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 :چکیده 

طور ویژه  بوده ،رخدادی  است که به قیامی بی بدیل نای تاریخ بشری در دراز  حادثه عاشورا     

ییرات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن،مورد تغپس از انقالب اسالمی در ایران با توجه به 

و شعر عاشورایی به عنوان بخش عظیمی از به ویژه شاعران مذهبی واقع شده  توجه ویژه ی شاعران

. این هنر ادبی همواره با شکل و نصویر گر عاشورا بوده  و هستره اادبیات متعهد ملل همو میراث

ر پژوهش د محتوا به دنبال ترسیمی زیبا و در عین حال روشن از حوادث این نهضت بوده است.

ت و عران بعد از انقالب بررسی شده اسحاضرتصویر سازی وکاربرد صور خیال در شعر عاشورایی شا

شان نمود یافته تمامی صور خیال با بسامدهای مختلف دراشعار  رانشاع نتیجه به دست آمد که این

در شعر عاشورایی معاصراکثر شاعران خواه ارادی و خواه  که تشبیه و تشخیص در راس آن است.

 غیرارادی با بهره گیری از عوامل تصویر ساز در محور افقی تصاویر توانا ظاهر شده اند.

  ،شاعران برجسنه ی ،تصور سازی ، صور خیال. شعر معاصر، عاشورایی کلمات کلیدی:   

        

 مقدمه:

حادثه ی عاشورا در طول تاریخ الهام بخش شاعران بوده است .در دوره ی معاصر نیز شاعران به تأثیر از رویداد عظیم عاشورا و        

فداکاری امام حسین)ع(و یاران باوفایش که الگوی همه ی آزادگان جهان هستند،شعر سروده اند و کمتر شاعری را می تووان یافوت 

خته باشدلذا از آنجا که تصویرهای ادبی شاعران معاصر تحت تأثیر زمان،مکان و حوادث است سعی بر آن بوده که به این مقوله نپردا

در این مقااله این نوع شعر از نظر شکل و محتوای تصویر بررسی شود .شعر عاشورایی در ادبیوات موا حجوم بواریی را بوه خوود  که

ر به این نکته می رسیم که این نوع شوعر بورای یوا کارشوناس و متخصوص اختصاص داده است . با بررسی اشعار عاشورایی معاص

ادبیات سرشار از صور خیال است و درعین حال تصاویر ادبی آن قدر متبحرانه در محور افقی چیده شده اند که برای مخاطب عامی، 
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اشند، به نظور  موی رسود بورای چنوین پیچیده و دور از ذهن نمی نماید .زیرا مخاطب این نوع شعر همه ی مردم) قشر عام ( می ب

مخاطبی مجالی برای ظهور و بروز صور خیال پیچیده و صنایع خاص بدیعی فراهم نیست.اگر شوعر پور از اسوتعاره یوا کنایوه هوای 

اک دشواریاب باشد،دیگر نبایدتوقع داشت که بر خواننده تأثیر بگذارد .شعری که بخواهددر عمق جان نفوذ کند،بایدحتماً روان،سووزن

 و برخوردار از ویژگی سهل وممتنع باشد.

 صور خيال:

در شعر عاشورایی از انواع تشبیهات رایج در تقسیمات بیان و بدیع استفاده شده است.تشبیهات این نووع شوعر را بیشوتر اموور       

مدوح و قهرموان عاشوورا حسی تشکیل  می دهند،هر چند تشبیه عقلی نیز در این نوع شعر دیده می شود. گاهی شاعران در مدح م

برای اینکه اوج ارادت خود را نشان می دهندبه تشبیهات عقلی غریبی می پردازند.برای نمونه بخشی از شعر علی موسوی گرمارودی 

 که دارای چنین تشبیه عقلی است ذکر شده است؛

 نام تو خواب را بر هم می زند

 آب را طوفان می کند

 کالمت قانون است

 تو جنون خرد در مصاف عزم

 تنها واژه ی تو خون است؛خون

 ای خداگون

 (1383:108یاری:)بخت

 را به خدا مانند می کند،هر -ع  -در شعر زیبای فوق که سرشار از صور خیال است.شاعرامام حسین      

.در اینجوا بوه خودایی اسوت-ع  -چند همان طور که قبالً هم گفته شد،منظور شاعر این است که رفتارها و ویژگی های امام حسین

 تشابیه مشترکی که شاعران عاشورایی معاصر از آن بهره جسته اند اشاره می شود .    

پس از شهادت از روی اسبشان)ذوالجناح( بر روی زمین توسط اکثر شاعران به  -ع  -صحنه ی افتادن پیکر مبارک امام حسین      

 افتادن عرش بر زمین مانند شده است.

 از سرزین            گشت غلطان بر زمین عرش برینواژگون شد شه دین 

 (175، ص  ]بی تا[اصفهانی ، )محفوظ اصفهانی( )                                                                 

 قامتت تا ز صدر زین افتاد                  عرش گویی که بر زمین افتاد

 (224،ص 1380سازگار ، )غالم رضا سازگار(    )                                                                

در هر دو بیت بار شاعران با تشبیه مرکب افتادن امام حسین از روی اسب بر زمین را به افتادن عرش بر روی زمین مانند موی       

 می نمایند . -ع  -کنند.و با این تشبیه اوج ارزش و واریی را نثار مقام امام حسین

بوده و به نظر می رسد شاعران با انتخاب مقدسوات بوه عنووان تشبیه قهرمانان حماسه ی عاشورا به قرآن )مصحف ( چشمگیر       

 مشبه به ،اوج ارزش و تقدس را به ساحت ممدوحانشان نثار می کنند.

 پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تیر           بدنت مصحف و سیمات مگر یاسین است
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 (108،ص 1378احمدی بیرجندی ، )فؤاد کرمانی()                                                                        

 این مصحف حروف مقطع که ریخته          اجزای او به صفحه ی هامون حسین توست

 (155همان،ص  )آیت اهلل کمپانی()                                                                                

در تشبیه،مربوط به تشبیه تفضیلی است .به نظر می رسد کمتر شاعری در حوزه های  دیگر شعری به  یکی از نکات قابل توجه      

خود اجازه می دهد که ممدوحش را به مقدسات اعم از شخصیت های بزرگ دینی مانند کرده و سپس بر آنهوا تورجید دهود.اما در 

فریده اند.یعنی از آن جوا کوه حجوم بواریی از مشوبه هوای شواعر شعر عاشورایی معاصر اکثر شاعران دقیقاً نوع تشبیه تفضیلی را آ

تشکیل می دهد،گویی شاعر به راحتی به خود اجازه می دهد که این مشبه ها را بور هور چیوزی -ع  -عاشورایی را کاروان اهل بیت

 حتی مقدسات هم ترجید دهد.

 ب و دربان اوستبانویی کاندر حریم عفت و شرم و وقار          مریم پاکیزه دامن حاج

 (202،ص 1378احمدی بیرجندی، )قاسم رسا()                                                                            

به نظر می رسد این نوع تشبیه تفضیلی ،نیاز به باریا بینی شاعر و مقایسوه ی صوفات مشوترک مشوبه و مشوبه بوه دارد، در       

 شعر محسوب می شود و هرگز خرده ای  بر آن وارد نیست . نتیجه از محسنات

میزان استفاده از استعاره نیز در شعر عاشورایی معاصر زیاد است. بیشتر استعارات اصلیه از نوع مصرحه و مکنیه  می باشد.و در زیور 

 مجموعه استعاره از تمثیل کمتر استفاده شده است .

بسیار استفاده شده است اما شاعران تنها از دو نوع کنایه ی ایما و تعریض استفاده کرده انود  در شعر عاشورایی معاصر از کنایه      

و دو کنایه رمز و تلوید در شعر عاشورایی یافت نشد، همان طور کوه قبالًگفتوه شودبه نظور موی رسود  سوعی شواعران در آفریودن 

ورد استفاده را کنایوه ایموا بوه خوود اختصواص داده اسوت .در تصویرهای ساده فهم می باشد در نتیجه حجم باریی از کنایه های م

 نتیجه شاعران از کنایه تعریض بسیار کمتر و در نهایت از دو نوع رمز و تلوید هیچ بهره ای نبرده اند.

 برای مثال:

 

 از حریم کعبه آهنگ سفر داریم ما         مقصدی بارتر از این در نظر داریم ما

 ( 286، ص  1371مؤید ، )                                                                                     

هنگام حرکت از مکه معظمه به سمت کربال می  -ع  -آهنگ داشتن کنایه ایما از قصد داشتن است.بیت زبان حال امام حسین      

 باشد.

 یا:

 و رفتی و کمرم را شکستی ای عباست  چو رله داغ علی اکبرم  ز پا انداخت         

 (21،ص1379ثروت، )ژولیده نیشابوری()                                                               

 پس از شهادت برادر بزرگوارشان حضرت عباس -ع -در بیت فوق ، که وصف احوال امام حسین      

.کمور شکسوتن کنایوه از 2.از پا انداختن کنایه از ناتوان گشتن.  1نوع ایما هستند. می باشد دو کنایه وجود دارد که هر دو از -ع -

 ناتوان کردن .
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مجاز از جلوه های بارز و آشکار در شعر عاشورایی محسوب می شود و می توان گفت که در شعر عاشورایی تقریبواً انوواع مجواز       

 دیده می شود.

 پی نهضت به کف پرچم گرفته    چو شیر شرزه پرچم دار اسالم         

 (198،ص1378احمدی بیرجندی ، )قاسم رسا ()                                                                    

کف مجاز با عالقه ی جزءوکل است . شاعرکف که جزءاست را ذکر کرده و کل دست را اراده کرده است . در بیت زیر هم دقیقاً       

 همین نوع مجاز در واژه ی کف به چشم می خورد . 

 ای کائنات ، بنده ی خوان عطای تو  سائل چو دید کف کریم تو گریه کرد    

 (198،ص1378احمدی بیرجندی ، )محمد علی ریاضی یزدی()                                                         

 ذکر کل  و اراده جزء 

 تا سپرد آخر به رسم عاشقان ،جان ذوالجناح         در فراقش آن قدر بر سنگ ها کوبید سر 

 )243،ص1383بختیاری ،  حسینی ())سید عبداهلل                                                         

سرمجاز با عالقه جزءو کل است . شاعر سر را که کل است ذکر کرده و از آن پیشانی که جزء است، اراده کرده اسوت .در بیوت       

 زیر واژه ی سر همین مجاز را دارد.

ایی بیشتر از شعر سنتی است وبه نظور موی در مورد حس آمیزی نیز باید گفته شود که استفاده از این نوع صنعت در شعر نو عاشور

رسد حس آمیزی از ویژگیهای برجسته شعر نو است،زیرا در میان شاعران معاصر سهراب سپهری که شاعری نوسرا اسوت بیشوترین 

حس آمیزی را در اشعارش دارد.اما به حوق اسوتفاده از حوس آمیوزی بوه شوعر عاشوورایی پویوایی و زیبوایی دو چنودان بخشویده 

عرانی هم چون حسن حسینی،علی موسوی گرمارودی،علی رضا قزوه با حس آمیزی زیبا و بدیعی که آفریده اند رنگ و روی است.شا

تازه و سرشار از حیات به شعر عاشورایی بخشیده اند یعنی می توان گفت شعرهای نوی که دربواره ی عاشوورا سوروده شوده اسوت 

یر می گذارند و از آن جا که حس آمیزی یکی از صنعت های شایسته برای پویایی بیشتر از شعرهای سنتی بر خواننده و مخاطب تأث

بخشی به شعر است از عهده ی رسالت خود در شعر عاشورایی نیز به خوبی برآمده است . البته در اینجا باید گفته شوود کوه حوس 

به کار رفته، نمونوه هوای بسویاری از تصوویر  آمیزی فقط به شعر نو اختصاص  ندارد،در شعرهای سنتی نیز هر جا که از این صنعت

 ادبی آفریده گردیده است .

 برای مثال:

 نخستین اتفاق تلخ تر از تلخ در تاریخ      که پشت عرش را خم کرده یا ظهر محرم بود

    (65،ص1383بختیاری، )علیرضا قزوه ()                     

در بیت بار )اتفاق تلخ(حس آمیزی است. شاعر برای )اتفاق(که امری است دیدنی صفت )تلخ( که نوعی مزه اسوت موی آورد و در   

 نتیجه تصویری پویا و زنده را خلق میکند.

 یا: 

 شیرین ترین لبخند                  
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 بر لبان اراده توست      

 )علی موسوی گرمارودی(       

بار در توصیف امام حسین است . شیرین ترین لبخند حس آمیزی است.شاعر لبخند را که امری دیداری است با شیرین شعر        

 که نوعی مزه است در هم می آمیزد .

 یا: 

 من تلخی صبر خدا در جام دارم        صفرای رنج مجتبی در کام دارم       

 (65،ص1383بختیاری،  مد علی معلم())مح                                           

صبر امر انتزاعی است که شاعر برای آن مزه تلخ آورده است  . در نتیجه با صبر تلخ تصویری محسوس آفریده است البتوه اگور       

 منظور شاعر از صبر گیاه تلخ باشد دیگر حس آمیزی نیست.

 یا: 

 حرف ها را گرم و طاقت سوز کن            ذهن را آیینه ی  آن روز کن      

 (109،ص1383بختیاری، ) )جواد محبت(                                                                   

  می آمیزد. )حرف( امری است شنیداری که شاعر آن را با صفت گرم که عنصری است قابل درک با حس بساوایی  

ذکر این نکته ضروری است که شاعران حساس و عاطفی در سرایش حماسه ی عاشوورا از صونعت تشوخیص بسویار زیواد بهوره     

جسته اند. گویی شاعر به دنبال مسبب وقوع این حادثه ی تلخ و تأسف انگیز   موی گوردد .در نتیجوه عنصور فلوا و مترادفوات آن 

می شوند،یعنی جان بخشیدن به عنصر بی جان فلا ،حجم باریی از تشوخیص هوای شوعر  بیشترین سوژه ی تشخیص او محسوب

عاشورایی معاصر را به خود اختصاص داده است. اما اگر بخواهیم علمی تر بگوییم به نظر می رسد تشخیص بهترین و بر جسته ترین 

نعت ادبی بهره برده اند و با این کار، پویایی و زیبوایی صنعت برای تجسم واقعیت باشد.شاعران عاشورایی معاصر بسیار زیبا از این ص

 شعرشان را دو چندان کرده اند .

اغراق نیز در شعر عاشورایی معاصر یافت می شود ،اکثر اغراق ها مربوط به مدح حماسه سازان عاشورا )امام حسین و اهل بیت       

. چرا که هر اندازه از حماسه ی سوزناک عاشورا و جان فشانی های گرامی اش( است . که به حق شایسته مقام آن عزیزان می باشد 

 گفته شود باز قطره ای از دریای ایثار آنان را باز گو نمی کند.-ع  -شهدا و اهل بیت

 نتيجه       

تصویر سواز در محوور به نظر می رسد در شعر عاشورایی معاصراکثر شاعران خواه ارادی و خواه غیرارادی با بهره گیری از عوامل      

افقی تصاویر توانا ظاهر شده اند.البته از آنجا که شاعران همیشه دغدغه ی ساده و روشن بودن شعرشان را داشته اند گویی در شوعر 

 عاشورایی با وجود بسیاری امواج تصاویر،هرگز شعر دیریاب نگشته است.
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