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 چکیده

فرهنگی ایران  تاریخی و ۀمیق آن با ادبیات و گذشتپیوند ع کدکنی، شفیعیشعر  مهمهای   یکی از ویژگی

ن، . بنابر اظهارات منتقداتوان دید  اسطوره و عرفان می ۀدر دو حوز ،نمود این ویژگی را بیش از همه .است

هید    .دهنید   ی شعر شفیعی را تشکیل میی معنایهای   داللت ترین  مهم ،در کنار مضامین اجتماعی این دو

 .است شدهیاد معنایی ۀو تبیین ارتباط آن با سه حوز کدکنی شفیعی بررسی نظام تصاویر شعر ،حاضر ۀمقال

ترسییم  شیعر وی   یویرتصی  ۀشیبک  اوسیت، تصویر مرکزی در شیعر  رو با معرفی تصویر رویش، که  ازاین

صبح  و باران و بهار و ها  رستنی ی چونتصاویرمند   نظام گرد آمدنحاصل  ،تصویری ۀاین شبک است. شده

 ایجاد تقابل معنیایی مییان دو دسیته از مفیاهیم    ، رویش ترین کارکرد تصویر مرکزی  مهم .استو سرودن 

تصیویری   ۀخوش ،بنابراین .سازد  میممکن شده ۀ یاددر سه حوزرا گری شعر شفیعی   داللتامکان  است که

بیا   کیه  شیعر وی محسیوک کیرد   برآمیده از  ترین معانی   برخورد اصلی ۀنقط باید رویش را در شعر شفیعی

دار در شعر معاصیر    موجب بازتعریف بسیاری از نمادهای سابقه ،تقابلی یچینش مفاهیم و تصاویر در نظام

 .شود  فارسی می

 

 .دوگانه، عرفان، اسطوره، مضامین اجتماعی تصویر مرکزی، رویش، تقابل :های کلیدی واژه

                                                           
 amohammadi344@gmail.com          مسئول:  سندۀینو انامۀرای. 1
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 مقدمه .1

همیواره   ،بالغیت  ۀقیرار گیرفتن در حیوز    اب که است یعناصر شعرترین   مهمجزو تصویر 

افیزون بیر کیارکرد     ،تصیاویر شیعری  حیال،   ؛ بیااین است بودهو منفرد عنصری زیباشناختی 

کشیف سیاختار حیاکم بیر      چنانکه ،نددارمعنایی ساختاری و  ییهاکارکردگاه  ،زیباشناختی

 .آید به حساک میبه معانی متن  دستیابیی ها راهیکی از  ها، آن ارتباط میان وتصاویر 

حضیور معیانی    ،کدکنی شفیعیتصاویر موجود در شعر  تحلیلبا تا  استحاضر بر آن  ۀمقال

بیا در نظیر    رو ازایین  .دتبییین کنی   ویدر شیعر  را عرفانی و اجتماعی  و ای  اسطوره ۀگان  سه

اصیلی  پرسش در پی پاسخ دادن به این  است ی  تصویر مرکزی ی که  گرفتن تصویر رویش

پیش از این در  .کند  کمک می شدهیادخواهیم بود که این تصاویر چگونه به برآمدن معانی 

هیا   آن تصاویر و ارتباط ،محمود فتوحی( ۀنوشت« تحلیل تصویر دریا در مثنوی»)مانند چند مقاله 

از  : اوالًمتفاوت دانست ،دو جهتاز را باید حاضر  ۀمقالاما ، است شدهتحلیل مختلف  آثاردر 

ثانیاً از نظر روش کار کیه تصیویر مرکیزی و    و  (کدکنی شفیعیاشعار )متن مورد مطالعه  نظر

بررسیی   ،در برآمدن معانی اصیلی میتن  ها  آن نقش به باتوجهتصاویر مرتبط با آن را  ۀخوش

بر آن اسیت تیا    ،جای پرداختن به مضامین برآمده از معنای کلمات این روش به .است کرده

 .های اشعار شفیعی را از دل ساختار تصاویر به دست آورد  داللت

 م.سرشکعناصر فرهنگی در شعر  .2

دانید کیه موجیب      عیواملی میی   عناصر فرهنگی را شامل تمیام  (199: 1900) کدکنی شفیعی

 اسیاطیر،  ،هیا   آداک، فلسیفه  ،شود؛ عواملی چیون علیوم    یک شاعر میگیری فرهنگ   شکل

، میزان حضور عناصر فرهنگیی را نشیانگر   انتقادی وی از موضع .حوادث تاریخی ،بمذاه

ایین   .(00)همیان:   دانید  میغنی فرهنگی شاعر و از معیارهای مهم در داوری شعر  ۀپشتوان

و از سوی دیگر  شود می فرهنگی ۀاز سویی موجب اتصال شاعر به پیشین ،فرهنگی ۀپشتوان

در  میوارد  تیرین   برجسیته یکی از اتفاقاً  .دگرد  ای بعدی میه  برای نسلها  آن موجب تقویت

 و تاریخی ۀگذشت توجه بهست؛ چنانکه افرهنگی  حضور چشمگیر عناصر نیز شفیعیاشعار 

شعر شفیعی  ی ترین ویژگی و شاید اصلی ی های  ترین ویژگی  یکی از مهم را فرهنگی ایران

بیان احساسات و عواطف  ،ها  شعر رمانتیک ۀستبرج ۀنکتاگر  .(911: 1901)زرقانی،  اند  هشمرد

و در برخی دیگیر از شیاعران نیوگرا حضیور      (ن)همافرورفتن در تصاویر طبیعت نیز  و خود
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)پورنامیداریان،   اسیت  بیوده  ویژه در تأثیرپذیری از سینت ادبیی(    )بههای زبانی و واژگانی   ویژگی

فرهنگیی در سیاختمان شیعری     حضور عناصیر  ،شعر شفیعی ترین وجه  برجسته، (19: 1911

 .(213: 1906)بشردوست، اند   خواندهنیز که گاه وی را شاعر فرهنگ  اوست، تاجایی

خودآگاه ییا ناخودآگیاه در بسیترهایی چیون     را شفیعی اصر فرهنگی در شعر نمود این عن

 مسیالل افیزون بیر ایین میوارد،      .توان یافت  میاساطیر ملی و مذهبی و میراث سنت عرفانی 

 .اسیت  بیوده شعر وی ن در بررسی منتقداانسان و اجتماع نیز از مضامین مورد توجه  به وطمرب

هیا و    اندازی کلی از چگیونگی حضیور عناصیر فرهنگیی و دغدغیه       دادن چشم دست برای به

در سیه   این اشعار، نگاهی گذرا به تفسیرهای منتقدان از شفیعیهای اجتماعی در شعر   داللت

 .سودمند خواهد بود ،طوره و عرفاناس و مباحث اجتماعی ۀحوز

 ای  اسطورههای   خوانش .1ی2

های  از عناصر و نمادها و سمبل ،نوگرا بیش از دیگر شاعرانرا  شفیعین، شعر منتقدابرخی 

وی را شیاعر ملیی    ،همیین ویژگیی   بیه  باتوجه و (209: همان) اند    دانسته مند  بهرهای   اسطوره

: 1930 ،رادفرپناه و   کریمی)المعار  ملی ةدایررا ش اشعار ۀو مجموع (129: 1903 ،آباد عباس عالی)

 دو وجیه   را در جایگاه اسطوره در شیعر شیفیعی  بارۀ در منتقدانهای   بررسی   .اند  خوانده (09

هیای    تیرین شیکل    از منظر ساخت، آشیکارترین و سیاده   .بررسید توان  میساخت و کارکرد 

هیای    اسیامی اشیخاص و مکیان   عنی کاربرد مفرداتی چون ی ظهور اسطوره در شعر شفیعی

یکیی از   کیه یی   ایین نگیاه   اسیت.  بودهر ونظم (122: 1910)پورنامداریان، اساطیری و تاریخی 

 وجهت ی  (19: 1900، مدرسی و بامدادی) شود می تلقیمدهای توجه به آرکاییسم در شعر وی اپی

افیزون بیر اسیاطیر     .اسیت  کردهو  ای معط امی اسطورهخود را بر حضور مفرداتی چون اس

هیایی چیون خضیر، اییوک، حیال ،       ملی، اساطیر دینی و عرفانی نیز از منظیر حضیور نیام   

پناه   )کریمی اند  مورد توجه بوده ،ها آن های به همراه اشاراتی به داستان ،القضات همدانی  عین

اشیاره  هیم  این اشعار  در تلمیح ۀبه غلب گاهاز همین منظر است که  .(36یی 30: 1930و رادفر، 

 .(139: 1963)یوسفی،  است شده

کارکرد اساطیر در شعر معنا و بر تغییر  منتقدان صریح یا ضمنیتأکید  ،از منظر کارکرداما 

هیا   آن از جدید یروایت ،ها  هایی در اسطوره  با ا عمال جایگشت فراینددر این  .است بودهشفیعی 

 ۀدر حیوز  .است شدهی دنبال اجتماعی و انسان مسالل ۀحوز در دواین تغییرات  ؛گیرد  شکل می
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 ۀدر حوز .است کردهل یتبداجتماعی  به نمادهای راها  آن ،ها  اسطوره در کارکرد نخست، تغییر

در جهت محوریت انسان در جهان و قطع تعلق و امیید از   ها  اسطورهی نیز تغییر کارکرد انسان

و  آالشیتی پور   حسین ) 1را در پی داشته استساطیری های ا  شخصیت ۀاستحال ،نیروهایی ماورایی

کارکردی  ،ای خود  با جدا شدن از بافت اسطورهها هم فقط  اسطورهبرخی  .(32: 1901همکاران، 

مانند رستم که گاه بیه تنهیایی نمیاد تمیام      ؛پیشین دارند های  همان داللتولی در جهت  نو

 .(122: 1900، آباد عباس عالی)هویت ملی ایران است 

 عرفان .2ی2

؛ های فرهنگی در شعر شفیعی است  همؤلفحضور  ی مهم برایها  حوزهعرفان یکی دیگر از 

نی، )زرقیا  انید   خوانده یان شعر وی با شاعرانی چون شاملوترین مرز م  مهمگاه آن را  که  چنان

 توان بررسید:  از دو جهت می این موضوع را .(909: 1901

های عرفیانی    توان به شخصیت  میها  آن ۀعرفانی که از جملکاربرد عناصر منفرد  .الف

: 1930پناه و رادفر،   )کریمیهللا حروفی اشاره کرد   همدانی و فضل القضات عین و از قبیل حال 

 ییمرو روبه با تصاویریپیوند دارد، گرایی در شعر شفیعی   با اسطورهکه این وجه در  .(39ی31

 .2در تلمیح دارندهم رویی در بخش پیش،  شده های طرح  نمونههمچون که 

ی عناصیر  وجیو  جسیت که بحیث از آن در گیرو    ،ویعرفانی در شعر  ۀحضور صبغ .ک

حضیور   این نکته ضروری است کیه هنگیام سیخن گفیتن از     توجه به .است شعریپنهان  

داشیت   را یافتن مباحث و موضیوعاتی  نباید انتظار  ،عرفانی در شعر شفیعی ۀاندیشه و صبغ

پیای خیود را در   ردّ ،کدکنی شفیعی ۀگرایان  نگاه انسان .دنشو  در عرفان نظری مطالعه می که

ای که نتایج آن را در آمیختگی عرفان   است؛ نکته ش وی از عرفان نیز بر جای گذاشتهخوان

مبیارزی  در مقام تصویر حال   .(110: 1910، )برهانیتوان یافت   اجتماعی شاعر می ۀو اندیش

در شیفیعی  نگاه  این .(21: 1900)دستغیب:  برآمده از همین ویژگی است ،جتماعیا ی سیاسی

ی امیری بییرون از انسیان و زنیدگی او     وجیو  جستایستد که عرفان را در   برابر نگاهی می

                                                           
ایین یعنیی   »آورد.   قدسی خیود پیایین میی   واال و سیمرغ، آن را از جایگاه  ۀمرغ، شاعر با تغییر کارکرد اسطوردر شعر سی مثالً. 1

 (.31: 1901آالشتی و همکاران، پور  )حسن« نه کمک گرفتن از نیروهای اساطیریتکیه بر نیروی خود و 

ات هنیوز/ پرهییز     هیای پییر/ از میرده     هاست/ بیاالی دار رفتیی و ایین شیحنه     / که سالتو در نماز عشق چه خواندی»مانند:  .2
« کننید   تکیرار میی   آهسته زییر لیب/   مستی و راستی/ های مستی/  چاک نشابور/ در لحظه  رندان سینه نام تو را به رمز/ کنند/  می
 .(219 :1930کدکنی،  شفیعی)
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های عرفانی  شخصیت از سازی  در نمادپردازی و اسطوره ویاز همین روست که  .جوید  می

)از با خوانشی جدید همراه با تغییر کارکرد را ها  آن ،(30ی31: 1901و همکاران،  پورآالشتی  حسن)

زمینه را بیرای خوانشیی اجتمیاعی از شیعر      ،این نوع نگاه .کند  مواجه می آسمانی به زمینی(

 .سازد میشفیعی آماده 

 های اجتماعی   داللت .9ی2

 ،1«اجتماعی ن م»به  «شخصی من »از را محتوای اشعار شفیعی  روند حرکتی  ،منتقدان رخیب

 بیاغ و »داننید کیه     اجتماع می به وضعموجب تبدیل شدن وی به شاعری متعهد و حساس 

است تا شاید بیه نییروی آن،    یر و توصیف بیرونی ظلمانی گذاشتهاشراق را در خدمت تصو باران و

وان سرآغاز ت  را می« شبخوانی»انتشار دفتر  .(13: 1911)پورنامداریان، « دهدبیرون را بتواند تغییر 

ای   یادی در سکوت یا جرقهفر» که اشعار آن دانست کدکنی شفیعیهای اجتماعی   نمود اندیشه

را انتخاک نیام شیبخوانی    .هستند (109 :1910 )برهانی:« سکون و تحرک ما  بی ۀدر ظلمت جامع

کیه   ندبی  می ؛ شاعر خود را همچون شبخوانیاند  خوانده شاعر نیز حاکی از این تغییر دیدگاه

اصیلی   ۀمایی   دو بن .(213: 1930، پور چیافی   حسین) نجات دهدغفلت  ناآگاهی وباید مردم را از 

در این اشعار مشهود ، «اوضاع دگرگونی»و « ها  تالش برای بیداری توده»یعنی ، شعر متعهد

هیای    هاندیشی  گییری   شکلروند  های نیشابور  باغ    در کوچهانتشار  .(99: 1932، خیانی   )امن است

های سیاسی و اجتماعی و صراحت بیان شیاعر در ایین     اندیشه .کند  تشدید می رااجتماعی 

: 1931لی،   )حسن شوداد سرا قلمد  سردمداران چریکیجزو  شفیعیتا  است شدهمجموعه باعث 

 .(192: 1931 یاحقی، ؛931

مادهای شعری با گیری وی از ن  اجتماعی از شعر شفیعی، بهره های  برداشت یکی از عوامل

اطالق عنوان سمبولیسیم اجتمیاعی    .(191: 1903، آباد عباس عالی)هایی اجتماعی است   داللت

گواهی بر وجود همین  (693: 1901 )زرقانی، برخی منتقدانزبان برای توصیف شعر شفیعی از 

 نگیهای طبیعی و عناصر فره  پدیدهشفیعی از  ۀمهم در اینجا استفاد ۀنکت .بُعد شعری است

توان   در اینجا می .(219: 1930، پور چافی  حسین)نمادپردازی است  فراینداساطیری در  ادبی و و

با عناصر و مضیامین   ویژه در بخش مفردات(  )بهای   به ارتباط میان عناصر عرفانی و اسطوره

مفاهیم عرفانی  کدکنی شفیعیهای پیش نیز اشاره شد،   چنانکه در بخش .اجتماعی پی برد
                                                           

 .00: 1900کدکنی،  شفیعی نک:« من  شعری»سه ساحت  رۀدربا. 1
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مفیاهیم منظیور    ،ها آن آورد و با بازتعریف  می  ای را در خدمت مباحث اجتماعی در  و اسطوره

 .دهد  میبه دست خود را 

 تصویر رویش .9

اگون از مضیامین و  گونی  هایسییر تفبییان  مجالی برای  ،کدکنی شفیعینمادگرایی در شعر 

متون نمادین، رویی در این تکثیر معنا همچون در دیگر  .آورد میفراهم  تصاویر شعری وی

خواننده برای فهم و گسیترش معنیای میتن دارد و     هایانتظارات و تالش و ها  فرض  پیش

 .بیه معنیا   دسیتیابی  رایی آشکار یا نهان برویی در امکانات متن برای برجای گذاشتن ردّ

هیای   خیود، انتخیاک  بییان   ۀچییدمان و شییو  این عناصر و ساختار متن است که با  درواقع

 گیزینش  یا حتیی وی را بیه سیوی   سازند  میرا برای گزینش معنای متن محدود  طبمخا

 .کنند  معنایی خاص هدایت می

بیه دسیت    کدکنی شفیعیمنتقدان از شعر که  یتفاسیر اغلبتر مرور شد،  چنانکه پیش

 بنیابراین  .اند  مربوط بودهی سیاس ی رفانی و اجتماعیع و ای  های اسطوره  به خوانش ،اند  داده

ایین  سه وجه مهم معنیایی   را اجتماعی ی سیاسی عرفانی و  و ای  اسطورهمعنایی  ۀسه حوز

و ییا  ها  آن معطو  به محتوایمعموالً  ،از این اشعارشده  بیانتفاسیر  .توان شمرد  میر اشعا

 ،ریخی این اشیعار هرچند بررسی محتوایی و تا .اند  شاعر بوده های  اندیشهاریخی و تاوضاع 

تواند امکان   میسازد، تحلیل ساختمان اشعار   آشکار میرا ها  آن ی مختلفها و معان  برداشت

هیای    یکی از پیامدهای بررسی ویژگیزیرا  ؛شده را تبیین کندمعنایی یاد ۀدن سه حوزبرآم

های ساختی یک اثیر،    همؤلفاز جمله  .برآمدن معنا از متن است فرایندساختی شعر، نمایش  

 در گیرو آشیکار   این انسجام سیاختاری  .جام میان تصاویر شعری اشاره کردتوان به انس  می

وجیود تصیویر    .ای است که تصاویر پراکندۀ شعر را به یکیدیگر پیونید دهید     ساختن رشته

ترین عوامل ایجاد انسجام در تصاویر شیعری    ای از اشعار، یکی از مهم  مرکزی در مجموعه

در حکم یافتن کلید »ی تا آنجاست که کشف آن اهمیت این تصویر مرکز .شود  محسوک می

تصیویر   ،از سیوی دیگیر   .(11: 1909)فتوحی،  «ورود به ذهن و نگرش و شخصیت هنرمند است

گیییری معییانی و   بییه شییکل ،تییر ای از تصییاویر کوچییک  آوردن مجموعییه مرکییزی بییا گییرد

یکیی از   ،ک متنگیری معنا در ی  شکل فرایندتبیین  .رساند  های شعری یاری می  مایه درون

 .است تصاویردیگر نتایج مهم آشکارسازی این تصویر کانونی و نوع ارتباط آن با 
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در  ای ویژه نقش ،تصویر محوری و مرکزیدر جایگاه  ،«رویش»تصویر  رسد  به نظر می

بیه   یاز تصاویر پرکاربرد در شیعر فارسیی     ،هرچند این تصویر .داردشفیعی ساختمان شعر 

ل یبدتشعر خود  مرکزیآن را به تصویر  ،با تکرارهایی معنادار ویبوده،  ی ویژه شعر معاصر

از  یمنید  نظیام  ۀو ارتباط با دیگیر مفیاهیم، مجموعی    با گسترش خود «رویش» .است کرده

های طبیعی وارد شعر   از عناصر پدیدهها  آن است که بیشتر اطرا  خود گرد آورده تصاویر را

سیطح  در چند  ،تصویری رویش نقش دارند ۀکه در شبکا رعناصر مختلفی  .اند  معاصر شده

 :کردتوان بررسی   می

چیون گیل،    گییاهی  توان از تصیاویر   می ،ین سطح به تصویر مرکزیتر نزدیکدر  الف.

پیونیدی   ،های مختلیف معنیایی    جوانه، گیاه، برگ، درخت، شکوفه، باغ نام برد که در الیه

 ماه چیسیت/ زیبیاتر از درخیت در اسیفند   » ارنید: روییش د مرکزی  نزدیک با تصویر مستقیم و 

و  صیاعقه زیر درفیش  ماه چیست/ ان مرگ/ زیباتر از درخت در اسفندبیداری شکفته پس از شوکر

 «ماه چیسیت/ عرییانی و رهیایی و تصیویر بیار و بیرگ      تگرگ/ زیباتر از درخیت در اسیفند   ۀتیش
 .(163: 1930، کدکنی شفیعی)

بیاران بیه    و فیروردین  و پربسامدی چیون بهیار   تصاویر مهم و پای ،در سطح بعد .ک

در هیم  هم در کاربرد روزمره و  ،این تصاویر .شود  گشوده می ویمجموعۀ تصاویر شعری 

 :برای تصویر مرکزی و تصیاویر سیطح نخسیت   هستند ای   مقدمه ،و شعریکاربرد نمادین 

ی کیه ابیر   هسیت امیید  / یا کرخت از سیورت سیرمای سیخت   / برگ شد  گر درختی از خزان بی»

وای بیر احیوال بیرگ    / برگیی چیه غیم    بر درخت زنده بی/ ها رویاندش از فر بخت  برگ/ فرودین

 .(211 :1900، همان) «درخت  بی

عناصیر   ۀبه مجموعها  آن و تعلقهای معنایی   به دلیل داللت باالمجموعۀ تصاویر  . 

تیوان    میی  ،ی دیگیر از سیو  .رویشبا تصویر مرکزی مستقیم دارند ارتباط  ،و نباتی طبیعی

نخستین تصویر،  .شوند  مربوط می مرکزیبا تصویر  مستقیمغیربود که نیز شاهد تصاویری 

عاقبت آن سرو/ » :کند  برقرار می ینزدیک پیوندتصویر رویش  بااست که برآمدن آن  «صبح»

امیا/ از   میا/  خواهد رست/ نز میان باور  فرتوت سبزاسبز/ خواهد گشت و/ باالبال/ عاقبت آن صبح 

 .(296: 1900، همان) «اطفال نقاشی  دفتر  میان 

مرکزی روییش گیره   به تصویر  ،«ستن صبحرُ» گون  استعاره صبح با تصویر ،در این نمونه
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 روییش را نییز   بیه  مربیوط تصیاویر  دیگیر  همنشینی صبح با  ،های دیگر  در نمونه .است خورده

مجموعیۀ   ،اسیت کیه خیود    «سیرودن » بیه  مربیوط تصیویر   ،دومین تصویر مهم .دید توان  می

 :آورد  نغمه را اطرا  خود گرد می و آواز و خواندن همچون یویرتصعناصر تری از  کوچک

تان زنگار گرفت/ به عبث هرچه درو کردید آواز مرا/ باز هیم    دیگر این داس خموشی»

دم/   هآسمان برهنه گشته در سییید » .(120: 1930، همان) «بالد آوازم  سبزتر از پیش/ می

آنچه جز ستاره و سرور/ جشن جاری طبیعت است و جوی/ جشن جیرجییرک و   از هر

کشیده با هوار و هلهله/ خاک بیا  وانی  جهان در این حضور/ نغمه برها/ جوهر ج  جوانه

ییادش آیید روزگیاری/ کیز     » .(230ی203: 1900، همان) «زبان سبز و ستاره با زبان نور

، همیان ) «شد بهار آشیکار   های زمستان/ می  را/ در نیمهشور آوازهایش/ همراه نوروز خا

1900 :163). 

)ترانه، سرود، نغمه و آواز  (و...)رستن، شکفتن بالیدن  هایی چون  استعاره ،نخست ۀدر نمون

تصیویری همچیون صیبح در     دیگر سیطوح   گری   واسطه ،های دوم و سوم  و در نمونه ،(و...

موجیب ارتبیاط و    (و...)ییا چکیاوک   جیرجییرک   و گرخنییا  بیه  مربیوط تصاویر همنشینی با 

حضیور   .شیود  می ...نغمه و و سرود و آواز ۀحوزپیوستگی تصویر مرکزی رویش به تصاویر 

 .اسیت  شیده در میتن  ی تصویری ارگیری ساخت  موجب شکل ،رویش ۀتصاویر مختلف شبک

دیگر موجیب  این ساختار از سویی موجب ارتباط میان تصاویر مهم شعر شفیعی و از سوی 

جایگیاه معنیایی    ،هیای بعید   در بخش .است شدهتصویر مرکزی  گرد  ،معنا آمدن و ظهوربر

تیا تبیینیی    خواهید شید  بررسی شعر شفیعی  ۀگان  های سه  در برآمدن داللترویش تصویر 

 .های معنایی این اشعار به دست داده شود  ترین داللت بالغی از مهم ی ساختاری

 یرنظام تقابلی تصاو .1ی9

 ،هیا   ای اسیت کیه افیزون بیر رمانتییک       اییده  ،تلقی اثر ادبی و هنری همچون یک کلییت 

ایشان  .اند  داشته یمهم نقش در قرن بیستم در برجسته کردن جایگاه آنهم ساختارگرایان 

کلیت و انسجام، به رابطۀ میان معنای اثیر بیا چیینش     و ساختارمفاهیمی چون با تأکید بر 

با اشاره به ماهیت  ناآن .ل کمک کردندیک کُ ۀمثاب بهها  آن میان ۀبطعناصر متن و نوع را

نتیجۀ این  .ساختندرا آشکار ها  آن بنیاد  عناصر یک متن، موجودیت سلبی   ای و تفاوت  رابطه

متن  یحاصل چگونگی ارتباط عناصر و اجزا ،که معنای متن بودتأکید بر این باور  ،نگرش
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بیه   ؛تقیابلی اسیت   ۀرابطی  ،ترین روابط میان عناصر یک متن  یکی از مهم .با یکدیگر است

هیای   همین دلیل تقابل دوگانیه را بییش از هیر چییز بایید در پیونید مسیتقیم بیا آرمیان         

را بایید  هیای دوگانیه     تقابیل هد  بررسی  ،بنابراین .(19: 1910)بارت، ساختارگرایی دانست 

یعنیی بررسیی    یوشیی صیوری    توصیف چگونگی برآمدن معنا از متنی خاص از رهگیذر ر 

ای از   بررسیی مجموعیه   .(31: 1901)ادگیار،   خوانید  ی در برابر یکدیگر چگونگی چینش اجزا

بل پژوهشگر را به کشف تقا تواند  می ،ای خاص  سبک یا نویسنده یا متون یا آثار یک دوره

های   یگر تقابلبندی د  با تبیین و رده این تقابل بنیادین .سوق دهدها  آن بنیادین موجود در

متیون محسیوک   آن سیاختار  بیه   دسیتیابی ی هیا  راه، یکی از متون مورد بررسی موجود در

 .شود  می

راحتیی امکیان بررسیی     بیه  ،فیعیبعدی اغلیب شیعرهای شی     ساختار روایی ساده و تک

یکیی از   .دهید  بیه خواننیده میی   را  اصلی و بنییادین به تقابل  دستیابیهای دوگانه و  تقابل

 کیه  (13: 1910)آتشیی،  تأکید بر مفهوم حرکت و جنبش است  وی،معنایی شعر  های  ویژگی

ها و   افعال، رنگ ،صفات ،لکه در انتخاک عناصری چون واژگانب ،در مضامین شعری فقط نه

گذشیته از   .(69یی 92: 1931و روحانی،  قادیکالیی عنایتی) شود  می هدریافت نیز نمادها، وزن اشعار

داللیت دارد،   شیفیعی ستقیمی که بر اهمیت مفهوم حرکیت در شیعر   های م  دالیل و نشانه

تواند یکی دیگیر از ابعیاد     توجه به برآمدن این مفهوم از دل تقابل سکون و حرکت نیز می

چینش عناصر متن در این اشعار به  .را آشکار نماید وی اشعار و صوری پیوستگی مفهومی

این  .مشهود است «حرکت/سکون»بنیادی  تقابل ،ها آن ای است که در ساخت درونی  گونه

آنچه  .شود  میدریافت  های شعری  یان تصاویر و تکنیکاز م ،غیرمستقیم یامستقیم  ،تقابل

های مستقیم لغوی و توجه به رابطۀ   نظر کردن از داللت صر  ،اهمیت دارد حاضر ۀمقال در

 .ی استشده در اشعار شفیعمرکزی رویش با تقابل بنیادی یاد میان تصویر

تیرین    مهیم تیوان    توضیحی ساده از این رابطه، تصویر مرکزی رویش را میبیان برای 

گیری  شکل ،به عبارت دیگر .دانست« حرکت»به قطب « سکون»برای ورود از قطب  آستانه

های مبتنیی بیر    یک انتقال صریح یا ضمنی از دالّ ستلزمم ،شده در اشعار شفیعیتقابل یاد

 عبیارت اسیت از   آسیتانه و دروازۀ ایین انتقیال    .بتنی بر حرکت اسیت های م سکون به دالّ

در  تصاویر ۀاین مجموع .اند  گرفته شکلکه گرد تصویر مرکزی رویش  اویریتص ۀمجموع
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بنیابراین   .بر عهده دارنید نقشی استعاری  ،این تقابل و ترجیح قطب حرکت بر سکونارالۀ 

رویش با قرار  به مربوطتصاویر  ۀموعکه مجدست یافت قطبی نظامی دوکشف  توان به  می

مستقیم مبتنی بر تقابل میان حرکت های غیر جب برآمدن معانی و داللتمو ،گرفتن در آن

سیو و   رویش در یک به مربوطهای  مضمونتصاویر و  تمام ،در این نگاه .شوند  و سکون می

تصاویری چیون  نشینند؛   تصاویری که داللت بر عدم رویش دارند در سوی دیگر تقابل می

شکفتن، برآمد، بالیدن، باران، بهار، درخت، گل، جوانه، شاخه، صبح، سحر، چکاوک، نغمه، 

 .زمستان، سرما، شاخۀ خشک، سکوت سرودن، خواندن در برابر تصاویری چون

 ؛رویشتصویر  .2ی9

 ای  اسطوره ۀیال 

ر حضیور عناصیر   بیش از همیه د ای اشعار شفیعی   معنای اسطوره تاکنون چنانکه گفته شد،

 .اسیت  شیده  وجو جستاساطیری های   اشارهو  ها  مکان و ها  همچون نام شخصیت یمنفرد

 ،اشیعار این یک تصویر مرکزی و غالب در در جایگاه ن در حالی است که تصویر رویش ای

ربطی بیه   این نگاه .است فراهم آوردهای   بستری برای حضور مستمر نگاه و بینش اسطوره

بینشیی  منطیق و   وجیود  بلکیه از  ،ای نیدارد   حضور عناصیر منفیرد اسیطوره   حضور یا عدم 

 .دارد  ای در کل ساختار اثر پرده برمی  اسطوره

اسیاطیر   .پرکاربردترین و آشکارترین پیشینۀ تصویر رویش را باید در اساطیر پی گرفت

هیای انسیانی و     بسیاری از پدییده  ،جهان و گیاه و ا پیوند میان انسانباروری و کشاورزی ب

هیای    توان اسیتعاره   میها  آن که در مرکز اند  ادهد  گیاهی نشان می های  طبیعی را با استعاره

بسامد رمزهای گیاهی در تاریخ میذاهب و رواییات عامیانیۀ     .رشد و زایش و رویش را دید

ر هنیر  هیا د   نگیاری   های عرفانی و همچنین شمایل  و سنتها   بینش و نیز ها آن برگرفته از

 .ای دارد  ستن در نگاه و بینش اسطورههمگی نشان از اهمیت نمادین رُ ،اقوام سراسر جهان

و وابسیتگی هنیر و   ها   بشر به انواع رستنیمادی  حیاتاگر از وابستگی  .(263: 1903)الییاده،  

بگیذریم، تصیویر روییش در     (11: 1932)فاضلی و همکیاران،  ها  آن حضور استعاری ادبیات به

  نیز به نوعی های تشرّ در آیین این وضع .ی بنیادینبرای تغییر است بودهای   آستانهحکم 

 .(99: 1901)ادگیار،   کنید   یرا معرفیی می   یجدیید  تی پیشین و ورود به موقعیتگذر از موقعی

 نییز  آن   آغاز حیاتی نو برای انسان داللت دارند و از قضا تصویرپردازی بر ی تشرّ ها  آیین
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شاید دلیل این پیوند را بتوان باور  .رویش و حیات مجدد است و تقیم با رستندر پیوند مس

باور به تجدید حیات در انسان به صورت گذار  .ای در انسان و گیاه دانست  به زندگی چرخه

و در گیاهیان بیه    ،)آغاز زندگی نو، تولد دوباره(ای دیگر   زندگی به مرحله ۀمدام از یک مرحل

یگانیه پنداشیتن جهیان و     .دانه قابل تصور است ۀه گیاه و تولید دوبارصورت تبدیل دانه ب

زاییش و روییش، موجیب تصویرسیازی و      و در سایۀ اهمیت تجدیید حییات   )درخیت( گیاه 

: 1919)الیاده،  است ی همچون درختی عظیم انجامیدههای گیاه  رمزپردازی جهان به صورت

توان شاهد تسیری ایین     میهم اینجا  در ،ای  های نگاه اسطوره  همچون دیگر بخش .(110

 .انسان بودازجمله هستی  یردازی به دیگر اجزارمزپ

ی تقیابلی بیا محورییت تصیویر     ها در نظام  قرار گرفتن تصاویر رستنی ،در شعر شفیعی

داللیت  ای   اسیطوره  ۀاز اندیشی  ی،مهمی  های  همؤلفحضور  تواند بر  مییش از همه رویش، پ

، را دارنید نوعی این ویژگیی تصیویری    ی که بهو اشعارهایی از   مونهن ؛ بنابراین،داشته باشد

این  .رویشمرکزی تصویر مبتنی بر ای   اسطورههای   اند برای برداشت  آورده  ای فراهم   زمینه

تصاویر  ۀدیگر را با تصویری از مجموع ای  ها، تغییر و حرکت از یک مرحله به مرحله  نمونه

 دهند:  رویش نمایش می به مربوط

زنند/ پرهای نرم گردنشیان را/    صدها پرنده بر سر هر شاخ/ در رخوت شبانه نفس می

نیازکی کیه    کند/ خاموشی است و بین شیب و روز/ دییوار    دمان ناز می  سرپنجۀ سییده

نغمۀ باغ است/ در لحظۀ   کند/ مرغی که پیش  ندانی/ از این دو خود کدامین ره باز می

 کنید/   های باغ/ خنیای نای خود را آغیاز میی    ر بلندترین شاخهشکفتن و گفتن/ ناگاه ب

: 1900، کیدکنی  شیفیعی ) کنید   وانگاه، شور و غلغله در باغ/ هر مرغ با سرودی پرواز می

211). 

است ای   مقدمه ،«صبحگاهی ۀشور و غلغل»و  «رخوت شبانه»تقابل میان  ،در این نمونه

بیا   ،ایین گیذار   .دیگیر  یاز ییک وضیع بیه وضیع    ای برای گذار   برای ترسیم حالتی آستانه

دو عامل  .است شده رویش و شکفتن نشان داده و ها  رستنی به مربوطگیری از تصاویر   بهره

میان شب و « دیوار نازک»گذر از  همزمانی کند: نخست  در متن، این برداشت را تقویت می

کفتن و آواز خوانیدن  شی  و باغ و حضور تصاویری همچون صبح دوم،و  ،روز با شکفتن باغ

 ۀافزون بر میواردی چیون نمونی    .شوند  تصویری رویش محسوک می ۀکه همگی جزو شبک
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که به دلیل حضور پرشمار ی های مبتنی بر گیاه     نمادها و استعاره ر وباال و همچنین تصاوی

 یی  دنی ای در شعر شفیعی داللت کن  های پنهان اندیشۀ اسطوره  توانند بر وجود الیه  خود، می

گییاه دارنید نییز    ی   ییدۀ انسیان  برآمدن تصاویری از خوشۀ تصویری رویش که ریشیه در ا 

سیت  ا  گفتمش/ خیالی » شعر وی: ازای   اسطورههای   باشد در برداشت یدیگر عاملند توا  می

شهر از عاشقان، وینجا نماند / مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش/ گفت/ چون روح بهاران آید 

باید کنون/ صبر مردان  ران گیاه/ و آنچه میسان که از با / مردها جوشد ز خاك/ آناز اقصای شهر

 .(901ی906: 1930، همان) «و دل امیدواران بایدش

ا سطوح مختلف خوشۀ ، افزون بر همنشینی ب1«مردهایی از خاک»تصویر زیبای برآمدن 

 و رعید  و گیل  و بیاغ  ،نگیاه و در بندهای پیشیی  و باران و تصاویری چون بهار)تصویری رویش 

ای را   پیوند انسان و گیاه به صورت رویش و حیات مجدد در باور اسیطوره  ،نسیم( و آذرخش

های  نمونه توان در تمام  ای را می  رههای اسطو این داللت .است کردهدر شعر امروز بازسازی 

معنیایی  مهیم   ۀییک الیی  در مقام  ،دیگری که به مضامین عرفانی و اجتماعی اشاره دارند

  .بازیافت

 یعرفان ۀالیتصویر رویش؛  .9ی9

عمق و اهمیتی که در اندیشه و زبیان انسیان    و دلیل قدمت به ،ها  رستنی به مربوطتصاویر 

 برآثاری در بسیاری از دیگر سطوح فکری و گفتمانی نیز  ،ای  دارند، افزون بر نگاه اسطوره

وییژه   بیه  ی  اسیت کیه تصیاویر نبیاتی    ایی ه  یکی از گفتمان ،سنت عرفانی .اند  جای گذاشته

 ای وییژه  جایگیاه  ،تفسییری و نمیادپردازی آن   ۀبا ورود بیه شیبک   ی  تصویر مرکزی رویش

تر اشاره شد، تصور چرخۀ حیات از تولد تا مرگ و پیوند آن بیا تولید    چنانکه پیش .اند    فتهیا

هیا را در مرکیز     دییده ترین عاملی است کیه ایین پ    ها، مهم  دوباره در درخت و دیگر رستنی

همین جزو   تشرهای   آیین .است زندگی و مرگ قرار داده به مربوطهای   تصاویر و استعاره

در  .انید   بازتولیید شیده  نمادین در گفتمان عرفیانی   صورتکه به  هستندای   مفاهیم بنیادی

ی کیه بیه   میرگ اراد  .اشاره کیرد « مرگ ارادی»توان به   می ،ها  ها و گونه  کانون این شکل

: 1906)سیلیمانی،   «لذات جسمانی و مشتهیات نفسیانی  زسرکوبی هوای نفس و اعراض ا»معنای 

ها  آن مفاهیم مرگ ارادی و تولد دوباره که مبانی .دهد  را نشان می ای دوباره دتول، است (09
                                                           

 .219: 1930کدکنی،  شفیعی :کنهمچنین . 1



 113/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

 در ،تیوان یافیت    میی هیم  ای در روایات اسیالمی    ها و باورهای اسطوره  افزون بر اندیشهرا 

 .ستا  به خود اختصاص داده ای یژهجایگاه و ،سمبولیسم عرفانی

هیا و    تصاویر برگرفتیه از شیبکۀ رسیتنی    ،ای که برای نوشتار حاضر سودمند است  نکته

های باسیتانی و    های موجود در سنت  همسو با نمونه .است میهاگیاهان در بازنمایی این مف

تصیاویری قیرار    مرکزویر رویش و زایش در ای، در سنت عرفانی نیز تص  باورهای اسطوره

افیزون   ،در متون عرفانی .دپرداز  گیرد که به نمایش گذر از یک هستی به هستی نو می  می

ها را برای اشیاره بیه رسیتخیز بیه کیار        رستنی به مربوطبر مواردی که به طور عام تصاویر 

چنیین   ی نیز با تصاویری ایین به تولد ثان دستیابیمرگ ارادی و  و ز خودبرآمدن ا ،1برد  می

: 1901، کیدکنی  شیفیعی ) «که شیکوفه از شیاخ درخیت    آمدم چنان در هاز خود ب»است:  خوردهپیوند 

گرایانۀ شفیعی از عرفان موجب شیده تیا تصیاویر      این پیوندها در کنار تفسیر انسان .2(910

عرفیانی شیعر    ۀنبی ج .وی ایجاد کنید  از اشعار را ها امکان خوانش عرفانی  رستنی به مربوط

خویش  خویشتن از دریافت به سوی نوعی ،9به عرفاناو محور   نگاه انسانشفیعی با گذر از 

عرفیانی اجتمیاعی کیه     مَرکب شعر شفیعی با .انجامد  از رهگذر معنای انسان و زندگی می

دارد   میی بیه سیوی اشیراق و تأمیل گیام بر      ،متجلی استانسان و طبیعت  بیش از همه در

توانید بییانگر     بنابراین تعابیری از جنس شکفتن و برآمدن از خود میی  ؛(169: 1932شریفی، )

ی عرفیان  ۀافزون بر نوعی عشق با صبغ ،پس .بینی و شکفتگی روح آدمی باشد  نوعی درون

و تولید  شیکفتگی  ، شکفتگی طبیعت را نیز همچون نمادی برای (912: 1930، کدکنی شفیعی)

 یافت:درتوان   میزندگی در اشعار وی  ۀتجرب همسو باو تجلی خداوند  دوبارۀ انسان

خبر رسیده که باران/ دوباره/ خواهد بارید/ خدا برهنه خواهید شید/ و بیاغ خاکسیتر     »

خواهد شکفت/ مسافری در راه است/ که بادبانش از ارغوان و/ ابر پر اسیت/ و جسیم   

: 1930، همیان ) «فکندا  ها بیرون می  ظلمت را/ این هزارپای زخمی را/ از خواک نسترن

زهد از خاک/   بینم:/ منزه است گیاهی که می  زد و/ بشکوه باد و/ میسییده سر» .(132

                                                           
 .(9/2310: 1913)مولوی،  «ریز/ هست برهان بر وجود رستخیز  ز بعد برگ این بهار نو». 1

 اند.  پرداخته ولدبهاء معار شناختی رویش در  ای به بررسی استعاره  ( در مقاله1932فکر و همکاران ) زرین. 2

سَیری بیودن     از نظر کارکرد بر انسیانی و ایین   ،صوری یها  بر جنبه کیدباوجود تأنیز عرفانی خود های     نظریهشفیعی حتی در . 9
 سرشار است از اندیشیدن به انسان، همین انسیان »تصو  خراسان را به این دلیل که  که چنان ،کند  تأکید می ی عرفانیها  آموزه

 دهد.  عربی ترجیح می ( بر عرفان امثال ابن100: 1932، کدکنی )شفیعی« کوچه و بازارخاکی میان 
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زید به یقیین/    در آن زمان که نه ابر است و نه نسیم دمان/ منزه است درختی که می

 .(232: 1900، همان) «دمان  تمام شب را در انتظار صبح

خود در هسیتی و   به درک جایگاه ،از احواالت خویش بنابراین انسان با تأمل و مراقبت

اسیت  ای   یابد؛ بینشیی کیه مقدمیه     ذرات عالم دست می خود و تمامدربارۀ  بینشی شهودی

تر از   باید برویی و برآیی مثل بذری نو/ در فرصتی کوتاه» :انسان در هستی ۀبرای حضور شایست

بربایی/ از تابش خورشیید تیا بیاران جرجیر      سهم خود را چیره ،خطبۀ تندر/ و از همۀ ذرات هستی

 .(96 همان:) «ای دیگر  ای در پرده  نغمه کهنۀ هاجر/ یک بار دیگر آزمون کمروی بام 

ای نو از حضیور مفیاهیم و نگیاه      تواند نشانگر جلوه  می ،تصویر رویشبا پیوند این نگاه 

تیر از اشیارۀ     ییه تیر و چندال   حضیوری کیه عمییق    ؛شهودی در شعر شفیعی باشد ی عرفانی

 ،هیا   این نمونه در تمام .عرفانی است و اصطالحات رویدادها و ها  وار به نام شخصیت  تلمیح

ویر در برابر چینش دو دسته از نمادها و تصا لوصحم مواجهیم که یک تقابل دوگانهاوالً با 

ثانییاً   .است در فضای شعر ای و مبتنی بر گذار  یتی آستانهوضعموجد  که  یتقابل ؛ندیکدیگر

)ترنم، شیکفتن، گییاه و بیاغ،    رویش  به مربوطاین مفاهیم و مضامین، تصاویر  در مرکز تمام

ای نیو خودنمیایی     ای برای گذر از یک مرحله بیه مرحلیه    عنوان آستانه  به باران، صبح، بهار(

 .دکن  می

 سیاسی ی اجتماعی ۀالیتصویر رویش؛  .1ی9

 یشاعران نوگرا به شکل سمبلیسم اجتماعی در های طبیعی  از پدیده آمدهبر نمادهایحضور 

ر شیعر  د را به نمادهیایی مرسیوم  ها  آن کاربرد فراوان این نمادها .خورد  به چشم می آشکار

ویژه تصاویری چون   )بهرویش  به مربوطتصاویر  ،در این میان .ستا  معاصر ایران تبدیل کرده

دار در شعر اجتماعی معاصیر    توان تصاویری سابقه  می به طور خاص را شقایق( و الله و بهار

شیاملو،  ؛ 166: 1911نیما، ؛ 990: 1901اخوان، ؛ 119: 1911نیما، ؛ 296: 1910)ابتها ،  فارسی دانست

اوالً با بسامد بیشتر  ،تصویری  رویش در شعر شفیعی ۀشبکرسد   اما به نظر می .(236: 1901

ترسیم نگاه شاعر به اوضاع اجتماعی و نقد آن  رایب ،انمندتر از دیگر  به شکلی نظام و ثانیاً

مجموعیه  توان گفیت ایین     ت که میبه حدی اس اهمیت این نکته تا .است شده بستهکار   به

 .انید   تشیکیل داده  ویر اشیع ادر  را زی تصویرگری موضوعات اجتماعیمرک ۀهست ،تصاویر

بیه   ،ر شیعر شیفیعی و دیگیران   رویش د به مربوطهای مهم کارکرد تصاویر   یکی از تفاوت
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 که تصویر رویش را بیه  شود  مربوط می تقابلی یچگونگی قرار گرفتن این تصاویر در نظام

در ولی  ،کند  تبدیل میمطلوک  گذار از وضعی نامطلوک به وضعی برایای   موقعیتی آستانه

در  کیارکردی  ،روییش  بیه  مربیوط تصاویر  ۀحضور پراکند ،معاصرشاعران دیگر بسیاری از 

 ،در تصاویری همچون بیاغ و جنگیل   ،نابراینب .نابسامان جامعه دارد راستای توصیف وضع

 بییش از مفیاهیم روییش و شیکفتگی     ،فسیردگی و تیاریکی   هایی چون خشیکی و   ویژگی

تصیاویر   تیا عیاملی اسیت    ،این نکته .(90ی91 :1931)پورنامداریان و همکاران، برجستگی دارند 

ای   شبکه نمود یابند و بهبه صورت تصاویری منفرد و پراکنده گان در آثار این سرایندنباتی 

در شعر شفیعی و تحلیل ارتباط  گیاهیبا بررسی تصاویر و نمادهای  .مند تبدیل نشوند  نظام

 «بیاران » .تصویری رویش را آشیکار کیرد   ۀشبکهای اجتماعی   داللت توان  می ،ها آن میان

سرآمدن انتظار باغ را بیرای  معموالً  است که وند با بهارپی درتصاویر این ترین   مهمیکی از 

در کنار دیگر  ،این تصویر و تقابل حاصل از آن .کند  نو تصویر می ورود به وضعیرویش و 

 :سازدوی را آشکار شعر  اجتماعیهای   داللتتواند   یم ،واژگان و مفاهیم

میردان/ ایین بیاغ      غ درخیت خاکستر است و خون/ با ۀبر باغ ما ببار/ بر باغ ما که خند

اجیازه    / در عصر زمهریری  ظلمت/ عصری که شاخ نسترن آنجیا/ گیر بیی   ... باژگون/

میرغ صیالقه را نییز/    های مقدس/ عصری که   شکفد طرح توطئه است/ عصر دروغبر

 ببار/ بیر داغ میا ببیار   خواهند در قاک و در قفس/ بر باغ ما   درایان/ می داروغه و دروغ

 .(119ی111: 1900، کدکنی شفیعی)

نقیش مهیم ایین تصیویر را در      ،روییش  بیه  مربیوط در ارتباط بیا دیگیر تصیاویر     باران

 یکیی از  ،و بیارش  «سرودن»میان  ارتباط سازد؛ میضوعات اجتماعی آشکار گری مو  داللت

دانیم کیه در ایین سیوگ ییاران را/ ییارای         سرود دیگری سر کن/ من نیز می !باران» ست:ها آن

دانم که یاران شقایق را/ دسیتی بنفیرین از سیتاک صیبح       / من نیز می...دن نیست/ خاموشی گزی

: 1930، همیان ) «خود را در گوش بییداران مکیرر کیرد    ۀافسان ؛دانم که شب  پرپر کرد/ من نیز می

 .(33ی30

تری از پیونید مییان ایین مجموعیه از تصیاویر را بیه         های کامل  توان نمونه  گاه نیز می

شیکفتن و   و فزون بر عناصر گیاهی، تصاویر صیبح ا بعدی، ۀدر نمون .ه کردروشنی مشاهد

دو رو نهیادن  ایین تصیاویر بیا رودر    ۀمجموع .گیرند  در پیوند با رویش قرار میهم سرودن 
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 شوند:  گیری دو دسته از مفاهیم و تصاویر می  باری، موجب شکل  رویش و بی مفهوم

وین خواک و خستگی را در شیط شیب    ست برخیز/ )بانگ خروس گوید(/اصبح آمده 

ها صدا کین/    لب را/ بار دگر به فریاد در کوچه شب را رندان تشنه  رها کن/ مستان نیم

ها را/ کان تار و پود چرکین/ باغ عقییم دییروز/ اینیک    ها را آن ارجمند / بنگر جوانه...

ای  بیا نغمیه   خیواک بنفشیگان را/   های دییوار/  ها/ بر شانه رنجوانه آورد/ بنگر به نست

تفسیری آشنا کن/  و اشراق صبحدم را/ در شعر جویباران/ از بودن و سرودن/ آمیز/در

سر بنیه بیه بیالین    رو  ور مرد خواک و خفتی/ با من بخوان به فریاد/ بیداری زمان را/

 .(299ی291همان: ) تنها مرا رها کن

 اغلب ،این تصاویر .دارندقرار یگر تقابل ای از تصاویر در سوی د  مجموعه ،باال ۀدر نمون

: 1930، همان) خواک و (291)همان:  شب و (930)همان: ن زمستا و (119: 1900، همان)ا سرمبه 

ایین تصیاویر و    ۀریشی  .مربوط هستند و... (19: 1900، همان)ر تب و (291)همان: ر دیوا و (299

رنامیداریان و همکیاران،   )پو توان در شعر نیمیا و پییروان او یافیت     را میها  آن معنای اجتماعی

تصیویری روییش در    ۀوشی تفاسیر اجتماعی از خشاید بتوان  .(199: 1909؛ فتوحی، 93 :1931

 .تا حدی مدیون همین سابقه دانست شعر شفیعی را

 نتیجه .1

، همیراه بیا   هسیتند هم فرهنگی در شعر شفیعی افزون بر اینکه دو عنصر م ،عرفان و اسطوره

هرچند بسییاری از منتقیدان،    .دهند  مهم این اشعار را تشکیل می ۀسه الی ،مضامین اجتماعی

جویند، یک عامل   میشعری شفیعی باز هایترها یا دف  ها را در یکی از دوره  یک از این الیههر

گانه را در خیود    های سه  این برداشت ۀزمین ،تا زبان و شعر شفیعی است شدهساختاری موجب 

عیاملی بیرای    ،رد تصویر مرکیزی روییش  ین تصاویر شعری گ تر  حضور برخی از مهم .بیرورد

 ۀاین مجموعی  .است گانه و انسجام عناصر تصویری شعر وی  های سه  به این داللت دستیابی

و در سطح  ،یعیهای نباتی و طب  پدیده به مربوطین سطوح شامل تصاویر تر نزدیکتصاویر، در 

به یکدیگر مربیوط   ،ه با ارتباطی چندالیهک هستندصبح و سرودن  تکرار بعد شامل تصاویر پر

شیاعری   ۀکه برآمده از شیوی تصاویر در یک نظام تقابلی   ۀقرار گرفتن این مجموع .شوند  می

حرکت و تغیییر در شیعر    به مربوطموجب برجستگی معانی  ی  گری شفیعی نیز هست  و روایت

بر گیذر   ی دالّفرایندن دیگر با نشان داد تغییر و حرکت از یک وضع به وضع .است شدهوی 
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هیای    داللیت ، ای و عرفانی و در سطحی دیگیر   های اسطوره  آمدن داللتموجب بر ،از آستانه

شیده ارالیه   ین مضامین را در لباس تصیاویر یاد که وی بسیاری از ا ؛ چناناست شدهاجتماعی 

 و شیکی خ و اجمیاد  و زمستان و تصویری، تصاویر آشنایی چون خزان ۀدر این پیکر .دهد  می

 .گیرند  رویش قرار می به مربوطتصاویر  ۀدر تقابل مجموع ،شب و تاریکی
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