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 چکیده

پس سهاد. ندر دهة چهل، غزل نو با تلفیق شعر نیمایی و غزل سنتی پای به عرصة وجود 

صر ودن عناافز با نگاه عینی و تازة شاعران نوغزلسرا به جهان پیرامون، نوآوریهای سبکی و

ه زل نو بر غد دیگری از شعر آزاد، رفته رفته به رشد و بالندگی روی نهاد. ویژگی تصاویر

 ای است که آن را غزل تصویری نام نهاده اند.گونه

بت به ز نساین مقاله بر آن است که برای این سؤال پاسخی بیابد که تصویر در غزل امرو

ر خیال صاویتگذشته چه تفاوتهایی دارد و شاعر نوغزلسرا از چه روشهایی برای تازه کردن 

ر غزل ویر دمقاله این است که به بررسی ویژگی تصاخود استفاده کرده است، لذا هدف این 

 ش گرفتهر پیدنو بپردازد و شیوه هایی را که شاعران نوغزلسرا برای رسیدن به این منظور 

ل ویر خیاتصا اند مورد بحث و مداقه قرار دهد تا آشکار سازد که این روشها سبب تازه شدن

ای هاست که غزل نو با شیوه  و تشخص سبکی غزل معاصر شده است. نتیجة پژوهش این

ت به نسب نوین تصویرپردازی سبک جدیدی را در غزل معاصر به وجود آورده است که آن را

 دوره های قبل متمایز میسازد.

 تصویر، تصویرپردازی، سبک، شعر معاصر، غزل، غزل نوکلمات کلیدی: 

                                                           
 (ghahreman.shiri@gmail.comاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ) -1
 (mafihos@yahoo.co.ukهمدان )بوعلی سینا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  نشجوی دکتریدا -2
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 مقدمه -1
له زبان، فرم، خیال و... در پس از تحوالت وسیعی که شعر نو در عناصر مختلف شعر از جم

ادبیات ایران زمین ایجاد کرد، گروهی از شاعران که هنوز دل در گرو قالبهای کالسیک داشتند 

به این فکر افتادند که این نوگرایی را در قالبهای کهنه هم بیازمایند. در این میان غزل را به 

ند و با تلفیق عناصر شعر نو و عنوان محبوبترین و منعطفترین قالب شعر کالسیک مناسبتر دید

این نوع غزل جدید را غزل تصویری مینامیم... این »غزل، سبک جدیدی در غزل پدید آوردند. 

)سیر غزل در شعر فارسی، « سابقه نیست.وجه در زبان فارسی مسبوق بههیچغزل بدیع به

 (207شمیسا: ص

میسازد صور خیال یا  یکی از ویژگیهایی که غزل نو را نسبت به غزل سنتی متمایز

تصویرپردازی متفاوت آن است. دکتر شفیعی کدکنی خیال یا تصویر را حاصل نوعی تجربه 

ای از ای از زندگی انسان با گوشههر گوشه»ای عاطفی همراه است: میداند که اغلب با زمینه

عر گاه یکی طبیعت هزاران هزار پیوند و ارتباط دارد که ازین همه پیوندهای گوناگون، ذهن شا

« را احساس میکند و در برابر آن بیدار میشود، و حاصل این بیداری خود را به ما نشان میدهد.

 (3)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص

در حقیقت ساخت تصویر خیال حاصل دو عملکرد است: اول آنکه شاعر به تجربة اشیا و 

تخیل خود در این تجربه دخل و تصرف  محیط اطراف خود میپردازد و سپس به یاری نیروی

کرده به شکل تصویر خیال به خواننده منتقل میسازد. آفرینش این تصاویر خیال که از آن به 

تعبیر شده است برای تشدید احساس خواننده و ایجاد التذاذ در اوست و بدیهی « جوهر شعر»

 بیشتری خواهند داشت. تر باشند، تأثیرانگیزتر و تازهاست که هرچه این تصاویر خیال

از آنجایی که شعر سنتی و از جمله غزل بعد از دورة بازگشت، تکرار تجربیات شاعران پیش 

از خود بود اغلب این شاعران بی آنکه به خود زحمت تجربة جهان پیرامون خود را بدهند، از 

که تصویری فرسود گذشتگان استفاده میکردند و اگر هم سعی میکردند تصاویر تکراری و دست

جدید را ارائه دهند چون مصالح آن را در اختیار نداشتند اکثراً ناکام میماندند. اما گروهی از 

( کردند و به subjective« )ذهنی»( را جایگزین دید objective« )عینی»شاعران، نگاه 

با این جای تکیه بر الگوهای ذهنی و قراردادی به تجربیات خود از محیط اطراف تکیه کردند و 

نگاه نو به روشهای نوین برای آفرینش تصاویر خیال دست یافتند. پرسش مطرح در پژوهش 

اند و ای برای تصویرپردازی استفاده کردههای تازهحاضر این است که نوغزلسرایان از چه شیوه

 تا چه میزان میتوان غزل امروز را از لحاظ سبک دارای تشخص دانست؟
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 شیوة پژوهش -2
ای با استناد به منابع پژوهش و آوردن شاهد له به شیوة توصیفی، تحلیلی و مقایسهاین مقا

های تصویرپردازی در غزل نو را مثال از کتابهای بیش از بیست و پنج شاعر نوغزلسرا، شیوه

 بررسی کرده، سپس به تحلیل ویژگیهای این تصاویر در مقایسه با غزل سنتی میپردازد.

 پیشینة بحث -3
ای نوشته نشده های تصویرپردازی در غزل نو تاکنون کتاب جداگانهتصویر و شیوه دربارة

دورة »از سیروس شمیسا، در فصل هفتم یعنی « سیر غزل در شعر فارسی»است. در کتاب 

یاد شده است. )سیر « غزل تصویری»، از غزل نو بدون هیچ توضیحی تحت عنوان «غزل معاصر

سیر تحول »( همچنین محمدرضا روزبه در کتاب 209-207غزل در شعر فارسی، شمیسا: ص

ای را به خیال در فصل ششم چند صفحه« در غزل فارسی )از مشروطه تا انقالب اسالمی(

اختصاص داده است و تنوع و تازگی را از ویژگیهای صور خیال این دوره شمرده است. همچنین 

ئة تشخیص حسی و عمیقتر را از زبان نمادین، غلبة بیان استعاری بر بیان تشبیهی و ارا

( کاووس 162-148ویژگیهای این دوره دانسته است. )سیر تحول در غزل فارسی، روزبه: ص

را به نوآوری در « های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه»لی هم فصل پنجم کتاب خود، حسن

رگزیده، ولی قالبهای گذشتة شعر فارسی اختصاص داده است و از میان این قالبها غزل را ب

لی: های نوآوری در شعر معاصر ایران، حسنبیشتر به عنصر زبان و فرم توجه کرده است. )گونه

های توصیف در غزل نو )با تکیه بر اشعار تصویر و شیوه»( همچنین مقالة 481-416ص

زاده، نوشتة فاطمه مدرسی و رقیه کاظم« سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی(

ساز و تصویر در محور شعر بررسی کرده است و با ر را از نظر مضمون و عناصر مضمونتصوی

مرحلة شاعر  -2مرحلة شاعر و طبیعت بیجان،  -1های توصیف به سه دسته، بندی شیوهدسته

مرحلة شاعر و وحدت طبیعت، تصویر امروز را بیشتر حاصل دستة سوم  -3و طبیعت جاندار، 

های توصیف در غزل نو )با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین میداند. )تصویر و شیوه

زاده؛ فصلنامة ادبیات فارسی؛ سال منزوی و محمدعلی بهمنی(؛ فاطمه مدرسی، رقیه کاظم

 (1388؛ 14پنجم؛ شماره 

 ضرورت تحقیق -4
یکی از مهمترین ویژگیهای غزل امروز تصویری بودن آن است و تصاویر نو، تشخص خاصی 

فهمیدن سبک » داده و آن را صاحب سبک جدیدی کرده است، از سوی دیگر غزل معاصربه 

)بیان، « ادبی به یک اعتبار، دیدن آن تصویرهای مخیلی است که شاعر در معنی ترسیم میکند.

( از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ویژگیهای تصاویر در غزل نو 25شمیسا: ص
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را بیابد که نوغزلسرایان برای آفرینش تصاویر منحصر به فرد در غزل هایی بپردازد و شیوه

 اند.استفاده کرده

 های عمدة تصویرپردازی در غزل نوشیوه -5

 ها و اصطالحات زندگی مدرن امروزبکارگیری واژه -1-5
تجربه کردن محیط  ،گونه که در مقدمه اشاره شد، اولین عملکرد در ساخت صور خیالهمان

های انتخاب آگاهانة عناصر مورد نظر است. زمانی که شاعر به جای استفاده از واژه اطراف و

گزیند، با زبان روزگار صور خیال هایش را از محیط اطراف خود برمیای و ذهنی، واژهکلیشه

زبان چیزی جز ذهن نیست و ذهن چیزی جز زبان نیست. وقتی که زبان »جدیدی میافریند. 

هانبینی او هم تکراری است. آنهایی که تصور میکنند با زبان فرخی شاعر تکراری است، ج

سیستانی یا با زبان سعدی شیرازی میتوان در این عصر، تجارب انسان عصر ما را تصویر کرد، 

)ادوار شعر فارسی، « معنی است.به دالیل صد درصد علمی علم داللت جدید حرفشان پوچ و بی

 (27شفیعی کدکنی: ص

خانه، هایش را از محیط اطرافش میگیرد. لغاتی چون: قهوهامروز، شاعر اغلب واژهدر غزل 

تار، چمدان، کوچه، خیابان، قلیان، استکان، ساعت، چای قند پهلو، االکلنگ، باغچه، روسری، سه

 ایستگاه، قطار، اتوبوس و... تصاویری بکر و تازه میافرینند.

 ای با سفــر قـــرارم راا             که تـو بهــم زدهام قطــارم ردر ایستگاهم و گــم کـرده

 (46)منم که میگذری، فرجی: ص 

 چی! سـتاره به قلیان من بریز             جــای زغـــال روشنش از آفـــتاب کنهی قهوه  

 (72خواب، بدیع: ص)میخانة بی

 و بهـت من تماشاییسـت زمـــین عظــیمتری            کنون شکوه توتو از معابد مشــرق

 (43)از ترمه و تغزل، منزوی: ص

 ، فروردین، خیابان شـلوغ            یک شــب بارانی غمگــین خیابان شلوغچتر، چرمی کفش

 (45)عشق قابیل است، زارع: ص

 استفاده از اصطالحات تخصصی علوم مختلف -2-5
عناصر علوم ریاضی، ادبی، جغرافیایی و ها و گیری از واژهیکی دیگر از شگردهای غزل نو بهره

غیره برای وسعت بخشیدن به پهنای خیال و ساخت تصاویر بدیعی است که آن را نسبت به 

 غزل کالسیک متمایز میکند.

 اصطالحات ریاضی -1-2-5
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ـیم آری   دبو نرسیدن یکدگرباورمان زآغاز به  که هر دوناچاری            به  مــوازیانمن و تو آن دو خط
 (178)از ترمه و تغزل، منزوی: ص

 شعاع درد مرا ضـــرب در عــذاب کنید             مگـــر مساحـــت رنج مرا حساب کنید

 (131پور: ص)تنفس صبح، امین

 اصطالحات ادبی -2-2-5

 ردیـف آمــد بود            که بر صحـیفـة تقـــدیر مــن مسود بود بازن جـــوان غـــزلی 

 مثـل غزلهــای عاشقــانة مـــن            به حسن مطـلع و حسن طـلب زبانزد بود کهزنی 
 (45)مجموعه اشعار، منزوی: ص

 از گـــل رباعــی است            پاییز مثنوی است، زمسـتان قصیده است پردر شهر ما بهار 

 (40)گزینه غزل، طریقی: ص

 من بگو غزلی باشــم و تو شـاعـر باش            مـــرا سپیـــد کـــن و آشنازدایی کـن به

 (43)چمدان معطل، فرجی: ص

 چشمهای عمق کاشیدر حوضچة چشمهات ای طاق، چون تو اصطالحات معماری -3-2-5

 ای چیست این آیا، شما

 است که نیلوفـر صحرا داردطرح اسلیمی گیسوی تو را نیست نظـیر            این خـــیالی 

 (59)حماسه در حریر، احتشامی: ص

 اصطالحات نقاشی -4-2-5

 تو پـــرت میشـــدی از شــرة قلموهات            که نقشهـــای تو را بومرنگهـــا خوردند
 (253: ص1نسرین مرادیان )غزل روزگار ما، حسینی، ج

 خواب سپید بوم            شبیه بادبادک توی چشـم کودک معصوم درقلمو داشت میرقصید 

 (168مهرابی )نحو دیگر غزل، زارعی: ص

 اصطالحات سینمایی -5-2-5

 سال پیش برگشتیم            نمیشناخــت کسی ربــط نان و آجــر را به دهفلش بک است: 
 (142پور: ص)آقای هیچکس، ابراهیم

 أس، سقوط            و رنگ قرمز، تصویر روی زن، و سکــوتسکانس آخر: زن، پشت بام، ی

 (38)صدای موجی زن، قریشی: ص

 های جدیدسازیترکیب -3-5
بعضی از شاعران غزلسرا با بهم ریختن محور همنشینی کلمات، نظام مأنوس خانوادگی 
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 آفریدند.کلمات را بهم ریختند و با هنجارشکنی این نظام معتاد تصاویر و ایماژهای جدید 
-خصوص اشعار بیدل دهلوی و بعضی از شاعران نیمایی بهتوجه به شاعران سبک هندی، به

ویژه سهراب سپهری از دالیل مهم این رویکرد میباشد. در برخی از این غزلها عنصر عاطفه، 

خیال و اندیشه در ذهن شاعر به خوبی نقش میبندد که حاصل آن ترکیباتی با تصاویر نو، 

روی در استفاده از این ترکیبات به قول دکتر شفیعی یق است ولی گاهی نیز زیادهمخیل و عم

و بازی با کلمات تبدیل میشود. )ر.ک. با چراغ و آینه، شفیعی « جدول ضرب»کدکنی به 

 (596کدکنی: ص
ساز شهرت یافت. داران این عرصه، نصراهلل مردانی بود. او به شاعر ترکیبیکی از طالیه

معروف است و در غزلهایش بسیار از واژة خون بهره برده و « غزل سرخ»پدیدآور همچنین، به 

کمتر غزلی از او میتوان سراغ گرفت که حداقل »آن را یکی از طرفین ترکیب قرار داده است. 

یک یا چندین بار این واژه در آن نیامده باشد. ترکیباتی مانند اسب خون، خون نور، خون گل، 

ن، محراب خون، غزل خون، شور خون، کربالی خون، خون روشنایی، خواب خون، تیشه خو

)بانگ در بانگ، طاهری: « نامة خاک، بارقة خون، زالل خون، و...تاریخ خون، خون آتش، خون

 (193ص

 آن ســوی جبهه یاران نداز خان خون گذشتند صبح ظفر سواران             پیغــام فتح دار

 نامة نبرد اســت آیین پاسـدارانخـــونخت         وسرخ آتش نعش ستاره میس شط در

 آوران اســـالم بـا خیــل نابکـــارانکربــالی ایثار مــردانه در ســـتیزند             رزم در

 (25-24نامة خاک، مردانی: ص)خون 

 تصویر دنیای کودکی -4-5
دورة کودکی و  ساخت تصاویر جدید مربوط به دنیای کودکی، با استفاده از عناصر

 دنیای کودکان به طور جدی از شعر نیمایی آغاز شد. داشتنیشخصیتهای دوست

انگیزد و به فانتزی آوردن این عناصر عالوه بر صمیمیت، حس نوستالژی را در مخاطب برمی

و رؤیایی شدن شعر نیز کمک شایانی میکند. غزلسرایان نو نیز به تأسی از شعر نیمایی، برای 

 اند.اشعار خود از این شیوه  بهره برده مخیل کردن

 برقــص و چرخ بزن، چرخ چـرخ عباسی            سراســرم هیجــانیست کودکـانه، برقص

 (87خواب، فرجی: ص)میخانة بی

 منشاد کودکی  عیدن دبستا عید ترک مشق ودامــن             عید کفش برقی و، زرد و عروسک، پول عید

 (81بهبهانی: ص)یک دریچه آزادی، 

 نسیم و نـــخ بده از خــاک تا رها بشود             به یـک اشــارة تــــو روح بادبادکیـــم
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 (456)مجموعه اشعار، منزوی: ص

 ستو تویی            در جستجـوی سـیندرالیی که مدتی منلنگه کفش مانده به جا از  یک

 (15)عشق قابیل است، زارع: ص

 محیط نگاه تازه به -5-5
ای که شاعر غزلسرای امروز میافریند به سبب تازگی نگاه او به دنیاست. در گاهی تصاویر تازه

های قدیمی ولی با تغییر زاویة دید و گاه با این نوع آفرینش تصویر، شاعر گاه با همان واژه

مانده هایی که مربوط به دنیای مدرن نیست ولی از چشم شاعران قدیم دور استفاده از واژه

 آفریند.های تازه و متفاوت،   تصاویر نابی میبهاست، با استفاده از وجه شبه و مشبهٌ

در بیت ذیل، منوچهر نیستانی با زاویة دید جدید و منفی، ستاره را که در عرف ادبیات نشانة 

 :نور، روشنایی، اشک و... بود و کالً تصویری مثبت میافرید، به چشمهای مار تشبیه کرده است

 و چشمــــهای ماراننددر یهاســـــتاره          گریست تلخ که صحرای آسمان خالیست  

 (29)مجموعه اشعار، نیستانی: ص

 شیپوری مدام گرم دمیدن بود گل دراگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما            بهار 

 (178)از ترمه و تغزل، منزوی: ص
اسرافیل و بهار طبیعت به نفخ صور و یأس و ناامیدی شاعر با تشبیه گل شیپوری به صور 

ای که حتی با دمیدن بهار در گل شیپوری )رستاخیز طبیعت( تغییری تصویر کشیدن گل مرده

 آور آفریده است.انگیز و حزندر وضع او ایجاد نمیشود، بیتی خیال

 تو همــــانا تبـــاه کــردن توتو مثــل دانـــة برفی، مرا تماشـــا بس            گرفتــن 

 (42)چمدان معطل، فرجی: ص

 دریای شورانگیز چشمانت چــه زیباست            آنجــا که باید دل به دریا زد همینجاست

 (17)حنجرة زخمی تغزل، منزوی: ص

 چــون هفـت دسته دسته یندمرغابیان مژگـــان بر آبگـــیری از رنگ            پرواز مینما

 (86سوی باد، پرنگ: ص )آن

 به غیرجانداراستعارة مکنیه با مشبهٌ -6-5
یکی از عناصر مهم و پربسامد در نوسازی تصویر غزل معاصر استعارة مکنیه از نوعی است که 

به آن غیرجاندار باشد. در کتابهای مختلف بالغی قدیم عموماً استعارة مکنیه را مترادف با مشبه

با اینکه توضیحات عبدالقاهر و صاحب تلخیص و »اند. نظر گرفته تشخیص و جاندارپنداری در

همة علمای بالغت به طوری است که از قانون کلی سخن میگوید اما اگر به شواهدی که 

میاورند دقت کنیم به خوبی درمیابیم که همه جا منظور از استعارة بالکنایه یا مکنیه، همین 
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)صور « تشخیص از انسان به حیوان وسعت یافته. مسألة تشخیص است با این تفاوت که حوزة

 (153-152خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص

استفاده از این نوع استعاره در اشعار شاعران کالسیک بسیار به ندرت اتفاق افتاده است. در 

بدون آنکه توضیحی دربارة این نوع استعاره داده باشد شعری از صناعی « معالم البالغة»کتاب 

 ورده  است.آ

میالفند            دیـــــن بر پــــای هرکـــسی  زهعلمــــــا جمـــــــله هــر»

 بافـــند 
شبه است دین را به دیبا و حریر تشبیه کرده و بافتن را که از لوازم دیبا و از مقومات وجه

 (192البالغة، رجایی: ص)معالم« ذکر نموده.

باریده بود و زمین تر شده، چنانک پای به برف فرو شود  به صحرا شدم. عشق»و گفت: »و یا 

( 158، عطار نیشابوری: ص14)تذکرةاالولیا، بایزید بسطامی، باب «« به عشق فرو ]می[شد.

تازگی تصویر این متن در تذکرةاالولیا از زبان بایزید بسطامی به علت استفادة بجا از استعارة 

تشبیه و مالئم آن یعنی باریدن را هم در متن ذکر مکنیه است که عشق را به باران و برفی 

کرده است و امثال این متون در ادبیات قدیم ـ هر چند خیلی کم ـ باعث تحیر خواننده میشود 

 که چقدر از لحاظ زبان و تصویر تازه است.

توجه به این آرایه و شاید هم ناخواسته بر اساس ذهنیات سوررئالیستی و یا فانتزی و اشعار 

 د سبب شد که این نوع تصویرسازی مورد توجه شاعران نوگرا قرار بگیرد.آزا

 (293)هشت کتاب، سپهری: ص« روشنی را بچشیم»

 دستهایم را در باغچه میکارم»

 (418)دیوان اشعار، فرخزاد: ص« سبز خواهد شد، میدانم، میدانم، میدانم
با تأسی از شاعران نیمایی و انگیزتر کردن غزلهای خود شاعران غزلسرای امروز برای خیال

آزاد به این نوع استعاره روی خوش نشان دادند به طوری که بسامد این نوع استعاره در غزلهای 

 آنها بسیار باالست.

انگیز کردن شعر، سبب آفرینش تصاویر سوررئالیستی و این نوع استعاره عالوه بر خیال

موجب تزاحم تصویر و مخیلتر کردن آمیزی است که همچنین در اغلب موارد همراه با حس

 شعر میشود.

ـمرویا  حتی بهرا  تواز  گرچه خشتی ــ  بمانم هممیخــوا سقـــف آشناییهاتندارم            زیر  ه

 (61)گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، بهمنی: ص

 ـ اکنون بی تو ویرانه های ذهنمکوچهیادت پرسـه خواهـم زد غریبانه            در  بهامشب 
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 (33)مجموعه اشعار، منزوی: ص

 کبوتر میشوم آسمــان وقتی که میپوشیدر لبـاس آبی از من بیشــتر دل میبری            

 (17)میخانة بی خواب، فرجی: ص

 من نیست« چــای دغـدغة عاشقانة»که             آفــتاب دم کـردمخوش آمدی، بنشین، 

 (14)چلة تاک، بدیع: ص

 در آن شــب مهــیب زمستان یکی یکی            گــرگ گرسـنه بود که در دشت میوزید

 (24وند: صضلع، معارف)این مرد یک مثلث بی

 دعــوت کن            که چای ســبز برای سالمتی خوب است ای از چشمهاتمرا به جرعه

 (39)منم که میگذری، فرجی: ص
-اند و تزاحم تصویری در زبان امروزی آفریدههم جمع شده در این بیت چند تصویر در کنار

 اند.اند که در کل بیتی ناب را رقم زده

( اسلوب معادله به سبک شاعران 2های امروزین در غزل: چای سبز، استفاده از واژه  (1

به بیجان ( استعارة مکنیه از نوع مشبه3هندی با تصویر و زبان امروزی و بیرون از تکلف، 

-( حس4را به نوشیدنی )چای سبز( تشبیه کرده و مالئم آن لفظ جرعه است.  که چشم

آمیزی، زیرا جرعه به حس ذائقه مربوط است و چشم به حس بینایی و یا نهایت المسه 

( تصویر جدید از معشوق که با تصاویر سنتی آن متفاوت است زیرا در 5)بوسیدن چشم(. 

 یه کرده است.این بیت چشم را در سبزی به چای سبز تشب

 پردازیهای متفاوت در اسطورهدیدگاه -7-5
ها، باور و یا دیدگاه جهانی یک ملت یا قوم هستند تا به واسطة آن بسیاری از حوادث اسطوره

-طبیعی یا فوق طبیعی ناشناخته را برای خود و دیگران روشن کنند. به طور مثال در اسطوره

نسبت میدهند و اعتقاد آیین زرتشتی « پرومپته»ه های یونانی ماجرای پدید آمدن آتش را ب

آنچه مسلم است این است که در روزگار ما در جهان »نگهبان باران است. « تشتر»یا « تیر»

ها مجالی ندارد زیرا ذهن اندیشمند و آگاه بشر همه متمدن امروز، شکفتن و بالیدن اسطوره

خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: )صور « چیز را بر بنیاد تعقل و منطق بررسی میکند.

 (236ص

ولی دنیای رازگونة اساطیر سبب گشته است که همیشه یکی از منابع آفرینش در ادبیات و 

به خصوص شعر باشد. استفاده از اسطوره عالوه بر غنی کردن شعر و ایجازی که به آن 

زلسرای امروز به انگیزی و تصویرسازی شعر کمکی به سزا میکند. شاعر غمیبخشد به خیال

ای خود میپردازد تا با باز کردن فضایی تازه، تصویرهایی چندین روش به نو کردن زبان اسطوره
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 نو از اسطوره بسازد:

 ها )و گاه تغییر کاربردی آنها(بازآفرینی و بازسازی اسطوره -1-7-5

 یـانه میفــتدساق و ساعد او چون نظر کند زرتشـت           ز دســت ملتهـــبش تـــاز به
 (281)مجموعه اشعار، نیستانی: ص

 حــتی اگر بیرحـــم باشی مثـل ابراهیم            نفرین؟ زبانــــم الل! حتـی اخم یا آهی
 (42)از ماه تا ماهی، صفایی: ص

 های سایر مللاسطوره -2-7-5

 ما را سر زآب  گذشتهکش تر ببین به هیأت نیلوفر فرا نشـستن بودا را            نگشـته دامن پا
 (167)مجموعه اشعار، بهبهانی: ص

 های ایرانی و اسالمی(اسطوره تلفیق مثل) همیا چند اسطوره با  تلفیق دو -3-7-5

 ه وانگـــاه            آمیخــــته با خـــون سیاووش در ایرانمدجاری شده از کــرب و بال آ
 (49)از کهربا و کافور، منزوی: ص

 آتــش طـــور مـــوســـی            داغشــــان: مُهــــر محـــراب زردشتســـوزشان: 

 (153پور: صهای ناگهان، امین)آینه

 اسطوره به عنوان سمبول یا رمز -4-7-5
استفاده از اسطوره به جای سمبول در بسیاری از شاعران نو بازخورد دارد به ویژه در غزلهای 

همچون اغلب آثار « م. سرشک»غزلهای نو »ی کدکنی. شاعران سمبلیکی همچون دکتر شفیع

ای، بازتاب حرکتهای سیاسی ـ های تاریخی و اسطورهاش، در قالب رمزها و سمبولنیمایی

 (198)سیر غزل در شعر فارسی، روزبه: ص« اجتماعی اوایل دهة پنجاه به بعد است.

 پویشمیهــراســید زآواز گرم ای دلقکـــان تاریــخ! مشاطـگان ابلیس            کامـــروز
 (126)هزارة دوم آهوی کوهی، شفیعی کدکنی: ص

 مــار میشـود هادیگـر به انتظـــار کدامیـــن رســـالتی            وقتی عصـــای معجــزه

 (22)گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، بهمنی: ص

 نمادهای تازه -8-5

آنچه »ها و نمادهای تازه است. گیری از سمبولبهرهیکی از نمودهای نوآوری در غزل معاصر 

ای که افزون بر معانی قراردادی و آشکار نامیم یک اصطالح است، یک نام یا نمایهما نمادش می

روزمرة خود، دارای معانی متناقضی نیز باشد. نماد شامل چیز گنگ، ناشناخته یا پنهان از 

شود که بیش از مفهوم آشکار و هنگامی نمادین میماست ... بنابراین یک کلمه، یا یک نمایه 
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 (16-15هایش، یونگ: ص)انسان و سمبول« بدون واسطة خود داشته باشد.

پیچیده و مخیل کردن  -1معموالً شاعران به چهار علت عمده از زبان نمادین بهره میگیرند: 

عینی و مستقیم بیان مسائلی که مربوط به احساس و عاطفه هستند و توضیح  -2زبان شعر، 

پنهان کردن منظور و مقصود در پشت زبان نمادین که در موقع لزوم  -3آنها غیرممکن است، 

ساخت یک تیپ یا شخصیت که نمایانگر خود شاعر و یا  -4بتوانند از تبعات آن فرار کنند، 

 گروه خاصی باشد.

ه در شعرهایشان بدیهی است که شمارة یک منظور نظر تمامی شاعرانی است که از این آرای

ها استفاده میکنند. شمارة دو در غزل دفاع مقدس به دلیل عوامل روحی خاصی که در جبهه

اند که حاکم بود بیشتر به چشم میاید. در این دوره شاعران غزلسرا از نمادهایی بهره برده

از، قفس، بعضی از آنها مربوط به محیط اطراف آنها میشد. نمادهایی از قبیل الله، کبوتر، پرو

 دریا، موج، صخره، آتشفشان، کاروان، باران، خورشید، نخل، چفیه، پالک و...

 کشــیده تیــغ طـالیی سوار بر خورشید            ز متـن مبهم مه آشکـــار خواهـــم شد

 (103گور: ص)تنفس صبح، امین

 فشــان درآوردیمبه زیر خــاک به خاکستــری رضا بودیم            عجـــیب بود کــه آتش

 (26)چقدر پنجره، بیابانکی: ص

 سر و شط از گل و باران خــالی            هیچکـس نیست در این سنگـر باقیماندهنخلها بی

 (55)همان: ص
مرداد و همچنین در  28شمارة سه در دورة رواج غزل سمبلیک، یعنی بعد از کودتای 

اید. مثالً شب یکی از مفاهیم نمادینی است غزلهای موسوم به غزل اعتراض بیشتر به چشم می

که در این دوره از غزل در شعر تمامی شاعران سمبلیک حضور دارد و نماد استبداد، خفقان و 

 ظلم و ستم طبقة حاکم است.

 زندسار شب در سحر نمیکند             کسی به کوچهگرفتگـان چراغ بر نمییکی ز شــب

 (111ص)آینه در آینه، ابتهاج: 
هایی چون موج، بیشه، گیاه، جنگل و خزر سمبلهایی هستند که پس از حادثة همچنین واژه

قیام سیاهکل نماد مبارزه با رژیم به شمار میامدند که البته به دلیل کثرت استفاده کم کم 

 تبدیل به نشانه شدند.

 گیاهان همه خاموشانندپوشانند            بیشــه دلگیـر و موج موج خزر از ســـوگ ســیه

 پوشانندباغـند کــزین گــونه ســیه وحکبودان افــق، صبحــدمان            ربنگر آن جامه

 (182-181)شعر زمان ما، شفیعی کدکنی: ص
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در « کولی»شمارة چهار بیشتر در غزلیات اجتماعی به چشم میاید. مثل نماد خودساختة 

است که اهل سفر و عمل است، حرکت و پویایی  کولی دخترکی»غزلهای سیمین بهبهانی. 

دارد... هرچند گاهی دچار سرخوردگی هم میشود اما باز در شعرهای دیگر ظهور میکند و 

 (390)گهوارة سبز افرا، ابومحبوب: ص« دوباره به کنش برمیخیزد.

 میشد کــه سرشــاربربا قدمهای کــولی دشـــت بیـدار میشد            با زالل نگــاهـش 

 میکوفت رقص تاتار میشد کهنعلش  ضربیال اسبش که میتاخت باد را شـانه میزد            

 (642)مجموعه اشعار، بهبهانی: 

 تمثیل -9-5
بعضی از شاعران نوغزلسرا برای تصویرسازی نگاهی به سبک هندی و آرایة اسلوب معادله 

معقولی گفته شود، یعنی شعاری  ساختار بیت هندی چنین است که در مصراعی مطلب»دارند. 

مطرح شود... و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطة لف و نشری متناظر با تشبیه مرکب، آن را 

محسوس کنند. همة هنر شاعر در این مصراع اخیر است. یعنی در مصراعی که باید معقول را 

« لنشینتر است.محسوس کند و هرچه رابطة بین دو مصراع هنریتر و منسجمتر باشد بیت د

 (277-276شناسی شعر، شمیسا: ص)سبک

تعادلی بین سبک عراقی  ،برخی از شاعران نوغزلسرا سعی کردند با حفظ تازه بودن زبان غزل

و هندی و غزل نو برقرار کنند. به طوری که بر خالف سبک هندی که استقالل ابیات و 

گسستگی تصویر در محور عمودی در اعال درجه است همچنانکه به وسیلة تمثیلی بدیع و گاه 

یز امروزین در واحد بیت تصویر میافرینند، پیوستگی معنوی و تصویری را در محور عمودی ن

 حفظ کنند.

 سفریم            سفـــر مرا به تو نزدیکــتر نخـواهد کرد درهای قطـار مــن و تو پنجـــره

 (101)آنها، نظری: ص
 های موازی( ملهم گردیده است.و این بیت که از قوانین فیزیک )آینه

 روبــرو مکــن دیدار ما تصـــور یک بینهــــایت اسـت            با یکـــدگر دو آینـــه را

 (25)همان: ص

 دوست پریشانپریشان             با دوســت پریشـانم و بی ستاز خوردن داروکه چون طفل 

 (21پرنده، بدیع: صهای بی)از پنجره

 جانهمانی با طبیعت بیتشخیص و جاندارپنداری و احساس این -10-5
های تصویرساز به فارسی از آرایهآرایة تشخیص و جاندارپنداری از قدیم در ادبیات و شعر 

شمار میرفته و نوعی از استعاره )استعارة مکنیه( محسوب میشده است. اما تشخیص و 
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جاندارپنداری در غزل نو بسیار زنده، محسوس و ملموس است. تمام موجودات دارای حیات 

 همانی میکند. )محسوس هستهستند و شاعر با طبیعت و محیط اطراف خود احساس این

چون خود آنها را تجربه میکند و زنده هست چون در خیال خود با آنها احساس یگانگی 

گوید: پرداز آلمانی ـ می( ـ شاعر، منتقد و نظریه1887-1807فردریک تئودور فیشر )»میکند.( 

اگر موضوع مشاهدة یک ستاره یا یک گل باشد من خود را به حدی کوچک میکنم که در آن »

کس موضوع بزرگ باشد، من خود را وسیع و بزرگ مینمایم. من در آغوش ابر بگنجم و اگر برع

-160)سیر تحول در غزل فارسی، روزبه: ص«« میغرم، راست و جهنده و فاتحانه در امواجم.

161) 

 شوند قاتلملحظه لحظـه می رــبــصـبدون کسی مرا کمک کند که نیشهای عقــربه            

 (33زارع: ص)یک سرنوشت سه حرفی، 

 شد سم شروعه تبآیینه خـــیره شد به من و مــن به آینه            آنقــــدر خـیره شد ک

 (61های امپراتور، نظری: ص)گریه

ـم »ای درختان تناور،   ز تبرداران پیرمشـاخی هراسان امن تنک«            ختراپنجه زن در چش

 (20)خطی ز سرعت و از آتش، بهبهانی: ص

 اتشیانهجفتگیری فوالد و ســنگ کاش            گنجشــک من تو باشـی و من آ در فصل

 (43پرنده، بدیع: صهای بی)از پنجره

 یحات نوتلم -11-5
در  یکی از عناصری که سبب نو شدن تصاویر در غزل شده است تلمیحات جدیدی است که

فیلمها و  به نام کتابها،شعرِ گذشته یا وجود نداشته و یا ناشناخته مانده است. تلمیح 

 های ناب ازین گونه است.های معروف و همچنین افسانهنمایشنامه

 عنوان کتاب -1-11-5

 یت کند«1من او»مخواه            از خـدا باید بخواهی تا  رییا کسیخویشند از  در بندگان بند
 (53نامة یک جن، بدیع: ص)شجره

 کــی آفـــــتاب برین آشــــیانه میفتد            ام، آیاظلمت خــزیده به« 2بوف کور»چو 

 (277)مجموعه اشعار، نیستانی: ص

 اش در نگهـم روشن استرا ببین!            شعــلة نارنجی جنون، رنگ «3عقل سرخ»آه بیا، 

                                                           
 نام رمانی از رضا امیرخانی -1
 هدایتکتابی از صادق  -2
 کتابی از سهروردی -3
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 (16)یک دریچه آزادی، بهبهانی: ص

 نمایشنامه وعنوان فیلم  -2-11-5

 کنم            دســتی جـــلو بیـــار و حنای مرا بگیردعــوتت « 1عروسی خون»بگذار به 
 (100خواب، فرجی: ص)میخانة بی

 کجایی که برادرهات را کشتند 2«قیصـر»جیبها مشتند            درسرد است و دستان همه 

 (266سید مهدی موسوی )غزل روزگار ما، حسینی: ص

 شدهراموشهای فافسانه -3-11-5

 بود شیدنکخاک  روی بهایش بلندبود            و ماه را ز  پریدنفکر ماه  بهخیال خام پلنگ من 

 (178)از ترمه و تغزل، منزوی: ص

 ست و درده ابکر بودن این افسانه عالوه بر اینکه تازگی و زیبایی مضاعفی به این غزل دا

به ا رآور این غزل است، سیلی از تقلید ازین افسانه و مضمون حقیقت حسن مطلع شگفت

 دنبال خود کشاند.

 ز ماهشـــا اتما من محال است به دیدار تو قــانع باشـم             کی پلنگی شده راضی به

 (41های امپراتور، نظری: ص)گریه

 ام پلنگـهاتمــــ ــرادات ســـیاه مبــادا به ننگـــها            ای مــــاه ای مــپیشـــانی

 (29ع: صپرنده، بدیهای بی)از پنجره

 پارادوکس -12-5
یسازد بهمی مهای تصویرساز است و عموماً تصاویر منما یکی از آرایهپارادوکس یا متناقض

یشود. میجاد که با قلم نقاشی بهیچ وجه نمیتوان آن را به تصویر کشید و تنها توسط کالم ا

 فی. ایننیگری و د نما، تناقض دو لفظ است که یکی از آن دو امری را اثبات کندبیان متناقض»

فته کل گرشنوع بیان به ظاهر ضد و نقیض با اینکه مخالف عقل سلیم است بر مبنای حقیقتی 

 (247)واژگان توصیفی ادبیات، رضایی: ص« است.

ر ت اما دته اسها، به ویژه در شعر عرفانی، تصاویر پارادوکسی وجود داشاگرچه در همة دوره

ر دیدل، پس به تبعیت از سبک هندی به ویژه غزلهای بسبک هندی بسامد باالیی مییابد. س

 .آفریندشعر نیمایی و غزل معاصر بسیار به چشم میاید و تصاویری ژرف و عمیق می

ـرهـــر آینه آییـــنه   ننگم ون نامم مه... آینــه سنگم               هم سنگــم و هم آین و ه

                                                           
 ای از لورکاعنوان نمایشنامه -1
 عنوان فیلم سینمایی از مسعود کیمیایی -2
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 (33)چلة تاک، بدیع: ص 

 نیست مانی کهاد مهنبودت میشود               باز تنها میشــوم با ی میروی و خـانه لبریز از

 (10-9)زیر بارانی که نیست، امیری: ص 

 موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است               بگــذار گفتگـــو به زبــــان هــنر شود

 (45)ضد، نظری: ص 

 روایت -13-5
عنصر روایت است. همانگونه که قبالً ذکر یکی از مهمترین عناصر تصویرساز در غزل امروز 

شد تمایز شعر نو و شعر کالسیک عینی بودن آن است. شاعر به وسیلة روایت به بیان تک تک 

جزئیات تجربة عینی خود میپردازد و به جای بیان موضوع، با ذکر جزء جزء حادثه و حتی 

ر پیش چشم خواننده به تغییر لحن و یا تغییر زاویه )همچون دوربینی( محتوای غزل را د

انگیزی چیزی را بنمایانیم خود آن چیز را چرا هنگامیکه میخواهیم نشاط»تصویر میکشد. 

انگیزش همراهش و در خودش بیاید؟ چرا به زور دقیق و کافی وصف نکنی؟ تا صفت نشاط

م ریش انگیز بود، بخواهیآور، یا حزنگفتن و اصرار در اینکه فالن چیز یا فالن گفته، خنده

)بدعتها و بدایع « ات را بیاور، یا حزنت را انگیخته کن.پیش خواننده گرو بگذاریم که بیا و خنده

 (240نیما یوشیج، اخوان ثالث: ص

بر همین اساس است که در حقیقت شعر و غزل روایی با استفاده از همین راهکار بیشترین 

کشیدن مسائل مختلف خواننده را با شاعر تأثیر را در نمود مسائل اجتماعی میگذارد و با تصویر 

های کوچک همراه میسازد. مثالً برای تصویر کشیدن فقر و شرمندگی مادری در برابر خواسته

هایی کودکش و همچنین بیرحمی روزگار و مردمانش و نهایتاً بزهکاری کودک به سبب عقده

ه زبانی بهتر از روایت که هر روز به خاطر اختالف طبقاتی در دل و ذهنش انباشته است چ

 همراه با تغییر لحن میتواند یاریگر باشد:

آثار روایی از آنجا که تصویرگر زندگی شاعرند، به هیچ عنوان تکراری نیستند و شعر و غزل 

همیشه آمادة رویارویی با هر رویداد بیرونی است تا آن را تجربه کند و به زبان روایت با 

ای افزود. ؛ بنابراین بر مضمون آن همیشه میتوان چیز تازهجزئیترین شکل آن را تصویر کند

آثار روایی ـ چه شعر و چه نثر ـ با جوامع جدید پیوند انداموار و ناگزیر دارند، چه جوامع »

جدید عرصة نظامهای بازند که دائم بر آنها چیزهای تازه افزوده میشود و از آنها چیزهای کهنه 

 (87شناس: صادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته، حق)زبان و « بیرون رانده میشود.

ـاهشآتش  و ستا خشمپا ندارد             مردی که یکشلوار تاخورده دارد »  ندارد تماشا: یعنی، نگ

ــت و شاید نوجوان ابس نشسته             چشممتابم از او اما به رخساره می  باال ندارد بیستاز س
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 «ندارد ست جایش مردی که یک پاست و خالیرفتهکنم ساز                  وگویی او باز تا گفت کنم سویرو می

 (136)یک دریچه آزادی، بهبهانی: 
الیة آن به از آنجا که مضمون و محتوای غزل روایی مستقیماً از ساختار معنایی به ظاهر تک

به نظر نرسد، گروهی از شاعران  انگیزدست میاید و سبب میشود که غزل روایی چندان خیال

غزلسرا ـ که بعدها به شاعران غزل فرم معروف شدند ـ بر آن شدند که ابهام ـ یکی از بهترین 

عناصر خیال ـ را وارد روایت کنند. اگرچه روایت در غزل این شاعران بر پایة رخدادهای مرتب 

ی و بعضی عناصر دیگر مثل و منطقی بر روی سیر خطی زمان حرکت میکند، اما بازیهای زبان

ها به خصوص استعارة مکنیه، قافیه و ردیفهای نو، تفکر سوررئالیستی و فانتزی و انواع استعاره

ای( غزلهای آنها را ای ـ فیلمنامهتغییر زاویة دید و روایت با ساختارهای نمایشی )نمایشنامه

 انگیز ساخته است.مبهم و خیال

 ها، گلهـاای ته دنــیا           به خـواب دهـکـدة ســبز کلـبهان، کـــلبه»گــلی کـنار جه

 هایی! ازین فصل نیستید انگــار             کســـی ندید شما را، چه میکنید اینجـاچه میوه

 خــواب کودک خـود، دست میبرد بابا بهدرست نیمة شب، پیش چشـم ماه بزرگ            

 ند پنهــان            به جــای سکــه به بـــازار میبرد فــرداها را در کیســـه میکســتاره

 ای مقــوایی            و کـــودک کــوری پشــت پنجـره تنهاگلی مچـــاله شده، کلـــبه

 (27-26مورد، میرزایی: ص)مرد بی
 به گسست« دریدا»و « لیوتار»این مسأله در غزلهای شاعران پست مدرن با نظر به تفکرات 

این اصل همان درهم شکستن ساختار اصلی اثر و تکه تکه کردن روایت و »روایت انجامید. 

باره این است که شاعر با این کار، تقسیم آن در سراسر غزل است. توجیه پست مدرنها دراین

مرکزیت شعر را در هم میریزد و مرکز را به تعداد مورد نیاز اثر تقسیم میکند )موازی با 

 (348)مدرنیزم و پست مدرنیزم در غزل امروز ایران، طیب: ص «چندصدایی(.

نویسی و پریشانی ساختار و محتوا در غزلهای پسامدرن گاه منجر به حرکتی رو به این آشفته

انگیز غزلهای رواییست و تنها ارمغان آن عقب ـ و چه بسا نابودکننده ـ در ساخت تصاویر خیال

سکیزوفرنی است، البته گاهی این تصویرهای کوچک زایش یک سری تصویرهای پراکنده و ا

همچون پازلی میمانند که چینش آنها در کنار هم منجر به آفرینش تصویرهایی غافلگیرکننده 

 میشود.
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 از چــارراه رد شــده بـودم به چــند راه

1 

 یک عــده فکر عکـس سفر بود توی ماه! / با شــوق روی چـــند نگـــاتیو سوخته

 شـــدند آدمـــها تا ابـد ســـیاه ظــاهر

2 

 یک عــده پشت میله به شب زل زدند تا / مــردی بیایـد از طـــرف متـــن راه راه

 شاید که اسم این همــه بد را عوض کند

3 

 یک عده هم نگـــاه فقـــط تا ابد نگــاه / یک عده هم نگـــاه فقـــط تا ابد نگــاه

 ا ابد نگــاهیک عده هم نگـــاه فقـــط ت

4 

 یک عـــده زل زدند به هــر راه اشـتباه / و دست توی دســت به پا خواســـتند تا

 گـناه[]اعدام دسته جمعی یک مشت بی
 

 معلوم بود در وســط خون و اشک و دود / در چــارراه بعــدی ما هیچکـــس نبود

 (196-195سوی: صرویة تعداد گوسفندان، مو)انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی

 ردیف -14-5
استفاده از ردیفهای خاص اسمی، فعلی و توسعة این ردیفها از جهت زبان و محتوا، در 

ساختار غزل از دستاوردهای شاعران نوغزلسرا برای آفرینش تصاویر جدید و محکم کردن 

 ردیف، همچنان که از یک سوی گوینده را»ساختار کلی غزل حول و حوش این تصویر است. 

در تنگنای انتخاب کلمات قرار میدهد برای شاعری که قدرت تخیل و نیروی ساختن تصویر و 

)صور « ای است برای خلق خیالهای بدیع و تصویرهای تازه.تداعی معانی تازه داشته باشد روزنه

 (226خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص

های تازه ساخت استعاره و کنایه اگر ردیف در آثار متقدمین سبب آفرینش ترکیبهای بدیع و

میشود، شاعر امروز عالوه بر این نوع تصویرسازی از قابلیتهای دیگر ردیف از جمله استفاده از 

آوایی و تناسب آن با محتوا و گسترش واژة ردیف از پایان بیت به داخل متن به ویژگی نام

اده میکند؛ مانند غزلی از ای که متن حول تصویر ردیف میگردد برای تصویرسازی استفگونه

 شاعری به نام میرعبداهلل در حوزة دفاع مقدس برای جانبازان شیمیایی.
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 فهـرــستان غرق آب و نان.، سالم، خسته نباشید، دوسـتان، ســرفه            همیشه سفره»

 رفهحریر خــواب شـما، سرفه، گرم و نرمینه            لباس روح شمــا ســرفه، پرنیان، سـ

 «و سرفه، ســرفة ممتد، ــسیاه و دردآلود            گرفته است از او این زمان، امان سـرفه

 (197)نحو دیگر غزل، زارعی: ص
انگیز را در آلود و حزنکه در واقع ردیف حالتی وهم« که نیست»و یا غزلی دیگر با ردیف 

ان گفت هیچ چیز دیگری مثل لباسی از خیال بر تن تمام غزل پوشانده است و به جرأت میتو

ردیف چنین تصویری را نمیتوانست خلق کند به ویژه آنکه تکرار ردیف در پایان هر بیت چون 

 دار فراق یار و وهمی بودن خیاالت خوش او را به عاشق گوشزد میکند.ساعتی شماطه

 نیست کهدر خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست            میرسم با تو به خانه، از خیابانی 

 که نیست فنجانیتوی  برایت میریزممینشیـنی روبرویم خســتگی در میکنی            چــــای 

 نیست!باور اینکه نباشی، کــار آسانی که             ستای و بعد تو این کار هر روز من ارفته

 (10-9)زیر بارانی که نیست، امیری: ص
در غزل نو گاهی شاعر متناسب با فضای شعر با حفظ قافیه ردیف را عوض میکند. در غزل 

زیر که چند بیت آن به عنوان نمونه ذکر شده است، شاعر با ردیف قرار دادن عناصر اربعه، 

 ویری آفریده که عالوه بر تناسبی که بین این چهار عنصر ایجاد کرده است، تص

پذیر نبود، به ویژه آنکه در بند آخر، به واسطة این چهار عنصر، تصویری تغییر ردیف امکانبی

 منسجم از غزل به نمایش میگذارد.

 ای در آب            مــرا به مد تو هر شب گذشته از سر آبتو ماه کامـــلی و من جــزیره

 ببین که تا ابـــد از یاد برده دیگر خـاک           ام در خـــاک مرا که دانة صد سال خفته

 مـــرا به جـــرم تو انداختند در آتـــش            بعید نیست گلســـتان شـود اگر آتــش

 خـانمان، رها بر بادای دارد            سبـــک، گریخته، بیپـــری که ســـوخته پـرواز تازه

 از تو قسمــتم از روزگــار بهــتر باد پسو باد             جزیره، دانه، پرم من در آب و خاک

 (142-139خواب، فرجی: ص)میخانة بی
در پایان ردیف و ایجاد تعلیق در معنا، تصویری مبهم را در « سه نقطه»و گاه شاعر با آوردن 

 ذهن مخاطب میسازد و خواننده را در تکمیل شعر به مشارکت فرامیخواند.

 هیچکس انگار هیچـوقت بهتو نیستی و این در و دیــوار هیچ وقــت            غیر از تو من 

 اینجــا دلـــم برای تو هی شـــور میزند           از خـود مواظبت کـن و نگـذار هیچـوقت

 (39)عشق قابیل است، زارع: ص
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 نتیجه -6

آشکار میسازد که شاعر امروز برای های تصویرسازی در غزل نو این حقیقت را بررسی شیوه

 -1نو و در نتیجه متمایز کردن تصاویر خیال در شعر خود از سه روش عمده بهره برده است: 

 نگر به محیط اطراف؛ مانند بکارگیری استفاده از عنصر زبان و نگاهی جزئی

ه صور خیال و نگاهی نو ب  -2های خاص علمی، ادبی و... های امروزین و اصطالحات و واژهواژه

های ادبی همچون تشبیه، تغییر زاویة دید؛ مانند نوگرایی در ساخت تصاویر به وسیلة آرایه

بکارگیری  -3استعاره، تشخیص، جاندارپنداری، تلمیح، اسطوره، سمبول، پارادوکس، تمثیل و... 

ارند که قابل های نوینی که یا کالً بیسابقه هستند و یا آنقدر سابقة ناچیزی دهوشمندانة شیوه

چشمپوشی هستند؛ مانند استفاده از روایت بعنوان یکی از مهمترین عناصر تصویرساز در غزل 

-، روی آوردن به ترکیب«به غیرجانداراستعارة مکنیه با مشبه»امروز، استفادة پربسامد از 

ا استفاده ای خاص، نگاهی نو به ردیف برای خلق تصاویر نو و بکر. غزل نو بسازیهای نو در برهه

-از روشهای مذکور، صاحب سبکی در شیوة تصویرپردازی شده است که آن را نسبت به دوره

 ای به آن میبخشد.های پیشین متمایز میسازد و تشخص ویژه
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