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های زبانی، مذهبی، جغرافیایی و... نقاط مشترکی در فکر دلیل اشتراکنویسندگان و شاعران، گاه به

نمایاند. حسینِ منزوی و و عمل دارند و گاه تنها آثار آنهاست که این نقاط مشترک را می

کلی توان بهدو شاعر را نمیچه این شمارآورد. اگربدرشاکرالسیّاب را شاید بتوان از گروه دوم به

 است؛دهشِرمانتیسم تولید  تصاویر شعری آنان در فضای مکتاز رمانتیسم دانست، بسیاری  پیرو

و  کنندحاالت روحی، احساسات درونی و ذاتیّات روانی شاعر را مهار می ،سوتصاویری که از یک

 ،داشته دلیل اقامتی که در ایراناز سوی دیگر در انتقال احساس شاعر نقشی برجسته دارند. سیّاب به

است. در این نظر داشته شک به نیمابی ،نو ایی داشته و  منزوی نیز در شعرشنبا نیما و شعر نیمایی آ

های این دو شاعر و بحث پیرامون مفهوم تصویر و ویژگیپس از اشارة کوتاهی به زندگی  ،مقاله

ته نمودهایی از تصویرهای شعری این دو شاعر برجس ،تحلیلی –رمانتیک، به روش توصیفی  تصویر

 ست. امبارزه، بررسی شده فردیت در تأثیرواری و اله در طبیعت و اشیا، سایهدر سه مقولة استح

تحالب در وارس، اسالسیّاب، سايبشاکرهاس کلیدس: تصويرِرمانتیک، منزوس، بدرواژه

 طبیعیت و اشیا، فرديت. 

 

 

                                                           
 )نویسندة مسئول(: دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور ،فارسی ادبیّاتو  دانشجوی دکتری زبان.  1

musavi.seyed@yahoo.com                                                                            
  seyedi@um.ac.ir: مشهددانشگاه فردوسی ادبیّات عرب، زبان و بخش . استاد  2

 24/7/1395تاریخ پذیرش:                           13/3/1394تاریخ دریافت:

mailto:musavi.seyed@yahoo.com
mailto:seyedi@um.ac.ir


 1397تان بهارو تابس ،18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یّةنشر                        224

 مقدمب -1

ر دهایی که تجربههای عاطفی شاعران هستند؛ از تجربهای مجموعه ،شعریتصویرهای 

ها و شوند. رنجبه خودآگاه او منتقل می ،ناخودآگاه شاعر حاضرند و در لحظة سرایش شعر

ه ا ضمیر حساس شاعر بامّ ؛دهدقرار می تأثیرای تحت های زندگی، هرکسی را به گونهشادی

صویرهای ه تگونیابد. بدینها پرورش میا و شادیدر مسیر این اندوه ،ای منحصر به فردگونه

گر فراز و فرودهای زندگی شخصی و اجتماعی او دانست. این توان نمایانشاعر را میشعری 

اطراف او را به روشنی نمایان  ،سو اند و از دیگرنمودار زندگی شاعر ،تصویرها از یک سو

 کنند. می

 .ترین ابزارهای ورود به دنیای اندیشه و احساسات شاعران استتصویرهای شعری، از مهم

ویژه شاعرانی که در جغرافیای روزگار، بصویرهای شعری در آثار شاعران همهمانندی ت

و تأثر  أثیرت سرایند، به خوبی نمایانگرگون میهای گوناکنند یا به زبانمختلف زندگی می

های گذارترین جریانتأثیرعنوان یکی از به ،های عمدة ادبی است. رمانتیسمآنان از جریان

 یاست.  بررسی تطبیقدهگون در ذهن و زبان شاعران بوهای گوناانندیبی، همواره منشأ هماد

 سرای نامیاصر عرب و حسینِ منزوی، غزلشاکر السیّاب، شاعر مع تصویرهای  شعری  بدر

 دهد .رمانتیسم را در آثار آنان نشان می تأثیرمعاصر، میزان و عمق 

 پیشینة پژوهش -1-1

ا عموماً هی چندی انجام گرفته که موضوع این پژوهشکارهای پژوهش ،در مورد شعر منزوی

های او در پور یا نوآوریخیال شعر او، مقایسة آن با شعر قیصر امین کلی است. بررسی صور

به  در شناخت شعر و شخصیت منزوی« ترانه تا تندر»اند. کتابی نیز به نام از غزل از این جمله

هایی دربارة وگوتی کوتاه و خاطرات و گفتآمده که در برگیرندة مقاالرشتة تحریر در

 است.علمی چاپ نشدهعموماً در نشریات های دیگراوست. پژوهش

 های گوناگونیاو از زاویه های مختلفی صورت گرفته و شعروهشپژ ،در مورد سیّاب

 پردازد،که به بررسی دو شعر از سیّاب و نیما یوشیج می« از یوش تا جیکور»بررسی شده است. 

عر سیّاب ها را در شکه برخی از اسطوره« الرموز الشخصیّه و األقنعه فی شعر بدر شاکر السیّاب»
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اکر یوشیج و بدر شهای نیما بررسی تطبیقی اشعار و اندیشه» ،کند و همچنینواکاوی می

تصاویر رمانتیک در شعر این دو شاعر  ،. با این حالستهااین پژوهش ازجملة« السیّاب

 است.ستقل مورد توجه قرارنگرفتهم عنوان یک موضوع گاه بهیچبرجسته، ه

 دربارۀ سیّاب و منزوس -2

م، لیسانس خود 1948م، در روستای جیکورِ بصره به دنیا آمد. در 1926بدر شاکر السیّاب در 

خواهی و های چپ سیاسی و اجتماعی، آزادیگرفت. گرایشرا در رشتة زبان انگلیسی

ت تی را در ایران و کویمدّ ،ار انگلیس، او را راهی زندان کرد. پس از آزادیمخالفت با استعم

حاصل از آن را علت وفاتش  م، صدمة روحی و بیماری 1961و در گذراند. بازداشت دوبارة ا

ی دلیل بازنگری در مبانی عروضی، ایجاد زبانکدکنی، وی را بهشفیعیاند. م. دانسته1964در 

ای و نیز ایجاد وحدت موضوع در شعر، آموزگار د اسطورهمتحرّک، خلق فضای جدی

اب در سه دورة شعر سیّ (175: 1380کدکنی، . )ن.ک: شفیعیداندشاعران معاصر عرب می

ایش رمانتیک، تقلیدی و دوران گر(، 1945-1941) اول است؛ مرحلةمتمایز سروده شده 

و مرحلة  ی و مکتبی اوستدوران گرایش اجتماع ،(1960-1946) مرحلة دوم سادة اوست؛

یأس و ناامیدی بر روحِ  ،(1964-1961در این دوره ) سوم، چهارسال پایانی عمر شاعر است؛

 ( 80: 1390شاعر غالب است. )ن.ک:سلیمی، صالحی، 

سرودن شعر را  ،در زنجان متولد شد. از سنین جوانی 1325در اول مهر  ،حسین منزوی

 شد. پس از انتشاررح شاعری برجسته و تأثیرگذار مط عنوان، به1346آغاز کرد و در سال 

فرخزاد  ، در بخش شعر جهان، جایزة فروغ1350در سال « تغزل حنجرة زخمی»مجموعة شعر 

و  اجتماعی را  ناتمام گذاشت فارسی و علوم ادبیّاترا دریافت نمود. او تحصیل در دو رشتة 

 ها از بیماری قلبی رنجتمنزوی که مدّحسین  ،انجامسر .در صدا و سیما مشغول به کار شد

 زندگی را وداع گفت. 1383رد، در بمی

 تصوير ممفهو -3

های امهنترین و پرکاربردترین اصطالحات در نقد ادبی است. در لغتیکی از اساسی ،تصویر

بدل،کپی، شبیه، عکس، مجسمه، هیأت، شکل، »است: در معانی زیر آمده Imageانگلیسی، 
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خیال را »کلمة  ،( در زبان فارسی104: 1381)فتوحی ، .« ، شمایل، برگردان و... تشبیه، سایه

سایه، عکس، پرهیبب، شبح و  اند؛ زیرا خیال در معنیپیشنهاد کرده Imageبرابر با 

های صوره معاصرِعرب نیز واژه ( منتقدان و بالغیان11: 1366کنی،کد)شفیعیِ «است....آمده

یار، سبب تداول بساند. تصویر از واژگانی است که بهبردهکاربه Image و تصویر را معادل

واژه  ینا تنها وضوح معناییها، نهن تعریفنهادن اینی یافته که درکنارهمهای گوناگوتعریف

توان می ،یکل است. دریک تقسیم بندینشدنی نمودهنشده که آن را مبهم و تعریف سببرا 

 تی و مدرن دانست. سنّتعریف تصویر را دارای دو 

به مجموعة تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، » ،در تعریف سنتی 

 ، پارادوکسمجازِ مرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد مجازی، تشخیص، حسامیزی

تی نّستوان گفت که  تصویر می ،بنابراین ؛(9: 1366کدکنی، )شفیعی گویندتصویر می« و...

 (271: 1388)عالق، «شود.در حدّ تصویر بالغی متوقف می»عموماً 
است.  استوار مجاز( )حقیقت/ تی، براساس تقسیم زبان به دو قطبسنّ نظام ارسطویی بالغت»

 ،رشود و در سوی دیگواقعیت است که با زبان حقیقی بیان می ،در این نگاه، در یک سو

فهمیده  زبان مجازی برای اینکه ،بنابراین آید؛ه تصویر درمیخیالی و مجازی بمجاز که با زبان 

رابطة میان معنای مجازی و معنای واقعی کشف  ،یعنی گردد؛ حقیقی تأویل شود، باید به زبان

عنه بازگردانده به، به مکنیحقیقت و مکنی استعاره به مستعارله، مجاز به ،شود. در این فرایند

 ( 109: 1381)فتوحی، « شود.ر معنا میشع ،شود و بدین ترتیبمی

روند و از یمکارر شعری  بهدر تولید تصاوی ،بالغی از یک سو براساس این تعریف، ابزار

دیدگاه مدرن از تصویر،  انجامد.کشف رابطة بین اجزای آنها، به کشف تصویر می، دیگر سو

صویر ت را نیز یکی از انواعکند و آن نمی تی را ردسنّ اگرچه تصویر حاصل از ساختار بالغت

مامی تصاویر شعری قطبی را در تحلیل ت(، این نظام دو271: 1388.ک:عالق،)نداند می

 به عنوان مثال:  داند؛ناتوان می

بلکه عوالم نهان  در تصویرهای نمادین، دنیای ورای تصویر، دنیای واقعی و حسی نیست»

تأویل کرد؛ زیرا  به معانی واقعی و طبیعیتوان روحی است. تصویر سورئالیستی را نیز نمی

آدمی و تصویر  ذهن و روان اخودآگاهاین نوع تصویر، گزارشی است از عوالم رؤیا و ن
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هنرمند در آمده است.  رمانتیک نیز همان عینیّت محسوس و طبیعی است که به رنگ احساس

به چیزی غیر از خود  تأویلاند و قابل واقع ستی و ناتورالیستی نیز عین حقیقتتصاویر رئالی

 ( 109: 1381)فتوحی ، « نیستند.

تصویرِ شعری »گونه تصاویر نیست. سنتی، قادر به تحلیل این ابزار بالغت –فرایند هدف

، به اعماق کندای است گسترده که میان نقاط فراوانی رابطه برقرار میدر نگاه مدرن، شبکه

( تصویر شعری 271: 1388)عالق،  «سازد.ا آشکار مینماید و حقیقت آنها رها نفوذ میپدیده

 خیالی و مجازی تعریف نمود. زبانی و تصویر توان در دو سطح تصویرو ادبی را می

 تصوير زبانی -3-1

، بالفاصله آوریموقتی که اسم اشیا ملموس، مثالً یک میوه یا  صندلی و یا دیوار را بر زبان می

این عکس که در حافظه محفوظ است، محصول تجربة » ید؛آعکس آنها از حافظه به ذهن می

یعنی  ،زبانیرتصوی ،بنابراین ء کامالً منطبق است؛ی شیقبلی ماست که با صورت خارج حسی

 ( 112: 1381فتوحی ، »)واژگان زبان. همان کاربرد قاموسی و حقیقی

 خیالی )مجازس( تصوير -3-2

 رای اجزایی هستند که اینو باران خون، دا هایی همچون دریای آتش، شهر خاکسترترکیب

ت ندارد؛ امر سومی اس ا ترکیب آنها واقعیت خارجیامّ ؛واقعیت خارجی دارند ،تنهاییاجزا به

ته خیال وجود داش تواند در عالم، تنها میاین امر سوم ای از واقعیت است؛تازه که خود شکل

 باشد. براین اساس:
 ارتباطی ،یا پیوند میان دو یا چند امر است که به ظاهر کشف رابطه ، حاصلتصویر خیالی»

صویر برخالف ت ،افتد. تصویر خیالیفقط در خیال ما اتفاق می ،با هم ندارند. این ارتباط

زبانی، ساده و تک بعدی نیست، بلکه مرکب از دو یا چند جزء است که به مدد خیال و 

دارد و آفرینند که سابقه نعیت نوینی میخورند و واقعاطفة شاعرانه با یکدیگر پیوند می

 ( 115)همان: « ر از تازگی و غرابت و شگفتی است.سرشا

 تصویر رمانتیک را باید از این گونه دانست.
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 تصوير رمانتیک-3-3

رمانتیسم را به سبب تعدد تعاریف و عدم اتفاق هوادارانش بر یک تعریف واحد، مکتبی 

ه که ها را اغلب اصولی با هم متحد ساختآشفته است. رمانتیکبسیار پیچیده و »اند که دانسته

رمانتیک، شیء را به شکل واقعی و  ( شاعر178: 1387نی، نامفهوم و متضاداند. )سید حسی

تصویر » ،بنابراین بخشد؛رنگ احساس خود را به آن می بلکه ،آوردنمیتصویر درعینی به 

 «ساس شاعر و صدای احساس و عاطفة اوست.اح ، میانجی و ابزار شناختدر شعر رمانتیک

ها را این ویژگی اند؛ها مشترکگی( تصویرهای رمانتیک در برخی ویژ114: 1983)الیافی، 

( 3 و ها در تصویرواری و ابهام پدیده(سایه2 ،(استحاله در طبیعت و اشیا1اند از: عبارت

 ( 153:  1384)فتوحی،  «.انعکاس فردیت شاعر در تصویر

 استحالب در طبیعت و اشیا -3-3-1

ار تصویرترین ابزها، یکی از مهمترین موضوعات برای رمانتیکبخشعنوان الهام، بهطبیعت

مواقعی  خصوصاً در»؛ رودآنهاست. شاعر رمانتیک تا مرز یگانگی با طبیعت پیش می سازی

« کند.دا میشباهت تام و تمامی با حاالت و وضعیت روح و ذهن فرد پی ،طبیعی که محیط

کند، حاالت روحی خود را با تصویر مهار می» ،( شاعر در این مکتب53: 1375)فورست، 

( رمانتیسم برای احساسات 153: 1384)فتوحی،« کند.دهد و به مخاطب منتقل میشکل می

در » ،کند. شاعر رمانتیک از سوییدرونی و ذاتیات روانی شاعر، ظرف طبیعت را توصیه می

ی، )فتوح« دهدکند و به آنها حس حیات انسانی میک و ظریف اشیا نفوذ مییات نازجزئ

ی و )محمّد« کنند.بشر را با طبیعت روایت می مکالمة حسی»، ( و از سوی دیگر156: 1384

( نیما برای نزدیک شدن شاعر به شیء، چهار مرحلة حلول، استغراق، 1973: 1389دیگران،

 ( 50- 49، 1383جورکش،تخمیر و ذوب، را قائل است. )ن.ک:

را  تیهای قدیمی و سنّقالب ،نو، از سوییهای غزلعنوان یکی از قله، بهحسین منزوی

ها همراه است. تصویرهایی که در نگاهی امروزین، با رمانتیک ،حفظ کرده و از سوی دیگر

رود. می ، پیشاست، گاه تا مرز آنچه نیما ذوب در طبیعت خواندهآفریندمنزوی از طبیعت می

ست ابیند که امید جوانه در آن مردهیدرختی در چنگال دژخیم پاییز م، خود را تکاو گاهی



 229                                   ابالسیّ شاکر بدر و منزوی  حسین شعر در رمانتیک تصویر

باورش نمی شود همان درخت خشک »آنچنان سبز است که  ،گاه، (48-1388:49)منزوی،

 داستان است: گاهی نیز با زمین و خاک هم و (67)همان:  است« جوانهبی

 کـنشـو و بـارورم مـن خـاک بـاران سرم نیستل به گدل دارم و یک صددانه به

 (219: 1388)منزوی،                           

  ست؛فرد نیبههای منحصراریک بینیهای دیریاب و بمنزوی عرصة کاربرد استعاره شعر

 داری یکسان دارد. در تصاویررفته است و م، غالباً تازه، لطیف و شستهخیال منزویصور»

بیشتر از عنصر تشبیه استفاده شده و از میان انواع تشبیه، تشبیه مؤکّد، مجمل، بلیغ  ،او شعری

ی در شعر او شبه با بسامد باالیوجه  ،و تشبیه حسّی به حسّی بیشترین بسامد را دارند. همچنین

 ( 183:  1390)مرتضوی، نجفی بهزادی،  «شود.دیده می

 مانتیکابهام ر ،به لحاظ ظاهر ،های منزویتصویرتوان گفت که بسیاری از می ،بنابراین

 نویسد:دربارة رسیدن به تصویر رمانتیک و استحاله در شیء می ،ندارند. نیما در مقدمة افسانه

 باالتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند. ،هیچ حُسنی  برای شعر و شاعر» 

ه به تن گذشته را که توفان زمین با تو گذراند که جای سنگی نشسته، ادوار، یعنی اینتشریح

حس کنی. دانستن سنگیِ یک سنگ، کافی نیست؛ مثل دانستن معنی یک شعر است. گاه 

کش، جوربه نقل از ) «باید در خود آن قرار گرفت و با چشم درون آن، به بیرون نگاه کرد.

1383 :50) 

ه توان رسیدن بیک میدان را می ای در وسطمرداب و تصاویر وابسته به آن و یا فواره 

 نقطة تشریح در شعر منزوی دانست:

 در ســکون این مرداب بو گرفته گندیدیم

 

ــدیم ازرود   مثل ماهی     تنبل، تا جدا شـ

 (69: 1388)منزوی،              

 اســت انگاربار، تکرار من ای غم بازمزمه

 

میــدان          لِی  فواره در خــا یِی  نهــا  هــات

 (106: 1388منزوی، )                       

توانند محمل تصویری رمانتیک باشند که از آن روی می ،اشیا و طبیعت در شعر منزوی

ه روند، بلکه او از طریق این تصاویر، خود را بکار نمیعنوان یک الگو برای یک نقاشی بهبه

احساس  ،سوکند. این نوع نگرش شاعر به اشیا و طبیعت، از یکتر میطبیعت و اشیا نزدیک
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حاالت و روحیات درونی خود را در طبیعت  ،شاعر» کند و به عبارت دیگر شاعر را بیان می

راز اشیا و طبیعت را با نگاه  ،( و از سوی دیگر296: 1378)جعفری جزی ، « کندکشف می

 گذارد.و دریافتی کامالً شخصی به نمایش می

ه تصاویر رمانتیک را نیز ب حوهای مبودن، ویژگی، در عین شفافتصویر در شعر باال 

بیه تواند تشاگرچه می -هامیدان بر خالی تأکیدبا  -ای در وسط یک میدانهمراه دارد. فواره

ای از حالت و احساس تنهایی شاعر باشد، سریان و جریان تنهایی را نیز در خود این ساده

نگیرند،  خودرا به اعر دهد. این شیء و سایر اشیا و طبیعت، اگر رنگ احساس ششیء نشان می

کنند و نه بیان می اند و ثانیاً هیچ احساسی را نهخویش، اوالً شفاف در شکل واقعی

ر استفاده ز عنصر تشبیه بیشتمنزوی از میان صور خیال، ا»، شاید به همین دلیل انگیزند؛برمی

وی، نجفی بهزادیض)مرت «تر است.تر از استعاره و به طبیعت نزدیکمستقیم ،زیرا تشبیه کرده؛

گوید، گویی با آنها به خن میس( منزوی وقتی از کویر، قایق، دریا، آینه و ...192: 1390، 

 اند. یعنی شعر، شاعر و طبیعت در هم استحاله شده است؛مرز یگانگی رسیده

 هایی از قبیل: السحر، القمر، االضواء، المساء، الظالم، الضیاء النهر،واژه ،در شعر سیّاب

 صنعت»زنند. غابه، نخیل و بسیاری واژگان دیگر، حضور پر رنگ طبیعت را رقم می

ى و دمانند غم و شا ،ی به امور معنوىشود. سیّاب حتّوفور یافت می، در اشعار او بهتشخیص

 ( 169: 1387)محمّد رضایی، آرمات، « د.بخشمرگ و زندگى نیز حیات مى
م عراق و خفقان دوران استبدادی را در قالب های مردسیّاب دردهای اجتماعی، رنج»

 اومحیط زندگیطبیعت بیشتر از طبیعتِ کند. نمادهای می نمادهای طبیعت ارائه

 1389محمّدی و دیگران،«)کرد.به جیکور، بویب اشاره توانجمله میاست که ازشدهگرفته

:1977 ) 

أشید منه دار/ یضی فیها خُضره المیاهِ  و أنتِ یا بویب.../ أود لو غرقت فیک، ألقِطُ المحار/

والشَجر/ و تنضح النجوم و القمر،/ وأغتدی فیکِ مع الجزر إلی البحر!/ فالموت عالم غریب 

 (104: 2005یفتَنُ الصغار،/  و بابه الخفی کان فیک یا بویب... )السیّاب،

ای آن خانهتا از دوست دارم در اعماق تو غرق گردم/ و مهره و صدف برچینم/ ترجمه: 

آب و درخت در آن بدرخشد/ و روشنی ستارگان و ماه از آن بتراود/  بسازم/ که سبزی
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دوست دارم با تو به هنگام جزر، به دریا برگردم/ چرا که مرگ، جهانی شگفت است که 

 فریبد/ و درِ مخفی آن در اعماق توست. ای بویب!کودکان را می

شدن را نیز که احساس غرق تنها تصویرنهها، شاعر چنان قوی است که واژهاحساس 

کرد. توان در بویب مشاهده را نیز می کلمات، تصویری از شاعر و مدّ کنند و با جزرمیمنتقل

برای خود زندگی دیگری قائل است یا  ،سیّاب با ذهنی خالق و رمانتیک، در اعماق بویب

 بین او و طبیعت نیست.  ایاعماق بویب است وفاصلهاز حیاتِ درکه او بخشیاین

برد. او امیدی به طبیعت پناه میگاهی برای گریز از تنهایی و نا ،سیّاب نیز همچون منزوی

رای از این نمادهای طبیعی ب ،انشوده المطر، احتراق، صیاح البط البری و سِفر ایوب»در اشعار 

 (1971: 1389ن،)محمّدی و دیگرا «های اجتماعی عصر خود بهره برده است.بیان دغدغه

موارد  شود، در برخیمیگونه که در شعر سیّاب دیدها، آننزدیکیِ شاعرِ رمانتیک به اشی

گذرد؛ به این معنی که با  ورود احساس می ها برای بیان احساس نیزاز حد استحالة رمانتیک

شود. گشوده تواندپذیر میة اجتماعی، تصویر در بستری تأویلشاعر به برخی مسایل پیچید

 همعبری ب ،تر است. طبیعت و اشیا در شعر سیّابگذاری شاعر عمیقهدف ،در این موارد

 «آمیز استلغهبینی مبارومانتیسم نوعی درون»اند: درون اوست و این که گفته

 در مورد سیّاب نمودی تام دارد.  ،(182: 1387حسینی،د)سیّ

 (212: 2005یقطف)سیاب،یالَه نَهرثمارٍ مثلَها لَمنورٍمنطَفی/األسود/ یالَه شاللیاوفیقه/والحمام

ا از جویبار شد/ و شگفت کبوتر سیاه/ شگفتا از آبشارِ نوری که خاموشوفیقه/ ایایترجمه: 

 برداشت نشد. ،هایی مانند آنهمیو ،میوهایی که هرگز

وقی معش» ،است که شاعره او در اثر این ناکامی، سبب شدهناکامی شاعر در عشق و اندو

رد خطاب ، فقدان و اندوه، مورا که هرگز به وصالش نرسید، با عنوان کبوتر سیاه، رمز تاریکی

 (   127: 2003)صائغ، «دهد.قرار

 وارس تصويرسايب -3-3-2

  است و از همین رهگذر شیفتة ابهام؛شاعرِ رمانتیک، عاشق کشف و شهود 

یاست. کند و حاصلِ نگاهِ خیال و رؤهای ناپیدای شیء تکیه میبه ویژگی ،رمانتیک تصویر»

ماید. نتار دیده، همه چیز دور و مبهم می ها را در سایه و یا در شبپدیده اشیا و ،گویی شاعر
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به همین جهت است که اشیا در شعر رمانتیک، قطعیّت جرمانی و صالبت جسمانی ندارند و 

 (158:  1384)فتوحی،  «بازد.ابعاد و صفات آنها رنگ می

 هایتالقیِ رمز و معما، خانه هفت وادی تردید، ، تصویرهایی از قبیلِعر منزویدر ش 

های چهره، واژهآلود، آفتاب بیای از دود، آسمان غباردر زمینه کرده، طرح شهر خاکستردم

 کنند. از ابهامی رمانتیک در شعر او حکایت می، اندرگم و...آلود، گمنارنجیِ تب

ه این ب کند؛گری میودی نیز به خوبی جلوهدر محور عم ،زویفضای رمانتیک در شعر من

، وندشآنکه از هم گسستهآیند و بیم میپشت سر ه ،ایتصویرها در روند پیوسته»معنا که 

« د.برنکنند و بار احساس شاعر را تا پایان شعر دست به دست میهمدیگر را حمایت می

ای بر دیوار، منِ مثالی، خانة خیالی، مچون سایههایی هها و ترکیب( واژه168: 1384)فتوحی،

یرند؛ گتر از خاطرات عمر، عناصری هستند که  قطعیت را از تصویر میتاراج، پریده رنگ

ی این اند. زیبایاین تصویرهای محو برای رساندن هدفی در کنار هم قرار گرفته ،در عین حال

توان در آنها جاری دانست زار را میاب –حکم هدف هم  که تصاویر آنجا دو چندان می شود

 توان آنها را نمودی از تصویر مدرنِ رمانتیک به شمار آورد. و هم می
 اندخزانیو خسته  و تلخ قدر چهام کهنههاینقش

 

 اندجوانی حســـرتها، رنگ جوانهغربت نقش
 

 مثل درکه  منهای اند رنگنخورده روغن جال
 

ــمانی اند  آبی اگر اند کد را آبرنگ   اند و آسـ
 

 نبوغیک غروب از دمفروغ واپســین های رنگ

 

ثل نقش  مانی   های آخرین  م های عمر  ند روز  ا

 (404: 1388)منزوی،                                     

 ؛ورندآن غوطهها در ای است که رمانتیکویژگی دیگر تصویرهای باال، فضای افسرده

زده و روح هنر و اندیشة رمانتیسم، روحی حزین است که گویی با حالتی  غربت» چراکه

( و 248: 1390)مشکات،  «خواندرفته مرثیه میدستار )نوستالوژیک(، بر نعمت ازبحسرت

 گیرند: وار در کالم شاعر جان میهای مبهم و سایهاین خاطرات، آرزوها و حسرت
ــبِ چگونه بودی   بودچه  توو تمثیل دیشـ

 

 سوی رودسواری آنمه؟ یا سوی آنسوادی  

ــیــده  ــه راز پوشـ  و یــا همــه بر و رو را ب
 

ــی   ــنه  زنــ ــر آیــ ــرابــ ــارای بــ ــدودغبــ  انــ
 

ــتــه  انــد در تو اگرگره بــه روی گره بسـ

 

ــته توانم از این منت چه   ــودرشـ  کالف گشـ

 (453: 1388)منزوی،                              
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های مرد فصل ،یک طرف وار است؛دارای تصاویر محو و سایه ،هر دو طرف این معادله

اک نخفه و آن سو، زنی با سرگذشت یا سرشتی رازو  کردهآلود، دممردابی در فضایی مه

ند. کی روایت سیر میواره است وگویا به سوآینة غباراندود خاطرات. غزل اندامدربرابر

ه شیرینی که به تلخی گراییدحیرانی وسرخوردگی از گذشتة ایدور، گونه روایت خاطرات

رشتة آن را به  است. کالف سردرگمی که اگرچه شاعر سرِو شاعر رمز این تغییر را نیافته

 است.وژیک از آن در ذهن او باقی ماندهدست نیاورده، خاطراتی نوستال

شعر منزوی و سیّاب دانست،  توان آن را تفاوت عمدة تصویر در یموضوعی که م

ر یابد. دنمود می ای شخصیگونههایی است که بهشدن شعر سیّاب در اسطورهپیچیده

ایِ شخصی نیز نقش های اسطورهسیّاب، عالوه بر واژه، رنگ و برداشت واری شعرسایه

و  آمیزبودن، ابهامی که به دلیل شخصیهایا و برداشتهنمایند. رنگزیادی را ایفا می

واری و رازناکی تصویر، از های سایهاز نمونهعنوان یکیبه ،سیّاب العمادِذاتوارند. ارمسایه

 کند:گذشته را تداعی میبه رؤیاییِ بازگشت شود و ناخودآگاه، فضایمیان دود آغاز می

ح الشای و قد نشر و هو یلتوی ازاره/ من خلل الدخان من سیکاره/ من خلل الدخان/ من قد

 (349: 2005)سیّاب، لیحجب الزمان و المکان/ حدثنا جد ابی وفقال یا صغار

الی دود و هبا عطر چای گرم/ از الب الی دود/هالی دود یک سیگار/ از البهاز البترجمه: 

 .دایمان سروه را برساخت زمان و مکان را/ پدربزرگمان این قصّپوششی از آن/ که محو می

و مکان، صدای  شب، فضا سیاه و تار و قیر اندود، محو شدن زمان هایی از قبیلِهواژ

ره و سیاه چو شب، ای مخوف و تیسیاهی، دریچه پچ، مرداب، محوشدن روشنی در دلپچ

وارة ، سردی مرگ، عفونت زمان و نیز ترکیب این تصاویر در اندامشدهگورستان فراموش

 کنند.یشوند و تقویت مواری تصویر شعر سیّاب را سبب  میستند که سایهشعر، عناصری ه

فی لندنَ، اللیلُ موت نَزعه السهرُ / والبرد و الضَجرُ / و فی سواد القلب سوداء / ... یا لَیتَنی بینَ 

 (304-303من فی تُربِها قُبِروا )همان،
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قراری ری است، سرما و بیدر لندن، شب مرگی است که احتضار و سکرات آن بیداترجمه: 

کسی در سیاهی قلب، سیاه و تاریک است، ... ای کاش من در میان و دلتنگی، غربت و بی

 کسانی بودم که در خاک آن دیار دفن شدند.

هراس،   هایِ دالّ بر مرگ وبسامد باالی تیرگی و سیاهی، سایة گستردة غربت ، تکرار واژه

هایی یرفضا در عین شفافیت احساس، تصو نکند. ایمیفضایی است که عمق فاجعه را تصویر 

دهد. آرزوی بازگشت و ارجاع تصویر به دوران کودکی نیزعنصردیگری محو به دست می

کند. ذهن رفته و برجسته  مییعنی زمان و مکان را نیز در برگ ،واریاست که دو بعد مهم سایه

ن ی آبه مکانی حتّ ،مانی دور و گاهبه ز ،رود؛ گاهدست می، همواره به دوررمانتیک شاعر

 واری رمانتیک، در زمان و مکان.یعنی تحقق سایه ،و این سوی رؤیا

 الف. زمان در شعر رمانتیک  

ان ، مثل شب، پاییز، زمستهازیرا برخی زمان ای دارد؛، جایگاه ویژهزمان در تصاویر رمانتیک

 همچون ،های خاصزمان ،بر اینهای خاص تصویری و احساسی دارند. عالوه ویژگی ،...و

نگ بازگشت به گذشتة دور، دوران گ»تصاویر مؤثرند.  واریشب یا غروب، در کیفیت سایه

کند، فضای شعر های متروک و کهنه که زمان را تداعی میکودکی، همراه با وصف مکان

تیک در رمان ( این ویژگی تصویر160: 1384،)فتوحی« .سازدگونه میرمانتیک را تار و شبح

 های گوناگونی دارد:  آثار منزوی و سیّاب نمود

 غریب برای وطن، گرفتهمچون دل  آمد غروب و باز دل تنگ من گرفت

 خاکســتر حریق افق بر دلم نشــســت  
 

ــته،  غبار  مِحَن  گرفت    ــکسـ  آیینة  شـ
 

ناگهان     در راه بود موکب گل    ها که 
 

 تفپاییز بی امان به شبیخون، چمن گر

تاد از خروش     مه اف ــار همه  آن آبشــ

 

 گرفتلجنو وآن جویبار زمزمه، الی 

 (122: 1388)منزوی،                           

های شدن دلتنگیهایش، دوری از وطن و چندچندانگیها و دلتنغروب و دلگیری

 تهشکس کردن این آیینةشاعر و غبارآلود غروب، ترکیب نشستن خاکسترِ حریقِ افق بر دل

 ،شدن تکاپو و امید به سکون و ناامیدی، همه و همه)دل(، بهارکوتاه، پاییز سخت و تبدیل
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 ،یگر سوکنند و از دو نفوذ یکدیگر را تقویت می تأثیر ،وارند که از سوییزنجیر تصاویری

 گذارند. خوبی به نمایش میاثر زمان را در نگاه شاعر به

های بهقصد دارد تجر است وسطورة سندباد بهره گرفته، از ا«ررحل النها»سیّاب در قصیدة 

به کمک ویژگی زمانِ غروب  ،ایاش را تصویرکند. مفاهیم اسطورهخوردهسیاسیِ شکست

 و فضای محوِ آن، بیشترین  سهم را در تولید تصویر رمانتیک داشته اند:

جٍ دونَ نَار/ وجَلَستِ تَنتَظِرینَ عَودةَ سَندبَاد مِن رَحَلَ النَّهَار/ هَا إنَّهُ انطَفَأت ذُبَالتُه عَلَی أفُقِ تَوه 

سِفَار/ وَالبَحرُ یَصرَخُ مِن وَرائکِ بِالعَواصِفِ وَالرحعُود/ هُوَ لَن یَعُود/ رَحَلَ النَّهَار/ فَلتَرحَلی هُوَ 

 (284: 2005لَن یَعُود... )السیّاب، 

درخشد، خاموش شده/ و آتش میاش در افقی که بدون ماندههروز سپری شد/ و تترجمه: 

ها پشت سرت با طوفان ،کشی/ و دریاای و بازگشت سندباد را از سفرها انتظار میتو نشسته

از اینجا کوچ کن/ او  ،گردد/ روز سپری شد/ پسکشد/ او هرگز برنمیو رعدها فریاد می

 گردد. هرگز برنمی

امیدی را دامن  واری، نایهکرار آن، عالوه بر ساشب، خاموشی، انتظاری مداوم و ت

زند.آنچه به تصویر رنگ رمانتیک داده، شاید بیشتر از هر چیزی، عنصر فاصله باشد. فاصلة می

که  است و شادی محوی، گریبان شاعر را گرفتهاکنون و گذشته. غمی که در لحظة اکنون

 ،از اکنون گریزشاعر قصد دارد در بازگشت به گذشته، آن را بیابد و زنده کند. شاعر برای 

گردد هایی میها و حسرتبه دنبال لذت ،به سفری دور در زمان رفته و در حالتی از غلبة رؤیا

و شیرین  اطرات تلخاند و اکنون غباری از خانگیز بودهبسا بسیار هیجانکه روزی شفاف و چه

 است.بر آنها نشسته

ه همین اند و بحال در نوسانگویا در فضایی میان خاطرات کودکی تا  ،شاعران رمانتیک

کودکی وخاطرات آن روزها، شود. دوراندلیل، رؤیت مستقیم تصویرهای آنان حاصل نمی

 گرداند و البته او با حسرت از آن روزها یاد می کند:نشاط و سرزندگی را به سیّاب باز می

هِ مِن طُرُقِهَا الطَّویلِ سُور / کَثُرَ عَن بَوَّابِطُفُولَتِی صِبایَ أینَ... أینَ کُلح ذاکَ؟/ أینَ حَیَاة  لَا یَحُد  

 (227: 2005کَأعیُنِ الشَّباک/ تُفضِی إلی القُبُور )السیّاب، 
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ام، کجاست... آن همه کجاست؟/ کجاست آن زندگی، که هیچ ام، نوجوانیکودکیترجمه: 

را نشان بده که/ به های توری ای مانند سوراخشد/ دروازهدیواری، راه بلند آن را مانع نمی

 شود.گورستان منجر می

اب یّدر اشعار س ،سیاه و... ه، اندوه، ستم، تاریکی و ناامیدی گسترده، رنگعنصر فاصل

 ، اساساً شاعریمتأثر از جامعه و محیط پیرامون شاعر و نیز حال و هوای روحی اوست. سیّاب

های او در عشق و ناکامیهای دوران کودکی و حاصل محرومیّت ،اندوه او محزون است و

ماری اوست. درد و بی ،مردم و سرانجام عدالتی، استبداد، فقر و گرسنگینیز بازتاب ستم، بی

 گذشته است:رؤیای سیّاب بازگشت به

یَا رَبِّ أرجِع عَلَی أی وبَ مَا کَانَا:/ جَیکُورَ وَالشَّمسَ وَاألطفَالَ رَاکِضَةً بَینَ النَّخِیالتِ )السیّاب، 

2005 :303) 

به او بازگردان!/ روستای جیکور، خورشید و  ،پروردگارا! آنچه که ایوب داشتترجمه: 

 .دوندها میکودکانی که در میان نخلستان

هایی از اندوه شخصی و تدریج قرینه، بهگویدسیّاب اگر چه از رنج ایوب سخن می

 قین بدلی به ،امید به بهبودییابد و می ش گسترشاکند، امیدواریمی ش را مطرحابیماری

  شود؛می

تصاویر گذر از خواب مرگ، تاریکی، شب، سرما، برف، یخ و رؤیای شیرین بازگشت به »

ؤیا رفتن این رگرفتن فرزندان و ازبینمیان فریادهای خانواده و درآغوشاش در وطن و خانه

 (32-31: 1389الضاوی،« ) نمودن واقعیتِ تلخ، حکایت حال شاعر است.و رخ

 مکان در شعر رمانتیکب. 

ا امّ ؛تواند تصویر را به قطعیّت و شفافیّت نزدیک کنداز جمله عناصری است که می ،مکان

 باشد. انگیز و گنگدهند که به جای قطعیت، خیالها به مکان نیز مختصاتی میرمانتیک
ریدن و ، میان بجان رمانتیک در کشمکش مدام، میان واقعیت و سایه، میان ماده و روح»

ری و در دنیای ناباو ،پیچیدن، شناور است. شاعر رمانتیکپیوستن و میان عصیان و درخود

 برد و ابعاد گنگ را نمایشها پناه میبه فاصلة میان واقعیت و خیال در دنیای سایه ،یأس

 ( 159:  1384)فتوحی، « دهد.می
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 چنین است: ،شعر منزویداری در فاصلة واقعیت و خیال و نیز عصیان و خویشتن

ــت    ما نیمه   ــقیم و تا هسـ  های ناقص عشـ
 

ــادگــانیم      از نیمــه    هــای خویش دورافت
 

 مـــا گـــمشده در وادی هفـــتاد خـــوانیم ایدتویی نیست، شتوبه خوان اینبا هفت

 (393: 1388)منزوی،                          

دانست  تواننمی ،در واقع دارد.یا به عصیان وامیکند میتضادی سنگین، شاعر را مأیوس 

 امیدی.ای علیه ساکتان است یا دعوت به سکوت و مرگ در ناکه این شعر اعالمیه

ــوارِ زورقِ بــی   دریبــادبــانِ دربــه   ســـ
 

 دوباره عزم کجا داری؟ ای دل سفری!

نه بری     رفتخواهی جزیرهجوی کدامین وبه جست ــا نام و از نشــ  دراین قلمرو از 
 

نهنگی           ــت  نیســ برآب    جزیزه  ــه   کــه خفت

 

 اش نخوریدوباره باش، فریبهوش به

 (181: 1388)منزوی،                              

دری، سفر، دل سفری، جست وجو، جزیره، نهنگ خفته بر آب، بهبادبان، درزورق بی

 سازند. فضایی به شدت رمانتیک را  می ی در محور افقی،حتّ، فریب و... همه و همه

ها با یأس و ناامیدی از فاصله میان واقعیت و خیال به دنیای سایه نه همیشه، منزوی، اگرچه

رود. او از رویارویی با واقعیات دل خوشی ندارد؛ به همین سبب های ناآشنا میومکان

ا امّ ریزد؛گردست. گاهی نیز به رؤیا میکران، به دوگریزد. گاهی به درون و گاهی به بیمی

های سیاسی خود و برای کاستن سیّاب ، در برابر ناکامی»کور است. در بند جی ،روح سیّاب

کند و آرزوی بازگشت شهری را برای خویش تصور میاز احساس دلتنگی روحی، آرمان

تموز جیکور، جیکور و »های ( او در سروده52: 1999جعفر، )راضی« دوباره به آن را دارد.

روح  نیروییابد که می یمادی از صورتی انسانالمدینه و العوده لجیکور، روستای خود را ن

 (103: 1381)رجائی، « است.شدهو فعل در او دمیده

جَیکِور... سَتُولَدُ جَیکورُ/ النَوْرُ سَیورق والنحورُ/ جَیکُور سَتُولَدُ مِن جَرحِی/ مِن غَصَّةِ مَوَتِی، مِن 

 (  71: 2005لِلص بحِ )السیّاب، نارِی/ سَیَفَیِضُ البیدرُ بالقُمحِ/ والحُزنُ سَیَضحَکُ 
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یکور نشست/ جواهدشد/ شکوفه و روشنی به برگ خترجمه: جیکور... جیکور متولد خواهد

گاه با گندم انباشته شد/ خرمنه مرگ من، از آتش من، متولد خواهداز زخم من، از اندو

 خندید. خواهدشد/ و اندوه به صبح خواهد

فاصله در شعر سیّاب است. امید و ناامیدی و بازگشت به جیکور نیز یکی از مظاهر 

روستایی که در خیال او هویّتی دیگر گرفته است. فاصلة واقعیت و بهشت گمشدة سیّاب، 

سازد. آنچه شاید در دوران کودکی و در ابهامی است که تصویر رمانتیک جیکور را می

مانتیک اهای رنها در رؤیواقعیت زندگی شاعر نیز نمودی بیرونی نداشته و در زمان حال نیز ت

 است، نماد و نمودی است از نوسان روح او در یأس و امید. او فرصت حیات یافته

 انعکاي فرديت شاعر در تصوير -2-3-3

 هویتی خاص قائل است. به همین خاطر است که:  ،رمانتیسم برای هر موجود انسانی
نوان فاعل شناسایی را عن، کشف مرکزیتِ خود و کشف خود بهنظرابسیاری از صاحب»

شمار هدر هنر ب شناسی جدیدای رمانتیسم و پایه و مبنای جمالترین دستاوردهیکی از عمده

آمدن خودآگاهی نسبت به خویش و ، موجب پدیدآورند. این وضعیت از یک سومی

، با حسّ تنهایی ،شود و از سویی دیگرآمیز وجود فردیِ خود میگرایی و کشف غرورذهن

هم این انسان نو را در ستیزی پرشور با  ،و سرگردانی توأم است. این ویژگی دوگانه انزوا

جزی،  )جعفری« کند.دهد و هم او را دچار وحشت و درماندگی میجهان بیرون قرار می

1378 :190-192) 

این تصویر، »توصیف طبیعت را انتظار داشت. نباید از تصویر رمانتیک،  دیگر ،بنابراین 

د. کنوص شخصیت و هویت فردیِ هنرمند رمانتیک را دارد و بر او داللت میرنگ مخص

های ( مقوله165: 1384)فتوحی، «دهد.های شخصی را به همگان تعمیم میتجربه ،رمانتیسم

ی خاص، هاهای سال، رنگتواند نمود داشته باشد. شب، فصلمختلفی در فردیت شاعران می

دارند. به بخشی از آنها تعلق خاطر بیشتری ،هریک از شاعران هایی هستند کهباران و...مقوله

 های رمانتیسم است.ترین مقولهمبارزه ازجملة برجسته
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 ج. مبارزه در فرديت منزوس:   

به ، ن و...زادگاها، فساد اشرافها، نابرابریسامانیبم در انقالب علیه کالسیسم، نارمانتسی

سائل ها به مهای مهم رمانتیسم است. رمانتیکزه از ویژگیرود. مبارهای کهنه میتجنگ سنّ

 اند. ... بسیار پرداختهروزمرة جامعه، فقر، محرومیت، تبعیض و

از جمله: آرش، سربداران،  ،منزوی در غزل  خود از نمادهای رهایی از ظلم و بیداد

اب، تم و سهرعة عاشورا، قصة اصحاب کهف و حماسة رسکوراوغلی و نیز وقایعی ازجمله واق

است. تصاویری از خون    متعددی به سراغ عنصر مبارزه رفتههای کند. او در غزلیاد می

هایی اغبارند، بهای کُند، ابرهای سیاهی که نمیشده در شکاف درختان، باران خون، تیغلخته

دی امیاند، رنج انتظار، تکرار زمستان، تشویش، کوری، بیماری، ناهاست خشکیدهکه سال

 تصویرِ بخشی از فردیت شاعر در دوران اختناق پهلوی اول و دوم است. ، و...

ــواس     ــا وسـ ــویش هزار آی ــّا تشـ  هزار ام
 

ماریم     کوریم  و  نمی مه  بی نه  ه  بینیم ور 
 

ــکوه باغ از خاطرمان رفته ــتدوران شـ  سـ
 

 یمبارصف خشکیده و بیدرصفامروز که 

ــه     من راه  ــت ــه، تو راه مرا بسـ ــت  تو را بسـ
 

مه دیواریم       ــت، وقتی ه هایی نیســ ید ر  ام

 (27: 1388)منزوی،                                     

 گوید:است. او خود می، نگاهی شفاف داشتهمنزوی نسبت به موضوع مبارزه
تن شچون کارم بردا دارم؛، شعر است. تفنگ برنمیشاعری و تنها تعهدم ،من تنها رسالتم»

ر ای که بین زیبایی و زشتی و بدی و خوبی درگیوقفهامان و بیقلم است و در کار مبارزة بی

، 1369زوی: )من« ام.است، با ستایش زیبایی و ثبت آن، در صف مقابل زشتی و بدی ایستاده

179) 

ه زدهد، سیّاب در کوران مبارخالف منزوی که تعهدش به مبارزه را تنها با شعر انجام میبر

 ،او در زندان و تبعید»های سیاسی در هر واژة شعر او نمایان است. است. درد و رنج شکست

( سیّاب 12: 1406)داود البصری، « روح را چشید.ها طعم ذلّت، غربت، شکست و تنهاییِتمدّ

ای که در ایران و کویت بود، در دو قصیدة بلندِ شرح این رنج و اندوه سیاسی را در مرحله

 منتشر نمود.« األسلحة و األطفال»و « س العمیاءالموم»
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دورة فعالیت انقالبی گسترده که  ، دو دورة متفاوت را طی کرده است؛سیّاب در مبارزه

الی »، «المسیح بعد الصلب»، «ارم ذات العماد»، «غریب علی الخلیج»سرایش قصایدی همچون 

 در آن اتفاق افتاد و دوران یاس، ناامیدی «انشوده المطر» و «الی العراق الثائر»، «جمیله بوحیرد

(  شعر 82-81: 1390)ن.ک:سلیمی، صالحی، نمایانگر آن است. «اسطورة سندباد»و انفعال که 

 رؤیای رهایی او از وضع موجود است: ،أنشودة المطر

ةٍ مِنَ الجیاعِ وَ العُراة/ فِی کُلِّ قَطرَةٍ مِنَ المَطَر/ حَمراءُ أو صَفراءُ مِن أجِنَّةِ الزَّهَر/ وَ کُلح دَمعَ

وَکُلح قَطرَةٍ تُراقُ مِن دَمِ العَبِید/ هِیَ ابتِسَام  فِی انتِظَارِ مَبسَمٍ جَدِید/ أو حُلمَة  تَوَرَّدَت عَلَی فَمِ 

ر... طَالوَلِید/ فِی عَالَمِ الغَد الفَتَیّ وَاهِبِ الحَیَاة!/ مَطَر... مَطَر... مَطَر.../ سَیُعشَبُ العِراقُ بِالمَ

 (123: 2005)السیّاب، 

بود/ و هر اشکی از های پنهان خواهددر هر قطره از باران/ گلی قرمز یا زرد، از گلترجمه: 

ریزد/ لبخندی است که در انتظار ای که از خون بردگان میگرسنگان و برهنگان/ و هر قطره

فردای نو، آن بخشندة شده در کام نوزاد است/ در ماند/ یا سرپستانی سرخدهانی جدید می

 زار خواهدشد...زندگی/ باران... باران... باران.../ عراق با باران، سبز و علف

شود، در محور عمودی با انشوده المطر با تصویر نخلستان، سحرگاه و ماه آغاز می

تصاویری از تاکستانی پر از برگ، رقص نورها، مه مبهم، لذتی سرکش، قهقهةکودکان در 

ها، احساس سرگشتگی، گرسنگان، کودکان، خون، مرگ، هق مدام ناودانهق باغ انگور،

ها اندوخته ها و کوهستانهایی که در بیابانشود و آذرخشهایی که در عراق جمع میغرش

 . هایابد و سر انجام، دروِ کشتزارها و چرخش آسیّابها و تندرها  ادامه میشوند، طوفانمی

رنج و شکنجة طوالنی، تصویری است که همچون یک »رد، در قصیدة الی جمیله بوحی

 (39: 1389)الضاوی،  «درخشد.عرب میماندگی، ضعف و ناتوانیظلمت عقبنقطة تابان در

یا اختنا المشبوحه الباکیه/ اطرافک الدامیه/ یقطرن فی قلبی و یبکین فیه/ لم یلق ما تلقین انت 

 (53-52: 2005اب، المسیح/ انت الذی تفدین جرح الجریح)السیّ
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 ریزند وکشیده و گریان ما، چشمان خونین تو در دلم اشک خون میترجمه: ای خواهر رنج

کسی هستی که خود را رو نشد. تو آنبهدی رورو شهگریند. مسیح با آنچه روبدر آن می

 فدای جراحت مجروحان کرد. 

( و جمیله بوحیرد، مسیح )عخوردن تصاویر مبارزه در شعر سیّاب با افرادی همچون پیوند

تداعی  گشاید که با نوعیگسترة دیگری را بر روی تصاویر شعری او می ،پیامبراکرم)ص(

ید بلکه در ذهن خواننده تول ،امان را نه در کالم شاعربی حاصل از تلمیح، تصاویری از مبارزة

وریختن دست در فرهای مسیح و جمیله و پیروزی یک پیامبر تهیکند. عالوه بر این، رنجمی

های پادشاهان، عنصرتضاد و فاصله را در شعر های ظلم و فساد و تاجکردن سنگو متالشی

کند. تضاد و فاصلة میان گذشته غرورانگیز، اکنون و آیندة رؤیایی، میان یأس او تقویت می

 و امید، میان خفقان و آزادی.

 گیرسنتیجب -4

ر کند، دتیسم را در همان دوران اول شعر خود رها میسیّاب اگر چه پیرویِ فکری از رمان. 1

توان نیمه گیرد. منزوی را نیز میمیکارمچنان عناصر تصویر رمانتیک را بهتصویرسازی ه

فافیت آمیز شعر او به سوی شوار و ابهامها و تصویرهای سایهکه ترکیب؛ چرارمانتیک دانست

 یابد. جریان می

که انتقال هستند؛ چرا تقال احساس، رمانتیکتی و در انعنی، سنّتصاویر منزوی در القای م. 2

شگامان عنوان یکی از پی، بها بیشتر تصاویر سیّابامّ هاست؛، هدف بزرگ رمانتیکاحساس

 هستند.  عرب، مدرن ادبیّاتشعر نو در 

-هانگیزی و سایکردن نمادهای مختلف، در ابهامی سیّاب از اسطوره و شخصیگیررهبه. 3

فاده از تشبیه به دلیل است ،است. تصویر در شعر منزویفراوان داشته تأثیرواری تصاویر شعر او 

 کند.ا تولید نمیدر بسیاری از موارد ابهام زیادی ر ،و ذکر وجه شبه

 است.  تر تصویر شده، عمیقتر  و در شعر سیّابشفاف ،طبیعت در شعر منزوی. 4

 دارد. یشتریبسیّاب نمود تصاویر شعردر ،رمانتیسم استهای ویژگی فاصله که از و تضاد. 5
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هر شا و احساسات پرسوز خود، به آرمانهشرایط زندگی، دلتنگی تأثیرمنزوی تحت . 6

ل از روستای مح ،ا سیّابامّ پذیرد؛ة غم و ناامیدی را نیز نمیچه امتداد سایاندیشد، اگرنمی

یر شعری خود را با کمک آن ی از مفاهیم و تصاوشهری ساخته و بسیارتولد خود آرمان

 است.  آفریده

ی، تر است و البته تصاویر شکست، سرگشتگاز منزوی پر رنگ ،در فردیت سیّاب ،مبارزه. 7

 تراند.ذارتر و عمیقگتأثیریأس و ناامیدی نیز در آن 
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