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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  ميرحسين مھدوی

  تصوير شاعرانه

ھر وقت که به آن عکس نگاه کنيد خاطرات آن . فرض کنيد سالھا پيش يک عکس يادگاری با دوستان تان گرفته ايد

تا حاال از خود پرسيده ايد که چرا يک عکس می تواند ذھن شما را به سالھا قبل و به .  تان را زنده می کندروزھای

در عکس . مکان خاصی انتقال بدھد و چگونه؟ عکس به عبارتی متوقف کردن زمان است درمکان مشخصی

 با نگاه کردن به آن عکس حرف ھا و اما با اينھمه شما. يادگاری شما، آدم ھا نه حرکت می کنند و نه حرف می زنند

. بنا براين عکس دعوتی است به گذشته ای مشخص. حتی احتماال حرکت ھای شوخی وار تان را به ياد می آوريد

عکس مثل يک آدرس است که شما را به خانه ای می رساند با اين تفاوت که اين آدرس در مسير زمان است نه 

  .مکان

دور و در ھنگامه وقوع يک حادثه تلخ يا شيرين شما به يک موسيقی مشخصی گوش باز فرض کنيد که در سالھای 

 در مقطع زمانی خاصی گوش داده ايد و در آن ايام حادثه تلخ يا شيرينی در ًيا اينکه يک موسيقی را مکررا. داده ايد

يرين با تمام ابعاد خودش در  تلخ يا شۀامروز اگر ھمان موسيقی را گوش کنيد آن حادث. زندگی تان اتفاق افتاده است

. ده باشد اما بسياری ھا اين تجربه را از موسيقی دارندااين اتفاق ممکن است برای ھمه نيفت. ذھن شما زنده می شود

اولين روزھای عاشقی و يا جدايی با نوای موسيقی که آن روزھا به کرات شنيده ايد دوباره در ذھن شما تداعی می 

قرآن به سبک عبدالباسط خيلی ھا را به خاطره تلخ روزمرگ پدر، مادر و يا ديگر عزيزان  تالوت ًحتی مثال. شود

 .شان رجعت می دھد

 مشخص شما ًتفاوت عکس و موسيقی در رجعت به گذشته در اين است که عکس در يک قالب يا چھارچوب کامال

کس آمده اند در مرکزيت ذھن شما برای ھمان آدم ھايی که در چارچوپ يا قالب ع.  تان باز می گرداندۀرا به گذشت

 در قالب آن عکس نگنجيده اند کم کم از حوزه آن حادثه پاک می ًآدم ھايی که احتماال.  گذشته قرار می گيرندرمرو

عکس . اگر شما عکسی را ده سال بعد نگاه کنيد بسيار به سختی کل جزئيات آن صحنه را به ياد خواھيد آورد. شوند

اما موسيقی نه تنھا ذھن شما . و قالب مشخصی می دھد و در اين شکل دھی آنرا محدود می سازدذھن شما را شکل 

 تان را در حول و حوش آن حادثه ۀرا به قالب محدودی اسير نمی کند بلکه توان تخيل و جستجوی خيال پردازان

تان به تعقيب چشم تان به عکس اول چشمان تان را به گذشته پرتاب می کند و بعد ذھن . مشخص زياد تر می کند

اما موسيقی فقط ذھن، فکر و انديشه تان . ھرچه چشمان تان ببيند، ذھن تان آنرا مرور می کند. گذشته بر می گردد
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به ھمين دليل بسياری ھا در لحظه شنيدن موسيقی دل خواه شان، چشم ھای شان را می . را به گذشته می فرستد

فکر شما به مدد جرقه ھايی که موسيقی می زند در يک فضای . شم فيزيکی نداردزيرا پای فکر احتياجی به چ. بندند

 اگر در جوانی ازمعشوقه تان جدا شده ايد و در لحظه جدا شدن به معشوقه تان گفته ايد ًمثال. نا محدود پرواز می کند

از احمد ظاھرنيز به " تخدا بود يار" که برو خدا نگھدارت که من قادر به ادامه دادن راه عشق نيستم و آھنگ 

حال اگر اين آھنگ را بشنويد نه تنھا لحظه وداع با معشوقه تان را به  شکلی از اشکال با آن حادثه گره خورده باشد، 

صورت زنده و قابل حس به ياد می آوريد که لحظات مرتبط با آن مثل اولين روزھای آشنايی، شوخی ھا و ديدار 

بنابراين عکس يک قالب بی جان است در حاليکه موسيقی يک دعوت . اھد آوردھای تان را نيز به ياد تان خو

آدم ھايی که در يک عکس حضور دارند زنده نيستند اما آدم ھا و صحنه ھايی که به کمک يک موسيقی به . جاندار

  .ذھن شما می آيند کامال زنده اند

به کمک . ی کنند که در گذشته اتفاق افتاده باشندعکس و موسيقی اما ما را تنھا به ديدن يا شنيدن حوادثی دعوت م

  .جدا گشته به قسمتی از گذشته بر می گردد" حال"اين دو ھنر ذھن و ضمير ما از 

شعر نيز يکی ديگر از ابزار بيان، باز . مراد من از آوردن اين مثال ھا روش ھای بيان و يا باز آفرينی حوادث است

با اين تفاوت که شعر قادر است عالوه بر اين که ذھن ما را به گذشته ھای . آفرينی و يا حتی آفرينش حوادث است

شعر به تعبيری ترکيبی از . دور و نزديک ببرد، حال و آينده را نيز در قلمرو سياحت ذھن و ضمير ما قرار دھد

 . شودشعر، عکس ھای زيادی است که در لحظه تماشايش يک موسيقی دلنشين نيز پخش می. عکس وموسيقی است

شعر عکس ھای زيادی از يک عکس است که نواھای متفاوتی از يک موسيقی تا آخرين بند تصوير به گوش می 

اين عکس ھا، ذھن شما را به نقطه مشخصی می برد و آن موسيقی ذھن شما را از محدوديتی که عکس ھای . رسد

 ھای شعر، عکس ھايی ھستند که ديگر عکس. عادی بر ذھن تحميل می کند از مسير ذھن و ضمير شما بر می دارد

عکس ھای شعر از جنس کلمه اند اما ھمانند عکس ھای عادی قدرت تصوير گری و رجعت دادن . عکس نيستند

   . ذھن به حادثه خاصی را دارند

مراد از تصويرگری به مدد کلمات، اضافه . تصويری گری به کمک کلمات، يکی از مھمترين ابزارھای شعر است

را وقتی به ھم ديگر " سياه" و " زلف" مثال دو کلمه .  کلمه به ھمديگر وساختن يک مفھوم واحد استکردن دو

  :می شود که خود عکسی است از گيسو" زلف سياه" اضافه کنيم حاصل آن 

  . وانچنان زو شده ام بی سروسامان که مپرس    دارم از زلف سياھت گله چندان که مپرس

 از مھمترين شگرد ھايی است که شاعر می تواند به کمک آن از سطح زبان  اعرانهساختن يا آفريدن تصوير ش

شاعر با آفريدن ھر تصوير شاعرانه ای نشانه . معمول عبور کرده و زبان و در نھايت شعر ويژه خويش را بيافريند

  . يا قرار داد تازه زبانی خلق می کند

  .فتاب گويم آم آفتابم ھمه زچو غال   نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم 

در اين بيت از شعر موالنا يک قرار داد زبانی ای است که به وسيله موالنا خلق شده و پيش " غالم آفتاب"  ترکيب 

ياد آر ز شمع مرده ياد " يا در . از وی نبوده است و بعد از وی نيز ھمواره مھر موالنا را به پيشانی خواھد داشت

.  مصرع معروف عالمه دھخدا يک قرار داد زبانی است که توسط دھخدا خلق شده استشمع مرده در اين، "آر

طبيعی است که ھم . به وجود آمده است" مرده" و " شمع" ِترکيب شمع مرده از اضافه شدن يا ترکيب شدن دو کلمه 

. ندارند"  شمع مرده" به مفھوم مفھوم ويژه خود را دارند که اين مفاھيم حتی شباھتی ھم" مرده" و ھم " شمع" 

اضافه کردن دو يا چند کلمه به . ھم شمع است و ھم مرده اما در عين حال نه شمع است و نه مرده" شمع مرده"
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 شمع در قرار داد ھای زبانی ما مدلول مشخص خود را دارد ًمثال. ھمديگر منجر به خلق يک عنصر زبانی می شود

داللت به مدلول " شمع مرده" اما . ھمچنان که مردن نيز در قرار دادھای زبانی داللت به يک عمل مشخص می کند

، "شمع" عمده ترين تفاوت بين . دارد" مرده" و " شمع" تازه ای می کند که وجود مستقلی در کنار وجود قراردادی 

نشان ھای شناخته شده برای نشان ھای خاصی " مرده" و ھم" شمع" در اين است که ھم " شمع مرده" و " مرده" 

 ھر کسی که به زبان فارسی آشنا باشد با  .اند که اين داللت گری در چارچوپ قرار دادھای زبانی تعريف شده است

 می دانيم که تصوير شمع در ذھن شنونده مدلول  ھمه . يک تصوير در ذھنش نقش می بنددًفورا" شمع" شنيدن کلمه

تصوير از پيش آماده شده ای را داريم و درست به " شمع" در زبان فارسی برای کلمه. دال" شمع"است و کلمه 

. ھمين دليل پس از شنيدن اين کلمه ذھن ما دچار پريشانی نمی شود و بی ھيچ تعللی مدلول مورد نظر را می يابد

اما در قراردادھای زبانی، .  يک مسيرکامال خطی را می پيمايد  داللت گری نشانه ھای شناخته شدهذھن ما در ھنگام

شمع فقط می سوزد و به پايان می رسد و وقتی ھم که به . نمی توانيم بيابيم" شمع مرده" ما مدلول مشخصی را برای 

شمع "برای اينکه بتوانيم برای . وييمشمع بگپايان برسد نابود می شود و چيزی نمی ماند که به آن بتوانيم جنازه 

 شمع ًمثال.  معنايی شمع و قراردادھای زبانی آنرا پيداکنيم مدلول قابل قبولی را بجوييم بايد خارج از گستره" مرده

می تواند يک عالم دينی باشد که در . مرده می تواند مبارزی باشد که در راه آگاھی و آزادی به شھادت رسيده است

به عبارت ديگر ھرکسی می تواند شمع مرده ای برای خود ...می تواند. ارشاد و ھدايت مردم کشته شده استراه 

 ندارد و ھم بی شمار ا ھم معن"شمع مرده"بنابراين می توان گفت که ترکيب . داشته باشد و ھميشه به ياد او باشد

 است و در عين حال در رويکرد ا معن ساز زبانی بیا ترکيب در گستره قرار دادھای معناين. معنی دارد

معنا " شمع مرده" به عبارت روشن تر .  داردازبانی به اندازه مخاطبان خود معنھنجارشکنانه به قرار داد ھای 

  .ندارد اما به اندازه مخاطبان خود تاويل و تعبير ھای مختلف دارد

شکنی زبانی زد که اثر ھنری ما يا ھمان چگونه می توان دست به ھنجار. با اين مقدمه يک پرسش مطرح می شود

عکسی را که به کمک کلمات می سازيم، در عين حالی که معنی ندارد تاويل پذير باشد؟ به عبارت روشن تر، شاعر 

  خلق کند که يک قرار داد تازه زبانی قلمداد شود؟... چگونه می تواند ترکيب ھای اضافی، وصفی و

شاعر . از ھر کاری بايد شاعر کلمه را به صورت انفرادی مخاطب خويش بسازدبرای پاسخ گفتن به اين پرسش قبل 

 بين يک کلمه مشخص با جھان خارج و ھم چنين نسبت ھای آن را با جھان کلمات  بايد بتواند نسبتھای ممکن و الزم

د کلمه شمع که يک کلمه نامی است برای شئی، پديده و يا عمل مشخصی، مانن. و نيز با خود کلمه را مشخص نمايد

  .عبارت از ماده ای است که می سوزد و نور توليد می کند و خود بر اثر نور افشانی کم کم نابود می شود

بررسی .  را بررسی نمايد- مثال شمع-قبل از ھرچيزی شاعر بايد بتواند تمام ويژگی ھای مادی و معنوی مدلول

د نسبت بين آن مدلول و جھان پيرامونش را به درستی ويژگی ھا و خواص مدلول به شاعر کمک می کند تا بتوان

با کشف نسبت بين مدلول مشخص و جھان پيرامونش، شاعر می تواند نسبت بين دال ھا و يا نشان ھا و يا . بشناسد

شمع .  شمع پيرامون خود را روشن می کند، اين روشنگری به قيمت جان شمع تمام می شودًمثال .نام ھا را پيدا کند

 خورشيد ھم ًمرگ ويژگی انفکاک ناپذير شمع است در حالی که مثال .ره می ميرد تا اطرافش را روشن کندذره ذ

به مقياس ھای زمانی نور خورشيد اما بسيار فراوان تر از نور شمع است اما خورشيد . روشن می کند اما نمی ميرد

ن شمع و ما خيلی کم است در حاليکه فاصله نکته بعدی ممکن است اين باشد که فاصله بي. ھميشه زنده استظاھری 

نوری که از يک چراغ الکترونيکی به ما رسد يک نور مرده است در حاليکه نور  .بين ما و خورشيد بسيار زياد
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مل بر ويژگی مدلول ھا ذھن شاعر را قادر می سازد تا درک دقيق تری از أبنابراين ت. شيد زنده اندرشمع و نور خو

  .وردکلمات به دست بيا

.  بعدی اينست که نسبت بين آن مدلول و جھان پيرامونش را بشناسيماخت ويژگی ھای ذاتی يک مدلول قدمبعد از شن

چيست؟ آيا شمع می تواند بميرد؟ آيا شمع می تواند بگريد؟ آيا شمع می تواند " مردن" و عمل " شمع" نسبت بين 

د به من حمله کند و مرا بکشد؟ اين پرسش ھا به ما کمک می بخندد؟ آيا شمع می تواند راه برود؟ آيا شمع می توان

شمع " اگر شاعری بگويد ًمثال. درستی بفھميمه کنند تا ميزان توانمندی شمع و نسبت آنرا با جھان اطراف شمع ب

روايی در اين تصوير ھا اتھام نا. ويلی را به ھمراه داشته باشدأتصويرھايش نمی توانند ت" ع خندانشم" يا " خشماگين

له بر سر اين نيست که شمع بايد أمس. ود و نه توان خنديدن را داردشمع نه خشماگين می ش. به شمع بسته شده است

له بر سر اينست که صفت خنديدن با أبلکه مس" شمع خندان" داشته باشد تا بتوانيم بگوييم حتما توان خنديدن را

يلی از شاعران تازه کار تصويرھايی از اين دست می خ. وضعيت فيزيکی و خواص مادی آن فاصله زيادی دارد

  . سازند اما در ذھن خودشان مفاھيمی فرضی را در نظر می گيرند

اگر تصويری که به کمک کلمات ساخته ايم دوگانه باشد، يعنی از ترکيب دو کلمه مجزا به دست آمده باشند، بايد يک 

دو کلمه ای که از ترکيب آنھا تصوير را ساخته ايم . ترسيم کنيمرابطه معنوی و مادی مثلثی را بتوانيم در ذھن خود 

بايد بتوان رابطه کامال منطق پذيری را . قاعده مثلث و مفھومی غايی را که ما مراد کرده ايم راس مثلث خواھد بود

بيت از  به اين . اين رابطه می تواند ھمجنسی مادی ويا ھمسويی معنوی باشد. بين قاعده و راس جست و جو کرد

  :شعرعاشواريی از علی معلم توجه کنيد

  .وادی به وادی خون پاکان موج می زد/ فرياد ھای تشنه سر بر اوج می زد

رابطه . اران امام حسين استس آن عصر عاشورا و تھاجم تشنگی بر يأقاعده مثلثی است که ر" فرياد ھای تشنه " 

 .فرياد نمی تواند تشنه شود چون جان ندارد. وی و استوار نيستچندان ق" گرسنه " ًو يا مثال" تشنه"و " فرياد"بين 

اما اگر فرياد را به جای فرياد کننده بگيريم در اين صورت فرياد کننده می تواند ھم گرسنه باشد و ھم تشنه اما در 

يا " دال" ا مشکل وقتی قابل حل است که رابطه اين دو را ب. اين صورت فرياد کننده نمی تواند سر بر اوج بگذارد

نشانی که شاعر از اين ترکيبی کالمی در نظر دارد و خواننده نيز به کمک فضای حاکم برشعر آنرا در می يابد در 

  .نظر بگيريم

  
 
 


