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چکیده
یکی از ویژگیهای مهم شعر شفیعیکدکنی ،پیوند عمیق آن با ادبیات و گذشتۀ تاریخی و فرهنگی ایران
است .نمود این ویژگی را بیش از همه ،در دو حوزۀ اسطوره و عرفان میتوان دید .بنابر اظهارات منتقدان،
این دو در کنار مضامین اجتماعی ،مهمترین داللتهای معنایی شعر شفیعی را تشکیل مییدهنید .هید
مقالۀ حاضر ،بررسی نظام تصاویر شعر شفیعیکدکنی و تبیین ارتباط آن با سه حوزۀ معنایی یادشده است.
ازاین رو با معرفی تصویر رویش ،که تصویر مرکزی در شیعر اوسیت ،شیبکۀ تصیویری شیعر وی ترسییم
شدهاست .این شبکۀ تصویری ،حاصل گرد آمدن نظاممند تصاویری چون رستنیها و باران و بهار و صبح
و سرودن است .مهمترین کارکرد تصویر مرکزی رویش ،ایجاد تقابل معنیایی مییان دو دسیته از مفیاهیم
است که امکان داللتگری شعر شفیعی را در سه حوزۀ یادشده ممکن میسازد .بنابراین ،خوشۀ تصیویری
رویش را در شعر شفیعی باید نقطۀ برخورد اصلیترین معانی برآمیده از شیعر وی محسیوک کیرد کیه بیا
چینش مفاهیم و تصاویر در نظامی تقابلی ،موجب بازتعریف بسیاری از نمادهای سابقهدار در شعر معاصیر
فارسی میشود.
واژههای کلیدی :تصویر مرکزی ،رویش ،تقابل دوگانه ،عرفان ،اسطوره ،مضامین اجتماعی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

amohammadi344@gmail.com
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 .1مقدمه
تصویر جزو مهمترین عناصر شعری است که با قیرار گیرفتن در حیوزۀ بالغیت ،همیواره
عنصری زیباشناختی و منفرد بودهاست؛ بیااینحیال ،تصیاویر شیعری ،افیزون بیر کیارکرد
زیباشناختی ،گاه کارکردهایی ساختاری و معنایی دارند ،چنانکه کشیف سیاختار حیاکم بیر
تصاویر و ارتباط میان آنها ،یکی از راههای دستیابی به معانی متن به حساک میآید.
مقالۀ حاضر بر آن است تا با تحلیل تصاویر موجود در شعر شفیعیکدکنی ،حضیور معیانی
سهگانۀ اسطورهای و عرفانی و اجتماعی را در شیعر وی تبییین کنید .ازایینرو بیا در نظیر
گرفتن تصویر رویش ی که تصویر مرکزی است ی در پی پاسخ دادن به این پرسش اصیلی
خواهیم بود که این تصاویر چگونه به برآمدن معانی یادشده کمک میکند .پیش از این در
چند مقاله (مانند «تحلیل تصویر دریا در مثنوی» نوشتۀ محمود فتوحی) ،تصاویر و ارتباط آنهیا
در آثار مختلف تحلیل شدهاست ،اما مقالۀ حاضر را باید از دو جهت ،متفاوت دانست :اوالً از
نظر متن مورد مطالعه (اشعار شفیعیکدکنی) و ثانیاً از نظر روش کار کیه تصیویر مرکیزی و
خوشۀ تصاویر مرتبط با آن را باتوجهبه نقش آنها در برآمدن معانی اصیلی میتن ،بررسیی
کردهاست .این روش بهجای پرداختن به مضامین برآمده از معنای کلمات ،بر آن اسیت تیا
داللتهای اشعار شفیعی را از دل ساختار تصاویر به دست آورد.
 .2عناصر فرهنگی در شعر م.سرشک
شفیعیکدکنی ( )199 :1900عناصر فرهنگی را شامل تمیام عیواملی مییدانید کیه موجیب
شکلگیری فرهنگ یک شاعر میشود؛ عواملی چیون علیوم ،آداک ،فلسیفههیا ،اسیاطیر،
مذاهب ،حوادث تاریخی .وی از موضع انتقادی ،میزان حضور عناصر فرهنگیی را نشیانگر
پشتوانۀ غنی فرهنگی شاعر و از معیارهای مهم در داوری شعر میدانید (همیان .)00 :ایین
پشتوانۀ فرهنگی ،از سویی موجب اتصال شاعر به پیشینۀ فرهنگی میشود و از سوی دیگر
موجب تقویت آنها برای نسلهای بعدی میگردد .اتفاقاً یکی از برجسیتهتیرین میوارد در
اشعار شفیعی نیز حضور چشمگیر عناصر فرهنگی است؛ چنانکه توجه به گذشتۀ تاریخی و
فرهنگی ایران را یکی از مهمترین ویژگیهای ی و شاید اصلیترین ویژگی ی شعر شفیعی
شمردهاند (زرقانی .)911 :1901 ،اگر نکتۀ برجستۀ شعر رمانتیکها ،بیان احساسات و عواطف
خود و نیز فرورفتن در تصاویر طبیعت (همان) و در برخی دیگیر از شیاعران نیوگرا حضیور
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ویژگیهای زبانی و واژگانی (بهویژه در تأثیرپذیری از سینت ادبیی) بیودهاسیت (پورنامیداریان،

 ،)19 :1911برجستهترین وجه شعر شفیعی ،حضور عناصیر فرهنگیی در سیاختمان شیعری
اوست ،تاجاییکه گاه وی را شاعر فرهنگ نیز خواندهاند (بشردوست.)213 :1906 ،
نمود این عناصر فرهنگی در شعر شفیعی را خودآگاه ییا ناخودآگیاه در بسیترهایی چیون
اساطیر ملی و مذهبی و میراث سنت عرفانی میتوان یافت .افیزون بیر ایین میوارد ،مسیالل
مربوطبه انسان و اجتماع نیز از مضامین مورد توجه منتقدان در بررسی شعر وی بیودهاسیت.
برای بهدست دادن چشماندازی کلی از چگیونگی حضیور عناصیر فرهنگیی و دغدغیههیا و
داللتهای اجتماعی در شعر شفیعی ،نگاهی گذرا به تفسیرهای منتقدان از این اشعار در سیه
حوزۀ مباحث اجتماعی و اسطوره و عرفان ،سودمند خواهد بود.
2ی .1خوانشهای اسطورهای
برخی منتقدان ،شعر شفیعی را بیش از دیگر شاعران نوگرا ،از عناصر و نمادها و سمبلهای
اسطورهای بهرهمند دانستهاند (همان )209 :و باتوجهبیه همیین ویژگیی ،وی را شیاعر ملیی
(عالیعباسآباد )129 :1903 ،و مجموعۀ اشعارش را دایرةالمعار

ملی (کریمیپناه و رادفر:1930 ،

 )09خواندهاند .بررسیهای منتقدان دربارۀ جایگاه اسطوره در شیعر شیفیعی را در دو وجیه
ساخت و کارکرد میتوان بررسید .از منظر ساخت ،آشیکارترین و سیادهتیرین شیکلهیای
ظهور اسطوره در شعر شفیعی یعنی کاربرد مفرداتی چون اسیامی اشیخاص و مکیانهیای
اساطیری و تاریخی (پورنامداریان )122 :1910 ،منظور بودهاسیت .ایین نگیاه یی کیه یکیی از
پیامدهای توجه به آرکاییسم در شعر وی تلقی میشود (مدرسی و بامدادی )19 :1900 ،ی توجه
خود را بر حضور مفرداتی چون اسامی اسطورهای معطو کردهاسیت .افیزون بیر اسیاطیر
ملی ،اساطیر دینی و عرفانی نیز از منظیر حضیور نیامهیایی چیون خضیر ،اییوک ،حیال ،
عینالقضات همدانی ،به همراه اشاراتی به داستانهای آنها ،مورد توجه بودهاند (کریمیپناه

و رادفر30 :1930 ،یی .)36از همین منظر است که گاه به غلبۀ تلمیح در این اشعار هیم اشیاره
شدهاست (یوسفی.)139 :1963 ،
اما از منظر کارکرد ،تأکید صریح یا ضمنی منتقدان بر تغییر معنا و کارکرد اساطیر در شعر
شفیعی بودهاست .در این فرایند با اعمال جایگشتهایی در اسطورهها ،روایتی جدید از آنهیا
شکل میگیرد؛ این تغییرات در دو حوزۀ مسالل اجتماعی و انسانی دنبال شدهاست .در حیوزۀ
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نخست ،تغییر در کارکرد اسطورهها ،آنها را به نمادهای اجتماعی تبدیل کردهاست .در حوزۀ
انسانی نیز تغییر کارکرد اسطورهها در جهت محوریت انسان در جهان و قطع تعلق و امیید از
1

نیروهایی ماورایی ،استحالۀ شخصیتهای اساطیری را در پی داشته است (حسینپورآالشیتی و

همکاران .)32 :1901 ،برخی اسطورهها هم فقط با جدا شدن از بافت اسطورهای خود ،کارکردی
نو ولی در جهت همان داللتهای پیشین دارند؛ مانند رستم که گاه بیه تنهیایی نمیاد تمیام
هویت ملی ایران است (عالیعباسآباد.)122 :1900 ،
2ی .2عرفان
عرفان یکی دیگر از حوزههای مهم برای حضور مؤلفههای فرهنگی در شعر شفیعی است؛
چنانکه گاه آن را مهمترین مرز میان شعر وی با شاعرانی چون شاملو خواندهانید (زرقیانی،

 .)909 :1901این موضوع را از دو جهت میتوان بررسید:
الف .کاربرد عناصر منفرد عرفانی که از جملۀ آنها میتوان به شخصیتهای عرفیانی
از قبیل حال و عینالقضات همدانی و فضلهللا حروفی اشاره کرد (کریمیپناه و رادفر:1930 ،

31ی .)39در این وجه که با اسطورهگرایی در شعر شفیعی پیوند دارد ،با تصاویری روبهروییم
که همچون نمونههای طرحشده در بخش پیش ،رویی هم در تلمیح دارند.2
ک .حضور صبغۀ عرفانی در شعر وی ،که بحیث از آن در گیرو جسیتوجیوی عناصیر
پنهان شعری است .توجه به این نکته ضروری است کیه هنگیام سیخن گفیتن از حضیور
اندیشه و صبغۀ عرفانی در شعر شفیعی ،نباید انتظار یافتن مباحث و موضیوعاتی را داشیت
که در عرفان نظری مطالعه میشوند .نگاه انسانگرایانۀ شفیعیکدکنی ،ردّپیای خیود را در
خوانش وی از عرفان نیز بر جای گذاشتهاست؛ نکتهای که نتایج آن را در آمیختگی عرفان
و اندیشۀ اجتماعی شاعر میتوان یافت (برهانی .)110 :1910 ،تصویر حال در مقام مبیارزی
سیاسی ی اجتماعی ،برآمده از همین ویژگی است (دستغیب .)21 :1900 :این نگاه شیفیعی در
برابر نگاهی میایستد که عرفان را در جستوجیوی امیری بییرون از انسیان و زنیدگی او
 .1مثالً در شعر سیمرغ ،شاعر با تغییر کارکرد اسطورۀ سیمرغ ،آن را از جایگاه واال و قدسی خیود پیایین مییآورد« .ایین یعنیی
تکیه بر نیروی خود و نه کمک گرفتن از نیروهای اساطیری» (حسنپورآالشتی و همکاران.)31 :1901 ،
 .2مانند« :تو در نماز عشق چه خواندی /که سالهاست /بیاالی دار رفتیی و ایین شیحنههیای پییر /از میردهات هنیوز /پرهییز
میکنند /نام تو را به رمز /رندان سینهچاک نشابور /در لحظههای مستی /مستی و راستی /آهسته زییر لیب /تکیرار مییکننید»
(شفیعیکدکنی.)219 :1930 ،
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میجوید .از همین روست که وی در نمادپردازی و اسطورهسازی از شخصیتهای عرفانی
(حسنپورآالشتی و همکاران31 :1901 ،ی ،)30آنها را با خوانشی جدید همراه با تغییر کارکرد (از

آسمانی به زمینی) مواجه میکند .این نوع نگاه ،زمینه را بیرای خوانشیی اجتمیاعی از شیعر
شفیعی آماده میسازد.
2ی .9داللتهای اجتماعی
1

برخی منتقدان ،روند حرکتی محتوای اشعار شفیعی را از «من شخصی» به «من اجتماعی» ،
موجب تبدیل شدن وی به شاعری متعهد و حساس به وضع اجتماع میداننید کیه «بیاغ و
باران و اشراق را در خدمت تصویر و توصیف بیرونی ظلمانی گذاشتهاست تا شاید بیه نییروی آن،

بیرون را بتواند تغییر دهد» (پورنامداریان .)13 :1911 ،انتشار دفتر «شبخوانی» را میتوان سرآغاز
نمود اندیشههای اجتماعی شفیعیکدکنی دانست که اشعار آن «فریادی در سکوت یا جرقهای

در ظلمت جامعۀ بیسکون و تحرک ما» (برهانی )109 :1910 :هستند .انتخاک نیام شیبخوانی را
نیز حاکی از این تغییر دیدگاه شاعر خواندهاند؛ شاعر خود را همچون شبخوانی میبیند کیه
باید مردم را از ناآگاهی و غفلت نجات دهد (حسینپورچیافی .)213 :1930 ،دو بنماییۀ اصیلی
شعر متعهد ،یعنی «تالش برای بیداری تودهها» و «دگرگونی اوضاع» ،در این اشعار مشهود
است (امنخیانی .)99 :1932 ،انتشار در کوچهباغهای نیشابور روند شکلگییری اندیشیههیای
اجتماعی را تشدید میکند .اندیشههای سیاسی و اجتماعی و صراحت بیان شیاعر در ایین
مجموعه باعث شدهاست تا شفیعی جزو سردمداران چریکیسرا قلمداد شود (حسنلی:1931 ،
931؛ یاحقی.)192 :1931 ،

یکی از عوامل برداشتهای اجتماعی از شعر شفیعی ،بهرهگیری وی از نمادهای شعری با
داللتهایی اجتماعی است (عالیعباسآباد .)191 :1903 ،اطالق عنوان سمبولیسیم اجتمیاعی
برای توصیف شعر شفیعی از زبان برخی منتقدان (زرقانی )693 :1901 ،گواهی بر وجود همین
بُعد شعری است .نکتۀ مهم در اینجا استفادۀ شفیعی از پدیدههای طبیعی و عناصر فرهنگی
و ادبی و اساطیری در فرایند نمادپردازی است (حسینپورچافی .)219 :1930 ،در اینجا میتوان
به ارتباط میان عناصر عرفانی و اسطورهای (بهویژه در بخش مفردات) با عناصر و مضیامین
اجتماعی پی برد .چنانکه در بخشهای پیش نیز اشاره شد ،شفیعیکدکنی مفاهیم عرفانی
 .1دربارۀ سه ساحت «من شعری» نک :شفیعیکدکنی.00 :1900 ،
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و اسطورهای را در خدمت مباحث اجتماعی درمیآورد و با بازتعریف آنها ،مفیاهیم منظیور
خود را به دست میدهد.
 .9تصویر رویش
نمادگرایی در شعر شفیعیکدکنی ،مجالی برای بییان تفسییرهای گونیاگون از مضیامین و
تصاویر شعری وی فراهم میآورد .این تکثیر معنا همچون در دیگر متون نمادین ،رویی در
پیشفرضها و انتظارات و تالشهای خواننده برای فهم و گسیترش معنیای میتن دارد و
رویی در امکانات متن برای برجای گذاشتن ردّی آشکار یا نهان برای دسیتیابی بیه معنیا.
درواقع این عناصر و ساختار متن است که با چییدمان و شییوۀ بییان خیود ،انتخیاکهیای
مخاطب را برای گزینش معنای متن محدود میسازند یا حتیی وی را بیه سیوی گیزینش
معنایی خاص هدایت میکنند.
چنانکه پیشتر مرور شد ،اغلب تفاسیری که منتقدان از شعر شفیعیکدکنی بیه دسیت
دادهاند ،به خوانشهای اسطورهای و عرفانی و اجتماعی ی سیاسی مربوط بودهاند .بنیابراین
سه حوزۀ معنایی اسطورهای و عرفانی و اجتماعی ی سیاسی را سه وجه مهم معنیایی ایین
اشعار میتوان شمرد .تفاسیر بیانشده از این اشعار ،معموالً معطو به محتوای آنها و ییا
اوضاع تاریخی و اندیشههای شاعر بودهاند .هرچند بررسی محتوایی و تاریخی این اشیعار،
برداشتها و معانی مختلف آنها را آشکار میسازد ،تحلیل ساختمان اشعار میتواند امکان
برآمدن سه حوزۀ معنایی یادشده را تبیین کند؛ زیرا یکی از پیامدهای بررسی ویژگیهیای
ساختی شعر ،نمایش فرایند برآمدن معنا از متن است .از جمله مؤلفههای ساختی یک اثیر،
میتوان به انسجام میان تصاویر شعری اشاره کرد .این انسجام سیاختاری در گیرو آشیکار
ساختن رشتهای است که تصاویر پراکندۀ شعر را به یکیدیگر پیونید دهید .وجیود تصیویر
مرکزی در مجموعهای از اشعار ،یکی از مهمترین عوامل ایجاد انسجام در تصاویر شیعری
محسوک میشود .اهمیت این تصویر مرکزی تا آنجاست که کشف آن «در حکم یافتن کلید

ورود به ذهن و نگرش و شخصیت هنرمند است» (فتوحی .)11 :1909 ،از سیوی دیگیر ،تصیویر
مرکییزی بییا گییرد آوردن مجموعییهای از تصییاویر کوچییکتییر ،بییه شییکلگیییری معییانی و
درونمایههای شعری یاری میرساند .تبیین فرایند شکلگیری معنا در یک متن ،یکیی از
نتایج مهم آشکارسازی این تصویر کانونی و نوع ارتباط آن با دیگر تصاویر است.
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به نظر میرسد تصویر «رویش» ،در جایگاه تصویر محوری و مرکزی ،نقش ویژهای در
ساختمان شعر شفیعی دارد .هرچند این تصویر ،از تصاویر پرکاربرد در شیعر فارسیی ی بیه
ویژه شعر معاصر ی بوده ،وی با تکرارهایی معنادار ،آن را به تصویر مرکزی شعر خود تبدیل
کردهاست« .رویش» با گسترش خود و ارتباط با دیگیر مفیاهیم ،مجموعیۀ نظیاممنیدی از
تصاویر را اطرا خود گرد آوردهاست که بیشتر آنها از عناصر پدیدههای طبیعی وارد شعر
معاصر شدهاند .عناصر مختلفی را که در شبکۀ تصویری رویش نقش دارند ،در چند سیطح
میتوان بررسی کرد:
الف .در نزدیکترین سطح به تصویر مرکزی ،میتوان از تصیاویر گییاهی چیون گیل،
جوانه ،گیاه ،برگ ،درخت ،شکوفه ،باغ نام برد که در الیههای مختلیف معنیایی ،پیونیدی
مستقیم و نزدیک با تصویر مرکزی روییش دارنید« :زیبیاتر از درخیت در اسیفندماه چیسیت/
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ /زیباتر از درخت در اسفندماه چیست /زیر درفیش صیاعقه و
تیشۀ تگرگ /زیباتر از درخیت در اسیفندماه چیسیت /عرییانی و رهیایی و تصیویر بیار و بیرگ»
(شفیعیکدکنی.)163 :1930 ،

ک .در سطح بعد ،پای تصاویر مهم و پربسامدی چیون بهیار و فیروردین و بیاران بیه
مجموعۀ تصاویر شعری وی گشوده میشود .این تصاویر ،هم در کاربرد روزمره و هیم در
کاربرد نمادین و شعری ،مقدمهای هستند برای تصویر مرکزی و تصیاویر سیطح نخسیت:
«گر درختی از خزان بیبرگ شد /یا کرخت از سیورت سیرمای سیخت /هسیت امییدی کیه ابیر
فرودین /برگها رویاندش از فر بخت /بر درخت زنده بیبرگیی چیه غیم /وای بیر احیوال بیرگ
بیدرخت» (همان.)211 :1900 ،

 .مجموعۀ تصاویر باال به دلیل داللتهای معنایی و تعلق آنها به مجموعۀ عناصیر
طبیعی و نباتی ،ارتباط مستقیم دارند با تصویر مرکزی رویش .از سیوی دیگیر ،مییتیوان
شاهد تصاویری نیز بود که غیرمستقیم با تصویر مرکزی مربوط میشوند .نخستین تصویر،
«صبح» است که برآمدن آن با تصویر رویش پیوند نزدیکی برقرار میکند« :عاقبت آن سرو/
سبزاسبز /خواهد گشت و /باالبال /عاقبت آن صبح خواهد رست /نز میان باور فرتوت میا /امیا /از
میان دفتر نقاشی اطفال» (همان.)296 :1900 ،

در این نمونه ،صبح با تصویر استعارهگون «رُستن صبح» ،به تصویر مرکزی روییش گیره
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خوردهاست .در نمونههای دیگر ،همنشینی صبح با دیگیر تصیاویر مربیوطبیه روییش را نییز
میتوان دید .دومین تصویر مهم ،تصیویر مربیوطبیه «سیرودن» اسیت کیه خیود ،مجموعیۀ
کوچکتری از عناصر تصویری همچون خواندن و آواز و نغمه را اطرا خود گرد میآورد:
«دیگر این داس خموشیتان زنگار گرفت /به عبث هرچه درو کردید آواز مرا /باز هیم
سبزتر از پیش /میبالد آوازم» (همان« .)120 :1930 ،آسمان برهنه گشته در سیییدهدم/
از هر آنچه جز ستاره و سرور /جشن جاری طبیعت است و جوی /جشن جیرجییرک و
جوانهها /جوهر جوانی جهان در این حضور /نغمه برکشیده با هوار و هلهله /خاک بیا
زبان سبز و ستاره با زبان نور» (همان203 :1900 ،ی« .)230ییادش آیید روزگیاری /کیز
شور آوازهایش /همراه نوروز خارا /در نیمههای زمستان /میشد بهار آشیکار» (همیان،

.)163 :1900
در نمونۀ نخست ،استعارههایی چون بالیدن (رستن ،شکفتن و )...و آواز (ترانه ،سرود ،نغمه

و ،)...و در نمونههای دوم و سوم ،واسطهگری دیگر سیطوح تصیویری همچیون صیبح در
همنشینی با تصاویر مربیوطبیه خنییاگر و جیرجییرک (ییا چکیاوک و )...موجیب ارتبیاط و
پیوستگی تصویر مرکزی رویش به تصاویر حوزۀ آواز و سرود و نغمه و ...میشیود .حضیور
تصاویر مختلف شبکۀ رویش ،موجب شکلگیری ساختاری تصویری در میتن شیدهاسیت.
این ساختار از سویی موجب ارتباط میان تصاویر مهم شعر شفیعی و از سوی دیگر موجیب
برآمدن و ظهور معنا ،گرد تصویر مرکزی شدهاست .در بخشهیای بعید ،جایگیاه معنیایی
تصویر رویش در برآمدن داللتهای سهگانۀ شعر شفیعی بررسی خواهید شید تیا تبیینیی
ساختاری ی بالغی از مهمترین داللتهای معنایی این اشعار به دست داده شود.
9ی .1نظام تقابلی تصاویر
تلقی اثر ادبی و هنری همچون یک کلییت ،اییدهای اسیت کیه افیزون بیر رمانتییکهیا،
ساختارگرایان هم در برجسته کردن جایگاه آن در قرن بیستم نقش مهمی داشتهاند .ایشان
با تأکید بر مفاهیمی چون ساختار و کلیت و انسجام ،به رابطۀ میان معنای اثیر بیا چیینش
عناصر متن و نوع رابطۀ میان آنها بهمثابۀ یک کُل کمک کردند .آنان با اشاره به ماهیت
رابطهای و تفاوتبنیاد عناصر یک متن ،موجودیت سلبی آنها را آشکار ساختند .نتیجۀ این
نگرش ،تأکید بر این باور بود که معنای متن ،حاصل چگونگی ارتباط عناصر و اجزای متن
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با یکدیگر است .یکی از مهمترین روابط میان عناصر یک متن ،رابطیۀ تقیابلی اسیت؛ بیه
همین دلیل تقابل دوگانیه را بییش از هیر چییز بایید در پیونید مسیتقیم بیا آرمیانهیای
ساختارگرایی دانست (بارت .)19 :1910 ،بنابراین ،هد بررسی تقابیلهیای دوگانیه را بایید
توصیف چگونگی برآمدن معنا از متنی خاص از رهگیذر روشیی صیوری ی یعنیی بررسیی
چگونگی چینش اجزا در برابر یکدیگر ی خوانید (ادگیار .)31 :1901 ،بررسیی مجموعیهای از
متون یا آثار یک دوره یا سبک یا نویسندهای خاص ،میتواند پژوهشگر را به کشف تقابل
بنیادین موجود در آنها سوق دهد .این تقابل بنیادین با تبیین و ردهبندی دیگر تقابلهای
موجود در متون مورد بررسی ،یکی از راههیای دسیتیابی بیه سیاختار آن متیون محسیوک
میشود.
ساختار روایی ساده و تکبعدی اغلیب شیعرهای شیفیعی ،بیهراحتیی امکیان بررسیی
تقابلهای دوگانه و دستیابی به تقابل اصلی و بنییادین را بیه خواننیده مییدهید .یکیی از
ویژگیهای معنایی شعر وی ،تأکید بر مفهوم حرکت و جنبش است (آتشیی )13 :1910 ،کیه
نهفقط در مضامین شعری ،بلکه در انتخاک عناصری چون واژگان ،صفات ،افعال ،رنگها و
نمادها ،وزن اشعار نیز دریافته میشود (عنایتی قادیکالیی و روحانی92 :1931 ،یی .)69گذشیته از
دالیل و نشانههای مستقیمی که بر اهمیت مفهوم حرکیت در شیعر شیفیعی داللیت دارد،
توجه به برآمدن این مفهوم از دل تقابل سکون و حرکت نیز میتواند یکی دیگیر از ابعیاد
پیوستگی مفهومی و صوری اشعار وی را آشکار نماید .چینش عناصر متن در این اشعار به
گونهای است که در ساخت درونی آنها ،تقابل بنیادی «سکون/حرکت» مشهود است .این
تقابل ،مستقیم یا غیرمستقیم ،از میان تصاویر و تکنیکهای شعری دریافت میشود .آنچه
در مقالۀ حاضر اهمیت دارد ،صر نظر کردن از داللتهای مستقیم لغوی و توجه به رابطۀ
میان تصویر مرکزی رویش با تقابل بنیادی یادشده در اشعار شفیعی است.
برای بیان توضیحی ساده از این رابطه ،تصویر مرکزی رویش را میتیوان مهیمتیرین
آستانه برای ورود از قطب «سکون» به قطب «حرکت» دانست .به عبارت دیگر ،شکلگیری
تقابل یادشده در اشعار شفیعی ،مستلزم یک انتقال صریح یا ضمنی از دالّهای مبتنیی بیر
سکون به دالّهای مبتنی بر حرکت اسیت .آسیتانه و دروازۀ ایین انتقیال عبیارت اسیت از
مجموعۀ تصاویری که گرد تصویر مرکزی رویش شکل گرفتهاند .این مجموعۀ تصاویر در
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ارالۀ این تقابل و ترجیح قطب حرکت بر سکون ،نقشی استعاری بر عهده دارنید .بنیابراین
میتوان به کشف نظامی دوقطبی دست یافت که مجموعۀ تصاویر مربوطبه رویش با قرار
گرفتن در آن ،موجب برآمدن معانی و داللتهای غیرمستقیم مبتنی بر تقابل میان حرکت
و سکون میشوند .در این نگاه ،تمام تصاویر و مضمونهای مربوطبه رویش در یکسیو و
تصاویری که داللت بر عدم رویش دارند در سوی دیگر تقابل مینشینند؛ تصاویری چیون
شکفتن ،برآمد ،بالیدن ،باران ،بهار ،درخت ،گل ،جوانه ،شاخه ،صبح ،سحر ،چکاوک ،نغمه،
سرودن ،خواندن در برابر تصاویری چون زمستان ،سرما ،شاخۀ خشک ،سکوت.
9ی .2تصویر رویش؛
الیۀ اسطورهای
چنانکه گفته شد ،تاکنون معنای اسطورهای اشعار شفیعی بیش از همیه در حضیور عناصیر
منفردی همچون نام شخصیتها و مکانها و اشارههای اساطیری جستوجو شیدهاسیت.
این در حالی است که تصویر رویش در جایگاه یک تصویر مرکزی و غالب در این اشیعار،
بستری برای حضور مستمر نگاه و بینش اسطورهای فراهم آوردهاست .این نگاه ربطی بیه
حضور یا عدم حضور عناصیر منفیرد اسیطورهای نیدارد ،بلکیه از وجیود منطیق و بینشیی
اسطورهای در کل ساختار اثر پرده برمیدارد.
پرکاربردترین و آشکارترین پیشینۀ تصویر رویش را باید در اساطیر پی گرفت .اسیاطیر
باروری و کشاورزی با پیوند میان انسان و جهان و گیاه ،بسیاری از پدییدههیای انسیانی و
طبیعی را با استعارههای گیاهی نشان میدادهاند که در مرکز آنها میتوان اسیتعارههیای
رشد و زایش و رویش را دید .بسامد رمزهای گیاهی در تاریخ میذاهب و رواییات عامیانیۀ
برگرفته از آنها و نیز بینشها و سنتهای عرفانی و همچنین شمایلنگیاریهیا در هنیر
اقوام سراسر جهان ،همگی نشان از اهمیت نمادین رُستن در نگاه و بینش اسطورهای دارد.
(الییاده .)263 :1903 ،اگر از وابستگی حیات مادی بشر به انواع رستنیها و وابسیتگی هنیر و
ادبیات به حضور استعاری آنها (فاضلی و همکیاران )11 :1932 ،بگیذریم ،تصیویر روییش در
حکم آستانهای بودهاست برای تغییری بنیادین .این وضع در آیینهای تشرّ نیز به نوعی
گذر از موقعیتی پیشین و ورود به موقعیت جدییدی را معرفیی مییکنید (ادگیار.)99 :1901 ،
آیینهای تشرّ بر آغاز حیاتی نو برای انسان داللت دارند و از قضا تصویرپردازی آن نییز
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در پیوند مستقیم با رستن و رویش و حیات مجدد است .شاید دلیل این پیوند را بتوان باور
به زندگی چرخهای در انسان و گیاه دانست .باور به تجدید حیات در انسان به صورت گذار
مدام از یک مرحلۀ زندگی به مرحلهای دیگر (آغاز زندگی نو ،تولد دوباره) ،و در گیاهیان بیه
صورت تبدیل دانه به گیاه و تولید دوبارۀ دانه قابل تصور است .یگانیه پنداشیتن جهیان و
گیاه (درخیت) در سایۀ اهمیت تجدیید حییات و زاییش و روییش ،موجیب تصویرسیازی و
رمزپردازی جهان به صورتهای گیاهی همچون درختی عظیم انجامیدهاست (الیاده:1919 ،

 .)110همچون دیگر بخشهای نگاه اسطورهای ،در اینجا هم میتوان شاهد تسیری ایین
رمزپردازی به دیگر اجزای هستی ازجمله انسان بود.
در شعر شفیعی ،قرار گرفتن تصاویر رستنیها در نظامی تقیابلی بیا محورییت تصیویر
رویش ،پیش از همه میتواند بر حضور مؤلفههای مهمیی ،از اندیشیۀ اسیطورهای داللیت
داشته باشد؛ بنابراین ،نمونههایی از اشعار وی که بهنوعی این ویژگیی تصیویری را دارنید،
زمینهای فراهم آوردهاند برای برداشتهای اسطورهای مبتنی بر تصویر مرکزی رویش .این
نمونهها ،تغییر و حرکت از یک مرحله به مرحلهای دیگر را با تصویری از مجموعۀ تصاویر
مربوطبه رویش نمایش میدهند:
صدها پرنده بر سر هر شاخ /در رخوت شبانه نفس میزنند /پرهای نرم گردنشیان را/
سرپنجۀ سییدهدمان ناز میکند /خاموشی است و بین شیب و روز /دییوار نیازکی کیه
ندانی /از این دو خود کدامین ره باز میکند /مرغی که پیشنغمۀ باغ است /در لحظۀ
شکفتن و گفتن /ناگاه بر بلندترین شاخههای باغ /خنیای نای خود را آغیاز مییکنید/
وانگاه ،شور و غلغله در باغ /هر مرغ با سرودی پرواز میکنید (شیفیعیکیدکنی:1900 ،

.)211

در این نمونه ،تقابل میان «رخوت شبانه» و «شور و غلغلۀ صبحگاهی» ،مقدمهای است
برای ترسیم حالتی آستانهای برای گذار از ییک وضیع بیه وضیعی دیگیر .ایین گیذار ،بیا
بهرهگیری از تصاویر مربوطبه رستنیها و رویش و شکفتن نشان داده شدهاست .دو عامل
در متن ،این برداشت را تقویت میکند :نخست همزمانی گذر از «دیوار نازک» میان شب و
روز با شکفتن باغ ،و دوم ،حضور تصاویری همچون صبح و باغ و شیکفتن و آواز خوانیدن
که همگی جزو شبکۀ تصویری رویش محسوک میشوند .افزون بر میواردی چیون نمونیۀ
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باال و همچنین تصاویر و نمادها و استعارههای مبتنی بر گیاه ی که به دلیل حضور پرشمار
خود ،میتوانند بر وجود الیههای پنهان اندیشۀ اسطورهای در شعر شفیعی داللت کننید یی
برآمدن تصاویری از خوشۀ تصویری رویش که ریشیه در اییدۀ انسیان ی گییاه دارنید نییز
میتواند عامل دیگری باشد در برداشتهای اسطورهای از شعر وی« :گفتمش /خیالی اسیت
شهر از عاشقان ،وینجا نماند  /مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش /گفت /چون روح بهاران آید
از اقصای شهر /مردها جوشد ز خاك /آنسان که از باران گیاه /و آنچه میباید کنون /صبر مردان
و دل امیدواران بایدش» (همان906 :1930 ،ی.)901

تصویر زیبای برآمدن «مردهایی از خاک» ،1افزون بر همنشینی با سطوح مختلف خوشۀ
تصویری رویش (تصاویری چون بهار و باران و گیاه و در بندهای پیشیین ،بیاغ و گیل و رعید و

آذرخش و نسیم) ،پیوند انسان و گیاه به صورت رویش و حیات مجدد در باور اسیطورهای را
در شعر امروز بازسازی کردهاست .این داللتهای اسطورهای را میتوان در تمام نمونههای
دیگری که به مضامین عرفانی و اجتماعی اشاره دارند ،در مقام ییک الییۀ مهیم معنیایی
بازیافت.
9ی .9تصویر رویش؛ الیۀ عرفانی
تصاویر مربوطبه رستنیها ،بهدلیل قدمت و عمق و اهمیتی که در اندیشه و زبیان انسیان
دارند ،افزون بر نگاه اسطورهای ،در بسیاری از دیگر سطوح فکری و گفتمانی نیز آثاری بر
جای گذاشتهاند .سنت عرفانی ،یکی از گفتمانهایی اسیت کیه تصیاویر نبیاتی ی بیهوییژه
تصویر مرکزی رویش ی با ورود بیه شیبکۀ تفسییری و نمیادپردازی آن ،جایگیاه وییژهای
یافتهاند .چنانکه پیش تر اشاره شد ،تصور چرخۀ حیات از تولد تا مرگ و پیوند آن بیا تولید
دوباره در درخت و دیگر رستنیها ،مهمترین عاملی است کیه ایین پدییدههیا را در مرکیز
تصاویر و استعارههای مربوطبه زندگی و مرگ قرار دادهاست .آیینهای تشر جزو همین
مفاهیم بنیادیای هستند که به صورت نمادین در گفتمان عرفیانی بازتولیید شیدهانید .در
کانون این شکلها و گونهها ،میتوان به «مرگ ارادی» اشاره کیرد .میرگ ارادی کیه بیه
معنای «سرکوبی هوای نفس و اعراض از لذات جسمانی و مشتهیات نفسیانی» (سیلیمانی:1906 ،

 )09است ،تولد دوبارهای را نشان میدهد .مفاهیم مرگ ارادی و تولد دوباره که مبانی آنها
 .1همچنین نک :شفیعیکدکنی.219 :1930 ،
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را افزون بر اندیشهها و باورهای اسطورهای در روایات اسیالمی هیم مییتیوان یافیت ،در
سمبولیسم عرفانی ،جایگاه ویژهای به خود اختصاص دادهاست.
نکتهای که برای نوشتار حاضر سودمند است ،تصاویر برگرفتیه از شیبکۀ رسیتنیهیا و
گیاهان در بازنمایی این مفاهیم است .همسو با نمونههای موجود در سنتهای باسیتانی و
باورهای اسطورهای ،در سنت عرفانی نیز تصویر رویش و زایش در مرکز تصیاویری قیرار
میگیرد که به نمایش گذر از یک هستی به هستی نو میپردازد .در متون عرفانی ،افیزون
بر مواردی که به طور عام تصاویر مربوطبه رستنیها را برای اشیاره بیه رسیتخیز بیه کیار
میبرد ،1برآمدن از خود و مرگ ارادی و دستیابی به تولد ثانی نیز با تصاویری ایینچنیین
پیوند خوردهاست« :از خود بهدر آمدم چنانکه شیکوفه از شیاخ درخیت» (شیفیعیکیدکنی:1901 ،

 .2)910این پیوندها در کنار تفسیر انسانگرایانۀ شفیعی از عرفان موجب شیده تیا تصیاویر
مربوطبه رستنیها امکان خوانش عرفانی را از اشعار وی ایجاد کنید .جنبیۀ عرفیانی شیعر
شفیعی با گذر از نگاه انسانمحور او به عرفان ،9به سوی نوعی دریافت از خویشتن خویش
از رهگذر معنای انسان و زندگی میانجامد .شعر شفیعی با مَرکب عرفیانی اجتمیاعی کیه
بیش از همه در انسان و طبیعت متجلی است ،بیه سیوی اشیراق و تأمیل گیام برمییدارد
(شریفی)169 :1932 ،؛ بنابراین تعابیری از جنس شکفتن و برآمدن از خود مییتوانید بییانگر
نوعی درونبینی و شکفتگی روح آدمی باشد .پس ،افزون بر نوعی عشق با صبغۀ عرفیانی
(شفیعیکدکنی ،)912 :1930 ،شکفتگی طبیعت را نیز همچون نمادی برای شیکفتگی و تولید
دوبارۀ انسان و تجلی خداوند همسو با تجربۀ زندگی در اشعار وی میتوان دریافت:
«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
ظلمت را /این هزارپای زخمی را /از خواک نسترنها بیرون میافکند» (همیان:1930 ،

« .)132سییده سرزد و /بشکوه باد و /میبینم /:منزه است گیاهی که میزهد از خاک/
« .1این بهار نو ز بعد برگریز /هست برهان بر وجود رستخیز» (مولوی.)2310/9 :1913 ،
 .2زرینفکر و همکاران ( )1932در مقالهای به بررسی استعارهشناختی رویش در معار بهاءولد پرداختهاند.
 .9شفیعی حتی در نظریههای عرفانی خود نیز باوجود تأکید بر جنبههای صوری ،از نظر کارکرد بر انسیانی و ایینسَیری بیودن
آموزههای عرفانی تأکید میکند ،چنانکه تصو خراسان را به این دلیل که «سرشار است از اندیشیدن به انسان ،همین انسیان
خاکی میان کوچه و بازار» (شفیعیکدکنی )100 :1932 ،بر عرفان امثال ابنعربی ترجیح میدهد.
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در آن زمان که نه ابر است و نه نسیم دمان /منزه است درختی که میزید به یقیین/

تمام شب را در انتظار صبحدمان» (همان.)232 :1900 ،
بنابراین انسان با تأمل و مراقبت از احواالت خویش ،به درک جایگاه خود در هسیتی و
بینشی شهودی دربارۀ خود و تمام ذرات عالم دست مییابد؛ بینشیی کیه مقدمیهای اسیت
برای حضور شایستۀ انسان در هستی« :باید برویی و برآیی مثل بذری نو /در فرصتی کوتاهتر از
خطبۀ تندر /و از همۀ ذرات هستی ،سهم خود را چیره بربایی /از تابش خورشیید تیا بیاران جرجیر

روی بام کهنۀ هاجر /یک بار دیگر آزمون کمنغمهای در پردهای دیگر» (همان.)96 :
پیوند این نگاه با تصویر رویش ،میتواند نشانگر جلوهای نو از حضیور مفیاهیم و نگیاه
عرفانی ی شهودی در شعر شفیعی باشد؛ حضیوری کیه عمییقتیر و چندالییهتیر از اشیارۀ
تلمیحوار به نام شخصیتها و رویدادها و اصطالحات عرفانی است .در تمام این نمونههیا،
اوالً با یک تقابل دوگانه مواجهیم که محصول چینش دو دسته از نمادها و تصاویر در برابر
یکدیگرند؛ تقابلی که موجد وضعیتی آستانهای و مبتنی بر گذار در فضای شعر است .ثانییاً
در مرکز تمام این مفاهیم و مضامین ،تصاویر مربوطبه رویش (ترنم ،شیکفتن ،گییاه و بیاغ،

باران ،صبح ،بهار) بهعنوان آستانهای برای گذر از یک مرحله بیه مرحلیهای نیو خودنمیایی
میکند.
9ی .1تصویر رویش؛ الیۀ اجتماعی ی سیاسی
حضور نمادهای برآمده از پدیدههای طبیعی در سمبلیسم اجتماعی شاعران نوگرا به شکلی
آشکار به چشم میخورد .کاربرد فراوان این نمادها آنها را به نمادهیایی مرسیوم در شیعر
معاصر ایران تبدیل کردهاست .در این میان ،تصاویر مربوطبه رویش (بهویژه تصاویری چون

بهار و الله و شقایق) را به طور خاص میتوان تصاویری سابقهدار در شعر اجتماعی معاصیر
فارسی دانست (ابتها 296 :1910 ،؛ نیما119 :1911 ،؛ اخوان990 :1901 ،؛ نیما166 :1911 ،؛ شیاملو،

 .)236 :1901اما به نظر میرسد شبکۀ تصویری رویش در شعر شفیعی ،اوالً با بسامد بیشتر
و ثانیاً به شکلی نظاممندتر از دیگران ،برای ترسیم نگاه شاعر به اوضاع اجتماعی و نقد آن
بهکار بسته شدهاست .اهمیت این نکته تا به حدی است که میتوان گفیت ایین مجموعیه
تصاویر ،هستۀ مرکزی تصویرگری موضوعات اجتماعی را در اشیعار وی تشیکیل دادهانید.
یکی از تفاوتهای مهم کارکرد تصاویر مربوطبه رویش در شیعر شیفیعی و دیگیران ،بیه
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چگونگی قرار گرفتن این تصاویر در نظامی تقابلی مربوط میشود که تصویر رویش را بیه
موقعیتی آستانهای برای گذار از وضعی نامطلوک به وضعی مطلوک تبدیل میکند ،ولی در
بسیاری از دیگر شاعران معاصر ،حضور پراکندۀ تصاویر مربیوطبیه روییش ،کیارکردی در
راستای توصیف وضع نابسامان جامعه دارد .بنابراین ،در تصاویری همچون بیاغ و جنگیل،
ویژگیهایی چون خشیکی و فسیردگی و تیاریکی ،بییش از مفیاهیم روییش و شیکفتگی
برجستگی دارند (پورنامداریان و همکاران91 :1931 ،ی .)90این نکته ،عیاملی اسیت تیا تصیاویر
نباتی در آثار این سرایندگان به صورت تصاویری منفرد و پراکنده نمود یابند و به شبکهای
نظاممند تبدیل نشوند .با بررسی تصاویر و نمادهای گیاهی در شعر شفیعی و تحلیل ارتباط
میان آنها ،میتوان داللتهای اجتماعی شبکۀ تصویری رویش را آشیکار کیرد« .بیاران»
یکی از مهمترین این تصاویر در پیوند با بهار است که معموالً سرآمدن انتظار باغ را بیرای
رویش و ورود به وضعی نو تصویر میکند .این تصویر و تقابل حاصل از آن ،در کنار دیگر
واژگان و مفاهیم ،میتواند داللتهای اجتماعی شعر وی را آشکار سازد:
بر باغ ما ببار /بر باغ ما که خندۀ خاکستر است و خون /باغ درخیتمیردان /ایین بیاغ
باژگون /... /در عصر زمهریری ظلمت /عصری که شاخ نسترن آنجیا /گیر بییاجیازه
برشکفد طرح توطئه است /عصر دروغهای مقدس /عصری که میرغ صیالقه را نییز/
داروغه و دروغدرایان /میخواهند در قاک و در قفس /بر باغ ما ببار /بیر داغ میا ببیار

(شفیعیکدکنی111 :1900 ،ی.)119
باران در ارتباط بیا دیگیر تصیاویر مربیوطبیه روییش ،نقیش مهیم ایین تصیویر را در
داللتگری موضوعات اجتماعی آشکار میسازد؛ ارتباط میان «سرودن» و بیارش ،یکیی از
آنهاست« :باران! سرود دیگری سر کن /من نیز میدانیم کیه در ایین سیوگ ییاران را /ییارای
خاموشی گزیدن نیست /... /من نیز میدانم که یاران شقایق را /دسیتی بنفیرین از سیتاک صیبح
پرپر کرد /من نیز میدانم که شب؛ افسانۀ خود را در گوش بییداران مکیرر کیرد» (همیان:1930 ،

30ی.)33

گاه نیز میتوان نمونههای کاملتری از پیونید مییان ایین مجموعیه از تصیاویر را بیه
روشنی مشاهده کرد .در نمونۀ بعدی ،افزون بر عناصر گیاهی ،تصاویر صیبح و شیکفتن و
سرودن هم در پیوند با رویش قرار میگیرند .مجموعۀ ایین تصیاویر بیا رودررو نهیادن دو
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مفهوم رویش و بیباری ،موجب شکلگیری دو دسته از مفاهیم و تصاویر میشوند:
صبح آمده است برخیز( /بانگ خروس گوید) /وین خواک و خستگی را در شیط شیب
رها کن /مستان نیمشب را رندان تشنهلب را /بار دگر به فریاد در کوچهها صدا کین/
 /...بنگر جوانهها را آن ارجمندها را /کان تار و پود چرکین /باغ عقییم دییروز /اینیک
جوانه آورد /بنگر به نسترنها /بر شانههای دییوار /خیواک بنفشیگان را /بیا نغمیهای
درآمیز /و اشراق صبحدم را /در شعر جویباران /از بودن و سرودن /تفسیری آشنا کن/
بیداری زمان را /با من بخوان به فریاد /ور مرد خواک و خفتی /رو سر بنیه بیه بیالین
تنها مرا رها کن (همان291 :ی.)299

در نمونۀ باال ،مجموعهای از تصاویر در سوی دیگر تقابل قرار دارند .این تصاویر ،اغلب
به سرما (همان )119 :1900 ،و زمستان (همان )930 :و شب (همان )291 :و خواک (همان:1930 ،

 )299و دیوار (همان )291 :و تبر (همان )19 :1900 ،و ...مربوط هستند .ریشیۀ ایین تصیاویر و
معنای اجتماعی آنها را میتوان در شعر نیمیا و پییروان او یافیت (پورنامیداریان و همکیاران،

93 :1931؛ فتوحی .)199 :1909 ،شاید بتوان تفاسیر اجتماعی از خوشیۀ تصیویری روییش در
شعر شفیعی را تا حدی مدیون همین سابقه دانست.
 .1نتیجه
عرفان و اسطوره ،افزون بر اینکه دو عنصر مهم فرهنگی در شعر شفیعی هسیتند ،همیراه بیا
مضامین اجتماعی ،سه الیۀ مهم این اشعار را تشکیل میدهند .هرچند بسییاری از منتقیدان،
هریک از این الیهها را در یکی از دورهها یا دفترهای شعری شفیعی بازمیجویند ،یک عامل
ساختاری موجب شدهاست تا زبان و شعر شفیعی ،زمینۀ این برداشتهای سهگانه را در خیود
بیرورد .حضور برخی از مهمترین تصاویر شعری گرد تصویر مرکیزی روییش ،عیاملی بیرای
دستیابی به این داللتهای سهگانه و انسجام عناصر تصویری شعر وی است .این مجموعیۀ
تصاویر ،در نزدیکترین سطوح شامل تصاویر مربوطبه پدیدههای نباتی و طبیعی ،و در سطح
بعد شامل تصاویر پرتکرار صبح و سرودن هستند که با ارتباطی چندالیه ،به یکدیگر مربیوط
میشوند .قرار گرفتن این مجموعۀ تصاویر در یک نظام تقابلی ی که برآمده از شیوۀ شیاعری
و روایتگری شفیعی نیز هست ی موجب برجستگی معانی مربوطبه حرکت و تغیییر در شیعر
وی شدهاست .تغییر و حرکت از یک وضع به وضع دیگر با نشان دادن فرایندی دالّ بر گیذر
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از آستانه ،موجب برآمدن داللتهای اسطورهای و عرفانی و در سطحی دیگیر ،داللیتهیای
اجتماعی شدهاست؛ چنانکه وی بسیاری از این مضامین را در لباس تصیاویر یادشیده ارالیه
میدهد .در این پیکرۀ تصویری ،تصاویر آشنایی چون خزان و زمستان و اجمیاد و خشیکی و
تاریکی و شب ،در تقابل مجموعۀ تصاویر مربوطبه رویش قرار میگیرند.
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