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  مقدمه -1- 1

یکی از مهمترین دوران ادبیات ما عصر بیداري یا همان دوران پر فروغ مشروطه و مشـروطه خـواهی   

ه ق) تا به امروز ادبیات 1324است. تحوالت ادبی جامعه ي ایران را از  (زمان) امضاي مشروطیت  (

، آشنایی ایرانیان بـا ادبیـات اروپـایی   ، گسترش روزنامه نویسی، نآمدن چاپ به ایرا، نامید شد، معاصر

که در  ،نثر آثار اروپایی و تاسیس مدرسه دارلفنون را از عمده عواملی می توان دانست، نهضت ترجمه

به دنبال تغییر در شؤون اجتماعی جامعه تحوالتی در عرصـه ي   ،این تحول و دگرگونی موثر بوده اند

اق افتاد. در حوزه ي نثر جز ترجمه هاي داستان ها و نوشته هاي اروپاییان که راه را نثر و شعر نیز اتف

که با آثار گذشته تفاوت هاي چشم گیر  ،براي ساده نویسی همواره کرد آثار و نوشته هایی رواج یافت

در درون مایه ي شعر فارسی دگرگونی هـایی چشـم گیـر بـه وقـوع      ، داشت. همپاي تحوالت در نثر

قـانون و توانسـت   ، وطن، تازگی محتوا و طرح مسائلی چون آزادي، شعر این دوره با پویایی ،پیوست

با این همه هنوز اندیشه  تغیر در ساخت و صورت شـعر بـه طـور     .با جنبش مشروطیت همگام شود

دهخـدا اشـرف الـدین حسـینی      ، الهـوتی ، عشـقی  همین سـال هـا و   ،جدي و عمیق مطرح نشده بود

کوشیدند تا راهی نو در شعر بگشایند و پس از آن ها نیز چهره ، شمال) و ایرج میرزا (مشهور به نسیم

جعفر خامنه اي و الهوتی به سرودن اشعاري فارغ از قید ، خانم شمس کسایی، هایی چون تقی رفعت

و سـرانجام نیمـا یوشـیج      ؛و تساوي مصراع ها و قافیه بندي ها معمول به ایجاد شیوه اي تازه کردنـد 

  لی اسفندیاري).(ع

  تحولی بزرگ شد. غازآ 1301در سال » افسانه«سرودن قطعه اي 

نیما تمام اندیشه هاي قدیم و جدید را سر و سامان بخشید و در قالبی نو ریخت و آنها را جهـت دار  

  اخوان و.... به اوج می رسند. ، سهراب،کرد که بعدها شاعرانی چون فروغ
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مـی  سلمان هراتی شاعرانی  عـارف مشـرب و طبیعـت گـراي      سید حسن حسینی و ،قیصر امین پور

بعـالوه ایـن نظرگـاه     .شعر این شاعران رنگارنگ است و خواننده را به افقهاي تازه می کشـاند  باشند.

 .آثار اشعار از صور خیال و تعبیـرات بـدیع سرشـار کـرده اسـت     ، خاص به مدد قریحه تصویر سازي

خوانندگان نامأنوس باشد اما بر اثـر تامـل کـم کـم آشـنایی      ممکن است برخی از آنها براي بعضی از 

شاعران دفاع مقدس در قلمرو صور خیال بیشترین ، حاصل خواهد شد و نیز خوش آیند خواهد نمود

سـهم را از تشـبیه و ترکیــب سـازي آمیخــتن حماسـه و عرفــان بکـار بــردن اصـطالحات جنگــی و       

د از مایه هاي تخییل ننباشد اگر وجه شبه را ذکر می کزیرا کالم ادبی باید مخیل ، اصطالحات نو بوده

و  امین پور و حسن حسینی بطور کلی شاعران دفاع مقدس بخاطر نـو ، دوو خیال مردمی کاسته می ش

  شود وجه شبه هاي را ذکر می کنند. بکر بودن تشبیهات و اینکه منظور مفهوم کالم فهمیده

زیبایی کالم ، زیرا از نظر معنی ،مفصل کاسته می شود می بینم که در جمالت تشبیهی بسامد تشبیهات

شاعران دفاع مقدس براي طبیعی تر کردن کالم خـود در بیشـترین   ، تشبیه مجمل از مفصل بهتر است

شخصیت و محیط شاعران دفـاع  ، جهان بینی، مواقع ادات را حذف می کنند. مشبه هاي بکار برده شد

ریق می توان به دنیاي درون و روحی شـاعر پـی بـرد وجـود     از این ط، مقدس براي ما ترسیم می کند

تشبیهات غریب در اشعار شاعران دفاع مقدس حاصل ذهنی خالق و مبین نوآوري اینها است. اینها از 

این طریق مدام به ابعاد جهان و حوزه ي معناها می افزایند و جمالت را متوسع و گسترده تر و از این 

نه تر می کنند. در اشعار امین پور و هراتی و با انکه وجه شبه ذکر می ي سخن را بی کراطریق عرصه

دور غیر مـانوس رابطـه ایجـاد شـده       (مشبه و مشبه به) کامالًبین دو چیز  شود شعر به سبب این که 

با ابهام همراه است و درك آسان نیسـت و گـاهی علـت     و مشبه به یک مورد عقلی ناآشناست، است

و گاهی علت ابهام این است که بین وجه شبه  ،ود وجه شبه معناي محصلی نداردابهام این است که خ

و مشبه به ارتباط آشکاري نیست یعنی مشبه به در آن وجه شبه اعرف نیست به هر حال وجه شبه بـه  

صورت طبیعی از مشبه به بیرون نمی تراود و به ذهن متبادر نمی شود. شاعران دفاع مقـدس بـا بکـار    

ب سازي تداخل حماسه و عرفان بکار بردن اصول و اصطالحات جدیـد بـه نـوآوري در    گرفتن ترکی

  تشبیه پرداخته اند. و با استفاده از تشبیه مرکب و مضمر بهترین تصویرها آفریده اند.

در سروده هاي شاعران دفاع مقدس استعاره بیشتر به چشم می خورد استعاره که خیالی تـرین شـکل   

  ده هاي این شاعران ارج و ارزشی بسیار دارند.در سرو ،صور خیال است
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تخییلیه و استعاره تبعییه دسـت  ، مکینه، در ایجاد استعاره از جمله مصرحه ،حسینی و هراتی، امین پور

در اشعار اینها به خاطر نو بـودن از اسـتعاره هـاي مرکـب و تمثیلـی       .به ابداع و ابتکار فراوان زده اند

در بکار رفته است اینها به کمک استعاره به اشیاء و پدیـده هـاي دور و   چندان اثري نیست. و خیلی نا

  بر خود اسامی جدیدي نهاده اند.

مجاز و کنایه در اشعار امین پور و علی معلم رخت بربسته و به آن اندازه از تشبیه و استعاره بـه کـار   

به همین خاطر انـواع   ،یماسترفته از مجاز و کنایه خبري نیست در باب کنایه بیشتر کنایه ها از نوع ا

کنایه فقط به نوع ایماي آن پرداخته است. هنر دیگر شاعران انقالب کابرد سمبل هاست. سمبلهایی که 

 .که بیانگر دیدگاه وي به زندگی محیط و جامعه و... می باشـد  ،بیشتر خصوصی و شخصی نمی باشد

شخص نیست. یـک سـري نمادهـا در    مشبه برخی از سمبل ها به علت عدم تکرار و تقلید صریح و م

شعر بیان می شود که تازگی دارد و فهم آن ها دشوار است تا آن که اندك اندك منتقدان؛ آنها را براي 

ثار خود از آنها استفاده می خوانندگان معنی می کنند و مردم با آنها آشنا می شوند و شاعران مقلد در آ

  کنند.

ل است در سروده هاي شاعران انقالب بخـاطر نـو بـودن    حس آمیزي که خیالی ترین شکل صور خیا

اهمیت خاصی دارد. شاعران انقالب مخصوصاً قیصر امین پور و حسـن حسـینی و حمیـد سـبزواري     

این شاعران تمـام عمرشـان را بـه     می دانند.شاعران محتواگر و راه شناخت هستی جهان را از راه دل 

در راه رسیدن به سبک شـعري کـرد انـد. کـه در     صرف کوشش  ،بیش از انکه صرف شعر گفتن کنند

  مرکز سبک ایشان معتبرین عامل باال رفتن بسامد حس آمیزي است.

چند بسـامد   حکماین هنر در اشعار شاعران انقالب  .بعد از بحث حس آمیزي بحث پارادوکس است

الب بیشـتر بـه   ولی در جایگاه خود قابل تعامل است پارادوکس در اشـعار شـاعران انقـ    ،باالیی ندارد

  صورت ظاهري است.

یعنی پارادوکس در بعضی اوقات در ظاهر شعر اسـت و در بعضـی اوقـات هـم در معنـی       : یا معنایی

اخرین مبحث مـا در قلمـر و    می باشدي ساخت پارادوکس در بافت شعر که هردو نشان دهنده، شعر

مولفه هاي زبان هنجـار انحـراف   که کاربردي غیر متعارف دارد بطوریکه از » خالفت آمد«صور خیال 

آنچه در این زمینـه بـه بررسـی آن پرداختـه شـده      ، راف نوعی قواعد افزایی استنحکه این ا ،می یابد

  نوشتار معنایی گیاه پنداري می باشد.که واژگانی  ،مربوط به خالف آمد
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  در گل و یا در جنگل/ سلمان هراتی

زبان شعري سلمان هراتـی زبـانی اسـت تصـویري      ، یکی از از موفق ترین شاعران معاصر قلمداد کرد

نقاشی می کند و بـه جـاي ارجـاع و اشـاره مسـتقیم       به این معنی که به جاي سخن گفتن(استعاري) 

مجسم می کند. تشخیص در زبان شاعران انقالب مخصوصاً در تشبیه و اسنادهاي مجازي است که در 

  معنی صور خیال نمونه هایی بیان می شود.

  

  ئلهیان مسب -2- 1

در  ،شکوفا بوده یو در چه دوره های علم بالغت و بخصوص بیان تا به امروز چه سیر و تحولی داشته

   و با گذشته چه فرقی داشته.، کردهدوره دفاع مقدس و بعد از انقالب چه سیر و تحولی 

اي انجـام  ههاي محتوایی تحقیقـات گسـترد  وقتی که آثار شاعران دفاع مقدس را بررسی کنیم در زمینه

هاي شعري شاهد تحقیقاتی نیستیم. با بررسی صور خیال در آثار ایـن  تکنیکهاي یافته، ولی در زمینه

ي شـعري  ما فقط به شـعر و حـوزه  شاعران می توانیم زیبایی هاي شعري را مورد بررسی قرار دهیم. 

  شاعران دفاع مقدس می پردازیم. 

  

  ضرورت تحقیق -3- 1

متون شعر دفاع مقدس منوط به فهم دقیق نکات باریـک ادبـی و بالغـی اسـت و      نظر به اینکه مطالعه

به این متون ناگزیر از داشتن علوم بالغی از جمله علم بیان می باشـد و از آنجـا کـه و    ، مراجعه کردن

  مقایسه جریان غزل سرایی پیش و پس از انقالب به دو نکته اساسی می باشد.

چشـمگیري دانسـته اسـت    ، هاي اخیر نسبت بـه گذشـته و رشـد   شمار نوآوران عرصه غزل در سال 

و گسترش و نوآوري در عرصه غـزل را بـه طـرق    ، شاعران بعد از انقالب جریان غزل نو را دامن زده

  گوناگون وسعت داده اند.
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بعد از انقـالب  داشته؛ نمونه هایی پراکنده اي  57غزل حماسی که از گذشته هاي دور تا سال پیش از 

زل و حماسه راهی تازه در پیش گرفته و افزونی چشمگیري کمیت در نو آوران عرصه غزل آمیختن غ

  به وجود آمد.

عامل ظهور جریانی دیگري در غزل نوین که می توان آن را غزل نوین مبتنـی  » ترکیب سازي«نهضت 

  بر ترکیب سازي نامید. غزلهاي نصراهللا مردانی بارزترین نمونه آثار این گروه بود.

خیال که عنصر «ین قلمرو اساسی ترین نقش نوآوري در غزل بر عهده ترکیب سازي است. تموج در ا

عمدتاً از تالش در عرصه ترکیب سازي حاصـل   ه،مشهود و بارز در آثار این گروه از غزل سرایان بود

ترکیب هاي تازه و غالباً خوش آهنگ در جاي جاي ابیات بار اساسی خیـال آفـرینش را بـه    ، می شد

عالوه بر نصراله مردانی و عباس صادقی پدرام شاعرانی دیگـري را نیـز بـه دنبـال      .وش می کشیدندد

  خود کشانده از جمله میرهاشم میري و احد ده بزرگی 

  

  سواالت پژوهش -4- 1

  شناخت و سیرتحول صورخیال در شعر انقالب؟ -1

  تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بر این تحول و تطور؟  -2

  شاعر انقالب؟  5ی انعکاس رنج و دردها و تأثیر آن بر صورخیال در چگونگ -3

  شاعران دفاع مقدس بیشتر به محتوا توجه کرده اند یا به زیبائی کالم؟  -4

  هر یک از شاعران در کدام قسمت صورخیال تبحر داشته اند؟  -5

  

  فرضیات پژوهش -5- 1

راتی نمایان است ولی از جنبه محتـوایی غافـل   فرضیه اول: استفاده از تصاویر طبیعت شمال در آثار ه

  نبوده است. 
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باشد، از جنبه صورخیال هم غافـل نبـوده   فرضیه دوم: آثار سبزواري نمایانگر توجه بیشتر به محتوا می

  است. 

هاي صورخیال، بیشتر به ایهام و ایهـام تناسـب توجـه    فرضیه سوم: در آثارسید حسن حسینی از جنبه

  هاي ضددینی غافل نبوده و دغدغه دینداري نیز داشته است. رزه با جریانبیشتر شده، ولی مبا

فرضیه چهارم: شاعران در به تصویر کشیدن شعر و صور خیال میدان بیشتري یافتـه انـد و دسـت بـه     

ابتکارات تازه اي زده اند و همه نوع مضامین از جدید و کالسیک و نیز اصطالحات ملی و اسـاطیري  

  خود به کار برده اند.  و مذهبی در اشعار

  

  هدف تحقیق -6- 1

  بررسی صور خیال از نظر موسیقی کالم در آثار شاعران دفاع مقدس -1

  بررسی صورخیال از نظر رستاخیز کلمات در آثار شاعران دفاع مقدس -2

  هاي بلندبررسی اشعار علی معلم از نظر کلمات مهجور و باستانگرایی و ردیف -3

  ت بکر شمال در آثار هراتیبررسی بسامد طبیع -4

  شناخت سیر و تحول صور خیال در شعرانقالب -5

  تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بر این تحول و تطور -6

  ها و دردها و تاثیر آن بر صور خیال در پنج شاعر انقالبچگونگی انعکاس رنج -7

  

  پیشینه تحقیق -7- 1

ایـن  ؛ 1384نگ گستر، چاپ دوم، تهـران،  قاسمی، حسن، صور خیال در شعر مقاومت، نشر فره -1

کتاب بحث کلی از صور خیال شعر مقامت ایران کرده و شاعرانی را به عنوان شـاهد مثـال نـام بـرده     

  است. 
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؛ این کتـاب تعـداد ده نفـر از    1390کاظمی، محمدکاظم، ده شاعر انقالب، نشر سوره مهر تهران،  -2

  ی معلم را گلچین کرده و به نقادي پرداخته است. شاعران انقالب از جمله حسینی، امین پور، عل

بررسی کاربرد رنگ در تصویرپردازي محمود درویش از شعر مقاومت فلسطین، این مقاله یکی از  -3

-هـا برمـی  اي که از رنگترین مقاالت در این باب است. نخست محمود درویش خیال گستردهارزنده

دارد. او براي بیان مقصود خود رنگ را در اشکال رمزي  خیزد، رنگ در شعر او جایگاه مهم و ممتازي

  ).1389گیرد (قائمی و صمدي، و کنایی و استعاري به کار می

، این تحقیق به منظور بالغت هنري این شـعر و ارتبـاط   »شیداالرض و الخلودن«ه تصویر در چکام -4

از: بکـاربردن تصـویر، تأکیـد    است. و نتایج این تحقیق عبارت اسـت  آن با عناصر پایداري انجام شده

  ). 1389شاعر در کاربرد تصاویرهاي بلیغ، تأکید شاعر بر جاندارانگاري تصاویر (بصیري، 

  . 1383مکارمی نیا، علی، بررسی شعر دفاع مقدس، نشر ترفند، تهران،  -5

  

  شناسی پژوهشمواد و روش -8- 1

وصیفی و تحلیلی است. در این پـژوهش  اي و از نوع تروش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه

-نخست ما به بررسی صورخیال و مفهوم آن در ادبیات دفاع مقدس خواهیم پرداخت. سپس در کتاب

هاي تألیف شده به بررسی موضوع در آثار این شاعران خواهیم پرداخت. آثار ایـن شـاعران از منـابع    

ور خیال مطالعه کرده، مورد بررسـی قـرار   برداري در زمینه موضوع پژوهش انواع صاي، فیشکتابخانه

  دادیم.  
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  فصل دوم

  نظري تحقیقمبانی 
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  فصاحت - 1- 2

فصاحت عبارت است از گشاده زبانی و چیرگی در سخن و کالم را از مخرج صحیح آن بیان کـردن  «

  ).55: 1374کزازي، ( »شیوا گفتن و سرودن! راو سخن  یا شعر  ،و زبان آور شدن

الغی تعریف مشابهی از فصاحت می دهند که ذکر تمامی تعـاریف خـارج از حوصـله ي    تمام کتب ب

  موضوع طرح ما است.

  

  بالغت -2- 2

لفظ بالغت به معناي رسایی و به کمال و غایت چیزي رسیدن و بلیغ به معنی رسا و رساننده است و 

ند که به اوصاف لفظی و و نیز کالمی را بلیغ گوی ،سخن آن جا رساند که خواهد و وصول به انتهاست

معنوي رسیده باشد و بالغت عموم خصوص مطلق است هر کالمی بلیغی فصیح است و اما هر کـالم  

  ).304: 1372 ،مقدم علوي( فصیحی بلیغ نیست

سخن بلیغ آن است که اوالً فصیح باشد تا بر وفق آنچه شایسته مقام و مقتضـاي حـال خطـاب باشـد     

  )18: 1372 ی،یرجا( ایراد گردد

  

  علم بیان -3- 2

به آرایش دادن الفاظ ، آدمی براي بیان و توصیف اندیشه ها و خیاالت گوناگون که در ذهنش پیدا شد

و تعبیرات مختلف نیاز دارد و چون براي توصیف آنچه که در ذهن انسان ایجاد شده به انـدازه کـافی   

تا به نظر شنونده  ،باز گو کند پس می خواهد معناي واحد را به طریق گوناگون ،کلمه یافت نمی شود
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جالب تر آید و روح تنوع طلبی بشر اجازه نمی دهد او به یک نوع سخن گفتن رضایت دهد. از آنجا 

احساسات و عواطف خواننده و شنونده است پس هر چه کلمات و الفـاظ  «که هدف شعر برانگیختن 

  ).47: 1357تبش باشد اثراتش بیشتر خواهد بود (زرین کوب، زیبا و دل 

  

  تعریف شعر و زمینه هاي تحول ادبی -4- 2

بزرگترین شیفتگان تجلی موسیقی بوده اند و شعر را جـز بیـان   ، آگاه و ناآگاه، همواره شاعران بزرگ«

کلمات بصورت موسیقی نداشـتند و شـعر را تجلـی موسـیقی در زبـان مـی دانسـتند و توفیـق همـه          

ه ریتم و آهنگ دلنواز موسیقی مـی دانسـتند و روح   شاهکارهاي ادبی و شعري نزدیک کردن کلمات ب

  ).64: 1357(زرین کوب، » واره پیوند با موسیقی می دانستندانسان هم

باز پس گرفتن چیزي اسـت کـه موسـیقی از او سـلب کـرده      ، وظیفه شعر«و والري در این باره گفته 

  ».است

کلمات بـر اثـر تنـوع نـوع مـی       همانطور که جهان حیات بر تنوع و تکرار است مانند فصل و سال و

  شوند.

آیا بخواهیم بدانیم خیال پردازي و نحوه ارتباط آن با کدامیک از پایه هـاي موسـیقی از قبـل بیرونـی     

کناري و درونی و معنوي ارتباط بیشتر دارد و از نظر خوش نوایی و جمـال شناسـی ارتبـاط خیـال و     

شتر است بپـردازیم. بایـد تـأثیر موسـیقی بـر کـالم       ابزار خیال با کدام یک از این پایه هاي موسیقی بی

  بدانیم.

تعریف کـرده و تنهـا تخیـل و تهیـیج را بـراي      » کالي مخیل و شورانگیز«گفته شد که ارسطو شعر را 

  است.سروده شعر کافی دانسته 

و تقلیـد کـه در    1یکـی محاکـات  «شعر حاصل دو چیز است که هر دو طبیعی هستند ، از نظر ارسطو«

  .»زي است و دیگري تعلیم و دانش آموزي استآدمی غری

                                                             
1
  مشابه کسی یا چیزي شدن، حکایت کردن - 
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تعریفی که ارسطو از شعر ارائه شده است در تفکر فالسفه بعدي هم رسوخ کرده است و گفتـه انـد   «

  ).66: 1357(زرین کوب، » شعر بر شمرده اند تخیل را جز و اصول اولیه

  اي ایستاده در چمن آفتابی معلوم

  وطن من

  و تو آن درخت گردوي کهنسالی

  بیش از انکه من خوف تبر را نگرانم و

  )56  :1364، تو ایستاده اي/ بگذار گریه کنم (سلمان هراتی

شـاعر بایـد از طریـق    ، کلمات در جاي مناسب باشد، منتقدي در غرب گفته است که اگر تعریف نثر«

  کلمات دنیایی بیافریند که در آن امکان دخالت شخصی ثانی هرگز وجود نداشته باشد.

  )77ص  ،1388، (رضا براهنی». تشکل کالمی و ذهنی کامل و یکپارچه داشته باشد«عر یعنی ش

شعر زاییده بروز حالت ذهنی است براي انسان در محیطی از طبیعت به این معنی که به شاعر حالتی «

او با اشیاء محیط خود و با انسانها نوعی رابطه ذهنی پیدام می کنـد و  ، دست می دهد که در نتیجه آن

این رابطه به نوبه خود رابطه روحی است که در آن اشیاء حالت مطلقـاً فیزیکـی و مـادي خـود را از     

  )3  :1371 ،(براهنی» دست می دهند و بخشی از احساس و اندیشه شاعر را به عاریه می گیرند.

  :زرین کوب شعر را این گونه تعریف کرد

  ).236ص ،ه به وجود می آید (زرین کوبشعر کالمی موزن که از تلفیق و ترکیب خیال و اندیش«

در حقیقت این تعریف میان نظریه ارسطو و خواجه نصیر و شمس قیس رازي و امثـال آنهـا صـلحی    

  برقرار کرده و از نتیجه این دو گروه چنین تعریف حاصل شد.

اما براي شناخت واقعی شعر باید تعریف را کنار گذاشت و بـه بحـث در اجـزاي ترکیـب کننـده آن      «

  )112 : 1381 ،(زرین کوب» پرداخت
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tools to create his dream comes. The idea is to create content-oriented lyrics.   
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