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 چکیده

گیری از تصاویر بالغی در شعر او . بهرهاست سبک صاحبجمله شاعران متعهد و سلمان هراتی، از

 نوآوری ادبی، دارای دو خصیصۀ اقلیمی و توجه به مفاهیم قرآنی است. این رویکرد، عالوه بر نوعی

مداری سلمان است. هراتی، در تصویرآفرینی هنری، از مفاهیم قرآنی صرفاً بیانگر اصول اخالقی و قرآن

به  .عنوان ابزار بهره نگرفته است؛ بلکه از آن، در جهت تقدس بخشیدن به شعر استفاده کرده استبه

 گیری از مفاهیم قرآنیبیانی دیگر، اغلب اشعار سلمان، در حوزۀ پایداری و دفاع مقدس است و با بهره

یه تشب، بیندراینها تقدس بخشیده است و در تصویرآفرینی، عالوه بر ایجاد التذاذ ادبی، به آن

 دراست.  گرفتهقرارکه در اختیار غنای عاطفه است اشعار قرآنی سلمان ترین عنصر سازندۀ مهم

 .ده استشحاضر به تبیین چگونگی تأثیر بالغی قرآن کریم در اشعار سلمان هراتی پرداخته  پژوهش

 اتی، تصویر آفرینی، تصاویر بالغی.قرآن کریم، سلمان هر های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

ای برامکانات موجود  مۀبیانگر ه ،اصـطالح ایـن .گویندمی« ایماژ»تصویر شعری را 

 بمخاط حسی و عاطفی به ۀانتقال تجرب رازاب شعر است که خود، در خلق جهان خیالی

 «الصورخی» معنایی معادل ایماژ،ۀ ترجم برای کدکنی بار شفیعی نخستین شود.می

اصطالح  ،ادب یلااه ۀامروزه دیگر هم .(04 :0971 ،کدکنی رک: شفیعی) را برگزید

 ،تشبیه کارگیریبهاز راه  خیالی و در معنای خلق جهان یماژصورخیال را در برابر ا

ی بالغت، . بنیان اصلبرندبه کار می و دیگر شگردهای علم بیان تـمثیل ،کنایه، استعاره

ای هبر قرآن کریم استوار است و برخی از شاعران، بنابر علل مختلف، در تصویرآفرینی

 دارند که سلمان هراتی از نمونۀ آن شاعران است.ای ادبی نیز به قرآن کریم توجه ویژه

( از شاعران بزرگ معاصر و صاحب سبک به شمار 0969-0992) سلمان هراتی

آید. سادگی، شیوایی، انسجام و فصاحت کالم اشعارش، او را در زمرۀ بزرگان ادب می

ی و آنگیری از مفاهیم قرفارسی قرار داده است که اوج شکوه و زیبایی اشعارش، بهره

 -های الهیهای اقلیمی در تصویرآفرینی است. اشعار هراتی، عرصۀ تجلّی ارزشجنبه

های بلند قرآن است، جای آن آکنده از مضامین و اندیشهانسانی کالم خداست و جای

 کندمصداق آیات جهاد و شهادت و ایثار است. گویی آیات آن را به زبان خود جاری می

 .(099 :0972دیهیمی،  )ر.ک

رسد وی احیای باورهای دینی و قرآنی را سرلوحۀ کارهای خود قرار به نظر می

که انقالب اسالمی ایران بر مبنای قرآن، دین، کالم آنجاییاز»است. واضح است  داده

ت، گرفته اسخصوص قیام خونین عاشورای حسینی شکلو سیرۀ ائمه معصومین و به

یث در شعر این دوره موضوعی کامالً رایج و استفاده از منابع مذهبی، آیات و احاد

دست به شاعر چیرهعنوان . سلمان هراتی به(09: 0960)آبین، « رودمشهود به شمار می

های عادی را برجسته های گوناگون پدیدهتصویرسازی با و علم بیان و بدیعکمک 

آفرینش هنری  رد» رایز ؛بردسازد و از صور خیال و امکانات ادبی و هنری بهره میمی
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به آن نخواهد داد و گوش هوش  سخن آسانی دل بهگمان بر این است که مخاطب به

کار برانگیزد، نگاه دل او  روی بدینهربه سخنور در این است که او را . هنرسپاردنمی

خود  با را دهد و او یجا او ادی دررا  شیهاشهیاندبتواند  تا خویش درکشد یسوبهرا 

اش نگرش سلمان به دنیای پیرامونی .(90: 0979 ،زازی)ک «داستان گرداندهمدل و هم

نگرد؛ همین امر سبب شده است ها را به دیدۀ آیات الهی میقرآنی است و همۀ پدیده

 کهآنجای به/ ها در آنو آیه/ ر استجهان، قرآن مصوّ» که سلمان به دنیا عشق بورزد:

 جنگل و خاک و/ دریا یک مفهوم است/ درخت یک مفهوم است/ اندبنشینند، ایستاده

)هراتی،  «تا جهان را تالوت کنیم/ های عاشق بیابا چشم/ خورشید و ماه و گیاه/ ابر

0922 :069.) 

 

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق .0-0

ای ت فارسی سابقهقرآنی از دیرباز در ادبیا -ها و مفاهیم دینیتجلی و حضور آموزه

 گرترین منبع الهامقرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان جهان، مهم طوالنی دارد و

جمله شود. سلمان هراتی نیز اززبان محسوب میدینی نزد شاعران و نویسندگان پارسی

شاعران متعهد، تأثیرگذار و انقالبی معاصر است که از سرچشمۀ فیض الیزال الهی در 

عار خود استفاده کرده است و با الهام از قرآن کریم در آثار خود، تصاویر پروراندن اش

 بالغی زیبایی را به وجود آورده است.

 شده، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است:با توجه به موارد گفته 

 های شعری از تصویرآفرینی قرآنی استفاده کرده است؟الف( سلمان در کدام قالب

 هراتی از کاربرد بالغی تصاویر قرآنی چه بوده است؟ب( هدف 

 هایج( سلمان هراتی از کدام نوع صور خیال بیش از همه در راستای بیان اندیشه

 قرآنی و مفاهیم دینی سود جسته است؟
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 . اهداف و ضرورت تحقیق0-4

 ردای دارد که متأسفانه اهمیت ویژهقرآنی شعر سلمان  -ۀ بالغیجنب که گفت باید

 توانمیشعر هراتی،  درتأمل  بات. اسنشده  توجهبه آن  چندان هاپژوهش

امید است که مقالۀ حاضر  تصویرآفرینی قرآنی سلمان را آشکارا دید. بر این اساس،

 تری هموار کند.های کاملبتواند راه را برای پژوهش

 . پیشینۀ تحقیق0-9

رت صونویسندگان زیادی بهبا توجه به عظمت کتاب آسمانی قرآن کریم، شاعران و 

ر اند و مقاالت متعددی دیرمستقیم از این معجزۀ جاودانی تأثیر پذیرفتهغمستقیم و 

تصویرآفرینی بالغی سلمان هراتی است؛ ولی در هیچ پژوهشی،  شدهنوشتهاین راستا 

 هایی که درزمینۀ شعراز قرآن کریم بررسی نشده است؛ بنابراین به برخی از پژوهش

 کنیم:صورت گرفته است، اشاره میسلمان 

بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در »ـ اسماعیل ذاکری و زهره مالکی در مقالۀ 

های مفهومی و ترسیم استخراج انواع استعاره(، با 0967« )مفهومی ۀپرتو استعار

است که در اشعار ایشان نوآوری  یافتهدستبه این نتیجه  ،هاهای مربوط به آننگاشت

برجستگی  قراردادی غیرهای های قراردادی و خلق استعارهدر استفاده از استعاره

عناصر طبیعت و ایدئولوژی و حوادث اجتماعی و  ۀخاصی دارد و پیوند بین سه مقول

و منسجم شده است. پیوند  پیوستههمبههای موجب خلق استعاره ،فرهنگی و سیاسی

ها را به هم متصل کرده است که حاصل نخ نامرئی این استعاره مانندمقوله،  این سه

و  «حرکت است ،زندگی»، «طبیعت است ،هستی»های اصلی و بنیادین آن، نگاشت

 .شده است« مبارزه است ،زندگی»

تجلی قرآن در ادب فارسی نگاهی به اشعار سلمان » ۀمقالـ سهیال صالحی اصفهانی در 

هایی از اشعار قرآنی سلمان پرداخته است. بر اساس (، به ذکر نمونه0924)« هراتی

سلمان هراتی از شمار پاکان صمیمی است که کالمش آکنده از عطر  این پژوهش، 
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از » .است گراش، باورهای قرآنی جلوهشهیاند« آسمان سبز» پهنۀ در. است یمحمد

 خانه به[ ]که دری» ازو  شدهروشناش با نور قرآن ، زندگی«این ستاره تا آن ستاره

 .نگردگشوده است، با بصیرتی قرآنی به جهان می« خورشید

(، 0960« )تجلی قرآن کریم در اشعار شاعران دفاع مقدس»ـ حسن آبین در کتاب 

تی و سلمان هرا قزوه، علی معلم دامغانی رضایعلهای قرآنی در اشعار به بررسی اندیشه

 به تعریف پرداخته است و سپس از قرآن کریم ه شاعرین سی اریرپذیتأثعوامل و 

 کرده است.کریمه اشاره گیری از آیاتانواع بهره و اصطالحات

 های تحقیقیافته . بحث و4

گیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و حدیث به آغاز پیدایی و پیشینۀ بهره

با رشد و  (.6 :0967 راستگو،) رسدهای سدۀ سوّم میپاگیری شعر فارسی، یعنی نیمه

کریم بر اشعار شاعرانی همچون رودکی، فردوسی، کسایی،  گسترش ادب فارسی، قرآن

 ررونددتحوّل اساسی ناصرخسرو تأثیر فراوانی گذاشت و این تأثیرگذاری در قرن هفتم، 

که  ایونهگباعث پیدایش متون تعلیمی عرفانی شد؛ بهد و رایجاد ک آثار منظوم فارسی

هد دشالودۀ ساختار و محتوای اصلی آثاری همچون مثنوی معنوی را قرآن تشکیل می

 نکاترا با لطایف حکمی است، های حافظ گشته که درس قرآن، ورد شبآنجاییو از

 (.090: 0969محرمی و همکاران، : )ر.کپیوند زده است  قرآنی

کریم و احادیث نبوی هیچ شاعری نیست که از الفاظ و مفاهیم قرآن »در این دوره 

این روند تا دورۀ  (.062 :0976 )غالمرضایی، «وفور استفاده نکرده باشددر شعر خود به

معاصر شعر فارسی ادامه یافته و در اشعار شاعران معاصر با توجه به غلبۀ روحیۀ 

جملۀ شاعران دورۀ معاصر ای یافته است. سلمان هراتی ازمذهبی و انقالبی تبلور ویژه

ای به مضامین قرآنی دارد. عالوه بر تأثیرپذیری از مضامین قرآن که توجه ویژهاست 

های خود نیز به این کتاب مقدس توجه و کاربستِ آن در شعر خود، در تصویرآفرینی

 :شودداشته است که به بررسی آن پرداخته می
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 تشبیه .4-0

بین دو یا چند چیز ترین صور خیال است که بر پایۀ ادعای همانندی تشبیه از مهم

، براهنی) که این ادعا تخیّلی و کذب باشد نه واقعیگیرد؛ مشروط بر اینشکل می

صَدَقَ  قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ» (.0/96: 0970

: یس) «مُحْضَرُونَفَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ لَّدَیْنَا  صَیْحَۀً وَاحِدَۀً کَانَتْ إِلَّا إِن * الْمُرْسَلُونَ

تبع آن، وقوع انقالب اسالمی را به قیامت ره( و به) آمدنِ امام خمینی .(99 و 94

بر « بعثت»و « های قیامتآیه»تشبیه کرده است. وجود عباراتی همچون 

 تقویت مفاهیم مورد نظرِ شاعر و تداعی آن در ذهن مخاطب افزوده است:

ی/ و پدرهای قیامت/ با بعثتی عظیم پیتر از بهار/ مثل تالوت آیهآمدی/ ساده تو»

ما از خویشتن پرسیدیم/ زیستن یعنی چه؟/ و یاد گرفتیم بگوییم:/ توکلتُ علی 

 .(24: 0922هراتی، )«اهلل

ت به برای بیان شدّت وضعیعنوان مشبهبه« وصف قیامت»عالوه بر استفادۀ ادبی از 

کاررفته دیگر، بیان کیفیت قیامت نیز با تصویرآفرینی ادبی در شعر سلمان بهای پدیده

 إِذَا * وَ انْکَدَرَتْ النُّجُومُ * وَ إِذَا کُوِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا»گیری از آیۀ است. شاعر با بهره

 .(0-9: )تکویر «سُیِّرَتْ الْجِبَالُ

دورتر » تشبیه کرده است: پایانوسعت قیامت را به عطش بی در جایی دیگر شاعر

 و زمینش/ ها سرگردان، آشفتهکوه/ ماه و خورشید به هم آغشته/ دایره در مهسوتر/ آن

ست وسعتی ه/ چشم تا بگشایی/ نیست آسمانش را خورشیدی/ و زمانش دیگر/ دیگر

 مانیو تو می/ ریزدچشمانت میۀ بهت از حاشی/ پایانمثل اطراف عطش بی/ وسیع

بادهایش  /تا مشربه را آب کنی/ و نه جوباری/ ابری نیست تا تو را سبز کند /تنها عریان

اسخی پا/ لب خاموش تو ر/ خوانندتو را می/با صدایی که صدا نیست/ مانندبه عطش می

 (099: 0922هراتی، )«پرسش محتوم آیا؟ن/ هست به ای
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خان جنگلی سروده است، با سلمان، در شعری که در وصف میرزا کوچک

ن( در درختا) هاگیری از تشبیه، جنگل را به قیامت تشبیه کرده است که انسانبهره

ه ای است کشوند. برانگیخته شدن در روز قیامت، واقعهآن روز، دوباره برانگیخته می

کَ جِئْنَا بِ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّۀٍ شَهِیدًا عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَ وَ»در آیاتی همچون 

بُشْرَى  رَحْمَۀً وَ هُدًى وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَ وَ عَلَى هَؤُالء داًشَهِی

 است: شدهاشارهبه آن  (26 /)نحل «لِلْمُسْلِمِینَ

ه ک/ بکری است ۀجنگل سبزین/ خواندجنگل هماره، تو را به ذکر می/ آی میرزا»

 در ذات/ با رویش و شکفتن دائم/ چون نام تو/ زایدبهار، تو را میدر / واسطه هیچبی

 در فصل رستن و/ رویاندجنگل به نام تو می/ رویدجنگل به نام تو می/ جنگل است

)هراتی، «خوانندسرود می/ خیزنددرختان به غرور برمی/ جنگل قیامت است/ ستنرُ

0922 :29). 

، بهار را رستاخیز دوبارۀ طبیعت دانسته های قرآنیسلمان، بر پایۀ همین اندیشه

سُقْنَاهُ فَ اًاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَاب وَ»گیری از اندیشۀ قرآنی است و با بهره

ای جاذبهمعاد را به ، (6 /فاطر) «هَا کَذَلِکَ النُّشُورُإِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ

انگیزاند. در این شعر، شاعر با تشبیه کرده است که انسان را به سمت خود برمی

 استفاده از تشبیه تفضیل، معاد سرسبز از بهار وصف کرده است:

سر خویش زدی؟/ ای سرگردان/ اگر به مرگ اعتماد  بهار آمده است/ چه گلی بر»

 .(040: 0922هراتی، )«بهار سبزتر از هر /انگیزاندیرا برم ای است/ که توکنی/ معاد جاذبه

 های قرآنیتوجه به شهیدان هشت سال دفاع مقدس و وصف آنان مطابق با اندیشه

ینَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِ»ای است. سلمان با توجه به آیۀ شریفۀ در شعر سلمان تبلور ویژه

تصویرآفرینی  به( 066 /عمرانآل) «رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ

گیری از تشبیه جمع، شهید را به درخت، باران و نیلوفر تشبیه کرده و با بهره پرداخته

 است:
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تان مباد/ آنان درختانند/ بارانند/ آنان تنگیاید؟ دلای مادر شهید/ سوگوار که»

اند/ نه تو و نه من اند/ آسمانیدارند/ آبینیلوفرند/ که از رحمت دست خدا برخور 

 .(006: 0922)هراتی، «انداند، روشناییدانیم/ فراتر از دانایینمی

مطابق با آیۀ فوق، شهیدان جاودانه هستند. این مضمون در اغلب اشعار پایداری 

نوعی های متخورد و بر مبنای همین اندیشه، شاعر به تصویرآفرینیمی سلمان به چشم

واسطۀ جاری شدن خونش، به رود سرخی تشبیه زده است. از سویی، شهید را بهستد

 :کرده است که تا ابدیت جاری است

شنویم/ و گزاره خبر است/ مثل و نهاد/ بخشی از جمله که دربارۀ آن/ خبری می»

 .(992: 0922)هراتی، «این جمله: شهید/ رود سرخی است که تا/ ابدیت جاری است

دیگر، شهید به بهار جاودانی تشبیه شده است که بعد از گذر سرمای و از سویی 

 بخشند:زمستان، گرما و مهربانی را به دیگران می

 ینقاش دفتر میان/ مهربانند و گرم خورشید چون که/ جاودانند بهار یک شهیدان

 .(962: همان) فشانندمی گل صد لبخند، یک به/ ما

ترین مضامین شعر سلمان است که شناسی، از مهممسئلۀ انسان و فلسفۀ انسان     

است. در شعر زیر،  شدهپرداختههای مذهبی و اعتقادی او، به آن اغلب بر پایۀ اندیشه

جِبَالِ الْ الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ»گیری از آیۀ شریفۀ سلمان با بهره

، (74احزاب/ ) «حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ نَهَا وَفَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْ

ای تشبیه کرده است که خداوند دل را در آن قرار داده است. در این عشق را به پیمانه

اش جهت که عرف، دل به پیمانهینازاشود؛ تصویرآفرینی، نوعی هنجارگریزی دیده می

 :گیردشود که عشق در آن جای میشبیه میت

 مرگ زمزمۀ تا/ دل گویدمی سپاس را تو پیوسته/ دادی جانش بود حقیر خاک تن»

 .(940: 0922)هراتی،  «دادی مکانش عشق حوصلۀ در/ دادی امانش
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وَ »از:  اندکاررفته است که عبارتعالوه بر آیۀ فوق، دو آیۀ دیگر نیز در این شعر به    

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ *  قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍإِذْ 

هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن طِینٍ »و  (42-46 /حجر) «نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ

 .(4 /انعام) «دَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِن

 

 استعاره .4-4

ای در هنگام استعاره نوعی تشبیه و نموداری از تمثیل است؛ به این معنی که واژه

شده داشته باشد و شواهدی داللت کند که به هنگام وضع وضع لغت، اصلی شناخته

واژه را در غیر آن معنی اصلی شده؛ سپس شاعر یا غیر شاعر این بدان معنی اطالق می

به کار برد و این معنی را به آن لفظ منتقل سازد؛ انتقالی که نخست الزم نبوده و 

استعاره، نقل لفظی باشد از معنی ». (07: 0971جرجانی، : ر.ک) مثابه عاریت استبه

 یالمعنیین مشابهت باشد و استعاره نوع که عالقۀ بینطوریحقیقی به معنی دیگر؛ به

استعاره، در حقیقت نوعی از مجاز است؛ . (012: 0966)کاشفی سبزواری،  «از مجاز است

: 0969صفا، : )ر.ک ولی شرط آن وجود عالقۀ مشابهت است بین معنای حقیقی و مجازی

92.)  

رفته در شعر کارهای بهالوصول بودن عالقه مشابهت در استعارهتناسب و سهل

کند؛ بر این اساس شاعر با استفاده هنری را دوچندان می سلمان، لذّت حاصل از زیبایی

ه های پنهان خود را باستعاره به کمک تصویرآفرینی در تالش است که اندیشهاز ابزار 

زیباترین شکل برای مخاطب به تصویر بکشد و زیبایی تصویر را به اوج برساند. هراتی 

ع شمال، ذهن او را پذیرای کرد و فضای رنگارنگ و متنودر شمال سرسبز زندگی می

نو و کنار گذاشتن های خلق معانی جدید کرده بود؛ به همین دلیل با خلق استعاره

 کرد. سلمان، با تصویرآفرینی استعاریای را کشف میتصاویر استعاری کهن، معانی تازه

اۀَ أَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَآتَوُا الزَّکَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ»گیری از آیۀ شریفۀ و بهره
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گرگ را به شکل ، (477 /بقره) «لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

کاربرده است؛ این مفهوم استعاره که زیرساختِ استعاری در معنی نفس امّاره به

 خورد:اشعار فریدون مشیری نیز به چشم میتشبیهی دارد، در حکمت صدرایی و 

ایستی/ پشت حصار ترس هجوم گرگ/ چه که در نماز میبا من بگو/ وقتی»

 (91: 0922)هراتی، « کاری؟می

 و لکم: قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ وَ»در شعر زیر، سلمان، با استفاده از آیۀ 

، پل را به شکل (61غافر:)« کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا فرمود پروردگارتان

کاربرده است. از دیدگاه سلمان، دعای انسان همچون پلی استعاری، در معنی دعا به

 رساند، پلی که شالودۀ آن بر درد و نیاز است:است که انسان را به آبادانی می

هرچند هوای دل من طوفانی است/ بنیاد دلم نهاده بر ویرانی است/ در من اما »

 ( 072: 0922)هراتی، «خواندم آن سوی که آبادانی استی است از درد و نیاز/ میپل

استعاره در شعر سلمان، صرفاً به کاربردِ آن در یک واژه محدود نیست؛ بلکه او 

شعر،  دیگر، در یکیعبارتبهپی در بافت کالم قرار داده است؛ دراستعاره را به شکل پی

است. لذت درک زیبایی هنری آن، زمانی بیشتر  کاربردهبههای استعاری متعددی واژه

ل یک شاخه گ»شود که به کاربردِ تصاویر قرآنی آن نیز پی ببریم. در شعر زیر می

، «آغاز بعثت»استعاره از « شکفتن»، «حضرت موسی»استعاره از « محمدی

« ت موسیگهوارۀ حضر»استعاره از « صندوق حادثه»، «فرعون»استعاره از « دیکتاتور»

ی های شعر و التذاذ ادباست. این کاربرد چندگانۀ استعاره سبب شده است که زیبایی

 حاصل از درک آن دوچندان شود:

/ که/ چنداندر برودت سینا شکفت/ با شدتی شگفت/ یک شاخه گل محمدی»

 جهت/ نظامیان/ و دیکتاتورها، سر گیجه گرفتندفروریخت/ هفت ستون سیمانی 

 /اما در تقدیر آمده است/ کننددر سواحل نیل بازرسی می/ امواج را/ پیشگیری طوفان

/ گیردلنگر می/ های امین آسیهدر اطراف دست/ صندوق حادثه/ این بار چون گذشته
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نیل به بلعیدن / داند کهیو نم/ کشددیوار می/ بین گل محمدی و مردم/ پلیس

 .(426: همان) «اصندوق حادثه ر/ های نیلبر موج/  ...آه/ عادت دارد/ فرعونان

نَّکَ إِإِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ  » اند از:آیات مرتبط با این تصویر استعاری عبارت

 إِنَّحَزَنًا   فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ»؛ (04 :طه)« ىبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوً

قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَلَکَ   وَ خَاطِئِین * کَانُوا وَ جُنُودَهُمَا هَامَانَوَ  فِرْعَوْنَ

 وَ فَأَخَذْنَاهُ»؛ (2-6قصص: ) «ونیَشْعُرُ لَا وَ هُمْ وَلَدًا نَتَّخِذَهُ أَوْ یَنْفَعَنَا أَنْ عَسَى تَقْتُلُوهُ لَا

 .(21 همان:) «الظَّالِمِین عَاقِبَۀُ کَانَ کَیْفَ فَانْظُرْجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ 

(، به شکل استعاری، 0/)زلزله« زِلْزَالَهَاإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ »سلمان با استفاده از آیۀ 

 «رستاخیز و برانگیخته شدن»را در معنای « بهار»و « روز قیامت»را در معنای « فردا»

 کاربرده است:به

 ای از گل محمدی/ به دنیاشود/ آنگاه پیامبران/ با شاخهفردا/ با یک زلزله بهار می»

 .(449: 0922)هراتی،  «یرخبهصبحگویند: می

آن، تصویرآفرینی استعاری در مورد قیامت در  تبعبهگیری از آیات قرآنی و بهره

 استعاره از« دفتر»، در شعر زیر مثالعنوانبهشود. سایر اشعار سلمان نیز دیده می

روز »استعاره از « فردا»، «گناهان»استعاره از « سیاهی مشق»، «کارنامۀ اعمال»

استعاره از « جریمه»و « زمان بررسی اعمال» استعاره از« زنگ حساب»، «قیامت

 است:« مجازات»

های من مثل عصر روزهای دبستان/ پر از کسالت و تردیدم/ و دفترم از مشق»

خورده/ سیاه است/ هراس من این است/ فردا که زنگ حساب آید/ با این کمینه خط

 ات/ اینت جریمههای آتش دوزخ فرو رویچنین خواهند گفت:/ باید هزار بار/ در شعله

 .(62)همان:  «برو

ومُ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُ لِوَالِدَیَّ وَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ» اند از:و آیات مرتبط با این شاعر عبارت

 وَ * افَسَوْفَ یَدْعُو ثُبُورً*  أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه وَ»؛ (20ابراهیم:)« الْحِسَابُ
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دیدگاه او ای دارد و شهادت در نزد هراتی جایگاه ویژه .(01-40 /انشقاق) «اسَعِیرًیَصْلَى 

های قرآنی است. به همین منظور، او برای نسبت به شهید و شهادت، منطبق با آموزه

های متعددی استفاده کرده است. سلمان انعکاس دادن اهمیت شهید، از تصویرآفرینی

یَاءٌ عِنْدَ حْلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَ وَ»برای تبیین مفهوم آیۀ 

عالوه بر تشبیه، از استعاره نیز بهره گرفته است و برای  (066 /عمرانآل) «رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

 است: کاربردهبهاین منظور، درختان سرسبز را در مفهوم استعاری شهید 

اند/ هزار بار/ سبزتر از این جنگل هامان/ درختانی ایستادهآن سوی قلمرو چشم»

-ت بییکرانگی/ چون ابدتر از زالل/ یله در بیاز اینجا/ اقیانوسی است/ آبیکال/ بعد 

 .(006: 0922)هراتی،  «ارتحال

 و خوراک/ یلبا خوردن آج یا/ ی/ که فقط با بازیستن یحیساعت تفر زندگی»

 نی/ آخرینی/ زنگ اول دبعد چه درسی داریم؟ ساعت/ یاآ دانیمی یچآن را/ ه یمبگذران

 (994 همان:) «زنگ حساب

انگیزی و ایهام تبادری که ذهن خواننده با شنیدن آخرین زنگ حساب، با خیال

شود؛ الحساب و رسیدگی به اعمال بندگان میکاربرده است، متوجه یومشاعر به

خواهد بگوید که خداوند در طول تاریخ بشر را همچنین با آوردن زنگ اول دینی می

ها فرستاده برانی برای راهنمایی انسانبدون هدایت رها نکرده و در تمام اعصار پیام

حجت کند؛ بنابراین زندگی انسان با زنگ دینی یعنی هدایت و است تا با مردم اتمام

شود و معلوم ارشاد پیامبران شروع و با رسیدگی به اعمال در روز قیامت تمام می

 گردد که چه کسانی بهشتی و چه افرادی برزخی خواهند شد. می

 مجاز .4-9

که جای واژه و عبارت دیگر است، مشروط بر اینیا عبارتی به از به کار بردن واژهمج»

ای مبنی بر عدم ارادۀ معنی اصلی وجود داشته باشد؛ عالوه بر آن، رابطه و باید قرینه

مجاز در » .(40: 0972شمیسا، ) «ای بین معنی اول و معنی ثانوی ایجادشده باشدعالقه
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 کند، باعثالقای معانی کلمات و عباراتی که از خود ابداع میشعر هراتی با توجه به 

: 0960مهرآور، ) «گرددصورت پیام خاصی در ذهن خواننده یا مخاطب میتأثیرپذیری به

429).  

هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا  وَ» گیری از آیۀ شریفۀاو در شعر زیر، با بهره    

« باران»را مجازاً در معنی « رحمت»، (42 /شوری) «هُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ یَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَ وَ

 کاربرده است:به

ر تگویم شاید/ از تو تشنهگیرد/ میمنتهاش باریدن میوقتی خدا/ رحمت بی»

 (.06: 0922)هراتی، «نیافته است

 است« الرحمن الرحیم اللّهبسم »که بخشی از « اهللبسم»همچنین در شعر زیر 

 کاررفته است:مجازاً در معنی ذکر خداوند به

 «اهللبسم»با ذکر / هاستزبانمان مدت/ که ما هم کم نیستیم/ اما یادت باشد»

 (.06)همان:  «بیعت کرده است

 تشخیص .4-2

های استعاره است که توأم با قدرت ترین بخشاز مهم« دار پنداریجان»تشخیص یا 

د؛ ولی شووفور یافت میو تصوّر ذهنی فراوانی است. تشخیص در شعر سلمان به تخیّل

گیری از آیات قرآنی آنچه باعث اهمیت صنعت تشخیص در شعر او شده است، بهره

وَ  هَادُوا وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» گیری از آیۀدر تصویرآفرینی است. سلمان با بهره

 هِمْرَبِّ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صَالِحًا وَ عَمِلَ الْآخِرِ وَ الْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ ابِئِینَوَ الصَّ النَّصَارَى

به دنیا، شخصیت انسانی داده است که به  (64 /)بقره «یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَ لَا

 زند: وپا میرود و در مه غلیظی دستخواب می

وپا رود/ در مه غلیظی از نیسان/ دستبه خواب می« والیوم»دنیایی که/ با برای »

 (.44: 0922هراتی، )«زندمی
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اللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا  وَ»گیری از آیۀ سلمان در شعر زیر، با بهره

« زمین»برای  (6: فاطر) «بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِکَ النُّشُورُفَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ 

 کند:شخصیت انسانی قائل شده است که در هنگام قیامت چشم خود را باز می

-شود/ گلبوتهاز برق پرفروغ سم مرکب سحر/ چشم زمین ز خواب گران باز می»

 .(016 :0922هراتی، ) «شوددمند/ آنک بهار حادثه آغاز میهـای معنی و اشراق می

گونه تصویرآفرینی حاصل درکی است که شاعر نسبت به پیوند انسان و طبیعت این

ونه گگیری از مضامین قرآنی، آن را به تصویر بکشد؛ همانکند با بهرهدارد و سعی می

شخصیت « آسمان»به  (02 :)تکویر «الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَ»که با استفاده از آیۀ شریفۀ 

 انسانی داده است:

شنوم/ و تنفس آسمان را/ و خواب زمزمه/ تو را میدر شب تجرد محض/ شب بی»

 (.494: 0922)هراتی، «ها رابرگ

 

 گیری. نتیجه9

ن دهد که شاعر از ایتصویرآفرینی قرآنی، بخشی از شعر سلمان هراتی را تشکیل می

های اغلب با هدف القای آموزهطریق، صور خیال را در اختیار محتوا قرار داده است و 

 کند.های انقالب و ترویج فرهنگ شهادت، از آن استفاده میقرآنی، پاسداری از ارزش

که مخاطب را بیشتر با گیری از قرآن کریم، سعی دارد عالوه بر اینسلمان با الهام

های نو بپردازد و شعر خود را عاری از مضامین دینی آشنا کند، به تصویرآفرینی

ن پایداری و پیوند آ مفاهیم ادبی سلمان درتصرف صویرهای تکراری و مبتذل کند. ت

با قرآن کریم حاصل بینش عمیق او نسبت جنبۀ قدسی دفاع مقدس است. همین امر 

بالغی در اشعار او شده است. او در قالبی  _سبب انعکاس فراوانِ تصویرآفرینی قرآنی 

های شعری اعم از غزل، رباعی، شعر ۀ قالبشناختی را در همهنری، تصاویر زیبایی

 نیمایی و ... نمایان کرده است که بیانگر ساختار قرآنیِ ذهن هراتی است.
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بر اساس این پژوهش، سلمان بیش از هر نوع صور خیالی، به تشبیه نظر دارد. 

گونه است که یک بخش از طرفین تشبیه، قرآنی تشبیهات قرآنی در شعر او به این

ای هواسطۀ بخشِ قرآنی تبیین و وصف کرده است. استعارهش دیگر را بهاست و بخ

قرآنی نیز در شعر سلمان بازتاب فراوانی یافته است؛ ولی اهمیت کمتری نسبت به 

 تشبیه دارد.
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