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 چكيده
در اين مقاله تالش شده است كه در تحليل فرآيند تصـوير، بـر نقـش تصـور تكيـه شـود. بـا حفـظ         

ابـزار تصـوير، لحـن تصـوير، كـاركرد       ماهيت نظري تصوير، ساختاري با عناوين تصـوير مركـزي،  
ده است. آنگاه انواع تصوير از ديد سطح و تصوير و ذهنيت تصويري متن براي آن در نظر گرفته ش

عمق، ايستايي و يويايي، نقاشيك و سينمايي، باز و گسـترده ، محـدود و بسـته و تصـاوير مسـتقل و      
وابسته معرفي مي گردد. تصويري كه در مجموع عناصـر سـازنده آن ماهيـت انحصـاري و ويژگـي      

گيـرد.  نـام مـي   "مستقل"د داشته باشد خوداتكايي دارد به طوري كه در بيرون از فضاي شعر كاربر
بيان ادبي  گيري و كاربرد تصاوير مستقل را در شعر شاملو مي توان متأثر از نقش و تأثير شيوهشكل

تحليلـي   -حاكم، جريان و گرايش زباني و گفتمان دانست. روش تحقيق در اين پژوهش توصـيفي 
ست كه با معيار كوتاه و تصويري بـودن  شعر شاملو ا 100آماري تحقيق شامل بررسي  است. جامعه

انتخاب شده است. نتايج تحقيق بيانگر تأثير عوامل مذكور در استقالل تصاوير است. بيان كنـايي و  
است. جريان زباني و تأثير آن بارز بيان ادبي در شعر احمد شاملو به كار رفته مجازي، به عنوان شيوه

كنـد و  املو را بـه عنـوان شـاعر اجتمـاعي نمايـان مـي      اجتمـاعي احمـد شـ    بر تصاوير مستقل، وجهه
گيري تصاوير مستقل شعر شـاملو  هاي غالب موثر در شكلهاي سياسي و اجتماعي، گفتمانگفتمان

  است.
    شاملو، تصوير، تصوير مستقل، جريان زباني، بيان ادبي، گفتمان.   هاي كليدي: واژه
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  درآمد
اسـت.  بينايي يكي از ابزارهايي است كه انسان براي ايجاد ارتبـاط بـه كـار گرفتـه     قوه
هاي دريافت زيبايي خوانش خالق است كه با گذر از سـطح و زبـان بـه تصـوير     يكي از راه

بحث تصوير يك مسئلة نظري است و مسائل نظـري هـر لحظـه بـا رشـد شـعور و         رسد.مي
  گردد.ابد و شامل مصاديق مختلف ميي تكامل شناخت بشر تغيير و تحول مي

اسـت  ماهيت مشترك تخيلي بودن شعر و تصوير به پيچيده شدن اين بحث منجر شده
  است.و تمايز تصوير به عنوان يك عنصر مستقل را دشوار كرده

ايجــاد شــناخت و درك از مســير تصويرانديشــي و گــرايش بــه آن، گــاه بــه كشــف  
ي كه با تعـاريف و توصـيفات قـدرت انتقـال ندارنـد بـا       شود. مفاهيمهايي منجر مي ناشناخته

شوند. فرآيند تصوير ابزاري جهت شناخت هنري و پرورش خالقيت ياري تصوير منتقل مي
توان آن را به عنوان عنصر مستقل مورد بررسي قـرار  است. با حفظ ماهيت اصلي تصوير مي
آيـا    :هايي مطرح كـرد است پرسشتصوير گفته شده داد و با اشاره و احاطه به آنچه دربارة

بنـدي كـرد؟ تصـور چـه جايگـاهي در        توان تصاوير را با خصوصياتي متمايز از هم طبقهمي
گيري تصاوير شعري دارد؟ چه عناصري در تفكيك تصوير مستقل از انواع ديگـر آن   شكل

  يابيم؟  دخيل است؟ از مطالعه تصاوير مستقل به چه نتايجي دست مي
ي تشريح بحث تصوير درباره ماهيت هنر، شعر و تعريف تصور سخن به الزم است برا

  ميان آيد.

  تصوير چيست؟
يكي از اسباب پيدايش شعر تقليد است. تقليد فرآيندي غريزي است و از كودكي در 

خـود را از   شود. اين تفاوت انسان با ساير جانوران است. انسان معارف اوليـه انسان ظاهر مي
بـرد (ارسـطو،   آورد و از تقليد و حس توانـايي انجـام آن لـذت مـي     ت ميطريق تقليد به دس

1378 :115.(  
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 هـاي تقليـد از طبيعـت هسـتند. سرچشـمة     بر اساس نظرية ارسطو هنرها هر يـك روش 
هاي گوناگوني براي شناسايي، نقد و بررسي انـواع   مشترك تقليد از طبيعت در هنرها، رشته

هـاي هنـري   كي از معيارهاي شناسايي و بررسي ويژگـي است. تصوير يهنر به وجود آورده 
است. بحث تصوير در هنرها و علوم گوناگون مطرح است؛ در نقاشي، سـينما، روانشناسـي،   

  است. ... دربارة تصوير بحث شده شناسي و نشانه
علـم بيـان و    بحث تصوير در ادب فارسي همواره برابر بـا صـورخيال و زيـر مجموعـة    

هاي معمول و شـناخته  است. شناسايي تصوير از راه صورخيال يكي از روشبديع قرار گرفته
اسـت.   هـرفتـ ـبحـث تشـبيه قرارگ   هـاي آغـازين، تصـوير زيرمجموعـه    اسـت. در بحـث  شده

)، و 12 -36: 1989)، (ابـن طباطبـا،   1389:132آيد (جاحظ،  كه از آثار موجود برميآنچنان
  اند. موضوع تصوير اشاره كرده... ذيل مبحث تشبيه به  ابوهالل عسگري و

هـايي از تصـوير و    ذيل موضـوع تشـبيه، بـه نشـانه     اسرارالبالغهعبدالقاهر جرجاني در  
ت و حركتـي  ه نمايـانگر هيئـ  كند. وي از تصـويري كـ  بازنمايي ابعاد و عينيت آن  اشاره مي

كـه   دهـد آنسـت   ي مـي از چيزهايي كه تشبيه به آن دقت و افسـون بيشـتر  «برد است، نام مي
. هيئت 1ت در تشبيه به دو گونه است هايي همراه حركات بيايد و اين هيئ تها و هيئ  تركيب

. آنكه هيئـت حركـت بـه    2به اوصاف ديگري مانند رنگ و شكل و نظاير آن مقرون باشد. 
 ).139: 1389(جرجاني، » تنهايي از تشبيه اراده شود و جز آن مالحظه نشود

هـاي وصـف    كل و شمايل و البته با ابزار تشبيه و بر گونهواژه هيئت با تكيه بر بحث ش
  و حركت بيان شده است.

تصرف ذهني شاعر در مفهوم طبيعت و انسان و اين كوشش ذهني او بـراي برقـراري   «
  »نـاميم  مـي  "ويرـتصـ "يـا   "الـخيـ "زي اسـت كـه آن را   ـان و طبيعـت چيـ  ـنسبت ميـان انسـ  

اشاره به شـناخت و درك دارد كـه مغـز بعـد از بـه      ). اين تعريف 2: 1388 كدكني،(شفيعي
رسد. شناخت دو وجه دارد: يكـي شـناخت   كارگيري حواس و كاربرد آن به اين مرحله مي

شود كـه بـه درك و   علمي اشياء است و ديگري شناخت هنري است كه در زماني انجام مي
ت دروني سروكار پردازد. شناخت هنري با احساساتحليل عوامل كيفي موجود در اشياء مي
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دارد و فراگيرتر از شناخت علمي است. منظور و مقصود تصوير ادبي شناخت هنـري اشـياء   
  است.

تفـاوت قطعـي ميـان شـعر و نقاشـي در آن اسـت كـه        «لسينگ آلمـاني معتقـد اسـت:    
ة عمـل  ـدهد، زيـرا اسـباب كـار و دامنـ     موضوع واحدي را به دو طرز مختلف به ما نشان مي

).  در برخـي آثـار بـراي نمايـان كـردن      6: 1354(وحـدت،  »اخـتالف دارد  ها با يكديگرآن
وصـف كـه غالبـاً از طبيعـت آغـاز      «شـود.  تصويرِ مفهومي خاص، از واژة نقاشي استفاده مي

). وصـف و  48(همـان:   »شود صرفاً به منظور نقاشـي موضـوع اصـلي تفكـر شـاعر اسـت       مي
وم است. تالش شعر و تصوير شـعري  قدرت تصويرسازي جزئي از عوامل جريان انتقال مفه

نقاشي كردن با كلمات است كه آن را در تقابل بـا وضـوح     -در برابر تصوير نقاشي شده -
برد. در تصاوير نقاشي از مسير وصف، به مجموعة امكانات زباني، معاني و بيان و بالغت مي

، 3مشت در نماي درشت،  2هاي نمايشي شاهنامه قابليت،  1ادبيات توصيفي ايرانآثاري مانند 
 هدف تصوير نمايش مفهوم مورد نظر به صورت عيني و اوليه است.

يابي به سطوح ناشـناخته، خـود را از حـدود تعريفـات     ادبيات با پرورش يافتن و دست
هاي نـو بـه   شود. در ديدگاهعلم يا فن (شعر، نثر و ...) خارج كرده و به ذات هنر نزديك مي

تعاريف سنتي و تاريخي و حفـظ آن، بـه زوايـاي ديگـر بحـث       تصوير ضمن تأييد محتواي
اي است كلي و جامع و شـامل هـر نـوع تشـبيه، هـر       تصوير كلمه«است. تصوير پرداخته شده

).  با اين حال تصـوير در  185: 1371(براهني، »نوع استعاره، هر نوع سمبول، هر نوع اسطوره
 شود.ر هنر و ادبيات دانسته مينگاه نو به آن، آشكارا عنصري مستقل و قدرتمند د

تصوير در نقد نو نشانگر جريان شناخت و آگاهي و نزديكي بـه رونـد ادراك اسـت.    
آگاهي و شـناخت اسـت و تصـوير را گرچـه نـه       ةهاي جديد در حوزشعر و تصوير فعاليت
در  كلمـات   حلقه زدن دو چيز از دو دنياي متغاير بوسيله«توان پروا مي چندان واضح ولي بي

                                                                                                                   
  .3-6مشهد: ابن سينا، صص  .، ادبيات توصيفي ايران1347. صورتگر، لطفعلي، 1
 چاپ دوم، تهران: سروش. .، قابليت هاي نمايشي شاهنامه1389حنيف، محمد،  .2

 ، مشت در نماي درشت. چاپ سوم، تهران: سروش.1388حسيني، سيدحسن،  .3
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اي  اي با بار عاطفي يـا فكـري خـود بـا مـاده      ).  هر ماده113(همان:  »يك نقطه معين دانست
سازد و همين بحث تصوير و بررسي آن را در فضاهاي خورد و تصوير را ميديگر پيوند مي

  دهد.جديد توسعه مي
ا عوامـل  دانـد و زبـان بـ   توليد نشانه مي شناسيك كه زبان را وسيله نشانه براساس نظرية

محيطي خود ارتباطي دوسويه دارد، تصوير خصوصاً تصوير ادبي و شـعري كـه زبـان جـزء     
جدانشدني آن است از اين مباحث تأثير پذيرفتـه و گـاهي بـا نقـدي نزديـك بـه نقـد نشـانه         

  ).20: 1348شود ( نوري عالء،  شناسيك بيان مي
خـوانم كـه    شعري مي«شناسي و سينماست، هاي دخيل در تصوير، زبان از ديگر حوزه

اي نادرسـت ايـن    ... شـاعر (يـا كسـي ديگـر) بـه گونـه       در آن تصويري شاعرانه وجود دارد
اي ديداري  نشانه "تصوير شاعرانه"شناسيك را تصوير پنداشته و ناميده است. هاي زبان نشانه

  ).17: 1389(احمدي، »نيست و از اين رو تصوير نيست. شايد بتوان آن را انگاره خواند
شـود و  را تصور حاصل در ذهن ناميد. تصور در ذهن ايجـاد مـي   "انگاره"شايد بتوان 

شناسـي و پـرورش    ها بحث نشـانه  زبان وسيله بيان آن و عنصر دخيل در آن است. اين نظريه
اي  دانند. تصوير چـه نشـانه  آن را در ذهن عامل سازنده و برخورد با تصوير در آثار ادبي مي

شناسي باشد كه از ذهن و زمينة تربيتـي   اي زباشناسيك و يا متأثر از نشانه ديداري و چه نشانه
آورد كـه   آن شكل گرفته است، باز هم فرآيندي عيني و نمايشي در مغز انسـان بوجـود مـي   

  ها را دارد.اين فرآيند قابليت طرح و بررسي مستقل از نظريه و روش
ست و با بيان طـرح محـدوديت   تصوير به عنوان يك جريان انتزاعي و نسبي محدود ني

توان در تعيين انواع مختلف براي آن كوشيد تا به فهم زواياي مختلف آن نزديـك شـد.   مي
گيـريم و سـپس بـه تصـوير در      ما هر هيئت يا شـكلي (هـر گشـتالت) را نخسـت قـاب مـي      «

بـريم و سـاحت بيكـران وجـوديش را بـه        آوريم. به بياني ديگـر ژرفـايش را از ميـان مـي     مي
  ).26(همان:  »كنيم ...  ت زمانمند و در دسترس تبديل ميساح

شـويم كـه   طبق نظـر روالن بـارت در بـاب پيـام زبـاني بـه ايـن اسـتنباط نزديـك مـي          
). 42: 1390(بارت، »ها تصاوير چند اليه و چند معنايي و داراي داللت ضمني هستند عكس«
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شود كه از بندي مي جم مرحلهبرخورد خواننده با اثر هنري تصويري به عنوان يك بافت منس
هـاي شناسـايي مربـوط، بـه پيشـبرد      اي از روش رود و در هر مرحلـه سطح به درون پيش مي
  كند.درك تصوير كمك مي

شـود   در ذهن حاضر مـي  "انار"  ترين نگاه، عكسي را كه پس از شنيدن واژه ساده« در
ركب و پيچيده و چنـد بعـدي   م "امر خيالي"ترين ذهنيت، هر  اند و در پيچيده تصوير شمرده

را كه از تركيب امور متعدد حتي از تركيب حاالت و اصوات متناقض حاصل آيـد تصـوير   
). اين عبارت حكايت از گستردگي مفهـوم تصـوير دارد و در   42: 1381(فتوحي، »اند ناميده

ين تـر  تصوير را يكي از اساسيفتوحي  كند. هاي فراوان آن را بيان مي عين سادگي، ظرفيت
  ).142شكل شعر معرفي مي كند (همان:  عناصر سازنده

ها هويت و نگاهي اختصاصي بـه عنصـر تصـوير در هنـر و ادبيـات      ديدگاه ايماژيست
ها نيز در تمام اصول تصويرسـازي  داد؛ در اين نگاه تصوير بر محتوا غلبه دارد. سوررئاليست

اند و با تعاريف  ن گذر دادهو روند شعري بحث را از توصيف صرف بودن و ابزار سطح بود
ــي    ــود در پ ــه خ ــاي مخصــوص ب ــردن ا و تعبيره ــد   ب ــده بودن ــه درون خوانن ــد ب ــن فرآين  ي

ئـوگرام و   هاي شعري مرتبط بـه بحـث تصـوير شـعر ايـده     ). از ديگر جريان393،407(همان:
شعر شباني نيـز بـه ايـن     –وار / انگاره دار  كاليگرام با عنوان كوبيسم شعري است. شعر طرح

  ).  315،  401: 1387نبه از تصوير شعري نزديك است (داد، ج

  تصور مقدم بر تصوير  
در محيط زيست نقش پويايي دارد. اين تأثير و تأثر برآمده از حـواس مختلـف     انسان

انسان است. حواس ظاهري شامل بينايي، شنوايي، بويايي، چشـايي و المسـه اسـت. حـواس     
تصـرفه، واهمـه و حافظـه اسـت. حـواس بـاطني و       باطني نيز شامل حس مشـترك، خيـال، م  

ظاهري ارتبـاط مـداومي دارنـد. درايـن همكـاري، فرآينـدهاي متفـاوتي شـكل مـي گيـرد.           
آيند در حس مشترك، كه از حواس باطني  هايي كه از حواس ظاهري به دست مي صورت«

شوند، حس مشترك، حاكم بـين محسوسـات مختلـف اسـت. حفـظ صـور        است، جمع مي



 71   شاملو احمد شعر در مستقل ريتصاو ليتحل

 

 

 »انـد  خيال است كه آن را متخيله يا مصوره نيز ناميده  حس مشترك، بر عهدة قوه موجود در
  ).200: 1388(محمدزاده، 

متصرفه را اگر عقل به كار گيرد   قوه«براساس اين فرآيند و تبادل بين حواس مختلف 
وهـم واقـع گـردد بـر آن نـام متخيلـه         شود و اگر مورد اسـتفاده  مفكره يا متفكره خوانده مي

دانـد كـه بـر اثـر     ).  ارسطو نيز تخيل را نوعي حركت باطني مي272: 1376(دادبه،  »نهند يم
  آيد. احساس به وجود مي

گـون   گيرد و خيال در لغت به معناي عكس، يا صورت شـبح  تخيل از خيال شكل مي«
تصـور در  «كنـد و  ). قوة متصرفه يا مصور، تصور را ايجـاد مـي  8: 1367(دادبه، » مبهم است

هـاي ذهنـي    به معناي انگار، انگاره، انگاشتن است و در اصطالح اهـل منطـق از انگـاره    لغت
تعبيـر  » اندر رسـيدن «ها به  هاي ذهني پديده سينا از انگارهشود. ابن ها به تصور تعبير مي پديده

  ).41: 1375(دادبه،  »كرده و گفته است كه اندر رسيدن را به تازي تصور خوانند
قـوة خيـال اسـت و تخيـل حاصـل       تصور است و تصور نيز سـاخته  تصوير برخاسته از

حواس باطني است؛ تخيل نوعي ادراك شناختي است و ادراك و احسـاس از خصوصـيات   
  انساني است. تصور، فرآيند بين ذهنيت مطلق و عينيت مطلق است. ةذاتي و اولي

م خيال و به وسيلة دانشِ حاصل از حواس ظاهري و باطني انسان در نقطة عطفي به نام عال
- كه نمود پيدا مـي ها در هنگامياين آفرينش شود. همههاي متعددي منجر ميتصور به آفرينش

اند  نام دارند. هنرمند و شاعر با تصوير شاعرانه و ادبي از مرحلة تصور گذر كرده "تصوير"كنند 
اطني شـان بـا تصـور    هاي ذخيره شده از حواس ظاهري و ب و مخاطب را با ياري گرفتن از داشته

  كنند.مشترك مي ر مخصوص به خود را از راه تصويركنند و تصوخود آشنا و همراه مي

  ساختار تصوير
  تصوير ساختاري متشكل از پنج عنصر است:

ـاختار و بافـت      ذهنيت كلي تصويري متن (تصوير كلي/ دورنما):. 1 با نگاهي كل به جـزء بـه س
  شود. اين تصوير، نماي كلي اثر هنري است.ده ميتصوير، دورنمايي از تصوير نشان دا
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 . تصويرگرايي ابزاري (صور خيال): اين نوع تصوير همان معناي عام و جـامع كلمـه  2
تصوير است. تصويرِ حاصل از اين نوع، با ايجاد قراردادهايي كه علم بيان و بديع و ... براي 

-آيـد. اصـلي   است، به وجود مـي  نزديك تر كردن آن به ذهن خواننده يا شاعر ايجاد كرده

  ترين ابزار تصويرساز بعد از توصيف صرف، تشبيه است.
. هسته مركزي تصوير/تصوير مركزي: تصـوير مركـزي نقطـة اتكـاء بـراي سـازمان       3

-مركزي تصوير در تمام ساختمان شعر نقش فاعلي اجرا مي دادن شعر و تصوير است. هسته

  پروراند.مي كند و همة اجزا را در برخورد با خود
. كاربرد تصوير/ كاركرد تصـوير: رسـالت اصـلي تصويــر متولـد شـده در فضــاي        4

  ناميم.بيرون از شعر را كاربرد و كاركرد آن مي
. لحن تصوير: كالم سرشار از موسيقي است و كالم هنري همزاد با موسـيقي اسـت.   5

  تصوير است:اي در خود دارد كه ياريگر القاي  تصوير شعري لحن و موسيقي
كنيـد؟.../ ...  اي ياوه/ ياوه/ ياوه/ خاليق!/ مستيد و منگ؟/ يا به تظاهر/ تزوير مي ... ـ  

  ).654(همان: 
لحن پرخاشگر و خشم آگين و لحن تعجبي و كنايي در اين دو بند به كار برده شده   

  است.

  انواع تصوير  
هنرمنـد، تصـاوير سـطح و عمـق را   گرايانـه گرايانـه و بروننگـاه درون :1تصوير سطح. 1
سازد. در اين سطح خواننده با تصويري عيني و كامالً حسـي و ابتـدايي رو بـه رو اسـت.     مي

  كند: اين نوع تصوير ساده و سطحي با بازتاب عناصر طبيعي در شعر جلوه مي
 چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشترست

  
طعم دهانـت از شـكر نـاب خوشترسـت     

)379(سعدي:   

                                                                                                                   
  . دو اصطالح تصوير سطح و تصوير عمق از كتاب بالغت تصوير  محمود فتوحي اقتباس شده است.1 
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سـاخت و   تصوير عمق با كمك واژگان و فرآيند ذهنـي از يـك مرحلـه    تصوير عمق:. 2
شـود كـه منظـور آن تصـوير     سطح تصاوير عيني و حسي باالتر رفته و تبديل بـه اتفـاقي مـي   

هــاي تحليــل ســازد. روش مــي  هــاي ادبــي تصــوير ژرف و عميــق اســت. صــناعات و آرايــه
  ه از ديگر عوامل ساخت تصاوير عميق هستند:شناسي و روانكاوانشناسي، زبان نشانه

  آرند/... ريشه ميوه مي ..../ بر درختان بي بالند/ .../ در شهر بي خيابان مي
  ).805: 1389(شاملو، 

ريشه تصوير عمـق اسـت كـه بـا      تصوير باليدن در شهر بي خيابان و ثمر بر درخت بي 
ادراك عميق بـا حـواس درونـي    شود، اين فرآيند نياز به حواس سطح و ظاهري درك نمي

  انسان دارد.
الشـمس كـالمراه فـي كـف     "بـا مثـال    اسرارالبالغهدر كتاب تصوير متحرك (پويا): . 3

حركـت   هاست به مسئلهها و حركتدر حوزة تشبيهات و تشبيهي كه نمودار هيئت  "االشل
  است.اشاره شده

اين تشبيه خواسـته اسـت    دار است. شاعر در اي در دست رعشه ... خورشيد مثل آينه  
با شكل خورشيد كه مدور است و برغم روشني و تأللـوي كـه دارد حركتـي را نيـز كـه در      

رشيد حركتـي  تابش خورشيد است نشان دهد و چون نيك بنگري حقيقت اين است كه خو
م در نهايت سرعت دارد و روي همين حركت است كه پرتوهاي آن موجدار بـوده و بـا   دائ

اي در دسـت شـل و    از شگفتي همراه است و تصوير آن جز از اين راه كه آينهلرزاني و اهتز
  ).139ماند ( آيد چه حركت آن دست درست به آينه مي لرزاني قرار بگيرد پديد نمي

، "نقطـة آغـاز  "منظور از پويايي نوعي ايجاد حركت است كـه ذهـن آن را بـا ايجـاد     
  رساند.نجام ميگيرد و به اپي مي "نقطة پايان"و  "مسير حركت"
تصويري كه تلفيـق هيچيـك از انـواع حركـات در آن نباشـد و      تصوير ايستا (ثابت): . 4

  اتفاق اين نوع تصاوير و نكتة بارز آن ايستايي است:
  ).446س/ ... ( شاملو: ها تاريكن/ تاقا/ شيكسته س/ خونه ها باريكن/ دكونا/ بسته كوچه
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تـرين تصـاويري كـه معرفـي شـده تصـوير       غنيترين و يكي از كامل تصوير سينمايي:. 5
سينمايي است. حركت، بخش جدانشدني تصوير سينمايي است، زيرا در آن، تصوير با چند 

گيرد. اين چندگانگي حركات و عناصر بـا بيـان تصـوير    ديد  شكل مي نوع حركت و زاويه
  كند:سينمايي قابليت طرح دارد و به درك موضوع كمك مي

رد آفريد/ چودخـت كمنـدافكن او را بديـد/ كمـان را بـزه كـرد و       بيامد دمان پيش گ
  ).215 -214، بيت2بگشاد بر/ نبد مرغ را پيش تيرش گذر (شاهنامه، ج

تصوير سينمايي است؛ بـراي درك   ها، از گونهتصوير حاالت و حركات در اين بيت 
و تركيـب عوامـل،    ها برخورد كرد؛ ديدي كه تلفيـق اين تصويرها بايد با ديد سينمايي با آن

  زوايا و شرايط مختلف است.
تصوير نقاشيك ثابت اسـت. در بيـان توضـيحي ايـن نـوع تصـوير از        تصوير نقاشيك:. 6

اصطالح نقاشي استفاده شده است. سرو/ شيهه بارز خاك است. يك تابلو نقاشـي اسـت بـا    
  ).18: 1381كلمات (فتوحي، 

اي از اشكال و عناصـر اسـت. تصـوير     اين تصوير شبيه يك تابلوي نقاشي با مجموعه 
  يابد.  نقاشيك مانند يك تابلوي نقاشي مرحله به مرحله تكامل مي

كه تصوير ارائه شده به يـك يـا چنـد نكتـه يـا موضـوع       زماني تصوير بسته و محدود:. 7
شود. يـك تصـوير بسـته و محـدود     محدود و بسته ايجاد مي كند تصويري با دامنهاشاره مي

   :شودتمركز بر محتواي اجزاء و عناصر اين گونه ارائه ميبراي دقت و 
  ).139در قفل در كليدي چرخيد/ لرزيد بر لبان اش لب خندي/ ... (شاملو: 

تصويري اسـت كـه اجـزاء و عناصـر مفصـل و بسـياري دارد و        تصوير باز و گسترده:. 8
  خواهد.   محيط زيست وسيعي مي

ايي بـراي پويـايي   ـاً فضـ ـاعدتـ ـد، قـاشـ ـد بوـاوير حركـت موجـ  ـوع تصـاگر در اين ن
  طلبد:تصاوير بيروني و سطح مي  خصوصاً -خود

  گردد .../ و ستارة پرشتاب/ درگذرگاهي مأيوس/ برمداري جاودانه/ مي
  ).366(شاملو: 
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تصوير وابسته خود يك تصوير با تمام اجزاء و عناصر است، وليكن اين  تصوير وابسته:. 9
دهندة تصوير مركـزي و سـازندة آن هسـتند. وابسـتگي تصـاوير       نوع تصاوير به عنوان ياري

  دهد: بيشتر اوقات در ابياتي كه تشبيه تفضيلي و مشروط، اغراق و ... دارند رخ مي
  ) 845مان: هنگامي كه مسلسل به غشغشه افتاد/ ... (ه

  انتظار ذهني حاصل از خوانش اين تصوير آن را وابسته كرده است.
تصوير مستقل يك تصوير خوداتكاء است. اگـر تصـويري بتوانـد بـا     تصوير مستقل: . 10

خود هر چند كه كوتاه و مختصر باشد يا طـوالني و مفصـل، رسـالت و انديشـة      يتمام اجزا
ين كار را بدون تركيب با تصوير ديگري صورت بدهد خود را به تنهايي به انجام برساند و ا

يك تصوير مستقل است. در بيشتر مواقع تصـاوير ايسـتا، پويـا و تصـاوير نقاشـيك ازجملـه       
تصاوير مستقل هستند. اين تصاوير در جايي غير از فضاي شعري خود هم امكان موجوديت 

گونـه  ه در اسـتقالل ايـن  مفهـومي و قابليـت حمـل بـار معنـايي گسـترد       و تنفس دارند. جنبه
  تصاوير بسيار مؤثر است: 

  )761ام ابري است/ يكسره روي زمين ابري است با آن (نيمايوشيج:  خانه 
ــردد ــرادم گ ــم از غيرم ــرهم زن ــرخ ب  چ

  
من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك 

)205(حافظ:   
روزگار غريبي ست دارم/ .../  ات مي بويند/ مبادا كه گفته باشي دوست ات را مي دهان

  )824نازنين/ ... (شاملو: 
يابيم كه اينگونه تصاوير در زندگي روزمره نيـز كـاربرد    با دقت در اين تصاوير درمي

ام  خانـه "فراوان دارند. اين نكته حكايت از استقالل و هويت خوداتكاي اين تصويرها دارد. 
  "غيـر مـرادم گـردد    چـرخ بـر هـم زنـم ار    "نشانگر وضع نا خوشـايند زنـدگي،    "ابري ست

 "نشانگر خفقان و ستم "بويند ات را مي دهان"نشانگر قدرت و اقتدار در فكر و عمل است. 
  نشانگر حيرت و ناراحتي از زمانه است.  "روزگار غريبي ست نازنين" و 

كننـد: جريـان و گـرايش زبـاني حـاكم،      تصاوير مستقل با چند معيار استقالل پيدا مي 
  حاكم و گفتمان.شيوة بيان ادبي 
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  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
اي  هـاي جامعـه  زنده تا حدود بسيار زيـادي پـذيراي جريـان    عنوان يك پديده  زبان به

زماني بـا توجـه بـه شـرايط محيطـي       است كه در آن رشد و پرورش يافته است. در هر دوره
-... تغييراتـي در زبـان رخ مـي    افيـايي و اجتماعي، تاريخي، فرهنگي، جغر  هايمانند: جريان

زبانند در اثر اين شرايط جريان خاصي  دهد. افراد هر جامعه كه پديدآورندگان جريان زنده
دهنـد. در واقـع يـك جريـان بـا پويـايي و       آورند و آن را شـيوع مـي   از زبان را به وجود مي

كيه بر دانش زباني خود كه شود. افراد با تخود حاكم مي گستردگي كه دارد بر زبان جامعه
آورنــد و بـا آن    شـود زبـان خود را به رنگ زمانـه درمـي طي يك تاريخ طوالني ساخته مي

هـاي زبـاني، عبـارات متـداول و مثـل سـائر       اي كه جريان گويند. براي مثال جامعهسخـن مي
حاضـر   ع حالشامل كلمات با بار معنايي منفي و نوميدانه دارد، نشانگر مسير تاريخي و اوضا

  آن جامعه است.
هاي زباني قبل و شود: مانند جريانگاه جريان زباني بر اثر يك اتفاق سياسي ايجاد مي

هاي زباني قبل و بعـد از جنـگ. عامـل ديگـر تغييراتـي اسـت كـه در        بعد از انقالب، جريان
رمان دهد، مانند كاربرد متداول كلمات انگليسي در زبان اهالي جنوب كشوفرهنگ رخ مي

ها بوجود آمده است. و يا زبان افراد نـواحي شـمالي ايـران    كه به دليل حضور انگليسي زبان
كه مملو از كلماتي است كه مبتني بر مفاهيم جنگل، رودخانـه و دريـا و ابـر و بـاران اسـت.      

هاي زباني ساكنين جنگل، گيرد. جريانجريان زباني تحت تأثير اوضاع جغرافيايي شكل مي
كوهستان و نزديك آن، متفاوت است مسائل اجتماعي يا علمي، مثـل كشـف يـك    كوير يا 

... در  هاي علمـي، شـهرت يـافتن يـك هنــرمند، دانشمنــد يـا ورزشـكار و        پديده، موفقيت
هاي عمومي مانند تلويزيون، راديو، ماهواره و ...  هاي اجتماعي زبان مؤثر است. رسانهجريان

  آيند. اني حال حاضر به شمار ميساز زباز مهمترين عوامل جريان
گرايانه دارد. عمومـاً واكـنش درونـي و    گرايانه و برونهاي زباني مفاهيم درونجريان

هـاي زبـاني طـول    سـازد. جريـان  خاص يـك جريـان زبـاني مـي     بيروني نسبت به يك مسئله
 كنـد. عمرهاي متفاوتي دارند كه اهميت محتوايي و مفهـومي  طـول عمـر آن را تعيـين مـي     
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شــود و  تصاوير استقالل يافته در جريان زباني اجتماع در آثـار مختلف بـه كــار بــرده مـي    
  توان به اين موارد در شعر احمد شاملو توجه كرد:مي

آيـد، آنچـه بـر ديـده      خدايا، خدايا، سواران نبايد ايستاده باشند؛ و يا  آنچه بر ديد مـي 
  گذرد؛ و يا شنبه چون جمعه، پار چون پيرار و ... .  مي

تـوان ايـن دو جريـان را از يكـديگر     با توجه به تعاريف و مصاديق زبان و ادبيات نمي
پذيرد. گاه يك شيوه بيـان  معه تأثير ميدر جا  جدا دانست. ادبيات از جريان و گرايش زباني

پذير است كه يـك جريـان زبـاني    كند و عكس آن نيـز امكـانادبي بر زبان جريان پيـدا مي
 كند. به طور مثال شـيوه كه در جامعه غالب است به عنوان يك تصوير در شعر نمود پيدا مي

بيان ادبـي   ه است. اين شيوهبيان ادبي حاكم بر سبك خراساني متأثر از جريان زباني آن دور
مبني بر توصيف و تشبييه است. تشبيهات معمولي كه شاعران يك دوره را بـه تبعيـت از آن   

دارد. مانند: تشبيه قد به درخت سرو و چشم به گل نرگس كه به ميزان بسياري در شعر  وامي
  خورد.هاي گذشته به چشم ميشاعران سبك

يابند. مانند تشـبيه   هاي هنري كاربرد مي دبي و آرايهبيان ا در هر دوره شگردهاي ويژه
و توصيف و اغراق در سبك خراساني، ابهام و ايهام و استعاره در سـبك عراقـي و كنايـه و    

... در سبك هندي. در دوران معاصر با توجه به اوضاع اجتمـاعي، تحـول و تفـاوت     مجاز و
ادپردازي، تلمـيح بـا ديـدگاه انتقـادي     در شعر به نوعي تعريض و كنايه، نمـ  ديدگاه به مسئله

هـا   معمول است. تلميح به داستان حضرت مسيح، منصور حالج، شيرين و فرهاد از اين نمونه
خورد. است. بيان ادبي خاص هر دوره با توجه به شرايط حاكم بر زبان و ادبيات به چشم مي

وزگـار، فريـاد،   در دوران معاصر نمادپردازي در مفهوم شب، صنعت تشـخيص در مفهـوم ر  
رود، توفان، تشبيه خون به فرياد، اغراق در ستايش مبـارز، كنايـه در بيـان اوضـاع نابسـامان،      

 ه بيـان ادبـي خـاص درچنـد دوره    شود. گاه با استفاده از يك شـيو كاربرده مي بيان تمثيلي به
نـان  شود. اين اشتراك در تحليل تصاوير دليلي بـر اسـتقالل آ  سبكي يك اشتراك ايجاد مي
  ... . است. مثل تشبيه گيسو به كمند
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توان نوعي از گفتمـان دانسـت. گفتمـان    برخي تصاوير مستقل شاملو را مي گفتمان:
رود. يكـي بـه يـك قطعـة بـزرگ زبـاني اشـاره         در دو معناي متفاوت، اما مرتبط به كار مي«

حدي بيانگر تـأثير  بندي اجتماعي محتواها در كاربرد. اين واژه تا  دارد. و ديگري به سازمان
» شناسـي اسـت   كـاوي و جامعـه  ي، فلسفه، نقد ادبـي، تـاريخ، روان  شناس هايي چون زبان رشته

  ).256: 1388(كوك، 
پردازان ايـن زمينـه شـهرت بيشـتري دارد، در تعريـف       ميشل فوكو كه از ديگر  نظريه

گويـد:  شناسـي مـي  گفتمان مفهوم روشني ارائه نـداده اسـت، جـز اينكـه در كتــاب ديرينـه      
رد كـه در يـك عصـر بـه وحـدت      ـالق كـ ـام اطـاي از احك وان به مجموعهـتگفتمـان را مي

  ). 23: 1382رسند (نجف زاده،مي
اي فـرض شــده اسـت. يكـي از ايـن مبــاني كـه        براي گفتمان با رويكرد زباني مباني

و كننــد ايــن اســت كــه گفتمــان بخشــي از ســاختارها يــورگنس و فيليــپس آن را بيـــان مــي
ــاني  ــان بايــد در بافــت   گفتمــاني اســت-فرآينــدهاي اجتمــاعي و فرهنگــي زب ...كــاربرد زب

  ). 52: 1387اش به صورت تجربي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد (سلطاني،  اجتماعي
هـا برآيـد، طبيعـي اسـت      كه مخاطب با متن مواجه شود و در جستجوي گفتمانزماني

و شناخت گفتمان خواهد داشت. امـا گفتمـان يـك    كه نياز به معيار و اصولي براي سنجش 
  متن به سه اصل بستگي دارد:

  گفتمان حاكم در زندگي نويسنده.الف)
هاي وارد شده در متن كـه شـامل گفتمـان شخصـي و زنـدگي اجتمـاعي       گفتمانب)

  نويسنده است.
  ).54هاي حاكم در زمان خواننده (همان: گفتمان پ)

جغرافيايي، حكومت، دين و ... از عوامل گفتمـان سـاز بـا    مردم، جامعه، تاريخ، موقعيت 
ها با شهرت و حاكميت و ميـزان كـاربرد و كاركردشـان، بـه     آيند. گفتمان اهميت به شمار مي

انجامند. گفتمان راهنماي شناسايي نوع تفكر يـك  حفظ هويت و معنايي كه در خود دارند مي
  كند.... نمايان مي انديشه و سياست و فرهنگ، جامعه است و روند رشد آن را در زمينة
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گفتمان عامل ديگر ايجاد اسـتقالل در تصـاوير مسـتقل اسـت. ايـن تصـاوير مسـتقل،        
تـوان بـا   هاي حاكم بـر ذهـن شـاعر و انديشـمندان هـم عصـر او اسـت. مـي        محتوي گفتمان

شناخت وضعيت دروني مانند: شخصيت شاعري، گرايش شعري و وضـعيت بيرونـي شـاعر    
اريخ و سياسـت بـه درك درسـت تـري از گفتمـان رسـيد. بـه طـور مثـال          ـامعه، تـج انند:ـم

توانـد،   تنها مـي "حاكي از گفتمان مبارزه و طغيان است، و "با قامتي به بلندي فرياد"تصوير: 
خـواهي و   بيانگر گفتمان ظلم و ستمكاري و گفتمـان آرمـان   "لبخندي باشد، در برابر آتش!

نمايـد. از ديگـر   تصـاوير مسـتقل بـراي خواننـده آشـناتر مـي      مقاومت است. بايد گفت كـه  
هاي گفتمان در تصـاوير خصوصـاً تصـاوير مسـتقل اشـعاري اسـت كـه احمـد شـاملو           نشانه

  سرايد.براساس گفتمان مشترك به شخصي و به بهانة او مي
يابنـد. سـه    تصاوير مستقل بـا برخـورداري از هريـك از ايـن سـه جنبـه، اسـتقالل مـي        

بيان ادبي حاكم و گفتمـان بـه طـور كامـل از      يان و گرايش زباني حاكم، شيوهجر مجموعه
يكديگر تفكيك شده نيستند و مرزهاي كامالٌ مشخص و غيرقابـل نفـوذي ندارنـد. بـر ايـن      
اساس گاه در استقالل تصاوير بيش از يك جنبه دخالـت دارد. ممكـن اسـت يـك تصـوير      

... اسـتقالل پيـدا كنـد. ماننـد:      بيان ادبي حاكم ومستقل با به كارگيري جريان زباني و شيوة 
). اين بيان ادبي حاكم كه نگاه انتقـادي  108(اخوان ثالث:"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"

  خورد.  به اوضاع زمانه دارد در جريان زباني افراد جامعه نيز به چشم مي
ر پي بـرهم زدن  با آنكه سبك شخصي شاملو، سبكي منحصر به فرد است و او غالباٌ د

هـاي  اي و سنتي است، بيشتر تصاوير مستقل شعر او در پيوند با جريان عادات و رسوم كليشه
  اند. هاي رايج زمانه شكل گرفتهبيان ادبي جاري و گفتمان زباني و شيوه

احمد شـاملو و بررسـي تصـاوير     خوانش چند شعر از مجموعه اشعار
   مستقل آن

  "مرگ نازلي". 1
خنده زد و ارغوان شكفت/ در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير/ دست از  نازلي! بهار
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گمان بدار!/ با مرگ نحس پنجه ميفكن!/ بودن به از نبود شـدن، خاصـه در بهـار ... / نـازلي     
نـازلي! سـخن بگـو!/     -سخن نگفت؛/ سرافراز/ دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت .../ 

ست! / نـازلي سـخن نگفـت؛/     آشيان به بيضه نشستهمرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را/ در 
چو خورشيد/ از تيرگي برآمد و در خون نشسـت و رفـت .../ نـازلي سـخن نگفـت/ نـازلي       
ستاره بود/ يك دم درين ظالم درخشيد و جسـت و رفـت .../ نـازلي سـخن نگفـت/ نـازلي       

  )133: 1389و/ رفت .../ (شاملو، »/ بنفشه بود/ گل داد و/ مژده داد: زمستان شكست!

  تصاوير مستقل
. بهـار خنـده   3. سرافراز، دندان خشم بر جگر خسـته بسـت؛    2.دست از گمان بدار؛ 1

. نـازلي بنفشـه   7. نازلي ستاره بود؛ 6. با مرگ نحس پنجه ميفكن؛ 5. ارغوان شكفت؛  4زد؛ 
  ."زمستان شكست". مژده داد: 8بود،گل داد؛ 

 رت كنـايي دسـت كشـيدن از كـاري شـيوه     .دست از گمان بدار!؛ اين تصوير با عبا 1
خاص بيان ادبي است كه بر زبان نيز جاري شـده اسـت. تركيبـاتي ماننـد: دسـت كشـيدن و       

خـورد كـه نشـانگر حركـت     ... در زبان روزمره افراد به چشم مي دست برداشتن از كاري و
  اين نوع جريان زباني بر زبان افراد يك جامعه است. 

بر جگر خسته بست؛ دندان بر جگر گذاشتن نوعي مثل سـائر  . سرافراز، دندان خشم 2
  است و در زبان جريان دارد. اين بيان كنايي به منظور صبر كردن است.

. بهار خنده زد؛ استعاره در معناي جوالن دادن و فرارسـيدن بهـار اسـت. خنـده زدن     3
ماننـد: صـبح،   بيان كنايي شكفتن و شكوفايي است. اصطالح ادبي خنده زدن براي مفاهيمي 

گشايد مـژه و   خندد و باغ از نفس گرم بهار/مي صبح مي«رود: باغ و گل و ابر و... به كار مي
  ).13: 1386(ابتهاج،  »شكند مستي خواب مي

. ارغوان شكفت؛ بيان مجازي آمدن بهار و پيـروزي اسـت. تصـوير شـكفتن چيـزي      4
خوشـبختي نيـز بـه شـمار     آوري اوضـاع خـوب و    يك بيان مجازي است كه در معناي روي

  ).82:1386آيد: ليلي من، صبح/ گل شد و بشكفت (نيستاني، مي
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. با مرگ نحس پنجه ميفكن؛ تركيب پنجه افكندن، مقابله با يك عامل قدرتمنـد را  5 
دهد و تصويري با تركيب ادبي آشنا است. با مرگ پنجه افكندن استعاره در معناي نشان مي

   رويارويي و نبرد كردن است.
  . نازلي ستاره بود.6
. نازلي بنفشه بود،گل داد. تصوير چهارم و پنجم تشبيه بليغ است. تشبيه به كار رفتـه  7 

در مسير تصوير پردازي به كار رفته است و ايجاز دارد. اين نوع بيان پركابرد اسـت: كيـوان   
  ).172كرد (ابتهاج:ستاره بود:/ با نور زندگاني مي

  گفتمان
هـا نشـان از اسـتقالل دارد.     محتـواي پايـان دشـواري هـا و غصـه      . زمستان شكسـت؛ 1

گفتمان ظلم و شرايط ظالمانه و از بين رفتن آن استقالل دارد. يكي از فضاهايي كـه قـدرت   
رشد و جوالن به گفتمان مي دهد اجتماع است. پس آن را بايد در بستر اجتماع نيـز درنظـر   

گفتمـان كـاركرد   «گفتمـان پرداخـت.   گرفت و در آنجا بـه جسـتجوي ماهيـت و كـاركرد     
مـتن و  « ). در واقـع از نظـر ايـن رويكـرد (گفتمـان)     53: 1387(سلطاني،  »ايدئولوژيك دارد

-(آقـا گـل   »هاي پنهان شده در پشت نهادهاي اجتمـاعي اسـت   معناي آن حاصل ايدئولوژي

  ).6: 1385زاده، 

  "اتفاق". 2
اسـت/ آن، ننـگ را گزيـد و    مردي ز باد حادثه بنشست/ مردي چو بـرق حادثـه برخ   

اش  سپر ساخت/ وين، نام را، بدون سپر خواست/ ابري رسيد پيچان پيچان/ چون خنگ يـال 
آتش، بر دشت/ برقي جهيد و موكب باران/ از دشت تشنه، تازان بگذشـت/ آن پـوك تپـه،    
 ناالن ناالن/ لرزيد و پاگشاد و فرو ريخت/ و آن شوخ بوته، پـر تـپش از شـوق/ پيچيـد و بـا     
بهار درآميخت/ پرچين ياوه مانده شكوفيد/ و آن طبـل پـر غريـو فروكاسـت/ مـردي ز بـاد       

  ).319حادثه بنشست/ مردي چو برق حادثه برخاست (شاملو: 
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  تصاوير مستقل
. آن، ننـگ را  3. مردي چـو بـرق حادثـه برخاسـت؛     2.مردي چو باد حادثه بنشست؛ 1

د پيچـان پيچـان؛   ـري رسيـ. اب5است؛ ـر خـسپام را، بدون ـ. وين ن4اخت؛ ـر سـد و سپـزيـگ
. وان شوخ بوته، پر تپش از شوق، پيچيـده  7. موكب باران، از دشت تشنه، تازان بگذشت؛ 6

  . و آن طبل پر غريو فروكاست.9. پرچين ياوه مانده شكوفيد؛ 8و با بهار درآميخت؛ 

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
فروكاست؛ اين تصوير مستقل بيان كنايي و نوعي اصطالح زباني  . آن طبل پر غريو1 

است. فروكاستن طبل پرغريو، ساكت شدن غوغاي چيزي، پايان يافتن امر نامطلوب بـا ايـن   
  شود.تركيبات بيان مي

ري رسـيد چـون   ـر اسـت. ابـ  ـ. ابري رسيد پيچان و پيچان؛ توصيف سطح و ظاهر ابـ 2 
ت. صفت پيچان بارها براي توصيف ابر به كار رفته است. خنگ يال اش ... تشبيه تفضيل اس

  هاي شاهنامه نيز به كار رفته است.به طور مثال اين موصوف و صفت در داستان
. موكب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت؛ موكب باران عبـارت ادبـي متـداول و    3 

ر، موكب رونده باران در بخشي به اشيا اب استعاره مصرحه و جان آشنايي است. با ياري آرايه
  متون مختلف بيان شده است. 

. وان شوخ بوته، پرتپش از شوق، پيچيد و با بهـار درآميخـت؛ بـه معنـاي شـكفتن و      4
روييدن است. پيچيدن و درآميختن با چيزي بيان استعاري پركاربردي اسـت كـه بـه منظـور     

  بيان استحاله، نزديك شدن، غرق شدن در چيزي است:
  ي، با تو درآميختن/ حيف نبودي وجود، در قدمت ريختن گر متصور شد

  ).581(سعدي:

  گفتمان
. مردي چو باد حادثه بنشست. مردي چو بـرق حادثـه برخاسـت؛ اشـاره بـه گفتمـان       1

طغيان و عصيان در بحران دارد.گفتمان اعتراض و طغيان در جوامعي كـه اوضـاع سياسـي و    
عـدالتي، ظلـم و اختنـاق     اي نـوعي بـي   ر جامعهفرهنگي پرتنشي دارد كاربرد دارد. چنانچه د
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هاي خود و تشويق گروه هـاي  طلب به دنبال آرمان باشد، همواره گروه هاي مبارز و آزادي
  كنند.مردمي به اعتراض و عصيان و رفع اين مشكالت تالش مي

. آن ننگ را گزيد و سپر ساخت، وين نام را بدون سپر خاست؛ اين مسئله اشاره بـه  2 
ن كهن و ريشه دار در فرهنگ ايراني دارد. گفتمان ننگ و نام كـه همـواره بـا آن در    گفتما

  ايم: آثار ديگر شاعران و نويسندگان نيز رو به رو بوده
از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگسـت

  
وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نامسـت  

)33(حافظ:  
گفتمان ناظر به مجموعه خاصـي از  «گفتمان ننگ و نام در اين بيت به كار رفته است. 

ر ديدگاهي است كه بر اسـاس آن توصـيف مجـدد كليـت و     ـموضوعات نيست، بلكه بيانگ
  )56: 1382( تاجيك،  »تماميت حيات اجتماعي امكان پذير مي گردد

  "طرح". 3
سـت/ ديرگـاه/ دريـا/ نشسـته سـرد/ يـك شـاخه/ در         شب/ با گلوي خونين/ خوانـده  
  . )346كشد (شاملو: سوي نور/ فرياد ميي جنگل/ به  سياهي

  تصاوير مستقل
ي جنگـل بـه    .يـك شـاخه در سـياهي   4.دريا نشسته سـرد؛  3. ديرگاه 2.گلوي خونين؛
  كشد. سوي نور فرياد مي

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
... موقـع و   هاي ديروقـت، بـي  . ديرگاه؛ بيان ادبي ديرگاه قيد زمان است و با تركيب1

هـايي افكنـدم    هـاي گمـانم/ گمانـه    گيرند: ديري چنين/ برتپـه در جريان زباني افراد قرار مي
  ).135: 1387(شمس لنگرودي، 

  ار ـاصر بـه كـ  ـ. خواندن با گلوي خونين؛ اين نماد يا سـمبل اجتمـاعي در دوران معـ   2
مقاومت است رود. نماد خواندن با گلوي خونين كه از حواشي فرآيند جنگ و مبارزه و مي

  در آثاري با اين محتوي به كار رفته است و تابلوهاي نقاشي با مضمون اين نماد وجود دارد.
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. دريا نشسته سرد؛ بيان كنايي حاصل از آرام و بيصدا بودن دريا است. سرد نشسـتن،  3
  خاموش بودن، خشكيدن و... از يك نوع شيوة بيان ادبي است.

توصيف و تصوير معمـول و مسـتقلي اسـت. در ايـن     جنگل؛   . يك شاخه در سياهي4
سازي استفاده شده است:  بـا لـب كـه قفـل دخمـة رازسـت،/ تنهـا        تصوير از صنعت برجسته
  ). 43: 1378سرودخوانم، تنها! (آزاد، 

  گفتمان
. دريا نشسته سرد؛ تصوير مستقل نشانگر گفتمـان خفقـان و ايسـتايي اسـت. دريـا بـا       1

ندي؛ زماني كـه نسـبت سـرد بـودن بگيـرد اختنـاق و فشـار        خصوصيات گستردگي و قدرتم
  بسيار را نمايان مي كند.

كشد؛ گفتمان فريـاد و اعتـراض   جنگل به سوي نور فرياد مي  . يك شاخه در سياهي2
تصوير را منحصر به فرد كرده است. شاخص شدن يك شـاخه در جنگـل اسـتقالل معنـايي     

هـاي   شود. دراليهصمد بهرنگي را يادآور ميي "ماهي سياه كوچولو"دارد و گويي داستان 
پنهان متن با مفهوم تنها بودن فرد مبـارز، افـراد معتـرض بـه شـرايط نامناسـب و افـراد آگـاه         

شويم كه اين خود نشان دهندة ناآگاهي عوام و يا ترس و خفقان حـاكم بـر آنـان    مواجه مي
  است.

  "ريز از نفرتي لب". 4
زنـان از سـر جـان     كنـان بـه رقـص برخاسـتيم/ مـا نعـره       ما نوشتيم و گريستيم/ ما خنده

گذشتيم/ كس را پرواي ما نبود/ در دور دست مردي را به دار آويختنـد/ كسـي بـه تماشـا/     
  . )356سر برنداشت/ ما نشستيم و گريستيم/ ما با فريادي/ از قالب خود برآمديم ( شاملو:

  تصاوير مستقل
.كـس را  3زنـان از سـر جـان گذشـتيم؛      نعره . ما2كنان به رقص برخاستيم؛  . ما خنده1

. 6. كسي به تماشا سر برنداشت؛ 5. در دوردست مردي را به دار آويختند؛ 4پرواي ما نبود؛ 
  ما با فريادي از قالب خود برآمديم.
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  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
شـود كـه   ماخنده كنان به رقص برخاستيم؛ گاه همجواري چنـد واژه متـداول مـي    .1

بيانگر همسويي آن چند واژه در ساختن فضا و مقصود تصوير مسـتقل اسـت. ايـن نكتـه در     
  شوند. عمول باهم به كار برده مياين تصوير وجود دارد. خنده و رقص به صورت م

اي  . ما نعره زنان از سر جان گذشتيم؛ نعره زنان صفت و از سر جان گذشتن كنايـه  .2
دارد. كنايه از سر چيزي گذشـتن مشـهور و پركـاربرد اسـت.      آشنا است كه به طغيان اشاره

بيان ادبي از جان گذشته،از خود گذشته و... بر اساس دانش و تجربة حسي تصور و تصـوير  
  شود.مي

  گفتمان
. كس را پرواي ما نبود؛ اشاره به گفتمان شجاعت و دليري دارد. شجاعت و دليـري  1

رهنگ ايران پسنديده و ستايش شده اسـت. ايـن   همواره در فرهنگ هاي مختلف و نيز در ف
شجاعت در حق طلبي  گفتمان اخالقي در فرهنگ مكتوب و غيرمكتوب ايران مطرح است.

  و آزادي خواهي و حركات و اعمال تحسين شده، پسنديده است.
. كسي به تماشا سر برنداشت؛ اشاره به گفتمان خفقان و ترس دارد كه يك گفتمان 2

هـا در ايـن   ن مقابل ترس گفتمان شجاعت است كه هر دوي اين گفتمانسياسي است.گفتما
  شعر اشاره شده است.

. ما با فريادي از قالب خود بر آمديم؛ اشاره بـه گفتمـان اعتـراض و طغيـان دارد. در     3
خـوريم. در تصـاوير مسـتقل شـعر     هاي پنهان متن به گفتمان محدوديت انسان نيز برمـي اليه

گفتمان فرياد و اعتراض و ارزش و فايده آن اشاره شده است. درواقـع  احمد شاملو بارها به 
  ارزش انسان بودن در پويايي و تغيير شرايط نامناسب است.

  "كوچه". 5
دهليزي الينقطع/ در ميان دو ديوار/ و خلوتي/ كه به سنگيني/ چون پيري عصـاكش/  

هـا/   گران و/ منكسر/ خانـه يي منكسر/ ن گاه/ آفتاب/ و سايه گذرد/ و آن از دهليز سكوت مي
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ها/ مردمي/ و فريادي از فـراز/ ـ شـهر شـطرنجي!/ شـهر شـطرنجي!/ دو ديـوار/ و         خانه خانه
زند/ مردمي/ و فريادي از اعماق/  اي كه از زوال آفتاب دم ميگاه سايه دهليز سكوت/ و آن

  .)373ـ مهره نيستيم!/ ما مهره نيستيم! (همان:

  تصاوير مستقل
اي كــه از زوال آفتــاب دم . ســايه3. مردمــي و فريــادي از فــراز؛ 2. پيــري عصــاكش1

  . مهره نيستيم!5. مردمي و فريادي از اعماق؛ 4زند؛  مي

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
هايي مانند: فريـاد از عمـق يـا از تـه دل يـا      . فريادي از اعماق؛ اين تصوير با تركيب1 

جريـان زبـاني اسـت. ايـن تركيـب مجـازي بـه منظـور بيـان          دلخراش همه تحت تأثير يـك  
  رود. اعتراض و خشم در ادبيات به كار مي

زند؛ اصطالح زوال آفتاب يك اصطالح معمـول   اي كه از زوال آفتاب دم مي . سايه2
روند. در ايـن  در فرهنگ اسالمي ايران است. دو واژة متقابل سايه و آفتاب با هم به كار مي

تصوير آركي تايپ يا كهن الگو  به كار رفته است. زوال آفتاب، شكست سرما و ... از ايـن  
كنـد (شـمس    خرامد/ كلمات مردگان را جمع مي هاي زباني است: سايه در آفتاب مي نمونه

  ). 151: 1387لنگرودي، 

  گفتمان
تصـويري مسـتقل    . مردمي و فريـادي از فـراز؛ گفتمـان عصـيان و فريـاد و اعتـراض      1

  ).381: 1387ساخته است: فرياد را شنيديم/پنجره را گشوديم ( شمس لنگرودي، 
  . مردمي و فريادي از اعماق؛ اشاره به گفتمان عصيان دارد.2
. مهره نيستيم؛ گفتمان اعتراض تصوير را مسـتقل كـرده اسـت. اعتـراض بـه اوضـاع       3

  قابله همراه است. نامناسب و بيان نارضايتي از شرايط با انكار و م
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  "شبانه". 6
آلوده شبي بود!/ و  گفت، ندانست .../ چه غم ن كه دانست، زبان بست/ و آن كه مي آ 

آن مسافر كه در آن ظلمت خاموش گذشت/ و برانگيخت سگان را به صـداي سـم اسـبش    
كه يك دم به خيالش گذرد/ كه فرود آيد شب را،/ گويي/ همـه رؤيـاي تبـي     بر سنگ/ بي

  ).435آلوده شبي بود! ( شاملو: چه غمبود/ 

  تصاوير مستقل
آلـوده شـبي    . چـه غـم  3گفـت، ندانسـت؛    . وان كه مي2.آن كه دانست، زبان بست؛ 1

. و برانگيخت سگان را بـه صـداي   5. وان مسافر كه در آن ظلمت خاموش گذشت؛ 4بود!؛ 
  سم اسبش بر سنگ.

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
آلوده شبي بود؛ اين تصوير مستقل از بيان صفت و موصوف آشنايي ساخته  ه غم. چ1 

سـتاره   پايان، شـب بـي   آلوده، شب دلگير، شب طوالني، شب بي شده است. عبارت شب غم
  )42: 1374در زبان كاربرد بسياري دارد: شبي غمگين/ دلي تنها/ لبي خاموش (رحماني، 

ش بر سنگ؛ تصوير آشـنا و مسـتقلي اسـت.    . بر انگيخت سگان را به صداي سم اسب2
برانگيخته شدن سگان به صدا بر اساس تصويري حسي و عيني بر زبـان جـاري ميشـود و بـا     

  توصيف و نوعي نماد خوبي و بدي در ادبيات نمود پيدا مي كند.
. وان مسافر كه در آن ظلمـت خـاموش گذشـت؛ در شـعر معاصـر بـه مسـافر اشـاره         3

... است: غروب بود./صـداي   نمادي از مبارز، سالك، فرد نااميد و بسياري شده است. مسافر
). ظلمـت خـاموش   1381:304آمد./مسافر آمده بود ... (سپهري،  هوش گياهان به گوش مي

  نيز با ياري انسان وارگي يا آنيميسم ساخته شده است.

  گفتمان
سـكوت  . آن كه دانست زبان بست، وان كه مي گفت ندانسـت؛ گفتمـان دانـايي و    1 
م ـز بـه چشـ  ـاني نيـ ـول عرفـان در اصـي است. اين گفتمـگ ايرانـور در فرهنـان مشهـگفتم
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خورد و در آثار شاعران و نويسندگان ديگر نيز وجود دارد. نكته قابل بحـث ايـن اسـت    مي
كه چرا فردي كه دانش بيشـتري دارد و آگـاهتر اسـت سـكوت مـي كنـد. آيـا سـكوت او         

گويد؟!  از اليه هاي پنهان متن با گفتمان سفله نمي داند سخن مياجباري نيست؟ چرا آنكه 
شويم. جامعة ايراني همواره دچار خفقان بود و همين موضوع دليلي بر پروري نيز مواجه مي

بش ـان درطلـ ـدعيـ ـن مـود: ايـ ـشاه ميـراد آگـدان و افـان انديشمنـسكوت وعدم آزادي بي
  ).30باز نيامد (سعدي: بي خبرانند/ كان را كه خبر شد خبري

  "دريغ اينك چشمي بي". 7
دريـغ/ كـه فـانوس اشـكش/ شـوربختي مـردي را كـه تنهـا بـودم و           اينك چشمي بـي 

جتـا/ پيمـودم/    هايم را همه/ تا بدين قلّة جل زند/ آنك منم كه سرگرداني تاريك/ لبخند مي
بـر صـليب بـاژگون    ام/ پا  ام/ ميخ صليب از كف دستان به دندان بركنده/ آنك من آنك من

  ).441نهاده/ با قامتي به بلندي فرياد ( شاملو:

  تصاوير مستقل
. با قامتي به بلندي 4جتا  . قلّة جل3.شوربختي مردي كه تنها بودم؛ 2. فانوس اشكش؛1

  فرياد.

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم 
اسـت كـه ايـن بـدي و     . شوربختي مردي كه تنها بودم؛ بيان كنـايي بـدبخت بـودن    1 

كنند. شوربختي را جايگزين معمول و پركـاربردي بـراي   نامرادي را به شوربختي وصف مي
...  بدبختي نيز مي گويند:  ويـن گونه/شـوربخت پـدر را/ بـدنام و تلـخ كـام جهـان كـردي        

. فانوس اشكش؛ اشك و درخشندگي آن تصوير مسـتقلي اسـت   2). 199: 1386(كسرايي، 
ه به كار رفته است. صفات درخشان و گرم نيز همواره براي موصوف اشك كه با ياري تشبي

  به كار مي روند. 
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جتا ؛ بيان تلميحي مستقلي است. همانطور كه اشاره شـد تلمـيح بـه داسـتان      جل  . قلّه2
حضرت مسيح در شعر معاصر نيز به كار رفته است كه نوعي نمادپردازي انتقادي محسـوب  

  مي شود.

  گفتمان
امتي به بلندي فرياد؛ اشاره به گفتمان اعتراض و عصيان دارد. در فرهنگ مـا در  . با ق1

مقابله با ظلم و جور همواره اعتراض و عصيان گفتماني تحسـين شـده اسـت. ايـن موضـوع      
شـوند. در واقـع ارزش انسـان بـا ميـزان      نشانگر ارزشي است كه براي اين گفتمان قائـل مـي  

  شود.هاي او تحليل ميالعملآگاهي او به اوضاع موجود و عكس 

  "نه/ هرگز شب را باور نكردم". 8
اي/دل  نه/ هرگز شب را باور نكردم /چراكه/ درفراسـوهاي دهليـزش/ بـه اميددريچـه    

  .)444بسته بودم (شاملو:

  تصاوير مستقل
  بسته بودم. اي دل . به اميد دريچه2. هرگز شب را باور نكردم؛ 1

  بيان ادبي حاكمجريان و گرايش زباني و شيوة 
.شب نماد ادبي اوضاع نابسامان است.اين نماد در شعر بسياري از شاعران معاصـر بـه   1

  كار رفته است.
...  سمبل اجتماعي و بيان نمادين  بسته بودم؛ دريچه، در، راه و اي دل . به اميد دريچه2

  وجود شرايط مناسب هستند.

  گفتمان
با سـياهي و خفقـان تصـويري داراي اسـتقالل معنـايي      هرگز شب را باور نكردم؛ مقابله       

است. اين تصوير نشانگر گفتمان مقاومت و اعتراض است. شب نماد حكومت ظلـم و سـتم   
است و انكار شب نشانگر انكار ظلم و تالش بـراي از بـين بـردن آن اسـت كـه مقاومـت را       

  كند.نمايان مي
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  "تمثيل". 9
اش از خـاك/ نيسـت/   يي/ كه خالصي ني فوارهدر يكي فرياد/ زيستن ـ/ [پرواز عصيا  

آسا/ بـا   كند]/ و شكوه مردن/ در فواره فريادي ـ/ [زمين ات/ ديوانه  اي مي و رهايي را/ تجربه
انـد/ كـه    اي كند؛/ كه شـهيدان و عاصـيان/ يـاران    مايه كشد/ تا باروري را/ دست خويش مي

ها شـدن ـ/ [مـرگ فـواره از ايـن       ن بركتاند]/ زمين را/ بارا اند/ بارآوران بارآوري را/ باران
دست است]/ ورنه خاك/ از تو/ باتالقي خواهد شد/ چون بـه گونـه جوبـاران حقيـر/ مـرده      

  .)676باشي/ فريادي شو تا باران/ وگرنه/ مرداران! (همان:

  تصاوير مستقل
شـكوه مـردن، در فـوارة     .3كنـد؛   اي مـي رهايي را، تجربه .2ياد زيستن؛در يكي فر. 1

  . فريادي شو تا باران، وگرنه مرداران! 4ادي؛ فري

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
فريادي شو؛ فرياد شدن بيان مجازي اسـت. بيـان ادبـي اعتـراض و بيـان نارضـايتي بـه        
حكم همراهي با فرياد و خشم تجربه عيني زبان است: اي صبح/ اي بشارت فريـاد (ابتهـاج،   

1386 :144(  

  گفتمان
  . در يكي فرياد زيستن؛ گفتمان اعتراض تصوير مستقل ساخته است.1
كند؛ اشاره به گفتمان رهـايي و آزادي اسـت. ايـن گفتمـان     مي  اي . رهايي را تجربه2

دار اسـت و نـه تنهـا در فرهنـگ ايـران، بلكـه در فرهنـگ         يك گفتمان بسيار كهن و ريشـه 
ن همواره با او همراه اسـت و دليلـي بـر    هاي انساجهاني هم نمود دارد. اسارت و محدوديت

  يابي به آزادي است.جستجو و تالش انسان براي دست
  . شكوه مردن، در فواره فريادي.3
. فريادي شو تا باران؛ گفتمان سياسي اعتـراض و عصـيان ايـن دو تصـوير را مسـتقل      4

  كرده است.
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  "كه زندان مرا بارو مباد". 10
ستي كه بر استخوانم/ بارويي آري،/ اما/ گرد بـر گـرد   كه زندان مرا بارو مباد/ جز پو 

وار حصاري/ كه با خلوت  ام،/ آه/ آرزو! آرزو!/ پيازينه پوست جهان/ نه فراگرد تنهايي جان
خويش چون به خالي بنشينم/ هفت دربازه فراز آيد/ بر نياز و تعلق جان،/ فروبسته باد/ آري 

جـوش گـران!/ آه/ آرزو! آرزو!     / هفـت قفـل آهـن   تر،/ و بـا دربـازه   فروبسته باد و/ فروبسته
  ).691(همان:

  تصاوير مستقل
وار حصاري، كه با خلوت خويش چون به خـالي   .پيازينه پوست2. آه، آرزو! آرزو! 1
  . هفت دربازه، هفت قفل آهن جوش.3بنشينم. 

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
اي دارد. آه كشـيدن   فرد محيط زيست گسترده. آه آرزو، آرزو؛ تصوير آرزومندي 1

و آرزو را به زبان آوردن گرايش زباني فرهنگ ايرانـي اسـت و بـا بيـان نمـادين بـه معنـاي        
  حسرت و افسوس در ادبيات نيز كاربرد دارد.

كه با خلوت خويش چـون بـه خـالي بنشـينم؛ حصـار       -. پيازينه پوست وار حصاري2
زند/ آه اي  فة تشبيهي آشنا است: ديوار زنداني/ فرياد ميتنهايي خلوت تنهايي و... يك اضا

  )100: 1378حصارهاي حصيري.../ (آزاد، 

  گفتمان
هفت؛ به نوعي گفتمان اجتماعي و هستي شناسانه است. عـدد هفـت در فرهنـگ ايرانـي          

  ... . داراي پيشينة كهني است. مثل: هفت آسمان، هفت فلك، هفت خط شراب و

  "شبانه". 11
ر نيست/ راه نيست/ شب نيست/ ماه نيست/ نه روز و/ نه آفتاب،/ مـا/ بيـرون زمـان/    د 
گويد/ كـه   كس/ سخن نمي كس/ با هيچ مان/ هيچ هاي ي تلخي/ در گرده ايم/ با دشنه ايستاده
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خاموشي/ به هزار زبـان/ در سـخن اسـت/ در مـرده گـان خـويش/ و نوبـت خـود را انتظـار          
  ).711(شاملو:اي!  هيچ/ خنده كشيم/ بي مي

  تصاوير مستقل
. مـا بيـرون   4. نه روز و نه آفتاب؛ 3. شب نيست، ماه نيست؛ 2. در نيست، راه نيست؛1

. كه خاموشي به هزار زبـان در  6گويد؛  كس سخن نمي كس با هيچ . هيچ5ايم؛  زمان ايستاده
  سخن است.

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
گويد؛ كه خاموشـي بـه هـزار زبـان در سـخن اسـت؛        نميكس سخن  كس با هيچ هيچ

استعاره بالكنايه تصوير مسـتقل سـاخته اسـت. ايـن بيـان ادبـي در گـرايش زبـاني افـراد كـه           
خورد: شهريست درخموشـي و ديوارهـاي   كند به چشم ميسكوت و اختناق را توصيف مي

  ).48: 1374گرد (رحماني،  گاه من هرزه شهر/ گشتند تكيه

  گفتمان
در نيست، راه نيست، شب نيست، ماه نيست؛ گفتمان خفقان تصوير را مستقل كرده .1

  ).69: 1378يي بود (آزاد،  است. نه بهاري و نه باغي/ غم جاودانه
. نه روز و نه آفتاب؛ اين تصوير بيانگر گفتمان خفقان و فشار است. گفتمان خفقـان  2

آزادي سياسـي و فرهنگـي كـه در     يك گفتمان سياسي است. خفقان و اختناق يعني نداشتن
اي حاكم باشد. اين گفتمان به دليل ظلم و خودكامگي صاحبان حكومـت بـه وجـود     جامعه
آيد و هرگونه پرسش و اعتراض در اينگونه جوامـع ممنـوع اسـت. بـه جهـت پيشـگيري        مي

... از نمودهـاي   اعتراض و شورش فشارهاي بيروني بسيار است. زنـدان، بـازجويي، تـرور و   
تناق در يك جامعه است. به اين سبب پرسشگـران و مبارزان كـه بهبـود اوضـاع را دنبـال     اخ

  مي كنند؛ به آينده و وضع موجود نااميد و بدبين مي شوند.
ايم؛ بيان كنايي از ايستايي و عدم توان پويايي است. گفتمـان   . ما بيرون زمان ايستاده3

  را مستقل كرده است.  ايستايي و نداشتن توانايي تغيير و تحول تصوير
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اش بسـته   اش فريـاد و/ دهـان   مردي چنگ در آسمان افكند،/ هنگامي كه خونشبانه 
اند/ كنار شب/ خيمه برافـراز،/ امـا    بود/ خنجي خونين/ بر چهرة ناباور آبي! ـ/عاشقان/ چنين 

  ).719چون ماه برآيد/ شمشير/ از نيام/ برآر/ و در كنارت/ بگذار (شاملو: 

  قلتصاوير مست
اش بسته بـود؛   اش فرياد و دهان هنگامي كه خون .2مردي چنگ در آسمان افكند؛  .1

  . شمشير از نيام برآر.3

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
. شمشير از نيام برآر؛ تصوير آشنايي است و به كمك آراية كنايه جهت تحريك و 1

شود. تركيب هاي مانند: بجنگ، برخيز، فرياد تشويق و آماده شدن براي مبارزه استفاده مي 
آيـد: مـريم خـاموش/ برخيـز و      ... از اين نمونه به شمار مي بزن، سالحت را به دست بگير و

  ). 121اسب بلندم را زين كن (شمس لنگرودي:
نويسـد./ ايـن مـرد/     اش بسته بود: اين زن با خونش مشق مـي  اش فرياد و دهان . خون2

). فرياد زدن و سخن گفتن جز با زبان دهـان ضـمن بيـان    161(همان: بافد بادهانش قفس مي
  خفقان و ظلم بيان كنايي آشنا و معمولي است.

  گفتمان
هاي پنهان متن گفتمان ظلم  اش بسته بود؛ از اليه اش فرياد و دهان . هنگامي كه خون1

مـاني  آيد و اين تصـوير از عواقـب آن اسـت. گفتمـان ظلـم و سـتم گفت       و ستم به دست مي
سياسي با بار معنايي منفي است. گفتمان ظلم و ستم بسـيار كهـن و جهـاني اسـت. كـاركرد      

گير و از بين بـردن   گفتمان ظلم و ستم در حيطة اجتماعي آن بيشتر بيان شده است. ظلم همه
  آن همواره دغدغة متفكران و مبارزان بوده است.

مبارزه دارد. اين گفتمان تحريـك  . شمشير از نيام برآر؛ اشاره به گفتمان اعتراض و 2
  كننده و تشويق كننده است.

. مردي چنگ در آسـمان افكنـد،گفتمان اعتـراض و عصـيان يـك تصـوير مسـتقل        3
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ساخته است. چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد/ من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلـك  
  ). 205(حافظ: 

  "بر سرماي درون". 12
ــرزش دســت و دل  ــه/    ام/ از همــه/ ل ــروازي ن ــاهي گــردد،/ پ ــود/ كــه عشــق/ پن آن ب

ات پيـدا نيسـت/ و خنكـاي مرهمـي/ بـر       گريزگاهي گردد/ آي عشق آي عشق/ چهرة آبـي 
ات پيـدا   شعلة زخمي/ نه شور شـعله/ بـر سـرماي درون/ آي عشـق آي عشـق/ چهـرة سـرخ       

ر نيست/ غبار تيرة تسكيني/ بر حضور وهن/ و دنـج رهـايي/ بـر گريـز حضـور،/ سـياهي/ بـ       
ات/ پيـدا نيسـت    آرامش آبي/ و سبزة برگچه/ بر ارغوان/ آي عشق آي عشق/ رنگ آشناي

  ). 738(شاملو: 

  تصاوير مستقل
. آي عشق آي عشق، 3. عشق پناهي گردد؛ 2ام، از آن بود؛  . همه لرزش دست و دل1

. آي عشـق، آي عشـق   5. و خنكاي مرهمـي بـر شـعلة زخمـي؛      4ات پيدا نيست؛  چهرة آبي
  ات پيدا نيست. . آي عشق آي عشق، رنگ آشناي6ات پيدا نيست؛  سرخچهرة 

  جريان و گرايش زباني و شيوة بيان ادبي حاكم
همه لرزش دست و دلم از آن بود؛ تصـوير مسـتقل لـرزش دسـت و دل بـر اسـاس       . 1

دانش حسي ايجاد شده است و بر زبان روزمره افراد جريان پيـدا مـي كنـد. ايـن تصـوير در      
صورت كنايه به كار برده مي شـود و معنـاي هيجـان و اضـطراب خوشـايند را بـه        ادبيات به

  ).144لرزد، دلم، دستم. / بازگويي در جهان ديگري هستم (اخوان ثالث: همراه دارد: باز مي
. خنكاي مرهمي بر شعلة زخمي؛ دو واژة زخم و مرهم همـواره در تكامـل و تقابـل    2

في مرهم خواستن و مرهم گذاشتن بر زخم و احسـاس  شوند. بيان توصييكديگر استفاده مي
لذت از آن تصوير و تركيب آشنايي است: بگذار و بگـذر/ بگـذار در ايـن واپسـين دم/گـه      

  ).1374:593گاه با ليسيدن خوناب زخمم/ سرگرم باشم! (رحماني، 
ات پيدا نيسـت؛ شـگرد اسـتعاره در ايـن تصـوير بـا        . آي عشق آي عشق، چهرة آبي3
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ق مجـاز اسـت.   ـرة عشـ ـرار دادن بـراي چهـ  ـگ قـ ـتن عشق به كار رفته است. رنـ چهره داش
  هاي آبي و سرخ نيز به كنايه به كارگرفته شده است.رنگ

ات پيدا نيست؛ منـادا قـرار دادن يـك مفهـوم در      . آي عشق آي عشق، رنگ آشناي4
هـا   از اين نمونه...  شعر فارسي وجود دارد. منادا قرار دادن عشق، درد، مرگ، درخت، ماه و

  است.

  گفتمان
عشق پناهي گردد؛ اين تصوير اشاره به گفتمان عشق دارد، گفتمان عشق يك گفتمان 
مشهور و جهاني است. بدين ترتيب كه از گذشته تا كنون در آثار خارج و داخل ايران ايـن  

را جلوه خورد. البته هر هنرمند بنا به ايدئولوژي خود كاركردي از عشق گفتمان به چشم مي
داده است. شاملو معتقد است تنها راه نجات آدمي از دنياي نامراد بعد از مبارزه و آگاهي به 
اوضاع زمانه، عشق است. او بارها در آثار خود دربارة عشـق و پنـاه گـرفتن در آن و اثـرات     

  عشق  اين گفتمان را تكرار كرده است.

  "مجموعه حديث بي قراري ماهان". 13
بايـد/ تـا    دان براي تبسم نيز هست و/ تنها/ بردريدند/ چند دريا اشك ميدانستند دن مي

در عــزاي اردو اردو مــرده بگــرييم؟/ چــه مايــه نفــرت الزم اســت/ تــا بــر ايــن دوزخ دوزخ 
  )1022نابكاري بشوريم؟ (شاملو:

  تصاوير مستقل
د تـا  بايـ  .چند دريا اشك مي3. بردريدند؛ 2دانستند دندان براي تبسم نيز هست؛  . مي1

. چـه مايـه نفـرت الزم اسـت، تـا بـر ايـن دوزخ دوزخ        4در عزاي اردو اردو مرده بگرييم؟؛ 
  نابكاري بشوريم؟

  شيوة بيان ادبي حاكم وجريان و گرايش زباني حاكم
دانستند دندان براي تبسم نيز هست؛ ايـن تصـوير يـك جملـة خبـري بـا معنـاي         . مي1

دانستند همراه با لحن عاطفي در زبان روزمـره   تأكيد و تأسف همراه است. نوع بيان واژه مي
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تـوان بـا معنـي ثـانوي هشـدار و      افراد جامعه نيز مشهود است. اين تصوير جمله خبري را مي
ن ـي و چنيـ ـدانـ يـي، و كمكـي نكــردي!، مـ   ـدانستر گـرفت. ماننـد: ميـز در نظـد نيـأكيـت

  ).53: 1388لنگرودي، رسي/ ...  (شمس  دانم مي اي روز/ مي«گويي؟! مي
. بردريدند؛ و تصاوير كشتند، زدند، نابود كردند بيان مجـازي پركـاربردي در آثـار    2

  ).786: 1387مختلف است: بازي تمام شد/ و تو را در بازي كشتند (شمس لنگرودي، 
بايد؛ صنعت اغراق و مبالغه در تشبيه اشك بـه دريـا بـه منظـور      . چند دريا اشك مي3

  اشك پركاربرد است.فراوان بودن 

  گفتمان
دهـد. ظلـم و   . تنها بردريدند؛ اين تصوير مستقل گفتمان اوج ظلم و ستم را نشان مي1

ستم و فشار آن، بدون اميد به رهايي در جوامعي كه منطق تعامل و گفتگو ندارنـد ايـن نـوع    
  دهد.هاي با لحن قاطعانه شيوع ميگفتمان
شود. گفتمان عزاداري از اين تصوير برداشت مي. در عزاي اردو اردو مرده بگرييم؛ 2

خـواري بـراي از دسـت    اين گفتمان اشاره به فرهنگ و آداب و رسوم كهن عزاداري و غـم 
رفتگان دارد. احساس غم و رنج از فقدان فرد يا افرادي به بروز نـاراحتي و نيـاز بـه حضـور     

  نزديكان و همدردان آداب و رسوم عزاداري را ايجاد كرد.
ه مايه نفرت الزم است، تا بر اين دوزخ  نابكاري بشـوريم؟ گفتمـان نفـرت گفتمـان     . چ3

اخالقي است. نفرت گفتمان مطرودي است. گفتمان نفـرت در مقابـل دشـمني كـه بـر فـرد يـا        
شود كاربرد دارد. حاكميت مفاهيم ناپسند از عوامل بروز نفـرت در تقابـل بـا    اي وارد مي جامعه

كـه ميـزان نارضـايتي، تحمـل     ديگر گفتمان اين تصوير است. زماني آنان است. گفتمان شورش
افتد. اين گفتمان به تعدد در آثـار  عدالتي به اوج برسد، شورش اتفاق مي فشار،  ظلم و ستم و بي

هاي ديگري كه به نوعي خورد. اين گفتمان با گفتمانمختلف ادبيات ايران و جهان به چشم مي
هاي اعتراض، ند در تصاوير شعري شاملو به كار رفته است. گفتمانخانواده هستهاي همگفتمان

  خشم، فرياد، طغيان و عصيان و شورش تا حدود بسياري رسالتي همسو دارند.
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  گيري نتيجه 
تصوير شعري ساخته و پرداخته حس دروني و بيروني انسان و حاصل اشتراكات آن   

پيش از ساختن تصويـر است. تصـوير مسـتقل بـا     در قوة خيال است. پردازش تصور مرحلـه
هاي متمايزي از انواع ديگـر تصـوير   توجه به ساختار مشخصي ساخته شده است و با ويژگي

  شود.شناخته مي
تصوير مستقل شعر شاملو با ياري جريان و گرايش حاكم زباني تحت تـأثير جامعـه و   

ور، عبـارات و تركيبـات متـداول،    شود. اصـطالحات مشـه  افراد آن ساخته و به كار برده مي
هاي همراه و همسو در رساندن منظور يك مطلـب خـاص و مثـل سـائر كـه برآمـده از        واژه

هاي زباني كه حاكي از خشم، كند. جريانتفكر و باورهاي افراد است تصاوير را مستقل مي
 هـاي زبـاني بـه كـار رفتـه در     تأسف، آرزومندي و تحريك مخاطب است، بيشترين جريـان 

تصاوير مستقل شعر شاملو است. تصاوير با بيان ادبي حاكم شـامل: انـواع تشـبيهات معهـود،     
يابنـد. بيـان نمـادين و بيـان كنـايي در مفـاهيم        استعارات و به خصوص كنايات استقالل مـي 

اعتراض، فرياد، فرياد شدن، خفقان، ترس، مبارزه و... از اين موارد است. تصـاويري كـه بـا    
ش عشق، محكوم كردن ظلم و ستم، مبـارزه و... سـاخته شـده اسـت درآثـار      بيان ادبي ستاي

ديگران نيز به كار رفته است. اين تصاوير مشترك محيط زيست وسيعي دارند و ايـن دليلـي   
  ها است.   بر استقالل آن

هـا و نهادهـاي جامعـه    نگـري و ايـدئولوژي و برآمـده ازسـاخت    گفتمان برآيند جهان
كننـد بـه ترتيـب فراوانـي و اهميـت      تصاوير شعر شاملو را مستقل مي هايي كهاست. گفتمان
.. اسـت.  . شناســانه و  هاي هستــي هاي اجتماعي، گفتمانهاي سياسي، گفتمـانآن، گفتمـان

هاي سياسي تصاوير با مضامين عصيان و طغيان، مبارزه و نبرد، نمايش ظلم و سـتم و  گفتمان
هـاي اجتمـاعي ماننـد:    شود. گفتمانعر او را شامل ميخفقان و... است كه حجم بااليي از ش

شناسانه ماننـد: گفتمـان    ... و گفتمان هستي گفتمان تنهايي انسان، گفتمان دانايي و آگاهي و
هـاي ناشـي از آداب و   عشق، گفتمان رهايي، گفتمان اخالقي شـجاعت و نفـرت و گفتمـان   
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گيـري تصـاوير مسـتقل شـعر شـاملو      هاي موثر بر شـكل ... از ديگر گفتمان رسوم و عقايد و
  است.

كـه ضـمن   هاي متقابل نگاهي سازنده و پويا دارد؛ به طـوري شاعر در كاربرد گفتمان 
بـرد. شـناخت و درك   بيان گفتمان اختناق و فشار، گفتمان اعتراض و مبارزه را به كـار مـي  

كـه تصـاوير   خواهي و گفتمان انسان محوري از مسـائلي اسـت   مسائل زمانه وگفتمان آرمان
  كند.مستقل شعر شاملو را متمايز مي
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