
  تأثيرپذيري شاعران معاصر از شعر كهن از ديد تصويرسازي
  

علي سرور يعقوبي                    ∗ 

  چكيده 

اي كـه  آيـد؛ بـه گونـه   هاي بنيادين شعر بشمار ميمايهتصويرسازي و تخيل از بن
به سخن ديگر، تخيـل، جـان مايـة    . ها را عامل جداكنندة شعر از نثر انگاشتتوان آنمي

در اين مقاله نگارنده كوشيده است تا پيوندهاي آشكار شـعر كهـن فارسـي و    . شعر است
باشند كـه ايـن دو شـيوة    شايد كساني . هاي شاعرانه بررسي كندشعر معاصر را از ديدگاه

هـايي از ايـن دسـت    سره از هم گسسته معرفي كنند، اما به ياري سـنجش شاعري را يك
 سره از هم بيگانهتوان داوري كرد كه آيا پيوندي ميان اين دو سبك وجود دارد يا يكمي

هايي اسـت كـه در   آيد، هماننديهايي كه در بررسي سنجش بكار مييكي از زمينه. است
اين عناصر . شود يا كاركرد عناصري است كه در تخيل دخالت داردرسازي ديده ميتصوي

دار اسـت،  ها وجود دارد و پـاي ها و مكانيا از طبيعت گرفته شده است كه در همة زمان
هاي پيراموني و محيطي اسـت كـه   اما از ديد اقليمي و جغرافيايي متفاوت است، يا پديده

تـرين پيونـد در   از ايـن رو بـيش  . يابديوة زندگي تحول ميبا گذر زمان و دگرگوني در ش
هـا در تصويرسـازي پديـد    تواند برپاية عناصر طبيعت و كاركرد آنميان اين دو سبك مي

  .آمده باشد

  

  كليد واژه

  .تصوير، تخيل، اقليم، شعر
  
  

                                                      
  .گاه آزاد اسالمي ـ واحد  اراكعضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه

اصـر  ادبيات يا در هر سبك ادبـي، بسـياري از عن   اي از تاريخكه در هر دورهبا اين
شود، اما در يك نگاه فراگير و كلّي بايد گفـت ادبيـات، در   خوش دگرگوني ميشعر دست

هاي وابسته به هم است و اگـر چـه برخـي از عناصـر     كلّ يك زنجيرة بسيار بلند با حلقه
هـا،  آورد، بسـياري از ريشـه  كنـد و سـبكي نـو را پديـد مـي     گير پيدا مـي تشّخصي چشم

هايش سال كه ريشهمانند درختي كهن. مانددار ميچنان پايها همها و ذهنيتسرچشمه
هـا در هـر فصـلي از سـال حـال و      هـا و بـرگ  در ژرفاي خاك نهان است، اما تنه و شاخه

  .گيردهنجاري ديگرگون به خود مي

  هاي تصويري در شعر كهن و معاصرهمانندي

ين كـاركردي  خوريم كـه در سـبك پيشـ   هايي برميدر هر دوره يا سبك به مقوله
. چنان نگاه داشته اسـت ويژه در تصويرسازي يا تفّكر داشته و خود را به همان صورت هم

، آن عناصر را در شعر خويش رنگي ديگـر  هاي بعد دست به نوآوري زدهوران سبكسخن
هـا  هاي خويش را از همان ريشهمايهدر واقع برخي دست. انداي نو آراستهداده و به جامه

  .اندو از آنِ خويش كرده اند، اما به ياري خالّقيت خويش چيزي بر آن افزودهبرگرفته
فردوسي در ديباچة داستان بيژن و منيژه در تصويرهايي كه از شب ساخته است، 
روي شب را قيراندوده دانسته و هراس و وحشت را در آن برجسـته كـرده و بـه نمـايش     

  :گذاشته است
  ر؛شبي چون شبه، روي شسته به قي

  نه بهرام پيدا، نه كيوان، نه تير
...  

  چنان گشت باغ و لب جويبار
  كجا موج خيزد ز درياي قار
  سپهر اندر آن چادر قيرگون

  1تو گفتي شدستي به خواب اندرون
  :رو اين تصويرها را ارايه كرده استنيز ناصر خس

  شبي تاري، چو بي ساحل دمان پر قير دريايي
  اندوده صحراييفلك چون پر ز نسرين برگ نيل 

  زمانه رخ به قطران شسته و زرفتن برآسوده
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  2ستش خداي فرد، فرداييكه گفتي نافريده

  قيـر  . در شعر فردوسي بنياد پندار شاعرانه بـر تيرگـي شـب و قيـر اسـتوار اسـت      
است كه نمادگونة تيرگي و سياهي است و شاعر شب را به كسي مانند كـرده كـه   مايهبن

سته است و در ادامه شب را به دريايي موج خيز از قير مانند كرده چهرة خود را به قير ش
ماية شعر فردوسي بكـار گرفتـه شـده    در تصويري كه ناصرخسرو ساخته، همان بن. است

مايـة  ايـن بـن  . كرانه، دمنده و توفاني از قير ماننـد شـده اسـت   است و شب به دريايي بي
  :ج، رخ نموده استتصويرساز در شعر معاصر و از آن ميان نيما يوشي

  ْ فرو اين زمان بالش در خونش
  جغد بر سنگ نشسته است خموش

  مبادا سخني جغدي پير! هيس
  3پاي در قير به ره داد گوش

سهراب سـپهري نيـز در نخسـتين دفتـر از     . كه قير، استعاره از تيرگي شب است
  :مايه بهره گرفته است، از همين بن»مرگ رنگ«هشت كتاب، يعني 

  خوانددور مرا ميبانگي از 
  4ليك پاهايم در قير شب است

كـه در  چنـان خوريم، آندر شعر كهن بارها به همانندي خورشيد و طاووس بر مي
  :بيت زير خاقاني خورشيد را طاووس انگاشته است
  گيتي زرد لشكرش، طاووس بسته زيورش

  5پرش، در غرب منقار آمدهدر شرق رنگين شه
  :ووس را استعاره از خورشيد آورده استو نيما نيز در تصوير زير طا

  ماندگاهان كه بسته ميصبح
  ماهي آبنوس در زنجير

  افشانددم طاووس پر مي
  6روي اين بام تن بشسته ز قير

  :و اين تصوير از مهدي اخوان ثالت
  طاووس گشود چتر بوقلمون

  7خفّاش به كنج غار مسكن كرد
  اللـه و شـقايق   . ورشـيد اسـت  كه در همة تصويرها طاووس اسـتعارة آشـكار از خ  

به اين تصوير در شعر رودكـي  . هاي تصويرساز در شعر فارسي بوده استمايهواره از بنهم
  :بنگريم
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  الله ميان كشت بخندد همي ز دور

  8چون پنجة عروس به حنّا شده خضيب
. ها بـازآفريني كـرده اسـت   همين تصوير را با تغييراتي اندك، نيما در شعر خرمن

دهـد، عنصـر رنـگ    چه كه زيرساخت تصـوير را تشـكيل مـي   بينيم آنكنيم مي اگر دّقت
هم در شعر رودكـي و هـم در شـعر نيمـا تّضـاد و      . كه از رنگي ويژه ياد شودآناست، بي

برجستگي دو عنصر الله و شقايق كه سرخ و آتشين است، در ميـان رنـگ سـبز و زنـدة     
هاي ديگـر نيـز ميـان    كه از زاويهن اينماية پندار شاعرانه شده است، ضمزار، دستكشت

  :مشبه و مشبه به، همانندي وجود دارد
  بعد از ما! ها شقايق، آهخنده خواهد بست بر لب، روي گندم

  9گاهانخرامند آن نگاران، نازك اندامان مياه ره به سوي كشتمي
ا دستي و نوآوريش در تصويرسازي كم مانند است، اين تصوير زيبـ حافظ كه چيره

  :و پر تحرّك و پويا را از الله ارايه داده است
  تنور الله چنان برفروخت باد بهار

  10كه غنه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد
الله در برافروختگي و سرخي نيز سياهي ته آن به تنـور ماننـد شـده اسـت و بـه      

هـا  آنشود و افزون بر اين به گردي و ريخت اعتبار سرخي، آتش تنور در ذهن تداعي مي
در شعر سپهري اين تصوير با دگرگوني نـام بـه شـقايق بازسـازي     . نيز توجه داشته است

  :شده است
  و يك بار هم در بيابان كاشان هوا ابر شد

  و باران تندي گرفت
  و سردم شد، آن وقت در پشت يك سنگ،

  11اجاق شقايق مرا گرم كرد
  :يا اين تصوير از شفيعي كدكني

  مشبچون شانه سرهاي بهار ا
  بر آتش سيراب و سرخ اللة وحشي

  12خواهم كه مزدا را نمازي گرم بگزارم
اي نيز بخشيده است و از سوي ديگر صفت وحشي كـه  اي اسطورهكه به آن جنبه

  .به الله نسبت داده شده آن را نوآيين كرده است
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ت به ياري تشبيه ارايه كرده اسـ » زن«با » اليكا«آيا اين تصويري كه نيما از طالع 

افگند؟ گرچه تفاوتهايي هست، اما نمي» نارنج«ما را ناخودآگاه به ياد تصوير منوچهري از 
  :انديشيده استدهد كه نيما به اين تصوير منوچهري ميها نشان ميكاريدّقت در ريزه

  طالع ما ز نخست
  داشت با هم پيوند

  ام آن گونه كه تومن تو را بوده
  اي نيز مرابوده
  ة نارنج بريده به نهانش دستي،چو دو كّفهم

  13وين دمش داده همان دست نهان پيوستي
  :و اين تصوير از منوچهري

ــرازو    ــيمين ت ــة س ــو دو كّف ــارنج چ   ن

  آگنده به كـافور و گـالب خـوش و لولـو    
  

  سـو هر دو ز زر سرخ طلـي كـرده بـرون    

  گاه يكـي زرگـر زيـرك دل جـادو،    و آن
 

  با راز به هـم بـاز نهـاده سـر هـر دو     
  14واربه سر سوزن بر آژده هـم رويش 

  

. دهد كه او ترازو را در ذهن داشـته اسـت  در تصوير نيما نشان مي» كّفه«يادكرد 
گـزين زرگـر زيـرك دل جـادو شـده      جاي» پيوستن نهان«و » دست نهان«كه ديگر اين

  .است
خورشيد در قاموس تصويري شاعران پارسي گو، بـا صـدها نـام و چهـره خـود را      

هـا گـاهي   ايـن نگـاره  . هاي شاعرانهاي شده است براي زيباترين نگارهانگيزهنشان داده و 
نامـه، ديـوان   در شـاه . اي خورشيد در فرهنگ ايراني استيادآور ارزش باستاني و اسطوره

هاي هنري بسياري شـده  هاي موالنا، حافظ و در شعر معاصر زمينة آفرينشخاقاني، غزل
داري توان يافت كه نشان از پـاي يان اين تصويرها ميهايي را در ماست و گاهي همانندي

  :ماية تصويري در درازناي تاريخ ادبي ايران دارديك بن
  چو بگذشت شب گرد كرده عنان

  15برآورد خورشيد رخشان سنان
  شب عربي وار بود، بسته نقاب بنفش

  16از چه سبب چون عرب نيزه كشد آفتاب؟
  :و از سياوش كسرايي است

  كم پنجة خورشيدها لغزيد كمبه يال كوه
  17هزاران نيزة زرين به چشم آسمان پاشيد
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هايي از پيوستگي در تصويرسازي را با شـعر  در آثار بسياري از شاعران معاصر رگه

در شعر . سره به خواست شاعر و آگاهانه نيستتوان يافت، اما اين پيوستگي يككهن مي
ي است و در شعر برخي ديگر مانند اخوان، برخي از شاعران مانند فريدون مشيري سطح

  .نيما، سپهري و شفيعي كدكني بسيار ظريف و پنهان
هـا را از  مهدي اخوان ثالث كه ميانجي و پل پيوند شعر معاصر و كهن است لحظه

بـاري ماننـد كـرده     گذرد، بـه جـوي  شود و آرام و پيوسته ميآن ديد كه كلّي دريافت مي
  :است

  از تهي سرشار
  18ها جاريستار لحظهبجوي

  :سنجيده شود با اين بيت موالنا
  رسدچون جوي نو نو ميعمر هم

  نمايد در جسدمستمرّي مي
  :و اين بيت پرآوازه از حافظ

  بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين
  19كاين اشارت زجهان گذران ما را بس

  :حافظ در بيتي بس زيبا با قطره و دريا چنين تصويري ساخته است
  پزد هيهاتحوصلة بحر مي خيال

  20هاست در سر اين قطرة محال انديشچه
  :نيما در شعر خانة سريويلي شايد به اين بيت حافظ انديشيده باشد

  قطرة ناچيز را مانم وليكن
  21جوشمواره ميچنان درياي طوفاني به دل همهم

  :و از اين بيت حافظ
  هر مرغ فكر كز سر شاخ سخن بجست،

  22زدممضراب مي باز زطرّة تو به
  :چنين تصويري در شعر نيما نيز پديد آمده است

  گذاردليك فكريش به سر مي
  چو مرغي كه بگيرد پروازهم

  23اش از جا بردههوس دانه
چند و چون داوري كرد كه شاعران معاصر مستقيماً به اين تصـويرها  توان بينمي

هايي كه ياد شد، اندكي است از بسـيار و  هاند اما نمونبرداري كردهاند و نمونهانديشيدهمي
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هـاي گسـتردة   و با زمينه ها اندوختهگر اين است كه اين شاعران، از شعر كهن مايهنشان

اند و دست كم بـه  هايي پيدا كردهگذر اين آشنايي، ذهنيتاند و از رهشعر كهن آشنا بوده
  .راه يافته است هاي آنانها در سرودهمايهاي ناخودآگانه، اين بنشيوه

در شعر خاقاني بارها خورشيد به ترنج يا نارنج مانند شـده اسـت، هـم از آن روي    
  :كه گرد است و هم از آن روي كه نارنجي رنگ است

  اممن سپهرم كز بهار باغ شب گم كرده
  24امروز نو را بين ترنج مهرگان آورده

از خورشـيد آفريـده    نامه چنـين  تصـويري  و مهدي اخوان ثالث در دفتر آخر شاه
  :است

  خوابيدكم در كنار بركه ميبيشه كم
  و آفتاب زرد نارنجي

  چون ترنجي پير و پژمرده
  25تابيداز خالل شاخ و برگ ابر مي

هايي ديگر است كه در هر دو شـيوة كهـن و نـو،    شباهت خورشيد و آينه از زمينه
  :شودو اخوان ديده مي هاي زير از خاقانيكه در نمونهچنانشايان بررسي است؛ آن

  بادت جالل و مرتبه چندان كه آسمان
  26دم برآورد از خاور، آينههر صبح

  بامدادان كنم از ديده گالب افشاني
  27كاتشين آينه، عريان به خراسان يابم

  :و تصوير زير از اخوان ثالث
  باز آيينه خورشيد از آن اوج بلند

  راست بر سنگ غروب آمد و آهسته شكست،
  يده از ره و آينة خرد شدهشب رس

  28شد پراگنده و بر دامن افالك نشست
هاي خاقاني بارها به شباهت خورشيد و قنديل چه به صـورت تشـبيه و   در سروده

  :خوريمچه استعاره بر مي
  رخ صبح قنديل عيسي فروزد

  29تن ابر زنجير رهبان نمايد
  تيري كه سوخته است ز قنديل دير عيسي

  30به مخبري ندارم گفت از شعاع مدح تو
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  :همين كاربرد را اخوان در شعر زمستان دارد

  و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده،
  31ستبه تابوت ستبر ظلمت ُنه توي مرگ اندود پنهان

  :واره سبز استدر سّنت شعر پارسي، برداشت شاعران از رنگ آسمان، هم
  داري گشادنامة جان در ده فلك؛

  .جا برافگندو ايننزل ت: كيا كهگو ده
  اي به جاست؛خانهكس نيست در ده ار چه علف

  32كس بر علف چه نزل مهيا برافگند؟
  اينت كشتي شكاف طوفاني

  33كه از اين سيز بادبان برخاست
  :و از حافظ است

  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
  34يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو

  :باز هم از خاقاني
  و پس خاك مردگان آب حيات نوشد

  35بر روي هفت دخمة خضرا برافگند
هـايي  هاي شاعران معاصر و از آن ميان مهدي اخوان ثالث تصويرسـازي در سروده

  :اندكه از آسمان شده است، آن را سبز انگاشته
  و آسمان اين گنبد بّلور سقفش دور

  36زاران سبز خويش خوانَدشانزي چمن
انـد  شيوه ميان آسمان با گنبد، طاق و بلور يافتـه  و باز شباهتي كه شاعران هر دو
  :توان يافتجا ميهاي زير، يككه اتفاقاً پيوندهاي چندگانه را در بيت

  :حافظ
  گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم؟

  37.كردگفت آن روز كه اين گنبد مينا مي
  برقي دميد و تيشة خونين خويش را

  بر فرق شب نواخت
  38اي آسمان شكستيشهطاق بلند ش

  :مهدي اخوان ثالث
  و آسمان اين گنبد بّلور سقفش دور

  39زاران سبز خويش خواندشانزي چمن
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  گيرينتيجه

توان گفت پيوستگي دو سبك شـعري  هايي كه ياد شد، دست كم ميبرپايه نمونه
   هـا، گـاهي تأثيرپـذيري  . كهن و معاصر، از ديـد پنـدارهاي شـاعرانه نمـودي آشـكار دارد     

توان داوري كرد كه خودآگاه بوده اسـت  چنان ظريف و پنهان است كه به دشواري ميآن
تر است و آن زماني است كـه پـاي چنـد    ها، برجستهگاهي اين تأثيرپذيري. يا ناخودآگاه

دارد، كـاركرد  تـر مـا را بـه درنـگ وا مـي     چه بيشاما آن. عنصر تصويرساز در ميان باشد
نة پيوند را پديد آورده است و بيش از هر چيز عناصر مهـم و  عناصر طبيعي است كه زمي

پيوند ميان . در اين ميان نقش آفرينند... گسترده طبيعت مانند آسمان، خورشيد،  دريا و
تر از آن است كـه در ايـن مقالـه بگنجـد، چـه از ديـد       شعر معاصر و كهن بسيار گسترده

  .زباني، چه از ديد هنري و چه از ديد فكري
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