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Abstract
The Romanticism is absolutely related to the social revolutions and transformations.
The first sparks of Romanticism in the European way appeared in the Persian
literature, during the Conditional Revolution of the Islamic Revolution, as well as the
sacred defense, provided a suitable place for it. Romantic poem consists of special
principles and technics. The poetic images in this school are different from the
aesthetics, structure, and epistemic nature of the classics. The characteristic feature
of romantic images is shading, implying, influencing and cooperating with feelings,
transformation of nature, expanse and frivolity, and its sadness and grief. Sacred
Defense Poetry, while more focused on the content aspect, but creative and
innovative images cannot be ignored.
The present study, based on the study of poetry books by Sayed Hossein Hosseini,
is the selection of poetic evidence of the sacred defense theme, in a descriptiveanalytical method of poetic images, these examples are examined and, by adapting
them to the features of the image in the school of Romanticism, the most important
feature of romantic images in the poetry of Sayed Hasan Hosseini is the effect on
feelings, the combination of feeling and meaning, as well as the shadow of it. And
since the language of the holy defense poem is explicit and implicit, implicit
implications do not function in that way.
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تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی
سیده زهرا موسوی و فاطمه فرزانه



چکیده
روح مکتب رمانتیسم با انقالبها و دگرگونیهای اجتماعی گره خورده است .نخستین بارقههای رمانتیسم به شیوة اروپاایی در
ادبیات فارسی ،در گیرودار انقالب مشروطه نمایان شده و انقالب اسالمی و همچنین دفاع مقاد ،،بساتری مناساب بارای ن
فراهم کرده است .شعر رمانتیک اصول و قواعد خاصی دارد و تصویرهای شعری در این مکتب از بُعد زیباییشناختی ،سااختار
و ماهیت معرفتی با تصاویر کالسیکها متفاوت است .ویژگی بارز تصاویر رمانتیاکهاا ساایهواری ،داللات مامنی ،تار یر در
احسا ،و همزادی با ن ،استحاله در طبیعت ،فرازمانی و فرامکانی و اندوهناکی ن است .شعر دفاع مقد ،با اینکاه بیشاتر از
جنبۀ محتوایی کانون توجه است ،از تصاویر خالق و نو ورانه در ن نمیتوان چشم پوشید .در پژوهش حامار کاه مبتنای بار
مطالعۀ دفترهای شعری سیدحسن حسینی و گزینش شواهد شعری با مضمون دفااع مقاد ،اسات ،ایان نموناههاا باه شایوة
توصیفی -تحلیلی بررسی و با ویژگیهای تصویر در مکتب رمانتیسم تطبیق داده شاده اسات .براساا ،نتاای باهدسات ماده،
مهمترین ویژگی تصاویر رمانتیک در شعر سیدحسن حساینی ،تار یر در احساا ،،همازادی باا احساا ،و معنای و همچناین
سایهوار بودن ن است.
کلید واژهها :رمانتیسم ،تصویر ،شعر دفاع مقد ،،سیدحسن حسینی
 -1مقدمه
کشور ایران در طول تاریخ پرفرازونشیب خود ،همواره شاهد ایثارگری ،پهلوانی ،ازجانگذشتگی و همدلیهای ملی بوده است.
دفاع از وطن و ارزشهای ن برای این ملت ،مفهومی شناست؛ همچنین «در ادبیات ایران به دلیل موقعیت خاا

جررافیاایی

و سیاسی سرزمین پهناور ایران ،جنگ همیشه یک واقعیت ملمو ،بوده است .نبردهای ایرانیان از نخستین دورههاای تااریخی
غاز میشود و با فتح و شکستهای فراوان در طول تاریخ همراه است» (رستگارفسایی .)358 :1380 ،جنگ تحمیلی که پا
از پیروزی انقالب اسالمی ،بزرگترین رویداد تاریخی کشور ما محسوب میشود ادبیات را نیز تحت تر یر قارار داده و باعا
ظهور پدیدهای تازه به نام «ادبیات دفاع مقد »،شده است« .ادبیات دفاع مقد ،به مجموعاه نوشاتههاا و سارودههاایی گفتاه
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک ،اراک ،ایران )مسؤول مکاتبات(
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
تاریخ وصول1396/4/9 :
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میشود که درونمایه و موموع ها ،به مسائل هشت سال دفاع مقد ،و پیامدها و تبعاات ن باازمیگاردد» (سانگری:1380 ،
 .)15در این میان ،شعر به دلیل برخورداری از هنگ و موسیقی ،نقش مو ری در جنگ ایفا کرده است .به طور کلی ،شعر دفاع
مقد ،را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
دورة اول :از غاز تا پایان دفاع مقد(،هشت سال پایداری) را در برمیگیرد.
دورة دوم :شعرهایی را شامل میشود که پ

از پذیرش قطعنامه ،دربارة جنگ و تبعات ن سروده شده است.

با اینکه در سال  1367و با پذیرش «قطعنامۀ  598شورای امنیت» جنگ پایان مییابد ،شعر دفاع مقد ،،همچنان باه حیاات خاود
ادامه میدهد .این شعر که همزمان با دفاع مقد ،به توصای
میپرداخت ،پ

جانباازیهاا و حماساه فرینایهاا ،دفااع از مایهن ،ساتایش شاهید و...

از جنگ از لحاظ ساختار و محتوایی به سوی تکامال گاام برمایدارد و از حالات بیانیاه و شاعارگونگی ساالهاای

نخست فاصله گرفته ،حسرت و دلتنگی ،درونمایۀ اصلی ن میشود  .در این میان ،رمانتیسام باه دلیال توجاه وافار باه احساساات و
عواط

فردی ،برای به تصویر کشیدن این رشادتها و بیان مضامین پایداری ،توجه شاعران را به خود جلب کرده است.

رمانتیسم یکی از مکتبهای ادبی مهم و تر یرگذار قرن بیستم است .این مکتب ،ارتباطی تنگاتنگ با احساساات و عواطا
سراینده دارد« .هنرمند رمانتیک برای خواهشها و احتیاجات روح خود ،اهمیت بسیار قائل است و میگوید که نچه به هنرمند
الهام میبخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده مایشاود عشاق و عالقاه اسات» (سیدحساینی .)180 :1387 ،در باارة پیشاینۀ
رمانتیسم میتوان گفت ،هرچند بشر هیچگاه از اندیشههای رمانتیک دور نبوده است ،اصطالح خا

رمانتیسم ،نهضاتی ادبای،

هنری ،فلسفی و فکری است که اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزدهم در تقابل با کالسیسام ،قواعاد و اصاول خشاک ن در
اروپا شکل گرفته است .این جریان که از لمان غاز شده ،در کشورهای انگلستان ،فرانسه و  ...رشد کرده و به تکامال رسایده
است .رمانتیسم مانند بسیاری دیگر از جریانهای ادبی قرن بیستم ،کانون توجه شاعران ایرانی قرار گرفتاه اسات .ایان مکتاب،
همزمان با جنبش مشروطه با هدف ترییر در ساختار کهنۀ ادبیات ،وارد شعر فارسی میشاود .نیمایوشای را نخساتین شااعری
میدانند که از این مکتب ،پیروی کرده است _ هرچند میان رمانتیسم ایرانی با اصطالح اروپایی ن ،تفاوتی شکار وجود دارد-
(شفیعی کدکنی .)50 :1387 ،رمانتیسمی که نیمایوشی با «افسانۀ» معروف خود ،غازگر ن بود ،در فاصالۀ باین ساالهاای
 1320تا  1340با استقبال گروه پرشماری از شعرا مواجه شد .این مکتب به دو شاخۀ عماده تقسایم مایشاود؛ «بعاد از نیماا،
رمانتیسم ایرانی به دو جریان عمده گرایید :یکی رمانتیسم فردی ،میانهرو ،غیرسیاسی ،عاشقانه ،شاهودی و برکناار از جامعاه و
تاریخ و زندگی و انقالب که سرانجام در مسئلۀ جنسیت و مرگ سردرگم شد و دیگر رمانتیسم اجتماعی – انقالبی که مباارزه
و سیاست و عشق به زادی و انقالب و ...در ن اولویت داشت و در بخاش قابال تاوجهی از ن ،مسائله عشاق طارد و نفای
میشد» (فتوحی.)121 :1389 ،
این نهضت ،پ

از پیروزی انقالب اسالمی ،در سالهای دفاع مقد ،و پ

از ن ،همچنان به حیات خود ادامه میدهاد؛

اما بنا به مقتضای این دوره ،محتوای ن دچار دگرگونی شده و با ادبیات انقالب و شعر دفااع مقاد ،هامگاام مایشاود« .باا
انقالب اسالمی طبیعتاً شعر اجتماعی و انقالبی به مهمترین جریان شعری معاصر ایران بدل میشود و باه خااطر همیاایی و باا
قیام مردم ،عمق و ادبیت خود را به نفع تحرک بیشتر احساسات جامعه به مقدار زیادی جا میگذارد» (خؤاجات.)223 :1391 ،
هرچند تطبیق کامل رمانتیسم اروپایی که بیشتر یک خیزش اجتماعی است با شعر دفاع مقد ،امکانپذیر نیسات و شاعر ایان
برهه بیشتر تحت تر یر شرایط سیاسی -اجتماعی است تا پایبندی به یک مکتب ،بسیاری از مؤلفههای ایان مکتاب را در شاعر
این دوره میتوان مشاهده کرد .شاعران دفاع مقد ،،برای بیان مفاهیم ذهنی خود و همچنین جهت باال بردن روحیاۀ مباارزان،
تقویت ح

میهندوستی ،شهادتطلبی ،دفاع از ارزشهای دینی ،دعوت به بیداری و  ...از رمانتیسام بسایار مادد جساتهاناد.

سیدحسن حسینی یکی از شاعران دفاع مقد ،است که عالوه بر درونمایۀ رمانتیکی از لحاظ ساختار و ایماژهاای شاعری باه
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این مکتب گرایش داشته است .رمانتیسم سیدحسن حسینی با توجه به رسالت اجتماعی و تعهد و پایبندی اعتقادی شاعر ،حال
و هوای خا

خود را دارد و تلفیقی است از عرفان ،اسطوره و عشق.

 -1-1بیان مسئله
سیدحسن حسینی یکی از شاعرانی است که نامش با شعر دفاع مقد ،گره خورده است .وی هماراه کااروان شااعران در
جبهههای جنگ حضور یافته از نزدیک رشادت و دالوری رزمندگان ،وارگی ،شهادت و اسارت هاممیهناان خاود را مشااهده
کرده و به شعرخوانی برای رزمندگان پرداخته است .چیزی که در شعر حسینی نمود گستردهای دارد ،بیاان انادوه و رنا هاای
ناشی از جنگ است که با زبانی ساده و در عین حال هنری ارائه میشود .تصاویر ،مهامتارین ماددکار وی در ارائاۀ اندیشاه و
عاطفۀ شعری است .در این پژوهش ،تصاویر شعری سیدحسن حسینی با محوریت دفاع مقد ،براسا ،مؤلفههای تصاویر در
مکتب رمانتیسم بررسی و به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود.
 -1تصویر در مکتب رمانتیسم چه ویژگیهایی دارد؟
 -2کدام مؤلفۀ تصویر رمانتیک در شعر سیدحسن حسینی پررنگتر است؟
 -3کارکرد تصویر در شعر سیدحسن حسینی چیست؟
 -2-1پیشنۀ پژوهش
در باب شعر سیدحسن حسینی نقد و تحلیل ساختار و مضمون ن ،پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است که از جملاۀ
نها میتوان به این موارد اشاره کرد« :فضاسازی واژگانی در شعر انقالب (با ترکید بر شاعر سیدحسان حساینی)( ،ذوالفقااری،
مشیدی و کمالینهاد« ،)145-123 :1394 ،جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی» (معینالدینی-184 :1391 ،
« ،) 167تحلیل تطبیقی درونمایههای مقاومت در اشعار سمیح القاسم ،حسن حسینی و قیصر امینپور» (روشنفکر ،زارع برمای
و قبادی .)41-71 :1390 ،بنابر نتای جستوجوی نگارنده ،تنها منبع دربارة تصاویر رمانتیک در شعر فارسی مقالهای متعلق باه
محمود فتوحی تحت عنوان «تصویر رمانتیک ،مبانی نظری ،ماهیت و کارکرد» است .وی همچناین در کتااب بالغات تصاویر،
فصلی را به این مبح

اختصا

داده است؛ بنابراین با توجه به نکه پژوهش دیگری پیرامون تصاویر رمانتیک بهویژه در شعر

دفاع مقد ،و همچنین شعر سیدحسن حسینی نگاشته نشده است ،نگارش این مختصر مروری به نظر میرسد.
 -3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
رمانتیسم مکتبی مهم ،پردامنه و همهگستر است که در تقابل با مکتب کالسیسم شکل گرفتاه اسات .ایان مکتاب از طریاق
ترجمه ار ادبی غرب ،وارد شعر فارسی میشود و ادبیات فارسی را نیز تحت تر یر قرار میدهد .تاکنون پژوهشهای مختلفای
در زمینه مکتب رمانتیسم ،شعر دفاع مقد ،و همچنین اشعار سیدحسن حسینی صورت گرفته اسات و ایناک کاه شاعر دفااع
مقد ،از مرحلۀ شعارزدگی و بیانهای عبور کرده و اصول و قواعد خود را یافته ،شایسته است که از دیدگاه مکتبهای ادبی و
نقد نو نیز به ن پرداخته شود .این پژوهش به بررسی تصاویر رمانتیک در شعرهای سیدحسن حسینی با مضمون دفاع مقاد،
خواهد پرداخت.
 -2تصویر
شعر به دلیل ماهیت ن و برخورداری از عواط  ،احساسات و نیروی خیال شاعر ،بیش از هر نوع ادبای دیگار عرصاۀ ظهاور
تصویرگریهای شعری است «هیچ تجربهای از تجربههای انسانی که میتواند موموع شاعر قارار گیارد ،بای تار یر و تصارف
نیروی خیال ،ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد و هر حاد های هنگامی موموع شعر است کاه از شاهود حسای و خیاال
شعری انسان شاعر ،رنگ و بو پذیرفته باش( ».شفیعی کدکنی .)27 :1391 ،تصویر یا خیاال ،یکای از واژههاای پرکااربرد نقاد
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جدید و همچنین بالغت سنتی است که برابرنهاد واژة التین ایماژ image/است « .نچه ناقدان اروپاایی ایمااژ مایخوانناد ،در
حقیقت مجموعۀ امکانات بیان هنری است که در شعر مطرح است و زمینۀ اصلی ن را انواع تشبیه ،استعاره ،اساناد مجاازی و
رمز و گونههای مختل

ارائۀ تصاویر ذهنی میسازد» (همان .)10 :ایمااژ یاا هماان تصاویر ،معاانی گساتردهای درباردار« .در

عامترین مفهوم ،تصویر بر کل زبان مجازی اطالق میشود؛ یعنی ن بخش از کاربردهای خالقانه و هنری زبان کاه از رهگاذر
تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می ید» (فتوحی .)41 :1389 ،تصاویر در مکتب رمانتیسم از هر لحااظ باا تصاویرهای
سنتی متفاوت است ،و دارای اصول و قواعدی است .محمود فتاوحی در کتااب بالغات تصاویر ،بارای ایماژهاای رمانتیاک،
ویژگیهایی را بر شمرده است که عبارتاند از )1« :استحالۀ شاعر در طبیعت و اشیا )2 ،سایهواری و ابهام پدیدهها در تصاویر،
 )3پویایی و تحرک تصویر )4 ،انعکا ،فردیت در تصویر» (همان .)123 :سیدحسینی نیز مهمترین برنامۀ رمانتیکها را زادی،
ارج نهادن باه شخصایت فاردی ،هیجاان و احساساات ،گریاز و سایاحت ،کشا

و شاهود و افساون ساخن دانساته اسات

(سیدحسینی.)183-180 :1387،
 -1-2تصویر در شعر سیدحسن حسینی
سیدحسن حسینی شاعری گاه و متعهد است و شعر وی ،بیش از نکه تحت تار یر مکتاب خاصای باشاد ،رناگ و باوی
ایدئولوژی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دارد .حسینی در بسیاری از اشعار خود از بُعد عاطفی به پدیدة جناگ نگریساته و
شده است که ممن بیان محتوا و پیرنگ یکساان شااعران جنااح متعهاد ،فردیات در تصااویر شاعری وی

همین مسئله باع

پررنگتر باشد .مضمون اشعار حسینی پ

از پایان جنگ تحمیلی به سمت و سوی اجتماع و مساائل ن کشایده شاده و گااه

رنگ اعتراض ،حسرت و دلتنگی به خود میگیرد .بسیاری از اشعار حسینی ،هم از لحاظ بیان صریح احساسات و هم از جنباۀ
تصویرگرایی به مکتب رمانتیسم گرایش دارد .شعر وی ،یینۀ تمامنمای اندیشه ،احسا ،،عاطفه و باورداشتهای مردمی است
که هشت سال درگیر جنگی ناخواسته بوده که وجوه مثبتی چون همدلی ،شهادت ،صداقت و تبعات منفیای همچاون خرابای،
ویرانی و وارگی برای نان به ارمران ورده بود« .شعر حسینی ،شعر اندیشه است .فرهناگ غنای و اساتفاده باهجاا از مفااهیم
اسالمی و توجه به کاربرد واژگان در شعر و تصویرسازی همه و همه در شعر حسینی بر پایۀ اندیشۀ خا

وی استوار است و

در این ،عنصر غنی اندیشه و فرهنگ نهفته در پشت سر واژگان است که به شعر حسینی هویتی اسالمی و روحانی میبخشد و
از ن شعری میسازد ممتاز و مشخص که ریشه در جهانبینی شاعر دارد» (ترابای .)70 :1384 ،در شاعر وی ،تخیال و عاطفاۀ
سرشار شاعرانه با واقعیت جنگ تلفیق شده و تصاویر تازهای خلق کرده که با توجه به ویژگیهای تصویر در مکتب رمانتیسام
که پیشتر بیان شد ،قابل بررسی است .مهمترین ویژگی مشترک اشعار سیدحسن حسینی باا مکتاب رمانتیسام  -1انادوه – 2
سایهواری  -3فردیت  -4پیوستگی و بالندگی و کارکرد ن نیز تر یر در احسا ،و همزادی با معنی است.
 -1-1-2اندوه
رمانتیسم ،پیوندی ناگسستنی با عواط
بیانکنندة عواط

و احساسات هنرمند دارد ،گاه بازتابکنندة عواط

فردی و منِ شاعر باوده و گااه

و رمانهای جمعی است .اندوه یکی از بنمایههای اصلی این مکتب بوده و از ویژگیهای مهام تصاویر در

اشعار رمانتیک ،بهرهمندی از این مضمون است .حسرت در شعر رمانتیک ،گسترة عظیمای را در بار مایگیارد و شاامل انادوه
فردی ،اجتماعی و فلسفی است.
یکی از وجوه مشترک و در عین حال متمایز ،شعر سیدحسن حسینی با مکتب رمانتیسم ،همین نگاه اندوهبار ن اسات کاه
هم در تصاویر شعری و هم در محتوای ار وی مشهود است« .این غم بر تمام فضای اشعار حسینی حاکم است؛ اماا از نجاا
که غمی فردی و شخصی حقیرانه نیست ،در مخاطب یر ،ایجاد نمیکند؛ بلکه او را به تفکر وامیدارد تا شاید بتواند راهی به
سوی تعالی فردی و اجتماعی یافته و به زندگی ،تفسیر و معنایی دیگار ببخشاد» (معاینالادینی .)176 :1391 ،انادوه یکای از
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مضمونهای فراگیر شعر حسینی بوده؛ اما اندوه فلسفی در ن جایگاهی نداشته و این حسرت متعالی ،بیشتر یا شخصای اسات
یا جنبۀ اجتماعی دارد .اندوه دور ماندن از خیل یاران شهید ،ویرانای ناشای از جناگ ،ماذمت دنیااطلبی ،فریابکااری و  ...از
درونمایههای حسرتبار شعر حسینی بهویژه شعرهای پ

از جنگ تحمیلی به شمار میرود .این نگاه اندوهبار تصاویر ،شاعر

حسینی را به مکتب رمانتیسم نزدیک میکند .اندوه در شعر وی ،ترکیبی از دلتنگی ،اعتراض و دردمندی است.
یاد و خاطرة شهیدان و اندوه دور ماندن از خیل یارانی که به دنیای مادی پشت پا زده بودند ،یکی از بارزترین جلاوههاای
اندوه در تصویرهای شعری حسینی است.
-

هر صبح و شام  /رو به قبلۀ یاد تو  /نماز افسو ،میگذارم  / ...در من کوهی به اندوه  /فوران میکناد  /گادازهاش /

میگدازدم  /و من خاموشتر از همیشه در خویش  /میجوشم (حسینی.)63 :1386 ،
شهید و شهادت یکی از بارزترین مفاهیم ایدئولوژی اسالمی و جزء جداناشدنی شعر دفاع مقد ،است .شهید جاان خاود
را در طبق اخال

در راه زادی و زادگی نهاده با خداوند معامله میکند .شاعر دفاع مقد ،با وجود درک عمیق این معاملاه،

از شهادت هموطنان و یاران خود ،زردهخاطر و اندوهگین شده و تصاویر شاعر وی نیاز متناساب باا ایان مضامون ،انادوهی
رمانتیک را بازمینمایاند.
هااار دم کاااه ز کاااارزار برمااایگاااردی

شاااوریده و بااایقااارار برمااایگااااردی

ایااان باااار کااادام اللاااهات پرپااار شاااد

کااه ایاانگونااه شکسااتهوار برماایگااردی
(همان)109 :

در این شعر ،حسینی به جای بیان مستقیم عاطفۀ خود که هماان انادوه ناشای از شاهادت یااران اسات ،از تصااویر شاعری مادد
میجوید .برگشت رزمندهای از میدان کارزار با حالتی بیقرار ،شوریده و شکستهوار موجی از اندوه را در دل مخاطب ایجاد میکند.
غم ،اندوه و تنهایی عمیق شاعر ،عنصر مسلط این شعر است .لحن شعر اعتراض میز بوده و شاعر خود را تنها ،بیهمادم و
رهاشده میداند و از مخاطب خود نیز چشم مهر و شتی ندارد.
-

خم شو – به رسم مروت / -و از گوشۀ خیابان زندگیام  /بردار!  /بتکانم – بدون بوسه و تکریم  / -و بر جایگااهی

بلندم  /بگذار!  /ریزة فراموششدهای از خوان ازل  /برکتِ باههدررفتاۀ هساتی  / ...تکاه ناانی  /شکساته هساتم – از خاوانی
سمانی / -به زیر افتاده  /از لبۀ میز لبریز عرش (حسینی.)108 :1393 ،
-

 ...کسی که خسته گذر کرد  /بیتمنا بود  /تفنگ ساچمهای  /سرفه میکند در باد  /دوباره دستهای از سارهای تشانه /

میچرخند  /کنار حلقهای از چاههای قدیمی  /غزالِ ازنف افتاده ،خسته میمیرد  /و از شکاف سرش  /خون تازه مایچکاد در
چاه (حسینی.)123 :1389 ،
واقعۀ عاشورا و تصاویر مرتبط با ن در ادبیات فارسی و بهویژه شعر دفاع مقد ،نمود گستردهای دارد .این مضمون زباان،
بیان و تصاویر خا

خود را میطلبد .میتوان گفت ،بارزترین ویژگی تصویرهای عاشورایی ،اندوهبار بودن ن اسات .در ایان

شعر حسینی مضمون شعر ،تصاویر را هم تحت تر یر قرار داده و در خدمت بیان مضمون نهاده است.
-

تن رود  /در برهوت  /بستری بود  /طبیب سنتی ابر  /نبض زمین را  /به بازی تازهای نمیگرفت  /و تاراخم تبخیار /

چشم اقیانو،ها را  /از تباهی میانباشت  /کسی به تفسیر کویر  /برنمیخاست ( ...حسینی.)16 :1395 ،
 -2-1-2سایهواری تصاویر
از ویژگیهای بارز تصاویر شعری در مکتب رمانتیسم ،سایهواری ن است .سایهواری اصطالحی است که محمود فتاوحی
در کتاب بالغت تصویر برای تصاویر رمانتیک در مقابل شفافیت و وموح تصویرهای شعری سنتی به کااربرده اسات؛ چراکاه
شاعران سنتی مانند تابلوی نقاشی یا دوربین فیلمبرداری به توصی

صرف اشیا میپرداختهاند؛ در حالی که رمانتیکها با یااری
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تصاویر شعری ،حاالت روحی خود را بیان میکنناد و پیچیادگی دنیاای ذهان را باه تصاویر مایکشاند« .تصاویر سانتی بار
خصوصیات خارجی و عینی شیء ترکید دارد و حاصل رؤیت مستقیم است؛ اما تصویر رمانتیک بر ویژگیهای ناپیادای شایء
تکیه میکند و حاصل نگاه خیالی و رؤیاست» (فتوحی .)129 :1389 ،تصاویر سنتی چون حاصل تجربۀ حوا ،پن گانه باوده،
وامح و روشن است؛ درحالی که شاعر رمانتیک از دنیای پیچیدة درون سخن میراند ،باه اقتضاای ن ،تصاویر رمانتیاک نیاز
مبهم ،گنگ و سایهوار است .شب و فضای گورستانها از زمان و مکانهای موردعالقۀ رمانتیکهاست کاه باه گنگای تصااویر
یاری میرساند« .فضاهای گوتیک و کنده از اشباح و ارواح و نیاز توصای

شاب و قبرساتان و بیاان انادوه ،از ویژگایهاای

دادبیات رمانتیک است» (جعفری .)121 :1388 ،در شعر سیدحسن حسینی اینگوناه تصااویر شابحوار ،گناگ و غیرشافاف و
همچنین درنوردیدن زمان و مکان بهوموح مشهود است.
-

کنار حوض بلورین  /خم میشوم  /و تصویر تو  /ماهیِ گریز میشود  /دود  /در مسیر موعاود  /پایچ مایخاورد  /و

خاکستر خمیازه  /با بادهای منقلب  /همعنانی میکند  /هوا  /یخ زده  /میچکد  /روی حوصلهای که نیست  /دستم  /به دنباال
بهانه  /خاک میخورد  /تو قلعه مردمان را  /فتح میکنی  /و لبخند میزنی  /و سیگارم  /مثل افقهاای دور  /روشان مایشاود!
(حسینی.)107 :1393 ،
همانگونه که پیش از این نیز گفته شده ،تصاویر در شعر رمانتیک ،قطعیات نداشاته و هادف شااعر از تصاویرپردازی ،ناه
نمایش صنایع ادبی و ارائۀ استعارهها و کنایهها و  ...بلکه نمایشی از فضای ذهنی و دنیای خیال خود است .این دست تصااویر
گنگ در شعر حسینی نمود گستردهای دارد .در این شعر «سوسوزن»« ،دود لود»« ،سامت مهتاابی» و «بااد» قطعیات را از شاعر
گرفته و فضای شبحگونگی ن را گسترش داده است.
-

ابری بودم /بیصبرِ باریدن  /و برای هیچ دلی  /قبری تدارک ندیده بودم  /چراغی سوسوزن  /دود لاود ساوءظنهاای

عفونی!  /لکهای نبودم  /به دامان معصومی که نام تو را داشت  /و شناسنامهام  /فلشی بود  /باه سامت مهتاابی روشانی کاه در
سینهات  /میتیید!  /ابری هستم  /بیتاب باریدن بوسه  /بر ک ِ دستهای فرشتۀ مرماوم  /و بارگِ خار شناسانامهام  /در بااد
(حسینی.)99 :1392 ،
وص

چشماندازها و مکانهای پرمهودود و پرنور یکی از ویژگیهای بارز تصویرهای رمانتیک است؛ «گویی شااعر اشایا

و پدیدهها را در سایه یا در شب تار دیده ،همه چیز دور و مبهم مینماید» (فتوحی .)158 :1384 ،در این شعر ،حساینی نیاز از
پشت پردة اشک مینگرد و تصاویری که مشاهده میکند نیز مبهم و غیرشفاف است.
-

سفر  /تدارک شده بود  /و مردی در غبار  /دانههای اشک میافشاند  /و به دنبال گوشهای میگشت  /تا ترانۀ نیلیاش

را سر دهد! (حسینی.)133 :1389 ،
 -1-2-1-2فرازمان و فرامکان
یکی دیگر از مؤلفه های مکتب رمانتیسم در شعر سیدحسن حسینی درهم شکستن مرزهای زمان و مکان اسات « .زردگای
از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمانهای دیگر ،دعوت به سفر تاریخی یا جررافیایی ،سفر واقعی یا بار روی
بال های خیال یکی دیگر از مشخصات ار رمانتیک است» (سیدحسینی .)181 :1387،رمانتیکها برای فرار از واقعیت موجاود
و گریز به زمانها و مکانهای دور ،از تخیل که عنصر اصلی این مکتب است مادد مایجویناد و باا اساتفاده از ن ،پیچیادگی
دنیای ناپیدای ذهن را به نمایش میگذارند« .رمانتیسم تصویرگر فاصله است :فاصلهای با کانون ،بناابراین بارای ایجااد فاصالۀ
زمانی به گذشتههای دور و دوران کودکی و غاز حیات پناه میبرد تا از واقعیت اکنون به یناده بگریازد .بارای ایجااد فاصالۀ
مکانی به طبیعت وحشی و دستنخورده و دشتها و کوهستانهای دوردست میگریزد و به مکانهاای کهناه و متاروک پنااه
میبرد؛ زیرا از رویارویی با واقعیت دل خوشی ندارد» (فتوحی .)131 :1389 ،این ویژگی فرازماانی و فرامکاانی ،گناگ باودن
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تصاویر شعری و توصی

و تصویرهای شبحوار در شعر سیدحسن حساینی باهویاژه در ساالهاای پا

از جناگ تحمیلای،

به وموح مشهود است .در بسیاری از موارد ،شاعر که تاب رویارویی با واقعیت نامطلوب جامعه را ندارد ،به مادد باال خیاال،
مرزهای زمان و مکان را درهم میشکند و به گذشتۀ رمانی ،روزهای طالیی جبهه و جنگ و صفا و سادگی روستا پناه میبرد.
-

خزان را  /مثل ورقهای تقدیر  /در البهالی چینهای پیشانی  /میپذیری  /و سر خم میکنای  /در پیشاگاه خنجاری

قدیمی  /با تیرهای تازه و براق!  /و عروج دلت  /از سق

اتاق مریوست  /باالتر نمیرود  /تقدیر را  /خزان زده  /گردن مینهی

 /وقتی ستارهات به کسوفهای مکرر  /چشمک میزند  /و شاخهای گل  /عطر ناب خود را  /در ایستگاههای کهنساال  /منازل
به منزل حراج میکند  /و با کفشهایی از خار و خواهش و خدعه  /در زمین دلت  /پیاده میشود (حسینی.)103 :1392 ،
یکی از مؤلفه های بارز مکتب رمانتیسم در شعرهای مرتبط با دفاع مقد ،حسینی ،تنهایی است که روح حسا ،و شکنندة
شاعر را بهویژه در سالهای پ

از دفاع مقد ،بیان میکند .در این شعر ،سیدحسن حسینی تنهایی خویش را به دوزخی مانند

میکند که رهایی از ن ،تنها با نیروی خیال میسر است و رسیدن به بهشت را به مدد این نیرو متصور میشود.
-

 ...ای پرندة جادو!  /در دوزخ تنهایی  /میغلتم  /و با نینوشِ مینویی خیال  /بهشت را  /کودکانه میمکم تا اباد  /تاا

ساعت رهایی (همان.)114 :
شعر «قرن دو هزار بهعالوة یک» اوج نمایش غم و اندوه در تصاویر و مضمون اشعار حسینی است .شاعر از قرنای ساخن
میراند که غم و اندوه ،بیمهری ،فرصتطلبی و  ...رو به فزونی بوده و مهربانی رخت بربسته است .قرنی کاه خنادههاا در ن
ساختگی و گریهها واقعی است.
-

قرن تخریب تفاهم  /انفجار شنایی  /قرن مریمهای موجی  /اللههای شیمیایی  /قرن تبعید محبت  /موسم پژمردن دل

 /قرن تکثیر تقلب  /قرن خنجر خوردن دل  /پاکبازی رو به کاهش ناانجیبی در فزونای  /ساینهساینه در سارایت دشامنیهاای
عفونی  ...رفته تا اوج ریا  /شاخص سردرگمیها  /در نخاع مهربانی /ترکش نامردمیها (حسینی.)114 :1388 ،
«شب» یکی از رای ترین زمانها در ایماژهای رمانتیک است که مناسبت بیشتری با احسا ،یار ،و سارخوردگی شااعران
پیرو این مکتب دارد و برای به تصویر کشیدن روح شکستخوردة شاعر ،ناامیدی ،سیاهاندیشی ،خماودگی و کامتیشای ارزش
هنری بیشتری دارد .در این تصویر خستگی ،خواب و خمیازه و  ...احساسات درونی شعر است کاه تصاویری تاار و گناگ از
زمان سرشار از رن و اندوه را به نمایش میگذارد.
-

یک روز  /شب که می ید  /به ماه مینگری  /و صدای دیروزیام را ه میکشی  /و بر لوح مزارم « /هرگز»!  /در بااد

میتابد  /تا ابد (حسینی.)94 :1393 ،
-

در روزهای نهچندان دور  /در عصر سلطه شیطان  /میخواستی نشان دهی  /به خالیق  /خورشید روشن و تاباان را /

وقتی که شب ،شب ظلمانی  /خرناسه میکشید  /چون دیو قصهها  /با قصههای دیو و پری ( ...حسینی.)47 :1386 ،
 -3-1-2فردیت تصاویر
یکی از تفاوتهای بارز مکتب رمانتیسم با دیگر مکاتب ادبی ،بهویژه کالسیسم ،در ارزشی است که هنرمند رمانتیک بارای
احساسات و عواط

شخصی خود قائل است .این مکتب به فرد ،هویتی مستقل بخشید و احساسات و نگااه شااعر را از زیار

یوغ موختههای کهنۀ پیشینیان رهایی بخشید؛ چراکه شعر رمانتیک بیش از هار چیازی مانعک کننادة فردیات شااعر اسات.
«هنرمند رمانتیک ،به دنبال زادی از قید قواعد کالسیک ،فرمانروایی«من» ( )le moرا در هنر مستقر میسازد و به وسیلۀ هنار،
خواهشهای دل و رن های روح را بیان میدارد؛ اما این روش هنرمند رمانتیک را نباید دلیل خودستایی او و فارار از بشاریت
دانست .قبالً هنرمند کالسیک برای توصی

«انسان کلی» قهرمانی را از میان افسانهها و اساطیر برمایگزیاد؛ هنرمناد رمانتیاک

خویشتن را به جای این قهرمان افسانهای میگذارد و نمونۀ همنوعان خویش قرار میدهد» (سیدحسینی.)180 :1387 ،
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شاعر رمانتیک از دریچۀ جهانبینی خود به هستی مینگرد و نگاه وی خا
بردارندة بینش شخصی و عاطفۀ خا

خود اوست و تصاویری که می فریند نیاز در

خود است  .هرچند تصاویر رمانتیک ،زاییادة عاطفاۀ فاردی شااعر اسات ،ایان تجرباۀ

شخصی برای همگان ملمو ،است« .فردیت تصویر در عینحال ناوعی عمومیات را نیاز در باردارد؛ یعنای سرشات تصاویر
رمانتیک ن است که این تجربۀ شخصی را به همگان تعمیم دهد» (فتوحی .)139 :1389 ،شاعر رمانتیک نگرش خا

خود را

دارد و همین دید متفاوت به هستی در تصاویر شعری نیز هویداست .شاعر سیدحسان حساینی سرشاار از عاواطفی همچاون
بیزاری از پدیدة جنگ ،شوق شهادت ،صداقت ،عشق ،وطندوستی ،عرفان و  ...است که مضاامین رایا در هماۀ اناواع ادبای
خاصی است که پیرامون جنگ و دفاع مقد ،نوشته شده است .شاعران دفاع مقد ،هرچند دارای تجربههای مشترک فراوانای
هستند و شباهتهای بسیاری در ار نها مشاهده میشود ،هرکدام دارای نگرش خا

خود بوده و هماین فردیات و نگارش

شخصی در اشعارشان نمود یافته است .هرچند مفاهیم و مضامین مشترک است ،تلقیها و احساسات نسبت به ایان پدیادههاا
متفاوت است .سیدحسن حسینی فردیت و احساسات شخصی را در شعرهای جنگ به طور گستردهای راه داده است.
توصی

حماسی شهید و مضمون شهادت در شعر دفاع مقد ،امری بدیهی است؛ اما هر شااعر از دریچاۀ خاصای باه ن

نگریسته و تصویرهای شعری نیز منعک کنندة این ذهنیت فردی هنرمناد اسات .تفسایر کاردن جناون ،جوشایدن کاارون در
رگهای شهید ،نوشیدن خورشید و اعتقاد راسخ ،تصویرهای خا
-

ذهن حسینی است که فردیت شاعر در ن مشهود است.

در کنار شطی از خون  /جنون واال را!  /به تفسیر در خون خفتی  /و کارون  /در رگان پیشانیات  /جوشید  /و دلام /

ردای سرخ یاد تو را  /پوشید  /و خورشید  /قطرهقطره خون تو را نوشید (حسینی.)65 :1386 ،
-

در واپسین تهاجم ظلمت  /مردی شهابگونه به خاک افتاد  /فوارههای خون زاللش  /چون ساقههای مارتعش ناور /

بر سمان صبح شتک زد ( ...همان.)55 :
-

از این گونه میگذرید  /با لبانی در شُرُف لبخند / :براقی سرخ  /با برگستوان فاخری از خون  /و بادی مالیم  /رو باه

دروازههای عروج / :خروج از خویش  /و دست ردی به سینۀ تشویش ( ...حسینی.)23 :1395 ،
وطن و دفاع از ارزشهای ن یکی از مؤلفههای بارز رمانتیسم در شعر دفاع مقاد ،اسات .وطاندوساتی در شاعر دفااع
مقد ،مضامین گستردهای را در برمیگیرد .در شعر سیدحسن حسینی موطن با مفاهیم دینای و زادی ارتباات تنگااتنگی دارد.
در این شعر ،فردیت شاعر را در تصویرسازی شعری به روشنی میتوان مشاهده کرد .در ایان شاعر ،وطان و قامات بالناده از
عشق ن ،گرچه پیش از این به دار ظلم ویخته شده بود ،سرانجام با پایمردی رزمندگان و مبارزان ملی ،رهایی یافته است.
-

باز کن دیدة خود را ای دل!  /بنگر  /در زمانی که زمین را ز دو سو  /بر جگر / ،تیر تاتار جهانخوار فرود مده اسات

 /وطنم-قامت بالندة عشق / -سربهداری است که از دار فرود مده است (حسینی .)75 :1386
پیش از این نیز گفته شد که اندوه یکی از مؤلفههای بارز تصویرهای رمانتیک است؛ اماا در هماین مضامون پربساامد نیاز
میتوان هنرنمایی شاعران دفاع مقد ،را مشاهده کرد .در این شعر ،نگاه حسینی به بهار و سال نو نگاهی رمانتیک بوده کاه از
حال و هوای شاعر نشئت گرفته است .وی بهار را نه پدیدهای شادی فرین که عامل اندوه سال جدید توصی
-

میکند.

روز دوم هم میگذرد  /دو چروک  /به پیشانی سال جدید (حسینی.)120 :1393 ،

 -4-1-2یگانگی با طبیعت و اشیا
طبیعتگرایی و طبیعتستایی از ویژگیهای بارز مکتب رمانتیسم به شمار میرود« .اهمیت طبیعت در ار ادبی و باهویاژه
شعر رمانتیکها ،به حدی است که در نظر بسیاری کسان ،شعر رمانتیک مترادف است با شعر طبیعت» (جعفاری.)296 :1378 ،
پیوستگی و همدلی شاعر رمانتیک با طبیعت و باز فرینی طبیعت ناب و دستنخاورده ،بیشاتر بارای باازگویی حااالت روح و
ال عاادی و مرساوم اسات،
ذهن خود است « یگانگی انسان و طبیعت در شعر و نثر رمانتیک و حتای در نقاشای رمانتیاک کاام ً

تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقد ،سید حسن حسینی 9 /

خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تامی با حالت و ومعیت روح و ذهن فرد پیدا مایکناد» (فورسات.)53 :1375 ،
در ادبیات سنتی ،شاعران به الگوبرداری مستقیم از طبیعت میپرداختهاند؛ اما کار شاعر رمانتیک توصی

صرف طبیعت بیجان

و خاموش نیست و طبیعت ،تنها ابزاری برای زینتبخشیدن به شعر نیست؛ شاعر در طبیعت غرق میشود تا جاایی کاه باا ن
احسا ،یگانگی میکند «شاعر رمانتیک ،طبیعت را توصی

نمیکند بلکه درک درونگرایانهای از ن ارائه میکند و با احسا،

خود اشیا و پدیدهها را تعبیر میکند» (فتوحی .)124 :1389 ،یکی از مؤلفههای بارز مکتب رمانتیسم در شاعر حساینی ،هماین
پیوستگی و استحاله در طبیعت است .در شعر دفاع مقد ،،مانند روزگار غاازین پیادایش مکتاب رمانتیسام در اروپاا ،شااعر
دغدغۀ کمرنگ شدن اصالتها ،صفا و سادگی را در زندگی پرهیاهوی مدرن دارد ،همین تار ،از دگرگاونی ارزشهاا و گام
شدن یا رنگباختن عواط

موجب شده است تا نوعی ح

نوستالژیک ،شاعر را برای بازیافتن ایان اصاالت ابتادایی متوجاه

طبیعت و روستا سازد.
طبیعت با روح و جان حسینی عجین شده است و شاعر حاالت و دردهای روحی و ذهنی خود را به مدد ن بیان میکناد.
درک درونگرایانه از طبیعت و پیوند خوردن با ن ،ویژگیهای بارز تصاویر شعری حسینی است.
-

صبحدم باد سحر  /در سراپردة باغ  /وعظ مطبوعی داشت  /بید مجنون به سماعی ابدی واصل شد  /شامۀ شاعر ماا /

سر به پای گل بابونه گذاشت (حسینی.)41 :1391 ،
شاعر گاه در طبیعت و اشیا ،نگونه مستررق میشود و طبیعت چنان روح و ذهن وی را تسخیر میکند کاه میاان خاود و
اشیاء تمایزی نمیبیند ،با گل میروید با فتاب میتابد ،با پاییز همقدم و با رود جاری میشاود و احساا ،خاویش را در ایان
پدیدهها ساری و جاری میبیند.
-

پاییز میگذشت  /در کوچههای سبز  /ما سوت میزدیم! (همان.)66 :

-

از دوردست رایحهای کهنه میوزید  /پاییز خفته بود  /در باغ شیشهای  /ناگااه روی سااقۀ ییناه خام شادم  /مارگم

شکفته بود! (همان.)67 :
-

تو اهل کجا هستی؟  /این  /وحشیترین سؤال زمانه است  /پدرت با گردوهای کوهستان روییاده  /و سار بار دامان

گردنههای تاریخی گذاشت  /و شهر /با دستهای پینهبسته و روغن گرفته  /به استقبال قدمهایش مد (حسینی.)72 :1393 ،
 - 5-1-2اعتراض
اعتراض یکی از مضمونهای غالب و پردامنۀ شعر دفاع مقد ،بهویژه در سالهای پایانی جنگ تحمیلی است« .بیشک باا
پایان یافتن جنگ و فروکش کردن تب و تاب ن و با گذشت چندین دهه از انقالب ،ارزشها قدری از منظر نظر دور ماندناد
و شاعران زمان گاه دفاع مقد ،بر این فراموشیها و دگرگونیها می شوبد و اینگونه است که شعر اعتاراض و گالیاه پدیاد
می ید» (کافی .)148 :1389 ،شعر «خیابان هاشمی» محمدرما عبدالملکیان را میتوان از نخستین ار ماوفقی دانسات کاه باه
مفاهیم اعتراض میز اجتماعی پرداخته است .علیرما قزوه و سیدحسن حسینی از شاعران موفق این حیطه بهویاژه در اعتاراض
نسبت به خودیها به شما میروند .اعتراض نسبت به جابهجایی یا دگرگونی ارزشها ،دگردیسی برخی رزمندگان ،رفاهزدگای،
بیمهریها و ریاکاری عدهای از فرصتطلبان از دغدغههای حسینی است که تصاویر شعری وی را بایش از پایش باه مکتاب
رمانتیسم نزدیک میکند.
«مثنوی بها و مردابها» یکی از شعرهایی است که حسینی در ن ،نسبت به سردمهریها و تجملگرایی عدهای زبان باه
اعتراض میگشاید و فراموشی ارزشها را یاد ور میشود .اندوهوار بودن و همچنین درنوردیدن زمان و مکان تصااویر در ایان
شعر ن را به مکتب رمانتیسم نزدیک میکند.
تیغ تش را دگار ن شادت موعاود نیسات

در بسات شعله ها هی به غیر از دود نیسات
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گاارد دلهااا هالااههااایی از تباااهی چرخاازن

دود در دود و ساایاهی در ساایاهی چرخاازن

(حسینی)152 :1388 ،
در خیاباااان جناااون در کوچاااۀ دلواپسااای

کااردهام دیاادار بااا کااانونِ گاارم باایکساای!

دیدهام در فصال نفارت ،در بهاار بارگریاز

کوچ تدریجی دل ها را باه حاالِ ساینهخیاز!
(همان)154 :

عافیتطلبان و حاد هگریزانی که از هر شرایطی به سود خویش بهره میبرند از جمله افرادی هستند کاه لباۀ تیاز اعتاراض
شاعر را متوجه خود میسازند .این رویکرد در شعرهای پ
در تصاویر شعری سهم بسزایی را به خود اختصا

از دفاع مقد ،حسینی به شیوههای مختلفی تکرار شاده اسات و

داده است.

-

شاعری از داخل  /کت و شلوار دلش خونی شد  /...تاجری صاحب یک واحد مسکونی شد! (حسینی.)48 :1391 ،

-

تاجری ارة برقی ورد  /پای یک منظره را  /امضا کرد! (همان.)30 :

 -2-2تصویر رمانتیک در بافت
تصاویر رمانتیکها برخالف تصاویر پیروان مکتبهای ادبی دیگر در بافت شعر ،دارای انسجام طولی محکمی است .شاعر
رمانتیک ،مانند یک موجود زنده است که هر عضو ن کارکرد خا

خود را دارد و جدا کردن اجازای ن از هام امکاانپاذیر

نیست« .تصویر در بافت شعر رمانتیک با ساختار شعر و دیگر تصویرها در محور عمودی پیوناد محکمای دارد و چاون جازء
فعال و بنیادین شکل است ،نمیتوان ن را به طور مساتقل و جادا از کلیات شاکل تحلیال کارد» (فتاوحی .)142 :1393 ،در
اینگونه تصاویر ،صورخیالی همچون تشبیه ،استعاره ،نماد ،مجاز و سمبل به کار رفته است که برخالف عقیدة سنتی ،جدای از
شعر دارای هویت مستقلی نیستند .تصویر رمانتیک در بافت ،پیوند محکمی با کلیت شعر دارد و مکمل دیگار عناصار شاعری
است .مهمترین ویژگی تصویرهای رمانتیک در بافت کلی شعر ،پیوستگی و بالندگی ن است.
 -1-2-2بالندگی و پیوستگی تصاویر
یکی دیگر از ویژگیهایی که برای تصاویر شعری رمانتیک برشمردهاناد ،بالنادگی و پویاایی ایان تصویرهاسات« .تصاویر
رمانتیک نمیتواند ایستا و راکد باشد؛ زیرا شعر رمانتیک ،شعر زنده و پویاست .شاعری که با طبیعت زیسته و با ن همجاوش
و همسو شده ،شعرش مثل طبیعت زنده و پویاست» (فتوحی .)135 :1389 ،شعر رمانتیاک دارای یاک شاکل واحاد اسات و
تصاویر شعری هویت مستقل ندارند که صرفاً برای تزیین کالم به کار رفته باشند ،بلکه هر تصویر جزئای از یاک کال باوده و
مکمل درونمایه و محتوای شعر است .این پویایی و بالندگی تصاویر که از مختصات اصلی مکتب رمانتیسم باوده در بسایاری
از اشعار سیدحسن حسینی با مضمون دفاع مقد ،مشاهده میشود؛ چراکه در شعر دفاع مقد ،،محتاوا بایش از امار دیگاری
حائز اهمیت بوده و شاعر از هر ابزاری مدد میجوید تا مفهوم مورد نظر خویش را بیان کند و سااختار پیوساتۀ تصاویرها نیاز
برای دست یافتن به این مهم دستمایۀ مناسبی است.
پیوستگی تصاویر در شعر رمانتیکها امری مسلم است؛ اما پویایی و سارزندگی تصاویر ،بساتگی باه موماوع شاعر و همینطاور
روحیه و ذهنیات شاعر دارد .در این شعر حسینی ،طبیعت که مضمون اصلی شعر رمانتیک بوده پویا و پیوسته است؛ چون دربردارنادة
مضمونی غمبار است ،ن سرزندگی و تحرک الزم را نداشته و همسو با احسا ،شاعر و با عاطفهای واحد پیش میرود.
-

 ...تفنگ ساچمهای  /سرفه میکند در باد  /دوباره دستهای از سارهای تشنه  /میچرخند  /کنار حلقاهای از چااههاای

قدیمی  /غزال ازنف افتاده ،خسته میمیرد  /و از شکاف سرش  /خونِ تازه میچکد در چاه!  /و من  /به یاد منظرههاایی  /کاه
تشنه میمیرند پلی به پنجرههای شکسته  /میبندم (حسینی.)122 : 1389 ،
-

جنگل / ،سکوت / ،هیچ  / ...هسته یک قدم  /در متن احتیات  /مربان بیامان فاجعه در گیجگاه باد  /تلواسۀ تفنگ /
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رؤیا و بوی ماه  /در شامۀ پلنگ  /مربان نبض مرگ  /بیتابی زمین  /در انتظار برگ  /دست شکارچی  /در معبر فشار  /پیوناد
بیتزلزل باروت و انفجار  / ...نک نزول پوزة کفتار و خر ،و گرگ (حسینی.)50 :1386 ،
اندامواری تصاویر در این شعر حسینی بهوموح مشاهده میشود و هر تصویر ،جزئی از کلی بزرگتر به نام شاعر اسات و
در راستای بیان احساسی واحد به کار گرفته شده است .در این شعر ،تصاویر نگونه به هم پیوستهاند که جدا کردن هر جاز از
ن ساختار کلی شعر را دچار خلل میکند ،اما به اقتضای اندوهی که در کلیت ا ر وجود دارد ،تصاویر شعری نیز ایستاست.
-

از کرامات سحر  /سمان خرقه درید  /شعلهور شد تنِ خاک  /ذرهها «رقص کنان  /سااغر مساتانه زدناد» (حساینی،

)71 :1391
در این شعر ،عناصر طبیعت همنوا با احسا ،و عاطفۀ شاعر ،زنده ،پویا و تیندهاند و تصاویری خلق کردهاند که تجزیاه یاا
جابهجا کردن ارکان ن ناممکن به نظر میرسد .تصاویر این شعر حسینی عالوه بر پیوستگی و بالنادگی ،مانناد دیگار تصااویر
شعری رمانتیک ،کارکردی مشخص دارد و ن همزدای با احسا ،و معنی شعر است.
-

شبی مادرم برخاست  /و سمان به سجده فروافتاد  /پیش مد  /و با گوشۀ دامان ا یریاش  /از کنارِ گوناۀ تکیادهام /

قطره اشکی را برگرفت  /و اقیانو ،بیسابقهای  /صدایم را صیقل داد  /و بهشت  /برای نخستین بار  /دوزخِ تنهاییام را بلعید!
(حسینی.)127 :1389 ،
پویایی ،بالندگی و پیوستگی تصویر ویژگی اصلی این شعر حسینی است .تصویر این شعر به ساان یاک فایلم باه حرکات
در مده و پیش میرود؛ برخاستن ،به سجده افتادن ،پیش مدن و با شاعر یکی شدن شعر را به مرز تصویرسازی رسانده است.
-3-2

کارکرد تصاویر رمانتیک

خیال از عناصر اساسی در شعر رمانتیک به شمار میرود که به پایهگذاران ابتدایی این مکتب کمک مایکارده تاا از قواعاد
خشک و دستوپاگیر مکتب کالسیسم ،نظام فئودالی و همچنین انقالب صنعتی بگریزند؛ چراکه  -همانگونه کاه پایش از ایان
نیز گفته شد -رمانتیسم بیش از نکه یک مکتب ادبی باشد ،نهضتی سیاسی اجتماعی است .رمانتیاکهاا بارای تخیال اهمیات
زیادی قائل هستند« .اگر بخواهیم شعرای رمانتیک انگلیسی را صرفاً با یک ویژگی از شاعران قارن هجادهم متماایز کنایم ،ن
ویژگی عبارت است از اهمیتی که رمانتیکها برای تخیل قائل بودند و دیدگاه خاصای کاه درباارة ن داشاتند» (بااوره:1373 ،
 .)54هنرمند رمانتیک ،فردیت و احساسات شخصی را ارج مینهد و برای بیان نها از تخیال مادد مایجویاد؛ اماا کاار شااعر
رمانتیک ،تنها توصی

و تصویرگری صرف نیست« .تصویر برای رمانتیکها ،نه ابزار توصی

اشیا و گزارش واقعیات بیرونای

است و نه جامۀ رایندة فکر و اندیشه؛ یعنی پدیدهها در شعر رمانتیک مابهازای چیز دیگری نیستند .تشابیه و اساتعاره و کنایاه
برای تومیح معنی و تزیین امر دیگری به کار نمیروند ،بلکه خود موقعیتی محاوری دارناد و در مقاام تصاویر هناری نقاش
بیانگری را بازی میکنند» (فتوحی.)146 :1389 ،
تخیل در شعر رمانتیک ،بستری را فراهم میسازد تا شاعر احسا ،خود را بیان کناد و تصااویر نیاز همرناگ احساا ،و
شعور شاعر شود .تصاویر رمانتیک سه نقش اصلی را در شعر ایفا میکنند که عبارتاناد از -1 :تار یر در احساا -2 ،داللات
ممنی  -3همزادی با احسا ،و معنا .همانگونه که پیش از این نیز گفته شد ،شعر دفاع مقد ،،باهویاژه هامزماان باا جناگ
تحمیلی ،شعری صریح و گاه شعارگونه است .هدف اصلی شعر جنگ ،تهیی و تشاویق اسات و عاطفاه بایش از هار عنصار
دیگری حائز اهمیت است .در این نوع شعر ،تصاویر چندان جایگاهی ندارد؛ مگر تصویری که معنی مورد نظر شاعر را تکمیل
کند یا هدف از ن ،تر یرگذاری بر احسا ،مخاطب باشد .همین عوامل ،کارکرد تصویر در شعر سیدحسن حسینی را به مکتب
رمانتیسم نزدیک میکند.
 -1 -3-2تأثیر در احساس
تصویر در شعر رمانتیک تصنعی نیست و برای تزیین کالم به کار برده نمیشاود ،بلکاه در خادمت احساا ،و نفساانیات
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شاعر است و بار اصلی عاطفه و احسا ،شاعر را به دوش میکشد« .او در اشیا حاالت درونی خود را میبیناد ،رنا و انادوه
خویش را بر دوش اشیا مینهد ،تا نها را تابع خود و همدل و همزبان خویش کند .شاعر میخواهد در تصویر همان حاالتی را
به خواننده نشان دهد که خود عیناً تجربه کرده است» (فتوحی)147 :1389 ،؛ چراکاه هادف اصالی شااعر رمانتیاک ،تار یر در
احساسات خواننده است و نقش تصویر مانند ادبیات کالسیک ،صرفاً انتقال پیام و رایش ظاهری شعر نیست .تصویر در شاعر
رمانتیک ،متمم و مکمل احسا ،شاعر است و جدا کردن احسا ،و تصاویر از هام امکاانپاذیر نیسات .سیدحسان حساینی
شاعری زمان گاه بوده و از مرورت تحریک اجتماع درگیر جنگ ،برای دفاع از کیان ملی بهخوبی گاه است و از هر ترفنادی
برای تهیی و تحریک استفاده میکند .بیشترین کارکرد تصویر در شعر وی نیز تر یرگذاری بر احسا ،مخاطب است.
تصویرها ،در شعر رمانتیک دفاع مقد ،،تابع احسا ،بهغلیاندر مدة شاعر ،جنبۀ رایشی ندارد و حامال احساا ،درونای
شاعر است .درواقع ،بار اصلی احساسات درونی شعر بر دوش همین تصاویر شعری است .در این شعر ،لحن و بیاان حماسای
سیدحسن حسینی متناسب با حماسهسازی رزمندگان دفاع مقد ،انتخاب شده و تصاویر نیز مکمل این احسا ،درونی است.
-

ای همزادان سییده و فجر!  /پایان انتظار  /از راه میرسد  /وقتی شاقیقۀ شاب را  /مااج سارب ساتاره مایکنیاد  /و

قطرهقطره خون حنجرة حقسرایتان میچکد  /در پای پنجرة صبح صادق وارستگی  /وقتی شهابوار - /ای لقمههای خاردار!-
 /گلوی ظلمت را  /پارهپاره میکنید!  /ای گلگون تباران! یاران! (حسینی.)73 :1386 ،
شاعر در این بیت به مسئلۀ جاودانگی شهدا که یکی از موزههای اساسی دین اساالم اسات ،اشااره دارد .تصااویر در ایان
شعر نچنان روشن ،شفاف ،دقیق و صادقانه است که به مخاطب شعر همان احساسی را منتقل میسازد که شاعر داشته است.
-

جادوی نامت  /جاودانه است  /و سحرِ حالل حنجرهات  /ابدی!  /سال / ،با گلوی تو  /نو میشود  /و باغ  /باا تکیاه

بر لبهای تو  /مثل فریادی سبز  /میشکفد  /تاو باا ب  /زناده مایشاوی  /و در بیشاه بادهاا  /تاش مایافاروزی  /تاو از
کودکیهای من  /شهید بودی  /ای که جادوی نامت  /جاودانه است (حسینی.)33 :1393 ،
 -2-3-2همزادی با احساس و معنی
رمانتیسم ،مکتبی است که بیش از هر چیزی برای احساسات فردی اهمیت و ارزش قائل است و نها را بررسای مایکناد.
همسو با همین اصل ،تصاویر رمانتیک نیز جنبۀ صوری و تصنعی ندارد و برای تبیاین نفساانیات هنرمناد ،ارزش درونای دارد؛
«یعنی نچه از تصویر انتظار میرود تر یر و احسا ،همراه ن است ،بنابراین تصاویر و احساا( ،صاورت و معنای) هماراه و
متمم هماند و به اصطالح منطقی از مقولۀ امافهاند» (فتوحی .)152 :1389 ،تصویر و احسا ،در شعر رمانتیک ،نگونه در هم
سرشته شدهاند که احسا ،،چیزی جدای از تصویر نیست و تصاویر شعری نیز انباشته از احساسات و عواطا

شااعر اسات.

درواقع ،تصاویر شعری همسو با نفسانیات شاعر است و تصویر همان حسی را القا میکند کاه هنرمناد در درون خاود داشاته
است و جدا کردن تصویر و احسا ،در شعر رمانتیک امکانپذیر نیست .در شعر دفاع مقد ،باهویاژه در ساالهاای غاازین
جنگ ،محتوا بیش از هر چیزی اهمیت دارد و تصاویر نیز دربردارندة عاطفه و اندیشۀ شاعر و مکمل ن اسات ،هماین امار از
عواملی است که شعر دفاع مقد ،را به مکتب رمانتیسم نزدیک میکند .شعر سیدحسن حسینی یکی از ساده و صامیمیتارین
شعرهای دفاع مقد ،است و تصاویر در ن حول محور احسا ،شاعر میگردد .همزادی تصاویر با احسا ،و معنی شاعر ،از
مؤلفههای پرکاربرد مکتب رمانتیسم در شعر حسینی است؛ زیرا در شعر دفااع مقاد ،باهویاژه در ساالهاای غاازین جناگ
تحمیلی ،محتوا مهمتر از سایر ارکان شعر است .میتوان گفت که همزادی تصاویر باا احساا ،و معنای پرکااربردترین مؤلفاۀ
مکتب رمانتیسم در شعر دفاع مقد ،و همچنین سیدحسن حسینی است.
-

در تو رودی هست  /که از این پیشتر  /در من  /به غارت نمرود رفته است  /در تو شمع فروزانی است  /که استخوان

ظلمت جانم را  /میگدازد  /و قطرهقطره  /بر زخم روح مجروحم میچکد  /در من رسوب درد عافیتی زرد  /و در تو ای مرد!
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 /اصالت لبیک سرخگون حلق اسماعیل  /به لبۀ تیز تیغ رسالت! (حسینی.)67 :1386 ،
کارکرد اصلی تصاویر رمانتیک ،تر یرگذاری بر احسا ،مخاطب و همزادی با احسا ،و معنی شاعر اسات .در ایان شاعر
حسینی ،بدون در نظر گرفتن احسا ،شاعر ،تصویر ارزش درونی نخواهد داشت و مرده و بیروح خواهد بود .سمان و زمین
در این شعر ،مشبهبهی برای شاعر نیست؛ بلکه دست به دست هم دادهاند تا شاعر احسا ،خود را بیان کند.
-

سمان  /تهمتی است  /الجوردی  /و زمین  /افترایی است که  /میگردد  /و من سالطان سارگیجه و تردیاد  /کاه در

محور باد  /میچرخم  / ...بیش از اینم خنجر مباش  /ای مهربان پوالدین! (حسینی.)28 :1393 ،
شب ،زمانی است متناسب با احوال و روحیات رمانتیکها و همین زمان ایده ل در تصاویر شعری به ینهای تمامنما تبدیل
میشود که روح زخمی و مریو ،شاعر را به نمایش میگذارد.
-

در شبی سرد چو مرگ  /که هوا میلرزید  /و تن خستۀ شهر  /بستر برف زمستانی بود  /راهی خاناه شادم (حساینی،

.)83: 1386
 -3-3-2داللت ضمنی
یکی دیگر از کارکردهای تصویر در مکتب رمانتیسم داللت ممنی است .در تصویر رمانتیکها ،داللتها ممنی و پوشایده
است و برخالف شعر سنتی ،مبهمگویی بر داللتهای صریح و روشان برتاری دارد« .کالسایکهاا بیشاتر طرفادار وماوح و
قاطعیتاند و رمانتیکها پابند جالل و رنگ و منظره .رمانتیکها به صورتهای مختل

حوادث و به تضادها توجه دارند و باه

جای توسل به زبان شعر منظم و یکنواختی که بوالو مدافع ن است ،ترجیح میدهند اشعاری بگویند که بیشتر شبیه نثر ،و چاه
از لحاظ هنگ و چه از نظر مضمون ،تصویری و متنوع باشد» (سیدحسینی .)179 :1387 ،شعر دفاع مقاد ،باه خااطر نقاش
مهمی که بر عهده داشت ،صریحگویی بر ابهامسرایی و داللتهای ممنی و پوشیده ارجحیت دارد« .در این اشعار از نجاا کاه
ابالغ پیام برای شاعر در درجۀ اول اهمیت قرار دارد ،معموالً وسواسی برای پرداخات هناری شاکل درونای و بیرونای اشاعار
مشاهده نمیشود  .به همین دلیل ،ن ابهام هنری که ویژة اشعار اصیل نو است و در اشعار شاعران شاخص مانند نیماا ،شااملو،
اخوان ،و فروغ دیده میشود ،در اشعار نو جنگ وجود ندارد .زبان شعرها ساده و صریح اسات و اگار نمادهاایی هام اساتفاده
میشود ،معموالً بر ا ر کثرت کاربرد ،معانی روشن و مشخصی دارناد» (طااهری)183 :1393 ،؛ بناابراین در ایماژهاای شاعری
سیدحسن حسینی که مرتبط با دفاع مقد ،بوده ،داللتهای ممنی ،نمود چندانی ندارد.
 -3نتیجه
 -1پژوهش حامر با هدف بررسی تصاویر شعری سیدحسن حسینی از منظر مکتب رمانتیسم انجام گرفات .یافتاههاای ایان
پژوهش نشان میدهد که تصاویر در شعر وی ،تحت تر یر این مکتب ادبای اسات و شاباهت بسایاری میاان تصااویر شاعری
حسینی با ویژگی ایماژهای رمانتیک وجود دارد.
 -2اندوه رمانتیک ،یکی از ویژگیهای بارز ایماژهای شعری سیدحسن حسینی است .هرچناد جناگ مضامون مشاترک
شعر بسیاری از شاعران متعهد است ،نگرش خا

حسینی ،باع

پررنگترشدن فردیت در تصاویر شاعری وی شاده اسات.

گریختن خود گاه و ناخود گاه از زمان حال و فرار به سوی زمان و مکانهای دور بهویژه طبیعت و روزگار کودکی ،یکی دیگر
از وجوه مشترک تصویر در شعر حسینی با مکتب رمانتیسم بوده که دستاورد تمدن شهری پ

از دفاع مقد ،اسات .تصااویر

شعری حسینی انداموار است و مانند پیکرة یک درخت در حال رویش ،هر جزء ،بخشی از یک کل بزرگتار باه ناام درخات
است .در سالهای بعد از جنگ ،حسینی نسبت به بیعدالتیها ،دگردیسی ارزشها ،رفاهزدگی و تجملگرایی عادهای معتارض
بوده و شعر خویش را چونان سالحی بُرنده برای اصطالح این ک رویها به کار گرفته است.
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 -3مهمترین کارکرد تصویر در شعر حسینی ،تر یرگذاری در احسا ،و تهیی و مکمل احسا ،و معنی شعر بودن اسات
که بیش از پیش تصویرهای وی را به مکتب رمانتیسم نزدیک میکند .گرچه داللتهای ممنی و پوشایده ،یکای از مختصاات
شعر رمانتیسم است ،با توجه به کارکرد معین و همینطور زبان صریح شعر دفاع مقد ،،این ویژگی در تصاویر شعری حساینی
نمود چندانی ندارد.
 -4گرچه در شعرهای مرتبط با دفاع مقد ،حسینی بیشتر مؤلفههای تصاویر رمانتیک قابل مشاهده است ،انادوهنااکی و
فرازمان و فرامکانی بیش از سایر ویژگی ها مورد توجه این شاعر قرار گرفتاه اسات .از لحااظ کاارکرد نیاز تار یر در احساا،
مخاطب در شعر حسینی کاربرد گستردهای داشته است.
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