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چکيده
گزينش واژگان و چگونگی قرارگرفتن آنها در جمله و چینش آن براساس شرايط نحوی يا گريز از اين
شرايط و صور خیال را میتوان از مهمترين ويژگیهای هر زبان دانست .تحلیل زبان هر اثر باتوجّهبه
ويژگیهای ذاتی آن و بررسی هنجارگريزیهای صورتگرفته در گسترة متن ،میتواند بازگوکنندة نوع
آن قلمداد شود .انواع تشبیه بهعنوان يکی از ارکان علم بیان در پديدآمدن هويّت زبان متناسب با
محتوای غنايی ،تأثیرگذار است و در خدمت رويکرد عاطفی ،ادبی و القايی اين زبان قرار دارد .همچنین
واژگان استفادهشده در قالب مشبّه و مشبّهبه و نیز نوع وجهشبه ،درجهت تبیین زبان اين آثار عمل
میکند .از سوی ديگر ،اغراض تشبیه و نقشی که در انتقال محتوا برعهده دارد ،با نوع مضامین غنايی
متناسب است و در کنار مختصات ديگر زبان غنايی ،از عوامل تأثیرگذاری بر مخاطب بهشمارمی رود .در
اين پژوهش کوشش شده است تا نقش اين رکن علم بیان در پنج منظومة عاشقانه ،با موضوع واحد
بررسی شود و براساس مشترکات بهدستآمده ،يکی از شاخصههای زبان غنايی تبیین شود.
واژههاي کليدي :علم بیان ،تشبیه ،ادبیّات غنايی ،زبان ،مشبّه ،مشبّهبه ،وجهشبه.
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 .1مقدّمه
بحث انواع ادبی که قدمت آن به ارسطو و فن شعر او میرسد ،به دلیل ويژگیهای
محتوايی و میزان خالقیّت شاعر در هر اثر ،به میزان زيادی بر زبان و مؤلّفههای آن
تأثیرگذار است؛ به همین سبب ،ارتباط تشبیه با نوع ادبی میتواند بازگوکنندة مهمترين
مختصات آن نوع بهشماررود؛ زيرا تشبیه رکن اصلی دستگاه بالغت است؛ البته با وجود
اينکه شاخصه های يک نوع ادبی تابع قوانین اليتغیّر نیست ،تجربه و غور در آثار گوناگون
نشان میدهد قوانین و نظامی که مثالً در حماسه ديده میشود ،با معیارهای آثار غنايی
متفاوت است (ر.ک :رضايی)217 :1396 ،؛ به ديگر سخن ،شاعر بهعنوان يک هنرمند،
مجموعه الفاظ و واژگانی را در اختیار دارد که سنت ادبی ،فرهنگی ،تاريخی و اجتماعی
زمانه آنها را در اختیار وی گذاشته است ،امّا نگاه متفاوت و تلقّی خاصّ وی از آنچه
پیرامون اوست و يا عواطف جمعی بشر در قالب آرزوها ،امیال ،عشقها و نفرتها،
شاهکاری را خلق میکند تا ذهن مخاطب را در دريافت آن مضامین شريک گرداند؛ پس
هدف اصلی شاعر ،انتقال مفاهیم به مخاطب است ،امّا اين انتقال بر چه مبنا و با چه
اعتباری صورت میگیرد؟ بارزترين عنصر در کالم ادبی ،تخیّل است؛ «تخیّل تأثیر سخن
باشد در نفس بر وج هی از وجوه مانند بسط يا قبض و شبهت نیست که غرض از شعر،
تخیّل است تا حصول آن اثر در نفس ،مبدأ صدور فعلی شود از او» (طوسی.)22 :1369 ،
با وجود اشتراک اين قوة ذهنی در همگان ،نحوة تجلی آن در قالب آثار ،انواع ادبی را
بهوجودمیآورد .از سوی ديگر ،طرز بیان با نحوة احساس و تفکّر عوض میشود و همین
امر سبب پديدآمدن آثار گوناگون ادبی میشود .رابطة صور خیال با معنی به سه نوع
محدود میشود :الف .معنی ،از پیش در ذهن گوينده معلوم است و اين معنی ناشی از
برخورد عاطفی شاعر با موضوع بیان نیست ،بلکه ناشی از انديشة منطقی يا برخورد
علمی وی با يک موضوع است .اينگونه مفاهیم ،ساده و عاری از تصوير نیز میتواند بیان
شود؛ ب .معنی به دنبال برخورد عاطفی شاعر با موضوع ،در ذهن شکل میگیرد .در
اينجا هدف تنها انتقال معنا نیست ،بلکه قصد انتقال احساس ،همانطورکه شاعر تجربه
کرده است ،نیز در میان است؛ ج .معنی با تصوير پیوند ذاتی دارد و جداکردن آن به
آسانی ممکن نیست .در اينجا معنی ،از پیش در ذهن گوينده مشخص نیست ،بلکه
مادهای اثیری است که تنها در قالب صورتی قابل احساس است که همراه آن در ذهن
شکفته است (پورنامداريان .)30-29 :1375 ،برايناساس ،شعر غنايی ،بهويژه با محدوديّتی
که اين پژوهش دربارة انواع آن قايل شده است ،در گروه دوم قرار میگیرد .در اين گونة
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شعری ،احساس عاطفه و انتقال آنچه شاعر غنايی با تجربة عاطفی خويش درک کرده
است ،در اولويّت قرار دارد؛ البته در تکمیل نظريّة فوق بايد تأکید کرد که وظیفة انتقال
اين احساس به خواننده ،مستقل از تزئین کالم نیست ،بلکه آرايش شعر و گاه تکلّف
حاصل از کاربرد صنايع ادبی ،چونان ابزاری در اختیار شاعر قرار میگیرد تا به اصلیترين
هدف خويش که همانا همزادپنداری مخاطب و همراهی او با اثر است ،صورت پذيرد؛
بنابراين ،تصويرآفرينی و تزئین کالم غنايی ،نقش مهمّی در درک مخاطب از آثار ايفا
میکند .شاعر غنايی صرفاً قصد شرح انديشه را در پس تصاوير خويش ندارد ،بلکه بیش از
هرچیز ،درگیر بداعت ،زيبايیآفرينی ،همزادپنداری با طبیعت و ابراز عواطف شخصی
است؛ بنابراين ،علم بیان که در وهلة نخست ،به بررسی زيبايیهای متن میپردازد و سپس
میزان مطابقت صنايع با محتوا را آشکار میسازد ،قادر است معیار زيبايیشناسی در تحلیل
مناسب تصاوير شاعرانه باشد .در اين پژوهش ،موضوع تشبیه بهعنوان مهمترين بخش علم
بیان ،بهصورت مقايسهای بین پنج منظومة غنايی با مشابهت زبانی و محتوايی ،از دورههای
متفاوت تاريخی انجام میشود؛ اين آثار عبارتاند از :خسرو و شیرين نظامی گنجوی
(قرن  6و ،)7خسرو و شیرين امیر خسرو دهلوی (قرن  ،)8شیرين و خسرو هاتفی (قرن  9و
 ،)10شیرين و فرهاد وحشی بافقی(قرن  ،)10خسرو و شیرين شهاب ترشیزی (قرن  12و
 .)13در اين زمینه ،از میان تقسیمبندیهای گوناگون تشبیه ،بهطور مختصر به انواع
تشبیه برحسب حسی و عقلیبودن و نیز میزان ذکر ارکان آن در کالم پرداخته میشود.
اين تشبیهات از پانصد بیت هر اثر استخراج شدهاند و برطبق مشترکات بهدستآمده،
ارتباط آن با شعر غنايی تحلیل میشود.
دربارة پیشینة موضوع بايد گفت که اين مبحث در مطالعات نظری ادبیّات بهندرت
تحلیل شده است .کتاب مقايسة زبان حماسی و غنايی ( )1383از زهرا پارساپور تنها اثر
موجود در تبیین ارتباط صور خیال با شعر غنايی است.
 .2تشبيه و شعر غنايي
صورتگرايان دو فرآيند زبانی را از يکديگر بازمیشناختند که عبارتاند از :خودکاری و
برجستهسازی زبان .يکی از بارزترين مصاديق اين شیوه در زبان ادبی ،تشبیه است که
اصلیترين حوزة خیال را به خود اختصاص داده است .ارتباط پديدههايی که بهظاهر از
هم دور بهنظرمیرسند و متفاوت جلوهدادن اوصاف مشبّهبه و يا برجستهساختن ويژگیهای
مشبّه ،ازجمله شگردهای عالم خیال است که بهشکلی هنری و با زبانی شاعرانه در
تشبیه نمود میيابد؛ بنابراين ،شاعران نگاه ويژه و متفاوتی به طبیعت دارند و در تبیین
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مقصود و هدف خويش و همچنین تزئین کالم به محاکات دقیق و بدون تصرّف پديدهها
نمیپردازند ،بلکه به مدد تشبیه و ديگر صور خیال در معرّفی پديدهای ،ارتباطی مبتنی
بر کذب با ديگر اجزا و اشیا حاصل میکنند و کالمی مخیّل و آراسته میگويند .ذهن
شاعر ،کاشف شباهت در پديدهها و تخیّل او محرّک اين تشبیهات به سوی ادعای
يکسانی در استعاره است .تخیّل و نحوة بیان هنری پیوندی ناگسستنی با يکديگر دارد.
همانگونه که رنگ و طرح ،مادّة اصلی در ترسیم تخیّل نقّاش بهشمارمیرود ،زبان نیز
وسیلة بروز اين نیروی آدمی در قالب واژگان و ادبیّات است و تشبیه بهعنوان بارزترين
عنصر تخیّل ،با زبان و بهتبع آن با علم زبانشناسی ارتباط دارد .میتوان مدعی شد که
تشبیه ،انتخاب دو نشانه از روی محور جانشینی برحسب تشابه و ترکیب آنها بر روی
محور همنشینی است .استفاده از وجهشبه و ادات تشبیه بر روی محور همنشینی به
توضیح عملکرد میافزايد تا مدلول به مصداق نزديکتر شود (صفوی .)126 :1380 ،نکتة
ديگر اينکه در متن غنايی غلبة عنصر زيبايیشناسی و تزئین کالم ،وفور شیوههای
گوناگون بیانی و بديعی را درپیدارد .اين موضوع يکی از اصول نقد آثار سنّتی در حوزة
ادبیّات و هنر بهشمارمیآيد؛ آرايش و تزئین سخن از وظیفة اصلی ادبیّات ،يعنی بیان و
توضیح انديشه پرکاربردتر است .اين نگرش از چند اصل مهم ناشی میشود :اوال ً ،هنر
سنّتی بر نظرية محاکات استوار است و به لفظ توجّه ويژای دارد .طبیعت ،عشق و
مفاهیم گوناگون آن و احساسات برانگیختهشده در قلمرو زندگی طبیعی زيباست و شاعر
دقیقاً به محاکات آنها میپردازد؛ ثانیاً ،در اين نگاه ،چگونگی بیان انديشه اهمیّت دارد و
شاعر درجهت نیل به سبک فاخر ،ناگزير از آرايش کالم است؛ بهگونهایکه درک زيبايی
و لذّت از اثر هنری ،به محاکات دقیق آن از طبیعت مربوط نمیشود ،بلکه گاه تصرّفات و
تحمیل عناصر زيبايیشناسانه به اثر نیز آن را زيبا میکند و تأثیر عمیقتری بر مخاطب
دارد؛ ثالثاً ،در اين نگرش ،توصیف و تصويرگری در شعر به نقّاشی و نگارگری شباهت
زيادی دارد؛ به همین دلیل ،لذّت ناشی از آنچه بهچشممیآيد و پردازش دقیق محصوالت
ديداری ،عنصر مسلّط تصويرگری در اين اشعار بهشمارمیرود (فتوحی .)97-96 :1385 ،از
سوی ديگر ،اثر غنايی بازتاب احساسات خاصّ فردی محسوب میشود و در آثاری که
جنبة روايی و داستانی آنها نیز برجسته است ،توصیف زمان ،مکان ،اشخاص و عناصر
انتزاعی ،نظیر عشق و هجران که سراسر از احساسات درونی اقتباس شده است ،مصداق
نگرش سنتی جمالشناسی به ادبیّات است .اين تلقّی از شعر و هنر سنّتی بر اصل کمال
و مطلقبودن زيبايی استوار است .چنین آثاری که از سويی دربردارندة مضامین عاشقانه
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و عاطفی و از سوی ديگر ،روايت داستانهای تاريخی است ،حاصل بازخورد تخیّل و واقعیّت
و يا همجواری تصاوير مجازی و واقعی است؛ بنابراين ،فرآيند تصويرسازی در اينگونه
آثار ،نخست بر زمینة تاريخی وقوع داستانها و سپس به کمک ابزار و عوامل گوناگون در
بازآفرينی تخیّل نويسنده انجام میپذيرد .عنصر سومی که در اينگونه آثار نقش بسزايی
دارد و به مدد آن ترسیم دنیای انتزاعی و آرمانی شاعر بهتر فراهم میشود ،عاطفه و
احساس است که از ويژگیهای اشعار غنايی بهشمارمیرود.
دربارة شاعران غنايی در اين پژوهش بايد گفت هرچند آنها بهجهت سیطرة زمانی به
ادبیّات سنّتی تعلّق دارند و حتی شاعرانی نظیر وحشی بافقی و شهاب ترشیزی نیز ،به
دلیل ويژگیهای سبکی و نیز تقلیدیبودن آثارشان در قلمرو سنّتی شعر فارسی و نظیرة
نظامی مطرح هستند ،امّا محتوای عاشقانة آثار آنها و ورودشان به حوزة ادبیّات غنايی،
ويژگیهای هنر رمانتیک و احساسگرايی را در آثارشان نشان میدهد .اين شاعران
میکوشند تا موضوع و محتوايی عاطفی و احساسی را در شکل و صورتی تخیّلی و
خالقانه بهتصويردرآورند (فورست .)20 :1375 ،از نگاه ديگر ،تصوير در شعر رمانتیک ارزش
درونی دارد ،نه ارزش جنبی و حاشیهای؛ يعنی آنچه از تصوير انتظار میرود ،تأثیر و
احساسی است که همراه آن است (فتوحی)152 :1385 ،؛ بنابراين ،شعر غنايی با رويکردی
احساسی ،تصاوير را پلی برای انتقال عواطف شگرف انسانی ساخته است و اين پل در
کسوت صنايع ادبی ،بهويژه تشبیه بايد دارای زيباترين نوع بیان درجهت انتقال مفهومِ
تأثیرگذار باشد و تنها در اين صورت است که رسالت اصلی اين نوع ادبی دربارة زبان و
بالغت انجام میشود .در منابع گوناگون و در تحلیلهای سبکی ،تاحدّی به ويژگیهای
تشبیه در انواع ادبی پرداخته شده است .در ادب غنايی چگونگی انتقال پیام از خود پیام
مهمتر است؛ در اين نوع شعر ،نهتنها تشبیهات تودرتو عیب بهشمارنمیرود ،بلکه نشانة
حسن اثر و مهارت گوينده نیز هست (رضايی .)226 :1396،در اين بخش به اصلیترين
تقسیمبندیهای تشبیه که میتواند در تشخّص نوع ادبی مؤثّر باشد ،خواهیم پرداخت:
 .1-2جايگاه تشبيهات محسوس و معقول در منظومههاي غنايي

نتايج بهدستآمده از بررسی پانصد بیت از اشعار شاعران مدّ نظر در اين پژوهش ،بدينگونه
است؛ اين نسبتها براساس درصد است:
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جدول شمارة ()1
وحشی بافقی

شهاب ترشیزی

شعرا

نظامی

امیرخسرو دهلوی

هاتفی

حسی به حسی

93/29

90/15

91/66

77/01

85/71

عقلی به حسی

3/04

8/33

7/91

21/83

12/9

حسی به عقلی

3/65
_

0/75

0/41
_

1/14
_

1/02

تشبیهات

عقلی به عقلی

0/75

0/34

تشبیه محسوس به محسوس ،رايجترين نوع در اين تقسیمبندی است و در شعر قدما
نظیر سبک خراسانی بهوفور ديده میشود .قدما تشبیه ساده و حسّی و متأخّران
تشبیهات لطیف و نازک را میپسنديدند؛ مثل عطر که در اقوام اولیه تند و تیزش
موردپسند بود و امروزه نرم و ماليم آن؛ بهطوریکه حتّی مردم عادی بويش را درست
درک نمیکنند (شبلی نعمانی1336 ،؛ ج  .)239 :1ساختار تشبیهات حسّی بهگونهای است
که يافتن ارتباطات اشیا در آنها آسان است و از طرف ديگر ،نگرانی دربارة فهم مخاطب و
دريافت مناسبات طرفین تشبیه نیز وجود ندارد (رضايی )127 :1396 ،و همین موضوع،
مهمتر ين دلیل کاربرد اين نوع تشبیه در شعر غنايی است؛ زيرا اين نوع شعر ،بیش از
هرچیز با محسوسات و عینیّات سروکار دارد؛ البته ارتباط نوع تشبیهات با سبک شعری
هر دوره نیز موضوعی است که لزوماً بايد آن را در بررسی آثار شاعران درنظرگرفت؛ برای
مثال ،در شعر شاعر سبک هندی نظیر وحشی بافقی ،بسامد تشبیهات عقلی به حسّی
افزايش میيابد .اين شیوههای بیانی میتواند به عقايد مذهبی و دينی برگردد؛ مثالً
عقايد بتپرستی اعراب جاهلی وفور تشبیهات مادّی را بهدنبالدارد (شفیعیکدکنی:1390 ،
 )58و به همین دلیل ،در شعر ابتدايی فارسی و سبک خراسانی تشبیهات حسی بیشتر از
دورههای بعد است .از سوی ديگر ،غلبة تشبیهات حسّی به دلیل روايیبودن آثارِ
بررسیشده ،سبک شاعران و کوشش آنان درجهت پیشبرد حوادث داستانها با تکیه بر
زمان ،مکان و ديگر پديدههای مادّی است .توصیف شخصیّتهای داستانی و زمان و
مکان رويدادهای داستانی در منظومههای غنايی باتوجّهبه نوع ادبی مرتبط با محتوای
عاشقانة آنها ،همدلی و يگانگی شاعران و عنايت ويژة آنها را به طبیعت نشان میدهد؛ به
بیان ديگر ،آنچه شاعر دربارة آن صحبت میکند ،شخصیّتها ،احساسات آنها و زمان و
مکان وقايع ديداری در خالل داستانهاست و همة اينها ترسیم محسوسات است .به جز
امور انتزاعی مطرح در شعر غنايی نظیر عشق ،هجران ،فراق ،آرزو ،غم ،دلبری ،ناز ،حسن
و  ...که شکلدهندة تصاوير عقلی محسوب میشود ،قسمت اعظم تشبیهات ،محسوس
است؛ بنابراين ،ارتباط تنگاتنگ شاعران غنايی داستانسرا با طبیعت ،نگاه حسی به
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پديدهها را افزايش میدهد « ،خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی
با حاالت و وضعیّت روح و ذهن فرد پیدا میکند» (فورست .)53 :1375 ،در توصیفات و
تشبیهات معقول به محسوس نیز ،عناصر عقلی مطرح در رابطههای عاشقانه و بروز
احساسات فردی شاعر ،برای روشنترشدن و انتقال کامل آنها به مخاطب ،به اشیا حسّی
تشبیه شده است .تشبیه عقلی به حسّی ،بیشازهمه ،در اثر وحشی بافقی ديده میشود:
چوتیغ عشق جانش غرق خون ساخت

هوس را مرهم زخم درون ساخت
(وحشی بافقی)546 :1342 ،

اينگونه تشبیهات در شعر وحشی بافقی از دو اصل مهم ناشی میشود 2.نخست اين
که در منظومة فرهاد و شیرين ،ديدارها و روابط نزديک خسرو و شیرين بهچشمنمیخورد.
در اين اثر تمتّعات جسمانی ،ديدار و وصال شیرين و فرهاد با غلیان عشق از هر دو سو
روبهرو نیست ،بلکه اين عشق تنها راهکاری برای ابراز وجود فرهاد و تکامل شخصیّت او
و همچنین زايايی و تقدّسگونگی شیرين بهشمارمیرود و شاعر برای بیان اين عشق و
متفاوت نشاندادن آن از هوسنامههای خسرو و شیرين ،بارها به جايگاه و مراتب عشق
پرداخته است .از سوی ديگر ،وحشی بافقی از نظر زبانی متأخّرترين شاعر در بررسی اين
پژوهش محسوب میشود 1.شعرای سبک هندی بیش از آنکه شعر را از سنّت قدما جدا
کنند و به تودة مردم بکشانند ،امور حسّی و قابللمس برای همگان را بهسمت
انتزاعیشدن پیش میبرند؛ تشبیهکردن امور عقلی به امور حسی و قابلدرک نیز اوالً،
نشان از لطافت سخن وی دارد؛ ثانیاً ،نمايانگر میزان ارتباط عناصر بالغی با ويژگیهای
نوع ادبی است؛ بنابراين ،پديدههای محسوس در تشبیهات شعر غنايی بیشتر ديده
میشود؛ زيرا :الف .احساس و عواطف مشترک بین انسانها در شعر غنايی غلیان دارد و
شرح آنها در مقام تشبیهات ،مانندکردنشان به امور عینی و حسّی را بهدنبالدارد و
تشبیهات معقول به محسوس را میسازد:
جگــر پـــرگاله اين دشنــة غـــم
که خسرو تخم غم در سینـه مــیکاشت

عـــزا زينسان رسانـــد گاه ماتـــم
ز ماتــم ديــدة خونريــز مــیداشت
(هاتفی)52 :1977 ،

ب .زمان ،مکان و شخصیّتها در متن غنايی -روايی ،لزوم توجّه بیشتر به عینیّات را برای
شاعر فراهم میکند؛ برای مثال ،در بسیاری از تشبیهات اين آثار ،مشبّه يکی از
شخصیّتهای داستان و يا اجزای بدن است:
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گیسوانش چــو تابـــداده کمنـــد
و آنچـه در خورد طینت بشری است
(شهاب ترشیزی)57 :1389 ،

قامتـش راست همچــو ســرو بلنـــد
آنچــه از حسن در وجود پــــری است

ج .در شعر غنايی عنصر جمالشناسی و زيبايیآفرينی توأم با محتوای عاشقانه ،همراهی
دو کارکرد عاطفی و ادبی زبان را بهدنبالدارد .در نقش عاطفی جهتگیری پیام به سوی
گوينده است و اين نقش ،تأثیری از احساس خاصّ گوينده را بهوجودمیآورد؛ خواه گوينده
حقیقتاً آن احساس را داشته باشد و خواه وانمود کند که چنین احساسی دارد (فالر و
ديگران .)78 :1369 ،و در کارکرد ادبی جهتگیری پیام به سوی خود پیام است و در اين
شرايط پیام بهخودیخود کانون توجّه قرارمیگیرد (صفوی .)34 :1373 ،در اين صورت،
گوينده و مخاطب هردو مرکز توجّه هستند؛ گوينده در بیان احساسات و عواطف شخصی و
مخاطب در درک آن احساسات ،همزاد پنداری با شخصیّتهای داستان عشقی و لذّت
حاصل از دريافت زيبايیهای متن .بنابراين ،در ادب غنايی پرداختن به اصل زيبايی با
شگردهای خاصّ بیان که وسیعترين حوزة آن ،تشبیه است ،اجتنابناپذير خواهد بود و اين
تشبیهاتِ مقرون با محتوای عاطفی و توصیف زيبايیهای محیطی ،در ايجاد لطافت و
آراستگی متن بیش از هر چیز به مدد محسوسات صورت میپذيرد.
 .2-2جايگاه تشبيهات مفصّل ،مؤکّد ،مجمل و بليغ در منظومههاي غنايي

اين نوع از تشبیهات نیز با بسامد متفاوتی در منظومههای غنايی کاربرد دارد .در بررسی
پانصد بیت از هر اثر در اين بخش ،به نتايج مندرج در جدول شمارة  2میتوان دست
يافت (نتايج بر حسب درصد نسبت به کل تشبیهات پانصد بیت است):
جدول شماره ()2
نظامی

امیرخسرو

هاتفی

وحشی

شهاب

شعرا
تشبیهات
مفصّل

28/91

25/37

15/41

16/4

29/89

مؤکد

16/26

12/68

18/33

18/82

8/54

مجمل

17/46

21/64

7/5

8/23

12/45

بلیغ

37/34

40/29

58/75

56/47

49/11

برطبق نتايج بهدستآمده ،میزان استفادة شاعران از تشبیه بلیغ که دو رکن محذوف
دارد و در غايت ايجاز است ،بهمراتب بیشتر از ساير تشبیهات است .از سوی ديگر،
مجموع تشبیهات مجمل و مؤکّد که در هرکدام يک رکن ذکر نشده است ،از تشبیهات
مفصل در هر اثر بیشتر است؛ البته اين نتیجه دربارة شهاب ترشیزی بهطور کامل صدق
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نمیکند و به داليلی برمیگردد که به آنها خواهیم پرداخت .میزان کاربرد تشبیهات
محذوفاالرکان ،يعنی بلیغ ،مؤکّد و مجمل در مقايسه با تشبیه مفصّل بیشتر است و اين
مسئله را میتوان از دو جنبه بررسی کرد :الف .سبک دورهای و زمانی هر شاعر که به
نظر میرسد اين موضوع ناشی از سه علّت عمده باشد .1:نگاه شاعران به طبیعت و امور
حسی ،مجال ظهور تصاوير گسترده و تشبیهات مفصّل را در بیت فراهم میکند؛ زيرا
ترسیم چهرة طبیعت و زمان و مکان در اينگونه آثار ،هويّتی مستقل دارد .اوج پیامی که
شاعر سنّتی در پی انتقال آن است ،احساس و نگرش خاص به طبیعت و پديدههای آن و
يا احساسات و تفکّرات شخصی است؛ درحالیکه در اشعار متأخّر ،هجوم گستردة علوم
مختلف با تعلّقاتشان ،نظیر اصطالحات خاص ،تفکّری قوی و علمی در شعر ايجاد میکند
که همة عناصر شعر ،ازجمله واژگان و صنايع لفظی و معنوی را در اختیار میگیرد؛ .2
در شعر اين دوره نوعی ايستايی وجود دارد که يکی از مهمترين مصاديق آن ،اجزاء
تصاوير است که در نهايت ايجاز و خالصهگونگی مطرح میشود (شفیعیکدکنی:1390،
)266-250؛  .3شاعر در يگانگی با طبیعت و همزاد پنداری با پديدهها ،آنها را تنها
وسیلهای برای پیشبرد اهداف متعالی خود میداند؛ برای مثال ،در منظومههای شعرای

غنايی  ،سیر داستانی با مضمون عاشقانه و عاطفی ،حاصل همدلی شعرا با آفرينش و
تسرّی عواطف شخصی به محیط پیرامون است .روح حاکم بر اينگونه تصاوير ،عشق و
لطافت است؛ بنابراين ،پرهیز از توصیف مستقیم طبیعت ،يکی از داليل عمده در
فشردگی تصاوير بهشمارمیرود و اين موضوع درحوزة شعر رمانتیک مطرح است .دربارة
شاعران سبک خراسانی و هندی و تفاوت اين نگاه در آنها هم اين موضوع مصداق دارد.
در سبک خراسانی شاعر به کلیّت خارجی اشیاء نظر دارد ،امّا شاعر سبک هندی در
جزئیات ،نازک و ظريف میشود؛ شاعر خراسانی به تشبیه پناه می برد و شاعر سبک
هندی به استعاره؛ زيرا زبان استعاری قابلیّت بیشتری برای تعامل با طبیعت را در اختیار
شاعر قرار میدهد (فتوحی .)127 :1385 ،ب .نوع ادبی :در ادبیّات غنايی غلبه با عنصر
زيباشناسی و برجستگی رويکرد عاطفی شعر است .بهطورکلی بايد گفت در توصیف و
تحلیل عوامل زيباشناختی هر اثر هنری میتوان به کمترين مالک بسنده کرد و آن
اشتراک لذّت حاصل از زيبايی در همگان است که البته میتواند مصاديق گوناگونی
داشته باشد .وفور صنايع ادبی ،نخستین گام درجهت تلطیف و رنگآمیزی شعر
بهشمارمیرود؛ در شعر غنايی ،شاعر درست بهمثابة نقّاشی است که هزاران رنگ در اختیار
دارد و با قلم واژگان اثری فاخر تولید میکند؛ بنابراين ،ويژگی «هنریتر»بودن شعر
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غنايی و همخوانی ذاتی احساسات و عواطف با هنر ،سبب استفادة بیشتر شاعران از
صنايع ادبی میشود .از سوی ديگر ،وزن شعر و محدوديّت اشعار از لحاظ تعداد واژگان
در بیت ،شاعر را ملزم به تبعیّت از اصل کاهش ،يعنی استفاده از کالم مؤجز و
درعینحال سرشار از معنا و زيبايی میکند .شعرا ناگزيرند برای استفادة هرچه بهتر از
طول ابیات و درعینحال زيبايیآفرينی به مدد صنايع ،شگردهای خاصّ بیانی و بديعی
را خالصهتر و فشردهتر ابراز کنند و با اين کار ،به دو هدف عمده دست يابند :اوّالً،
انسجام فکری و احساسی مخاطب در سرازيرشدن انبوهی از زيبايیهای معنوی و لفظی
به ذهن و ثانیاً ،رعايت طول ابیات و پربارکردن شعر در محور افقی آن؛ برای مثال ،به
تشبیهی از خسرو و شیرين نظامی و تصويری از شاهنامة فردوسی با يک مضمون می
نگريم:
چـــو بــرزد بامـدادان بـــور گلــرنگ
گشــاد از گنــج در هـــر کنـــج رازی
چــو بــرزد ســـر از چشمة شیر ،شیــد

غبـار آتشیـــن از نعــل بـــر سنگ
چــــو دريا گشت هـــر کوهی طرازی
(نظامی)61 : 1386 ،
جهان گشت چـــون روی رومی سپید
(فردوسی ،1384،ج )362 :8

با وجود اينکه شاهنامه باتوجّهبه نوع ادبی حماسه ،ايجازگونه است ،تصاوير آن در
مقايسه با خسرو و شیرين تفصیل بیشتری دارد؛ به طوری که بسیاری از توصیفات طلوع
و غروب در شاهنامه از يک بیت تجاوز نمیکند (نظری و مظفری ،)131 :1389 ،در شکل
بهکارگیری صنايع و تفصیل و فشردگی با نوع ادب غنايی ،نظیر خسرو و شیرين متفاوت
است .اين موضوع در اغلب منظومههای غنايی ديده میشود ،امّا در شعر شهاب ترشیزی
بهرغم فراوانی بسامد تشبیه بلیغ ،مجموع تشبیهات مؤکّد و مجمل در مقايسه با تشبیه
مفصل نُه درصد کمتر است و اين موضوع داليل متعددی دارد :الف .تصنّع و تکلّف شعر
شهاب و کوشش در متفاوتجلوهدادن اثرش نسبتبه نظامی و نوگرايیهای سطحی و
لفظی ،شعر وی را سرشار از صنايع بديعی و بیانی بهويژه تشبیه کرده است؛ بهطوریکه
در پانصد بیت بررسیشده از هر اثر ،بیشترين کاربرد تشبیه در شعر شهاب ديده میشود
(حدود  290تشبیه) ،درحالیکه نظامی حدود  170تشبیه در پانصد بیت بهکاربرده است؛
ب .شهاب شاعر مکتب بازگشت ادبی است .قسمت اعظم اشعار دورة بازگشت ،اشعاری
است که به اقتفای اشعار قدما سروده شده است .در اين دوره ،حتّی صورت شعری هم
تقلید میشد (شمیسا)305 -339 :1382 ،؛ در اين صورت ،بهنظرمیرسد ذهن و زبان شهاب
بیشتر معطوف به تقلید افراطی از سبک بیانی نظامی در شعر سبک عراقی است تا
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محتوای تقلیدی متن؛ به ديگر سخن ،تشبیهات عینی از طبیعت در سبک خراسانی از
يک سو و وفور صنايع ادبی که ويژگی اصلی شعر سبک عراقی است ،از سوی ديگر،
شعر شهاب را به ورطة تصويری مخدوش و متکلّف میکشاند که سايهای از همة
ويژگیهای سبک قدما در آن مشهود است .نکتة ديگر در اين زمینه ،نقش تشبیه در
کالم موجز و هنرمندانه يا به بیان بهتر ،ايجاز هنری در شعر غنايی است .بارزترين
مواضع کاربرد ايجاز در اينگونه آثار ،ابیاتی است که در آنها از صنايع ادبی ،بهويژه
تشبیه و استعاره استفاده شده است .اين موضوع برطبق ايجاز حذف ،نخست ،بر حذف
بخشی از کالم داللت دارد؛ مانندِ
چــو بــر فـرق آب می انداخت از دست

فلک بــر ماه مـــرواريد مــی بست
(نظامی)81 :1386 ،

در اين بیت قسمتی از کالم که داللت بر پیوند مشبّهها و مشبّهبهها دارد حذف شده
است؛ مانند ادات تشبیه و وجهشبه .از سوی ديگر ،کاربرد بسیار تشبیه و بهويژه استعاره
در آثار غنايی ،تأثیر زيادی بر ايجاز کالم دارد« .استعارات و تشبیهات جمله از باب ايجاز
است» (شمس قیس رازی .)327 :1373 ،پیشتر ذکر شد که در اشعار غنايی ،بسامد تشبیهات
مفصّل از تشبیهات مجمل و بلیغ بهمراتب کمتر است و همین موضوع ايجاز بیشتر کالم را
در اين آثار نشان میدهد .از سوی ديگر ،ابیات غنايی به محور جانشینی کالم و قطب
استعاری نزديکتر است .از ديگر مواضع کاربرد ايجاز قصر در شعر ،تلمیح است؛ چنانکه
شمس قیس رازی آن را «ايجاز تلمیح» نامیده است .در اين صورت نیز معانی بسیار در
الفاظ کم و تنها با اشارهای به شخصیّت و يا داستان معروف به خواننده منتقل میشود.
در منظومههای غنايی ،ابیات بسیاری مشتمل بر تلمیحات ديده میشود؛ مانندِ
چــو گفت اين قصّه بیرون رفت چون باد
زاللـــی ريخت انـــدر کام مـــن دوش
اگـــر خضــــر است ما آب حیاتیـــم
مگـــر باشـد بــهنــدرت کـــوه قافـــی
شاه چــــون داستان مـــاه شنیــــد

سلیمــانوار با جمعـــی پــريـــزاد
(نظامی)80 :1386 ،
کـــه کـــردم چشمــة حیوان فراموش
(دهلوی)289 :1362 ،
و اگـــر الیــاس باشـــد مــا فــراتیــم
(هاتفی)60 :1977 ،
کـــز او سیمـــرغ را باشــد مطافــی
(وحشی بافقی)542 :1342 ،
يــوسفـــی بــود نام چــاه شنیــــد
(شهاب ترشیزی)63 :1389 ،
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 .3عناصر تشکيلدهندۀ تشبيهات در شعر غنايي
 .1-3مشبّه

بديهی است واژگان و عناصری که در مقام مشبّه در اثر ادبی قرار میگیرند و بیشترين
بسامد تصاوير خیال انگیز را دارند ،از سوی شاعر و به مقتضای مفهوم و محتوای متن
بهکارگرفته میشوند .در اين بخش به عناصری که در جايگاه مشبّه در منظومههای
غنايی بیشترين کاربرد را دارند و برحسب درصد نسبتبه کل مشبّهها محاسبه شده
است ،میپردازيم:
جدول شماره ()3
نظامی

امیرخسرو
دهلوی

هاتفی

وحشی
بافقی

شهاب
ترشیزی

شعرا

37/42

48/5

22/91

16/47

28/91

اعضای بدن و حاالت انسانی

35/08

12/68

33/33

49/41

43/87

مکانها و پديدههای طبیعت

13/45

4/47

16/66

17/64

6/12

عناصر مشبّهها
شخصیّتهای انسانی

3

عناصر غیرغنايی

14/01

34/33

27/08

16/47

21/07

در گروه اوّل مشبّهها ،شخصیّتهای انسانی در پنج اثر شامل خسرو ،شیرين ،فرهاد،
شاپور ،مهینبانو و اطرافیان آنان است که برجستهترين گزارهها در پیشبرد حوادث
داستان بهشمارمیروند و نقش تعیینکننده در محتوای غنايی آثار دارند .گروه دوم ،به
توصیف اعضای بدن شخصیّتهای اصلی ،يعنی خسرو ،شیرين و فرهاد و همچنین
حاالت انسانی و عاطفی هرکدام نظیر غم ،شادی ،ناز ،غمزه ،عشق و زيبايی آنها پرداخته
است .گروه سومِ مشبّهها ،شامل توصیف مکانها و پديدههايی است که مستقیماً در ارائة
تصوير غنايی نقش دارد؛ مانند بزم ،مجلس ،قصر و مشکو ،دشت و مرغزار ،خورشید و ماه
و ستارگان ،شب و امثال آنها .براساس آمار بهدستآمده ،در منظومههای غنايی میانگین
تشبیهاتی که مشبّه آنها بر پاية عناصر تشکیلدهندة صور غنايی و مؤثّر در ارائة فضای
عاشقانه بنا شده است ،حدود  77درصد است و بسامد ساخت تشبیهات دربارة موضوعات
غیرغنايی در اينگونه آثار اندک است.
 .2-3مشبّهٌبه

مشبّهٌبه ،بهعنوان يکی از دو رکن اصلی تشبیه ،ارزش بالغی بسیاری دارد .توانايی شاعر
در پديدآوردن تشبیه از ارتباطدادن دو پديدة دور از هم و بنا بر مشابهتهای سطحی يا
عمقی آنهاست .مشبّههای يک اثر محدود به موضوعات ،شخصیّتها ،زمانها و مکانهای
يک اثر و متناسب با موضوع داستان است .همچنین اين گروه از واژگان ،عمدتاً حسّی و
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حاصل نگرش عینی هنرمند به آفرينش است؛ زيرا توصیف و تصويرگرايی در متن غنايی،
بهويژه اگر بهصورت روايی باشد ،انعکاس ديد تجربی شاعر محسوب میشود ،امّا آنچه
سیطرة فکری شاعر را از جهان مرئی متن به دنیای مینوی خیال میکشاند ،مشبّهبه
است .بیشک ،اثر ادبی با رويکرد عاطفی و احساسی و نیز باتوجّهبه معیارهای جمالشناسانة
کالم ،از نشانههای زبان بهنحو متفاوتی استفاده میکند و مصاديق واژگان آن چیزهايی
فراتر از معانی قاموسی و قراردادی است .اين موضوع به همراه ارتباطدادن پديدهها در
تشبیه از توانايیهای شاعر بهشمارمیرود؛ بهگونهای که برجستهساختن يک صفت در
درون مشبّه ،نخستین گام شاعر برای پديدآوردن تشبیه است و امّا مهمترين اصل ،يافتن
همان ويژگی در درون شیء يا مفهومی است که آن را داراست و عالوهبرآن ،نقش
مؤثّری در انتقال مفاهیم متن و موضوع آن توأم با زيبايیآفرينی دارد« .در واقع هر شاعر
برحسب ذوق و فکر خويش منظرهای را که پیش چشم دارد ،به چیزی تشبیه میکند و
همین است که موجب اختالف میشود در ديدها و سبکها .بهعالوه ،تشبیه حاکی است
از محیط زندگی شاعر و تجارب او» (زرينکوب)66 :1388 ،؛ پس ،از رهگذر مشبّهٌبهها و
محاسبة بسامد آنها در يک متن ،میتوان به صبغة اقلیمی ،جهانشناسی و تجارب شاعر
رسید و همچنین دربارة میزان ارتباط تشبیهات با نوع ادبی آن داوری کرد.
در منظومههای غنايی تنوّع موضوعات مشترک ،در جايگاه مشبّهٌبه بهصورت جدول
شمارة ( )4است؛ اين آمار برحسب درصد نسبتبه کل تشبیهات هر شاعر بررسی شده
است.
جدول شمارة ()4
شعرا عناصر

نظامی

امیرخسرو
دهلوی

هاتفی

وحشی
بافقی

شهاب
ترشیزی

4

9/35

4/47

5

9/41

3/4

گیاهان و گلها

14/03

9/7

21/25

9/41

14/62

ماه و خورشید و ستارگان

22/22

15/67

11/25

3/52

13/26

زينت و بویها

15/2

6/71

7/5

2/35

7/82

شراب

-

0/74

1/25

1/17

0/68

بت ،نگار ،پری

3/5

0/74

3/33

1/17

5/1

شکر ،قند ،طبرزد ،نوش

4/09

0/74

2/91

7/05

2/04

حیوانات غنايی

4/67

5/22

6/66

8/23

2/72

مشبّهبه
عناصرتلمیحی

آالت و نواهای موسیقی

-

-

0/41

3/52

-

عناصر غیرغنايی

26/93

56/73

40/43

54/14

50/35

برايناساس ،حدود  73درصد از مشبّهٌبههای اثر نظامی 44 ،درصد شیرين و خسرو
امیرخسرو دهلوی 60 ،درصد اثر هاتفی 45 ،درصد شیرين و فرهاد وحشی بافقی و 50
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درصد شعر شهاب ترشیزی از عناصر غنايی تشکیل شده است .رنگ عاشقانه و فضای
رمانتیک اشعار غنايی از خالل ارکان اصلی تشبیهات بررسیشده ،زمانی میتواند تأثیر
خود را در پیدايش زبانی متناسب با محتوای آثار نشان دهد که در نگاهی آماری ،به
تشبیهاتی توجّه شود که هر دو سوی آنها ،يعنی مشبّه و مشبّهبه غنايی باشد .در اين
قسمت با بررسی مجدّ د تشبیهات پانصد بیت از هر اثر ،میزان تشبیهاتی که هر دو رکن
آنها شامل عناصر غنايی است ،مشخّص شده است .نتايج نسبتبه کل تشبیهات و
برحسب درصد ،مطابق جدول شمارة ( )5است:
جدول شمارة ()5
شعرا

نظامی

امیرخسرو دهلوی

هاتفی

وحشی بافقی

شهاب ترشیزی

67/83

23/88

51/66

40

57/48

تشبیهات
تشبیهات ناب غنايی

نگاهی دوباره به آثار نشان میدهد که اينگونه تشبیهات ناب غنايی ،اغلب در
توصیفات رخ داده است .در اشعار وصفی ،بهويژه آثار روايی ،میدان هنرنمايی شاعر
گستردهتر است .او در اينگونه ابیات به دور از محدوديّتهای روايت و شیوههای انتقال
انديشه ،مکان ،زمان ،اشخاص و حاالت گوناگون ،آنان را برمبنای نوع ادبی متن در پیش
چشم مخاطب تجسّم میکند .میزان کاربرد عناصر غنايی در دو رکن اصلی تشبیهات
نظامی ،بیشتر از ساير شعراست و شعر شهاب ترشیزی کمترين اختالف را با شعر وی
دارد که بهنظرمیرسد اين موضوع از يک سو به دلیل ورود شهاب به حوزة تقلیدهای
معمول از پنج گنج نظامی در طیّ تاريخ و از سوی ديگر ،نشاندهندة ذوق مقلّدانة او در
قلمرو شعر سبک بازگشت است.
 .3-3وجهشبه

مهمترين ابزار درجهت ساخت تشبیهات هنری و بارزترين ويژگی مؤثّر در ايجاد فاصله
بین تشبیهات مبتذل و هنری ،وجهشبه است؛ اين رکن مبیّن جهانبینی و وسعت تخیّل
شاعر است و در اختالف سبکها اهمیّت بسیار دارد؛ زيرا تغییر سبک درحقیقت تغییر و
تحوّل در وجهشبههاست (شمیسا .)94 :1373 ،کشف مناسبات زيبايیشناسانه بین مشبّه و
مشبّهبه ،خواننده را به لذّتی هنری میکشاند؛ بديهی است اگر اين ارتباطات ،ادعايی
باشد و با تأخیر به ذهن جريان يابد ،ارزش بیشتری دارد؛ بنابراين ،تشبیهاتی از قبیل
مانندکردن چشم به نرگس ،قد به سرو و روی به گل ،به دلیل وجود عناصر غنايی در دو
طرف تشبیه ،در پديدارشدن زبان غنايی مؤثّر است ،امّا ارزش هنری چندانی ندارد و به
دلیل تکراریبودن وجهشبه جزو تشبیهات «مبتذل» شناخته میشود ،درحالیکه با
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تغییر و نوکردن وجهشبه اين تشبیهات ،میتوان به آنها ارزش و جلوة ديگری داد؛ به
ديگر سخن ،جامهای نو به تن چنین تشبیهاتی ،جانی دوباره به آنها میبخشد؛ مثالً در
بیت زير از نظامی ،تشبیه «رخ» و «چهره» به «آفتاب» ،بهغیراز زمینة ذهنی مخاطب در
پذيرش ويژگیهای زيبايی و درخشندگی ،دارای وجهشبه منزلبهمنزل خرامیدن و
حرکتکردن است که به دلیل دوری از ذهن در کالم ذکر شده است؛ همچنین اگر اين
ويژگی نیامده بود ،مخاطب از مجموعة تشبیه ،فقط زيبايی چهره را درک میکرد که
وجهشبهی تکراری است ،امّا ذکر آن سبب نوشدن تشبیه شده است:
چـو مـه منـزل به منـزل میخــرامند
(نظامی)53 :1386 ،

همـه آراستــه با رود و جامانــد

و يا در اين بیت از هاتفی تشبیه «شیرين» به «خورشید» ،عالوه بر درخشندگی و
زيبايی ،يکتا و تنهابودن است:
وگر بودنــد بــودی ماه و ناهیــد
(هاتفی)29 :1977 ،

نه مادر نی پدر دارد چـــو خورشیـد

مطالعه و بررسی تشبیهات غنايی اين پنج شاعر ،میزان نوآوری هرکدام را در
وجهشبه براساس درصد به شرح جدول زير نشان میدهد:
جدول شمارة ()6
نظامی

امیرخسرو دهلوی

هاتفی

وحشی بافقی

شهاب ترشیزی

15/51

12/5

2/41

_

4/73

هیچيک از مقلّدان نظامی ،میزان ابتکار و ابداع وی را در ساخت تشبیهات با
وجهشبههای نو و بديع نداشتهاند و نزديکترين نتیجه در اين زمینه متعلّق به امیر
خسرو دهلوی است .برخی از وجهشبههای نو در تشبیهات اين گروه از شعرای غنايی
چنین است :نظامی :انسان← ماه :منزلبهمنزل خرامیدن /اسب← شب :کارآگه/
اسب← صبح :بیداری /رخ← آفتاب :اندوه کش /انسان← حور :بکارت /انسان← ياره:
دستبوسی /انسان← سرو :آزادی /انسان← کیقباد :شرابخواری و بزم /انسان←
گوهر :گوشداشتن و  . ...امیرخسرو دهلوی :انسان← بدر :جبین گشاده و تمامرخ/
اسب← سرمه :عزيزبودن و در چشم جایداشتن /خورشید← ضحّاک و جمشید :غنوده
در خواب و  . ...هاتفی :انسان← گل :پرگالهبودن /انسان← الله :خونیندلبودن/
انسان← خورشید :يکتايی .شهاب ترشیزی :انسان ← ماه :اقتباس نور و بزرگی/
انسان← ماه :زايد النوربودن /انسان← ماه :حرکت زيبايی /انسان← خورشید :از اوج به
5
زيرآمدن ،فرود /انسان← آهو :صیدشدن /انسان← بید :خمشدن و . ...
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 .4وجهشبه دوگانه (صنعت استخدام)6
يکی از ويژگیهای وجهشبه در تشبیهات بديع و هنری ،دوگانگی آن است؛ گاهی
وجهشبه در ارتباط با مشبّه يک معنی و در ارتباط با مشبّهبه معنی ديگری دارد (شمیسا،
 .)100 :1373اين موضوع به دلیل تزئین بیشتر کالم ،با شعر غنايی ارتباط پیدا میکند؛
برای مثال ،در بیت زير از نظامی «باريکی» وجهشبه دوگانة تشبیه است:
به باريکـی سخن چون موی میگفت
()41 :1386

چـــو از باريکبینی مــوی مـیسفت

و «تواضع» وجهشبه دوگانة تشبیه بیت زير از امیر خسرو دهلوی است:
پـريـوش در تواضـع چـون مـه نـو
()273 :1362

چــو ماه چــارده بنشستــه خســـرو

اين صنعت ،تأثیر بسیاری در نوکردن تشبیه دارد و گاه تشبیهات ساده و مبتذل را
رنگی از بداعت میبخشد؛ مثالً در اين بیت شهاب ترشیزی استعارة «گهر» که به
سخنان شیرين اشاره دارد ،به «دُر» تشبیه شده که تشبیه سادهای است ،امّا وجهشبه
دوگانة «بهگوشکشیدن» بدان لطافت و زيبايی بخشیده است:
کـه فشاندی بـه سـوی عاشق زار
ساختم جــای آن خزانــة گــوش
(شهاب ترشیزی)69 :1389 ،

ايـن گهــرهای روشن شهـــــوار
درکشیدم چـــو دُر به رشتــة هوش

در میان تشبیهات شاعران بررسیشده ،نظامی بیش از ديگران از اين صنعت استفاده
کرده است:
جدول شمارة ()7
نظامی

امیرخسرو دهلوی

هاتفی

وحشی بافقی

شهاب ترشیزی

9

1

1

-

4

در بسیاری از تشبیهات ،کاربرد وجهشبه دوگانه در يک طرف تشبیه ،حسّی و در
طرف ديگر عقلی 7است .بديهی است توأمان بودن دو بُعد محسوس و معقول در ارتباط با
يک واژه ،ژرفا و عمق فهم وجهشبه را افزايش میدهد و حرکت ذهن مخاطب در اين دو
محور ،تصوير حاصلشده را زيباتر و پیچیدهتر میسازد .کاربرد چنین تشبیهاتی،
نشاندهندة توانايی شاعر در پیوند نامتعارف دو پديده است؛ بهطوریکه وجهشبه عادی
و محسوس ،اغلب نخستین ويژگی مشترک مشبّه و مشبّهبه است ،درحالیکه در صنعت
استخدام ،مخاطب با دو رويکرد ذهنی از يک صفت روبهرو است؛ مثالً در بیت زير
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«شوريدگی» مفهومی است که دربارة «زلف» محسوس و در ارتباط با «دل» عقلی و
درونی است:
بــه حکــم آن کــه بس شوريــده کارم

چــو زلف خـود دلـی شوريــده دارم
(نظامی)68 :1386،

و بی شک اين دو تلقّی متفاوت ،ذهن مخاطب شعر غنايی را که درگیر محسوسات
است ،با گريزی به معقوالت مواجه میکند .از ديد نظريّههای زيباشناسی نیز لذّت ناشی
از اين صنعت قابلتوجیه است .وقوع هر تغییری در موقعیّتی که مفهومی در شبکة
مفاهیم دارد ،موجب خواهد شد که از نو نقشی به آن مفهوم نسبت داده شود (بووی،
 .)317 :1385برطبق اين اصل ،درک يکسوية وجهشبه در بُعد حسی آن ،ذهن را درگیر
يافتن میزان عینیّت همان صفت در طرف ديگر و در بُعد عقلی آن میکند و همین
تالش ،جاذبة هنری تشبیه را به مراتب افزايش میدهد؛ بنابراين ،وجهشبه دوگانه يا
صنعت استخدام نیز که گامی درجهت تزئین کالم و پیچیدهتر شدن آن بهشمارمیرود،
جايگاه ويژهای در شعر غنايی دارد.
 .5اغراض تشبيه
پارساپور در مقايسة زبان غنايی و حماسی ،رسالتهای تشبیه را در چهار بخش خالصه
کرده است :لذّتبخشی ،ايجاز يا اطناب ،مبالغه و اغراق ،ايجاد فضای غنايی و حماسی
( .)50-54 :1383دربارة برخی از اين اهداف به همراه ديگر مقاصد تشبیه در منظومههای
غنايی ،دستهبندی جامعتری ديده میشود:
الف .لذّتبخشی بهواسطة زيبايیآفرينی و تلطیف زبان متن و نیز آمدوشد ذهن مخاطب
به مدد تشبیهات :ذهنیّت مخاطب در دنبالکردن سیر داستان از جايی آغاز میشود و پیش
میرود ،امّا گاه توقّف گونههايی در متن اتّفاق میافتد که تعلّل خوشايندی را به مخاطب
منتقل میسازد؛ مثالً در خسرو و شیرين شهاب ترشیزی ،داستان به جايی میرسد که
شاپور به نزد خسرو بازمیگردد و آنچه را بر او گذشته است ،به گوش شاه میرساند .در
اينجا داستان با توصیف طوالنی از حاالت خسرو کمی متوقّف میشود:
شـاه چــون داستـان مـاه شنیــد
همچــو دريـا دلش بـه جـوش آمد
جامــة پهلــوی او به بــرزد چـاک
خـويشتـن را چــو آفتـاب بلنــد
نالـه بــرداشت همچــو مــوسیقـار

يوسفــی بــود نـام چـاه شنیـــد
وز غـــم يـار در خـــروش آمــد
افسـر خسـروی فکنــد بــه خـاک
از ســر تخت بــر زمیــن افکنــد
اشک مـیريخت همچــو ابر بهار...
(شهاب ترشیزی)63 :1389 ،
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اين توصیفات مملو از تشبیه ،همچنان ادامه دارد تا دوباره سیر داستان سرعت
میگیرد .اين ابیات در داستان های غنايی از حداقل پويايی و تحرّک برخوردار است و
تنها در هماهنگکردن احساس مخاطب با متن و شخصیّتها نقش دارد.
ب .اغراق و مبالغه در توصیف زمان و مکان و مدح شخصیّتها :بزرگنمايی و
کوچکنمايی غیرمتعارف واقعیّت در يک متن ،صرفنظر از محتوا و مضمون آن ،ارزش
هنری دارد .در متون غنايی ،تشبیه چنین نقشی را برعهدهدارد.
ج .ايجاد فضای متناسب با نوع ادبی اثر و محتوای آن :تشبیه بهعنوان اصلیترين
بخش علم بیان ،نهتنها در انتقال مفاهیم بهشکل متفاوت از زبان عادی مؤثّر است و
مضامین کلّی متن را بهتر ترسیم میکند ،بلکه چگونگی و کیفیّت استخدام آن در
پديدآمدن فضايی متناسب با محتوای اثر اهمیّت بسیاری دارد؛ بهطوریکه تشبیهات
يک اثر غنايی با اثری حماسی ،تعلیمی ،عرفانی و امثال آنها متفاوت است.
د .توصیف :توصیفات بخش مهمّی از اشعار غنايی را دربرمیگیرد و اصلیترين روش
برای خلق اينگونه ابیات تشبیه است؛ به بیان ديگر ،توصیف ،مهمترين فايده و غرض
تشبیه است و يکی از زيباترين و دلانگیزترين شیوههای بیان مقصود محسوب میشود.
همچنین تزئین و زيباکردن مشبّه در قالب ابیات توصیفی اغلب بهوسیلة تشبیه صورت
میگیرد.
 .6نتيجه
تشبیه بهعنوان مهمتر ين بخش علم بیان در متون مختلف در خدمت زبان آن آثار و
متناسب با محتوای آنها بهکارگرفته میشود .در منظومههای عاشقانه از بررسی اين
شگرد بیانی و انواع آن میتوان نتیجه گرفت که تشبیهات مفرد ،حسّی به حسّی و بلیغ
از ديگر انواع ،بسامد بیشتری دارند .اين موضوع حاکی از آن است که در شعر غنايی
صرفنظر از محدوديّتهای وزنی ،وفور صنايع ادبی درجهت زيبا و آراستهترکردن متن،
در طیّ يک بیت مجال بیشتری میطلبد و تشبیهات مفرد و بلیغ عالوه بر بالغت حاصل
از کاربرد آنها ،واژگان کمتری را طلب میکنند .همچنین پديدههای محسوس و عینی
در اين نوع شعر کاربرد بیشتری دارند .اين موضوع از سوی ديگر ،به روايیبودن آثار و
توجّه خاص به اشیا و مکانهای حسی برمیگردد .عناصر مشبّه ،مشبّهبه و وجهشبه
بهطور مستقیم در خدمت پديدآمدن زبان غنايی است و نشاندهندة اقبال و توجّه شعرا
به صنعتپردازی دربارة واژگان و مفاهیم غنايی بهشمارمی رود .برايناساس ،کارکرد
ادبی زبان از سويی به دلیل تصنّع و تکلّف حاصل از بسامد زياد صنايع و از سوی ديگر
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به علت هنجارگريزیهای صورتگرفته در حوزة تشبیه ،در اينگونة ادبی برجسته است.
همچنین کارکرد عاطفی زبان که بیش از ديگر انواع شعر در ادب غنايی پديدار است،
بهواسطة حضور عینیّات و توصیف محسوسات در منظومههای عاشقانه ،بیشتر ديده
میشود .از میان اغراض متنوّع تشبیه ،در منظومههای غنايی؛ مدح ،توصیف زمان و
مکان ،اطناب و ايجاد فضای غنايی ،بیشترين کاربرد را دارند.
پينوشت
 .1از لحاظ زمانی شهاب ترشیزی متأخّرتر است ،امّا به دلیل اينکه شاعر سبک بازگشت محسوب
میشود ،بهجهت زبانی از وحشی قديمیتر است.
 .2البته در شعر وحشی بافقی نیز غلبه با تشبیهات حسّی به حسّی است ،امّا تشبیهات عقلی به حسّی
او در مقايسه با ديگران بیشتر است.
 .3مقصود از عناصر غنايی ،واژگانی است که مستقیماً بر مفاهیم غنايی داللت دارد و مراد از عناصر غیرغنايی
کلماتی است که از لحاظ نوع ادبی خنثی است يا به مضامینی خارج از محدودة شعرغنايی میپردازد.
 .4مقصود از عناصر تلمیحی ،آن دسته از واژگان است که در قالب آراية تلمیح به داستان ،واقعه و يا
شخصیّت تاريخی شناخته شدهای اشاره دارد.
 .5دراينباره ذکر سه نکته الزم است :اولّاً لزوماً تنها مشبّهبههای مبتذل و تکراری بهانة خلق وجهشبههای
نو و بديع نمیشود ،بلکه گاه نوآوری شعرا در هر دو جنبه ،يعنی مشبّه و وجهشبه تشبیهات است؛ ثانیاً
وجوه تشبیهاتی ازايندست ،در کنار شباهتهای عادی دو پديده قرار دارد؛ برای مثال ،در تشبیه
«شیرين» به «آهو» نخستین وجه ،زيبايی است و مقارنت آن با صیدشدن ،لطف کالم را افزايش داده است؛
ثالثاً نوآوری شعرا در اين گونه تشبیهات ،لزوماً تنها از طرف ايشان نیست؛ يعنی ممکن است اين وجوه در
آثار ديگران ديده شود و شاعر ديگری مبدع آنها باشد ،امّا در سنّت ادبی کمکاربرد و غريب است.
 .6البته در اينجا تنها مواضعی از کاربرد اين صنعت مدّ نظر است که واژة استخدامشده وجه شبه است؛
بايد توجّه کرد که استخدام تنها در وجهشبهها قرار نمیگیرد و به انواع تشبیهی ،غیرتشبیهی و ضمیر
تقسیم می شود (شمیسا :1383،صص )148-144؛ مثالً در بیت زير «آشفتن» ،واژة استخدامشده است
که در رابطة تشبیهی قرار ندارد:
برآشفت ای خوشا آشفتن او (نظامی)68 :1386 ،
بت زنجیر موی از گفتن او
 .7اين مطلب نیزگاه از مقولة اسناد مجازی است؛ مثل «دستبوسی» ياره در مقايسه با انجامدادن اين
کار توسّط انسان در اين بیت:
چو خلخال زر اندر پايش افتاد (نظامی)68 :1386،
چو ياره دستبوسـی رايـش افتـاد
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فتوحی ،محمود ( ،)1385بالغت تصوير ،تهران ،سخن.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1384شاهنامه ،به کوشش سعید حمیديان ،ج  ،8تهران ،قطره.
فورست ،لیلیان ( ،)1375رمانتیسم ،ترجمة مسعود جعفری ،تهران ،مرکز.
نظامی ،الیاس بن يوسف ( ،)1386خسرو و شیرين ،تصحیح سعید حمیديان ،چاپ هشتم ،تهران ،قطره.
نظری ،نجمه و معصومه مظفری (« ،)1389مقايسة تصاوير طلوع و غروب در شاهنامه با خسرو و
شیرين» ،مطالعات زبان بالغی ،ش .146-129 ،2
وحشی بافقی ،کمالالدين ( ،)1342ديوان ،با مقدّمة سعید نفیسی ،تهران ،جاويدان.
هاتفی ،عبداهلل ( ،)1977شیرين و خسرو ،به اهتمام سعداهلل اسداهلليف ،مسکو ،دانش.

