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Study of Metaphor in Contemporary Ashura Poem
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Abstract
Metaphor and art of imagery is one of the most effective artistic tools that have long
been considered by poets and orators. In the poem of Ashura in which the poet
faithfully describes and analyzes the uprising of Ashura, the imaginative language of
metaphor exes his passionate love and feeling for Imam Hussein (PBUH) and
Prophet Mohammad’s Household in the most beautiful images. The ritual poet
expresses a subject through poetic imagery in various ways. Repeating a concept
with a different artistic language, and more imaginatively, will attract the audience to
understand the subject and enjoy it, especially when the subject is related to belief
and is bound to the beliefs of the individual. The gist of the content in this article is
to answer these questions: 1- what metaphorical images have poets used to address
the most important educational teachings? 2- How and to what extent are these
images consistent with the message and the content of the work? 3- Is there
innovation in the metaphorical images?
In the text, we first defined the Ashura poetry and then explained the metaphor and
its rhetorical role in poetry. By mentioning various metaphors and expressions of
evidence, for example, we tried to illustrate the extent of the imagination of the poet
and his breadth of vision. In explicit metaphor, almost all of the poetic images of
elements of nature, the metaphors of belief, mysticism, religion and mythology, and
submerged metaphor and its outcome, foregrounding, were analyzed and analyzed.
And in implicit metaphor, the identification was initially made in the form of
sentence, the addressed, additional and descriptive composition and investigated by
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pointing out the evidence that the poet increases personification in poetry to an
"anemic" level through collection of different kinds of identification. Also, implicit
metaphor (non-distinguishable) in the form of sentences, additional composition, and
adjective and noun was also analyzed by very beautiful evidence in Ashura's poetry.
The result is that the contemporary religious poet has used a variety of metaphors to
ex his values, beliefs and ideas – and has expressed the most important instructional
teachings by exaggeration and magnification in the art of illustration, displaying the
immortality and realities of Ashura. The wide application of various types of explicit
metaphor in expressing the bow and explaining the incident of Ashura shows the
creativity and prosperity of the poet's mind in this regard. And it is a place for poetic
imagery and descriptions of natural and religious phenomena in order to widen the
poet's lyrical, sometimes intangible language to his fantasy, and to add to the
richness of art and good influence and achievement of the audience. Although in this
kind of metaphor, lesser innovation and imagery is seen, the diversity of the use of
images in submerged metaphor in the exquisite and elegant compositions, especially
in the poetry of Bagheri, is significant in that the poet with a beautiful pen, his
creative and deep mind creates art ambiguity and a new meaning in the discourse and
makes the audience amazed and surprised.
On the other hand, the abundant use of implicit metaphor represents the emotional
burden of the poet's inner experiences in Ashura's poetry. As a result, the language
and expression are out of the ordinary use, and in the realm of rhetoric, it has led to
the creation of beautiful images and interpretations and elegant combinations and this
shows the poet's power in expressing his breadth of thought and breadth of
vocabulary. The abundant use of human-like literary interpretations in the minds of
contemporary poets, in addition to the dynamics and sense of motion in the images,
indicates that the poet believes that all the unobtrusive elements in nature are under
the influence of the Ashura incident. And the poet depicts the highest levels of
human-type feelings by attributing human characteristics to immoral objects and
manifestations of nature and this will expand the emotional richness of poetry.
Although some of the images are repetitive and similar, and rarely do they have
strange images, combining all kinds of metaphors in one couplet leads to the creation
of beautiful and entertaining images and animism form.
Keywords: Contemporary Poem, Ashura Poem, Explicit Metaphor, Implicit
Metaphor, Identification
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فنون ادبی ععلمی -پژوهشی
سا دهم ،شماره  2عپیاپی  23تابستان  ،1397ص68 -53

بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر
فاطمه الهامی  ،عبدالغفور جهاندیده و علیرضا میر



چکيده
استعاره و هنر تصویرگری یکی از کارآمدترین ابزار هنری است که از دیرباز توجه شاعران و سخننوران را بخه دخود مع خو
کرده است .در شعر عاشورایی که شاعر با اعتقاد و ایمان قلبی قیام عاشخورا را توصخی

و تحلیخ مخیکنخد ،زبخان دیخا انگیخز

استعاره بیانگر شور عشق و احساس او به امخام حسخین ع) و اهخ بیخت در زیبخاترین تصویرهاسخت .شخاعر آیینخی از طریخق
تصویرگریهای شاعرانه یک موضو) را به انحای منتل

بیان مخی کنخد .تکخرار یخک مفهخوم بخا زبخان هنخری متفخاو

ضخمن

دیا انگیزی بیشتر ،سبب جذب مناطب به درک موضو) و کسب التذاذ از آن میشود؛ بهدصوص وقتی موضو) بر سر اعتقاد
باشد و با باورها و ایمان فرد گره بنورد .با بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر دریافتیم که شاعر از انوا) اسختعاره بخرای
بیان اندیشه و احساس بهره برده است و با اغراق و بزرگنمایی در هنر تصخویرگری بخا نمخایا جخاودانگی و عومخت واقعخ
عاشورا ،مهمترین آموزههای تربیتی را بیان میکند .لذا از تمامی عناصر موجود در طبیعخت و بخنمایخههخای اعتقخادی در دلخق
استعاره مدد میگیرد .اگرچه ممکن است تصاویر ارائهشده چندان بدیع و نو نباشد ،تلفیق انوا) اسختعاره بخا هخم در یخک بیخت
منجر به دلق تصاویر زیبا و د انگیز شده است.
کليدواژهها :شعرمعاصر ،شعر عاشورایی ،استعاره مصرحه ،استعاره مکنیه ،تشنیص
-1مقدمه
شعر به عنوان یکی از راهکارهای اساسی انتقا احساس و اندیشه ،حاص «گرهدوردگی عاطفی اندیشه و تنیّ اسخت کخه بخا
زبانی آهنگین شک گرفتهاست» عشفیعیکدکنی . 86 :1380 ،پ والری آن را ترکیبی از عواط
کلما

و تنیّال

و تصاویر ذهنی بخا

و اوزان میداند عروزبه . 16 :1386 ،بر این اساس ،یکی از عناصر سازندة شعر ،تنیّ است .تنیّ «اسختعداد ذهخن در

ایجاد تصاویر اشیا ،حاال
دیگر ،تنی تصر

و کناهایی است که حواس آن را حس یا تجریخه کخردهاسخت» عکخادن . 197 :1380 ،بخه عبخار

ذهنی هنرمند در اشیاء و پدیدههاست به قصد آفریدن جهانی برتر از جهان واقعیّت عروزبخه. 17 :1386 ،

یکی از «کارآمدترین ابزار تنی و به اص الح ابزار نقاشی در کالم» عشمیسا 156 :1385 ،استعاره و انوا) آن است .در استعاره
 استادیار گروه زبان و ادبیا
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«تنی با پرشهای ذهن حاص میشود .مث تشبیه نیست که وجه مشترکی در دوچیز بجوییم؛ بلکه در استعاره تنی بخه نبخرد
با واقعیت دشک غیرشاعرانه برمیدیزد» عفاطمی . 159 :1364 ،این پخرش ذهنخی بخین معنخای یخاهری وامه و معنخای بخاطنی
صور

میگیرد؛ لذا از معنای یاهری وامه باید معنای پنهان را رمزگشایی کرد .از اینرو استعاره ،یکخی از مباحخع علخم بیخان،

«راه ورود به دنیای مهآلود ادبیا

است و رمزهای زبان ادبی را کش

میکند» عشمیسا . 38 :1385 ،یکی از این حخوزههخا کخه

شعر بهدوبی توانسته در آن عرصه وارد شود و بخه انتقخا بخار عوخیم اندیشخه و احسخاس بپخردازد ،مقولخ عاشخورا و ادبیخا
عاشورایی است« .شعر عاشورایی ،شعری است که در مقام تبیین مقوال

ارزشی نهضت عاشوراست و متعهّدانخه حخو محخور

مسائ زیربنایی آن حرکت میکند» عمجاهدی . 48 :1379 ،درواقع ،شعر عاشورایی «با تعهّد به ارزشهای واالی امخام حسخین
ع) در اصالح امّت ،برقراری عدالت و مبارزه با یالم ،همواره شعری هدفمند بوده که آشکار و پنهان به دنبخا تحقّخق اهخدا
نهضت ایشان ،گاه با چالا کشیدن حکومت یالمان پایههای یلم را با تهدید روبهرو سادته است» عانصاری. 29 :1389 ،
 1-1بيان مسئله و سؤاالت تحقيق
شعرای معاصر با اعتقاد و ایمان قلبی دود به آفرینا شخعر آیینخی  -بنشخی از میخراا ادب متعهخد -روی آورده و سخعی
کردهاند با تنی سرشار و زبانی آهنگین و تأثیرگذار همواره در انتقا حماس عویم عاشورا بخه نسخ جدیخد و جخاودانگی آن
نقا اساسی داشته باشند .به نور میرسد شاعر آیینی قصد دارد با بهرهگیری از زبان هنری استعاره و دلق جلوههخای شخاعرانه
ضمن اقنا) مناطب ،در ارسا پیام عاشورا اثرگذاری بیشتری بر روح و جخان او بگخذارد .بخه عبخار

دیگخر ،شخور و هیجخان

موجود در جان مناطب ،مرهون هنر تصویرگری ،زبان ادبی و کاربرد ویژگیهای فراهنجاری زبان است .از آنجخا کخه اسختعاره
«بزرگترین کش

هنرمند و عالیترین امکانا

در حی

زبان هنری است» عشمیسخا ، 156 :1385 ،در دلخق تصخویرگریهخای

زیبا و دیا انگیز در شعر آیینی نقا مهمی دارد؛ لذا موضو) این مقاله به آن ادتصاص یافته است تخا پاسخنی بخرای سخؤاال
زیر بیابد:
 -1شاعران با استفاده از چه تصاویر استعاری مهمترین آموزههای تربیتی را بیان کردهاند؟
 -2این تصاویر چگونه و تا چه اندازه با پیام و محتوای اثر سازگار است؟
 -3آیا ابتکار و نوآوری در تصاویر استعاری دیده میشود؟
 1-2اهميت و ضرورت تحقيق
شعر عاشورایی شعری متعهد در بیان ارزشهای عاشوراست و رسالت آن حفظ و احیخای آرمخانهخای امخام حسخین ع) و
یاران ایشان است .شاعر از طریق زبان هنری استعاره با تصویرگریهای شاعرانه یک موضو) را به انحاء منتل
تکرار یک مفهوم با زبان هنری متفاو

بیان مخیکنخد.

ضمن تأثیر بیشتر ،سبب جذب مناطب به درک موضو) و کسب التذاذ از آن میشخود؛

بهدصوص وقتی موضو) بر سر اعتقاد باشد و با باورها و ایمان فرد گره بنورد .لذا پردادتن به ایخن موضخو) در تبیخین شخعر
عاشورایی امری ضروری است.
 1-3پيشينة تحقيق
باتوجه به سوا های م رح شده و پردادتن دقیق به انوا) استعاره تاکنون تحقیق مبسخوطی در حخوزة شخعر آیینخی معاصخر
صور

نگرفته است .تحقیقا

انجام شده در این زمینه ،کتاب عاشورا در آیین شعر معاصر از نرگس انصخاری کخه بخا تحلیخ

محتوایی ،ادبی و زبانی ،شعرهای عاشورایی فارسی و عربی را مقایسه کردهاست .کتاب صوردیا در شخعر مقاومخت از حسخن
قاسمی تنها به ذکر نمونههایی از انوا) تصاویر دیا در شعر دفا) مقدس بدون هیچ گونه تحلیلی پردادتهاست .همچنین مقالخ

ت بیقی «تصویرپردازی شعری در شعر عاشورایی فارسی و عربی» از انسیه دزعلی و نرگس انصاری در نشخری پخژوهاهخای
ادبیا

ت بیقی ،شماره یک ،پاییز  1392که تصویرهای استعاری را با یک بررسی آمخاری در ادبیخا

فارسخی و عربخی مقایسخه
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نمودهاست .مقال «تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر» از محمود فضیلت و شیدا اسکندری در نشری ادبیا

پایخداری،

شمارة ششم ،بهار  ،1391به اثرگذاری زمان ،مکان و حوادا عاشورا در ایجاد تصویرهای ادبی تشبیه ،اسختعاره ،مجخاز ،کنایخه،
اغراق و حس آمیزی اشاره دارد و نگاه اجمالی نیز به استعاره داشته است .مقالخ حاضخر بخا ذکخر تنخو) موضخوعی در اسختعارة
مصرحه ،استعارة تبعیه و بحع فورگراندینگ ،پردادتن به انوا) استعارة مکنیه و تحلی زیبایی حاص از تجمیع اسختعارههخا در
بحع آنیمیسم نگاهی تازه و دقیق به انوا) استعاره و اثرگذاری آن در شعر عاشورایی دارد.
 1-4روش تحقيق و جامعه آماری
روش تحقیق کتابنانهای و به شیوة توصیفی و تحلیلی است .دادههای مورد بررسی این مقاله از شخعر چنخد شخاعر معاصخر
فارسیزبان و م رح در شعر عاشورایی به نامهای حسین اسرافیلی ،عباس باقری ،سعید بیابانکی ،محسخن حخافوی ،سیدحسخن
حسینی ،حسن مولیده و رضا عبداللهی استنراج شده است .اشعار این شعرا بیشتر در زمین ادبیا

آیینی و عاشورایی است .از

سوی دیگر زبان ادبی و دلق تصاویر دیا انگیز این شعرا در بیان مفاهیم ارزشی عاشورا ،جنب عاطفی و احساسخی اشعارشخان
را قو

بنشیده است .عالوه براین شعر اغلب این شعرا از واکاوی و تحلی محققان مغفو مانده و کار پژوهشی مسختقلی در

این زمینه صور

نگرفته است.

 -2استعاره و نقش بالغی آن
استعاره که سننوران اروپایی آن را «ملک تشبیها

مجازی» دواندهاند عشفیعیکدکنی ، 111 :1393 ،گونهای مجخاز بخه عالقخه

شباهت ،موسوم به مجاز استعاری است .از سوی دیگر ،مشبّهٌبهی باقیمانده از یک تشبیه است با حخذ

کلیخ ارکخان؛ پخس در

مر سادت هراستعاره یک تشبیه وجود دارد .لذا «استعاره همانطور که از مجاز بیرون میآید ،از تشبیه هم قاب أدذ است؛ یخا
دقیقتر استعاره هم منشأ مجاز و هم منشأ تشبیه دارد» عشمیسا . 153-4 :1385 ،این قابلیت همانندی و مجازی استعاره ،زمینخه
و بستر مناسبی برای تنی آفریننده فراهم میکند؛ بهگونهای که شاعر برای عینی کردن افکار و اندیشخههخایا ،وامه را در غیخر
معنای حقیقی به کار مییرد و با بزرگنمایی «اینهمانی» تشبیه را به اوج «یکسانی» استعاره میرساند .لذا استعاره «دامی اسخت
تنگتر و نهانتر از تشبیه که سننور در برابر دواننده یخا شخنوندة دخود مخیگسخترد؛ از ایخن روی ،پروردگخی هنخری و ارزش
زیباشنادتی آن از تشبیه فزونتر است» عکزازی. 94 :1393 ،
شرح و توضیح معنا ،تقویت ،تأکید و مبالغه در معنا ،گسترش مفهوم ،ایجاز و فشردهسخازی ،نوسخازی بیخان و ادای معنخای
واحد به صور های منتل

از جمله نقاهایی است که در کتابهای بالغت برای استعاره برشمردهاند عفتوحی. 93 :1385 ،

در آفرینا استعاره دالقیت ،ابدا) و کوشا ذهنی ددی است؛ زیرا شاعر «با گزینا و جانشینسازی واحدهای معنایی زبخان
اساس داللت نشانهها را از بین میبرد و داللت یا داللتهای تازهای برای آن م رح مخیکنخد» عدلیلخی جهخانتی. 119 :1380 ،،
درواقع ،شاعر مناطب دود را هوشمند میانگارد؛ لذا با ایجاد ابهام هنری به دنبا حظ ادبی وافی و عمیق بخرای اوسخت .ایخن
هنر بیانی «نقا مهمّی در سادتار تصاویر شعری ایفا میکند؛ بدان پایه که حتّی بردی تصویر را متخراد
کلما

تعری

بخا کخاربرد اسختعاری

کردهاند .شاعر در این نخو) تصخویرپردازی موانخع و حجخابهخای موجخود میخان اشخیاء ،و عخالم محسخوس و

غیرمحسوس را برداشته و در چارچوب زبان ،روابط جدیدی میان مجخرّدا

و محسوسخا

یخا میخان امخور محسخوس برقخرار

میکند» عانصاری. 253 :1389 ،
 -3تصویرهای استعاری در شعر عاشورایی
 3-1استعاره مصرّحه
استعارة مصرّحه معاد با تعریفی است که سیسرون از استعاره در مفهوم ارسخ ویی آن ارائخه مخیکنخد« :صخور

منتصرشخدة
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تشبیهی که در قالب یک وامه بیان میگردد» عافراشی . 14 :1390 ،کاربرد این نو) استعاره بیشختر بخه منوخور گسخترش زیبخایی
سنن و حسن تأثیر آن و منی کردن کالم است .تصاویر استعاری و پیچیدگی آن سبب نقاشی کالم و دلق تابلوهخای زیبخایی
میشود که بیانگر دالقیت شاعر و موجب شگفتی ،تحیر و ابهام در ذهن دواننده میشود« .شخاعر در ایخن تصخویرگری ادبخی
بیشتر محسوس را جای معقو مینشاند؛ گویی با این کار عالوه بر زیباآفرینی به ح معما نیز مخیپخردازد» عدلیلخی جهخانتی،،
 . 119 :1380در شعر عاشورایی معاصر انوا) استعارة مصرحه از مجرده ،مرشخحه و م لقخه نمخود بسخیار بخارزی دارد و دارای
باالترین بسامد است .استعارة مصرّحه در شعر عاشورایی بر مبنای تجربه و احساس شاعر از طبیعت و اعتقادا

و باورهخای او

شک گرفته است؛ لذا مفاهیم کاربردی این نو) استعاره را ذی دو عنوان کلی عناصر طبیعت و استعارههای اعتقادی دستهبندی
کردهایم تا گستردگی دیا شاعر و وسعت دید او را در تصویرگری به نمایا بگذاریم.
 3- 1-1عناصر طبيعت
طبیعت و جلوههای مربوط به آن یکی از ابزار تصویرآفرینی شاعران آیینی در بیخان احخوا درونخی و احساسخا

ل یخ

و

صادقانه است .استفاده از این تصاویر سبب ایجاد فضاسازیهای تازه و بدیع شاعرانه شخده اسخت کخه حاصخ گخرهدخوردگی
عواط

و اندیشههای آنان با اشیا و پدیدههای طبیعی است .عناصر طبیعت با تنو) موضوعی زیر در شعر معاصخر نمخود یافتخه

است .این تنو) و گستردگی دیا شاعر بیانگر فضیلت استعاره است «که هر لحوه میتواند بر قامت سنن جام نو بپوشخاند و
از تکرار مال آور جلوگیری کند» عفتوحی. 93 :1385 ،
 3-1-1-1گلها و درختان
مواهر طبیعت از بهار و دزان و گ ها و دردتان به عنوان استعارة مصرحه در اشعار شاعران معاصر بسامد بخاالیی دارد؛ در
شعر عاشورایی انوا) گ ها از گ سوسن ،نسترن ،نیلوفر ،شقایق ،یاس و یاسمن؛ دردتان بید ،سپیدار ،سرو ،نن و باغ ،باغبان
و میوهها و ...استعارههایی هستند که در اغلب آنها مستعارٌله امام حسین ع)  ،داندان ایشان و یارانشخان اسخت .از سخوی دیگخر
وامهها و ترکیبهای دزان ،باد دزان ،دار دزان ،زنگی شب ،سنگ دارا و ...به عنوان استعارههایی از یزیدیان و دشمنان امخام
حسین ع) به کار رفته است .تنوّ) بهکارگیری این مستعارٌمنهها نشان از دالقیّت و شکوفایی ذهن شاعر در ایخن زمینخه دارد و
محملی برای تنیال

و توصیفا

شاعر از پدیده های طبیعی است تا با زبخانی پرمایخه و گخاه نامخأنوس دامنخ دیخا دخود را

گسترده کند و بر غنای هنری و حسن تأثیر و کسب التذاذ مناطب بیفزایند.
هرچقدر این نیخزه را نزدیخکتخر مخیآورنخد

آشخخنا مخخیآیخخد آری ایخخن گللل بخخاالی نخخی

عبیابانکی1391،ن22 :
بلبخخخ ازیخخخخن فاجعخخخخه لخخخخب را گزیخخخخد

خلللار خللل ان سخخخین گلللل را دریخخخد

ععبداللهی22 :1391 ،
دگخخخر ترانخخخه ننوانخخخد ،بهلللار را کشخخختند

بگخخخو بخخخه بلبخ خ شخخخوریده در بهارسخخختان

عمولیده278 :1376 ،
یللز نبللق ،سخخی هخخزار سللنخ خللارا

یخخک آینخخه ،سخخی هخخزار تخخن سخخنگانخخداز

عباقری73 :1390 ،
گاه یک تصویر استعاری بنا به نو) تفکر و احساسا

شاعر با معانی و مفاهیم متفخاوتی یخاهر مخیشخود؛ مثخ گخ «اللخه»

مستعارمنهی که با تنو) مفهوم طراوتی داص در شعر شاعران آیینی ایجاد کردهاست .این ویژگی دقیقاً مویخد سخنن جرجخانی
است که میگوید« :استعاره میتواند هر لحوه بیان را صور

تازهای ببنشد» عشفیعیکدکنی: 112 :1393 ،

-در شعر مولیده یک بار با دو صفت داغ و دردونتپیده استعاره م لقه و بار دیگر با صفت «داغ» استعارة مرشخحه از امخام
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حسین ع) است:
ز داغ اللللللللة در دخخخخخخون تپیخخخخخخده

شخخخخخفق در لجّخخخخخ دخخخخخون آرمیخخخخخده
عمولیده290 :1376 ،

چشخم شخخفق ز آمخدن الللله دخخون گریسخخت

کخخز داغ الللله نالخخه ز مخخرز زمخخان گذشخخت
عهمان282 :

-در شعر عبداللهی استعارة مجرده از رینتن ق را

دون حضر

سخختم ،تیخخر از یسخخار و از یمخخین رینخخت

عبّاس از پیشانی ایشان است:
گخخ الللله ابوالفضخخ از جبخخین رینخخت
ععبداللهی42 :1391 ،

 بیابانکی با صفت سینهزن آن را استعارة مجرده از اه بیت امام ع) گرفته است:بهخخار آمخخده بخخا اللللههللای سخخینهزنخخا

پخخخی زیخخخار

بخخخاغ بنفشخخخهکخخخاری تخخخو
عبیابانکی1391 ،ن19 :

و در بیان مولیده استعارة مرشحهای است که از آن به شهدا تعبیر شدهاست و جامع کثرای مقخخخخدس سخخخخرزمیناللللللهخيلللل

شهیدان در صحرای کربالست:

ای قلخخخمهخخخا در مخخخدیحت گشخخخته تیخخخز
عمولیده127 :1383 ،

 و باقری از الله مفهوم شهید را در استعارة مرشحه با توصیتو را چو نغم باران به بخرگ اللله نگاشخت

برگ الله و ق را

باران میآورد:

سخخپس بخخه جخخوهرة نخخور ،زرنگخخاری کخخرد
عباقری38 :1390 ،

 3-1-1-2پرندگان و حيوانات
پرندگان و حیوانا

با مفاهیم منتل

بنا دیگری از اسختعارههخای مصخرّحه را در اشخعار شخاعران تشخکی داده اسخت.

شاعران معاصر در اشعار دود با بهرهگیری از پرندگانی چون قمری ،قناری ،کبوتر ،پروانه ،مرغان و کرکسان و حیواناتی چخون
شیر و غزا و نهنگ ،اغلب در قالب استعاره مصرح مرشحه ،به تصویرسازیهای زیبا و بدیع پردادتهاند:
چه جای نغمه در این روزگخار یخأس ،مگخر

بهروی دسخت تخو پرپخر نشخد قنلاری تخو؟
عبیابانکی1391 ،ن20 :

هفخخخت صخخخحرا غللل ا تخخخازه نفخخخس

هفخخخخخت وادی کبلللللوتر آوردهاسخخخخخت
عهمان51 :

پروانللههللای بخخاغ حسخخین را بخخه قتلگخخاه

دیخخدهسخخت گخخرد شخخمع رگ آن یگانخخه ،آب
عباقری76 :1390 ،

از دیخخار شخخام مرغللان سللحر برگشخختند

سللينهسللرخان مهخخاجر از سخخفر برگشخختند
عمولیده73 :1376 ،

 3-1-1-3عناصر دریایی
از مستعارٌمنههای دیگر میتوان به عناصر دریایی در شعرهای زیر اشاره کرد که نسبت به دیگر عناصر طبیعی کمتر بخه کخار
رفته است و بیشترین بسامد شام وامگانی چون دریا ،شط ،سخفینه ،کشختی ،مخوج ،سخاح و  ...اسخت .دریخا در اغلخب اشخعار
مستعارمنه از امام است تا عومت ،الیتناهی بودن و وسعتنور ایشان را به تصویر بکشد .سفین النّجا

نیخز اسختعارهای کخه بخه
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دلی کثر

کاربرد ،معنای استعاری آن یعنی امام حسین ع) جزو معنای قاموسی وامه شدهاست:
بهخخر نجخخا

بنخخدگان ببخخین ع خخای ذا

را

کخخه ک خرده ایمخخن از د خخر سللنينةالنّتات را
عمولیده135 :1378 ،

تخخو ای شخخمر از سخختم آدخخر چخخه دیخخدی

کخخه دریللا را بخخه دخخاک و دخخون کشخخیدی
ععبداللهی52 :1391 ،

کشللتی مخخا را تخخو بخخه سللاحل رسخخخان

ز بحخخخخخخر طوفخخخخخخانی جخخخخخخو زمخخخخخخان
عمولیده154 :1383 ،

 3-1-1-4اجرام آسمانی
شاعر آیینی معاصر در اوج قدر

ذهنی و دیا پردازی دود ،آموزههای عاشورا را با قلخم هنخری و ادبخی دخود در اجخرام

آسمانی و عناصر علوی به تصویر کشیده است .بافت هنری ویخژهای کخه از رهگخذر اسختعارههخای مصخرحه در کخاربرد بسخیار
گستردة اجرام آسمانی در شعر معاصر نمود یافته است ،مثا زدنی ،زیبا و قاب تأم است .بسخامد بسخیار بخاالی وامة دورشخید
استعاره از امام حسین ع) که مصداق عومت ،جایگاه و منزلت ایشان در نورافشانی ،پرتخوافکنی و هخدایت اسخت و وامة مخاه
استعاره از حضر

ابوالفض ع) که عالوه بر جنب زیبایی چهره ایشان به اطاعتپذیری آن حضخر

از امخام حسخین ع) نیخز

اشاره میکند؛ همانطور که ماه نورش را از دورشید میگیرد ،از بارزترین نمونههخای تلفیخق اندیشخه و اعتقخاد در قالخب زبخان
هنری است .اگرچه کاربرد فراوان این دو استعاره در شعر آیینی امروز سبب شده است که کارکرد استعاری آن کمرنگتر شخود
و در قالب ایجاد معانی جدید در فرهنگ قاموسی شعر معاصر عاشورایی جا باز کند .معلم از رهگذر تکرار اسختعارة دورشخید
در ابیا

ممتد زیر به گونهای از این وامه بهره میبرد که تنها برداشت از معنای استعاری آن یعنی سر مبارک امخام حسخین ع)

به ذهن متبادر میشود و معنای واقعی وامة دورشید رنگ میبازد؛ ضمن اینکه زیبایی ،ایجخاز ،اغخراق ،دیخا انگیخزی و اقنخا)
مناطب در آن چشمپوشیدنی نیست:
روزی که در جام شفق ،م کخرد ،دورشخید

بر دشک چوب نیزهها ،گ کرد ،خورشليد

در دواب دیخدم

خورشليد را بخر نیخخزه گخویی دخواب دیخخدم

خورشلليد را بخخر نیخخزه آری اینچنخخین اسخخت

خورشيد را بر نیخزه دیخدن سخهمگین اسخت

بر صنره از سخیب زنخخ بخر مخیتخوان دیخد

خورشلليد را بخر نیخخزه کمتخخر مخخیتخخوان دیخخد

شید و شفق را چون صد

عمعلم63 :1360 ،
بیابانکی نیز با ردی

قرار دادن استعارة دورشید در شعر دود با م لع زیر ،از رهگذر تکرار نیخز مفهخوم ثخانوی ایخن وامه،

یعنی سر مبارک امام حسین ع) را به ذهن متبادر میکند؛ ضمن اینکه بخه تخأثیر سخنن در دیخا انگیخزی ،توصخی  ،تناسخبا
تصویری ،بیان احوا درونی و زیبایی و ایجاد لذ

مدد میرساند:

دشت مخیبلعیخد کخمکخم پیکخر دورشخید را

بخخر فخخراز نیخخزه مخخیدیخخدم سخخر خورشلليد را
عبیابانکی1391 ،ج24 :

کاربرد گستردة وامة دورشید و مشتقا

آن در استعاره از امام حسین ع) و یا سر مبخارک ایشخان در شخعر دیگخر شخاعران

آیینی به این معنی است که همه در راستای یک هد
مشترک ،با ایجاد تابلویی زیبا و دیا انگیز ،هنر و قدر

در چارچوب نوخامی هماهنخگ از افکخار ،اعتقخادا

و فخوران عواطخ

تنی دود را در القای بهتر و بیشتر مفاهیم ترسیم میکنند:

ای تللابش بللیغللرو  ،ای قلّخخ سخخرگ

دورشخخید کجخخا زدخخم جبخخین تخخو کجخخا
عحسینی116 :1386 ،
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در تعابیر و نگاه سراسر حزن و اندوه شاعران حالتهای منتلفی از دورشید را مشخاهده مخیکنخیم کخه بخه تخالو

قخرآن

میپردازد ،دورشیدی بیتبسم ،شمسالشموس بیسر و آفتابی که رو به دریا میرود!:
دیخخدهسخخت شخخام روز دهخخم بخخر فخخراز نخخی

خورشيد را بخه دوانخدن قخرآن ،شخبانه ،آب
عباقری77 :1390 ،

نواره کرد چو شلم الشلمو

بخیسخر را

به گوش گوش فلک ناله ناله یخارب رینخت
عبیابانکی1391 ،ج36 :

مشهورترین تعابیر از ماه و مشتقا

آن به صور

استعارة مجرده عای ماه به دون دفته و استعارة م لقه عقمخر  ،اسختعارة

مرشحه عماه شب چهارده دیده میشود که مستعارله در آنها حضر
ای مللاه بخخه دخخون دفتخخه ،گردیخخده هخخال آسخخا

عبّاس ع) است:
سخخرو قخخدم از داغ جانسخخوز تخخو یخخا عبّخخاس
عحافوی307 :1389 ،

کلثخخوم جگرسخخودته بخخا مشخخک پخخر از آب

در علقمخخه مخخیگخخردد و گویخخد قمللرم کخخو
عمولیده9 :1376 ،

اینکه آتا لب و دریاد و مشکینکله اسخت؟

کیست این شب همه شب ماه شب چارده اسخت؟
عبیابانکی1391 ،ج70 :

همچنین تعابیر دیگری از ماه را در شعر حسینی و بیابانکی مشاهده میکنیم که به امام حسین ع) نسبت داده شدهاست:
صخخد جخخان بخخه فخخدای د آگخخاه تخخو بخخاد

روشخخخنگر شخخخام عاشخخخقان ملللاه تخخخو بخخخاد
عحسینی112 :1386 ،

ماهتللللللا

فخخخخخخراز منبخخخخخخر نخخخخخخی!

آفتخخخخخخخخاب میخخخخخخخخان کاسخخخخخخخخ زر!
عبیابانکی1391 ،ج55 :

نمونههای دیگر مانند ادتران ،کهکشان ،ستاره و  ...در شعر شاعران معاصر به کار رفته است:
چشمهای دفتخه در دخون شخفق را واکنیخد

تخخا ببینخخخد کهکشلللان پرپخخخر دورشخخخید را
عهمان25 :

یک طر  ،فوج ستاره دفته در شوالی دون

یک طر

مهی که چشخم همخه اختلران بخود سخویا

فخخخروغ پرتخخخو دورشخخخید ،جلخخخوه رویخخخا

انبوهی از دورشید روی نیخزههخا
عحسینی ،نق از آذر435 :88 ،
عحافوی277 :1389 ،

 3-1-1-5اشيای قيمتی
از دیگر موضوعا

استعاره استفاده شعرا از اشیا و وسای باارزش و قیمتی است؛ پرش ذهنخی شخاعر بخر وامههخایی چخون

الماس ،گنج ،تاج ،عقیق و لع  ،در و مروارید و گوهر به عنوان مستعارٌمنه ،نمایا ارزشهای واالی عاشورایی است و بیخانگر
جایگاه امام حسین ع)  ،داندان ایشان و یارانشان است:
سر جدا ،پیکر جدا ،این سرنوشخت اللخههاسخت

این عقيق تر ببخین دور از یمخن افتخادهاسخت
عبیابانکی1391،ن27 :

بخخخخود لعخخخخ لخخخخبم دشخخخخکیده امّخخخخا

بخخخه یخخخاد لعلللل دشخخخک اصخخخغرم مخخخن
عحافوی269 :1389 ،
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مخخیگفخخت ای دردانللة مخخن نالخخه کخخم کخخن

بخخا صخخبر دخخود دونابخخه در جخخام سخختم کخخن
عمولیده279 :1376 ،

 3-1-2استعارههای اعتقادی
 3-1-2-1استعارههای عرفانی
بردی از استعارهها به صور

تعابیر و مفاهیم زیبای عارفانه در شعر آیینی معاصر به کار رفتهاست؛ به این معنی کخه شخاعر

از این طریق ،پ ارتباطی بین دانا عارفان دود و مناطب ایجاد میکند و با این رمزگذاری به زیبایی اعتقادا
عارفانه را ترسیم میکند .تعابیر زیبایی که گاه به صور
صا

و اندیشههای

وامه یا ترکیب دیده میشود؛ مانند «آیین جام ،جام می ،بخاده ،رحیخق،

و درد ،پیمانه و ساغر ،ساقی ،پیر درد ،امیر عشخق ،تشخنگان وادی عشخق ،تشخنگان دیمخ عشخق ،چشخم فخی

ازلخی،

دردیکشان ساغر وص و »...
عشللللقبللللا ان در شخخخخکوه آدخخخخرین

شللللو نوشخخخخیدند از جللللام یقللللي
عاسرافیلی60 :1383 ،

ساقی بیاور جام می چون اشجعالناس آمخده

عاشوریان را مژده ده برگو کخه عبخاس آمخده
عمولیده66 :1383 ،

بهخخخخر دردیکشللللان سللللاغر وصخخخخ

بخخخخخخود لبریخخخخخخز جللللللام عاشخخخخخخورا
عحافوی81 :1389 ،

 3-1-2-2استعارههای مذهبی و تاریخی
در بررسی اشعار دانا قرآنی و اعتقادا
مانند آیت حق ،اوراق قرآن مبین ،قو

مذهبی شاعر به صور

استعارههای زیبای مذهبی و قرآنخی نمخود یافتخه اسخت؛

بازوی قرآن ،هفتادودو سوره ،نماز و مشختقا

آن ،حخج مخاه ،کعبخ جخال و آرزو و...

تجلی یافته است.
بردیخخز و ببخخین چشللمة فلليل ا لللی را

احیخخخاگر دیخخخن نابغلللة لللل ی للللی را
عمولیده53 :1383 ،

آی قلللللرآن بخخخخخرگبخخخخخرگ شخخخخخده

آی نهللللللل البالغلللللللة پرپخخخخخخخر
عبیابانکی1391 ،ن55 :

ای سللتود باشخخکوه و ای نمللا بخخینویخخر

ای رکوع سخربلند و ای قيلام سخر بخه زیخر
عهمان1391 ،ج9 :

گاه نیز از اسمهای داصّ و معرو

تارینی و مذهبی به عنوان استعارة مصرحه ،بیشتر از نو) مرشحه استفاده شده اسخت؛

مستعارمنههایی چون «قبیل آدم ،اسماعی  ،داوود ،یوس  ،عیسی ،موسی و حسن یوس  ،نوح و سرزمین مقخدّس» در مفخاهیم
امام حسین ع)  ،حضر

عبّاس ع)  ،اه بیت و یاران ایشان و در نهایت سرزمین کربال جلوهگر شده است:

ای یوسللللل

قبیلخخخخخ کنعانیخخخخخان داغ

پشخختم شکسخخت ز آه شخخرر زای تشخخنها
عباقری26 :1390 ،

پاکباز عشق را شور و شراری دیگخر اسخت

نوح این دریا نگاها بر نگاهی دیگر اسخت
عاسرافیلی ،به نق از آذر577 :1388 ،

کیسخخت ایخخن آوای کوهسخختانی داوود بخخااو

هرم صدها دشت بااو ل

صدها رود بخااو

عبیابانکی1391 ،ج44 :
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ای مقللللدر

سللللر مي اللخخخخهدیخخخخز

ای قلخخخمهخخخا در مخخخدیحت گشخخخته تیخخخز
عمولیده127 :1383 ،

موسلللی یدبیضخخخا ز بغخخخ بیخخخرون کخخخرد

گوسخخخالهپرسخخختان زمخخخان کخخخور شخخخدند
عحسینی 114 :1386 ،

 3-1-2-3استعارههای اساطيری
در استعارههای اساطیری مشبهبهی که شاعر در نور دارد ،دود نوعی اس وره محسوب میشود .شاعر از بیان اس ورهها کخه
درواقع حاص تفکر جمعی بشر است و «زمانی جنب حقیقت داشته و بعد از آن به طور کلی فراموش شخده» عشمیسخا:1385 ،
 ، 203غاف نمیماند و عومت و شکوه امام حسین ع) و یاران ایشان را به اس ورهها پیوند میزند.
چهخخار قللا

تجلخخی ،چهخخار قلخخ سخخهند

چهخخار د بخخ ادگخخر ،چهخخار توفخخان مخخرد

چهخخخار زمزمخخ سخخخرگ در سخخخکو

نژنخخخد

چهخخار مخخوج گخخدازان ،چهخخار ورجاونللد
عباقری69-70 :1390 ،

باقری از اس وره ققنوس برای بیان عومت حضر

عباس ع) بهره میگیرد:

یخخا د بخخه دم تیخخ ،ع خخا داده کخخه ع شخخان

ققنللو

جگرسخخودت ادگخخر عشخخق اسخخت
عهمان34 :

حسینی یلم و ستم یزیدی را در تعبیر اس ورة دیو سیاه با تاریکی شب تلفیق میکند:
بخخخا دیلللو سلللياه شلللب درآوینتخخخهایخخخم

در جخخام جنخخون بخخادة دخخون رینتخخهایخخم
عحسینی136 :1386 ،

 3-1-3استعاره تبعيه
استعاره تبعیه کاربرد معنای مجازی در فعلی است که تأوی به مصدر میشود و «اطالق استعاره بر فع از باب تبعیت از اسخم
است و فینفسه اصالت ندارد» عشمیسا . 193 :1385 ،این نو) استعاره در شعر عاشورایی ضمن اقنا) مناطب و ایجخاد لخذ  ،بخه
دلق معنا در کالم و دیا انگیزی مدد میرساند و هنر و قدر
بخخه دشخخت کخخربال ،دورشخخید مللیسللوخت

شاعر را در دلق تصاویر بدیع و شگفت نشان میدهد:
به روی دسخت دشخکی ،بيلد مخیسخودت
ععبداللهی26 :1391 ،

می آید آنکخه زلخ

تخو را بخو کنخد بخه گخ

ریللل د نگخخخاه بخخخر رگ زیبخخخای تشخخخنها
عباقری24 :1390 ،

برو کخه آب ببویلد گخالب غنچخ دخون را

برو که زندگی از مخرگ تخو جوانله بیيلرد
عهمان48 :

در آن وقتخخخی کخخخه اصخخخغر بلللا ملللی د

کجخخخا بخخخودی کجخخخا بخخخودی تخخخو ای آب
عمولیده255 :1378 ،

در بین شاعران مورد م العه ،تصاویر شعری باقری در استعاره تبعیه بسامد بیشتری دارد .در سادت بردی از این استعارهها
در شعر باقری  ،درآمینتگی حواس وجود دارد؛ به نوعی که تداعیگر مقول حسآمیزی است؛ عر.ک :شخفیعی کخدکنی:1389 ،
« : 16-7چيدن توفان عص ، 13نچيدن جرعهای ،نچشيدن بخانکی ،سخرگ و یلدن عص 17بيخلت آتخا عص ، 19پژملردن
کودکان عص ، 26نچکيدن هیاهو از لب مشک عص ، 28صيدکردن تخرس عص ، 29نچکيدن شخب عص ، 32نیاشلت نغمخ
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باران عص » 38عبخاقری 1390 ،همچنخین «رویيلدن شخن داغ از نگخاه دخواب عص ، 25نوشليدن ع خا عص 49در شخعر
ععبداللهی 1391 ،که بسیاری از این تصاویر بدیع و نو ،نشانگر نوعی برجستگی زبانی است.
یکی از مباحع فرعی در استعارة تبعیه« ،فورگراندینگ» یا برجستهسازی است که فرمالیستهای روسخی م خرح کخردهانخد.
فورگراندینگ 1هرگونه تشنّص یا برجستگی زبانی است؛ به این معنی که استعاره در فعخ غیرمنتوخره ،بخدیع و نخو باشخد؛ بخه
طوری که جلب نور کند یا متضمن دبر نامتعارفی باشخد عشمیسخا . 193 :1393 ،درایخن «برتخری نخامعمو » بخر مختن ،بیشختر
«چگونه» گفتن اهمیت دارد نه «چه» گفتن عکادن . 166 :1380 ،در نمونههای زیر این برجستگی به حدی است کخه در محخور
همنشینی کالم نوعی آشنازدایی و انحرا

هنری ایجاد کرده است .شاعر در بیت زیر با بهرهگیری از آن در بیان احساس دخود

در تعویم واقع عاشورا از عناصر طبیعت مدد میگیرد و با اطالق عم بلعیدن به دشت ،تحیر و ابهام موجود در ذهن دواننده
را افزایا میدهد و باعع تأثر و عاطفهانگیزی در مناطب میشود و چنین التذاذ هنری مقدسی را به مناطب ارزانی میدارد:
دشت میبلعيد کخمکخم ،پیکخر دورشخید را

بخخر فخخراز نیخخزه مخخیدیخخدم سخخر دورشخخید را
عبیابانکی1391 ،ج24 :

شفیعی کدکنی این کاربرد غیرمنتورة افعا در زبان را نوعی توسع مجازی میداند که در حوزة زبان اغلخب محبخوب اهخ
عبخاس ع) در

زبان است و موجب «رستادیز کلمه» میشود عشفیعیکدکنی . 12 :1389 ،تعبیر زیبای شخعلهنماشخدن حضخر

نبرد با دشمن در ساح شمشیر جهت بیان شجاعت و دالوری ایشان و بریدن نفخس نالخه در نتیجخ همخین رسختادیز معنخایی
وامگان است که باقری در بیت زیر ایجاد میکند:
در سلاحل شمشللير چنخخان شلعلهنمللا شخخد

کخخز غمخخزة تیخخرش نفخخس نالخخه بریخخدهسخخت
عباقری18 :1390 ،

تعابیر زیبای زیر نیز از باقری است« :کبود حنجرها

چون برآب تشنه و ید عص ، 13چکيلده نالخ دورشخید بخر جریخدة

داک عص ، 23شعلهنوشی کودکان از مشک تیردورده عص » 26عباقری. 1390 ،
اسرافیلی نیز برای بیان اشتیاق یاران امام در شهاد

و پایداری در اعتقاد راسخ دود از تعبیر غریب شعله نوشیدن و شوق

نوشیدن بهره میبرد و نشان رستگاری آنان را در ترکیب استعاری نورانی شدن و گلستانی شدن مییابد:
در لهیخخخخب نخخخخار ،نللللورانی شللللوند

شلللعله نوشلللند و گلسلللتانی شخخخوند

عشخخخخخقبخخخخخازان در شخخخخخکوه آدخخخخخرین

شللللو نوشلللليدند از جخخخخام یقخخخخین
عاسرافیلی10 :1383 ،و60

 3-2استعاره مکنيره و انواع آن
استعاره مکنیه یکی دیگر از ابزار تصویرگری شاعر است .به دلی وجود نخوعی زیرسخادت تشخبیهی در آن کخه بخا حخذ
مشبّهٌبه و ذکر مالئما
و متعار

آن به همراه مشبه میآید ععلویمقدم و اشر زاده ، 121 :1376 ،زبان و بیان عبار

از حالت معمولی

دارج ،کالم زیبا ،دیا انگیز و شگفتآفرین میشود و در قلمرو بالغت به دلق تعابیر ،تصاویر زیبا و ترکیبا

منجر میشود .این امر قدر

و توان شاعر را در بیان وسعت اندیشه و گستردگی دایرة لغا

نغخز

نشان میدهد .اسختعاره مکنیخه در

دو بنا جاندار عتشنیص و بیجان عغیرتشنیص تبیین میشود:
 3-2-1تشخيص

2

جانبنشی یا تشنیص ،آنگاه که «به امری ذهنی یا معنوی و حتّی به چیزی مخادّی شنصخیّت انسخانی بنشخند و آن را بخه
1. Foregrounding
2. Personification
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صور

انسان مجسّم کنند» عنوروزی . 383 :1372 ،بنشیدن صفا

و دصایص انسانی به اشیاء و مواهر طبیعت و موجودا

غیرذیروح ،موجب پویایی و حسّ و حرکت در تصاویر و سبب گسترش غنای عاطفی شعر میگردد .استاد شفیعیکخدکنی در
اهمیت این ترفند هنری میگوید« :یکی از زیباترین گونههای عناصر دیا در شعر ،تصرفی است کخه ذهخن شخاعر در اشخیا و
عناصر بیجان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تنی بدانها حرکخت و جنخبا مخیبنشخد» عشخفیعی کخدکنی. 149 :1393 ،
اگرچه تشنیص در کتب ادبی ما سابقهای ندارد و این عنوان معاد تعبیر فرنگی  Personificationاست ،امّا بر مبنای تعری
جرجانی از استعارة مکنیه و ذکر شواهدی دا بر تشنیص ،میتوان دریافت که موضو) تشنیص به صور

جداگانخه م خرح

نشده؛ ولی بحثی است که در د استعارة مکنیه وجود دارد عهمان . 150-3 :تشنیص به اشکا زیر در شعر وجود دارد:
 3-2-1-1در قالب جمله
و صفا

انسانی در قالب جمل اسنادی بهخره مخیگیرنخد .در

گاه شاعران در جانبنشی به امور محسوس از افعا  ،حاال

اشعار عاشورایی زیرجملهها و تعابیر ادبی با تکیه بر جانبنشی موجودا

بیجان و مفاهیم معنوی از نو) انسانمدارانه در ذهن

شاعران معاصر شک میگیرد و با ایجاد پیوند انسانی که مملو از عاطفه و شعور است ،تصاویر زیبا و بدیعی را در بیان عومت
واقع عاشورا ترسیم میکند .از این رهگذر «پدیدههای بیجان را زندگی میبنشد و به تالش و تکاپو میآورد تا کوبنخدگی و
نیروی فزونتر به سنن دویا بدهد» عکزازی . 127 :1393 ،گزیدهای از این تعابیر که شاعر در بیخان تخأثر از ایخن حادثخه در
عناصر طبیعی میبیند؛ عبار

است از« :دون گریه کردن آسمان عص » 74عمولیده 1376 ،؛ «دج بودن آب پخیا لخبهخایا

عص ، 37سرنهادن موج بر پای او عص » 136عاسرافیلی 1383 ،؛ «جام نیلی بخرتن کخردن دورشخید» عبیابخانکی 26 :1391 ،؛
«بریدهشدن نفس ناله» عباقری« ، 18 :1390 ،دون د دوردن شقایق» ععبداللهی 56 :1391 ،؛ «گریسختن دورشخید» عحخافوی،
 90 :1389و نمونههای زیر:
آاللللله ختلللل ز روی گلفخخخام تخخخو شخخخد

گلگونخخه ،شخخفق ز برکخخت نخخام تخخو شخخد
عحسینی130 :1387 ،

به ابر دون چو نهان دیخد ،مخاه را خورشليد

خميللد قامللت او چخخون هخخال ابخخرویا
عحافوی278 :1389 ،

دیشللب شللقایق پيللره را چللا

مللی د

ا تشنیی گل بوسلهای بلر خلا

ملی د

عمولیده279 :1376 ،
شللرم ،از حجخخب و حیخخاتا جرعللهنللوش

شللب ،ز تسخخبیح و مناجخخاتا خمللوش
عاسرافیلی25 :1383 ،

گردباد از تو مناعلت شخب آدخر آموخلت

صبح چون دید تو را گشت چليپا بلردوش
عباقری54 :1390 ،

 3-2-1-2منادا
به نور میرسد د اب کردن و منادا قراردادن اشیای بیجان به دلی ایجاد نوعی ارتباط عاطفی یکی از طبیعیترین راههای
جانبنشی و تشنیص است؛ کالر این ویژگی را «التفا » مینامد؛ یعنی «د اب قرار دادن چیزی کخه بنخا بخر قاعخدة مناطخب
نیست؛ همچون «آرام باش د من!» عکالر . 96 :1393 ،عاشوراسرایان معاصر از این ترفنخد هنخری بخرای حیخا
عناصر بیجان کالم دود را به اوج تنی رساندهاند و از این رهگذر لذ
بخخخخخخخخرای کشخخخخخخخختن آ پیمبخخخخخخخخر

و اعجاب دواننده را برانگینتهاند.

شخخخخرو) مخخخخاجرا بخخخخودی تخخخخو ای آ !
عمولیده255 :1378 ،

بنشخیدن بخه
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حاال که یهر روز دهم غرق در شخب اسخت

ای مللاه هاشللمی بخخه شخخب تلخخخ مخخا بتخخاب
عباقری42 :1390 ،

گاه منادا بدون حرو

و با لحن ندایی و امری د اب میشود:

آسمان دون گریه کن امروز کاین دلخدادگان

در بر دلبخر بخه صخد دخون جگخر برگشختند
عمولیده74 :1376 ،

 3-2-1-3ترکيب وصنی
گاه شاعر از نوعی ترکیب وصفی استفاده میکند که صفت در آن نوعی ویژگی انسانی است که به موصو
داده میشود .هد

بیجان نسخبت

شاعر برقراری پیوندی عاطفی از طریق جانبنشی است که به نوخر مخیرسخد ایخن نخو) بیخان ترکیبخی بخه

جاندارانگاری نزدیکتر میشود .ترکیباتی چون «اللههای سینهزن» عبیابانکی ،نامهها 19 :1391 ،؛ «قیام سخربهزیخر عص ، 9تیخ،
بیحیا عص ، 10دورشید دونآلود عص ، 22دشت ع خانخوش عص » 28عبیابخانکی ،جامخهدران 1391 ،؛ «دیخار بخیقخراری
عص ، 74الل دردونتپیده عص ، 290دشت تبآلود عص » 285عمولیده 1376 ،؛ «شط ع خاسخوز» عحسخینی 114 :1386 ،؛
«آب تشنه عص ، 13کویر بالپرور عص » 22عباقری 1390 ،و ...از این نمونههاست.
چخخه رفتخخه بخخر سخخر آن دسخختهخخای آبآور

کخه خيمههلای عشلشسلو تشخن دبرنخد
عبیابانکی1391 ،ج32 :

قبضخخخخ غیخخخخر

دخخخخود را در دخخخخون

تيغلللللة تشلللللنة هنخخخخخدو کخخخخخرده
عباقری29 :1390 ،

آن سخخخننهخخخا ردنخخخه در آهخخخن نکخخخرد

شللللعلة افسللللرده را روشخخخخن نکخخخخرد
عاسرافیلی57 :1383 ،

 3-2-1-4ترکيب اضافی
بهکارگیری اعضا و جوارح و نسبت دادن جزئی یا حالتی از انسان به غیرانسان در قالخب ترکیخب اضخافی یکخی از عناصخر
غالب در تصویرسازیهای شعر عاشورایی است .این نو) تصویرهای فشرده حاص از ترکیبهای اضافی ،وسعت دیخا را در
فکر و اندیش شاعر به پرواز درآورده و از رهگذر پیوند انسانی ،شک و رنگ و تجسم داصی به ذهنیا
این طریق پیوند استواری با مناطب برقرار میکند؛ شاعر با کاربرد ترکیبا

دود میبنشخد و از

زیبای زیر هم عناصر را در اطرا

دود جاندار و

زنده میبیند« :آغوش زمین ،گلوی آب و نگاه دواب» ععبدللهی 24-5 :1390 ،؛ «ناله دورشخید عص ، 23چشخم د عص، 65
ناموس شجاعت عص ، 32نفس صاعقه عص » 28عباقری 1390:؛ «قامت ایمان عص ، 25بوس آب عص ، 70رگهخای سخنگ
عص ، 78دیدة دورشید عص » 83عاسخرافیلی 1383 ،؛ چشخم شخبنم عص ، 279گخوش فلخک عص » 258عمولیخده 1376 ،و
نمونههای زیر:
نس جوان را در جهان در دطّ قرآن رهبری

خواند حدیع عشق را درگوش هره مشتری
عمولیده148 :1376 ،

ای شخخخخکوه عشخخخخق ،فنخخخخر کائنخخخخا

ای ختلللل از نخخخام تخخخو چشللل فلللرات
عاسرافیلی67 :1383 ،

دیدهسخت رقلص آتلش و فریخاد «یخاعمو»

در دیمخخخههخخخای آ علخخخی غمگنانخخخه ،آب
عباقری76 :1390 ،

 3-2-1-5تتميع انواع مختل

تشخيص

گاه شاعر از رهگذر تجمیع انوا) تشنیص جانبنشی را به حد جخانانگخاری و «آنمیسخم» اوج مخیدهخد .آنیمیسخم ماننخد
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پرسونیفکاسیون نوعی از ادای معنی به طریق منی است؛ بهطوریکه گویی اشیا دارای روح و صفا

و ع ر و بخو و دالصخ

زندگی هستند .درواقع ،آنیمیسم یا جاندارانگاری در تفکر بشر قدیم وجود داشته است که همه چیز را زنده و جاندار میدیخده
است و این اندیشه در ادبیا

نیز زنده و رایج است؛ لذا اجسام بخی جخان در دنیخای شخاعر گخاهی جانخداری مسختق انگاشخته

میشوند که مورد مناطب قرار میگیرند و میشود با آنها گفتوگو کرد و در قالب انسان صفا

و ویژگیهخای انسخانی را در

آنها دید و لمس کرد عشمیسا . 182-3 :1385 ،شاعر معاصر بخا بردخورداری از انخوا) تشخنیص در ابیخا

زیخر چیخزی ورای

آدمگونگی را به عناصر بیجان نسبت میدهد؛ گویی این عناصر پیرامون او همواره دارای روح و جان و زندگی هستند.
بیابانکی در مصرا) دوم بیت زیر با کاربرد سه نو) تشنیص از منادا و ترکیب وصفی عای آسمان بییار و جملخ اسخنادی
عبنشین به سوگواری  ،ضمن اوج زیبایی و قدر

دیا انگیزی ،با آنمیسم به ایجاد پیوند انسانی عمیخق در تناسخبا

شعر دود میپردازد .تنی گسترده و دامنهدار او با استعاره های دورشخید عامخام حسخین و مهتخاب عحضخر

تصخویری

زینخب ضخمن

برقرارکردن تناسبی زیبا با آسمان ،شکوه عاشورا را در تابلوی هنری دود در محور افقی شعر بهدوبی ترسیم میکند:
دورشید در تنور اسخت مهتخاب در عمخاری

ای آسخخمان بخخییخخار بنشخخین بخخه سخخوگواری
عبیابانکی1391 ،ج31 :

یا در بیت زیر که با سه نو) تشنیص از منادا و ترکیب وصفی عآی تی ،بیحیا و دو جمله که در قالب امر و نهخی عوضخو
بگیر و دست بیوضو مزن بیان شده است ،شاعر سعی میکند با ایجاد یک ارتباط انسانی ،قداست و پاکی وجود م هر امام را
در تصویرگری دیا انگیز دود به نمایا بگذارد و به همراه استعاره مصرح «ستی ،آفتاب» ضمن تعوخیم مقخام واالی آن امخام
همام ،ل

و زیبایی شعر را دوچندان کند:
دسخخت بخخیوضخخو مخخزن بخخر سخختی ،آفتخخاب

آی تیخخ ،بخخیحیخخا شخخرم کخخن وضخخو بگیخخر
عهمان10:

گاه نیز ازدحام وامههایی که در قالب تشنیص هستند ،نوعی حس جوشا و حرکت را در عبار

ایجاد میکنخد کخه ایخن

جانبنشی را تقویت میکند و به اوج جاندارانگاری میرساند .در بیت زیر صنره و صحرا و آب با اسخناد مجخازی و ترکیخب
اضافی ،دارای شنصیتهای انسانی شدهاند و از عنصر بیجان و جمادی فاصله گرفتهاند؛ گخویی جانخدارانی در دنیخای حقیقخی
هستند که به سوگواری نشستهاند .چنین تصویر و تابلوی زیبایی ضمن عومت بنشیدن به حادثخ کخربال ،اوج احسخاس را در
مناطب برمیانگیزد:
گه صنره از روایخت او مخیگریسخت دخون

گخخه مخخیسخخترد از رگ صخخحرا زبانخخه ،آب
عباقری75 :1390 ،

در بیت زیر انتساب سه فع «دیدن ،سربهزیرافکندن و گریستن» به همراه صفت «دجالت و شرمندگی» به آب ،جانبنشی
را به غایت میرساند؛ به گونهای که دیگر آب عنصری بیجان تلقی نمخیشخود؛ بلکخه روح حیخا  ،احسخاس و عاطفخه و درد
انسانی دارد و این یعنی اوج هیجان شاعر برای ترسیم اندوه:
تا سرش را بر سخر نخی دیخد آب از شخرم او

سربهزیرافکند و از دجلت به موال گریه کرد
عمولیده220 :1376 ،

 3-2-2استعاره مکنيره (غيرتشخيص)
 3-2-2-1در قالب جملة اسنادی
اسناد مجازی «اسناد فع یا صفت به فاع یا مسندالیه غیرحقیقی است عشمیسا 163 :1372 ،و مبتنخی بخر اسختعارة مکنیخ
تنییلیه است و ادای معنی به طریق منی صور

میگیرد عهمان . 162 :البته این نو) از اسناد مجازی بخا اسختعارة تبعیخه نیخز
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قاب تعبیر و تفسیر است .هرگاه اسناد مجازی چه در قالب تشنیص و غیرتشنیص با لحنی عاطفی همراه شخود ،از زیبخایی و
تأثیر داصی بردوردار دواهد بود .در این نو) استعاره مشبّه و لوازم مشبّهٌبه به صور

غیراضافی و اسنادی بدون جانبنشخی

انسانی به هم مرتبط میشوند .در نمونههای زیر «شکسختن دخواب ،شخعلهور بخودن شخعله و  ،»...اطخالق فعخ و صخفتهخای
غیرانسانی به فاع غیرحقیقی است که با استعارة تبعیه نیز قاب توجیه است .این جملههای ابخداعی محصخو شخور و التهخاب
عاطفی و احساسی شاعر است:
خللوا

را بشخخکن ،سخخحر رفتخخار بخخاش

مسخخخت اوهخخخام دخخخودی ،هشخخخیار بخخخاش
عاسرافیلی9 :1383 ،

لبخخان همخخه دشخخکند و چشخخمهخخا چخخه ترنخخد

درون سخخین مخخن شللعرها چخخه شللعلهورنللد
عبیابانکی1391 ،ج35 :

سينههای ما سراسر بیسر و سامانی اسلت

دلخخو

مخخا را پخخر از عمللان سللامانی کنیخخد
عهمان

 3-2-2-2ترکيب اضافی (اضافة استعاری)
در این نو) استعاره مکنیّه که مشبّه و لوازم مشبهبه به صور
مجازی به یکدیگر مربوط میشوند ،مضخا

معمخوالً از مالزمخا

ترکیب اضافی و با صدای کسره عاضافه استعاری به صور
مشخبهبخه غیرانسخانی اسخت؛ ترکیبخاتی چخون «یخا جنخون،

سرپنجههای شوق» عآذر 439 :1388 ،؛ «بوی تیر و بوی تی ،عص ، 122با جان عص » 34عاسرافیلی 1383 ،از این دستهانخد.
ذهن از دریافت چنین ترکیباتی به اقنا) هنری میرسد:
آمخخده او کخخه دلخخق را بنخخده کنخخد ارادتخخا

ریشلللة لللل برکنخخخد اقامخ خ شخخخهادتا
عمولیده135 :1378 ،

با تی ،زبان بلر

و بلر خصل فرورینخت

بخخا من خخق دخخود بسخخت دهخخان د بخخا را
عهمان284 :1376 ،

بلللوی جلللوش چشلللمة آب حیخخخا

تشللللنة دیدارشللللان ،چشخخخخم فخخخخرا
عاسرافیلی123 :1383 ،

تو را چو نغمة باران به بخرگ اللخه نگاشخت

سخخپس بخخه جخخوهرة نخخور ،زرنگخخاری کخخرد
عباقری38 :1390 ،

 3-2-2-3موصو

و صنت

گاه شاعر از نوعی ترکیب وصفی استفاده میکند که صفت در آن نوعی ویژگی غیرانسخانی اسخت و بخه موصخو

جخاندار

نسبت داده میشود و مشبهبه در آن غیرجاندار فرض شدهاست .این نو) ترکیبهخای زیبخا و بخدیع ضخمن نشخان دادن قخدر
دالقیت شاعر ،تصویری زیبا و بدیع را در تابلوی دیا انگیز شعر نمایان میکند« :آه شررزای و بغ

یلدازده» عباقری:1390 ،

 26-7؛ «فریاد طوفانزاد» عاسرافیلی 67 :1383 ،؛ «پیکر شعلهپوش» عبیابانکی ،جامهدران 13 :1391 ،و نیز نمونههای زیر:
در بغلللهللای شللعلهور کودکخخان ال

در جخخوش دسخخته و کتخخ و رایخخت و لخخوا
عباقری50 :1390 ،

کفخخخر بخخخا اهخخخ یقخخخین بیگانخخخهاسخخخت

گخخخخخنج امخخخخخا در د ویرانلللللهاسخخخخخت
عاسرافیلی116 :1383 ،

مخخخوجهخخخا ،بخخخر پخخخای او سخخخر مخخخینهنخخخد

شخخخخخرمگین از سلللللينة توفلللللانیاش
عهمان136 :
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 -4نتيته
دریافتیم که شاعر آیینی معاصر از انوا) استعاره برای بیان مفاهیم ارزشی ،اعتقادا

و اندیشههخای دخود بهخره بخردهاسخت و بخا

اغراق و بزرگنمایی در هنر تصویرگری با نمایا جاودانگی و عومت واقع عاشورا ،مهخمتخرین آمخوزههخای تربیتخی را بیخان
میکند .کاربرد گستردة انوا) منتل

استعارة مصرحه در بیان تعویم و تبیین واقع عاشورا ،نشان از دالقیّت و شکوفایی ذهخن

شاعر در این زمینه دارد و محملی برای تنیال

و توصیفا

شاعرانه از پدیدههای طبیعی و اعتقادی است تا شخاعر بخا زبخانی

پرمایه و گاه نامأنوس دامن دیا دود را گسترده کند و بر غنای هنری و حسن تأثیر و کسب التذاذ مناطخب بیفزاینخد .از ایخن
میان بسامد اجرام آسمانی چون دورشید و ماه بیا از دیگر موارد در این بررسی دیده میشود .اگرچخه در ایخن نخو) اسختعاره
نوآوری و تصاویر ابتکاری کمتری مالحوه میشود ،تنوّ) بخه کخارگیری تصخاویر در اسختعاره تبعیخه در ترکیبخاتی بخدیع و زیبخا
بهدصوص در شعر باقری فراوان است که شاعر با قلم زیبا ،ذهن دلّاق و مر نگر دود با ایجاد ابهخام هنخری و دلخق معنخای
جدید در کالم ،مناطب را غاف گیر و شگفتزده میکند.
از سوی دیگر ،کاربرد فراوان انوا) استعارة مکنیه ،بیانگر بار عاطفی تجربههای درونی شاعر در شعر عاشخورایی اسخت .از ایخن
رهگذر ،زبان و بیان عبار

از حالت معمولی و متعار

دارج شده و در قلمرو بالغت دلق تصاویر و تعابیر زیبا و ترکیبا

نغخز

را باعع شده است و این امر قدر و توان شاعر را در بیان وسعت اندیشه و گستردگی دایخرة لغخا او نشخان مخیدهخد .کخاربرد
فراوان تعابیر ادبی جاندار از نو) انسانمدارانه در ذهن شاعران معاصر عالوه بر پویایی و حسّ و حرکت در تصاویر نشان میدهخد
که شاعر در واقع عاشورا تمامی عناصر بیجان در طبیعت را متأثر از حادث عاشورا میبیند و با اعمخا صخفتهخا و دصوصخیّا
انسانی به اشیای بیجان و مواهر طبیعت باالترین میزان از احساسا

نو) بشری را به تصویر میکشد و این امخر سخبب گسخترش

غنای عاطفی شعر میشود .اگرچه بردی از تصاویر تکراری و مشابه است و بهندر

تصاویر غریب و بدیع در آنها دیده میشخود،

تلفیق انوا) استعاره با هم در یک بیت منجر به دلق تصاویر زیبا و د انگیز و نوعی آنمیسم شده است.
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