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Abstract 

Imagination is one of the key component of poetry and distinguishes artistic poetry from prose, 

so much that such literary theorists as early as Aristotle, founded the definition of poetry on 

the concept of imagination. Qasidat al-Uzriyah fi madh al-Nabi wa Āl al-Bayt is one of the 

longest and the most valuable poems in Arabic literature. This ode possesses a striking literary 

style and displays a glorious epic style. This ode belongs to the late Iraqi poet Muhammad 

Kazim al-Uzri, 580 verses of which have survived. One of the salient features of  this poem is 

the use of literary images, especially beautiful images of epic. In various lines of the poem, the 

poet depicts battle scenes and the glorious feats of ritual heroes by drawing on stunning epic 

and imaginative images. Since no independent research has been done on the images of this 

valuable ode of Arabic and ritual literature, such a studying that aims revealing the aesthetics 

of its imagery is important and necessary. The study tried to enumerate and analyze the most 

important elements of imagination through a descriptive and analytical method. The results 

show that the poet has been able to describe the battle scenes and chivalric deeds of the heroes’ 

fair by sketching the artistic potentials of imagination. The poet has used various types of 

artistic similes such as eloquent simile, inverted simile, and compound simile as artistic tools 

to better convey the intended meanings. Likewise, by animating such war tools as swords, 

spears, or incarnating abstract and mental concepts such as death, t imes and other concepts 

consisting of external components of war, the poet has contributed to the dynamism of the 

images which have gained a remarkable boost as such. In addition to rhetorical images, items 

such as allusive images and auditory images have helped the poet to map and expand a space 

appropriate to the epic form and content at hand . 
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 چکیده

از عناصر اصلی تشکیل تمایز  خیال  دبی با سخنان عادی است و حتی برخی مانند شعر هنری و کالم ادهندۀ شعر و وجه 

می استوار  خیال  بر  را  تعریف شعر  بنیاد  ازریه یکی از قصاید ارزشمند ادب عربی و دارای اسلوب ارسطو  بلند  قصیدۀ  کنند. 

ازری«   کاظم  »محمد  عراقی  توانمند  مذکور سرودۀ شاعر  چکامة  است.  حماسی  و  فاخر  و سبکی  زیبا   هـ(1211-1143)ادبی 

که   ویژگی  580است  از  است.  مانده  برجای  آن  از  تصاویر  بیت  کاربست  بلند،  قصیدۀ  این  بارز  ادبی و خاصه حماسی های 

صحنه قصیده،  مختلف  فرازهای  در  است. شاعر  آن  در  و مبارزه قهرمانان را در قالب تصاویر زیبا، حماسی و زیبا،  نبرد  های 

این چکامة ارزشمند ادب عربی و آیینی خیال تصاویر  روی  بر  مستقل  پژوهشی  تاکنون  که  آنجا  از  است.  کرده  ترسیم  انگیز 

ر بر  کار  نگرفته،  هدف زیباشناسی تصاویر آن، از اهمیت و ضرورت برخوردار است؛ در صورت  با  قصیده  این  تصاویر  وی 

توصیفی به شیوه  مقاله سعی شده  مهم-این  دهندۀ خیال در چکامة مزبور واکاوی و تحلیل شود. ترین عناصر تشکیلتحلیلی 

با بهنتایج مقاله نشان می توانستهدهد که شاعر  های رزم و پیکار به خوبی از عهده توصیف صحنه  کارگیری هنری صور خیال 

تشبیه مختلف  انواع  از  برآید. شاعر  ابزاری هنری   قهرمانان  تمثیل به مثابه  مرکب و  تشبیه  مقلوب،  تشبیه  بلیغ،  تشبیه  مانند 

معانی کمک گرفته است؛ هم بهتر  ادای  یا مفاهیکه با جانچنانجهت  ابزار جنگی چون شمشیر، نیزه و  انتزاعی و بخشی به  م 

یا مفاهیم متشکل از اجزاء بیرونی مانند جنگ و... بر پویایی تصاویر خود افزوده است. در کنار  مانند مرگ، روزگار و  ذهنی 

قصیده را گسترده تصاویر  دایرۀ  کنایی  تعابیر  کاربست  استعاره،  و  تشبیه  مختلف  تر ساخته است. افزون بر صور خیال انواع 

ا مانند  مواردی  حماسه غراقبیانی،  با  متناسب  فضای  ترسیم  در  را  تصاویر شنیداری، شاعر  و  تلمیحی  تصاویر  هنری،  های 

است.  یاری رسانده 

چکامة ازریه.: هادواژهیکل تصاویر حماسی،   زیباشناسی، 
 

 17/3/1400:رشیپذ خیتار     27/2/1400 :یبازنگر     16/10/1399: افتیدر خیتار
 sm.nori@hsu.ac.ir  رایانامه نویسندۀ مسئول:.  1

https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-7867-4898
https://orcid.org/0000-0002-9690-8632


41                           یحماس  ریبر تصو هیبا تک  هیازر  ةصور خیال در چکام  یواکاو  /  یذقانیک  ینور یمهد دیس                    سیزدهمسال   

 

 

 مقدمه . 1

 بیان مسئله  . 1.   1

از عناصر اصلی تشکیل تصویرسازی  و  تمایز کالم ادبی اعم از شعر رود و به  دهندۀ شعر به شمار میخیال  اعتباری وجه 

انگیزی جنبة اگر از شعر مؤثر و دلاند »و نثر از سخن عادی پیوند آن با خیال است؛ و چنانکه برخی محققان هم اشاره کرده

را بگیریم آن   نی،شفیعی کدک« )ماندل شنیدن است، چیزی باقی نمیبجز سخنی ساده و عادی که از زبان همه کس قا  ،خیالی 

اندیشة 5  :1386 ابتکار است، زیرا باعث تکمیل  لذت  از نتایج آن و دربرگیرندۀ  ( خیال از عوامل برانگیزانندۀ عاطفه زیبایی و 

اندیشه آفرینش  و  الهامهنرمند  و  نو  میای  آن  از  بی49:  1378گردد.)غریب،  گرفته  از این جنبة (  شک ناقدان قدیم عرب نیز 

غافل نبودخیال « در خصوص اهمیت استعاره که از عناصر اصلی العمدةاند. چنان ابن رشیق قیروانی در کتاب »هانگیزی شعر 

میخیال است  چیزی شگفتانگیزی  فنون شعر،  »در  خوشایندگوید:  و  مقدم،  آورتر  نیست.«)علوی  استعاره  از  ( 24:  1364تر 

است، صُوَری می صورتگری  پیکرتراشی،  و  نقاشی  مانند  »شعر  -دازد که با همه حواس قابل درک است، دیده میپربنابراین 

می و حرکت دارد. قدرت شعر ناشی از تصاویر حسی آن شود، شنیده  است  لمس  قابل  است،  چشیدنی  است،  بوییدنی  شود 

بیان می تمثیل و استعاره  و  تشبیه  با  که  ( تصویر هنری نوع 25:  1382شود و از مفاهیم مجرد روگردان است.« )رجایی،است 

در پرتو بازتاب عاطفی آن منعکس می  دیگری را  بیرونی  واقعیت  که  است  ذهنی  تصویر  یعنی واقعیت را، نه به آن از  سازد، 

اندیشه و  عواطف  که  صورتی  به  بلکه  دارد  وجود  خارج  در  که  میصورتی  دریافت  انسان  برمیهای  و کند،  تاباند.)اسالمی 

 (37:  1397دیگران،  

توانمند عراقی محمد کاظم ازری است که در سال  سرودۀ ش«  ازریه»  حماسی  منظومة قمری در بغداد زاده شد.   1143اعر 

کالم،  تاریخ،  حدیث،  مانند  علومی  در  و شعر،  ادبیات  بر  »عالوه  لذا  و  پرداخت  دینی  و  عربی  علوم  تحصیل  به  ابتدا  وی 

بی )کحاله،  داشت«  مهارت  نیز  قرآن  تفسیر  و  جحکمت   ، چنانکه  139:  8تا  و  م(  میظعالمه  خوانش شعر شیخ فر  »با  گوید 

می معلوم  است« کاظم  داشته  تسلط  آن  دقایق  و  فلسفه  بر  حتی  و  بوده  آشنا  کامالً  کالمی  و  اسالمی  عقاید  با  وی  که  گردد 

اغراض 11:  1409)مظفر،   در  ارزشمندی  دیوان  و  آورد  روی  حوزه  این  به  بعدها  شعر،  و  ادبیات  به  عالقه  دلیل  به  اما   ).

خ از  امین، بیگوناگون  یادگار گذاشت.)نک:  به  ترکیب 11:  9تا: جود  لفظ و زیبایی اسلوب و قوت  ( در شعر ازری استواری 

عالقه آن  مطالعه  به  را  خواننده  که  دارد  آشکاری  جاذبیت  و شعرش  است  جمع  هم  میبا  )شبر،مند  و 31:  6ج  1409سازد   )

گفتهچنان برخی  آنکه  است  عربی  نوابغ شعر  از  او  دراند  اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی محیط زندگی   هم  که  عصری 

میرلوحی، فراگرفتهوی را    (97:  1355و باعث جمود و رکود هر جنبش فکری و هنری گردیده است.)نک: 

است؛  ازریه  بلند  قصیدۀ  خاطر  به  وی  عمدۀ  شهرت  اما  دارد  گوناگون  اغراض  در  بزرگی  شعری  دیوان  ازری  گرچه 

تنها  قصیده شاعران و  موردتوجهادبی نیز این قصیده اهمیت بسیاری دارد و   ازنظربیت از آن برجای مانده است. »  580ای که 

ادب   متعددی به استقبال و    قرارگرفتهاهل  ازری شاعران  از  ادبا و علمای فراوانی به شرح آن تخماست. پس  یس آن رفته و 

 (11:  1397اند.« )احمدی،  پرداخته
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آن درباجاییاز  تاکنون  است که  حاضر سعی شده  مقالة  در  نشده  انجام  مستقل  کاری  مذکور  قصیده  در  خیال  کارکرد  ره 

خیال و مهم تبیین گردد. این صور خیال، شامل مهمترین عناصر تشکیلصور  ترین صور دهندۀ آن در حماسه ازریه تحلیل و 

تصاویر   مانند  دیگر  تصاویر  نیز  و  کنایه  و  استعاره  تشبیه،  یعنی  بالغی  و تصاویر شنیداری و موسیقایی میخیال  -تلمیحی 

 گردند.

 پژوهش پرسش  . 2.   1

انتقال بهتر و مؤثرترمهم چه کارکردی در  عناصر  این  و  است  کدام  ازریه  قصیدۀ  در  تصویرآفرینی  و  خیال  عناصر   ترین 

دارد؟  معنا به ذهن مخاطب 

 فرضیه  . 3.1

یعنی   بالغی  خیال  صور  از  هم  ازریه  قصیدۀ  در  انواع مختلف به زیبایی استفاده کرده و شاعر  تشبیه، استعاره و کنایه در 

صحنه و  توصیف  در  کلی  سطح  در  عناصر هم  با  قصیده  تصاویر  شدن  آمیخته  سو  دیگر  از  و  است  بوده  موفق  پردازی 

صور  برجسته بر  افزون  است.  کرده  دوچندان  را  تصاویر  زیبایی  غیره  و  تکرار، طباق  جناس،  مانند  زبان  بیانی، سازی  خیال 

و   موسیقایی  تصاویر  تلمیحی،  تصاویر  مانند  تأثیرمواردی  در پویایی،  اغراق  عنصر  از  گذاری و شورانگیزی تصاویرِ استفاده 

 این چکامه بسیار مؤثر افتاده است.

 پیشینۀ پژوهش  . 4.   1

اما انجام نگرفته است  تاکنون پژوهشی  های محتوایی و دیگر جنبه  در مورد تصویر آفرینی و صور خیال در قصیدۀ ازریه 

قصیده در پژوهش قرار گرفته است که به آنساختاری  می کنیم.هایی چند مورد مطالعه   ها اشاره 

األزریة  - للتراث،    شرح  . این کتاب به زبان عربی است و نویسنده در آن بعد م  1996از احمد معتوق، بیروت: دارالسالم 

مقدمه و  از  لغات  به شرح  کوتاه  ابیات پرداخته و جنبه محتوایی و اشارهای  تاریخی قصیده را مد نظر قرار داده های  توضیح 

 است.

ترجم  - و  بررسی  و  األبرگزیده  ةشرح  قصیده  از  البغدادیای  االزری  کاظم  الشیخ  )هائیه(  دانشگاه آزاد زریه  نامه  پایان   ،

تهران مرکزی، تاریخ دفاع:   باقر.، نویسنده عیسی ش  1381واحد   رضایی به راهنمایی علیرضا 

لوحی، مجله مطالعات اسالمی، شماره    احوال»مقاله    - میر  علی  ازری«، سید  کاظم  اشعار شیخ  -87، ص  ش  20،1355و 

به 113 هم  دوم  بخش  در  و  پرداخته  عقاید شاعر  و  صفات  اخالق،  زندگی،  به  نخست  بخش  در  مقاله  این  در  نویسنده   .

ویژگی برخی  به  گذار  در هصورت  تنها  و  نداشته  وی  هائیه  قصیدۀ  بر  تمرکزی  و  است  کرده  اشاره  ازری  شعر  سبک  ای 

ازریه و درون مقاله به معرفی   های آن پرداخته است.مایهقسمت پایانی 
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لسان مبین، شمقال   -  1394، زمستان 22ة »تحلیل عناصر موسیقایی در چکامة ازریه«، سید مهدی نوری کیذقانی، فصلنامة 

 .ش

ویژگی  مقاله  - تحلیل  و  ادبیات عربی،  »بررسی  نوری کیذقانی، مجله زبان و  مهدی  ازریه« سید  حماسه  در  حماسی  های 

مشهد، تابستان   ش.1395دانشگاه فردوسی 

-  « الدینيمقالة  التناص  لمحمد كاظم اِلزري في ضوء  علیه السالم في القصیدة اِلزریة  علی  اإلمام  صورة  «، موسی عربی و تجلي 

هاشم کوفة، شماره  زهرا  آداب  مجله  تزنکی،  تناص 302-287، ص  2018،  34ی  .« در این مقاله نویسندگان محترم به بررسی 

ازریه و تحلیل آن قصیدۀ  در  روایات  و  آیات  اند. و اشاره ها در سطوح مختلف مانند نفی جزئی، امتصاص و... پرداختهدینی 

گاهکرده ازریه  قصیدۀ  در  روایات  و  آیات  تجلی  که  آشکار و گاه پوشیده و غیرمستقیم است و کارکرد هنری هرکدام را   اند 

 اند.تبیین نموده

تهران:    -  ، نوری  مهدی  سید  و  احمدی  احمد  شیعی،  شعر  شکوه  مقدمه1397کتاب  ذکر  از  مذکور پس  کتاب  ای ش. 

شرح   و  مذکور  قصیده  ترجمة  به  قصیده،  دربارۀ  توضیحاتی  و  ازری  احوال  و  زندگی  آن درباره  روایی  و  تاریخی  نکات 

 پرداخته است. وجه تمایز پژوهش پیش رو با این کتاب در آن است که کتاب مذکور وارد بحث تصویر نشده است.

موضوعی  تر  - و شرح  به  140جمه  االزری  کاظم  محمد  )هائیه( شیخ  از  )ازبیت هبیت  آن  بالغی  و  نحوی  مسائل  مراه 

تهران مرکزی، پایان نامه ارشد،  (،دانشگاه آزاد اسالمی،  315بیت    تا  176 : دانشجوی، ناهده فوز. استاد راهنما:  ش  1391واحد 

ضمیری پایان .رامین  این  با  حاضر  پژوهش  تمایز  خصوص  پایاندر  این  اوالً  که  است  ذکر  شایان  چهارم نامه،  یک  به  نامه 

پردا چنانقصیده  ثانیاً  و  بیان و بدیعخته  از  را به صورت کلی اعم  بالغی  مسائل  پیداست  امر  از ظاهر  ابیات و د که  ر برخی 

است.یادآور شده، و تمرکزی بر بحث تصاویر ندارد افزون بر آن تمرکز ما بر تصاویر حماسی   که در بحث تصاویر هم 

ب مرتبط  کارهای  دیگر  با  کنونی  پژوهش  تفاوت  کلی  طور  مبحث به  بر  تمرکز  حاضر  مقالة  در  که  است  درآن  ازریه  ا 

تبیین مهمتصاویر و آن هم تصاویرحماسی است و مقاله می ترین عناصر تصویر سازی، به نقش این تصاویر در کوشد ضمن 

است.   استفاده شده  ابیات گاه از کتاب »شکوه شعر شیعی«  معنای مقصود بپردازد؛ البته در ترجمه   القای 

پژوهش کنونی بر آنترین  مهم که  تشبیه، استعاره و محورهایی  یعنی  ها استوار است واکاوی صور خیال کالسیک بالغی 

آن متنی  زیباشناسی  و  در کنایه  مؤثر  عناصر  و  موسیقایی  تصاویر  مثل  تصویر  زیباشناسی  نوین  محورهای  البته  و  است  ها 

 تصاویر ژانر حماسه مثل اغراق هم از نظر دور نمانده است.

 واکاوی صور خیال در چکامۀ ازریه . 2

 تشبیهیتصاویر   . 1.   2

افراد، اشیاء و صحنه با مانند کردن  از ارکان اصلی خیال در شعر است و شاعران  ها به یکدیگر مفاهیم و معانی تشبیه یکی 

-أکید کالم میدهند. »تشبیه بر وضوح و جنبة تصویری و تانتزاعی و ملموس را به بهترین شکل در ذهن مخاطب جای می

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
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جان و  میافزاید  ترغیب  و  تحریک  را  میها  تصویر  به  را  جهانی  و  میکند  زندگی  لباس  جمادات  آن  در  که  و کشد  پوشند 

هم انس می با  تبدیل به طبیعت میاضداد  اندیشه  اندیشه و  تبدیل به  (تشبیه یک 150:  1376گردد« )فاضلی:  گیرند و طبیعت 

ا بیان خود را باال میعمل هنری و سبکی واال است که  با آن مرتبة  بلیغان  برند و همچنان که گاه یک فرد عامی از آن دیبان و 

افراد فرهیخته و دانشمند نیز بدان نیازمند هستند.)دیباجی،  استفاده می  (175:  1376کند و بدان نیازمند است، 

تکنیک از  یکی  رفتهتشبیه  کار  به  ازری  در شعر  فراوان  که  است  بیانی  به مخاطب اهای  بهتر  معنا  که  و سبب شده  ست 

انجام شد به    رمنتقل شود و د مورد تشبیه دست یافتیم که نشان  95جان و دل او نشیند. در بررسی آماری که بر روی قصیده 

تشبیه است و این خود حاکی از گسترۀ تصاویر بهمی ابیات قصیده دارای  رفته در این قصیده است. کاردهد حدوداً یک ششم 

تشبیهات هم در فرازهای عادی قصیده آمده و هم در صحنها -آفرینی کرده است. برای مثال وی جنبهای حماسی نقشین 

تشبیه میو به شاخساری  تولد پیامبر)ص(   دهد:کند که عبور نسیم آن را تکان میجوش هستی را در شادی 
ي الدنیا َتمیُس ُسروراً   ونواحأ

 
 َثناهاكُغصون  َمرُّ النسیمأ   

 (120:  1409)اِلزري،                            
گیتی از شادی   و»)ترجمه(    «.کندیمها را خم  یی که عبور نسیم، آنهاشاخهمانند    دیخرامیمهمه جای 

تشبیهات در صحنه تراکم  (   402تا    372بیتی ) از بیت    30ها است. برای مثال در  های حماسی بیشتر از دیگر صحنهالبته 

نمی تشبیهی  است  )ع(  علی  امام  با  مناجات  نیز  و  غدیر  ماجرای  در  که شرح  و  جنگ   30بینیم  گزارش  به  مربوط  که  بیتی 

تشبیه وجود دارد.  10(  230تا   190خندق و اُحُد است )از بیت   مورد 

انواعقهرمانان  های ظاهری و باطنیویژگی  و  هادالوری  توصیفدر  شاعر   از  د، مرکب، حسی، تشبیهات مثل مفر  مختلف  ، 

در نبرد استفاده کرده است:  کند.استفاده می  و...  عقلی دشمنان   برای مثال در بیت زیر از دو تصویر برای نشان دادن حالت 

وا قفَة الذلیلأ َوفر   َوَقُفوا وأ
 

راَر َمهاَها  الَشَری فأ ن أسودأ   مأ
 (131:  1409)اِلزري،                            

 «گریزند.ار ماندند و سپس گریختند، همچنان که گاوهای وحشی از شیران شجاع میآنان خو»)ترجمه(  

افراد  تشبیه، نخست ایستادن دشمنان در جنگ را به ایستادن  مطلق به جای ادات  مفعول  از  استفاده  با  باال شاعر  بیت  در 

پیش دالوران را به   از  نبرد  میدان  در  دشمنان  فرار  و سپس  نموده  تشبیه  فرار گاوان وحشی از شیران مانند کرده است. ذلیل 

در  و سپس  داده  نشان  حماسه  قهرمانان  مقابل  در  را  دشمنان  هراس  و  ایستایی  و  بهت  حالت  آن  نخست،  تصویر  با  شاعر 

نمونه ارائه  با  دوم  ذهن تصویر  در  را  دشمنان  ترس  با  همراه  گریز  و  اضطراب  کرده  سعی  طبیعت  و  وحش  حیات  از  ای 

 کند.  خواننده مجسم

انتزاعی« آن را به امری حسی و ملموس تشبیه می یا مفهوم ذهنی و  کند، ازری در موارد فراوان برای نشان دادن یک »امر 

تشبیه می  شکافد:ها را میکند که تاریکیچون بیت زیر که اندیشه امام)ع( را به درخشش برقی 

للحوادثأ رأیاً   َومن استلَّ 
 

ُدجاهاكَسنا الُمبرقاتأ    ي   َیفرأ
 (130ق: 1409)اِلزري،                       
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اندیشه»)ترجمه(   از نیام برکشید که تاریکیو کیست آن کس که در برابر حوادث، ]شمشیر[  را میای را   «شکافت؟ها 

به حذف شده هالبته پوشیده نیست که در خود واژه رأی هم استعاره قرار دارد واندیشه به شمشیر تشبیه شده است و مشب

 است.

کشد که بالها و حوادث های باقی مانده از منزلی به تصویر میدر بیت زیر هم مفهوم ذهنی »شرک« را به صورت ویرانه

آنها را به کلی نابود کرده است:  روزگار 

 فكأن  اإلشراَک آثاُر َرسم  
 

 َغاَلها حادُث البال فَمَحاها 
 (120: ق1409)اِلزري،                       

 «ها را نابود کرد و از میان برد.ای بود که این بالی پدید آمده، آنقبیله  ماندهیبرجاگویا شرک، آثار  »)ترجمه(  

ویرانه از  فراوان  اسالم  صدر  و  جاهلی  شعر  در  گفت  باید  باال  بیت  توضیح  خانهدر  و  یار  منزل  گذشت های  که  هایی 

آن بالهای طبیعی  و  را  روزگار  را در بُعدی ها  مفهوم  این  متفاوت  تصویری  در  اما شاعر  آمده،  میان  به  ویران ساخته سخن 

یعنی همان با آمدن قهرمان حماسه گونه که باد و باران منازل را ویران میمثبت و برای نابودی شرک به کار برده است.  سازد 

بر میآثار باقی از زمین رخت   بندد.ماندۀ شرک 

بالغی از شگردهای  زیبا  یکی  را  تشبیه  میکه  وجهتر  و  تشبیه  ادوات  و به اصطالح آوردن »تشبیه باهم  شبه  کند حذف 

از اراده« را همراه او می عمروبن عبد ود »لشکریانی   داند:  بلیغ« است؛ برای مثال در بیت زیر برای توصیف قدرت 

َفرداً  ی إلی المدینةأ   وَتَخطَّ
 

َعزائم  َساَراها   بَسرایا 
 (124:  1409)اِلزري،                            

اراده را به همراه خود داشت.  کهیدرحال یی ]با عبور از خندق[ به شهر مدینه درآمد  تنهابهو عمرو  )ترجمه( » از   «لشکریانی 

تشبیهی آورده است که  تشبیه کرده و بعد آن را به صورت اضافة  لشکری  اراده عمرو را به  در بیت باال در حقیقت شاعر 

دارد؛   باالتری  هنری  فعالیتی کارکرد  چندان  مخاطب  خیال  و  ذهن  کند،  ذکر  را  تشبیه  ارکان  تمامی  که شاعر  »هنگامی  زیرا 

نمی اشتراک  وجوه  دریافت  نتیجهبرای  در  و  پخته  کند  حالت  مینوعی  دست  ذهن  به  اشرف خواری  و  مقدم  )علوی  دهد« 

 (1384:87زاده، 

ترسیم صحنه بلیغ در  تشبیه  مورد از تشبیهات  62تشبیه،  95ای که از میان گونهبرد بههای مختلف بهره میازری فراوان از 

تأثیرگذاری و پویایی تصاویر قصیده به از این نوع است، امری که بر  افزوده است.ویژه در صحنهقصیده   های حماسی 

 

تشبیه
بلیغ
65%

تشبیه
عادی
35%

فراوانی تشبیه بلیغ و عادی
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تنوع و زیبایی تشبیه تأثیرگذاری بیشتر و  های وی تنها های ازری شده این است که تشبیهیکی دیگر از مواردی که باعث 

می استفاده  مختلف  تشبیه  ادواتِ  از  بلکه شاعر  نیست  منحصر  مثل«  »ک،  یعنی  مشهور  ادوات  تشبیه بر  در  مثال  برای  کند؛ 

 کند:چهرۀ زیبا به خورشید از فعل »حکی« استفاده می

ل  كلَّ َغریر    َیعُمالٌت ُتقأ
 

وَحكاها   َقد َحكته َشمُس الُضحی 
 (115:  1409)اِلزري،                            

« رام  هامرکب)ترجمه(  کاریی  که همه مهو   هاآنمانَد و    هابدانبرند؛ زیبارویانی که خورشید چاشتگاه  رویان را با خود میی 

مانند. چاشتگاه   «نیز به خورشید 

ویران از فعل »  جوید:«به صورت زیر مدد میأرانيدر جای دیگر برای مانند کردن جسم خویش به منزلی 

ةأ إال  ما أراني ُبعُد اِلحب 
 

یَماها  َقد انَمَحی سأ  َرسَم دار  
 (115: 1409)اِلزري،                         

 «است. محوشدههای آن  ۀ سرایی را که نشانهجاماندبههجر یاران به من نشان نداد جز آثار  )ترجمه( »

تأثیرگذاری و مبالغه تشبیه می یقین داللت دارد و این بر  افعالی است که بر  از  تشبیه  اینجا ادات  که علمای افزاید چناندر 

یادآور شدهبالغت هم این  الهاشمی،  مطلب را   (279:  1379اند.)نک: 

مانند می صور  بانگ  به  را  علی)ع(  امام  حماسی، شمشیر  تصویری  در  دیگر  مقطعی  در  ها ها را از بدنکند که جانشاعر 

تشبیه میجدا می اما فعل »خالَ« را جایگزین ادات  إال( بر تأکیدکند   افزاید:کالم می کند و با استفاده از ساختار حصر )ال...+ 

َوی َنفخةأ الُصو  ال تَخل َسیَفه سأ
 

ن أشالها   رأ َیسلُّ اِلرواَح مأ
 (127: 1409)اِلزري،                     

 «.دکشَیمبیرون   کرهایپرا از    هاجانشمشیرش را جز بانگ صور مپندار که )ترجمه( »

تکنیک تشبیه  از دیگر  البته تشبیه مقلوب در   مقلوبهای بالغی که جلوۀ هنری به شعر ازری داده است استفاده از  است. 

تشبیهی می انواع آن »این است که شاعر در اول  از  آورد، بعد از آن جای مشبه و بالغت شامل چند نوع مختلف است. یکی 

میمشبه عوض  را  اشرفبه  و  مقدم  )علوی  تشبیه مقلوب در کتب فارسی کم  (109:  1385زاده  کند«  از  رایج  »تلقی  بیش وو 

است.«   نوع  تشبیه مقلوب آن است که »شاعر رابطه  (1385:54)سارلی،  همین  های ادبی میان ای را که در سنتنوع دیگر از 

مشبه و  میمشبه  وارونه  دارد،  وجود  جای مشبه و مشبهبه  و  ( که در کتب بالغی 1385:58کند«)سارلی،  به را عوض میکند 

ج2006اند)نک: مطلوب،  های متعددی را برای آن ذکر کردهنمونه  (210-207:  2م، 

ذکر است که این ازری نمود زیبایی دارد و گاه هردو کارکرد را در یک بیت شاهد هستیم:شایان   گونه تشبیه نیز در شعر 

ل  كلَّ َغریر    َیعُمالٌت ُتقأ
 

وَحكاهاَقد َحكته َشمُس    الُضحی 
 (115:  1409)اِلزري،                            
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« رام  هامرکب)ترجمه(  کاریی  که همه مهرویان را با خود میو   هاآنمانَد و    هابدانبرند؛ زیبارویانی که خورشید چاشتگاه  ی 

مانند. چاشتگاه   «نیز به خورشید 

تشبیه میمحبوبی زیبادر بیت باال نخست شاعر خورشید چاشتگاه را به   بنابر عرف و عادت شعری، روی رو  اینکه  با  کند 

می تشبیه  خورشید  و  ماه  به  به زیبا  هم  را  زیبارو  ادامه  در  و  کردیم  ذکر  که  است  دوم  نوع  از  مقلوب  تشبیه  این  و  شود 

تشبیه می توازن آخورشید  با  البته این تصویرسازی چون  تشبیه مقلوب از نوع اول است.  وایی موجود میان »حکته و کند که 

است. قرین گشته، مؤثرتر واقع شده  اشتقاق(   حکاها« )جناس 

نمونه دیگر  صحنهاز  توصیف  در  شاعر  که  آنجاست  ازریه  در  مقلوب  تشبیه  خطبه های  )س(  زهرا  حضرت  که  ای 

را میحماسی  گوید: خواند، میاش 

طاب   أتم  خأ القوَم في  ُظ   َتعأ
 

وَحكاهاَحَكت    ه   الُمصَطَفی بأ
 (141: 1409)اِلزري،                     

کامل»)ترجمه(   پیامببا  این  گویا  که  پیامبرگونه  چنان  پرداخت؛  مردم  دادن  اندرز  به  بیان  -است که خطابه می  ر )ص(ترین 

 «خواند.

می مانند  پدرش  به  را  )س(  فاطمه  پیشین،  اسلوب  همان  با  نیز  اینجا  وبا  در  پدرش را به او مانند کند  تشبیه،  برگرداندنِ 

تشابه حضرت به پیامبر)ص( بیافزاید و این مفهوم می تا بر شدت  تشبیه برای این به صورت مقلوب آمده  کند و قسمت دوم 

ایستاده و خطبه می تداعی کند که گویا خود پیامبر)ص(   خواند.را در اذهان 

تشبیه که باعث رونق کالم ماز دیگر گونه دهد تشبیه گردد و معانی را به شیوه ملموسی در جان مخاطب جای مییهای 

تمثیل یا  و  تشبیه مشبه و مشبهضمنی  »در این گونه  است.  شوند بلکه به صورت پوشیده و به به شیوه رایج آورده نمیگونه 

بیان میاشاره بیانگر این باشد که حکم اسناد داده شده به مشبه امکاوار  تشبیه  تا  به برهانی بر آن است« ن دارد و مشبهگردند 

 (.169:  1376)دیباجی،  

از این  های آن بیت زیر است:  گونه تصویرسازی بهره برده که از نمونهازری در موارد متعدد 
یه ُسؤالً  َوی أیادأ  ال َتَضع في سأ

 
ما أفَسَد الُمداَم إناها   رب 

 (122:  1409)اِلزري،                            
تباه خواسته)ترجمه( » باده، باده را  با بردن نزد کسی جز او ضایع مگردان، که گاه ظرف   «!سازدیمات را 

اینجا شاعر در مصراع نخست از مخاطب می خواهد که خواهش و درخواست خود را جز به نزد پیامبر)ص( نبرد چرا در 

تباه می گوید ممکن است ظرف نامناسب و آورد و میمثالی محسوس میگردد، سپس برای این مفهوم ذهنی  که درخواستش 

جرجانی برای این عبدالقاهر  که  به شواهدی  اشاره  ضمن  ضیف  گرداند. شوقی  تباه  را  ناب  بادۀ  تشبیه میآلوده،  آورد، گونه 

تمثیالت مختلف به این نکته پی میمی تأمل در  تمثیلگوید: »عبدالقاهر از رهگذر  یاد شدهبرد که  ، مانند برهانی روشن، های 

اثبات می به نظر برسند،  یا ناممکن   (266:  1383کنند.« )ضیف، صحت مضامینی را که ممکن است مورد خالف باشند 
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 ایتصاویر استعاره  . 2.   2

مهم از  که  میاستعاره  به شمار  خیال  صور  یا مشبهترین  یعنی مشبه  آن  ارکان  از  یکی  که  تشبیهی  از  است  عبارت  به آید 

هنریحذف   بسیار  »استعاره  باشد.  جاهاشده  از  بسیاری  در  و  است  تشبیه  از  مکنیه-تر  استعارۀ  فراتر از   -خصوصاً  صورتی 

ابزار تخیل و به اصطالح ابزار این( از117:  1384زاده،  مقدم و اشرفگیرد.«)علویتشبیه به خود می رو استعاره از کارآمدترین 

)شمیسا،   است  کالم  ز142:  1370نقاشی  وحدت(  »عمل  کار یرا  الزمه  که  بودن«  یکی  »شباهتِ  انداختنِ  جا  و  القا  بخشیدن، 

می بر  را  تخیل  هم  است،  میاستعاره  آشکار  را  آن  هم  و  )هاوکس،  انگیزد  در 60ش:  1386کند«  تخیل  انگیزش  این  البته   )

و شناخت بیشتر است چنان درک  تقویت و تشدید  که گفتهراستای  -ها که همان نشانهبرخی مشخصهاند »استعاره به منظور 

التزامی میهای  شکل  نشاناند  تشدید  و  تقویت  این  رهگذر  از  و  میگیرد  حاصل  بیشتری  وضوح  با  شناخت  شود.« ها، 

 (35:  1383)ساسانی،  

کل   در  انجام شده  بررسی  در  دارد؛  بارزی  بسیار  نمود  ازریه  حماسة  در  به    580استعاره  قصیده  استعاره   94بیت  مورد 

میدست   نشان  قصیده  این  در  را  استعارات  فراوانی  که  آنیافتیم  در  استعارات  این  اغلب  وصف دهد.  به  که شاعر  جاست 

قهرمانان و مبارزه آندالوری  پردازد.ها در میدان نبرد میهای 

به گونه استعاره  ازریه،  چکامة  تخییلیه به کار رفته است و  در  تصاویر استعاری از همان های مختلف تصریحیه، مکنیه و 

چنان دارد.  نمود  قصیده  نخست شاعر به شیوه استعاره تصریحیه »شمس« را استعاره از وجود پیامبر )ص( مطلع  بیت  در  که 

 آورد:می
بابأ ُقباها َمن الَشمُس في قأ  لأ

 
یاها؟  سُم الُدَجی بروحأ ضأ  َشفَّ جأ

 (115:  1409)اِلزري،                            
در  »  )ترجمه( ]که[  خورشید  ]هابارگاهاین  قبا  مسجد  تاریکی از روح پرتو از آنِ[  درخشدیمی   کیست؟ خورشیدی که پیکر 

یافته است.  «آن، روشنی 

)قبا و قباب(و نیز   واژگان  میان  جناس  با  استعاره  این  قرین شدن  که  است  ذکر  طباق میان )جسم و روح/ دجی و شایان 

وخیال موجود در بیت، زیبایی استعاره  انکاری  را دو چندان کرده است.ضیا( و همچنین استفهام   انگیزی 

نمونه آناز  مصرحه  استعاره  دیگر  میهای  بیان  هنری  مبالغة  با  آمیخته  و  حماسی  تصویری  در  که  است  که جا  دارد 

پیامبر)ص(   بستر  در  را  نبرد دربرابرش قرار میمشرکان، شیری  گاهِ  به  انس  و  اگر جن  که  -گرفتند همه را نابود میدیدند 

 ساخت!
الـ  ورأت َقسَورًا لو اعَتَرَضته 

 
 إنُس والجنُّ في َوَغی أفناها  

 (139:  1409)اِلزري،                            
« به  )ترجمه(  انس  و  اگر جن  که  دیدند  بستر  در  را  میمشرکان، شیری  قرار  دربرابرش  نبرد  نابود میگاهِ  را  همه  -گرفتند 

 «ساخت!
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بسامد استعاره ها بسیار بیشتر است؛ آن در منظومة ازریه نسبت به سایر استعاره  «های مکنیه و خاصه نوع »تشخیصالبته 

میان   استعاره که در باال به آن اشاره شد    94از  مورد هم   9کنیه عادی و  مورد استعاره م  4مورد از نوع تشخیص و    81مورد 

 درصد آن در نمودار زیر نشان داده شده است: مصرحه است که

 

 

  

 

 

 

 

تأثیر شعر خودافزوده است. زیرا تشخیص »از بخشی به اشیاء بیشاعر در موارد متعدد با جان انتزاعی بر  یا مفاهیم  جان و 

بیانی به حساب میزیبا صور  بخشد و امور معنوی را به تشخّص، تجسّد، زندگی و حرکت میآید چرا که به جمادات  ترین 

می تصویر  به  ملموس  و  زنده  )فاضلی،  صورت  ادبیات نیست 268و    267:  1376کشد«.  البته »دامنة تشخیص محدود به  ( و 

بنیاد گرفته بر تشخیص است و بازیبلکه دامنه آن در هنر بسیار وسیع است، اغلب کارتون عروسکی نیز از های  های هنری 

و اشرف  .(124:  1384زاده،  همین نوع است.« )علوی مقدم 

های حماسی است. برای مثال در بیت زیر با جان بخشیدن به بیشترین کارکرد تشخیص در شعر ازری در توصیف صحنه

امام، بیهوش میمفهوم ذهنی مرگ بیان می پژواک شمشیر   شود:دارد که مرگ نیز از شنیدن 
َمضارَب َقرم  كیَف ال َتتَّ  ي   قأ

 
َصداها  ن َسماعأ  الموُت مأ  َیصعُق 

 (128ق: 1409)اِلزري،                       
نپرهیزند از شمشیر بزرگ تهی میمردی که مرگ از شنیدن طنین شمشیرش  )ترجمه( »چگونه دشمنان   «کند؟!قالب 

آمدن واژه باال  بیت  کنار تشخیص، بر جنبه حماسی این تصویر افزوده های فخیم »مضارب، قرم، یصعق و صدَی« در  در 

 است.

شمشیرهای بران به امام شکوه می به نجوا میدر بیت زیر نیز در تصویری حماسی،   نشینند:  کنند و با حضرت 
الُمرهفاتأ تشُكو إلیه  َلو َتَری 

 
ٌم َشكَواها   حاَلها وهَو َراحأ

 (129:  1409)اِلزري،                            
تیغ)ت تیز را نظارهرجمه( »ای کاش  کردند و ایشان بر شکوه گر بودی آنگاه که از حال خویش به حضرت شکوه میهای 

 کرد.«آنها ترحم می

تشخیص
86%

مصرحه
10%

مکنیه عادی
4%

فراوانی استعارات
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آن )دیالوگ( بر پویایی تصویر خود افزوده جالب  خواننده  دادن  قرار  خطاب  نیز  و  تمنی  اسلوب  از  استفاده  اینجا  در  که 

در   خود  گوینده،  گویا  تمنا دارد که آناست؛  امام را دیده است و االن  به  صحنة شکوۀ شمشیرها  و  بوده  ناظر  و  حاضر  جا 

هم آنجا حاضر بود و می  دید.کاش مخاطب 

صحنه دیگر شاعر  در  جانای  موجوداتی  چونان  را  با دار و سرکش به تصویر میحوادث سخت  تنها  کشد که حضرتش 

آن  د:برمی  شیپبهها رام کرده و اشاره دست 
حاتأ الَعوادي َیمینه إیَماها  ُربَّ َصعب  من َجامأ ن   قاَده مأ

 (132: 1409)اِلزري،                       
و سرکش که حضرتش با اشاره دستش رام کرد و )ترجمه( »  «برد. شیپبهچه بسیار حوادث سخت 

بیتی دیگرحضرت را خداوندگار نیزه کسی نبرد نیز لب به سخن باز کرده   داند، آنها و شمشیرهای درخشان میشاعر در 

می  گوید:کند و خداوند را تسبیح میو از نیروی او اظهار شگفتی 
ی یُض الَمواضأ الَقنا وبأ َهیجاها  َربُّ ُسمرأ  ه  َحت باسمأ بأسأ  َسب 

 (125ق: 1409)اِلزري،                       
« خداوندگار  )ترجمه(  آن  بود  و  هازهیناو  گندمگون  او  رهایشمشی  نیروی  ازعظمت  نبرد  که  درخشان  تسبیحی  نامش   به 

 «گفت.

ابزراهای هنری و تصویرسازی در بیت باال کاربرد »رنگ« است. شاعر به  از  افزون بر »تشخیص«، یکی  است  ذکر  شایان 

تا بر پویایی و حرک ت و جلوه تصویر خود بیافزاید. ترتیب از رنگ گندمگون و سپید برای نیزه و شمشیر استفاده کرده است 

می گرفته  کار  به  تصویر حسی  در  وقتی  که  هستند  ابزارهایی  اشیا  و شکل  »رنگ  احساسات شور و حرکتی زیرا  در  شوند، 

ابداع و خلق تصویر در وهله اول و سپس نیاز به برانگیختن خواننده کنند و کاربست آنایجاد می ها در شعر در نتیجه نیاز به 

 (73ش،   1397پور،  گیرد« )عرفتصورت مییا مخاطب  

 ایتصاویر کنایه  . 3.   2

هر زبانی است و از دیر و شعر  ادب  در  خیال  مهم  و  برجسته  صور  از  یکی  نیز  باز اهل ادب و منتقدان به اهمیت کنایه 

داشته توجه  بیان  اسلوب  در  آن  تأثیر  میزان  و  کدکنی،کنایه  )شفیعی  تحلیل  139:  1386اند  در  بالغت و ارزش کنایه دالیل ( 

اما به طور کلی می293-289:  1376اند. )نک: فاضلی،  متعددی را آورده گردد: توان گفت ارزش هنری آن به دو عامل بر می( 

باید بدان رسید و پوشیده سخن که در کنایه معنا پوشیده و پنهان است هماول آن چون مروارید نهفته در صدف که با مشقت 

ن غیر مستقیم از مشخصات سبک هنری است برخالف وضوح و تصریح که مربوط به سبک علمی است. و نکتة گفتن و بیا

آن تعبیر کنایی باعث می گردد که معنای مورد نظر در ورای دوم  یعنی شکل  بیان توسط تصویر است،  حقیقت  در  کنایه  که: 

کنایی نهان گردد و ما از طریق این تصویر بدان برسیم   صورت  بیان و بیهمین  از  بیان تصویری در حد خود  شک هر گونه 

بلیغ و زیباتر است. )البستانی،    (168:  1986مستقیم 
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و  پویایی  بر  تعابیر  این  و  است  جسته  بهره  فراوان  کنایی  تعابیر  از  خویش  مقصود  برای  ازریه  قصیدۀ  در  نیز  ازری 

ا نام  صریح  ذکر  جای  به  گاه شاعر  است.  افزوده  او  القابی را تأثیرگذاری شعر  و  اوصاف  اشیاء،  یا  و  موجودات  یا  شخاص 

الجناح« در بیت زیر کنایه از کبوتر است:ها میبرای آن برای مثال »ذات   آورد. 
َذاُت الَجناح ُسَحیراً  ها فَشجاها  َكم َشجتني  یَن طاَر الهَوی بأ  حأ

 (115ق: 1409)اِلزري،                        
« در س)ترجمه(  که  بسیار  اندوهگین کرد؛  چه  کبوتر مرا  عشق، ]دل[ کبوتر را با خود برد و او را غمگین   کهگاهآنحرگاهان 

 «ساخت.

« تعبیر  یا  الحو  از يدَمی  تصویری  ایجاد  در  آن  تأثیر  و  است  رو  زیبا  محبوبان  از  کنایه  زیر  دربیت  قبیله(  «)عروسکان 

 زیبارویان در ذهن مخاطب از واژۀ صریح بیشتر است :
َعرفاً  قَت  َهل َتَنش   َعمَرك اللَه 

 
الَحي  أو َوَردَت َلَماها  ن ُدَمی   مأ

 (116:  1409)اِلزري،                            
باد، آیا بویِ )ترجمه( » از مَهخوشعمرت دراز  لبانشان کام گرفتهی  یا از   «ای؟رویان قبیله به مشامت رسیده 

یا در مصراع اول بیت زیر از عشق   تعبیر میو  أشقی«  ابهام پرده بر میبه »التی هی  از این  دارد و کند گرچه در بیت بعد 

می  کند:آن را معرفی 
للتي هي أشَقی  فتنبهُت 

 
 والهَوی للُقلوبأ أقَصی َشَقاها 

 (115:  1409)اِلزري،                            
« گرفتاری)ترجمه(  و  رنج  که  آوردم  روی  چیزی  به  همه  پس  از  برای    ترشیباش  که  است  عشق  این  و  مایة   هادلاست. 

 «نهایت رنج و بدبختی است.

اندیشه خود دنبال مفهوم و مصداقی برای » انسان در ذهن و  گردد و بعد به آن « میالتي هي أشقیپوشیده نیست که وقتی 

میمی و  مرسد  پیدا  او  مقصود  و  با شاعر  بهتری  ارتباط  است  عشق  منظور  و اینیفهمد  بیان نوعی ایضاح بعد از کند  گونه 

 ابهام است که تأثیر بالغی بیشتری دارد.

به این نوع از کنایه »کنایه از موصوف« می عربی  کالسیک  بالغت  در  التفتازانی،  البته  ( و کاربرد 398:  1385گویند )نک: 

می بیت  زیبایی  بر  آن  آنهنری  خاصه  گونهافزاید،  به  مزبور  قصیدۀ  دکه  میای  قرار  حماسه  ژانر  منظومهر  در  و  های گیرد 

این هم  ذکر حماسی  جای  به  اشیا  و  موجودات  برخی  یا  و  قهرمانان،  وصف  در  زیرا شاعر  دارد،  فراوان  کاربرد  کنایه  گونه 

)نک: علوی مقدم و اشرفها را میصریح، اوصاف آن  (134:  1384زاده،  آورد. 

ازری به شیوه کنای یا حالتی خاص است:گاه نیز کنایه در شعر   ه از صفت 
ها َقریرَة َعین   ي بأ  كاَن َعهدأ

 
مَّ ُبَكاها   فاسأال باللهأ مأ

 (115:  1409)اِلزري،                            
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« یاد دارم او همواره شادمان بوده است پس  )ترجمه(  به  تا  از او بپرسید که گریهبه خدا سوگند می  شمارامن  اش از دهم که 

 «چیست؟!برای 

« تعبیر  باال  بیت  عین  در  تعبیری کنایی است. یکی از معانی ماده قرّ خنکی است. و برخی گفتهقریرة  َعیَنهاند »تعبیر  «  ُه  الل   أقر 

)مصطفوی،   گرم.«  اندوه  اشک  و  است  خنک  شادی  اشکِ  زیرا  است  باب  همین  ج1360از  خنکای چشم 9/234:  بنابراین   )

است. و آسودگی خاطر   کنایه از شادمانی 

بیان  کنایه نسبت آمده است؛ برای مثال در بیت زیر »از بین رفتن دشمنان« را چنین  صورت  به  کنایه  نیز  نیز  مواردی  در 

با کنایه آمیخته گشته است:بودی در منزلکند که نامی گزید که البته استعاره   های ایشان سکنی 
َمعَشرًا قطُّ إال  ما َتتبعَت 

 
ناها  فأ  وأناَخ الَفنا بُعقرأ 

 (136: 1409)اِلزري،                         
مگر  درنبرد] گاهچیه)ترجمه( » گزید.  شانیهاخانهنابودی در دل   کهآن[ گروهی را پی نگرفتی   «سکنی 

 و نیز »ألقت عصاها« در بیت زیر تعبیری کنایی است:  
الوادأ َعنُهم یا َسرحَة  رینا   خب 

 
الظعوُن َعَصاها   أین ألَقت َتلك 

 ( 116:  1409)اِلزري،                            
از ایشان    )ترجمه(» اقامت افکندند؟، که آن کاروانخبردهای تناور درخت قبیله! ما را   «ها در کدام سرزمین، رحل 

اقامت از  کنایه  آمده  باال  در  که  افکندن  عصا  وقتی مسافران و کاروانیان از منزلی تعبیر  چرا  است؛  یافتن  استقرار  و  کردن 

می ابتدا  کوچ  دارند  اقامت  قصد  مسیر  در  و  افکنند که عصا و چوبدستی هم از همین بار و وسایل خود را بر زمین میکنند 

به بنابراین شاعر  است؛  اینلوازم  از این تصویر کنایی بهره برده است که با جای  أقاموا  أین  یا  رحلوا  أین  بگوید  مستقیم  که 

 ذهن خواننده نقش بندد.ها و مسیر کوچ، معنای هجران و نیز تحسر شاعر، بهتر در  تداعی تصویر شترها، محمل

دیگر صور خیال  با  کنایه  آمیختن  در  است،  ازری شده  در شعر  کنایی  مفاهیم  زیباتر شدن  باعث  که  از شگردهایی  یکی 

سراغ  شاعر  که  چرا  است  افزوده  بیت  تصاویر  پویایی  بر  اول  مصراع  در  موجود  تشخیص  باال  بیت  در  چنانکه  است. 

تناور قبیله می بیان میکوچندگان را از درخت  بیان علو و بزرگی پیامبر)ص(،  یا برای مثال در بیت زیر برای  دارد که گیرد و 

از کفدهند که بزرگیها گواهی میخود بزرگی  :پای اوست شان 
داٌت   أرَیحيٌّ له الُعال َشاهأ

 
ن نعلأ أخَمَصیه ُعالها   أن  مأ

 ( 119:  1409)اِلزري،                            
کف پای او   اندگواهها  ای که بزرگیسرور بخشنده  )ترجمه(»  «اندگرفتهکه مرتبت واالی خود را از خاک 

داده است: به شعر  و کنایه زیبایی خاصی   در بیت زیر آمیختن استعاره 
الَوَری بَعینأ َمهاة    إن  َحتَف 

 
ماَم إال أَخاها   ال َتخاُل الحأ

 (  117ق: 1409)اِلزري،                       
مه  کهیراستبه  )ترجمه(» به دست چشمان  مرگ، همزاد آنهالک همگان  و بس.رویانی است که پنداری   «هاست 
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از محبوب زیبا چشم است که استعاره  مهاةواژه   استعاره  آمده  بیت  در  ادامه شاعر که  ای مرسوم در ادب عربی است. در 

زیبا این  نگاه  تیر  که  بگوید  میرویان  خواسته  زمین  بر  را  بیان مردمان  تعبیر کنایی و غیرمستقیم  با  را  مضمون  این  اما  افکند 

که مرگ جز برادر این مپندار  »تو  که  گفته  و  باشد  داشته  بیشتری  تأثیرگذاری  تا  است  یعنی این زیبارویان و کرده  ها باشد« 

همان هستند  مشترک  آدمیان  جان  گرفتن  در  اوصمرگ  دو برادر معموالً  که  اف و خصال مشترک داردند و عبارت دیگر طور 

تیر نگاه خود جان آدمیان را می اینان از همان قوم و قبیلة مرگ هستند و با   ستانند.خواسته بگوید 

 . تصاویر موسیقایی4.   2

تجسم معنا در ذهن مخاطب دارد. زیرا  و  تصاویری شعری  پویایی  در  بسزایی  تأثیر  واژگان  و  حروف  از  ناشی  موسیقی 

داللت الفاظ،  در  موجود  لغوی کلمات بی»اصوات  را از دانستن معنی  خواننده  که  دارند  خاصی  معانی  و  یعنی نیاز میها  کند 

میآنبی کلمات،  آن  در  رفته  کار  به  آواهای  طریق  از  تنها  بداند،  را  کلمات  معانی  شخص  یا که  کند  درک  را  مفهوم  تواند 

بزند.«)رجایی،   ب16ش:  1387حدس  و  بحث  پژوهشررسی(  در  که  تصاویر هایی  یا  موسیقایی  تصاویر  عنوان  با  نوین  های 

می انجام  نو  و  کالسیک  متون  روی  بر  ناظر به همین جنبه است. »تصویر شنیداری مانند نقاشی نیست که در شنیداری  شود 

انتقا ابزار مادی نقاشی و در نمایش آن به نور و روشنایی نیاز داشته باشد، بلکه  ل تصویر شنیداری از طریق گفتار و ترسیم به 

بینایی گسترده و کارآیی آن به مراتب از حس  کاربرد  دامنة  که  است، حسی  گیری از آن تر است و برای بهرهحسی شنوایی 

ندارد.« )اقبالی،   با تصویر ضرورت   (36:  1388رویارویی 

با کاربست   اقتضا کرده،  هرجا که فضا و تصویر  نیز شاعر  ازریه  قصیدۀ  حروفی که دارای فخامت و استعال هستند و در 

پر و  کوبشی  واژگان  حماسی بیت افزوده است. برای مثال در بیت زیر آمدن حروف »طنیز  بُعد  بر  ظ« در کنار -ع-طمطراق 

با تصویر بیت که توصیف رشادت و جنگاوری قهرمان  تکرار طاء و عین،  نیز  و  هستند  استعال  صفت  دارای  همگی  که  هم 

تناسب    دارد:است 
 بطٌل طاوَل الُظبی والعوالأی

 
 بید  ال َیطوُلها ما َعداها 

 (122:  1409)اِلزري،                            
نیزه)ترجمه(» و  بر شمشیرها  که  پیروز  دالوری  دیگری، از آن برتر نتواند   شودیمها  دست  هیچ  که  قدرتمند  چنان  دستی  با 

 «بود

بیت زیر است:از دیگر نمونه با تصویر حماسی  تناسب موسیقی   های 
َفَتَكاٌت   َوَله َیوَم َخیبر  

 
َعَلی َمن رآها   َكُبَرت َمنَظرًا 

 (  127: 1409)اِلزري،                         
نشست، بزرگ آمد.ی هر که آن هجومدهیدیی بود که در  هاحملهرا در روز خیبر چنان    او)ترجمه(»  «ها را به تماشا 

با معنای  منـ( موسیقی خاصی ایجاد کرده که  کَبُرَت   ( و  )فَتَکاتٌ(  یَو(،  َله  )وَ  در  فعالتن  به  فاعالتن  »تغییر  بیت  این  در 

و ضربه وصف حمالت  که  امیر به دشمن  بیت  تناسب دارد. این بیت، بیت نخستین ماجرای جنگ خیبر های حضرت  است 
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البته این ذوقی است ولی کلمه فَعِال+ تن برابر است ها و دالوریاست که رشادت های حضرت علی)ع( در آن مشهور است. 

تَق+ تق ) تداعیUU--با تَ تَ  تواند بیت می( و شنونده هنگام شنیدن 127: 1394گر ضربه و حمله دفعی است.« )نوری،  (که 

است در ذهن خویش تجسم نماید.    با موسیقی حاصل از کلمات تصویر قهرمان را که در حال رزم 

تقویت کرده است، بسامد باالی واژگان حماسی  همین راستا یکی از عناصری که بُعد هنری تصاویر حماسی ازریه را  در 

کارزار و مبارزه جنگاوران است. ازری از واژ میدان  به  گانی مانند حرب، سیف، صمصام، قسوَر، فَتَکات، سَطَوات و... مربوط 

در جای جای شعر خود استفاده کرده و نکته درخور توجه این است که استفاده از واژگان متعدد و مترادف برای یک معنا و 

غنی را  وی  حماسی  واژگان  قاموس  گونهمفهوم  به  است  افزوده  جنگی  تصاویر  تازگی  بر  و  کتر ساخته  ه گاه برای یک ای 

همها واژه به کار میمفهوم ده از این مترادفات و مفاهیم   شود:  معنا اشاره میبرد. از باب نمونه در زیر به برخی 

الصوارم،  ظبی،  المواضی،  مشرفي،  ُحسام،  سیف، 
فاح.  مرهفات، حراب، ُمدی، صأ

 در معنای شمشیر و تیغ

ُهمام، قسور،  ، كماة، صمصام، قمقام،  س، ُشوس، كمي  فارأ
ُعتاة، طغاة، قرم.  ُبهمة، 

 برای جنگاوران

وغي، هیاج، هیجاء.  برای جنگ حرب، 

سهام، النبال. الرماح، الردیني،  أنابیب،   برای تیر و نیزه قنا، 

 ، فض  أفَنی،  نَفی،  طَوی،  لَوی،   ، َدَحی،  بَری،  كَوی،  رَمی، 
، أرَدی، أطاَش. أذل  ، أخلی،  ، هز  ، َدک  ، فل   َحط 

-نابود کردن و درهم  برای

 شکستن  

 تصاویر تلمیحی  . 5.   2

کردن به چیزی است و در اصطالح آن است که در شعر اشاراتی پوشیده  اشاره  و  کردن  آشکار  و  نمودن  لغت  در  تلمیح 

گذشته داستانبه  اساطیر،  دور،  بکنند.های  مشهور،  بیتی  یا  و  رایج  مثلی  معروف،  فشارکی، ؛  505ش:1385التفتازانی،  )  های 

بتواند به شیوه هنری و در اسلوبی بلیغ 1379:144 یا پرورش تصاویر ازآن جهت است که اگر شاعر  تلمیح در خلق  ( کارکرد 

حادثهاشاره داستان،  به  تداعی میای  با فراست  خوانندۀ  برای  را  صحنه  آن  تمام  اشاره  این  بکند،  و...  مشهور  کند و ، شعری 

را بر میبخشای او لذتخوانش شعر   کند.  تر 

نمونه ذکر  به  است  حماسی  تصاویر  بر  ما  بحث  تکیه  چون  دارد.  ازری  چکامه  در  مختلفی  نمودهای  از این تلمیح  هایی 

می نامی عرب عمرو بن عبددست  دالور  با  علی)ع(  رویارویی حضرت  بیان  در  ازری  ای که حضرت بر ود و ضربهپردازیم. 

 گوید:او فرود آورد می
 یا َلها َضربًة َحَوت َمكُرمات

 
ها َثَقالها  ثقَل أجرأ ن   َلم َیزأ

 (  125: 1409)اِلزري،                         
از    )ترجمه(»  «ها است؛ چندان که جن و انس عظمتِ پاداش آن را نتوانند سنجید.ی که دارای واالترین فضیلتاضربهشگفتا 
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اسلوب   با  که  این  ضمن  در  یادآور میشاعر  و شگفتی ضربه را  لها...« سنگینی  »یا  شود به این سخن پیامبر )ص( تعجبی 

الثقَلین.کند  ای مینیز اشاره عبادة  ن  علی  خیٌر مأ تداعی بهتر تصویر صحنه نبرد و 39/2ق: ج1403)المجلسی،    «»لضربة  ( و باعث 

 شود.ارزش ضربه امام در آن روز می

بیان شج و دالوری حضرت میدر جایی دیگر شاعر در   گوید:  اعت 
أحد  َكم َفلَّ آحاَد ُشوس    وب

 
ما أوَغدوا الَوَغی أطَفاها   كلَّ

 (  125: 1409)اِلزري،                         
بسیار شجاعانی را که در هم شکست؛ هر بار که آن»  )ترجمه( چه  احد  در  وی آن را فرو   افروختندیبرمها آتش جنگ را  و 

 «نشاند.می

این بیدر  و  است  آن  در  دالوری حضرت  و  احد  نبرد  به  اشاره شاعر  نیز  خواننده  جا  ای که مطلع ازآن حوادث و شک 

امام باشد با خواندن بیت صحنه بهتر برا تداعی میمبارزات  شکستن گردنکشان را در ذهن تواند تصویر در همشود و مییش 

آن خاصه  کند  افزوده تجسم  بیت  و شورانگیزی  هیجان  بر  أطفاها«  و  »أوغدوا  میان  و طباق  آحاد«  و  »أحد  میان  جناس  که 

 است.

آن تصویری  تلمیحات  دیگر  تلماز  این  علی)ع( شاعر  جنگاوری حضرت  و  بیان شجاعت  در  که  به شیوه جاست  را  یح 

و ذهن و تخیل خواننده را بر سر دو معنا درگیر می»ایهام« می  کند:آورد 
 َخاَط للعنكبوتأ َنسَج الُردیني

 
ه أوَهاَها  اتأ َعزمأ  وأبی 

 ( 132ق: 1409)اِلزري،                       

واژهاینر  د از  استفاده  با  نسج»های  جا شاعر  أبیّاتعنکبوت،  أوهی« تصویری حماسی خلق کرده است. در نگاه اول   ،  و 

انسان متبادر می ها و سپرهای دشمنان برای حضرت چون النة عنکبوتی سست بود که همه را از گاهشود که پناهاین به ذهن 

امام علی )ع( یهود به نام »عنکبوت« به دست  از بین رفتن پهلوان نامی  باید دانست که شاعر به  اما  اشاره دارد و  هم گسست 

آگاه، تصویر را نزد او پربارتر و معنادارتر می خوانندۀ  برای  اشاره  این  زمان تصویری از قهرمان یهود، سازد چرا که همدرک 

می نقش  ذهنش  در  آن  نازک  تارهای  و  النه  عنکبوت، سستی  تاریخی  بندد.حشره  و  روایی  منابع  در خصوص شجاعت   در 

)ع( علی  است:  امام  َخ   آمده  َعْنَكُبوتا»بأ َو  َمارأ  اْلخأ َذا  َو  َمْرَحبًا  َقَتَل  ج1403مجلسی،  )  «ْیَبَر  مرحب، ( )67:  41ق،  خیبر  نبرد  در 

و عنکبوت را از پای درآورد.(  ذوالخمار 

 کارکرد عنصر اغراق در تصاویر حماسی  . 6.   2

تصویر در  مهمی  نقش  است  اغراق  »طبیعی  زیرا  دارد.  حماسی  تصاویر  خاصه  دسترس سازی،  از  دورتر  توصیف  هرچه 

خیال باشد  توجه داشت که همچون سایر آرایهباورها  باید  اما  است  زیباتر  نتیجه  در  و  های سخن از تکلف و تصنع انگیزتر 

تا بتواند در حوزه هنر جای گیرد«)فشارکی،  (77:  1379باید به دور باشد 
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عن نیرومندترین  از  یکی  خیال،  صور  دیگر  کنار  در  اغراق  چنانعنصر  است  است  هنری  بیان  اسلوب  در  القاء  که اصر 

شاعران   دیگر  که  گیرد  قرار  هنر  از  سطحی  در  توانسته  حماسی  بیان  در  اغراق  عظیم  نقش  به  توجه  با   اگرچهفردوسی 

از    انددهیکوش تشبیهات و کنایات زیبا و    هااستعارهو آثار خود را سرشار  خود را به پایگاه  اندنتوانستههرگز  اندکردهزیانگدلو 

کدکنی،    .(137و   136:  1381او نزدیک کنند. )شفیعی 

و  تصاویر  این  و  است  جسته  مدد  خود  تصاویر  پویایی  برای  اغراق  عنصر  از  متعدد  موارد  در  شاعر  ازریه  قصیده  در 

تقویت کرده است.سازیصحنه جنبه هنری وشعری چکامه او را   ها 

دست حضرت   وی  مثال  -بیند که فلک دنیا و آخرت را به گردش درمیعلی)ع( را در نبرد دارای چنان قدرتی میبرای 

  آورد:  
الـ       َفَلكأ  ي َطورًا ُمدیرُة   هأ

 
 أخَری وَطورًا ُمدیرٌة أوالها 

 (  131ق: 1409)اِلزري،                        
می احُد  نبرد  در  دالوری حضرت  توصیف  در  دیگر شاعر  فرازی  )ع(  در  علی  کفار و مشرکان چنان   روزبهآن    درگوید 

از هراس دیدن آن مویِ صورتشان به یکباره سپید میضربتی زد که اگر جوانان آن را می  شد:دیدند 
الیومأ َضرباً  َلَحاها  َقد أراها فأی ذلک  اُن شاَبت  الشب   َلو َرأته 

 ( 126: 1409)اِلزري،                 
، با جاندر تصویری دیگر، در   دارد بخشی به عناصر طبیعت و نیز مفاهیم معنوی بیان میبیان شجاعت حضرت علی )ع( 

ایشان  میکوهکه از شجاعت   لرزند!افتد و تقدیرها بر خود میهای استوار به لرزه 
ي  وإلقدامه َتزوُل الَرواسأ

  
رُّ َحَشاها   َوالمقادیُر َتقَشعأ

 ( 144: 1409)اِلزري،                 

 نتیجه

می ازریه  حماسة  در  خیال  صور  کارکرد  بررسی  ابیات این حماسه شرح رشادتتوان گفت که از آندر  ها و جا که بیشتر 

با کاربست هنری صور خیال توانسته به خوبی از عهدۀ توصیف صحنه -بیان شجاعت قهرمانان در میدان کارزار است، شاعر 

تشبیه، استعاره و کنایه به زیبایی استفاده کرده و هم در های رزم و پیکار   یعنی  قهرمانان برآید. شاعر هم از صور خیال بالغی 

تشبیه و استعاره سطح کلی در توصیف و صحنه پردازی موفق بوده است. در قصیدۀ ازریه در میان صور خیال بالغی، بسامد 

تشبیه   تشبیه مانند  انواع مختلف  از  تشبیه مقلوب و تشبیه مرکب به مثابه ابزاری هنری جهت ادای بهتر باال است. شاعر  بلیغ، 

تأثیر تصاویر قصیده افزوده است. در میان  بلیغ بر زیبایی و  تشبیهات  در این میان، بسامد باالی  و  است؛  گرفته  کمک  معانی 

باستعاره نیز استعارۀ مصرحه  و  معمولی  مکنیة  استعاره  به  نسبت  تشخیص  فراوانی  هم  ای که از سیار بیشتر است به گونهها 

درصد  86مورد هم مصرحه است یعنی   9مورد استعارۀ مکنیه عادی و    4مورد از نوع تشخیص و    81مورد استعاره،    94میان  

توان باالی شاعر در تصویر دهد زیرا تشخیص نقش پردازی را نشان میاستعارات این قصیده از نوع تشخیص هستند و این 
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تجسم در  تثبیت آن  مهمی  یا ها در ذهن مخاطب دارد و شاعر با جانتصویرها و  ابزار جنگی چون شمشیر، نیزه و  بخشی به 

یا مفاهیم متشکل از صحنه انتزاعی و ذهنی مانند مرگ و  ها و حوادث مانند جنگ و... زیبایی و تأثیر تصاویر خود را مفاهیم 

نکته است.  کرده  زیبا  بیشتر  و  هنری  تأثیر  که  با دیگری  استعاری  تصاویر  این  آمیخته شدن  کرده  دوچندان  را  استعارات  یی 

برجسته تکرار، طباق و غیره است که در شواهد متن به آنها اشاره شد. افزون بر صور خیال عناصر  مانند جناس،  زبان  سازی 

و حماسی  ضرباهنگ  دارای  جنگیِ  و  فخیم  واژگان  کاربست  و  تلمیحی،  تصاویر  مانند  مواردی  موسیقایی   بیانی،  نیز طنین 

تقویت کرده و به اصطالح تصاویری موسیقایی خلق کرده است.  -چناهمناشی از حروف و کلمات، بُعد حماسی تصاویر را 

و پویایی تصاویرِ ژانر حماسه بسیار مؤثر است، موفق عمل کرده ن در شورانگیزی  که  اغراق  عنصر  از  استفاده  در  که شاعر 

 است.
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