گل انتظار

بنفشه زار
دوری

بار تنهایی

خنجر
خونریز
مالمت

 -2-3تصویر ،بازتاب عاطفه و اندیشه
تصویر بهخودیخود و بدون توجه به عناصر دیگر شعر ارزش چندانی ندارد و هیچ تصویری بیهوده
و تنها به قصد آرایش کالم استفاده نمیشود .این عنصر موجب قدرت دادن به اندیشهها و عواطفی
میشود که شاعر قصد انتقال آنها را دارد و هرچه میان جلوههای مختلف تصویر و عناصر دیگر شعر
هماهنگی و پیوند باشد ،رسوخ و اثرگذاری شعر در ذهن مخاطب بیشتر خواهد بود« .تصویرهای
پراکندهای که از پیوند درونی و سلسلهمراتب منطقی بیبهرهاند و در همایش خود بیانگر بسندگی
شاعرانه و احساس هنری نیستند ،نمیتوانند یکانهای هنری ارزشمندی به شمار آیند .تصویرهای
شعری گوشهای از یک اندیشه یا پدیدههای راستین را پژواک میدهند که در پیوندی به هم فشرده
و انداموار ،برخورد شاعر را با آن پدیده و اندیشه به نمایش میگذارند» (عسگری.)51-52 :1382 ،
سنخیت و همخوانی تصاویر ،کیفیتی بههمپیوسته به آنها میبخشد که هر یک در راستای دیگری
قرار گرفته و مانع تناقض و پراکندگی احساسی و اندیشگی میشود .تصویر «نشاندهندۀ
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گرهخوردگی عاطفی و عقالنی در برههای از زمان و مکان و وحدت بخشیدن به افکار متفرق است»
(ولک.)209 :1382 ،
تصویر دامنۀ معنایی گستردهای دارد؛ از سویی سادهترین صورت ذهنی بسیط و تکبعدیِ در
حافظه را تصویر دانستهاند و از سوی دیگر هر امر پیچیده و چندبعدی را که از ترکیب امور متعدد
حتی حاالت و اصوات حاصل میآید ،تصویر نامیدهاند (رک .فتوحی .)110 :1389 ،مواد این تصویر
در ادبیات ،کلمه و محمل آن زبان است .تصویر از هر نوع که باشد ،ساده ،مرکب ،عبارت وصفی،
حکایت و تمثیل و ...به کمک عناصر زبان خلق میشود و زبان حامل تصویری است که متضمن
عاطفه و اندیشهای خاص است .مواد این تصویر در ادبیات ،کلمه و محمل آن زبان است .برای نشان
دادن این اجزا و ارتباط آنها در غزل شهریار و سیمین ،از دو منظر تصاویر زبانی و تصاویر خیالی،
غزلهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-3-1تصویر زبانی در غزلهای شهریار و سیمین و جایگاه آن
تصویر زبانی یعنی اینکه نویسنده با زبان واقعی و کاربرد قاموسی کلمه ،تصویری را برای خواننده
میآفریند؛ بهطور مثال با گفتن هر یک از واژههای قلم ،میز ،پنجره و  ...تصویری از آنها در ذهن
مخاطب به وجود میآورد .این امر از کاربرد واژگان در معنای حقیقی و وصفهای اصلی انجام
میگیرد .شاعر با کاربرد واژگان یا وصف پدیدهای خاص ،تصویری در ذهن مخاطب ایجاد میکند.
مهمترین کارکرد این تصویر ساخت فضایی است که اندیشه و اندیشۀ شاعر در آن استمرار و تکوین
مییابد.
 -2-3-1-1تصویر واژگانی
واژگان در شعر ،ابزار و مواد اولیه در عینی کردن و بروز اندیشه و عاطفه است .واژگان در شعر
داللتهای معنایی زیادی مییابند و حوزۀ معنایی شعر را گسترش میدهند .واژه کنشهای فراوانی
در شعر دارد ،ازجمله :کنش تصویری ،آوایی ،معنایی ،عاطفی ،تداعی و  . ...هرچند یک واژه
بهتنهایی میتواند چنین کنشهایی داشته باشد اما در همنشینی با واژگان دیگر این کنشها تقویت
میشود .عوامل زیادی در گزینش واژگان نقش دارند که برخی از آنها برون زبانی است ،مانند:
«شخصیت فردی شاعر بهویژه حاالت روحی وی ،مخاطبان شعر ،سنت و میراث ادبی ،گذشته
تاریخی ،محیط شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان» (پورنامداریان.)32 :1380 ،
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نگاه شاعر به واژه ،متفاوت با نگاه سخنگوی عادی است .سارتر این موضوع را اینگونه بیان
میکند« :سخنگوی عادی ،کلمات را از درون به کار میاندازد ،آنها را همانگونه حس میکند که
تن خود را و سخنگو به هستی آن وقوف ندارد اما شاعر از زبان ،بیرون است ،کلمات را وارونه
میبیند؛ گویی که از جبر زندگی بشر آزاد است و چون بهسوی آدمیان باز آید ،نخست با کالم چنان
برخورد میکند که با مانعی .بهجای آنکه اشیا را نخست از طریق نامشان بشناسد ،گویی که در آغاز
بیواسطه الفاظ تماسی خاموش با اشیا مییابد» (سارتر.)61 :1388 ،
بسیاری از واژگان ،تصویری از یک شیءند و از همنشینی آنها فضا ،مکان ،حرکت و زندگی
در شعر شکل میگیرد؛ گویی انسان با یک صحنه طبیعی روبروست و کلیت انداموار و بههمپیوستۀ
آن را مینگرد.
در غزلهای شهریار و سیمین ،ساخت تصاویر بر پایۀ واژگان جایگاه قابلمالحظهای دارد.
واژگان بهکاررفته برای خلق این نوع تصاویر در غزلهای شهریار غالباً مربوط به مفاهیم عشق،
معشوق و غم از دست دادن و در غزلهای سیمین عشق ،مذهب ،سیاست و اجتماع است .این
کلیدواژهها فضای غزل شهریار را به سمتوسوی عشق و مسائل مربوط به آن و غزل سیمین ،را
بهسوی بیان مسائل رمانتیک ،سر دادن آه و ناله ،فقر و سرخوردگی سوق میدهد.
مکتب عاشقی و مشق ریاضت طی کن /تا به رمز خط او کشف کنی راز مرا (شهریار:1388 ،
.)84
عزیزان ماه من تا در محاق چاه هجران شد /غم آن یوسف ثانی مرا یعقوب ثانی کرد (همان:
.)173
قد و باال و رخ و زلف تو باشد منظور /گر حدیثی رود از سرو و گل و شمشادم (همان.)291 :
جگرم چاک شد از خنجر خونریز مالمت /تا چو گل راز دل خویش به بیگانه نمودم (بهبهانی،
.)229 :1384
زهره همچون دختران عشوهکار /میفروشد نازها بر مشتری (همان.)147 :
مرداب خفتۀ ذهنم را پوشانده جلبک غفلتها /ای سنگپارۀ آگاهی در قلب دایرهها بشکن
(همان.)631 :
بر جاش افتاده به خاک ،ظالم در بند هالک /چونان خارای پلشت ،چونان خاشاک حقیر (همان:
.)1088
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خشونت این آزار-اگر کم اگر بسیار /-چو خنجر و چو سوزن میان جگر ماند (همان.)1074 :
ز سنگپارۀ نفرت که چشمتان بارید /گریز خاطر ما /جز گریز پایی نیست (همان.)433 :
اهریمن وسوسه باز افکنده مکمن آز /سنگی به سیاهی شک در چشمۀ باور من (همان.)536 :
میبینیم که چگونه روح بیقرار شهریار و روح عصیانگر سیمین ،تن بر واژهها میزنند و فضای
دلخواه شهریار یعنی رنگ عارفانه و بیشتر از آنْ جلوۀ عاشقانه و فضای غزلهای سیمین یعنی یأس
و تیرگی و سرخوردگی را بر واژهها تحمیل میکنند.
مکتب عاشقی و مشق ریاضت طی کن /تا به رمز خط او کشف کنی راز مرا (شهریار:1388 ،
.)84
پای به کام جسم و دل همره کاروان جان /آه چه حسرت آورد زمزمۀ جرس مرا (همان).
تو گوهر سرشکی و دردانۀ صفا /مژگان فشانمت که به دامن نشانمت (همان.)147 :
چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد /چون دل و سینۀ عشاق نشانی دارد (همان.)162 :
پرداختن به مضامین عرفانی و عاشقانه تنها مختص غزل شهریار نیست و در آثار بزرگان شعر
فارسی همچون حافظ و سعدی و موالنا دیده میشود ،اما شهریار تجربههای فردی خود را از عشق
به تصویر کشیده و این کار را با مدد گرفتن از زبان و بیان روزگار خویش انجام داده است .او از
تصاویر خویش برای اشاره به هیجانات عاشقی و سوزوگدازهای آن بهره گرفته است .استفاده او از
واژه هایی که مفاهیم انتزاعی دارند ،تصویرهای حسی شفافی در ذهن خواننده به وجود میآورند،
مثل ماه ،گل ،غزال ،حور و  ...در فرایند ذهنی او نقش بسزایی دارد.
رنگم به رنگ اللۀ خودروی دشتها /بویم چو بوی وحشی گلهای کوهسار (بهبهانی:1384 ،
.)203
ای حربۀ پیکار تو بهتان چون رگبار تو /این سرب هستیسوز را بر قلب هر پیکر مزن (همان:
.)466
غنچهها خم کرده سر ،افسرده تن بر شاخهها /تا چه کس این نازنینان را به دار آویخته (همان:
.)437
به سینه چون گل عشقت نمیتوانم زد /به دیده میشکنم خار انتظار تو را (همان.)317 :
همچنین پرداختن به مضامین اجتماعی تنها مختص شعر سیمین نیست و در آثار شاعرانی همچون
اخوان ،شاملو و  ...نیز یافت میشود ،اما در شعر سیمین به دلیل نوع نگاه او ،متفاوت با شاعران دیگر
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است .وی از تصاویر خویش برای اشاره به واقعیتهای تلخ جامعه ،فقر ،جنگ و ...استفاده میکند.
تصاویر او نشانگر مسائل سیاسی ،اجتماعی و احساسات زنانه است که با اندوه ،تأثر و عشق آمیخته
شده است .استفادۀ او از واژههایی که مفاهیم انتزاعی دارند و روحی زنانه به اشعار او القا میکنند و
تصویر حسی شفاف را در ذهن خواننده به وجود میآورند.
 -2-3-2تصویر خیالی
در این نوع تصویر نویسنده به کمک صناعات ادبی و تصرفات خیالی خود دست به خلق تصویر
میزند؛ از شگردهای خلق این نوع تصاویر میتوان به تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز و دیگر صناعات
ادبی اشاره کرد .این نوع تصویر از کشف روابط میان دو چیز یا دو امر حاصل میشود که فقط در
خیال ما اتفاق میافتد .فتوحی تصویر خیالی را برخالف تصویر زبانی ،نه ساده و تکبعدی ،بلکه
مرکب از دو یا چند جزء میداند که به کمک خیال و عاطفۀ شاعرانه با یکدیگر پیوند میخورند و
واقعیت نوینی را میآفریند (رک .فتوحی.)115 :1381 ،
تصویر خیالی در دو محور عمودی و افقی قابلبررسی است:
الف) محور افقی :یعنی در طول مصرعها که منجر به ایجاد شکلهای اصلی خیال از قبیل انواع
تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه میگردد که ازنظر قدما مادۀ اصلی مباحث علم بیان را تشکیل
میدهد.
ب) محور عمودی :در واقع تصویرهای پراکنده در کل ،شعر را به هم پیوند میدهد و طرحی
یکپارچه و استوار به همۀ اجزای شعر ،متناسب با محتوا میبخشد.
تصویر خیالی در غزلهای شهریار و سیمین ،بهطور عمده از نوع تصاویر افقی هست.
تصویرآفرینیهای شهریار و سیمین در محورهای مشترکِ تشبیه ،استعاره و کنایه مورد بررسی قرار
میگیرد .الزم به ذکر است که این چند محور به دلیل بسامد باالی آنها انتخاب شده است.
 -2-3-2-1تشبیه
مرکز اغلب صور خیال حاصل از تخیالت شاعران ،تشبیه است (رک .پورنامداریان)240 :1381 ،
زیرا پایۀ صور گوناگون خیال ،از استعاره گرفته تا مجاز و کنایه و حتی رمز ،بر این رابطه استوار
است .بسامد تشبیه در غزلهای شهریار بسیار باالست ،اغلب تصاویر بهصورت فشرده و آنهم از نوع
حسی به حسی است .کاربرد تشبیهات بلیغ در قالب یک شبکۀ مراعات نظیری در ابیات قابلتوجه
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است ،عناصر سازندۀ تصویر در مشبه ،اغلب شامل معشوق ،خود شاعر و مفاهیم انتزاعی است و در
مشبه به نیز طبیعت ،اشیا ،جانداران و عناصر دینی مرکز توجه شاعر واقع شدهاند.
بیشتر تشبیهها در غزل شهریار حسی به حسی هستند و این نشاندهندۀ آن است که شاعر سعی
کرده تصاویر شعریاش را از محیط و واقعیات ملموس و محسوس اطراف خود بگیرد.
شب گذشته شتابان به راهگذار تو بودم /به جلد رهگذر ،اما در انتظار تو بودم
به سایههای گریزان شبیه بودم و چون باد /به خوی وحشی و با وحشت و فرار تو بودم
نیامدی که دل من در اختیار من آری /وگرنه تا به سحر من در اختیار تو بودم (شهریار:1388 ،
.)298
شاعر در اینجا دو تشبیه حسی به عقلی آورده است.
ماهم که هالهای به رخ از دود آهش است /دائم گرفته چون دل من روی ماهش است
بگریخته است از لب لعلش شکفتگی /دائم گرفتگی است که بر روی ماهش است (همان.)106 :
در اینجا نیز تشبیه حسی به حسی لب به لعل دیده میشود.
همان طور که تشبیه حسی به حسی پرکاربردترین تشبیه در ادب فارسی است ،در دیوان سیمین
نیز باالترین میزان کاربرد را به خود اختصاص داده است .پس از آن تشبیه عقلی به حسی و درنهایت
تشبیه حسی به عقلی است.
در باغ دلم بوتۀ باور شده پر گل؛ /صبح است خدا را نه فریب و نه دروغ است (بهبهانی:1384 ،
.)462
در غزلهای سیمین انواع تشبیههای وهمی و خیالی نیز دیده میشود.
افراشت قد چون غول بیابانی /طوفان گِردگَرد (همان.)792 :
سیمین یکی از دردآشناترین شاعران معاصر است .او نیاز به تازگی و با زمان پیش رفتن را در
خود حس میکند و همین امر سبب شده که شعر او از زبان امروزی برخوردار باشد.
برگ پاییزم ،ز چشم باغبان افتادهام /شاخۀ سردرهمام ،گر بر بلندی خفتهام /جفت خاک ره ،چو
نقش سایبان افتادهام (همان.)243 :
 -2-3-2-2استعاره
انواع استعاره مصرحه ،مکنیه و تشخیص در غزلهای شهریار بهوفور یافت میشود .استعاره مصرحه
یا محققه مانند نرگس و سرو که از حیث جامع از نوع قریب هستند ،بیشترین بسامد را به خود
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اختصاص میدهند ،عناصر سازنده استعاره مصرحه ازلحاظ مستعارمنه بیشتر مربوط به طبیعت ،اشیا،
عناصر دینی و حیوانات و ازلحاظ مستعار له شامل شاعر و معشوق وی هست.
در بین انواع استعاره ،تشخیص و آنهم بهصورت خطاب شاعرانه بیشترین فراوانی را به خود
اختصاص داده است که شاعر دراینبین ،بیشتر «دل» خود را مورد خطاب قرار میدهد.
ای گل بهار گر دهدت تاج اردشیر /برف است کو قبای قباد آورد تو را (شهریار.)79 :1388 ،
امشب این خانه بهشت است که حوری دارد /در و دیوار عجب نور و سروری دارد
کفر باشد دگرم دم زدن از حور بهشت /حور پیش تو به هر عضو قصوری دارد (همان.)160 :
استعاره در آثار سیمین نیز بسامد کمتری نسبت به تشبیه دارد .در میان انواع استعاره نیز به دلیل
گرایش شاعر به تشخیص و همچنین تصویرسازی ،استعاره مکنیه به نسبت استعاره مصرحه از بسامد
بیشتری برخوردار است.
صبح چون خنده زد ،ز خندۀ او /از برای تو وام گرفتم (بهبهانی.)367 :1384 ،
خنده زدن ،استعاره از پرتوافشانی کردن و آشکار شدن روز است.
گر سر نهد به شانۀ من آفتاب من /ای آفتاب جلوهگر از دوش من شوی (همان.)151 :
ز لطمههای بیخوابی دو مردمک عقیقی شد /ز قطرههای سیمابی ،دو ناودان به سیما کرد (همان:
.)719
شاعر در این بیت با استحاله در طبیعت و با کمک استعارۀ مصرحه و تشبیه ،تصویری از گریۀ
خود ارائه کرده است.
به کاکل تو نهم چهره و بگریم زار /به تار عشق ،ز الماس سفته دانه کشم (همان.)249 :
سیمین با کمک استعاره و تشبیه بلیغ ،تصویری رمانتیک از اندوه خود به نمایش میگذارد.
-3-2-3-2کنایه
بیشترین کنایهها در غزلهای شهریار ،قریب هستند ،به این صورت که ربط بین الزم و ملزوم در آنها
بهآسانی فهمیده میشود و درنتیجه انتقال معنا بهآسانی صورت میگیرد .در بین انواع کنایه ازلحاظ
مکنیعنه ،کنایه از فعل یا مصدر بیشترین بسامد را به خود اختصاص میدهد و همچنین در انواع
کنایه به لحاظ وضوح و خفا ،ایما از باالترین فراوانی برخوردار است.
نرگس مست که چشمش همه شرم و ناز است /تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است (شهریار،
.)106 :1388
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آمال همه نقش بر آب است و در آن آب /نقشی که نمایشگر دنیای سراب است (همان.)102 :
شاعر با کمک کنایۀ نقش بر آب بودن ،تصویری از بیهودگی آرزویش ارائه میکند.
ازآنجاکه سیمین شاعری مردمی با گرایشهای اجتماعی است ،طبیعی است که به این شکل
بیان ،توجه خاصی داشته است .کاربرد این هنر پس از تشبیه به نسبت دیگر انواع هنرها در صور خیال
غزلهای سیمین بیشترین بسامد را داشته است.
مست آنچنان شدیم که گرید برای ما /آن بیشهزاد سرخنشیمن نیای ما! (بهبهانی.)530 :1384 ،
«بیشهزاد سرخنشیمن» کنایه از موصوف و منظور میمون است.
آسمان را من جگرخون کردم از اندوه خویش /در جگرگاه افق ،خورشید سوزنسوزن است
(همان.)320 :
شاعر با آوردن کنایۀ خونجگر شدن ،تصویری رمانتیک از غم و اندوه خود به نمایش گذاشته
است.
به قتلعام فجیع باغ ،کالم تلخم شهادتی است /ندادهام دستهگل به آب ،به خاک اما سپردهام
(همان.)1095 :
شاعر با کنایۀ دستهگل به آب دادن و استعارۀ مصرحۀ دستهگل به خاک سپردن ،تصویری
رمانتیک از غم و اندوه خود را در مرگ عزیزانش به تصویر کشیده است.
نتیجهگیری
تصویر در شعر شهریار و سیمین با محتوا و پیام شعری آنها متناسب است .درونمایۀ شعری شهریار
غالباً عشق و متعلقات آن ،دیدار یار و غم فراق و ،...و درونمایۀ شعری سیمین مسائل عاشقانه و
اجتماعی ،فقر ،تباهی و سرخوردگی است؛ تصاویر شعری آنها نیز نشئتگرفته از همین تفکرات
است .تصاویر شعری آنها را میتوان در دو دستۀ تصاویر زبانی و خیالی جای داد .حوزۀ نخست
شامل واژگان و تداعی آنهاست .واژگان کانونی شعر آنها متناسب با اندیشه و احساسشان ،رنگوبوی
فراق و انتظار دارد .هستۀ غالب تصاویر شعر شهریار ،شاعر ،معشوق و مفاهیم انتزاعی و هستۀ غالب
شعر سیمین ،عشق ،زن و جامعه است .شهریار در توصیفهای اصلی خود ،اشیا و پدیدههایی را که
دال بر عشق ،انتظار ،فراق و جدایی است و سیمین پدیدههایی را که دال بر عشق و مسائل اجتماعی
است ،در کانون وصف خود قرار داده و با برخوردی شاعرانه ،بینش و عواطف خود را به محیط
سرایت دادهاند .تشبیه ،استعاره و کنایه از مهمترین ابزار تصویرآفرینی شهریار و سیمین در تصاویر
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خیالیاند .در بسیاری از این تصاویر ،شهریار و سیمین ،یکی از طرفین تصویر را متناسب با عاطفه و
اندیشه خود ساختهاند .شهریار هر جا که از سرآغاز عاشقیاش میگوید ،چنان غرق در قصۀ عشق
خویش است که توجهی به اجتماع ندارد و تصاویر شعریاش ،گویای عشق و حالوهوای عاشقانۀ
اوست .وی تصویر را فقط برای تصویر خلق نمیکند ،بلکه بیشتر به دنبال بیان واسوختههای درونی
خود است .درک و دریافت تصاویر شعری او ،راحت و قابلتجسم است .در شعر سیمین نیز ،اشعار
دورۀ اول شاعری او بهطور عمده غنایی و متأثر از شعر غنایی کالسیک است ،پس از آن او به مسائل
اجتماعی اشاره دارد؛ بهتدریج نیز اشاره های فمینیستی و مسائل مربوط به جنگ و شهادت ،به شعر
او وارد میشود .آنچه در ارتباط با تصویر در اشعار سیمین قابلبیان است ،این است که اساساً سیمین
در عاشقانههای خود از تخیلی نهچندان ژرف استفاده میکند؛ بهعبارتدیگر ،استفاده از زبان روزمره
و واژگان و ترکیبهای نهچندان دور از ذهن ،از ویژگیهای اشعار اوست .ازاینرو ارتباط مخاطب
با اشعار او و درک تصاویر شعریاش ارتباطی سخت و دیریاب نیست .درمجموع تصاویر شعری
این دو در غزلهایشان ،همسو و همجهت است و از این منظر تمام تصاویر در راستای القای مقصود
آنان است.
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