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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  10 شمارة پياپي -89زمستان –م چهار شماره –سال سوم 

  
 شهريار خيال شهر در

  )123 -141ص(
 

  1يعقوب نوروزي
  9/9/89:تاريخ دريافت مقاله 
  6/11/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
 :چكيده

 استاد شهريار مورد بررسـي قـرار خواهـد           در اشعار  دازيپردر اين مقاله صور خيال و تصوير      
وي را در اين زمينه آشـكار        ويژگيهاي سبكي خاص و نوآوريهاي       گرفت و سعي خواهيم كرد    

از جهـان و محـيط      هر شاعري طرز تلقـي او را        جه به اينكه تصاوير و عالم خيال        با تو  كنيم و 
را به طبيعت و جهان بيـرون روشـن         با خود دارد از اين طريق نگرش و ديد خاص او            اطراف  
 در همين راستا به بررسي صور خيال در اشعار او پرداختيم و صـور خيـالي را كـه از                     .سازيم

 ،و صور خيالي را كه حاصل ديد خاص اوسـت         اي بودند    و تقليدي و كليشه    گذشته گرفته بود  
ـ                صاويري را  آورديم و همچنين رنگ اقليمي تصاويرش را در بعضي اشعارش ذكر كـرديم و ت

        انعكـاس    و آورده   ،كه حاصل تجـارب شخـصي او از زنـدگي روسـتايي در اشـعارش بـود                
جـستجو  هاي نو و معاصر و خصايص زندگي زمـان و محـيط خـودش را در شـعرش                    پديده
  . كرديم

  
  :كلمات كليدي

  .تصاوير روستايي رنگ اقليمي، هاي نوظهور، پديده صور خيال، سبك شعر، شهريار،
                                                 

  . تهران دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي، ماكو واحد اسالمي آزاد دانشگاه مربي  - 1

noruziyagub@yahoo.com  
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  :همقدم
يعني مجموعه كلمات و لغات و طرز تركيب آنها از لحاظ قواعـد زبـان وطـرز                 ،  سبك شعر 

كه وابسته به تاثير محيط و طرز معيشت و علوم و             شاعر ،  زبانتخيل و اداي آن تخيالت از       
آنچه از اين كليـات حاصـل ميـشود آب و رنگـي              .باشد  ميزندگي مادي و معنوي هر دوره       

 ،دهنـده سـبك شـاعر    پس عناصر تشكيل   .نامندن را سبك شعر مي    خاص به شعر ميدهد كه آ     
   مجموعــه عناصريــست كــه  عنــصر خيــال از  .هاســت هصــور خيــال و گــزينش واژ ،زبــان

ست و همه ادبا و شـعرا       ترين عنصر سازنده شعر   خيال اصلي . ستسبك شاعر كننده   مشخص
ـ ه در مـورد شـعر ارا      و در همه تعاريفي كـ      اند به ارزش و اهميت آن  در شعر اشاره كرده           ه ئ

 .سازي در شـعر دارد     اين نشان از اهميت خيال و تصوير       اند و   عنصر خيال را آورده    ،اند داده
به همـين    .ستگذشته در تصويرگري  صر با شاعران    يكي از عوامل تفاوت سبك شاعران معا      

م و سبب ما نيز برآن شديم كه اشعار استاد شهريار را از اين لحاظ مورد بررسـي قـرار دهـي                  
اي بـودن  و      صور خيال موجود در شعر او را از لحاظ نو و كهنـه بـودن وجديـد و كليـشه                   

زمان خود و محيط اطـرافش در  پردازي و تاثير وي از      اثيرش از ادبيات كالسيك در تصوير     ت
و همچنين ابعاد تاثيرپذيري وي را از شاعران گذشـته          تصويرپردازي مورد بحث قرار داديم      

، طرز ديد او را به طبيعـت و نحـوه   وي و بررسي صور خيالشالعه ديوان  و با مط  نشان داده   
به جهان آورديم و بدين سبب كه وي شاعري غزلسراست و طبعا روحيه غنايي              را  نگرشش  

اش  بر شعرش سيطره دارد در ابتدا بر آن شديم كه اشعارش را در ارتباط بـا روحيـه غنـايي                   
رد بررسي قرار داديم و نمـود ايـن         ه بود مو  خاشبسنجيم و صور خيالي را كه مربوط به اين          

سازي شـاعر بيـشتر تحـت تـاثير         در اينگونـه تـصوير      .نشان داديـم  ها را در شعرش     تصوير
خواجه شيراز است و خودش نيز به تقليـد از وي در شـعرش اشـاره داشـته و شـيفتگي و                      

ي و  ا شهتـصاويري كليـ    بيـشتر ايـن تـصاوير ،       .ارادتش را به وي در ديـوانش آورده اسـت         
سپس به تصاوير حماسي كه در شعر        .ست كه به كرات در ادبيات فارسي آمده است        تكراري

سازي نيز وي بيشتر از شاهنامه فردوسي متـاثر       اشت پرداختيم و در اينگونه تصوير     او نمود د  
    بــوده اســت و از شخــصيتهاي حماســي و داســتانهاي حماســي در جهــت غنــاي تــصاوير 

    و به همـين سـبب ابيـاتي را كـه در آن از تـصاوير حماسـي بهـره         ش بهره برده است     شعري
هاي نوظهور در شعرش پرداختيم      بعد از آن به بازتاب پديده     . يم  ا هبرده بود در شعرش آورد    
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ر رنگ و بويي     در اين تصاوي   .و تصاويري را كه وي در اين زمينه خلق كرده بود ذكر كرديم            

 ،هـا    و و طرز ديـد جديـد شـاعر بـه ايـن پديـده              شد و حاصل نگرش ن    از نوگرايي ديده مي   
بازتاب زنـدگي روسـتايي   . كنداست كه جلب توجه مي    ها   تصاويري بكر و زيبا از اين پديده      

كـودكي خـود را در روسـتا    نيز در شعر وي گسترده است و بدين سـبب كـه شـاعر دوران      
زمينـه آورده  خاطراتي خوش از محيط روستايي داشته و تصاويري كه در ايـن        ،سپري كرده 

سپس بر آن شديم كه تاثير محيط شـاعر را در شـعرش             . شخصي اوست حاصل تجربه   نو و   
بررسي كنيم  و تصاويري را كه برگرفته از محيط زندگي و كاري شاعر بود و تصاوير نـوي               

. ذكـر كـرديم   ،  را كه وي با تيزبينـي خـاص خـود از محـيط اطـرافش  در شـعرش آورده                     
 و با ايـن      شهريار از لحاظ تصويرپردازي مورد مداقه قرار گرفته        همچنين تالش گرديد شعر   

     و ختهپردازي روشـن سـا    ي سـبكي خـاص وي را در زمينـه تـصوير           هـا ار در واقع ويژگي   ك
 بـه ديگـر شـاعران را آشـكار          بدين طريق  طرز نگرش خاص او و تفاوت ديـدش نـسبت            

 شـكار سـاختن  و آ، كه ايـن خـود تالشـي اسـت در جهـت شـناخت ابعـاد شـعري             سازيم
   .خصوصيات روحي و رواني خود شاعر است

  
  :هريارش پاي گذشته در صور خيالرد

آشنايي كامل با ادب كالسيك فارسي دارد و شيفته شـاعران بـزرگ ادبيـات كهـن،                  شهريار
اين آشنايي سبب شده تا نتواند خود را از سـيطره ادبيـات  گذشـته                 .بخصوص حافظ است  

در تصوير پردازيهاي وي هم نـشان        .ش نمودي از آن پيداست    برهاند و در جاي جاي ديوان     
 با ادبيات كالسيك    شهريارشاعران گذشته است و اين ناشي از تمرين و ممارست و ارتباط             

ر جـاي جـاي اشـعارش     را د اي شـده گذشـته        صور خيال تكراري و كليشه     اوفارسي است   
ر صـور خيـال تكـراري       خاطر شيفتگي و ارادتـي كـه بـه حـافظ دارد بيـشت             آورده است و ب   

گر شاعران پيشين   وي در اين زمينه تقليد     .همانهايي است كه در شعر خواجه نيز آمده است        
  .ربوده است آسمان آنرا از كنار وي كه داندمي خود را ماهي معشوق گذشتگان چون شهريار.است

ــران ســپهرم ســپرد جــاي  ــه اخت  رفــت و ب
  

 )351: 1386،ديوان(من ماهي كه آسمان بربود از كنار  
كنـد كـه   ادعا مي رساند وه نهايت ميوي با خلق اين تصوير همانندي معشوق خود و ماه را ب       

كنـد و  نشيني را بـه كـوه قـاف ماننـد مي          لتيا چون گذشتگان عز    .معشوقش همان ماه است   
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         اي ادب فارسـي اسـت در شـعر خـود            عبارت قـاف عزلـت را كـه از صـور خيـال كليـشه              
،لعــل )90،صهمــان(آوردن صــور خيــالي چــون مــه دو هفتــه)1386،67ديــوان،.(آورد مــي
ــب ــرق)94همــان،(ل ــده ب ــرو  چــاه شــب)  118(خن ــه اب ــدن ب ســيب ) 156(، حالــت خمي

) 249(آب چون آتش زرتـشت    ) 231(خم فلك،پياله مه و مهر    ) 200(تنور الله )184(زنخدان
دار داغـ )281(دامن چاك كردن چـون گـل      ) 252(داغ شقايق )252(نگران بودن چشم نرگس   

روي به ماه   ) 574(درازي قصه چون زلف يار    ) 403(زندان طبيعت چه  )281(بودن چون الله  
 ،همــان(ســرو قــد)130ص ،1373ديــوان (كمــان ابــرو و خورشــيد  و زلــف بــه ابــر ســيه،

 كهن فارسي وتاثيرپذيريش همه نشان از توجه او به ادبيات )159 ص(چراغ توفيق)133ص
  .پوشانداه را مي روي م،در شعر او سر زلف .ستاز آن

 اسر زلفش چـرا در بـر نگيـرد روي مـاهش ر            
  

 مگر ابر سـيه خورشـيد را در بـر نمـي گيـرد        
  )175 : 1386ديوان،(                          

  .افتد كند و ماه تيره روز به چاه شب مياه گريبان طلوع ميچخورشيد رخ از 
ــوع ده   ــان طل ــبح گريب ــيد رخ ز ص  خورش

  

 بــه چــاه شــب اوفتــدتــا مــاه  تيــره روز   
  

يم و ايـن  لئـ كند و تنگي آنرا به چشم     د مي  وي دست و دل بازي خود را به دست كريم مانن          
و آوردن چنـين تـشبيهي حاصـل تتبـع شـهريار در             ت  تشبيه مكرر در ادب فارسي آمده اس      

  .ديوانهاي شعراي پيشين است
 آن دل بــــازتر از دســــت كــــريمم يــــارب

  
 يم لئ  چشم از  تنگ تر شود چون پسندي كه  

) 326همان،(
  .ال نيز برگرفته از گذشتگان استئوچشم طمع و دست س

    سـئوال دسـت   شكنم طمع مي چشم  م نَميكَ
  

 )288همان،(ام ساخته شلي كور و  جامعه با كه من  
  

اي و تكراري اسـتفاده      ات كليشه با اينهمه شهريار از شگردهايي براي ايجاد غرابت در تشبيه         
 شهريار بـا آوردن وجـه   ،مثال در تشبيه زير  . كندگذاري تشبيهاتش را بيشتر مي     كند كه تاثير  مي

اي در آورده  آنـرا از حالـت كليـشه   )آرام و سـاكت سـوختن    (شبه نـو و بـديع بـراي شـمع           
  .وتصويري بديع خلق كرده است

ــه چــون شــمع   ــود ســوختنم شــيوه ك ــا نب  تنه
  

  )354همان،(كسي ناله و فرياد هم از مننشنيده   
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از نشدن  شبه همراه بودن با ماه و به نگاهي از آن ب           كند و وجه  ه مانند مي  اخودش را به هاله م    

  .داردآوري ميكند و خواننده را به شگفتي وا مي آورد و نو را مي
 ديريست كه چون هالـه همـه دور تـو گـردم           

  
 چــون بــاز شــوم از ســرت اي مــه بــه نگــاهي  

  )203: 1373ديوان،(                       
داند كه آبستن عيسي است و به       مريمي بكر مي  را  در اين تصوير نيز چون خاقاني طبع خود          

  .روح بخشي سخن خود اشاره دارد
 مگــــر آبــــستن عيــــسي اســــت طــــبعم

  

ــار مــــريم دارد امــــشب     كــــه بــــر دل بــ
  

  .اي كند كه تشبيهي است كليشهطبع خودش را به طوطي مانند مي
طوطي طبع من از لعـل تـو آموخـت سـخن  

  

  )162ديوان،ص(نزند مكرر قند از دم كه تواند ونچ  
  

  

اين تـصويرش    .كشد و چون اشتران كعبه هواي حدي دارد         غزل بار عشق يار را نمي      دل بي 
نيز برگرفته از سنت شعر فارسي است و ياد آور آوازخواني غالمـان عـرب  و تـاثير آن در                     

شـك   و بـي  ركش است كه در گلستان سعدي نيز حكايتي در مورد آن آمده اسـت شتران با
  .شهريار اين تصوير را از آنجا گرفته است

 اي دل تـو بـي غــزل نكـشي بــار عـشق يــار    
  

  

  ) 421همان،(كني حدي چون اشتران كعبه هواي
  

يري فكـر و انديـشه حـافظ تـاث         .گيرد  فظ است و در شعرش از او الهام مي        شهريار شيفته حا  
و عالوه بـر     ستهودهاي اين تاثير مش    ژرف در ذهن و روان  او گذاشته و در ديوانش نشانه           

 ، يكي از اين مـوارد     .اين وي ارادت خود را به خواجه شيراز در اشعارش اظهار داشته است            
پردازيهاي حافظ است و اين نيز ناشي از روح  غنايي            از صور خيال و تصوير     او پذيريتاثير

چون شعر حافظ چشم نرگس نگران است و شقايق هم ،ر شعر شهريارد . است اين دو شاعر  
الله به ) 281همان،(عاشق چو الله به داغ معشوق در خاك خفته ) 252 : 1386ديوان،(داغدار

ومعشوق خسرو شيريني است    ) 200همان،(شود كه از صولت برف سرد شده      تنوري مانند مي  
شـفاخانه لعـل يـار دواي دل معـشوق          )1373،109ديـوان، (تيشه چـون فرهـاد اسـت       كه بي 
مـه كنعـان اسـتعاره از       ) 155همـان، (شود به چاهي مانند مي    )نفس(طبيعت) 146همان،(است

حـافظ گرفتـه    هاي ديگر را نيـز شـهريار از         تصوير بسياري از و   )214همان،(شودمعشوق مي 
گان اي كه از گذشت    ست و به همين سبب بيشتر صور خيال شاعرانه        شهريار شاعر غزل   .است
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و اين نشان از غلبه بعد عشق و عاشقي         . گرفته مربوط به فضاهاي عاشقانه و رمانتيك است       
  .ستغزلسرايي بر روح و عواطف شهريارو 
  

  :صور خيال حماسي
هاي شهريار را به خود اختـصاص        كه درصد بيشتر تصوير پردازي     ها  عاشقانه راز اين جو  اگر  

ست شـهريار    قابل توجهـ   نمايد و ار جلوه مي  يال حماسي در شعر شهري    داده بگذريم، صور خ   
ست و اين هم نشان از توجه او به     ارش تشبيهاتي از اين قبيل بسيار     ست ولي در آث   شاعر غزل 

در اين تشبيهات بيشتر تحت تاثير شاهنامه اسـت   .گذشته و عالقه او به فرهنگ ايراني است  
در  .رگ ايران نشان ميدهـد      سراي بز  ه حماسه اش را ب   و آشنايي وي را با اين كتاب و عالقه        

داند او جان را كاووسي مي     .ستهايي از حماسه عرفاني نيز مشهود      هپردازيهاي او جلو  تصوير
  .كه نبايد در زندان ديو نفس باشد

 كاووس جـان مخـواه بـه زنـدان ديـو نفـس            
  

 رستم فسانه نيست كه از هفـت خـان گذشـت            
  )135 : 1386ديوان،(                               

تـصوير زيـر را    ،دست رستمشدن سهراب ب ستم و سهراب و كشتهبه داستان نبرد ر  با تلميح   
  . سهراب مانند ميكندبه وفاي رستم با، گيرد و وفاي خلق را با خوداز اين داستان مي

 زدورم دوستدارنند و از نزديـك خونخـواران       
  

 وفاي خلـق بـا مـن رسـتم و سـهراب را مانـد           
  )203 ،همان(                                    

  .ضحاك بهمن غلبه ميكند و درفش فتح و پيروزي را به دوش ميگيرداوه نوروز بر در شعر وي ك
 آمد چيره بـر ضـحاك بهمـن كـاوه نـوروز           بر
  

 درفش فتح و پيروزي    بدوش از سرو شمشادش     
  )400،صهمان(                                  

و مار دوشـان دي را       )406همان،(كنديسو را به كمند زال مانند مي       و گ  ابرو را به كمان رستم    
اك و  داند و در اين تصوير نيز از داستان ضـح         ز آسيمه سر و پا به فرار مي       با آمدن كاوه نورو   

  .گيردفريدون در شاهنامه الهام مي
ــرار   ــه ف ــا ب ــر و پ ــيمه س ــان دي آس  ماردوش

  

 )1139،صهمان(پرچم كاوه نوروز پديدار آمد      
  

  .پروري است سمبل عدلك سمبل عداوت و دشمني و فريدون عر او ضحادر ش
                                  رفت ضحاك عـداوت بـه كنـار از سـر كـار            

  ســر كــار آمـــد  تــا فريــدون عــدالت بـــه     
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استان حماسي را به    گيرد و با تشبيهاتش اين د     از داستان بيژن و منيژه مي     وي تصاويري را نيز     

  .ندكذهن متبادر مي
 تو كه چون منيژه گيسو بـودت كمنـد رسـتم          

  
 زچه ماه من چـو بيـژن خـود اسـير چـاه داري        

  )197 ،1373ديوان،(
ــا     ــه ره ــد ك ــس ميدان ــاه نف ــداني چ ــژن روح را زن ــشان   ش يئبي ــتم دروي ــن رس ــا رس                 ب

ين تنـان شـعر را شكـست        ئداند كه رو  خود را چون رستمي مي    ) 287همان،(ستامكان پذير 
  .)214همان،(است داده 

ــهريار    ــو ش ــستي ت ــعر شك ــان ش ــين تن  روي
ــت   ــس اس ــاه نف ــداني چ ــه زن ــژن روح ك  بي

  

 )214 همان،(بريي نسب از زال ميا رستم اگر نه  

 )287،همان(ست رستنش با رسن رستم درويشان
                       

  :صور خيال با پديده هاي نو ظهور 
سنج كه نـوعي      شاعران نوگرا و نكته    .از آن نيست  تاثير   است و بي  شاعر با زمان خود مرتبط      

بينـي  نـد و بـا تيز  متـاثر از زمان ،  ها در آنها خلـق شـده   حس بيداري نسبت به امور و پديده
اين صور خيـال     .آفرينند   كنند و شگفتي مي   رتباطهايي ميان اين عناصر خلق مي     خاص خود ا  

شوند يشتر مايه تحسين و شگفتي مي     د و ب  كه رنگ زمان را باخود دارند اكثرا بديع و نو هستن          
به اين دليل كه شاعر اولين بار با ذهن خالق خود چنين تصويرسازي كرده و اين ارتباط را                  

يـت  و خالق  سـت و بديع  باشد شـگفت انگيزتر       كشف كرده است و هر چه صور خيال  نو         
كند  نمي اي بودن صور خيال جلب توجه      تكراري وكليشه . دهدشاعر را در اين زمينه نشان مي      

نروال، يكي از شاعران    ژرارد دو از همين جاست كه      .و نشان تالش ذهني خود شاعر نيست      
نخستين كسي كه روي معشوق را به گل تشبيه كرد شاعر بـود و آنكـه                « :نويسدفرانسوي مي 

به همين سبب كشف ارتباط براي      ).493: 2ج  ،1373 فرشيدورد،(»شعور دوباره چنين كرد بي   
 و ندشاعران بـزرگ فرزنـد زمـان خويـش         .ستدرت و خوش طبعي شاعر     بار نشان ق   اولين

خـويش اسـتفاده    هـا در تعـالي شـعر          از همه پديـده    .آورند عناصر زمان خود را در شعر مي      
            بــا خلــق تــصاويري نــو وگيرنــد وويش ميرا در خــدمت زيبــايي شــعر خــكننــد و آنــمي

نگـاه    طرز ديد منحصر به فرد خود و       شوند و پردازيها، مايه ماندگاري شعر خويش مي      صحنه
  هـاي روزمـره    شهريار با ديدي نافذ از پديـده  .گذارندين خود را بدين طريق به نمايش مي   نو
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خلقت بـديع    رشي خاص، وي با نگ   .پردازي ميكند و آنرا وارد عالم شعر خود ميكند        تصوير
هـاي   داند و از پديده   ميخداوندي را به فيلمي مانند ميكند و كوهها را تماشاگران اين سينما             

  .كندو در جهت زيبايي شعرش استفاده مين
 چه شكر گويمت اي چهره سـاز پـرده شـب          
 چه جاي من كه بر اين صحنه كوههـاي بلنـد          

  

ــو را     ــزاي ت ــرح ف ــيلم ف ــه ف ــه چــشم اينهم  ك
ــو را    ــينماي ت ــاي س ــتاده تماش ــف س ــه ص  ب

  )68ص1386ديوان،(                              
را به تماشاگران سينما مانند كرده و با كشف  ايـن ارتبـاط زيبـايي     ر كوهها   ذهن خالق شاع  

اصطالح درياچه اشك نيز نشان زمان شـاعر را بـا خـود دارد و پـيش از ايـن               .آفريده است 
  .رفته است عبارت درياي اشك بكار ميبيشتر

ــابي  ــه درياچــه اشــكم ت ــدين جلــوه ب  گــر ب
  

 هاچــشم خورشــيد شــود خيــره زرخــشاني      
  )94،همان(                                           

ظهـور بـيش از هـر        اين پديده نو  )1372،منزوي(شهريار عاشق خلق تصاويري با سينماست       
چيز ديگر توجه شهريار را به خود جلب كرده و به وسيله آن تصاويري زيبـا و بكـر خلـق                     

د و معـشوقش را بـه       ه خـو  او در جايي گذشـت     .دارد است كه انسان را به شگفتي وا مي        كرده
  .خواندخود را ستاره آن سينما ميكند و با بياني استعاري، معشوق سينما مانند مي

 گذشــته مــن و جانــان بــه ســينما مانــد     
  

 )164 :1386 ديوان،(خدا ستاره آن سينما نگه دارد       
  

 ماجراي زندگي خود را در سينماي خزان ديده و سپري شدن دوران شباب را در اين پـرده                 
  .كندآفريني مي اين چنين زيبا تصويركند ونما به شتاب اسبي كه مهميز ميخورد مانند ميسي

ــدم    ــود دي ــاجراي خ ــزان م ــينماي خ ــه س  ب
  

ــز      ــه اســب زد مهمي ــتابي ب ــا چــه ش  شــباب ب
  )263همان،(                                         

  و شكوه خداوند را در آنهـا       شب و روز ومهر و مه پرده سينماي خداوندي است و عظمت           
  .توان به نظاره نشستمي

 اي شب و روز و مهر و مه پرده سـينماي تـو            
  

 )370همان،(آسمان جام جهان نماي تو طاس بلور  
 پـرده سـينما ميدانـد و دعـوت          كند زماني كه پرده چشم خود را      و چه زيبا تصويرآفريني مي    

 ومعـشوقش را بـه تماشـا بنـشينند و           كند تا نظارگان در پرده چشم وي فيلم عشقبازي او         مي
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را بـا تماشـاي    كه فيلم زندگي و عـشقبازيهايش ،كند چشم خود را به سينمايي مانند ميگويا
  .توان ديدمي، آن

 بيا از چشم مـن بـين گـر هـواي سـينما داري                 ستاره چون تويي در سينما هرگز نخواهد بود
  )393همان،(                                       

     كنـد بـه سـان      ر و گذشـت زمـان آدمـي را گرفتـار مي           انقالب دهر و حوادثي كه در روزگـا       
  .هاي سينماست  پرده

ــه پــيش چــشم دل از انقــالب دهــر   اينجــا ب
  

 بــس پــرده هــا كــه بگــذرد انگــار سينماســت   
  )473همان،(                                      

هم طراتش را كه ذهن او را به خود مشغول داشته به فيلمهاي در            در جايي طومار خيال و خا     
 او بصورت سايه و روشـن ظـاهر         كند كه هر لحظه پيش چشم     در پرده تار سينمايي مانند مي     

مـان و   آوردن چنين تـصاويري همـاهنگي شـهريار بـا روح ز            .كنندميشوند وجلب توجه مي   
  .دهدخالقيت هنري او را نشان مي

ــ  ــري از گذشــــــت ايــــ  امدارم ســــ
 طومــــــار خيــــــال و خــــــاطراتم  
 چـــــون پرتـــــو فيلمهـــــاي درهـــــم

  

ــايي   ــاني و ماليخوليـــــــــ  طوفـــــــــ
ــايي    ــار خودنمـــ ــه كـــ ــده بـــ  لولنـــ

ــينمايي   ــار سـ ــرده تـ ــان،(در پـ  )891همـ
  

 تصوير ميكـشد و فيلمبـرداري       هاي بكر و ناب را چون سينمايي به        خود وي نيز اين صحنه    
اق چشم به راه اويند و سـالن        ست كه همه آف   اي پيشهعالم خيال او ماه همچون هنر     در .كندمي

  .پر از جمعيت است ،جهان براي ديدن اين صحنه سينماييروشن و تاريك 
ــه راه    ــشم بـ ــان چـ ــاق جهـ ــه آفـ  همـ
ــان  ــن و تاريــــك جهــ ــالن روشــ  ســ

  

 كـــــه ببيننـــــد هنـــــر پيـــــشه مـــــاه  
ــان   ــدا پنه ــت پي ــر ز جمعي ــان(پ  )910،هم

  

روانه مرده را نقاشي     بر روي پ   يا چون نقاشي توانا صحنه سوختن شمع و ريختن قطرات آن          
  .كند به پرده سينمايي رنگين مانند ميكند و آنرامي

 ريخـت شمعي به روي نعش پروانه اشـك مي       
  

 يــك پــرده لطيــف و رنگــين ســينما بــود       
  )371 :1373ديوان،(                                

انـد و    پردازي شـده  كه سـينما و فـيلم  خـود مايـه تـصوير            شگفتي اينجاست كه عالوه براين    
اند محتواي فيلمهـا نيـز ميـدان         شاعران و بخصوص شهريار با آن تصويرهاي زيبايي آفريده        
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  كه به دور از تجربه حسي     تصاويري را از اين فيلمها گرفته       جوالن خيال شاعر شده است و       
     شـهريار تـصوير دسـته دسـته        . است و شاعر هيچگاه در عالم واقع شـاهد آن نبـوده اسـت             

اي   چنـين صـحنه    شك از فيلمها گرفته اسـت و درك حـسي           غزاالن را بي   آب خوردن خيل  
  .نمايددور از واقعيت مي

 خــط زلــب يــار جــسته جــسته خــورد آب
  

ــزال اســت و دســته دســته خــورد آب    ــل غ  خي
  )1386،96ديوان،(                             

تصاوير نيز در نوع    خلق تصاويري با عينك نيز در ديوان شهريار جلب توجه مينمايد و اين              
بيني و دقت شاعر در كشف ارتبـاط ايـن پديـده بـا               خود جديد و جذابند و نشان از باريك       

يـره  جواني را چون رويايي ت     ،وي در عالم خيال خود از پشت عينك پيري         .امور ديگر دارد  
و  شوديره و روشن در اين عينك مـنعكس ميـ         صورت ت بيند و خاطرات جواني ب    و روشن مي  
  .آفريند ر بديع و زيبايي ميچنين تصوي

 تا به روي چشم سنگين عينـك پيـري نهـادم          
  

 نمايد محو و روشن چون يكي رويـا جـواني         يم  
)  415همان،(                                         

بيند سـيماي معـشوق     ي و عشقبازي خود را با معشوقش مي       يا از عينك پيري خاطرات جوان     
  . ينك پيري منعكس شده استجوانيش در ع

ــواني    ــاد ج ــه در ي ــري هم ــك پي  از عين
  

 سيماي تو بينم كـه بـه پـاي تـو شـدم پيـر                
  )533همان،(                                 

 در حـال  چشم دارد و با اين عينك امـواج دريـا را كـه     از نگاه او شاه شب عينك دودي در       
  .ستگر رژه رفتن هستند نظاره

ــشم   ــك دودي در چـ ــب عينـ ــاه شـ  شـ
  

 موجهـــــا را رژه بينـــــد بـــــا خـــــشم  
  )635 ،1373ديوان،(                      

ظهور ديگر كه شهريار با آن تصاويري را خلق كرده است و نـشان لطافـت                هاي نو  از پديده 
طبع  و حساسي ديده اوست ، دوربين عكاسي است وي  ديده خود را در لطف وحـساسي                   

تـصويري را عكـسبرداري كـرده و         اي زيبا ،   كند كه از هر منظره    ي مانند مي  به دوربين عكاس  
  .كندخواننده را مسحور و شيفته خود مياين عكسها را در اشعارش جاي داده است كه 

ــساسي    ــف و حـ ــه لطـ ــن بـ ــده مـ  ديـ
  

 )765 همـان،  (راست چون دوربين عكاسـي      
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و احساس و هـم در طـرز        ست كه فرزند زمان خود باشد هم در انديشه          شاعر نوگرا شاعري  

ر خـود نـشان     هاي زنـدگي معاصـر را د       هرش منطبق با روح زمان باشد و جلو       نگرش و شع  
ش گره خورده باشد نه اينكه در چهارچوب تقليد از گذشتگان خود            دهد و شعرش با زندگي    

هاي معاصر وجهان امـروزين و جامعـه امـروزي را در شـعرش              بايد پديده . را محدود سازد  
قدرت  .آوريهايي دارد  شهريار هم در فكر و انديشه و هم در طرز نگرش نو       .منعكس سازد 

سـازيهايي كـه    گيرد و بـا تـصوير  اش بكار مي خيالش عناصر زندگي امروز را در القاء انديشه   
انگيـز   و براي همه ملموس است به صورتي زيبا و شگفت          برگرفته از عناصر زندگي معاصر    

كند تا انديـشه و  ن را به نمايشگاه نقاشي مانند ميجها .كند  ميهايش را منتقل  افكار و انديشه  
  .دريافت وي براي ديگران نيز ملموس و قابل درك باشد 

ــي  ــت گيتــ ــي اســ ــشگاه نقاشــ  نمايــ
  

 بــه ايــن طــرح و بــه آن پــرداز دادنــد       
  )178 : 1386ديوان،(                         

    ه انـسانها دايـم در آن در پـي حـوادثي تغييـر            كند كـ  دنيا را به ماشيني كهنه مانند مي      يا اينكه   
  .شودهايشان دگرگون مي افكار و انديشهيابند و  مي

 تا به راه حق پيچد چرخ اين كهن ماشـين         
  

 كنـد مـارا   ي عوض چـو راننـده دنـده مي        ه  
  )75،همان(                                 

نبـوده و شـهريار بـا تيزبينـي خـود           تـاثير    پردازيهاي او بـي   وقايع زمان شاعر نيز در تـصوير      
كند ي خود را به سرباز پيري مانند مي       در جاي  .تصويرهايي زيبا از اين وقايع خلق كرده است       

  .چشمش است هميشه پيش جنگ هاي كرده و خاطرات آن و صحنه شركت جهاني جنگ كه در
 چون يكي سرباز پيرم زنده بعد از جنـگ امـا          

  
 انيزندگي با مـن هنـوزش چهـره جنـگ جهـ             

  )574همان،(
دم لهـستان در جنـگ جهـاني        يا باد و رگبار و سيل و آوارگي حاصل از آن را به آوارگي مر              

  .كندمانند مي
 به حـول جنـگ جهـاني چـه بـاد و رگبـاري       

  

 )85همـان، (كه يادت آورد آوارگـان لهـستان را         
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  :گرفته از زندگي روستاييصور خيال بر
ه حاصل تجربيات شخصي او از زنـدگي روسـتايي          تصاويري در شعر شهريار وجود دارد ك      

شـهريار   .شود كه در روستا سپري شده استتر به دوران كودكي شاعر مربوط مياست و بيش  
دلبستگي خاصي به زندگي روستايي داشته و اين دلبستگي و عالقه در ديوانش نمايان است               

قـه و شـيفتگي او    شدت عال ، او كه به تركي سروده شده»حيدر باباي«و بخصوص منظومه  
پردازيهاي بكـري از زنـدگي روسـتايي        شهريار تـصوير  . دهدا به زندگي روستايي نشان مي     ر

 حاصل تجارب شخصي وي از زندگي روسـتايي اسـت بـسيار    ،داشته و چون اين تصويرها    
سـازي هنرمندانـه تجربيـات      انـد و حاصـل باز      گيرا و جذابند و در نهايت زيبايي بيان شـده         

ترين توصيفات را دارد و با كنجكاوي عجيبي توانسته          ر مورد روستا زنده   او د  .ندشخصي وي 
 .شود كه در شعر شاعران ديگر ديـده نميـ          بخشهايي از اين زندگي را به تصوير بكشد        ،است
وي ايـن   .هاي شـعري در ايـن موردسـت    ترين تجربه هاي او از زندگي روستايي تازه    تجربه

 حالتهـا و    تـصاوير او از لحـاظ القـاء        .گرفتـه اسـت   تصاوير را مستقيما از زندگي روستايي       
ها و نشان دادن جوانب گوناگون طبيعـت و زنـدگي روسـتايي حـايز اهميـت             نمايش لحظه 

  آنـان را بـه   تحت تاثير همين زندگي روستايي و انس و الفـت او بـا كوههاسـت كـه                  .است
 .گرند كند كه سينماي عظمت خداوندي را نظارهگراني مانند مي تماشا

 چه جاي من كه بر اين صحنه كوههاي بلنـد         
  

 به صف ستاده تماشـاي سـينماي تـو را           
  )68 :1386ديوان،(                        

كند و خـود بارهـا       دشت  هنگام غروب آفتاب مانند مي       پريدگي رنگ خود را به  پريدگي رنگ       
  . ز آنجا گرفته استشاهد اين صحنه در گستره دشتها در روستا بوده است و اين تصوير را ا

 ماه من در پـرده چـون خورشـيد غمـاز غـروب            
  

 رخ پريد  از رنگ مرا چون دشت   و پنهان گشت  
  ) 225: 1373ديوان،(                           

گر بوده و با آن مانوس بوده اسـت و در منظومـه              وي خروش سيلهاي بهاري را بارها نظاره      
ان به سـيلهاي بهـاري را بـه تـصوير كـشيده كـه               حيدر باباي خود هم صحنه تماشاي دختر      

منظومـه حيـدر بابـا،ص      (دهـد و سادگي زندگي روستايي رانشان مي     احساس رقيق روستايي    
  .كوههاي پربرف و آب شدن برفها در اوايل بهار الهام بخش اين تصوير هنري در شعر اوست).1

 به كـوه بـرف مگـر آب شـد كـه غـرش سـيل        
  

  رادهـــد زمـــستانصـــالي بدرقـــه ســـر مي  
  )1386:85ديوان،(                                

اثري را كه از آدمي      ،ارب مستقيم خود از زندگي روستايي     يا در جايي ديگر  تحت تاثير تج       
  .كند پاي دزد كه بر روي برف شبانه ميماند مانند ميماند به ردمي
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 آدمي در همه احـوال چـو دزد شـب بـرف           

  
 ردهــر كجــا پــاي گــذارد رد پــايي دا      

  )164همان،(                                 
سـت و شـاعر بـا       بخش تـصوير زير    و سرو صداي دختران روستا در چشمه سار الهام         غوغا

زيبايي خاصي اين  تصوير ذهني را كه قبال  احساس و تجربه شده و حاصل تجربه مستقيم                  
بيت پـيش چـشم زنـده     يست با اين او از زندگي روستايي است و اينك در دسترس شاعر ن     

شـاعري  بكر و بـديع از روسـتا در شـعر هـيچ             چنين تصويري    آفريند و  كند و زيبايي مي   مي
  .جلوه ندارد

 ســـار دامنـــه كـــوه گـــاه شـــوم چـــشمه
  

 بـــر ســـرم از دختـــران دهكـــده غوغـــا  
  )532 :1373ديوان،(                       

ز مرغان و پراكنده شدنشان     زندگي وي در روستا و ديدن صحنه بيرون آمدن و جست و خي            
بيان كرده است   زيبا  ست كه هنرمندانه آن را چنين       گر اين تصوير به شاعر    نيز القاء با صدايي   

غرق شدن خود را در عالم خيال در تنهايي به بيرون آمدن و جـست       .و زيبايي آفريده است   
  .و خيز اين مرغان مانند كرده است

ــن   ــشي مـــ ــال وحـــ ــان خيـــ  مرغـــ
 ر شـــــــعة شـــــــكفتةدر باغچـــــــ

 تــــا مـــــي شـــــنوند صـــــوتي از دور 
  

 تنهــــا كــــه شــــدم بــــرون بريزنــــد   
 بــا شــوق و شــعف بــه جــست و خيزنــد
 برگـــشته چـــو بـــاد مـــي گريزنـــد    

  

  )564 همان،(در خلوه هجره دماغم
دختركاني كـه مـشغول     نوازيشان و    انان در روستا  و ني     پهايي بديع از چو    او همچنين صحنه  

   شـهريار  گـوش هـا هنـوز در    ه آواز ايـن نـي  كرده است و گويي اينك  خلق،اند چراندن گله
ايرانيـان  « و اين برگرفته از زندگي روستايي وي است به اين دليل كه              افكن بوده است   طنين

انـد واحيانـا در چنـين محيطهـايي دوران           بويژه آنهايي كه زندگي روستايي و شباني را ديده        
وي  .)222 : 1379اطمي،ف(»دارند»ني «كودكيشان سپري شده است دلبستگي خاصي به نواي       

  .هاست  مشغول چراندن گله ستارهزنان   نيكند كهفلك را به دختركي مانند مي
 چوپــان دشــت عــشقم ونــاي غــزل بــه لــب
ــك    ــان فلــ ــر چوپــ ــان دختــ ــي زنــ  نــ

  .چراند غزال را با صداي ني محزون مي

 )142،همـان (دارم غزال چشم سيه مي چرانمـت        
 )639 همــان،(گلــه افــشانده بــه دامــان فلــك 
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 به غزل چشم تو سرگرم بدارم من و زيباست        
ــوازد   ــشمان ن ــيه چ ــوش س ــم گ ــاي دل ــه ن نال

  

  )415همان،(بچراني محزون صداي ني به غزالي كه
 )414همان،(كردم شباني بسي را مو غزاالن پريشان كاين

  

 ،بـا شـكفتن شـكوفه      .بارها در آثارش زندگي ايالتي و روستايي را به تصوير كشيده است             
ايـن  . ون سـتاره بـر سـينه دره ميپراكنـد         گلـه را چـ    كوچد و چوپان    يشكافد و ايل مي   برف م 
  .نشان از تجارب مستقيم شاعر با زندگي ايالتي و روستايي داردها همه سازيتصوير

 بــــشكفت شــــكوفه بــــرف بــــشكافت
ــين  ــر ســــ ــول ة درةبــــ ــرا كــــ   قــــ

ــي   ــه نــــ ــتران ونالــــ ــگ شــــ  زنــــ
  

 غريــــد مــــسيل و ايــــل كوچيــــد     
ــد   ــتاره پاچيـ ــون سـ ــه چـ ــان گلـ  چوپـ

 )1386،894ديـوان، (هاي كوه پيچيـد    در گردنه 
  

كرده و صفهاي سنبل را بسان سپاهيان سلطان كـه          مزارع گندم نيز توجه او را به خود جلب          
  .روند به تصوير كشيده استسان مي

ســــلطان دشــــتها همــــه او و ســــپاه او  
  

 صفهاي سنبلي است كـه سـان ميدهـد تـو را             
  )451همان،(                                     

  .كندان مانند مي هاماورةداسها را به تيغ تيز تهمتن و كشتزاران را به پهن
ــتن  ــز تهمـ ــون تيـــغ تيـ ــها روز درو چـ  داسـ

  
  هامــاورانةكــشتزاران فــي المثــل چــون پهنــ  

  )1373،354ديوان،(                            
  .كندانند مي پريدگي دشت هنگام غروب مپريدگي رنگ خود را به رنگ

 ماه من در پرده چون خورشـيد غمـاز غـروب          
  

 از رخ پريد   رنگ پنهان و مرا چون دشت     گشت  
  )225همان،(                                     

گرفتـه و بـراي پيـدا       در روستاها مورد استفاده قرار مي     علت نبود برق    گذشته ب  فانوس كه در  
ه خود جلب كرده و مايـه ايـن        د توجه شهريار را ب    كردندن اشياء گمشده از آن استفاده مي      كر

ي در حالـت  سازي زيبا شده است تا شهريار ماه را به فانوسي مانند كنـد كـه شخـص       تصوير
و با هـزاران چـشم زمـين را نگـاه           جستجوي چيزي گمشده است      خميده با آن به دقت در     

  . دارندها هستند كه شباهتي به چشم   و اين چشمان ماه، در واقع ستارهميكند
ــاه   ــانوس مـ ــا فـ ــرخ بـ ــدي چـ  شـــب خميـ

  
 بـــا هـــزاران ديـــده اش كـــردي نگـــاه      

  )225همان،(                                     
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ـ  آبهاي برفها و يخها در فصل بهارست        گر خروش    او نظاره  را بـه زيبـاترين شـكلي بـه         و آن

  ، ويد و آب زالل   شسمند ابلق كه دم خود را در آب مي        كشد و با مانند كردن آن به        تصوير مي 
 نـاب روسـتايي را پـيش چـشم     آفريند و تصويرهاي زنـدگي    شگفتي مي  ،به گيسوان پرتاب  

  .كندمجسم مي
ــوه   ــر كـــ ــرف از بـــ ــخ و بـــ  آب يـــ
ــق   ــمند ابلــ ــي ســ ــه يكــ ــويي كــ  گــ
 وآن آب زالل رودخانـــــــــــــــــــــه

  

ــاب  مي   ــه پرتــ ــه رودخانــ ــشت بــ  گــ
ــد در آب   ــون پرنـــ ــويد دم چـــ  شـــ

 )896 همـان،  (چون دسته گيسوان پرتـاب    
  

 ديـد خـودش     شـهريار طبيعـت را از      .ست خالق اين تصاوير بكر    ،هريار به طبيعت  ديد نو ش  
ـ      ،به همين علت   بيند و مي ست و چـون شـاعران گذشـته         صبغه محلي در تصويرهايش نمايان

همانطور كه بعـضي    .  خود را از چشم شاعري ديگر ببيند       نيست كه طبيعت و محيط اطراف     
محلي را به هـيچ روي درشعرشـان        ه صبغه   كنند ك پردازي مي عران گذشته چنان تصوير   از شا 
اينـان طبيعـت را از روي ديـوان شـاعران و از ديـد      «) 540شـفيعي كـدكني،  .(تـوان ديـد  نمي

ي كردند هرچه دركتاب گذشتگان آمده بود بـرا       و در شعر خود نقل مي      ان خود تقليد  گذشتگ
 اويرو به همين سبب است كه تص      ) 38،1368حريري،(»شاعر بعدي حجت بود و قابل قبول      

 . نزديك به هـم اسـت      ،همه شعرا با وجود اختالفاتي كه در محيط جغرافيايي هست         شعري  
ديگـر  « .گيـرد پردازيها رنگ محلي مي   ود و تصوير  شي در دوره معاصر اين روند عوض مي       ول

و دماونـد     كوهها فقـط الونـد     .تواند شب و صبح منوچهري و خاقاني باشد       شب و صبح نمي   
 .آيـد  لكه در شعر شهريار نام كوه سهند و رود ارس  نيز مـي             ب) 38 : 1368 حريري،(»نيست

  . كندع روان را به طغيان ارس مانند ميداند و طببخش شاعري مي كوه سهند را الهام
ــوزي   ــهند آم ــوه س ــر از ك ــاعري را مگ  ش

  
 كــه چــو طغيــان ارس طبــع روانــي داري  

   )1386،487،ديوان(                              
ماننـد ميكنـد و      ،تاثير همين صبغه محلي است كه معشوق ايالتي را به گـوزن كـوهي              تحت

.آسـا كمـانش از آسـمان اسـت و كمنـدش از كهكـشان               كه سهند  ،برادرش را به كوه سهند    
پــري بــا ايــن  فــر و فــرزي و زيبــايي ايالتــي  

 ادر چون سهندش هست كو ،كوه سهند آسـا        بر
  

 گوزن كوه را ماند كه خـو بـا خانمـان گيـرد              
 كمان از آسمان دارد كمند از كهكـشان گيـرد         

  )1078همان،(                               
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مانند كردن رقص معشوق با خنجر ابرو به رقص لزگي نيز رنگ و بوي محلي دارد وشـاعر                  
  .ذربايجان گرفته و در شعرش آورده استآنرا از محيط فرهنگي آ

ــويي      ــرو گ ــر اب ــا خنج ــو ب ــص ت ــازي رق  ب
  

 سـت  لزگي است كه بيـت الغـزل قفقاز        رقص  
  )106همان،(                                     

 :تاثير از محيط و زمان و خصايص زندگي عصر خود 
 خود نزديكتر شـده     شعر امروز از نظر عناصرسازنده صور خيال به طبيعت و محيط اطراف           «

ه و از شود بـه زيـر آمـد   كه در شعر بعـضي پيـشينيان ديـده ميـ       است و از آن برج بلند عاج        
 بيـان ديگـر     شود بـه  با شاعر و زمان و مكان او يكـي ميـ          كند و   نزديك با جهان بر خورد مي     

سـبب شـاعران بيـشتر      به همين   ) 29: 1384احمد سلطاني، (»تجربه شخصي خود شاعرست   
 .و در تصويرپردازي از آن بهره ميگيرند      اطراف و شرايط زندگي خود هستند       متاثر از محيط    

 اسـت و  در تـصويرپردازي از محـيط اطـراف خـود غافـل نمانـده            با روح نوگرايي     شهريار
  او برگرفتـه از خـصايص زنـدگي عـصر خـود اسـت  و از       بسياري از تـصويرهاي شـعري     

او بـا    .وسـت   ه و حاصـل تجربـه ا      پردازي كـرد  تصوير،  هايي كه به چشم خود ديده        صحنه
اي  ش را وارد شعرش كرده است و در چهارچوب تصاوير كليـشه           قدرت خالق خود زندگي   

گـر   هاي بهزاد كه بارها نظـاره     هاي عشق كهن را تحت تاثير نقاشي       محصور نمانده است پرده   
 آن بوده به آن مانند كرده است و اين تـصوير نيـز برگرفتـه از زنـدگي شخـصي و حاصـل                      

  .ستالملك بهزاد تباط او با كمالار
 هــاي عــشق كهــن بــه پــيش چــشم دلــم پــرده

  
 ســـتتـــر از كارهـــاي بهزاد پريـــده رنـــگ  

  )104: 1386ديوان،(                             
بينـد در   آنچه را مي  . كنداي توجه او را جلب مي      ت هر پديده  بين و حساس اس    شهريار باريك 

به همين سبب است كه معشوق خود را         .گيردنش مي آورد و تصاويرش را از زما      شعرش مي 
شـهريار خـود بارهـا       . كنـد اهي آزاد افتاده در دام ماننـد مي       كه پيراهن توري بر تن دارد به م       

  .شاهد صيد ماهي توسط صيادان بوده و اين تصوير را از تجربه شخصي خود گرفته است
ــور   ــه ت ــاده ب ــه افت ــاهي آزاد ك  چــون يكــي م

  

 )160همان،(اهن توري دارد  پر و پاي تر و پير       
  

در عالم شعر شهريار عشق      .بردو مصطبه بود او عشق را به دكه مي        اگر عشق پيش از اين در ميخانه        
  .اي دارد  براي خود دكه
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ــروش   ــازي بف ــن و ن ــان ك ــشق چراغ ــه ع  دك

  

 )194همـان، (بر شاميوه به بازار آمد    كه دگر نو    
  

  .كندهاي تسليت دوستان مانند مي نامه به ريزد را كه از در و بام ميهاي برف پروانه يا
 چــون نامــه هــا ي تــسليت دوســتان بريخــت 

  

 )304همـان، (پروانه هاي برف زهر بام وهر درم        
  

در است و شـهريار بـا        سيزده ب  ،هاي نو كه در شعر شاعران پيشين انعكاسي نداشته         از پديده 
  .ته استبيني خود آنرا به تصوير كشيده است و از آن نيز مضموني ساخزتي

ــهر    ــروز از ش ــدر ام ــالم ب ــه ع ــيزده را هم   س

  

  من خود آن سـيزدهم كـز همـه عـالم بـدرم              

 )145: 1373ديوان،(   
  
  

عمر از ديد او اسكيبازي است كه پايي لغزان و ليزان دارد و شاعر با آوردن آن گـذرا بـودن               
  .استعمر را با تصويري زيبا و امروزين و محسوس براي همه چنين ساخته و پرداخته 

 بـــــه اســـــكيبازها مانـــــد كـــــه پـــــايي
  

  عمــــر ايــــن ليــــزان دارد و لغــــزان همــــه  

  )1386:256ديوان،(                              
پردازي كـرده و بـا      ها بـوده و از آن تـصوير        هاي توپ بازي بچه    او خود بارها شاهد صحنه    

ي همـه   اآوردن آنچه حاصل تجربه خود است به شعرش گيرايي داده و تصوير شعريش بـر              
  .ست زنده و جاندارروشن و شفاف است و تصويري

ــاي واي   ــشت پ ــدم پ ــوپ ميزن ــو ت ــردم چ   ه

  

  كــس پــيش پــاي طفــل نيفتــد كــه واي واي  

  )378همان،(                                    
ها نگذرد و بـا     وي را بر آن داشته تا بي تفاوت از كنار پديده             ،نازك خيالي و باريك انديشي او     

گـدا را كـه در گوشـه        .ند و شعر خود را جذاب و زيبـا كنـد          ردازي از آنها زيبايي بيافري    پتصوير
  .كندكه توسط نقاشي چيره دست كشيده ميشود مانند ميديوار افتاده مي بيند به تمثال بدبختي 

گدا در گوشـه ديـوار ايـن كـشور بـدان مانـد  
  

  كه نقاشي به ديـواري كـشد تمثـال بـدبختي            

  )381همان،(                                      
  .او دوران زندگي ارباب و رعيتي را درك كرده و تصوير زير را از اين نوع زندگي گرفته است

  بنفــشه دختــر شــكر لــب دهقــان نمايــد ليــك

  

  مغيالنش به صد نـيش زبـان اربـاب را مانـد             

                                         )320(  
  .ست كه شهريار در بيت زير آورده استتشبيهي نو و بديعز استخر فلك ني

به استخر فلك گـوئي شـهابت سـنگي انـدازد  
  

 شود خاموش  دنيائي غوغاي چون بانگ وزغ   كه  
                                             )511(  
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ـ              ا اين گرايش به آوردن تصاوير شعري از تجربيات و زنـدگي روزمـره خـود سـبب شـده ت
شهريار صور خيالي از شغل خود نيز بپردازد و تصاويري بكر و نو در ارتبـاط بـا آن خلـق                     

را بـه   آسـمان    ،وي تحت تاثير شغل خود هنگام شب       .كند كه گيرايي خاص خود را دارند        
  .ها به كار و حسابها جاري است كند كه در آن باجهصندوق بانكداريها مانند مي

هاســت  شــب آســمان همــه صــندوق بانكداري 
  

  چه باجه ها كه به كار و حسابها جاري اسـت    

  )114همان،(                                
                      ش بسته شود به اين دليل كه به بودجه عمر اعتباري نـدارد            يا در جايي ديگر بر اينست كه بايد حساب جاري         

ــك   ــد باجــه بان ــو ببن ــن گ   حــساب جــاري م

  

ــه بو    ــن ب ــه م ــست ك ــارم ني ــر اعتب  دجــه عم
   )128همان،(                                  

  .كند را به ته چك ايران قديم مانند ميدير مغان 
ــ   ــران قديم ــه چــك اي ــان ت ــر مغ ــن دي   ستاي

  

 اينجاست كه من بي چـك بـي چانـه بميـرم             
  )308همان،(                                    

:نتيجه 
پردازيهايش رسـيم كـه وي در تـصوير        در آثار شهريار به اين نتيجـه مي        لبا بررسي صور خيا   

متاثر از گذشته است و به اين سبب كه روحي غنايي داشته و عشق و عاشـقي بـر افكـار او             
اي مربوط به حوزه تصاوير غنـايي اسـت و           سيطره دارد بيشتر اين تصاوير تكراري و كليشه       

كـار  خيالي را كه در ديوان وي آمده ب       ست و صور    ز از خواجه شيرا   در اين مورد بيشتر متاثر    
     سـت و هيچگـاه از امكانـات زمـان خـود در             بـا اينهمـه وي شـاعر زمـان خود          .استبسته  
هاي نوظهور و معاصـر خلـق        پردازي غفلت نكرده و تصاوير زيبا و دلنشيني با پديده         تصوير

يتوان يافت به همين سبب در      ار ديگر شعرا نم   كرده كه بكر و نو هستند و نشاني از آن در آث           
پردازيهاي زنـدگي   تصويرپردازيهاي او رنگ زمان ديده ميشود عالوه بر اين وي در تـصوير            

  روستايي را به تصوير كشيده و تصاوير بكري از آن به دست داده اسـت كـه در نـوع خـود         
ــي ــل تج  ب ــستند و حاص ــابقه ه ــتايي مي  س ــدگي روس ــصي وي از زن ــه شخ ــندرب                   در  .باش

خـورد و محـيط زنـدگي شـاعر سرچـشمه           زيهايش رنگ اقليمي نيز به چـشم مي       پرداتصوير
  .ديگري براي خلق صور خيالش شده است
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