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سطوح بالغی خیال در تصاویر شعر معاصر
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چکیده
هدف مقالة حاضر آن است تا با بررسی روند تصويرسازي هاي ادبی در قلمرو تخیّالت شاعرانه که از مباحث بنیادين و
قابلتوجّه در بالغت امروزي است ،به معرفی سطوح مختلف خیال در اين تصاوير بپردازد .مسئلة بنیادي اين مقاله
چگونگی تصاوير شعري معاصر از نظرگاه سطح و عمق و کارکرد ،و گذر از اليههاي سطحی و میانی تخیّل آنها به
اليههاي درونی و عمیق و نمايش توانايیهاي شاعران در عرصة خیالپردازي و هنر تصويرگري آنهاست .در اين
خصوص ،پس از معرفی اليههاي مختلف تصوير در دو حوزة تصوير سطح و تصوير اعماق و معرفی تصاوير اثباتی و
اتفاقی با ذکر نمونههايی براي هريک ،اين نتیجه حاصل میشود که میزان پیچیدگی شبکة تصويري در شعر شاعران
مختلف ،ارتباطی مستقیم با شبکة ذهنی آنان دارد؛ بهگونهاي که سطوح مختلف اين تصاوير بهتدريج جزو ويژگیهاي
سبکی آن شاعران میشوند.
کلیدواژهها :شعر معاصر ،تصوير سطح ،تصوير اعماق ،تصوير اثباتی ،تصوير اتّفاقی
مقدمه
هر شاعري میکوشد تا شعر خود را با تصاوير هنري چاشنی بخشد« .شعـري که در آن تصوير نباشد شعر به حساب نمیآيد»
(يوسفی)116 :1631 ،؛ امّا گیرايی و جذّابیّت اين تصاوير و موفّقیّت يا عدمموفّقیّت شاعـر ،در ارائة تصاوير شعري او ،چیزي
است که به میزان کاربرد عوامل تصويرساز در هر سرودهاي برمیگردد .همچنانکه در يک تابلوي نقّاشی ،کاربرد هنرمندانه و
ترکیب درست رنگها در کنار تکنیکهاي اين هنر ،بر اهمّیّت اثر و ارزش آن میافزايد .کاربرد عناصر تصويرساز بر پاية سطوح
بالغی خیال در شعر و میزان توانايی شاعر در استفادة درست و تأثیرگذار و اقناعی از اين عناصر ،در خلق تصاوير ادبی و
هنرمندانة او و در نتیجه اثربخشی هرچه بیشتر شعر وي مؤثر است.
در مقالة حاضر ،تصاوير شعر معاصر از منظر برونگرايی و درونگرايی (تصاوير سطح و اعماق) و از منظر کارکرد (تصاوير
اثباتی و اتفاقی) ارزيابی شده است .اين ارزيابی از سويی مستقیماً در ارتباط با سبک فردي شاعران معاصر و از سويی ديگر به
صورت غیرمستقیم تا حدودي مبیّن سبک عصري اين شاعران است .با وجود اينکه «تنها عدة معدودي داراي سبک شخصی
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هستند و شاعران و نويسندگان ديگر در مقام  foilو سیاهی لشکر فقط براي آناند که تشخّص سبکی اين هنرمندان صاحب سبک
شناخته آيد» (شمیسا .)29 :1664 ،نمونههايی که در اين مقاله آمده است از میان شاعران معاصر در طیفهاي مختلف زبانی و
اعتقادي برگزيده شدهاست تا استنتاج آن تا حدودي مبتنی بر کلیت شعر معاصر باشد ،نه شعر تعدادي از شاعران صاحب سبک.
بدين ترتیب نتیجة حاصل میتواند تا حدي مبیّن سبک عصري شاعران باشد.
پیشینة تحقیق
در زمینة تصاوير شعري به طور عام و تصاوير شعر معاصر به طور خاص ،پژوهشهايی صورت گرفتهاست و در ادامه به تعدادي
از مهمترين آنها اشاره میشود؛ اما گونهاي از تقسیمبندي تصاوير شعر معاصر که در مقالة حاضر آمدهاست؛ در نوع خود مسبوق به
سابقهاي نیست .تألیفات و پژوهشهاي مرتبط با اين موضوع به شرح زير است -1 :کتاب بالغت تصوير از دکتر محمود فتوحی
رودمعجنی که در اين نوع ،اولین و اصلیترين منبع موجود است و اساس اين مقاله نیز تقسیمبندي همین کتاب بوده است-2 .
کتاب صور خیال در شعر فارسی از محمدرضا شفیعیکدکنی -6 .کتاب طال در مس از رضا براهنی (دو کتاب اخیر با وجود اينکه
مباحثی در بارة تصوير در شعر دارند به معرفی و ارزيابی تصاوير از منظري که در مقالة حاضر پرداخته شدهاست نپرداختهاند)-4 .
مقالة «تصوير در شعر سپید» چاپ شده در مجلة علمی-پژوهشی ادبیات پارسی معاصر(در اين مقاله با وجود اينکه اشارهاي به
تصاوير سطح و اعماق شدهاست؛ موضوع و شیوة کار در آن تفاوتی ماهوي با مقالة حاضر دارد) .جز موارد مذکور ،پژوهشی ديگر
که مستقیما مرتبط با موضوع اين مقاله باشد صورت نگرفته است ،يا الاقل نگارندگان رؤيت نکردهاند.
 -1ماهیت تصویر :تصوير که در ادبیات فارسی آن را معادل ايماژ اروپايیان در نظر گرفتهاند در معنـاي تخصّصـی؛ نخسـتین بـار،
توسط شفیعیکدکنی با تعريف زير در کتاب صور خیال در شعر فارسی مطرح شد« :تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان
و کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت ،چیزي است که آن را خیال يا تصویر مـینـامیم» (شـفیعی کـدکنی،
 .)13 :1639و ديگران نیز به تناسب ،تعاريفی از آن ارائه کردند که به تعدادي از آنها اشاره میشود:
«تصوير ،هرگونه کاربرد زبان مجازي است که شامل همة صناعات بالغی از قبیل تشـبیه ،اسـتعاره ،مجـاز ،تمثیـل ،حـسّآمیـزي،
اسطوره و...شود» (فتوحی رودمعجنی)49 :1663 ،؛
«مراد از تصوير ،چیزي است که اروپائيان به آن ايماژ و گذشتگان ما به آن تشییه ،استعاره و مجاز گفتـهانـد» (فرشـیدورد:1636 ،
)229؛
«ايماژ يا تصويرخیال در اصطالح ادبی ،اثري ذهنی يا شباهت قابلرؤيتی است که به وسیلة کلمه ،عبارت يـا جملـة نويسـنده يـا
شاعر ساخته میشود تا تجربة حسّی او بهوسیلة آن به ذهن خواننده يا شنونده منتقل شود» (میرصادقی)34 :1633 ،؛
«تصويرسازي در شعر ،نوعی آفرينش هنري است که به وسیلة آن ،شاعر به کلمات و اشیاء رنگی از زنـدگی مـیبخشـد و بـاري
عاطفی بر دوش آنها مینهد و به ياري اين تصاوير ،دنیاي تازهاي را میآفريند» (زرّينکوب)122 :1633 ،؛
«تصوير عبارت از نحوة خاصّ ظهور يک شیء در شعور انسانی است يا به طريق اولی ،تصوير طريقة خاصّـی اسـت کـه شـعور
انسانی به وسیلة آن ،يک شیء را به خود ارائه میدهد» (براهنی)116 :1631 ،؛
«تصوير ،توصیف تخیّلی يا مقايسهاي تخیّلی است که منجر به ايجاد نقشی در ذهن خواننده يا شنونده میشود .در مباحث ادبـی،
خیال و تصوير در برابر ايماژ ،به مجموعة تصرّفات بیانی و مجازياي اطالق میشود که گوينده با کلمات ،تصوير میکند و نقشی
را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود میآورد» (داد)162 :1662 ،؛
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«به طورکلّی ،خیال و تصوير هنگامی رخ مینمايد که حادثهاي در منطق عقلی و عمومی کالم بـه وقـوع پیونـدد و جـايش را بـه
نوعی مجاز بدهد» (احمد سلطانی)6 :1632 ،؛
«تصوير صورتی است از طبیعت ،که در آيینة ذهن منعکس میشود» (زرينکوب.)196 :1634 ،
اگر از میان تعاريف ارائهشده براي تصوير ،تعريف شفیعی کدکنی را مبنا قرار دهیم«( :تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و
انسان و کوشش ذهنی او بـراي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت( )» ...شفیعی کدکنی )13 :1639 ،و از ديگر سو عاطفه يا به
تعبیري «افسون شاعرانه» (ولک )46 :1693 ،را اصلیترين عنصر شعر بدانیم -چنانکه هست« -هیچ مفهومی تا صبغة عاطفی به
خود نگیرد نمیتواند وارد قلمرو شعر شود» (شفیعی کدکنی ،)132 :1692 ،خیال و عاطفة شعري دو عامل مهم تصويرساز در
عرصة کالم مخیّل يا شعر هستند.
تصويرهاي شعري بسته به عمق خیال و عاطفة شاعران ،متفاوت با يکديگرند .هرچه شاعري در اثر خود از خیال ،عاطفـه و
اغراقهاي شاعرانـة بیشتري بهره جويد ،مسلّماً تصاوير ارائهشده در سرودههاي وي شگفتانگیزتر و در نتیجه تأثیر آن بـر
خواننده عمیقتر و شعر وي موفّقتر است؛ بنابراين کمیّت و کیفیّت تخیّل و بار عاطفی ،دو مؤلفة مهمی است که هر تصوير شعري
همواره براي جاودانگی ،به آن نیازمند است؛ از همین روست که به زعم بعضی منتقدان «بهجز تخیّل بشري ،واقعیّتی در ادبیّات
وجود ندارد»(فراي )32 :1636 ،و از سويی ديگر ،تخیّل بدون بار عاطفی و احساسی ،عنصري خشک و بیروح است و کار
چندانی از پیش نخواهد برد.
-1-1سطوح مختلف تصویر :بر اساس تقسیمبندي فتوحی رودمعجنی ،تصويرها از حیث برونگرايی و درونگرايی به
تصويرهاي سطح و اعماق (ر.ك :فتوحی رودمعجنی )32 :1663 ،و از حیث کارکرد ،به تصويرهاي اثباتی و اتّفاقی (همان،)96 :
تقسیم می شود؛ از همین روي ،بنیاد اين مقاله بر سطوح مختلف خیال و بررسی تصاوير شعري از نظرگاه سطح و عمق است و در
همین باره الزم مینمايد تصويـرهاي اثباتـی و اتّفاقی نیز بیشتر بررسی میشوند؛ لذا اين تقسیمبندي با توجّه به اينکه شعر معاصر،
موضوع اصلی مقالة حاضر است ،با ذکر نمونههايی از تصاويـر يادشده در اين سرودهها ،دنبال میشود.
-1-1-1تصاویر از منظر برونگرایی و درونگرایی :تصاوير شعري به تناسب کارکرد تخیل در آن از تصاوير سطح به سمت
تصاوير اعماق ارتقا میيابند .بديهی است اين تخیل چنانکه در سطر بعد خواهد آمد ،از نوع تخیل ثانويه است .از اين نظر
تصاوير شعري به تصاوير سطح و اعماق تقسیم شدهاند.
-1-1-1-1تصویر سطح :از نظرگاه ارزشمندي و میزان کارآمدي هنري ،تصاوير سطح ،سادهتـرين تصاويـر شعـري هستند؛ زيرا
در اينگونه از تصاوير ،با سطح نازلی از تخیّل« -تخیّل اوّلیّه يا عام» (هاوکس -)34-36 :1633 ،و عاطفة شعري «وصف» (فتوحی
رودمعجنی -)32 :1663 ،مواجهیم.
تخیّل اوّلیّه يا عام ،حاصل تالش ذهن براي دست يافتن به تصوير اوّلیّه از يک شیء است که پس از شنیدن واژة آن در ذهن
تداعی میشود .اين نوع از تخیّل کامالً غیرارادي است و مربوط به نازلترين سطح ادراکات حسّی میشود .آنچه از اين طريق
تصوير میشود ،برداشتی است عینی از واقعیّتهاي خارجی پديدههاي پیرامون ما در طبیعت .وصف نیز ضعیفترين و
ابتدايیترين حالت ارتباطی شاعر با اشیاء و جهان اطراف اوست (همان).
در نقطة تالقی اين دو مؤلّفه ،تصاوير سطح شکل میگیرد ،تصاويري واقعی و به دور از ابهام و قابلدرك در قلمرو محسوسات
که نیازي به تبیین آنها نیست و غالباً از سطح زبان عادي و ارتباطهاي معمولی و حسّی میان واژهها فراتر نمیرود .اخوان ثالث در
بندي از شعر «طلوع» میگويد:
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پنجره باز است /آسمان پیداست ،بام روبهرو پیداست /اینک اینک مرد از خوابپریدﺓ چشم و دل هشیار/
میگشاید خوابگاه کفتران را در /و آن پس یزدان رنگارنگ و دستآموز ،بر بیآذین بام پهناور« /قور قو بقّور
قو» خوانان /با غرور و شادخواری دامنافشانان /میزنند اندر نشاط بامدادی پر (اخوان ثالث.)166 :1669 ،
شبکة تصويري شاعر در اين بند ،هیچ ابهامی را براي خواننده به دنبال ندارد .اين تصوير ،روايتی است سطحی از حضور مردي
به همراه کبوترانش بر فراز بام که شاعر آن را از پنجرة باز اتاقش میبیند .از همین گونه است تصويري که فروغ فرخزاد از
بازيهاي دوران کودکی خود ترسیم میکند:
«گوشواری به دوگوشم میآویزم /از دو گیالس سرخ همزاد /و به ناخنهایم برگ گل کوکب میچسبانم
(فرخزاد.)626 :1632 :
يا:
زندگی شاید /یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد» (همان.)626 :
به جز مشبّه اين تصوير که يک مفهوم عقالنی است مابقی اجزاي تصوير کامالً حسی و قابلدرك است.
يک الية ديگر از تصاوير سطح ،همان وصفهاي حسّی و سادهاي است که ادراکش براي همه آسان است؛ وصفهايی که با
معیارهاي عقلی و منطقی سازگاري دارد ،براي نمونه در قطعه شعري با عنوان «کودك» از نادر نادرپور میخوانیم:
«چشمهایش :چشمهای گربهای در آفتاب صبح /پنجههای بستهاش :انجیرهای کوچک شیرین /آه
رگهایش /در لعاب پوستی شفافتر از نور /عنکبوتی کهربایی رنگ /در حباب حبه انگور» (نادرپور:1661 ،
.)433
اين يک نمونه از تصاوير سطح است .شاعر با آوردن تشبیهاتی کامالً حسی ،به خواننده ،تصويري از يک نوزاد ،با چشمانی
روشن و درخشان ،پنجههاي بسته و پوستی شفاف و لطیف که از وراي آن ،رگهايش پیداست ،ارائه میکند .خوانندة اين شعر
نیازي به تکاپوي ذهنی براي درك تصوير ندارد .از اين تصويرها در شعر نادرپور فراوان به چشم میخورد شايد از همین روست
که برخی او را شاعري تصويرگرا «با گوشه چشمی به تصويرپرداز بزرگی همچون منوچهري» (سلحشور )12 :1662 ،دانستهاند.
در حوزة شعر کالسیک معاصر نیز تصويرهايی از اين دست که تداعی کنندة تصاوير سبک خراسانی است ديده میشود:
مــاه از خــالل شــاخ درختــان دمیــد و ريخــت

در جــــام عاشــــقان طبیعــــت شــــرابهــــا

بــا تارهــاي طــرة ســیمین خــويش دوخــت

اشــــجار را بــــه دامــــن لــــرزان آبهــــا

چـــون جیـــوة رهـــا شـــده بـــر ســـطح آينـــه

در جســـم زنـــده رود قـــرار و ســـکون نبـــود

جز پیچ و تـاب و لـرزش و عـزم و درنـگ آب

نقشـــی بـــر آن صـــحیفة ســـیمابگـــون نبـــود
(پژمان بختیاري)666 :1632 ،

همین تصاوير سطح ،گاه با وجود اينکه به سادگی درك میشوند ،پس از خوانش ،ذهن را تا مدتی درگیر خود میکنند:
تنهاییام آخرین قوچ غمگینی است /که از نژادش فقط شاخهایی بر دیوار مسافرخانهای /باقی مانده است (ساري،
)143 :1663
بسامد اينگونه تصاوير (سطح) در شعر شاعران ،معموالً چندان باال نیست؛ زيـرا شعر عرصـة کالم مخیّل است و شاعـران چه
بسا همـواره در پی آناند کـه تصويرآفرينیهاي عمیقتـر و زيباتري داشته باشند تا شعرشان مورد استقبال بیشتري قرار گیرد.
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شاعر در دنیاي شاعرانة خود به آگاهیهايی فراتر از شعور عادي ديگران میرسد در اين دنیاي شاعرانه «تصوير عبارت از نحوة
خاصّ ظهور يک شیء در شعـور انسانی است يا بـه طريق اولی ،تصوير طريقة خاصّی است که شعور انسانی به وسیلة آن ،يک
شیء را به خود ارائه میدهد» (براهنی .)116 :1631 ،بنابراين با بار عاطفیاي که شاعر بر دوش واژهها قرار میدهد و رستاخیزي
که در آنها پديد میآورد ،بسیار طبیعی است که تصاوير خود را فقط در سطح نیافريند و در اعماق نیز سیري همیشگی داشته
باشد؛ چنانکه حمید زرّينکوب در مجموعه مقاالت خود اشاره کرده است« :تصويرسازي در شعـر ،نوعی آفرينش هنري است
کـه بـه وسیلة آن ،شاعر بـه کلمات و اشیاء رنگی از زندگی میبخشد و باري عاطفی بر دوش آنها مینهد و به ياري اين تصاوير
دنیاي تازهاي را میآفريند» (زرينکوب)122 :1633 ،
از سويی ديگر ،حتّی در همین تصاوير سطحی ،شاعر ،فضاي تصويري شعر خود را تا پايان ،در يک راستا (محـور تصويرهاي
سطح) حفظ نمیکند و در بسیاري از مـوارد ديده میشود که شعري با تصويرهاي سطحی آغاز شده است اما بهسرعت وارد
فضاهاي عمیقتر و خلق تصاويري پیچیدهتر میشود .از اين رو ،کمتر میتوان شعري را يافت کـه شاعر در آن ،فضاي تصويرهاي
خود را تا پايان برمبناي تصويرهاي سطح حفظ کرده باشد؛ چنانکه در نمونههاي زير میبینیم:
«آن بلوط کهن آنجا بنگر /نیم پاییزی و نیمیش بهار /مثل این است که جادوی خزان /تا کمرگاهش با
زحمت ،رفته است و از آن جا دیگر /نتوانسته است باال برود» (شفیعی کدکنی.)696 :1636 ،
در اين تصوير که شاعر به آن بنمايههاي خیالی بخشیده است ،خزان جادويی انساننما ترسیم شده است که در باالرفتن از
درخت چون انسانها متحمّل سختی و زحمت میشود و گاه همانند آنها درمیماند.
يا:
«ریخته سرخ غروب /جابهجا بر سر سنگ /کوه خاموش است /میخروشد رود /مانده در دامن دشت/
خرمنی رنگ کبود» (سپهري.)23 :1669 ،
سپهري با ذکر خاموشی براي کوه و خروشیدن براي رود که در مقولة اسنادهاي مجازي جاي دارند ،تصويرهايی رو به عمق به
خواننده مینماياند؛ اين ويژگی را میتوان در تصوير ديگري از منوچهر آتشی ديد؛ جايی که شاعر در توصیف طلوع خورشید
میگويد:
«دو رشته جبال پریده رنگ /از انحنای دور /سر برکشیدهاند /وز تنگنای زاویه مبدأ /ناو عظیم خورشید/
بار طال میآورد از شهرهای شرق» (آتشی.)92 :1662 ،
يا وقتی میخوانیم:
«کشیده قامت من /آوازی به سینه دارد /هم از آب و هم از آتش /پک میزنم /گلهای سرخ /باز/
میشوند» (منزوي)36 :1666 ،
شاعر به جاي اينکه بگويد زغالها روشن میشود ،با کاربرد استعاري «گلهاي سرخ باز میشوند» ،تصوير خود را از فضاي
سطحی آن خارج میکند و عامدانه ذهن و ضمیر خواننده را با يک ابهام هنرمندانه و به دنبال آن لذّتی دوچندان روبهرو میسازد..
با توضیحاتی کـه گذشت ،به نظر میرسد کـه شاعران تمايلـی بـه حفظ تصويـرها در سطح ندارند و اغلب میکوشند تصاوير
شعري خـود را به زيور خیال و عاطفة شعري عمیق بیارايند و در اين میان به کمک همین ويژگـی ،به حفظ رسالت اقناعی شعـر
خود در طول زمان و در میان مخاطبان کمک میکنند؛ از همین روست کـه در غالب اشعار با تصاوير سطحی کمتري مواجهیم.
در همین جا بايد يادآور شد که مرز رياضیواري میان تصاوير سطح و عمق وجود ندارد و چه بسا تصويري در گزارههاي
مختلف يک شعر میان سطح و عمق در سیالن باشد؛ مثل نمونة زير از شفبعی کدکنی:

 /36فنون ادبی ،سال هفتم ،شماره( ،1پیاپی )12بهار و تابستان1624

بر ساقههای سربی سنجد ستارهها /آویخت از چکین سحرگاهی بهار /باران نرمبار علف کش /شست از غبار پار/
جاجیم باغ و منظر دیدار (شفیعی کدکنی)239 :1633 ،
-2-1-1-1تصویر اعماق :يک شعر براي اينکه تأثیرگذاري بیشتري بر خواننده داشته باشد و در اين میان بتواند در ذهن و خاطرة
زمان ،سهم بیشتري از ماندگاري را به خود اختصاص دهد ،بايد از حیث تخیّل و عاطفة شعري عمیقتر باشد و اين مستلزم آن
است که شاعر ،آگاهانه خوانندة خود را هرچه بیشتر به فضاهاي ذهنی و انتزاعی سوق دهد و اين همان نکتهاي است که بسیاري
از صاحبنظران بر آن اصرار دارند« :آثار هنري بهطور عام و آثار شعري به وجه خاص بايد نشان دهندة درجهاي از ابهام و
پیچیدگیهاي ناشی از انتزاعی بودن باشند» (ريد.)13 :1636 ،
در روند خلق ابهام و پیچیدگی ،شاعر بايد بر غناي الية میانی زبان خود بیفزايد؛ «اليهاي که کلّ دستگاه تصويرگري شاعر در آن
قرار دارد؛ همان اليهاي که زبان شعر را از زبان روزمرّه جدا کرده و صنايع شعري در آن شکل میگیرد» (زرقانی .)61 :1664 ،در
اين فرايند ،فتوحی رودمعجنی ،سیر استعاليی تصويرگري از حس به عالم ذهن را اينگونه ترسیم میکند« :تشبیه حسّی در
فروترين مرتبة ادراك حسّی قرار دارد .بعد از آن استعاره است که از تشبیه درونیتر است .تمثیل در مرحلة باالتري که ساحت
عقالنیّت است قرار دارد و نماد در باالترين مرحلة فعّالیّت ذهنی جاي میگیرد» (فتوحی رودمعجنی)234 -236 :1663 ،؛ به بیان
ديگر ،قلمـرو اين گـونـه از تصاوير ،کاربـردهاي مجـازي زبان است کـه تصاويري عمیق و ژرف را در خود جاي میدهند
«صناعات و آرايههايی مثل نماد ،تمثیل رمزي ،حسّآمیزي ،پارادوکس ،اسطوره ،تلمیحات اساطیري و  ...شگردهاي تصويرپردازي
ادراکات ژرف و عمیقاند» (همان)33 :و اين فرايند يعنی خلق تصاويري که از آنها با عنوان تصاوير اعماق ياد میشود.
بنابراين تصوير اعماق ،نقطـه مقابل تصوير سطح است؛ تصـويري مبهم و کامالً پیچیده کـه به علّت خیالورزيهاي عمیق
شاعرش ،تکاپـو و تالش ذهنی دوچندانی را میطلبد و درك اين گونه از تصويرها ،لذّتهاي خاصّ خـود را براي خواننده به
همراه میآورد .در اينگونه تصاوير« ،شاعر با کمک احساس و تخیّل خـود ،اشیاء را چنان میبیند که میخواهد ،نه چنانکه
هستند» (صفا ،1632 ،ج .)932 :9اين تصويرها از سطح ادراکات حسّی فراتر میروند .خـواننده در مواجهه با اين تصاويـر عمیق،
براي آنها ،مصاديـق خارجی نمیيابد؛ زيرا اين تصاوير با حـواس پنچگانه قابلدرك نیستند .او در اين میان ،تنها با سپردن ايـن
تصويرها به عالم خیال و عاطفـه بـه درك آنها نايل میشود.
تصاوير اعماق را بايد در قلمرو «تخیّل ثانويه» (هاوکس )34 -36 :1633 ،و روابطی عاطفی همچون «همدلی ،يگانگی و حلول»
(فتوحی رودمعجنی )32 :1663 ،جستوجو کرد .از جملة اين تصاوير در شعر معاصر ،میتوان با گزينشهايی عامدانه از
تصاويري با سطوح مختلف ياد کرد که بسته به درجة تخیّل و بار عاطفی نهفته در آنها ،بايد براي درك بهتر ،از مرحلة حس
گذشت و به قلمرو فراحس و دنیاي خیاالت رسید.
پیراهن بختم را ترسم نتواند دوخت
خورشید که صد سوزن بر سر ز طال بسته (بهبهانی.)122 :1633 ،
تصوير خورشید با صد سوزن طاليی بر سر ،هرچند تکاپوي ذهنی چندانی را نمیطلبد و براي خیلی از اذهان قابل پذيرش و
تصوّر است ،باز هم خواهان کاربرد سطوحی از تخیّل است؛ بهويژه وقتی که شاعر بحث دوختن پیراهن بخت خود را در قلمرو
اسنادهاي مجازي ،مطرح میکند.
يا:
بسترم /صدف خالی یک تنهایی است /و تو چون مروارید /گردن آویز کسان دگری( ...ابتهاج.)122 :1636 ،
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شايد در نگاه نخست ،تشبیه بستر به صدف خالی ،يک تشبیه ساده باشد؛ اما در اين تصوير ،با طیفی از بار عاطفی مواجهیم که
لذّتی بیش از يک تشبیه حسّی را به خواننده منتقل میکند .اين لذّت دوچندان میشود وقتی که شاعر ،بنمايههاي خیالی و عاطفی
بیشتري را در بدنة تصوير تعبیه میکند؛ مانند شعر زير که با کاربرد عناصري چون سايهروشن ماه ،ماه پريدهرنگ ،پرتوي چو دود،
موّاج ،نور سرد و خستة مهتاب ،هالة امید و ...بر گنگی و ابهام هرچه بیشتر فضاي آن که خاصّ تصويرهاي رمانتیسمی است،
میافزايد:
در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ /در پرتوی چو دود غمانگیز و دلربا /افتاده بود و موی سیاهش به
دست باد /موّاج و دلفریب ...در نور سرد و خستة مهتاب ،کوهسار /چون آرزوی دور ،چون هالة امید /یا چون
تنی ظریف و هوسناک در حریر /میخفت در نگاه /وز دشتهای خرّم و خاموش میگذشت /آهسته شامگاه...
(تولّلی .)31 -32 :1633
اين ويژگی را میتوان با نوساناتی درکمیّت و کیفیّت خیال و عاطفة شعري ،در مثالهاي ديگري نیز ديد:
شب به روی شیشههای تار /مینشست آرام ،چون خاکستر تبدار /باد نقش سایهها را در حیاط خانه هر
دم زیر و رو میکرد /پیچ نیلوفر چو دودی موج میزد بر سر دیوار /در میان کاجها جادوگر مهتاب /با چراغ
بیفروغش میخزید آرام /گویی او در روح ظلمت ،روح سرگردان خود را جستوجو میکرد (فرخزاد:1632 :
)69؛
«میچکد سمفونی شب /آرام /روی دلتنگی خاموش غروب /مغرب از آتش افسردﺓ روز /بیصدا
میسوزد» (شاملو)629 :1662 ،؛
پسر روشن آب ،لب پاشویه نشست /و عقاب خورشید ،آمد او را به هوا برد که برد (سپهري)693 :1669 ،؛
با هزاران سوزن الماس /نقره دوزی میکند مهتاب /روی ترمة مرداب( ...شاملو)136 :1662 ،؛
و جنگل میدان است /و هر درخت سواری است /پا در رکاب گردباد/میپیچد و پیش میآید (علی پور،
)11 :1831
در نهفت پردﺓ شب /دختر خورشید /نرم میبافد /دامن رقّاصة صبح طالیی را( ...ابتهاج)32 :1636 ،؛
آب میغرّد در مخزن کوه /کوهها غمناکاند /ابر میپیچد ،دامانش تر /وز فراز درّه «اوجا»ی جوان،
بیمآورده بر افراشته سر (يوشیج)332 :1662 ،؛
ناگاه ترکید بغض تندر /در صبر ابرها /پاشید خون صاعقه /بر سبزﺓ جوان (شفیعی کدکنی)136 :1633،؛
باغ بیبرگی /خندهاش خونی است اشکآمیز /جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن /پادشاه
فصلها ،پاییز (اخوان ثالث)66 :1669 ،؛
کودک زیبای زرّین موی صبح
شیر مینوشد ز پستان سحر
تا نگین ماه را آرد به چنگ
میکشد از سینة گهواره سر (مشیري.)134 :1633 ،
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در نمونههايی که آورده شد ،تصويرآفرينیهاي متنوّع ،بديع و در عین حال ماندگار شاعران در قلمرو ناپیداکرانهي کاربردهاي
مجازي زبان بهويژه حوزة تشبیه ،اسنادهاي مجازي و تشخیص شکل گرفته است .در نمونههاي پیش رو ،شبکههاي تصويري
ديگري آورده میشود که با کاربرد استعاره ،سطح عمیقتري از خیال را در خود جاي داده است.
استعاره به مراتب از تشبیه هنريتر و پروردهتر است (کزازي)23 :1632 ،؛ چنانکه سخنوران اروپايی از حیث زيبايی و تأثیر ،از
آن با عنوان «ملکة تشبیهات مجازي» (شفیعی کدکنی )111 :1639 ،ياد کردهاند؛ از سوي ديگر استعاره ،کارکردها و موارد استعمالی
خاصّ خود را دارد که آن را از تشبیه برجستهتر میسازد .استعاره را میتوان براي اهدافی چون «وضوح ،ايجاز ،پرهیز از رکاکت،
بزرگنمايی ،کوچکنمايی و تزئین» (هاوکس )11 :1633 ،کالم به کار برد؛ اهدافی که در مثالهاي زير به روشنی نمود يافته است:
دست شب نارنج سرخ آسمان را چیده است
خون او جاری است از دندان کهساران هنوز (نادرپور)322 :1661 ،؛
مشرق چپق طالیی خود را /برداشت ،به لب گذاشت ،روشن کرد /زرّین دودی گرفت عالم را /آفاق ردای
روز بر تن کرد (اخوان ثالث)669 :1669 ،؛
اگر کاشف معدن صبح آمد /خبر کن مرا (سپهري)623 :1669 ،؛
صبحگاهان که بسته میماند /ماهی آبنوس در زنجیر /دم طاووس پر میافشاند /روی این بام تن شسته ز
قیر (يوشیج)426 :1662 ،؛
پردگیان باغ /از پس معجر /عابر خسته را /به آستین سبز /بوسهای میفرستند (شاملو)322 :1662 ،؛
باز آیینة خورشید از آن اوج بلند /راست بر سنگ غروب آمد و آهسته شکست /شب رسید از ره و آن
آینة خرد شده /شد پراکنده و در دامن افالک نشست (اخوان ثالث)12 :1632 ،؛
گلوی مرغ سحر را بریدهاند و /هنوز /در این شط شفق /آواز سرخ /او /جاری است( ...ابتهاج:1636 ،
.)199
گاه تصاوير اعماق در قالب اسطوره و تلمیحات اساطیري شکل میگیرد .به باور فرويد ،اسطورهها ،حاصل فرافکنی بخش
ناخودآگاه ذهن انسان است (روتون)26 :1636 ،؛ از اين رو ،بايد ريشة خلق اين تصاوير را در اعماق روان و ناخودآگاه شاعران
جست؛ تصاويري مانند:
رهگذرهایی که شب در راه میمانند /نام آرش را /در دل کهسار میخوانند /و نیاز خویش میخواهند /با
دهان سنگهای کوه /آرش میدهد پاسخ /میکندشان از فراز و از نشیب جادهها آگاه /میدهد امید /مینماید راه
(کسرايی)69 :1639 ،؛
خدایا /زین شگفتیها /دلم خون شد ،دلم خون شد /سیاووشی در آتش /رفت و /زان سو /خوک بیرون
شد (شفیعی کدکنی)23 :1633 ،؛
تو ایوبی که از این پیش اگر /به پای /برخاسته بودی خضروارت /به هر قدم /سبزینة چمنی /به خاک
میگسترد (شاملو.)313 :1662 ،
عمیقترين سطح تصاوير شعري در تصاوير برخاسته از نمادها ديده میشود؛ مانند تصاويري که در زير به آن اشاره میشود:
به شبنشینی خرچنگهای مردابی
چگونه رقص کند ماهی زاللپرست
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رسیدهها چه غریب و نچیده میافتند
به پای هرزه علفهای باغ کالپرست (بهمنی.)12 :1666 ،
غزلی که ابیاتی از آن به عنوان نمونه ياد شد ،کامالً در فضاي نمادين سروده شده است .شاعر هريک از عناصر شعرش را
آگاهانه به خدمت میگیرد تا انديشه و فکري متعالی را به تصوير بکشد« ،ماهی در فرهنگ سمبلها ،رمز وجود روحانی و ارتباط
میان آسمان و زمین است» (شمیسا)196 :1662 ،؛ بر همین اساس میتوان عناصري چون خرچنگهاي مردابی يا هرزه علفها را
مقوالتی متضاد و در مقابل اين وجود روحانی تعبیر کرد .البته ،اينکه هر خوانندهاي چه تعبیري از نماد داشته باشد ،به ساحت
برداشتهاي شخصی او برمیگردد؛ زيرا «نماد بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چندپهلو است» (سیّدحسینی )966 :1663 ،و «هرکسی
در آن چیزي میبیند که قدرت باصرهاش اجازة مشاهدة آن را میدهد» (احمدي .)226 :1632 ،اين برداشت نمادين را میتوان در
نمونة ديگري از اين دست تصويرها ديد؛ مثالً در قطعة:
«باز طوفان شب است /هول بر پنجره میکوبد مشت /...باد فانوس مرا خواهد کشت» (ابتهاج،)42 :1632 ،
میتوان فانوس را نماد بیداري و امیدي دانست که در شب ظلم و خفقان ،بیم نابودي آن میرود .يا وقتی فروغ فرخزاد
میگويد:
من پری کوچک و غمگینی را /میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد /و دلش را در یک نیلبک چوبین/
مینوازد آرام ،آرام /پری کوچک غمگینی که /شب از یک بوسه میمیرد /و سحرگاه /از یک بوسه به دنیا خواهد
آمد (فرخزاد.)624 :1632 ،
پري نمادي از خود شاعر است (شمیسا )139 :1633 ،که در لحظات ناب سرايش ،به خلسهاي نیمهآگاهانه میرود .در اين
حالت ،جاندار و غیرجاندار براي او فرقی ندارد .با همهچیز و همهکس انس میگیرد ،حرف میزند ،درونی میشود و از آنها
جواب میگیرد .در اين حلول شاعرانه است که لحظاتی تکرارنشدنی براي او پديد میآيد و او را به برساختن تصاويري ناب
برمیانگیزد.
 -2-1-1تصاویر از منظر کارکرد :از نظرگاهی ديگر ،تصاوير شعري به تصاوير اثباتی و اتفاقی تقسیم شدهاند .مبناي اين
تقسیمبندي میزان حسی بودن ،قابلیت تجسم ،انطباق با معیارهاي عقالنی و هنجارهاي عمومی زبان ،پذيرش عامه و سطح تخیل و
عاطفه است.
-1-2-1-1تصویر اثباتی :در تصـاويـر اثباتی ،شاعـر در پـی اثبـات عقیـده و نگـرش خود است و در همین راستـا
تصـويـرآفرينی میکند و از آن جا کـه هدف ،اثبات است ،تصويرهاي او بايد بـه دور از تخیّل ،عاطفـه و اغراق باشد و اين يعنـی
تصويري کامالً حسّی کـه قابلتجسّم است؛ بنابراين ،اين گونه تصاوير کامالً شفاف هستند ،با معیارهاي عقالنـی و مورد پذيرش
عامّه همخوانی دارند و میتوان گفت در اين گـونـه از تصاوير ،شاعر به نحـوي در پی معادلسازي براي اثبات نگرش و عقیدة
خود است .پس اگر تشبیهـی در کار است ،غالباً از نـوع حسّی بـه حسّی است؛ هر چند که گاه با مايههاي خیالی نیز آمیخته
میشود:
از رفتنت دهان همه باز /...انگار گفته بودند /:پرواز! /پرواز! (امینپور.)26 :1666 ،
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اين شعر يک معادلسازي کامالً حسّی است براي نشان دادن تصويري از حالت حیرت و بهتزدگی که شاعر آن را بـراي
خوانندة خود محسـوس و معقول کرده است .تصوير او نمايـی است حسّی از تجسّم دهانی باز که از شگفتی و حیرت صاحب
خود حکايت میکند؛
زندگی شاید /یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد (فرخزاد.)621 :1632 ،
فروغ براي اثبات روند تکرار و ماللآور زندگی که وجه شبه اين تشبیه است ،تصوير زنی را ترسیم میکند که هر روز -چه بسا
از سر اجبار يا از روي عادت -با زنبیلی از يک خیابان طوالنی میگذرد .از همین دست است تصاويري مانند:
گوییا سنگی به گردن بسته دارندم ،کز این سان
پاس حرمت ،خواجگان را بردهواری سر به زیرم (بهبهانی)632 :1633 ،
شب ،چون زنی که پنجرهها را یکان یکان /میبندد و چراغ اتاقش را /خاموش میکند /یک یک ستارهها
را خاموش کرد و خفت (نادرپور)963 :1661 ،؛
نیمهشب آنگه که از شکاف دریچه
رشتة نوری فتد به کلبة دهقان
رخنة در را به کنج کلبه کند وصل
میلة باریکی از بلور درخشان (همان)22 :؛
آفتاب را سر بریدهاند /و ما را دهان ،درّهوار /به بهت باز ماندهاست (موسوی گرمارودی.)16 :1831 ،
-2-2-1-1تصویر اتّفاقی :تصاوير اتّفاقی بر خالف نوع اثباتی کـه برتناسب و معیارهاي عقالنی و پذيرفتهشدة عمومی تأکید
دارد ،بر نـوعـی ناهمگونی ،تضـاد ،تناقض و خیالورزي ژرف بنا شدهاند .اين تصاويـر ،از نـوع تصويرهاي هیجانآوري هستند
کـه شاعر به مدد آنها ،در پـی شکستن مرزهاي روزمرّگـی و عادت در خوانندة خود است .شايد بتـوان گفت تصاويـر اتفاقی به
طور غیرارادي از ناخـودآگاه شاعـر برمیخیزند؛ بنابراين مشخّصـة اينگونه تصويـرها ،عدم حضـور تعقّل ،خـردگرايـی و
بیسابقه بودن است.
شاعر با آوردن تصاويـر اتّفاقی در شعر خود ،خواننده را به فراسوي باورها ،اعتقادات و چهارچوبهاي عقالنـی میکشاند؛ «به
عقیده فرويد ،اين بخش از وجـود آدمی ،مفهومی بـه غايت شخصـی دارد» (شايـگان)223 :2969 ،؛ فضايی حیرتآور و سـرشار
از شگفتی .او گويا که به عوالم خواب و رؤيا قدم میگذارد و از جهـان مـادّي شناختهشـده خارج شدهاست .بنابرايـن ،از
مشخّصات ديگـر تصـويـرهاي اتّفاقی ،حیرتآفرين بودن آنهاست« .اين نـگارش ،نـوعی از فیضان وجـود ،فیضان ناخـودآگاهی
با آزادي مطلقی است کـه برتون از آن با تعبیر امالهاي جادويی ياد میکند» (ادونیس .)146 :1662 ،از جمله تصويرهاي اتّفاقی در
شعر معاصر میتوان از نمونههاي زير ياد کرد:
صبح شد ،آفتاب آمد /...در گشودم ،قسمتی از آسمان افتاد در لیوان من /آب را با آسمان خوردم (سپهري،
.)662 :1669
خواننده در قسمت پايانی اين قطعه با يک تکانة ذهنی و يک مکث پرسشآفرين روبهرو میشود .چگونه؟ به عقیدة شمیسا مراد
از آسمان بهمجاز ،روشنی و زالل صبح و سپیده است (شمیسا .)261 :1662 ،يا وقتی در تصوير ديگر میخوانیم:
مادرم چاقو را در آب نشست /ماه زخمی میشد (سپهري ،به نقل از فتوحی رودمعجنی.)664 :1663 ،
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در نظر خواننده ،شاعر میان ماه واقعی آسمان و تصوير آن در آب تفاوتی قائل نشده است؛ گويا او همچنان در رؤياهاي کودکانة
خويش به سر میبرد .نمونة اينگونه تصاوير را که در اشعار سپهري فراوان به چشم میخورد ،در شعر ديگر شاعران معاصر نیز
میتوان ديد:
این اسب سیاه وحشی که در افق طوفانی چشم تو چنگ مینوازد /با من چه میخواهد بگوید؟ (شاملو:1662 ،
.)266
در يک طرف اين تصوير اسبی سیاه وحشی است که چنگ مینوازد و در سمت ديگر ،افق طوفانی چشم .بخشهايی که حتّی
خود به تنهايی قابلتصوّر نیستند ،در خلق تصويري سهیم میشوند که حیرتآور است؛
دیگرم گرمی نمیبخشی
عشق ای خورشید یخ بسته (فرخزاد.)122 :1632 ،
تشبیه عشق به خورشید يخ بسته ،تشبیهی کامالً بیسابقه است .اين تصوير مستقیماً از ناخودآگاه شاعر برخاسته است؛
یک بال فریاد و یک بال آتش /:مرغی از اینگونه ،سرتاسر شب ،بر گرد آن شهر پرواز میکرد( ...شفیعی
کدکنی.)112 :1633 ،
تصّور مرغی با اين مشخصّات سراسر ابهام است؛ اما مبهمتر از آن تصويري است که امینپور ترسیم میکند:
از سایة خود هراسان /بر جادهای از مه و دود /روحی سراسیمه ،سرکش /در باد میرفت /با کفشهایی از
آتش! /آه! /او مثل من راه میرفت! /موجی از آیینه برخاست /ـ طوفانی از بال سیمرغ /با طیفی از آبی و
ارغوانی ـ /ومحو پرواز خود شد /آه!  /او مثل تو بال میزد! (امینپور.)626 :1666،
همچنان که میبینیم ،سراسر شعر ابهام و پیچیدگی است .مقوالتی مانند سايه ،جادّة مه و دود ،روح ،روحی کـه سراسیمه و
سرکش است ،باد ،کفشهايـی از آتش ،امواج برخاسته از آينـه ،طـوفانـی از بال سیمـرغ و...کـه خـود ،هنوز به تنهايی چندان
قابلهضم و تجسّـم نیستند ،در خلق يک تصـويـر بزرگ مشارکت میکنند؛ تصويري بديع که به هیچ روي در فضاي بیداري
قابلتجسّم و تصوّر نیست؛ تصويري کامالً خارج از محدودة جغرافیاي عقل .گـويا شاعر اين تصـوير ،در رؤيا بـه سر میبرد يا
حدّاقل در فضاي بین خواب و بیداري است.
رهايی ذهن و ضمیر شاعر از قید منطق و استدالل در تصوير او کامالً آشکار است .چنین تصويري نه تنها در عالم واقعی
مصداق ندارد ،که حتّی تجسّم آن در عوالـم ژرف خیال ،دشـوار و محال می نمايد:
چگـونه يک روح کـه خـود قابلتصـوّر نیست و معمـوالً بـه صورت يک هالـة مبهم در تصاويـر ساختگـی و ويدئويـی
نمايش داده میشود ،در حالتـی سراسیمه و سرکش ،که باز بر ابهام میافزايد ،در يک جادّة مهآلـود و باز در فضايی ابهامانگیزتر
(باد) ،راه برود؛ آن هم بـا کفشهايی از آتش که اصالً قابلتصـوّر نیست ،يا در تصويـر دوم ،سیمرغ ،خـود مبهم است .طوفان
برخاسته از بال زدن يک موجود خیالـی و افسانه اي يا امـواج برخاسته از آينـه کـه مصداق خارجی ندارند ،تصـويـر را مبهمتر
مـیکند؛ امواجـی کـه خود حاوي طیفهايی از آبی و ارغوانی است و بايد توجّه داشت که ارغوانی رنگی ترکیبی است که خود
بر ابهامانگیـزي هرچه بیشتر تصوير میافزايد .در کل میتوان گفت اين شعر يک نمونهعالی از تصويرهاي اتّفاقی است که فضايی
کامالً خارج از محدودة عقل را ارائه میکند .در نمونهاي ديگر از وي میخوانیم:
پرنده /نشسته روی دیوار /گرفته یک قفس به منقار (همان.)62 :
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اوّلین ويژگـیاي کـه در اين تصوير فرياد میزند ،تناقضی است کـه ذهن خواننده را به خود مشغول میکنـد .پـرنده معموالً
جايش در قفس است .چگـونه شاعـر در اين تصويـر ،او را حامل قفس میبیند؟ تصـويـر پرنـدة حامل قفس بر روي ديـوار،
چهارچوبهاي عادت و روزمرّگـی را در ذهن و ضمیـر خواننده میشکند و خالی از تناسبهاي آشناي ذهنی است.
اين تصويـر از بنمايههاي آرمانـی شاعـر و از دنیاي ناخودآگاه او برمیخیزد .گويا براي تصويرگر اين منظره ،حدّ و مرزي وجود
ندارد .او میتواند عمل و تصوير آرمانی خود را در فضايی کامالً نامأنوس ،خارج از چهارچوبهاي عقالنی ،برمبناي زيبايیهاي
تشنّجآور مطرح شده در سوررئالیسم بر خواننده عرضه کند.
گاه تصويرهاي سوررئال را میتوان در فضاهاي سیّال ذهنی هم ديد مانند:
«یک شاخه /با تصویر پرنده /یک پرنده با تصویر شاخه /روی دیوار کنار رودخانه با چاقو /چاقوی تیز و
رنگپریده حک شده بود /پرندﺓ تصویر /از زخم چاقو مرده بود» (احمدي.)12 :1631 ،
شاعر يک تصوير واقعی و يک تصوير ذهنی را به هم وصل کرده است .دنیاي تصوير او يک دنیاي سیّال است .پريده در اصل
صفت پرنده است که به چاقو منتقل شده است.
و يا:
« ...درد درد دروغ بود /در حماسهی توهین /و زیر یوغ سرهایی /که خوابشان را شبها میان موهاشان
پرت میکردند» (رؤيايی.)232 :1632 ،
تصوير سرهايی که خواب را میان مو پرت میکنند ،براي خوانندة اين قطعة شعري ،تصوير غیرقابلتجسّمی است.
هــــزار تــــن ز درختــــی تنــــاور آويــــزان

هـــزار ســـر و بـــدنهـــاي بـــیســـر آويـــزان

بــه روي خــاك پــر از شــاخههــاي خــونآلــود

ز ابرهــــا ســــر گــــلهــــاي پرپــــر آويــــزان

...شبی تو رفتـی و مـن هـردو حلقـه چشـمم را

بـــــه راه آمـــــدنت کـــــردم از در آويـــــزان
(میرزايی)12-16 :1663 ،

آب تا گردنم باال آمده  /آجرها تا گردنم باال آمده /آب تا لب هایم باال آمده/من اما نمی میرم ،ماهی میشوم (عبد
الملکیان)12 :1663،؛
ز فرط گريه باران مـیچکـد از دسـتم ايـن شـبهـا

يکی دستم بگیرد مسـت مسـت مسـتم ايـن شـبهـا

غــزل مــیخــوانم و ســجادهام پــر مــیکشــد بــا مــن

نمیخوابند يک شب عرشیان از دسـتم ايـن شـبهـا

...به جاي خون به رگهايم کبوتر مـیپـرد تـا صـبح

تشــهد نامــه مــیبنــدد بــه بــال دســتم ايــن شــبهــا
(قزوه)121 :1663 ،

نتیجه
از مجموع بررسیهايی که با تمرکز بر تصاوير شعر امروز ايران بهعمل آمد اين نتیجه حاصل میشود که میزان پیچیدگی شبکة
تصويري در شعر شاعران مختلف ارتباطی مستقیم با شبکة ذهنی آنان دارد؛ به گونهاي که سطوح مختلف اين تصاوير بهتدريج
جزو ويژگیهاي سبکی آن شاعران میشود و در صورت زياد شدن بسامد آن از سوي شاعران همعصر وي ،به صورت ويژگی
سبکی آن عصر نیز پديدار میشود؛ اما آنچه در اين میان تقريباً قطعی است اين واقعیت است که شاعران برجسته از يک سو تمايل

سطوح بالغی خیال در تصاوير شعر معاصر 69/

به برساختن تصاويري با اليههاي چندگانة خیال دارند و از سويی ديگر نگران درك عمومی مخاطب هستند و سطح تصاوير
شعري آنان در اين کشمکش همیشگی شکل میگیرد.
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