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چکیده
استعاره از مهم ترین ابزار انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کااربرد مااازو و ادبای آن اساب و بایع از عداگار دیگار شاعر در
نوآورو و ایااد سبک شخصی نقع دارد .هدف این مقاله آشکارسازو بن مایههاو استعاره در شعر پس از انقالب اساب کاه
این امر وجوه نمادین عداگرو جدید را در حوزه شعر شعراو مورد بررسی نشان میدهد .فراگیرترین جان مایاههااو اساتعاره
در قالبهاو کالسیک پس از انقالب روو کرد به وجهههاو تعلیمی ،مذهبی و دیدی ،فرهدگی و ملی انقالب اسب.
واژگان کلیدی :استعاره ،بنمایههاو تعلیمی ،استعارههاو باورداشتی ،استعارههاو تمثیلی و مدرسهاو.

مقدمه
انقالب اسالمی تأثیر زیادو برتمام شئونات زندگی مردم به ویژه شعرگذاشب .با شروع انقالب ،شاعرانقالب و دفااع
مقدس نیز از دل شعر انقالب زاییده شد وبا بالددگی آن مراحل رشد و توفیق را پیمود .شاعر انقاالب در باایارو از
کشورها پیشیده دارد .اما ادبیات انقالب ایران در دهههاو اخیر از بایارو جهات با آنها تفاوت دارد .تأسایس انقاالب
برپایه اسالم و الگوپذیرو از حماسه کربال به طرز آشکارو در شعر انقالب و شاعر جدان نمایاان اساب .تأکیاد بار
روحیه ایثار و فداکارو رزمددگان به جاو پرداختن به نقاط مدفی جدن از دیگر ویژگیهااو مهام ایان شاعر اساب.
درمورد عداگر تعلیمی و بن مایههاو اخالقی گورخیال یا تصویر ( )Imageاز راه بیان ،یکی از موضوعات اگلی و
اساسی شعر اسب که بررسی آن اهمیب فوق العادهاو دارد و ادیبان زیادو براو تبیین آن تالش نمودهاند اهمیب ایان
موضوع بدین دلیل اسب که نشان میدهد ،شاعرانی که ذهن وقاّد و دور پروازو داشته باشدد ،میتواندد با شایوههااو
گوناگون تصویرسازو (تشبیه ،استعار ه ،کدایه ،مااز و  )...بر تأثیر ماندگارو شعرخویع بیفزایدد وآن را هرچه جذّابتر
و زیباتر نمایدد.
شعر پس از انقالب از حیث ساختار ،قالب ،گور خیال و اندیشه یعدی چهار حوزهو اساسی نابب به شاعر پایع از
انقالب دچار تحول شده اسب .از دو سال آغاز انقالب که بگذریم با شروع جدن ایران و عراق به عدوان بزرگتارین
تحول مدطقه او و فرهدگی که یقیداً براجتماع تأثیرگذار بوده اسب هاوم یک حام عظیم واژگان جدید ،اگاطالحات،
تعبیرات ،گدایع شعرو با ابعادو جدید در نوشتار ،به ویژه در حوزه شعر چشمگیر اساب .ماثالً کاارکرد رنان را در
انتقال حس شاعر به شدونده یا خواندده مالحظه فرمایید:
ببین چه زردو مرا میجوند – سبزتریدم(بهمدی)85 :7711 ،
نشاتهاند ملخهاو شک به برگ یقیدم
و یا ساختار جدید شعر با ابداع وزنهاو عروضی که تاکدون در شعر کالسیک سابق نداشب هاسب:
شکفتن آتع ،به شاخهو دود اسب(بهبهانی)85 :7711،
نگاره گلگون ،به متن کبود اسب
و یا ساختار جدید شعر با ابداع و زنهاو عروضی که تاکدون در شعرکالسیک سابقه نداشته اسب:
شکفتن آتع ،به شاخهو دود اسب(بهبهانی)771 :7711،
نگاره گلگون ،به متن کبود اسب
و یا حس آمیزوهایی که در باتر شعر انقالب سربربالع افتادگی مینهدد:
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او گداو سرخ قلب ناترن

او به رود مهربانی شاته تن(عزیزو)17 :7718 ،

استعاره
استعاره در لغب از مصدر باب استفعال اسب یعدی عاریه خواساتن لغتای باه جااو لغاب دیگار .در واقاع شااعر در
استعاره ،واژهاو را به عالقه به جاو واژهو دیگر به کار میبرد .ژرف ساخب هر استعارهاو یک جمله تشبیهی اساب.
به عدوان مثال ژرف ساخب گل در بیب حافظ.
بهار عارضع خطی به خون ارغوان دارد(حافظ)38 :7735 ،
بتی دارم که گرد گل زسدبل سایبان دارد
به این گورت اسب که گورتع در زیبایی هماندد گل اسب .استعاره را از دو طریق میتوان تعریا کارد :ازطریاق
مااز که این استعاره نوع هدرو وبرترمااز مرسل اسب .اگر در مااز عالقه و پیوند میاان معدااو حقیقای و مااازو
کلمه شباهب باشد ،آن را استعاره میگویدد ماندد:
زیراین طارم فیروزه کای خوش ندشاب(همان)37:
به جز نرگس ماانه که چشمع مرساد
نوع دوم از طریق تشبیه اسب .همان گونه که گفته شد در ژرف ساخب استعاره جمله تشابیهی وجاود دارد .اساتعاره
وتشبیه ماهیتاً یکی هاتدد ،در حقیقب به قول فرهدگی ها استعاره تشبیه فشرده اسب ،یعدی تشبیه را آن قدر فشارده و
خالگه میکدیم تا از آن فقط مشبه به باقی بماند .مدتهی در تشبیه ادعاو شباهب اسب و در استعاره ادعاو یکاانی و
این همانی ،شاعر نمیگوید :خورشید مثل گل زرد اسب بلکه میگوید خود گل زرد اسب:
فروشد تا برآمد یک گل زرد (نظامی)11 :7715،
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد
که گل زرد استعارهاو براو خورشید اسب( ،شمایا )81 -5 :7713 ،درگذشته استعاره را برحااب لفاظ باه دوگوناه
عمده استعاره مصرحه (آشکار) و استعارهو کدایی (پوشیده) تقایم میکردند که هرکدام از ایان دو نیاز اناواعی دارد.
در مورد استعاره هاو به کار رفته درشعرکالسیک پس از انقالب اسالمی عالوه بر در نظرداشتن چداین تقاایمبدادو،
نگاه شاعر به موضوعاتی خاص باعث ایااد تقایمبددوهایی شد که در زیربه آنها میپردازیم ،گفتدی اسب کاه ایان
تقایمبددو با گورت تقایم بددوها در سدب ادبی جارو متفاوت اسب و بیشتر به بن مایههاو استعارو توجه دارد:
بن مایههای تعلیمی استعاره در شعر کالسیک پس از انقالب
 -7استعارههاو باور داشتی
چدین استعاره هایی برخاسته از بطن ماائل و شعر انقالب و تادید عقیدهاند .این بخع میتواند تقایمات کوچاک-
ترو ماندد استعارههاو مذهبی (پشب دین) ،استعارههاو سیاسی ،مدطقهاو و ...و نظایر آن هم داشته باشد .اماا اجماا ً
در یک عدوان عمده ،که چکیدهاو از همه آنها اسب فراهم آمده اسب:
عروج عشق ،افول درد ،سقوط خار:
شب ظهور گل ،شب سقوط خار (گالحی)57 :7711 ،
شب عروج عشق ،شب افول در
پشب دین:
چرا دشده برپشب دین میزنید (قزوه)17 :7737،
اگرداغ برجبین میزنید
نگین استعاره از قدس اسب:
باهلل حریم پاکب ازدشمن بگیریم آخرنگین ازدسب اهریمن بگیریم (براتی پور)733 :7717 ،
سپیداران استعاره ازآزادو خواهان اسب:
نواو مرغ حق گوید ،حدیث مرگ خورشیدو که روشن بود ازرویع شب تارسپیداران (گالحی)715 :7711 ،
گرگ کوه استعاره از دشمدان قدس و گهیونیابهاو اشغالگراسب:
به پاو آهوو زخمی نشاته خارسکوت (ده بزرگی)75 :7715 ،
برپرتگاه پرازگرگ کوه وادو قدس
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پس ازشکاب ژوئن  7731مالمانان عرب از اسرائیل ،در کدفرانس خارطوم آنها سیاسب گلح ،ناه شداساایی و ناه
مذاکره با اسرائیل را مورد تأکید قراردادند .گرچه از آن زمان تاکدون چاالعهاایی در ایان زمیداه وجاود داشاته ،اماا
همچدان این سیاسب (سکوت) به شکلی خفته تداوم داشته اسب .آهوو زخمی میتواند استعارهاو از خود شااعر یاا
روندگان راه عشق باشد .و در یک برداشب عارفانه گرگ کوه خطراتی اسب که آهوو زخمی (سالک) را در وگاول
به حقیقب تهدید میکددد.
مغز اختران:
میخورد مغزاختران درکاسه و شب (حایدی)78 :7737 ،
دیو سیاهی مظهر تلواسهو شب
رویکرد به اسطوره ها در قالب سدتی شعر انقالب تولادو دیگار را در پای دارد ،شااعردر تصاویر فاوق ،دیوسایاهی
(استبداد) را ماام می کدد که با استفاده از تاریکی شب (جهل و غفلب مردم) ،روشن فکران و آزادو خواهان را قتل
عام کرده اسب .ضمن ایدکه سیاهی شب مظهر اضطراب و اندوه و بی قرارو اسب و در تداسب با اختر ،کاسه شب و
خوردن مغز ،تداعیگر پیچیدگی خیال در سبک هددو اسب.
نیلوفران باغ استعاره از اناانهاو پاک و عارفی اسب که همواره در معرض آسیب دشمدان خانگی انقالب بودهاند:
جان نیلوفران باغ ،دور باد ازگزندتان (کاکایی)31 :7737،
او خموشان درکمین ،مارهاو درآستین
آرایه تشخیص در عصر انقالب پرکاربردترین گدعب زبانی چه در قالبهاو نوین و چه در قالابهااو کالسایک
اسب .برخی اهل نظر (شفیعی کدکدی ،7717،ص  )73از گذشته تا حال آن را تخیال مایگفتاهاناد و از قارن هشاتم
شخصیب بخشیدن به معداو و مفاهیم را اساس تشبیه غیرمحاوس به محاوس داناتهاناد .ابان سایدا در فان الشاعر
خود و در توجیه زمیده محاکات و تخیل به آن اشاره کرده اسب( .همان) شمایا می گوید :غربیان به آن چه در عربای
وفارسی تشخیص ترجمه شده اسب .پرسونیفکاسیون  personifcationمیگویدد و میتوان به آن اناان وارگی یا
استعاره اناان مداریا جاندار پددار و نظایرآن گفب( .شمایا )33 :7713،میتوان گفب استعاره در قالبهاو کالسایک
پس از انقالب نیز گونههاو استفاده از تشخیص اغلب ماندد استعاره نمودو «هددووار» داشته اسب .باه ویاژه آن کاه
این کارکرد با شیوهو خاص آشدایی زدایی به هم آمیخته شده ،شرایط بروز سبکی کامالً متفااوت ازگذشاته را فاراهم
آورده اسب.
دفن بقعهها
شهر حذف وزنها از شاعران (عزیزو)733 :7718،
شهر دفن بقعهها در زائران
نوپردازو به شکل انتقاد اجتماعی ،از شکاتن آداب معقول و اخالقی جامعه در نمونه فوق محرز اساب .ناوآورو در
تشخیص با دسب مایههایی از نمادهاو مقدس و ارزشهاو نوپدید انقالب و پیوند با طبیعاب ،در بیاب زیار کاه در
مدح امام خمیدی (ره) اسب قلم به دستی شقایق استعاره از نویادده فرضی یاا شاهدا و علام باه دوشای ساپیدار کاه
استعاره از مردم انقالبی وآزاد اسب:
به یمن نام بلددتو ،در این سپیدهو نورانی قلم به دسب شقایقهاسب ،علم به دوش سپیداران (قزوه)11 :7737،
بیدع تازه و شاعر به جهان سبب شده اسب که وو به حمایب از همه اهل زمین به مداجات برخیازد .مدازوو کاردن
آبهاو هرزه در نمونهو زیر که خود ترکیب استعارو آبهاو هرز را به همراه دارد محتواو بیان را غدیتار سااخته
اسب:
مدزوو کن آبهاو هرزه را (عزیزو)177 :7718 ،
از زمین بردار رسم لرزه را
شاعر انقالب براو ساختن تصاویر تازه ،نخاب به تمهید فضایی مداسب در زبان جامعه میپردازد و زباان باه کماک
عاطفه و تخیل به طرح جدیدو از بیان نائل می شود .این جاساب کاه عماق پیاام را در ناوع تصاویرو محااوس و
متداسب زمان درک میکدیم وگاهی شاهد تصاویرو تو در تو در شعر میشویم.
نال تددر ،قتل له:
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بغض قتل لهها درچشم اوسب (عزیزو)187 :7718 ،
نال تددر از تبارخشم اوسب
بیب مذکور در ظهور حضرت حاب (عج) آورده شده اسب.
کور شدن اندیشه
عاجزم من از مراعات نظیر(همان)717 :
کورشد اندیشهام دستم بگیر
شفیعی کدکدی درکتاب موسیقی شعر معتقد اسب که دشوارترین نوع آشدایی زدایی ،آن اسب که در قلمرو نحو زباان
 syntaxاتفاق افتد ،زیرا امکانات نحوو هر زباان و حاوزه انتخااب و اختیاار نحاوو هار زباان باه یاک حاااب
محدودترین امکانات اسب (شفیعی کدکدی )71 :7717،و عزیزو از معدودترین شاعران قالبهاو کالسیک اسب کاه
بیشترین امکانات شعرو خود را در زبان نحوو غریب و نا آشدا به کار گفته اسب کاه ایان خاود دلیال هدرنماایی و
استفاده به جا از بالغب ساختار نحوو به خصوص در ارائه تصاویر بی نظیراسب.
چکیدن الهام استعاره اسب:
قبرمن حک میشود با نام تو(عزیزو)713 :7718 ،
من بمیرم میچکد الهام تو
که مدظور از مصرع دوم این اسب که نام تو برقبرمن حک میشود.
خاراو کلددآمخته که استعاره از شاعر یا دوستان شاعر کاه باه عداوان نخااتین گاروه زنادانیان سیاسای ساال 7781
بودهاند:
چون چدن ندالی – بارو – چون سدن گالبب دارو
هرگز نخروشد – آرو – خاراو کلدد آمخته(بهبهانی)71 :7711 ،
 -1استعارههاو تعلیمی طبیعی – توگیفی
این استعارههاو گرچه از مایههاو وگفی و رنگارنگی طبیعب بهرهمددند ولی به سابب بالیادن در فضااو انقاالب و
فرهدن معاگر تصویر تازه با بعد تعلیمی ارائه می دهدد .بعد تعلیمی ،اخالقی آنچدان در این استعارهها پررنان اساب
که گاهی احااس میشود هدف از توگی  ،تعلیم اخالقیات اسب.
براو نمونه در مثال زیر ،هر چدد شاعر عداگر طبیعی چون موج ،ک  ،دریا و باد را دستاویز شعر خاود قارارداده اماا
در واقع سوگ سرودهاو براو شهید (کوه پیما) را اراده میکدد:
شد چاک پیراهن باد لرزید شانه دریا (قزوه)77 :7737 ،
تا موج یاد توافتاد ،چون من قرارازک داد
غرض این که استعاره ها در معدا ،حرکتی دو سویه را دنبال میکددد ،نه گرف طبیعاب و توگای را در نظار دارناد.
خورشید ،استعاره از رهبر انقالب و کویر استعاره از کشور ایران در زمان شاعر اسب.
نیلوفر امید و ظفر قد کشیده اسب (هراتی)777 :7735،
از اشک عاشقانهو خورشید درکویر
سفرنامه باران
که زمین چرکین اسب(شفیعی کدکدی)713 :7718،
آخرین برگ سفرنامهو باران این اسب
تن قددیلی شب:
تن قددیلی شبهاو زماتانی من(بهمدی)113 :7711،
زیرآن سق مشعشع چه تبی خواهد کرد
مه استعاره ازامام خمیدی (ره) اسب:
کیاب این مه که درمیان قباسب این که همچون مایح ،خوش سیماسب(راکعی)11 :7737،
خون جدگل:
دل دل کوچک کبوترهاسب
سدنها عقدههاو زخم بزرگ
برلب خوفداک خدارهاسب (اسرافیلی)87 :7711،
خون مظلوم جدگل محزون
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و استفاده ژورنالیاتی از زبان و مصالح آشداو نشریات خبرو ،که شاعر (عزیزو) جهب حادثه سازو در شاعر آورده
اسب ،شگفب آورترین استعارههاو توگیفی که در آن عداگرو از جمله پرندگان ،حشرات و کاویر و غیاره از ظلام
اناانها ،به سازمان بینالملل شکوه میکددد و ماائل تعلیمی را به گورتی واضح و روشن بیان میکددد:
شکایات سدااقک بی گداه
بیا تابخوانیم درگوش قرن
بیانیه بوتههاو سیاه
بکوبیم برگحن بین الملل
نگاهی به اوراق شبدم کدیم
بیا در دباتان اردیبهشب
براو قدارو فراهم کدیم
تریبون آزاد آواز را
رهایی تصویرهاو اسیر
بیا تا بخواهیم از قاب ما
شود بررسی مشکالت کویر (عزیزو)118 :7718،
چوتشکیل گردد سمیدار ابر
 -7استعارههاو تعلیمی خاص فرهدن شهادت
گروه بزرگی از این استعاره ها زاییده جدن و جبهه و مقاومتدد و گروه دیگرو ویژه مفقود ا ثرها ،اسرا وگم شدگاندد
که در زبان نمادین استعاره به له ،آ له ،پرستو ،کبوتر و ماندد اینها تصویر شدهاند:
سبزرختان:
حرص مرگ سبز رختان تو را دارد(باقرو)111 :7711،
یا به میدانی که هرباد خزان فرماو
گداشکها استعاره از معلو ن جدن تحمیلی اسب:
از چمنهاو هالل احمر شده(عزیزو)171 :7718 ،
از زبان گداشکهاو کرشده
دل لهها:
نشانشان به دل لههاو این گحراسب(اسرافیلی)73 :7711،
به بوو سرخ شهیدان به هرزه پویه مکن
آ لهها:
زداغ با دل خود حرف دیگرو بزنیم
بیا به خانهو آ لهها سرو بزنیم
سرو به مالس سوگ کبوترو بزنیم(امین پور)17 :7717 ،
به یک بدفشه گمیمانه تایلب گوییم
قابیلیان ،هابیلیان:
هابیلیان بوو قیامب میشدیدید(علی معلم)751 :7731 ،
قابیلیان برقامب شب میتدیدند
پس از جدن تحمیلی و پایان گرفتن شور جبهه ،شاعر با احااسی نو در چالع اسب ،گم کاردن وجاود خاود و یاا
بخشی از جا گذاشتن آن در جبهه ،اینها همه بن مایههاو تعلیمی دارند که ماائل و حوزههااو مختلفای را پوشاع
می دهدد ماندد بازگشب به خویع ،توجه به شهداء حفظ میراث شهداء ،حفاظاب از انقاالب و ...ایان حاس عایاب
سبب آفریدعهاو بدیع در حوزه خیال شاعران شده اسب:
وگم کردم امروز بال وپرم را(قزوه)77 :7717 ،
شب پیع گم کرده بودم سرم را
ستاره استعاره از شهدا:
خفاش دوباره سایر گاترشده بود
شب باردگر نیام خدار شده بود
یک کرب وبال ستاره پرپرشده بود(حایدی)133 :7737،
خورشید ،سحرسرشک خون میبارید
پیکر زخمی باور از استعارههاو ماردو اسب که در خیال شاعر دفن میشود:
من وپیکر زخمی باورم را(قزوه ،7717 ،ص )73
خدایا کاا دفن کردند امشب
آواو زمزم ،گریان بودم چشم کوثر:
در سوگ تو گریان چشم کوثربود(زیادو)11 :7731 ،
زمزم به لب آواو خونین داشب
سراو سبزباران استعاره از بهشب شهیدان اسب:
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واماندهترین سواراین جاده مدم
دربهب هراس وهیس استاده مدم
این تشده که درکویر افتاده مدم(عبدالملکیان)731 :7733 ،
یاران به سراو سبزباران رفتدد
از جمله تصاویر برجاته در قالبهاو کالسیک شعر انقالب ،تطبیق آن تصاویر با تقاضاهاو مذهبی و عقیادتی ماردم
اسب .شاعر در بیب مذکور ،حان تعلیلی زیبا براو نصب قاب عکس شهدا بر دیوارهاو شهر را اراده کارده اساب و
آن آمادگی مردم مالمان براو حضور مدای بشریب در زمین اسب و نیز تو هم عبورکاروان شهدا و نثارگل و له را
پیع چشم ماام میدارد .کفتار و خفاش به ترتیب استعاره از سربازان ترسوو دشمن و هواپیماو دشمن اسب:
وزآتع تفدگب خفاشها فرارو(حایدی)13 :7737،
ازرزم بی درنگب کفتارها گریزان
گورخیال به ویژه در حوزه استعاره که دلدوازترین چهرههاو تصویرو اسب به رنن مفاهیم تعلیمی ،اخالقی ،سیاسی
و اجتماعی در شعر شکل می گیرد .شاعر وقتی در جبهه اسب از الفاظ رزمی و جدگی کمک میگیارد و در فاگالهاو
اندک به کارگیرو زبان استعاره در شعر براو تقویب روحیه جدگاورو و سلحشورو در رزمددگان با میگیرد .کفتار
استعاره از اناانهاو مکار و در عین حال ترسو اسب و گریزان قریدهاو براو این مدظاور اساب .خفااش اساتعاره از
اناانهایی اسب که با روشدی روز مخالفدد ،ولی درسدگر رزم آن چه با مشااهدهو آتاع ساربازان اساالم پاباه فارار
میگذارد هواپیماهاو دشمن اسب.
گدوبرهاو سرخ که استعاره ازدستان ابوالفضل (ع) اسب.
سبزمی خواهد بماندد این گدوبرهاو سرخ(قاسمیان)77 :7717،
آن که میکارد دودستع را کدار علقمه
قو استعاره از مفقود ا ثرهاو جدن تحمیلی اسب:
گم شد غریب ودربه درآن سوو ابرها
قویی کشید بال و پر آن سوو ابرها
او بود و آفتاب در آن سوو ابرها (میرزایی)15 :7713 ،
من ماندم وسکوت وسیاهی ،زمین وسرو
پرستو و آغوش زماتانها به ترتیب استعاره مصرحه از شهید و استعاره مکدیه از نوع تشخیص اسب.
خاموش ترازگوراسب آغوش زماتانها (گالحی)781 :7711،
افتاده به هرسویی ،جان داده پرستویی
 -3استعارههاو تعلیمی که بن مایههاو تمثیلی دارند
حیثیب مرگ را به بازو گرفتن:
بازخم نشان سرفرازو نگرفب
کس چون تو طریق پاکبازو نگرفب
حیثیب مرگ رابه باو نگرفب(حایدی)133 :7737 ،
زین پیع د ورا کای چون توشگفب
پا در رکابی نفس – تشخیص
نفام پاو دررکاب گرفب(نارنای)17 :7735 ،
تابه گلزخم داغ خوکردم
حداباتن سدن – تشخیص
بیاکه باته برفرقم حداسدن(جمالی)75 :7715 ،
بیا که با سرم شد آشدا سدن
همان گونه که پیع ازاین ذکر شد برخی ازاین گونه استعارهها ازنظرساختار ترکیب ،تقایمات دیگرو نیزمای توانداد
داشته باشد .مثالً استعارههاو دسب بغض و انگشب اشک را میتوان استعارههایی نامید که جاز دوم آنهاا یاک واژه
انتزاعی یا مارد اسب.
کاله قصه – استعاره مکدیه
هیچ کس برسیده سدااقک نزد(عزیزو)73 :7718،
کای کاله قصه را پولک نزد
 -8استعارههاو تعلیمی مدرسهاو
چشم قلم:
خددههاو لب پریده ،میزهاو گ کشیده ،گددلیهاو خمیده – تشخیص
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خددههاو لب پریده گریههاو اختیارو(امین پور)33 :7717 ،

گددلیهاو خمیده میزهاو گ
تادید شدن روح:
روح تو اماال تادیدو شده(عزیزو)31 :7718،
ماده جام تو تادیدو شده
دوران سبز خودنویس که گدعب تشخیص اسب
آه او دوران سبزخودنویس(همان)877 :
آن او خط خوش بی لک وپیاد

 -3استعارههایی تعلیمی ،اخالقی که به تأثیر از دنیاو مدرن و گدعتی به وجودآمده اند.
برخی از استعارههاو تعلیمی شعر انقالب با تأثیر از قالبهاو نوین پس از انقالب در برخورد با تکدولاوژو و تاادد
و تمدن به وجود آمدهاند:
چرک دسب واژه:
تاب میبددیم بر معراج ها
قرن دیگر ما کدارکاج ها
چرک دسب واژه کمترمی شود(عزیزو)181 :7718 ،
لفظ بامعدی برابرمی شود
نگارش اسطورهو پایدارو:
تاریخ او فصل روشن زین روزگاران تارو(بهبهانی)31 ،7717،
بدویس بدویس بدویس :اسطوره پایدارو
احمدعزیزو همچون بایارو از شاعران و نویاددگان معاگر ،دورافتادن اناان از طبیعب و مچالاه شادن اودردساب
ماشیدیزم را خاارتی جبران ناپذیر میبیدد .بیان تازه و تحرک زبان عزیزو ،سبب شده اسب تا در پرداختن به موضوع
مکرر و دستمالی شده (نکوهع ماشیدیزم) به ورطه کلیشه پردازو نغلتد .او مایکوشاد در ایان راساتا ابعااد تعلیمای
گذشته را در برابر ابعاد غیراخالقی و غیراناانی امروز قرار میدهد و در این تقابل عصر مادرن یاا باه قاول خاود او
دوران آهن را به خاطر خالی بودن از جدبههاو تعلیمی ،اخالقی مورد نکوهع قرار میدهد:
مابه سوو کوه آهن میرویم
مابه سمب محو دن میرویم
سمب آهن روبه سیمان میرود
سمب دن تا سمدگان میرود
سمب آهن خاطر گل جمع نیاب
سمب دن استراق سمع نیاب
سمب آهن دوستی لرزانتر اسب(عزیزو)731 :7718 ،
سمب دن آشتی ارزان تراسب
نتیجه
شاعران و نویاددگان همواره از پدیدههاو جدید و نمادهاو نو به عدوان دسب مایاههااو شااعرو و خیاال پاردازو
خود بهره میگیرند که از جمله بهرههاو شاعران دههو بعد از انقالب اسالمی استفاده از استعاره باا بانمایاه جدیاد
اسب .بن مایه هاو استعاره در شعر قبل از انقالب به واسطه تفکر مدبعث از فرهدن پیشا مدرن ،دچار یک نگرو ،یکه
خواهی و یکه پاددو بود ،مطرحترین نحله هاو استعاره در دروان قبال از انقاالب از مقتضایات تااریخی اجتمااعی
ویژهاو سرچشمه می گرفب ،در حالی که استعاره در دوران پس از انقالب با نحلههاو گوناگونی ازمقتضایات جدیاد
هماندد نحلههاو باورداشتی ،نحله هاو تعهد و دین باورو ،شهادت ،علم و دانع و ...اسب .بن مایههاو استعارههااو
قبل از انقالب ک لی نگرنده ،اسطوره ساز ،قهرمان ستا و ..اسب وخواه ناخواه متمایل به زبانی پیامبر گونه که فخاماب،
بالغب و گداعب از مختصات آندد میباشد ،درحالی که بن مایههاو استعاره پس از انقالب ،جزئی نگر ،اساطوره زدا
و قهرمان ستیز اسب و لزوماً جانبدار زبانی ساده و بی تکلی که از زبان و معتقدات مردم مایه میگیرد .باورداشاب-
ها ،فرهدن شهادت ،تعهدودین باورو ،جدن تحمیلی ،علم و دانع و دیگار عداگار تعلیمای بان مایاههااو اگالی
استعاره در شعرکالسیک پس از انقالب اسالمی را تشکیل میدهدد.
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