
چکیده

هدف این مقاله بررسی روش های تصویرسازی و انواع آن در اشعار برگزیدۀ هشت 

دوره کنگرۀ ملی رضوی از سال های 1385 تا 1392 است. بنا به اهمیت تصویر در 

شعر و اهمیت شعر آیینی در میان رسوالن شعری، بررسی این مسأله به صورت 

نقادانه در جهت قدرت بخشی بیشرت تصویر در شعر آیینی است. روش هایی که 

شاعران برای تصویرسازی استفاده کرده اند و در حوزۀ علم بیان گنجیده می شود 

شامل تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز است. همچنین روش دیگری به نام تصویر 

چشمی، خارج از علم بیان مطرح شده است. اشعار رضوی به خصوص در مسابقات 

به کلیشه  و تکراری بودن متهم هستند. نتیجۀ این بررسی نشان می دهد گاه واژگان 

و تصویر تکراری است، گاه واژگان تکراری اما تصویر بکر است و گاه واژگان جدید، 

تصاویر کلیشه ای آفریده اند. تقریباً دو درصد از تصاویر شعری در هر دوره نو و 

خالقانه بوده است که بارقه های امیدی برای نسل بعدی شعر آیینی محسوب 

می شود. انتظار می رود مطالعه و دسته بندی این اشعار از تکرار تصویر در اشعار 

بعدی پیشگیری و حوزۀ خالقیت را مشخص کند.
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مقدمه
اشـعار برگزیـدۀ هشـت دورۀ کنگـرۀ ملـی شـعر رضوی 

بررسـی  شـعری  تصویرسـازی  لحـاظ  از   )1392 )1385تـا 

زیباسـازی  راهکارهـای  از  یکـی  تصویرسـازی  می شـود. 

شـاعر  می شـود.  محسـوب  شـعر  در  مضمون پـردازی  و 

می توانـد بـا روش های بیانی تصاویـری را در ذهن مخاطب 

تداعـی کنـد و خواننـده را بـا شـدت و ضعـف حاصـل از 

تبّحـر در شـاعری بـه کشـف نهایـی برسـاند. از آنجـا کـه 

کلیشـه ای بودن بـه خاطـر موضـوع واحـد این اشـعار، یکی 

از آسـیب هایی اسـت کـه همیشـه دربـارۀ اشـعار آیینـی 

مطـرح می شـود، بررسـی تنـوع و خالقیـت تصاویـر ایـن 

اشـعار حائـز اهمیـت اسـت، امـا تاکنـون تحقیقـی بـا ایـن 

عنـوان صـورت نگرفتـه و بحـث در زمینـۀ تصویرسـازی در 

ایـن اشـعار اولیـن پژوهـش محسـوب می شـود.

 بررسـی ایـن اشـعار بـا عنـوان »بررسـی آسیب شناسـانۀ 

در  صادقـی  سـبزه  توسـط  رضـوی«  شـعر  جشـنواره های 

سـطح واژگان، قوالـب شـعر و داوران جشـنواره صـورت 

گرفتـه کـه تنهـا پژوهـش علمـی در ایـن زمینـه اسـت. وی 

گرفتـاری شـاعران در دام کلیشـه و نبـود تنـوع در سـطح 

شـعر  آسـیب های  از  یکـی  را  شـعری  قوالـب  و  واژگان 

 .)187  :1392 صادقـی،  )سـبزه  می دانـد  جشـنواره 

امـروزه تصویـر در شـعر بسـیار اهمیـت یافتـه اسـت. 

دیگر اشـعار دیکته ای که مفهومی را با گزاره های گزارشـی، 

بـدون تصویر بـه مخاطب بقبوالنـد، طرفدار زیـادی ندارد. 

حتـی در بیان احساسـی ترین مضمون شـعری نیـز با احرتام 

بـه شـعور مخاطـب، تصویـر ارائـه می شـود و شـاعر عقب 

می نشـیند تـا احسـاس مخاطـب از طریـق ایـن تصویـر بـا 

مضمـون، همـراه شـود. اهمیـت تصویـر در شـعر به حدی 

اسـت کـه دیویـد دیچـز می گویـد: »کالمـی که فقـط افکار 

مجـرد را بـدون تصویر به کار گیرد، سـند علمی خواهد بود 

و ابداً شـعر نیسـت« )دیچز، 1366: 12(. همچنین شفیعی 

کدکنـی شـعر بی تصویـر را تنهـا رسوده می دانـد، حتی اگر 

مـوزون و مقفـی باشـد )شـفیعی کدکنـی، 1375: 14(. در 

قدیـم وزن و قافیـه و کالم را جوهـر شـعری می دانسـتند، 

اما پایۀ شـعر امروز بیشـرت بر مبنای تصویر اسـتوار اسـت. 

زیـرا تصویـر در هـر چیـزی نهادیـن اسـت نـه ماننـد وزن، 

)عسـگری،  کناری انـد  و  پوسـت واره  کـه  ردیـف  و  قافیـه 

1382: 37(. شمیسـا ایـن بخـش را بـا عنـوان شـعر حرفی و 

شـعر کنایی مطرح می کند. شـعر حرفی را شـعری می داند 

کـه بـا منطـق نرث منطبق اسـت و جـز وزن عروضی نشـانۀ 

دیگـری از شـعر نـدارد و بایـد آن را نظـم نامیـد و شـعر 

کنایـی یـا غیرمسـتقیم یـا تصویـری را شـعری می دانـد کـه 

در آن تخیـل و تصویرپـردازی نقـش اول را دارد و شـاعر به 

جـای آنکـه حـرف بزنـد، نقاشـی می کنـد )شمیسـا، 1374: 

366(. بنابرایـن از یـک سـو اهمیـت تصویرسـازی در شـعر 

و از سـوی دیگـر اهمیـت پیرشفـت شـعر آیینی بـا وظیفۀ 

خطیـر و ارجمنـدش، مـا را بـر آن داشـت تا بـا این پژوهش 

بـه پرکاربردتریـن و خاص تریـن مضامیـن به کار برده شـده 

در تصاویـر بپردازیـم. در نتیجه مرزهـای خالقیت این گونه 

اشـعار در تصویرآفرینـی کـه اهـم ویژگـی شـعر معـارص 

اسـت، از بیـرون کلیشـه ها تـا بی نهایـت خیـال شـاعران 

مشـخص می شـود.

از  اسـتفاده  بـا  و  کتابخانـه ای  به صـورت  تحقیـق  ایـن 

هشـت جلـد کتـاب اشـعار برگزیـدۀ گنکـرۀ ملـی شـعر 

رضـوی از میـان 372 قالـب شـعر صـورت گرفتـه اسـت که 

نشـان می دهـد روش هـای تصویرسـازی، مضامیـن تصاویـر 

و میـزان خالقیـت در تصاویـر هـر مضمـون چگونه اسـت.



1. روش های تصویرسازی در شعر 

بـا واژگان  ایجـاد تصویـر  بـرای  ابـزار خاصـی  شـاعران 

دارنـد. در علـم بیـان با ابزار مختلف نقاشـی در زبان آشـنا 

می شـویم )شمیسـا، 1374: 15(. از آنجـا کـه ارکان بیـان را 

تشـبیه، اسـتعاره، کنایه و مجاز تشـکیل می دهد، به صورت 

اجاملـی ایـن روش هـا و نحـوۀ بـه کارگیـری آن در اشـعار 

برگزیـدۀ کنگـرۀ رضـوی را توضیـح می دهیـم.

1-1 استعاره

شـاعر بـا آوردن مشـبه یـا مشـبه به به تنهایـی اسـتعاره 

می سـازد. در واقـع اسـتعاره تجسـم یـک چیـز به صـورت 

دیوید سـون،   .)42  :1383 )ثروتیـان،  اسـت  دیگـر  چیـز 

فیلسـوف معـارص، در مقالـۀ معـروف »اسـتعاره چیسـت« 

اسـتعاره را مؤثـر بـر ذهـن در هـامن تأثیـری می دانـد کـه 

یـک تابلـو نقاشـی اثـر می گـذارد )موحـد، 1389: 34(. بـا 

این تعاریف اهمیت اسـتعاره به عنـوان روش تصویرآفرینی 

در شـعر آشـکار می شـود. در شـعر رضـوی مـورد بررسـی، 

بسـامد اسـتفاده از کلـامت کبوتـر، آهـو، انگـور و گنـدم 

بـه گونـه ای اسـت کـه ایـن مشـبه به ها را بـه سـمبل های 

قـراردادی1 تبدیـل کـرده اسـت.

کفرت رسگشتۀ بام توییم

بی برو برگرد، غالم توییم

)کاظم زاده، 1386: 47(

گاه ایـن اسـتعارات با واژگان تکراری اسـت، اما تصویری 

بکـر می آفریند:

یک رورسی قرمز گلدار رسش بود

آهو بره ای که غزلش بال و پرش بود

)جعفری قهفرخی، 1387: 66(

سـمبل های  تکـراری،  واژگان  بـا  اسـتعارات  میـان  در 

قراردادی و تصاویر بکر از واژگان تکراری، دسـتۀ دیگری از 

اسـتعارات در اشـعار رضـوی به چشـم می آید کـه از لحاظ 

واژگان و تصویـر بکـر هسـتند:

نه انگورم، نه گندم، کفش باران خورده ای شاید

که زیر دست و  پا امشب به پای گریه افتادم

)یوسفی، 1389: 122(

ایـن گونـه اسـتعارات کـه از لحـاظ تصویـر و واژه نـو 

داده انـد.  انجـام  به خوبـی  را  اسـتعاره  رسـالت  هسـتند، 

چنانچه رسـالت اسـتعاره »فرابردن« است؛ یعنی واژه ای که 

در آن جنبه هایـی از یـک شـیء بـه شـیء دیگـر فرابـرده یا 

منتقل می شـود )هاوکـس، 1377: 21(. این نوع اسـتعاره ها 

در اشـعار کنگـره تقریبـاً کمـرت از پنـج درصد اسـتعاره ها را 

البتـه بـا احتسـاب اضافه هـای اسـتعاری شـامل می شـوند:

اشک های پیر پیراهن مان ر......؟

شبیه شاخۀ تاکم به خاک افتاده

 )جعفری حسینی، 1385: 54(

2-1 تشبیه 

تشـبیه یکـی دیگـر از ابزارهـای تصویرسـازی در شـعر 

اسـت. البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه رصف وجـود اسـتعاره 

بسـیاری  منی آیـد.  به وجـود  تصویـر  شـعر  در  تشـبیه  و 



شـده اند،  انباشـته  مجـاز  و  تشـبیه  از  کـه  شـعرهایی  از 

ممکـن اسـت شـعر تصویـری نباشـد )موحـد، 1385: 82(. 

در تعریـف مختـرصی می تـوان گفـت کـه تشـبیه باعـث 

هامننـدی بیـن دو چیـز، خواه ذهنی و خواه حسـی اسـت 

.)42  :1383 )ثروتیـان، 

بسـامد تشـبیهات بکـر و تصاویـر بکر در اشـعار رضوی 

بیشـرت از اسـتعاره اسـت. تقریبـاً هفـت درصـد تشـبیهات، 

خالقانـه و پررنـگ بوده انـد. همچنین در مجموع اسـتفاده 

از تشـبیه )متـام انـواع تشـبیه( هـم بیـش از اسـتعاره بوده 

اسـت. منونه هایـی از تشـبیهات بدیـع شـاعران:

صدا پرانتز باز است بین گلدسته

و گل پرانتز بسته است عین گلدسته

 )کبیری، 1385: 110(

 خرمن مو روی چشم های تو یعنی

رجعت خورشید در مزارع گندم 

 )رضازاده، 1391: 64(

تصاویـر و واژگان  از تشـبیهات کامـالً  دسـته ای دیگـر 

تکـراری دارنـد. تکراری بـودن از عوامـل کم رنگـی و ضعف 

تشـبیه به شامر می آید )فرشـیدورد، 1372: 502( به همین 

دلیـل التـذاذ ادبی از آن تشـبیهات بسـیارناچیز اسـت.

مانند یک ستارۀ نورانی

در آسامن تیرۀ شب بودی

 )کردی، 1385: 112(

کویـرم مـن اگـر بـاران نباشـی و نبـاری بـر رس و رویـم

  بیابانـم اگـر تنهـام بگـذاری هـزاران سـال می مویـم

 )طلعت،1390: 60(

گاه واژگان تکراری و کلیشـه ای اسـت اما تصویر بدیعی 

سـاخته می شود:

.........................................................

که ریشه ریشه در آغوش خاک افتاده

 )قلندری، 1389: 92(

 درد انگور سیاهی است که دل می شکند

هر که انگور دلش را بتکاند عشق است

 )ساملی، 1389: 59(

3-1 کنایه

روش دیگر تصویرسـازی اسـتفاده از کنایه اسـت. معنی 

دوم هـر پیـام ظاهـراً حقیقـی، در فضایـی خـاص، کنایـه را 

به وجـود مـی آورد )ثروتیـان، 1383: 42(، اغلـب کنایات در 

اشـعار رضـوی بـا  وسـائط انـدک قابل تشـخیص اند.

هر لقمۀ حرام شده سیر کردمان

و سفره های کفر منک گیر کردمان

 )موسوی، 1385: 142(

می رسم از راه، زردم زرد می دانی که نه؟

ساک در دست و دلی پردرد می دانی که نه؟

 )صالحی نسب، 1389:69(

مگر ناخن جویدن های شعرم را منی بینی؟

بیا همپای من، برخیز! بنشین! بی قرارم کن

 )محمد زاده، 1389: 110(

»مادربزرگ گره می زند گوشۀ چارقدش را 

به پنجره فوالد

تا ضامن اشک هایش باشی«

)کرونی،1387: 70(

همچنیـن از کنایـات پرکاربـرد در ایـن اشـعار گـره بـه 

پنجـرۀ فـوالد زدن، بـه صـدا درآمـدن نقاره ها، پرچم سـفید 

بـاالی گنبـد افراشـن، النگو بخشـیدن، کبوتـر دانـه دادن، 

پابـوس و... اسـت.

گاه در اشـعار رضـوی کنایـات نوینـی دیـده می شـود. 

همچنـان کـه کنایه نیـز مانند دیگر زمینه هـای بیان، عرصۀ 

نـوآوری می تواند باشـد.



مسجد تهی و شهر پر از جنب و جوش شد 

حتی بهشت نیز خرید و فروش شد

 )موسوی، 1385: 141(

در این بیت تهی شـدن مسـجد و شـلوغی شـهر کنایه از 

مادی گرایـی مـردم و بی توجهـی بـه معنویـات اسـت کـه با 

تصویـری زیبا بیان شـده اسـت.

4-1 مجاز

مجـاز یکـی از راه هـای تصویرسـازی در شـعر و بیـان 

تخیـل بـا زاویـۀ دیـد خـاص اسـت. مهم تریـن نـوع مجـاز، 

یعنـی اسـتعاره را توضیـح دادیم و باید گفـت از میان انواع 

مختلـف مجـاز، فقط اسـتعاره اسـت که تصویرسـاز، مصّور 

و مخیّـل اسـت و بحـث دربـارۀ انواع دیگرمجـاز مربوط به 

علـم معنی شناسـی اسـت )شمیسـا، 1374 :21(. پـس بـاب 

مجاز در دیگر مواردش جز اسـتعاره، راجع به تصویرسـازی 

می شود. بسـته 

 1-5تصویر چشمی

جـدا از روش هایـی کـه ذکـر شـد، گاه تصویـر در شـعر 

بـدون هیـچ یـک از ایـن ابزارهـا سـاخته می شـود، ماننـد 

سـعدی  و  فردوسـی  اشـعار  بعضـی  در  کـه  تصاویـری 

می بینیـم. در ایـن روش یـا تناسـب و مراعـات نظیـری بین 

چنـد واژه در بیـت وجـود دارد کـه ذهـن را بـه سـاخن 

تصویـری خـاص هدایـت می کنـد یـا بیـت تنهـا روایتگـر 

اسـت و بـه جای چشـم مخاطـب می بیند، از ایـن جهت ما 

تصویرسـازی بدون کاربرد فنون بیانی را »تصویر چشـمی« 

نامیده ایـم:

زل می زنم به عکس رضیحت در این اتاق

 با خاطرات روشن دیروز زنده ام

 )نیلوفر زارع، 1389: 58(

آهسته می رود و نگاهش به پشت رس

دارد عبور می کند از خانۀ پدر

 )مریم زارع، 1390: 70(

ایـن منونـه را می تـوان در شـعر »سـه اپیـزود بـرای یـک 

عکـس« در هفتمیـن کنگـرۀ شـعر رضـوی مشـاهده کرد.

...بچه های محل ما بودند، همسفر، پارسال تا مشهد

توی مسجد دوباره جمع اند و بررسی می کنند راهش را

 )خالدین، 1391: 50-51(

بـه  در شـعر  تصویرسـازی  معرفـی روش هـای  از  پـس 

بررسـی انواع تصاویر ارائه شـده در اشـعار برگزیدۀ هشـت 

دورۀ کنگـرۀ رضـوی می پردازیـم.

2. انواع تصویر در اشعار برگزیدۀ کنگره های رضوی

ایـن اشـعار تصاویـر بسـیاری را ترسـیم می کننـد. بنـا بـه 

موضـوع اشـعار می تـوان حـدس زد که بیشـرتین صحنه هایی 

کـه به تصویر کشـیده می شـوند از چنـد حال خارج نیسـتند. 

این تصاویر در کل متصّور مضامینی شامل بارگاه امام رضا)ع(، 

شـخص امام رضـا)ع(، شـعر و شـاعر، حاجتمنـدی و طبیعـت 

اسـت. هر کدام از این گزینه ها را با زیرشـاخه های مربوط به 

آن با ذکر شـاهدی از اشـعار کنگرۀ ملی رضوی بیان می کنیم. 

روشـن اسـت که این تقسیم بندی ها بر اسـاس مضمون ابیات 

صورت گرفته اسـت.



1-2 تصویر امام رضا)ع(

از  بسـیاری  رضـوی  کنگره هـای  در  برگزیـده  شـاعران 

تصاویـر در اشعارشـان را بـه شـخص امام رضـا)ع(، با تلمیح 

بـه  داسـتان های مربـوط بـه ایشـان اختصـاص داده انـد. 

تصاویـری کـه شـکوهمندی و قـدرت امامت و شـفاعت یا 

مظلومیـت و غربـت را القـا می کنـد.

1-1-2 منقبت و ستایش

گاه مدایـح شـاعران متضمن سـیره و منش امـام رضا)ع( 

نیسـت و بـه ذکـر معجـزات و سـتایش در قالـب کلـامت 

فاخـر بسـنده می کننـد. ایـن مسـأله یکـی از دغدغه هـای 

برگزارکننـدگان جشـنواره اسـت. تدابیـری بایـد اندیشـیده 

شـود و  بـرای تحـّول در نظـام نظریه پردازی پیرامون شـعر 

رضـوی، بایـد هـر چـه بیشـرت و بهرت ابعـاد فرهنگ و سـیرۀ 

رضـوی بـرای شـاعران تبییـن شـود )اسـامعیل زاده ،1392: 

21(. در حوزۀ مورد بررسـی، اشـعار بسـیاری دیده می شود 

کـه بـه اخـالق و سـیرۀ امـام رضـا)ع( اشـاره نـدارد و تنهـا 

اسـت:  مدح 

ای آفتاب هشتمین ای دهر را ناموس

ای دست باران خیز تو در دست اقیانوس

 )احرامیانپور، 17:1385(

گلستان های عامل دست چینی از گل رویت

متام رسوها در سایه سار طاق ابرویت

 )جلوداریان، 1386: 90(

ای جوهر شب شیوۀ چشامن سیاهت

خورشید خجالت زده از چهرۀ ماهت

ما نام شب و روز نهادیم به اوقات

با غایب و ظاهرشدن گاه به گاهت

 )چناری، 1386: 92(

در میـان اشـعار برگزیـدۀ هشـت دوره کنگـرۀ رضـوی، 

تعـداد ابیـات مدحـی ای کـه اخـالق و سـیرۀ امـام رضـا)ع( 

را تصویـر کننـد در بعضـی از سـال ها، جـدای از ارائـۀ منای 

به جـز  مجمـوع  در  اسـت.  کـم  بسـیار  ایشـان،  شـفاعت 

مسـأله شـفاعت، مـدح و سـتایش امام رضـا)ع( در اشـعار 

تقریبـاً پانزده درصد از تصاویر شـعری را تشـکیل می دهد. 

ایـن مدایـح ویژگی هـای شـعر مدحـی را دارد و در بـاب 

اوزان و  قوافـی صالبـت و تفاخـر بیشـرتی را نسـبت بـه 

دیگـر مضامیـن القـا می کننـد. در بافـت کالم ایـن ابیـات 

واژگان مفّخـم، مطنطـن و اکـرثاً کلیشـه ای دیـده می شـود 

و همچنیـن از مصوت هـای بلنـد کمک گرفته شـده اسـت.

عمـوم ایـن مدایـح، تصویـری باشـکوه و باعظمـت از 

حـرت امـام رضـا)ع( ارائـه می دهـد، امـا در کنـار ایـن 

لحـن  بـا  ستایشـگری ها  از  دسـته ای  شـکوهمند،  مدایـح 

دوسـتانه و صمیمـی آنچنـان آمیختـه شـده اند کـه مـرز و 

حـّد ادب رشعـی را نادیده گرفته انـد. در هر دوره، ابیاتی از 

ایـن قبیـل دیـده شـده اسـت که به ذکـر یک منونه بسـنده 

می کنیـم:

خواب دیده ام که زائرت شده ام از من آهسته دلربی کردی

من کنارت نشستم و تا صبح گفتگوها ز هر دری کردی

پس که غرق محبتت بودم ناگهان چادر از رسم افتاد

 چادرم را خودت رسم کردی و برایم برادری کردی...

 )کرباسی نجف آبادی، 1391:28(

2-1-2 تصویر مهاجرت امام رضا)ع( به ایران

یکـی دیگـر از تصاویـر شـعری دربـارۀ امـام رضـا)ع(، 

مهاجـرت ایشـان به ایران اسـت. ابیاتی با اسـتعاره، تشـبیه 

و کنایـه ایـن مهاجـرت را بیـان کرده انـد.

وقتی که اقیانوس با صد  شور می آمد

مظلوم سوی ساقی و انگور می آمد

 )پور محمدی، 1392: 89(



آهسته می رود و نگاهش به پشت رس

دارد عبور می کند از خانۀ پدر

 )زارع،1390: 70(

ظاهـر  بالنده تـر  تعلیـل  حسـن  بـا  تصویـر  ایـن  گاه 

 : می شـود

می گذشـتی و بـاد می آمـد اصفهـان گریه کـرد در راهت

بعـد زاینده رود شـکل گرفت عطر پیراهن تو قمرص شـد

گام هایت کویر را بوسید، تو مسیرت همه قدمگاه است

بـه ابرکـوه عشـق پاشـیدی، رسوهایـش همـه تناور شـد

 )سلیامنی، 1390: 47(

قدم به خاک نهادی جوانه زد یعنی

در این دیار کهن سنگ ها عصب دارند

 )بدیع، 1385: 39(

در ایـن بـاره امـام رضـا)ع( تصویـری مظلومانـه دارنـد، 

ولـی بـه نوعی تفاخر و خشـنودی ایرانیـان از این مهاجرت 

محسـوس اسـت. هـر چند بـه خاطـر براعت اسـتهاللی که 

بـرای مسـألۀ شـهادت ایشـان در ایـران در اشـعار وجـود 

دارد، گاه ایـن تفاخـر بـا دردمنـدی همـراه اسـت. چنانکـه 

تنـاوری  و  اصفهـان  گریه کـردن  می بینیـم  بـاال  ابیـات  در 

رسوهـای ابرکـوه در کنـار هـم بـرای ایـن مضمـون تصویـر 

شـده اند.

3-1-2 شهادت

پـس از مـدح و منقبـت، شـهادت بیشـرتین آمـار تصویر 

در بیـن تصاویـر ارائـه شـده دربـارۀ امـام رضـا)ع( را دارد. 

در تصویرسـازی های مربـوط بـه مضمـون شـهادت امـام 

رضـا)ع( واژگان انگـور، زهـر، حبّـه، تـاک و قـرص بیشـرتین 

کاربـرد را داشـته اسـت.

تو کشیدی به رس آن کاسۀ زهرآلوده

ایستادی تو و آن فرقه به خاک افتادند

 )حمزه ای، 1389: 43(

خورشـید یک خوشـه برداشـت، گویی ز رازی خرب داشت     

ایـن حبّـه طعمی دگر داشـت از خویـش دل می برید و...

 )باخرت، 1389: 17(

انگورهای زهرآلوده در کام تو شهد عسل می شد

با خون تو آغشته می شد سم یادآور عهد ازل می شد

بال مالئک هی به هم می خورد طوری که حتی عرش می لرزید

دور تو می چرخید دنیا و سم ذره ذره در تو حل می شد

  )رضایی، 1392: 50(

گاه تصویـر سـاده و شـاعرانه ای از ایـن مضمون سـاخته 

می شـود، بـدون واژگان تکـراری؛ آنجـا کـه شـاعر پـس از 

مسـمومیت، امـام رضـا)ع( را این گونـه تصویـر می کنـد: 

در کوچه چندین دفعه از بی تابی و درد

مردی که بود از نسل کوه طور افتاد

 )جهانبخش، 1388: 52(



شـاعری بـا اسـتفاده از تصویر شـهادت امام رضـا)ع( به 

زیبایـی معانـی دیگـری را تصویر کرده اسـت:

اولیـن حبـه را کـه می خـوردی کفـر می رفـت تـا اذان بدهد

دست شیطان به تیغ زهرآگین فرق خورشید را نشان بدهد

دومین حبه زیر دندانت له شد و قطره قطره پایین رفت

که از آن میزبان بعید نبود شهد اگر طعم شوکران بدهد

قرص در لحظه ای بیابان شد، ماه افتاد و نیزه باران شد

پدرت نیزه ای به گردن کرد، تا رسش را به آسامن بدهد

 ) سجادی، 1386: 15(

در ایـن شـعر مصائب رسـیده بـه اجداد امام رضـا)ع( از 

حـرت علـی)ع( تـا پـدر بزرگـوار امام رضـا)ع( بـه زیبایی 

در دانه های انگور مسـموم به تصویر کشـیده شـده اسـت 

و خالقیـت در تصویـر این شـعر حتی با کلـامت و ترکیبات 

معمولـی منایان و قابل سـتایش اسـت. همچنیـن قابل ذکر 

اسـت کـه انگـور  و تـاک بـه دلیـل واسطه بودن شـان در 

شـهادت امام رضا)ع( تصویری رشمگین و گریان در اشـعار 

دارد: رضوی 

تاک ها رس به زیر افکندند، سیل دردی عظیم در راه است

چقدر غصه می چکد نم نم، بی شک انگور هم پریشان بود

)زارع، 1391 :17(

4-1-2 تصویر غربت امام رضا)ع(

غریبـی امـام رضـا)ع( به تنهایـی در بیتی تصویر نشـده 

اسـت و ترکیب »خراسـان شـام« در اشـعار نشـان می دهد 

کـه شـاعران در ایـن مضمـون اعتقـادی بـه ایجـاد تصویـر 

غریبـی امـام رضـا)ع( بـه نحـوه ای کـه بـرای عمـوم قائـل 

هسـتیم، ندارنـد. اگـر تصویـری از غربـت امام رضـا)ع( در 

اشـعار منـود داشـت، بـا تصاویـر دیگر طـرح شـکوهمند یا 

معنـوی همـراه شده اسـت و متفـاوت از تصویـر ذهنـی 

غریـب در ذهـن عـوام اسـت بـه عنـوان مثـال ایـن ابیات:

خود مانده ای غریب ولی گریه می کنی

عطر بقیع فاطمه تا می رسد به تو

 )آقایی، 1389: 65(

هر شب کسی غریب می آید به صحن خویش

از بال های شهر گره باز می کند

 )گنجی گوهری، 1387:12(

بـرای حـرت  گریـه  تصویـر  ذکـر  بـا  غربـت  تصویـر 

زهرا)س( و شفابخشـی همراه اسـت و معنویت و شکوهی 

خـاص را القـا می کنـد. همچنیـن شـوق از ترشیـف امـام 

رضـا)ع( تصویر غربـت را تحت تأثیر خود قرار داده اسـت:

به یمن نام تو این شهر، در جهان امروز

شکوهمندتر از قامت دماوند است

)صفادل، 12:1392(

5-1-2 تصویر کرامات و صفات امام رضا)ع(

وقتـی مضمـون به ذکـر کرامـات و صفات امـام رضا)ع( 

متامیـل می شـود، صفـت تلمیـح کاربـرد بیشـرتی می یابـد. 

ذکـر کرامـات اکـرثاً بـا تلمیـح بـه داسـتان های نقـل شـده 

راجـع بـه امـام رضـا)ع( صـورت می گیـرد. ایـن بحـث در 

تصویـر و شفابخشـی نیـز جا دارد. اما اشـعاری کـه در آنها 

تلمیـح بنـا شـده و گویـای صفـت و ویژگـی اخالقـی امـام 

رضـا)ع( باشـد، هنـوز به نسـبت مـوارد دیگر، بسـیار کمرت 

از انصـاف برتـری معنایـی آن اسـت. تفـاوت ایـن مـورد بـا 

مدح و سـتایش در این پژوهش در این اسـت که در مدح، 

تصاویـر رصف سـتایش آفریـده می شـود بی آنکـه متضمن 

صفـت یـا کرامـت خاصـی از امـام رضـا)ع( باشـد، ولـی 

تصاویـر آفریـده شـده از صفات ایشـان، متضمـن صفت و 

سـیرۀ اخالقـی ایشـان اسـت و مابـه ازای تاریخـی آن را گاه 

می تـوان یافـت:

نزدیک بود خشم خداوندی، رگ رگ زمین بدرد آنگاه 

داس گرسنه در وسط آتش، پیدا کند جنازۀ گندم را

اما نه! دست های تو باال رفت، جغرافیای آب تکانی خورد 

آن وقت طبق نقشۀ تسبیحت، باران ترانه کرد ترنم را  



 )حیدری آل کثیر، 1385: 70(

بـاران  دعـای  اسـتجابت  بـه  کننـده  اشـاره  ابیـات  از 

امـام رضـا)ع( و نجـات ایـران از خشکسـالی کـه بگذریـم، 

منونه هـای دیگـری از ابیـات بـه صفـات و کرامـات دیگـر 

حرت اشـاره دارنـد و تصاویر زیبایـی می آفرینند، هرچند 

درصـد ایـن ابیـات کـم اسـت و تـالش بـر پـرورش ایـن نوع 

و  فـردی  مؤلفه هـای  اسـت.  شـاعران  شـعر  در  مضامیـن 

اجتامعـی فرهنـگ رضوی کـه می تواند مورد توجه شـاعران 

آیینـی قـرار گیرد تقـوا، تهذیب نفس، تواضع، حسـن خلق، 

حـق  در  مسـاعدت  سـخن چینی،  از  پرهیـز  راسـتگویی، 

مـردم، قدرشناسـی، انجـام دادن کارهـای خـود، بخشـش، 

قرض الحسـنه، نیکوکاری و اکرام ایتام اسـت )اسامعیل زاده، 

1392: 21تـا46( گاه ایـن مـوارد محقـق می شـوند و تأکیـد 

بـر بیشـرت شـدن آن اسـت:

همیشه ازدحام دست ها بر سفره ات پیداست

هر آن کس دست ودل باز است مهامن بیشرت دارد

 )سیدی، 1392: 12(

2-2 تصاویر شعری از بارگاه امام رضا)ع(

تصویـر حـرم، گنبـد، گلدسـته، صحـن، خـادم، رضیـح، 

آینـه کاری، سـنگ های کـف بـارگاه مطهـر، سـقاخانه، در و 

پلـکان در توصیفـات شـعری رضوی بسـیار دیده می شـود. 

همچنین تشـبیه حرم به بهشـت از گذشـته تا کنون بسـیار 

صـورت گرفتـه و یکـی از تصاویـر کلیشـۀ مربـوط بـه آن 

محسـوب می شـود:

عکس بهشت بر تن هر کاشی از حرم

فردوس جلوه ای است ز نقاشی حرم

 )ابراهیمی، 1385: 15(

گنبـد و گلدسـته نیـز یکـی از تصویرهای شـعری رضوی 

اسـت. در چند شـعر گلدسته به دسـت دعای رو به آسامن 

تشـبیه شـده اسـت )علویـان،1386: 85(؛ )هرنـدی،1391: 

40(؛ )ابوترابـی، 1386: 30(.

تصاویـر بدیعـی نیـز بـرای گنبـد و گلدسـته در اشـعار 

می شـود: دیـده 

که شکل گنبدتان مثل نون گردون است

و حد فاصل دو هفت وارون است

صدا پرانتز باز است بین گلدسته

و گل پرانتز بسته است عین گلدسته

 )کبیری، 1385: 110(

تصاویـر راجـع بـه صحـن و خادمـان متضمـن ازدحـام، 

از  اسـتفاده  بـا  گاه  و  هسـتند  حاجتمنـدی  و  اشـتیاق 

جلوه هـای طبیعـت ماننـد خورشـید و مـاه شـکوه را القـا 

می کننـد:

مهتاب رسگرم طواف بارگاه است و...

)اسفندیارپور، 1391: 73(

آهـوان  صحـن،  کبوتـران  تصویرسـازی های  میـان  در 

طواف کننـده و ازدحـام صحـن مطهـر، تصاویـری بدیـع و 

جالـب نیـز دیـده می شـود که بـرای منونـه چند مـورد ذکر 

می شـود:

ریخت مرمر مرمر اشک بر این فاصله ها

این چنین صحن و رواقت همه مرمر شده است

 )محرابی، 1385: 143(

خادمی گوشۀ پر خود را می کشد روی چادری مشکی

با صدایی شکسته می نالد: التامس دعا پرستوها

 )باقری، 1385: 37(

در  حـرم  در  خادمـان  جـاروی  از  اخیـر  بیـت  تصویـر 

زیباتریـن  از  یکـی  کـه  اسـت  آمـده  دیگـری هـم  ابیـات 

اسـت: صـورت  ایـن  بـه  شـیء  ایـن  از  تصویرسـازی ها 



بال قوها منی رسد به رضیح، نذر ایوان توست شهپرشان

تا بروبند از غبار حرم، خوش به حال متام جاروها

 )نیکویی، 1388: 23(

بـه  بـارگاه مطهـر در تصویرسـازی  همچنیـن پله هـای 

کار رفتـه اسـت. یکـی از مـواردی کـه از تصویـر پلکان حرم 

اسـتفاده کـرده اسـت، شـامرش امامـان شـیعه اسـت.

پیش قدمم 12  تا شانه

هم دوش هم اند پلکانی از نور

... من روی همین پله خدایی شده ام

محمل بگشایید که مقصد اینجاست

 )صالحی نسب، 1388: 39-49(

هشتمین پله بام باران است، غربت آسامن همین جاست

)حاصلی، 1388: 21(

طبـق آمـاری کـه از اشـعار برگزیـدۀ اولیـن کنگـرۀ ملـی 

شـعر رضـوی در سـال 1385 گرفتـه شـده، 7/7% تصاویـر 

شـعر مربـوط بـه حـرم امـام رضـا)ع( بـوده اسـت. البتـه 

در دوره ای حداکـرث تصویرسـازی از حـرم بـه 18% رسـیده 

اسـت. درصدگیـری در ایـن باره نشـان می دهـد، راه درازی 

در اسـتفاده از مضامیـن و مفاهیـم عمیق رضـوی در پیش 

داریم.

تصاویـر خاصـی که در فضای بارگاه تصویر شـده اسـت 

زیبابخشـی خاصی دارند:

رسم داغ می شود آنقدر داغ که فکر می کنم

اگر این فرشته های مراقب

بال های رنگی شان را تکان ندهند

حرم آتش می گیرد

)ابوترابی، 1386: 30(

بس که زیباست رضیحت عجبی نیست اگر

این همه آینه پرپر بزند دور و برش

 )مهرابی، 1391: 78(

سنگ را خادم صحن تو ورق خواهد زد

تا زمین باز ببوسد لب جاروها را

 )نظام آبادی، 1385: 150(

من حتم دارم گوشۀ صحن تو زانو زد

بغضی فلج که ایستاده روی پاهایش

)مهرابی، 1392: 37(

بـا توجـه بـه ابیـات متصور بـارگاه امـام رضا)ع( بـه این 

نتیجـه می رسـیم کـه ایـن مـورد نیـز گاه ماننـد مـدح امـام 

رضـا)ع( شـکوهمند و گاه خودمانـی اسـت. عـالوه بـر آن 

گاه تصویـر عرفانـی اسـت و زائـران به سـامع کنندگان و به 

معـراج برنـدگان حرم تشـبیه می شـوند. تصاویـر مربوط به 

زائـران را نیـز ذیل بارگاه مبارک آورده  و از زیرمجموعه های 

بـارگاه امـام رضـا)ع( محسـوب کرده ایم:

کتاب نانوشته ای است

چروک گوشۀ چشم هایش،

خطوط مبهم پیشانی اش

)کرونی، 1387و 1389: 70و110(

تصویـر سـاده و صمیمـی از زائـران نیـز در اشـعار دیده 

می شـود کـه در بـارگاه مقـدس قابـل رؤیت هسـتند و هر 

آنچـه در صحـن و حـرم باشـد نـزد شـاعران زیارت کننـده 

دربردارندۀ شـاعرانگی برای تصویرسـازی است. پرواز خیال 

شـاعر ایـن زائـران را بیرون حرم نیز به تصویر آورده اسـت:

یک مسافر که امید خود را

از شفای طبیبان گسسته

... بر لبش می شود جاری از دل

رشرش واژه های شکسته:

یا رضا! یا رضا! یا رضا جان

خسته ام خسته ام خسته خسته

 )احمدی، 1392: 22-21(



عکس های قدیمی بازار دست بر سینه مردمی خوشحال

سند مشهدی شدن هاشان، همگی شور و داستان دارد

 )قیومی زاده، 1389: 95(

3-2 تصویرسازی راجع به شعر

در میـان تصاویـر آفریـده شـده در شـعرهای رضـوی، 

دسـته ای از ابیات تصویرهایی راجع به شـعر، شـعرخوانی، 

جشـنواره و شـاعر دارنـد. مضامیـن مشـرتکی کـه اسـتفاده 

عظمـت  بیـان  در  شـعر  ناتوانـی  از:  عبارت انـد  می شـود 

موضـوع و احسـاس شـاعر، آرزوی برگزیـده شـدن شـعر، 

اسـتمداد از امـام رضـا)ع( بـرای رسایـش شـعری درخـور و 

تـالش بـرای مقبـول شـدن شـعر در نظـر امـام رضـا)ع( و 

طلـب حاجـت.

راز دعاهای این شهر بر شانه های همین شعر

یک کوه آتشفشان شد در مرصع آخرم ریخت

)کشاورزی، 1385: 118(

پشت غزل شکست و قلم شد عصای او

هر جا که رفت، رفت قلم پا به پای او

)زارعی، 1387: 94(

رمۀ شعر من از بوتۀ دست تو چرید

بز و بزغالۀ شعرم همه آهو شده است

)جان سلیامنی، 1389: 61(

عجب غوغای پرشوری میان صحن آزادی

متام شاعران جمع اند و ایوان ارم باشد

از ایران مفتقر، بابا فغانی، نیر و عامن

کنار دست دعبل2 کیست؟ باید محتشم باشد

)فاضلی، 1391:75(

آهـو،  بچـه  اشعارشـان  در  را  همچنیـن شـاعران خـود 

تکـه ای از آینـۀ حـرم، غبـاری بـر روی آینـه، کبوتـر صحـن، 

شـاخۀ تـاک، گره دخیـل بر پنجره فـوالد و شـیئی در بارگاه 

چهارمیـن  شـعر  چهل وسـه  بررسـی  بـا  کرده انـد.  تشـبیه 

آهـو  28مرتبـه،  کبوتـر  واژۀ  رضـوی،  شـعر  ملـی  کنگـرۀ 

22مرتبـه، زائـر 11مرتبـه و غریب 10مرتبه در اشـعار تکرار 

شـده اسـت که نشـان دهندۀ افتادن شـاعران در دام کلیشه 

اسـت، البتـه نـه به خاطـر اسـتفاده از ایـن واژگان، بلکه به 

خاطـر عـدم خالقیـت در ارائـه تصاویـر بکـر و مضامین نو 

)سـبزه صادقـی، 1392: 189(.

تنم می لرزد از صیادهای رسکش و رسمست

بچه آهوهـا شـبیه  اینجـا  آورده ام  پنـاه 

)رهنام، 1389: 56(

در پناه نظر لطف تو آهو شده اند

شاعرانی که چریدند غزل خوانی را

)شاه زیدی، 1392: 32(

البتـه گاه خالقیتـی در تصاویر با واژگان کلیشـه ای دیده 

می شـود و نشـان دهندۀ قـدرت تصویـر اسـت کـه وجـه 

متایـز و زیبایـی ابیـات محسـوب می شـود:

چه راحت قاطی جمع کبوترهاست گنجشکی

که هر سال از جنوب اما شکسته بال می آید

)خرسوی، 1389: 47(

این ترک عاشق است که چندین سهند عشق

یک رشته کوه دل به بیابان می آورد

)طلعت، 1389 :79(

این گوشه کسی دفرتی آورده که پیشت بگذارد

تا از قلمت وام بگیرد دم شاعر شدنش را

)کوهبنانی نژاد، 1392: 71(

همچنین شـاعری با تصویرسـازی کنگرۀ شـعر رضوی که 

جای حضور هشـت شـاعر کالسـیک، خیام، مولـوی، حافظ، 

خواجـو، رودکـی، عطـار و سـعدی باید باشـد، بـرای تصویر 

شـاعر کنگره در آخـر می گوید:

هشت شاعر همه از برزخ آگاهی و شور

کم کم این کنگرۀ شعر تو کامل می شد

به رضیح خم ابروی شام زل زده است

شاعر کنگره در گودی محراب غزل

 )صفی جهانشاهی، 1392: 77(

در متـام تصاویـر راجـع بـه شـاعران، نوعـی کرنـش و 

تواضـع وجـود دارد و آنچـه باعـث افتخـار و شـأن معرفـی 

شـده، نظـر حـرت و موضـوع ارزشـمند شـعر اسـت. 

4-3 تصاویر بیانگر حاجت

بسـیاری از تصاویر شعر بیانگر نیاز و حاجتمندی است. 

در ایـن گونـه اشـعار نیـز ماننـد متـام مـوارد قبلـی کلـامت 

کلیشـه ای و تصاویـر کلیشـه، کلـامت کلیشـه و تصاویـر 

خالقانـه و کلـامت و تصاویـر جدیـد حضـور دارد. کلـامت 

پرکاربـرد در ایـن مضمـون پنجره، پنجرۀ فـوالد، کبوتر، آهو، 

دخیـل، گـره، اشـک، گریـه، خـاک، نامـه و... هسـتند. آنچه 

در ایـن مضمـون نیـز از امـام رضا)ع( درخواسـت می شـود 



عبارت اسـت از شـفای مریض، حّل مشـکل، لیاقت عبادت 

و گاهـی تنهـا بیان نیازمندی بدون درخواسـتی واضح. البته 

گزینـۀ آخر با طیف وسـیع تری از خواننـدگان ارتباط برقرار 

می کنـد، ولـی عمق انتقال احسـاس در بیـان دقیق حاجت 

بیشـرت اسـت. مثال هایـی از بیـان حاجت بـا تصویر:

دیشب من و دو دست دعا پشت پنجره

بوی گالب و عطر خدا پشت پنجره

هی رشته رشته گریه به فوالد می تنید

انگشت های باور ما پشت پنجره

)مهتاب یغام، 1387 :88(

مادربزرگ گره می زند گوشۀ چارقدش را 

به پنجره فوالد

تا ضامن اشک هایش باشی

)کرونی، 1387 و 1389: ص70 و 105(

همچنیـن دوخـن لبـاس در صحـن بـرای شـفایافن در 

اشـعار رضـوی تصویـر شـده اسـت:

آسـامن را گرفت در دسـتش، حرستش را به ماه سـوزن کرد

دوخت، هی دوخت عمر تلفش را، در مجالی که خود فراهم تا...

)تفقدی، 1385: 46(

گاه تصویرسـازی های متفاوتـی آفریـده می شـوند که به 

زیبایـی متضمن نیازمندی هسـتند:

بوته هـای متشـک پیرهنـش زیر باران اشـک تازه شـدند

قـرص می کـرد مـاه توی حـرم، پشـت پاهـای ناتوانش را

)اسحاق زاده، 1392: 44(

قطار در حرکت بود و مرد اندیشید

چگونه این همه غم را به سینه جا بدهد!

دو پای بی حرکت را نگاه کرده گریست

و گفت شاید عشقم به من دو پا بدهد

)مرتضی کردی، 1386: 79(

... آبسن صد بغض پنهان بود و باز آن شب

این درد در پیراهن تسبیح می چرخید

) سید اصغر صالحی، 1385: 94(

تصویـر نـذر کـردن بـرای حاجت روایـی در اشـعار اکـرثاً 

بـا کلمـۀ النگـو، گوشـواره، گردنبنـد یـا نامـه همراه اسـت:

نگاه کرده ای آیا که نذر چشامنت

به دست دخرتکی یک عدد گلوبند است

)خدابخش صفادل، 1392: 14(

... پستچی نامه را به دست گرفت روی متربش دوباره دقت 

کرد 

عکس آهوی بی نشانی داشت، در فراسوی دشت هایی دور

... ورقش چهار بار تا زده شد، در میان حصار یک پاکت 

نیمی از صفحه نانوشته، سفید و پر از قطره قطره منظور

)صغری سلامنی نژاد، 1386: 100و101(

و  جامـه دران  شـوق،  اشـک  بـا  یافـن  شـفا  تصاویـر 

ترّبک جویـی دیگـران و... همـراه اسـت. در شـعری لحظـۀ 

شـفا یافـن کـودک بیـامر چونـان تصویـر شـده کـه انـگار 

می دهـد: نشـان  مخاطـب  بـه  دوربیـن 

حاال منای دیگری از صحنه پشت در

به رضیح خم ابروی شام زل زده است



یک حجم سبز می رود و دست می کشد

بر روی دست های هامن طفل روی رس

تصویر آخر است، مکان: بارگاه تو

با خنده های کودک و آن مادر و پدر

)شیام مظهری صفات، 1386: 37(

تا شفا می دهی اش پیرهنش را مردم

با تو می رقصد و از جامه دران می گوید

)محمدتقی عزیزیان، 1391: 30(

مضمـون  مبنـای  بـر  شـد  تقسـیم بندی  تاکنـون  آنچـه 

القـا  تصاویـر  از  کـه  حسـی  مجمـوع  در  بـود.  تصاویـر 

می شـود، شـکوه، دردمنـدی، غبطـه و آرزومنـدی، امنیت و 

حامیت شـدن و... اسـت. امـا دسـته ای از تصاویـر بـا فضای 

جغرافیایـی ساخته شـدند. بسـامد باالی این ابیـات ما را بر 

آن داشـت تا تقسـیم دیگری با این عنوان داشته باشـیم که 

به صـورت اجاملـی ذکـر خواهد شـد. 

6. تصاویر جغرافیایی مکانی در شعر

بعضـی از تصاویـر در شـعر هسـتند کـه تنهـا بـا تصـّور 

فضـای جغرافیایـی درک می شـوند. اسـتفاده از ایـن نـوع 

تصویـر در مضامین بسـیاری بـه  کار رفته اسـت. این گزینه 

گسـرتۀ مضمـون وسـیع و متنوعـی دارد.

1-6 مدح و ستایش امام رضا)ع(

رشتۀ تسبیحی از زمرد شد، کوه های حوالی ایران

صاف افتاده توی دست شام تا بخوانی غزل غزل باران

)قیومی زاده، 1391: 93(

چنان تابیده ای به صورت پژمردۀ ایران

که حتی گوشۀ لبخند کرمان نور افتاده

)موحدی نیا، 1389: 116(

2-6 سفر زائران

پیچ و تاب جاده ها کردند کم کم رو به تو 

خستگی ها رو به من دارد، نگاهم رو به تو

)زهرا شعبانی، 1392: 23(

شرتانی که به دامان کویر افتادند

به هوای تو به این پهنۀ پیر افتادند

)شهریار حمزه ای، 1389: 43(

زدم به جاده در این چند روز تعطیلی

که در کنار تو باشم سال تحویلی

)حمیدرضا محمودزادۀ زرندی، 1392:68(

3-6 مشهد

مشهد گلی است رس سبد گل ها دیگر به رشت برنخواهم گشت

آدم که می رسد به گل نرگس از یاد وی برد گل شب بو را 

)آرش پورعلیزاده، 1385 :43(

خراسان رس به هفتم آسامن عشق می ساید

که اینجا گنبد خورشید هشتم رس برآورده

)عبدالحسین انصاری، 1392: 43(

اینجا: خرید، عکس، هتل، فیلم، شام، عطر

اینجا برای  ماندن با تو زبون شده

)علی اسدی، 1386: 43(

هامن طـور کـه می بینیم مشـهد به خاطر وجـود مقدس 

امـام رضـا)ع( در جایی تصویر زیبا و شـکوهمند دارد و در 

جایـی بـا حضـور مسـافرانی کـه خالصانـه بـه قصـد زیارت 

نیامده انـد، تصویـر شـهری پـر ازدحـام و زبـون را می گیرد.

4-6 مهاجرت امام رضا)ع( به مشهد

روی نقشه هنوز پا برجاست ردپای شن روشن بر خاک

برصه، اهواز و بعد از آن هم فارس به گامنم که ماه آبان بود.

 تصاویـر مربـوط بـه قدمگاه هـای امـام رضـا)ع( نیز در 

ایـن صحبـت جـای می گیرند:

و گردباد، قدمگاه را به سینه گرفت

که گرد و خاک نیشابور هم ادب دارند

)علیرضا بدیع، 1385: 39(

در مجمـوع تصاویـر مربـوط بـه مهاجرت امـام رضا)ع( 

کـه در حـوزۀ جغرافیایـی مطـرح مـی شـود، بیانگـر احرتام 

گذاشـن و ارزش گـذاری خـاک زیـر قدم هـای امـام رضـا)ع( 

اسـت. هامن طـور کـه ایـن تقـدس را امـام جـواد)ع( چنین 

فرمودنـد: »هامنـا بیـن دو سـمت شـهر طـوس قطعـه ای 

می باشـد که از بهشـت گرفته شـده اسـت، هرکه داخل آن 

شـود و بـا معرفت زیارت کند، روز قیامـت از آتش در امان 

خواهـد بود« )عیـون اخبارالرضـا، ج2: 256(



5-6 توصیف طبیعت

زمین مرده چراغی در میان توده شب ها

زمان ترسیده از آواز گرگ آلود شب ها

)امین امیری، 1385: 33(

شب بود و روح طوس شبیه کبوتری

پابوس بازوان حرم آرمیده بود

)مهدی گنجی گوهری، 1387:11(

تصاویـر توصیف کننـدۀ طبیعت اکـرثاً براعت اسـتهاللی 

برای شـهادت هسـتند که از تصویر شـب اسـتفاده کرده اند 

و در مـواردی مهاجـرت امـام رضـا)ع( و مرقـد و بـارگاه 

ایشـان را با اسـتفاده از عنارص طبیعی، شکوهمند توصیف 

می کننـد.

نتیجه

رس و کارداشـن شـاعران، بـا بن مایـه و موضـوع واحـد 

را  کلیشـه  و  تکـرار  بـه  ابتـال  خطـر  آیینـی،  اشـعار  در 

متوجـه  کـه  هامن طـور  خطـر  ایـن  می دهـد.  افزایـش 

واژگان شـعری اسـت، در درجـۀ مهم تـر تصاویـر شـعری 

بیشـرتی  اهمیـت  شـعر  در  تصویـر  می شـود.  شـامل  را 

دارد تـا واژگان، زیـرا محـدودۀ خالقیـت در تصویرسـازی 

بیـش از خالقیـت بـا واژگان اسـت. چنانچـه شـاعران گاه با 

موفقیـت از واژگان سـاده، تصاویـر بکـر آفریده انـد. انـواع 

تصاویـر در اشـعار هشـت دورۀ کنگـرۀ ملی رضوی شـامل 

بـارگاه امـام رضـا)ع(، شـخص امام رضا)ع(، شـعر و شـاعر، 

حاجتمنـدی و طبییعـت اسـت کـه هرکدام زیرشـاخه هایی 

داشـت و مرزهای خالقیت هرکدام مشـخص شـد. از جمله 

روش هـای تصویرسـازی روش هـای علم بیان و عـالوه بر آن 

تصویـر چشـمی تشـخیص داده شـد. پـس بررسـی تصاویـر 

شـعر در اشـعار رضـوی بـه لحـاظ ترغیـب بـرای آفرینـش 

و پیرشفـت شـعر آیینـی و جلوگیـری از تکـرار تصاویـر بـه 

کار بـرده شـده، اهمیـت دارد. پژوهش هایـی از ایـن قبیـل 

یکی از راهکارهای مهم برای مسـأله باال رفن سـطح شـعر 

آیینی به خصوص اشـعار رشکت کننده در جشـنواره اسـت.

پی نوشت

1. سمبل های قراردادی به سبب تکرار، داللت آنها بر یکی دو مشبه، 

رصیح و روشن است و مانند استعاره فقط بر یک مشبه داللت 

دارند )شمیسا، بیان و معانی، ص76(

2. دعبل خزاعی )246 ه(، از شاعران بزرگ و نام دار معارص امام 
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