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 اليوت . اس.براساس نظريه تي   نيما يوشيجاستعاره پرتابي درشعر

1اعظم گله داري
 

  چكيده 
 شعر در مكتبي ايماژيسم. دربردارد را بيان مجازي صورت كلي طور به وها  استعاره وها  تشبيهي  مجموعه خيال صور يا ايماژ

 از است نو نقد پردازان نظريه از كه اليوت.  اس.  تي :د مانن افرادي و گرفت شكل پردازي خيال و تصويرگرايي مبناي بر كه است

 مستقيم بيان جاي به مقصودي  ارائه براي آنها.  كردند استقبال، گيرندمي قرار هم كنار در ولي هستند ربط بي ظاهراً كه تصاويري

بـي ربـط   "محكم و فشرده كه ظـاهرا ، و استعاره پرتابي عبارت است ازاينكه شاعر، تصاويري دقيق.كردند استفاده صورخيال از
  .هستندرابدون رابط دركنارهم قرار دهد

  نيما يوشيج .اليوت.اس.تي .يپرتابي  استعاره .ژايما :واژگان كليدي

 :مقدمه
 بايسـتي  مـي  كـه  بـود  شعر از يا مرحله "بمعذّ وجدان"باشد،  ادبي انجمن يا مكتب يك اينكه از بيش ايماژيسم

   در را شكوفائي خود
حسـيني،  (كنـد   پيـدا  جنـگ  دو بـين هـاي   سـال  در ديگري شاعران و آنها روهاي دنباله و 3اليوت و 2پاوند خود آثار

644:1384(.  
آنـان سـعي   ، كردنـد مـي ي اول به ريتم و وزن شعر تأكيـد  معتقد به مختصر گويي بودند و در مرحلهها  ايماژيست

هـا،   در شـعر ايماژيسـت  . داشتند تا حد امكان شعر را به موسيقي نزديك كنند و سپس به موضـوع اصـلي بپردازنـد    
در . يعني تنها خود تصوير مورد نظر است بي آنكه نكته يا رمزي در خود داشـته باشـد   ، ارزشي مستقل دارد، تصوير

مجاز است و ايجاز و كوتاه بودن شعر و در عين حال صراحت و وضوح اين مكتب انتخاب هر موضوعي براي شعر 
ي  از بيان كليشه اي پرهيز داشتند و هـدف آنهـا انتخـاب كلمـه    ها  ايماژيست. آن از اصول مورد توجه شاعران است 

سـعيدپور،  . رك(دقيق براي مفهوم موردنظر بوده است كه از اين طريق به ايجازي كه بدان معتقد بودنـد دسـت يافتنـد    
246:1377-249( 

ـ  ضـد  قـاطعي  طـور  بـه  و داشتند اي تازه حرف كه بودند صهمشخّ اين دارايها  ايماژيست و ويكتوريـائي  اتادبي 
 در هـايي  تفـاوت  بـا  آنهـا  .د بو شده خسته شعر قديم اشكال از كه اي جامعه در تازه شعري رمبشّ و بودند رمانتيسم

 بـا ، بـود  همسـان  و روشـن  حال همه در هالبتّ كه داشتند متمركزيي  آموزه، بودند آمده گرد پرچم يك زير، صداقت

 كامل وضوح با را ايماژيسم اصول آنها .د بيافرينن انكشتئوريي  انديشه با متناسب اشعاري كه كوشيدندمي اين وجود

 آزادي تاولوي، موضوع انتخاب در كامل ضرورت، شعرآزاد(تازه  اوزاني  سليقه، دقيق يكلمه به هتوج: اند كرده بيان

  . "شعراست اساس تمركز": كه مركزيي  انديشه اين و روشن و دقيق، ناب تصوير انتخاب در مطلق
 مـورد  در اي تـازه هـاي   حرف كه است ادبيهاي  تسنّ و انسانيي  تجربه پيرو و نويس نقد شاعري اليوت.اس.تي

ي  نظريـه  مهمتـرين  و كندمي بيان را "4عينيي  بسته بهم" و" انسانيي  تجربه" مثل اصطالحاتي و دارد اتادبي و شعر
 صوريهاي  تصوير و استعاره، تشبيه، خيال صور معناي به گرايي تصوير .گرددمي بر )ايماژيسم( گرايي تصوير به وي

 تصـويرهاي  مانند، كند پر راها  رابطه خالي جاي بايد خواننده كه گرددمي بر دشواري تصوير به بلكه . نيست اجسام

  . تاس آشكار ارتباطشان بين تيز يبيننده نزد در اما، هستند هم با ارتباط بي هراًظا كه امروز سينمايي دشوار
  نو و كالسيك شعر در تصويرگري

                                                            
   azamgaledari@yahoo.com    كارشناس  ارشد زبان وادب پارسي  -١

2- Pound 
3- Eliots 

4- objective correlative 
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 1515/      اليوت. اس.براساس نظريه تي   نيما يوشيجاستعاره پرتابي درشعر

اصوأل نوع نگاه شاعران معاصر ، ي شاعران قديمي تفاوت اساسي داردي تصويرگري شاعران معاصر با شيوهشيوه 
. گيرنـد ذهنيت تصويرسازيشان تابع اصولي است كه در بسياري از موارد از شاعران كالسيك فاصـله مـي  به هستي و 

يعنـي در  ، تشبيه بيان كند و بعد كم كم ايجاز جايش را گرفتي  را به وسيلهها  كند كه عينيتشعر كالسيك سعي مي
كنـد و در  يعني شاعر بخش هايي را پنهان مـي ، بينم كه وجه شبه و ادات تشبيه برداشته شده استبسياري اوقات مي

رويم و يعني هرچقدر ما جلو مي. همان زمان گذشته نيز ايجاز نيز از سمت تشبيه به سوي استعاره شكل گرفته است 
تفاوت شاعر قديمي . بايست موجزتر و سريعتر باشد بيان نيز مي، شود مي ما در زبان بيشتر و پرحجم ترهاي  درگيري
مدرن اين است كه شاعر مدرن فرصت اندكي در شعر دارد و بايد حداكثر مفاهيم را با حداقل كلمـات بيـان   با شاعر 

  )147-145:1382ناصر، ( .كند
به نظر .  نمادين يا سمبوليك بودن آن است، كندترين عاملي كه تصاوير شعري امروز را از گذشته متمايز مي عمده

م و تـداعي وسـيع   از اين جهت كه محيط تجس.  عميق تر و شاعرانه ترند، ارندنيما نيز تصاويري كه بر سمبل تكيه د
، اين گونـه تصـاوير  .  آيدآورند و ابعاد آنها بدون زحمت و تالش ذهني به دست نميتري را براي خواننده فراهم مي

  . سازندآن را امكان پذير ميهاي  ي عاطفه و انديشهگسترش حوزه و شعر شدني چند معناي
ماندنـد و امكـان گسـترش و    اغلب در حريم يك بيت محدود مـي ، تصاوير، تفاوت ديگر اين است كه در گذشته 

هر تصويري در يـك مصـرع يـا يـك     .  ديگر ممكن نبودهاي  تداوم آنها در محور عمودي شعر و تسري شان به بيت
در شـعر  .  پـذيرفت همان محدوده پايان مي يافت و القائات و مفهوم آن نيز درتكوين مي محدودي ابعاد بيت يا نهايتاً

يعني اينكـه ، ت شعر گسترش داده و جاري سازندامروز تالش نيما و شاعران ديگر بر اين بوده كه تصوير را در كلي ،
چون اعصاب شعر به هم مربوط و وابسـته باشـند و بـا هـم هيئـت      ، يك شعرهاي  تصاوير مختلف و موجود در پاره

  .)71:1387، باقي نژاد( شكل دهندي تري را تصويري كلّ

 اليوت. اس. تي

 بـود  آن دنبال به او .ت  اس انگليسي مدرنيسمي  هدوري  هبرجستهاي  چهره از )1965-1888(وت الي استرن تامس 

ـ  و زبـان  جسـتجوي  در . سـازد  تـر  دقيق حال عين در و پربارتر، نغزتر هرچه را شعر كه از اليـوت ، درخـور  اتادبي 

 از رويگردانـي ، اش اوليـه  مشـاور  و قمشو، پاوند زراا  از و آموخت را روشن و سنجيده تصاوير لزوم1ها ايماژيست

 عـين  اودر. راآموخت كنـد  تلقـي  اصلي عنصر عنوان به را شاعر تشخصي نه و شعر بيان كه اين و رمانتيسم ماليمت

 در كـه  بـود  ايـن  اليـوت  نـوآوري  . بـود  هم ايهام و طنز خواستار بلكه، نكرد بسنده خشن و خشك تصاوير به حال

 و تصـاوير ي  واسطه بي تقابل طريق از را معنا كلي الگوي و كردمي حذف را انتقالي و صالياتّ قطعات عمداً اشعارش
ـ  پيونـدي  هـم " بـه  موسوم اليوتي  نظريه اساس بر كه است آن علت.  آوردمي فراهم علني توضيح بدون بـا  تعيني 

كنـد  تداعي را زيادي معاني تا شود نموده مشخص و دقيق تصاوير با و تلويحاً بلكه صريحاً نبايد احساسات "تذهني 

 امكانـات  و يگانـه  2معنـا  و حـس  با ايماژ ترتيب اين به.  آيد دسته ب بهره حداعالي تعابير و الفاظهاي  ظرفيت از و

  .)246-245:1377سعيدپور، ( شودمي گسترده غايت به شعر زباني  نهفته
و اشياء اسـتفاده كنـد ؛ پـس اگـر     ها  موقعيت، تنها بايد از توالي وقايع، اليوت معتقد است كه براي بيان احساسات

اين كار را انجـام دهـد و   ، بايد با استفاده از تصاوير، شاعري بخواهد تجربه اي خاص و يا حسي را كامالً منتقل كند
به اين ترتيـب واژگـان   . به هيچ عنوان هنري نيست ، منطقي روزمرهبه زبان ، ابراز احساسات. معادلي هنري برگزيند 

تجارب حسي ي  شود وقايع و اشيايي را انتخاب كند كه همبستهرسد و شاعر مجبور ميانتزاعي در شعر به حداقل مي
عينـي ناميـده   ي  همبسـته ، احساسات در هنر استي  كلّ اين فرايند كه به زعم اليوت تنها راه ارائه. مدنظر وي است 

  .)87-86:1387تسليمي، ( .شودمي
                                                            

1- Imagists  

2-Sense 
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 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1516

 ايماژ چيست؟

. بـردارد  در را بيـان  مجـازي  صورت كلي طور به وها  كنايه وها  استعاره وها  تشبيهي  مجموعه خيال صور يا ايماژ 
 "فارسي شعر در خيال صور" كتاب در كدكني شفيعي . است دروني حاالت تصوير و موضوع متجس در ايماژي  فايده
  :گويدمي باره اين در

ي  مجموعـه  هم روي بر.  است ايماژ و خيال به بازگشتن لتخي و است شعر جوهر در اصلي عنصر خيال يا ايماژ«
 زيـرا ، دانست ايماژي  زمينه و موضوع توان مي تصرفاتي با، كنندمي مطرح بيان علم در اسالمي بالغت در كه را آنچه

 بـه  بازگشـتن  شـعر  جـوهر  زبـاني  هر شعر در و هستند شاعري خيال اصلي اركان تشبيه و آن گوناگون صور و مجاز

 تصوير خواه، شئي يك "تصوير" با است برابر، اصطالح نظر از هم و لغت نظر از هم ايماژ . است بياني  لهأمس همين

 خوانـده  ايماژ نام به فرنگي بالغتهاي  كتاب در و جديد ادبي نقد در آنچه كه است شايسته، مادي خواه، باشد ذهني

شـفيعي  ( »شـود  نهـاده  برابـر ، اسـت  شـده  اسـتعمال  فارسـي  و عربـي  قديم ادب و شعر در كه خيالي  كلمه با شودمي
  .)10:1383كدكني

  ايماژيسم

 شـاعران  و نويسـندگان  از اي عـده  توسـط  )1917-1912( سالهاي بين كه است شعر در مكتبي عنوان ايماژيسم« 

 مخالفـت  بـه  نوزدهم قرني  گرانه احساسي شعر عليه خود اشعار در شاعران اين.  گرفت شكل امريكائي و انگليسي

 شـاعر  چنـد  از گلچينـي  بـر  كـه  اي مـه مقد در الول يامـ .گرفت پا الول امي و ازراپاوند توسط ايماژيسم. برخاستند

 شـعري  ايماژيسـت  شاعران.دارد مي نبيا چنين خالصه طور به را شاعرانه نهضت اينهاي  ديدگاه، نوشت ايماژيست

 بـر  را مضـموني  هـر  آزادي بـا ، شـاعرانه  دادي قـرار  مطالـب  كـاربرد  و سرائي منظومه از احتراز ضمن كه سرايندمي

 و اسـت  روزمـره  زبـان ، شعر اين زبان.  كنندمي عمل بندي و قيد هيچ بي خود خاص آهنگ يافتن براي و گزينند مي
 نسبت شاعر يا نويسنده كه است واكنشي حاصل تصاوير اين، است فشرده و صريح، محكم دهدمي ارائه كه تصويري

 و متفاوت كامالً يئش دو توصيف از يا استعاره از منظوري چنين براي و دهدمي نشان، بيندمي كه اي منظره يا يئش به
 گرفتـه  ثيرأت هايكو نام به ژاپني كوتاه و غنائي شعر نوعي از اغلب ايماژيست شعر.  كندمي استفاده هم كنار در مغاير

 ولـي ، نيـاورد  دوامـي  چنـدان  ايماژيسـم  مكتب اگرچه .د باشمي هجائي هفده، وهايك مانند نيز شعر اين وزن .ت اس

 از تشد به استيونس واالس و، اليوت اس تي، چون اي برجسته شعراي زيرا، شودمي محسوب معاصر شعر سرآغاز

 دو هيلدا.  اند گرفته تاثير، گيرندمي قرار هم كنار در اي رابطه هيچ بيان بدون كهها  ايماژيست واضح و دقيق تصاوير

 شـعري  مكتـب  اين ديگر شعراي آلدينگتون ريچارد و، رفلچ گالد جان، ويليامز كارلوس ويليام، هالرنس  .دي، ليتل

 .)67-66:1382داد، ( »بودند

. گرفت بهره خيال تصوير ازتوان  مي ،مستقيم بيان جاي به، مقصود بيان براي بايد كه بودند معتقد مكتب اين پيروان
 همـين  از.  باشـد  داشـته  بصـري  و عينـي  جنبـه  بيشتر و باشد اتجزئي متوجه و واضح و دقيق بايد خيال تصويرهاي

 چنـان  طبـايع  وهـا   اسـتعداد .  شـود مي نزديك امپرسيونيسم بهء اشيا ظواهر و عينيت به باتوجه ايماژيسم كه جاست

 رهـا  و گذشـته ي  شـيوه  شكستن درهم از بود عبارت اولي  درجه در لهئمس و است گذاشته اثر ايماژيسم بر متعددي

 برابر در را شخصي عواطف بتواند كه اي تازهي  شاعرانه زبان ابداع و ويكتوريائيهاي  كليشه وها  عادت از خود كردن

 و نيروي  پايه بر را شعر در انقالب يكي  نمونه، فرانسه در مسسمبولي نهضت .د كن بيان پراكنده و نامطمئن دنياي يك
ي  شـاعرانه  قدرت خودي  نوبه به انگليسيهاي  ايماژيست .د بو داده دست به سمبل فراروي قدرت و تصويرها تازگي
حسـيني،  (نبودنـد   موافق هم با همه آن كردن كارآمد وسائل و قدرت اين مفهومي  درباره اما، بازگرداندند آن به را ايماژ

642:1384(.  
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 1517/      اليوت. اس.براساس نظريه تي   نيما يوشيجاستعاره پرتابي درشعر

 استعاره -3

، اسـتعاره  در شـاعر  زيرا، ديگري لغت جاي به را لغتي خواستن عاريه يعني استعاره«:گفته استعارهي  درباره شميسا
 تـرين  عالي و هنرمند كشف بزرگترين استعاره.  بردمي كار به ديگريي  واژه جاي به مشابهتي  عالقه به را اي واژه

ـ  ابـزار  كارآمـدترين  استعاره.  رفت توان نمي تر پيش آن از ديگر و است هنري زباني  حيطه در امكانات بـه  و لتخي 

  .)141:1372شميسا، (» است كالم در نقاشي ابزار اصطالح
  مصرحه ي  استعاره -1-3

يـا بـه   ، بـريم مي مشابهت به شرط ذكر قرينه به كاري  ديگر به عالقهي  استعاره يعني اينكه واژه اي را به جاي واژه
آوريم ؛ تـا ذهـن خواننـده    عبارتي از طرفين تشبيه يكي را ذكر كرده و نشانه اي از صفات و مالئمات طرف ديگر مي

حال اگر در يـك تشـبيه از طـرفين آن تنهـا     . متوجه خواست ما كه همانند كردن تا طلب يكساني طرفين است باشد 
مصـرحه  ي  بـه آن اسـتعاره  ، باقي بماند، كه تنها مشبه به، آن قدر فشرده شودمشبه به را ذكر كنيم يا به عبارتي تشبيه 

  :براي مثال. خواهند گفت 
  

 هايي كـه در بـاغ ماسـت ببين الله
 

ــت    ــا خداس ــان ت ــند و فريادش  .خموش
 

  

در معناي اصلي خـود بـه كـار نرفتـه      "الله"قرينه اي است كه متوجه شويم  "خموشند و فريادشان"در اين مثال 
  .)36:1384قاسمي، (باشد مي "شهيدان"استعاره از  "الله"و ، است

  مكنيهي  استعاره-2-3
كنند و آن گاه با همكاري حداقل يكي از مالئمات يا صفات مشبه به يا وجه مشبه را ذكر مي، در اين نوع استعاره 
  : براي مثال. برند به مشبه به يا به عبارتي منظور اصلي گوينده پي مي، شبه

  پس از روزي كه مرگ و فتنه بر مردم هجوم آورد   ... 
  .غروب گرم در سبعانيه ديدم كه نخلستان سرود رزم بر لب داشت ... 

 به جنگجو "نخلستان"به حيواني درنده تشبيه شده است كه بر مردم هجوم آورده و  "مرگ وفتنه"كه در اين مثال 
 .)41: همان(داشته است  بر لب "سرود رزم"و رزمنده اي تشبيه شده كه 

   -3-3  هاستعاره تبعي
اما اگراستعاره درفعـل باشـدبه آن اسـتعاره تبعيـه     .شود  مي دراسم است وبه آن استعارهءاصليه گفته"استعاره اساسا

 .دشو مي گفته
  

 نبـودزمانـه ودهزار نقش بـرآور
 

 يكي چنـان كـه درآيينهءتصورماسـت   
 

 )انوري(  
  

 چـون فعـل رابـه مصـدرتاويل    .گوناگون داشتن است هاي  استعاره ازبازيگري ورنگ هاوحالت، كه نقش برآوردن
شميسـا،  ( .گوينـد  مـي  به آن استعاره تبعيـه ، خوانيم مي كنيم تاجنبهءاسمي داشته باشديعني فعل رابه تبع اسم استعاره مي

67:1383(  

  تناسي تشبيه وحقيقت ادعايي
، ش كرده است كه تشبيهي دركاربوده واوچشم رابه نرگس تشبيه كرده استدراستعاره گويي شاعربه يكباره فرامو 

  )حــافظ( نرگســش عربــده جــوي ولــبش افســوس كنــان) :تناســي تشــبيه(گويــدنرگس مــي ايــن اســت كــه يكبــاره
يكي ازمعاني نرگس چشم است ويانرگس نام ديگري براي چشـم  "به عبارت ديگر گويي شاعرمدعي است كه اصال.

حقيقـت  ( كب مجاز نشده است ولذا به ادعاي اونرگس درمعناي حقيقي خودبه كـار رفتـه اسـت   مرت"است واو اصال
  . )همان() ادعايي
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 پرتابيي  استعاره

، شـاعر  يعنـي پرتـابي  ي  استعاره. شوداز زبان پرتاب مي، دورهاي  پرتابي از جهان كم تداعي يا از تداعيي  استعاره
 عبـارات  وهـا   واژه و دهدقرارمي هم كنار در رابط بدون را هستند ربط بي ظاهراً كه فشرده و محكم، دقيق تصاويري

  .د بپردازها  رابطه اين كشف به، خود خواننده تا، كندمي حذف را رابط
به تعريف ديگر ،استعاره اي است كه ضمن حفظ زيبا شناختي باعث پرتاب شدن ذهن خواننده به فضـاهاي تـازه   

دهد و اين تصاوير يافتن تصاوير تازه است كه آنها را بدون رابط در كنار هم قرار ميگردد و همان تالش شاعر براي 
توان گفت كـه هرگـاه حركـت دوربـين      مي پرتابيي  در تعريف سينمايي از استعاره. كندرا جايگزين بيان مستقيم مي

، پرتـابي اسـت  ي  اسـتعاره  اين همان، بسيار سريع بود و قادر به نشان دادن چند چيز مختلف در يك النگ شات شد
كند و آنها را بدون هيچ توضيح زايدي در كنـار هـم   از چند چيز مختلف فيلمبرداري مي، يعني دوربين در عين واحد

براهنـي،  . رك( .مختلـف فـيلم شـود   هـاي   تا قادر به درك قسمت، و خواننده بايد بسيار آگاه و توانا باشد، دهدقرار مي
  .)به بعد 123:1374

  پرتابيناسي تشبيه واستعاره تفاوت ت
 انـد  گرفتـه  كنار هـم قـرار   مانند حمام ادكلن در گيرند مي استعاره پرتابي تصاويربه ظاهربي ربط دركنارهم قرار در

تناسـي   به مصرف زياد ادكلـن پرتـاب كننـد امـا در     ذهن را تا اند بدون هيچ رابطي حمام وادكلن دركناره قرار گرفته
لـبش   نرگسـش عربـده جـوي و    نـرگس در  شـود ماننـد   مـي  ديگري جـايگزين آن  شود و مي تشبيه يك كلمه حذف

  .رفته است كنان، نرگس بجاي چشم به كار افسوس

  پرتابيي  انواع استعاره
  : آيندپرتابي به دو شيوه در شعر ميي  استعاره

 پرتابي در تركيباتي  استعاره -1-8

  پرتابي در جمالتي  استعاره -2-8
كه يك نـوع آن در تركيبـات   ، پرتابي دو قسمت استي  شود كه استعارهبندي به خوبي مشخص ميبا اين تقسيم 

در ، بـرد را بكار مي "مقواييهاي  ستاره" تعبير، "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"در  فروغوقتي براي مثال ، باشدمي
و . شـود بـه ذهـنش پرتـاب مـي     "مقـوايي "ي  واقع براي نشان دادن زندگي بي معنا و مفهوم و هستي رنـج آور واژه 

بي رابـط در كنـار هـم    ، گويد؛ كه جمالت به ظاهر بي ربطجمالت ميي  درباره آنچه تي اس اليوت، ديگري  استعاره
  .باشدمي) چنانچه در تعريفش گذشت(عينيي  اليوت برآمده از مفهوم هم بسته.اس.البته اين حرف تي. گيرندقرار مي
  :اشعار نيما يوشيج استعاره پرتابي در هايي از نمونه

  :استعاره پرتابي درتركيبات
  )193_ 210: 1379حقوقي،(. ناقوس

  : استعاره پرتابي در تركيبات
  ) پرد مي آزاد /كاندرفضاي خامش مردابهاي دور /مانند مرغ ابر

  استعاره پرتابي : مرغ ابر 
  كند  مي ن پرتابمرغ ابر تركيبي است كه ابرهاي روان رابه ذه:گره گشايي 
  .تغييرمي كند/كاين كهنه  دستگاه/اين نكته گشته فاش /از هر نواش 
  استعاره پرتابي :كهنه دستگاه 
  .كشد  مي ديرينگي اين جهان را به تصوير:گره گشايي
  .همه مردهها  باآن نگاه/درگورهاي چشم /در مسير بيابان!.....دينگ دانگ
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  استعاره پرتابي : گور چشم 
  .باشد مي در اينجا منظور ا ز چشم بيان نگاه سرد و مرده وبي روح: گشاييگره 

كانـدران آئـين   (خلوت و متروكهاي  در رخنه/ در گيرودار معركه عاجز و قوسي در رهگذار شهوت زشت پليدها
  )دستبرد ميĤموزد فقرشكسته روي

  استعاره پرتابي  :فقر شكسته روي 
  كند  مي خواهد روسياهي و بد بودن فقر را بيان مي شاعر با اين تركيب: گره گشايي 

خون دگر بجوشـد  / همسايه تاكند  روشن اجاق سرد / بر خاست اي رفيق / وز هر جدار شهر / شد اين ندا عميق
  .تا در عروق او 

اجاق سرد تصوير پارا دو كسيكا لي است كه شاعر با آوردن آن بي روح بودن ونابه سامان بودن اوضاع زنـدگي را  
 .تواند باشد مي به تصوير ميكشد وبه نوعي استعاره پرتابي

  .ازهرخبركه آيد، زايددگرخبر/ باشدخبردگر، / درعالم به پاشده زندگان وليك
  استعاره پرتابي:عالم به پاشده
  .كند مي عالم به پاشده تركيبي است كه ذهن را به سمت تحرك وپويايي پرتاب :گره گشايي

  . گلستان بيدار/ شدآنچنان خواهد /هاي سوخته آن روز كشت و
  گلستان بيدار :استعاره پرتابي

  .كند مي شاعربا آوردن لفظ بيداردركنارگلستان ذهن رابه سمت شادابي ونشاط پرتاب :گره گشايي
  زندگي كه هستي  درمراقبه.....دينگ دانگ

  .شب سياه به پايان او از/ صبح نمايان كليد او با/ اينست ره به روز رهايي
  استعاره پرتابي :صبح ليدك

  .كند مي با آوردن اين تركيب پيروزي، رهايي، رستگاري رابه ذهن پرتاب شاعر :گره گشايي
  :جمالت استعاره پرتابي در

  كي بجاست؟  كي مرده؟!/ ناقوس/ چه صداست......دينگ دانگ 
بانـاقوس درارتبـاط اسـت    ارتباط باسطور قبل است درحالي كه مردن وزيسـتن  گويي كي مرده كي بجاست بي 

  .آيد درمي ناقوس به صدا حادث شود اتفاق مهمي اگر يا رود مي چراكه رسم كليساست كه وقتي پاپ ازدنيا
 او از/ شـود  مـي  شـده ره بـاز   نطفه به پا از/ معاندي نمايد سرد زانكه گور ور/ موافقي آتش خندد زانكه همچو گر

  .شود مي آغاز حكايت دگر
 شـاعر  حـالي كـه چنـين نيسـت و     ارتباط است در قبلي بي سطور با شود مي شده ره باز ه به پانطف ازگويي جمله 

   .بكشد به تصوير را پراكند مي اميدي كه آواي ناقوس خواهد مي
  :استعاره پرتابي واستعاره مكنيه

  آتشينهاي  زبان:مانند. گاه يك استعاره پرتابي رامي توان استعاره مكنيه نيز به حساب آورد
  :تشبيه واستعاره پرتابيتفاوت تناسي 

بـه بسـياري    ذهـن را  تـا  ،مانند درياي مهـر  گيرند مي هم قرار كنار به ظاهرا بي ربط در استعاره پرتابي تصاوير در
 نـرگس در  شـود ماننـد   مـي  ديگـري جـايگزين آن   شود و مي پرتاب كنند، اما درتناسي تشبيه يك كلمه حذفعاطفه 

  .رفته است چشم به كاركنان، نرگس بجاي  لبش افسوس نرگسش عربده جوي و
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 گيري نتيجه

 باشـد كـه درشـعر فارسـي مخصوصـا شـعرنو بـه وفـور بـه چشـم           مـي  استعاره پرتابي ،ازانواع ايماژياصـورخيال 
 در رابـط  بـدون  را هسـتند  ربط بي ظاهراً كه فشرده و محكم، دقيق تصاويري، اين استعاره يعني اينكه شاعر.خورد مي

  .د بپردازها  رابطه اين كشف به، خود خواننده تا، كندمي حذف را رابط عبارات وها  واژه و دهدقرارمي هم كنار
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