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چکیده
یکی از شیوههای تشخیص سبک و تمایز مکتبها ،بررسی صور خیال است .در ای ن می ان،
تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال در ادبیات هر ملتی است که بسیاری از صورتهای دیگ ر
از آن مایه میگیرند .از میان صور خیال که مهمترین وجه تمایز س خن ادب ی از غی ر آن اس ت،
تشبیه جایگاه خاصی دارد .این عنصر ادبی در سیر تطور ادبیات فارسی ،کارکرد خود را پیوس ته
حفظ کرده است .در شعر معاصر ،هوشنگ ابتهاج یک ی از ش اعران برجس تۀ معاص ر ب ه ش مار
میرود که در هر دو زمینۀ شعر سنتی و نو هنرنمایی کرده است .گرچه او در زمینۀ شعر نیمایی
موفق عمل کرده ،اما در میان تمام قالبهاى شعر فارسى ،ارادت ابتهاج ب ه غ زل ،آن ه م غ زل
حافظگونه ،بیش از قالبهای دیگر است .در این پژوهش ،با تکیه بر روش توصیفی تللیل ی و
منابع کتابخانهای ،میزان موفقیت و هنرمندی ابتهاج در به کارگیری انواع تشبیه ،مورد ارزیابی و
تللیل قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که با وجود گرایش شاعر ب ه ش عر ن و ،وی
در شاخصههای اصلی ادبیات همچون خل ق تص ویرهای خی الی و ب هک ارگیری عناص ر تش بیه
رویکردی سنتی داشته است .همچنین ،مشخص شد که شاعر با تکی ه ب ر تش بیه در بازنم ایی
خودآگاه و ناخودآگاه گفتمانهای سیاسی ،اجتماعی و غنایی موفق عمل کرده است.
واژههای کلیدی
هوشنگ ابتهاج ،غزل ،مجموعۀ سیاهمشق ،تشبیه ،گفتمان.

* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،شهرکرد ،ایران.
*** دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،شهرکرد ،ایران.
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مقدمه
یکی از جلوههای ذوق هر شاعر بزرگی ،قدرت تخیل اوست که شاعر هنرآفرین با روحیی
لطیف و حساس از پدیدههای زیبای طبیعت ،متأثر گشته و تصویرهای خیالانگیز میآفریند .به
عبارت دیگر« ،خیال شاعرانه ،با یاری گرفتن از عنصر تصویر ،بسیاری از امور ذهنی را دیداری
میکند و تصورات خود را از این راه به تماشا میگذارد»( .حسنلی )282 :1383 ،تجسی ایین
موضوعات ذهنی و عاطفی از سوی شاعر موجب میشود تا خواننده از طریق تحلیل جریانیات
پنهانی ،روح شاعر را در برخورد با اشیا و مسایل هستی دریابد که این امر طبعاً در قالب تشبیه،
استعاره ،مجاز و کنایه خودنمایی میکند ،به طوری که «عبدالقاهر جرجانی ،آنهیا را بیه ماننید
مرکز و نقطههایی میداند که تصرف در معانی بر گرد آنها میگیردد»( .رستگارفسیایی:1363 ،
 )14از میان این عناصر ،تشبیه به عنوان مؤثرترین ابزار تخیل «هستۀ اصلی و مرکزی خیالهیای
شاعرانه است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیا کشف میکنید و در صیور مختلیف بیه بییان
درمیآورد»( .پورنامداریان )214 :1381 ،تشبیه یکی از مباحثی است که در علی بییان ،گسیترة
وسیعی دارد و از نظر تعریف و انواع مختلف آن با اندک تفاوتی مورد اتفاق علمای علی بییان
قرار گرفته است .تشبیه را از صور خیال در شعر دانستهانید کیه در دورههیای مختلیف ،میورد
توجه شاعران بسیاری واقع شیده و آن هیا بیا توجیه بیه ذوق ،عاطفیه ،اندیشیه ،قیوة خییال و
تأثیرپذیری از میراث ادبی پیش از خود ،موفق به خلق گونههایی از تشبیه شدهاند« .مایۀ اصیلی
تشبیه ،اغراق و خیالانگیزی است و این دو عنصر ،تشبیه ادبی خیالانگیز را از مقایسههای ادبی
تشبیهگونه ،متمایز میکند و گفتهاند فایدة تشبیه ،اغلب عاید مشبه میشود»( .احمیدنااد:1374 ،
 )29تشبیه اولین عامل تصویرآفرین در مباحث بیانی است که شاعر به وسیلۀ آن جهان را زیباتر
از آنچه هست ،نشان میدهد و یکی از عناصر اصلی صور خیال در ادبیات هر ملتی به شمار مییرود
که بسیاری از صورتهای دیگر به نوعی از آن مایه میگیرند .از استعاره که بگیذری  ،صیورتهیایی
چون نماد و رمز نیز با واسطه مبنای خود را از تشبیه میگیرند .ه چنین ،یکی از راههیای تشیخیص
سبکها و تمایز مکتبها نیز ،همین تشبیه است .به عالوه ،یکی از راههای آشنایی با اندیشۀ شیاعران
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و دستیابی به زوایای سایهروشن ذهن آنان ،تحقیق و کاوش در تصاویر شعری آنهاست؛ چیرا کیه
این مه  ،مالک تمییز یک شعر تأثیرگذار از نظ معمولی محسوب میشود.
تشبیه با توجه بهامکانات شعری ویاهای که در اختیار شاعر قرار میدهد ،در طور سالهیا و
سدهها که از عمر ادب فارسی میگذرد ،ماناییاش را حفظ کیرده و هی چنیان در گسیترة ادب
فارسی نقش ایفا میکند .در شعر معاصر ،هوشنگ ابتهاج یکی از شخصیتهای برجسیتۀ ادبیی
است که با بهرهگیری از این عنصر ادبی ،موفق به خلق تصاویر زیبا و شیاعرانه شیده و قیدرت
تخیل خود را توسع بخشیده است« .در غزل فارسی معاصر ،شعرهای سایه در شمار آثار خوب
و خواندنی است .مضامینگیرا و دلکش ،تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع ،زبان روان و
موزون و خوشترکیب و هماهنگ با غزل ،از ویاگیهای شیعر اوسیت»( .ساورسیفلی:1387 ،
 )156مه ترین اندیشۀ حاک بر شعر عصر ابتهاج ،آزادی و وطن است که بیه خیوبی از سیوی
شاعر تبیین شده است .در بین تشبیههای موجود در شعر ابتهاج به مناسبت طرح مسایل سیاسی
و انتقادی ،واژههای جدیدی که در زبان مردم راه یافته بود ،در شیعر وی بیه کیار رفتیه اسیت.
(غالمرضایی )262 :1387 ،بنا بر این ،تشبیهات در تبیین و القای بخش مهمیی از تیراوشهیای
ذهنی شاعر اثرگذار بودهاند .در بررسی اشعار ابتهاج مشخص میشود که تشیبیه بییش از سیایر
صورتهای خیالی در شعر او کاربرد دارد .آنچیه در میورد تشیبیهات او اهمییت دارد ،الگیوی
خاصی است که بر این تشبیهات حاک است .منظور از این الگوی خاص ،کیاربرد غالیب نیوع
خاصی از تشبیه است که بار گفتمانی دارد ،به این معنی که در اغلب ایین تشیبیهات ،انعکیاس
ابعاد مختلف شخصی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...گاه پُررنگ و گاه کمرنگ دیده میشیود
و در اشعاری که درونمایۀ اجتماعی یا سیاسی دارند ،اغلب ،وجیوه گفتمیانمیدار بیشیتری بیه
چش میخورد .به همین سبب ،رابطهای تنگاتنگ بین این تشبیهات ،روحیۀ شیاعر و جامعیۀ او
وجود دارد .بسییاری از ایین تشیبیهات شیعری ابتهیاج دارای ارزشهیای تجربیی و ییا دارای
ارزشهای بیانی هستند ،به این معنی که بیانگر ایدئولوژی شاعرند و با تجربیۀ مسیتقی وی از
رویدادهای زمان ارتباط مستقی دارند .با بررسی این روابی ،،بیه تفسییر و تبییین ،رابطیۀ بیین
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تشبیهات شعری و تعامالت اجتماعی و تبیین ایدئولوژی و گفتمان شاعر پرداخته مییشیود .در
پاوهش حاضر ،بر پایۀ روش توصیفی ی تحلیلی و بنیا بیر اهمییت تصیویر ،تشیبیهات شیعری
ابتهاج از رهگذرهای مختلف تقسی بندی شده و نمونیههیای شناسیایی شیده میورد بررسیی و
تحلیل قرار گرفته است تا به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود:
ی بازتاب کدام یک از انواع تشبیه در شعر ابتهاج برجستهتر بوده است و چرا؟
ی چه گفتمانهایی از رهگذر تشبیه در مجموعۀ سیاهمشق طرح شده است؟
پیشینۀ پژوهش
ابتهاج در شعر معاصر شخصیت برجستهای دارد .از اینرو ،سرودههای او در پاوهشهیای
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است .در این بین ،برخی تحقیقات تنها به جایگاه صور خیال
در شعر او پرداختهاند که در ادامه به آن اشاره میشود .غنیپور ملکشاه و همکاران ( ،)1389در
مقالۀ خود از تشبیه و توصیف به عنوان دو ویاگی سبکی شعر ابتهاج ییاد کیردهانید و بیه ایین
نتیجه رسیدهاند که سایه شاعری وصفگرا و عالقهمند به تشبیه اسیت .صیفت و موصیوف بیه
شکلهای متفاوت در کالم سایه ظاهر شده و بسامد استفاده از ایین سیاختهیای دسیتوری در
اشعار نیمایی او بیشتر است .ه چنین ،این شاعر در تشبیهات بیه وجیهشیبه و آراییۀ اسیتخدام
توجه ویاهای نشان داده است .اقبالی و علیمحمد ( ،)1392در مقالۀ خود به تشیبیه مضیمر در
شعر سنتگرای معاصر و انواع و کارکردهای آن پرداختیهانید و اشیارهای هی بیه شیعر سیایه
داشته اند .از دید نویسندگان ،ابتهاج در بهکارگیری تشبیه مضمر ،بیش از همیه بیه نیوع تیداعی
توجه کرده و در این زمینه ،نوآوریهایی داشته است.
در پاوهشهای یادشده اشارهای به گفتمانهای برآمیده از تشیبیه در شیعر ابتهیاج نشیده و
پیرامون کارکرد این صورت خیالی در شکلگیری و تقویت اندیشههای مورد نظر شاعر نکتهای
ذکر نشده است که این خأل پاوهشی بر جنبههای نوآورانۀ تحقییق حاضیر مییافزایید و وجیه
تمایز آن را با تحقیقات دیگر مشخص میکند.
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تشبیه در شعر ابتهاج
عناصر تشبیه

ابتهاج عناصر متعددی را در تشبیهات خود مورد توجه قیرار داده اسیت کیه شیامل بخیش
گسترده ای از پدیدهها میشود .عناصر تشبیهات وی بیشتر جنبۀ حسی و عینیی دارد .عناصیری
که شاعر جهت ساخت تشبیه از آنها استفاده کرده است ،به چهار بخش کلی تقسی میشود:
صفات و خصایص انسانی
مشبه در این قسمت بیشتر شامل حالت های درونی ،روحی و معنوی انسیان یعنیی عناصیر
انتزاعی و مفاهی ذهنی مانند :عشق ،غ  ،شادی ،کینه ،درد ،اندیشه ،تحمل ،بینییازی ،شیهامت،
جوانمردی و ...میشود ،یعنی آنچه که به ذهن مرتب ،است و از جهان مادی و ملموس بیه دور
است .ابتهاج با هنرمندی از محی ،پیرامونش کمک گرفته تا بتواند حاالت روحی و روانی خود
را به شکل ملموستری به مخاطب القا کند.
ایییین ره توبیییه زهییید و علی ی نتیییوانی یافیییت

گیییین غیییی عشییییق را نشییییانی دگرسییییت

(ابتهاج)99 :1386 ،
معشوق و اعضای وی
یکی از ویاگیهای شاعر پرداختن به عشقهای زمینی و جسمانی است .در توصیف عشیق
زمینی ،جسمانی و لذتجوییهای آن در سرودههای ابتهاج ،تشبیه نقش میؤثری ایفیا مییکنید.
تشبیهاتی که مشبه آن مربوط به معشوق است ،در دو دستۀ کلی جای میگیرند:
الف) تشبیهاتی که مشبه آنها خود معشوق است
تییو آبییی و میین آتییش وصییل تییو نمیییخییواه

اییین سییوختن خییوشتییر از سییردی و خاموشییی

(همان)24 :
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ب) تشبیهاتی که مشبه آنها اعضای بدن معشوق است
حلقۀ گیسیو بیه گیرد گیردنش حسیرتنماسیت

ای دریغییا گییر رسیییدی دسییت میین در گییردنش

(همان)13 :
صیییییفای آیینییی یه روی آن پریییی یوش بیییییاد

کیییه بیییا شکسیییتهدالن از صیییفا درییییغ نکیییرد

(همان)59 :
طبیعت و عناصر طبیعی
این نوع تشبیهات در دیوان شاعر از تنوع خاصی برخوردار بوده و اغلب از نوع حسیی بیه
حسی است .سایه مانند بسیاری از شعرا با استفاده از عناصیر طبیعیت ظرییفتیرین حیاالت و
تجربههای روحی خود را به تصویر کشیده است .وی در این گونه تشبیهات ،از عناصر مختلفی
به عنوان مشبهٌبه استفاده کرده است.
بییه زیییر ران طلییب زییین کنییید اسییب مییراد

کییه چییون سییمند زمییین شیید سییرهر رام شییما

(همان)11 :
شاعر و متعلقات وی
در اینگونه تشبیهات ،ابتهاج همۀ متعلقات جسمی و ذهنی خیود از قبییل :شیعر ،خیوی و
خصلت ،افکار و اندیشه و اعضای بدن را به عناصر گوناگونی تشبیه کرده که اغلیب بیا تفیاخر
همراه است .مشبهٌبههای به کار رفته در این نوع تشبیه شامل جانداران ،عناصر طبیعی ،اشییا و...
است.
ز سیل اشیک مین ای خیواب مین ندییده هنیوز

چیییه بسیییتری تیییو کیییه درییییا کنیییار را میییانی

(همان)38 :
چنانکه پیشتر بیان شد ،در بین سرودههای ابتهاج ،تشبیه از مه ترین صورتهای خیالی بیه
حساب میآید و تعداد بسیار زیادی از تابلوهای تصویری او را به خود اختصیاص داده اسیت.
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این تصویرها بیشتر تجربۀ شخصی خود شاعر و حاصل نکتیهسینجی و توجیه اوسیت .وی در
کشف رواب ،بین اشیا و عناصر پیرامون خود مهارت خاصی دارد .نکتۀ قابل توجه دربیارة ایین
تشبیهها آن است که از سادهترین انواع تشبیه (حسی به حسی) گرفته تا سایر انیواع آن ،بسیامد
نسبتاً باالیی دارد.
انواع تشبیه از نظر حسی و عقلی
تشبیهات حسی

در اشعار ابتهاج از بین صورت های خییالی ،تشیبیه حسیی بیه حسیی ،از بیشیترین بسیامد
برخوردار است .از آنجا که بیشتر اشعار ابتهاج در قالب غزل سروده شده و وی جیز یکیی از
سکانداران غزل معاصر است ،مشبه تشبیهات وی را خودِ شاعر ،معشوقه و ییا عناصیر طبیعیی
تشکیل می دهد .تشبیه حسی به حسی در غزل سایه از فراوانی قابل توجهای برخیوردار اسیت؛
چرا که در اشعار او جای تصویرهای عینی را حس و عاطفه پر کرده و همیین تصیاویر حسیی
است که به شعر وی وجه عاطفی میبخشد .این تشبیه در مجموعیه غزلییات ابتهیاج بیاالترین
بسامد یعنی  13/25درصد را به خود اختصاص داده است .وی بیشتر خالق تشبیهات حسی بیه
حسی است که تشبیهی معمول ،مرسوم و متداول به شمار میرود و «و در ادبیّات قدی معروف
به سبک خراسانی ه رای بوده است»( .شمیسا )74 :1381 ،بنا بر این ،نشانههای سنتگراییی
ابتهاج با نظرداشت تشبیهات حسی به حسی به اثبات میرسد.
گفیییییتمش مییییین آن سیییییمند سرکشییییی

خنییییده زد کییییه تازیانییییه بییییا میییین اسییییت

(ابتهاج)72 :1386 ،
تشبیهات غیرحسی
تشبیه عقلی به حسی رای ترین نوع تشبیه است؛ زیرا غرض از تشبیه ،تقریر و توضیح حال
مشبه است و اگر مشبهٌ به محسوس باشد ،مشیبه معقیول بیه خیوبی در ذهین مجسی و تبییین
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میگردد .این نوع تشبیه کاربرد بیشتری نسبت به تشبیه حسی به عقلی دارد .بنا بر این ،یکیی از
جنبههای هنری تشبیه ،پیوند دادن معقوالت به محسوسات است« .تصویر آنگاه جنبۀ هنری پیدا
میکند که معقولی را به محسوسی پیوند دهید»( .کروچیه )79 :1344 ،ایین نیوع تشیبیه4/79 ،
درصد از تشبیهات ابتهاج را به خود اختصاص داده است.
شاعر در ابیات ذیل ،ابتدا امید (مشبه عقلی) را به نهال (مشبهٌبه حسی) تشیبیه کیرده اسیت.
ه چنین ،در ادامه غ عشق را با توجه به گرفتاریهایش به دام تشبیه نموده و یک تشبیه عقلی
به حسی خلق کرده است.
نسییی زلییف تییو تییا نگییذرد بییه گلشیین دل

کجییییا نهییییال امیییییدم بییییه بییییار میییییآییییید

(ابتهاج)40 :1386 ،
چنییان بییه دام غمییت خییو گرفییت مییر دلیی

کیییه ییییاد بیییا بهشیییتی دریییین قفیییس نیییرود

(همان)85 :
در تشبیهاتی که محسوس به معقول تشبیه میشود ،شدت اغراق بیشتر است؛ زیرا اقیوی را
که اصوأل اخفی از حسی است ،به منزلۀ اقوی تلقی میکنند( .شمیسا )80 :1381 ،به ایین دلییل
که مضامین شعری ابتهاج بیشتر حسی و بیرونی است ،کمتر به مسایل عقالنی و فلسیفی توجیه
شده است .این نوع تشبیه  0/09درصد از تشبیهات ابتهاج را دربر میگیرد.
گذشت از تو کهای گیل چیو عمیر مین گیذرانی

چییه گویمییت کییه بییه بییا بهشییت گ ی شییده مییانی

(ابتهاج)41 :1386 ،
تشبیهات عقلی
در شعر ابتهاج ،تشبیه عقلی به عقلی نسبت به بقیۀ تشیبیهات ،کمتیرین بسیامد را در مییان
انواع تشبیه داراست؛ زیرا توصیفات و تشبیهات ،بیشتر حسی و عینی هستند .ابتهاج در این نوع
تشبیه ،امری نامحسوس را بهامری محسوس تشبیه میکند 0/41 .درصد از مجموع تشبیهات در
شعر ابتهاج ،عقلی است .این ساختار بسامد کمتری را نسبت به ساختارهای دیگر دارد.
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درمییییان درد عشییییق صییییبوری بییییود ولییییی

بیییا مییین چیییرا حکایی یت سییینگ و سیییبو کنیییی

(همان)57 :
تشبیهات شعری به اعتبار ادات
تشبیه مرسل و مؤکد

در تشبیه مرسل ،ادات تشبیه ذکر میشود و در تشبیه مؤکد ادات ذکر نمیشود .حیدود 7/5
درصد تشبیهات ابتهاج با ذکر ادات آمدهاند و حدود  10/62درصد بیدون ادات .ایین موضیوع
نشان میدهد که شاعر بیشتر در پی روایت و توصیف اسیت و کمتیر در پیی سیرودن شیعر و
هنرنمایی؛ زیرا نبود ادات تشبیه یک قدم دریافت تشبیه را آسانتر میکند .شعر ابتهیاج ،صیبغۀ
سیاسی و اجتماعی دارد ،به این معنی که تصویرگر مسایل سیاسی است و مهی تیرین نکتیه در
شعر سیاسی ،رسانگی معنایی و برقراری سریع ارتباط با مخاطب است و از آنجا کیه مخاطیب
اشعار اجتماعی تودة مردم هستند ،شعر باید از پیچیدگی و دشواری دور باشد تیا سیریعتیر بیا
مردم ارتباط برقرار کند .بنا بر این ،یکی از دالیل سیادگی تشیبیهات و ذکیر ادات را مییتیوان
همین امر دانست.
در خییراب آبییاد دنیییا نامییهای بیییننییگ نیسییت

از میین خلییوت نشییین نییام و نشییانی گییو مبییاش

(همان)58 :
تشبیه به اعتبار مفرد ،مقید و مرکب بودن طرفین
تشبیه مفرد به مفرد

تشبیههای مفرد از جمله موارد پرتکرار در اشعار ابتهاج به شمار میرود .این تشیبیه 11/45
از کل تشبیهات غزلهای ابتهاج را به خود اختصاص داده است.
به سرشک ه چو باران ز برت چه برخیورم مین

که چیو سینگ تییره مانیدی همیه عمیر بیر میزاری
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(همان)33 :
تشبیه مفرد به مقید

در این نوع تشبیه ،مشبه مفرد همراه مشبهٌبه مقید آورده میشود .بسامد این نیوع تشیبیه در
مجموعه اشعار ابتهاج  6/04درصد است.
هنیییوز چشی ی میییرادم ر تیییو سی ییر ندیی یده

هییوا گرفتییی و رفتییی ز کییف چییو مییر پریییده

(همان)31 :
مفرد به مرکب

سه استفاده از این گونه تشبیه در شعر ابتهاج 1/25 ،درصد است که چندان باال نیست.
گذشیییییتی ای میییییه ناسیییییازگار زودگیییییذر

کییییه روزهییییای خییییوش روزگییییار را مییییانی

تشبیه مرکب به مفرد
منییاز اییین همییهای مییدعی بییه صییحبت یییار

کیییه پییییش آن گیییل نورسیییته خیییار را میییانی

(همان)38 :
تشبیه به اعتبار وجهشبه
تشبیه مجمل و مفصل

وجهشبه در تشبیه اهمیت ویاهای دارد .وجهشبه به انواعی از قبیل :تخیلیی ،حسیی ،عقلیی،
مفرد و مرکب و متعدد تقسی میشود( .طبیبیان )293 :1388 ،اگرچه میزان حسن و قبح تشیبیه
تا حدودی به ذوق و پسند عام بستگی دارد ،اما معموالً هرچه وجیهشیبه دیرییابتیر باشید ،از
ابتذال دورتر خواهد بود و درجۀ هنری آن نیز بیشتر اسیت .ایین موضیوع از طرییق وجیهشیبه
مشخص میشود .تشبیه اگر با ذکر وجهشبه باشد ،مفصل و اگر بیدون ذکیر آن باشید ،مجمیل
نامیده میشود .حدود  12/75درصد تشبیهات در غزلیات ابتهاج ،تشبیه مجمل یا فشرده هستند،
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به این معنی که به وجهشبه آنها اشاره نشده است ،هرچند اغلب ایین تشیبیهات سیاده بیوده و
وجهشبه آنها را به راحتی میتوان حدس زد 5/20 .درصد تشبیهات نیز با ذکر وجهشبهامدهاند.
نییور چییو فییواره زنیید بوسییه بییر ای ین بییاره زنیید

رشیییک سیییلیمان نگیییر و غیی یرت جمشی یید میییرا

(ابتهاج)106 :1386 ،
چییو غنچییه تنگییدلی هرگییزش مبییاد آن گییل

کیییه بیییوی خیییوش ز نسیییی صیییبا درییییغ نکیییرد

(همان)59 :
وجهشبه تحقیقی و تخییلی
وجهشبه تحقیقی آن است که شباهت مورد نظر در هر دو طرف تشیبیه ،واقعیی و حقیقیی
باشد .وجهشبه تخییلی آن است که شباهت مورد نظر در هر دو طرف یا یکی از طیرفین تشیبیه
خیالی باشد و نه واقعی .حدود  9/58درصد وجهشبههیا در تشیبیهات ابتهیاج از نیوع تحقیقیی
هستند و  8/12درصد از نوع تخییلی .بدیهی است که ذهن شاعر بیش از اینکه درگیر خییاالت
دور و دراز باشد ،معطوف به مسایل حسی و واقعی بوده است .به همین سبب ،اکثیر تشیبیهات
مربوط بهامور شناخته شده هستند.
ـ وجهشبه تحقیقی
چییون شییب سییاه کییردی بییر سییایه روز روشیین

بیییر آن میییه دو هفتیییه زلیییف دو تیییا مگسیییتر

(همان)23 :
ـ وجهشبه تخییلی
سایه در پای تو چون موج چه خوشزار گریست

کییه سییر سییبز تییو خییوش باشیید ،کنییارا تییو بمییان

(همان)84 :
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تشبیه به اعتبار ساختار ظاهری
تشبیه مفروق

در این تشبیه« ،چند مشبه و مشهٌبه داری  ،اما هر مشیبه بیا مشیبهٌبیه خیود همیراه اسیت».
(شمیسا )48 :1372 ،این نوع تشبیه ،سبب خیالانگیزی و کوشش ذهنی مخاطب میشود .سیه
استفادة ابتهاج از این نوع تشبیه  1/25درصد است .در بیت ذیل ،معشوق بیه غنچیه و مین بیه
عندلیب تشبیه شده و هر مشبه به دنبال مشبهٌبه خود آمده است.
تیو غنچییه بیودی و میین عنییدلیب بیا تییو بییودم

کنییون بییه خییواریام ای گلییبن شییکفته چییه رانییی

(ابتهاج)42 :1386 ،
تشبیه مضمر

یکی از زیباترین گونههای تشبیه ،مضمر است؛ «زیرا در آن ،شاعر کالم را طیوری مییآورد
که گویی خیال تشبیه ندارد و همین امر سبب میشود کیه ذهین مخاطیب بیشیتر بیه جسیتجو
میپردازد و ارتباط را با دقت دنبال میکند»( .علویمقدم و اشرفزاده )111 :1379 ،این تشیبیه
 1/20درصد از تشبیهات اشعار ابتهاج را به خود اختصاص داده است .در بیت ذیل ،سیر زلیف
بتان به طرزی هنرمندانه به حلقه تشبیه شده و در بیتی دیگر ،صورت و رخسار معشوق به آیینه
تشبیه شده است.
هیییر دم از حلقیییۀ عشیییاق ،پریشیییانی رفیییت

بیییه سیییر زلیییف بتیییان ،سلسیییله دارا تیییو بمیییان

(ابتهاج)42 :1386 ،
آینیییه خورشیییید شیییود پییییش ر روشییین او

تیییاب نظیییر خیییواه ببیییین کاینیییه تابیییید میییرا

(همان)106 :
تشبیه تفضیل

تشبیه تفضیل آن است که شاعر مشبه را به مشبهٌبه ماننید کنید ،سیرس آن را بیه نیوعی بیر
مشبهٌبه برتری دهد .در این تشبیه ،شاعر «نه تنها مشبه را به مشبهٌبه ترجیح میدهد ،بلکه همیان
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خاصیت طبیعی را نیز از آن سلب مینماید و جنبۀ منفی و حداقل ک خاصییتی و انفعیال بیدان
نسبت میدهد و رابطۀ طرفین مبدل به تضاد و تقابیل مییگیردد»( .طالبییان و محمیدیافشیار،
 )34 :1384سه استفادة ابتهاج از این نیوع تشیبیه  1/20درصید اسیت .در بییت ذییل ،شیاعر
معشوقۀ خود را در ابتدا به مهتاب و سرس به سرو روان تشبیه نموده است.
خوشا به پای تو سر سیودن چیو شیاهد مهتیاب

ولییی تییو سییایه برانییی ز خییود کییه سییرو روانییی

(ابتهاج)42 :1386 ،
تشبیه بلیغ

در اشعار ابتهاج ،نمونههایی از تشبیه بلیغ مشاهده میشود .تشبیه بلیغ به دو صورت اضافی
و غیراضافی به کار میرود .نوع اضیافی آن ،در دسیتور زبیان فارسیی ،اضیافۀ تشیبیهی نامییده
میشود .این تشبیه  8/95درصد از تشبیهات اشعار ابتهاج را به خود اختصاص داده است:
تنیییور سیییینۀ سیییوزان میییا بیییه ییییاد آریییید

کیییز آتیییش دل میییا پختیییه گشیییت خیییام شیییما

(ابتهاج)11 :
فیییرو گیییوهری از گییین خانیییۀ دل ماسیییت

چیییرا صیییبح کیییه بیییر می ییدمییید ز بیییام شیییما

(همان)12 :
تشبیه بلیغ گاهی نیز به صورت غیراضافی آورده میشود ،به این معنی که دو رکن تشیبیه و
مشبهٌبه به ه اضافه نمیشود و نمونههایی از آن در شعر ابتهاج نییز وجیود دارد .ماننید ابییات
ذیل که در آن« ،من» (شاعر) به نال خوشنوا و آتش تشبیه شده است.
میین نییالی خییوشنییوای و خییاموش ای دریییغ

لیییب بیییر لیییب بنیییه کیییه نواهاسیییت در دلییی

(همان)18 :
تییو آب یی و میین آتییش وصییل تییو نم ییخییواه

اییین سییوختن خییوشتییر از سییردی و خاموشییی

(همان)24 :
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تشبیه تمثیل

یکی از زیباترین و پیچییدهترین انواع تشبیه ،نوع تمثیلی آن است« .تشبیه تمثیل ،به راسیتی
گونۀ پرورده و گستردة تشبیهامیغی (ترکیبی) است و پرمایهترین و هنریترین گونۀ تشیبیه نییز،
همان تواند بود»( .کزازی )57 :1375 ،سه این تشبیه در شعر ابتهاج  1/25درصد است.
سییرر از سییایۀ خورشییید قییدح کیین زان پیییش

کیییز کمانیییدار فلیییک تییییر شیییهابی بخیییوری

(ابتهاج)92 :1386 ،
ز چیییاه غصیییه رهیییایی نباشیییدت ،هیییر چنییید

بیییه حسییین یوسیییف و تیییدبیر تهمیییتن باشیییی

(همان)96 :
تشبیه به اعتبار بار عاطفی

تشبیهات با بار عاطفی ،یکی از ویاگیهای سیبکی ابتهیاج اسیت کیه از عاطفیه و نهیاد او
برمیخیزد .در این تشبیهات ،یکی از طرفین تشبیه احساسات یا احیوال انسیانی از قبییل :غی ،
بغض ،حسرت ،شادی را بیان میکنند .به سخن دیگر ،هر یک از این واژگیان ،زنجییرة تیداعی
گستردهای دارند و فضای شعر را به طور کلی تحت تأثیر قرار میدهند.
در تصاویر خلقشده از سوی ابتهاج ،این عاطفیه کیامالً نماییان اسیت .بیه ایین معنیی کیه
تصویرها ،صرفاً برای توصیف و تزیین نیامدهاند ،بلکه از عواطف شیاعر نشیأت مییگیرنید .او
احساس شکست و یأس خود را در اشیا و طبیعت تسری میدهد .وحیدت روحیی و عاطفیۀ
یکدست ابتهاج بر همۀ اشعار او سایه انداخته است .در حقیقت ،اندوه و یأس و شکست ،ییک
درونمایۀ مسل ،در شعر ابتهاج است که در البیهالی تصیاویر ،سیاختار و سیبک شیعری او بیه
وضوح دیده میشود .این ایدة مسل ،را میتوان همان نگرش شاعر دانست« .نگیرش ،سیاحت
پنهان ذهن و شخصیت و نوعی آمادگی ذهنی و روانی است در رویارویی با جهیان و اشییا و
حوادث که در همۀ رفتارها و کنشهای فرد به نحو بارزی نمایان میشود و در هنر غالباً توأم با
هیجان است» (فتوحی )76 :1389 ،و تصویر ه از همین نگرش مایه میگیرد.
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خییار حسییرت زنییدم زخمییه بییه تییار دل ریییش

چیییون هیییوای گیییل و مرغیییان همیییاواز کییین

(ابتهاج)47 :1386 ،
وقییت آن آمیید کییه سییاغر پییر کنیی از خییون دل

کز می لعلیت تهیی شید جیام حسیرتنیوش چشی

(همان)47 :
آن یوسف چون ماه را از چاه غی بییرون کشیید

در کلبییۀ احییزان چییرا اییین نالییۀ محییزون کنییید

(همان)128 :
درد هجییران عزیییزان بییه جهییان چنیید کشیییدم

همیییه رفتنییید ،خیییدا را تیییو بمیییان ای سیییاقی

(همان)186 :
تشبیه به اعتبار ابتکاری یا تکراری بودن
هوشنگ ابتهاج از متجددان و بدعتگذاران برجسته و نوین شعر معاصیر اییران اسیت ،بیه
گونهای که مضامین بدیع رمانتیک ،نوآوری در صور خیال و تشبیهات بیبدیل ،از شاخصههیای
شعر وی محسوب میشود و هنرش در تلفیق انتزاع شاعرانه با حقیایق تلیخ روزگیار و جهیان
عینی نهفته است .سایه در غزلهایش با پایبندی به سنت و بهرهگیری از سبک عراقی ،تشبیهات
را در دامنهای گسترده به کار میگیرد .او مانند حافظ ،استاد این سبک ،ضمن اسیتفاده از زبیانی
معتدل ،روح و زبانش را ه چون آیینهای شفاف در برابر طبیعت و اشیا قرار میدهید و آنهیا
را همانطور که هستند ،درک میکند و به مخاطبش باز مینمایاند .بیر ایین اسیاس ،بخشیی از
تشبیهات ابتهاج ،زمینۀ کهن دارد ،یعنی به نحوی با شعر کهن در ارتباط هستند ،به ویاه این کیه
یکی از بنمایههای شعر ابتهاج ،کهنگرایی و استفاده از مضامین کهن ادب فارسی است.
شییرم از آینییۀ روی تییو میییآییید اگییر نییه

آتیییش آه بیییه دل هسیییت نگیییویی کیییه فسیییردم

(همان)27 :
این نمونه و موارد فراوان دیگر ،نظیر حلقۀ گیسو و سمند شوق ،به کرات در آثار گذشتگان
دیده میشود ،اما رفتهرفته ابتهاج با بهرهگیری از تصاویر زیبا و دلنشین ،حاالت روحی و روانی
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خود را در دل تشبیهات جای میدهد .او با مفاهی انتزاعی طبیعت ،اشیا و حیوانیات همیراه و
همدل میشود و حاالت روحی خود را به آنها تسری مییدهید .ایین حیس هی جوشیی وی
موجب میشود تا احساس و آگاهی خود را به آنها منتقل کند .از اینرو ،ابتهاج ،خودش را در
جایگاه مشبه ،بیشتر به عناصر طبیعی چون :سبزه ،چمن ،درخت و ...تشبیه میکنید کیه گوییای
نوعی طراوت و تازگی در ضمیر ناخودآگاه اوست:
بییه سییان سییبزه ،پریشییان سرگذشییت شییب

نیامیییدی تیییو کیییه مهتیییاب ایییین چمییین باشیییی

(ابتهاج)95 :1386 ،
شاعر با برقراری پیوند با طبیعت ،نوعی نوآوری مبتکرانه در حوزة کیاربرد تشیبیه در غیزل
ایجاد کرده است .او ه چنین با برقرار کردن ارتباط بین عناصر انتزاعی و عناصر دیگر به وییاه
عناصر طبیعی ،فضای گستردهتری برای درک زیبایی کالمش ایجاد میکند .این ابتکار ،احساس
لطیف شاعرانه را هرچه بیشتر شفاف و روشن میسازد و به خواننده القا میکند .البتیه ،مفیاهی
انتزاعی که ابتهاج در شعرش به کار گرفته است ،چندان گسترده و وسیع نیست ،ولیی در مییان
آنها مفاهیمی چون :عشق ،امید ،غ و آرزو ،نمود بیشتری دارد .تشبیهات مرتب ،با این مفاهی ،
اغلب به صورت بلیغ هستند .شاعر ،ماهرانه در عناصر طبیعی دخل و تصرف میکند و عناصیر
انتزاعی را با قدرت تخیل به آنها پیوند میزند و نوآوری ایجاد میکند .عشق مفهومی انتزاعیی
است که برای مخاطب از راه عینی محسوس نیست ،اما ابتهاج با تشبیه کردن آن بیه آب ،مییان
آن و عنصری طبیعی ارتباط برقرار میکند و درک آن را برای مخاطب آسانتر میسازد:
به آب عشق تیوان شسسیت پیاک دسیت از جیان

چه عاشق است کیه دسیت از جهیان نشسیته هنیوز

(همان)212 :
مرگ نیز عنصری انتزاعی است که ابتهاج آن را به عنصری طبیعی ،یعنی داس تشبیه میکند
و از این طریق ،آن را برای مخاطب عینی و محسوس میسازد.
تگیییرگ از درختیییان فیییرو ریخیییت بیییرگ

درو کیییییرد ایییییین کشیییییته را داس میییییرگ

(همان)241 :
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نکتۀ مه دیگر در اینباره ،تحولی است که شعر نو در حوزههای مختلف شیعر بیه وجیود
آورد .از عروض گرفته تا معانی و بیان .یکی از این حوزهها ،صورتهای خیالی است .از آنجا
که در شعر نو بسیاری از مسایل جدید مطرح میشوند ،نگرش نسیبتاً تیازهای بیر شیعر حیاک
میشود .به عالوه ،نباید تناسب زبان و تصویر را نادیده گرفت .زبان معاصیر ،زبیانی اسیت کیه
بیشترین مایه را از زبان مردم میگیرد .بنا بر این ،طبیعی است که تصاویری را برگزینید کیه بیا
این زبان سازگاری داشته باشد .از اینرو ،بدیهی است که بخشی از تصاویر در شعر سایه تیازه
و مبتکرانه باشد.
سییحر کییز بییا پیییروزی نسییی آرزو خیییزد

چه پرچ هیای گلگیون کانیدر آن شیادی برقصیانی

(همان)241 :
برتری تشبیههای اثباتی بر تشبیههای اتفاقی
تصاویر شعری را به لحاظ کارکرد ،به دو دستۀ تصیویر اثبیاتی و اتفیاقی تقسیی مییکننید.
تصویر اثباتی «مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشهای عقالنی است .میدلول کلمیات ایین
نوع تصویر ،از معانی حرفی تجاوز نمیکند و در سیطح معنیی ظیاهری و قرییب ییا صیرفاً در
توصیف و بیان متوقف میشود»( .فتوحی )58 :1389 ،در واقیع ،تصیویر ابیزاری اسیت بیرای
توضیح تجربه و تشریح اندیشه .این تصاویر از آنجا که بیرای اثبیات ییک معنیی ییا موضیوع
آفریده میشوند ،تصویر اثباتی نام دارند .برخالف تصویر اثباتی ،تصویر اتفیاقی در پیی اثبیات
چیزی نیست و «نوعی تصویر است که به صورت اتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر مییرویید،
این نوع تصویر فرزند ناخودآگاه است»( .همان)60 :
تشبیهات ابتهاج بیش از آنکه جنبۀ تصویری و تزیینی داشته باشند ،در حک ابیزاری بیرای
القای هدف هستند و این موضوع یکی از دالیلی است که سبب شده شعر ابتهاج بیش از آنکیه
شعر باشد ،جنبۀ روایی داشته باشد .دلیل عمدة این موضوع ،صبغۀ اجتماعی سرودههای اوست.
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گفتمانهایی پیرامون تشبیهات ابتهاج
بر اساس روش تحلیل گفتمان ،برای کاربرد تشبیه در شعر ابتهاج با مشخصاتی که ذکر شد،
دالیلی وجود دارد که شاعر آگاهانه و یا ناخودآگاه به گزینش آنهیا دسیت زده اسیت .عمومیاً
زمانی یک ویاگی گفتمانمدار تلقی میشود که آگاهانه به کار رفته باشید ،امیا اگیر بیا کیاربرد
ضمیر ناخودآگاه آشنا باشی و رمز و رازهای این بخش از وجیود خیود را بشناسیی  ،خیواهی
دانست که غیرمنطقی و بعید نیست که عنصیری دارای خاصییت گفتمیانی باشید ،امیا آگاهانیه
انتخاب نشده باشد یا به عبارتی ،حاصل ضمیر ناخودآگاه باشد« .ناهوشیار هوشیمند ییا ضیمیر
ناخودآگاه یا ناآگاه دربرگیرندة پدیده های روانیی و فرآینیدهای زنیدگی اسیت کیه بیه وسییلۀ
شناسایی ادراک نشده و فاقد کیفیت آگاهی هستند .ناخودآگیاه انبیاری اسیت پیر از تماییلهیا،
آرزوها و خاطرات خارج از دسترس که بر اندیشهها و اعمال تأثیر دارنید»( .نیولن هوکسیما و
همکاران )657 :1390 ،افزون بر این ،ناخودآگاه بیه صیورت غیرمسیتقی تیأثیرات مثبتیی روی
خودآگاه آدمی میگذارد .بنا بر این ،میتوان گفتمیانهیایی را کیه از تشیبیهات شیعری ابتهیاج
برداشت میشود ،اینگونه برشمرد:
گفتمانهای ناخودآگاه

گزارش احساسات و عواطفی چون :ناامیدی و شکست ،اضطراب و هراس ،غ و اندوه که
با زبانی صمیمی ،روان و دلنشین از دغدغههایمان سخن میگوید ،حسبحالنویسیی نیام دارد
که بیشتر حوادث مه و مورد توجه در زندگی گذشته نویسنده را بیان میکند .غ و اندوه گیاه
از هجران معشوق ،دوری از وطن و مرگ عزیزان ،و گاه نیز از ناکامیها ،شکستهیا و ییا غی
افراد جامعه و دیگران نشأت میگیرد .ابتهاج غ و انیدوه خیود و جامعیه را بیه گونیهای بییان
میدارد که خواننده را با خود همدل میکند .این احساس بیشتر از غ افراد جامعه ابراز میشود
و شاعر را نیز در غ فرو میبرد و با مردم شریک میکند .شاعر در این باره میسراید:
صبر کن ای دل پیر غصیه در ایین فتنیه و شیور

گرچیییه از قصی یۀ میییا می ییترکییید سییینگ صیییبور
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از جهییان ه ییچ ندی یدی و عبییث عمییر گذشییت

ای دریغیییا کیییه ز گهیییواره رسییییدی بیییه گیییور

(ابتهاج)176 :1386 ،
گفتمانهای خودآگاه

ابتهاج سالح شعر را در زمینۀ اعتراض ،خش  ،مبارزه ،سیاست و عشق به آزادی و انقیالب
به کار میگیرد و همت خود را به اعتراض سیاسی و عمیل اجتمیاعی معطیوف مییدارد .شیعر
ابتهاج ،به سبب رسواکردن زمانۀ نابسامان ،و آشکارکردن مضامین ممنوعه ،طرفدارانی پیدا کرد؛
در نتیجه این گونه اشعار ضرورتی برای اجتماع به شمار آمد و ادبیات را بیه عرصیۀ اجتمیاع و
سیاست وارد کرد.
درآمیختن غزل با ادبیات انقالبی و پویا ،از ویاگیهای شعر شاعر است .در نتیجه ،از ایین
زمان به بعد است که سایه ،بیان عواطف و احساسات انسانی را از عواطیف فیردی و شخصیی
مه تر میداند .پرداختن به مضامینی چون :توجه به فقر ،فساد و نابرابریهای اجتمیاعی ،عشیق
در مبارزه ،ذهنیت غنایی به مسایل اجتماعی و امید و آرمانگرایی ،این دسته از اشیعار سیایه را
در گروه رمانتیس اجتماعی قرار میدهد .ابتهاج از وضعیت اجتماعی تحملناپیذیر در سرتاسیر
کشور شکوه دارد و کمک میطلبد:
خونابیییه گشیییت دییییدة کیییارون و زنیییدهرود

ای پییییییک آشییییینا بیییییرس از سیییییاحل ارس

صیییییبر پیمبرانیییییهام آخیییییر تمیییییام شییییید

ای آیییییت امییییید بییییه فریییییاد میییین بییییرس

(همان)74 :
شاعر غربت در وطن را درد بزرگی می دانید کیه پیس از کیور ییاران از وطین ،بیه علیت
نابسامانیهای اجتماعی ،پررنگتر شده است:
چییه غریبانییه تییو بییا یییاد وطیین مییینییالی

میین چییه گییوی کییه غریییب اسییت دل ی در وطیین

همییییه مرغییییان هیی ی آواز پراکنییییده شییییدند

آه ازییییین بییییاد بالخیییییز کییییه زد در چمیییین

(همان)193 :
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ذکر این نکته ضروری است که خش و اعتراض از آنجا که ریشه در سرشت آدمی دارنید،
ممکن است در شعر بسیاری از شاعران دیده شود ،اما این موضوع در شعر ابتهاج یک گفتمیان
است که از سوی شاعر تبلیغ میشود .به این معنی کیه جزییی از اییدئولوژی شیاعر اسیت .در
تعریف ایدئولوژی گفتهاند« :درکی از جهان که به طیور ضیمنی در هنیر ،قیانون ،فعالییتهیای
اقتصادی و در جلوههای مختلف زندگی فردی و اجتمیاعی تجلیی پییدا مییکنید»( .فیرکالف،
 )102 :1382به عبارتی ،منظور از ایدئولوژی مجموعۀ ارزشها یا نظام اعتقادی است کیه زبیان
متن منتقل میکند.
خش و اعتراض ابتهاج یک روی دیگر دارد و آن مبارزه است .او یک مبارز سیاسی بیود و
حضورش در حزب توده که مقابل حکومت وقت قرار داشت ،یکی از مصداقهای این مبیارزه
به شمار میآمد .بعد از فروپاشی حزب و زندانیشدن اعضای آن ،بسیاری از مبارزان دسیت از
فعالیتهای خود برداشتند .در حقیقت ،محدودیتها و شکنجهها و زنیدانیکیردنهیا ،مجیال و
جرأتی برای مبارزة آنها باقی نمیگذاشت .در این میان ،نوشتهها و شیعرها ابیزاری تأثیرگیذار
برای مبارزه بود .به ویاه شعر که به دلییل داشیتن قابلییتهیایی از قبییل :ابهیام ،چنیدالیگی و
کتمانگری کارایی بیشتری داشت .منظور از چندالیگی ،پیچیدگیهای زبانی و هنری اسیت کیه
به شاعر این امکان را میدهد تا با بهرهگیری از ابزارهای شعری منکر آن شود .ابتهیاج نییز ،بیه
عنوان یک شاعر مبارز ،از شعر در جهت در تبلیغ ایدئولوژی خود بهره برده است.
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نتیجه
یافتههای این پاوهش نشان میدهد که تشبیه به عنوان رای ترین صور خییال شیاعرانه ،در
غزلیات ابتهاج از گستردگی قابل توجهی برخوردار است .او از جمله شاعرانی است کیه بیرای
بیان اندیشههای خود ،به زیبایی از انواع تشبیه استفاده کرده است .اگرچه شهرت ابتهیاج بیشیتر
به درونمایههای سیاسی و اجتماعی و تا حدی مضامین عاشقانهای اسیت کیه در اشیعار خیود
متجلی ساخته ،ولی میتوان تا حدودی وی را شاعری تشبیهگرا دانسیت کیه بیا هنرمنیدی فین
تشبیه را در خدمت مضامین سیاسی و اجتماعی درآورده است .تصاویر زیبا و خیالانگیز اشعار
ابتهاج ،نشان از ذوق سرشار شاعری وی دارد .ابتهاج در تشیبیهات خیود ،گیاه از عبیارتهیا و
ترکیبهایی استفاده میکند که برای خواننده ،تداعیکنندة شعر شاعران متأخر ادبییات فارسیی،
خاصه حافظ است .در بررسی تشبیهات شعری ابتهاج نتای ذیل به دست آمد:
ی  13/25درصد تشبیهات حسی به حسی هستند 4/88 ،درصد حسی به عقلی یا بالعکس.
ی  7/5درصد تشبیهات مرسل و  10/62درصد موکد هستند.
ی  6/04درصد تشبیهات مفرد به مقید 11/45 ،درصد مفرد به مفیرد هسیتند و 1/25درصید
شامل
تشبیهات مفرد به مرکب و بالعکس میشود.
ی  12/75درصد تشبیهات ،مجمل و  5/20درصد مفصل هستند.
ی  9/58درصد وجهشبهها تحقیقی 8/12 ،درصد تخییلی هستند.
ی  1/25درصد تشبیهات مفروق ،مضمر و تفضیل 8/95 ،درصد تشبیه بلییغ و  1/25درصید
تشبیهات تمثیل هستند.
ی  55درصد تشبیهات ابتکاری و نو هستند 25 ،درصد تشبیهات زمینۀ کهن دارند.
نتای فوق نشان میدهد که سیبک ابتهیاج در حیوزة تشیبیه واقیعگراییی اسیت .در سیبک
واقعگرا ،واژهای ارزشمندتر است که تصویر روشنتر و قطعیتری به خواننده ارایه دهید .زبیان
روزمره ،آکنده از واژگان حسی و تصاویر عینی است و مردم عادی کمتر از واژگان تجرییدی و
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هفدهم  شماره 38

 78بررسي و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج

ذهنی استفاده میکنند .به همین سبب ،شاعری که میخواهد از دریچیۀ شیعر بیا میردم سیخن
بگوید باید این نکته را در نظر داشته باشد و این در شعر اجتماعی یک اصل محسوب میشود.
در شعر ابتهاج ،اغلب گفتمانها آگاهانیه انتخیاب شیدهانید ،هرچنید در میواردی نییز ،ردپیای
ناخودآگاه شاعر در این گفتمانها دیده میشود .گفتمانهای موجود در شیعر ابتهیاج را بنیا بیر
تشبیهات شعری او میتوان به دو دستۀ خودآگاه و ناخودآگاه تقسی کرد .بررسی اجیزای شیعر
ابتهاج از دید سبکشناسی و با استفاده از روش تحلییل گفتمیان ،نشیاندهنیدة ابعیاد سیاسیی،
اجتماعی و غنایی شعر اوست.
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