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War is one of the most violent and harmful phenomena for societies and
nations. In addition to the violence and psychological damage of war, the
issues of stability and defense of national unity and patriotic values are among
the important and obvious issues of war. The transfer of values, stability,
resistance of the warriors and the brave men of Iran during the eight-year IranIraq war, provide valuable experiences for children and adolescents. The
history of Sacred Defense literature begins and continues from the first days
of the war because the events of that time are present today and its memories
and effects have remained in the minds, consciences and inside and outside of
the generation that has reached the text of the events today. The resistance
literature seeks to convey to the audience the human meanings of war or
Sacred Defense. But, the main issue in this transition is to determine how the
audience relates to these works because children and adolescents are far from
the imposed war, at least in terms of time. Resistance literature commits itself
to acquainting them with the sacrifices and resistances of warriors and to
institutionalizing values, such as endurance, self-sacrifice, empathy, etc. in
them. The literary genre of poetry is a good platform for conveying the values
and concepts of war and resistance literature. Child and adolescent poets have
made many references to war and the issue of resistance in their poems. It
seems necessary to provide beautiful and objective images of war events and
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issues for this age group who do not have a complete experience and
understanding of war events.
2noolnd o e .
The research method in this research is descriptive and includes content
analysis. The method of collecting information is also in the form of library
documents. Masoomeh Mehri's collection of resistance poems has been
analyzed and studied in terms of rhetorical functions of the image.
3noiIitriiI .
The purpose of this study is to represent the war and its events to
adolescents in the poetic illustrations of Masoomeh Mehri’s poems, one of the
young poets in the field of resistance. The importance of presenting images
related to the war, reflecting the sufferings, courage and perseverance of the
brave men of Iran for the generation of children and adolescents and
institutionalizing these concepts in the form of appropriate and imaginative
images is a significant issue. The use of deep and inner imageries to connect
the audience with the poems and internalize the concepts of war has required
the poet to present and use effective images. Poetic images have been
criticized based on the principles of rhetoric and imagery levels (introversion
or extroversion of images, depth or superficiality of images).
The research questions are: 1. what kind of images has the poet used to
acquaint the adolescent audience with the concepts of war? 2. In addition to
conveying the concepts of sustainability, have the poetic images been able to
present an attractive and different image of war (reducing the burden of war
violence) to the audience? And what is the function of each type of image in
the poet's poetry?
In the category of extraversion and introversion of images, the issues of
superficial and deep images are studied and analyzed. The importance and
application of this type of images in attracting the audience and
institutionalizing the concepts of resistance and war for the audience including
children and adolescents. In her collection of poems, the poet has paid
attention to both types of images (deep and superficial). The poet's ability to
use superficial and deep images appropriate to the situation of the child's
audience is remarkable and thought-provoking. As the age of the audience
increases, the poet increases the depth of the images. This can be seen in the
book My Mother Iran Banoo. To be more effective, the poet deepens her
poetry in terms of images and emotion. Another type of rhetorical images is
the random image. Images that are formed through a deep and imaginative
connection between phenomena in an abstract course and are exciting for the
audience.
4noi .teriI .
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The results of the research showed that Masoomeh Mehri has used
pristine and fresh images to represent and reconstruct the war and its events.
All kinds of images of surface and depth, incidental and positive can be seen
in her poetry. He has used positive images to express his national belief and
patriotism, images that have both an element of imagination and emotion
within them. It uses superficial images to describe the ugliness and cruelty and
violence of war. Images whose emotional load reduces the violence and horror
of war. In the collection My Mother Iran Banoo, Mehri depicts the beginning,
the peak and the end of the war in 15 beautiful literary paintings. The poet's
avoidance of stereotyped and repetitive images is the most important feature
of this collection. The deeper we move the images from the beginning of the
boards to the middle and the end. To the extent that it leads to the creation of
amazing and random images. The sum of random and deep images has been
used more than positive and superficial images. The reason for this is the poet's
attempt to provide deep images of the war and to avoid repetitive and clichéd
images. Using myths, historical sites (Alamut Castle), historical events
(Mongol and Alexander invasions of Iran, burning of Persepolis) and referring
to these events in the background, in addition to deepening the image, the poet
provides the presence and participation of the audience in the poems.
Keywords: War, Children and adolescents, Random imageries, Positive
imageries, Surface and deep imagaries, Masoomeh Mehri Ghahfarokhi.
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چکیده ّ
بازنمایی جنگ و انعکاس دالوریها و پایمردیهای رزمندگان برای نسل جدید مخصوصا کودکان نياز به
خالقيتهای هنری و ادبی دارد .تصاویر خالق و هنرمندانه شعر میتواند جنگ و وقایع آن را در یک فرایند
عاطفی -تخيلی برای مخاطبان بازسازی نماید .هدف پژوهش حاضر ،بازنمایی جنگ برای کودکان و
نوجوانان از طریق نقد بالغی تصاویر شعری معصومه مهری قهفرخی یکی از شاعران جوان و انقالبی است.
روش پژوهش توصيف و تحليل محتوا و شيوه گردآوری اطالعات به صورت بررسی اسناد کتابخانهای است.
تصاویر شعری شاعر از منظر کارکردهای بالغی تصویر (درونگرا ،برونگرا ،سطح و عمق ،تصاویر اثباتی و
اتفاقی) بررسی و تحليل شدهاند .نتایج پژوهش نشان داد که شاعر برای بازنمایی جنگ از تصاویر مختلف
استفاده کرده است .او برای بيان عقيده و حس ملی و ميهن پرستی خویش از تصاویر اثباتی استفاده کرده
است؛ تصاویری که عنصر تخيل و عاطفه را در درون خود دارند .برای توصيف زشتیها ،بیرحمی و خشونت
جنگ از تصاویر ساده و سطحی بهره گرفته؛ تصاویری که بار عاطفی سرشار آنها ،ميزان خشونت و ترسناکی
جنگ را برای مخاطب کودک کاهش میدهد.
واژههایّکلیدی :جنگ ،کودک ،تصویر اتفاقی ،تصویر اثباتی ،تصاویر سطح و عمق ،مهری
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ّ-1مقدمه ّ

جنگ یکی از پدیدههای خشونتبار و آسيبزا برای جوامع و ملتها به شمار میرود .در
کنار خشونتها و آسيبهای روحی و روانی جنگ ،موضوع پایداری و دفاع از کيان و
ارزشهای ملی و ميهنی از مسایل مهم و بارز جنگ است .انتقال ارزشها ،پایداری ،مقاومت
رزمندگان و دالور مردان ایران زمين در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق ،تجربههای
گرانبهایی در اختيار کودکان و نوجوانان قرار میدهد .تاریخ ادبيات دفاع مقدس از نخستين
روزهای جنگ آغاز میشود و همچنان ادامه دارد؛ چرا که حادثههای آن روزگار در امروز
جاری است و یادها و آثار آن را در ذهن و ضمير و درون و بيرون نسلی که از متن حادثه به
امروز رسيده است ،میتوان یافت (ن .ک :سنگری .)11: 1389،ادبيات پایداری به دنبال آن
است که مفاهيم انسانی موجود در جنگ یا دفاع مقدس را به مخاطبان منتقل کند؛ اما مسأله
اصلی در این انتقال ،این است که شيوه ارتباط مخاطب با این آثار مشخص شود؛ چون
کودکان و نوجوانان با جنگ تحميلی حداقل از نظر زمانی بسيار فاصله دارند« .ادبيات
پایداری خود را متعهد و ملتزم میداند که آنان را با جان فشانیها و مقاومتهای رزمندگان
آشنا کند و ارزشهایی همچون استقامت ،ایثار ،همدلی و  ...را در آنها نهادینه کند( ».اميری
خراسانی و صدریزاده .)27: 1397،ژانر ادبی شعر ،بستر مناسبی برای انتقال ارزشها و مفاهيم
جنگ و ادبيات پایداری است .شاعران کودک و نوجوان در اشعار خود به جنگ و مسأله
مقاومت اشارههای فراوانی کردهاند .ارائه تصاویر زیبا و عينی از حوادث و مسایل جنگ برای
گروه سنی مذکور که تجربه و درک کاملی از وقایع جنگ ندارند ،ضروری به نظر میرسد.
تصویر ،معادل واژه ایماژ است که اغلب منتقدان به جای ایماژ از تصویر استفاده میکنند.
«مراد از تصویر ،چيزی است که اروپائیان به آن ایماژ و گذشتگان ما به آن تشبيه ،استعاره و
مجاز گفتهاند» (فرشيدورد .)205 :1373،شفيعی کدکنی معادل مناسب برای ایماژ را تصویر
میداند که به وسيله تصرف ذهنی شاعر در اشياء صورت میگيرد« .تصرف ذهنی شاعر در
مفهوم طبيعت و انس ان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت ميان انسان و طبيعت ،چيزی
است که آن را خيال یا تصویر میناميم( ».شفيعیکدکنی .)17 :1375 ،فتوحی در کتاب
«تصویر بالغت» درباره تصویر میگوید« :تصویر ،هرگونه کاربرد زبان مجازی است که

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

شامل همه صناعات بالغی از قبيل تشبيه ،استعاره ،مجاز ،تمثيل ،حسآميزی ،اسطوره و ...
شود( ».فتوحی.)45: 1386،
تصاویر شعری با توجه به مسأله خيال و عاطفه شاعران ،متفاوتاند .هرچه شاعران در
آثار خویش از خيال ،احساس و تصاویر شاعرانه بيشتری استفاده نمایند ،تصاویر ارائهشده در
اشعار آنها شگفتانگيزتر و در نتيجه تأثير آن بیر خواننده عميقتر است؛ بنابراین بحث کيفيت
تخيل و بار احساسی -عاطفی در شعر ،دو مؤلفۀ مهمی است که هر تصویر شعری همواره
برای تاثيرگذاری بهتر به آن نيازمند است؛ از همين روست که بعضی از منتقدان اذعان دارند
که «به جز تخيل بشری ،واقعيتی در ادبيات وجود ندارد( ».فرای .)60 :1363،عنصر مهم دیگر
در خلق تصاویر شعری ،مسأله زبان هنری است .زبان هنری دارای تجمعی از نقوش است که
افکار و اشيایی را معرفی میکند .در این صورت بالغت ،هدف و مقصود است؛ بدین معنی
که ساختههای هنری به وسيله بالغت و انتقال افکار و احساسات در مخاطب تأثير دارد.
(ن.ک :اللو)154: 1336 ،
معصومه مهری قهفرخی ( )1358یکی از شاعران جوان و انقالبی است که آثار شعری
متنوع و ارزشمندی درباره ادبيات پایداری برای کودکان و نوجوانان خلق کرده است .وی
پس از استخدام در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( )1378فعاليت ادبی خود را
در زمينۀ ادبيات کودک ونوجوان به صورت رسمی آغاز نمود .این شاعر ،موفقيتهای
زیادی در جشنوارههای مختلف ادبی کسب کرد .از مهمترین آثار ایشان میتوان به موارد
زیر اشاره کرد .1 :سيب سهم خداست انتشارات سوره مهر  .2گنبد خورشيد مجموعه شعر
کودک ،انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  .3کتاب خنده پر ،پرنده پر ،مجموعه
شعر دفاع مقدس ،انتشارات اداره کل حفر آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس .4کتاب مادرم
ایران بانو (شعر نوجوان با مضامين دفاع مقدس) انتشارات اداره کل حفر آثار و نشر ارزش-
های دفاع مقدس  .5کتاب شعر شهروند کوچولو و ...

ّ-1-1بیانّمسأله ّ
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ادبيات پایداری « نوعی از ادبيات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پيشروان فکری
جامعه در برابر آنچه حيات مادی و معنوی آنها را تهدید میکند ،به وجود میآید و هدفش
جلوگيری از انحراف در ادبيات ،شکوفایی و تکامل تدریجی آن است( ».بصيری 1388،
 .)26:از آنجایی که ادبيات پایداری با آموزههایی از جنس استقامت ،ایثار ،گذشت ،اميد،
نوید رستگاری ،پيروزی نهایی حق بر باطل و  ...در پی برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان
است ،ارائه تصاویر خيال انگيز و جذاب میتواند بار خشونت جنگ را کاهش دهد و مخاطب
را با مفاهيم جنگ و پایداری آشنا و مؤلفههای مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم در
وجودشان نهادینه کند .هدف این پژوهش ،بازنمایی جنگ و وقایع آن برای نوجوانان در
تصویرپردازیهای شاعرانه اشعار معصومه مهری یکی از شاعران جوان عرصۀ پایداری است.
اهميت ارائه تصاویر مربوط به جنگ ،انعکاس رنجها ،رشادتها و پایمردی مردان شجاع
ایران زمين برای نسل کودک ونوجوان و نهادینه کردن این مفاهيم در قالب تصاویر مناسب
و خيال انگيز ،مسأله قابل تامل و مهمی است .استفاده از تصاویر عميق و درونی برای
ارتباطگيری مخاطب با اشعار و درونی کردن مفاهيم جنگ ،شاعر را ملزم به ارائه و استفاده
از تصاویر و ایماژهای تاثيرگذار کرده است .تصاویر شعری براساس اصول بالغت و سطوح
تصویر (درونیگرایی یا برونگرایی تصاویر ،عميق یا سطحی بودن تصاویر) نقد و بررسی
شدهاند .سؤاالت پژوهش عبارتند از.1 :شاعر برای آشنا کردن مخاطب نوجوان با مفاهيم
جنگ از کدام نوع تصاویر بيشتر بهره گرفته است؟  .2آیا تصاویر شعری شاعر توانستهاند
عالوه بر انتقال مفاهيم پایداری ،تصویری جذاب و متفاوت از جنگ (کاهش بار خشونت
جنگ) به مخاطب ار ائه دهند؟ و کارکرد هر کدام از انواع تصاویر در شعر شاعر چگونه
است؟
ّ-2-1مبانیّپژوهش ّ

مبانی پژوهش حاضر بر اساس اصول بالغت تصویر و تقسيمبندی چندگانه تصویر از کتاب
بالغت تصویر فتوحی گرفته شده است .فتوحی در این اثر ،تصاویر شعری را از جنبههای
گوناگون تحليل و طبقه بندی نموده است .براساس تقسيمبندی فتوحی ،تصویرها از حيث

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

برونگرایی و درونگرایی به تصاویر سطح و اعماق و از حيث کارکرد ،به تصویرهای
اثباتی و اتفاقی (ن.ک :فتوحی )62 :1386،تقسيم میشوند.
ّ-1-2-1برونگراییّوّدرونگراییّتصاویر ّ

تصاویر شعری به تناسب کارکرد تخيل در آن از تصاویر سطح به سمت تصاویر اعماق ارتقا
مییابند .این نوع تصاویر از نوع تخيل ثانویه هستند .از این نظر تصاویر شعری به تصاویر
سطح و اعماق تقسيم شدهاند.
ّ-1-1-2-1تصویرّسطحّ:از نظر ميزان کارآمدی هنری ،تصاویر سطح ،سادهترین تصاویر
شعری هستند؛ «زیرا در اینگونه از تصاویر ،با سطح نازلی از تخيل« -تخيل اوليه یا عام»
(هاوکس )74-73 :1377 ،و عاطفه شعری «وصف» (فتوحی )70 :1386،مواجهيم .تخيل اوليه
یا عام ،حاصل تالش ذهن برای دست یافتن به تصویر اوليه از یک شیء است که پس از
شنيدن واژه در ذهن تداعی میشود« .این نوع از تخيل کامال غيرارادی است و مربوط به
نازلترین سطح ادراکات حسی میشود .آنچه از این طریق تصویر میشود ،برداشتی است
عينی از واقعيتهای خارجی پدیدههای پيرامون ما در طبيعت( ».همان.)70:
ّ-2-1-2-1تصویرّاعماقّ:یک شعر برای اینکه تأثيرگذاری بيشتری بر خواننده داشته باشد
و در این ميان بتواند در ذهن و خاطرة زمان ،سهم بيشتری از ماندگاری را به خود اختصاص
دهد ،باید از حيث تخيل و عاطفۀ شعری عميقتر باشد و این مستلزم آن است که شاعر،
آگاهانه خواننده خود را هرچه بيشتر به فضاهای ذهنی و انتزاعی سوق دهد و این همان
نکتهای است که بسياری از صاحب نظران بر آن اصرار دارند« .آثار هنری بهطور عام و آثار
شعری به وجه خاص باید نشان دهندة درجهای از ابهام و پيچيدگیهای ناشی از انتزاعی بودن
باشند» (رید .)16 :1378،در روند خلق ابهام و پيچيدگی ،شاعر باید بر غنای الیه ميانی زبان
خود بيفزاید؛ «الیه ای که کل دستگاه تصویرگری شاعر در آن قرار دارد؛ همان الیهای که
زبان شعر را از زبان روزمره جدا کرده و صنایع شعری در آن شکل میگيرد( ».زرقانی:1384،
 )31در این فرایند ،فتوحی سير استعالیی تصویرگری از حس به عالم ذهن را اینگونه ترسيم
میکند« :تشبيه حسی در فروترین مرتبه ادراک حسی قرار دارد .بعد از آن استعاره است که
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از تشبيه درونیتر است .تمثيل در مرحلۀ باالتری که ساحت عقالنيت است ،قرار دارد و نماد
در باالترین مرحلۀ فعاليت ذهنیجای میگيرد( ».فتوحی)274 -273 :1386،
-2-2-1تصاویرّازّمنظرّکارکرد ّ

از نظرگاه دیگر ،تصاویر شعری به تصاویر اثباتی و اتفاقی تقسيم شدهاند .مبنای این تقسيم
بندی ميزان حسی بودن ،قابليت تجسم ،انطباق با معيارهای عقالنی و هنجارهای عمومی زبان،
پذیرش عامه و سطح تخيل و عاطفه است.
-1-2-2-1تصویرّاثباتی ّ

در تصاویر اثباتی ،شاعر در پی اثبات عقيده و نگرش خود است و در همين راستا تصویر
آفرینی میکند و از آن جا که هدف ،اثبات است ،تصویرهای او باید به دور از تخيل ،عاطفه
و اغراق باشد و این یعنی تصویری کامال حسی که قابل تجسم است؛ بنابراین ،این گونه
تصاویرکامال شفاف هستند ،با معيارهای عقالنی و مورد پذیرش عامه همخوانی دارند و
میتوان گفت در این گونه تصاویر ،شاعر به نحوی در پی معادلسازی برای اثبات نگرش و
عقيده خود است( .همان )281:
-2-2-2-1تصویرّاتّفاقی ّ

ّتصاویر اتفاقی بر خالف نوع اثباتی کیه برتناسب و معيارهای عقالنی و پذیرفته شده عمومی
تأکيد دارد ،بر نوعی ناهمگونی ،تضاد ،تناقض و خيالورزی ژرف بنا شدهاند .این تصاویر،
از نوع تصویرهای هيجانآوری هستند که شاعر به مدد آنها ،در پی شکستن مرزهای
روزمرگی و عادت درخواننده خود است .شاید بتوان گفت تصاویر اتفاقی به طور غير ارادی
از ناخودآگاه شاعر بر میخيزند؛ بنابراین «مشخصۀ اینگونه تصویرها ،عدم حضور تعقل،
خردگرایی و بیسابقه بودن است( ».فتوحی )278: 1386،شاعر با آوردن تصاویر اتفاقی در
شعر خود ،خواننده را به فراسوی باورها ،اعتقادات و چهار چوبهای عقالنی میکشاند.
ّ-3-1پیشینۀّپژوهش ّ

دربارة بازنمایی جنگ برای کودک بر اساس نقد تصاویر شعرکودک و نوجوان معصومه
مهری ،طبق اصول بالغت تصویر ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ اما در زمينۀ تصاویر
مربوط به جنگ در شعر کودک پژوهشهایی صورت گرفته که مهمترین آنها عبارتنداز:

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

حسنی و سيد رضایی ( )1394در مقالۀ «تصویر جنگ در شعر کودک و نوجوان» به این
نتيجه رسيدند که شاعرانی که خود در صحنههای جنگ و بمباران حضور داشتند و شاهد
رنج و اندوه کودکان و نوجوانان بودهاند ،بسيار ملموس و تاثيرگذار سرودهاند .شعر جنگ،
بازتابی از رنجها ،شادیها ،دل نگرانیها و آرزوهای اکثر کودکان این سرزمين است؛ غلبه
حق بر ظلم برجستهترین پيامی است که شعر کودکان و نوجوانان به آن میپردازد.
حسين شمس آبادی و راضيه کارآمد ( )1397در مقالۀ «بازتاب تصویر انسان آواره وکودک
جنگ زده در اشعار محمود درویش و قيصر امين پور» به مسأله انسان و جنگ پرداختهاند.
نتایج نشان داد که محمود درویش و قيصر امين پور ،جنگ را از نزدیک ،حس و تجربه
کردهاند .محمود درویش ،وطن را چون معشوق دوست میدارد و به ماندن در آن و مقاومت
در برابر ظالمان توصيه میکند .قيصرامين پور هم به وطن خویش عشق میورزد و عشق به
روستا را در دل میپروراند و به تبيين پایداریها و توصيف صدمات و فجایای جنگی می-
پردازد .او به نماد توسل میجوید و کشتار بی رحمانه کودکان در جنگ و تبعات آن را بيان
میکند .عابدی و همکاران ( )1396در مقاله «نمادها و نشانههای کودکی و جنگ در شعر
سميح القاسم» به نمادها و نشانههای کودکی و جنگ پرداختهاند .در رویکرد کلی شاعر بیه
واقعيت کودک جنگ ،مقارنت مفهوم اندوه ،نااميدی و پایداری مشهود است .سرباز و
همکاران ( )1395در مقاله «درد و رنج کودکان فسطينی در شعر محمود درویش» به مسأله
جنگ و آثار آن در زندگی کودکان پرداختهاند .بررسی اشعار درویش در این زمينه نشان
میدهد که اوضاع تأسف بارکودکان آوارة فلسطينی درغربت ،بازداشت کودکان بیگناه،
فقر و محروميت ،ناامنی و قتل عام کودکان وآشفتگیهای روحی ناشی از مشاهدة این فجائع
از مضامين اصلی شعر وی به شمار میرود.
صادق زاده و تقوی ( )1391در مقالۀ «بررسی تصویر دشمنان ملت در شعر کودکانۀ نسيم
شمال» به موضوع دشمن و جنگ پرداختهاند .از نظر نسيم شمال دشمن ملت ،خرافه و جهل،
ظلم و ستم و ریا و تزویر است.
-2بحثّوّبررسی ّ
-1-2برونگراییّوّدرونگراییّدرّتصاویرّشعریّمهریّ ّ
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در مقولۀ برونگرایی و درونگرایی تصاویر ،مسأله تصاویر سطحی و عمقی بررسی و تحليل
میشوند .اهميت و کاربرد این نوع تصاویر در جذب مخاطب و نهادینه کردن مفاهيم پایداری
و جنگ برای مخاطب کودک و نوجوان است .شاعر در مجموعه اشعار خویش به هر دو
نوع تصویر (عمقی و سطحی) توجه کرده است .برای نمونه شاعر رزمندگان و جانبازان را
در یک تشبيه محسوس برای کودک این گونه ترسيم میکند:
بابای من بسيجی است /او قهرمان جنگ است /رزمندهای برنده /در امتحان جنگ است /با اینکه روی
تخت است /اما دلش هوایی است /بابای مهربانم /جانباز شيميایی است /میگوید او دعا کن /هر روز
شب به مادر /یک روز پر بگيرم /من هم شوم کبوتر» (مهری.)9 :1396،

کلمات و تصاویر انتخاب شده ،ساده و قابل درک هستند .آنچه در این تصویر قابل توجه
است ،عاطفه و احساس قویی است که همراه با قوه خيال ،تصویر سطحی و سادهای برای
مخاطب ایجاد کرده است .انعکاس وضعيت نامناسب و دردناک جانباز دالور و مسایل و
مشکالتی که در زندگی روزمره دارد ،حس همدلی و با هم بودن و همذات پنداری را در
یک قاب عاطفی -خيالی در وجود کودک نهادینه میکند.
«جنگ آمد و خوشی /از نگاه ما گریخت /خندههای خواهرم /آه توی قاب رفت /هفت سين
غم شدند /سيب و سبزه و سماق /رنگ خاک و خون گرفت /ناگهان دل اتاق( ».همان )8:
شاعر عالوه بر استفاده از صورتهای خيال ،برای تصویرپردازی از تکرار حروف برای ایجاد
موسيقی و لذت مخاطب هم بهره برده است .جنگ در تصاویر فوق چهرهای ترسناک و غم
انگيز دارد .استفاده از پدیدههای محسوس و عينی و برگرفته از طبيعت و زندگی کودک
باعث ایجاد تصاویری ملموس و سطحی شده است« .آنچه از این طریق تصویر میشود،
برداشتی است عينی از واقعيتهای خارجی پدیدههای پيرامون ما در طبيعت( ».فتوحی:1386،
 )70نمونۀ دیگری از تصاویر سطح ،توجه شاعر به زنان رزمنده است .در شعر شاعران ادب
پایداری کمتر به حضور زنان و فعاليت آنها در جنگ اشاره شده است؛ مسألهای که میتواند
برای مخاطب کودک قابل توجه باشد.
« خانم مدیر ما /دارد عصا در دست /میگوید او پایم /در جبهه جا ماندست /روی لبش هر روز/
دارد گل خنده /با خنده اش ،غم را /او کرده شرمنده /یک خانم است اما /اصال نترسيده /اندازه

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

صد مرد /در جبهه جنگيده /من دوستش دارم /چون آسمان است او /جنگيده با دشمن /یک
قهرمان است او» (مهری.)16 :1396،

تصویری که شاعر از زن رزمنده برای مخاطب ارائه میدهد ،در سطح نازلترین سطوح خيال
و برگرفته از احساس و عاطفهای سرشار برای تاثيرگذاری در مخاطب است .تمام عنصرهای
تصویرساز برای مخاطب ملموس و آشنا هستند .تجربۀ دیداری و شنيداری کودک به درک
این تصویر کمک کرده است .تشبيه خنده به گل و خانم مدیر به آسمان (از نظر عظمت و
بزرگی) مهمترین مؤلفههای تصویر هستند .شجاعت و نترس بودن زن رزمنده برای مخاطب
کودک و نوجوان ،الگوی ارزشمند و قابل تحسين است؛ تصویری که کمتر در شعر شاعران
دیده میشود.
«در دفترم کشيدم /یک مرد با تفنگش /با دشمنی که میرفت /در جبههها به جنگش /شد دفترم
پر از جنگ /خمپاره ،موشک و مين /دشمن رسيده با تانک /تا مرز قصر شيرین /هی تق تتق تتق
تق /پروانه ها پریدند /از دفترم به نوبت /آهسته پر کشيدند /آن مرد با تفنگش /جنگيد و شد
پرنده /صد آفرین به او که /در جنگ شد برنده( ».مهری)10 :1396،

انتخاب زبان و واژگا ن مناسب و قابل فهم (دفتر ،پروانه ،صد آفرین) به غنای تصویر فوق
کمک کرده است .عنصر روایت به همراه وصف ،ویژگی دیگری است که تصویر را برای
مخاطب ساده و قابل فهم کرده است .استفاده از عناصر طبيعی و ابزار کودکی (پروانهها و
دفتر مشق کودک) و تلفيق آنها با جنگ ،ویژگی مهم دیگر تصویر فوق است.
« آه ای عروسک من /این روزها پس از جنگ /حال تو مثل باباست /اما نباش دلتنگ /هستم
مراقب تو /مانند یک پرستار /یا مثل مادرم که /تا صبح مانده بيدار /امشب عروسک من /حالت
دوباره خوش نيست /مثل پدر که او نيز /جانباز شيميایی است( ».همان)13:

در تصویر فوق احساس کودک نسبت به پدر جانبازش در یک گفتوگوی عاطفی با
عروسکش ترسيم شده است .سطح تصویر ،ساده و سطحی است .عاطفه و احساس سرشار
نهفته در تصویر ،مخاطب را به واکنش وا میدارد و او را در این حس سهيم میکند .توصيف
زیبای شعر از وضعيت خانواده جانباز شيميایی و دختر کوچکی که از تنهایی با عروسک
خود درد دل می کند ،تامل برانگيز است .فرافکنی درونيات کودک با عروسک خویش در
یک فرایند شبيهسازی شده با مادرش (مراقب مداوم از پدر شيميایی) بیرحمی جنگ و
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حوادث ناشی از آن را ترسيم میکند .تصویر از نظر صورتهای خيالی در سطح قرار دارد؛
اما از عاطفه و احساسی عميق برخوردار است .تصاویر شعری به عمق و کاربرد دو مؤلفه مهم
تصویرساز -تخيل و عاطفه -بستگی دارد .هر شاعری که بتواند در آثار خود از این دو مقوله
بهره بيشتری ببرد ،تصاویر ایجاد شده ،شگفت انگيزتر و به مراتب تاثير آن بر خواننده بيشتر
است .تصویر به نوعی «نشان دهندة گرهخوردگی عاطفی و عقالنی در برههای از زمان و
وحدت بخشيدن به افکار متفرقه است( ».ولک )209: 1390،در مکتب ایماژیسم یا
تصویرگرایی به موضوع عاطفه و احساس توجه خاصی شده است .برخی از نظریهپردازان
این مکتب دربارة اهميت عنصر عاطفه میگویند« :ایماژ چيزی است که یک گره فکری و
عاطفی را در یک آن نشان میدهد .نمایش یک چنين گره در یک لمحه است که آن ،معنی
آزادی فوری از حدود زمان و حدود مکان را میدهد( «.اوکانر ،به نقل از مرتضایی و
حسينی )1396:115،پاوند  -یکی از شاعران ایماژیسم -معتقد است که »انسان بهتر است در
سراسر عمرش یک ایماژ بسازد تا آنکه یک اثر قطور بنویسد( «.سيدحسينی، 1387 ،ج 2
.)644:
-2-2تصاویرّدرونیّ(عمیق) ّ

توانایی شاعر در به کارگيری مناسب تصاویر سطحی و عميق متناسب با وضعيت مخاطب
کودک قابل توجه و تامل است .هر چه سن مخاطب افزایش پيدا میکند ،شاعر عمق تصاویر
را بيشتر میکند .این مساله را میتوان در کتاب «مادرم ایران بانو» مشاهده کرد .شاعر برای
تاثيرگذاری و ماندگاری بيشتر ،شعر خویش را از نظر تصاویر و عاطفه عميقتر میکند:
«ایران بانو /پرواز ارتفاع حقيری است وقتی سيمرغهای اساطيریات در راهند /گردان عاشورا/
گردان الزهرا/ /گردان ثامن الحجج /اصال فکرش را هم نکن /چفيههای فرزندانت بوی غيرت
میدهد /و برای رفع دلشورههای خليجیات /تا قاف هم میروند .دلواپس نباش /خون سرخی
که با سپيدی شير /گوارای وجودشان کردی /اینک طغيان کرده است /آسوده باش /هر چند
پسرک تخس همسایه /بذر پيچکهای متجاوز و مزاحم را /توی گلدانهای دلواپس خرمشهر
چال میکند /آسوده باش /طعم باروت /امسال دهان پيچکها را گس خواهد کرد /و برادرانم
گوش پسرک تخس همسایه را خواهند پيچاند ( ». ...مهری)13:1396،

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

شعر فوق ،تصویری زیبا و بکر از هجوم رژیم بعثی عراق به ایران و بمباران کردن شهر
خرمشهر را ترسيم میکند .تشبيهات و استعارههای به کار رفته در تصویر فوق ،شعری
عاطفی با تخيلی عميق خلق کرده است .پسرک تخس همسایه ،استعاره از رژیم بعثی عراق
است .انتخاب این ترکيب در عين تازگی ،کودکانه هم هست .تشبيه گردانهای تشکيل شده
از رزمندگان بسيجی به سيمرغهای اساطيری نيز قابل تامل است .توصيف غيرت فرزندانی
که با شير مادرشان ایران بانو سيراب شدند؛ اینک در وجودشان طغيان کرده است و آماده
گوشمالی دادن به پسرک ناسازگار و تخس همسایه هستند .توصيف تصویری حاصل از
نمادها ،استعارها و تشبيهات ،منظره زیبا و حماسی را به وجود آورده است.
«وصف تصویری ،توصيفی تصویر محور و برآیند ترکيبهای گوناگونی از بيان توصيفی و
خيالی است که در آن از شگردها و عواملی تصویر آفرین چون تشبيه ،استعاره ،نماد و  ...بهره
میبرند .در این نوع وصف ،درونمایه یا نگرش سراینده که ساخت پنهان ذهنی او به شمار
میآید ،در البهالی تصاویر قرار میگيرد( ».باقینژاد و باباساالر)113 :1397،

گاه تصاویر اعماق در قالب اسطوره و تلميحات اساطيری شکل میگيرد .این مسأله عمق
تخيل و عاطفه شعر را افزایش میدهد:
«تلخی جنگ /کام کندوهای الموت را /تلخ کرده است /و دهان رطبهای مضافتی بم را نيز/
 ...پسرک تخس همسایه با تلخی ،تاریخ را ورق میزند /:مغول میآشوبد و کام کندوهای
الموت /تلخ میشود /تائيس به رقص میآورد /شعلههای سرکش مقدونی را /و دهان پاسارگاد/
و رنگينه شفاف و عسلی چشمان مادرم /ایران بانو /تلخ میشود و من /حالم از تکرار به هم
میخورد /از پسرک تخس همسایه /که با شيطنت /تاریخ را ورق میزند( ».مهری)11: 1394،

عاطفه در تصویر یعنی تزریق روح انسانی در اشياء ،یعنی تجسم حالت روحی و عاطفی مانند
دلهره ،غم ،تشویش ،سوز و اشتياق و عشق و نفرت در اشياء و اجزاء تصویر .در این صورت
است که میگویيم شیء خيالی با شیء طبيعی متفاوت است .این احساس و عاطفه سبب
میشود شاعر نه تنها به کشف زوایای مکنون شخصيتها پرداخته و با آنها ارتباط برقرار
کند ،بلکه پيوندی دو سویه با طبيعت و اشياء نيز حاصل کند و هر جزء از آنها را در قالب
تصاویر شاعرانه ریخته و از این رهگذر روح فلسفی و یا عاطفی بدانها ببخشد (ن.ک:
فتوحی .)54: 1386،اشاره به حوادث تاریخی و تلميحات اسطورهای نظير تائيس کنيز روسی
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و ترغيبکننده اسکندر برای آتش زدن تخت جمشيد ،حمالت ویرانگر مغول و اسکندر
مقدونی عالوه بر افزایش اطالعات مخاطب درباره جنگهای گذشته و پایداری هميشگی
مردمان این سرزمين ،عمق تصویر و عاطفه شعر را افزایش داده است« .به باور فروید ،اسطوره-
ها ،حاصل فرافکنی بخش ناخودآگاه ذهن انسان است( ».روتون )28: 1378،از این رو ،باید
ریشۀ خلق این تصاویر را در اعماق روان و ناخودآگاه شاعران جست .شاعر با به کارگيری
اسطورهها ،مکانهای تاریخی (قلعه الموت) ،حوادث تاریخی (حمالت مغول و اسکندر به
ایران ،آتش زدن تخت جمشيد) و ارجاع این حوادث به پس زمينۀ ذهن مخاطب خود ،عالوه
بر عميق کردن سطح تصوی ر ،مقدمۀ حضور مخاطب در شعر و مشارکت او را فراهم کرده
است .معصومه مهری در کتاب «مادرم ایران بانو» در قالب  15تابلو ،شروع و پایان جنگ
تحميلی را به کمک تصاویر بکر و خالقانهای ترسيم کرده است .شاعر در این مجموعه با
نگاهی اميد بخش به آینده و دیدگاهی مثبت در مورد صلح و دوستخواهی در جهان،
توانسته است روزنههای اميد را در ذهن مخاطب خود روشن نماید و مهارت مثبتاندیشی و
نگاه مثبت به آینده را در این قشر تبيين کند و گذر از سختیها و پایداری در برابر آنها را
برای مخاطب تشریح کند .شاعر در این مجموعه با تهييج عواطف ملی و باورهای
ميهن پرستانه به نوعی دفاع از کشور را در وجود این قشر تبيين و آرمانها و اهداف دفاع از
ميهن در برابر ظلم و ستم را برای آنان با زبانی هنرمندانه و زیبا بيان نموده است .تابلوی
چهاردهم اتمام جنگ و برقراری آرامش و صلح را نشان میدهد« :خوابهایت تعبير شد /ایران
بانو /بهار آمده است و انگشتانت دوباره /بوی شکوفههای بهار نارنج میدهد /و پسرک تخس
همسایه /هشت سالگیاش را  /پشت دیوارهای حوصلۀ تيرماه /تحویل میکند /و من که کودکی
بيش نيستم /برای ماهیهای کوچک قرمز /دعا میکنم که دیگر هرگز /خوابهای خليجیشان/
آشفته نشود وقتی /درختان /آرامش نمناک گيسوانت را کل میکشند /ایران بانو؛ بهار آمده است/
در هشت سين امسالت /کنار شمعدانیهای روشن ،شقایق /هم جا بگذار تا /جای فرزندان شهيدت
خالی نباشد /جنگ تمام شده است /شيرین کن کام کندوی نگاهت را /جنگ تمام شده است».
(مهری)16: 1394،

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

شاعر با ترفندهای زبانی و استفاده از برخی شگردها ،پيوندی خاص ميان مفاهيم نهفته در
شعر و صورخيالی آن ایجاد کرده و از این طریق ،معنا ،پيام و اندیشه موجود در شعر را
اعتبار زیباشناختی و کيفيتی شاعرانه بخشيده و به کمک عاطفه نهفته در تصویر ،دنيا و زاویه
دید تازهای در اختيار مخاطب قرار میدهد .اليوت از شاعران مکتب ایماژیسم معتقد است
که برای بيان احساسات ،تنها باید از توالی وقایع ،موقعيتها و اشياء اسیتفاده کرد؛ پیس اگیر
شاعری بخواهد تجربه ای خاص و یا حسی را کامال منتقل کند ،باید با استفاده از تصاویر،
این کار را انجیام دهید و معادلی هنری برگزیند .ابراز احساسات ،به زبان منطقی روزمره ،به
هيچ عنوان هنری نيست .به این ترتيیب واژگیان انتزاعی به حداقل میرسد و شاعر مجبور
میشود وقایع و اشيایی را انتخاب کند که همبستۀ تجارب حسی مدنظر وی است .کل این
فرایند که به زعم اليوت تنها راه ارایۀ احساسات در هنر است ،همبسیتۀ عينیی ناميیده میشود.
(ن.ک :تسليمی87-86:1387( ،
-3-2تصاویرّاتفاقی ّ

یکی دیگر از انواع تصاویر بالغی ،تصویر اتفاقی است .تصاویری که از رهگذر پيوندی
ژرف و خيالی ميان پدیدها در یک سير انتزاعی شکل میگيرند و برای مخاطب هيجان انگيز
هستند.
«خيره میشوم /به جذر و مد خليجی چشمان مادرم /ایران بانو /و غرق میشوم در آرامش نيلگون
روحش که /ماهیهای کوچک و سرزنده در آن /سر میخورند /و سر میخورم /مثل بچه
ماهیهای ليز که یک دفعه /صدای آژیر خندههای پسرک تخس همسایه /سکون جغرافيایی
ماهیها را /به هم میریزد و /بمب قهقهههایش /آبی خليج را مسموم میکند و /ماهیهای مردة
کوچک /روی جذر و مد خليجی چشمان مادرم /ایران بانو /شناور میشوند /و من گریه می-
کنم( ».مهری)9 :1394،

شاعر در یک تصویر تازه و بکر ،بمباران شهرهای ایران و بر هم خوردن آرامش و سکون
بچه ها و مردم را در صورت خيالی جذر و مد چشمان ایران بانو و شهيد شدن کودکان و
نوجوانان (ماهیهای مرده) نمایش داده است .جذر و مد چشمان ایران بانو ،استعاره از نگرانی
و اضطراب مادر برای فرزندانش است که جلوی چشمانش شهيد میشوند .حيرت و شگفت
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زده شدن مخاطب از ویژگی تصاویر اتفاقی است .از مشخصات مهم تصیویرهای اتفاقی،
حيرتآفرین بودن آنهاست« .این نگارش ،نیوعی از فيضان وجیود ،فيضان ناخیودآگاهی با
آزادی مطلقی است کیه برتون از آن با تعبير امالهای جادویی یاد میکند( ».ادونيس:1380،
)148
«مادرم ایران بانو /در ناگهان خاکستری شهریورماه /پسرک تخس همسایه را  /روی پاهایش
نشاند و /گيسوانش و گيسوانش که نخلهای سوختۀ اروند رود بود /که خنکای مرطوب جنگل-
های گيالن بود /یک شبه سپيد شد /و پسرک تخس همسایه دور از چشم مادرم /چيزی را توی
باغچه پرتاب کرد /و از آن غروب نارنجی به بعد /انگشتان مادرم ایران بانو /به جای آنکه بوی
بهار نارنج بدهد /بوی نارنجک میداد /و من با دیدن پسرک همسایه /انگشتهایم را با بغض
محکم میفشارم( ».مهری)3 :1394،

شاعر شروع جنگ تحميلی را در شهریوماه با تصاویری خيال انگيز و بکر برای مخاطب به
نمایش می گذارد .در ناگهان خاکستری شهریورماه ،رژیم بعثی عراق (پسرتخس همسایه)
دور از چشم مادرم (ایران) چيزی را توی باغچه (کشور ایران) پرتاب (بمب) میکند .از آن
غروب نارنجی شهریور فضای کشور به جای عطر خوش نارنج ،بوی دود و نارنجک میداد.
ایجاد موسيقی با واژهای نارنج و نارنجک به غنای تصویر افزوده است .شاعر تالش کرده که
به دور از هر گونه کليشه و تصاویر تکراری ،آغاز جنگ را با تصویری خالقانه به مخاطب
انتقال دهد .این گونه تصاویر میتواند برای مخاطب هيجانی و تامل برانگيز باشد؛ چرا که «
خاستگاه این تصاویر ،تجربۀ روحی نابی است که نظام زبان و شاعر را زیر سيطره خود قرار
میدهد .منشا تازگی و پویایی این تصاویر ،عاطفه شاعر و روح زنده اوست( ».فتوحی1386،
)60:
«مادرم ایران بانو /وقتی هستی و تپش گرمسيری شریانهایت /نبض جهان است /مهم نيست که
ميراژها /چند بار زیر پلکهای مخملين خوابت /ویراژ دادند /و تيراژ روزنامههای مسکوت دنيا/
هيچ تغييری نکرده /مهم نيست که همسایه /هم سایهات نبود /و دنيا برای تعبير خوابهای
خرگوشیاش /بيشتر از دلواپسیهای تو وقت گذاشت /همين اندازه مهم است /که کودکانت
میدانند /باید باشی /تا تپش گرمسيری شریانهایت /نبض جهان باشد( ».مهری)17 :1394،

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

در تصویر فوق عالوه بر قوه خيال ،عاطفه و احساس سرشار از عالقه شاعر به ميهنش برای
مخاطب جذاب و درک کردنی است .هيجان و حس غرور نسبت به کشور و سربلندی آن
در مقابل تهاجم بيگانگان در تاروپود تصویر فوق نهفته است .مهم نيست که همسایهات،
همسایه نيست ،مهم نيست که دنيا برای خوابهای خرگوشیاش چقدر وقت گذاشت ،مهم
این است که توباید باشی و کودکانت میدانند که باید باشی ،تا شریانهای حيات در نبض
جهان جاری شود .تازگی و زیبایی تصاویر فوق برگرفته از ناخودآگاه شاعر است .جایی که
عقالنيت و برهان حضور ندارند« .این تصاویر به طور اتفاقی بر زبان میروید ،در حقيقت این
نوع تصویر فرزند ناخودآگاه شاعر است و همچون یک جرقۀ ناگهانی و تصادفی از ترکيب
امور متغيير حاصل میشود( ».فتوحی)60: 1386 ،
-4-2تصاویرّاثباتی ّ

تصاویر اثباتی برگرفته از ادراکات حسی و حاصل اندیشه و آگاهی شاعر است .در اشعار
معصومه مهری چنين تصاویری دیده میشود:
«من که کودکی بيش نيستم /مثل مادرم ایران بانو /روبه روی قاب عکسی مینشينم /که خورشيد
توی آن طلوع میکند /و لبهایم تکان میخورند آرام  ...آرام /تا چفيههای غربت برادرانم /در
سرمای سکوت حقوق بشر /گمنام نمانند /و پوتينهای خالی پاهایشان /النۀ جغدهای منزوی
سازمان ملل نشود /و پسرک تخس همسایه /بیخيال /تمبرهای یادگاری عموی آمریکائیاش
را /روی پاکت نامههایی میزند /که روی آن عکس تانک کشيده است /تا سازمانهای جهانی/
روزة سکوتشان را باز کنند /و برایش توپ بفرستند( ».مهری)14: 1394،

در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق ،اغلب کشورهای غربی مثل امریکا و اسرائيل از
عراق حمایت کردند و حتی سازمان ملل در مقابل تجاوز و بیرحمیهای این کشورها
سکوت کرده بود و شاهد ویران شدن شهرهای ایران بود .شاعر در یک تصویر زیبا و حسی
این مسأله را نشان داده است .در حقيقت این تصویر بيانگر دیدگاه شاعر درباره جنگ است
که در قالب تشبيهات حسی و قابل ادراک برای مخاطب بيان شده است« .ابعاد این نوع
تصاویر اندک و مفهومشان واضح و شفاف است .زیرا بيانگر یک تجربۀ روحی روشن حسی
با ابعاد محدود است .منشأ این تصاویر خودآگاه و بيان اندیشه عقالنی شاعر است».
(فتوحی)58: 1385،
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«شانههای مادرم ایران بانو /دماوند است /زانوانش؛ ارتفاعات سبالن و زاگرس /و کمرش
استواری البرز است /این را امروز فهميدم وقتی /تابوت برادرانم را از هویزه و شلمچه آوردند
( » ...مهری )7 :1394،شاعر برای اثبات عظمت و بزرگی ایران زمين در یک تشبيه محسوس
و عينی او را به استواری البرز ،زاگرس و سبالن مانند میکند .تصویری که کودکان باید تا
هميشه آن را در ذهنشان حک کنند .شاعر قلمرو خيال را برای نهادینه کردن چنين نگرش
زیبایی انتخاب میکند و ایران را بانویی میبيند که هر روز سرفراز و سربلندتر از آزمونهای
خطير حوادث بيرون می آید .اهميت تصاویر اثباتی در آموزش و نهادینه کردن یک نگرش
و تفکر است.
-3نتیجه ّ

نتایج پژوهش نشان داد که معصومه مهری برای بازنمایی و بازسازی جنگ و حوادث آن از
تصاویر بکر و تازهای استفاده کرده است .انواع تصاویر سطح و عمق ،اتفاقی و اثباتی در شعر
شاعر دیده میشود .او برای بيان عقيده و حس ملی و ميهن پرستی خویش از تصاویر اثباتی
استفاده میکند ،تصاوی ری که هم عنصر تخيل و هم عاطفه را در درون خود دارند .برای
توصيف زشتیها و بی رحمی و خشونت جنگ از تصاویر سطحی بهره میگيرد .تصاویری
که بار عاطفی سرشار آنها از ميزان خشونت و ترسناکی جنگ میکاهد .مهری در مجموعه
«مادرم ایران بانو» در پانزده تابلوی زیبای ادبی ،شروع و اوج و انتهای جنگ را به تصویر
میکشد .دوری و پرهيز شاعر از تصاویر کليشهای و تکراری مهمترین خصوصيت این
مجموعه است .هر چه از ابتدای تابلوها به سمت ميانه و انتها حرکت میکنيم عمق تصاویر
بيشتر می شوند ،تا جایی که منجر به خلق تصاویری شگفت انگيز و اتفاقی میشود .مجموع
تصاویر اتفاقی و عميق در مقایسه با تصاویر اثباتی و سطحی کاربرد بيشتری داشتهاند .دليل
این مسأله تالش شاعر برای ارائه تصاویر عميق از جنگ و دور شدن از تصاویر تکراری و
کليشهای است .شاعر با به کارگيری اسطورهها ،مکانهای تاریخی (قلعه الموت) ،حوادث
تاریخی (حمالت مغول و اسکندر به ایران ،آتش زدن تخت جمشيد) و ارجاع این حوادث

بازنمایی جنگ برای کودکان در تصویرپردازیهای شاعرانه ...

به پس زمينۀ ذهن مخاطب خود ،عالوه بر عميق کردن سطح تصویر ،مقدمه حضور مخاطب
در شعر و مشارکت او را فراهم کرده است.
ّ
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