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مقدمه
ايماژ يا خیال عنصر اصلی در جوهر شعر است و تخییل بازگشتن به خیال و ايماژ است.
خیال يا تصوير حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینهای عاطفی همراه است .عنصر خیال
يا شیوه تصرف گوينده در ادای معانی است و علمای بالغت در ادوار مختلف همواره
کوشیدهاند که اين امکانات مختلف را در حوزه تعريفها و در جدول اصطالحات خاص خود
محدود کنند .صورخیال در شعر شاعران حاصل نوعی تجربه و آگاهی است که شاعر يا
نويسنده از محیـط پیرامون خويـش به دست میآورد .در واقع نمايش حاالت درونی و
ويژگیهای شخصیتی شاعر را میتوان در تصاوير شعری او جست و جو کرد؛ چون خیال
تصرف ذهنی شاعر در امور و مفاهیم مختلف است که از طريق انواع تشبیه ،استعاره ،مجاز،
کنايه و ...به دست میآيد .هدف از زيبايیها و تصاوير ايجاد شده ،بیان مسايل اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی است .دگرگونی در انديشه و خیال ،متناسب با دگرگونیهای زيبايیهای
کالم ،اغلب يکی از خصايص شعر انقالب اسالمی است .دگرگونی در نظامهای حکومتی،
باورها و انديشههای تازهای را به میدان میآورد که بازتاب ناگريز آن در عرصه ادب و هنر نیز
خواهیم ديد .در افول و غروب حکومتهای بیداد ،استعدادها و توانهايی که پیشتر فرصت
بروز و ظهور نداشتند در فضای تازه تنفس و شکفتن آغاز میکنند .انقالبها ،ذائقه انسانها و
تلقی آنان از جهان ،جامعه و خويشتن را تغیر میدهند و همین نويسنده و شاعر را در
رصدگاهی قرار میدهد که از آنجا چشماندازهايی تازه و فراخنای و شکوهمند و بديع را به
تماشا میايستد و با زبان احساس با قالب و شکلی نو به سرودن و آفريدن میپردازد
(سنگری)177:
شعر انقالب اسالمی در مسیر رشد و بالندگی خود دورهای هشت ساله از مقاومت و ايثـار،
از جان گذشتگی ،و حماسهآفرينی جوانان پرشور و عاشقی را شاهد بود که سـبب شـد لحظـه
لحظه تصاوير آن رنگی فراخور واقعیتهای گوناگون اجتماع در برابر جنگ و وقـايع متفـاوت
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آن به خود بگیرد .شعر مقاومت ايران ،فصلی خونین ،پـر بـار و شـکوهمند از ادبیـات انقـالب
اسالمی است که با ترنم عطرآگین خود ادبیات معاصر کشـور مـا را وجهـه و آبرويـی درخـور
بخشـیده است .شعر انـقالب و دفاع مقدس زبان گويـای واقعیـتهـا ،حماسـهآفرينـیهـا و از
جانگذشتگیهای رزمندگان اسالم در طول جنگ تحمیلی بود ،هیچ گاه از عناصـر تصويرسـاز
شعری خالی نبود.
يکی از آراستگان ادبیات معاصر دکتر قیصر امینپور اسـت کـه سـرآمد شـاعران معاصـر و
نماينده ادبیات دفاع مقدس است وی از شاعران نامی و برجسته معاصر به شمار مـیرونـد کـه
برای بیان ديدگاهها و انديشههای خويش مثل هر شاعر ديگر از ايماژها و تصـاوير خیـالانگیـز
استفاده کردهاند .امینپور شاعری متعهد و آرمانگرا است و تـا زمـان مـرا نابـه هنگـامش بـه
آرمانهايش معتقد باقی میماند .و بیشک شاعر متعهد کسی است که عالوه بـر طـرم مسـايل
متعالی میکوشد که ديگران را نیز در مسیر کمال راهنمايی کند و عواطف و احساسات درونـی
برخاسته از انديشه پويا و کمال جوی خود را با زبانی زيبا ،سلیس ،جـذاب و قابـل درک و در
کمال سخاوت بر ديگران نیز عرضه کند .تحقیقات انجام شده درباره دکتر قیصر امینپور بـه آن
اندازه حايز اهمیـت است که در ثبـت وقايع اجـتماعی و تاريـخی سـهم بزرگـی را بـر عهـده
میگیرد.
تعریف واژهها و اصطالحات صورخیال
سخن ادبی :مقصود اصلی از سخن ،تفهیم معانی مختلف و تقرير حاالت متفـاوت اسـت و
در صورتی آن را کالم و سخن ادبی ،و گوينده را اديب سخن سنج و سخنپرداز میگويند کـه
مقصود خود را به بهترين وجه بفهماند ،و در روم شنونده موثر باشد چندان که موجب انقباض
يا انبساط او گردد و خاطر او را برانگیزد ،تا حالتی را که منظور اوست از غم و شادی و مهـر و
کین و رحم و عطوفت و انتقام و کینهجويی و خشـم و عتـاب و عفـو و اغمـاض و امثـال آن
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معانی ،در وی ايجاد کند( .همايی)4 :
صور خیال :استاد شفیعی کدکنی درباره صور خیال اينگونه مینويسد :خیال جوهره اصـلی
و ثابت شعر است و چیزی است که از نیروی تخییل حاصل میشود و اين نیرو قابـل تعريفـی
دقیق نیست .خیال عنصر اصلی شعر است در همه تعريفهای قديم و جديد است و هر گونـه
معنی ديگری را در پرتو خیال میتوان شاعرانه بیان کـرد .منظـور از کلمـه خیـال همـان ايمـاژ
فرنگی است که چون نمیدانستند به آوردن مجموع اصطالحاتی از قبیل اغراق ،تشبیه ،اسـتعاره
بپردازند اين کلمه را برای مجموع اين اصطالحات به کار گرفتهاند( .کدکنی)20 :
نقد :نقد در نزد قدما با آن چه امروز از آن استنباط میشود متفاوت است .در نزد قدما مراد
از نقد معموالٌ اين بوده است که معايب اثری را بیان کنند و مثال در اين که الفاظ آن چه وضعی
دارند با معنی آن برگرفته از اثر ديگری است و به طور کلی از فراز و فرود لفظ و معنی سخن
میگفتند و اين معنی از خود لغت نقد فهمیده میشود زيرا نقد جدا کردن سره از ناسره است.
نقد در لغت به معنی جدا کردن دينار و درهم سره از ناسره و تمیز دادن خوب از بد و بهین
چیزی برگزيدن است در اصطالم ادب ،تشخیص محاسن و معايب سخن و نشان دادن بد و
خوب اثر ادبی نقد ادبی بررسی همهجانبه و کامل يک اثر ادبی است.
فصاحت و بالغت :فصاحت به فتح اول به معنی نیکو سخن گفتن است و آن ثالثـی مجـرد
است «فصح يفصح فصاحه» اما فصاحت در لغت به معنی آشکار شـدن و روشـن شـدن اسـت
چنان که فصحالصبح يعنی صبح روشن شد .منظور از فصاحت اين است که کلمـات درسـت و
مطابق مرسوم و کالم روشن و استوار باشد و اين مقصود عمدتا برای اهل زبان (گفتار) حاصل
است و با تسلط بر دستور زبان و آشنايی با آثار ادبی تقويت میشود .بالغت نیـز بـه فـتح اول
مصدر ثالثی مجرد است بلغ يبـلغ بالغه به معنی فصیـح بـودن و دارنــده آن صـفت را بلیــغ
میگويند منظور از بالغت اين است که کالم دلنشین و مـوثر و رسـا و بـه اصـطالم وافـی بـه
مقصود باشد و بلیغ کسی است که بتواند ما فـی الضـمیر خـود را بـه نیکـويی بیـان کنـد و بـه
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اصطالم مطلب خود را به راحتی برساند( .شمیسا)58 :
بیان :بیان ادای معنای واحد به طرق مختلف است ،مشروط بر ايـن کـه اخـتالف آن طـرق
مبتنی بر تخییل باشد ،يعنی لغات و عبارات به لحاظ تخییل (تصوير) نسـبت بـه هـم متفـاوت
باشند( .شمیسا)29 :
دانش بیان از بنیادهای استوار بالغت است و آموختن فنون و اشارات آن آدمی را بـا چهـره
گوناگون خیال و صور رنگارنگ معنی آشنا میسازد (تجلیل)45 :
شعر دفاع مقدس از دیدگاه صور خیال
«صور خیال» در شعر شاعران به فراخور موقعیت اجتماعی و حـال و هـوای دوره زنـدگی
شاعر و حوادث و وقايع گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی که رخ میدهد نمـود متفـاوتی
دارد و بیشک هر يک از عوامل مذکور میتواند در نوع نگرش شاعر به اطـراف و طـرم کلـی
انديشه ،احساس و عاطفه او تأثیر گذار باشد .همانگونه که اگر شاعری در محیطی بـا طبیعـت
سر سبز .خرم و پر از گل و گیاه زندگی کند شعرش از نمود آن عناصر طبیعی خـالی نخواهـد
بود؛ وقايع بزرا اجتماعی نیز بر شعر شاعران دلسوز و متعهد تأثیرگذار خواهـد بـود .هنـوز از
عمر نهال نو پای انقالب دو سال نمیگذشت که تحمیل جنگ همهجانبـه از سـوی دشـمنان و
بدخواهان انقالب اسالمی سبب شد تا آن انديشههای متعهد پا بـه پـای مـردم ،پـای در میـدان
گذارند که بعد از قرنها نمود عینی مقابله حق و باطل و مظلوم و ظالم را به همـراه داشـت8 .
سال شهادتطلبی ،عشق ،ايثار و رشادت ،از جان گذشتگی و حماسهآفرينی فرزندان اين مرز و
بوم حادثهای بود که به رويداد قرنها پیش ،يعنی حماسه عاشورا میمانست و ريشه در فرهنگ
عاشورا و مظلومیت مردان خون و حماسه کربال داشت( .قاسمی)65 :
شاعران انقالب و دفاع مقدس حاصل ادراکات و تأثرات شاعرانه خود را که پیوندی عمیـق
با جهان بیرون دارد با نگاهی نو و زبان امروزی بیان میکنند .در اشـعار آنـان تصـاوير زنـده و
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تازهای به چشم میخورد و ابداع معانی و تصاوير جديد به شعر آنها ويژگی خاصـی بخشـیده
است .شاعران اين دوره در اشعار خويش بیهیچ تکلف و تصنعی با صمیمیت و صـداقت هـر
چه تمامتر دعوتکننده رزمندگان و امت مسلمان به ادامه مبارزه و استقامت در مقابـل دشـمنان
میشوند و بدين ترتیب میکوشند دين خويش را نسبت به جامعه خود و مردم ادا کنند .توجـه
به «استعاره» ،از اصول صورخیال شعر دفاع مقدس است .استفاده از الفاظ و کلمات در گسـتره
معنايی وسیعتر و توجه به آهنگ واژهها و موسیقی خاص کلمات از ويژگـیهـای عمـده شـعر
دفاع مقدس است« .تشبیه صريح» در شعر اين دوره جايگاه خاصی دارد .شاعر تصاوير تفضیلی
شعر خود را به مدد تشبیه ارايه میکند .ويژگی ديگر شـعر ايـن دوره توجـه بـه طـرم کلـی و
عمومی شـعر با همان محور عمودی خیـال شعری اسـت کـه باعـث شـده شـعر ايـن دوره از
دورههای ديگر متمايز شود .شاعر سعی کرده تا منطق شروع و پايان شعرش را تا حد زيادی به
شعر نو نزديک کند« .کنايه» در شعر اين دوره نیز از جايگاه خاصی برخوردار است .البتـه نـوع
کنايهها نیز بديع و حاکی از خالقیت شاعر در خلق تصـويرهای کنـايی اسـت« .تشـخیص» در
شعر اين دوره نمود ويژهای دارد به طوری که حرکت و پويايی تصاوير ،همـاهنگی خاصـی بـا
حال و هوای کلی غزل دارد .نقش رديف در کمک به شاعر در ابداع و خلق استعارههای بـديع
چشمگیر است( .قاسمی)125 :،
در بررسی صور خیال دفاع مقدس شاعران آن به سه دوره تقسیم میشوند:

 1ـــ گروهی از شاعران اين حرکت که عاطفه در شعر آنها قویتر است و بـه صـحنههـا و
مضامین اصلی دفاع مقدس با احساس و عاطفهای سرشار آمیخته با رنگی حزنآلـود و غـمبـار
نگريستهاند که از جمله اين شاعران میتوان به علیرضا قزوه و پرويـز بیگـی حبیـبآبـادی و...
اشاره کرد.
2

ــ

گروهی ديگر که از زاويهای منطقی و معقولتر به رخدادها و صحنهها و وقايع

نگريستهاند و در شعر آنها عناصر شعری از جمله استعاره ،تشبیههای صريح و کنايهها و
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اغراقها و ...برخاسته از نگاهی منطقی و تقريباٌ به دور از عاطفه و احساس غیرمعقول است .به
عبارتی هر چند احساس و عاطفه در شعر آنها رنگ تصاوير را تا حدودی حزنانگیز مینماياند
ولی واژهها و ترکیبات شعری آنها از روی انديشهای پويا انتخاب شده و بر رنگ احساسی و
عاطفی شعر میچربد از شاعران اين گروه میتوان :قیصر امینپور ،سید حسن حسینی و
يوسفعلی میر شکاک را نام برد.
گروهی از شاعران اين حرکت در کنار احساس و عاطفه متأثر از صحنههای دفاع مقدس و
انديشه پويا و خالق در ارايه تصاوير شعری مربوط به مضامین جنگ و شهادتطلبی و مبارزه
با ظلم و جور و ...رنگ حماسی خاصی به تصوير شعری خود زدهاند از شاعران اين گروه که
میتوان آنها را سراينده «غزل حماسی» محسوب کرد ،حسن اسرافیلی سر آمد ديگران است و
سید حسن حسینی ،قیصر امینپور ،سهیل محمودی ،عبدالجبار کاکايی ،يوسفعلی میر شکاک را
نام برد( .قاسمی)132 :
امینپور و شعر مقاومت
ادبیات مقاومت به هیچ فرهنگ و اجتماع خاصی تعلق ندارد .اين هنر انسان تعـالی خـواه و
آرمانگرای است که برای کرامت انسانها تالش میکند هنری که همراه با عینیتگرايی و خـط
بصری صورت میگیـرد و محتوای اين هنــر در تمـام کشـورهای جهـان ،عـدالت ،فـداکاری،
عزتخواهی ،نشاندن دشمن در جای خويش و آزادی و آزادگی است .در ايـن گونـه اشـعار و
داستانها نمادها و رمزهايی وجود دارد که هر يک بـا زبــانی خـاص بیـان مـیشـود حتـی در
نقاشیها در کار کاريکاتورها نیز مـی تـوان ادبیـات مقاومـت را ديـد و احسـاس کـرد .ادبیـات
پايداری عبارت است از آثاری که تحت تأثیر شرايطی چون اختنـاق و اسـتبداد داخلـی و نبـود
آزادی فردی و اجتماعی ،قانون گريزی و قانونستیزی با پايگاههای قدرت ،غضـب ،قـدرت ،و
سرزمین و سرمايههای ملی و فردی و ...شکل میگیرد بنابراين جـان مـای ايـن آثـار يـا بیـداد
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داخلی يا تجاوز بیرونی از همه حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ايستادگی در
برابر جريانهای ضد آزادی است.
شاعر ارجمند «قیصر امینپور» از شاعران مقاومت ما در دهه اول ادبیات انقالب بود وی در
انتشار مجموعههای «تنفس صبح ،در کوچه آفتاب ،و آيینههای ناگهان» ادبیـات پايـداری را بـه
کمال رساند و به وضوم نشان داد .وی از جمله شاعران جوانی بود که با انقالب و به دنبال آن
جنگ تحمیلی بالید و در فضای آمیخته با آتش و خـون تـنفس مـیکردنـد .وی بـا سـتايش از
پايداری ،مقاومت و دفاع از میهن و اثر مثبت فرهنگی و اعتقادی دفاع در میان ساير شعرای هم
عصر خويش درخشید و هنوز «شعر جنگ» او از مجموعه تنفس صبح از ذهـنهـا پـاک نشـده
است:
میخواستم شعری برای جنگ بگويم
ديدم نمیشود ديگر قلم ،زبان دلم نیست....
گفتم بايد زمین گذاشت قلمها را
ديگر سالم سرد سخن کارساز نیست
بايد سالم تمیزتری بر داشت
بايد برای جنگ از لوله تفنگ بخواهم
با واژه فشنگ
گفتم در شهر ما ديوارها دوباره پر از عکس اللههاست.
او لحظه لحظه جنگ را با سالم سرد قلم خويش ،و با دل خونین خويش سـرود او فرزنـد
جنگ بود هر چه را که میسرود با خط عینی خويش بود نه طبق شنیدهها او چنگـال جنـگ را
بر پوست لطیف اشعارش احساس میکرد و آن چـه از درون مـیتراويـد خـون گـرم الفـاظ و
اشعارش بود که بر سینه سپید کاغذ جاری میشد.
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بیا ای دل از اينجا پر بگیريم
بیا

گم

کرده

ديرين

خود

را

ره
سراغ

کاشــانه
از

الله

ديگر
پر

بگیريم
پر

بگیريم

(در کوچه آفتاب)61،
امینپور برای بیان ديدگاهها و انديشههای خويش مثل هر شاعر ديگر از ايماژها و تصـاوير
خیالانگیز استفاده کرده است .قیصر امینپور سالهای  57و  58را بـدون حادثـهای در زبـان و
انديشه پشت سر گذاشت .از شاخصههای زبان و بیان امینپور بايد به انديشه صـريح و عريـان
او اشاره کرد که نمود ويژهای در اشعار او دارد لیکن بـا وجـود صـراحت انديشـه در شـعر او
منطق حاکم بر کالم ،شعرش را زيبا و محکم کرده اسـت .قیصـر شـاعر کلمـههاسـت ،آهنـگ
اشتقاقات و معانی چند پهلوی آنها ،بعدها امینپور را به ورطه نثرهـای آهنگـین کشـاند .بايـد
گفت امینپور گزيده گويی و ايجاز را از شفیعی کدکنی اخذ کرده و از اولین شاعرانی است که
توانست به استقالل در زبان دست يابد .قیصر امینپور در ارائه راه شاعری در سال  1359شـعر
جنگ را در بحر مضارع و با زبانی روان و به دور از هر گونه عناصر تصويری سرود که سـبب
دوری حس او از احساس عمومی می¬شود.
امینپور در شعری برای جنگ واژهها را با همان کاربرد تصويری ساده و به دور از هرگونه
آمیختگی با تخییل به کار برد ،چرا که قصد او پسند عامه در شعرش بود .او با بیـان حـوادث و
رويدادها در خالل شعر خود ،بدون هیچگونه رنگ خیال و صحنهپردازیهای ذهنی ،به سادگی
به اين مهم دست يافت( .قاسمی)151 :
به طور کلی میتوان تصاوير شعری امینپور را در محورهای زير بررسی کرد:
 1ـــ تصاویر مربوط به عشق و مسائل پیراموون آن :وی گـاهی از عشـق خرسـند و گـاهی از وی
شکايت میکند:
دوست ترت دارم از هر چه دوست

ره

کاشــانه
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را

ای تو به من از خود من خويشتر

بیا

گم

کرده

ديرين

خود

دوســت ترت از آنکه بگويم چقدر

بیشتر

بیـــشتر

ای عشـــق ای ترنم نامــت ترانهها

معشوق

ای معنی جمال به هر صورتی که هست

مضمون و محتوای تمام ترانهها

از

از

بیـــشتر

(دستور زبان عشق)43،
آشنای

همه

عاشقانهها

(همان)51،
نه کاری به کار عشق ندارم!
من هیچ چیز و هیچ کس راديگر
در اين زمانه دوست ندارم(همان)14،
دست عشق از دامن دل دور باد!

می¬توان آيا به دل دستور داد؟
( همان)35 :
امینپور بیشتر به معشوق تلفیقی میانديشد او معشوق خود را چنان زيبا میبیند که حسـن
يوسف را تنها دکمهای از پیراهن او میداند:
ای حسن يوسف دکمه پیراهن تو

دل می¬شکوفد گل به گل از دامن تو

(همان)36 :
در بند عشق بودن معنای عشق نیست

چونانکه زنده بودن ،معــنای زندگی

(همان)47 :
ادبیات پایداری ــ انقالب اسالمی :يادآوری لحظههای شـور و حماسـه هشـت سـال دفـاع مقـدس،
تصوير رشادتها ،غرورآفرينی رزمندگان اسالم ،بیان مظلومیت شهیدان و مرثیـهسـرايی دربـاره
دالورمردانی که مردانه جنگیدند و مظلومانه پرکشیدند و به ابديت پیوسـتند از تصـاوير زيبـای
شعری امینپور محسوب میشود.
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پیشانی

تو

تفسیر

لوم

محفوظ

اين راز سر به مهر قديـــمی

پیشانی
از

تو

سرود

نور

است

دستبرد

حادثه

دور

است

(آينههای ناگهان)112:
از سقفهای کاذب سربی
باران زرد
باران شیمیايی میبارد
گفتند :گلهای شرحه شرحه ما را
با داغهای کهنه مادر زاد تشريح میکنند.

(همان)126 :
اين بوی غربت است که میآيد
بوی برادران غريبم شايد
بوی غريب پیرهنی پاره در باد.

(همان)130:
مضامین و مسائل اجتماعی :درباره مضامین اجتماعی بايد به اين نکته اشاره کرد تا زمانی که
صحنههای واقعی دفاع مقدس از ارزشهای انقالب در کنار دفاع از مرزها به طور ملموس در
پیش چشم مردم جلوهگری میکرد ،نیازی به بیان معظالت اجتماعی از جمله :کمرنگ شدن
ارزشهای اصیل انقالب به فراموشی سپردن از جانگذشتگی صاحبان اصلی انقالب ،حرکت
خزنده رفاهطلبان بیدرد و حضور قارچگونه آنها در عرصههای مختلف اجتماع و ...نبود ،ولی
بعد از فروکش کردن آتش جنگ و توجه مردم به وضعیت درونی اجتماع و عنايت به
سازندگی و حضور در عرصه زندگی شخصی سبب شد تا شاعران متعهد و دلسوز انقالب به
فعالیتهای عدهای سودجو و فرصتطلب پی برده متوجه بیتفاوتی عدهای از مردم نسبت به
مسايل ملموس ارزشی چون جنگ ،شهادتطلبی ،ايثار و ...شوند و دست به قلم برده و سعی
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کردند مسايل اجتماعی را بشناسانند .امینپور با نگاهی اتقادی برخی مسايل روز را زير سوال
میبرد و از برخی طبقات اظهار نا خشنودی میکند و از عبارات کنايی برای اين انتقاد استفاده
میکند:
شعر مرا به شور نمیخوانند
گويا زبان شعر مرا ديگر
اين صادقان ساده نمیدانند و براهای کاهی شعرم را

شعری که در ستايش گندم نیست يک جو نمیخرند.
(آينههای ناگهان)115 :
پیشینیان با ما در کار اين دنیا چه گفتند؟
گفتند :بايد سوخت
گفتند :بايد ساخت

(گلها همه آفتابگردانند)16 :
سوخت دست و بال ما از اين همه
کاسه¬های داغتر از آش

(دستور زبان عشق)59 :
مسأله مقاومت فلسطین :از تأثیرگـذارترين و عـاطفیتـرين تصـاوير شـعری امـینپـور مسـأله
فلسطین و ادبیات پايداری آن است .او مردم مظلوم را به پنجره تشبیه مـیکنـد کـه بـا «شـیون
باران» و «خشم باد» مورد هجوم قرار گرفتهاند:
نشسته

خیره

به

تصوير

پنجره

در انتهای کوچه شــب ،زير پنــجره

قومی

اين سوی شیشه ،شیون باران و خشم باد

در پشت شـیشه بغض گلو گیر پنجره

(آينه ¬های ناگهان)147 :
عاشورا و مقاومت 8 :سـال شـهادتطلبـی ،عشــق ،ايثـار و رشـادت ،از جـانگذشـتگی و
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حماسهآفرينی فرزندان اين مرز و بوم حادثهای بود که به رويداد قرنهـا پـیش ،يعنـی حماسـه
عاشورا میمانست و ريشه در فرهنگ عاشورا و مظلومیت مردان خون و حماسه کربال داشـت.
امینپور اين حماسه را به خوبی در اشعار خويش آورده است:
خوشا از نی ،خوشا از سر سرودن

خوشا نی نامهای ديگر سـرودن

نوای نی نوايـی آتشـــین است

بگو از سر بگیرد ،دلنشین است

(همان)164 :،
صورخیال در شعر قیصر امینپور
ذوقها و پسندهای شعر نويسندگان در طول تاريخ با يکديگر تفاوت داشته است و اين بـه
ذوق هنری شاعران برمیگردد بنابراين در تاريخ ادبیات اين يک امر بديهی اسـت کـه در طـول
تاريخ ذوقها دگرگونی پیدا کردهاند حال با اين مقدمه چینی میتـوان بـه گوشـههـايی از ايـن
عناصر خیال در اشعار قیصر پرداخت.
تشبیه :تشبیه همانند کردن چیزی است به چیز ديگر اسـت يـادآوری هماننـدی و شـباهتی
است که از جهتی يا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد( .کدکنی)47 :
سخن در باب تشبیه بسیار است ازجمله« :تشبیه چیزی به چیـزی ماننـد کـردن اسـت و در
اين باب از معنی ای مشترک میان مشبه و مشبه به چاره نبود» (رازی)306 :
تشبیه يکی از عوامل ايجاد ايماژ يا تصاوير شعری است .امینپور در خلق تصـاوير شـعری
خود از تشبیه که سادهترين شکل خلق خیالهای بديع است استفاده میکند.
در توصیف امام (ره) اينگونه میسرايد:
خوبیهاست

لختی بخند ،خنده گل زيباست

لبخند

تو

خالصه

پیشانیت تنفس يک صبح است

صبحی که انتهای شب يلداســت

فرياد تو تالطــم يک طــوفان

آرامشــت تالوت يک درياســت

(تنفس صبح)44 :
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تو حجم بسته رازی ،اگر درست بگويم

تو ارتـــفاع نمازی ،اگر درست بگويم

تو عقل سرخ شهابی ،تو فصل سبز نیازی

تو شرم گلشن رازی ،اگر درست بگويم

( همان)34 :
واحههای دور دست دل کجاست
تا بیاسايم در خود يک نفس

(آيینههای ناگهان)91 :
تا داغ ما کوير دالن ،تازهتر شود
چون ابری از سراب بباريد و بگذريد

(همان)105 :
کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق
بیا که ياد تو آرامشی اسـت طوفانی

(همان)90:
بر سطح بینهايت اقیانوس
گويی هزار کشتی کوچک
با بادبان کج شده میدانند
رفتار کعبههای روان
بر شانه¬های صبر تماشايی است

(همان)110:
آسمان را ناگهان آبی است
در هوای پشت بام صبح
با نسیم نازک اسفند
دست و رويی را بشويی
حوله نمدار و نرم بامدادان را
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روی هرم گونههايت حس کنی

(گلها همه آفتاب گردانند)10:
وقتی تو در هیأت الهه الهام
آرام و بیصدا مثل پری شناور در باد
يا مثل سايه پشت سرم راه میروی

(همان)17:
و خرقه تبرک من دستهای توست

(همان)17:
سر نخ رشته دل حالج
گره کوردارها با تو
(همان)98:
آغاز فروردين چشمت ،مشهد من
شیراز من ،ارديبهشت دامن تو

(دستور زبان عشق)36:
ای

مطلع

آيینههای

شرق

تغزل،

چشمهايت

خورشیدها سر میزنند از پیش پايت

موسیقی

چشم

باران

پژواک رنگ ،بوی گل ،موج صـــدايت

تو

(همان)42 :
در حسرت پرواز با مرغابیانم
جون سنگ پشتی پیر در الکم صبورم

(همان)63:
کودک دل شیطنت کرده است يک دم در ازل
تا ابد از دامن پر مهر مادر طرد شد
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(همان)50:
باران شبیه کودکیام پشت شیشههاست
دارم هوای گريه خدايا بهانهای

(همان)87:
پیچیده در شاخ درختان چون گوزنی
سر شاخههای پیچ در پیچ غرورم

(همان)62:
عشق عین آب ماهی يا هوای آدم است
میتوان ای دوست بیآب و هوا يک عمر زيست

(همان)55 :
نمودار تشبیه در مجموعه های شعر قیصر امین پور
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آیینه های ناگهان

دستور زبان عشق

گل ها همه آفتاب گردانند

تنفس صبح

استعاره :استعاره يکی ديگر از مهمترين صورتهای خیالی اسـت کـه برخـی آن را اسـاس
کالم شاعرانه دانستهاند .اهل ادب استعاره را چنین تعريف کردهاند« :اسـتعاره عبـارت اسـت از
آنکه يکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف ديگر را اراده کرده باشند .استعاره در لغت مصـدر
باب استفعال است يعنی عاريه خواستن لغتی را به جای لغت ديگری» (شمیسا)157 :
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يکی ديگر از ترفندهای شاعرانه که سخنور ،با ياری آن میکوشد تا سخن خويش را هرچه
بیش در ذهن سخن دوست جایگیر گرداند استعاره است .استعاره دامی است تنگتر و نهانتر
از تشبیه که سخنور در برابر خواننده يا شنونده خود میگسترد ،از اين روی پروردگی هنـری و
ارزش زيباشناختی آن از تشبیه فزونتر است؛ زيرا سخن دوست را بیشتر به شگفتی در میآورد
و به درنگ در سخن برمیانگیزد( .کزازی)95 :
قیصر امینپور در سطح گستردهای از استعاره استـفاده کرده است و يکی از شاخـصههای
ارزشمند در صور خیال اشعار اوست:
استعاره مصرحه (آشکار)« :استعارهای است که در آن يکی از ارکان تشبیه به نام مشبه حذف
شود و مشبه به باقی بماند» (شمیسا )165 :به عبارتی تشبیه آن قدر فشرده شود که تنها مشبهبـه
باقی بماند به آن استعاره مصرحه گويند.
بزنیم

ز داغ با دل خود حرف ديـگری بزنیم

به

بیا

خانه

آاللهها

ســـری

به يک بنفشه صمیمانه تسلیت گويیم

سری به مجـلس سـوا کبوتر بزنیم

(تنفس صبح)121 :
بیعشق دلم جز گرهـی کور چه بود

دل

چشم

نمیگشود،

اگر

عشق

نبود

(گزينه اشعار)115 :
استعاره مرشحه :استعارهای است که مشبهبه را همراه با يکی از مالئمات خـود آن مشـبهبـه
ذکر کنیم و به اين سبب است که به آن مرشحه میگويند يعنی تقويـتشـده و قـوی (شمیسـا:
)171
گرفتهتر ز خزانم دل خزانی نیــست

ستاره بارتر از چشمم آسمانی نیست

(آيینههای ناگهان)145 :
استعاره مکنیه :استعارهای است که در آن مستعارله را همـراه يکـی از مالئمـات مسـتعارمنه
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میآورند به عبارتی مشبه +يکی از مالزمات مشبهبه
من دلم میخواهد دستمالی خیس
روی پیشانی تبدار بیابان بکشم

(تنفس صبح)71 :
استعاره مرکب :از نظر اينکه مورد استعاره ما کلمهای باشد (مفرد) يا کالمی (جمله) استعاره
را به دو نوع استعاره مرکب يا تمثیلیه و استعاره مفـرده تقسـیم کـردهانـد .بـر روی هـم اغلـب
ضربالمثلها در مقوله استعاره مرکب يا تمثیلیه قرار میگیرد( .کدکنی)91 :
تکیه دادم به باد با عصای استوايیام روی ريسمان آسمان( ...آينههای ناگهان)131 :
اضافه استعاری :همان استعاره مکنیه است که به صورت ترکیبی اضافه میآيد:
بر زمین چون اشکی ز چشم آسمان (دستور زبان عشق)50:
اين سوی شیشه ،شیون باران و خشم باد (آينههای ناگهان)147:
محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح (گزينه اشعار)55 :
تشخیص :يکی از زيباترين گونههای صورخیال در شعر در شعر ،تصـرفی اسـت کـه ذهـن
شاعر در اشیا و در عناصر بیجان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخییـل خـويش بـدانهـا
حرکت و جنـبش میبخشد و در نتـیجه هنـگامی که از دريـچه چشـم او بـه طبیعـت و اشــیا
مینگريم ،همه چیز را برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است (کدکنی)115 :
توجه به عنصر تشخیص از ويژگـیهـای شـعر قیصـر و بـه طـور کلـی مـیتـوان آن را از
خصايص عمده غزلهای شاعران دفاع مقدس دانست که البته جـانبخشـی عناصـر انتزاعـی و
تجريدی در شعر اين دوره بیش از عناصر طبیعی و حسی است:
سینه

سنگ

مزار

خواهد

ماند

به باد پیکر پاکت هزار چشـمه زخم

درون

اگر چه با زيــبايی بهار خواهــد ماند

وگرنه خرمن نرگس خـمار خواهد ماند

(تنفس صبح)79 :
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يکی ديگر از ويژگیهای شعر امینپور «حسآمیزی» اسـت .يکـی از وجـوه برجسـته ادای
معانی از رهگذر صورخیال ،کاری است که نیروی تخیـل در جهـت توجـه لغـات و تعبیـرات
مربوط به يک حس انجام میدهد ،يا تعبیرات و لغات مربوط به يک حـس را بـه حـس ديگـر
انتقال دهد و «اين مسألهای اسـت کـه ناقـدان اروپـايی آن را  Synoaosihesiaمـیخواننـد و
اصطالم«حسآمیزی» را در برابر آن پیشنهاد کردهاند» (قاسمی)156 :
امینپور با آوردن ترکیباتی چون «بوی کافری» الفاظ مربوط به يک حس را به حـس ديگـر
انتقال میدهد و بدينطريق تصويری را که شايد اگر در حوزه حس شنوايی ايجـاد شـود تـأثیر
چندانی بر مخاطب نگذرد با آوردن آن به حیطه حس بويايی ،محسوستر و جذابتر کند:
مـــپرس از دل خود ،اللهها چرا رفتــند

که بوی کافری از اين سـوال میآيد

اگر چه با زيــبايی بهار خواهــد ماند

وگرنه خرمن نرگس خـمار خواهد ماند

بیا و راست بگو ،چیست مذهبت ای عشق

که خون الله به چشمت حالل میآيد

(تنفس صبح)78 :
نمودار استعاره در مجموعه های شعری قیصر امین پور
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آیینه های ناگهان

دستور زبان عشق

گل ها همه آفتاب گردانند

تنفس صبح

مجاز :در عنصر مجاز ،شوق و اشتیاقی در خواننده برای جست و جو و طلب مفهوم تازه
است و اين يک عامل درونی است که سخن را تأثیر و نفوذ بیشتری میبخشد( .کدکنی)84 :
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«مجاز تفسیر بیمنطقی زبان است ،بحث مجاز آنجا پیش میآيد که زبـان از منطـق خـارج
میشود و کلمه در غیر معنی حقیقی خود به کار میرود( .شمیسا)61 :
قیصر امینپور برای ايجاد تصاوير شعری از عنصر مجاز و انواع آن بهره برده است.
عالقه ارتباط و مناسبتی است که میان معنی حقیقی و معنی مجازی وجود دارد.
مجاز به عالقه جزییت:
ذکر جزء و اراده کل :از شعر و استعاره و تشبیه برتری (دستوز زبان عشق)46:
چه اشکال دارد که در هر قنوت

دمی

بشنو

از

نی

حکايت

کنیم

قنوت جزء؛ نماز کل
(دستور زبان عشق)64 :
با ناخنم به سنگ نوشتم بیا بیا
ناخن جزء دست کل

(گلها همه آفتاب گردانند)83 :
در شهر ما ديوارها پر از عکس اللههاست
الله جزء؛ شهید کل

(گزينه اشعار)140:
ذکر کل و اراده جز
هر اصفهان ابرويت نصف جهانم
اصفهان کل؛ نصف جهان جز

(دستور زبان عشق)36:
از آسمان به دامنم افتاده آفتاب
آسمان کل؛ شعاع آفتاب جز
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(دستور زبان عشق)45 :
تمام عبادت ما عادت است
عبادت کل؛ نماز جز

(دستور زبان عشق)64:
مجاز به عالقه عام :ذکر عام و اراده خاص:
فرزندم! رويای روشنت را ديگر برای هیچ کس باز گو نکن! حتی برادران عزيزت
فرزند عام؛ خاص حضرت يوسف

(دستور زبان عشق)12 :
مجاز به عالقه آلیت :عضوی از بدن را بگويند و بـه داللـت التـزام کـنش آن را اراده کننـد.
(شمیسا)53 :
اين دل نجیب را  /اين لجوج دير باور عجیب را
(آيینههای ناگهان)40 :
پارههای اين دل شکسته را
(آيینههای ناگهان)99 :
به

روی

نیزه

شیرين

زبانی

عجب بشنو ز نی شکر فشانی

(گزيده اشعار)146:
مجاز به عالقه جنس :جنس چیزی را گويند و به داللت التزام آن چیز را اراده کنند
باز

در

دلم

شکوفه

میکند

باغ

کاغذين

شادباشها

(دستور زبان عشق)59 :
اين هیزم هر چه خشکتر ،خوشتر
(دستور زبان عشق)77 :
الی کاغذ پارهها
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(گلها همه آفتاب گردانند)12:
اگر گوش سنگین اين کوچهها فقط يک نفس میتوانست
(گلها همه آفتاب گردانند )39 :گوش سنگین مجاز از کر بودن
مجاز به عالقه مایکون :ذکر آن چه میشود و اراده آن چه هست .بـه عبـارتی ديگـر اسـم و
صفت آتی کسی يا چیزی را بگويیم و حال کنونی او را اراده کنیم( .شمیسا)54 :
برای رســیدن ،چه راهی بريــدم

در آغاز رفتــن ،به پايان رسـیدم

به هر کس که دل باختم ،داغ ديدم

به هر جا که گل کاشتم ،خار چیدم

(گلها همه آفتاب گردانند)108 :
مجاز به عالقه ماکان :يعنی آن چه بود و عالقه گذشته را گويند.
اين هم شراب خانگی ما بیترس محتسب
(گلها همه آفتاب گردانند )18 :منظور از شراب در گذشته انگور بوده است.
تکیه دادم به باد با عصای استوايیام
(گلها همه آفتاب گردانند )31 :منظور از عصا در گذشته چوب بوده است.
مجاز به عالقه شباهت :واژهای را به مناسبت شباهت به جای واژه ديگری به کار برند
ندارم شاهدی جز چشم مستت (دستور زبان عشق)69 :
به بااليت قسم ،سرو صنوبر با تو میبالند (همان)40 :
مجاز به عالقه محلیت :يعنی استعمال جای و جايگیر به جای هم به داللت التزام
ذکر محل و اراده حال :ذکر سرو و اراده انديشه
اين نکته که نوشتهاند در دفتر عشق

سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست

(گزينه اشعار)160 :
کنایه :کنايه نیز يکی از صورخیال در شعر است که شاعران ما از آن به صورتهای مختلف
استفاده برده .کنايه يکی از اصطالحات عامیانه است که شاعران و نويسندگان به اهمیت و تأثیر
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آن در کالم خويش پیبردهاند .کنايه به معنی پوشیده سخن گفتن است.
استاد همايی در تعريف کنايه گفته است «کنايه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن اسـت
و در اصطالم سخنی است که دارای دو معنی قريب و بعید باشد و اين دو معنی الزم و ملـزوم
يکديگر باشند پس گوينده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی
نزديک به معنی دورمنتقل گردد» (همايی)255 :
امینپور از اين عنصر خیال برای بازتاب و انعکاس مسايل اجتماعی و جنگ استفاده کرده
است وی به زيبايی تمام از کنايه استفاده نموده است.
= آستین برافشاندن :کنايه از بذل و بخشش ،رقص کردن ،ترک و انکار کردن
راز هر چه پرواز است ،آستین برافشاندن

رمز هر چه اعجاز است ،آستانه پوسیدن

(تنفس صبح)42:
= از پرده برون افتادن :کنايه از رسوا شدن ،بر مال شدن
اين دل به کدام واژه گويم چون شد

لب گزی کز پرده برون و پرده دگرگون شد

(تنفس صبح)68 :
= کاسه داغتر از آش بودن :کنايه از دخالت در امور
سوخت دست و بال ما از اين همه

کاسههای

داغتر

از

آشها

(دستور زبان عشق)59:
= لب گزيدن:کنايه از پشیمان بودن
درد تو به جان خريدم و دم نزدم

درمان تو را نديدم و دم نزدم

از حرمــت درد تو ننالیدم هیچ

آهسته لبی گزيدم و دم نزدم

(دستور زبان عشق)84:
= لب تر نکرن :کنايه از سکوت نکردن
دل در تب لبیک تاول زد ولی ،لبیک گفتن را لبی هم تر نکرديم (تنفس صبح)29 :
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= تر دامن :کنايه از گناهکار بودن ،آلوده بودن
شدمتر دامن از ديروز و امروز

ندارم خفتن از ديروز و امروز

(تنفس صبح)73:
= پشت گوش انداختن :کنايه از توجه نکردن
ديگر نمیتوانم اين تارهای روشن را
آرام پشت گوش بیندازم
خوب است حرف آينهها را
اين بار پشت گوش بیندازم
(آيینههای ناگهان)65 :
= چشم به راه بودن :کنايه از انتظار کشیدن
دستی ز کرم به شــانه ما نزدی

بالی به هـــوای دانه ما نزدی

ديری است دلم چشم به راهت دارد

ای عشق سری يه خانه ما نزدی

(تنفس صبح)60:
سر بر خاک نهادن :کنايه از تسلیم شدن ،احترام گذاشتنتمامی جنگل
بر جنازه خورشید
نماز میخواند به رغم باور باد
در اين نماز جماعت
يکی به سجده نخواهد نهاد سر بر خاک

(آيینههای ناگهان)23:
يک جو خريدن :کنايه از بیارزشیمردم شعر مرا به شور نمیخوانند
گويا زبان شعر مرا ديگر
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اين صادقان ساده نمیدانند
و براهای کاهی شعرم را
شعری که در ستايش گندم نیست
يک جو نمیخرند

(آيینههای ناگهان)115:
چشم به راه بودن :کنايه از منتظر بودنچشم به راه ،گوش به زنگ صدا
حلقه خاموش در خانههاست

(آيینههای ناگهان)138:
جان بر کف بودن :کنايه از آماده فدا شدنچون ساقی پردههای بهزاد ،لطیف
او جام به کف گرفته ،تو جان بر کف

(دستور زبان عشق)92:
کار تمام بودن :کنايه از به پايان رسیدنشب آمد ،روزگار دل تمام است
به دستت ،اختیار دل تمام است
من از چشم تو خواندم روز آغاز
که با اين عشق کار دل تمام است

(دستور زبان عشق)95 :
نقش بر آب بودن :کنايه از ناپايدار بودنخدا ابتدا آب را سپس زندگی را از آب آفريد
جهان نقش بر آب
و آن آّب بر باد

(گلها همه آفتاب گردانند)73:
-از دهن افتادن :کنايه از بیرونق شدن
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چرا تا شکفتم
چرا تا تو راداغ بودم نگفتم
چرا بیهوا سرد شد باد
چرا از دهن حرفهای من افتاد

(گلها همه آفتاب گردانند)41:
به آب و آتش زدن :کنايه از هر خطری را تحمل کردندلم را به هر آب و آتش زدم
که چون شمع در گريه خنديدهام

(گلها همه آفتاب گردانند)93:
از چاه به چاله افتادن :کنايه از عاقبت کارها نا مناسب بودنکوتاه کنم قصد که اين راه دراز
از چاه به چاله بود

(گلها همه آفتاب گردانند)121 :
نمودار بسامد کنایات در مجموعه های شعری قیصر امین پور
34
35
30
21
19

25

17
20
15
10
5
0
آیینه های ناگهان

دستور زبان عشق

گل ها همه آفتاب گردانند

تنفس صبح
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نتیجه
قیصر امینپور از جمله شاعرانی است که در کنار اشتغال به سـرودن در قالـبهـای سـنتی
شعر فارسی از سرودن شعر نو غافل نشد و توانست از موفـقتـرين شـاعران ايـن دوره باشـد.
امینپور نیز همچون ديگر شاعران تحـت تـأثیر فضـای واقعیـتگـويی بـر اسـاس حـوادث و
جريانات جامعه و جنگ ،بیانی روايی دارد .کشفهای کالمی و ايجاد ترکیبـات بـديع و نـو از
ويژگیهای شاخص اشعار اوست .امینپور در شعر خود از مضامین و تصاوير شعری بزرگان و
قدما تأثیر پذيرفته است .صور خیال در شعر امینپور بیانگر حاالت و عواطف و نگـرش آنهـا
به پديدهها و جهان پیرامون آنهاسـت .زيباشناسـی و خیـالانگیـز بـودن در آثـار امـینپـور از
شاخصهای مهم خیالانگیزی به شمار مـیرود .درونمايـه بسـیاری از سـرودههـای امـینپـور
مضامین و تعبیرات هشت سال دفاع مقدس ،مقاومت فلسطین و مضامین و مسايل اجتمـاعی و
عاشورا است .امینپور در خلق تصاويـر شعری خود از تشــبیه کـه سـادهتـرين شــکل خلـق
خیالهای بديع است استفاده کرده است .امینپور به رغم ديگر شاعران دفاع مقـدس کـه کمتـر
زبان کنايی دارند ،شاعر کنايههاست .در شعر امینپور تصاوير شعری بیشتر از رهگـذر اسـتعاره
بیان شدهاند استعاره در شعر وی حرف اول را مـیزنـد و شـاعر بـه مـدد اسـتعاره مصـرحه و
ترکیبات تشبیهی و استعاری زيبا و بديع ،پیوند عاطفی خاصی با مخاطب خود برقرار مـیکنـد.
بسامد استعاره و کنايه در آيیههای ناگهان بشترين درصد را دارد.

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال چهاردهم شماره 27

  166صور خیال در اشعار قیصر امینپور

منابع و مأخذ
 1ــ امینپور ،قیصر .گلها همه آفتاب گردانند .تهران :انتشارات مرواريد ،چاپ دهم.1387،
 2ــ ـــــــــ  ،ـــــ  .دستور زبان عشق .انتشارات مرواريد ،چاپ نهم.1388 ،
 3ــ ـــــــــ  ،ـــــ  .آیینههای ناگهان .تهران :نشر افق ،چاپ پانزدهم.1388 ،
 4ـ ــــــــ  ،ـــــ  .تنفس صبح .تهران :انتشارات سروش.1363،
 5ـ ــــــــ  ،ـــــ  .گزینه اشعار .تهران :انتشارات مرواريد ،چاپ هفدهم.1390،
 6ـ تجلیل ،جلیل .معانی و بیان .مرکز نشردانشگاهی ،چاپ پنجم.1370،
 7ـ رازی ،شمس قیس .المعجم فی معاییر الشعار العجم .به کوشش سیروس شمیسا ،تهران :انتشارات
فردوسی ،چاپ اول.1373 ،
 8ـ سنگری ،محمدرضا .نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس .انتشارات پالیزان ،چاپ اول.1380 ،
 9ـ شمیسا ،سیروس .انواع ادبی .تهران :انتشارات فردوسی.1383 ،
10ـ ــــــــ  ،ـــــ  .بیان .ويراست چهارم ،تهران :انتشارات میترا.1390 ،
11ـ ــــــــ  ،ـــــ  .معانی .تهران :انتشارات میترا ،چاپ دوم.1389 ،
 12ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا .صورخیال در شعر فارسی .انتشارات فاروس ايران.1350،
 13ـ علویمقدم ،محمد؛ اشرفزاده ،رضا .معانی و بیان .تهران :انتشارات سمت ،چاپ دهم.1390،
 14ـ قاسمی ،حسن .صور خیال در شعر مقاومت .تهران :انتشارات فرهنگ گستر ،چاپ اول.1383 ،
 15ـ کزازی ،میرجاللالدين .زیباشناسی سخن پارسی(بیان) .تهران :نشر مرکز ،چاپ دوم.1370 ،

 16ـ همايی ،جاللالدين .فنون بالغت و صناعات ادبی .تهران :نشر هما ،چاپ نهم.1373 ،

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال چهاردهم  شماره 27

