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 بررسی تصویر و واژگان تصویرساز در شعر دفاع مقدس
 دکتر سیده زهرا موسوی

 استادیار دانشگاه اراک 

 عطیه شعبانی

 كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

مقوالت تصویر و تصویر سازی از . مقاله حاضر تصویر و واژگان تصویرساز را در پنجاه شعر دفاع مقدس مورد بررسی قرار داده است 

در این پژوهش ابتدا ابیات و . شود و امروزه نیز مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته استپركاربرد در ادبیات محسوب می

بخش . گیردآوری شده است و تصویر در سه محور نقد جدید، قدمایی مورد بررسی قرار  مینگ جمعواژگان تصویری اشعار ج

های مخصوص به خود را تصویر در شعر جنگ ویژگی. پایانی این مقاله نیز به  بررسی واژگان تصویرساز یا نمادها اختصاص دارد

ند، تصاویر قدمایی همچون استعاره، مجاز، كنایه، تشبیه نیز از توان گفت تصاویر جدید عمدتاً واقعی و ملموس  هستداراست؛ می

 .شوندشود كه نمادهای قراردادی و ابداعی را شامل می می  عناصر پركاربردند و نمادها و واژگان تصویرساز نیز به وفور دیده

 تصویر، جنگ، نقد جدید، قدمایی، نماد: هاکلیدواژه

 مقدمه

. در زبان انگلیسی است Imageایماژ برابر با .گنجند اصطالحاتی است كه در قالب تصویر می …وایماژ، خیال، شعر خیال انگیز 

در نقد جدید تصویرگری همان خیال در . توان معادل ایماژ در زیان فارسی دانسترا می …بدل، كپی، شبیه، عکس، برگردان و 

در شعر است و تصویر شامل هرگونه بیان برجسته و  شعر سنتی است با این تفاوت كه خیال مجوعه تصرفات بیانی و مجازی

هر امر خیالی،  ای دارد؛ اصطالح تصویر، دامنه معنایی گسترده.مشخص است اگرچه از انواع مجاز و كنایه در آن نشانی نباشد

دن یک واژه در پیچیده كه از تركیب عناصر مختلف حتی  تركیب عناصر و حاالت متقابل به وجود آید و یا عکسی  كه پس از شنی

از نگاهی دیگر انواع تشبیه و استعاره، كنایه، مجاز مرسل، تمثیل، نماد،سمبل،اسطوره، اغراق و . بندد را تصویر گویندذهن نقش می

فتوحی، : ک.ر. )را شعر تصویری یا شعر خیال انگیز گویند... مبالغه، اسناد مجازی، تشخیص، حس آمیزی و پارادوكس و 

 (443: 4931؛ براهنی،24-3: 1366كدكنی،؛ شفیعی 4933:423

اكثر شاعران به دنبال ساختن شعری با تصاویر زیاد، خیال انگیز و یا حتی پیچیده هستند و این كار را برای زیباتر شدن شعرشان 

و بر این دانند  دانند، البته بسیاری از منتقدان مخالف این نظریه هستند و یک شعر خوب را شعر صرف تصویری نمی ضروری می

شعرهایی با حداقل تصاویر را سروده اند و ... عقیده هستند كه بسیاری از شاعران بزرگ كشور ما همچون فردوسی، سعدی، حافظ و

این منتقدان خیال را فقط متناسب با شعرهای عاشقانه . های نابشان در اذهان مردم ماندگار شده است اتفاقاً اشعار و اندیشه

اند كه در داند و بر این عقیده ی و نازک خیالی تصویرگران را به هیچ وجه مناسب شعرهای رزمی و حماسی نمیدانند و مینا كار می

تصویر روانی و اغراق و شور انگیزی الزمست كه شنونده و خواننده بدون تفکر كردن معنی آن را متوجه شود این گونه شعرهای بی

 (223: 4969فرشیدورد،. ک.ر. )و تحت تأثیر آن قرار گیرد

بنابراین شعر دفاع مقدس شعری است عاطفی، ».های ملت ایران استترین داشتهجنگ هشت سالۀ ایران و عراق یکی از مهم 

خودجوش و طبیعی كه به صورت بازتابی درونی، برابر هجوم دشمن متجاوز و برای دفاع از كیان و هستی انقالب و فرهنگ اسالمی 

شاعران جنگ بر اساس ( 924: 4933فروغی جهرمی،)« . متجلی شده است –ه به قالب شعر بدون توج –آن، در هیئت شعر 

هایی كه بدان معتقدند اشعاری ارزشی و آرمانی و قابل  ها و آرمان اند كه به خاطر ارزش مقتضیات زمانه خویش بر خود فرض دانسته

ایجاد كند، اشعاری كه بتواند به عنوان یک سالح عمل كند و  فهم یا زود فهم بسرایند، اشعاری كه در خواننده شورانگیزی و غرور

ها مسلماً باید از دل شاعر برآید و فضای شور و امید در آن حاكم باشد تا بر زبان مردم داغ دیده  این سروده. برندگی داشته باشد

ها  تصویر سازی یا بازسازی صحنه همچنین این شاعران وظیفه خطیر دیگری نیز دارند و آن. جاری شود و تسالی خاطرشان باشد

 .های روزگار جنگ برای نسل امروز ایران و برای آیندگان است و واقعیت
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اما تفاوت شعر جنگ با شعر حماسی در این است . های دردناكی است كه به حماسه بدل شده است شعر جنگ بازگو كننده واقعیت

با شعر بی تصویر روبرو نیستیم بلکه با واقعیاتی روبرو هستیم كه كه تصویرهای شعر جنگ از اشعار حماسی بیشتر است یعنی 

 نو، سپید و اشعار مخصوصاً جنگ اكثر تصاویر موجود در اشعار های پس از ما اغراق گونه به نظر آید اما ممکن است برای نسل

 .را برانگیزاند خواننده احساسات تواندهستند كه می و حقیقی واقعی تصاویری

در این پژوهش سعی شده است از واقعیت  .های گوناگون تصویری در شعر جنگ است در این پژوهش نمایاندن جنبهدغدغه اصلی 

استعاره، )همچنین تصاویر قدمایی . تا مجاز تصاویر جدید بر طبق طبقه بندی تصویر در نقد جدید محمود فتوحی بررسی شود

دهد و در پایان به واژگان پركاربرد تصویرساز و واژگان نماد گونه پرداخته  می نیز یک بخش از این مقاله را تشکیل...( مجاز، كنایه، 

های صورت گرفته  موضوع این مقاله، پژوهش جدیدی در زمینه بررسی تصاویر در شعر جنگ به شمار  طبق بررسی. شده است

 .رود می

تصویر از دیدگاه نقد جدید-4  

نظر واقعیت و پردازیم كه به دو قسمت تصویر از نگ از دیدگاه نقد جدید میدر این بخش به بررسی واژگان تصویری در شعر ج

.شودمجاز و كاركرد تصویری اشعار تقسیم می  

تصویر از نظر واقعیت و مجاز -4-4  

(واقعی)تصویر زبانی -4-4-4  

ون خود گرفته است و برای درک ها را از محیط پیرام تصاویر زبانی و یا همان تصاویر واقعی در شعر، تصاویری هستند كه شاعر آن

. ها را احساس كنیم توانیم در ذهن مجسم كنیم و یا آن آن احتیاج به تأمل و تفکر عمیق نیست زیرا خود ما این تصاویر را می

 ها نیاز بهشود؛ ادراک آن تصویر زبانی، همان تصویری است كه از رهگذر كاربرد قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل می

روند و های تصویری در معنی واقعی خود به كار میگیرد، واژهها را دربرمیهای آنها و توصیفتامل ندارد و اشیا حسی و صفت

 (43: 4933فتوحی،. )معنی دیگری ندارند

حال و هوای ها و افراد همان در شعر جنگ و دفاع مقدس تصاویر واقعی از بسامد باالیی برخوردار هستند؛ توصیف شرایط، مکان 

       .اند، واقعیات جنگ را به همان صورت كه اتفاق افتاده است بیان كنند شاعران  عمدتاً ترجیح داده. واقعی روزگار جنگ را دارد

   

داند، بلکه معتقد است باید از سالح تیزتری در  قیصر امین پور در شعری برای جنگ، سالح سخن را برای بیان احساسش كافی نمی

شاعر با استفاده از واژه فشنگ، لوله و تفنگ به خوبی ذهن . لرزاند هایی سخت و سرد كه دل شهری را می هره ببرد، از واژهشعرش ب

 .كند برد و حقیقت جنگ را تصویر سازی می خواننده را به سمت و سوی جنگ و ابزار آالت جنگی می

 از نیست  دیگر سالح سخن كارس          ها را     باید زمین گذاشت قلم

 باید برای جنگ                باید سالح تیزتری برداشت

 (444: 4933حسینی،)  -با واژه فشنگ-        بخوانم     تفنگ  لوله و   از 

خراش جنگ و مردم مناطق جنگ زده  كشد كه جزء جدایی ناپذیر اتفاقات دل در شعر زیر شاعر تصاویری واقعی را به تصویر می

 .كند تصاویر در محور طولی بیان شده است و شاعر در این بند از شعر مقصود خود را بیان میاست، این 

 تنها باید ز بام دور بیاریم                 را    مردی  بریده سر   گاهی   اینجا

 یا سنگ و خاک و آهن خونین را                  بخوابانیم         گور   میان   در  تا 

 بینیم  در زیر خاک گل شده می        كنیم         نگ و ناخن خود میوقتی به چ

 (443و 444: همان) !خاموش مانده است                 خیاطی    كوچک    چرخ   روی زن 

تصویر مجازی-4-4-1  

تواند به راحتی آن را دریابد اجزای آن تصویر برای ذهن آشناست ولی تركیب این اجزا با  تصویر مجازی تصویری است كه ذهن نمی

تصویر مجازی حاصل كشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است كه در ظاهر »نماید  هم برای ذهن انسان تازه می
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تصویرهای خیالی تصاویری هستند كه ( 32: 4933فتوحی،)« افتد فقط در خیال ما اتفاق می ارتباطی با هم ندارند، این ارتباط

 .یابند توسط ذهن شخصیت می

ارزش تخیل در بار عاطفی آن است، تخیلی كه مجرد باشد »گفتۀ شفیعی كدكنی به. انگیز باید سرشار از عاطفه باشدشعر خیال

 ( 31: 4931كدكنی،شفیعی)« .یابدنشود، ابدیت نمی رهرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردا

ها پله، سراشیبی و بیشه در نظر گرفته  شاعر در شعر زیر برای عصیان، دلهره و نگرانی تصاویر حقیقی قائل شده است و برای آن

. تصاویر عینی نیستند بندد ولی عصیان، دلهره و نگرانی تصاویر پله، سراشیبی و بیشه بالفاصله در ذهن خواننده نقش می. است

های نگرانی یک تصویر جدید و خیالی را برای خواننده ساخته  های عصیان، سراشیبی دلهره و بیشه شاعر با كنار هم قرار دادن پله

 .است

 های عصیان باال برد آدم را میل جاودانه شدن       از پله

 ها         توقف داد و در سراشیبی دلهره

 تمام خاک را  ها           ها، آدم از پس آدم

 دنبال آب حیات دویدند        سرانجام

 (64: 4933حسینی،)های نگرانی      كوچید  انسان به بیشه

را هم سنگ و هم اندازه كشد و غربت ها غربت عریانش را به دوش می-دهد كه سال-شاعر در شعر زیر تصویر مردی را نشان می

های دیگری  انگیزی كه به وسیله واژه غربت ساخته شده است حزن و اندوه غربت را با واژهمجموعه تصاویر خیال. ددانآغوشش نمی

 .همچون عریان بودن، به دوش داشتن و آغوش به زیبایی به تصویر كشیده است

 هرچه كردم غم فراموشم نشد                        غربتم هم سنگ آغوشم نشد

 (421: همان) ا بردم به دوش                         غربت عریان مردی زخم پوشه غربتم را سال

گذارد، تصویر خیالی  دو واژه حقیقی و واقعی را در كنار هم می. سازد در این بند از شعر تیمور ترنج شاعر تصویر جدیدی می

چیز نیست، بلکه خود یک واقعیت مستقل است، یک این امر تازه در خدمت هیچ »سازد  آفریند و در واقع یک امر تازه را می می

 ( 31: 4933فتوحی، )« .كه هیچ نسبتی با واقعیت بیرون ندارد« اتفاق خیالی»

افزاید؛ مثل باریدن  در واقع در كنار هم قرار دادن چندین تصویر خیالی در شعر به تصویری بودن شعر و خیال انگیز بودن شعر می

 .و یا تباهی كه چشم اندازی بی پایان دارد بغض نهفته، گشودن پلک پنجره

 اش را و زنی جوان        بغض نهفته

 پلک كدام پنجره را-:       بارد آرام می

 ام         كه چشم انداز تباهی را بگشوده

 (294: 4933حسینی،) پایانی نیست؟

کارکرد تصویر -4-1  

تصویر اثباتی -4-1-4  

ای را میان دو چیز  له و یک نگرش خاص رابطه و یا معادلهفکر و عقیده خویش، همچنین اثبات یک مسئ بیان كردن ر  برایشاع

 .شوندتشبیه تمثیل از این دسته تصاویر محسوب می. كند به این گونه تصاویر، تصاویر اثباتی گویند یعنی دو طرف تصویر برقرار می

سوزد و این رابطه كه هر دو طرف معامله درگیر آن هستند  چرخد و می شعله میای است كه دور  در بیت زیر شهید به مانند پروانه

 .باشد عشق می

 آتش افروز دل ما شد و با توسن عشق                   تا فراسوی گل شعله، چو پروانه گذشت

 (36: همان)   

بی به نمایش گذاشته است و حركت سریع سرباز را در شعر زیر شاعر با تمثیلی كه به كار برده است عبور یا عروج سربازان را به خو

 .به طوفان تشبیه كرده است
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 كند هایی كه گرد باد را متوقف می به چشم/ توان اعتماد نکرد نمی

 (14: همان) گذرند و سربازانی كه مثل طوفان می

تصویر اتفاقی -4-1-1  

یعنی . ممکن است این تصویر را در جای دیگری نبینیم تصویر اتفاقی تصویری است كه شاعر، خالق و آفریننده آن تصویر است،

این نوع تصویر فرزند ناخودآگاه است و همچون »شود یشۀ قبلی  بر زبان جاری مینوعی تصویر است كه كامالً اتفاقی و بدون اند

 (61: 4933فتوحی،)«.شود یک جرقه ناگهانی و تصادفی از تركیب امور متغایر حاصل می

توان  بال گشودن خورشید را به تصویر كشیده كه تصویری اتفاقی و ساخته خیال شاعر است و در كمتر جایی میشاعر در این بیت 

 .تركیب بال گشودن خورشید را دید

 ام در خاک گشاید بال            هزار فوج كبوتر سپرده در آن مسیر كه خورشید می

 (434: 4933حسینی،) 

ها برای رزمنده و دشمن از جمله  استفاده از این واژه. نماد رزمندگان ایرانی است در شعر زیر خفاش نماد دشمن و شاپرک

 .تصویرهای اتفاقی است

 ها                    باغ ما در گیر و دار جنگ بود هشت سال سرخ با خفاش

 ها تنگ بود زدند                     دست و بال شاپرک های شیمیایی می بمب

 (211: همان)    

برونگرایی و درون گرایی در تصویر -4-9  

تصویر سطح -4-9-4  

بندند و نیازی به تفکر كردن در عمق این نوع تصاویر، تصاویر ساده، محسوس و عادی هستند؛ یعنی به آسانی در ذهن نقش می

ست كه شاعر به عمق در واقع تصاویری ا. كند؛ زیرا محصول معرفت حسی است این تصاویر نیست و عقل به آسانی آن را درک می

-می... ها، مناطق عملیاتی و اسامی شهرهای درگیر جنگ و  تصاویر سطحی در شعر جنگ شامل اسامی مکان. ها توجهی ندارد آن

 .دهندشود؛ این اسامی را اكثر شاعران جنگ مورد استفاده قرار می

های جنگ را بسیار  سرودن شعر بیان كرده و صحنه مانند شعر زیر كه شاعر با استفاده از واژه جبهه و فشنگ هدف خودش را از

 .ساده به تصویر كشیده است

 ای پیش از آن كه كلمه  شناسم             خوب می

 از جبهه    ای            حرفی یا نقطه

 بخوانم یا بشنوم               مادر گره چادرش را

 محکم می بند                 و بر دوش نحیف و استوارش

 (423و  424: همان) كند حمل می های فشنگ را           عبهج

ها و مناطق جنگی است توانسته  ها و تركیبات مخصوص جبهه و جنگ كه عموماً نام عملیات در شعر زیر نیز شاعر با استفاده از واژه

وزهای جنگ در ذهنش حک خواننده با خواندن این اسامی تصویر ر. حال و هوای روزهای جنگ را به خوبی به تصویر بکشد

 .شود و نیازی به تفکر و جست وجو در موضوعات دیگر ندارد می

 گردند ناگهان در ناگهانی از گل و لبخند         باز می

 در صبح بیداری«                  كاروان كربال»های  بچه

 (243: همان) «خط شیر«                    »تنگه چزابه»های  بچه

تصویر اعماق -4-9-1  
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ابداع چنین . پردازد رود و به تجسم عوالم فرا حسی می از سطح ادراک حسی فراتر می»تصاویر اعماق تصاویری هستند كه 

تصاویر اعماق تصاویری نمادگونه ( 61و  66: 4933فتوحی،)«.تصاویری، محصول حاالت شهودی و عوالم ناخودآگاه خیال است

 . شوند سازد و تبدیل به تصویر اعماق می ها نماد می ه شاعر از آنتصاویری معمولی و عادی ك. هستند

رفت به یکباره در شعر دفاع مقدس مفهوم  هایی كه در شعر، مخصوصاً شعر سنتی به عنوان نمادی برای معشوق به كار می واژه

سربلندی و سرافرازی شهید، در  برای مثال در شعر سپیده كاشانی، سرو نماد شهید است به خاطر. گیرد مذهبی به خود می -ملی

 مقدس نمادها در شعر دفاع بحث به مقاله پایانی این  قسمت در .رفت حالی كه در شعر سنتی به معنای معشوق بلند باال به كار می

 .پردازیم می

 !بخواب، آری، شهید نازنینم                            بخواب، ای سرو سبز بی قرینم

 (493همان، ص )

ی  خوریم، یک نماد كه ساخته و پرداخته ذهن شاعر است و ممکن است نمونه عر زیر از قیصر امین پور، به دو نوع نماد بر میدر ش

بنفشه نماد خانواده شهدا كه . اند دیگری نداشته باشد و نماد دیگری كه اكثر شاعران جنگ و دفاع مقدس از این نماد استفاده كرده

دانست و كبوتر هم نماد خود شهدا ( كبودی صورت به خاطر گریه و شیون)با خانواده شهدا كبودی توان وجه اشتراک آن را  می

 .است كه پرواز و عروج، منظور نظر شاعر است

 به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم                  سری به مجلس سوگ كبوتری بزنیم

 (412: 4933حسینی،)

سازد كه با تصاویر باغ و گل و میوه در  ای می كنار بمباران، شهادت و انفجار مفاهیم تازههای نورس؛ در  باغ گل محمدی و میوه

توان دریافت كه باغ گل ها را  در ذهن مجسم كنیم اما با كمی تعمق میدر نگاه اول ممکن است تصویر واقعی آن. تناقض است

 .هاست گناه شهید در بمبارانها نماد كودكان بی  محمدی نمادی برای كشور و جوانان وطن و میوه

 های محمدی  بمباران باغ                        و شهادت گل

 بر شاخه  های نورس       و انفجار میوه

 (231:همان) و آه قمریکی مظلوم              در بطن فاجعه

تصویر قدمایی -1  

خیال باید با زمینه . آوریمنه خیالی را تصویر به شمار نمیهرگو». گیرددو اصطالح تصویر و خیال در مقابل ایماژ فرنگی قرار می

شفیعی ( 61: 4931طاهری؛رحمانی، )« .عاطفی و نگرش مخصوص همراه باشد تا بتواند تصویری هنری و تاثیرگذار خلق كند

ت كه به كمک كلمات، یس« تصویر»ترین شکل آن،  ساده»: كند گونه نقل می كدكنی از كتاب دی لویس تعریف ایماژ یا خیال را این

در ( 3: 4966شفیعی كدكنی،)« .ساخته شده است، یک توصیف یا صفت، یک استعاره، یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافریند

شود و با عناصری چون استعاره، شود تصویر قدمایی گفته میشعر سنتی، مجموعه امکاناتی كه باعث شکوفایی بیان هنری می

انگیزی كه بیشترین در این قسمت عناصری خیال. شوداین تصاویر ذهنی ساخته می... سناد مجازی، رمز ومجاز، كنایه، تشبیه، ا

 . ایماند مورد بررسی قرار داده كاربرد و بسامد را داشته

استعاره-1-4  

همانندی دو شاعر در تشبیه ادعای . ای است كه یک طرف آن حذف شده است استعاره طبق تعاریف سنتی تشبیه موجز و فشرده

آور در شعر جلوگیری در واقع استعاره از تکرار مالل. كندطرف را دارد ولی در استعاره بر یکی شدن و یکسانی دو طرف تاكید می

 .كند و همواره سخنی تازه برای گفتن داردمی

از نوع تشخیص است و همچنین های زمستانی در این شعر، استعاره  دست. شود های فراوانی دیده می در شعر دفاع مقدس استعاره

 .زمستان استعاره از دشمن است

 های زمستانی در كارند              باید پنجره را گشود و دید هنوز دست

 (94: 4933 حسینی،)    
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. در این نمونه، شاعر به وسیله واژه الله، سرخی و خورشید، به خاک سپردن شهیدان را به زیبایی به تصویرسازی كرده است

های زیبا یعنی الله و خورشید كه استعاره  تواند استعاره از نور وجودی شهیدان باشد؛ شاعر با این استعاره رشید در شعر زیر میخو

كند و شهیدان به خون آغشته را  هاست سرخی خون شهیدان را در ذهن تداعی می ای برای این از شهید است و سرخی كه قرینه

 . كشد ست به تصویر میها مانند سرخی شفق ا كه خون آن

 ام در خاک نشسته سرخی شفق در سرانگشتم     ز بس كه الله پرپر سپرده

 (432: همان)

تشبیه -1-1  

های زیبایی كه اكثراً  در شعر جنگ تصویرسازی. تشبیه از دیر باز تاكنون مورد توجه شاعران بوده است  تصویر سازی به وسیله

حقیقی هستند صورت گرفته است؛ مانند این نمونه كه شاعر دیوارهای سوراخ شده توسط تركش را همچون تنی آبله گون دانسته 

 .رساند ن این دو به هم قدرت تخیل شاعر را میاست هرچند این یک تشبیه بلیغ و ساده است اما مانند كرد

 دیوارهای شهر را  ها                       و تركش

 (491: همان) اند همچون تنی آبله گون         هزاران روزنه گشوده

ز مصری پر از اش را به رایحه پیرهن یوسف مانند كرده است و حتی ا در این بیت شاعر به طرز زیبایی رایحه پیرهن شهید گم شده

استفاده  یوسف و یعقوب هم برتر دانسته است بنابراین هم از تشبیه مضمر و هم از تشبیه تفضیل بهره برده است؛ در ضمن شاعر با

سازی كرده است به این ترتیب كه واژه رایحه را با پیرهن تركیب كرده است و یک تصویر مجازی ساخته از حس بویایی نیز تصویر

توان  یک امر حسی است و نمی( بوی خوش)بندد، اما رایحه  اندن واژه پیرهن سریعاً شکل پیراهن در ذهن نقش میاست زیرا با خو

 .آن را به تصویر كشید و تركیب این دو با هم یک تصویرسازی مجازی است

 پیرهنت را  ام رایحه ای گم شده            صد مصر پر از یوسف و یعقوب ندارد             

 (432: نهما) 

داند و از  های شکسته شهر می را به مانند شیشه  در بیت زیر نیز تشبیه مضمر و تفضیل وجود دارد؛ شاعر از طرفی دل شکسته

تواند بیانگر وضعیت جنگ زده شهر باشد و هم بیان  این بیت زیبا هم می. پندارد ها می تر و خرد تر از شیشه طرفی هم شکسته

كند و عواطف درونی  اش را كه یک امر عقلی است به یک امر حسی تشبیه می شاعر دل شکسته. كننده دل شکسته خود شاعر

 .كشد خود را به تصویر می

 خواست های شهر شماست                  شکسته باد كسی كه این چنینمان می تر از شیشه دلم شکسته

 (21: همان)

کنایه-1-9  

اند، اما در بسیاری از موارد برای فهماندن  ان عقاید خود، آرامش خاطر بیشتری داشتهشاعران جنگ نسبت به شاعران دیگر، برای بی

عقاید خود به جامعه جهانی و  كسانی كه درک محدودی نسبت به این دوران دارند مجبور به استفاده از سخنان كنایه آمیز 

 .ه باشیماند؛ این امر باعث شده است تصاویر كنایی نیز در این نوع شعرها داشت شده

شاعر این دلدادگی را كه . شودبندد و به طور كنایه آمیز مرید درگاه دوست میشاعر در این بیت دل را به حلقه درگاه دوست می

 .امر عقلی است به وسیله كنایه یعنی ارتباط آن با درگاه دوست، مجازاً به تصویر كشیده است

 اگرچه وانکند، دست كم دری بزنیم         شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم               

 (412: همان)

اند در  ها را فراموش كردهبینند و اصالت هاشان را نمیپور در شعر مضمون، كسانی را كه این روزها، شهدا و خانوادهمصطفی علی

ها توسط  ت دیده نشدن اصالتتصویر سازی قوی در این بند صورت نگرفته است تنها در سطر آخر عل. دهد شعر مورد نقد قرار می

شاعر به خوبی توانسته است كنایه آمیز بودن كالم خود را به تصویر . هایشان از خاک دانسته است برخی افراد را پر بودن چشم

 . بکشد و این گونه افراد را كور در برابر واقعیات بداند
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 هاتان را حق با شماست           آه ای شما كه واژه

 دا            انبارمی كنیدبرای روز مبا

 بینید این همه اصالت را حق با شماست          اینکه می

 تر از آن كه دیده باشید  جراحت را                چه پیش

 (13: همان) اید هاتان را از خاک انباشتهچشم

ایهام -1-1  

ها ممکن  اند؛ تصاویری كه به دلیل باور پذیر بودن آن یافتهاند، در شعر جنگ نیز راه  تصاویری كه مابین حقیقت و مجاز خلق شده

 .توان مجازی بودن تصویر را بهتر درک كرد ها نبریم ولی با خواندن شعر در محور عمودی آن، می است پی به حقیقت مجازی آن

مه بی بند غیر از معنای واقعی، كند؛ كل ها عبور می زند كه بی بند است و از قفس هایی را نقش می در این نمونه شعر شاعر پوتین

 .معنای دیگری نیز در بردارد و آن بی قید و بند بودن نسبت به تعلقات مادی و دنیوی است

 های مه آلود  یک جفت پوتین بی بند        كه از تمام قفس

 گذشت                           

 (464: همان) یک پیرهن خاكی               كه آسمان را در خود پنهان داشت

ای كه گاهی اوقات روشنایی و برق به خاطر وضعیت  شود، دوره نور در شعر زیر ایهام زیبایی دارد كه روزهای جنگ را یادآور می

ای برای افراد به  تواند استعاره شویم كه نور می خوانیم متوجه می جنگی در اختیار مردم نبود، اما وقتی شعر را به طور كامل می

شود كه شاعر در مقابل نور،  تر می نور وقتی واضح  دند نیز باشد؛ این ایهام دربارهرانی و خداجو كه اهل شهادت و جنگ بواصطالح نو

كنند، البته با توجه به ایهام در مورد  بینند و از تاریکی و ظلمت موجود صحبت می كند كه این نور را نمی از شاعرانی صحبت می

 .توان جیره بندی بودن آن را كنایه از كم شمار بودن افراد با ایمان تلقی كرد كلمۀ نور می

 ا كه نور         در جیره بندی بودآن روزه

 آیا كسی تشر زد         بر شاعران فربه آن روزگار

 از شب سرودن           از مرگ گفتن

 ! دیگر بس است

 .شود تر می ایهام در مورد واژه نور در این جا واضح

 یاران گناه من چیست؟

 وقتی قطره قطره خونم 

 (26و  23: همان)با نور خورده پیوند 

های معركه، حماسه، عشق و غزل وجود دارد؛ در واقع نوعی لف و نشر مرتب نیز  ر شعر زیر یک نوع ایهام تناسب بین واژهد

شود و هم با توجه به در نظر گرفتن فضای  كلمه معركه در بیت زیر هم جنگ و غوغا و شلوغی را یادآور می. شود محسوب می

ای  تواند عشق به خدا، وطن و مردم باشد كه این معانی اولیه شود و عشق نیز می ر میرا یادآو« موشک باران شهرها»حاكم بر شعر 

از آنجا كه غزل یک نوع قالب شعری است . شود آید اما با توجه به مصرع بعد تصویر كمی مبهم می است كه زودتر به ذهن می

غزل را عشق در نظر بگیریم منظور از حماسه دالوری  تواند شعر حماسی باشد اما اگر معنی دیگر بنابراین منظور از حماسه هم می

 .بنابراین هردو معنی برای این بیت صادق است. هاست قهرمانان اسطوره ساز جنگ

 شود زیباست زنید به عشق      حماسه چون به غزل ختم می میان معركه لبخند می

 (23: همان)                                                                                             

مجاز -1-0  

شاعر . آورد و معنایی غیر از معنای اصلی آن را مدنظر داردشود كه شاعر در شعر خود میمجاز در اصطالح ادبی به لفظی گفته می

عر زیر شاعر با ذكر محل، در ش. دهدای در شعر ذهن مخاطب را از معنای ظاهری به معنای باطنی سوق میبا استفاده از قرینه
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. هاست صفی از گرسنگی و غرور را آورده ولی منظور او مردم با این نوع ویژگی( 22: 4914شمیسا،: ک.ر. )اراده حال كرده است

 .شود خواننده به فکر فرو رود و به دنبال منظور اصلی شاعر بگردد تصویرسازی به وسیله مجاز، باعث می

 و غرور            كه استقامت و خشم از نگاهتان پیداست اید؟ صفی از گرسنگی شما كه

 (23: همان)

شاعر جسم شهید را كه مشتی خاک از آن باقی مانده به تصویر . یک مشت خاک در شعر زیر مجاز به اراده ماكان و مایکون است

 .كشیده است

 آوردندو ناگهان خبری دردناک آوردند                    ز ردپای تو یک مشت خاک 

 (411: همان)                                                                                                                    

واژگان تصویرساز و نمادها-9  

ه بندی واژگان از این رو در این قسمت به دست. بیشترین رسالت این مقاله تحقیق و پژوهش بر روی واژگان تصویرساز است

اند و یا نمادهایی كه ساخته و  اند و به نماد تبدیل شده پردازیم و واژگانی كه در شعر اكثر شاعران دفاع مقدس كاربرد داشته می

 .پرداخته خود شاعران هستند نیز كار شده است

واژگان طبیعی تصویرساز-9-4  

الله، شقایق. الف  

از جمله اینکه الله سرخ رنگ به خون شهید مانند شده است . اندل مختلف تصویرسازی كردهشاعران با استفاده از واژة الله به اشکا

های عرصۀ دفاع ها و فیلمدر حقیقت این تصویر كه دراشعار شاعران، داستان. اندو یا رویش الله از خون شهید را به تصویر كشیده

در . رار زیاد این تصویر مجازی در ذهن شکل گرفته استمقدس تصویرسازی شده است حقیقی و واقعی نیست ولی به دلیل تک

میان دسته بندی نمادها الله نمادی قراردادی و تکرارشونده است زیرا در بین شاعران جنگ و حتی در میان عامه مردم رواج 

 .فراوانی دارد

 اند ها سرخ از آن رسته اند                   ولی، الله از آن رنگ خون، رنگ خون شسته

 (442: همان)

 .در این شعر شاعر الله پرپر را نماد از خود شهید دانسته و باز هم سرخی خون شهید در همانندی با الله ذكر شده است

 ام در خاک نشسته سرخی خورشید در سرانگشتم        ز بس كه الله پرپر سپرده

 (434: همان)                                                                               

در شعر زیر شاعر تناسب زیبایی بین شقایق خون چکان و غروب ایجاد كرده است، . شقایق نیز نماد سرخی خون شهیدان است

 .گویی غروب غم زده سرخی خود را از پاشیدن خون شهید كه همچون شقایق خون چکان است گرفته است

 م راهای خون چکان آن همه زخ گفتی و شقایق

 (421: همان) های غم زده بخشیدی به تمام غروب

 .شود در این نمونه نیز شقایق نمادی برای خون شهید است و این نماد با توجه به قرینه خون ریختن از پیراهن بهتر نمایان می

 سرخی شط شفق را داشت گل زخم تنش    ریخت از پیراهنش          پرتو مهتاب خون می     

 های شقایق بود باغ دامنش پرواز از قفس تا عرش نور            پر ز گللحظه پرشور 

 (214: همان)    

نخل، نخلستان. ب  

توان سراغ گرفت كه به یاد مردم جنوب كشور و روزهای جنگ نیفتد بنابراین كافی است  با شنیدن این واژها كمتر كسی را می

ر شعر باشد تا ماهیت شعر مشخص شود؛ مانند بند زیر كه در آغاز شعر آمده و د... های نخل، نخل سوخته، نخلستان و یکی از واژه

 .ها نیز جز نمادهای قراردادی هستند این واژه. از همان ابتدا تکلیف خواننده را با ماهیت شعرش مشخص كرده است

 گیسوی بریده و
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 (229: همان... )سایه زخمی نخل

های سرسبزی كه  های سوخته و نخل گوید، تصویر نخل ها سخن می گفتن برای آنهای سوخته و مرثیه  قیصر قنبری نیز از نخل

ها را در ذهن  شاعر با استفاده از تکرار آغازین و پایانی یک بند در شعرش تصویر نخل. اند در سراسر شعر وجود دارد فرو افتاده

 .كند خواننده تثبیت می

 های سوخته مرثیه گفت لباید برای خاک گریست                باید برای نخ

 باید زبان اعتراف گشود                 حرفی بزن فراتر از احساس

 اما كسی به سوگ درخت                مویه نکرد

 (433و  431: همان) های سبز                           دسته دسته فرو افتادند و نخل

سرو، سرو صنوبر، درختان حاشیه، درختان بی طرف. پ  

در این شعر با چندین نوع نماد روبرو هستیم، بعضی از . كنددر شعر با زبان رمز و نماد مقصود خودش را بیان می پورمصطفی علی

گویند و بعضی دیگر هم ها نمادهای قراردادی كنند كه به آنمی  ها استفاده ها عمومیت دارند و بیشتر شاعران جنگ از آن آن

نمادهای قراردادی در این شعر به این ترتیب . داخته ذهن شاعرند كه از جمله نمادهای ابداعی هستندتازگی دارند و ساخته و پر

: نمادهای ابداعی نیز به این شرح است. خون شهید: شهیدان و رزمندگان، شقایق: مردم، صنوبرها: بهار نماد زندگی، درختان: است

رساند و طوفان نماد  نیز همین معنی را می: درختان بی طرف. اند ه داشتهافرادی كه خود را از فضای جنگ دور نگ: درختان حاشیه

 .جنگ و تباهی است

 پرسم                    پشت این افق رو در رو من از زمین می 

 كند؟       چه كسی بهار را                           میان درختان تقسیم می 

 بخشد؟                چه كسی به درختان حاشیه می   سهم صنوبرها را                        

 ...روید        به بركت زخم صنوبرهاست داند اگر شقایقی می و نمی 

 خورند                     صنوبرها در طوفان زخم می

    درختان حاشیه                             درختان بی طرف                                       

 (94: همان) ریزند در چرتی عمیق می 

نمادگرایی غیر انسانی -9-1  

نمادهای غیرانسانی مثبت   -9-1-4  

کبوتر. الف  

هاست كه به  این واژه یادآور شهیدان و عروج ملکوتی آن. یکی دیگر از نمادهای پر كاربرد و مثبت در شعر جنگ واژه كبوتر است

 .امین پور از این واژه در شعر خود بهره جسته است قیصر. اند سوی عالم باال پرواز كرده

 به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم      سری به مجلس سوگ كبوتری بزنیم

 (412: همان)

 .در این بیت نیز شاعر كبوتر را برای تصویرسازی پرواز روح به كار برده است 

 ام در خاک كبوتر سپردهگشاید بال              هزار فوج  در آن مسیر كه خورشید می

(434: همان)                                                                                                                         

پرستو. ب  

 .شود پرستو نیز كاركردی به مانند كبوتر دارد و پرواز و عروج شهیدان را یادآور می

 ها را ، به دلجویی از آن باال           نگاهی زیر پا گاهی اسیران قفسپرستوها، پرستوها

 (43: همان)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

878 
 

نمادهای غیر انسانی منفی -9-1-1  

کفتار. الف  

كفتارهای دندان زرد در شعر زیر از جمله نماد های ابداعی است كه خود شاعر برای اولین بار آن را در توصیف دشمنان به كار 

ی نیز در شعر وجود دارد؛ هم نشینی دو واژه دندان زرد و خوشبو در كنار هم، دو رویی نظام جامعه جهانی تناقض زیبای. برده است

 .كشد و آمریکا را برابر ایران به زیبایی به تصویر می

 كفتارهای دندان زرد خوشبو     زنند آن                        كف می

 (43: همان! )عشق بادمعدوم، «             كیمیای شقاوت»پاینده - 

خفاش. ب  

كنند، از نور بیزارند و  ها در شب پرواز می های هوایی دشمن است، خفاش ها در این بند از شعر قیصر امین پور نماد جنگنده خفاش

 .كرد دید آن قسمت را بمباران می ای از نور می جنگند، دشمن نیز در زمان جنگ هر جا روزنه با آن می

 حتی ز نور روزنه بیزارند   ن           های وحشی دشم خفاش

 (44: همان) های كور بپوشانیم ها را                   با پرده باید تمام پنجره

نمادگرایی انسانی -9-9  

عناصر جنگی -9-9-4  

صر در جهت بسیاری از شاعران جنگ از این عنا. اسامی و ابزارآالت جنگ در شعر دفاع مقدس از بسامد باالیی برخوردار است 

های مربوط به جنگ اگرچه  ردیف كردن یک سری از واژه. اند اما شعرشان از زیبایی كمتری برخوردار استتصویرسازی بهره جسته

به هر حال شاعران به . ممکن است تصویرسازی قوی از جنگ ارائه دهد ولی در عوض ممکن است به زیبایی شعر هم لطمه بزند

 .كنند واقعی و حقیقی را برای مخاطب بازگو می كمک این نوع واژگان تصاویر

 آژیر خطر. الف

وجود این كلمه در شعر برای تمام كسانی كه این وضعیت را . در شعر زیر آژیر قرمز تصویرساز وضعیت خطر یا وضعیت قرمز است

توانند وجود خطر را احساس  ی میاند با این تصویرساز شود، حتی كسانی هم كه در این موقعیت نبوده اند خاطره ساز می درک كرده

 .كنند

 اینجا                               وضعیت خطر گذرا نیست

 ها نالد      تنها میان ساكت شب آژیر قرمز است كه می

 (449: همان) بر خواب ناتمام جسدها

موشک. ب   

محمدرضا عبدالملکیان چیزی را به . شود میبه محض شنیدن واژه موشک، خرابی و ویرانی، بی خانمانی و مرگ در ذهن متصور 

 .كند تصویر كشیده است كه جز حقیقت را بیان نمی

 ات آبادان  مادر، سالم                     خانه

 ات؟            در نامه تو خواندم و دانستم گفتم كه خانه

 بیداد زخم ظالم موشک       سقف گلین خانه ما را-

 (234: همان)به خاک ریخت  

خمپاره، تفنگ. پ  

های خمپاره و تفنگ برای مخاطب وظیفه تصویرسازی روزهای جبهه و جنگ و شرایط سخت  در این بند شاعر با استفاده از واژه

تصاویر موجود، اكثراً حقیقی هستند برای مثال بارش خمپاره، اگرچه ممکن است واقعی نباشد اما . گیرد جنگی را بر عهده می

 .روزهای جنگ این امری طبیعی و عادی است« موشک باران»ست زیرا در حمالت پی در پی دشمن و اغراق آمیز هم نی
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 (233: همان) در بارش مدام خمپاره                او رفت و من به خشم فشردم تفنگ

ها اسامی شهرها و مکان -9-9-1  

بنابراین شهرهایی مانند خرمشهر، . اند آن داشته مناطق جنوب كشور و شهرهای آن بیشترین سهم را از جنگ و خسارات ناشی از

در شعر دفاع مقدس هم راه پیدا كرده است؛ بی شک به دلیل نقش ... آبادان و مناطق عملیاتی مانند چزابه، فکه، بازی دراز و

 .پوشی كنندتوانند از آن چشمنمیها شاعران مکان  پراهمیت این

خرمشهر.الف  

. های ویران شده و مردم جنگ زده خرمشهر نیفتد را بشنود و ناخودآگاه به یاد جنگ، خانه كمتر كسی است كه نام خرمشهر

 .های خمیدة خرمشهر در شعر زیر نمایانگر همین شرایط جنگی است خانه

 ها را ترین دانه دو دست خونین و شاداب                      كه ناب

 سرود یبرای گنجشگکان برفی                           م

 های خمیده خرمشهر كرد         كنار خانه ها را به سنگریزه بدل می و كوه

 (464: همان) افتاده است

فیاضه، گیالن غرب، دزفول. ب  

هایی  از ابتدا تا انتهای شعرش پر است از اسامی مکان. عبداهلل گویان در شعر خود از اسامی مناطق جنگی بسیار استفاده كرده است

اسامی كه ممکن است خیلی از افراد آن را نشنیده باشند، مثل بازی دراز، بهمنشیر، كله . كند نده را درگیر جنگ میكه ذهن خوان

گونه شعرها، اند و یا مناطق جنگی را دیده اند، با خواندن این البته برای كسانی كه جنگ را از نزدیک لمس كرده... . قندی و 

خوانند تصاویری  شنوند و یا می ها را می شود، ولی برای كسانی كه اولین بار این واژه می ها در ذهنشان تداعی تصاویر این مکان

 .روندغریب و ناآشنا به شمار می

 شود پدرم                                      در فیاضه شهید می

 مادرم                                     در گیالن غرب

 های خیس سرخ خونین شهر را                             با چشم                   خواهرم                 

 كند          و در سوسنگرد طواف می-به رسم رقیه-

 شود     از ماتم فرود پست شبانه موشک       بر اصالت دزفول شهید می

 !                  برادرم این دستان فرهاد عشق

 های خمینی                این پنجه!                         این بازوان امامت

 های بازی دراز                     به نیت محراب                            سنگ 

 (499و  492: همان) كشد تا قصر شیرین را                            به دوش می

(خاصاسامی )اسامی افراد  -9-9-9  

در شعر زیر شاعر چگونگی شهید شدن . بخشند شاعران با استفاده از اسامی شهیدان و اسامی شهدای كربال به شعر خود اصالت می

 .كند گیرد و به سوی خدا خورشیدوار پرواز می شهیدی كه به مانند یک ستاره اوج می. كشد هم رزمش مرتضی را به تصویر می

 دیدم كه مرتضی             من با دو چشم خویش           

 از زیر چرخ تانک (      هم سنگر حماسه سرای بزرگ من)

 ی دنباله دار شد پرواز كرد                                        و یک ستاره

 دیدم كه مرتضی                              در خلوت خدا

 (233: همان)خورشیدوار شهید شد 

 .كنیمها و گردان ها را مشاهده می منطقهدر شعر زیر اسامی 

 است و من          « دشت عباس»باز بوی 
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 خواب دیدم،                                          روشن و آیینه وار 

 خواب گردانی كه در ایثار بود                 «            تیپ ذوالفقار»خواب مردان، خواب 

 (294: همان) بود« ی چاركربال»غرقه در خون در 

با این مقایسۀ . داند می( ع)اند به مانند حضرت عباس در بند زیر شاعر، بسیاری از شهیدان كشورمان را كه تشنه شهید شده

رود و با مرور شدن مصائب شهدای كربال در ذهن خواننده، رنج و  ، ذهن خواننده به سوی كربال می(ع)شهیدان با حضرت عباس 

 .شود هیدان نیز بهتر درک میهای ش سختی

 در كوله بار غربتم یک دل            از روزهای واپسین مانده ست

 (416: همان) های تشنه لب رفتند          لب تشنه مشکی بر زمین مانده عباس

شهید، شهادت. الف  

نصر جدایی ناپذیر عرصه دفاع مقدس ها نیز بسیار پر بسامد است و این امری طبیعی است زیرا شهیدان ع استفاده از این واژه

 .هستند

 چه بزرگ شهیدی كه نهد بر دل تیغ        حسرت لحظه سر باختنش را حتی

 (31: همان) تر از این باید بود      با شهیدی كه نپوشد كفنش را حتی نتوان گفت كه عریان

 البدیهه بگوییم زین پس                                     باید كه فی

 البدیهه سرودند حرفی كه در رثای شهیدان باشد       زیرا كه فی

 (433: همان) رفتن خود را

پالک. ب  

ها  گردد و فقط پالكی تسالی خاطر آن اش بر نمی پالک نشانه و نمادی است از شهید، شهیدی كه حتی جسم او به خانواده

 .شود می

 (411: همان) برای باورم، اما پالک آوردند   گردی                  باز می: هنوز باورم این بود

 نتیجه

شعر از اشعار  دفاع مقدس صورت گرفت باید گفت به دلیل اینکه شاعران در اشعار جنگ مجبور   31طبق تحقیق و بررسی كه در 

ر است، همچنین تصاویر نسبت به تصاویر مجازی بیشت( واقعی)اند كاربرد تصاویر زبانی به بیان واقعیات و عینیات آن دوران بوده

در مجموع باید گفت اسناد حقیقی نمود بیشتری . اثباتی و سطحی نسبت به تصاویر اتفاقی و عمقی از بسامد بیشتری برخوردارند

اگر بخواهیم تصاویر را از نظر محور طولی و عرضی در شعر در نظر بگیریم، تصاویر بیشتر در محور . نسبت به اسناد مجازی دارد

 .تندطولی هس

تری را در تصویر سازی ایفا  ها نقش پر رنگ استعاره. بیشترین تصاویر قدمایی موجود در شعر، استعاره، تشبیه، كنایه و مجاز است

ای در شعر  نمادها و واژگان تصویری نیز سهم عمده. ها دارند ها و مجاز سهم كمتری نسبت به استعاره اند؛ تشبیهات، كنایه كرده

-، نمادگرایی غیر انسانی و نمادگرایی انسانی تقسیم می(واژگان طبیعی تصویرساز)سه دستۀ نمادگرایی طبیعیجنگ دارند كه به 

های جنگ دارند، این واژگان  های اصلی شعر جنگ كه نقش مهمی در تصویر سازی و بازسازی صحنه یکی از شاخصه. شوند

را ببینیم یا بشنویم به راحتی ماهیت  (...ک، الله، خرمشهر، چزابه ونخل، پال)نمادگونه هستند به نحوی كه اگر یکی از این واژگان 
 .هایی كه به دور از واقعیت و اغراق گونه نیستند های جنگ را در ذهنمان مجسم خواهیم كرد، صحنه شعر را خواهیم فهمید و صحنه
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