تحلیل تشبیه و جایگاه آن در شعر شفیعیکدکنی
حجتاهلل بهمنیمطلق
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تاریخ دریافت92/2/14 :
تاریخ پذیرش92/10/2 :
چکیده
مهمترین شگرد و زیربنای همهی شگردهای تصویرآفرینی در شعر تشبیه است .بنابراین تحلیل
تشبیه میتواند برای شناخت وجوه زیبایی و درک مفهوم شعر و همچنین نگرش وگرایش و
سبکشعری شاعر مفید باشد.در این مقاله ما تشبیهها شعر شفیعیکدکنی را از دو مجموعهی شعری
وی استخراج کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم تا از این طریق بخشی از وجوه هنری،
گرایشهای فکری ،نوآوریهای ادبی و ویژگیهای سبکی شعرشان کشف شود .برای این منظور
ابتدا به طبقهبندی تشبیهها طبق بالغت سنّتی پرداختیم ،سپس تشبیهها کلیشهای و مستعمل و تشبیهها
نو را شناسایی و بررسی کردیم .پس از طبقهبندی و تحلیل مشبهبهها در هشت حوزهی معنایی ،دو
ویژگی شاخص تشبیهها یعنی جانب موسیقایی تشبیهها و طبیعتگرایی در تشبیهها را بررسی کردیم.
نتایج پژوهش نشان میدهد شفیعیکدکنی سخت دلبستهی طبیعت است و عنصر موسیقی شعر بویژه
موسیقی درونی برایش بسیار اهمیت دارد تا جایی که در بسیاری از تشبیهها در انتخاب لفظ مشبه و
مشبهبه تالش میکند جنبهی موسیقایی الفاظ رعایت شود.
واژگان کلیدی :شعر معاصر .شفیعیکدکنی .تشبیه .حوزهی معنایی مشبهبه

 - 1استخراج شده از طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
 - 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرقh.bahmanimotlagh@yahoo.com .
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مقدمه
تشبیه هر چند به عنوان یکی از عناصر صور خیال در شعر مطرح است ا ّما مهمترین
عنصر و نیز زیربنای تمام ش��گردهای تصویرآفرینی اس��ت .تش��بیه در حقیقت تالش
ذهنی ش��اعر اس��ت برای ایجاد پیوند بین دو پدیدهی متفاوت و گاه بیربط .یافتن این
ربط و کش��ف این ش��باهت عالوه بر این که بیانگر توان ذهن و تخیّل ش��اعر است،

دی��دگاه و نگرش او را به هس��تی و همچنین تاثیرپذی��ری او را از اوضاع جامعه بر ما
آش��کار میکند .به دنبال تحوالت بنیادی و گستردهی فرهنگی پس از انقالب مشروطه
در ایران ،نه تنها صورت و قالب آثار ادبی متح ّول شد بلکه از نظر درونمایه و اندیشه و
نگرش شاعران هم ما شاهد تغییرات اساسی هستیم .شاعران معاصر از زاویهای جدید

به هس��تی ،جامعه و انسان مینگرند .بخش��ی از نمود این نگاه نو در حوزهی تشبیه و
تصاویر ش��عری آش��کار میشود « .در ش��عر کهن تکوین تصویر در یک بیت صورت
میگرف��ت ،در بیت یک یا دو تصویر ارائه میش��د و تکوین پی��دا میکرد .گاهی این
تصویر به یکی دو بیت دیگر نیز تجاوز میکرد ولی به طور معمول به دلیل بیتپرستی
قدم��ا و به دلی��ل وجود قافی��های محدودکننده ،تصویر یک بیت ب��ه بیت دیگر منتقل
نمیش��د و یا در صورت انتقال به بیت دیگر در آن تکوین خود را به اوج میرساند و
پای��ان میپذیرفت »(براهنی )295 :1371،1،در حالی که یکی از نقاط ق ّوت تصویر در
ش��عر معاصر ،در محور عمودی خیال است .واحد شعر نو از حد مصراع و بیت فراتر
اس��ت .گاه یک تصویر در کل یک ش��عر گسترده است و با تصاویر دیگر پیوند دارد و
«این تلفیق و تکوین تصاویر که ش��کل ذهنی ش��عر را ممکن میسازد شعر امروز را
از ش��عر کهن که ش��کل ذهنی خود را در یک بیت متج ّلی میساخت ،جدا میکند».
(پیش��ین )295 :در شعر سنتی« تصاویر در سراس��ر شعر پراکندهاند و تنها موضوع یا
وزن و قافیهی واحد اس��ت که این تودهی پراکنده و متنوع را به دنبال خود میکش��د
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»(فتوحی )109 :1386 ،عناصر تصویر در یک قصیدهی سنتی ممکن است شامل مواد
معدن��ی ،حیوانات آبی و خاکی ،ابزار جنگی و پدیدههای گوناگون باش��د حال آن که
در ش��عر نو به طور معمول به دلیل انسجام فرم و ساخت شعر و این که واحد شعر از
حد مصراع و بیت فراتر میرود ،تصویرها با هم تناس��ب دارند ؛ به طور مثال ش��فیعی
در ش��عر صرف و نحو زندگی (هزاره )402:برای تصویرسازی از واژگان دستور زبان
مانند :جملههای س��اده ،فعل الزم ،اسم جامد ،اشتقاق ،س��وال و مرجع ضمیر استفاده
میکند .تناس��ب بین این واژهها به انس��جام و یکپارچگی شعر کمک میکند .بنابراین
بررس��ی و تحلیل تش��بیههایی عالوه بر این که نگرش و دیدگاه ش��اعر را به هستی و
جامعه معرفی میکند و میزان تأثیرپذیری او از روزگار خودش و از شاعران گذشته و
نیز میزان نوآوری او را بر ما آش��کار میکند ،از این طریق بخش قابل توجهی از ابعاد
هنری و زیبایی شعر شاعر تبیین میشود.
اگ��ر دیدگاه منطقیها را دربارهی ش��عر بپذیریم که ش��عر را کالم موزون و مخیّل

میدانند ،جوهر و عنصر اصلی ش��عر خیال اس��ت و خیال «در س��ادهترین ش��کل آن
تصویری اس��ت که به کمک کلمات س��اخته شدهاس��ت .یک توصیف یا صفت ،یک
اس��تعاره ،یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافریند و بر روی هم مجموعهی آنچه را
که در بالغت اسالمی در علم بیان مطرح میکنند با تصرفاتی میتوان موضوع و زمینهی
ایماژ دانست»(شفیعیکدکنی )9 :1366،و به تعبیری دیگر تصویر«حلقه زدن دو چیز از
دو دنیای متغایر است به وسیلهی کلمات در دو نقطهی معین»(براهنی)114 :1371،1،
مبنای این حلقه زدن و پیوند رابطهی مشابهتی ست که شاعر به کمک نیروی تخیّل و
بر اس��اس دیدگاه و نگرش خویش کشف کردهاست .بنابراین «تشبیه هستهی اصلی و

مرکزی اغلب خیالهای ش��اعرانه است .صورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه،
مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیّل شاعر در میان اشیاء کشف میکند و
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در صورتهای مختلف به بیان درمیآورد(».پورنامداریان )181 :1374،ما در این مقاله
تش��بیهها شعر ش��فیعی را از دو مجموعهی شعری آیینهای برای صداها و هزارهی دوم
آهوی کوهی اس��تخراج کرده و س��پس به طبقهبندی و تحلیل آنها پرداختهایم تا از این
رهگذر بخشی از وجوه زیبایی و نوآوریهای شعری و نیز گرایش فکری و تا حدودی
ویژگی سبکی شعر وی آشکار شود.
تحلیل تشبیهها
بنا بر جس��تجوی ما در دو مجموعهی ش��عری آیینهای برای صداها و هزارهی دوم
آهوی کوهی که ش��امل دوازده دفتر ش��عری ست 456 ،تش��بیه یافته شد .در زیر این
تشبیهها را از جنبههای مختلف تقسیمبندی و با ذکر آمار دقیق آنها را تحلیل میکنیم:
-1طبقهبندی تشبیهها
-1-1انواع تشبیه از نظر ساختمان:
تش��بیهها را از نظر ساختمان دو دسته میش��وند :یکی تشبیههای که طرفین آنها
به صورت مضاف و مضافالیه میآیند که آنها را فش��رده مینامیم .د ّوم تش��بیههای
ک��ه طرفین آنها به صورت اضافی نیامدهاند و گاهی ارکان دیگر تش��بیه هم در آنها
ذکر ش��ده اس��ت و از آنها بهعنوان تشبیه گسترده نام میبریم .در میان تشبیهها شعر
ش��فیعی  362تشبیه فشرده و  94تشبیه گس��ترده یافته شدهاست .تشبیهها فشرده از
ارزش هن��ری باالتری برخوردارند چرا که حذف ادات و وجهش��به منجر به تالش
ذهنی خواننده برای کش��ف وجهش��به میش��ود و گاه خواننده ب��ا توجه به ذهنیت
خود وجهش��بهی مییابد که حتّی به ذهن ش��اعر هم نرسیدهاس��ت و به این ش��کل
خوانن��ده هم در فرایند آفرینش اثر هنری س��هیم میش��ود و از آن لذت بیش��تری
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میبرد .فراوانی این تش��بیهها در دفترهای ش��عری دوازدهگانه در جدول زیر نشان
دادهمیش��ود:
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 -2-1انواع تش��بیه از نظر مفرد و مرکب بودن :از این منظر تش��بیهها به چهار
دسته تقسیم میشوند:
 -1-2-1مفرد به مفرد :تشبیهیس��ت که طرفینش مفرد باش��ند .از  456تشبیه447،
تا یعنی حدود  98%تش��بیهها از این دس��تهاند .در تشبیهها مفرد گاهی مشبه یا مشبهبه
همراه با صفت یا اضافه و یا قیدی میآید که به آن تش��بیه مقیّد میگویند 14 .مورد از

تش��بیهها مفرد مقیّد به صفت یا قیداند و به طور معمول هم یک پدیدهی طبیعی مانند:
درخت خشک کج و گاهی یک امر انتزاعی مانند یقین که بردمد از بستر گمان در آنها

همراه با قید آمدهاست؛ مانند:
نمای دهکده آیینهی تهیدستی است  /درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی
 /شده است بیهده از آستین جوی برون (آیینه)132:
در این غروب جشن و چراغانی  /همچون کمان رستم بر طارم سپهر  /یا چون یقین
که بردمد از بستر گمان  /روی چه ایستاده پل خواجو در زیر آسمان ؟ (هزاره)77:
 -2-2-1مفرد به مرکب :تنها نمونهی این نوع تش��بیه مورد زیر اس��ت که در آن
نگاه معش��وق به صحنهای که از ترکیب صبح و س��احل شکل گرفته ،تشبیه شدهاست:
آیینهی نگاهت پیوند صبح و ساحل  /لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران (آیینه)365:
-3-2-1مرکب به مرکب :تشبیهیست که تصویر آن از چند چیز منتزع شده باشد
به بیان دیگر مجموعهای به مجموعهای دیگر تش��بیه ش��ده باشد .از این گونه  6نمونه
یافته شد .در زیر یکی دو نمونه بررسی میشود:
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با لکههای ابر سپیدت که شامگاه  /آیند بر کرانهی دشت افق فرود  /چون سوسنی
س��پید که پرپر ش��ود ز باد/بر موجهای س��احل دریاچهای کبود(آیینه)98:مجموعهی
لکههای ابرسفید درشامگاه در افق به سوسنهای سپیدی تشبیه شدهاند که بر موجهای
ساحل دریاچهای کبود پرپر شوند.
س��وی اش��کم نگهت گرم خرامید و چه زیباس��ت  /آهوی وحشی و در چشمهی
روش��ن نگرس��تن (آیینه )370:اینجا گرایش نگاه معشوق به اش��ک عاشق به آهویی
وحشی تشبیه شده که به چشمهای روشن مینگرد.
 -4-2-1مرکب به مفرد :نمونهای در شعر شفیعی پیدا نشد.
 -3-1تشبیهها از نظر طرفین تشبیه:
هر کدام از طرفین تش��بیه ممکن اس��ت یک امر حسی یا عقلی باشد بر این اساس
تشبیهها چهار دسته میشوند :حسی به حسی ،حسی به عقلی ،عقلی به حسی و عقلی
به عقلی .آمار تش��بیهها ش��عر ش��فیعی از نظرطرفین تش��بیه در جدول زیر نشان داده
میشود:
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با اس��تناد به این آمار  % 53/6از مجموع تشبیهها محسوس به محسوس% 43/7،

معقول به محسوس % 0/8 ،معقول به معقول و  % 1/7محسوس به معقول است .طبق
این آمار باید گفت فراوانی تش��بیهها محسوس به محسوس بیارتباط با طبیعتگرایی
در شعرش��ان نیس��ت 99 .مورد از این تش��بیهها مشبهش��ان و  18مورد طرفینشان از
پدیدههای طبیعت است که همگی از امور محسوس به شمار میآیند.
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 -4-1تشبیهها مرسل و مو ّکد:

تشبیه مرسل تشبیهیس��ت که ادات تشبیه در آن ذکر شده و مو ّکد تشبیهی که ادات

آن حذف شدهاس��ت.در میان  456تش��بیه استخراج ش��ده ،تنها در 47مورد ادات تشبیه
ذکر ش��ده و مو ّکد محسوب میش��وند و در 409مورد دیگر ادات حذف شده و مرسل
ش��مرده میش��وند .بنابراین  % 10/3از کل تش��بیهها مو ّکد و % 89 /7مرس��ل است.
ادات این تش��بیهها مو ّکد همان اداتی اس��ت که در شعر س��نتی فارسی رایج بودهاست.
این ادات عبارتنداز :همچو(4مورد) ،چون (23مورد) ،چو(4مورد) ،چنانچون ،بهرنگ(2
مورد)،بسا نِ(2مورد) ،مثل (8مورد) ،همچون ،گویی ،وار.
مفصل:
 -5-1تشبیهها مجمل و ّ

مفصل در شعر شفیعیکدکنی بسیار کم است و در میان مجموع  456تشبیه
تشبیهها ّ

مفصل دیده میشود .همان تعداد محدود هم یا از تشبیههایست که نو و
 25مورد تشبیه ّ
تازهاند ؛ مانند تشبیه روح شاعر به عصمت آیینهها(آیینه ،)124:شب به هزارپا(آیینه،)436:
خنیاگر کور به پیامی دروغین(هزاره )168:و یا از مواردیست که وجوهشبه متعدد و متنوع
است و شاعر وجهشبه خاصی را در نظر دارد ؛ مانند تشبیه معشوق به گهر(آیینه )30:که
میتوان وجوهی مانند ارزش��مندی،کمیابی و بیمانندی و ...را بین آن دو در نظر گرفت
ا ّما شاعر« زینتبخشی آغوش و کنار» را بهعنوان وجهشبه ذکر کرده تا مانع گرایش ذهن
خواننده به آن وجوه مبتذل ش��ود .یا این که شاعر وجهشبهی تازه یافته که زیبایی تشبیه
مکرر و مبتذل است
در آن اس��ت ؛ مانند تشبیه عاش��ق به هالل(آیینه )37:که یک تشبیه ّ

و میت��وان وجوه مش��ابهتی مانند الغری و نحیفی و زردی را ب��رای آن در نظر آورد ا ّما
وجهشبه ذکر شده برای آن«سر شوریده بر زانوی غم داشتن» است .این وجهشبه به تشبیه
تازگی بخشیدهاس��ت .یا به طور مثال تشبیه ش��خص به دریا (آیینه)87 :که تشبیه مبتذل
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اس��ت با وجهشبههایی مانند :بزرگی ،وس��عت و دست و دلبازی ،ا ّما شاعر «در خویش
سفر کردن از خویش» را که رابطهی تازهای ست بین آن دو یافته که ذکر آن بر زیبایی و
تازگی تشبیه افزوده است.
 -6-1تشبیه جمع و تسویه:
تش��بیه جمع :یعنی تش��بیهی که یک چیز به چند چیز مانند شود.در نمونههای زیر
یک مش��به به دو مش��بهبه تشبیه شده است ؛ پل خواجو به کمان رستم و یقین و کتاب
هستی به سفینه و دریا مانند شدهاست:
در این غروب جش��ن و چراغانی  /همچون کمان رس��تم بر طارم س��پهر  /یا چون
یقین که بردمد از بستر گمان  /روی چه ایستاده پل خواجو در زیر آسمان ؟ (هزاره)77:
کتاب هستی ما این سفینه این دریا  /دوباره آیا شیرازه بسته خواهد شد (هزاره)69:
تشبیه تسویه :از این نوع تشبیه که بر عکس تشبیه جمع ،چند مشبه به یک مشبهبه
تش��بیه میشود 17 ،مورد یافته ش��د .نکتهی قابل توجه در این تش��بیهها این که میان
مشبهها تناسب لفظی رعایت شده ؛ به طور مثال تشنگی و تباهی به تور ،ستاره و سنگ
به اسم جامد تشبیه شدهاست :ما در میان زخم و شب و شعله زیستیم /در تور تشنگی
و تباهی /با نظم واژههای پریشان گریستیم (هزاره)115:جملههای ساده نسیم و آب و
جویبار /فعل الزم نفسکشیدنگیاه/اس��م جامد ستاره ،سنگ/اشتقاق برگ از درخت/و
آنچه زین قبل سوالهاست(هزاره)402:
-7-1تشبیه ملفوف و مفروق:
هر گاه چند تشبیه در سخن باشد اگر مشبهها جدا و مشبهبهها جدا بیایند ،ملفوف
و اگر هر مش��بهبه در کنار مشبه خود بیاید ،مفروق نامیده میشود .به نظر میرسد این

شماره  ،18زمستان 1392

173

گونه تقس��یمبندی برای شعرکالس��یک مناسب باشد که واحد شعر در آن بیت است و
توجه به تغییر ساختار شعر جایگاهی ندارد .با وجود این در بخشهایی
در ش��عر نو با ّ
از بعضی ش��عرهای شفیعی چند تش��بیه پیدرپی آمده که به تش��بیهها مفروق نزدیک
اس��ت؛ مانند :آیینهی نگاهت پیوندصبح و س��احل/لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران
(آیینه )365:در مصراع اول نگاه معش��وق به پیوند صبح و س��احل ،و در مصراع دوم
لبخندش به صبح تشبیه شدهاست.
کیس��ت در آنجا کنار چش��مه که خ��ود را  /از گره موج میگش��اید تصویر /موی
س��پیدش:غبار لش��کر ایام  /ذهنش :آیینهای موازی شبگیر (آیینه )463:در این شعر هم
ابتدا تش��بیه موی س��پید به غبار لشکر غم و سپس تشبیه ذهن به آیینهی موازی شبگیر
آمدهاست.
-8-1تشبیه خیالی:
تش��بیهی که « مش��بهبه آن امری غیر موجود و غیر واقعیست که حداقل مرکب از
دو جزء است ا ّما تکتک اجزای آن حسی و موجودند»(شمیسا )79 :1376 ،نمونههای
معدودی از این گونه تش��بیه در ش��عر ش��فیعی دیده میش��ود ؛ مانند :رخش رویین
غرور(آیینه)110:که مش��بهبه رخش رویین خیالی اس��ت .م��رغ عقیقین بال زرینپیکر
آتش(آیینه )124:مرغی که بالش از عقیق باش��د وجود خارجی ندارد .باران ابریشمین
نگاهت(آیینه )126:بارانی از ابریشم وجود خارجی ندارد.
بعضی دیگر انواع تش��بیه مانند :تشبیه مش��روط ،مقلوب ،تفضیل و تمثیل در شعر
شفیعی دیده نشد.
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 -2حوزهی معنایی مشبهبهها:
تش��بیه اغلب پیوندیست بین ذهن و عین .شاعر برای آنچه در ذهن دارد مشابهی
از عالم عین انتخاب میکند و در برابر آن میگذارد .واژهای که از نظام گستردهی زبان
انتخاب میش��ود و در جایگاه مش��بهبه قرار میگیرد ،میتواند بیانگر نگرش ،باورها،
پایگاه اجتماعی و عالیق ش��اعر باش��د که مس��تقیم به آنها اش��ارهای نکردهاست و از
ش��اخصهای سبکی شاعر محسوب میش��ود چرا که طبق دیدگاه زبانشناسان«سبک
محصول گزینش خاصی از واژهها و تعابیر و عبارات است» (شمیسا )23 :1378،ما در
زیر مش��بهبههای شعر شفیعی را از نظر حوزه معنایی طبقهبندی میکنیم تا ببینیم بیشتر
مربوط به کدام حوزهاند و از این طریق بتوانیم رابطهای بین نگاه و اندیشهی شاعر و
مش��بهبهها را پیدا کنیم .ابتدا مش��بهبههای هر دفتر را که بر اساس موضوعاتی هشتگانه
طبقهبندی کردهایم ،میآوریم و سپس به نتیجهگیری میپردازیم:
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بررس��ی مش��بهبهها از نظر معنایی نشان میدهد که بیشترین مش��بهبهها مربوط به
حوزهی طبیعت و بعد از آن مربوط به حوزهی زندگی و تمدن س��نتی و کهن اس��ت.
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بسامد باالی مشبهبهها در این دو حوزه معنیدار است .طبیعت در شعر شفیعی نمودی
پ��ر رنگ و گس��ترده دارد .عناصر و پدیدههای گوناگون همچ��ون :ابر ،دریا ،کوه ،باد،
باران ،رود ،تندر و طوفان ،درخت ،س��تاره و ماه و مهتاب ،صبح ،گنجش��ک و سیره و
س��ار ،ش��قایق و آفتابگردان و ...در آن نقشآفرینی میکنند.گاه نمادهایی میشوند تا
پ��رده از بی��داد و تبهکاریهای بش��ری بردارند و آالم و دردهای انس��ان را واگو کنند.
گاه به مدد نیروی خیال ش��اعر طبیعتی دیگر را در آیینهی ش��عر به نمایش میگذارند
و انس��ان درمانده در جامعهی صنعتی و به دور مانده از طبیعت را دوباره به بازگش��ت
ب��ه دامن طبیعت فرا میخوانند و گاهی هم انس��ان و طبیع��ت به هم پیوند میخورند.
درش��عر شفیعی«انسان و طبیعت از هم جدا نیس��تند .صفاتشان همگون است .جامهی
طبیعت بر قامت انس��ان و جامهی انس��ان بر قامت طبیعت میزیبد .گاه انس��ان باران
اس��ت و طبیعت آفتاب و گاه به گونهی وارون »(زرقان��ی )575 :1383 ،نکتهی دیگر
ای��ن که اگ��ر بپذیریم که مثلث هویت ش��عر ش��فیعی را « تاری��خ و فرهنگ گرایی،
انسانگرایی و طبیعتگرایی»( پیشین )579:تشکیل میدهد ،طبیعت جایگاه ویژهای در
ذهن و اندیشهی شاعر دارد .فراوانی مشبهبههای مربوط به طبیعت هم نمودی از همین
اندیشهی طبیعتگرایی شفیعی است.
فراوانی مش��بهبههای مربوط به زندگی و تمدن سنّتی هم با ضلع دیگر هویت شعر
ش��فیعی یعنی«تاریخ و فرهنگگرایی» ارتباط دارد .بنا به گزارش تألیفات و پژوهشها،
ش��فیعی دلبس��تهی تاریخ و فرهنگ کهن ایران بویژه آثار ادبی و عرفانی اس��ت .این
عالقهمندی در شعرش به شکلهای مختلف همچون اقتباس مضمون ،تضمین بیت یا
مصراع ،تصویرهای شعری و(...بهمنیمطلق )1392،نمود یافتهاست .مشبهبههایی مانند:
چرخش��ت ،مجمره ،مِجری ،خرقه،دستار ،سبو ،رخش رویین ،چاووش ،قلعه ،دریچه،
هودج ،جام،ش��هربند ،س��رمنزل ،شهس��وار و ...که از زبان کهن فارسی انتخاب شده و
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مربوط به زندگی سنتی ست ،نشان دهندهی این سلیقه و گرایش فکری شفیعی است.
-3جانب موسیقیایی تشبیهها:
یکی از ویژگیهای تشبیهها شفیعیکدکنی رعایت وجه موسیقایی آنهاست .همچنان
که وی در مباحث نظری ،موسیقی یا آهنگ در معنای عامش را یکی از ضروریات شعر
میداند و معتقد است«شعر گرهخوردگی عاطفه و تخیّل است که در زبانی آهنگین شکل

گرفته است»(ش��فیعیکدکنی )1382:86،در عمل هم به رعایت جانب موس��یقایی شعر
سخت پایبند است و نه تنها به وزن و قافیه اکتفا نمیکند و به شعر بیوزن اعتقادی ندارد،
ی میکندکه تا حد امکان جانب موس��یقایی درونی را هم لحاظ کند .نمود این
بلکه س��ع 
مقولهی هنری در شعر شفیعی به حدی است که شگردهای مختلف موسیقیافزایی مانند
واجآرایی ،س��جع ،جناس و تکرار ،یک ویژگی سبکی وی به شمار میآید .از میان 456
تش��بیهی که از دوازده دفتر شعری استخراج شده ،در 54مورد بین طرفین تشبیه تناسب
لفظی رعایت شده است .رعایت جنبهی موسیقایی بین لفظ مشبه و مشبهبه باعث میشود
تا هماهنگی آن دو بیشتر شود ؛ یعنی هرچند شاعر ادعا کردهاست که مشبه از جهتی شبیه
و مانند مشبهبه است ،نزدیکی در لفظ به شکلهای واجآرایی ،جناس و سجع ،عالوه بر
افزایش موسیقی ،همانندی و شباهت بین طرفین تشبیه را هم افزایش میدهد و در بعضی
موارد که تش��بیه با لفظ دیگری در شعر فارسی سابقه داشته و تکراری و کلیشهای شده
اس��ت ،به مدد این شیوه نو و تازه گردیده ؛ به طور مثال تشبیه «سلسلهی زمان» در شعر
فارسی سابقه دارد ا ّما وقتی شفیعی به جای «سلسله» واژهی «زنجیره» را به کار میبرد و
تش��بیه « زنجیرهی زمان»(آیینه )282:را میسازد ،عالوه بر اینکه با تکرار واج «ز» و «ن»
بر موسیقی کالم میافزاید به تشبیه تازگی هم میبخشد .شکلهای مختلف این تکرارها
را میتوان در دستههای زیر مشاهده کرد:
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 -1-3تکرار واج در آغاز .مانند:
جام جمش��ید جنون ،ستاک صبح ،شعرهامان شمعهایی خرد ،ساحل سکوت ،شط
ش��ب ،زنجیرهی زمان ،سلسلهی سرما ،تیشهی تگرگ ،شط روان شنها ،تور تصادف،
تور تشنگی و تباهی ،هیمهی هر هول ،شطی از شتاب ،تیر تبار تهمت ،بیشهی باورها،
کاغذ کاهی کوی��ر ،مجمر مرجان ،زنگار ظلمت ،طورِ تامل ،هس��تی هیمهوار ،ص ّفهی
صنوبران ،شیار شبهه و شک ،کوچهی کالم مخیّل.
 -2-3تکرار واج در پایان :واجموج.
 -3-3تکرار هجا در آغاز :آسمان آرزوها  ،کوچههای کودکی.
 -4-3سجع متوازن بین مشبه و مشبهبه :شط شب ،مجمر مرجان.
 -5-3آرایهی قلب :کوله بار ابر.
 -6-3تتابع اضافات:

مرگزای زمستان،رشته ِ
ِ
ی ابریش ِم شفق،چشمهسارِ سح ِر
جامِ جمش��ی ِد جنون،دژخی ِم

ِ
سرودش ،تی ِر تبارِ تهمت ،قاره ِ
ی بیقرارِ عشق،کاغ ِذ کاهیِ
کویر،مجری مجمو ِع توانایی

و توشم،کوچه ِ
ی کالمِ مخیّل.

-4تشبیه و طبیعت گرایی:
ش��فیعیکدکنی به گزارش اشعارش سخت دلبستهی طبیعت است و طبیعتگرایی
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در ش��عرش جایگاه وی��ژهای دارد و به گونههای مختلف نمود یافته اس��ت .نمود این
طبیعتگرایی را میتوان در شکلهای « -1توصیف شاعرانهی طبیعت -2شخصیتبخشی
به عناصر طبیعت  -3سمبلیک کردن طبیعت و عناصر طبیعی  -4از بین بردن فاصلهی
میان انس��ان – ش��اعر با طبیعت»(زرقانی )574 :1383،مش��اهده کرد .عنصر غالب در
تش��بیهها شفیعی طبیعت اس��ت از میان  456تشبیه در ساختمان  232تشبیه در جایگاه
مش��به یا مش��بهبه یا گاهی در هر دو جایگاه از پدیدههای طبیعت اس��تفاده شدهاست.
جلوههای گوناگون طبیعت عالوه بر این که موجد تصویرهای زنده و ّ
جذاب شده ،از
نظر زبان و معنی هم به شعر غنی و گستردگی بخشیدهاست .این تشبیهها را با توجه به
این که عنصر طبیعت در کدام جایگاه آمده باشد به سه دسته تقسیم میکنیم:
-1-4تشبیههای که مشبه آنها از عناصر طبیعت است:
اینگونه تش��بیهها به طور معمول در ش��عرهایی دیده میشود که شاعر به توصیف
طبیعت پرداختهاست .شاعر به مدد این تشبیهها تصاویر زیبایی از پدیدههای طبیعت ارائه
کرده است .پدیدههای توصیف شده در این تشبیهها عبارتند از-1:پدیدههایآسمانی ؛
مانند :ابر ،ستاره ،رعد و برق ،سپیده ،شهاب ،شفق ،ستاره،آسمان،صائقه،هالل ،آذرخش،
تگرگ  ،س��پهر ،کهکش��ان  ،تندر ،برف  ،ذوذنب-2.گیاهان :برگ ،درخت خشک کج،
خار ،الله،درخت صنوبر،گلهای س��اده مریم ،ش��کوفه،درخت پر شکوفه،س��بزه،گل
آفتابگردان ،سرش��اخهها،باغ ،نار س��بز سرش��اخهها ،نفسکش��یدن گی��اه ،صنوبران
-3پدیدههای مربوط به دریا و رودخانه :موج ،مرجان ،جوی ،رود ،جویباران ،نس��یم و
آب و جویبار -4باد و طوفان :باد ،نسیم ،طوفان ،تند باد ،باد ،نسیم،گردباد.
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-2-4تشبیههای که مشبهبه آنها از عناصر طبیعت است:
در این تش��بیهها به ط��ور معمول یک امر معقول وگاه پدیدهای محس��وس به یک
عنص��ر طبیعی تش��بیه شدهاس��ت .انتخاب پدی��دهی طبیعی در جایگاه مش��بهبه برای
آن اس��ت تا مش��به که امری انتزاعی و غیر محس��وس است ،حس��ی و قابل تصور و
توجه به حوزهی معناییشان میتوان در این دستهها
تجس��م جلوه کند .مشبهبهها را با ّ
جای داد-1:پدیدههای آس��مانی :خندهی مهتاب ،آیینهی خورش��ید ،گریز باران از د ّره

به صحرا ،آس��مان ،هالل ،خورش��ید ،میغ ،رنگین کمان ،خورش��ید ،ابر ،باران ،آسمان
تنگ،آذرخش-2پدیدهه��ای مربوط به دریا و رودخان��ه :رقص ماهی و پیچ وتاب آن،
صدف خالی افتاده به ساحل ،گهر ،گرداب ،موج ،دریا ،ساحل ،رودخانه ،شط ،خزهی
س��بز لطیف ،برکه ،مردابک ،چش��مهی روش��ن و آهوی وحشی،چشمهی جوشان،سه
رود،لجن ،چش��مه-3گل و گیاهان :باغ(10مورد) ،دشت( 5مورد)،کشتزار،صحرا ،گل
شن،گل،بوس��تان،گلبرگ،چمنزار،گلهای سپید و روش��ن ،جنگل ،صحاری،کوچهباغ،
مزرع،سبزهزار مخمل ،باغ پر صنوبر ،شبدر،درخت ،باغی پر از شقایق و مینا و الدن-4
باد و طوفان :باد صبح ،باد ،نسیم ،تندباد،
 -3-4تشبیههای که طرفین آنها از عناصر طبیعت است:
ای��ن تش��بیهها اغلب ب��ه قصد توصیف طبیعت س��اخته ش��ده و ب��ه کمک آنها
تصاوی��ر زیبای��ی از طبیعت ارائه شدهاس��ت ؛ به ط��ور مثال در ش��عر« زادگاه من»
ک��ه به توصیف روس��تای زادگاه��ش پرداخته میگوی��د « :با لکههای ابر س��پیدت
که ش��امگاه  /آیند بر کرانهی دش��ت افق فرود  /چون سوس��نی س��پید که پرپر شود
ز ب��اد  /ب��ر موجهای س��احل دریاچهای کب��ود »(آیینه ،)98:ابرهای س��فیدی که در
پهنهی افق هنگام ش��ام پراکندهاند،تش��بیه ش��دهاند به برگهای سوس��ن سفیدی که
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ب��اد آنها را پرپر کرده و بر روی موجهای دریاچهای کبودرنگ پراکندهاس��ت .با این
تش��بیه تصویری زیبا از یک صحنهی طبیعت ارائه شدهاس��ت .این تش��بیهها غالب ًا در
ش��عرهایی دیده میش��ود که به توصیف طبیعت اختصاص دارن��د مانند :زادگاه من
(آیینه ،)96:باغ خودرو(آیین��ه،)105:در نور گلهای مهتابگون اقاقی(آیینه،)126:در
اقلیم بهار(3آیینه،)357:ش��ب خارایی(هزاره ،)98 :مثل نقاشی کودکان (هزاره،)263 :
طاووس��ی امیّد ( هزاره ،)265:حضور (هزاره ،)272:ب��اغ انار (هزاره ،)372 :ابرکبود

(هزاره .)476:از این تش��بیهها به نمونههای زیر میتوان اش��اره کرد:

اب��ر در آب��ی صب��ح – قاص��دک برکاس��نیزار(آیینه ،)105 :س��تارگان – گلبرگ
(آیینه،)127:س��تاره ناهید – برگ(آیینه ،)181 :ش��فق – باغ س��رخ(آیینه،)214:نیماب
تگرگی بر س��بزه  -هالهای گرد ماه (آیینه ،)357:شن-ش��ط روان(هزاره،)19:گلهای
اقاق��ی– مهتاب(آیینه،)127:بوت��هی طاووس��ی امید-طاووس��ی ک��ه صب��ح چت��ر
بگش��اید(هزاره،)265:گلنارهای قرمز و س��بز برگها  -یاقوت س��رخ بر زبرجد سیال
(هزاره)372 :
-5تشبیهها تکراری و مبتذل:
منظور تش��بیههای اس��ت که در شعر فارس��ی رایج بوده و ش��اعران در دورههای
مختلف از آنها اس��تفاده کردهاند از همین روی کهنه و مس��تعملاند و رابطهی بین دو
طرف تش��بیه لو رفته و مخاطب برای کشف وجهشبه نیاز به هیچ تالش ذهنی ندارد و
به تبع آن لذتی هم از آن نمیبرد .این تشبیهها را به دو دستهتقسیم میکنیم:
-1-5تشبیههای که در شعر فارسی سابقه داشتهاند و به طور عینی در شعر شفیعی
تکرار ش��دهاند .هر چند نمونهی مشابه این تشبیهها در شعر شاعران دورههای مختلف
دیده میشود ا ّما فراوانی این نمونهها در شعر بعضی شاعران مانند شاعران سبک هندی
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بیدلیلی نیس��ت ش��اید متاثّر از دلبستگی بیشتر ش��فیعی به آنها و یا نتیجهی مطالعه و
پژوهشهای اس��تاد دربارهی ش��عر آنها باشد .در زیر بعضی از این تشبیهها را همراه با
نمونهی مشابه آنها از شعر شاعران گذشته میآوریم:
برگی از باغ سخن هات ار بود  /هستی صد باغ و بارانش بهاست(آیینه)19:
هرچ��ه در ش��اخ هن��ر باغ س��خن طوطی داش��ت  /هم��ه را داعیه بر ت��و در دام
گرفت(انوری)
از شهربند عقل به سر منزل جنون  /اینسان به شوق دیدن روی تو آمدم (آیینه)47:
ای عقل نیس��ت جای تو س��ر منزل جنون  /این شیش��ه را ز سنگ مالمت نگاه دار
(صائب)
دام��ن گلچین پ��ر از گل بود از باغ حضورت  /من چو ب��اد صبح از آن جا با تهی
دستی گذشتم(آیینه)58:
طاووس من از باغ حضور که خبر یافت  /کز رنگ من آیینه پر و بال برآورد(بیدل)
تش��بیهها تکراری و مبتذل(مشبه -مش��بهبه) :نگاه – جام (آیینه ،)26:من(عاشق) –
پروانه (آیینه،)39:صبر و ش��وق – کاروان (آیینه،)41:همت – مرغ (آیینه،)43:حسرت
و غ��م – گ��رد (آیینه ،)45:طلب – بیاب��ان (آیینه ،)51:غ��م – غبار(آیینه ،)55:نگه –
بهشت (آیینه ،)57:همت – شهبال (آیینه ،)58:فلک – محراب (آیینه ،)60:دل – شبنم
(آیینه ،)65:عش��ق – گلش��ن (آیینه ،)68:ش��وق – سلس��له (آیینه ،)70:غم و حسرت
– م��وج (آیین��ه ،)71:محبت – ک��وی (آیین��ه ،)78:دل – کعبه (آیینه ،)80:خموش��ی
– مه��ر (آیین��ه ،)83:فنا – ب��اد (آیین��ه ،)88:آرزو – گل (آیینه ،)94:عم��ر – کاروان
ش��تابنده (آیینه ،)103:خیال – شبس��تان (آیینه ،)111:مهتاب – چش��مه (آیینه،)124:
چش��م – آیینه (آیینه،)124:خ��واب – غبار (آیین��ه ،)124:خیال – ب��اغ (آیینه،)127:
سخن – نسیم (آیینه ،)127:چش��م – خورشید (آیینه ،)128:ابر – پنجره (آیینه،)131:
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ب��ال – مقراض (آیین��ه ،)145 :الله – چراغ (آیینه ،)180:س��حر – جوی (آیینه،)195:
آس��مان – خیمه (آیینه ،)258:یادها – آیینه (آیینه ،)259:ش��ب – دشت (آیینه،)265:
ه�لال – داس (آیینه ،)287:نظاره – ش��ط( ،آیینه ،)328:دس��ت – پ��ل (آیینه،)335:
جویباران – چش��م (آیینه ،)365:چش��م – آینه (آیینه ،)367:تمنا – دام (آیینه،)370:
جان – رشته (آیینه ،)370:مهر – رشته (آیینه ،)370:حادثه – باران (آیینه ،)390:غربت
– ک��ژدم (آیینه ،)395:وجود -دفتر (آیینه ،)422:عش��ق  -کیمی��ا (آیینه ،)476 :عمر –
چش��مهی جوش��ان(آیینه ،)481:یقین  -تیغ (هزاره ،)51:غم -آتش(هزاره ،)59:هستی
 کتاب(هزاره ،)69:حادثه  -تندباد(هزاره ،)69:س��پهر -طارم (هزاره ،)77:پل خواجو کمان رس��تم(هزاره ،)77:صبح  -پیراهن( ه��زاره ،)89:جور – عقاب(هزاره،)122:آرزو – ب��اغ (هزاره ،)126:ایام  -دفتر (هزاره ،)147:اندوه و غم  -باران(هزاره،)150:
تزویر  -پرده(هزاره ،)160 :عش��ق  -نردبان(هزاره)191:آرزوها  -کتاب( هزاره،)223:
مش��رق – دریچه (هزاره ،)280:سبزه  -زبان (هزاره ،)290:اندوه  -کوه (هزاره،)294:
خاک  -زنجیر (هزاره ،)306:روز و شب  -مرکب (هزاره.)377 :
در جدول زیر آمار تشبیهها مشترک با شاعران گذشته ارائه میشود:
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طبق این جدول ،باالترین آمار به ترتیب بسامد از آن صائب( 19مورد) ،بیدل(15مورد)
و خاقان��ی ( 9مورد ) اس��ت و از طرفی با توجه به این که از میان این  83تش��بیه57،
مورد آن در مجموعهی آیینهای برای صداها آمده که از نظر زمانی نسبت به مجموعهی
هزارهی دوم آهوی کوهی مقدّ م است ،نتیجه میگیریم که شفیعی در شعرهای دفترهای
اول بیشتر تحتتاثیر شاعران سبک هندی بویژه صائب و بیدل بودهاست.
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 -2-5تش��بیههایکه با الفاظ متفاوت ولی معنی یکسان با تشبیهها شاعران گذشته
آمدهاند .منظور تشبیههایست که در شعر گذشته به کار رفتهاند ولی در شعر شفیعی با
جانش��ینی لفظ مترادف به جای مشبه یا مشبهبه یا با اندکی تفاوت در لفظ آمدهاند ؛ به
طور مثال در شعر شفیعی «کشتزار آرزو» و در شعر گذشته «کشت آرزو» و نیز«کشت
امل» آمده اس��ت .اغلب در تشبیهها ش��فیعی گزینش الفاظ با رعایت جانب موسیقایی
آنها صورت گرفتهاست؛ به طور مثال در شعر شفیعی« ظلمت تردید » و در شعر گذشته
«ظلمت ش��ک» آمده ،شفیعی تردید را به جای ش��ک به کار برده که با ظلمت در واج
«ت» اشتراک دارد و واجآرایی ایجاد میکند .برای این که این تشبیهها بهتر قابل مقایسه
باشند ،آنها را در دو ستون مقابل هم میآوریم:
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-6تشبیهها نو:
بعضی از تش��بیهها در شعر ش��فیعی نو و تازه مینماید .این تشبیهها را با توجه به
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ع ّلت تازگی و شگردی که منجر به نو شدن آنها شده در دستههای زیر میآوریم:
-1-6آنهایی که در ش��عر فارسی بیسابقهاند.دامنهی جست و جوی ما برای یافتن
نمونههای مشابه شعر شاعرانی است که در نرمافزار رایانهای ُدرج ثبت شده است.
 -2-6تش��بیهها مبتذلی که با دخل و تصرف ش��اعر و افزودن قیدی یا صفتی تازه
مینمایند ؛ مانند «باران ابریش��مین نگاه» در ش��عر :در زیر باران ابریش��مین نگاهت /
بار دگرای گل سایهرس��ت چمنزار تنهایی من  /چون جلگهای س��بز و ش��اداب گشتم
(آیینه .)126:آوردن صفت ابریشمین برای مشبهبه تازگی به آن بخشیده است و گر نه
این تش��بیه بدون این صفت در ش��عر فارسی آمده است:ای که داری چون هدف ذوق
لباس سرخ و زرد  /تیر باران نگاه خلق را آماده باش (صائب)
 -3-6تش��بیههای که شاعر بین یک مشبه و مشبهبه تکراری رابطهای جدید کشف
کرده یعنی طرفین تش��بیه تکراری است ا ّما وجهشبه تازه و نو است؛ مانند :در خویش
سفر میکنم از خویش چو دریا  /دیوانهی دیدار حریم دل خویشم (آیینه .)87:هر چند
تشبیه شخص به دریا تکراری است ا ّما وجهشبه تازگی دارد شاعر بین مشبه و مشبهبه
رابطهی جدیدی کش��ف کردهاس��ت ،خود را همچون دریا میبیند که از خویش و در
خویش سفر میکند.
 -4-6تش��بیههای که با یکی از صنایع ادبی دیگر مانند واجآرایی،حسآمیزی و...
همراه شدهاند و از ارزش هنری خاصی برخوردارند:
-1-4-6تشبیه و واجآرایی :بسامد واجآرایی در شعر شفیعیکدکنی باالست تا حدی
که یکی از ویژگیهای س��بکی ش��عرش به شمار میآید .وی در انتخاب الفاظ مشبه و
مشبهبه نهایت دقت و وسواس را به خرج میدهد تا الفاظ به گونهای انتخاب شوند که
جانب موسیقایی آنها رعایت شود .بنابراین در بسیاری از تشبیهها واجآرایی هم لحاظ
ش��ده که هم بر غنای موسیقایی ش��عر افزوده و هم به تشبیه زیبایی و تازگی بخشیده
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اس��ت .از میان  151مورد تشبیه نو 25مورد با واج آرایی همراه است؛ مانند :شط روان
شنها(هزاره ،)19:بستر سکوت (آیینه ،)94:دژخیم مرگزای زمستان(آیینه ،)94:کولهبار
ابر (آیینه ،)95 :میغ ابهام (آیینه ،)103:هیمهی هر هول  ،زمهریر لحظه ،شطی از شتاب
(هزاره ،)123 :جوی جس��تجوی(هزاره ،)126:بیش��هی باورها (ه��زاره ،)127 :قارهی
بیقرار عش��ق(هزاره،)194:کوچهی کلمات (هزاره ،)210:شط خاموشی (آیینه،)233:
ش��ط ش��ب (آیینه ،)250:مقراض آذرخش (هزاره ،)235:مجمر مرجان به طاق موج(
هزاره ،)293 :س��طل زبالهای س��ت زمین در فضا رها(هزاره ،)336:اس��م جامد ستاره
سنگ(هزاره ،)402 :مرجع ضمیر زندگی (هزاره ،)403:طورِ تامل(هزاره ،)406 :هستی
هیمهوار(هزاره ،)413:چرخشت شکیبایی(هزاره ،)422:ص ّفهی صنوبران(هزاره،)427:
ش��یار ش��بهه و ش��ک (ه��زاره ،)458:کوچ��هی کالم مخیّ��ل( هزاره،)484:کوچ��هی
کودکیها(هزاره)478:

 -2-4-6تش��بیه و حسآمیزی :در این تش��بیهها هر کدام از طرفین تشبیه به یکی
از حواس پنجگانه مربوط میش��وند ؛ به طور مثال در تش��بیه«چراغ کالم» مشبه(کالم)
مربوط به حس ش��نوایی و مش��بهبه (چ��راغ) مربوط به حس بینایی اس��ت .این گونه
تش��بیهها که در شعر ش��فیعی بس��امد ب ه نس��بت باالیی دارند و میتواند یک ویژگی
س��بکی به شمار آید ،باعث زیبایی خاصی در شعر میش��وند بویژه در نمونههایی که
مش��بهبه از امور مربوط به حس بینایی اس��ت.در این موارد مش��به که از مقولهی امور
تجسم تبدیل
ش��نوایی یا بویایی ست به کمک مشبهبه ،به یک پدیدهی دیداری و قابل ّ

شدهاس��ت ؛ به طور مثال در تشبیه«ش��مع واژهها» خواننده واژهها را به صورت ش��مع
تصور میکند .برای این تش��بیهها در ش��عر ش��فیعی میتوان دو آبش��خور حدس زد:
یک��ی می��راث ادب صوفیه که حسآمیزی در آثار صوفیه اعم از نثر و ش��عر فراوان به
کار رفته اس��ت و خود استاد ش��فیعی دربارهی مبانی حسآمیزی و حسآمیزی عارف
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تفحص کردهان��د( )484-446 :1392حتی
و حسآمی��زی در عرفان ّ
مفصل بح��ث و ّ
به نظر میرس��د بعضی از تش��بیهها هم متاثّر از متون عرفانی است.ازجمله تشبیههای
مانند :چراغ ش��عر(هزاره ،)395:چراغ کالم(هزاره ،)94:چ��راغ صدا(هزاره ،)54:چراغ
حروف(آیینه )342:بیتاثیر از س��خن ّ
عطار دربارهی ابوالحس��ین نوری نیس��ت آن جا
که میگوید«:چون درش��ب تاریک س��خن گفتی نور ازده��ان او بیرونآمدی چنان که
خانه روش��ن ش��دی» (تذکرهاالولیا .)1388:476 ،آبش��خور دیگر ش��عر سبک هندی
بویژه ش��عر بیدل اس��ت که یکی از ویژگیهای س��بکی آن حسآمیزی است و بنا بر
تحقیق خود اس��تاد بسامد آن در شعر این شاعر بس��یار باالست(شفیعیکدکنی:1366،
 )42باید توجه داش��ت که هر دوی این حوزههای فرهنگی یعنی ادب صوفیه و ش��عر
بی��دل جزو قلمروهای مطالعاتی وتحقیقاتی اس��تاد بوده ودر ای��ن زمینه پژوهشهای
ارزشمند و بینظیری عرضه داشتهاند .نمونههای این تشبیهها عبارتنداز :حریر رازبفت
قصههای دور(آیینه،)114:اطلس شمیم بهاران(آیینه)169:جوی هزار زمزمه(آیینه،)169:
خوش��ترین هذیانها /خزهی س��بز لطیفی اس��ت ک��ه در برکهی آرام��ش تو میروید
(آیینه ،)263:چراغ حروف(آیینه ،)342:آب همهمه (آیینه ،)491:همه جان چون نس��یم
آرامش��ی و بریشم آوایی(هزاره ،)15:چراغ صدای(هزاره ،)54:چراغ کالم (هزاره،)94:
ب��اغ صدا(هزاره ،)201:کوچهی کلمات(هزاره ،)210:جویبار نغمهی نغز (هزاره،)293:
چراغ شعر(هزاره ،)395:شمع واژهها (هزاره.)326:
-3-4-6تشبیه و ایهام :یکی دیگر از ویژگیهای تشبیهها شفیعی همراهی تشبیه با
یکی از گونههای مختلف ایهام است .همراهی این شگرد هنری با تشبیه باعث میشود تا
ذهن خواننده تأمل بیشتری بر متن داشتهباشد و برای کشف زیبایی شعر تالش بیشتری
از خود بروز دهد و چه بسا میان دو معنی سرگردان بماند و در نتیجه ّ
لذت بیشتری هم
از آن ببرد ؛ به طور مثال در تشبیه«تیر زهرآگین طعن» که طعن به تیر تشبیه شده ،طعن
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در اینجا به معنی س��رزنش است ا ّما معنای دیگرش یعنی«نیزهیکوچک» با واژهی تیر
ایهامتناس��ب برقرار میکند و با واژهی«نیزه»کهدر ادامهی شعر آمدهاست ،ایها م ترجمه
ایج��اد میکند:تیر زهرآگین طعنش مانده درچش��مان /تکیه داده خس��تهجان،بر نیزهی
تنهاییاش بیکس/هیچش آن دس��تان خونآلوده پنداری به فرمان نیس��ت(آیینه)113:
در ش��عر :باد ،این چاووش راه کاروان گرد /نغمه پرداز شکست خیل مغرور سپاه من/
میس��راید در نهفت پردههای ب��رگ  /قصههای مرگ(آیینه)114:در تش��بیه «پردههای
برگ» ایهامتناسب رعایت شدهاست؛ پرده هم به معنی پوشش و حجاب و هم به معنی
نغمه و آهنگ اس��ت.معنی دو ّمش با واژههای«نغمهپرداز» و«میسراید»تناسب دارد .در
ش��عر :به رنگ دود در آیینهها نمودار است /و در رواق مساجد شکاف افتاده است /و
در کنیس��هی گلهای سادهی مریم  /مجال ش��وق و نیایش نمیدهد ما را (آیینه)202:
واژهی«مریم» نام گل اس��ت و با توجه به کنیسه (عبادتگاه ترسایان) ،نام مادر حضرت
عیس��ی (ع)را ب��ه یاد م��یآورد و با آن ایهام تناس��ب بر قرار میکند .و یا در تش��بیه «
ابریش��مآوا» ابریشم که نوعی پارچه اس��ت ،با توجه به آوا ،به معنی تار سازهای زهی
ایهامتناس��ب دارد«:چو جای بزم بگزینند خوبان در گلس��تانها  /همه جان چون نسیم
آرامشی و بریشمآوایی »(هزاره )15:در تشبیه «شکرپنجه » هم شکر ایهام دارد -1 :نام
مطربی اصفهانی که خس��رو پرویز با او ازدواج کرد  -2ماد ّهی س��فید و ش��یرین«:آن
س��و ادامه دارد و دارد هنوز هم /.../آواز عاش��قان سمرقند  /آواز مطربان شکرپنجه/در
سماع /آواز عاشقان بخارا»(هزاره )78 :بنابراین میتوان دو شکل معنی کرد -1 :مطربی
که مانند ش��کر اصفهانی مینوازد  -2مطربی که نواختنش ش��یرین و دلپذیر اس��ت.
همچنین در ش��عر :جملههای ساده نسیم و آب و جویبار /فعل الزم نفس کشیدن گیاه
 /اس��م جامد س��تاره ،سنگ  /اش��تقاق برگ از درخت  /و آنچه زین قبل سوالهاست
(هزاره« )402:فعل الزم» ایهام دارد –1:اصطالح دستوری-2عمل الزم و ضروری برای
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زندگی .همچنین«جامد» دو معنی دارد -1 :اصطالح دس��توری -2با توجه به«س��نگ»
معنی مادهای که مایع یا گاز نباشد.
-4-4-6تش��بیه و تجاهلالعارف :تشبیه وقتی با تجاهلالعارف همراه میشود منجر
به اغراق در ش��باهت و همانندی مش��به و مش��بهبه میگردد به گونهای که شاعر ادعا
میکند آنها را از هم نمیتواند بازشناسد .جالبتر اینکه این ادعا از طریق یک پرسش
بالغی بیان میش��ود و شاعر به طور مس��تقیم هیچ حرفی از تشبیه به میان نمیآورد و
به اصطالح از تش��بیه مض َمر استفاده میکند که خود این امر بر ارزش زیباشناسی شعر

میافزاید .در نمونههای زیر شاعر نمیگوید تگرگ بر سبزه مانند هالهی گرد ماه است
یا تیکوتاک س��اعت زیر س��ر مانند صدای چشمهی جوشانیس��ت که قطره قطره به
مرداب فروچکد ،بلکه میگوید من نمیدانم این اس��ت یا آن .ولی ما از طریق این که
تفاوت این دو پدیده خیلی آش��کار اس��ت و چندان دشوار نیست که از حد دریافت و
تش��خیص ش��اعر خارج باشد ،در مییابیم که ش��اعر خود را به نادانی زده است تا در
مشابهت آنها اغراق کند:
 -1نیماب تگرگی است بر به سبزه  /یا هاله گرفته است گرد مه را ؟ (آیینه)357:
-2این تیک و تاک س��اعت مچبند زیر س��ر /یا این صدای چش��مهی جوشان عمر
توست  /کاینگونه قطره قطره به مرداب میچکد ؟ (آیینه)481:
-5-4-6تش��بیههای که طرفین تش��بیه یا یکی از آن دو از ام��ور مربوط به زندگی
و جامع��هی امروز یا واژگان زبان امروز اس��ت؛ مانند :جلگه(آیین��ه ،)126:فلزی(آیینه
،)144:پس��تانک(آیینه ،)177:ش��اعر دیروز و مخاطبش– دو واژه ب��ه یک معنی(آیینه:
،)209اسفالت(آیینه،)352:واج(آیینه،)462:نثرساده(آیینه،)464:ش��بدر(آیینه،)462:زن
جره(آیینه،)480:همهمه(آیین��ه ،)491:واژه (آیین��ه ،)491:چهلچراغ (هزاره ،)111:قاره
(هزاره،)194:گاری(ه��زاره ،)211:چراغ قرمز( هزاره ،)211:گرد س��وز ( هزاره،)269:
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کاغذ کاهی( ه��زاره ،)274:مغناطیس ( هزاره ،)321:س��طل زباله ( هزاره )336:جمله
س��اده( هزاره ،)402:فعل الزم (هزاره ،)402:اسم جامد ( هزاره ،)402:سبک و بافت (
هزاره)484:
 -6-4-6تش��بیهها مس��تعمل و مبتذل��ی که با الف��اظ جدید ارائه ش��دهاند ؛ مانند:
و فان��وس بلورین س��تاره  /بر این نیلی رواق جاودان دور  /چراغ روش��ن کاش��انهی
اوس��ت(آیینه )106:اغلب در ش��عر فارسی ستاره به چراغ تش��بیه شده است ،شفیعی
به جای چراغ از لفظ«فانوس بلورین»اس��تفاده کرده و همین انتخاب لفظ جدید که با
مش��به تناسب لفظی (واج آرایی) هم برقرار میکند ،به اضافهی صفت« بلورین» باعث
تازگی تش��بیه شده اس��ت.نمونهها :وخیمهی قبایل تاتار  /تا ق ّلهی بلند آالچیق شب /
آتش گرفت و سوخت (آیینه )248:به جای «خیمه» که به طور معمول در شعر گذشته
مش��بهبه برای «شب» به کار رفته ،ش��فیعی از واژهی «آالچیق» استفاده کرده و به تشبیه
تازگی بخشیده است .از جمله نمونههای شعر گذشته به بیت زیر میتوان اشاره کرد:
طناب بافته باش��د بدان امید که باز

ز صبح خیمهی شب را مگر طناب کنند
(مسعود سعد)

در شعر :با این که یک بهار و دو پاییز  /زنجیرهی زمان را  - /با سبز و زردشان / -
از آب رودخانه گذر دادند  /دیدیم  /در آب رودخانه همه سال  /خون بود و خاک گرم
که میرفت (آیینه )282:ش��فیعی به جای واژهی «سلس��له»که در شعر گذشته به عنوان
مش��بهبه زمان فراوان به کار رفته اس��ت« ،زنجیره» را برگزیده که هم تناسب موسیقایی
با مشبه دارد و هم نو و بیسابقه است .تشبیه برف به لباس جدید نیست ولی شفیعی
به جای لباس یا جامه واژهی «ش��وال» را برگزیده که عالوه بر این که در شعر گذشته
بیس��ابقه است ،با تش��بیه بعدی «شیش��هی یخ» واجآرایی ایجاد میکند و تازه و زیبا
مینماید :بنگر آنجا در آن س��پیداران  /خفتگاناند لیک بیداران  /زیر ش��والی برف و
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شیش��هی یخ  /از دم زمهریری دیماه  /زندگی را نهفته میدارند (هزاره .)238:در شعر
گذش��ته آمده است :درید بر بدن سبزه سیل جامهی برف  /ربود صوت عنادل ز چشم
نرگس خواب (محمد فضولی)
 -7-4-6کاربرد واژگان و مفاهیم نقد ادبی در جایگاه مش��به یا مشبهبه :شفیعی در
بعضی تشبیهها از مفاهیم و اصطالحات ادبی به عنوان مشبهبه استفاده کرده ؛ مثال نسیم
و آب و جویبار را به جملهی ساده ،شاعر امروز و مخاطبش را دو خط موازی و شاعر
دیروز و مخاطبش را به دو واژه به یک معنی تش��بیه میکند :جملههای س��اده نسیم و
آب و جویبار /فعل الزم نفس کشیدن گیاه  /اسم جامد ستاره ،سنگ  /اشتقاق برگ از
درخت  /و آنچه زین قبل سوالهاست (هزاره)402:
و امروز چون دو خط موازی/در امتداد یک راه،یک ش��هر،یک افق  /بینقطه تالقی
و دی��دار  /حتّ��ی /در جاودانگی  /دیروز – چون دو واژه به یک معنی  /-از ما دوگانه
هریک سرشار دیگری  /اوج یگانگی (آیینه)209:
-8-4-6تشبیه و واژهسازی :در بعضی از تشبیهها از ترکیب مشبه و مشبهبه واژهی
جدید س��اخته ش��ده که این امر بر زیبایی و تازگی تش��بیه افزودهاس��ت؛ مانند :نعره
سنگ(آیینه،)251:واجموج(آیینه،)462:ابریش��مآوا (هزاره ،)15:شکرپنجه(هزاره )78:و
آذرخشواژهی شعر(هزاره.)88:
-7تشبیهها شفیعی و تشبیهها شعر سنّتی:
بر خالف شعر سنّتی که به طور معمول تصاویر پراکنده و نامنسجماند و هر تصویر
برای خود جزیرهای مس��تقل اس��ت ،در شعر شفیعی تش��بیهها منسجم و هماهنگاند.
اجزای تشبیه از یک حوزهی معنایی یا از حوزههایی نزدیک به هم انتخاب شدهاند این
امر عالوه بر این که بر زیبایی ش��عر میافزاید به انسجام و یکپارچگی ساختمان شعر
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هم کمک میکند ؛ به طور مثال در شعر صرف و نحو زندگی (هزاره )402:تشبیههای
مانند :جملههای س��ادهی نسیم ،فعل الزمنفسکش��یدن گیاه ،اسم جامد ستاره ،مرجع
ضمیر زندگی آمدهاس��ت که مش��بهبهها همگی از اصطالحات دس��تور زباناند .یا در
ش��عر «ش��عر( »2هزاره )483 :وقتی میخواهد نارسایی تعریفهای ش��عر را بیانکند
برای تصویرس��ازی از واژههای«نش��انی،کوچه ،چار راه و میدان » اس��تفاده میکند که
مرب��وط به یک حوزهی معناییاند و تش��بیهها :کوچهی کالم مخیّ��ل ،چار راه ابهام و
میدان س��بک و بافت را میآفریند :بیهوده پرسشیس��ت که پرسیم  /از هر کسی نشانی

او را  /زیرا  /بس��یارها نش��انی بیجا :از کوچهی کالم مخیّل  /تا چار راه ابهام ،میدان
سبک و بافت  /خواهند گفت و باز دریغا  /هرگز کسی نشانی او را  /در ازدحام واژه،

نخواهد یافت(هزاره .)384 :در شعر خوشا پرنده هم مشبهبههای «کوچه،گاری ،چراغ
قرمز ،راهبند و خیابان » را به کار میبرد که با هم متناس��ب و مربوط زندگی ش��هری
امروزیاند « :زکوچهی کلمات  /عبور گاری اندیش��ه اس��ت و سدّ طریق  /تصادفات
صداها و جیغ و جار حروف  /چراغ قرمز دس��تور و راهبند حریق  /تمام عمر بکوشم
اگر شتابان من  /نمیرسم به تو هرگز ازین خیابان من » ( هزاره 210 :و )211
نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی و تحلیل  456تشبیه استخراج شده از دو مجموعهی شعری
ش��فیعیکدکنی نشان میدهد که -1 :تشبیهها فشرده با آمار  362مورد نزدیک به چهار
برابر تش��بیهها گس��ترده با آمار 94است  -2از مجموع تش��بیهها  % 53/6محسوس به
محس��وس % 43/7،معقول به محسوس % 0/8 ،معقول به معقول و  % 1/7محسوس
مفصل در شعر ش��فیعیکدکنی بسیار کم است و در میان
به معقول اس��ت  -3تشبیهها ّ
مفصل دیده میش��ود .همان تعداد محدود هم یا
مجموع  456تش��بیه  25مورد تشبیه ّ
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از تشبیههایس��ت که نو و تازهاند و ش��اعر باید وجهشبه را بیاورد تا تشبیه توجیهپذیر
باش��د و یا از مواردیست که وجوهشبه متعدد و متنوع است و شاعر وجهشبه خاصی
را در نظر دارد یا این که ش��اعر وجهش��بهی تازه یافته که زیبایی تش��بیه در آن است.
 -4بررس��ی مش��بهبهها از نظر معنایی نشان میدهد که بیشترین مش��بهبهها مربوط به
حوزهی طبیعت و بعد از آن مربوط به حوزهی زندگی و تمدن س��نتّی و کهن اس��ت.
بس��امد باالی مش��بهبهها در این دو حوزه معنیدار اس��ت .طبیعت جایگاه ویژهای در
ذهن و اندیش��هی ش��فیعی دارد و یکی از سه ضلع مثلث هویت شعری وی را تشکیل
میدهد .فراوانی مشبهبههای مربوط به طبیعت نمودی از همین اندیشهی طبیعتگرایی
ش��فیعی است .فراوانی مشبهبههای مربوط به زندگی و تمدن سنّتی هم با ضلع «تاریخ
و فرهنگگرای��ی» مثلث هویت ش��عر ش��فیعی ارتباط دارد .بنا به گ��زارش تالیفات و
پژوهشها و محتوای بس��یاری از ش��عرها ،ش��فیعی دلبس��تهی تاریخ و فرهنگ کهن
ایران بویژه آثار ادبی و عرفانی اس��ت .یکی از نمودهای این دلبستگی فراوانی همین

مشبهبههاس��ت که در واژههایی مانند :چرخشت ،مجمره ،مِجری ،خرقه ،دستار ،سبو،
رخش رویین که از زبان کهن فارس��ی انتخاب ش��ده و مربوط به زندگی س��نتی ست،
نمود یافته است  -5یکی از ویژگیهای تشبیهها شفیعیکدکنی رعایت وجه موسیقایی
آنهاس��ت .از میان  456تش��بیه در  54مورد بین طرفین تش��بیه تناس��ب لفظی رعایت
ش��ده اس��ت .نمود این مقولهی هنری در شعر ش��فیعی به حدّ ی است که شگردهای
مختلف موس��یقیافزایی مانند واجآرایی ،س��جع ،جناس و تکرار ،یک ویژگی س��بکی
وی به ش��مار میآید -6 .عنصر غالب در تشبیهها ش��فیعی طبیعت است از میان 456
تش��بیه در ساختمان  232تش��بیه در جایگاه مشبه یا مشبهبه یا گاهی در هر دو جایگاه
از پدیدههای طبیعت اس��تفاده شدهاس��ت .جلوههای گوناگون طبیع��ت عالوه بر این
ک��ه موج��د تصویرهای زنده و ّ
جذاب ش��ده ،از نظر زبان و معنی هم به ش��عر غنی و
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گستردگی بخشیدهاست  -7بررسی تشبیهها تکراری شعر شفیعی و مقایسه آنها با شعر
ش��اعران گذشته نش��ان میدهد باالترین آمار به ترتیب بسامد از آن صائب( 19مورد)،
بیدل( 15مورد) و خاقانی ( 9مورد ) اس��ت و از طرفی با توجه به این که از میان این
 83تشبیه 57،مورد آن در مجموعهی آیینهای برای صداها آمده که از نظر زمانی نسبت
به مجموعهی هزارهی د ّوم آهوی کوهی مقدّ م اس��ت ،نتیجه میگیریم که ش��فیعی در
شعرهای دفترهای ا ّول بیشتر تحت تأثیر شاعران سبک هندی بویژه صائب و بیدل بوده
اس��ت  -8تشبیهها نو ش��فیعی به طور معمول با یکی از صنایع بدیعی مانند واجآرایی،
ایهام و حسآمیزی همراه است یا تشبیهی مستعمل است که با تصرفی نو شدهاست -9
بر خالف شعر سنّتی که به طور معمول تصاویر پراکنده و نامنسجماند ،در شعر شفیعی
تش��بیهها منس��جم و هماهنگاند .اجزای تشبیه از یک حوزهی معنایی یا از حوزههایی
نزدی��ک به هم انتخاب ش��دهاند این امر عالوه بر این که بر زیبایی ش��عر میافزاید به
انسجام و یکپارچگی ساختمان شعر هم کمک میکند.
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