کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار
*

دکتر محمد آذروش

چکیده
تشبیه یکی از مهمترین صورتهای خیالی شاعرانه است و برجستهترین جوهرة شعر است،
در بررسی صور خیال شاعران تشبیه باالترین کاربرد در شعر شاعران خود را نشان میدهد .در
این مقاله سعی تمام داشتهایم به صورت اختصار برجستگی سخنوری و هنرآرایی در به
کارگیری تشبیه در اشعار شهریار را نشان دهیم و همت گماردهایم تشبیههای مختص و البته
شهریار وار که به سبک شهریار در کالمش متجلی شده ،بیاوریم .استفاده شهریار از صنایع
بدیعی و آرایههای ادبی خصوصاً تشبیه شیوه خاص خود را داشت که استفاده از تشبیه ترکیبی
یا تشبیه در تشبیه بسیار جلب نظر میکند .به طور مثال :تشبیه بلیغ (اضافه تشبیهی)
موویگشوواید بووه رخووم دکووة قنوواد هنوووز
طووووطی تنووود خراسوووانم و یووواد لوووبتووور
که صد البته این تشبیهات نیز در آثار قدما نیز دیده میشود اما به کارگیری تشبیه در
تشبیه بسیار زیبا آورده شده است .نظیر:
مگر بر ابر سیه خورشید را در بر نمویگیورد
سوور زلفووش بوورا بوور نگیوورد روی موواهش را
واژههاي كلیدي
تشبیه ،شهریار ،صنایع ادبی ،شهریار ،صور خیال.

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ دریافت1398/5/15 :

تاریخ پذیرش1398/8/30 :
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مقدمه
تشبیه مانند کردن چیزی است به چیز دیگر مشروط بر این آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد
نه صدق ،یعنی ادعایی باشد نه حقیقی (شمیسا)67 :1374 ،
بدون شک تشبیه یکی از مهمترین صور خیالی شاعرانه است و خیال جوهر اصلی و ثابت
شعر است که از نیروی خیال حاصل میشود و این نیرو قابل به تعریفی دقیق نیست.
دکتر شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی میآورد :تشبیه عبارت است از
یادآوری همانندی یک چیز در بین یک یا چند صفت یا جهاتی به عبارت دیگر تشبیه اخبار از
شبه است و مراد از آن ،اشتراک دو چیز در یک یا چند صفت (شفیعیکدکنی)78: 1383 ،
در تعریف تشبیه شمس قیس رازی در المعجم میآورد «تشبیه چیزی به چیزی مانند کردن
است و در این باب معنی مشترک میان مشبه و مشبه به چاره نبود( ».رازی)306 :1373 ،
و همچنین است تعریف مشترکی از اساتید فنون ادبی روزگار ما چون جالل الدین همایی،
سیروس شمیسا ،دکتر شفیعی کدکنی و دیگران...
چنانکه از تعابیر باال در خصوص اتفاق نظر در تعریف تشبیه بر میآید باید اذعان داشت
که شمس قیس رازی در تعریف تشبیه از «معنی مشترک» و شفیعی «از اخبار از شبه» سخن
میگوید .شمیسا نیز بر این نظر است که رابطه این باید بر اساس ادعا باشد نه حقیقت یعنی
«خواهرم مثل مادرم است» تشبیه نیست چرا که بر مبنای حقیقت است نه ادعا.
در بررسی شعری غزلیات شهریار به طور باریکبینانه میتوان با نگاههای موالنا و در نتیجه
استعارات و تشبیهات که معموالً جدید است ،سنجید.
البته از مختصات مهم شعری مشترک میتوان از موسیقی قوی شعر ،خاصیت حقیقتنمایی
را باور داشت .تاثیرگذار بودن (بالغت) ،نشاط و غم ستیزی وفور تشبیه و تلمیح را میتوان از
وجوه مشترک دو شاعر معاصر و موالنا برشمرد؛ البته این تشبیهها در اشعار ترکی شهریار نیز
نمود فراوان دارد.
به طور مثال تک بیت حضرت موالنا در غزل مشهور:
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بنماااای ره کاااه باااان و گلساااتانم آرزوسااات

بگشاااای لااان کاااه قناااد فاااراوانم آرزوسااات

در بیت:
ایاان نااان و آب چااره چااو ساایل اساات باایوفااا

ماااان ماااااهیم ،نهاااانگم ،عمااااانم آرزوساااات

که تشبیه نان و آب به سیل که تشبیه تازهای است وجه شبه انقطاع ناگهانی که از آن به
بیوفایی تعبیر کرده است( .شمیسا)84 :1393 ،
استفاده شهریار از آرایه تشبیه به طور اعم ،شاید ناشی از خیال و زیستنش با شعر و آشنایی
و عشق و عالقهاش به موسیقی باشد که شهریار در طول زندگی از دو هنر شعر و موسیقی
برخوردار بود و به قول خودش :شعر بدون موسیقی شعر نیست.
شهریار سخنوری است که بر تمام فنون شعر استاد بود که البته شعرش گواه خوبی است
در اثبات آوردههای ما ،چرا که شهریار بر زیر و بم سخن فارسی تسلط وافی و کافی داشته و
به فراخور شعرش از منابع ادبی و صور خیال بهره برده است.
از میان این همه صنایع بدیعی و آرایههای ادبی شاید بتوان گفت تشبیه رکن اساسی و زیر
ساختی در سرودههای وی برجستگی خاصی دارد چرا که بزرگان شعر این کهن دیار چون
موالنا ،سعدی و حافظ که ا شهریار خود عاشق این بزرگان و مریدان دلسوخته حافظ
میدانست ا از انواع تشبیه در شعر خود سود جستهاند.
در این نوشته ما سعی کردهایم به صورت مختصر و گذرا به تشبیههای دیوان او نظری
بیافکنیم و در حد وسع به تشبیههای معمول ایشان اشارهای کرده سپس به تشبیههای خاص
خود شهریار که در آنها تشبیه در تشبیه آمده و چندین تصویر را چنان پیوند داده که کلمات
موسیقیوار صنعت مراعات نظیر پیوند درونی ادبیات را بسیار دلنشین و فراخور شعر شهریار
ساخته است.
در شعر شهریار بیشتر صنایع ادبی و آرایههای ادبی و نیز صور خیال به کار رفته به تشبیه
تعلق دارد انواع تشبیه از تشبیه مرسل ،تشبیه بلیغ (اضافه تشبیهی) ،تشبیه تمثیل ،البته از تمامی
تشبیههای به کار رفته در اشعار شهریار بلیغ کاربرد فراوان یافته است .ما در ذیل به صورت
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اختصار و گذرا به بعضی از این تشبیهها اشاره میکنیم.
طااااوطی تنااااد خراسااااانم و یاااااد لاااان تااااو

مااای گشااااید باااه رخااام دکاااه قنااااد هناااوز

( 262/1به یاد استاد فره)
و
قااااز عزلااات تاااو باااه مااان دادی و اقلااایم بقاااا

تااااا توانسااااتم ازیاااان قاعااااده عنقااااا گشااااتن

( 71/1قاز عزلت)
تا تشبیه تمثیل نظیر:
باااااذر مهبااااات باااااه اشاااااک بشاااااکفد آری

نخااال تنااااور شاااود چاااو هساااته خاااورد آب

قااااز عزلااات تاااو باااه مااان دادی و اقلااایم بقاااا

کااااوزه گاااار از کااااوزه شکسااااته خااااورد آب

()96/2
که از جنس تشبیهات معمول شاعران گذشته یا همعصری وی است و درخشش خاصی ندارد.
انواع تشبیه از تشبیه مرسل گرفته نظیر:
آدمااای در هماااه احاااوال چاااو دزد شااان بااارز

هااااار کجاااااا پاااااای گاااااذارد رد پاااااایی دارد

گاه دیده میشود که شاعر چندین تشبیه بلیغ را در بیتی آورده که هر یک از مشبه و
مشبهبهها به نوعی با یکدیگر متناسبند:
گاار نااه شااخم تربیاات تلخاات بریااود تخاام تعلاایم

تااا نااورزانی زمینااه بااذر علاام بدافشاااندنی نیساات

شاعر در این بیت تربیت را به شخم ،تعلیم را به تخم و علم را به بذر تشبیه کرده است.
علم و تربیت از سویی و بذر و تخم از سوی دیگر با یکدیگر متناسبند و گروه مشبه و مشبه به
یک شبکه مراعاتالنظیری را به وجود آوردهاند.
غزل «شن زفاز» یکی از مهمترین و معروزترین اشعار شهریار است که از جمله
تصویریترین غزلهای وی نیز به شمار میرود .شاعر در این شعر ،گویی منوچهری معاصر
میشود و تمامی جلوههای طبیعت در بان بهجت آباد را به مشبهبههایی مانند میکند که
خواندنی و تصورکردنی است:
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ز اباااار دوختااااه باااار سااااینه آساااامان سااااپری

کااااه تیااااره آه ماااانش ساااارمه پاااایش سااااپر

( 887/2زفاز شاعر)
در این شعر آسمان از ابر سپری ساخته و بر سینهاش دوخته است ،سپری که سخت استوار
است و قصد رفتن ندارد و آههای شاعر تیرهایی هستند نه تنها بر آن سپر کارگر نمیشود ،بلکه
در نگاه وی بیشتر میلهای سرمهای میشوند که کارایی تیر را ندارند ،تشبیهی پیچیده در کمال
ایجاز؛ البته شاعر ابرهای انبوه را به سپری تشبیه میکند و بعد با استعارهای آسمان را به
جنگاوری شبیه دانسته که سپری از ابر را بر سینة خود دوخته است یعنی به جای فعل گرفتن
«گرفتن» یا «نگه داشتن» شهریار فعل «دوختن» را به کار برده تا ادامه داشتن و سمج بودن و
ماندگاری ابرها را به خواننده منتقل کند .جالن اینکه شاعر با انتخاب «دوختن» در سطهی
دیگر سپر را به دکمهای شبیه کرده است که آسمان در حکم دوزنده مهکم آن را بر سینه
لباسش دوخته است.
در مصراع بعد آههای شاعر به تیر تشبیه میشود و بیدرنگ گویی وی به بیاثری و ناتوانی
آههای خود پی برده باشد که نمی تواند با تیر برابری تشبیه داده باشد ،آن را به سرمه تغییر داده
که تنها میتواند خطی سیاه بر روی سپر بیندازد و نکته این که این خط سیاه میتواند نخ سیاه
دوختن دکمه باشد که در نتیجه عکس دارد .اتصال سپر ابر را به سینة آسمان چه بسا مهکمتر
میکند و نمیگذارد آههای شاعر به آسمان باال برود و اثرگذار شود!
شهریار در بیتهای پسین ،زمانی که رهگذر ژندهپوش او را از خواب بیدار میکند گویی
عینک سهبعدی برای دیدن جادوی طبیعت میآورد! تشبیههایی خلق میکند که یادآور اشعار
طبیعتگرای منوچهری و انوری است:
در آسااااتین مگاااارش سااااینمای جااااادو بااااود

کاااه نقاااش بسااات مااارا فیااال آرزو باااه نظااار

( 887/2زفاز شاعر)
و این انقالب نظر ،شن سیاه او را سهری سپید میکند و شن زفاز او را از معشوق
زیباتر:
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شاااکافت ساااقف حصاااار شاااکوفههاااا بشاااکفت

شااان سااایاه مااان اماااد یکااای ساااپید ساااهر

سااارای حجلااااه بخااااتم ساااتاره باااااران شااااد

شاااان زفاااااز ماااان از آن تااااو همااااایونتاااار

( 887/2زفاز شاعر)
در بیتی دیگر از همین شعر:
فرشااااتگان ساااامن مااااوی سااااایه مهتاااااب

باااه ساااان سااایل فروریختااای ز کاااوه و کمااار

( 887/2زفاز شاعر)
شاعر سایه و مهتاب را به فرشتهها تشبیه کرده است ،سپس برای این فرشتگان یک صفت
در نظر گرفته و آن «سمن موی» است؛ وی موهای آنها را نیز به سمن مانند میکند .آنگاه تشبیه
را به تصویر تشبیهی دیگری میکشاند و این فرشتگان با موهای یاسمن را تشبیه میکند به
سیل که انبوهی و سرعت و قدرت به ناگاه از کوهسار فرود میآید .سایه و مهتاب در
خیالانگیزی و لطافت به فرشته شبیه شدهاند و در آن هنگامه تراژیک و رمانتیک شاعر که به
باالترین سطح نزدیکی به طبیعت رسیده ،بلکه با آن یکی شده است ،تودههای عظیم فرشتهها
را میبیند که میهمانوار و با شوق به عروسی او میآیند؛ شبی که عروسی معشوق است و
همزمان زفاز شاعر با طبیعت.
در حاشیه این شعر سراسر تصویر و تشبیه گفتنی است که شاعر با زیرکی وزنی تند و
سریع را برای این شعر برگزیده است تا هم آن حس شتابی فروریختن سیل را به ذهن متبادر
کند و هم یادآور آهنگهای جشن عروسی باشد.
نمونه دیگر در این شگرد در بیت زیر آمده است:
سااار زلفاااش چااارا در برنگیااارد روی مااااهش را

مگاار اباار ساایه خورشااید را در باار نماایگیاارد

شاعر ابتدا روی معشوق را به ماه تشبیه کرده است ،سپس در مصراع دوم با تجاهل العارفی
زیبا روی چون ماه معشوق را به خورشید نیز مانند میکند .همچنین ابر سیه مشبه به سر زلف
شده است .چهره زیبایی که شبیه ماه و خورشید است و سر زلفکانی که باید چون ابری سیاه
آن را در خود پنهان کنند.
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نوع دوم تشبیه را بیشتر گفتیم ،ترجیح میدهیم تشبیههای خاص شهریار بنامیم .تشبیههایی
با توانش باالی تصویری که با شگرد تشبیه در تشبیه ساخته شدهاند .در این تشبیهها ضمن
ایجاد تخیل قوی ،ارتباط بین کلمات دیگر در نظر گرفته میشود و بیت را تبدیل میکند به
شبکهای از واژگان در هم تنیده و تصاویر در هم ادغام شده و به این طریق با خیال و پیوند
کلمات قویتر میگردد و همین ویژگی این تشبیهها را با تشبیه مرکن یا وجه شبه متعدد که
در کتن بالغی از آنها سخن گفته شده متفاوت میکند.
ماااان در یتاااایمم صاااادفم سااااینه دریاساااات

بگااااااذار یتیمانااااااه و در دانااااااه بمیاااااارم

( 307/1وداع میکده و مرگ قلندری)
شاعر خود را با وجه شبه ارزشمندی و بیمثل بودن به مروارید یکتایی تشبیه میکند که
صدز او در دل دریاست .در مصراع دوم وی به دلیل همان صفت یتیم بودن اجازه میخواهد
که بیکس و تنها بمیرد .نکته ظریف شاعرانه این بیت در اینجاست که در مصراع دوم شاعر
دیگر سخنی از صدز مادر اوست ،نمیزند ،گویی وی حس یتیمی و فقدان مادر را با حذز
این واژه خواسته بیشتر نشان دهد.
در ابااااار سااااایه مقباااااره مااااارتعش مااااااه

چااون نعااش کبااوتر بااه چنگااال عقاااب اساات

( 102/1سد شکسته)
شاعر ماه را به مقبرهای تشبیه میکند و با دادن صفت مرتعش به آن ذهن را برای ارائة
تشبیه ثانوی آماده می سازد و در مصراع دوم ماه لرزان را به کبوتری مانند انتخاب کلمات
مقبره ،ابر سیاه و چنگال ضمن فضاسازی غمآلود و سوگوار ،مراعاتالنظیر زیبایی آفریده است
و همین ساخت نظامی از مراعاتالنظیرها به قوی ساختن و تو در تو کردن تشبیه کمک زیادی
کرده است.
چاااون ناماااههاااای تسااالیت دوساااتان بریخااات

پرواناااههاااای بااارز ز هااار باااام و هااار درم

( 304/1باد آورد و برد)
باز همان شگرد تشبیه به تشبیه تشخص خاصی به شعر داده است ،شاعر برفدانههای هنگام
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مراسم مرگ برادر را به پروانههایی مانند میکند که از هر سو بر سرش فرود میآیند و در
سطح دوم برزهایی را به پروانه تشبیه کرده ،به نامههایی که دوستانش برای تسلیت برایش
فرستادهاند  ،تشبیه کرده است تا هم در خالل این بیت فضای زمستانی آن روز را به تصویر
بکشد ،هم بارش برز را که رحمت خداست با رحمت و مهربانی ارسال نامههای تسلیت و
همدری دوستانش برابر بداند ،هم انبوهی نامهها را یادآوری کند ،هم اشکال هندسی زیبای دانه
برزها را با خالهای سیاه پروانههای سفید مشابه بداند و ظریفتر این که احتماال این دو را
مشبه یا حتی مشبه به خط خوش مرکن سیاه نامههای تسلیت که بر روی صفهه سفید کاغذ
جلوه کردهاند ،در نظر گرفته باشد .جالنتر اینکه تمام این تصاویر را شهریار در یک بیت کم
واژه با مهوریت مشبه و مشبه به پروانههای برز و نامههای تسلیت آفریده است.
چااه شااعبده اساات کااه در چشاامه کااان آباای تااو

نهفتااااهانااااد شاااان ماااااه تاااااب دریااااا را

( 78/1غزاله صبا)
در این بیت ،شاعر چشمان آبی معشوق را به دریا تشبیه کرده است ،منتهی مشبه به را مقید
کرده به شن مهتاب ،یعنی دریا در شبی مهتابی که خیالانگیز است شبیه چشمان توست در
شبی عادی! سپس با نشاندن کلمات «شعبده»« ،چشمک» و «نهفتن» تصاویر ثانوی ایجاد کرده
است ،چشمان معشوق ابزار شعبدهبازی است که تا باز است آبی است و چون با چشمکی باز
و بسته میشود ناگاه شن مهتاب دریا که در آن نهفته بوده است ظاهر میگردد.
بیتهای بسیار دیگری در دیوان شهریار واجد این ویژگی هستند ولی به خاطر اختصار در
این مقاله به بررسی چند نمونه بسنده شده است.
از جمله میتوان به ابیات ذیل اشاره کرد:
گیاااااه دانااااة عشااااقم فشاااارده در دل خاااااک

چناااانکاااه دم باااه دمااام مااایدمناااد ،مااایرویااام

(شهریار ج)2
شااااعمدانة سااااهر بااااا زشااااد و عقااااد پاااارن

آخاارین خوشااهای از شاااخه شاان بااوی تااو بااود

(شهریار ج)2
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هاازار شااکر کااه چااون غنچااه بااا چنااین دل تنااگ

باااه شاااکوه هااام نگشااااید لبااای کاااه مااان دارم

(شهریار ج)1
باااه تارهاااای دلااام زخماااه مااایناااوازی و مااان

در اهتاازاز کااه چااون ساایم ساااز ماایخااوانم

(شهریار ج)1
ای ساااین بهشاااتی باااه لااان و گوناااة گلگاااون

دان اسااااات دل اللاااااه دیاااااوی زده گاااااازت

(شهریار ج)1
درخاات گاال بااه گلشاان دختاار گلاادوز را مالاات

چمان خااود از گال و بوتااه نگاارین کااار گلاادوزی

(شهریار ج)2
وان ساار زلفاای کااه پاییاادم چااو جااانش را گزنااد

عاقباات در گااردنم پیچیااد و چااون مااارم گزیااد

(شهریار ج)1
ناارگس بااه چشاام تااو چشاامی گشااود و بساات

چاااون چشااامکی کاااه بچاااة لاااوس ننااار زناااد

(شهریار ج)1
آفتااابی تااو و در پااای تااو ریاازم چااون صاابح

ایاان همااه کوکاان اشااکی کااه بااه داماان دارم

(شهریار ج)1
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نتیجه
شهریار در به کارگیری صنایع ادبی و صور خیال از اقسام «تشبیه» بهرهها برده و ذوق
خویش را با به کارگیری نمونههای اعالی تشبیه تشهیذ کرده است.
تشبیه در تشبیه را میتوان از تشبیههای منهصر به فرد تشبیههای شهریاروار تلقی کرد یعنی
شهریار با ذوق تمام و قوه خیال خود چندین تشبیه را در تصاویر متعدد ادغام کرده و با
آفرینش سایر صنایع بدیعی چون مراعاتالنظیر سهر کالم خود را در حد متعالی رسانده است
چنانکه در ظاهر با تشبیه مرکن اختالز اساسی یافته است.
در این مقاله سعی شد ابداع تشبیه در تشبیه شهریاروار گشوده و پیوند این تشبیهها در کالم
ایشان نشان داده شود..
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