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 واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بالغی در اشعار شاعران خراسان شمالی

 أثر اباصلت رضوانی (« پرنده الی کاغذ زیتون»)با تأکید بر مجموعه شعر 

 1سکینه گریوانی

 2فریده داوودی مقدم

 چکیده

 تشتیی  شتاعران شتترا ا و افتترا  وجتوه از و استت آن صورخیال ،از جمله عناصر اصلی شعر

 و او درونتی جهتان و درون بتا کته است لحظاتی بیانگر رشاع هر اشعار و شدبایم شاعران صورخیال

 را متفتاوتی خیتال صتور ،انتدهکترد ظهور انقالب ازپس  که شاعرانیباشد. می همسو او فکری جهت

 و استت انقالب از پس دمتعهّ شاعران از رضوانی. اندبرده کار به مقدس دفاع هوای و حال با متناسب

 و تشتییها ، صتنای  بیتانی شتاخ   او زیتون و کاغذ الی ةپرند شعری مجموعه در پژوهش این در

 کنیممی بررسی او کالم هایکنایه ها، نماد وآمیزی، مجازها، حسهاپارادوکس ،هاتشیی  ،استعارا 

 میتزان و توصتی  را بدی  تصاویر خلق در او هایتوانایی و مشی  او ادبی هایآفرینش و نوآوری و

و برای نیل به این منظتور بتا مراجعته بته منتاب   ایمکرده تییین هایشاندیشه افکارو بیان در موفقیت

ایتم. رضتوانی در تتیت  توصیفی به سؤاال  پاسخ داده -ای و فیش برداری و به روش اسنادیکتابیانه

متزاج زبان امروزی با مضتامین و مفتاهیم نتو ایتن سیک هندی موفق بوده است و از سوی دیگر در إ

توانایی او به اثیا  رسیده است و توانسته است، صورخیالی متناسب با فضتا و حتال و هتوای انقتالب 

 های انقالب و اسالم را در زبانی فاخر و محکتم بته تصتویر بکشتد.خلق کند و تعهّد و إلتزام به ارزش

برخی تشییها  و استعاراتش نو و جدید هستند و بته وتورکلی کالمش سرشار از صنای  بیانی است و 

در این مجموعه کم حجم اما پرمحتوا، از این صنای  بهره گرفته تا با زییاترین صتور  افکتار و آمتال 

 های بشری خود را انعکاس دهد.متعالی و دغدغه

پرنده الی کاغذ و صور خیال، ادبیا  منظوم، مضامین پایداری، اباصلت رضوانی، : واژگان کلیدی

 .زیتون

                                                           
 sakineh.gerivani@shahed.ac.irدانشجویی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیا  فارسی گرایش ادبیا  پایداری دانشگاه شاهد تهران  -1

 davoui@shahed.ac.ir دانشیار گروه زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه شاهد -2
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 مقدمه -1

هتا در حتوزة بیتان متردم عتادی و توان، معنی را شاعرانه بیان کرد. دامنت  خیتالدر پرتو خیال می

کننتد کته از همتین شود و گاه چنان در حوزه بیان منطقی تعری  متیگفتارهای معمولی نیز دیده می

لقوّه از آن شاعر است ولی از آید. به این ترتیب تمام جهان بامجازها و کنایا  عامیانه شعر به وجود می

تواننتد اراهته ترین مضامین را نیز شاعران برای تیحّر هنرشتان متیپوشند، حتی نامأنوسآن چشم می

حاصتل نتوعی « تصتویر»یا « خیال»دهند، به شرط آنکه در وجودشان احساس کنند. اما به وور کلی 

ید عاوفته و شتوری بته همتراه داشتته ای عاوفی همراه است و هر ایماژی باتجربه است که با زمینه

توانتد، نتوعی است، میباشد. همانگونه که کش  هر یک از قوانین وییعت نوعی بیداری، نوعی تجربه

ی شعر نیز باشد. مثالً قانون جاذبه نیوتن نوعی تجربه، نوعی بیداری شعور است که دیگران به واستطه

ر و فهم درست هر شتعر در ختالل صتورخیال بیتان های هر شاعیابند. دغدغهتجربه و شعور او در می

 شود، بنابراین ناچار از شناخت صور خیال شاعر هستیم.می

اباصلت رضوانی تییتین و  پرنده الی کاغذ و زیتوندر این پژوهش برآنیم، صور خیال در مجموعه  

هایی به شرح دن نمونهاند با آورهایی دقیق داشتهیابیتحلیل کنیم و هرگاه تازگی فکر و اندیشه و نکته

بترداری و ای و فتیشپردازیم و برای نیل به این مقصتود بتا استتفاده از منتاب  کتابیانتهو توضیح می

کنیم و در پی پاسخ به این ستوال توصیفی، تحلیل و بررسی می-گیری روش اسنادیهمچنین با بهره

مضامین پایداری و متعالی چگونه برای بیان  پرنده الی کاغذ و زیتونهستیم که رضوانی در مجموع  

 از صور خیال بهره گرفته است؟

 

  ة پژوهشپیشین -2

 شاعران اشعار روی برصور خیال همواره مورد تأکید و توجه پژوهشگران بوده است و در این حیطه، 

( در مقالته بتا 1331  کریمتی و وقتاری )جملته از استت گرفتته صتور  زیادی هایپژوهش ،برجسته

، فنون ادبی دانشتگاه اصتفهاندر نشریه « اشعار سید حسن حسینی از منظر صور خیالتحلیل »عنوان

( در 1332انتد  صتدقی و عظتیم زاده)عناصر سازده خیال را در مجموعه اشعار حستینی تحلیتل کترده

صتور  پایتداری، ادبیا در نشریه « بررسی موسیقی و صور خیال در شعر جنگ نصراهلل مردانی» مقاله

در  (1331انتد  بیرانونتد و آریتان)مردانی را پیرامون موضوع جنگ نقد و تحلیتل کترده های نویخیال

، صور فصنامه مطالعا  شهریار پژوهیدر نشریه « صور خیال در اشعار قیصر امین پور» مقاله با عنوان
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ار بررستی صتورخیال در اشتع» ( در مقاله1331نژاد)اند  شایگان و علیخیال این شاعر را بررسی نموده

انتد. میتار  و حیتدری ، اینچنین نقدی داشتتهبهارستان سیندر نشریه « محمود مشرف آزاد تهرانی

صور خیال این شاعر  نامه پارسی،در نشریه « صورخیال در شعر شفیعی کدکنی» ( در مقاله1331نسب)

-سی کتردهاند و هر یک صور خیال را در اشعار این شاعران بررگر برجسته را برررسی نمودهو پژوهش

 چتا  بته 11 ستال در آن شعری مجموعه اولین که ،باشدمی بجنوردی جوان شاعران از رضوانی اند.

 صتور  وی شتعری مجموعته روی بتر پژوهشی گونههیچ چا  از پس هایسال وی و است رسیده

 .شودمی محسوب ایشان کتاب روی بر بررسی و تحلیل اولین پژوهش این و است نگرفته

 

 اصلت رضوانیدربارۀ اب-3

 و دینتی اعتقتادا  به پاییند وی .آمد دنیا به مذهیی خانواده یک در 1311 سال در رضوانی اباصلت

 بود ساله 11 نوجوان وقتی 1311 سال در آرمان این به عمل و عقیده این با همسو و انقالبی ارزشهای

 مناوق در جنگ پایان ات و شودیم باول علیه حق هایجیهه راهی و کرد عمل خود شرعی وظیفه به

 کنتار در اکنونهم و تهران بهشتی شهید دانشگاه از کارشناسی مدر  دارای وی. 1 دارد حضور جنگی

 الی پرنتده  مجموعت. باشدمی شمالی خراسان هنری حوزه در آیینی شعر کارگاه دارعهده وکالت، کار

 مجموعه این. است رسیده چا  به گستر سین انتشارا  توسط 1311 سال در رضوانی زیتون و کاغذ

 بتین مجموعه این اشعار و است سپید شعر یک و مثنویغزل  یکواره، غزل و غزل عنوان ۰1 شامل

 شتعر کارگتاه دار عهتده و استان شعر شورای عضو که آنجا از این بر عالوه اند.سروده 11 تا 11 هایسال

 از اینترو، و دارنتد مستقیم و نزدیک ارتیاط اناست شاعران با ،هستند شمالی خراسان هنری حوزه در آیینی

 کدام هر درو  ،نداهکرد گردآوری جداگانه مجموعه پنج در را منطقه و شمالی خراسان شاعران آیینی اشعار

 ،گترداوری مجموعته پتنج ایتن .اندهگنجاند هم خودشان از شعرقطعه  عنوان دو یا یک هامجموعه این از

 .باشدمی نیلستان و ماه حدیث ناگذر، هایگزاره کرامت، روا  ،باران هنامزیار  ،کیوترانگی شامل

 عنتوان 11 تتا 11 خودشتان گفتته به و اند سروده را اشعاری همچنان نیز سال این از پس رضوانی

شان چاپی شعریِ  مجموع تنها .2اندنرسانده چا  به هنوز ولی ،دارند چا  دست در را شعری مجموعه

-لغتز ت. همچتوناس مشهود آن در خوبی به مقدس دفاع از ثیرپذیریأتاند و هودسر جنگ از پس را،

 چون شهیدانی  دهدمی نشان خوبی به را مسئله این است کرده شهیدش همرزمان به تقدیم که هایی

. باشتندمی (دایی نزدیکانش) از که محمدیان امیرعلی شهید و زارعی احمد شهید، کییری محمد شهید

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 همایش ملی ادبیا  مقاومت )با محوریت شهید سپهید قاسم سلیمانی(دومین                                           1331

 کته هتاییلغتز بتا هشیع و اسالم الگوهای و هااسوه به نایشا مداریوالیت و محیت از سوی دیگر،

 و استت حقیقتت ایتن گویتای ختودانتد،  سروده ابوالفضل حضر  و سیدالشهدا زینب، حضر  ةدربار

 شتاعر این به تقدیم و اندسروده را غزلی خراسان آیینی شاعر بدخشان داراب حاج تمجید در همچنین

 از دفتاع و شتمولجهتان دیتد معاصر، دمتعهّ شاعران ویژگی دیگر از. اندکرده شمالی سانخرا گرانقدر

 واژه بتی زبتان »عنوان با شعری دررضوانی نیز  ت.اس نفلسطی مسلمانان خصوص به جهان مظلومان

 غزلتی یتا و است کرده برازإ فلسطین دفاع بی مردم با همدردی «است مانده گلو در صدایم ،چرخدمی

 اند.سرودهینیاتسیوسیلونه ا رایب نیز

 ستوی بته جامعته ستازی رهنمون را شاعر وظیفه و دارد را اجتماع غم و درد که ستا شاعری وی

 و بالنتدگی بتا همزمتان کته است ادبی جریان امروز شعر »وی نظر به .داندمی سازیانسان و سعاد 

 همتراه انقتالب جریتان با میارز شاعران از بیشی نیز انقالب از قیل .کرد وجود ابراز انقالب شکوفایی

 متذهیی و دینی هایارزش یکسری اساس بر امروز انقالبی شعر اندزده آثاری تولید به دست و اندبوده

 جامعته ستطح در هم هنوز که است پویا و زنده جریان یک و تاس شده ریزیپایه هاییخواهیرمان و

 کته استت انقتالب شتعر جریان از برآمده پایداری بیا اد و آیینی شعر مقدس، دفاع شعر و دارد وجود

 جریتان انقتالب شعر و خوردمی چشم به معاصر شعر سطح در و شده ادبی جریان یک به تیدیل امروز

-جهان یک انقالب شعر زیراد، دهمی ادامه خود حیا  به جامعه متن در که باشدیم جوشیخود و زنده

 آثتار اینگونه تولید به دست انقالب به خاور قتعلّ دلیل به قالبیان شاعران که است ایدهولوژی و بینی

 .3«زنندمی ادبی

 ستیک خصتای  بعضتی و هستند شعریش دیریاب معانی و فهم دیر کالمش ،سیکی لحاظ به اما

 هتایغلتط پارادکسی، تصاویر غریب، سازیمضمون ابهام، و پیچیدگی جمله از :باشدمی دارا را هندی

 ثرأمت را خود شیوه وی رد.دا نمود ثرأ این در درد از خاصی نوع بیان ،توییع با اقتران نحوی، و صرفی

 ثیرأتت ولتی نتدارد را پورامین قیصر زبان بودن ممتن  سهل و سادگی اگرچه .داندمی پورامین قیصر از

 دیتکنز هنتدی سیک به بیشتر شاعر زبان .است مشهود ثرأ این در خوبی به محتوا در تتی  و پذیری

متی دهلتوی بیدل اشعار مطالعه را هایشازعالقمندی یکی و دارد اذعان امر این به نیز خودش و است

 تصتویر بتا را ختود روح عتروج شاعر که هستند مقدسی رمزهای نپرندگا عرفانی آثار اغلب در ۰.داند

توان می ت زیتون و کاغذ الی پرندهت  مجموعه این عنوانو نمودش را در  دگیرمی کار به آنها از سازی

 حتین در کندمی پرواز که شهیدیهر  .باشدیم شهید منظور آید،یم پرنده واژه هرگاه کتاب این در یافت.
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 و گیردمی شهاد  و شهید بوی و رنگ کتابشان کل و افتدمی شاعران دفتر روی پرنده آن از پر یک پرواز

 .شودمی غزلی شاعران برای هپرند هر پرواز دیگر عیار  به و شودمی غزلی به تیدیل پر هر

 افتتاد  حیاومتان در گتل پرپتر کته چنتان
ایتن  کته نکترد جو و پرس کسی و بود پرنده
 بتتود قشتتنگش نقاشتتی یگوشتته کتتدام

 

 افتتتاد  پلکتان بتتاالی بته و بتود پرنتده 

 افتتاد شتاعران هتایغتزل الی کته پتری

 ؟! افتتاد جهتان از نتیرنگی کشاکش در که

 (1۰: 1311)رضوانی،

 مبانی نظری : صور خیال-4

نامند و تجربه شعری چیزی نیست کته حاصتل مروزه ناقدان معاصر، شعر و هنر را تجربه انسان می

ای از حوادث یابد و مجموعهارادة شاعر باشد بلکه رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس می

هایی ویژة خودش را دارد، ویعاً صتور هزندگی اوست و از آنجا که هر کسی در زندگی خاصّ خود تجرب

خیال او نیز دارای مشیصّاتی است و شیوة خاصی دارد که ویژة اوست و به همتین وتور تصتاویر هتر 

» گویتد:(. شتوقی ضتی  در ایتن بتاره متی21: 1311شاعر کم و بیش اختصاص به او دارند )کدکنی،

ا  و مجازهایی ویتژة ختویش دارد هرادییی دارای خصای  وییعت خویش است و استعارا  و تشییه

توانیم آنها را تصاویر او بنامیم. تصاویر روح او، از جوهر وجود در جانش نقتش بستته استت و از که می

ها )ایماژها( او کشت  توان با دقّت علمی بسیاری از خصای  روحی او را از خیالهمین جاست که می

ر هر زبانی همان خصای  فنّی و ظاهری مورد بحث (. درباره شکل ظاهر شعر د21: 1311)کدکنی، « کرد

ای یا خیتالی استت متورد ای یا اندیشهگیرد و در زمینه معنوی هر تجربه شعری که حاصل عاوفهقرار می

گیردکه خیال با بیان هنری همراه باشتد و آنچته شود و شعر به معنی واقعی وقتی شکل میبحث واق  می

شتود: تشتییه، مجتاز، کنایته، ها محدود متیخیال نامیده و به این حوزهشود صور دربیان هنری بررسی می

 پردازیم.آمیزی که ذیل بحث و تحلیل به تعری  هریک میاستعاره، تشیی ، نماد، پارادوکس، حس

 

 بحث و تحلیل-5

 تعهّد و التزام شاعر -5-1 

ستازی م هدفش انسانای و بی اهمیت نپرداخته و تمارضوانی در این مجموعه به موضوعا  کلیشه

-های اجتماعی ختودش را در قالتب شتعر و غتزلو رهنمونی جامعه به سوی کمال است و آن دغدغه

تواند باشد. اما به هایی است که در وجود هرکسی میهایش آورده است. گاهاً اشعارش انعکاس دلتنگی
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 همایش ملی ادبیا  مقاومت )با محوریت شهید سپهید قاسم سلیمانی(دومین                                           13۰1

مایه ندارد و تمتام ست و بیوور کلی اشعارش سرشار از عاوفه قوی و از ابتذال به دور است و اشعار س

هتای شتیعی کند، تعهّد و التزام شاعر را بته استالم و آرمتانهایی که توصی  میفریادها و درد و رنج

مستیرش را « دهدباز چون همیشه شعر من بوی رنج و درد می»بیانگر است و در اولین غزلش مصراع

گاه در قالب عمتل نکتردن بته شتعاهر دهد مشی  کرده است و این درد و رنج روح شاعر را آزار می

 کند:دینی نمود می

 دهدنیمه شب اذآن نمی« ایبالل لهجه»حسرتا  عاشقی ز یاد رفته است، شهر ما به باد رفته است

 ( 11: 1311)رضوانی،

 های به باد رفته است:های زنگارگرفته و وجدانو گاه درد و رنجش، آن ایمان

 یتتتد بتتتی دغدغتتته زنگتتتار گتتترفتیم و نتاب

 از آینتتته، از عاوفتتته، از گریتتته بگوییتتتد

 

آهینه ایمان فترو رییتته در بتاد از 

 این همه وجدان فترو رییتته در بتاد

 (13)همان: 

 داند:و نتیجه این سست ایمانی را به سر منزل مقصود نرسیدن می

 بتتر کفتتر ناختتدایی ایمانمتتان قستتم!

 

 رسداین کشتی شکسته، به ساحل نمی 

 (31)همان: 

 زند که جامعه از معنویّت دور و کوله بار خالی آخر  خالی است:یاد میو گاه فر

 دهتدمشام جاده باز بوی است متی

         

 بتتار زادهتتاچقتتدر ختتالی نیستتت کولتته 

 (11)همان: 

شود برای بیان اخالقیّا ، از قییل سینان تند و وعنه آمیزی است کته متای  و یا  شعرش قالیی می

 هاست: اختالف خانواده

 ا  نگرانتتی، چتته قیمتتتی داردگرانتتی
 دانمام ...و... میزبان به زمزمه واکرده

 حساب کن که گرانتی چته قیمتتی دارد...  
 کتته جتترم ستتری زبتتانی چتته قیمتتتی دارد

 (11و 11)همان: 

 گیر آن، برای کسب مقاما  دنیوی است: هایی است که بشر امروز گرییانو یا توصی  خفّت و خواری

 نی کتته بایتتدش ختتوردن ذلیتتل لقمتته نتتا

 ذلیل لقمه نانی که ستیت آغشتته استت

                

ز خودپرستی و روی و ریا و داغ جیتین بته 

 مهتترورزی دنیتتا بتته خودنمتتایی دیتتن

 (33)همان: 
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 13۰1                                         واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بالغی در اشعار شاعران خراسان شمالی

 استفاده از ردیف -5-2

جایی کلما  از لحتاظ نحتوی استت کته در کمتتر یکی از امکانا  خاصّ زبان فارسی، امکان جابه

ین امکان وجود دارد و شاعران زبان فارسی از این امکان بترای موستیقیایی کتردن کالمشتان زبانی ا

ها بیاورند و کالم ختود توانند هر کلمه اعم از اسم یا فعل در پایان مصراعکنند. بنابراین میاستفاده می

نانکه از یک سو ردی  همچ»فرمایند را خیال انگیز و آهنگین کنند. دکترشفیعی کدکنی در این باره می

دهد، برای شاعری که قدر  تییّتل و نیتروی ستاختن گوینده را در تنگناهای انتیاب کلما  قرار می

های بدی  و تصویرهای تتازه و ای است، برای خلق خیالتصویر و تداعی معانی تازه داشته باشد، روزنه

(. 221: 1311« )لمته استتهاست و شروع کتردن بته شتعر بتا کدر حقیقت نوعی الهام گرفتن از واژه

هایش، خیال انگیزی را به شعرهایش افزوده و قتدر  تییّتل و رضوانی نیز از با آوردن ردی  در غزل

هتای هتا و استتعارهای بدی  نشان داده است و گاهی با ردی  یک رشته کنایهتداعی معانی را به شیوه

هایی است کته در غزل زیتون کاغذ پرنده الیهای کتاب خاص خودش را ساخته است. زییاترین غزل

دارد و آن انعکتاس « کنتدگتل نمتی»آنها ردی  فعلی به کار رفته است. همچتون غزلتی کته ردیت  

های انسان معاصر است و این موضوع از پیامدهای تفکرا  ها و یأسها، غم و اندوهها، دلهرهاضطراب

 مدرنیسم است:مدرنیسم و پست

کنتد   متیای گُتل ننالت  تتو حنجترهبی

 هتتای ستتیزدستتتی از امتتتداد ستتپیداری

                

  کنتدای گُتل نمتیحتی صدای ز نجره 

 کنتتد ...ای گتل نمتتیدر جترأ  میتتاوره

 (11: 1311)رضوانی، 

فعل مرکیی است به عنوان ردی  در این غزل آمده و در هتر « کندگل نمی» ردی  این غزل واژة 

هتای تحترّ  و پویتایی شتعر، آوردن فعتل مضتارع، یکتی از نشتانهبیت معنایی خاصّ دارد و اصوالً 

ها، ظاهر شدن، نمودار شدن آمده نامه دهیدا به معنای شکوفه دادن درختدر لغت« گُل کردن»است.

است اما رضوانی برای این فعل معانی جدید و نویی خلق کرده استت: حنجتر گُتل کتردن، صتدا گُتل 

ن، خنده گُل کردن، نقتش ختاوره گُتل کتردن، کته در زبتان کردن، دست گل کردن، پرواز گل کرد

-متی»روند و در این غزل در معانی جدید کنایی آمده اند و یتا در غزلتی کته فعتلمحاوره به کار نمی

را ردی  کرده است، ترکییا  و معانی بکری خلق کرده است. از سوی دیگر، موضتوع شتهید و «شکفد

گیری از همتین ردیت ، پس از انقالب است. رضوانی با بهره های شعریمایهترین بنشهاد  از اصلی
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 همایش ملی ادبیا  مقاومت )با محوریت شهید سپهید قاسم سلیمانی(دومین                                           13۰2

این موضتوع را « شکفدمی»غزلی به یاد شهید محمد کییری سروده و با استفاده از ردی  پویا و زییای

 به خوبی به تصویر کشیده است:

 شتکفد   قیول دارم، دارد اتا  متی

          

 شتکفدشکفد، چراغ میستاره می 

 (13)همان: 

-گانی است که در این غزل آمده است و نشانفتن صدا، شکفتن اشتیا ، شکفتن ستاره از دیگر واژهشک

 دهنده تییّل قوی رضوانی است و گویی تمام این افعال را در جهت بیان سرور و شادی ساخته است.

 

 تشبیه-5-3

اند: همانندی و کردهوور تعری  یکی از عوامل ایجاد ایماژ یا تصویر شعری تشییه است و آن را این

-برنتد بتیشیاهتی که از جهت یا جهاتی میان دو چیز میتل  وجود دارد. لذتی که مردم از تشییه می

گمان لذتی مساوی نیست. بسیاری از تشییها  که برای یک تن ممکن است، شیرین و لتذ  بیتش 

گی بته تکامتل ارزش و غیرهنری جلوه کند و ایتن بستتباشد ممکن است برای دیگری سطحی و بی

اند، در حتالی کته پسندیدهذوقی و در  زییایی هرکس دارد. قدما تشییها  حسّی و ساده را بیشتر می

پسندند. هر قدر هنرمند در تشتییه ختود از زمینت  واقعیتت بته معاصران تشییها  لطی  و ناز  را می

و در مواردی کته عناصتر خیتال دورتر رود. توانایی او بر خلق خیال و پیوند تصویرها بیشتر خواهد بود 

شود. بیشترین تصویرسازی ها به زودی میتذل میگمان آن خیالواقعی یا نزدیک به واقعیّت باشند، بی

و ایماژهای رضوانی مربوط به تشییه است. تشییهاتش گاه ساده و قابل فهتم و تشتییهاتی استت کته 

شیه آنهتا صوص به خود اوست و در در  وجهکه می اند و گاه تشییهاتی را ساختهسایرین به کار برده

 شویم.به دشواری مواجه می

برد. گاهی در أثتر کثتر  به کار می پرنده الی کاغذ زیتونای که رضوانی در کتاب تشییهاتی ساده

« زنتمتنها نه من دم از گل روی تتو متی»استعمال در زبان روزمره تازگی و ابتکاری نیستند: از قییل، 

چو نی ز سینه برآریم، آه را بگتذار » ای است، (. تشییه صور  به گل تشییه ساده22: 1311)رضوانی، 

شود به نوای نی ابتکاری نیستت، و یتا  ( تشییه غم و اندوه سینه که به شکل آه نمودار می32)همان:« 

 و یا در تشییه ذیل:« دل سنگین»، «شب گیسو» ، «شب آهن» ، «تو آسمان منی» تشییهاتی چون 

 شتکندی فتاده به دوشت که کمتر متیکوه

         

 شتکندسنگ هم باشی اگر نالته جگتر متی 

 (23: 1311)رضوانی، 
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گیرد و نگترش هدفمنتد کند، بیشترین تغییر در تشییه و استعاره صور  میوقتی سیکی تغییر می  

نتو هستتند،  شود، و از آنجتا کته ایتن تشتییها دهد، دچار دگرگونی میشیه ری میکه بیشتر در وجه

کند تا نگرش نوین او که دو امر تازه را بته شیه را ذکر میمعموالً مفصّلند، یعنی شاعر یا نویسنده وجه

هم مربوط ساخته، فهمیده شود. با این حال به سیب اینکه بین دو چیز کتامالً دور و نامتأنوس رابطته 

بته آشتکار شتیه بتا مشتیهتیاط وجهایجاد کرده، در  آن آسان نیست و با ابهام همراه است و در  ار

شود، رضوانی هم گتاهی تشتییهاتش همتین ویژگتی را دارد و شیه ذکر نمینیست و گاهی اصالً وجه

 تشییهاتش ابتکاری و حاکی از ذهن خلّا  و میصوص به اوست.

 دیگتر عیتار  بته پایتداری ادبیا  گیری شکل در الزم عنصر عملی حکمتاما از حیث مضامین، 

 هتاحکمتتت: حکمت تعریت  امتا و نیست پایداری ادبیا  نیاشد برخوردار عملی حکمت از که ادبیاتی

 .نمانتد ابهامی و شک گونه هیچ که ووری به کنندمی رهنمون حقیقت به را انسان که هستند معارفی

 هاحکمت این با همسویی ،واقعی سعاد  و کمال و هستند الهی دین و فطر  با مطابق هاحکمت این

شود. از جمله این اخالقیّا ، صداقت استت می یاد اخال  عنوان با عملی حکمت اسالمی دوره در.است

 که رضوانی با آن این تشییه زییا را ساخته است:

 های دور عشتقام تا کرانهمن غریب این حوالی

          

 دهدراه را نشان  نمی گیوة صداقتیهیچ  

 (11: 1311)رضوانی،

آالیشی است یا شیه آن استقامت، دوام و بیوه تشییه زییا و نویی است که وجهتشییه صداقت به گی

ها به درخت تشییه جدید است و این را در ادام  سکوتی کته ناشتی از قناعتت و ستعه تشییه استیوان

کند و یا تشییه شب یلدا به ولسم و یا خواب به تتب های عالی بشری است، ایراد میصدر و ازخصلت

-ها پس از رفتتن رفقتا و هتمقرارییها  نادری و نویی است و در بیان عدم آرامش و بیخاموش تشی

جتا کته از معضتال  انستان های بتیرزمانش ساخته است و یا روابط تیره و تار و در نوسان و دلیستن

 کند:معاصر است، توصی  می

های خیابان، نه، استیوان من استت  درخت

 یلتتتدا ولستتتم شتتتبیتتتک روز در ادامتتته 

 هامتتان ستتیاه روشتتن بتتودچقتتدر فاصتتله

 

ای هیتزم  اگر در این آتش مانده پاره 

متا  تب ختاموش ختوابشود، تعییر می

 ولتتی هنتتوز چتتراغ نگتتاه روشتتن بتتود

 (۰2و  11و  13)همان:
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 همایش ملی ادبیا  مقاومت )با محوریت شهید سپهید قاسم سلیمانی(دومین                                           13۰۰

هایی که در این دوره روزافتزون استت، ذهتن شتاعر فایده و بی اعتمادیهای بیها و تالشدلتنگی

 کند:شییها  زییا خلق میدرگیر و در نتیجه این ت

 دانتتم و نمتتی گتتزارة ممنتتوعیتتتو آن 
 هتتای در گلتتو مانتتده   هتتوای تلتتخ نفتتس

هتا تو ای همیشه سیز پوش ذهتن دشتت
    دستتتم  رودخانتت در کتته ایتتن میتتواه
   نتتاممکن هتتایگتتام زشِوَ - هتتادرختتت

                      

 کدام حنجره نتام تتو را صتدا کترده استت  

 تتو را صتدا کترده استت ونین مستتی جتام 

 ستتتترزمین اعتمادهتتتتا  متتتترا بیتتتتر بتتتته 

 نکتنم  چتون و چنتد تتو بتا نفستی وی بپیچت

 هتتاانستتان پتتای ردّ نِشتتدَ رتتت پرنتتده

   (11و 1۰و 11و  11)همان:

کته «.ستاره و ماههای بیشب» ، «های خطرلیریز موج» و « آرام موج خیز خزر»و یا تشییه بانو به 

قراری و انتدوه را های موج، خطر، شب بیشتر بیا درونیّا  شاعر است. واژهمتناسب با روحیه و همسو ب

یادآور است تا آرامش.گاهی تشییها  مربوط به فضای جنگ و جیهه و معنویت دعا و آرامتش ختاص 

باشد. شاعران متعهّد پس از انقتالب، بتا تأثیرپتذیری از جنتگ ها حکم فرماست، میکه در این محیط

-ایران و دفاع مقدس، اینگونه تصاویر و مضامین و تشییها  را خلق و به یاد متی تحمیلی عرا  علیه

 آور است:های سرخی که همچون شراب مستیهای حماسه آفرین و زخمآورند. همچون  گام
 تتتتترین عیتتتتور هتتتتای ستتتتیز حماستتتتیاز گتتتتام

                           
 کنتتتدای گتتتل نمتتتینقشتتتی بتتته یتتتاد ختتتاور 

                       
 شتتویم  هتتای ستتری فقتتط مستتت متتیبتتا زختتم

                      
 دهتتتیم اگتتتر کتتته نیاشتتتد شتتتراب متتتا جتتتان متتتی 

             
 شتد   گم ها، در ص  روزنامهرگیار کی هیشی نجایا خیر
          

 سترگردان یدر ابرهتا رهیتخ یتلفن خانه ماند و مردانت 
 

           ستتتهم ختتتدا بتتتود، از بهشتتتت جنتتتون «ریتتتام»
     

  گتتتتامش آن ستتتتوتر از ستتتتتارگان افتتتتتاد کتتتته 
         

 ستتتازد             همیشتتته ستتتری شکستتتتن حماستتته متتتی
  

 بتتازدکتته رنتتگ متتی فحتتش کثیفتتی –متتر  و  
      

 (31و 1۰و 11و 11و 12)همان: 
  

 استعاره  -5-4

 و ابهام مقداری و عارهاست آن منشاء است و شادی  مسرّ ةانگیز ،بالغی هایعیار  بیشتر در آنچه

 ایتتازه چیتز کته پنتداردمتی چنان آغاز در زیرا .یابدمی در را آن داًبع میاوب که آن است پیچیدگی

 این مثل و دارد بسیار اختالف داشت را آن انتظار آنچه یا سین موضوع که کندمی احساس و یافتهرد

 در متنم که است یراست چه و است حقیقتی چه :گویدمی چنین و شنونده با خویش میاوب که است
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 13۰1                                         واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بالغی در اشعار شاعران خراسان شمالی

 ایتتازه صتور  را بیتان تواندمی لحظه هر در که است این در استعاره فضیلت تم.رف خطا بر آن فهم

 اند  لفظ در را بسیار معنای دیگر عیار  به .شود حاصل فایده چندین نتیجه در واژه یک از و بییشد

 د.دهنمی نشان

 سترانجام و نداشتته اهمیت شعر در ویژه به و ادبی آثار در ستعارها اندازه به خیال صور از کدام هیچ

 اربتاب قیول مورد و زییا تشییه هر شده تلیی  و تکاملی صور  یعنی، است استعاره خوب تشییه هر

 از و آیتدمتی در حقیقتت صور  به گسترش و تکامل ثرأ در و آیدمی در استعاره گونه به سرانجام هنر

 .شودمی کاسته آن مجازی جنیه

 ستاعت هر و روز هر را آن اجزای و جهان و افزایندمی شانواژگان دایره بر استعاره با مدام شاعران

: 1311)شمیستا، شتودمی فرهنگ وارد ،یافت رواج کافی حد به هانام اینکه از پس و دهندمی تازه نامی

 وجتود به ،است آشکار منه ستعارم و مستعارله بین رابطه که فهم آسان و میتذل یهایاستعاره (. و111

 قترار معمتولی لغت حکم در که شوندمی ایکلیشه اصطالح به و تکراری هااستعاره این گاهی .آیدمی

 ایتن گوینتدمتی مترده استعاره آن به اصطالح به و دهندیم دست از را خود هنری نیروی و گیرندمی

 فرهنگ  و روزمره زبان به اند  اند  که استهاستعاره همین .هستند تکراری و کهنه استعارا  گونه

 (.113 :1311،شمیسایابد )می راه هالغت

 یکی و است همنشینی محور در که مستعار لفظی معنی یکی  دارد تمام تاهمیّ عنصر دو هاستعار در

متی عمل جانشینی محور در که مشیه به به،مشیهه از شده منتقل یعنی منه مستعار آن استعاری معنی

 ستمیل یتا و استت حقیقی معنای در لغت یا نیست استعاره دیگر باشد نداشته قرینه استعاره اگر و ندک

 آن بته تتا کنیتد فکتر آنقتدر بایتد هست هاییشیاهت شاعر ذهن در همیشهاما در بیانی کلی،  .است

 .دهدنمی قرار هم کنار را واژگان دلیل بی شاعر چراکه برسید شیاهت

ی، پرندگان روزهای مقدسی هستند که شاعر عروج روح را با تصویرسازی از آنها در اغلب آثار عرفان

کشد. در این مجموعه نیز رضوانی لفظ پرنده در معنای استعاری بته کتار بترده و پرنتده به تصویر می

انتد و همچنتان کته از نتام گاهی خودش است و گاهی شهیدانی است که به مرتیه رفی  شهاد  ناهل شده

بیشتند و آید. مضمون دهنده به اشعار شاعران است و محتوایی ناب و رنگ و بو  به شتعر متییکتاب برم

دهند. از دیگر سو پیر و مراد داشتن در عرفان از بدیهیاتی است که برای اتّصال به قدر  الیزال ارزش می

در « بهتار گمشتدة متن »باشدالهی بدان نیازمندیم. در تفکرا  شیعی رهیر و منجی بشریّت امام زمان می

رسیدن در انتیاب  شعر رضوانی، استعاره از رهیر، امام، مراد، نشان دهندة راه و تنها راه به سر منزل مقصود
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 همایش ملی ادبیا  مقاومت )با محوریت شهید سپهید قاسم سلیمانی(دومین                                           13۰1

-درست رهیر است و یا در ترکییی استعاری دیگر، با استعاره تییّلی  و هنجار گریزی دستتوری و برجستته

 کند:گی و غلیان درونی خود را بیان میآورد و نهایت آشفتسازی آتش را با فعل چکیدن می
 بهار گمشدة من! بیا که با تو دمی چنتد

                    
 چنتتان نستتیم بپیچتتد بتته ستتینه آه رستتیدن 

            
 بهل که از غمت امشب چنان بگریم زار   

                  
 کتتته آتشتتتم بچکتتتد از دو دیتتتدة ختتتونین  

   
 (۰1و  31: 1311)رضوانی،

کند کته متناستب بتا فضتای هایش را با بیانی پارادوکسیکال خلق میه رضوانی تصاویر و استعارهگا

شان بته یتک خُودهای جنگیجیهه و جنگ است و شهیدانی که پس از شهاد  در میدان جنگ، کاله

 شود و آن لب بارانی و سینان گوهر بار، دستورا  و فرامین امام خمینی که مشتاقانسوی افکنده می

هتا و بریتدن از تعلّقتا  کرد را یادآور است و گاه آرزوها و امیدها و حسر های نیرد میرا راهی میدان

 کشد:این دنیایی و سرشار از باران معنویت شدن را با استعاره به تصویر می
 بتتته یتتتاد حستتتر  بتتتارانی لیتتتت هتتتر ستتتوی

                          
 افتتتتاده استتتت هتتتزار کاستتته سرشتتتار ختتتالی 

   
 و متتاه، صتتیح ستتالم تتتو او را صتتدا کتترده استتت

                 
 تتتتو را صتتتدا کتتترده استتتت فتتتامزالل آینتتته 

 
 ، چرخشی بزن کته بتی تتو بتاز ای زالل رفته تا غروب

          
 دهداین هوای مرده مدتی است، شعر ناگهان می 

 
 (11و 12و11)همان: 

هتای حضتر  ابوالفضتل حضر  زینب و بیان رشتاد های زییایی نیز دارد در تجلیل مقام استعاره 

ستازد و یتا ترکیتب استتعاری ختواب اش، استعارة بادبانهای شکسته متیالعیاس و آن دستان قلم شده

ها و فراموشی یاد خدا و تکان خوردن از مالهما  خواب است و بته باستانی به قرینه کل، منظور غفلت

مجازی با تعییر خواب باستانی عالوه بر پند و اندرز، تتوازن  تعییری غفلت و فراموشی یاد خدا در بیانی

 و هماهنگی خاص نیز بیانگر است.
 نوح در ماه کشتی افکنتده استت، شتب فرومانتده در گلتوی جهتان 

    
 شکسته اند اما، ایستاده است مرد کشتییان    هابادبان 

             
 دهتتتد زیتتتر ستتتایه زمتتتین کستتتی، دل بتتته آستتتمان نمتتتی

    
 دهتتد  متترا لحظتته ای تکتتان نمتتی ختتواب باستتتانی 

 
 قامتتتتتتت راستتتتتتت کتتتتتترده بتتتتتته قتتتتتتامتی بلنتتتتتتد    

                          
 ، در گلتو ختوش استت  چکامت  ختونتیغی که بتا  

 
 متتتتتتتتا کوفیتتتتتتتتان زخمتتتتتتتتی بتتتتتتتتار نتتتتتتتتدامتیم   

            
 مرهمتتتتی    کرشتتتتم  شمشتتتتیربگتتتتذار بتتتتا  

 
 (3و  11و21و 21)همان:

 عر بزر  آیینی خراسان شمالی حاج داراب بدخشان استعاره ناب ساخته است:در تمجید مقام شا
 شتکند  سنگ هم باشی اگر نالته جگتر متی  شتکند  فتاده بته دوشتت کته کمتر متی کوهی
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 را نستتتتزد الف غتتتتزل    تلتتتتخ آوازی متتتتا
                          

 شتکند متی تنتگ شتکرتا که بر کنج لیتت  
      

  (23و 31)همان: 
 تشخیص-5-5 

 بتی عناصتر و اشیا در شاعر ذهن هک استتشیی   شعر در خیال صور هایگونه زییاترین از یکی

 در و بیشتدمتی جنیش و حرکت آنها به خویش لتییّ نیروی رهگذر از و کندیمتصّرف  وییعت جان

 زندگی از سرشار ما برابر در چیز مهه نگریممی اشیا و وییعت به او چشم دریچه از که هنگامی نتیجه

 آن در شتاعران توانتایی امتا یافتت تتوانمی بسیاری شاعران شعر در آنرا و شودیم حیا  و حرکت و

 .نیست یکسان

 در. استت برختوردار یخاصّ تنوع و گستردگی از ساختاری جهت از معاصر انشاعر آثار در تشیی 

ت. رفتمتی کتار بته اضافی و وصفی ترکییا  قالب در و فشرده صور  به بیشتر تشیی  گذشته ادب

 معاصر شعر در اما شد،می استعمال بیت یک وول در غالیاً کمتری فراوانی با آرایه این تفضیلی صور 

 (.11 :1331مل،بس د )دهمی نشان گسترده و لمفصّ صور  به را تشیی  صناعت فراوان هاینمونه

 نیست جان بی و جاندار میان فرقی ادبیا  در و است ا ادبی ذا  جزء پرسونیفیکاسیون یا تشیی 

 شتب د:دار فراوانی کاربرد عامیانه زبان در این بر عالوه است بوده معمول فارسی شعر ادوار همه در و

 و آمدمی خورشید یا و رودمی شب آمد،می باد است، بوده جاندار چیز همه قدیم تفکر در. آمد روز رفت،

 اما کند،نمی جلب را توجه که شده عادی چنان و هست روزمره زبان در هنوز تفکر این بقایای رفتمی

 توجته کته هستت مواردی،  دکننمی خیال کهن بشر چون هنوز ،موارد از بسیاری در شاعران زبان در

 دستت هتاورزی خیتال گونته ایتن از مردم که است سال هزارها زیرا کنندمی جلب خود به را خواننده

 بیتان علتم امکانا  با و دارند هنری جنیه معموالً موارد این اند،کرده فراموش را آنیمیسم و اندکشیده

 (.112 :1311،شمیسا) شوندمی تفسیر و تعییر تیییلیه مکنیه استعاره به سنتی

 مدارانه، انسان :است مداری جاندار نوع سه شامل و است تر عام ونیفیکاسیونسپر از مکنیه استعاره

 روحیذ غیر یا و حیوان گاهی است، انسان گاهی محذوف ،بهمشیه یعنی روحیذ غیر و رانهمدا حیوان

 جانداری از سوم نوع .شدن قاهل سایه دانایی برای یعنی «بود دانایی سایه ورف در ما باغ »مثالت: اس

 .سازدمی را تیییلیه مکنیه استعاره یا

 باد،: قییل از وییعت عناصر با را خودش نیانسا عواو  بیشترین و گراست وییعت شاعری رضوانی

 انعکاس موارد این با موارد اغلب در و رساندیم ظهور منص  به ماه، شب، صیح، خواب، پاییز، ،ربها ابر،
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 حتاال  آن و دارد ستیطره اششتعری مجموعته کل بر و است رشاع اندوه و حزن و آلودازغم فضایی

الیصتوص بیتدل استت. کی خاص شاعران سیک هندی و علی. این ویژکندمی نمودار را شاعر درونی

 تصویر به خوبی به وییعت عناصر زبان با را آنان نیود اندوه و حسر  و را شهیدش یاران فرا رضوانی 

ها، خا  پریشتان، فصتل مرگیتار، ذهتن کشد. هوای مرده، فضای مرده، ابر خندانندة بغضمی کشیده

های سنجد، ترکییاتی هستند که شاعر پریشان قیا، خلسه درخت دشت، گرییان دریده بودن سحر، پاییز

ای را که در اش باشند و فضای غمزدهبرد تا انعکاس حزن و اندوه درونیبا صنعت تشیی  به کار می

است، توصی  کند و به این ترتیب، به زییاترین شتکل، بترای گیرایتی  دید شاعر تمام فضا را پوشانده

 کشد:ها را به تصویر میترین خیالگیرد و بدی میبیانش از تشیی  بهره 
 ای زالل رفته تا غروب، چرخشی بزن که بی تو بتاز

                      
 دهتدمدتی است، شعر ناگهان متی هوای مردهاین  

 
 بتتته دنیتتتا و روشتتتنی  فضتتتای متتتردهاز ایتتتن 

                           
 کنتتتد   ای گتتتل نمتتتیپتتترهپتتترواز بتتتال شتتتب 

      
 ای ابتتتتر ! بیتتتتا بغتتتتض متتتترا بتتتتاز بینتتتتدان    

                            
 ای گریتتتته پنهتتتتان فتتتترو رییتتتتته در بتتتتاد    

         
 مانتتتدیم، چتتتون ووفتتتان فتتترو رییتتتته در بتتتاد 

           
 فتتتترو رییتتتتته در بتتتتاد   ختتتتا  پریشتتتتاندر  

           
 ام  شکستتتتتتت، گرمتتتتتتی هتتتتتتوای آفتتتتتتتابی

                                
 انجمادهتتتتتتا  فصتتتتتتل مرگیتتتتتتاررستتتتتتیده  

                    
     هتتا ذهتتن دشتتتتتتو ای همیشتته ستتیز پتتوش 

                   
 متتتتترا بیتتتتتر بتتتتته ستتتتترزمین اعتمادهتتتتتا        

                    
 بگتتتتذار بتتتتا کرشتتتتم  شمشتتتتیر مرهمتتتتی       

                     
 ه متتوی ، گشتتودستتحر دریتتده گرییتتانچنتتان  

           
 حتتترف درختتتت را بتتته لتتتب رودخانتتته رییتتتت

                        
 قیتتتتای متتتتن  ریتتتتز پریشتتتتانپتتتتاییز بتتتتر  

                 
   نتتدیخمتتی جرعتته جرعتته و هتتیدشتتکوفه متتی

             
   دامتتن از قطتتره قطتتره ،ریتتزیمتتی ستتتاره 

      
    ستتتنجد غیتتتاری همیشتتته هتتتایرختتتتد

                      
  افتتتتاد جتتتوان ایاز اشتتتتیاقش در خلستتته 

          
 (1۰و11و ۰2و 21و 11و 11و 13و ۰و 12و3: 1311)رضوانی، 

 

 کنایه  -5-6

 تتوانیمت رایج حکم و امثال و مردم عامه گفتار در که است بیان هایراه ترینیوییع از یکی کنایه

 اندیشه و بیان غیرمستقیم ةشیو شعر، ویژه به و یا ادب است. معانی القاء راه ترینقوی شعر در و یافت

 منطتق با اگر را معانی از سیاری. باست گفتار هنری اسلوب و پوشیده بیانِ هایصور  از یکی و است

 اسلوبی با توانمی کنایه رهگذر از ،نمایدیم زشت و مستهجن ،نیست بیش لذ  کنیم ادا گفتار عادی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 13۰3                                         واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بالغی در اشعار شاعران خراسان شمالی

 ذا  بتر که نیست این معنی به شود،می آورده سین در ایکنایه کهیهنگام. کرد بیان موثر و دلکش

 استت شتده افتزوده چیتز آن کردن پایدار و اثیا  در که است این مقصود بلکه شده افزوده چیزی آن

 (.1۰1: 1311،کدکنیشفیعی م)ایکرده بیان شدیدتر و دترموکّ و رساتر را مفهوم آن یعنی

 و عامیانته زبتان در کته هستتند هاییهکنای برده کار به رضوانی که یهایکنایه از بسیاری از بعضی

 بتودن، گلتو در تیغ دادن، دل :قییل از دارد را کاربرد بیشترین معاصر دوره در و رودمی کار به محاوره

 ماندن، سیز باختن، رنگ بردن، بوی افتادن، جان به آتش شدن، سنگ ،داشتن خیر امید شکستن، کمر

 از انتد،بردهمی کار به قدما خود که هستند هاییکنایه یا و بودن روشن پاسخ کردن، لگُ روشنی، چشم

 ابتکتاری و نتووی  کنتایی تعابیر ازرخی ب اما .رفتن باد به زدن، دامن به دست داشتن، آستین در :قییل

 از پتس فضتای با متناسب که هستند اصطالحاتی یا و کردن راست آواز شدن، راز دل داغ مثل ست،ا

 از کنایته ستاختن حماسه رسیدن، شهاد  به از کنایه :شدن آسمانیهمچون  دانآمده وجود به انقالب

 بته آتتش مثتل هستتند محلتی و اقلیمتی کته برده کار به کنایی تعابیر یا و کردن افتیارآفرین کاری

 .ماندن راست زدن، استیوان

 

 مجاز -5-7

 چیتزی ایتن و آوردمی وجود به انسان و وییعت انمی ارتیاط ایجاد نوع تصرف، نوعی واق  در مجاز

 خلق و مجاز اصلی مرحله حقیقت ،دیگر عیار  به .است آن در آفرینش و خلق از یمایه خود که است

 در استت، کترده تشتییه ستری گل به را زییا روی بار اولین که کس آن مثال .است نیستین تغییر آن،

 انواع همه ی:شل هگفت به .است برده کار به را مجاز و کرده یجادا را تغییر اولین و است بوده شاعر واق 

 استت بتوده مجتازی ضترورتاً ایشتان زبتان و استت بتوده شتعر نوعی جهان، وفولیت دوران در گفتار

 (.31: 1311،کدکنی)شفیعی

 دارای مجازی هر گویدمی باره این در ثیرأ ابن و است  آن حقیقی معنی غیر در لفظ استعمال مجاز

 اولیته معنتی بتین همیشته مجاز در .باشد مجاز دارای حقیقتی هر که نیست ضروری اما است قیقتح

 .ستا ضروری و الزم آن وجود و است مشیصی عالقه یا رابطه (مجازی) ثانویه و (حقیقی) لغت

 شاعران خیال هایصور  از بسیاری .عقلی مجاز لغوی، مجاز :اندکرده تقسیم دسته دو به را مجاز 

متی استتعاره آن بته کته شتیاهت عالقه با مجاز :است نوع دو بر لغوی مجاز .است عقلی مجاز نوع از

 و حال عالقه جزهیت، و کلیت عالقه ند:قرار این از و است عالیق سایر شامل که مرسل مجاز و گویند
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 و عمتوم عالقته آلتت، عالقته معلتول، و علتت یتا تستیییّ عالقه ملزومیت، و الزمیت عالقه محل،

 عالقته عالهتم خویشتی، و قوم عالقه ت،بدلیّ عالقه جنس، عالقه مایکون، و ماکان عالقه خصوص،

 غلیته، عالقته تضتاد، عالقته احترام، عالقه ، مجاور عالقه الیه، مضاف و مضاف و موصوف و صفت

 (.11-۰1 :1311،شمیسا ) گویندمی چه استعاره آن به که شیاهت عالقه

 مقصتود بتا هماهنتگ و همسو آورد،می زیتون و کاغذ الی پرنده تابک در رضوانی که مجازهایی 

 بته گتاه، مجازهتا ایتن ،کندمی ایفا خوبی به را خود نقش او کالم شدن دلنشین و گیرایی در و اوست

 و شتودمی متیادر ذهن به آن مجازی معنای رتفکّ اند  با گاهی و هستند فراوان ساده استعمال خاور

. برخی از مجازهای این مجموعه اندشده آورده کالم شدن آهنگ خوش و ایجاد منظور به مجازها این گاه

از این قییلند  سینه کوب جدایی که با عالقه مالزمت، مجاز از جدایی از یاران سفر کرده و غم اندوه پتس 

ر، از رفتن این عزیزان است  قلم دستان، مجاز از نویسندگان و شاعران و وظتای  خطیرشتان  لتب شمشتی

مجاز با عالقه الت از شهاد   خون، مجاز با عالقه سیییّت از کشته شدن  بسمل، مجاز با عالقه سیییت از 

آمیز  کوچه، مجاز با عالقته حتال و ذبح کردن  سری زبانی، مجاز با عالقه آلت از سینان تند و تیز و کنایه

 ..:محل، از اهالی کوچه  حنجره، مجاز با عالقه جزء و اراده کل و .

 جتدایی ستینه کتوب بگذار شاد تو باشتم در 

 قلتتتتم دستتتتتانامیتتتتد خیتتتتر مداریتتتتد از 

 رود ختم و پتیچشمتی لب شمشیررهی که از 

 بتتتود و بتتترف ختتتونصتتتیح گفتنتتتد: کتتته 

 غیتتتر  اگتتتر نمتتترده چتتترا جتتترأ  کستتتی

 دانتتمام ...و... متتیزبتتان بتته زمزمتته واکتترده

 برقصتتانم کوچتته رانیامتتدی کتته متتن ایتتن 

 دانتتتم                 نمتتتیتتتتو آن گتتتزارة ممنتتتوعی و 

                

 بگتتذار نتتابود باشتتد، نتتابود هرچتته ستترورم

 کجتتتا بتتته درد دل متتتا قلتتتم شتتتود محتتترم

 ستتتزد گتتتواه رستتتیدنسَرِشتتتکافته اش متتتی

 ختتتتتون ستتتتتری گتتتتتل زردی دیگتتتتتر 

 رستتد نمتتی بِستتملتتتا بتتال و پتتر فشتتانیِ 

 چتتته قیمتتتتی دارد ستتتری زبتتتانیکتتته جتتترم 

 یتترونچنتتان کتته پتتای نهتتم از هفتتت آستتمان ب

 نتتام تتتو را صتتدا کتترده استتت حنجتترهکتتدام 

 (11و12و11و31و۰1و31و33و21: 1311)رضوانی، 
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 هنجارگریزی آمیزی،حس رنگ، عنصر -5-8

 عوامتل از یکتی و رونتدمی کار به معنا سازیبرجسته برای تماماً هنجارگریزی آمیزی،حس رنگ، 

 شده مطرح سازی برجسته یا فورگراندینگ نام به غربیان بالغی مکتب در و هستند ادبی آفرینش مهم

 استاس و اصتل که کنندمی خلق را نویی ترکییا  پنجگانه حواس تلفیق آمیزیسح با شاعران است،

 در را خودشتان قتدر  و زبان ر تحّ و پویایی ترتیب این به. است هنجارگریزی هاآفرینش این تمام

 از نیتز رضتوانی. آورندمی فراهم خواننده در را نریه التذاذ موجیا  و دهندمی نشان زییا تصاویر خلق

 خیال جهت در تماماً که است کرده خلق نویی ترکییا  ها،اندیشی باریک ها،هنجارگریزی این رهگذر

 .است بوده کالم ساختن موزون و انگیزی

-می دیده گاه و است گرفته بهره خویش مقصود جهت در وییعت عناصر از یست کهشاعر رضوانی 

 انتهتای در » ،«ممنتوع گزاره »مثل گرفته کمک تصاویرش خلق در ذهنی و نتزاعیأ اموراز  که شود

 گستتره » ،«بود گناه با پرهیز تالقی دلم » ،«اعتمادها سرزمین »،«تقویم تسلسل »،«هادامتدا آتشین

 «.است افتاده الیزالی ای حادثه متن به» ،«ها هیچتازگی انگار وسعتش نداشت » ،«غریب

های هنرمندانته ، به عیار  دیگر جابجاییبردن کار به مقلوب وریق از سازی ترکیب از سوی دیگر،

 جابجتایی و تأمتل انتدکی بتاهای سیکی بیدل است به أثرش نمودی ویتژه داده استت. که از ویژگی

 ای» هتا:ترکیتب. همچون ایتن ودشمی فهم قابل و روشن هاترکیب این یمحتوا و مضمون ،واژگان

« شتب ولستم یلتدا »ترکیب واژه یا و رفته زالل غروب تا صور  به معنا در که« غروب تا رفته اللز

 قطتره« اشتک قطتره زالل » ،آواز تلتخ« آوازیتلخ »یا آیدمی بدست یلدا شب ولسم جابجایی با که

 ترینقشنگ، «نگاه خیس هایقطره ترینهگری قشنگ » جاری، بهشت« بهشت جاری » اشک، زالل

 جتاری هتایرودخانته دستتانش«  جوان هایهرودخان جاری دستانش» گریه، خیس هایقطره با هنگا

 ختالی روشتنایی« روشتن هتاییختال» قرمز، پرنده از« پرنده قرمز از» پرپر، گل« گل پرپر » جوان،

 .لیریز تاریکی از«  تاریکی لیریزهای»(،  صرف)روشنایی 

است و نشانگر تتیت  از  گرفته کمک آن از رضوانی که است مقوالتی دیگر از دستوری هنجارگریزی

 » ،«شتدن تتر پرنتده»ایی چتون: های شعر بیدل است. هنجارگریزیاست و از شاخصه سیک هندی

 ا درونیّت تجستم کته استت معنتایی گاه هاهنجارگریزی این«. یترین کدام آن تو » ،«تر بال شکفته

 و تتازه و غریب استعارا  تشییها ، راه این از که است معاصر شاعران شعری مشیصا  از و شاعران

 وجتود بته جذبه و شور و روحی آشفتگی خواننده در ناساز هایترکیب این. ندکرده خلق آوری اعجاب
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 در استت وزیده هم پرنده:»است بیانگر را شاعر نوی نگرش و زبانی و بیانی شگرد ورفی از و آوردمی

» ،«؟کتو من سیمرغید، پر ریزمی بال نگاهم »،«رییت دخانهرو لب به را درخت حرف» ،«بادها مسیر

 کویر اینجا »،«ایفهمیده را هاخیابان هیچ» ،«کنم گریه را آوازهایم بگذار »،«میرممی دلپزیر و روشن

 «. بچکد آتش »،« امآلوده شب دیار» ،«نفسم در بریز» ،«میرممی

 ان،شتاعر ذهتن تفستیرها اغلتب در ودشت تدقّت اگتر است آفرینش عوامل موثرترین از یکی رنگ

 در کته هتاییرنگ ،بسامد نظر ازباشد. می رنگ جهت، در کندمی برقرار نسیتی اشیا میان که هنگامی

 .هستند آبی ،سیاه ،سری ،سیز رنگ  دارند را حضور بیشترین کتاب این

 :ودشیم آورده زیر نمونه عنوان به زیر در آمده آن در آمیزی حس که ابیاتی زییاترین

 دهتدمتی بوی رنج و دردباز چون همیشه شعر من، 

 متتتتتا را نستتتتتزد الف غتتتتتزل  تلتتتتتخ آوازی

 دهتتدمتتی استتب بتتوی بتتاز جتتاده مشتتام

 هتتتای در گلتتتو مانتتتده                          نفتتتس هتتتوای تلتتتخ

 

 دهتتدبتتاز چتتون همیشتته وعتتم ایتتن ستتفره بتتوی نتتان نمتتی

 شتتتکندتتتتا کتتته بتتتر کتتتنج لیتتتت تنتتتگ شتتتکر متتتی

  زادهتتتتا بتتتتار کولتتتته استتتتت ختتتتالی چقتتتتدر

 ونتتتتین مستتتتتی جتتتتام تتتتتو را صتتتتدا کتتتترده استتتتت 

 (11و11و11و31: 1311)رضوانی، 

 

 نماد -5-9

می هنتری بته واستطه پتذیرش  ادمن عیار  است از ادغام دو جهان محسوس و انتزاعتی در تجستّ

 جامعته فرهنگی زمینه با متناسب و است سمیل صور  به هم آن اراهه بهترین میاوب در بستر متن.

 گتاهی و دهد قرار سمیل را چیزی هر تواندمی شاعر و ندارند حدودی و حد هاسمیل. آیندیم وجود به

 .آورندیم وجود به را هالسمی این خودشان و هستند شاعران ابتکاری هاسمیل

 همتانبترد، متی کتار بته که را نمادهایی بیشترین است و گرا وییعت شاعر رضوانی که آنجایی از

 کتوه خفقتان، و تتاریکی از نمتادی شتب . و نمادهای این مجموعه عیارتند از: هستند وییعت عناصر

 و زییتارویی از نمتادی متاه سنگینی، و رحمییب و سکو  از نمادی سنگ ،رغرو و استقامت از نمادی

 آشفتگیخشم و عصیانیت و  از نمادی آتش تازگی، و وراو  و شادابی از نمادی بهار بودن، تنها و تک

 از نمتادی کتویر درونی، احساسا  غلیان از نمادی آتشفشان تسلیم، و ناچیز ایذره از نمادی شینم درون،

 و غمگینی و اندوه از نمادی ابر امید، از نمادی پنجره استواری، و استقامت از نمادی آهن تشنگی، و آبیبی

 و حرکتت از نمادی انهرودخ رستگاری، و نجا  از نمادی کشتی پذیری، زوال از نمادی غروب افسردگی،

 .پایان بی جستجوی از نمادی جاده تالوم، و آشفتگی از نمادی موج پویایی،
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 اللته متثالً آوردن وجتود بته تحمیلتی جنگ با متناسب و اسالمی انقالب از پس نمادها بعضی اما

 جنگ دانمی به برای آماده از نمادی پوتین یا و مظلومیت از نمادی نیلستان یا و شهید خون از نمادی

 .پایداری و استقامت از نمادی زیتون یا و رفتن

 را آن دار کتر  هایبر  اما رضوانی است آمده سنجد درخت بار یک تنها مجموعه این در اگرچه

 نشتان کته استت ستاخته حالت این برای ابتکاری نمادی و در واق  است کرده تشییه خلسه حالت به

. این نماد سازی، تصویری حتزن آلتود از تشتی  پیکتر است جدید نمادهای خلق در شاعر قدر  دهنده

 شهید امیرعلی محمدیان است:

 ستنجد غیتاری همیشه هایرختد

                         

 افتتتاد جتتوان ایاز اشتتتیاقش در خلستته 

 (1۰: 1311)رضوانی، 

 

 (نمامتناقض ) پارادوکس-5-11

 پتارادوکس آن هتایگونته از یکی که است خیال جلوه ترینتشگف و زییاترین محال امر آفرینش 

 تتوانمتی آن به ویلأت راه از که حقیقتی حامل اما مهمل یا متناقض ظاهر به بیانی پارادوکس و است

 شتعر زبتان در و رسدنمی نظر به حقیقی اما ،دارد حقیقت که است بیانی دیگر عیار  به و یافت دست

 همتدیگر بته جملته اجزای اسناد در که جمله قالب در یکی گیردمی شکل نحوی ساخت دو در عمدتاً

 .گوینتدمی نما متناقض آن به که اضافی و وصفی هایترکیب قالب در دیگری و ایدنممی محال عقالً

 وییعت منطق با و معمول امور با چون ما ذهن و است عاد  خالف و غریب و تازه، پارادوکسی تصویر

-متی بیتدار غفلت از و آشوبدمی بر ناگهان ،کندمی برخورد عاد  خالف تعییری به وقتی ،کرده عاد 

 شتعر در .انگیتزدبرمی را ذهن اعجاب منطق با میالفت و شکنی عاد  وریق از دیگر عیار  به، شود

 جهان تجسم عرفان که چرا ،است پارادوکس شعر اساس شهود و رویا عوالم بیان و عرفان یمتافیزیک

 با آگاهانه بسیار و اندکرده پارادوکس به زیادی توجه شاعران معاصر ادبیا  در .است شکل و رنگ بی

 .بیافرینند تازه زبانی ،وشندکمی زبان سطح در بازی تناقض

 نشان و هنر تجلی برای رضوانیباشد. های سیک بیدل میاستفاده از تصاویر پارادوکسی از شاخصه

 در را ختودش عتاوفی هتایهتجربت ور،ام منطق رییتن هم در با خودش خیال حوزه گستردگی دادن

 استت. آورده اشتعارش در او که متضادی تصاویر بیشترین است داده انعکاس متضاد تصاویر این قالب

 بیتان در صتنعت ایتن کتاربرد گتاه و تاس سرور و شادی و اندوه و غم با همراه است فضایی انعکاس
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 ا ترکییت «گریته بتا وترب»، «شتنرو ستیاه هایفاصله» همچون این موارد: است اجتماعی مساهل

 کتدور  و تیرگتی به گاه واست  خوب گاه ،کهنوسان رد داهماً اشاره دارد به روابط، که تاس متناقضی

 ماه با قمری سال ت مصییت و عزا با سال اول بودن همراه ،«عید  محرّمی»شود  ترکیب کشیده می

 بتا بایتد کته تت شتودمی شروع نوروز عید با هم شمسی سال آغاز که وورهمان شودیم شروع محرم

 که است متناقضی تصاویر« کفر ناخدایی ایمان»ترکیب  است  همراه ماتم و عزا با باشد همراه خوشی

 کشت  از پتس ؟است بوده چه شاعر منظور که حقیقت این کش  به تا ،داردمی وا اعجاب به را ذهن

 بتاقی هتدایتی و نجتا  راه هتیچ و است ودهب فراگیر جا همه کفر سلطه که شودمی فهمیده نکته این

 ظتاهری تیستم یا عیتصنّ خنده منظور، که است متناقضی هایترکیب، «تیسم غمگین»  است نمانده

 :است واقعی غیرو  همراه نمایی ظاهر با که باشدمی

  بتود روشتن ستیاه ناهامتهفاصتل چقتدر

جتدایی  کتوب سینه در ،باشم تو شاد برگذار

 شتودمتی ستاز ربتتو بتا گریته کته گاهی

 چنان سحر دریتده گرییتان، گشتوده متوی

 بتتتر کفتتتر ناختتتدایی ایمانمتتتان قستتتم! 

 یک خنده، یک تیسم غمگین رو بته متر           

                   

    بتود روشتن نگتاه چتراغ چراغ هنوز ولی 

سترورم  هرچته نتابود ،باشتد نابوده بگذار

  شتتودمتتی آغتتاز دلتتم در اردییهشتتت

  مُحّرمتتیعیتتد  ه متتا نیتتز آمتتدیم بتت

 رستداین کشتی شکسته، به ساحل نمتی

 کنتتدای گتتل نمتتیدر اضتتطراب دلهتتره

 (12و31و21و22و21و۰2: 1311)رضوانی،

 

 گیری نتیجه-6

 است توانسته و است برخوردار الزم استواری و استحکام از بیانش و است که زبان شاعری رضوانی

 ستیک از دلیتل تتیت  برخی از اشعارش بته معنای همف که اگرچه کند. خلق ای راتازه و بدی  تصاویر

 که همانگونه است. بیشیده آثارش به خاصی لط  زییاشناسی جنیه از ولی است، یاب شده دیر هندی

 نیتز رضتوانی هتایغتزل اغلتب در استت، شتاعر درونی حزن و درد اظهار هندی، سیک میتصا  از

 هتایدغدغته هتاحتزن و دردها این است. ادهد انعکاس را شاعر اندوه و حزن که شده خلق تصاویری

-زبتانی سری از گاه که انتقادهایی است. آن گیرگرییان ایجامعه هر که هستند مردمی آالم و اجتماعی

 استت. بیتانگر را شاعر اجتماعی من کند،می کردن نان لقمه معطوف را توجه همه و هاتفاوتی بی ها،

 دارد.متی بیان انتقادهایش زییا توصیفی با و گیردمی کمک عتویی هایپدیده از دردها این بیان برای
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 1311                                         واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بالغی در اشعار شاعران خراسان شمالی

 و استت کترده برقترار خوبی پیوند خیال اجزای میان است، همراه عاوفه و شور با بیانش کلی وور به

 تصتویر به شیوه بهترین به را خود مقصود که باشدمی موضوع بیان در شاعر کامل احاوه نشانگر این

 حال و فضا از در اکثر موارد متأثر و است انقالب آرمانگرایی و متعهّد اعرانش از رضوانی است. کشیده

 آنگاه است متحرّ  و پویا زبانش شود ومی هادلتنگی بیان زبانش گاه است. جنگ هایجیهه هوای و

 »، « صتداقت گیتوه »چتون زییتایی تشتییها  یتا و آفریندمی بدی  تصاویر« شکفدمی »ردی  با که

 متفاو  توصیفاتش کند،می توصی  را معشوقه و زن که خواهدکه می وآنجا سازدمی « دست رودخانه

 به و جذاب تصاویر پارادوکس آرایه وریق از یا و «خطر هایلیریز موج» ،« خزر خیز موج آرام »است:

 کفتر »، «گفتگو در سکو » ،«ورب با گریه» ،«مر  به رو غمگین تیسم »همچون کشدمی تصویر

 نتوع در که کندمی تداعی را هاییخیال خواننده ذهن در هنجارگریزی وریق از گاه و« ایمان ناخدایی

 است. نادر و بی نظیر خودش
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