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چکیده
تشبیه به عنوان عنصر اصلی خیال ،نقش بسزایی در خلق انواع تصاویر شاعرانه ایفا میکند .شفیعی
کدکنی نیـزشاعری تصویـرگراست که به مدد این عنصر ،در عرصۀ تصویرآفرینیهای بکر و خیالانگیز،
گام برمـیدارد .دراین پژوهش تشبیهات اشعار وی از جنبههای مختلف ،چون انواع تشبیه ،مواد
تشـبیه ،تشـبیهات نـو ،ابزار و پویایی تشبیه مورد بررسـی قـرار گرفتـه و در پایـان تحلیـل آمـاری
نیـز از آنهـا ارائـهشدهاست ،تا ضمن شناخت چگونگی ابزارهای بیانی در آفرینش شـعر و تـأثیر آنهـا
بـر سبک و زبـان شـاعر ،معیارهای اساسی زیباشناختی شعر شفیعیکدکنی به خواننده ارائهگردد.
این پژوهش ثابت میکنـد کـه شـاعراز نظر انواع تشبیه ،به تشبیهات گسترده و مرسل و تشبیه عقلی
بـه حسـی و تشبیه ملفوف ،گـرایش بیشـتری دارد .ضـمن اینکه گاهی شاعر چندین ساختار شکلی
را در یک تشبیه گنجانده که باعث نوآوری شدهاست .وی همچنین درضمن اشعار خویش ،مبدع
تشبیهاتی نو است که در نوع خود بینظیرند .شاعر از نظر موضوعات مختلف مـوادتشبیه ،در جهت
أخذ مشبه ،با توجه به تفکّر و اندیشه خاص خـود ،بـه معنویات و مفاهیم مجرّد و انتزاعی ،گرایش
بیشتری دارد ،در حالی که از لحاظ مشبهبه طبیعت و مواد آن ،بیشترین بسامد را در تصاویر وی بـه
خـوداختصاص دادهاند .تصاویر شعری وی محرِّک و پویاهستندتا ایستا.
واژگان کلیدی :شفیعی کدکنی ،تشبیه ،عناصرتشبیه.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کازرون()mohtasham@kazerunsfu.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کازرون ()B.alavi@kazerunsfu.ac.ir
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 -1مقدمه
خیال یکی از عناصر سازندۀ شعر و در واقع عنصر اصلی بیان شاعرانه اسـت .در واقع تمامی
هنرمندان ،برای به تصویر کشیدن اندیشۀ خویش ،ناگزیر از کاربرد گونههای خیال میباشند.
آنها مخاطبان را به مدینۀ فاضلهای فرا میخوانند کهجـز به یـاری ایـن صـورتهـایخیالی
شاعرانه ،تجسم آن غیر ممکن است .بنابراین «خیال شاعرانه ،با یاری گرفتن از عنصـر
تصـویر ،بسـیاری از امـورذهنی را دیداری میکند و تصورات خود را از این راه به تماشا
میگذارد»(گونه های نوآوری در شعرمعاصر .)289: 1382 ،فتوحی در بالغت تصویر معتقد
است که« تخیل و تصویرپردازی عرصۀ تمرین آزادی و خلّاقیت است و این عرصـه مجـالی
اسـت برای آدمی ت ـا بـا قدرت سحرانگیـز خیال ،در پدیده ها حلول کند و روح خود را در
آنها بدمد و جهـان را بـه دلخـواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیـافریند»(بالغت
تصویر) 67: 1386 ،
درمیان صورمختلف خیال در شعرنوفارسی ،تشبیه بدیع ترین و جالب ترین صورت ها و
حاالت را به تصویرکشیده و از مهمترین عناصرخیال ،تشبیه است و نقش این عنصر تاجایی
است که دانشمندان علم بالغت و ادیبان از دیرباز تـاکنون بـرنقش پراهمیت آن در
تصویرآفرینیهای شاعران اتفاق نظر دارند و معتقدند که «تشبیه هستۀ اصـلی و مرکـزی
اغلـبخیالهای شاعرانه است .صورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه ،مایه گرفته از
همـان شـباهتی اسـت کـه نیـرویتخیل شاعر در میان اشیا کشف میکند و در صور مختلف
به بیان درمیآورد» (سفردرمه.)216 ،1381 ،
محمدرضا شفیعیکدکنی یکی از شاعران معاصر ایران است که از او دو مجموعه شعر آیینه
ای برای ص داها و هزاره دوم آهوی کوهی چاپ شده است .شفیعی عالوه بر شعر به نقد،
ترجمه ،پژوهش و نویسندگی نیز اشتغال دارد (.در جستجوی نیشابور  )21 :1386 ،وی ،در
به کارگیری صورخیال در شعر خود مسیری موفق و پردامنه طی کرده است .اشعارشفیعی
کدکنی ،در ردیـف هنــریتـرین اشعار معاصرفـارسی محسوب میشود و کمتر بندی را در
آنها میتوان یافت که از صورخیال بیبهره باشد .او شعر و خیــال رادر خدمت اهداف دینی
و اجتماعی و عرفـانی قرار دادهاست ،بهگونهای که برای اندیشه و عقل ،دنیا و تعلّقاتش ،عدل،
حقیقت و  ...تصاویری نو ،هنـری و ابتکـاری آفریـده کـه در نـوعخود ،نظیر و همتا ندارد.
تشبیه از برجستهترین صور خیال در شـعرشفیعی کدکنی اسـت .بنـابراین در ایـن مقالـه
سـعیشده است ،به بررسی انواع تشبیه در اشعارشفیعی کدکنی همـراه بـا ترسـیم جـداول
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و نمودارهـای مـرتبط بـا بحـث ،پرداختهشود .عمدهترین نکات مورد بـررسی در این پژوهش
به شرح زیـراست )1 :ساختار و کارکرد تشبیه وجایگاه آن در اشعار شفیعی کدکنی
 )2واکاوی پیوندهایی که شاعر میان عناصر و مواد تشبیه برقـرار کـرده )3 .بررسی زاویۀ
تشبیه و ایستایی و پویایی آن در تشبیهات وی.
 -2روش پژوهش
روش کار به کار گرفته شده در این پژوهش در واقع روش توصیفی -تحلیلی است که بدین
منظور با شواهد و قراین ،انواع تشبیهات مطرح شده در ساختارشعر شفیعی نشان داده شده
است و با تحلیل و نمودار آماری به معرفی گونهای از جلوه های زیباشناسی شعرشفیعی
پرداخته شده است .در بسیاری از موارد برای پرهیز ازاطاله کالم -که قطعاً مطلب در حوصله
مقاله نمیگنجید -به ناچاربسیاری از شواهد را حذف و در دومورد نیز به منظور نشان دادن
روند تحول و دگرگونی در مدارتصویرها ،به رسم نمودار و ارائه جداول بسنده کرده ایم.
 -3پیشینه تحقیق
بر اشعار شفیعی کدکنی پژوهشهای فراوانی انجام شده است ،ولی بر طبق بررسیهای
انجام گرفته در زمینۀ «جایگاه و تحلیل تشبیه و ساختار آن در اشعارشفیعی کدکنی»
هیچگونه پژوهشی مشاهده نگردید .بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده در زمینۀ این
تحقیق و اهمیت موضوع مورد بحث و اینکه اشعار زیبا و پر مضمون این شاعر کمتر ازاین
منظر ،مورد توجهپژوهشگران و عالقهمندان به زبان و ادب فارسی قرار گرفته است .لذا انجام
تحقیقی جامع دربارۀتشبیه در کالم وی ،ضرورت دارد.
 -4تشبیه در شعر شفیعی کدکنی
 -1-4عنـاصر تشبیه
عناصری که به عنوان ابزاری در ساخت تشبیه در اختیار شاعر قرار گرفته اند؛ به سبب
تنوع به چهارده بخش کلّـی تقسـیم شداند که عبارتند از:
 -1-1-4عنـاصر طبیعی
طبیعت زیباست و برای درک این زیباییها باید چشمی بینا ،ذوقی سلیم و دلی بیـدار
داشـت تـااین زیبـاییها را در عرصۀ خیال دید ،دریـافت و حس کرد .شفیعی کدکنی این
شـاعر تصویرگرا نیز ،در عرصۀ پهنــاورطبیعت به آفریدن تصـاویری بکر و خیالانگیز دست-
زدهاست .این عنصر از میـان تشـبیهات موجـود در اشعار وی،حدود 42/37درصد از مشبهبه
و 9/88درصد از مشبه را به خود اختصاص دادهاست.
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 مشبه :خاشاک گیچ در خم دهلیزگردباد (شبخوانی .)1389 ،می رود آب/آیینهعمر(اززبان برگ .)70 ،چراغ الله(زمزمه.)22 ،
 مشبه به :برف پاک کوهسارانی هنوز(زمزمه/)18 ،باد صبح و بوی بارانی هنوز(زمزمه،/)18همچو باران از نشیب درهها(زمزمه/)20 ،همچو زبانه می روی(زمزمه/)29 ،صبح
جوانی(زمزمه/)49،چون موج در آغوش تو آرام بمیرم(زمزمه/)50 ،در پرده عصمت باغ های
خیالم  /چون نور و چون عطر جاری است( .شبخوانی/.)51:هیچ دانی چرا ،چون موج  /در
گریز از خویشتن ،پیوسته می کاهم (همان/.)70:طوفان واژه های تو ،امروز  /گر خاک درهای
شیطان نیفکند ( ...همان .)67:مثل بهار از همه سو می آید(در کوچه باغ های
نیشابور/)27،چون موج(درکوچه باع های نیشابور/)70،دریایم(در کوچه باغ های نیشابور)39،
 -2-1-4معنویات و مفاهیم مجرّد و انتزاعی
این بخش شامل حاالت درونی انسان و متعلّقات معنوی او و در واقع ،امـورغیبی و
نـاملموس مانند عشق ،غـم و اندوه ،لطف ،فطرت ،نفس ،هستی و وجود ،اندیشه ،مرگ ،عمـر
و  ...می شود .این گفتار که به نوعی تشبیهات عقلی به حسی شاعر را دربر گرفته ،بیانگر این
نکته است که شـاعر بـرای درک بهتـر مشـبه معقول ،آن را به امـری محسوس تشبیه می
کند .این نـوع تشبیه را می توان یکی از برجسته ترین جنبه هـای هنـری تشـبیه شمرد،
که در اشعار شفیعی ،از لحاظ مشبه با39/54درصد ،واز نظر مشبه به 4/80به خود اختصاص
داده اسـت کـه این امر ناشی از تفکّر عرفـانی شاعر است؛ زیرا او بیشتر ازآنکه به طبیعت
بیرون انسان توجه داشته باشد بـه طبیعـت درون ومفاهیم مجرّد و انتزاعی تمایل دارد.
 مشبه :از دولت بخت (شبخوانی/)52،روح مثل نگاه آهوی کوهی(خطی زدلتنگی،/)26شعر روان جوی(از زبان برگ )42 ،شعله آتش عشقم(زمزمه/)41،شمیم گل
آرزو(شبخوانی/)13 ،راه آرزو(غزلی برای گل آفتابگردان/)55،آن لحظه ها که روح ،در آن ها
 /مثل نگاه آهوی کوهی  /بر دشت ها و گریده رها بود (خطی زدلتنگی/.)126:ما کمتر از آن
نسیمیم  /در آن سوی دیوار بیم (بوی جوی مولیان/.)83:چراغ کالمی که من پیش پا را ببینم
 /در این روشنی های ریمن (خطی زدلتنگی؛/.)11
 مشبه به :از دولت بخت (شبخوانی/)52،هان ای بهشت خاطره ای زادگاهمن(شبخوانی/)18،بشکن طلسم سکوت را به آواز گهگاه(در کوچه باغ های نیشابور/)34،عشق
نردبانی است به عالم باال(غزل برای گل آفتاب گردان/) 11،قاره عشق(غزل برای گلآفتاب
گردان) 14،
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 -3-1-4درختان ،گلها ،گیاهان و اجزای آنها و...
درختان و گلها و گیاهان ،همواره مورد تو جه شاعران تصـویرگرای ما بوده اند ،چنانکه
شفیعی کدکنی نیـز از زیبـایی های طبیعت ،در تشبیهات خویش بهره برده است .این عنصر،
در میــان اشعارایشان حدود 3/67درصـد از تشبیهــات وی را از لحــاظ مشـبه بـههـا
دربرمی گیرد که این امر دالّ بر طبیعتگرایی شاعر می باشد .مشبه با این امورات در اشعار
وی حضور ندارد.
 مشبه به :که چون تو دست گلی به دست کس بینم(زمزمه /)31 ،الله صبحبهارم(زمزمه /)34 ،با خزان زاده ام آری گل زردم گل زردم(زمزمه /)57،چون شبنم گل
ها(زمزمه /)50 ،چون شاخه بریده بهاری نداشتم(زمزمه /)70،مثل در خت در شب
باران....بامن بگو(مثل در خت در شب باران/)66،
 -4-1-4انسـان و متعلّقات وی
بخش اول مربوط به انسان و متعلّقات مادی وی مانند حسن ،جمـال ،سخن و  ...است .که
بیشترین بسامد یعنی حدود 18/64درصد از تشبیهات شفیعی را در مشبه ،به خود اختصاص
داده است.
 مشبه :زنان اینجا چوشیر شیرزه کوشند فصل اگرها(خطی زدلتنگی /)60 ،ظلمتتردید(زمزمه /)22 ،طوفان واژه های تو ،امروز  /گر خاک درهای شیطان نیفکند ...
(همان /.)67:نگاهم مثل قیری می چکد بر آب (همان /.)28:خون واژه(بوی جوی مولیان/)73،
سرخ بوته خون شما(درکوچه باع های نیشابور /)76،درپایتخت سلسله شب که شهر
ماست(مرثیه سروکاشمر /)55،کتاب هستی ما(مرثیه سروکاشمر /)74،کوچه تنهایی(خطی
زدلتنگی/)17 ،
 -5-1-4اشیا ،ابزارآالت ،مکانها...
اشیا و عناصر بی جان ،ابزارآالت ،مکانها و بناها ،خواه ناخواه در شعر همۀ شاعران در ساخت
تشبیه کاربرد فراوانی دارند .زیرا همۀ انسانها در زندگی روزمرۀ خویش به نوعی با آنهـا در
ارتباط انـد .ایـن عناصر در تشبیهات شفیعی ،نقشی نسبتاً خوبی دارند به طوری که این عنصر
از میان مشـبهات وی6/48 ،درصد وحدود 14/68درصد از مشبه بـه هـای تشـبیهات
شفیعی را دربرمی گیرد کـه شـامل انـواع زادگاه ،خس  ،چتر ،جاروب ،سطل ،قطب نما و....
می شود.
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 مشبه :هان ای بهشت خاطره ای زادگاه من(شبخوانی .)18،گل های نقش کاشی مسجدرا  /در نیمه های دی  /صبح بهار دید (همان.)49:
 مشبه به :خنده ات آیینه خورشیدهاست /.چون شمع عیان سوزم(زمزمه /)50 ،و زساحل سکوت تو،با زورق خیال  /تا خلوت خیالی افالک رفته ام (همان /.)16:در شبستان
خیال خویش بیرون از زمین و  /آسمان بودم (همان /.)31:مثل چتری با رژگونه (ستاره دنباله
دار /.)16:خسی بر موج دریای تو باشم(زمزمه /)13 ،چون شمع زخود رفتم و در منزل
خویشم(زمزمه /)85 ،آیینه صفت(زمزمه/)68،
 -6-1-4افالک و اجرام آسمانی
مشبه 4/51و مشبه به 9/03را به خود اختصاص داده است.
 مشبه :و فانوس بلورین ستاره  /بر این نیلی رواق جاودان دورر(همان .)26:کبریت هایصاعقه /شب را نابود می کند(درکوچه باع های نیشابور .)59،جاروب ذوذنب(ستاره دنباله دار،
)47
 مشبه به :پیمان خورشید چشم تو جاوید باد(شبخوانی .)21درشب من خنده خورشیدباش(زمزمه .)31 ،چون صاعقه ام(غزل برای گل آفتاب گردان .)16 ،آفتاب ظلمت تردید
باش(زمزمه .)31 ،چون هاللم(زمزمه .)75،دیری ست مثل ستاره چمدانم را  /از شوق ماهیان
و تنهایی خودم ( ...از زبان برگ .)52:چون آذرخش در سخن خویش زیستند.
چوابرنوبهار(زمزمه)59 ،
 -7-1-4حیوانات ،جانوران ،پرندگان و اعضای آنها
حیوانات و پرندگان در تصویر آفرینی شاعر مـؤثّر بـوده انـد .به طوری که حدود /86
11درصد از تشبیهات شفیعی را به عنوان مشبه به شامل مـی شـوند.این بخش درواقع شامل
انواع حیوانات ،پرندگان و همچنین اعضا و متعلّقات آنها چون :استخوان ،مغز اسـتخوان ،پـر
وبال و  ...می شود و بندرت از حشرات و خزندگان ،نام برده است.
 مشبه به :هوکشان همچون گوزن کوهسار(زمزمه .)21 ،همچو طوطی به قفس با کهسخن گویم(زمزمه .)38 ،مثل مسیر مار ،که بر نرمه ریگ دمش  /طومار روزگار گشودست
(همان .)66:ما انبوه کرکسان تماشا(درکوچه باغ های نیشابور .)50،ایستاده مثل
اژدهاست(خطی زدلتنگی.)21 ،
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 -8-1-4عناصر و شخصیت های تاریخی و اساطیری
تاریخ و اساطیر ملّی ایرانی ،مخصوصاً اساطیر  ،ازدیرباز تاکنون مورد توجه ایرانیان و شاعران
بوده است .به گونههای که «در شعر فارسـی یـک سـوی صـورخیـال آنهـا راتشکیل می
دهد و از عنـاصر پر اهمیتی است که خیـال ،در ترکیب و تصـرّف آن زیبــایی هـا و
هنرهــایی را بـه وجـودآورده است» (صورخیال درشعرفارسی)366 :1366 ،شفیعی نیز از
جملـه شـاعرانی اسـت کـه از اسـاطیر و شخصـیتهـای تاریخی در تشبیهات خویش بهره
برده است .هر چند که 6/21درصد از مشبهبه های شفیعی را این عناصر در برمی گیرند؛ اما
همین درصـد اندک نیز به گونهای بکر و خیـال انگیز ،در اشـعار شفیعی بـه کـاررفته است.
 مشبه به :همچون مجنونی(زمزمه .)57 ،همچو فرهاد از جنون زد تیشه ای بر فرقخویش(زمزمه .)46 ،پای در زنجیر چون کاووس و یارانش /در طلسم جاودان از چارسو اینک
اسیرانیم (همان .)39:تو همچون مسیحایی (مرثیه سرو کاشمر .)9،ویراف وار دیده
گشودم(ازبودن تاسرودن)24،
 -9-1-4دنیا و آخرت و متعلّقات آنها
این بخش شـامل دنیـا وآخرت ،دهر و روزگار ،خُلد و عدن و فرشتگان و  ...می شود که
نشان از بی اعتنــایی شـاعر بـه دنیــا و متعلّقـات آن ونمـایاندن بی وفـاییهای روزگـار و
در مقـابل توجه وی به آخرت و معرفی نعمتهای بهشتی و فرشتگان مـیباشـد .حـدود
9/03درصد را از میان مشبه های شفیعی به خود اختصـاص داده است.
 مشبه :خاموشی و مرگ آینه اند(در کوچه باغ های نیشابور .)34،کاروان زندگی(زمزمهها .)22 ،زنبورلحظه(ستاره دنباله دار .)20،چشمه جوشان عمر(بوی جوی مولیان.)51،
 -10-1-4اعضـا و جوارح انسانی
شفیعی از اعضـا و جـوارح انسانی ،به عنوان مشبه استفاده کرده است کـه بـا 6/77درصد
و 1 /97از کل مشبه ها را شامل می شود .
 مشبه :پیمان خورشید چشم تو جاوید باد(شبخوانی .)21زالل روش چشمانش /نگاهترد آهوی کوهی(از زبان برگ  .)43سیالب خون  /در بستر رگ های من جاری است
(همان .)47:خوشا سپیده دما  /که سرخ بوته خون شما ( ...همان)76:
 -مشبه به :برق نگاهت(زمزمه)25 ،
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 -11-1-4زمـان ،اوقات و سـایر فصـول
تصـاویر زمان در پهنۀ بیکران خیال شفیعی متنوع و گوناگون اسـت .امـابسامد اندکی
حدود 5/77درصد ،از مشبهات و 3/10درصد از مشبهبه های قصاید وی را شامل می شود.
در ایـن قسـمت مشبه یا مشبهبه هایی که داللت بر زمان و وقت دارند از جمله :روز و شب،
صبح و تمام فصول سال و  ...ذکر می شود.
 مشبه :جوی سحر(زمزمه .)13 ،پرواز توده خاکستر ایام(شبخوانی .)38 ،لجنشب(خطی زدلتنگی .)68 ،هودج شام و صبح(زمزمه ها)22 ،
 مشبه به :بیا که چون سحرم ،بی تو یک نفس باقیست(زمزمه .)31 ،فصل اگرها(خطیزدلتنگی .)53 ،دشت شب (درکوچه باغ های نیشابور .)39،تاریخ سطل تجربه تلخ و تیره
است (مرثیه سرو کاشمر)38،
 -12-1-4جواهرات ،فلزات و سنگهای قیمتی و...
این عناصر بسامد اندکی از تصاویر شفیعی را از لحـاظ مشـبه /94درصد و مشبه به
1/12درصد در برمی گیرد .این امر مؤید این نکته است که وی شاعری خانقه نشین و عارف
ورویگردان از هرگونه تجمل و مال و منال دنیوی بوده و این امر بروشنی در اشعارش منعکس
شده است.
 مشبه به :چون سبویی که شکسته است(زمزمه .)51،نگاهم مثل قیری می چکد بر آب(همان.)28:
 -13-1-4خـوردنیها و آشـامیدنیها و ...
این بخش حدود  0/84درصد از مشبهبهها را دربرمیگیرد.
 مشبه به :مثل نمک در آب(غزل برای گل آفتابگردان .)11:تورتشنگی و تباهی (خطیزدلتنگی)32 ،
 -14-1-4موسیقی و لوازم آن
 0/24درصد مشبه و  0/24درصد مشبه به را به خود اختصاص داده است.
 مشبه :ای شاعر روستایی  /که رگبار آوازهایت  .../می شست از چهره شب ( ...در کوچهباغهای نیشابور .)36:
 -مشبه به :همچون ترانه های خراسان(اززبان برگ)42 ،
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 -2-4تشبیـه بلیـغ
اگر هم ادات تشبیه و هم وجه شبه حذف شود ،تشبیه ،بلیغ است که رساترین و زیباترین
شکل تشـبیه میباشد؛ چرا که ادعای همانندی و اشتراک بین مشبه و مشبهبه در این نوع
از تشبیه قویتر است تا آنجا که برخی ایـننوع از تشبیه را استعاره دانستهاند و چنین
استدالل کرده اند که در این گونه تشبیهات ،ادعـای یکسـانی و یگانگی مشـبه و مشبهبه
مطرح است نه ادعـای همـانندی و اشتراک بین مشبه و مشبهبـه در یـک یــا چنـد صـفت
(معانی و بیان .) 88: 1388 ،در اشعارشفیعی این تشبیه به دو صورت اضافی و غیر اضافی
است که در صورت نخست ،مشبه ،به مشبه به و یا بالعکس اضافه می شود ،که به آن اضافۀ
تشبیهی میگویند.این نوع تشبیه با 107مورد از 354کل تشبیهات شفیعی چیزی
حدود30/22درصد ازتشبیهات شفیعی را شامل میشود .باالترین بسامد تشبیه بلیغ در دفتر
زمزمه با97موردو کم ترین بسامد در دفتر ازبودن تاسرودن با12مورد است.
 -1-2-4ساختمان تشبیه بلیغ
الف) دسته اول :تشبیهات ،عقلی به حسی است .در این نوع تشبیه ،شاعر هنری قوی تر
به ظهور می رساند ،زیرا با کمک از امور محسوس ،امورات نامحسوس را زیباتر و گویاتر نشان
میدهد و این یعنی«عینیّت بخشیدن وملموس کردن مفاهیم ذهنی» (سفر در مه ،ص.) 232
از تشبیهات فشرده که بیشترین بسامد 73 -مورد -را به خود اختصاص دادهاست ،مربوط به
تشبیهات عقلی به حسی است .تعدادی از این نوع تشبیهات در اشعار شفیعی بدین قراراست.
زمزمه :کشتزارآرزو(ص ،)19نای عشق(ص ،)20موج امید(ص ،)27آیینه بخت(ص،)52
خورشیدنگاه(ص ،)52ساحل خیال(ص ،)80بادفنا(ص .)86شبخوانی :گل آرزو( ،)13زورق
خیال( ،)60کاروان عمر( ،)22حصارجادو( ،)42قلعه تردید(.)44خطی زدلتنگی :چراغ
کالم( ،)11تورتشنگی()15
ب) دسته دوم :تشبیهاتی است که فشردۀ حسی به حسی است .و این دسته در درجه
دوم 34-مورد -در میان تشبیهات بلیغ در اشعار شفیعی قرار میگیرد .در این نوع تشبیهات
دریافت وجه شبه ،کاری سخت و زمانبر نیست ،زیرا که شاعر پوسته و الیه بیرونی و ظاهری
و حسی را به هم مرتبط کرده است(.بالغت تصویر ،ص  .)307تعدادی از این نوع تشبیهات
در اشعار شفیعی بدین قراراست .زمزمه :آیینه خورشید(ص ،)16آتش گل(ص ،)34شبخوانی:
جام الله( ،)17خطی زدلتنگی :دفترایام(.)87( ،)66بوی جوی مولیان :درفش صاعقه(،)39
تیشه تگرگ( ،)39ابریشم نسیم( ،)50سریرسبزه(.،)50
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 -2-2-4وجه شبه استخدام (دوگانه)
استخدام که یکی از زیر شاخههای علم بدیع محسوب میشود در کتابهای بدیع ،از جمله
جـواهر البالغـه ایـنگونـهتعریف شدهاست« :استخدام ذکر لفظ مشـترک میـان دو معنـی
اسـت کـه ازآن لفـظ یکـی از دو معنـی را ،اراده کننـد»( جواهر البالغه )204 :1388 ،همایی
در فنون بالغت و صناعات ادبی خـویش آنرا روشـنتـر بیـان مـیکنـد و مـیگویـد:
« استخدام آن است که لفظی دارای چند معنی باشد و آن را طوری در نظم یا نثـر بیاورند
که با یک جمله یک معنی و بـاجملهی دیگر معنی دیگر ببخشد» (فنون بالغت و صناعات
ادبی)275 :1380،و اما وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام بدینگونه اسـت کـه گاهی وجه
شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبه به معنی دیگری دارد یا یکبار حسی
و بار دیگـر عقلـی است .در این صـورت کالم بسیار زیبا و هنری خواهد بود(.بیان:1388 ،
.)105
«رها بودن» ،وجه شبه ای است که نسبت به روح(مشبه) معنایی متفاوت تا نگاه آهوی
کوهی(مشبه به)دارد.
آن لحظهها که روح ،درآنها /مثل نگاه آهوی کوهی /بردشت و برگریوه رها بود(خطی
زدلتنگی)26 ،
«بیقراری» به عنوان وجه شبه دو معنای متفاوت با مشبه(قرارزندگی) و مشبه به(بوسه و
زمزمه و کبوتر)دارد.
قرار زندگی /از بیقراری است /چون بوسهای و /زمزمهای و/کبوتری(.ستاره دنباله دار)82 ،
حل میشود نگاه تو در ظلمت /مثل نمک در آب(غزل برای گل آفتابگردان.)14 ،
دور از تو من سوخته در دامن شبها /چون شمع سحریک مژه خفتن نتوانم(زمزمه)25 ،
دربرگ برگ قرعه مرگی که ریختند /برروی شهر و بال گشوده است /همچون عقاب جور،
بر آفاق اضطراب(خطی زذلتنگی)40 ،
 -3-2-4وجه شبه استخدام (چندگانه)
وجه شبه در تشبیه به گونههای است که شـامل چند لفظ میباشد کـه هـر کـدام ازآنها
با مشبه یک معنی و با مشبهبه نیز معنی دیگری دارند.
النه زنبور لحظههاست مرا عمر /میگزد و میگریزد(ستاره دنباله دار)20 ،

تشبیه و بسامدکاربردآن در اشعارمحمدرضاشفیعی کدکنی299/

«گزیدن و گریختن» وجه شبهای است که با مشبه و مشبهبه معانی متفاوتی دارند«.گزیدن
زنبور» و «گریختن زنبور» و «گزیدن لحظهعمر» و «گریختن لحظه عمر» هرکدام معنایی
جداگانه دارند .النه زنبور(مشبه) و لحظه عمر(مشبهبه).
صدف خالی و افتاده به ساحل بودم(زمزمه)28 ،
من (مشبه) و صدف(مشبه به)و(خالی و افتاده)وجهشبهاند .اگروجه شبه(خالی و افتاده)رابا
مشبه و مشبه به معنا کنیم هرکدام نسبت به ارکان تشبیه معنایی جدا و متفاوت دارد.
مپسند که در گوشه تنهایی وغمها /چون شمع عیان سوزم و گمنام بمیرم(زمزمه)50،
گلهای آرزو ،همه ،افسرده و کبود(شبخوانی.)13 ،
دووجه (افسرده و کبود) دو استخدام ایجاد کرده است -1 .افسرده نسبت به گل(مشبه به)
پژمردگی و نسبت به آرزو(مشبه به)ناکامی-2 .کبود نسبت به گل(مشبه) تیرگی پژمردگی
گل و نسبت به آرزو(مشبه به) به واقعیت نپیوستن.
ابرها/پله پله /بریده /در طراز خطی هندسی ،محو /چون عبور صف لک لکان(غزل برای گل
آفتابگردان)85 ،
چون شمع زخود رفتم و در منزل خویشم(زمزمه.)85 ،
 -3-4انواعتشبیهبهاعتبارطرفین
 -1-3-4عقلی به حسی
یکی از جنبههای هنری تشبیه ،پیوند دادن معقوالت به محسوسات است .این نـوع تشـبیه،
بیشترین بسـامد یعنی 59/60درصد از تشبیهات شفیعی را در برمیگیرد .کروچه در این
بـاره مـیگویـدگفتهاند :که تصویر آنگاه جنبه هنری پیدا میکند ،که معقولی را با محسوسی
پیوند دهد (کلّیات زیبایی شناسی .)79 :1344،
لحظه هایی که چون کاه و کبریت /شعلهور میشد(ستاره دنباله دار)106 ،
یک نیمه از دریچه مشرق گشوده است /با لکه های ابر /چو در باد /پرده ها(غزل برای گل
آفتابگردان.)101 ،
بادفنا(زمزمه)86 ،
 -2-3-4حسی به حسی
تشبیهی که مشبه و مشبهبه آن هر دو از امور حسی و قابل درک باشـند .در واقـع حـواس
وصور خیال ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،به طوری که اسکلتن در این زمینه میگوید:
«تصویر در شعر ،بیـانی اسـت که به صور ذهنی حاصل از دریـافتهای حسی شاعر زندگی
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میبخشد .به عبـارت دیگـر سـبب مـیشـود تـا خواننـدهاحساس کند که چیـزی را به
گونههای ممتـاز میبیند ،لمس میکند ،میبوید یـا مـیشـنود»( حکایت شعر :1375 ،
.)105ایـن تشبیه در اشعار شفیعی؛ 28/81درصد را به خود اختصاص داده است کـه نشـان
دهنـدهی ایـن مطلب است که وی ،ت وصیف امور عینی را نیز در نظر داشته است و فقط به
تجربههای باطنی و امور متافیزکی اکتفا نکرده است.
اسکندریه مثل هاللی است(بوی جوی مولیان.)32 ،
ابرها /...چون عبور صف لک لکان است(غزل برای گل آفتابگردان.)85 ،
چون آتش اگر جرقه ای از سنگ زدی(خطی زدلتنگی.)71 ،
 -3-3-4حسی به عقلی
یعنی مشبه ،حسی و مشبهبه از امور عقالنی باشد .از نظر تئوری این نوع تشبیه نباید وجود
داشتهباشد ،چون غرض از تشبیه این است که به کمک مشبهبه که در صفتی اَعرف و اَجلی
و اَقـوی از مشـبه اسـت؛ حـال و وضع مشبه را در ذهن تقریر و توصیف کنیم و بدیهی است
که عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است .از ایـن رو دراین تشبیهات ،شاعر خود وجه
شبهیی را که مورد نظر اوست ذکر می کند .بدین ترتیب این گونـه تشـبیه همـواره مفصـل
است(بیان .)72 :1388 ،بسامد این نوع تشبیه از میان تشبیهات شفیعی 11/01درصد می-
باشد.
چون روح بهاران /مردها جوشد زخاک(درکوچه باغ های نیشابور)83 ،
خنیاگر کور در کوچه ای دیگر /یارای آوازخواندن ندارد /مثل پیامی دروغین /روی لبی
ایستاده(خطی زدلتنگی)87 ،
یا چون یقین که بردمد از بستر گمان /روی چه ایستاده /پل خواجو(مرثیه سرو کاشمر،
.)81
 -4-3-4عقلی به عقلی
تشبیهی که هر دو طرف تشبیه از امور عقالنی و غیر قابل حس هستند .ایـن تشـبیه
9/03درصـد ،یعنی کمترین بسامد را در تشبیهات سیف دارد« .از جهت بالغی ،این نوع
تشـبیه چنـدان بالغتـی نـدارد؛ زیـرا دریافـت وجوه اشتراک بین دو امر معقول ،کاری دشوار
است و ثانیاً مشبهبه بر طبق روال تشبیه ،باید در وجهشبه قویتر باشـد وچون در این نوع از
تشبیه ،مشبه نیز از امور عقالنی است ،هر ذهنی نمیتواند به کیفیت قویتر بودن وجهشبه
در مشبهبه نسبت به مشبه پی ببرد»(معانی و بیان.)100 :1388 :
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پیش آیینه ،در آن ژرف زالل /که ندارد پایان /مثل سِحرِسَحرِ چشمه(غزل برای گل
آفتابگردان)50 ،
درنگاه من /هستی به تنگی میگراید/مثل بیماری و بیزاری(مرثیه سرو کاشمر.)41 ،
باز آن نثار زمزمه و نور /روح ستارهایست که گویی /چندان افول کرده است(مثل درخت
در شب باران)29 ،
 -4-4پیـوندتشبیهبادیگرگونههایخیـال
یکی از نوآوری های شفیعی در تصویرآفرینی ،پیوند دادن تشبیه با دیگر عناصر سازندۀ
خیال است .آنچنانکه وی ،با مهارت و استادی در این امر ،تصویرهای نو و شگرفی آفریده که
نمونه های آن در شعر دیگر شاعران ،کمتـر مشـاهده می شود .این برجستگی هنری در
کنـار دیگر ویژگیهای شعرشفیعی ،باعث میشود که او را در زمینۀتصویرآفرینیهـای-
نوین،زیباوشگفتانگیز،شاعریتواناواستادیبینظیربنامیم.
 -1-4-4تشبیه در تشبیه
گاهی مشبه یا مشبهبه خود تشبیه یا اضافۀ تشبیهی محسوب میشوند ،به بیان دیگر ،دو
تشبیهبا هم پیوند میخورند .این امر باعث طراوتی خاص در شعر میشود و تبحر و استادی
شاعر را در این عرصه به نمایشمیگذارد؛ زیرا چنین امری از عهدهی هر هنرمنـدی ساخته
نیست که چندین الیه تشـبیه را در یـک تصـویر بگنجانـد ومبدع تصاویری نو شود .هر چند
این مورد در شعر شفیعی بندرت دیده میشود؛ اما همین موارد اندک نیز منجر بهآفرینش
تشبیهاتی نو و غریب شده است که خاص زبان و شعر او میباشد.
مثل طاووسی که صبح آفتابی میگشایدچتر /بوته طاووسی امید(زمزمه.)76 ،
تویی آن کیمیای جان(مرثیه.)12 ،
میرود آب /آیینه عمر(اززبان برگ)70 ،
شعرروان جوی /صمیمی شد آنچنانک /همچون ترانههای خراسانی لطیف /در کوچه های
کودکی من(اززبان برگ)19 ،
آن بلوط کهن ،آنجا ،بنگر /نیم پاییزی و نیمیش بهار /مثل این است که جادوی خزان/
تاکمرگاهش /با زحمت /رفته است و ازآنجا دیگر /نتوانسته است باال برود(مثل درخت درشب
باران)60 ،
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 -2-4-4استعاره در تشبیه
این شگرد نیز یکی دیگر از نوآوریهای شاعر میباشد که وی در ضمـن مشبه ،مشـبهبـه
و یـاوجهشبه ،استعارهیی نهفته که باعث خلق تصـاویری بکـر و هنـری در اشـعارش شـده-
اسـت .برخـی از آنهـا در واقـع تشبیهات تکراری ،کهنه و کم ارزش هستند که شاعر بـرای
آنکـه آنهـا را از ابتـذال دور کنـد ،بـا ذهـن خیـالانگیـز وتصویرآفرین خویش ابتدا آنها را
تبدیل به استعاره نموده و سپس به عنوان مشبه ،بهکار گرفته است .همچنانکه شاعران
برجسته و بینظیر ،مثل سعدی و حافظ نیز تشبیهات کالمشان را با بکارگیری چنین ابزاری
نو و زیبا ساختهاند.
آذرخشی چون رگ مرمر ،شبم را باژگونه کرد(خطی زدلتنگی)71 ،
بازآن نثار زمزمه و نور /روح ستارهای است که گویی /چندان افول کرده است(مثل درخت
درشب باران.)81 ،
همچو خورشید سحر بودی(زمزمه)82 ،
یا چون یقین که بردمد از بستر گمان /روی چه ایستاده /پل خواجو(مرثیه سرو کاشمر،
)81
 -3-4-4مجاز در تشبیه
از دیگر شگردهای شاعر در صور خیال ،کاربرد تشبیهی است که یکی از ارکان آن تشـبیه،
مجـازمی باشد .کاربرد آماری این مورد در اشعارشفیعی کدکنی ،بسیار کمرنگ است؛ اما نکته
جالب توجه در این نمونه تشبیهات ایـناست که در آنها مشبه به ،مجاز واقع میشود و این
همان چند الیه بودن تصاویر است و از آنجا که وجهشبه از مشبهبـه دریافت میشود و
مشبهبه باید روشنتر از مشبه باشد ،بنابراین ابتدا خواننده باید به واکاوی بپردازد و چنـدین
مرحلـه راطی کند ،آنگه به وجهشبه پی ببرد .این نمونه تشبیهات از بهترین انواع تشبیه
بهشمار می روند و به نوعی تشبیهات هنری ،ابداعی و غریبی هستند که تنها از عهدۀ شاعران
آشنا به فن بیان و متخصص برمیآید.
مهتابوار بوسه برآن بام دادهایم(زمزمه)80 ،
این لحظه چو باران فرو ذریخته از برگ(مثل درخت درشب باران.)73 ،
واژههای تو کلید قفلهای ماست(مثل درخت درشب باران.)36 ،
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 -4-4-4کنایه در تشبیه
گاهی وجه شبه در تشبیه ،کنایه است .این شگرد هنگامی که وجه شبه دو معنایی شود
بـه گونـهای که با مشبه یک معنا و با مشبهبه معنای دیگر داشته باشد ،نوعی نوآوری است.
همچون نمونهزیر:
زندگی را ذخیره میکردیم/بهرآن روزهای روشن و شاد /راست مانند این سپیداران(غزل
برای گل آفتابگردان)60 ،
 -5-4-4اسطوره در تشبیه
تویی سیمرغ فرزانه که در هر جا ملجایی(مرثیه سرو کاشمر)12 ،
 -6-4-4تلمیح در تشبیه
چون عهد دقیانوس می بینم(مرثیه سرو کاشمر)42 ،
کو دست بی کرانی تاسردهم چو مجنون(زمزمه)75 ،
همه چون عاذر و تو همچون مسیحایی(شبخوانی)65،
فرهاد پاکبازم کز برق تیشه عشق /افروختم به حسرت شمع مزار خود را(زمزمه)74 ،
 -5-4انواع تشبیه از جهت وجود یا عدم ادات تشبیه
 -1-5-4تشبیه مرسل یا صریح
اگر در تشبیه ،ادات ت شبیه ذکر شود ،آن را تشبیه مرسل یا صریح می گویند .در این نوع
تشبیه«نقش ادات تشبیه نوعی پیشنهاد برای عبور از مشبه ،به سوی مشبه به است»(استعاره،
 :1377ص .)13از  354تشبیه موجود در اشعار شفیعی  218مورد ،تشبیهات مرسل استفاده
شده است .و این در پویایی شعر اثر فراوانی دارد ،زیرا ذکر ادات تشبیه در حرکت و پویایی
متن تأثیر دارد .اداتی که در اشعار شفیعی استفاده شده است ،فراوان و متنوعاند .اداتی
مانند«چون ،مانند ،آسا ،سان ،همچو ،همچو و »...که به نمونه هایی از آن اشاره می رود:
مثل درخت درشب باران ،به اعتراف  /بامن بگو(...مثل درخت درشب باران)15،
دورازآرایه به زیبایی صبح /مثل نقاشی طفالن ،معصوم(غزل برای گل آفتابگردان)51 ،
زمزمه :ص .21ص .42ص .76ص.23ص .87ص .13ص .21ص .56شبخوانی :ص.11
ص.23ص .54ص .32ص.12ص  .73ص .34ص .73ص .76ص .23خطی زدلتنگی :ص.32
 -2-5-4تشبیه مؤکد
اگر ادات تشبیه ،حذف شود ،تشبیه مؤکد نامیده میشود .در این نوع ،بر نیرو بخشیدن به
تشبیه تأثیر نیرومندتری وجود دارد ،زیرا« حذف ادات ،عاملی است برای پرتأثیر کردن و نیرو
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بخشیدن به تشبیه»(صور خیال در شعر فارسی :1366 ،ص .)56در مجموع تشبیهات اشعار
شفیعی کدکنی 136مورد تشبیه وجود دارد که تشبیه مؤکدند.
گل های کاشی مسجد را /درنیمه های دی /صبح بهار دید(خطی زدلتنگی)49 ،
آیینه ای شدم( /بوی جوی مولیان)35 ،
غزل برای گل آفتابگردان:ص .32ص .43ص .12ص .42 .56ص .46 .87ص .35درکوچه
باغ های نیشابور :ص .25ص.49 .56 .76 .24 .34 .26 .19 .17ستاره دنباله دار :ص.21
ص .24 .43ص .456 .54ص .63ص.28
 -6-4انواع تشبیه از جهت وجود یا عدم وجه تشبیه
 -1-6-4تشبیه مفصل
تشبیهی است که وجه شبه در آن ذکر شده باشد .دراین نوع تشبیه از باب مسامحه به
جای وجه شبه ،وصف مذکور میشود که مستلزم اوست(.انوارالبالغه .)275: 1376 ،درست
است که در تشبیه مفصل جایگاه چندانی برای مخاطب و مشارکت وی در متن باقی نمیماند،
ولی حظور وجه شبه در ساختار تشبیه به شدت در پویایی متن مؤثر است .در اشعار شفیعی
کدکنی چیزی حدود233مورد از تشبیهات ،تشبیه مفصل است.
حل می شود نگاه تودرظلمت /مثل نم در آب(غزل برای گل آفتابگردان)14 ،
مثل بهار ازهمه سو می آید(درکوچه باغ های نیشابور)27 ،
می برد ذات مرا ،جمله ذرات مرا /مثل نمک در آب(ستاره دنباله دار)40 ،
خطی زدلتنگی :ص .23ص .13ص .42ص .19ص .45 .76ص..54اززبان برگ:ص.64
ص .23ص .62ص 29ص .65ص .36ص .87ص .56شبخوانی :ص .12ص .23ص .43ص.45
ص .65 .54ص.67
 -2-6-4تشبیه مجمل
تشبیهی است که در آن وجه شبه محذوف باشد .در این نوع تشبیه ،کوشش خواننده برای
پیوند میان اجزای ساختارتشبیه ،بیشتر است و دست مخاطب در تولید وجه شبه مورد عالقه،
بازتر است و این کار قدرت تخیّل او را فعالتر میکند و با رسیدن به هدف و یافتن پیوند،
لذتی مضاعف برای مخاطب به وجود میآورد .البته باید بیان کرد که این نوع حذفِ وجه
شبه نباید باعث سردرگمی خواننده شود ،زیرا در این صورت لطفی ایجاد نمی کند .در میان
تمامی تشبیهات مجمل اشعار شفیعی کدکنی تمامی وجهشبههای محذوف ،لطفی و ذوقی
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ایجادکردهاند و در تولید وجه شبه ،باعث سردرگمی خواننده نشدهاند .در اشعار شفیعی
کدکنی چیزی حدود121مورد از تشبیهات ،تشبیه مفصل است.
دریایم(درکوچه باغ های نیشابور)39 ،
بهارانی هنوز(زمزمه ها)18 ،
خنده صبح بهارانی هنوز(زمزمه ها)18 ،
آیینه ای شده( /بوی جوی مولیان)35 ،
 -7-4تشبیات خاص(نوآوری)
در این نوع آوریها شاعر تالش دارد تا از تشبیهاتی استفاده کند که عالوه براین که لذتی
نصیب خواننده می کند نو وابتکاری و منحصر به فرد نیز باشد که می توان از این بحث به
نام بحث نوآوری در تشبیه نیز یاد کرد .هر چه زاویۀ تشبیه بـازتر و شـباهت بـین طـرفین
تشبیه دیریاب تر باشد ،تشبیه نوتر و هنریتر و شاعر آن مبدع تصاویر نو است و برعکس هر
چه زاویه تشبیه بسـتهتـر وشباهت بین طرفین تشبیه زودفهمتر باشد ،تشبیهات ،کهنه و
تکراری خواهند بود؛ زیـرا هرچـه درک وجـهشـبه نیـاز بـهجستجو و دقت بیشتری داشته-
باشد ،تشبیه زیباتر و شگفتانگیزتر میشود .زرینکوب در اینباره میگوید« :لطف تشـبیهدر
غرابت و دوریش از ابتذال است؛ بویژه اینکه وجه شبه امری باشد که زود به خاطر نرسد و تا
حدی پوشیده باشد وخاطر شنونده به کمک پویه و تقالیی ذهن ،بکوشد تا آن را بدست
بیاورد» (شعربیدروغ شعر بینقاب .)56:1381،این امر مبین سبک،زبان و نوع نگاه خاص
شاعر به جهان پیرامونش است؛ اما ممکن است بسیاری از تشبیهات مبتذل ،زمـانی غریـب
و نـوبوده اند؛ بنابراین نوو خاص بودن این تشبیهات را باید با توجه به عصر شاعر و مقایسۀ
تصاویر شعری وی با همعصرانش بررسی گردد.
شاعر در تشبیه زیر از قید«هرهمیشه» در جایگاه مشبه به استفاده کرده است که جز
موارد خاص و سبکی شفیعی محسوب میشود ومی توان گفت در ادبیات معاصر نوآوری در
تشبیه به حساب میآید.
دیدم که مثل هرهمیشه،باز ،سویاسوی /هی میپرند از میله تا میله(غزل برای گل
آفتابگردان.)109 ،
شفیعی در شعر زیر با حذف واج«ی» از واژه «زاللی» و تبدیل آن به «زالل» و در جایگاه
مشبه به قرار دادن این واژه ،تغییری در ساختار کهنه بودن تشبیهاش ایجاد کرده است.
چون زالل چشمه سارکوهها /از بر چشمت نهانی میرود(زمزمه)22 ،
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در شعر زیر وجه شبه خود یک نوع تشبیه است .
تازدم چون غنچه دم ،بر باد رفتم همچوگل(زمزمه)81 ،
میوه تلخ هرگز  /فصل اگرها(خطی زدلتنگی)53 ،
 -5نتیجه گیری
شفیعی کدکنی بر اثر نگرش دقیق احسـاس عمیـق و خالّقیـت شـعری ،تشـبیهاتی در
اشعارش به کار گرفته که در نوع خود کم نظیر است .با آنکه او از همه صورتهای خیال
بهـره یافتـه؛ ولـی تشـبیهاتاشعارش هم از جهت بسامد و هم از جهت ابتکار از لونی
دیگر است.
او در جهت دستیابی به سبک و زبانی خاص و ایجاد نوعی ابداع و نـوآوری در تصـویرآفرینی،
دسـت بـه آفریـدنتشبیهاتی نوین میزند .تنوع عناصر به کار رفته در تشبیهات شفیعی
نشان دهندۀ وسعت قلمرو علمی و معرفتی شاعر در زمینههـای گونـاگون است و از مقایسۀ
تمام بخشهای مشبه و مشبهبه از لحاظ مواد تشبیه چنین برمیآیـد کـه در مشـبه،
معنویـات ،بـاالترین بسامد را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در بررسی مشبهبههای
اشعاروی ،باالترین بسامد مربوط به طبیعت و مواد آن میباشد .بسامد باالی تشبیهات مرکب
به مرکب نشانۀ ابتکار و نوآوری و همچنین زبان فاخر و روان و لطیف شاعر است .این امر
شاید بیانگر این نکته باشد که شاعر برای بـه تصـویر کشـیدن بهتـر تصـاویرشعری خویش
و همچنین نو کردن تشبیهات مبتذل و پیش پا افتاده ،مشبه یا مشبه به را مرکب سـاخته
تـا بیشـتر بـر آنهـاتأکید شود و در واقع تشبیه خود را برجستهتر سازد که این از شـگردهـای
ویـژۀ شـاعران توانمنـداست .کاربرد تشبیه مرکّب در اشعار شاعران ،نشان از توانایی باالی
آنها در پیوند دادن چند تصـویر و مانند کردن آنها به یکدیگر است.
تشبیهـات گستردۀ شفیعی کدکنی ،بسامد باالیی نسبت به تشـبیهات فشـردۀ وی دارد.
تشبیه مرسل نسبت به مؤکد و مفصل نسبت به مجمل دارای بسامد باالتری هستند ،زیرا
شفیعی درصدد انتقال پیامها و مفاهیم واال به مخاطب است ،بنابراین از عواملی که موجب
ابهام و پیچیدگی در لفظ و معنا شود ،دوری مـیجویـد مگـر آنکـهکالم ،آن را اقتضا نماید.
بسامد تشبیه بلیغ بخصوص اضافۀ تشبیهی (تشبیه فشرده) نیز ،در اشعارشفیعی باالست .از
آنجا که اشعار وی ،شامل مضامین اجتماعی ،اخالقـی،عرفانی و پند و اندرز میباشد؛ در نتیجه
تشبیهات عقلی بـه حسـی نسـبت بـه انواع دیگـر تشـبیه ،از بسـامد بـاالیی برخوردارند .در
صورتی که تشبیهات حسی به عقلی و عقلی به عقلی ،بسامد باالیی ندارند؛ چرا که دریـافت
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وجـه شـبهاز مشبهبه حسی ،زود فهمتر است و آسـانتر صورت میگیرد .وجه شبه به دو
گونه استخدام دو گانه و سه گانه در اشعار ایشان وجود دارد و این به خاطر قدرت شاعر در
ترسیم تصویرها با امکانات زبانی زیبا و نوین است.از آنجا که تشبیهات مرکب و عقلی به
حسی و عنصر رنگ و استفاده بیش از حد از فعل های جاندار و بسامد تشـبیهات نـو کـه
عنصـر اصـلی تصـاویر متحـرّک و پویـا میباشند ،در شعر وی فراوان است؛ بنابراین می توان
گفت که تشبیهات در شعر وی بیشتر پویا و متحرّک می باشند تا ایستا.
منابع و مآخذ
 -1انوارالبالغه ،مازندرانی ،محمد هادی بن محمدصالح ،به کوشش محمد علی غالمی نژاد،
(،)1376تهران ،قبله.
 -2استعاره ،هاواکس ،ترنس ،ترجمه فرزانه طاهری،)1377( ،تهران ،نشر مرکز.
 -3از زبان برگ  ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ، )1389( ،تهران ،سخن.
 -4ازبودن تا سرودن ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.
 -5ادوار شعر فارسی ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا،) 1380 ( ،تهران ،سخن.
 -6بوی جوی مولیان ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.
 -7بالغت تصویر ،فتوحی ،محمود ،)1386( ،تهران ،سخن.
 -8تاریخ زبان فارسی ،ابوالقاسمی  ،محسن  )1373(،تهران ،سمت.
 -9حکایتشعر ،اسکلتن ،رابین )1375(،ترجمۀ مهرانگیز اوحدی ،تهران ،میترا.
 -10جبری  ،سوس  ،پرت فیاض منشی ،)1389( ،کارکرد های زیبایی شناسی پیش آیی
فصل در غزل فارسی مندرج در مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی  ،شماره هجدهم  ،پاییز
.141-113 ،
 -11جواهر البالغه )بیان و بدیع( ،الهاشمی ،السید احمد ،)1388( ،ترجمه علـی اوسـط
ابراهیمـی ،ج دوم ،چاپ دوم ،قـم :حقـوق اسالمی.
 -12خطی زدلتنگی ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389(،تهران ،سخن.
 -13رنگ  ،نوآوری و بهره وری  ،کارکیا  ،فرزانه  ،)1375( ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -14روان شناسی رنگ  ،قاسم زاده  ،سید علی ،نیکوبخت  ،)1383( ،پژوهش های ادبی ،
پاییز و زمستان  ،شماره  2صص .156 – 145
 -15درکوچه باغ های نیشابور ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.

 /308سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /41پاییز 1397

 -16در جستجوی نیشابور بشر دوست  ،مجتبی  ، )1380( ،تهران ،ثالث.
 -17زمزمه ها ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 ( ،تهران ،سخن.
 -18ستاره دنباله دار ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.
 -19سفر در مه ،پورنامداریان ،تقی ،)1388( .تهران :نگاه.
 -20شبخوانی ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.
 -21شعربی دروغ ،شعر بی نقاب ،زرین کوب ،عبدالحسین ،)1381(،چاپ نهم ،تهران ،جاوید.
 -22صورخیال درشعر فارسی ،شفیعی کدکنی ،)1366(،چاپ سوم ،تهران ،آگاه.
 -23غزل برای گل آفتابگردان ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389 (،تهران ،سخن.
 -24کلّیات زیبایی شناسی ،کروچه ،بندتو .ترجمه فؤاد رحمانی )1344(،تهران :بنگاه
ترجمهونشرکتاب.
 -25گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران ،حسن لی،کاووس )1383(،تهران :ثالث.
 -26مثل درخت در شب باران ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389( ،تهران ،سخن.
 -27مرثیه های سرو کاشمر ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1389( ،تهران ،سخن.
 -28معانی و بیان ،علوی مقدم ،اشراف زاده ،)1388( ،تهران ،سمت.

