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 « تراژدی -رمان»ییغزل عاشورا تصویر در کارکردتحلیل 
 طیبه کشتکار                                                

 رسیادبیات فا زبان و  شدکارشناس ار

 محسن ذوالفقاری                                                      

 دانشگاه اراک دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

شاعران و . عاشورا در بعد فرهنگی، زمینۀ مناسبی برای آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویری در ادبیات فارسی ایجاد کرد

پژوهش حاضر، به تحلیل کارکرد تصویر  .اند اثر ارزشمند در این زمینه، بر غنای ادبیات فارسی افزودهنویسندگان، با آفرینش صدها 

به این منظور . های تصویری غزل است  هدف تحلیل و بررسی جنبه پردازد؛ اثر مهدی زارعی می« تراژدی –رمان »شعری در غزل 

تحلیل تصویر و بافت شعری و رابطۀ تصویر  رمانتیسم؛ عاطفه و تخیل؛: دای در تعریف تصویر، غزل در پنج کارکر پس از بیان مقدمه

گیری تصویری عمیق و قوی در شعر بیان  و زبان بررسی خواهد شد و در پایان ویژگی شاخص غزل، جریان سیال ذهن در شکل

 .   مودهای زیبایی غزل استترین ن شود که تصویر ویژگی شاخص و از برجسته های صورت گرفته مشخص می پس از بررسی. شود می

 تصویر شعری، عاشورا، غزل معاصر، رمانتیسم، تصویر و بافت شعری، تصویر و زبان شعری، تصویر و جریان سیال ذهن: هاکلیدواژه

 

 مقدمه    

ر نقد این بحث که از مدتها پیش در بالغت اسالمی مطرح شد و د. از پرکاربردترین اصطالحات نقد ادبی است( ایماژ)تصویر 

جدید ادبیات غرب محبوبیت فراوان یافت تنها مختص به ادبیات نیست؛ بلکه در سایر مباحث نظری از جمله روان شناسی ادراک و 

در خصوص مبانی نظری، برای تصویر در منابع متعدد . سازی کاربرد دارد های گوناگون هنر همچون سینما، نقاشی و مجسمه شاخه

تصویر خیال : در یکی از این تعاریف گفته شده. رسد هیچ کدام از این تعاریف جامع و مانع بنظر نمی تعاریف بسیاری آمده است که

های خالقه و هنری زبان که از رهگذر  شود؛ یعنی آن بخش از کاربرد بر مجموعه تصاویر شاعرانه و کل زبان مجازی اطالق می» 

حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به » یا تصویر (  411: ی تافتوحی، ب)« .آید تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می

تصویر در رایج ترین کاربرد عبارت است »و در تعریف دیگری گفته شده ( 441: 4944براهنی، )« .وسیلۀ کلمات در یک نقطۀ معین

تصویر، . و هم نقادان معاصر پذیرفته اند این تعریف را هم بالغیون سنتی( 11: 4943فتوحی،)« .هر گونه تصرف خیال در زبان»: از

هوراس معتقد است برای شعرها داشتن زیبایی کافی نیست، بلکه باید حاوی پرتوی » . های زیبایی در شعر است یکی از نمود

ر شعر تحلیل تصویر د( 214: دمینیک بیکر، بی تا)« .انگیز باشند تا بتوانند ذهن مخاطب را به مسیر مطلوب راهنمایی کنند دل

حساسات خود و  ند حاصل افکار و عواطف خویش را آشکار کند سعی دارد بین افکار و ا شاعر برای اینکه بتوا» . اهمیت بسیاری دارد

به همین دلیل، تصویر یکی از عوامل مهم در جهت شناخت  .هایش را برای دیگران ابراز کند جهان مادی ارتباط برقرار کند، تا یافته

گردد، بلکه یک رویداد روحی  روانی شاعر است؛ چرا که شعر حاصل تجربه شاعر است و از ارادۀ شاعر ناشی نمیشخصیت روحی و 

گمان حوادث و رویدادهای تاریخی و  بی (24: 4944شفیعی کدکنی،)« . یابد است که به صورت ناخودآگاه در ضمیر او انعکاس می

های متفاوتی را  هرکدام براساس برداشت شخصی خود از دریچۀ احساس جنبهشاعران . اجتماعی نمودهای بارزی در ادبیات دارند

 . دهند نشان می

حماسۀ ماندگار عاشورا نیز از جمله وقایع تاریخی است که با گذشت چندین دهه، همچنان اذهان هنرمندان را به خود معطوف 

های آزاده  ساز، با نفوذ در عمق جان و فطرت انسان ۀ سرنوشتتوان یافت که به اندازۀ این حماس ای را نمی قطعاً، هیچ حادثه. کند می

های گوناگونی از حیات  و آگاه، تشنگان زالل حقیقت را سیراب سازد و حق باوری عالم را تا مرز شیفتگی و شیدایی بکشاند و عرصه

که در به تصویر کشیدن این های فرهنگ و ادب فارسی است  شعر از جمله عرصه. گاه شکوه و عظمت خود نماید بشری را تجلی

، اثر «تراژدی-رمان»پژوهش حاضر با هدف تحلیل تصویر در شعر معاصر، غزل . حقیقت توفیق بزرگی را نصیب خود کرده است

 .   ای موضوع کار خود قرار داده است های کتابخانه بر مبنای پژوهش  تحلیلی،  -مهدی زارعی را با روش توصیفی
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در این رابطه مقاالت هاشم رجب زاده، محسن ذوالفقاری و . شود آثار ادبی به شعر فارسی مربوط میپیشینۀ بررسی تصویر در 

اساس  اما بر. اند، قابل مشاهده است ای چون مولوی، خاقانی و نظامی بررسی کرده الهام حدادی که این روند را در اشعار شاعران نامی

توان از حلیل تصویر در شعر معاصر فارسی یافت نشد؛ لذا مقالۀ حاضر را میهای صورت گرفته تاکنون پژوهش مستقلی از ت جستجو

 . های صورت گرفته در این زمینه و منبعی برای سایر پژوهشگران به شمار آورد جمله اولین تالش

 بیوگرافی

 استفادۀ. یل کردتحص فارسی و ادبیات در مقطع لیسانس، در رشتۀ زبان. متولد شد ، در تهران4963 سال در زارعی مهدی 

 .اوست شعری های از شاخصه صمیمی و بیان ساده زبان. است سرشار از تصویر شناور کرده ازعنصر خیال، شعر او را در فضایی بهنگام

ویژگی هنری  اشیاء پیرامون به تازه نگاه( 334- 331 :4946 مجاهدی،. ک.ر) .دارد زمان گذشت آثار او نیاز به دربارۀ نهایی داوری

های رمانتیسم با توجه به اینکه این خصیصه، از ویژگی -« کشف و شهود»او با استفاده از عنصر  .است همراه با کشف که اوست

برای بررسی و تحلیل نهایی، . اش موفقیت چشمگیری بدست آورده است به زیبایی غزلش افزوده و در تداعی احساسات درونی -است

 :ابتدا غزل را می خوانیم
 « دیتراژ -رمان»

 خطر های ریل روی قطار زمان شب «قدر»و      «قضا» پنهانی   تبانی   شب

 (میز، پنجره، در روی خون و چند قطرۀ) مسلول خشدار  ساعتی سرفۀ  صدای 

 چند نفر ! نه... قتل یک (رمان، تراژدی) شدند ها  ردیف بلند شد   و  واژه   قلم

 !و  بستر لبریز    از  تب   خوابش      تاقا !از  مرگ لب   به لب مغز نویسنده تمام

 !آور خواب و قرص آب هم و چند مرتبه کابوس، شعله، دود، عطش و چند مرتبه

 تا آخر شد و مرد،  سوخت «آب»و شمع  گرفت شد، زبانه او شمع «تشنۀ»و روح 

 ...!خاکستر واژه و سطر سطر رمان،  واژه رسید آتش رمان  متن  به شعله و شعله

 خون،  خیمه،  تیر،  نیزه،  سپر می رسید به که از چند سطر  پایانی چار خط جز سه به

 (عصیان، هجوم، فاجعه، شر) :قرمز سپاه (قداست، دفاع، عاطفه، خیر) :سبز سپاه

 را در بر تشنه  هرچه    بود  تن کشیده (آلود خون دست جفت شبیه یک)عطش

 پر شد از خنجر( خودماه مثل) و مشک دافتا از آسمان  (دندان به مشک)و ماه 

 پرپر شد گلی  ماهه  شش  شکفتۀ گل دستانش  که بین مردی به رسید متن 

 (مادر راز وصیت و فکرکرد  به ) آسمان، خورشید گلوگاه زد به و بوسه

 سر بی ای پرید و پر زد از آنجا  پرنده که رسید، جایی می خودش اوج به زمان

 !کر  شیطان و قشنگیست، گوش  روز خوب چه :گفتند هم گوش به لشکرشیطان خنده به

 دختر  بابا  و   دامن  سر  بریدۀ هم رسید به که لحظه شدآن مچاله زمین

 !(«کافر»و قحطی «مسلمان»شیوع  شب) «وهم»و  «حقیقت»از معکوسی و شب، نمایش

 بشر حقوق کشتن و یک شصت و سال عصیان بود و   ساعت و روز، روز  عبث

 (میز، پنجره، در روی خون و چند قطرۀ) افتاد ازنفس ساعت ولی ...نیمه به رمان

 دفتر: سوخت، دود شد: تمام، قلم:  رمان ماسید اش مشکی قلم، شهیدشد و خون

 
ان؛ رمانتیسم؛ تصویر، عاطفه و تخیل؛ تصویر و بافت شعری؛ تصویر و زب: شود که عبارتند از شعر در پنج کارکرد تحلیل می

 . تصویر و جریان سیال ذهن

 رمانتیسم  -4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

417 
 

ابتدا مختصراً رمانتیسم، با توجه به نظر . های رمانتیسم را در شعر مشاهده کرد ها و جنبه توان ویژگی با نگاهی دقیق به غزل، می

ای  روسو خصیصه. ذیر بودناپ المعارف نویسان، امری اجتناب ۀجدال سخت ژان ژاک روسو با ولتر و دائر. شود بزرگان ادب معرفی می

ود، و به جهان دیگری باو مدرن . آورد ساخت و شکافی عمیق در میان وی و ایشان پدید می داشت که وی را از معاصرانش دور می

کنیم که، بد یا خوب، از بسیاری جهات مدیون اوست، اما عصری که بالفاصله پس از  ما هنوز در جهانی زیست می .تعلق داشت

های  از شیوه، شکفت بیش از این مرهون اوست، خطوط عمدۀ فکرش یا تقلیدی از طرز تفکر او یا اغراقاتی 4444سال مرگش، به 

ها ابتدا در آلمان و سپس در انگلستان و بعدها  رمانتیک. له نفوذ یا تاثیر مبهم نبود بلکه الهام مستقیم بودئقضیه، مس. تفکرش بود

شک نیست که عصر خرد اینک در سراشیب زوال بود و راه را برای . پیامبری خویش را یافتند در فرانسه و سایر نقاط در وجود وی

داد، اما روسو این تحول و دگرگونی را  می« رمانس»گشود و حتی اگر روسویی هم نبود زود یا دیر جای خود را به عصر  ضد خود می

    (424: 4944پریستلی، . ک.ر. )او یک واسطۀ فعل بود -تسریع کرد 

ای است از حقیقت دیگری که در ورای این صورت  بینند، در نظر آنها جهان سایه ها جهان را ثابت و ماشینی نمی رمانتیک» 

آنها برای انسان فردیت . شناسی رمانتیک پویا و ارگانیک است زیبایی. نهفته است، و اجزای جهان زنده و دارای روح بالنده و پویایند

های خاص خود را داشته باشد و لرد  خواست حساسیت ویلیام وردزورث می. رئی بیش از جهان مرئی توجه دارندقائلند و به جهان نام

برای آزادی در بیان عواطف و هیجانات فردی به یک نیروی . های شخصی خود را بایرون آرزوهای فردی خود را و ویلیام بلیک تجربه

-443 :4943فتوحی، )« .های مکانیکی برهاند، این نیرو تخیل بود ت خشن و نظریهقوی نیاز بود تا بتواند شاعر را از سلطۀ واقعی

446 ) 

ها در زمینه نقد ادبی نشر و ترویج کردند روی هم رفته به مکتب آنها صبغۀ فلسفی و انتقادی  عقاید و افکاری که رمانتیک» 

د به نسبی بودن زیبایی و هنر، تاکید در وحدت و همانندی این عقاید و افکار بیشتر مشتمل بود بر اعتقا. داد ای می قابل مالحظه

شعر در نزد تمام اقوام عالم، اصرار در برتری احساسات قلبی بر سایر قوای ذهنی، توجه به عنصر عامیانه و جهات مشترک در بین 

از ( 124 :4942زرین کوب، )« .ها در شعر اشعار اقوام مختلف، اعتقاد به رابطۀ بین شعر و موسیقی و ضرورت رهایی از قیود سنت

 دست و طبیعت کودکی آغاز و دوران به بازگشت .با طبیعت و یگانگی همدلی :  عبارتند از رمانتیسم برجستۀ مشخصات جمله

 .خیالی جهان اصالت. بینی و شهود و درون تصور، کشف به پایبندی. (فردی و هیجانات آزاد احساسات بیان) .فردیت .نخورده

   (444-444: 4943 فتوحی،) «.واقعی بر جهان ذهنی جهان تصور غلبۀ اصالت. (.شود می کالسیک تقلید و محاکات گزینتخیل، جای)

. چشم انداز نوید بخشی را در ادبیات نشان داد( 4914)« افسانه»نیما با منظومۀ . رمانتیسم در ایران با نیما یوشیج آغاز شد

. ایم، تفاوت آشکاری دارد های شعر غنایی که در ادبیات فارسی داشته ه با همۀ نمونهاست ک( lyric)افسانه یک منظومۀ غنایی »

با این همه، از لحاظ  -و همین رمانتیسم هم به این شکل در شعر آن روز تازگی داشته –اگرچه به لحاظ زمینه، اثری است رمانتیک 

در خود به بهترین وجهی ترسیم  -زندگی و طبیعت دارد با نوع نگرشی که به -اینکه تامالت و عواطف یک روستایی را در شهر

همچنین افسانه از نظر نوع مکالماتی که در خالل این منظومه هست و قدمی است برای رسیدن به شعر . کند، قابل مطالعه است می

رود قالب جدید شعر سبک رمانتیک با و( 441 :1387شفیعی کدکنی،)« . دراماتیک و نمایشی در ادب منظوم ما، حائز اهمیت است

های سبکی رمانتیسم در شعر نو منجر شد که مخاطبان بهتر بتوانند با این قالب  استفاده از ویژگی. در ادبیات ایران همزمان شد

هایی دارد که آن را از تصویر کالسیک و  پردازی مشخصه های ادبی، تصویر در هر یک از سبک» . جدید شعری ارتباط برقرار کنند

. 9.سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر. 2.استحالۀ شاعر در طبیعت و اشیاء. 4:ها عبارتند از این ویژگی. سازد متمایز میسمبولیک 

 (  429: 4943فتوحی، )« .انعکاس فردیت شاعر در تصویر. 1.پویایی و تحرک تصویر

 

ها با اشیاء نوعی ارتباط روحی داشتند و امیدوار  یکرمانت» . دهد استحالۀ شاعر در اشیاء را نشان می« تراژدی  –رمان » غزل  4-4

ها را در شعر به نحوی جذاب و نافذ  بودند که از خالل تخیل و بصیرت خالق روح بتوانند هم اشیاء را درک کنند و هم آن

ا را نشان دهند و های شخصی خویش بیان کنند و معنای آنه خواستند تا راز اشیاء را با توسل به دریافت آنها می. عرضه نمایند

این کار را تنها . برند جویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه می برای این کار به ذهن منطقی توسل نمی

کند  حرکت می« های خطر قطار زمان روی ریل» ( 421-429:همان)« .توان انجام داد های تخیلی و شخصی می با نمایش تجربه
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. «( میز، پنجره، در)و چند قطرۀ خون روی / «صدای سرفۀ خشدار ساعتی مسلول». برد اندوهگین کربال میو شاعر را به فضای 

ساعت مسلول که نشان دهندۀ زمان بیمار و مایوس درونی شاعر است او را پس از حرکت سریع با قطار زمان به گذشته دوباره 

 . ریزند نی را همراه آورده که روی میز و پنجره و در میگرداند و شاعر در تخیل خود قطرات خو به زمان خود باز می

میز صحنۀ کوچک . ترین قسمت اتاق شاعر، میز کارش است میز فضای مناسبی برای شروع غزل است، در واقع خصوصی

را در و پنجره در تخیل به شاعر امکان عبور از زمان خود به گذشته . شاعراست که در آن فرصت تجلی احساساتش را میابد

بحث تناسی تشبیه نیز در اینجا مطرح . اینجا قلم ابزار شاعر برای نوشتن است« ها ردیف شدند  قلم بلند شد و واژه» . دهند می

اتاق » . دهد استحالۀ عمیق شاعر با قلم است همانندی شاعر با قلم و اینکه او قلم را بجای خود برای نوشتن نشان می. شود می

شاعر خود و اتاقش را سرشار . بینیم باز در این مصرع نیز همانندی و ادغام منیت شاعر و اتاقش را می« تر خوابش لبریز از تب و بس

 . کند درواقع اتاقش را با خود همدرد تصور می. کند از تب و درد حس می

سوزاند و  کند و در مصراع دوم همان شمع یعنی روح خود را می در بیت ششم شاعر روحش را ابتدا به شمع تشبیه می

بیت . در نظر گرفت( ع)توان روح تشنه را در زمان کنونی خود شاعر و در زمان گذشته امام حسین قابل ذکر است که می. میراند می

در اینجا اشیاء نقش روایت تراژدی را . کند با ذکر عنوان چند شیء، کل ماجرای کربال را بازگو می« خیمه، تیر، نیزه، سپر» : هشت

ساعت که حکم زمان را دارد . «و چند قطره خون روی میز، پنجره، در / ساعت از نفس افتاد »  :  بیت نوزده. یرندگ برعهده می

را مطرح ( ع)دهد و هم بطور ضمنی شهادت امام حسین  دوباره تکرار شده است اما اینجا هم استحالۀ شاعر در ساعت را نشان می

قطرات خونی که شاعر  .شاعر در زمان حال و امام در گذشته: زمان متفاوت است در واقع ساعت نمود دو شخصیت در دو. کند می

 .بیند نماد جاودانگی واقعۀ کربالست چرا که همراه شاعر از گذشته به حال می آیند روی این اشیاء می

دار دو زمان  و گیرمخاطب را در ( جوهر)کند و در قسمت دوم مصراع اول خون مشکی قلم  بیت بیست شهادت امام را بیان می 

اند بلکه نمادهایی هستند که شاعر برای بیان احساس پنهانی  فیلم و دفتر در مصراع دوم در معنای حقیقی بکار نرفته. دارد نگه می

 .کند زند و پایان روز عاشورا را بیان می اش برگزیده ضمن اینکه گریزی به تراژدی کربال هم می خود با توجه به زمان کنونی

تصویر . نگری اوست شود که این امر حاصل نگاه تخیلی و درون های ناپیدای اشیاء متکی می در سبک رمانتیک بر ویژگیشاعر  4-2

ای در شب تار دیده،  ها را در سایه وار است، گویی شاعر اشیاء و پدیده بلکه تار و گنگ و سایه» رمانتیک شفاف و واضح نیست 

ماند، خطوط شکستۀ اشیاء با  ان جریانی پیوسته و دائمی است، هیچ چیز بر جا نمیگویی جه. همه چیز دور و مبهم می نماید

و ماه مشک » . «شب قطار زمان روی ریل های خطر/ شب تبانی پنهانی قضا و قدر» ( 491: 4943فتوحی،)« .گذرند شتاب می

 . «لمانی و قحطی کافرشب شیوع مس/ و شب نمایش معکوسی از حقیقت و وهم» . «... به دندان از آسمان افتاد

بیشتر در شعرش استفاده کرده است تا حالت اضطراب و هراس و نگرانی درونی خود را همراه با وصف « شب»شاعر از زمان 

که از ازل نشانۀ شب  «ماه» کلمۀ شب چهار بار تکرار شده و در بیت یازده با ذکر کلمۀ. فضای اندوهناک کربال به مخاطب القا کند

  .تداعی شده است «و مشک مثل خود ماه پر شد از خنجر/ مشک به دندان از آسمان افتاد  و ماه »است 

های عمومی مشترکی دارند  شاعران رمانتیک فارسی هر چند تجربه» . های شعر رمانتیک است وصف چشم انداز شب از ویژگی

ای دارند و نگاهشان کامالً متمایز از دیگری است؛  های فراوان در کار آنهاست، اما هر کدام نگرش خاص و فردیت جداگانه و شباهت

وجه مشترک همۀ شاعران . ها در شعر رمانتیک فارسی است ترین تصویر ترین و رایج و عناصر مربوط به آن محبوب« شب»مثال 

شاعران . دارند ها حاکمیت اند و سایه در شب طبیعت و اشیاء شبح گونه. رمانتیک، انتخاب شب برای طرح تصورات و احساسات است

با توجه به فضای اندوهناک کربال، شاعر با ( 411: همان)« .گویند اما هر یک از شب احساس و تلقی خاص خود را دارند از شب می

 .وصف شب به خوبی توانسته فضای مصیبت را نمایش دهد

کلمۀ قطار در . مصیبت بزرگ دارندهای خطری که نشان از آغاز  ریل. های خطر است شروع غزل با حرکت قطار زمان روی ریل  4-9

شود بویژه  کلمۀ ریل که از عوامل اساسی حرکت قطار است نیز بکار رفته  معنای حرکت و پویایی، در ذهن مخاطب تداعی می

این فضا با روحیه و درون شاعر تناسب دارد به گونه ای که ساعت که نشان از . شود سپس فضای اتاق شاعر توصیف می. است

کند و این درونیات شاعر است که با توجه به اندوهش نسبت به حادثۀ  قلم نوشتن را آغاز می. شود بیمار توصیف می زمان است

حرکت و پویایی زمان را در گریز از حال به . کشد قلم رمان و تراژدی مصیبت امام حسین را به تصویر می. شود کربال بیان می
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شود و  ها به آتش کشیده می ر رمان جزء وجودی حادثه شده همچون خیمهدر ادامۀ شع. توان دید گذشته و بالعکس می

 . شود ماند و بعد ماجرا ادامه میابد و رمان تمام می خاکسترش می

همچنان که در ابیات پایانی، دوباره به فضای . شود و مدام در تکاپو از گذشته به حال است در طول شعر بارها زمان عوض می

پاشد  توان جزئی از آن را حذف کرد زیرا پیوستگی آنها از هم می اند و نمی تصاویر پشت سر هم ردیف شده. یمگرد اتاق شاعر باز می

روید، هم از این رو اجزای آن از آغاز شعر در  شعر چونان درختی از ذهن شاعر می» . دهد و شعر وحدت درونی خود را از دست می

در شکل . بخشی است از پیکرۀ درخت و با دیگر تصویرها پیوند محکمی دارد حال رستن و شکفتن اند، تصویر در شعر رمانتیک

 (491:  4943فتوحی، )« .اندام وار اگر ارتباط میان تصویرها از هم بگسلد، شعر متالشی خواهد شد

دث آن شاعر با توجه به برداشت خود از واقعۀ کربال، با نگاه جدید به حوا. شعر حاضر، انعکاس احساس شخصی شاعر است 4-1

ای از روایت و توصیفات خاص خویش به تصویر کشیده و در شعر، مخاطب را با  احساساتش را در قالب غزل با نوع ویژه

تصویر رمانتیک، حامل عواطف شخصی هنرمند است، از این رو خاص اوست و رنگ » . است احساسات خود درگیر کرده

در عین حال نوعی عمومیت را نیز در بر دارد، یعنی سرشت تصویر فردیت تصویر . مخصوص شخصیت و هویت فردی او را دارد

نمایش فردیت شاعر را در این ابیات ( 493: همان)« .دهد رمانتیک آن است که این تجربۀ شخصی را به همگان تعمیم می

و / مع شد زبانه گرفت و روح تشنۀ او ش». «اتاق خوابش لبریز از تب و بستر/ تمام مغز نویسنده لب به لب از مرگ » : ببینید

 « و سطر سطر رمان، واژه واژه خاکستر / و شعله شعله به متن رمان رسید آتش/ شمع آب شد و مرد، سوخت تا آخر 

دهد و مخاطب را  در طول غزل شاعر با نمایش وجودی خود در فضای غبار گرفتۀ اتاقی در شب، فردیت خویش را انعکاس می

را در ( le moi) «من»از قید قواعد کالسیک، فرمانروایی  آزادی دنبال به رمانتیک هنرمند » .ندک همراه خود وارد فضای شعر می

در طول  (441: 4944سید حسینی،) «.دارد می خود را بیان روح های و رنج دل هنر، خواهشهای سازد و بوسیلۀ هنر مستقر می

انعکاس . کند که همراه اوست ی از اشیاء اتاق به او یادآوری میکند بلکه با ذکر جزئ روایت شعری، مخاطب را به حال خود رها نمی

. کند می را شروع رمان متن که اوست .است قلم اصلی شعر، فاعل از ابتدای. کند اش کمک می این فردیت در شعر به انسجام طولی

شود اما او، عامل اصلی  س میحضور خود شاعر در فضای شعر ح .شود شهید می غزل در پایان که است( ع) حسین نماد امام قلم

بنابراین شاعر، ناخوداگاه قلم را  .کند زیرا عاشورا احساساتش را برای آفرینش شعر برانگیخته است سرودن غزل را قلم معرفی می

 .راستشود به طور ضمنی اشاره به خود شاع فاعل اصلی در شعر قرار داده باتوجه به اینکه قلم از ابزار کار نویسنده هم محسوب می

 . خوانی دارد در غزل حاضر وصف شبی اندوهناک هم نشان دهندۀ درونیات خود شاعر است و هم با فضای کربال هم

  تصویر، عاطفه و تخیل -1

 شفیعی کدکنی،) «.شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است» : اند در تعریف شعر گفته

شاعران با توجه به درونیات خود احساس خود را از . عر عاشورا عنصر اصلی احساس و عاطفه استبه طورکلی در ش (46: 4944

کشند و در تمام ابیات شعری خود سعی در نمایش حس اندوه و اظهار ناراحتی از این  اندوه درک چنین واقعۀ بزرگی به وصف می

. اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونشعاطفه و احساس زمینۀ درونی و معنوی شعر است، به  .جریان دارند

ها را در سه  «من» توان، در یک چشم انداز عام، بر این اساس می. او «من» ای است از ناگفته پیداست که نوع عواطف هرکسی، سایه

های بشری و انسانی  «من». 9. های اجتماعی «من». 2. های فردی و شخصی «من». 4  :گروه عمده و اساسی تقسیم کرد

 ( 44- 44 :همان.ک.ر)

اش تاثیر بسزایی داشته است در  شاعر حوادث مهمی را که در سرنوشت جامعه .اجتماعی است «من» در غزل عاشورا صحبت از

عه با توجه به اینکه همۀ آنها یک واق .کند اش احساس همدردی می کشد و با مردم جامعه برش زمان و مکانی معین به تصویر می

بلکه ما شاهد اشعار فراوان و متفاوت . شود که اشعار یکسان و یکنواخت باشند کشند اما این امر باعث نمی را به تصویر می( عاشورا)

  .ها به علت تفاوت احساسات و عواطف هرکدام ازشاعران است این تفاوت .با موضوع واحد عاشورا هستیم

شاعر یعنی کسی »  .عاطفه و تخیل از جمله عناصر بنیادین شعری هستند تیک،همانگونه که گفته شد در تصویرگری غزل رمان

ها برای  دهد، از این داستان اش است، حساسیت نامتعارف به خرج می ها و تصاویری که مبین تصاویر عاطفی جامعه که نسبت به واژه

های  خوردگی این دو عنصر در شعر از ویژگی گره( 44:  4944حری، )« .کند بهره گیری از قدرت برانگیزانندگی قوی آنها استفاده می
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شاعر با استفاده از تخیل . یابد تخیل شاعر در فرایند آفرینش یک اثر ادبی از طریق صورخیال امکان بروز می .سبک رمانتیسم است

تخیلی که . ار عاطفی آن استگمان کمال ارزش تخیل در ب بی»  .برد خود تشبیهات، استعارات و سایر عناصر ادبی را در شعر بکار می

در غزل حاضر تخیل ( 31:  4944 شفیعی کدکنی،) «.یابد مجرد باشد، هر چه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، ابدیت نمی

 . گیری تصاویر شعری است در مجموع تخیل، عامل شکل. اند با عنصر عاطفه پیوند ناگسستنی یافته

سپس تخیل شاعر سیر حرکت و جابجایی زمان را در شکل قطار . گیرد انی قضا و قدر شکل میشروع غزل با تصور تبانی پنه

دهد و او  تخیل او به قلم جان می. کشد سازد و زمان گرفته و آزردۀ درونی شاعر را در شکل ساعت بیماری به تصویر می گر می جلوه

او، اتاقش را در تب و تاب سوزان شهادت امام به تصویر در . سازد را در شکل فاعل اصلی انتقال دهندۀ پیام عاشورا متجلی می

سوزد و سطر سطر این تراژدی مصیبت بار را نیز در  کشد و می کند که شعله می ای در غزل معرفی می آورد و شمع را روح تشنه می

 را در هیئت قاتلی دهند و تشنگی مفرط کودکان کربال سپس عاطفه و تخیل دست به دست هم می. سوزاند آتش اندوهش می

 . دهند رحم نشان می بی

افتد، مشک تبدیل به صحرای کربال شده ناگهان مورد  اوج تخیل شاعر در بیت یازده است که ماه مشک به دندان از آسمان می

 رسد وقتی که خورشید بوسه بر گلوگاه گل شش ماهۀ عاطفه و هیجان به اوج خود می. گیرد هجوم خنجر ستم دشمن قرار می

آیند و زمین با دیدن این همه  ای بی سر به پرواز در می در شکل پرنده( ع)امام حسین: رسد زند و تراژدی به اوج خود می پرپرش می

هایش به آتش  ایستد زیرا قلم شهید شد و کربال همچون خیمه زمان از حرکت می. افتد شود و ساعت از نفس می ظلم مچاله می

های گوناگونی که سرشار از  از ابتدای غزل تا انتها مخاطب را با تصویر ،تخیل شاعر. شود گار قرن میشود و تراژدی ماند کشیده می

وحدت عاطفه و تخیل به . سازند ای می کند و در ذهن مخاطب تصویرهای گوناگون اما پیوسته اند همراهی می احساس اندوه و غم

 .بخشد انسجام درونی غزل عمق می

 تصویر و بافت شعر -9

دهد  شود که با ایجاد وحدت با سایر عناصر ادبی شکل مناسبی به شعر می ر از جمله عناصر سازندۀ فرم ادبی محسوب میتصوی

تصویر در بافت شعر رمانتیک با ساختار شعر و دیگر تصویرها در محور عمودی پیوند » . کند و به القای مفهوم و معنا کمک می

با تجزیۀ هر . توان آن را به طور مستقل و جدا از کلیت شکل تحلیل کرد کل است، نمیمحکمی دارد و چون جزء فعال و بنیادین ش

( 419-412: 4943فتوحی،)« .ایم، آن را از روح تهی کرده و از کار انداخته ایم واحد در حقیقت یک عضو را از آن کل زنده بریده

. سازد شکل اثر ادبی است که هنر را از سایر مقوالت جدا میفرم و . ها و کلمات باید در قالب فرم ارائه شوند روشن است که واژه

این نوع . کاربرد صناعات بالغی برای بیان تصویر و اندیشۀ انتزاعی در زبانی زنده، خالقه و ابداعی نیز تصویرپردازی نامیده می شود

گیرد، عنصر اساسی شعر و  بهره میپردازی که از شگردهای تشبیه و تشخیص و کنایه و استعاره و دیگر صناعات بالغی  تصویر

 (  444: فتوحی، بی تا. ک.ر. )های کار شاعری است شالوده

، تصویر شعری عاشورا را ...تشبیه و تشخیص در کنار نماد و استعاره و ارسال المثل و ایهام و « تراژدی -رمان»در فرم غزل 

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان  ورتص. تشبیه هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانه است». آفرینند می

« .آید کند و به صورتهای مختلف به بیان در می شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیاء و عناصر مختلف کشف می

 . بلیغ بسیار زیبا بکار رفته است ند بویژه که بحث تناسی تشبیه در تشبیه ا از نوع بلیغبیشتر تشبیهات  (241 :4944پورنامداریان،)
تغزلی که از همان ابتدا فضای اندوه و غم را بر ذهن مخاطب . شاعر غزلش را با تغزل زیبا و خیال انگیزی شروع کرده است

فتن شکل گیری این تصویر زیبا در ابتدای غزل به جریان یا. سازد ترین تراژدی قرن می کند و او را آمادۀ شنیدن غمگین ایجاد می

 . کند عاطفه و احساس عمیق و همراه شدن احساس مخاطب با قلم کمک می

زیرا که استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و . درطیف باشکوه بیانی، استعاره، فروغی چشمگیر و هوش ربا و خیال انگیز دارد »

استعارات بکار  (231: 4949 همایی،)« .دهد ارتقا می ابزار نقّاشی کالم است و زبان شعری را بسیار قویتر و رساتر کرده و برد کالم را

 . حادثۀ کربال: رمان. روح شاعر: شمع. استعاره از شاعر: قلم: رفته در شعر از نوع مصرحۀ مجرده هستند برای مثال

ن دارد و هم نماد زمان مسلول و بیماریست که هم در درون شاعر جریا:  «ساعت»: اند شامل کلماتی که در قالب نماد بکار رفته

هاست که در غزل با وجود  های بارز رمانتیک همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد شب از ویژگی: «شب» .در فضای کربال جاریست
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شب نماد اوضاع آشفته و چیرگی ستم و . کند حال و هوای مصیبت همخوانی دارد نیز  با درونیات شاعر هم ارتباط خوبی برقرار می

نماد صحنه و فضای  :  «دفتر»و « فیلم» .در اینجا نماد واقعۀ عاشوراست :  «تراژدی  -رمان» . ر فضای شعر استیاس و اندوه د

نماد حقیقت :  «روز». شوند های امام در نظر گرفت که در روز عاشورا به آتش کشیده می توان آنها را خیمه نیز می. زمین کربالست

 . است( ع)نماد امام حسین:  «قلم»و ها  وارونه و عصیان چیره شده بر انسان

استفاده کرده که در شعر بسیار بجا قرار گرفته و این امر  (گوش شیطان کر، چشم شیطان کور): در غزل شاعر از ضرب المثل

رانی، اثرش در  و گاه باشد که آوردن یک مثل در نظم یا نثر و خطابه و سخن» . است در تقویت تصویر شعری کمک شایانی کرده

 ( 911-233: 4946همایی، )« . پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحۀ مقاله و رساله باشد

احساس ترس و هراس . استفاده از عنصر واج آرایی در برخی ابیات به القای حس درونی شاعر به مخاطب کمک کرده است

، احساس خشونت و ستم با واج «ش»، احساس پویایی و حرکت با واج «ر»با واج ، احساس تداوم و پیوستگی «س»درونی با واج 

به مخاطب « ت»، احساس تامل و درنگ با واج «پ»، احساس تاکید و تایید با واج «گ»، احساس سنگینی غم و اندوه با واج «خ»

 .  گردد القا می

در غزل زمان « و»شاعر با تکرار صامت . کلمات و تکرار مصراعتکرار صامت؛ تکرار : گیرند ها در سه گروه قرار می در غزل تکرار

آیند، سیر روایت جریان یافته و هیجان و عاطفۀ شعر را   بخشد و با این شیوه حوادث به دنبال هم می روایت را پیوستگی و تداوم می

ر سریع و پیوسته در ذهن مخاطب مجسم شود تصاوی کند و باعث می این امر به انسجام تصاویر غزل کمک می. رساند به اوج خود می

با تکرار کلمات . کند شود و او اینگونه با شعر ارتباط عاطفی خوبی برقرار می شوند بنابراین، احساس اندوه بر مخاطب چیره می

یت کنندۀ کند که شعر تنها برای درگیر کردن عاطفۀ مخاطب نیست بلکه روا در میان ابیات به خواننده گوشزد می« قلم»و « رمان»

دهد و با تکرار آن در غزل همان احساس درونی را نیز به مخاطب  حالت درونی شاعر را نشان می« شب». تراژدی حقیقی است

کند و اینگونه ارتباطش با غزل  کند، مخاطب تصاویر ارائه شده در غزل را با فضایی تیره و مبهم و گنگ در ذهن تصور می منتقل می

نیز خون . کند ، خشونت و فضای جنگ و درگیری و قتل و شهادت را به مخاطب یادآوری می«خون»ارکلمۀ با تکر. شود تر می قوی

در کل تکرار این کلمات کلیدی برای . شود است و این از لوازم جانبی نبرد و جنگ محسوب می« سرخ»تداعی کنندۀ رنگ 

 .  ذهن اوست درگیرکردن احساس درونی مخاطب، نیز شکل گیری تصویر درونی عمیق در

پرسد چه  کند، او از خود می ذهن مخاطب را درگیر می« و چند قطره خون روی میز، پنجره، در» در ابتدای غزل با ذکر مصراع 

سپس دقیقاً با تکرار . کند اتفاقی افتاده است؟ و همین سوال انگیزۀ اوست برای خواندن ادامۀ غزل که او را وارد فضای کربال می

پس از . اندازد کشاند و بازی زمان راه می بیت نوزدهم غزل مخاطب را از فضای کربال به فضای درون اتاق خود میهمین مصرع در 

. کند کند که این به تثبیت زمان روایی غزل در ذهن مخاطب کمک می بتدای غزل کلمۀ قلم را تکرار می این مصرع دوباره مثل ا

در بیت دوم غزل . شود ای آغاز جهاد علیه کفار بلند شده در پایان غزل، شهید میشود در واقع بر قلمی که برای نوشتن بلند می

افتد و روایت نیز به پایان خود  کند همان ساعت در بیت نوزده از نفس می ساعت مسلول جریان میابد و زمان حادثه را شروع می

تر و تثبیت آن در غزل کمک کرده، نیز احساسات  گیری تصویر عمیق بنابراین تکرارهای بجا و مناسب در غزل به شکل. رسد می

 . درونی شاعر را مثل رودی در کل غزل به جریان آورده است

 تصویر و زبان -1

دهی به  های زبان، نقش ارتباطی است بنابراین در شکل با توجه به اینکه یکی از نقش. گیری شعر است زبان از عناصر اولیۀ شکل

می مباحث مربوط به تصویر شاعرانه آنچه مورد اتفاق همگان است، این است که زبان محتمل در تما» . شعر تاثیر بسزایی دارد

تصویر است، تصویر از هر نوع که باشد ساده یا مرکب، زبانی یا مجازی و خیالی به مدد عناصر زبان خلق می شود و زبان حامل 

جزالت آن است که ». ن شعری باید روان و جزیل باشدزبا( 444-441: فتوحی، بی تا)« .تصویر و حاوی معنا و مفهوم آن است

مسئلۀ ایجاز زبان در شعر بیش از سایر انواع ( 41:  4946همایی،)« .سخن فشرده و پر مغز و جمله دارای الفاظ قوی و محکم باشد

، بیشترین معنی را برساند ادبی اهمیت دارد، چرا که شعر محدودیت بیشتری دارد و اگر شاعر نتواند با استفاده از دایرۀ لغات کم

لفظ » ایجاز یعنی با حداقل الفاظ حداکثر معنی را بیان کردن و به قول شمس قیس رازی » . موفقیت زیادی کسب نخواهد کرد

در مورد آثار ادبی . و شرط بالغت آن این است که صرفه جویی در لفظ به انتقال پیام خللی وارد نکند« اندک بود و معنی بسیار 
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به عبارت دیگر . سازد رساند بلکه آن را رساتر و موثرتر می گفت که معموالً صرفه جویی در الفاظ نه تنها به ارائۀ معنی ضرر نمیباید 

عاطفه و تخیل در شعر با ( 434: 4941شمیسا،)« .دهد های عالی ایجاز، حداقل الفاظ، به خوبی حداکثر معنی را ارائه می در نمونه

 : اند که عبارتند از در بررسی زبان یک شاعر نکاتی چند درخور اهمیت. یابند مجال ارائه میاستفاده از ظرف زبان 

 هایی که در ارائۀ عواطف و تخیل خویش دارد، و  بر اثر داشتن  یک شاعر بزرگ به مناسبت نیازمندی» : دایرۀ لغات

برخورداری شاعر از لغات ( 32: 4944یعی کدکنی،شف)« .ای برخوردار است پشتوانۀ فرهنگی پهناور، از واژگان وسیع و گسترده

کند و هم به رواج شعر در بین هم عصرانش، چرا که استفاده از لغات پر کاربرد  امروزی هم به سادگی زبان شعری او کمک می

، «تراژدی»، «نرما»، «ریل»، «قطار»، «تبانی»شاعر با استفاده از لغات . کند امروزی به القای بهتر معنا و مفهوم شعر کمک می

. کند ، با بیانی امروزی کربال را تصویر می«دفتر»و « فیلم»، «حقوق بشر» ، «نمایش»، «مچاله»، «سه چار خط»، «آور قرص خواب»

 .  کند شود مخاطب بهتر بتواند با شعر ارتباط برقرار کند و احساساتش را در زمینۀ کربال بهتر تحریک می این امر منجر می

 تواند  آفریند که می هر شاعر بزرگ، در طول روزگار شاعری، مقداری ترکیب تازه در زبان شعری خود می :ترکیبات شعری

. زبان فارسی، به لحاظ قدرت امکانات ترکیبی، یکی از نیرومندترین زبانهاست... مورد استفادۀ گویندگان پس از او قرار بگیرد

، «روزعبث»، «ردیف شدن واژه ها»، «های خطر ریل»، «قطار زمان»، «تبانی پنهانی»در غزل ترکیبات جدید ( 39: همان.ک.ر)

 . اند اند جزییات بیشتر حادثه را مختصر و مفید بیان کرده ، که از نوع ترکیبات وصفی«ساعت عصیان»

 ها در شعر  ترین نکته یکی از مهم. یعنی میزان توانایی شاعر در طرز قرار دادن اجزای جمله به تناسبی که نیاز دارد» : نحو

شفیعی )« .و به طور کلی در هنرهایی که با کلمه سر وکار دارند، بالغت جمله است؛ یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله

شاعر بدون اینکه ابهامی در . های غزل از نظر نحوی و چینش کلمات در جمله زیبا و متناسب هستند کلیۀ بیت( 39: 4944 کدکنی،

 . ازد، ساده و شفاف منظورش را رسانده استشیوۀ بیان خود وارد س

ها و ابیات با یکدیگر به اعتبار قافیه و ردیف و وزن ایجاد  اول شکل ظاهری شعر که از ترکیب مصراع. شعر دو شکل یا قالب دارد

پیوستگی  آن است که بطور خالصه عبارتست از مسئلۀ ( فرم ذهنی)یا ( شکل درونی)آن مسئلۀ » دوم صورت شعر که . شود می

شاعر با زبان . زبان نیز یکی از عوامل مهم وحدت عناصر شعری است( 34: همان)« .عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آن

رسید به خون، خیمه، تیر،  که می» : شاعر در مصراع دوم بیت هشت. گر بهترین معانی و عاطفه باشد تواند تداعی جزیل و محکم می

بیت نه . این نهایت جزالت سخن اوست. کند ه از چند کلمۀ کلیدی بیشترین جزییات حادثۀ کربال را بیان میبا استفاد« نیزه، سپر 

نیز هم با استفاده از عنصر تنسیق الصفات، صفت جزالت و فصاحت کالم را داراست، او با در اختیار گرفتن چند کلمۀ کلیدی به 

دوم بیت پایانی نیز با تکرار کلمات کلیدی رمان تمام حوادث کربال نیز کل مصراع . پردازد توصیف دو سپاه در صحرای کربال می

 . کند فضای شعر را یادآوری می

تنها بیان کنندۀ  «کلمه». کنند در فصاحت و بالغت کالم شعر اثر بسزایی دارد انتخاب کلماتی که بار معنایی مناسب را القا می

اکنون  .میت خاصی دارد و باید متوجه مفهوم خیال انگیز و ارزش آهنگ آن بودیک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اه

 «.انگیزد دقت کرد می هایی که  هر یک از آنها بر بیش از هر چیز یباید در روابط کلمات بایکدیگر و هیجانها و خاطره

ک امام است که بر اثر لگد مال در بیت بیست، یادآور عبور اسبان از روی بدن مبار« خون مشکی» (442: 4944سیدحسینی،)

مصراع دوم همین بیت اشاره ضمنی به اینکه در پایان روز عاشورا دشمنان همه چیز . کردن ایشان خون امام تیره و گل آلود شدند

بیت یازده با آوردن کلمۀ مشک و نشان . کنند بیت هفدم به صورت موجز و خالصه زمانۀ امام حسین را توصیف می. را سوزاندند

توان  در مجموع می. دهد دادن شبی که خوشبوست اشاره به تقدس عاشورا دارد نیز شب فضای اندوه حاکم بر کربال را نشان می

کند و به مفهوم و معنایی که مدنظر  مخاطب بدون هیچ مشکلی با شعر ارتباط برقرار می. گفت زبان غزل ساده، جزیل و روان است

 .  رسد شاعر است می

 ن سیال ذهنتصویر و جریا -0

ای  شود زمان روایی و شیوه شویم عنصری که باعث جریان یافتن تصاویر شعری پی درپی می با توجه دقیق به غزل متوجه می

شاعر از شیوۀ جریان سیال ذهن داستان نویسی « تراژدی –رمان »با توجه به انتخاب نام غزل . است که شاعر ازآن بهره گرفته است

های جریان سیال ذهن توجه عمده به سطح پیش  در رمان» . نگونه به غزلش ویژگی خاصی بخشیده استاستفاده کرده است و ای

Archive of SID

www.SID.ir

aÄ����«_


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

413 
 

ای را نسبت به وضعیت و موقعیتی بیان کند  شود که در آن تصویر خیال باید واکنش کلی و پیوسته تکلم یا صامت ذهن معطوف می

« .شود های فنی گوناگونی در این رمانها استفاده می که از جنبهو منطق دستور زبان به دنیای دیگری تعلق داشته باشد، هرچند 

شاعر . شود در غزل پیش رو، زمان روایی از ابتدای غزل با استفاده از سرعت قطار زمان توصیف می( 194: 4946میر صادقی،)

قدمات ابتدایی، شاعر با توصیف پس از تغزل و م. گیرد دهد و این تغییر بدون نظم و منطق صورت می پی  زمان را تغییر می در پی

. «و چند مرتبه کابوس، شعله، دود، عطش» : زند ذهنیاتش و درگیری با واژۀ مرگ گریزی به ذهنیات کودکان در صحرای کربال می

 کودکانی که حوادث برایشان. های کودکان کربال دارد اینجا با استفاده از جریان سیال ذهن به صورت غیر مستقیم اشاره به ترس

دهد تداعی کنندۀ فضای گرفته و غمبار کربال نیز  با توجه به اینکه کابوس در شب و در خواب رخ می. داد همچون کابوسی رخ می

 . هست

و فکر کرد به راز وصیت مادر / و بوسه زد به گلوگاه آسمان خورشید » : اوج زیبایی جریان سیال ذهن در بیت سیزده غزل است

. زنند بر گلوی بریدۀ حضرت علی اصغر بوسه می( ع)در مصراع اول امام حسین. خاطب خاص خود را دارددر این بیت هر مصراع م« 

در بیت . افتند می( س)فاعل مصراع دوم حضرت زینب است که هنگام مشاهدۀ این صحنه به یاد وصیت مادرشان حضرت فاطمه

شاعر قطرات خون را بر روی اشیاء . گردد یت به زمان حال بر میکند و روا نوزدهم با از نفس افتادن ساعت نیمه جان زمان تغییر می

جابجایی زمان در غزل بر حسب تداعی احساسات شاعر صورت . دهد سپس روایت را با شهادت امام پایان می. بیند اتاقش می

ن شیوه در چند فرضیه نویسندگان ای. های شیوۀ جریان سیال ذهن است شناسد، این از ویژگی گیرد و نظم و منطق خاصی نمی می

جابجایی . 2 .روانی او جست نه در جهان خارج از ذهن او -های عاطفی اهمیت وجودی انسان را باید در جریان. 4: متفق اند از جمله

: همان. ک.ر. )شود بلکه روال معانی تعیین کنندۀ آن است در تقدم و تاخر فکری و احساسی به وسیلۀ رابطۀ منطقی تعیین نمی

194 ) 

نویسنده در اتاقش جلوی : تصویر شعری شاعر بطور خالصه چنین است. هم ادغام کرده است  شاعر زمان گذشته و کنونی را در

میز کارش نشسته و احساساتش نسبت به حوادث کربال تحریک شده ضمن اینکه درونیات خودش هم درگیر مسائل عاطفی 

. کند بخشد و احساساتش را در قالب غزلی زیبا بیان می م استحاله میگیرد وجودش را در قل اش است، پس قلم بدست می شخصی

آورد و  کند؛ غزلش را همچون رمان کوتاهی با قالب تراژدی به زبان در می ضمن اینکه دو زمان و دو احساس را در هم ادغام می

بانی ساده و روان با واژگانی امروزی تمام بدون ذکر جزییات با بیان چند کلمه و ز. کند اینچنین با بیانی جدید کربال را وصف می

 . گذراند واقعه را مثل فیلم کوتاهی از جلوی چشمان مخاطب می

 

 نتیجه گیری

با توجه به جزییات تصویر ساز مهمی که در . عاشورا در بعد فرهنگی آن، تصویرسازترین کارکرد را در ادبیات فارسی داراست

شاعران و . رای آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویری پررنگ در ادب فارسی ایجاد کردکربال روی داد، عاشورا زمینۀ مناسبی ب

تنها بررسی یک غزل معاصر . اند های متفاوت آن را در این زمینه بکار برده نویسندگان حتی به صورت ناخوداگاه تصویر و جنبه

. اثر مهدی زارعی، در سبک رمانتیک سروده شده است «تراژدی –رمان» غزل مورد بررسی  .گواهی بر اثبات این مدعا خواهد بود

های رمانتیسم ایرانی را در غزل بکار برده، ضمن اینکه وحدت عاطفۀ قوی با سایر عناصر  باتوجه به سبک غزل، شاعر بخوبی شاخصه

ز صور خیالی همچون شاعر در ساخت تصاویر شعری غزل، هنرمندانه ا. شعری درغزل، تصویری قوی، زیبا و هنرمندانه ساخته است

استفادۀ مناسب از هر . استعاره، تشخیص، واج آرایی، نماد، تنسیق الصفات، تغزل، ایهام، تکرار و ارسال مثل بهره گرفته است ، تشبیه

سات نیز با پیوند تخیل و زبان روان و جزیل توانسته است احسا. ای ایجاد کرده است کدام از این عناصر، تصویر شعری پویا و پیوسته

شاعر با . است« جریان سیال ذهن» ویژگی خاص غزل استفاده از عنصر. خود را به مخاطب انتقال داده، او را با خود همراه سازد

های پایانی در یافتیم که  با بررسی. انتخاب نام رمان برای غزلش در استفاده از این عنصر داستانی موفقیت چشمگیری داشته است

رسیم که تصویر و  در مجموع به این نتیجه می. ر صور خیال، در ساخت تصویر شعری زیبا دخیل استارتباط هر کدام از عناص

 .تصویرگری در غزل معاصر نقشی موثر ایفا کرده است
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