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از مت  ،توانایی ت ریح ویژگیهای زبانی شعر را ناز افزایش داد.

واژههاي کلیدي
ساختار ،شعر ،تخال ،تصویر ،زبا

* کارشناس ارشد زبا و ادباات فارسی دان گاه تارا  ،دان جوی دوره دکتری دان گاه مازندرا .
تاریخ دریافت94/3/5 :

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

تاریخ نذیرش94/5/20 :

 66تأملي در ساختارهای شعر فارسي

1ـ مقدمه
شعر برای انسان زايیدة بروز حالتی ذهنی در محیطی از طبیعت است .به اين معنیی کیه بیه
شاعر حالتی دست میدهد که در نتیجة آن او با اشیای محیط خود و با انسیانهیا نیوعی رابطیه
ذهنی پیدا میکند و اين رابطه به نوبة خود رابطهای روحی است که در آن اشیا حیات
فیزيکی و مادی خود را از دست میدهند و بخشی از احسیا
میگیرند .شاعر در آن حالت تحت تأثیر افسون ذا

مطقایا

و انديشیه شیاعر را بیه عاريیه

اشیا قرار میگییرد و رمیز و راز وجیودی

آنها را نه به وسیقة منطق و حسابهای رياضی و عقمی که حسابشان به کقیی از ماولیه شیعر
جداست بقکه به وسیقه احسا

و انديشه خود کشف میکند.

شاعر در لحظه نوشتار در وضعیتی قرار میگیرد که بعضی از اشییا طبیعیت را در لحظیهای
میپذيرد و بعضی ديگر را موقتاً از ذهن خود خارج مییکنید و همیین خصوتییت گیزين
انتخاب است که آفرين

مخقوقی به نام شعر را به تور

و

حادثهای متمايز و جیدا از حیواد

معمول در میآورد« .شاعر مانند پقی دو طرفه است کیه از يیس سیوی آن میواد خیام طبیعیت
جريان میيابد و از سوی ديگر آن مخقوقا

شعری ،به نحوی که در کارگاه ذهن خود به اشییا

شکل انسانی میبخشد و اشیا هم حالت عینی خود را دارند و هم حالت ذهنی ادراک و تخییل
انسان را( ».عسگری)112 :1372 ،
تعريفهای بسیاری از شعر شده و در فرهنگها با توجه به وجود انواع گوناگون زمینههای
زيستی ،تاريخی و فرهنگی هر يس از زاويه خاتی به شعر نگريستهاند و هیچ وقت يس تصور
ثابت و مقمو

از شعر وجود نداشته است .با توجه بیه سیبسهیای گونیییاگونی کیه در ادب

پارسی به وجود آمده است میتوان ثابت کرد که سقیاههای افراد در حوزه شناخت شیعر ثابیت
نبوده است .يکی از جامعترين تعاريف شعر را دکتر شفیعی کدکنی بیان کیردهانید و گفتیهانید:
شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است کیه در زبیانی آهنگیین شیکل گرفتیه اسیت( .شیفیعی
کدکنی )83 :1370،با اين تعريف می توان نتیجه گرفت که شعر شامل عناتر زير اسیت :الیف)
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عاطفه ،ب) تخیل ،ج) زبان ،د) آهنگ ،ه) شکل
اين عناتر در شعر تمامی شاعران موجود اسیت بیا ايین تفیاو
کارگیری آنها در شعر شاعران متفاو

کیه نحیوه و کیفییت بیه

است و البته شاعران بزرگ همیشه آنهیا بیودهانید کیه

مجموع اين عناتر را به کمال و در حد اعتدال داشتهاند .بنا بر اين بايد بیان کرد کیه هیر شیعر
يس تجربه است و بايد تمام عناتر آن به گونهای هماهنیگ در خیدمت تصیوير آن باشیند .در
نتیجه برای بررسی شعر نخست بايد ديد که عنصر عاطفه چادر بر ديگر عناتیر تسیقط دارد و
پس از آن تخیل که در خدمت عاطفه است چادر بر زبان و موسیای مسقط اسیت و در نتیجیه
بررسی کرد که آيا اجزای شعر از يس گرهخوردگی کامل برخوردار است يا نه؟
2ـ تخیل
مفهییوم تخیییل هنییری يکییی از پی یییدهتییرين مسییايل در زيبییايیشناسییی اسییت و بییا همیة
کوش هايی که در راه شناخت و تعريف آن شده از برخی جها

مبهم میینمايید .دی

لیويس1

شاعر معاتر انگقیسی میگويد :قوهای که ايماژ شاعرانه را خقق مییکنید ،تخییل اسیت و مین
تصور میکنم که هیچ کدام از قوای ذهنی تعريف

دشوارتر از تخیل نباشد (پرين )39 :1371،با

اين حال در اين جستار سعی بر اين است که در تدد تبیین اين موضوع برآيیم.
سرآغاز شناخت انسان گفتگوی او با دنیای عینی است ،گفتگويی که مبتنی بر حیس اسیت.
هنگامی که انسان با واقعیت عینی به عنوان محیرک خیارجی ،برخیورد مییکنید گونیهای تیاثر
میشود« .حواد

گوناگون در مراکز عصبی حافظیه بیه

تور

میگیرد که منجر به احسییا

تور

تصويرهای ذهنی2گردآوری و نگهداری میشیود .ذهین در حالیت ابتیدايی خیود ايین

تصاوير را به شکل منظم ،ترتیب نمیدهد بقکه اين تصاوير بیشتر به تور
جريان در میآيند و به واسطة مشابهت و مجاور

تداعی معنیايی بیه

و تضاد يسديگر را تعایب میکنند و بیدين
1 - C.D.Lewis
2 - Mental IMage
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وسیقه جريانی سیال در ذهن شکل میگیرد که تخیل نامیده میشود .تخییل بیه کمیس حافظیه
تصاوير را در عدم حضور عینی آنها برای ذهن فراهم میآورد و در نتیجه هر تصوير ذهنی بیه
ادراکی میانجامد( ».آل احمد)55 :1377 ،
تخیل بر دو نوع است .نوع اول تخیقی که دارای کیارکردی انفعیالی اسیت و زمیانی شیکل
میگیرد که تصوير ذهنی ی که در گذشته دريافت شیده ی بیا کمتیرين دگرگیونی ،بیرای ذهین
يادآوری میشود .در اين گونه تخیل هیچگونه دخل و تصرف ماهوی در تصوير ايجاد نمیشود
و ترفاً فرآيند يادآوری بر اسا

کارکرد دريافت ،عمل میکند .نوع دوم تخیقی است که مبتنی

بر گونهای آفرينندگی است و زمانی روی میدهد کیه ذهین از گیردآوری و تقفییق دو تصیوير
ذهنی مشابه ،مجاور و يا متضاد ی که در گذشته دريافت شدهاند ی تصوير ذهنی نوينی میآفريند
که در واقعیت عینی موجود نیست.
جرالد فیقسوف و زيبايیشنا
قدر

انگقیسی در اين باب میگويید« :ذهین انسیان دارای نیوعی

خالق متعقق به خود است .اين نیروی خالق در دو زمینیه ایاهر مییشیود :تمايیل بیه

بازنمايی تصويرهای ذهنی اشیا و پديدهها به همان ترتیب و نظامی که از طريق حوا
میشوند؛ يا ترکیب و تقفیق اين تصويرها به سبس و روالی تازه و بر اسا
قدر

دريافت

نظامی متفاو  .اين

خالق ،تخیل نام دارد و آن چیزهايی که ذکاو  ،قريحه ،خیال ،ابداع و ماننید آن نامییده

میشوند همگی به همین نیرو وابستهاند» (بر  )38 :1379 ،کالريج معروفتیرين نظريیهپیرداز
تخیل نیز اين دو گونه را از يیسديگیر جیدا نمیوده ،نیوع اول را خییال1و نیوع دوم را

تخییل2

مینامد( .همان)62 ،
«خیال فرآيندی مبتنی بر تداعی است و تخیل فرآينیدی اسیت خیالق» «خییال در حایایت
چیزی به جز حالتی از حافظه نیست که از قید زمان و مکان رها شده اسیت خییال همیه میواد
خود را حاضر و آماده از طريق قانون تداعی به دست میآورد» اما تخیل «نیرويی است که میان
1 - Fancy
2 - imagination
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حس و ادراک میانجی میشود ،نیروی حیاتی و عامل اتقی هر نیوع ادراک انسیانی و تکیراری
است که از عمل جاودانة آفرين

در «مین هسیتم» تيتنیاهی و بیکیران کیه در ذهنیی محیدود

جقوهگر میشود( ».همان)
2ـ1ـ تخيل و شعر

تخیل مهم ترين و بارزترين ويژگی شعر در تولید زيبايی به شمار میآيد .هگل میینويسید:
تخیل عنصر ضروری هر گونه تولید زيبايی ،قطع نظر از هر شکقی است کیه زيبیايی بیه خیود
میگیرد( .هگل )152 :1371 ،شاعر با بهرهگیری از تخیل ،جهانی تازه و نیو مییآفرينید و ايین
آفرين

کمس میکند تا واقعیت به روايت هنرآفرين تعريف شود .هنر همواره بیا نیوعی تغیییر

در محسوسا

و ادراکا

خودکار همراه و همیشه ارايهدهندة گونهای دگرگونکیردن واقعییا

بوده است .برخی روانشناسان معتادند يکی از مهمترين عوامقی که باعث به وجود آمدن حس
زيبايیشناختی در انسان میشود ادراک اولیه است .هنگامی که فرد برای اولین بار با سیاختاری
روبه رو میشود در مرحقة ادراک قرار میگیرد که فی نفسیه میاهیتی زيبیايیشناسیانه اسیت و
هنگامی که در اثر تکرار ،پديده برای فرد شناخته میشود (رسیدن بیه مرحقیه شیناخت پیس از
ادراک) حس زيبايیشناسانه تحقیل میرود تا جیايی کیه توانیايی خیود را در ايجیاد زيبیايی از
دست میدهد .حال میتوان با تغییر در آن ساختار مجدداً اين حیس زيبیايیشناسیانه را فیراهم
آورد .اين عمل کاریست که به مدد قوّة تخیل توسط هنرمند تور
ويکتور شکقوفسکی ،نظريهپرداز فرمالیست رو

میپذيرد.

و واضع نظريیة آشینايیزدايیی در ادبییا ،

معتاد است هنر و ادبیا  ،ادراک حسی ما را دوباره نظام و سازمان میبخشد و سیاختاری جديید
پديد میآورد که موجب شکستن عاد ها و ايجاد زيبايی میگردد( .احمدی)39 :1370 ،
تری ايگقتون ،منتاد و نظريهپرداز ادبیا  ،در تبیین موضوع عیاد شیدگی مثیالی مییآورد:
بیشتر اوقا

بدون آنکه آگاه باشیم در هوا تنفس میکنیم اما اگر ناگهان هوا سینگین يیا آلیوده

شود مجبور میشويم بیشتر مراقب تنفسکردن خیود باشییم و نتیجیة ايین وضیع رسییدن بیه
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تجربهای عمیقتر نسبت به حیا

جسمانی است( .ايگقتون )83 :1379 ،تزوتیان تیودوروف در

اين باب می نويسد :کارکرد اتقی هنر ايین اسیت کیه بییاموزيم تیا هیر شیکل عیاد
بگذاريم .هنر به اين دلیل وجود دارد که ما چیزها را احسا

را کنیار

کنیم .هدف هنر ،ايجاد احساسیی

از چیزهاست چنانکه ديده میشوند نه آنچنان که شناخته میشوند .شیگرد هنیر همیه چییز را
مبهم و ناآشنا میکند از اين رو ادراک حسی را دشوار و ديرياب میسازد .کین

ادراک حسیی

در هنر هدفی در خود میشود و از اين رو بايد به درازا انجامد( .احمدی)63 :1370 ،
شکقوفسکی نیز در ماالة هنر به مثابه فن مینويسد :تکنیس هنری عبار
مد

اسیت از افیزاي

زمان ادراک حسی ،زيرا فرآيند ادراک حسی فی نفسه يس غايت زيبیايیشناسیانه اسیت.

(سجودی )29 :1380 ،در شعر برای ايجاد اين حس زيبايیشناسانه ،تعويق ادراک شاعر به مدد
تخیل و تنايع هنرآفرين دست به آشنايیزدايی میزند که ايین آشینايیزدايیی خیود منجیر بیه
برجستهسازی زبان میشود( .تفوی32 :1380،ی )48اين مسأله را نبايد از نظر دور داشیت کیه
مهمترين مؤلفهای که موجب آشنايیزدايی و برجستهسازی در شعر میگردد خقق تور خیالین
و تصاوير هنری میباشد .در تعريف تصوير هنری نظرهای مختقفی وجیود دارد کیه در بخی
تصوير مورد بررسی قرار میگیرد.
خیال در شعر از آن جا پديد میآيد که شاعر ،تصیويری را در ذهین

مجسیم مییکنید و

سپس آن شکل را در قالب زبان ی که وسیقة ارتباط است ی میپروراند .به اين ترتییب مخاطیب
هم میتواند تصوير را در ذهن خوي

بازسازی کند .اين بازسازی تصوير است که لذ بخی

است که به آن «تجسم» نیز میگويند .اين تجسم ،شرط تزم تیأثیر تخییيیل بیر شینونده اسیت.
تصويری که نتواند در ذهن مجسم شود ،در واقع بیشترين تیوان الایايی خیود را از دسیت داده
است و ديگر مخاطب ،با آن از لحاظ معنی سروکار خواهد داشت نه از حیث خیال.
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3ـ تصوير

ازرا پوند :تصوير آن چیزی است که گرهی فکری و عاطفی را در لحظیهای از زمیان ارايیه
میدهد (.براهنی ،1383 ،ج )374 :1يکی از محوریترين عناتری که در ايجاد زيبايی در شیعر
نا

ايفا میکند تصوير است .شايد گزافهگويی نباشد اگر تصوير را اتیقیتیرين عنصیر شیعر

بدانیم .اما تصوير چیست؟ در فرهنگ واژگان زبان انگقیسی و فرانسه برابر واژه  imageگروهی
از معادلهای زير آمده است« :مجسمه ،تنديس ،تمثال ،شیکل ،تیور  ،نای  ،تصیوير ،بیت،
پندار ،خیال ،تصور ،شبیه و در تنايع شعری يکی از انواع تشبیه ،اسیتعاره و کنايیه اسیت و در
حالت فعل به معنیی تصیويرکیردن ،نشیاندادن ،توتییفکیردن ،تصیورکیردن ،نمیاي دادن و
مجسمکردن است ».اين مفهوم از ايماژ در کاربرد اتطالحی آن در ناد ادبی نییز وجیود دارد و
در اين مفهوم به شکل زير تعريف میشود.
اثری ذهنی يا شباهت قابل رويتی به وسیقة کقمه ،عبار

يا جمقة شاعر که ساخته میشود

تا تجربة حسی او به ذهن خواننده يا شنونده منتال شود يا آنچنان که سیی .دی .لیويس گفتیه
است :ايماژ تصويری است که شاعر آن را به وسیقة کقما

میسیازد( .میرتیادقی)73 :1373 ،

در مباحث ادبی تصوير در برابر  imageبه مجموعه تصرفا

بیانی و مجازی اطالق میشود که

گوينده با کقما  ،تصوير میکند و ناشی را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود میآورد؛ برای
نمونه وقتی شاعر میگويد« :زمان گذشت و شب بر شاخههای لخت اقاقی افتاد  /شیب پشیت
شیشههای پنجره سر میخورد و با زبان سردش /ته ماندههای روز رفته را به درون میکشد ».با
استفاده از دان

مشترک خواننده نسبت به تصوير گربه به گونهای استعاری آن را به شیب کیه

از ماولة ديگر است منتسب میکند.
تصوير میتواند از رهگذر زبان وتفی يا مجازی به کمس تشیبیه ،اسیتعاره ،حیسآمییزی،
کنايه ،تمثیل و ساير مجازها ايجاد شود .تصوير ،محل گره خوردن عاطفه ،انديشه و خیال است
و جايگاه خقق دوبارة پديدههای مادی و معنوی به شیوة هنری .اونر زايس تصوير را اين گونیه
تعريف میکند :تصوير ،تور

عینیت يافته و مادی شدة فکر هنری است .تصوير از اين نظیر،
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هنگامی موجوديت دارد که تصويری ذهنی در درون مادة معینیی تحایق يافتیه و بیدين طريیق
دريافت آن از طريق حوا

ممکن شده است( .زايس )83 :1360،دکتر شفیعی کیدکنی نییز در

باب واژه ايماژ و کاربرد آن میگويد:
«آن ه ناقدان اروپايی ايماژ میخوانند ،در حایات مجموعهای از امکانا

بیان هنری اسیت

که در شعر مطرح است و زمینیه اتیقی آن را انیواع تشیبیه ،اسیتعاره ،اسیناد مجیازی ،رمیز و
گونههای مختقف تصاوير ذهنی ،میسازد .با توجه به اين که ايماژ هم از نظر لغت و هم از نظر
اتطالح برابر است با تصوير يس شیء ،خواه تصوير ذهنی باشد و خواه مادی ،شايسیته اسیت
که آن چه در ناد ادبیجديد و در کتابهای بالغت فرنگی بیه نیام ايمیاژ خوانیده مییشیود و
بعضی از معاترين ما به عنوان تصوير از آن ياد میکنند با کقمة خیال که در شعر و ادب قیديم
عربی و فارسی استعمال شده است برابر نهاده شود( .شفیعیکدکنی )12 :1370 ،ژان پل سیارتر
در باره تصوير هنری میگويد« :تصوير هنری عبار

است از نحوة خاص اهور يس شییء در

شعور انسانی يا طرياة خاتی که شعور انسانی به وسیقه آن يس شییء را بیه خیود تخصیی
میدهد( ».براهنی ،1371 ،ج )114 :1
دکتر براهنی نیز در باره تصوير هنری تعريفی ايراد میینمايید کیه ذکیر آن خیالی از لطیف
نیست« :تصوير حقاهزدن دو چیز از دو دنیای متفاو

است بیه وسییقة کقمیا

در يیس ناطیه

معین ،اين دو چیز يا چندين چیز ممکن است ارفیتهای عاطفی و يا فکیری داشیته باشیند و
نیز معموتً به زمانها و مکانهای مختقف تعقق دارنید کیه بیه وسییقة تصیور ،يیس جیا جمیع
میشوند .قدر

تصويرسازی مهمترين کارکرد تخیل است .تخیل شور و هیجانی است کیه بیه

کار میافتد تا احسا ها و اشیا و تجربیا

مختقف و متعقق به زمانها و مکانهای مختقیف را

در يس لحظة خاص در کنار هم جمع يا بر روی هم منطبق کند و در لحظهای ،زمانی بیکران و
در مکانی محیدود ،سیرزمینی پهنیاور را ارايیه دهید( ».براهنیی ،1371،ج )115 :1درايیدن نییز
میگويد :ايماژسازی به خودی خود ،اوج حیا

شعری اسیت( .شیفیعی کیدکنی )9 :1370،بیه

طور کقی تصوير ،از گونهای هنجارشکنی در معنای کیالم حاتیل مییگیردد ،شیاعر جهیان را
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ادراک می نمايد و در ذهن خوي

به سامان دادن آن میپردازد .سپس جهان ذهنی خیود را کیه

محل آمیختن عواطف و انديشههای شخصی اوست با به کارگیری عناتر خیالینی چون تشبیه،
استعاره ،کنايه و ...دگرگون ساخته و تصويری جديد و خیالی بیه مخاطیب عرضیه میینمايید؛
تصويری که خود می تواند جهانی تازه برای انديشیدن باشد اين تصوير منجر به برجستهسیازی
کالم و شکستن عاد های مالوف مخاطب میگردد .عبدالااهر جرجانی عناتیر تصويرسیاز را
به مانند مرکز و ناطههايی میداند که تصرف در معانی بر گرد آنها میگردد و به منزله اقطاری
هستند که از جوانب مختقف آنها را احاطه میکنند( .همان)
4ـ تفکر و شعر
شعر بر تخیل و تاقید مبتنی اسیت ،از ايین رو عیدهای آن را خیارج از حیدود عیالم واقیع
میپندارند؛ اما بايد توجه داشت که در شعر هرگز تاقید از تخیل جدا نیست .نیه تاقیید تیرف
وجود دارد و نه تخیل محض ،بقکه همواره تاقید که جنبه عینی شعر را میسازد بیا تخییل کیه
جنبه ذهنی آن را معین میکند مارون است .تاقید مواد کار شاعر را از عالم واقع عاريه میگیرد
و تخیل خصوتیت ابداع به آن میبخشد .اولی عالم بیرون را منعکس میکنید و دومیی جهیان
درون را نماي

میدهد.

تاقید و تخیل جز وسیقهای که شعر برای ادراک و بیان جهان به کار میبرد ،چییز ديگیری
نیست .به کمس اين دو وسیقه است که شاعر میتواند ادراک خود را که انعکا
ذهن اوست در سايه روشنی از حات

خود نماي

عالم واقیع در

دهد .بنا بر اين میتوان گفیت ،شیعر عیالم

واقع است که از دري ة افکار و احوال شاعر جقوه میکند .شاعر به مثابه شیشیه رنگینیی اسیت
که شعاع آفتاب را عبور میدهد و رنگ و گونة خود را بدان میبخشد .بدين گونیه عیالم واقیع
که از دري ة ذهن شاعر رخ مینمايد آب و رنگ تازهای میپذيرد؛ تخیل شاعر آن را کوچیس
يا بزرگ میکند و چیزی به آن افزوده يا از آن میکاهد و در نتیجه آن را تاف و روشن يا تیره
و کدر مینمايد .اين مسأله ما را به ياد بوفون میاندازد که میگويد :سبس خیود انسیان اسیت.
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

 74تأملي در ساختارهای شعر فارسي

(غیاثی )12 :1386 ،از آن جا که سبس هر کس مبین افکار او محسوب میشیود مییتیوان ايین
سخن را تادق دانست .هر انسانی در باره جهانی که در آن زندگی میکند و اشیايی کیه در آن
جهان وجود دارد يس ديد و نگرش کقی دارد .انسان همواره سعی میکنید جايگیاه خیود را در
هستی بیابد ،به پديدهها معنی بدهد و به قول هايدگر «دنییا را بیرای خیود قابیل سیکنی کنید».
(احمدی )220:1370 ،انسان مدام در پی اين است که به تمام مناسبا
را از قبیل تولد ،مرگ ،حواد

معنی دهد و ناشناختهها

و… به شناختهها تبديل کند .بشر در هیر دوره تیاريخی ،نظیام

فکری خاتی داشته است .اما از آنجا که وجود انسان وجیودی مناسیباتی و نسیبی اسیت بايید
نا

پارادايمهای هر دوره تاريخی را در بررسی انديشگانی با اهمیت دانست.
در هر دورة زمانی الگوهای سنت و گفتمانهای حاضر به نیوع انديشییدن انسیان جهیت

میدهند .انسان با توجه به تجربیا

فردی ،تاريخی ،اجتماعی مذهبی و فرهنگی در هر برهه از

زمان موضع فکری خاتی اتخاذ مینمايد .هنر نیز به فراخور دوران و ذهنیت فردی و اجتماعی
همواره در بردارندة شاکقة فکری خاتی است .اين شاکقة فکری به اثر وحد

میبخشد و آينة

تمامنمای روزگار و دوران مؤلف و همچنین دنیای آرمانی اوست؛ «هر اثر هنری بیه مثابیه اثیر
انگشت مؤلف آن است( ».سینیا )193 :1383 ،اين جمقه را میتوان چنین تأويل کرد که در هیر
اثر هنری تفکر ويژة مؤلف فرديت خاتی میيابد و کنکاش در زوايای اثر بیانگر اين موضیوع
می تواند باشد که تفکر هر انسان منحصر به خود اوست البته ايین موضیوع را نبايید بیا اعتایاد
مشترک به يس نظريه يا جهانبینی يکی دانست ،از آنجیا کیه هیر انسیان در حییا
تجربیا

اجتمیاعی

خاص خود را دارد و در حوزههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتمیاعی و خیانوادگی تحیت

تأثیر عوامل ويژهای میباشد؛ دارای ساختار و شیاکقة فکیری خاتیی نییز اسیت کیه مییتیوان
تور

تاقیل يافتة اين شاکقه فکری را در ساختار اثر هنری مشاهده کیرد .ايین مسیأله را هیم

نبايد از ياد برد که اراية شاکقة فکری در دو حوزة خودآگاه متن و ناخودآگاه متن فراهم میآيید
که در بخ

اول مخاطب ،با اعتاادا

تريح و دلخواه مؤلف رو بیه روسیت و در بخی

متن الگويی روانکاوانه برای خواننده می شود تا خواننده بتواند به تفکرا

دوم

واقعی مؤلف که گاه
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سعی در پنهان نمودن آن دارد،

پی ببرد.

5ـ عاطفه و احساس
عاطفه يکی از عناتر محوری در هنر محسوب میشود .تولسیتوی معتاید اسیت غايیت اثیر
هنری انتاال عواطف است و چنین مینويسد :هنر آنگاه آغاز میگردد که انسیان بیا قصید انتایال
احساسی که خود آن را تجربه کرده باشد آن احسا
معروف و شناخته شده ااهری بیان

را در خويشتن برانگیزد و به کمیس عاليیم

دارد ...فعالیت هنر يعنی انسان ،احساسی را که قیبالً تجربیه

کرده است در خود بیدار میکند و با بیرانگیختن آن بیه وسییقة حرکیا و اشیارا و خیطهیا و
رنگها و تداها و نا ها و کقما  ،به نحوی که ديگران نییز بتواننید همیان احسیا

را تجربیه

کنند ،آن را به سايرين منتال کند( .تولستوی )64 :1345 ،بسیاری از منتادان بر اين نظر تاختیهانید
و آن را فاقد اتالت دانستهاند؛ کروچه میگويد« :شعر نمیتواند عاطفه و احسا

را منتال کند يیا

از آن تاقید نمايد زيرا عاطفه برآشفتگی و نابسامانی است و هنر شکل و نظم( ».رزغريیب:1378 ،
 )103رز غريب نیر معتاد است« :اثر هنری با توانايی برانگیختن احساسا

و تحريس آن ارزيیابی

نمیگردد بقکه مسأله برعکس است» (همان) اين نکته را نبايد از ياد برد کیه منظیور تولسیتوی از
احسا  ،تور

ذهنی و نتیجة حادثه نیست که بیه تیور

پیاره گفتیاری ادا گیردد .بقکیه وی

معتاد است بايد ساختار عاطفی فراهم آورد بايد شرايط و عناتر را بیه گونیهای ارايیه نمیود تیا
مخاطب در جايگاه تجربه قرار بگیرد و از اين دري ه احسا
نتیجة احسا

مؤلف باشد .به هر حال نمیتوان نا

به او انتاال يابد نه اينکیه پذيرنیدة

عاطفه را در شعر ناديده گرفیت .از سیويی

اين مؤلفه با جقب مخاطب به متن و ترغیب او به ادامة خواندن به عنوان عنصری کیاربردی نای
ايفا میکند و از سويی مخاطب را در جايگاه تجربیة عواطیف و احساسیا انسیانی از منظرهیای
مختقف قرار میدهد ،تا هر لحظه در جهان مؤلف و جهان متن به کشف تازهتری برسد.
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6ـ صور خیال
عناتر خیال و تور های خیالانگیز مرکز و ناطههايی هستند که تصرفا
گرد آنها میگردد و ذهن شاعر به کمس آنها در مفاهیم عادی و ارتباطا

در معیانی بیر

زندگی ايشیان بیا

طبیعت به نوعی تصرف میکند .حوزه خییال شیامل عناتیری ماننید :تشیبیه ،اسیتعاره ،مجیاز،
تشخی

و ...است که میتوان تحایق کرد که خیال يس شاعر در طول يس قصییده و يیا غیزل

در چه حدی است و چگونه پیوندی میان خییال و اجیزای شیعر او وجیود دارد و در حایایت
جهت عمودی و افای خیال هر دو مورد بحث قرار میگیرد.
6ـ1ـ تشبيه

تشبیه بیانی مبتنی بر تخیل است که روشنگر اشتراک شیئی يا معنايی در مییان دو يیا چنید
چیز است .به بیانی ديگر تجسم و تصويرکردن همانندیها در مییان دو يیا چنید چییز در يیس
تفت و نماي

آن همانندیها را تشبیه گويند« .تشبیه مبتنی بر ادعای مشابهت است ،در ماننید

کردن و مبتنی بر کذب و ادعاست و معناي

اين است که دو چییز عقییالظیاهر بیه هیم شیبیه

نیستند و اين ما هستیم که اين شباهت را برقرار میکنیم( ».طالبیان)41 :1378 ،
جرجانی در بارة تشبیه چنین میگويد« :تشبیه اين است کیه معنیی يیا حکمیی از معیانی و
احکام چیزی را برای چیز ديگر ثابت کنیم .مثل اثبا
در مورد دلیل اثبا

شجاعت شیر برای مرد و يا حکم نور را

کنیم ،از اين جهت که دلیل حق و باطل را از هم جدا میسیازد( ».شیفیعی

کدکنی )52 :1370 ،و خواجه نصیر نیز در تبیین تشبیه میگويد« :تشیبیه و اسیتعارا
محاکا

از جمقیه

لفظی است و باشد که بسايط را بود ،مانند آن که از روی نیکو به ماه عبیار

کننید و

را بود ،چنانکه از هالل و زهره به کمان سیمین و بندقه زرين عبار

کننید و

باشد که مرکبا

( »...همان )54،هنگامی که در کشف و شهود شاعرانه همانندی دو موضوع کشف میگردد اين
فراينیید بییا درک لییذ

و احسییا

زيبییايی تییوام اسییت .اساسیاً درک و لییذ

ناشییی از يییافتن

همانندیها و وجوه تشابه در میان موارد مختقف جنبهای غريزی دارد اما زيبايی تشبیه به تاارن
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و تاابلِ دست کم يس تفت همانند و مشترک در دو چیزِ متفاو  ،باز مییگیردد و ايین درک
و زيبايی به زشتی يا زيبايی آن دو چیز ارتباط چندانی ندارد .البته بايد اين نکته را هم در

لذ

نظر داشت که گاه ممکن است کشف وجوه همانندی بیهیچ قصد و هدفی به تور
واقع شود اما در هر تور

اين کشف با لذي

غريیزی

و زيبايی همراه است.

هر تشبیه از چهار رکن تشکیل میشود« :مشبه ،مشبه به ،ادا

تشبیه و وجیه شیبه» کیه دو

رکن اتقی آن «مشبه» و «مشبه به» هستند که طرفین تشبیه محسوب میگردند.
تشبیه از عناتر تصويرسازی است که در تمامی ادوار شعر فارسی کیاربرد فراوانیی داشیته
است و آنچنان که ابوهالل عسکری در بارة کیاربرد آن مییگويید :هییچ اديبیی از آن بیینییاز
نیست( ».همان)46 ،
6ـ1ـ1ـ تقسيمبندیها

در ادبیا
موازا

مقل تشبیه عموم ًا از نخستین اشیکال تصیويرگری نیزد شیعرا بیوده اسیت و بیه

تکامل تصويرگری رفته رفته تشبیه مختصرتر و فشردهتر شده اسیت و پیس از حیذف

ادا  ،وجه و مشبه ،به استعاره تبديل شده است .اين معنی در تعريف بالغیون باستان همچیون
ارسطو به خوبی منعکس است .او اسیتعاره را تشیبیهی میینامید بیدون ادا

و مشیبه .برخیی

بالغیون ايرانی و اسالمی نیز استعاره را تشبیه محذوف گفتهاند و در اين تسمیه متوجه بر جنبة
حذف مشبه میباشند.
تشبیه در تور

گسترده و کامل خود جمقهای است که چهیار جیزء دارد امیا در کیاربرد،

آن ه بیشتر به نظر میآيد اين است که شاعران از ذکر وجه شبه پرهیز مینمايند تا امکان کشف
و دايرة تاويل برای مخاطب گسترش پیدا کند .قدما نیز با توجه به اين مورد تشبیه چهار جزيی
را «مفصل» و تشبیهی را که در آن وجه شبه محذوف باشد «مجمل» گفتهاند.
در مورد کاربرد ادا

نیز در آثار شاعران بیشتر میل به عدم استفاده خودنمايی میکند .دکتر

شفیعی در اين مورد مینويسد« :آن چه به ذهن نگارنده میرسد و تکامل ادبیا
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آن است ،اين است که حذف ادا

که اندک اندک تشبیه را به استعاره نزديس میکنید ،عیامقی

است برای پر تأثیرکردن و نیرو بخشیدن به تشبیه زيرا غرض اتقی از تشبیه ،عینییت بخشییدن
است به دو چیزی که غیريت دارند و چون ادا

حذف شود عینییت بیه تیور

محسیو

و

دقیقتری نمايانده می شود و چون ادا

ذکر شود خود دلیقی است بر غیريت( ».همان )66 ،بیه

هر حال قدما تشبیهی را که در آن ادا

به کار نرفته باشد موکید ،بالکنايیه يیا محیذوف اتدا

نامیده اند و اگر ادا

تشبیه ذکر شود به آن تشبیه مرسل يا تريح مییگوينید( .شمیسیا:1371 ،

 )35همچنین به تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه ادا  ،تشبیه بقیغ گفتهاند .امیا دو
رکن اتقی تشبیه ،مشبه و مشبه به است که هیچگاه حذف نمییشیوند زيیرا غیرض از تشیبیه،
توتیف خیال گونة «مشبه» به وسیقه «مشبه به» است ،اين توتیف مخیّل بايد از مشبه بیه اخیذ
شود ،پس وجود «مشبه» و «مشبه به» هر دو تزم است .برای تشبیه میتوان به اعتبیار حسیی و
عاقی بودنِ «مشبه» و «مشبه به» چهار حالت متصور شد.
1ی مشبه حسی



مشبه به حسی

2ی مشبه حسی



مشبه به عاقی

3ی مشبه عاقی



مشبه به حسی

4ی مشبه عاقی



مشبه به عاقی

مراد از حسی اموری است که با يکی از حوا

پنجگانه قابل درک باشند يعنی به طور کقی

وجود مادی داشته باشند ،اما مراد از عاقی در اتطالح بیان هر چییزی اسیت کیه بیه يکیی از
حوا

درک نشود و وجود آن ذهنی باشد( .همان)

6ـ2ـ استعاره

اوج تخیل هنری و ايجاد ادراک زيبیايیشناسیانه در عنصیر تصیويرآفرين «اسیتعاره» نمیود
میيابد« .استعاره روح شعر است ،انتاال مفهوم کقمهای است به کقمة ديگر يا انتاال معنی يیس
شیء است به معنی ديگر ،حذف يکی از طرفین استعاره در ذهن و اراية طرف ديگیر اسیت در
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کقمه» (براهنی )118 :1371 ،استعاره در لغت مصدر باب استفعال است ،يعنی عاريیه خواسیتن
چیزی به جای چیز ديگری« .جاحظ» در «البیان و التبیین» در تعريف استعاره میگويد :اسیتعاره
نامیدن چیزی است به نامی جز نام اتقی

هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد و پس از او

عبداهلل بن معتز در البديع استعاره را جانشینکردن کقمهای برای چیزی کیه پیی

از ايین بیدان

شناخته نشده باشد ،میخواند( .شفیعی کدکنی)109 :1370 ،
رشیدالدين وطواط می گويد :اين تنعت چنان باشد که لفظی را معنايی باشد حایایی پیس
دبیر يا شاعر آن لفظ را از معنی حایای نال کند و به جای ديگر بر سبیل عاريت به کار بنیدد و
اين تنعت در همه زبانها بسیار است( .وطواط )29 :1279 ،سکاکی نیز میگويد« :اسیتعاره آن
است که يکی از طرفین تشبیه را ذکر کنی و طرف ديگر اراده کنیی و ادعیا کنیی کیه مشیبه در
جنس مشبه به داخل شده است( ».جرجانی )28 :1361 ،عبدالااهر جرجانی در تبییین اسیتعاره
چنین میگويد« :در استعاره مثل اين است که نام و عنوان اتقی را از شیء جدا کردهايیم و بیه
دور انداختهايم و مثل اين است که ديگر اسمی نیدارد و نیام دوم را شیامل آن قیرار دادهايیم و
تشبیه که قصد اتقی ما بوده ،در دل نهان مانده و در خاطر پنهیان شیده ،ولیی در ایاهر چنیان
است که گويی اين همان چیزی است که در زبان ،اين نام بیر او نهیاد شیده اسیت( ».سیکاکی،
 )369 :1356عمقکرد استعاره مانند تشبیه مبتنی بر قیا

است .قیا

در تشبیه هیدف اسیت و

در استعاره وسیقهای برای دخول و انتاال ذهنیا  .کقمهای را که در غیر معنی حایایی بیه کیار
رفته «مستعار» و معنی مورد نظر يا مشبه را «مستعارله» ،مشبه به را «مستعارمنه» و وجیه شیبه را
«جامع» گويند .اين مسأله را بايد در نظر داشت که مستعار و مسیتعار منیه عمیالً يکیی هسیتند
منتهی «مستعار» ،فاط به ااهر لفظ استعاره اطالق میشود ،اما «مستعار منه» همان لفیظ ،بعید از
حمل معنی بر آن است.
6ـ2ـ1ـ تقسيمبندی استعاره

در بارة انواع استعاره در کتب پیشینیان سخنان بسیاری رفته است و هر يس از آنان با تأکیید
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بر موضوعی ،انواعی را برای استعاره در نظر گرفتهاند که گاه غیر ضروری به نظر میرسد .دکتر
شفیعی معتاد است :اين تاسیمبنیدیهیا اگیر چیه بیرای تبییین و نشیاندادن انیواع اسیتعاره و
شکلهای ممکنِ بیانِ استعاری ،به جای خود ارزشمند است ،اما هییچ کمکیی بیرای گسیترش
تور خیال شاعرانه انجام نمیدهد( .شفیعی کدکنی )114-113 :1370 ،البته شايان ذکیر اسیت
که نال قول مذکور منکر تأثیر و اهمیت تاسیمبندی عناتر تصويرساز در پژوه
بقکه سوية اتقی کالم متوجه مسأله تأثیر تاسیمبندیها در آفرين
نخستین تاسیم بندی که در شیوه تحایاا

هنیر نیسیت

ادبی است.

قدما قابل يادآوری اسیت و مابیولتیر بیه نظیر

می رسد تاسیمی است که از ديدگاه حذف يا ذکر يکی از دو سوی استعاره ايراد شده اسیت .از
اين منظر اگر مستعارله در کالم حذف شده باشد بدان استعاره «مصرحه» و اگر مسیتعار منیه در
کالم نباشد ،اين استعاره را «مکنیه» گويند.
6ـ3ـ تشخيص

هنرمند همواره در تدد يافتن جايگاه خود در هستی بر میآيد از اين رو با طبیعت بیجیان
به گفتگو میپردازد ،از تخیل خوي

سود مییجويید و شیعور و خالقییت خیود را در هسیتی

جاری میسازد .هنرمند سعی دارد تا با گونهای همذا پنداری طبیعت را وادار به پويايی نمايید
و بدان جنب

بخشد تا طبیعت نیز در تدد بیان عواطف پنهان و انديشة ژرف او بر آيد .از اين

رو هنرمند می کوشد با بخشیدن شخصیت انسانی به اشیا ايین امیر را تحايیق بخشید .يکیی از
زيباترين گونههای تور خیال ،تصريفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناتر طبیعت میکنید و
از رهگذر نیروی تخیل خوي

به آنها حرکت و جنب

مییبخشید .در نتیجیه هنگیامی کیه از

دري ة چشم او به طبیعت و اشیا می نگريم همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکیت و
حیا

است.
ناقدان اروپايی در تعريف تشخی

که انسان نیست و يا بخشیدن تفا

میگويند« :بخشیدن خصاي
انسان به ويیژه احسیا

انسانی است بیه چییزی

انسیانی بیه چیزهیايی انتزاعیی،
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عام و موضوعا

اتطالحا

غیر انسان يا چیزهای زنیدة ديگیر( ».طالبییان )76 :1378 ،دکتیر

شفیعی در اين باره مینويسد« :مسأله تشخی

چیزی است که در کتیب ناید شیعر و بالغیت

فرنگی به عنوان فصقی جداگانه همیشه مورد بررسی قرار میگیرد ،اما در کتب ادب میا نشیانی
از آن وجود ندارد و حتی نامی هم برای آن ،دقیااً نداريم و انتخاب عنوان تشخی

که معیادلی

است برای تعبیر فرنگی1کاری اسیت کیه بعضیی ناقیدان معاتیر عیرب در کتیابهیای خیود
کردهاند(».شفیعی کدکنی )151 :1370 ،اين نکته را نبايد فراموش کرد که اگر چه در کتب قیدما
مستایماً به تشخی

اشاره نشده است اما گاه به طور مبهم و نامعین ،مورد نظر عقمای بالغیت

بوده و هر کدام به گونهای از آن سخن گفتهاند.
در «تخقی

المفتاح» آمده است« :و گاه باشد که تشبیه در نفس مضمر ماند و هیچ کدام از

ارکان آن آورده نمیشود مگر مشبه و با آوردن يکی از خصاي

«مشبه به» بیه موضیوع تشیبیه
آن امیر

اشار

میشود و اين تشبیه مضمر در نفس ،استعارة مکنیه خوانیده مییشیود و اثبیا

مخت

را در اتطالح استعاره تخیقیه میگويند و مجموع اين کار را استعاره بالکنايه مثالً :و اذا

المَنيیة اَنشَبت اافارَها الفَیتَ کُلي تَمیمة ت تنفَعُ (همان) چنانکه میبینیم مثالی که بیرای تعريیف
در نظر گرفته شده حاوی آراية تشخی

است و اگر چه مستایماً و مجزا به آن اشاره نرفته ،اما

منظور نظر بوده است.
آن ه در تعريف «استعاره بالکنايه» يا «کنیايی» آمیده اسیت میی توانید تیا حیدودی مفهیوم
«تشخی

» را نیز در بر بگیرد .اما «بهتر است اين گونه تصويرها را از استعاره جیدا کنییم و بیه

شیوة ارباب بالغت مغرب زمین رفتار نمايیم که آن را تشیخی

مییخواننید و آن را از مجیاز

جدا کرده اند و ارسطو آن را نهادن اشیا در زير چشم يعنی نیروی حرکت و حیا

بخشیدن بیه

اشیا میخواند( ».همان)154 ،

1 - personafication
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6ـ4ـ مجاز

مجاز از جمقه شگردهايی است که در زبان روزمره کاربرد وسیعی دارد و بیه تبیع در شیعر
نیز به کار میرود .مجاز را نمیتوان به عنوان يکیی از ابزارهیای اتیقی تصیويرآفرينی در نظیر
گرفت .تنها يکی از انواع مجاز میتواند اين کارکرد را داشته باشد که مجاز به عالقة مشابهت يا
«استعاره» نام دارد .مجاز در لغت به معنی غیر واقع است و در عقم بیان استفاده از لفظ در غییر
معنی حایای است به لحاظ وجود قرينهای که مانع از ارادة معنی حایای باشد .شرط نال معنیی
حایای به معنی مجازی ،وجود تناسبی است بین آن دو و اين مناسبت را عالقه گويند.
سکاکی در تعريف مجاز میگويد :مجاز کقمهای است که از معنی خود در گذرد و در «غیر
ما وضع له» به کار رود به ياری قرينهای که از ارادهکردن معنی حایای ،میانع باشید و عالقیه و
رابطهای که بین معنی نهاده و نانهاده وجود داشته باشد( .سیکاکی )365 :1356 ،مجیاز در نظیر
ارسطو عبار

است از نال نام چیزی بر چیزی ديگر .اين انتاال يا از جنس به نوع يا از نوع به

جنس يا از نوع به نوع و يا بر حسب مناسب و مشابهت تور

میگیرد( .طالبیان)82 :1378 ،

7ـ ساختار تخیل
ساختار تخیل شیوة پیوند و ارتباط مییان تیور خییالی در شیعر اسیت سیاختار تخییل بیر
چگونگی شکلگیری تصوير و ارتباط آن ،با عناتر ديگر موثر است و به تور خییال در میتن،
شکل و هیأ

ويژهای میبخشد .بیشس ذهن مؤلف مهیمتیرين عامیل در چگیونگی سیاختار

تخیقی متن است اما نبايد از ياد برد که ذهن به مثابه عنصیری اسیت کیه میداوم در سیاختاری
بزرگتر خود را تعريف میکند .مؤلفههايی چون فرهنگ ،مذهب ،شرايط جغرافیايی ،تیاري  ،و
سنت ادبیو ...در ديالوگی مداوم با ذهن قرار دارند و به ذهن شکل میبخشیند .پیس مییتیوان
اين گونه نتیجهگیری کرد که عالوه بر ذهن مؤلف عوامیل میوثر ديگیری وجیود دارنید کیه در
شکلگیری ساختار تخیل و ماهیت آن موثرند.
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دکتر شفیعی در باره ساختار شعر چنین مینويسد :در ساختمان هر شعر بقند ،خواه قصییده
و خواه مثنوی يا مسمط ذهن شاعر دو گونه خقق و ابداع يا کوش

هنری دارد .در يس سوی،

طرح مکرر مجموع اجزای سازندة شعر است که چگونه با يسديگر ترکیب يافتیه و سیاختمان
مکرر شکل عمومی شعر را به وجیود آورده اسیت و در ايین حیوزه ،خییال شیاعر از مجمیوع
تجربهها و يادها و تأثیرا

خود در زمینههای مختقف ممکن است ياری بگیرد تا شیکل اتیقی

و طرح کقی شعر که ما آن را محور عمودی اثر هنری میخوانیم به وجیود مییآيید ،بییگمیان
آفرين

و قدر

خیال شاعر در اين جهت ،دارای همان اهمیتی است که در محور ديگر ،يعنی

افای و تصويرهای کوچس بیان ،يعنی تس تس ابیا

وجود دارد( .شفیعی کدکنی)180 :1370 ،

وی معتاد است در هر شعر کوتاه و يا يس بیت واحید ،ذهین شیاعر و خالقییت تصیويری او
متوجه ساختار افای شعر است که اتطالحاً آن را «محور افای» می نامد اما در سیاختمان شیعر
بقند ،بین ابیاتی که شاعر موضوع واحدی را دنبال يا بیان میکند ذهن سراينده نیه تنهیا متوجیه
طرح تصويری و ترکیب اجزای ساختمان کقی و شکل عمومی شعر است کیه در واقیع «رابطیه
عمومی» ابیا

متوالی است و آن را اتطالحاً «محور عمودی» میینامید و معتاید اسیت در آن

خیال شاعر از مجموع تجربهها و خاطرا

و تأثرا

برای بیان موضوع سود میجويد .نیروی آفرين

عاطفی و حسیی در زمینیههیای مختقیف،

تصیوير و قیدر

خییال شیاعر در ايین نیوع

ساختار به همان اندازة ساختار افای شعر حايز اهمیت است( .همان) محور افای خیال ،انديشیه
يا احساسی است که شاعر در بیتها يا بندهای شعر به کمس تصويرهای خیال بیان میکنید تیا
طرح کقی يا محور عمودی خیال اثر خود را شکل دهد .محورهای افایی خییال بايید در عیین
ارتباط و هماهنگی با يسديگر ،با فکر اتقی و طرح کقیی اثیر نییز مربیوط و هماهنیگ باشید.
(ضابطی)36 :1378 ،
دکتر شفیعی در بارة به کارگیری و هماهنگی محور عمودی در ادوار شعر فارسی میگويید:
«ذهن شاعر ،همان گونه که می کوشد طرح تازهای در ساختمان کقی شعر بیه وجیود آورد هیم
چنان میکوشد که اجزای بیان او از خیالهای شیاعرانه برخیوردار باشید امیا ايین کوشی
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ادبیا

ما در هر دو جهت يکسان نیست .بررسی شعر فارسی به روشنی نشان میدهد که محور

عمودی خیال همیواره ضیعیف و دور از خقیق و ابیداع بیوده اسیت و در عیوض شیاعران تیا
توانسته اند در محور افای خیال تصويرهای تازه به وجود آوردهاند .البتیه میواردی اسیتثنايی در
کار برخی شاعران وجود دارد( .شفیعی کدکنی)175 :1383،
در شعر کهن پارسی ،شاعران کمتر به ساختار تصويری در کل شعر توجه داشتهاند و بیشتر
تالش خود را ترف گنجاندن تصاوير در يس بیت کرده اند .از اين رو ابیا

زيیادی مییتیوان

يافت که از لحاظ تصوير و انديشه بسیار موجز و زيبا هستند اما در ارتباط با کقییت اثیر نای
ويژهای ايفا نمیکنند .اين مسأله به ويژه در سبس هندی اهمیت بسیاری پییدا مییکنید .از نظیر
بسیاری از اديبان قديم ،پیوستگی معنوی دو يا چند بیت عیب به شمار میآمده و شاعر موایف
بوده هر چه را میخواهد بگويد در يس بیت بگنجاند« .در ناد شعر امروز به ارتباط بین اجزای
تشکیلدهنده شعر ،يعنی محورهای افای خیال با هم و همچنین با طرح کقی اثر ،يعنیی محیور
عمودی خیال اهمیت بسیاری داده شده است؛ در شعرهای موفق معاتر کیه اغقیب در اشیکال
مختقف شعر نو سروده شده ،تناسب و ارتباط بین محورهای افای خیال و محورهای عمودی و
اتقی خیال در شعر رعايت شده است( ».میرتیادقی )235 :1372 ،محیور عمیودی خییال ،در
واقع نشانگر تجربه ذهنی يا عاطفی يگانهای است که شاعر درک میکند و در سراسر يس قطعه
شعر آن را ارايه میدهد .از اين رو میتوان اهمیت بیشتری برای آن متصوّر شد.
براهنی ساختار خیال را شکل ذهنی مینامد و مینويسد :شیکل ذهنیی عبیار
است که شعر در آن حرکت میکند و پی

میرود و اشیا و احسا ها را با خود پی

از محیطیی
میبیرد.

در جايی تصاوير میرويند ،میبالند و از هم جدا میشوند و يا در کنار هم حرکت مییکننید و
باتخره در جايی نضج و اوج میپذيرند و به هم میپیوندند و ويژگیهای ذهنی خود را ايجیاد
میکنند .طرز برخورد و رفتار شاعر با اشیا و احساسا

به شعر شکل ذهنی میبخشد( .براهنی،

)73 :1371
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8ـ عناصر نظمآفرین
«وزن و موسیای»
موسیای و توازن پديده ای است که با سرشت انسان آمیخته است و سنت ايرانی شیعر هیم
در حایات ،موسیای و تناسب اجرای کالم و به تعبیری رق

واژههاست و شعر چیزی نیسیت

جز به موسیای رسیدن کالم .اتوتً وزن فضیقت شیعر اسیت و در اثیر همیین وزن اسیت کیه
تاحبان ذوق و قريحه از خود بیخود میشوند.
خواجه نصیرالدين طوسی در تعريف وزن میگويد :اما وزن هیأتی است تابع نظیام ترتییب
حرکا

و سکنا

و تناسب آن در عدد و مادار که نفس از ادراک آن هیأ  ،لذتی مخصیوص

يابد که آن را در اين موضع وزن خوانند( .طوسی )3 :1369 ،همچنین دکتر خانقری مییگويید:
وزن نوعی تناسب است؛ تناسب کیفیتی است حاتل از ادراک وحیدتی در مییان اجیزا متعیدد.
تناسب اگر در مکان واقع شد آن را قرينه می خوانند و اگیر در زمیان واقیع شید وزن خواننید.
(خانقری)10 :1377 ،
شعر به کمس وزن و موسیای نشاط و شوق را در شنونده برمیانگیزد و وزن پس از عاطفه
رکن معنوی شعر است و مهم ترين عامل و مؤثرترين نیروها از آن وزن است چرا کیه تخییل و
تهییج عواطف بدون وزن کمتر اتفاق میافتد .و در اهمیت آن گفتهاند :عامیه منکیران نبیو

را

طعن در کتابهای منزل و انبیا مرسل جز به واسطة نظم سیخن نیفتیاده اسیت( .شیمس قییس
رازی ،200 ،مناول از موسیای شعر )50،دکتر شفیعی در باب اهمیت و تعريف وزن مییگويید:
وقتی مجموعه آوايی که به لحاظ کوتاه و بقندی مصو ها و يا ترکیب تامت و مصیو هیا از
نظام خاص برخوردار باشد ،نوعی موسیای به وجود می آيد که آن را وزن مینامیم و اهیل هیر
زبان وزن شعر خود را در تناسبهای خاص احسا
آن تناسب را احسا

میکنند که اهل زبان ديگر ممکین اسیت

نکنند( .شفیعی کدکنی )9 :1384،ديگران هم اين تعريف را در بیارة وزن

به نحوی ديگر بیان کردهاند :وزن هر نوع انتظیامی مییباشید کیه در يیس تیوالی مسیتار شیده
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است(.پیر گاستات )141:1336 ،ارسطو نیز شعر را زايیده دو نیرو میداند ،يکی غريزه محاکیا
و ديگری خاتیت ادراک وزن .آهنگ موسیای شعر دامنه پهناوری دارد ،گويا نخسیتین عیامقی
که ماية رستاخیز کقمهها شد و انسان ابتدايی را به شگفتی واداشته است همین کاربرد موسییای
در نظام واژهها بوده است .انسان ابتدايی رسیتاخیز واژههیا را نخسیتین بیار در عرتیة وزن يیا
همراهی زبان و موسیای به هنگام کار حس کرده است( .شفیعی کدکنی)44 :1384 ،
شاعران کوشیدهاند که شعر ،موسیای خاص خود را داشته باشد يعنی کقما
بنشینند بیآنکه از آت

به جای خیود

موسیای کمس بگیرند .به همین دلیل عدهای معتادند که شیعر را بايید

با موسیای سنجید تا نیس و بدش آشکار شود .وزن نوعی ايجاد بیخويشی و تسقیم است برای
پذيرفتن خیالی که در نفس کالم مخیل وجود دارد چندان که دروغ را نیز میتوان به خواننده يا
شنونده به گونه ای انتاال داد تا آن را تصديق کند و اگر وزن نباشد اين تسقیم و بیخويشتی در
برابر کالم مخیل دشوارتر انجام میشود.
ابنسینا در منطق شفا در باب وزن کالم خطابیمیگويد :کیالم اگیر برخیوردار از سیجع و
عطف و وزن باشد به خاطر سپردنیتر خواهد بود( .الشفا ابینسیینا ،منایول از موسییای شیعر،
 )275تفاو

نظم و نثر هم در همین است که شعر ،آهنگهیای معینیی را در خیود گیردآوری

میکند و شکل خاتی از آنها میسازد و با تکرار اين آهنگها وزن به وجیود مییآيید .دکتیر
شفیعی تأثیرا
1ی لذ

وزن در شعر را اين گونه بیان کردهاند:
موسیاايی به وجود میآورد و اين در طبیعت آدمی است که از آن لذ

مییبیرد و

به همین دلیل زبان عاطفه همیشه موزون است.
2ی میزان ضربهها و جنب ها را منظم میکند.
3ی به کقما

خاص هر شعر تأکید می بخشد و امتیازی از نظر کش

کقما

ايجاد میکند.

(شفیعی کدکنی)49 :1384 ،
قابل ذکر است که موسیای و آهنگ شعر محدود به قالب عروض و بحر شعر نیسیت بقکیه
نوع پیوستگی کقما

با يسديگر و ايااعهای شعر ،موسیای شگفتانگیزی احسا

میکند کیه
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کم از موسیای وزن شعر نیست؛ زيرا در شعر دو نوع موسیای وجود دارد:
1ی موسیای بیرونی که همان وزن عروضی است بر اسا
2ی موسیای درونی که عبار
در مجاور

کش

هجاها و تکیهها

است از هماهنگی و نسبت ترکیبی و طنین خاص هر حیرف

با حرف ديگر.

وزن ،موسیای بیرونی شعر را ايجاد میکند و ايایاعهیای کقمیا  ،موسییای درونیی آن را.
(همان)51،
8ـ1ـ موسيقی بيرونی

منظور از موسیای بیرونی شعر وزن شعر است که مبتنی بر کمیت و کیفیت هجاهیا در يیس
مصرع است .در اين ققمرو هیچ شاعری به شاعری ديگر برتری ندارد مگر به تنوع اوزان يا بیه
هماهنگی اوزان يا تجارب روحی و ديگر جوانب موسیایايی شعرش .در مورد موسیای بیرونیی
اين نکته را بايد همواره در نظر داشت که شاعران در بیشیتر اوقیا

از تیأثیرا

عیاطفی اوزان

عروضی سود جستهاند .مثالً مولیوی در حالیت وجید وسیماع تیوفیانه از وزنیی متناسیب بیا
مضمون و حال استفاده کرده است:
دوش چه خوردهای بتا؟ راست بگیو نهیان مکین

وزن اين ابیا

چییون خمشییان بیگنییه ،روی بییر آسییمان مکیین

(مفتعقن مفاعقن مفتعقن مفاعقن) است .در مفتعقن دو هجای کوتاه در کنیار

هم قرار گرفتهاند و در مفاعقن هجاهای کوتاه فاط با فاتقة يس هجای بقند بیان شدهاند .بحیر
سريع (مفتعقن مفتعقن فاعقن) نیز به همین عقت با مضامین شیورانگیز و وجیدآور هیمخیوانی
بیشتر دارد( ».فضیقت)4 :1378 ،
8ـ2ـموسيقی درونی

مدار و جقوه گاه درونی شعر هرگونیه تنیوع و تکیرار اسیت و بنیا بیه گفتیه دکتیر شیفیعی
«مجموعه هماهنگیهايی که از رهگذر وحد
کقما

يا تشابه يیا تضیاد تیامتهیا و مصیو هیا در

يس شعر پديد میآيد جقوههای اين نوع موسیای است( ».شیفیعی کیدکنی)51 :1384 ،
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از بارزترين نمونههای موسیای درونی میتوان به ا نواع جنا ها اشاره کرد که مهمترين ققمرو
موسیای درونی شعر است .در مباحث زبانشناسی اين موضوع به گونهای ديگر میورد بررسیی
قرار میگیرد و پديد آمدن توازن در موسیای درونی شعر وابسته بیه گونیهای از فرآينید تکیرار
کالمی است که به انواع آن به تور

مجمل اشاره میکنیم.

8ـ3ـ توازن آوايی

توازن آوايی به تکرار منظيم و هماهنگ تامتها و مصوّ ها گفته میشود .اين تکیرار گیاه
میان دو واژه متوالی است و گاه میان تمامی واژگان در سطح مصراع يا بیت .و نیز به تکرار يس
واج تامت يا مصو

در يس بیت يا عبار

جای بماند و باعث پیداي

گفته میشود به گونهای که طنین آن در گوش بر

موسیای آوايی در آن بخ

از سخن شود.

تکرار مصوّ های بقند و کوتاه در سطح مصراع يا بییت نییز گونیهای از تیوازن آوايیی در
موسیای میانی شعر است؛ چنان که در مثال زير اخوان از تیوالی تیامتهیا در واژههیا (تکیرار
تامت

) به منظور غنای موسیای میانی استفاده کرده است:

ی وگر دست محبّت سوی کس يازی  /به اکراه آورد دست از بغل بیرون  /که سرما سیخت
سوزان است…
توازن آوايی به دو شکل توازن واجی و توازن هجايی تاسیم میشود .تکیرار واجیی شیامل
واج آرايی و برخی از انواع قافیه و سجع متوازی است.
واجآرايی با تکرار تامت /ز: /
خیزيیید و خییز آريیید کییه هنگییام خییزان اسییت

بیییاد خنیییس از جانیییب خیییوارزم وزان اسیییت

8ـ4ـ توازن واژگانی

به آن دسته از توازنهايی گفته میشود که در سطح تحقیل واژگیانی قابیل بررسیی باشیند.
تکرارهايی که در اين نوع از توازنها وجود دارند در چارچوب هجا نمییگنجنید .شیگردهايی
چون ترتیع و موازنه نیز در همین ماوله میگنجند .مثال:
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ای منیییییور بیییییه تیییییو نجیییییوم جمیییییال

ای ماییییییرر بییییییه تییییییو رسییییییوم کمییییییال

که استفاده از جفت واژههايی همچون «منور  /مارر»« ،نجوم  /رسیوم» و «جمیال  /کمیال»
نشاندهنده اين نوع از قرينهسازی و توازن میباشد.
شیید آن زمانییه کییه رويیی

بسییان ديبییا بییود

شیید آن زمانییه کییه مییوي

بسییان قطییران بییود

8ـ5ـ توازن نحوی

به گونهای از توازن گفته میشود که بر اسا

تکرار در ساختهای نحوی به وجود میآيد.

در اين گونه توازن با همنشینسازی عناتر نوعی نظم به وجود آيد.
بیییییه روز نبیییییییرد آن يیییییییییل ارجمنییییید

بییییه شمشیییییر و خنجییییر بییییه گییییرز و کمنیییید

بريییییید و دريییییید و شکسیییییت و ببسیییییت

يیییییالن را سیییییییر و سییییینه و پییییا و دسییییت

يا
مییییر مننییید و تیییدر مننییید و پنیییییاه مییین

سییییییییادا

ری ،ا میییییییه ری ،اتاییییییییای ری

شاعر در بیت بات سه مسند (میر من ،تدر من ،پناه من) را در مصراع اول و سیه مسیندالیه
(سادا

ری ،ا مه ری ،اتایای ری) را در مصراع دوم همنشین يسديگر ساخته است.

8ـ6ـ موسيقی کناری شعر

منظور از موسیای کناری عوامقی است که در نظام موسیایايی شعر دارای تیأثیر اسیت ولیی
اهور آن در سراسر بیت يا مصراع قابل مشاهده نیست .آشکارترين نمونه موسیای کناری قافییه
و رديف است و ديگر تکرارها و ترجیعها .موسیای کناری نیز مانند وزن ،از همراهیان همیشیة
شعر فارسی بوده و تکمیلکنندة ساختمان آن .از میان قافیه و رديیف ،سیهم قافییه در موسییای
شعر بیشتر است و رديف ،غالباً جنبة تکمیقی دارد .بسیاری از شعرهای فارسی ،با رعايت قافییه
و بدون رديف سروده شدهاند .قافیه در شعر کمتر زبانی به اندازه زبان فارسی و عربیی اهمییت
دارد و رديف ويژگی طبیعی شعر فارسی است.
وجود انواع قیدها نشاندهنده پويايی و حرکت شعر است( .شفیعی کدکنی)260 :1370 ،
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مانند کردن ،تضاد ،استفاده از رنگ ،تشخی

 ،نوع فعل (که يا همیراه بیا سیکون و آرامی

است و يا دارای حرکت و جنب ) و ماضی يا مضارع بیودن آن (زيیرا فعیل ماضیی متعقیق بیه
گذشته است حرکتی ندارد اما فعل مضارع با حرکیت و سییر طبیعیی و میداوم همیراه اسیت).
بررسی اين نوع از مسايل و موضوعا

در شعر باعث شناخت و بیه کیارگییری دقییق آنهیا و

همچنین حرکت و پويايی و زنده بودن تصاوير خواهد شد.
قابل ذکر است که عنصر رنگ نیز به عنیوان گسیتردهتیرين حیوزه محسوسیا

انسیانی در

تصويرهای شاعرانه سهم عمدهای دارد و بنا بر گفته دکتر شفیعی در تور خیال ،رنگ يکیی از
مؤثرترين عوامل آفرين
تشبیها

است هم از نظر مجازهای زبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خقق

و استعارههای متحرک و حسی دارد( .همان)271 ،
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نتیجه
پژوه

حاضر کوشیده است تا با بررسی نظريههای گوناگون در حییوزة سییاختاری شییعر

ارزيابی نظری و تحقیقی تور

گیرد .بايد بیان کرد که هر شعر يس تجربه است و بايید تمیام

عناتر آن به گونهای هماهنگ در خدمت تصوير آن باشند .اين عناتر در شعر تمامی شیاعران
موجود است با اين تفاو

که نحوه و کیفیت به کارگیری آنها در شعر شاعران متفاو

اسیت

و البته شاعران بزرگ همیشه آنها بودهاند که مجموع اين عناتر را به کمال و در حید اعتیدال
داشتهاند .تخیل مهمترين و بارزترين ويژگی شعر در تولید زيبايی بیه شیمار مییآيید و مفهیوم
تخیل هنری يکی از پی یدهترين مسايل در زيبايیشناسی است .تصوير اتقیترين عنصر شیعر
و جايگاه خقق دوبارة پديدههای مادی و معنوی به شیوة هنری است و تصیوير هنیری عبیار
است از نحوة خاص اهور يس شیء در شعور انسانی.
در شعر هرگز تاقید از تخیل جدا نیست بقکه همواره تاقید که جنبه عینی شعر را میسیازد
با تخیل که جنبه ذهنی آن را معین میکند مارون مییباشید ذهین مؤلیف مهیمتیرين عامیل در
چگونگی ساختار تخیقی شعر است اما نبايد از ياد برد که ذهن به مثابه عنصری است که مداوم
در ساختاری بزرگتر خود را تعريف میکند و میتوان اين گونه نتیجهگیری کرد که عیالوه بیر
ذهن مؤلف عوامل موثر ديگری وجود دارند که در شیکلگییری سیاختار تخییل و ماهییت آن
موثرند.
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