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چکیده
امروزه ادبیات در کنار فیلم ،موسیقی ،ماهواره ،نقاشی و مانند آن ،یکی از رسانههای مؤثر
برای انتقال اندیشه و فرهنگ است .از دیرباز با توجه به زمان و شرایط ،همواره از جلوههای
مختل ادبی استفاده شده است .در کشورهای اروپایی و غرب ،بهخصوص بعد از رنسانس ،از
ادبیات داستانی بهویژه رمان پررنگتر از جنبههای دیگر ادبی برای القای جهانبینی موردنظرشان به
سایر کشورهای دنیا بهرهبرداری میشود ،اما در ایران با توجه به پیشینه و شرایط تاریخی،
اجتماعی ،دینی و فرهنگی و نیز ذوق و قریحة ایرانیان ،همواره شعر بیشتر از سایر هنرها مورد توجه
بوده است .یکی از شاعران معاصر که برای بیان و انتقال فرهنگ ،اندیشه و عقاید خود به مخاطبان،
از زبان استعاره استفاده کرده ،حسین اسرافیلی است .استعاره از رساترین و هنریترین شیوه بیان در
شعر است که از گذشته مورد توجه شاعران بوده است .این جستار بر آن است تا به این فرضیه
جواب دهد که آیا زبان استعاری میتواند در خدمت یک فرهنگ و آرمان باشد یا نه؟ اگر
اینگونه است ،آیا اسرافیلی توانسته است زبان استعاره را در خدمت فرهنگ جهاد و شهادت به
کار گیرد؟ با مطالعه مجموعه اشعار اسرافیلی و استخراج استعارههای به کاررفته در آثار وی ،ابتدا
استعارهها را از نظر ساختار مصرّحه و مکنیّه طبقهبندی کرده ،سرس آنها را از دو منظر معنا و مفهوم
و نیز زیباشناختی و هنری بررسی کردیم .برای تحلیل موضوعی استعارههای اشعار او از نمودار
آماری بهره بردیم و نتیجه گرفتیم که هم از نظر هنری و هم از نظر معنا و مفهوم ،بیش از  95درصد
استعارههای شعر وی در خدمت فرهنگ ای ار و شهادت است و از این نظر ،یکی از موفنترین
شاعران در عرصة ادبیات پایداری و شعر متعهد بهشمار میرود.
کلیدواژهها :استعاره ،حسین اسرافیلی ،فرهنگ جهاد و شهادت ،رسانه ،ادبیات.
 - استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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مقدمه
بیان موضوعات ،به شیوههای مختل

امکانپذیر اسـت .همچنـین بـرای بیـان آنهـا اقتضـائاتی

هست که باید آن را به تناسب زمان ،مکان و شرایط سنجید و بدان عمل کرد .به قـول حـافظ« ،هـر
سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد»؛ بنابراین برای بیان مفاهیم و موضوعات مورد نظر باید به زمان و
مکان ارائه ،شرایط مخاطب و شرایط مختل

توجه کرد .خداوند متعال هم این شـرایط را در قبـال

بندگان خود مراعات کرده است ،م ال برای بیان مفاهیم دینی از طرین پیامبران ،ابتدا شخص خاصی
را متناسب با خودشان از میان آن قوم انتخاب کرده و در انتخاب شخص به زمان ،مکان و مخاطـب
توجه کرده است؛ دوم اینکه برای اثبات مفاهیم دینی ،معجزات گونـاگون بـه پیـامبران داده اسـت.
اینکه انواع معجزات وجود دارد ،نشانگر این است که باید برای بیان موضوعات مختل

به شـرایط

توجه کرد .شکافتن دریا ،ید بیضا  ،ناقه از کـوه بیـرون کشـیدن ،مائـده از آسـمان فرسـتادن ،سـخن
گفتن در مهد ،درمان پیسی ،سخن گفتن با پرندگان و غیره همـه حکایـت از آن دارد کـه خداونـد
برای بیان مفاهیم و فرهنگ دینی ،به شرایط توجه میکند .ما نیز باید برای بیان اندیشه و موضوع یـا
انتقال یک فرهنگ ،به شرایط و ابزار ارائة آن توجه کنیم.

ضرورت و اهمیت تحقیق
در عصر حاضر رسانهها بیشـترین تـتثیر را بـر روی مخاطبـان دارنـد .بـرای همـین بنگـاههـای
سرمایهداری ،برای تبلی کاالهای خود از آن بهرهبرداری میکنند .غرب برای القای تفکـر خـود از
رسانههای تصویری ،صوتی و متنی استفاده میکند و با تکرار و القای مکرر آن به مخاطب ،حـرف
به ظاهرحن را به جای حن بر مردم میقبوالنـد .بـا سـاختن فـیلمهـای مختلـ
برنامههای مختل

سـینمایی ،مسـتندها،

مصاحبه ،گزارش و غیره در تلویزیون و ماهواره و همچنین برنامههـای خبـری و

تفسیری و نیز روزنامههای مختل  ،سعی دارند اندیشه و ایدئولوژی موردنظر خود را بـه دنیـا ابـالب
کنند و جایگیر سازند.
هنر در میان این رسانهها نقـش مـؤثری دارد .بیـان فرهنـگهـا و مـذاهب بـا ادبیـات ،نقاشـی،
موسیقی و فیلم تتثیر بیشتری بر مخاطب میگـذارد و آنهـا را جـذب مـیکنـد .غـرب بـرای انتقـال
فرهنگ خود در دنیای معاصـر ،بیشـترین بهـره را از فـیلم و موسـیقی مـیبـرد؛ چـون در کشـور مـا
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فعالیتها و امکانات هنری ،از جمله فیلمسازی ،نقاشی و موسیقی محـدودیتهـا و مشـکالتی دارد.
نقش و مسئولیت فرهنگسازی و انتقال فرهنگ ،از گذشتة دور به ادبیات واگذار شده است.
در شعر یکی از مؤثرترین شیوههای هنری و بالغی که بـاالترین تتثیربخشـی را دارد ،اسـتعاره
است .استعاره از نظر بالغی از قدرتمندترین شیوههای بالغی است و شاعران برجستة زبان فارسی از
آن به زیبایی استفاده کردهاند .حوزه خیالپردازی شاعر با چند عنصر بالغی به زبان انتقال مییابـد،
مانند :کنایه ،تشبیه ،مجاز و استعاره که استعاره در این بین از مهمترین و بـدیعتـرین آنهـا محسـوب
میشود.
دو دیدگاه عمده درباره استعاره و کارکرد آن وجود دارد« .7 :دیـدگاه سـنتی» :معتقـد اسـت
استعاره مخصوص زبان شعر است؛ استعاره برای زینت دادن و زیبا کـردن زبـان اسـت؛ اسـتعاره در
واژگان صورت میگیرد؛ استعاره مبتنی بر شباهت است و« . ...اسـتعاره بـرای تـزیین زبـان متعـارف
بسیار کارآمد است .مؤثرترین شیوه است برای تأللؤ بخشیدن به سبک و فـاخر کـردن آن ...ارزش
غایی استعاره در کارکرد تزیینی آن است» (هاوکس .)63 :7311 ،در کتابهای بالغت زبان عربی
و فارسی هم این نوع دیدگاه درباره استعاره وجـود دارد« :اسـتعاره بـزر تـرین کشـ

هنرمنـد و

عالیترین امکانات در حیطـة زبـان هنـری اسـت و دیگـر از آن پـیشتـر نمـیتـوان رفـت .اسـتعاره
کارا مدترین ابزار تخیـل و بـه اصـطالب ابـزار نقاشـی در کـالم اسـت» (شمیسـا .)703 :7331 ،البتـه
بحثهای دیگری غیر از کارکرد زیباشناسی استعاره هم در این نوع کتابها آمده است ،ولـی ایـن
مطالب به عنوان یک نظریة مستقل و متفاوت از بالغـت سـنتی نیسـت« :اسـتعاره مهـمتـرین مبحـث
بالغت (و به اعتباری ادبیات) است . ...مجـاز و تشـبیه در حقیقـت ،مقدمـهای بـرای بحـث اسـتعاره
[است] و ...سمبل ،تم یل ،اسطوره و آرکیتایش هم همه مبتنی بر بحـث اسـتعاره هسـتند» (شمیسـا،
همان)700 :؛ « .6دیدگاه زبانشناسی شناختی به استعاره» :جرج لیکاف و مارک جانسـون آن را در
کتاب «استعارههـایی کـه بـا آنهـا زنـدگی مـیکنـیم» مطـرب کـرده و دیـدگاه سـنتی را بـه چـالش
کشیدهاند .7« :استعاره ویژگیِ مفاهیم است ،نه واژهها؛  .6استعاره برای درک بهتـر مفـاهیم بـه کـار
گرفته میشود ،نه برای خلن زیبایی؛  .3استعاره اساسا مبتنی بر شباهت نیست؛  .6استعاره بدون هـیچ
تالشی توسط عوام در زندگی روزمره استفاده میشود و مخـتص افـراد خـاص (مـ ال ادبـا) نیسـت؛
 .0نه تنها استعاره اضافی و تزئینی نیست ،بلکه فرایند اجتنابناپذیر تفکـر و اسـتدالل بشـری اسـت»
(کاوِچش.)3 :7393 ،
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ادبیات در کشور ما همواره مورد توجه عموم مردم بوده است ،بهویژه شعر که از قـدیم مـردم
ایران برای آن ارزش ویژهای قائل بوده و اندیشههای بلنـد عرفـانی ،عاشـقانه ،حماسـی و تعلیمـی و
دینی خود را با زبان شعر به بهترین شیوه بـه فارسـیزبانـان و مخاطبـان دیگـر خـود انتقـال دادهانـد،
مفاهیمی که شاید زبان ن ر کمتر میتوانست آن را به این اندازه خـوب ،شـیوا ،رسـا و هنـری ابـالب
کند و برساند .البته در ادبیات معاصر غرب ،این نقش را بیشتر ادبیات داستانی بهویژه رمـان برعهـده
دارد ،ولی در ایران ،با وجود حضور فعال ادبیات داستانی ،بـه تبـع پـذیرش و تقلیـد از غـرب ،شـعر
همچنان بر جایگاه اثربخشی گذشتة خود تکیه دارد.
در تاریخ ادبیات فارسی ،بیشـتر شـاعران بـه نسـبتهـای مختلـ  ،از اسـتعاره بهـره بـردهانـد؛
همچنین استعارههایی که شاعران استفاده میکنند برخی بدیع ،خالقانه و خیالانگیز و برخـی عـام و
مبتذل است .بعضی از شاعران به دلیل استفاده از استعارههای نو و بدیع ،سبکی تازه و نو برای خـود
به وجود آوردهاند ،مانند خاقانی و نظامی که از شاعران بزر

سبک آذربایجانی هستند.

از میان مفاهیم بلند عرفانی و دینی در فرهنگ اسالمی ما ،فرهنگ جهاد و شهادت همزمان بـا
انقالب اسالمی ،بهخصوص در دوران دفاع مقدّس ،در بین شاعران و هنرمندان جمهـوری اسـالمی
به اوج خود رسید و بیان آن رای شد .نقش شاعران در این عرصه ،فعالتر از سـایر هنرمنـدان بـود.
با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس ،شاعران در عرصة شعر و شاعری ،همدوش بـا رزمنـدگان و
جوانان مجاهد به نقش خود عمل کردنـد و فرهنـگ جهـاد و شـهادت را کـه از آمـوزههـای دینـی
ماست ،به مخاطبان خود انتقال دادند .یکی از این افراد کـه نقـش پررنگـی در ایـن عرصـه داشـت،
«حسین اسرافیلی» است.
در شعر اسرافیلی و برخی دیگر از ام ال و اقران او ،با اینکه از نظر مفهومی نگاه به اسـتعاره نـو
و امروزی است ،در برخی مـوارد ماننـد مبتنـی بـودن بـر تشـبیه و بـر روی واژگـان بـودن اسـتعاره،
همچنان نگاه سنتی وجود دارد .نشان دادن تواناییهای شاعران در کـاربرد اسـتعاره بـه عنـوان ابـزار
انتقال مفاهیم و معانی میتواند راهگشا و راهنمای افراد دیگر باشد و از ضـرورتهـای ایـن تحقیـن
بهشمار میرود .از اهمیت تحقین پیش رو این است که این معنا و مفهوم مربوط به فرهنگ جهـاد و
شهادت است و اینکه زبان و استعاره ویژهای را میطلبد و اسرافیلی توانسته است بهخـوبی از عهـده
این کار برآید.
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سؤال تحقیق
با توجه به جایگاه استعاره در زبان شعر و تتثیرگذاری آن ،در این مقاله برآنیم به این سؤالهـا
جواب دهیم :اسـتعاره در شـعر اسـرافیلی چـه جایگـاهی دارد و بسـامد و انـواع آن چگونـه اسـت؟
موضوع جهاد و شهادت که در زبان استعاری اسرافیلی به کار رفته است ،اندیشة بنیـادی اوسـت یـا
فقط یکی از موضوعات فکریاش؟ کاربرد استعاره در زبان اسرافیلی به منظور نشان دادن خالقیـت
و هنرمندی شاعر است یا برای بهرهبرداری در رسیدن به اهداف واالتر و ایدئولوژیک؟ بـه عبـارت
دیگر ،استعاره در شعر اسرافیلی کارکرد سنّتی دارد یا کارکرد نو؟ با تقسـیم اسـتعاره بـه مصـرّحه و
مکنیّه و بحث از دو دیدگاه مختل  :ال ) موضوع ،معنا و فرهنگ و ب) هنری و زیبـاییشـناختی،
به این پرسشها پاسخ میدهیم.

هدف تحقیق
هدف اصلی و اساسی این تحقین بررسی و نمایاندن نقش زبان استعاری اسرافیلی در تبیهین و

انتقال فرهنگ جهاد و شهادت است .برای پاسخ به پرسشهای مطربشده و رسیدن به هدف اصـلی
تحقین ،ساختار این مقاله بر دو بخش زیر قرار گرفت:
 بررسی استعارههای مصرّحه در مجموعههای شعر اسرافیلی؛ بررسی استعارههای مکنیّه در مجموعههای شعر اسرافیلی.با ارائة نمودار آماری درباره فراوانی استعارههای مصرّحه و مکنیّه و بررسـی و تحلیـل هـر دو
نــوع آن ،بررســی موضــوعات اســتعارههــا ،بررســی هنــری و زیباشــناختی ایــن اســتعارههــا ،بررســی
هماهنگی استعارهها با بافت کلی شعر و در نهایت ،تطابن این مفاهیم با فرهنـگ اسـالمی ،بـه دنبـال
هدف اصلی پژوهش ،یعنی نمایاندن نقـش اسـتعاره در انتقـال فرهنـگ جهـاد و شـهادت در اشـعار
اسرافیلی هستیم .عالوه بر این ،با توجه به مطالب بیانشده ،اهداف زیر نیز به دست میآید:
 با توجه به اینکه فرهنگپذیری جامعه از طرین رسانه بیشتر شده است و در جامعـة مـا شـعراهمیت زیادی دارد ،با این تحقین نقش شعر و شاعر در انتقال فرهنگ و گفتمان بارزتر میشود؛
 ارائة نمونهای قوی از شعری که فرهنگ جهاد و شهادت را بهزیبایی انتقال میدهد؛ توجه پژوهشگران و محققان در عرصة فرهنـگ و هنـر بـه ایـن مسـئله معطـوف ،و موجـبمیشود که در آینده ،تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند.
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پیشینة بحث
درباره بالغت و استعاره در شعر ،کتابها و مقـاالت زیـادی نوشـته شـده اسـت و بسـیاری از
دیوانهای شعر شاعران از این نظر بررسی شدهاند؛ اما درباره شعر انقالب و دفاع مقدس ،اول اینکه
تحقین و پژوهش کمتری در زمینة بالغت صورت گرفته اسـت؛ دوم اینکـه بـه صـورت تخصصـی
روی استعاره کار نکرده اند و سوم اینکه ایـن تحقیقـات جنبـة هنـری و زیباشناسـی شـعر را بررسـی
کرده و کارکرد بالغت شعر و بهخصـوص اسـتعاره را در عرصـههـای فرهنگـی ،اجتمـاعی و غیـره
مطرب نکردهاند .چند نمونه از این تحق یقات کـه در حـوزه شـعر انقـالب و دفـاع مقـدس و بالغـت
انجام شده است ،موارد زیر است :ال ) کتـابهـا :صـور خیـال در شـعر مقاومـت ،حسـن قاسـمی؛
حماسههای همیشه (دفاع مقدس در شعر شاعران ،زندگینامه ،شعر ،نگاه ،نقد و نظـر) پرویـز بیگـی
حبیبآبادی؛ شکوه شقاین (نقد و بررسی شعرهای دفاع مقـدس) ضـیاءالدین ترابـی؛ ب) مقالـههـا:
« نقد و تحلیـل بالغـی شـعر پایـداری کاشـانی براسـاس دفتـر شـعر هـزار دامـن گـل سـرخ» حسـین
علیقلیزاده و حمید پوالدی؛ «صور خیال در شعر دفاع مقدس» حسن قاسمی؛ «نقد و تحلیل بالغـی

شعر سیمیندخت وحیدی» ،حسین علیقلیزاده؛ ج) پایاننامهها :بررسی صور خیال در شعر پـن تـن
از برجستهترین شاعران ادبیات مقاومت پیش از انقالب ،آرزو کولیوند؛ بررسی صور خیال در شـعر
شاعران دفاع مقدس دکتر قیصر امینپور و دکتر حسن حسینی ،محمد جزینیزاده.
همة ایـن پـژوهش هـا در حـوزه بالغـت و ادبیـات دفـاع مقـدس یـا انقـالب اسـالمی اسـت و
هیچکدام از اینها به صورت تخصصی روی اسـتعاره کـار نکـردهانـد و در حـوزه فرهنـگ و رسـانه
نیستند .این مقاله از اولین مطالعات تخصصی در زمینة کاربرد استعاره در دیوان یک شاعر انقالبی و
کارکرد آن در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت است.

روش تحقیق
این پژوهش بر دادههایی مبتنی است که از سه مجموعة شـعر اسـرافیلی بـه نـامهـای «عبـور از
صاعقه»« ،تولد در میدان» و «در سایة ذوالفقار» به دسـت آمـده اسـت .روش کـار بـه شـکل مطالعـة
کتابخانهای بوده است ،ابتدا استعارههای این مجموعههای شعری اسـتخراج شـدند؛ بعـد بـه کمـک
علم بالغت ،استعارهها از نظر مفهومی و هنری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و با تحلیـل ایـن
ارزیابیها نتایجی حاصل شد که در ذیل نتیجهگیری آمده است.
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تعریف اصطالحات و مفاهیم
استعاره« :استعاره مصدر باب استفعال و به معنی عاریه گرفتن و عاریه خواستن چیزی از کسی
است و در اصطالب ،به معنی عاریه گرفتن لفـظ از معنـی حقیقـی و اسـتعمال آن در معنـی مجـازی
است ،به شرطی که وابستگی میان معنی حقیقی و مجازی براساس مشابهت باشد .به عبـارت دیگـر،
استعاره استعمال لفظ در غیر ما وعضعَ له با عالقة مشابهت و وجود قرینة صارفه است .منظور از قرینة
صارفه نشانه و عالمتی است که به وسیلة آن مخاطب از معنی حقیقی منصـرف شـده ،متوجـه معنـی
مجازی میشود» (نصیریان .)767 :7331 ،استعاره همان تشبیه است که فقط یکی از ارکان آن بـاقی
مانده است« :استعاره در حقیقت ،تشبیه فشرده ( )simile condensedاست؛ یعنـی تشـبیه را آنقـدر
خالصه و فشرده میکنیم تا فقط از آن مشبهبه باقی ماند» (شمیسا.)700-706 :7331 ،
استعاره دارای چهار رکن است :مستعار :لفظی که در آن استعاره شده است؛ لفظ مسـتعارٌمنه/
مستعارٌمنه (مشبهٌبه) :معنای اولیه و قاموسی /مستعارٌله (مشبه) :معنای مجازی و موردنظر شاعر /جامع
(وجهشبه) :ویژگی مشترک بین مستعارٌمنه و مستعارٌله.
جهاد :در اصطالب فقهی «در راه دین جنگیـدن (یکـی از فـروع دیـن)» (انـوری :7336 ،ذیـل
«جهاد») است که شامل جهاد اکبر و جهاد اصیر میشود .جهاد اکبر در اصطالب فقهی «تحمل رن
و ریاضت برای مبارزه با امیال و آرزوهای نفسانی» (انـوری :7336 ،ذیـل «جهـاد اکبـر») اسـت کـه
مقابل جهاد اصیر است که در اصطالب فقهی «جنـگ بـا دشـمنان دیـن خـدا» (همـان :ذیـل «جهـاد
اصیر») است.
شهادت« :کشته شـدن در راه آرمـان ،بـهویـژه آرمـان دینـی یـا میهنـی» (انـوری :7336 ،ذیـل
«شهادت») منظور ما از «شهادت» در این پژوهش ،ای ار جان در راه آرمـانهـای دینـی اسـت کـه از
نتای و ثمرات جهاد است.
فرهنگ :برای فرهنگ معانی مختلفی ذکـر شـده اسـت ،از جملـه« :راه و رسـم زنـدگی یـک
جامعه در اصطالب مردمشناسی؛ مرکب از «فر» بـه معنـی جلـو و پـیش و «هنـگ» از ریشـة «ثنـگ»
( )thangاوستایی به معنی کشیدن و تربیت کردن (فرهختن) که مطابن است با ادوکـات = Educat

و  Educationو ادوره =  Edureبه التینی ،که در انگلیسی به معنی آموزش و پرورش کـاربرد دارد
و گاهی لفـظ  Cultureبـه جـای آن بـه کـار مـیرود کـه بـه معنـی تمـدّن اسـت( ».صـدر ،فـانی و
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خرمشاهی :7397 :ذیل «فرهنگ») .همچنین در منبعـی دیگـر فرهنـگ چنـین تعریـ

شـده اسـت:

« .7پدیده کلی پیچیدهای از آداب ،رسوم ،اندیشه ،هنر و شیوه زندگی که طی تجربة تاریخی اقـوام
شکل میگیرد و قابل انتقال به نسلهای بعدی است ...؛  .6مجموعهای از آگاهیهای فردی دربـاره
هنر ،ادبیات ،علم ،سیاست و مانند آن که کسی برای ارتقای فکـری و تربیتـی خـود مـیآمـوزد ...؛
 .3ادب ،شعور یا تربیت اجتماعی» (انوری :7336 ،ذیل «فرهنگ»).
اما در این پژوهش منظور ما از فرهنگ ،همة باورها ،عقاید ،آداب ،رسوم ،هنر ،اندیشه ،شـیوه
زندگی و آموزههایی است که منبع و منشت دینی دارد و به صـورت یـک گفتمـان و مکتـب دربـاره
موضوعات مطرب است .در این تحقین ،باورها و عقاید مربوط به جهاد و شهادت موردنظر است.
رسانه ا :Media( Mediumرسانههـا)« :مجموعـة ابزارهـا و روشهـایی کـه بـرای ارتباطـات
اجتماعی و شخصی به کار میروند ،با توجه به نـوع ارتبـاط ،بـه دو گـروه کلـی تقسـیم مـیشـوند:
رسانههای شخصی و رسانههای جمعی .از نظر مفهومی نیز به دو گروه تقسیم میشود )7 :رسانههای
منطقی ،شامل :روابط عمومی ،تبلییات ،روزنامهنگاری ،اطالعرسانی ،زبان نوشتاری ،زبان گفتـاری
و غیره ...؛  )6رسانههای فیزیکی ،شامل :رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مانند آنها» (محمدیفر:7313 ،
ذیل «رسانهها»).
کتاب های شعر اسرافیلی از جملة زبان نوشتاری است که زیرمجموعة رسانة منطقـی بـهشـمار
میرود.

بررسی و تحلیل موضوع
برای بررسی دقین استعارهها ،تبیین ارزش هنری و نیز موضوع و مفهوم آنها و جایگاه اسـتعاره
در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت در شعر اسرافیلی ،آنها را به دو سـاختار کـالن مصـرّحه و مکنیّـه
تقسیم کرده و در زیر هر کدام به تحلیل محتوایی و مفهومی و نیز هنری و بالغی آنها پرداختهایم.
 .0بررسی استعارههای مصرّحه در مجموعههای شعر اسرافیلی
با استخراج استعارههای مصرحة بهکاررفته در مجموعههای شـعر اسـرافیلی و تقسـیم آنهـا بـه
موضوعات مختل  ،روشن شد که بیشتر این استعارهها در موضـوعات مـرتبط بـا فرهنـگ جهـاد و
شهادت جای میگیرند .به همین علـت ،ایـن اسـتعاره هـا در هفـت موضـوع مـرتبط بـا ایـن مفهـوم
028

فرهنگ جهاد و شهادت در زبان استعاری شاعر انقالب اسالمی ،حسین اسرافیلی

طبقهبندی و یک مورد موضوعات متفرقه نیز به اینها اضافه شـد کـه درکـل ،در هشـت طبقـه جـای
گرفتند .در این فرهنگ ،اوال ،شهادت باالترین درجه را دارد و بیشترین فراوانی استعاره دربـاره آن
آمده است؛ ثانیا ،دو جبهة متضاد حن و باطل وجود دارد که باز بیشترین استعارهها در این دو حوزه
است .از موضوعات دیگر مهم در این فرهنگ ،نقش رهبری جبهة حن است که با هـدایت جنـگ،
جهاد و انقالب به دنبال ایجاد حکومت حن است و این جز با انقالب اسالمی ،شهادت و جانفشانی
رزمندگان و مجاهدان راه حن ممکن نمیشود .بهترین سرزمین برای ایجاد حکومت اسالمی ایـران
اسالمی با سابقة دوستی اهلبیت (علیهمالسالم) است که در این استعارهها نمـود پیـدا کـرده اسـت.
عالوه بر این استعارهها ،چند استعاره مصرحة متفرقه هم در بین مجموعههای اشعار اسرافیلی وجـود
دارد که در تقسیمبندی موردنظر ما قرار نمیگیرند ،اما در حالت کلی با اندیشه و فرهنـگ جهـاد و
شهادت مرتبطاند ،مانند :زندان ،سنگر ،دنیا ،اشک و گریه که به صورت عمومی مطرب شـدهانـد و
در بیشتر اشعار شاعران ،از اینگونه استعارههای عمومی میتوان یافت .این استعارههای متفرقـه ،بنـا
بر آمار ما 3 ،درصد از کل مجموعة استعارههای مصـرّحه را شـامل مـیشـود کـه مـیتـوان گفـت:
«النّادرع کَالمَعدوم».
در نمودار زیر ،فراوانی استعارههای مصرّحه و مکنیّه در مجموعههای شعر اسـرافیلی روشـن و
مشخص میشود که استعارههای مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار» از سایر مجموعههـا بیشـتر اسـت.
مجموعة شعر «عبور از صاعقه» کمترین بسامد استعاره را ،چه مصرّحه چه مکنیّه ،دارد.

نمودار  -0فراوانی استعاره به تفکیک مصرّحه و مکنیّه در مجموعه اشعار اسرافیلی
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استعارههای مصرحة شعر اسرافیلی در یک طبقهبندی کلی شامل این موضوعات است :جبهـة
حن ،جبهة باطل ،جنگ و جهاد ،شـهید و شـهادت ،رهبـری جبهـة حـن ،حکومـت اسـالمی ،ایـران
اسالمی و متفرقه ،که براساس آمار دارای این نمودار هستند:

نمودار  -1فراوانی استعارة مصرّحه به تفکیک موضوعات ریز ،در مجموعه اشعار اسرافیلی

موضوعات استعارههای مصرّحة شعر اسرافیلی
با استخراج و تبیین مستعارلههای بهکاررفته در اشعار اسرافیلی این برداشت حاصل میشود که
گویی وی موضوع جهاد و شهادت و دفاع مقدس را از قبل انتخاب کرده و همـة شـعرهایش را بـر
آن اساس گفته اسـت ،چـون فراوانـی مسـتعارلههـای ایـن موضـوع بـیش از  95درصـد اسـت؛ امـا
درحقیقت این گونه نیست که او از قبل ایـن اندیشـه را داشـته باشـد ،بلکـه حـس درونـی و اندیشـة
انقالبی شاعر ،او را به این مضامین و مفاهیم کشانده است.

نمودار  -3فراوانی استعاره براساس موضوع
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الف جبهة حق ارزمنده ،مجاهد راه حق ،پیروان راه حق ،عشق و محبت ،عاشهق ،اسهالم،
حکومت اسالمی

نمودار  -9فراوانی موضوعات مربوط به جبهة حق

در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
در تکاپوی نخلهای رشید (رزمندگان) /خاک را مشتمشت بو کـردم ،ص 73؛ حـرم پـر از
بت و بت هاست ای تبرداران (مجاهدان راه حن) /در انتظار شکستن لب تبر تـا چنـد ،ص 63؛ ظفـر
ن ار شما باد یاوران حسین (مجاهدان و پاسداران انقالب اسالمی) /به فتنههای یزید این همه شرر تـا
چند ،ص 63؛ در انتظار سریده (اسالم و حکومت اسالمی) فلن به خون آلود /بیا که فرصت این شام
بدگهر تا چند ،ص 63؛ برخیز و به شحنه ها ببر یـورش /فریـاد بلنـد بـوذر (مجاهـد راه حـن یـا امـام
خمینی) است اینجا ،ص 07؛ الله میسوزد به صحرا چون چراب کاروان /شعله میداند چهها بر بـاب
نیلوفر (رزمندگان ایران اسالمی یا ایران اسالمی) گذشت ،ص 03؛ آفتاب (اسالم یا حاکم اسالمی)
است اینکه میبینی فراز کوهسار /گاه میدانداری خفاشها دیگر گذشت ،ص 03؛ اللههـا هرچنـد
داغی داشتند /رهنوردان (پیرو و دنبالهرو) را چراغی داشتند ،ص .753
در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
سرابخانة ما جای تو نبود آری /نهنگ حادثه (رزمنده یا رزمنده شهید) را آشیان دل دریاست،
ص 06؛ کجایید ای سروهای بلند (رزمندگان یا شهیدان) /به طوف شما جنگل احـرامبنـد ،ص 03؛
000
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پاکباز عشن را شور و شراری دیگر است /نوب (عاشن) این دریا (عشن) نگـاهش بـر کنـاری دیگـر
است ،ص 67؛ گرد میدان را بشوی از باره خونینرکاب /کاین سوار عرصه (عاشن) را عزم دیـاری
دیگر است ،ص 67؛ خانه گـر در آتـش بیـداد مـی سـوزد چـه بـاک /النـة مرغـان حـن (عاشـن) را
شاخساری دیگر است ،ص 67؛ گر به خاک افتاد سرداری (عاشن) در این میدان (عشن) چه بـاک/
مرکب این سربداران (عاشقان) را سواری دیگر است ،ص 66؛ زیر هر گامی شقاین کاشتیم /تا کـه
این پرچم (حکومت اسالمی) فرا افراشتیم ،ص 39؛ اینک این پرچم (انقالب اسـالمی یـا حکومـت
اسالمی) که در دستان شماست ،ص 30؛ گلة بدشگون خفاشان /پاس خورشید (اسالم و حکومـت
اسالمی) را نمیدارد ،ص 11؛ دشنه در دست خویشـتن دارد /دزد ایـن آفتـاب (اسـالم و حکومـت
اسالمی) زاینده ،ص .13
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
کیانند این سروهای رشید (رزمندگان) /علمدار مردان سبز و رشید ،ص 70؛ جهـان پـیش تـو
کهنهدلقی حقیر /دل عاشقان در کمندت (عشن و محبت) اسیر ،ص .60
ب جبهة باطل ادشمن ،بعثی ،لهم ،خفقهان و اسهتبداد ،کفهر ،طهاغوت ،تعلقهات دنیهوی،
حوادث سخت و ناگوار

نمودار  -1فراوانی موضوعات در جبهة باطل
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در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
به دست قدرت تو ذوالفقار عاشوراست /زمان به کام یزیدیان (دشمنان و عراقیها) فتنهگر تـا
چند ،ص 61؛ در انتظار سریده فلن به خون آلود /بیا که فرصت این شام (ظلم و استبداد و طـاغوت)
بدگهر تا چند ،ص 63؛ حرم پر از بت (کفر و طاغوت و طاغوتیان) و بـتهاسـت ای تبـرداران /در
انتظار شکستن لب تبر تا چند ،ص 63؛ ظفر ن ار شما باد یاوران حسین /به فتنههای یزید (صدام) این
همه شرر تا چند ،ص 63؛ برخیز و به شحنهها (طاغوتی و دشمن) ببر یورش /فریاد بلند بـوذر اسـت
اینجا ،ص 07؛ آفتاب است اینکه میبینی فراز کوهسار /گاه میدانداری خفاشها (دشـمنان) دیگـر
گذشت ،ص 03؛ موج این دریا (زندگی دنیوی) فریبت میدهد ای دل حذر /نـوب اینجـا مـیشـود
بازیچة گردابها (تعلقات دنیوی) ،ص .37
در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
قابیلیان (عراقیها و دشمنان) ،ص 33؛ از هجوم زخم چنگیز و تبار (دشمن بع ی و عراقیهـا)/
کوچههایت شاهد معراج شد ،ص 31؛ و آن غباری که میرسد از دور /از هجوم پلید رهزنهاسـت
(دشمن) ،ص 13؛ گلة بدشگون خفاشـان (دشـمن کـوردل) /پـاس خورشـید را نمـیدارد ،ص 11؛
دشنه در دست خویشتن دارد /دزد (دشمن) این آفتاب زاینده ،ص 13؛ خولیان (دشمن و عراقیها)
در پناه جوشنها/هان مبادا حسین دیگر بار /در مصاف یزیدیان (دشمنان) تنها ،ص .13
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
ستادند چون کوه در اتحاد /نگشتند خم پیش طوفان و باد (حوادث سخت و ناگوار) ،ص .71
ج جنگ و جهاد اجنگ ،زندگی

نمودار  -6فراوانی موضوعات مربوط به جنگ و جهاد
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در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
همنفس با موج شد بر گرده دریا (جنگ یا مردم) نشست /آنکـه در ایـن مـوج خـون ،تکبیـر
طوفان زد دلش ،ص 03؛ کس نمیآید سالمت از دل میدان برون /غرق ایـن دریـا (جنـگ) نـدارد
شوق امن ساحلش (زندگی و آرامش) ،ص .09
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
ستادند چون کوه در اتحاد /نگشتند خم پیش طوفان و باد (جنگ و مبارزه ،حوادث سـخت و
ناگوار) ،ص .71
د شهید و شهادت

نمودار  -7فراوانی موضوعات مربوط به شهید و شهادت

در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
با شمایم شما که در هر گام /دشتها را ستاره (شهید) کاشتهاید /دفتر شعر من به یاد شـما /بـا
لب اللهها ورق خورده است ،ص 76؛ در پی اللههای خونینبال (شهید) /من هم از خون دل وضـو
کردم ،ص 73؛ به دست قدرت تو ذوالفقار (خون و شهادت) عاشوراسـت /زمـان بـه کـام یزیـدیان
فتنهگر تا چند ،ص 61؛ در انتظار سریده فلن به خون آلود (شهید دادن و ریخته شدن خون) /بیا کـه
009

فرهنگ جهاد و شهادت در زبان استعاری شاعر انقالب اسالمی ،حسین اسرافیلی

فرصت این شام بدگهر تا چند ،ص 63؛ بهار الله در این کشتزار خونآلود (سرزمین ایران که شهید
داده است ،مشهد شهدا) /به دست فرصت بیداد خیرهسر تا چند ،ص 63؛ الله (شهید) مـیسـوزد بـه
صحرا چون چراب کاروان /شعله میداند چهها بر باب نیلوفر گذشت ،ص 03؛ اینکه میچرخد فـراز
دوش شهری غرق خون /آفتابی (شهید) بود اما م ل گـل پرپـر گذشـت ،ص 03؛ در مقـام عاشـقان
جبریل را شهرر بریخت /بیوضو گر از مزار اللة احمر (شهید) گذشت ،ص 01؛ نیست آفت بـاب را
در الله (شهید) زاران بهار /میشکوفد صد بهار از بر بر

گلش (شهید) ،ص 09؛ منزل آن جان

قدسی محبس این خاک نیست /کس شنید آفتابی (شهید) در حصار قابها ،ص 37؛ با مر

هزار

سرو (شهید) افتاده به خاک /این جنگل پایدار صیقل خورده است ،ص 13؛ وطنم از غـم گـلهـای
جوان (شهید) گریه نکرد /سوخت و آب شد از سوز نهان گریه نکرد ،ص 96؛ اللههـا (شـهید) هـر
چند داغی داشتند /رهنوردان را چراغی داشتند ،ص .753
در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
هم از آن مهر (شهادت) است این شـیرازه سـرخ ،ص 33؛ سـرابخانة مـا جـای تـو نبـود آری/
نهنگ حادثه (رزمنده شهید یا رزمنده) را آشیان دل دریاست ،ص 06؛ کجاییـد ای سـروهـای بلنـد
(شهیدان یا رزمندگان) /به طوف شـما جنگـل احـرامبنـد ،ص 03؛ از هجـوم زخـم چنگیـز و تبـار/
کوچه هایت شاهد معراج (شهادت) شد ،ص 31؛ زیر هر گامی شقاین (شهید) کاشتیم /تـا کـه ایـن
پرچم فراافراشتیم ،ص 39؛ بر سر دست اللهها (شهیدان) بیتاب ،ص 19؛ بر سر شـانههـای زخمـی
شهر /نعش صد آفتاب (شهید) می چرخد /باد در جامة بلند و سیاه /غرق در اضـطراب مـیچرخـد،
ص .35
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
ببین چشم تا چشم خط افن /پر از دست بیعت پر از الله (شهید)هاست ،ص 63؛ تو بخشیدهای
بر وطن آب روب /به گلهای نهضت (شهیدان) چنین رنگوبو ،ص .60
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هه رهبری جبهة حق اامام خمینی ،شهدای کربال ،حاکم اسالمی

نمودار  -8فراوانی موضوعات مربوط به رهبری جبهة حق

در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
ظفر ن ار شما باد یاوران حسین (امام خمینی) /به فتنههای یزید این همه شرر تـا چنـد ،ص 63؛
خولیان در پناه جوشنها /هان مبادا حسین (امام خمینی ،رهبر انقالب اسالمی) دیگر بار /در مصاف
یزیدیان تنها ،ص 13؛ برخیز و به شحنهها ببر یورش /فریاد بلنـد بـوذر (امـام خمینـی یـا مجاهـد راه
حن) است اینجا ،ص 07؛ آفتاب (حاکم اسالمی یا اسالم) است اینکه میبینی فـراز کوهسـار /گـاه
میدانداری خفاشها دیگر گذشت ،ص .03
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
علمدار این نهضت حن شوند /به هفتاد و دو الله (شهدای کربال) ملحن شوند ،ص .67
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و حکومت حق اانقالب اسالمی ،حکومت اسالمی

نمودار  -1فراوانی موضوعات مربوط به حکومت حق

در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
دیده این وادی (انقالب اسالمی یا ایران) بسـی حـالج هـا ،ص 36؛ دیـده ایـن دریـا (انقـالب
اسالمی یا ایران) بسی طوفان و باد /دارد این مسلخ (انقالب اسالمی یا ایران) بسی خـونهـا بـه یـاد،
ص 36؛ بس حماسه در ر

این ریشه (انقـالب اسـالمی) اسـت /خـون صـد فـرهـاد بـر ایـن تیشـه

(انقالب اسالمی) است ،ص 36؛ فرق ها را دسـت اهـریمن شـکافت /تـا کـه ایـن سـیالب (انقـالب
اسالمی) راه خویش یافت ،ص 36؛ دیده این جاده (انقالب اسالمی) به طول سالیان /دشنة بسیار در
سایه نهان ،ص 36؛ این امانت (انقالب اسالمی) را ز معبرهای تنگ /گه به دندان بردهایـم و گـه بـه
چنگ ،ص 30؛ اینک این پرچم (انقالب اسالمی یا حکومت اسالمی) که در دستان شماسـت ،ص
30؛ زیر هر گامی شقاین کاشتیم /تا که این پـرچم (حکومـت اسـالمی) فراافراشـتیم ،ص 39؛ گلـة
بدشگون خفاشان /پاس خورشید (اسالم و حکومت اسالمی) را نمیدارد ،ص 11؛ دشـنه در دسـت
خویشتن دارد /دزد این آفتاب (اسالم و حکومت اسالمی) زاینده ،ص .13
در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
در انتظار سریده (اسالم و حکومت اسالمی) فلن به خون آلود /بیا که فرصت این شـام بـدگهر
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تا چند ،ص 63؛ آفتاب (اسالم و حکومت اسالمی یـا حـاکم اسـالمی) اسـت اینکـه مـیبینـی فـراز
کوهسار /گاه میدانداری خفاشها دیگر گذشت ،ص .03
ز ایران اسالمی

نمودار  -02فراوانی موضوعات مربوط به سرزمین ایران

در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
در انتظار سریده فلن (سرزمین ایران) به خون آلود /بیا که فرصت این شام بدگهر تا چنـد ،ص
63؛ بهار الله در این کشتزار خونآلود (ایران اسالمی) /به دست فرصت بیداد خیرهسر تا چنـد ،ص
63؛ حرم (ایران اسالمی) پر از بت و بتهاست ای تبرداران /در انتظار شکستن لب تبر تا چنـد ،ص
63؛ الله میسوزد به صحرا چون چراب کاروان /شعله میداند چهها بر باب نیلوفر (ایران اسـالمی یـا
رزمندگان ایران اسالمی) گذشت ،ص 03؛ نیست آفت باب (سرزمین ایـران) را در اللـهزاران بهـار/
میشکوفد صد بهار از بر بر

گلش ،ص .09

در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
دیده این وادی (ایران یا انقالب اسالمی ایران) بسی حالجها ،ص .36
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ح موضوعات متفرقه

نمودار  -00فراوانی موضوعات متفرقه

در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
منزل آن جان قدسی محبس این خاک نیست /کس شنید آفتابی در حصار قـابهـا (جسـم و
کالبد جسمانی ،خاک) ،ص  37؛ بـیم ویرانـی اسـت از بـاران گریـه دیـده را /خانـه (چشـم) ویـران
میشود آری پس از سیالبها (گریه ،اشک) ،ص .37
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
هم آنان که در حجره های کهن (سنگر یا زندان) /به احیای قرآن فسردند تن ،ص 73؛ شب و
ناله در گوشة حجرهها /همین است ره توشة حجرهها (زندان یا سنگر) ،ص .79
در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
سرابخانة (دنیا) ما جای تو نبود آری /نهنگ حادثه را آشیان دل دریاست ،ص .06
 .1بررسی استعارههای مکنیّه در مجموعههای شعر اسرافیلی
استعارههای مکنیّه در شعر اسرافیلی از سه جنبه حائز اهمیت و ارزش است:
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الف دیدگاه هنری و زیباشناختی

بهترین جنبة استعارههای مکنیّه در شعر اسرافیلی در این نکته اسـت کـه او در جـانبخشـی بـه
اشیای بیجان تناسب و هماهنگی بین کلمات را بهخوبی رعایت میکند و عالوه بر ایجاد استعاره و
لذتبخشی به مخاطب از دید هنری ،هماهنگی معنایی و واژگانی نیز در آن رعایت میشود ،مانند:
غصهدار بودن صدا؛ استخاره به نام کسی قرعة شـهادت زدن؛ گلچـین کـردن شـهادت از بـاب گـل
ایران؛ شرمگین شدن شفن؛ بیـداری نخـل پرالتهـاب در سراسـیمگی و اضـطراب حـوادث و مـوارد
فراوان دیگر« .ویژگی دیگر شـعر اسـرافیلی اسـتفاده بجـا از عنصـر تشـخیص در آفـرینش تصـاویر
شعری است .اصوال تشخیص سبب حرکت و پویایی تصاویر شعری میشود و بـه شـاعر در تصـویر
صحنههای آمیخته با شور ،حماسه و ای ار کمـک مـیکنـد .اسـرافیلی در تصـویرهای شـعر خـود از
مظاهر طبیعی بیجان نیز سود جسته است .البته بیشتر آنها که عمدتا مظهر حرکـت و جنـبشانـد یـا
اینکه با یک صفت به حرکت درمیآیند ،نمونههای زیبایی از تشـخیص را بـه تصـویر کشـیدهانـد»
(قاسمی.)665 :7336 ،
ب از دید فرهنگ اسالمی

آموزههای اسالمی به ما میگوید« :یعسَبِحع هللِ ما فی السَماوات وَ مَا فی األرضِ المَلک القاـدّوسِ
العَزیزِ الحَکیمِ» (جمعه)7/؛ «ما سمیعیم و بصیریم و هشـیم /بـا شـما نامحرمـان مـا خامشـیم» (م نـوی
مولوی) .همة موجودات عالم از جماد ،نبات و حیوان ذکر خدای سبحان مـیگوینـد و تنهـا مـردان
خدا آن را میشنوند و میفهمند و دیگران از فهم آن عاجزند :چون شما سوی جمـادی مـیرویـد/
محــرم جــان جمــادان چــون شــوید؛ از جمــادی عــالمِ جــانهــا رویــد /غلیـلِ اجــزای عــالم بشــنوید
(م نوی مولوی).
«تشخیص» از این نظر ،دیگر امری هنری و خیالی نیست ،بلکه واقعیت و خود زنـدگی اسـت.
اینکه آفتاب شرمنده میشود؛ عرش بال میگشاید ،دل زخم بر دوش گرفته است ،دریاچه عاشـقانه
میخواند ،نخلها سوگوار است و غیره ،همه میتواند عرصة نمودهای واقعـی و حقیقـی باشـد کـه
شاعر با فرهنگ اسالمی و آموزههای دینی بر آن اعتقاد دارد و بر قلم میآورد؛ گویی کـه طبیعـت
همآواز و همآهنگ با مجاهدان راه حن میجنگد ،سرود سر مـیدهـد ،غصـهدار مـیشـود ،شـهید
میشود و زندگی میکند؛ همة اینها در عـالم عرفـان و معرفـت حقیقـی ،عـالمی واقعـی و موجـود
است ،نه خیالی و زیباشناختی.
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ج هماهنگی استعارههای مکنیّه با بافت کلی شعر

استعارههای مکنیّة موجود در شعر اسرافیلی با بافت کلی فرهنگ جهاد و شهادت هماهنـگ و
سازگار اسـت؛ ایـن امـر سـاختار واحـدی را بـه کـل مجموعـههـای اشـعار وی داده اسـت .هـم در
استعارههای مصرّحه و هم در استعارههای مکنیّه ،فرهنگ جهاد و شهادت و موضـوعات مطـرب در
آن ،از حن و باطل ،رهبری و رزمنده ،داب و درد و غیـره ،همـه در ایـن اسـتعارههـا نمایـان اسـت و
موضوعاتی غیر از اینها در حاشیه و در اقلیت قرار دارد .فضـای حـاکم بـر اسـتعارههـای اسـرافیلی،
همین فرهنگ است.
در مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار»:
با شما حرف میزنم که شما /التهاب بهانههای منید ،ص 77؛ عطرتان در مشام جان من است/
باز هم روی شانههای منید ،ص 77؛ با شمایم شما که در هر گام /دشتها را ستاره کاشتهاید؛ دفتـر
شعر من به یاد شما /با لب اللهها ورق خورده اسـت ،ص 76؛ همـره اضـطراب پنجـرههـا /همچنـان
شیشهها شکستم من ،ص 76؛ در بلندای حنجر فریاد /شعر و دانة شـما بـودم ،ص 73؛ بـا تـرشهـای
خون حلن شما /شعر من بیامان رجز خوانده است ،ص 76؛ آن شبی کز جنون توطئهها /خانـههـای
شما به غارت رفت ،ص 76؛ سالها در میان خون و خطر /دفتر شعر من نیاسـوده اسـت ،ص 70؛ بـه
هیاهوی کدامین هوس افتاده دلم /که از آن فرصت نایاب پس افتاده دلم ،ص 60؛ اشتیاق لـب مـن
بوسه به بازوی شماست /روزگاری است که در این هـوس افتـاده دلـم ،ص 60؛ بهـار اللـه در ایـن
کشتزار خونآلود /به دست فرصت بیداد خیرهسـر تـا چنـد ،ص 63؛ آن جوشـن و تیـ مرتضـی بـا
ماست /ای کفر تو را چه در سر است اینجا ،ص 07؛ الله میسوزد به صحرا چـون چـراب کـاروان/
شعله میداند چهها بر باب نیلوفر گذشت ،ص 03؛ همنفس با موج شد بر گرده دریـا نشسـت /آنکـه
در این موج خون تکبیر طوفان زد دلش ،ص 03؛ گردههای زخمیشان /تازیانـه را /در دسـتهـای
وحشی دژخیمان /متیوس کرده است ،ص 36؛ خورشید بارها /بـر زخـمهایشـان /هـر صـبح /بوسـة
حسرت نشانده است ،ص 30؛ و آن تی که بیحیا چنین میچرخد /از سـینة آهنـینسـرر مـیطلبـد،
ص 31؛ گیسوان بلند نخلستان /در تماشا نشسته دشمن را ،ص 93؛ در سراشیب حادثه ،بیدار /نخـل
پرالتهاب خوزستان ،ص 99؛ باز در کوچـههـای خـونین شـهر /شـب ،سـتاره ترانـه خواهـد خوانـد،
ص .99
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در مجموعة شعر «تولد در میدان»:
آواز عشن در دشت پیچید و بازگشت /با حلن کوهساران لبیک یـا خمینـی ،ص 71؛ دریاچـه
عاشقانه میخواند این ترانه /با قطرههای باران لبیک یا خمینی ،ص 73؛ کـه اسـتخاره بـه نـام بلنـد و
نامی تو قرعة شهادت زد ،ص 35؛ غم است و شب هـم شـب انتظـار مـیپیچـد /میـان کوچـه صـدا
غصهدار میپیچد ،ص 39؛ سر به سودایی دگر میخوانـد آواز رحیـل /کـاین دل مشـتاق را بـا سـر
قراری دیگر است ،ص 66؛ حماسه میطلبد سـینه را سـرر اینجـا ،ص 61؛ عصـمت عشـن ،ص 69؛
دوباره عشن مگر خیمة جنون زده است ،ص 03؛ شهادت از ایـن بـاب گلچـین کنـد ،ص 01؛ شـفن
شرمگین از شط خونتان /فلن لیلـی آوای مجنونتـان ،ص 03؛ کـویر عطـش تشـنة گامتـان ،ص 03؛
آفتاب  ...گشاده پر خویشتن بر زمین ،ص 09؛ شانههایت زخمی شالقهاست /نخلهایـت سـوگوار
بس عزاسـت ،ص 30؛ چشـممان شـرمناک دیـدنهاسـت ،ص 13؛ حنجـر عشـن ،ص 16؛ جنگـل
زخمدیده را دریاب ،ص 13؛ عطش خاک تشنه را دریـاب ،ص 11؛ یلـه بـر یـال سـخت صـخره و
سنگ ،ص 11؛ خون مظلوم جنگل محزون ،ص 19؛ جاده از خون عشن گلگون است ،ص 35؛ بـر
سر شانههای زخمی شهر /نعش صد آفتاب میچرخد /باد در جامة بلند و سیاه /غـرق در اضـطراب
میچرخد ،ص 35؛ در سر قاتالن سبزه و گل /هوس قتل عام جنگل است /غرش موجهـا سراسـیمه
است ،ص .35
در مجموعة شعر «عبور از صاعقه»:
دلی روز و شب بانگ یاهو زده /دلی حلقه بـر تـاب گیسـو زده ،ص 77؛ دلـی آشـنا بـا شـب
نالهها /دلی همصدا با تب اللهها ،ص 76؛ چه گفتم با زخم در کارزار /کـه شـد آفتـاب ایـن چنـین
شرمسار ،ص 70؛ دلم در هوایی است کان عاشقان /به بال و پر خون سفر میکنند ،ص 73؛ به عشن
حسینی وضو ساختند /به پیکار با نفس پرداختند ،ص 73؛ اگر حجره را از حصـیر اسـت فـرش /بـه
دیدارشان بال بگشاده عرش ،ص 65؛ دل پاکشان رشک آیینهها /به بحر وال مـوجزن سـینههـا ،ص
65؛ شجاعت ز سـتواریت بـرده وام /ز سرچشـمهات معرفـت خـورده جـام ،ص 66؛ بـه دوش دلـم
زخمها بردهام /به جرمی کزان شوکران خوردهام ،ص .60
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یافتههای تحقیق
یافتههای تحلیل و بررسی استعارههای اسرافیلی ،در دو بعد عمده هنری و فکری بیان میشود:
 .0یافتهها از دید هنری و زیباشناختی
 کاربرد استعاره در شعر اسرافیلی با هدف زیباییبخشی ،هنرورزی و خیـالپـردازی نیسـت،بلکه فضای صمیمی و عاطفی موضوع جهاد و شهادت ،مظلومیت و فداکاری رزمندگان و جوانـان
ایرانی ،حس او را تحریک کرده و این احساس در قالب استعاره در شعر او رخ نموده است.
 استعارههای مکنیّة شعر اسرافیلی هنریتر و زیباتر از استعارههای مصرحة اوست که در مـتنبه دالیل آن اشاره شده است.
 در استعارههای مصرّحه ،مستعارله شهید ،رزمنده و دشمن ،باالترین بسامد را دارند که خودنشان از تقابل جدی حن و باطل در اندیشة او و به تبع آن در شعر اوست.
 -موضوع دفـاع مقـدس ،شـهادت و فرهنـگ جهـاد ،خـود ابـزاری مهـم بـرای تلطیـ

شـعر

اسرافیلی و عاملی مهم در صمیمی و عاطفی کردن زبان او دارد کـه در اسـتعارههـای او نمـود پیـدا
کرده است.
 محدودیت مستعارلههای شعر اسرافیلی به مفاهیم فرهنگ جهاد و شهادت نشان از ایـن داردکه شاعر با تمام وجود اندیشه و خیالش در خدمت معنا و مفهومی است که ارائه میدهـد؛ بنـابراین
غیر از شش مستعارله متفرقه ،بقیة استعارهها در خدمت ساختار کلی این فرهنگ است.
 استعارههای اسرافیلی ،چه مصرّحه چه مکنیّه ،زودیاب و عاری از پیچیـدگی و ابهـام اسـت.این امر باعث شـده اسـت کـه مخاطـب در درک شـعر و مفهـوم آن دچـار مکـث نشـود و ارتبـاط
صمیمی و عاطفی شعر با مخاطب قطع نشود؛ البته موضـوع جنـگ ،جهـاد و شـهادت خـود بـه ایـن
سادگی زبان کمک کرده است.
 از نظر بسامد استعاره ،مجموعة شعر «در سایة ذوالفقار» بیشترین اسـتعاره را دارد؛ بعـد از آنمجموعة شعر «تولد در میدان» قرار میگیرد و پایینترین کاربرد استعاره ،در مجموعة شعری «عبور
از صاعقه» است.
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 .1یافتهها از دید معنا ،مفهوم و فرهنگ
نتیجة مطالعات و بررسـیهـای اسـتعارههـای مصـرّحه و مکنیّـة اسـرافیلی از منظـر مفهـومی و
موضوعی به صورت خالصه این است :ارائة فرهنگ جهاد و شهادت با زبان استعاری .این فرهنـگ
دارای اقتضائات و شرایطی است که در استعارههای او نمایان است:
 اول ،جبهة حن و باطلی وجود دارد که در تقابل هم هستند .جبهة باطل در زمان ما طـاغوتو پهلوی و بعد از آن صدام بع ی و نیروهای پلید او بود که با همیاری عوامل استکباری به کشور مـا
حمله کردند.
 دوم ،باید برای مقابله بـا جبهـة باطـل ،از جـان و مـال و نفسـانیات گذشـت و رزمنـدگان ومجاهدانی الزم است که از حن دفاع کنند ،هرچند در اقلیـت باشـند و امکاناتشـان کـم باشـد .ایـن
نقش را رزمندگان و مجاهدان انقالب و جنگ بهخوبی برعهده گرفتند و با ای ار و فدای جان ،مـال
و نفسانیاتشان به سرانجام رساندند .این افراد در استعارههای اسرافیلی بیشتر بـا مسـتعارمنههـای گـل،
ریحان ،سبزه ،بهار ،سرو و غیره آمده است.
 سوم ،رهبری الهی و دینی باید این جبهه را هدایت کند .الگوی ما در این مبارزهها اهلبیت(علیهمالسالم) و شهدای کربال هسـتند و امـام خمینـی(ره) در عصـر حاضـر ،ایـن نقـش را برعهـده
گرفتند.
 چهارم ،از این جنگ ،جهاد و شهادت دنبال یک هدف واالتر و باالتری باشیم و آن ایجـادحکومت الهی و حکومت حن است که در زمان ما با انقالب اسالمی به جمهوری اسالمی رسیدیم.
 پنجم ،حکومت اسالمی و حکومت حن باید در یک سرزمین استقرار پیـدا کنـد .بهتـرین ومناسبترین سرزمین برای این کار ،سرزمین ایران است که مردان فداکار ،مؤمن و عاشن اهـلبیـت
(علــیهمالســالم) در آن هســتند کــه هــم اکنــون ایــن روحی ـه را دارنــد و ســابقة دوســتی اهــلبیــت
(علیهمالسالم) در بین آنان نهادینه شده است و کمتر نفاق و همخویی با استبداد ،استکبار و طاغوت
در آنها وجود دارد.
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نتیجهگیری
مطالعات ،تحلیلها و یافتههای پژوهش در استعارههای اسرافیلی ،ما را به این نتیجه مـیرسـاند
که شاعر یک نظام فکری و عقیدتی منسجم و دقین دارد که همة تالشهای فکـری و زبـانی وی از
دیدگاههای مختل

هنری ،مفهومی و بسامدی نیز در راستای همان نظام حرکت میکنـد .بـا اینکـه

استعاره برای او فقط یک ابزار است ،برجستهترین هنر وی در مضمونپردازی است و کنایه ،تشبیه،
مجاز و سـایر شـگردهای بالغـی در سـایة همـین هنـر او قـرار مـیگیـرد .شـاعر در خـدمت هنـر و
به صورتی خاص در خدمت استعاره نیست ،بلکه هنر در خدمت شاعر است تا فرهنـگ و گفتمـانی
واال و ایدئولوژیک را به مخاطب انتقـال دهـد و آن ،فرهنـگ جهـاد و شـهادت اسـت کـه بـا زبـان
استعاره بیان شده است .بنابراین ،نتیجـه مـیگیـریم کـه زبـان اسـتعاری مـیتوانـد در خـدمت یـک
فرهنگ و آرمان قرار گیرد ،همچنانکه شکل برتر آن در شعر اسرافیلی رخ داده است.
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حجازی ،استاد مشاور :مهدی اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،دانشکده ادبیـات و
علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات فارسی.
 .3حسینی ،سید حسن ( .)7397گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدس (چا چهارم) .تهران :انتشارات
سوره مهر.
 .9رحمدل ،غالمرضا ( .)7333شلیکم کن پهیش از آنکهه بهاروتم نهم بکشهد (مقـاالت تحلیلـی بـا
موضوع شعر دفاع مقدس) .رشت :حرف نو.
 .75شبلی نعمانی ( .)7331شعرالعجم .ترجمة محمدتقی فخر دایی گیالنی ،تهران :ابنسینا.
 .77شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)7333صور خیال .تهران :آگاه.
 .76ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)7335ادوار شعر فارسی .تهران :سخن.
 .73ـــــــــــــــــــ ( .)7311معانی .تهران :نشر میترا.
 .76شمیسا ،سیروس ( .)7331بیان .چا سوم از ویرایش سوم ،تهران :میترا.
 .70شیرشاهی ،افسانه ( .)7395شعر مقاومت و دفاع مقدس .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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 .73صـدر ،احمـد؛ کـامران فـانی و بهاءالـدین خرمشـاهی ( .)7397دایهرهالمعهارف تشهیّع .تهـران:
انتشارات حکمت.
 .71علیقلیزاده ،حسین (« .)7396نقد و تحلیل بالغی شعر سیمیندخت وحیدی» .دومـین همـایش
ملی ادب مقاومت پارسی ،دانشگاه پیام نور استان همدان ،مجموعه مقاالت.7663 -7653 ،
 .73ـــــــــــــــــــــ و حمید پوالدی (« .)7396نقد و تحلیل بالغی شعر پایداری کاشانی براسهاس

دفتر شعر هزار دامن گل سرخ» .دومین همایش ملی ادب مقاومت پارسـی ،دانشـگاه پیـام نـور
استان همدان ،مجموعهمقاالت.7656-7719 ،
 .79فارابی ،ابونصر ( .)7903رساله فی قوانین صناعة الشعرا (فی فن الشعر) .قاهره.
 .65فتوحی ،محمود ( .)7330بالغت تصویر .تهران :سخن.
 .67ــــــــــــــــ ( .)7333صور خیال در شعر دفاع مقدّس .تهران :فرهنگگستر.
 .66قاسمی ،حسن ( .)7336صور خیال در شعر مقاومت .تهران :فرهنگگستر.
 .63ــــــــــــــــ (« .)7336صور خیال در شهعر مقاومهت» .کتـاب هفتـه ،دوره جدیـد ،ش 69 ،67
(فروردین).
 .66کزازی ،میرجاللالدین ( .)7331بیان .چا  ،3تهران :نشر مرکز ،کتاب ماد.
 .60کاوِچش ،زعلتن ( .)7393مقدمهای کهاربردی بهر اسهتعاره .ترجمـة شـیرین پـورابراهیم ،تهـران:
سمت.
 .63کولیوند ،آرزو ( .)7396بررسی صور خیال در شعر پنج تن از برجسهتهتهرین شهاعران ادبیهات

مقاومت پیش از انقالب .پایاننامة کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :محمـود حکـمآبـادی ،اسـتاد
مشاور :مهدی شریفیان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان ،گروه زبان و ادبیات فارسی.
 .61محمدیفر ،محمدرضا ( .)7313فرهنهگ روزنامههنگهاری .تهـران :سـازمان چـا و انتشـارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .63نصیریان ،یداهلل ( .)7331علوم بالغت و اعجاز قرآن .چا  ،3تهران :سمت.
 .69هاوکس ،ترنس ( .)7311استعاره .ترجمة فرزانه طاهری ،تهران :نشر مرکز.
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