
  
  )199- 232(صص:  1396و زمستان  زيي، پا12 ة، شمار7سال  

 
Literary Sciense 
Vol. 7, No 12, Autumn & Winter 2017-2018 (pp.199-232) 
DOI: 10.22091/jls.2018.1257.1049 

 
 

 

  كدكني  هاي سعدي شيرازي و شفيعي  به  تحليلِ تطبيقيِ مشبه و مشبه
 1علي سليماني
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 ارسي دانشگاه قمدانشيار گروه زبان و ادبيات ف

  چكيده
» غزل براي گُل آفتابگردان«غزل عاشقانة سعدي شيرازي و دفتر  50در اين مقاله تشبيهات 

» هاي نو كـردن آن   شيوه«و » تكرار در تشبيهات«، »به  مشبه و مشبه«كدكني، از منظر   شفيعي
ديروز و امروز،  مورد تطبيق و بررسي قرار گرفت. مقايسة تطبيقي تشبيهات اين دو نمايندة

آشكار كنندة برخورد دو نگاه و دو تجربه در عرصـة تشـبيهات اسـت. ازايـن رو در ايـن      
بندي كردن عناصر، تطبيق و تحليلِ تشبيهات و ارائة نمودارهايي، ميزان ابتكار   مقاله با دسته

 و تقليد گويندگان مشخص شد. از رهرو اين تطبيق و بررسي دريافتيم كـه مشـبه در دفتـر   
هاي منتخب سعدي از تنـوع و تعـدد بيشـتري برخـوردار       به در غزل  كدكني و مشبه  شفيعي

شـود؛ حـال     است. تعدد مشبه، يعني تعدد فكر و انديشه و گستردگي موضوع را منجر مي
به، يعني تنوع مضمون، اغراق و مبالغه. همچنين در اين پژوهش دريافتيم   كه تعدد مشبه  آن

كردن و واژگان مترادف، براي رفـع تكـرار     از تشبيهات: تفضيل، مضمر، مقيد كه سعدي 
كدكني مقيـد كـردن مشـبه و همـراه       هاي خود استفاده كرده است؛ در مقابل شفيعي  مشبه

ساز را براي رهايي از تكرار برگزيده است و از آنجا كـه    شدن تشبيه با ديگر صنايع زيبايي
، كمتر از شگردهاي گريز از تكـرار تشـبيه قـدما      را ابداع نمودهخيال او تشبيهات جديدي 

كدكني براي رهـايي از    چون: تشبيه معكوس، تفضيل و... بهره برده است. همچنين شفيعي
شـود    به، از لطيف كردن تشبيه سود جسته كه كاري نو و بديع محسوب مي  تكرار در مشبه

  و شيخ اجل بدان توجهي نداشته است.  
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  مقدمه
هـاي تشـبيهات دفتـر      بـه   موضوع مورد پژوهش اين مقاله تحليل تطبيقـي مشـبه و مشـبه   

غـزل   50كدكني از مجموعة هزارة دوم آهوي كوهي با   شفيعي» غزل براي گُل آفتابگردان«
اي است متنوع از تشبيهات گوناگون و دفتـر    غزل سعدي مجموعه است. 1از سعدي شيرازي

اي اسـت بـراي كاربردهـاي متنـوعي از ايـن شـگرد         غزل براي گُل آفتابگردان نيـز، عرصـه  
شـاعر  «كدكني اسـت.    بالغي. اين دفتر بنا بر نظر بسياري از منتقدان، از دفاتر عاشقانة شفيعي

اي   جويد و تمام اين دفتر در حقيقت ستايش نامـه   يدر دفتر حاضر معني حيات را در عشق م
). غـزل سـعدي غـزل    306: 1378(عباسي، » است از عشق كه گُل آفتابگردان نماد آن است

شود. با اين كـه قبيلـة سـعدي      غزل را شامل مي 700نابِ عشق است و دفتري فربه در حدود 
خواسـتني، گرچـه كـم و     همه عالمان دين بودند، خود عاشقي آموخت. ايـن رنـگ و بـويِ   

اي پر شور بخشيده است اما در غـزل او ظهـوري ديگـر دارد؛      بيش تمامي سخن او را عاطفه
هـايي دارد كـه     تر از هر جاي ديگر از دفتر جاويـدان او. در ايـن كـه غـزل      ظهوري پر رنگ
ترديد همـان معبـود عارفـان و محبـوب ازلـي سـالكان اسـت، شـكي نيسـت.            معشوق آن بي

هايي هم هستند كه مشكل بتوان تأويلي عارفانه بـراي آن دسـت و پـا كـرد، امـا حجـم         لغز
هاي معمولي زميني دارد، با توجه   هاي او با آن كه سياقي از قبيل همين عشق  بسياري از غزل

بينــي ســعدي و ادعــاي مكــرّر او كــه مصــنوع در نگــاهش، آيينــة صــنع و قــدرت   بــه جهــان
تابد. بـه هرحـال اگـر بـا       ه سنن شعري، تفسيرهاي عرفاني را بر ميآفريدگارست و با توجه ب

هاي او را بنگريم، معشوق او را در مكـاني بلنـد و مقـامي      نگاهي زميني هم اين دسته از غزل
غزلِ سعدي، عاشقانه اسـت  «بينيم كه به محبوب آسماني عرفاني نزديك شده است.   واال مي

: عمـدتاً نـه عاشـقانة صـرف اسـت و نـه عارفانـة محـض.         توان گفت كـه   نه عارفانه و نيز مي
(شميسـا،  » شـود   معشوق او مقام وااليي دارد كه گاهي بـه معبـود شـعر عرفـاني نزديـك مـي      

هاي سعدي را عارفانه بدانيم يـا نـدانيم، در حضـور      ). به هر حال بسياري از غزل209: 1388
هاي زمينـي اسـت، ترديـدي      قجاري عشقي رشك برانگيز و در زبان و بياني كه محمل عش
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هـايي    هـايي از او را بـه عنـوان غـزل      بخشـد كـه غـزل     نيست. همين به ما اين جسارت را مـي 
كدكني در ترازوي بالغت نهـيم    هاي شفيعي  عاشقانه برگزينيم و با دفتري عاشقانه از سروده

م به تفكّر و نوع و با قياس تشبيهات اين دو بزرگ ديروز و امروز ادب پارسي، روزني بجوئي
نگاه آن دو به دنياي برون و درون خويش. به همين منظور تشبيهات ايـن دو از نظـر عناصـر    

به و چگونگي برخورد آنهـا بـا تشـبيهات تكـراري مـورد بررسـي قـرار          سازندة مشبه و مشبه
ب گردد، تـا مخاطـ    هاي آماري اين پژوهش در نمودارهايي ترسيم مي  گيرد و سپس يافته  مي

  در نگاهي اجمالي بتواند به نتايج اين پژوهش و تحليل دست يابد. 

  پيشينة پژوهش
در بسياري از كتب بالغي تنها به تعريف تشبيه، بيـان انـواع و اركـان آن و... پرداختـه     

تعـدد و  «، »تشبيه ترفند ادبي ناشناخته از تقي وحيديان كاميـار «شده است. در مقاالتي چون: 
ــان تركيــب در تشــبيه از هــاي ســبكي از احمــد   نقــش تشــبيه در دگرگــوني«، »يحيــي طالبي

و... نيز به بيان » شناسي تشبيه مقلوب از ناصرقلي سارلي  ماهيت و زيبايي«، »جمكراني  رضايي
تشبيه و استعاره «شناسي و ناشناخته تشبيه پرداخته شده است. مقاالتي چون:   هاي زيبايي  جنبه

تشـبيه انديشـي در رمـان روزگـار سـپري شـدة مـردم        «، »دورددر شعر حافظ از خسرو فرشي
و... نيز به بررسي اين موضـوع در اشـعار يـك    » سالخورده از يحيي كاردگر و رزاق قدمنان

مقايســة ســاختار تشــبيهات «تــوان از مقالــة   شــاعر يــا نويســنده پرداختــه اســت. همچنــين مــي
نام برد كه در واقع بررسـي  » مصطفي شيرويلو و   االنوار از عليرضا نبي  االسرار و مطلع  مخزن

تطبيقي اين موضوع در دو شاعر سنّتي است. با ايـن مقـدمات در ايـن مقالـه نگارنـدگان بـه       
بررسي تحليلي و تطبيقي تشبيهات دو شاعر سنّتي و معاصر پرداخته و نـوع نگـاه و برخـورد    

انـد. چنـين     نشـان داده آنها را از نظر طرفين تشبيه و چگونگي نـو كـردن تشـبيهات تكـراري     
  شود.   اي ندارد و در اين عرصه كاري نو تلقي مي  پژوهشي چندان سابقه
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  تشبيه و طرفين آن
هـاي    ترديـد در اغـراق و توصـيف و خيـال      تشبيه از صناعات بياني است كه نقشي بـي 

ن كند. تعاريف بسياري از تشبيه، در كتب بالغي آمـده اسـت. در ايـن ميـا      شاعرانه بازي مي
تشبيه نماياندن شـيء اسـت   «اند:   الزمان فروزانفر تشبيه را اين گونه تعريف كرده  مرحوم بديع

). چنانكه پيداسـت، محـور ايـن تعريـف،     12: 1376(فروزانفر، » تر  به صورت زيباتر و كامل
اي كـه اسـتعاره را     زيبايي است اما اين تعريف، تعريفي است بسيار كُلي و گسترده، به گونـه 

تشبيه ماننـده كـردن   «توان در ذيل آن گنجاند. در تعريفي ديگر چنين آمده است كه   مي نيز
چيزي است به چيزي، مشروط بر اين كه آن مانندگي مبتني بر كذب باشد نه صـدق، يعنـي   

، آن است كه نسـبتي  »ادعايي بودن«). مقصود از 67: 1385(شميسا، » ادعايي باشد نه حقيقي
بايي قد و سرو، قائل شويم كه در عالمِ واقع، چنين نسبتي وجود نـدارد.  ميان دو چيز مثالً زي

بر همين اساس است كه كورش صفوي افزون بر نظام زباني، به نظامي شناختي در تشبيه نيز 
). عالوه بر ادعايي بودن و يا به عبارتي ديگـر  147ـ   156: 2، ج 1390معتقد است (صفوي، 

توان از مبالغه و عنصر خيال و تخيل نيـز يـاد     ي تشبيه، ميگير  كذب بودنِ مانندگي در شكل
يابند نه سلبي. بـرخالف شميسـا، وحيـديان      كرد. البته اين شرايط در جمالت ايجابي معنا مي

داند نه ادعايي كاذب. ايشان قائل به دو نوع تشبيه خبري   كاميار تشبيه را مبتني بر حقيقت مي
بيه را در تفـاوت نهـادن ميـان ايـن دو نـوع تشـبيه جسـتجو        و عاطفي هستند و راز زيبايي تش

. تشبيهات فاقد زيبايي، ارزش خبري دارنـد؛ يعنـي فقـط در مـورد هماننـدي دو      1«كنند:   مي
توانند ارزنده و مفيـد باشـند، امـا زيبـا       دهند. البته اين توضيحات مي  چيز اطالع و توضيح مي

چه كه مهم است، احساسات و عاطفه شاعر اسـت  نيستند؛ حال آن كه در تشبيهات زيبا، آن 
هـا    در پيوند زدن دو امر متغاير نه خبر. اصوالً شاعران بر آن نيستند كه خبر بدهنـد، بلكـه آن  

دهند. در تشبيهات شاعرانه ما عواطف شاعر   عواطف خود را نسبت به امور متفاوت نشان مي
كنـيم.    تشبيهات خبري فقط اطالع پيدا ميبينيم، اما در   را كه به تصوير كشيده شده است مي

. در تشبيهات فاقد زيبايي غرض برابري و تساوي دو چيز متغاير از جهت يا جهاتي است و 2
گاه بزرگ كردن با زبان خبري. بر عكس در تشبيهات عاطفي مسـأله برابـري نيسـت، بلكـه     
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). شـاعر بـا مـدد ايـن     14ـ   15: 1386(وحيديان كاميـار،  » بزرگ نمايي با بياني عاطفي است
كنـد و از طريـق     صنعت بياني با جهان و طبيعت و هر آنچه در آن است، ارتباط حاصـل مـي  

تشبيه هستة اصـلي و مركـزي   «كند.   محاكات و تخيل، روابط پنهاني ميان اشياء را كشف مي
فتـه از  هاي گوناگون خيال و نيز انواع تشبيه، مايه گر  هاي شاعرانه است. صورت  اغلب خيال

كنـد و در صـور مختلـف بـه       همان شباهتي است كه نيروي تخيل شاعر ميان اشيا كشف مي
به، ادات   ). اركان تشبيه عبارتند از: مشبه، مشبه214: 1381(پور نامداريان، » آورد  بيان در مي

ه توان وجه شبه و ادات تشبيه را حذف كرد و هرگـا   و وجه شبه. از ميان اين چهار ركن، مي
و در تشبيه حذف گردند، همانندگي بين طرفين با اغراق بيشتري همراه خواهـد شـد و         اين د

تشبيه تا هنگامي داراي ساختار تشبيه اسـت كـه   «تر جلوه خواهد كرد.   در نتيجه تشبيه، هنري
نسته اين دو پايه در سخن آورده شده باشند. از اين دو پايه بنياد پندار شاعرانه (مانروي) بر ما

(كـزازي،  » گيرنـد   نهاده شده است. پاية برترين مانسته است، آن سة ديگـر بـر آن بنيـاد مـي    
آينـد كـه بـدون      به، مهمترين اركان تشـبيه بـه شـمار مـي      ). از اين رو مشبه و مشبه41: 1389

تـر باشـد.     به بايد از مشبه در وجه شـبه قـوي    وجود آنها تشبيهي شكل نخواهد گرفت و مشبه
توانـد روزنـي باشـد بـه سـاحت انديشـة شـاعر و شـناخت بهتـر            ررسي دو سوي تشـبيه مـي  ب

ها و آرزوها و تفكّرات شاعر   ها و ذهنيات او؛ چه تشبيه عرصة بروز بسياري از تجربه  ديدگاه
هاي ذهني شاعر اسـت.    به و وجه شبه اغلب بيان كنندة محيط زندگي و دريافت  مشبه«است. 

اي از ايـن زنـدگي     تجمل آميز و مرفّه دارد، معموالً تشبيهات او نيز مايـه شاعري كه زندگي 
هـا و ادراكـات     گيرد و بالعكس. بنابراين، تشبيه بازگوكننـدة زنـدگي، تفكّـرات، آرمـان      مي

). از اين روست كه شاعري كه در تشـبيه  115: 1387زاده،   مقدم؛ اشرف  (علوي» شاعر است
كند، در واقـع نـوع تفكّـر و      ي، اجتماعي، عرفاني و... استفاده مياز عناصر ديني، طبيعي، ادب

  دهد.   گرايش خود را به آن موضوعات نشان مي
در ادبيات كالسيك مـا بـا توجـه بـه محـدويت و يكنـواختي محـيط زنـدگي شـعرا،          

 يافته است. اما در ادبيات معاصر، با ظهـور   تر نمود مي  اي تنگ  تشبيهات آنان نيز در محدوده
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هاي نوين، تشبيهات تنوع بيشتري يافتنـد و ايـن يعنـي      ها و انديشه  موضوعات جديد و پديده
  پديداري تنوع فكر و انديشه در ادبيات. براي نمونه در اين بيت: 

ــورد« ــن هوان ــك اي ــود فل ــع كب در مرت
»چـرد   مانند آهوئي است كـه آزاده مـي      

) 93: 1358( الهوتي،      
آهـوئي تشـبيه كـرده اسـت كـه در مرتـعِ فلـك، آزادانـه در حـال          شاعر هواپيما را به 

چريدن است. اين به معناي ورود واژه و به دنبال آن فكري جديد بـه عرصـة ادبيـات اسـت.     
بخشـد؛    هاي جديد به عرصة ادبيات تنها دايرة مشـبه را توسـعه نمـي     ورود موضوعات و واژه

توان مدعي شـد    اي كه مي  رساند. به گونه  نيز ياري ميها   به  تر از آن، به تنوع مشبه  بلكه هنري
رنـگ  «كند. به عنوان نمونه:   به تغيير كند، سيماي ادبيات آن دوره نيز تغيير مي  هر زمان مشبه

گشــت پرســه پرســه زنــان روي/   ي يــك نــوت كمگشــته/ مــي  خــوش ســپيده دمــان/ ماننــده
اي وسيع را شامل   به دايره  ). اما اگر مشبه138:  1386(شاملو، » اش  هاي ني/ دنبال خانه    سوراخ

گردد. به هر روي اين ادعا به جاست كه تعدد مشبه يعني تنوع   نشود، ادبيات دچار ابتذال مي
به يعني تعدد مضمون. اگر ادبيات كالسـيك مـا دچـار كليشـه و تكـرار و        فكر و تعدد مشبه

باشد.   هاي تكراري مي  به  شاعران با همين مشبهزبانِ خودكار شده است، به علت بازي كردن 
هـاي پـر     از آن جا كه ادبيات كالسيك ما چندان پشتوانة تجربي بكر و موفقي پس از تجربه

، تنها ميـراث مطالعـاتي و   2بار ادبايِ آغازين و پس از گذر از روزگارِ سبك خراساني ندارد
ت معاصر با دگرگون شدن محيط اجتمـاعي و  كشد. اما در ادبيا  سنّتي را با خود به يدك مي

هايي نو به تجربه آمد   زندگي شاعران و با درگير شدن آنان با فضاهاي فكري جديد، عرصه
هاي جديد و تشبيهاتي نو و بكر را وارد   ذوق و سبك، خيال   و چنين شد كه شاعران صاحب

ال با توجه به نقش مهم تشبيه تر بدان بخشيدند. به هرح  ادبيات كردند و زاوية ديدي گسترده
گيـري تشـبيه، بـه بررسـي       در جريان خيال شاعر و با عنايت به نقش طـرفين تشـبيه در شـكل   

  پردازيم:   كدكني و سعدي مي    شفيعي هاي  به  عناصر سازندة مشبه و مشبه
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  الف. بررسي موضوعات مشبه

 هاي او:   انسان، اجزاء و ويژگي. 1

بـار) (غـزل   5)، بـه مـاه (  19،479،302بار) (غزل 3خورشيد ( به رويغزليات سعدي: 
ــه (غــزل 629، 382، 19، 492، 327 ــه الل ــه صــبح (غــزل 327)، ب ــه گــل (327)، ب ــار) 3)، ب ب
)، بـه  51)، به آتـش (غـزل  629)، به سمن (غزل479)، به تركستان (غزل629،282،343(غزل

)، به درخت 308ه قيامت (غزلب باال)/ 81)، به شمع (غزل22)، به مشك (غزل282الله (غزل
بـه عنبـر يـا     زلـف )/ 51)، به درخت رطب (غزل445،466بار) (غزل2)، به سرو (310(غزل

)، به بنفشه 498)، به سنبل (غزل479)، به پر پرستو (غزل322)، به كمند (غزل308عبير (غزل
)، بـه شـب   19)، بـه هنـدو (غـزل   243)، بـه مشـك (غـزل   393)، به ظلمـات (غـزل  564(غزل
)، 475)، به شكر يا جان (غزل318به چشم خروس (غزل لب)/ 95)، به سلسله (غزل51زل(غ

)، به ضحاك جـادو  19، 479،225،221،382بار) (غزل5)، به لعل (479به خون كبوتر (غزل
)، بـه چشـمة حيـوان    225،393بار) (غزل2)، به آب حيات (629)، به ياقوت (غزل479(غزل
بار) 2)، به درخت (465،322،41بار) (غزل3به سرو ( قامت)/ 90)، به غنچه (غزل221(غزل
)، بـه سـيم   327به مو (غـزل  تن)/ 225)، به صنوبر (غزل334)، به قيامت (غزل322،41(غزل
)، 498)، به خـارا (غـزل  486)، صد هزار دل به سپاه (غزل343به مرغ (غزل دل)/ 629(غزل

)، بـه  629، 95بار) (غزل2)، به گوي (629)، به سنگ يا روي (غزل525به خلوت خانه (غزل
بـه   غمزه)/ 126)، به حديد (غزل90)، به شمع (غزل225)، به مرغان (غزل221سندان (غزل
)/ 479)، بـه هنـدو (غـزل   445به نقطة غاليه (غزل خال)/ 19)، به تير (غزل347شمشير (غزل

)، بـه چـراغ   462بـه بـادام (غـزل    چشـم )/ 51)، به روز (غـزل 445به ياسمن (غزل بناگوش
)، 462به پسته (غزل دهان)/ 393)، به هندو (غزل486)، به آهو (غزل470،478ار) (غزلب2(

)، آب دهان بـه  57)، به چشمة كوثر (غزل57)، به آب چشمة حيوان (غزل465به شكر (غزل
ــار) 3)، بــه گــل (479)، بــه بهشــت (غــزل466بــه گلســتان (غــزل رخ)/ 147عســل (غــزل ب

ــزل ــرك (غــزل 498،525،564(غ ــه ت ــ393)، ب ــاه (221ه خورشــيد (غــزل)، ب ــه م ــار) 3)، ب ب
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بـــار) 3بــه چــاه (   زنخــدان )/ 126،35بــار) (غـــزل 2)، بــه قمــر (  393،147،243(غــزل 
 ابـرو )/ 475،624بار) (غزل2)، به بِه (475،225بار) (غزل2)، به سيب (466،486،330(غزل

بـــار) 3)، بـــه كمـــان (479)، بـــه كمانـــداران (غـــزل477،492بـــار) (غـــزل2بـــه هـــالل (
)، 282)، به گلسـتان (غـزل  564به گلزار (غزل جمال)/ 57)، به ماه (غزل126،19،243(غزل

)، بـه دختـر   479بـه نـاف آهـو (غـزل     نَفَـس ) / 57)، به آفتاب (غـزل 81به ماه آسمان (غزل
به شب يـا شَـبه يـا مشـك      موي )/ 564)، به نسرين (غزل564به سمن (غزل بر)/ 498(غزل
به شكر  شير)/ 475)، به شمشير (غزل57(غزل به كمر دست)/ 19)، به زره (غزل629(غزل
بـه لؤلـؤ    سخن)/ 525)، به عنبر (غزل564به سمن (غزل بو)/ 330)، به شهد (غزل225(غزل
گـري بـه تـذرو رفتـاري       )/ جلـوه 564نطق به طـوطي (غـزل   /) 462)، به شكر (غزل19(غزل
نـاف آهـو   )/ خـون مـن بـه    624)/ پيكر بـه پـري (غـزل   445)/ جسم به روح (غزل564(غزل
)/ سرشـك بـه يـاقوت    243)/ مژگـان بـه تيـر (غـزل    243)/ عقل به جوهري (غـزل 424(غزل
)/ ديدار دوست بـه  27)/ خوي به گالب (غزل282)/ خط يار به شكل سبزه (غزل282(غزل

)/ جـان بـه مـرغ    221)/ حريف بـه رضـوان (غـزل   308)/ فرياد به ناوك (غزل95كعبه (غزل
انـس بـه     )/ انسان بـي 51/ كوتاه نظر به مرغ شب (غزل)27)/ سعدي به رباب (غزل310(غزل

)/ 465،126،147،95بـار) (غـزل  4)/ قد به سرو (126)/ صدر به حرير (غزل221حيوان (غزل
ــه ســرو (غــزل  ــار ب ــه دور قمــر (غــزل 330رفت ــد ( 445)/ عــارض ب ــه كمن ــار) 2)/ گيســو ب ب

  ). 525)/ وجود به سرو (غزل479،19(غزل
)، بـه  259)، بـه روح بـاران (ص  259: مرد به باران (صدفتر غزل براي گل آفتابگردان

صـبري بـه كـوره      )/ بـي 201)/ صـداي تـو بـه بـاغ (ص    208)/ نگاه بـه قيـر (ص  259ابر (ص
)/ خضـر و  230)، بـه نقاشـي طفـالن (ص   229)/ دختر بـه سـحرِ سـحر چشـمه (ص    196(ص

  ).  221)/ آه به دود (ص207)/ جان به چراغ (ص194سكندر به خاشاك (ص
اي بسيار در اشعار خود برده اسـت. نـوع     هاي او بهره  از انسان، اجزاء و ويژگي سعدي

به، نشانگر دغدغة ذهني و فكري   گيري شاعر از دو ركن اصلي تشبيه يعني مشبه و مشبه  بهره
آيـد،    هاي او برمـي   اوست. فكر سعدي در اين مجموعة منتخب از اشعارش چنان كه از مشبه



 207   يكدكن  يعيشف و يرازيش يسعد يها  به  مشبه و مشبه يِقيتطب لِيتحل

  

ي اندام معشوق است و هـر    هاي او درباره  ار و توصيف اوست؛ لذا بيشتر مشبهاساساً متوجه ي
آنچه وابسته بدوست. شفيعي نيز در ايـن عرصـه خـود را آزمـوده اسـت امـا بسـيار كمتـر از         

انديشـد و    تواند باشد كه شفيعي تنها به يار و توصيف او نمي  سعدي و اين حكايت از آن مي
هـايي دارد. عشـق شـفيعي بـه جهـان اسـت و هرآنچـه در آن          تعشق او با عشق سعدي تفاو

وجـود مشـبهات كُلـي در اشـعار     ». زاينـدگي اسـت، زنـدگي اسـت    «وجود دارد و اين خود 
اي كـه او    شفيعي چون: مرد، دختر و... نشاني از دغدغة انسان انديش بودن او دارد، دغدغـه 

اين خود بيانگر اين نكته تواند بـود كـه    دارد و  را از توجه به اندام معشوق كم و بيش باز مي
كـدكني بـا     انسان و آمال و آرزوهايش موضوع اصلي كالم اوست. به عبارت ديگر شـفيعي 

قرار دادن انسان در مشبه تشبيه، در پي آن است تا گرهي از كار فرو بستة انسان معاصـر بـاز   
برجسته كند و از عهدة عقيدة اي از مشكالت فراروي انسان امروز را   كند و يا حداقل گوشه

نيميش از حقيقت و نيمـي ز  «انساني خود در مقابل هم نوعان برآيد. كاميار عابدي در مقالة  
ورز   تر آن است كه سرشك را شاعري انديشـه   تر و مناسب  دقيق«نويسد:   اين گونه مي» يادها

نديشـه از گرايشـي تـاريخي    هايي كه با انديشه پيوند خورده. اين ا  بدانيم و شعرش را سروده
هـاي حيـات فـردي و اجتمـاعي       گري در مقابل دشـواري   گيرد و به دنبال چاره  سرچشمه مي

)؛ درحالي كه سعدي با نگاهي جزئي، در توصيف 285:  1378(عباسي، » ايران معاصر است
 هـاي او، محـور تشـبيهات     معشوق و اجزاي او محدود مانده است. بنـابراين انسـان و دغدغـه   

كدكني است؛ درحالي كه توصيف معشوق نقطـة مركـزي تشـبيهات سـعدي اسـت.        شفيعي
بنـد اسـت و از شـعر جهـت التـذاذ هنـري بهـره          سعدي در اين اشعار بيشتر بر ادبيت متن پاي

نگرد و كمتر پـاي بنـد ادبيـت مـتن       كه شفيعي با نگاهي فلسفي به انسان مي   برد، حال آن  مي
كاهـد و بـرخالف سـعدي كـه       هـاي لـذت جويانـة اثـر او مـي       جنبهخويش است و همين از 

طلبـد. چنـين تمـايزي هـم       اي فعـال مـي    اي منفعل دارد، ايـن نگـاه شـفيعي خواننـده      خواننده
تواند كثرت تشبيهات سعدي و قلّت تشبيهات شفيعي را توجيـه كنـد و هـم راهـي اسـت        مي

 روز ايران. جهت دريافت حد و حدود شعر در ادبيات ديروز و ام
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 مفاهيم مجرد و انتزاعي: . 2

)، بـه بـازار   564)، بـه مـاه (غـزل   225،492بـار) (غـزل  2به باغ ( حسنغزليات سعدي: 
)/ 310بـار) (غـزل  2)، به آتش (492به شاهين (غزل عشق)/ 243)، به آفتاب (غزل243(غزل
)، 282(غزل)، به باغ 492به بوستان (غزل وصل)/ 310)، به آب (غزل492به عنقا (غزل صبر

)، بـه چمـن    221به سر زلف پريشـان (غـزل   روزگار)/ 308)، به مرغ (غزل282به بهار (غزل
)/ هجـران بـه سـوخته خـرمن     564)/ فـر بـه همـا (غـزل    470)/ محبت به آب (غزل 95(غزل 
)/ عـيش بـه تماشـاي    445)/ جفـا بـه شمشـير (غـزل    90)/ غم به شمع ده تـو (غـزل  624(غزل

  ).424به آسيا (غزل )/ دور زمان221گلستان (غزل
معنـي    )، بـه واژه مـبهم و بـي   191به نردبان (ص عشقدفتر غزل براي گل آفتابگردان: 

ــه (ص 192(ص ــه جاودان ــه ورط ــوع (ص 192)، ب ــور از در ممن ــه عب ــره  192)، ب ــه جزي )، ب
)/ انديشه بـه گـاري   195، 194بار) (ص3قرار (  )، به قاره بي192)، به گُل سرخ (ص192(ص
هـاي    )/ لحظـه 227)/ خاموشي خدا به كتابي گشوده (ص223به كتاب (ص)/آرزو 211(ص

ــپيداران (ص   ــه س ــداران ب ــقان و بي ــه(ص 239عاش ــه شيش ــايي ب ــة  259)/ تنه ــه بوت ــد ب )/ امي
  ). 241)/ ديو به چتر(ص245)/ اندوه به دود(ص294)/ اندوه به كوه(ص265طاووسي(ص

ت درونـي انسـان بهـره    هـاي تشـبيهات خـود از حـاال      هم سعدي و هم شفيعي در مشبه
هاي مجرد و انتزاعـي بهـره بـرده اسـت و       مورد از مشبه 23غزل خود   50اند. سعدي در  برده

مورد مشبه انتزاعي آورده است. دفتر غزل براي گل آفتابگردان  18شفيعي در دفتر شعرش، 
ن مفـاهيم  غزل سعدي اشعار انـدكي دارد، امـا ميـزان اسـتفاده شـفيعي از ايـ       50در مقايسه با 

تقريباً برابر با استفادة سعدي در اين موضوع اسـت و ايـن حكايـت از آن توانـد داشـت كـه       
هاي خود استفاده كـرده    شفيعي به علت تمايالت درونگرايانه، بيشتر از اين موضوع در مشبه

است؛ چراكه مفاهيم مجرد با روحية انزوا طلب سازگارتر است. فضاي شعر سعدي در ايـن  
منتخب، فضايي عاشقانه است، اما فضـاي شـعر شـفيعي متـأثر از فضـاي سياسـي و       مجموعة 

اجتماعي عصر وي است. از اين رو گزينش مشبه از شعر دو شاعر، دو زاوية ديد مسـتقل را  
كند. علت كمي استفادة سعدي از مفاهيم مجرد، انزواي عاشقانه اوست؛ درحالي   نمايان  مي
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فاهيم مجرد، انزواي حاصل از سرخوردگي سياسي و اجتماعي كه استفادة بيشتر شفيعي از م
كدكني در مقام هنرمندي حساس و مسئول در قبال اقتضاهاي جامعة شبيخون   شفيعي«است. 

هاي انساني. بـدين    ديده، هرگز نخواسته است شعري بسرايد تهي از تعهد و رسالت و آرمان
باشـد، چـه مجـاز و كنايـه و تشـخيص و       سبب صورخيال او چه در تشبيه و تمثيل و استعاره

اغراق همه و همه در تبيين و تعبير هنري غم و شادي و درنگ و پويايي جامعـة محرومـان و   
در اين دفتـر  » عشق«). كاربرد واژه 158:  1388(فوالدوند، » شوند  مظلومان به كار گرفته مي

شبيهات شفيعي در ايـن زمينـه   رسد ت  ). به نظر مي 3در برابر  9شفيعي بيشتر از سعدي است ( 
بيشتر مدخلي است براي ورود به دنياي مفاهيم مجرد و انتزاعي، دنيايي كـه در گسـترة ادب   

اند، حال آن كه سعدي غالبـاً    فارسي بسياري از مفاهيم و واژگان آن تعريف ناشده رها شده
ا در دفتــر در امـور مجـرد، مقهــور اسـت. بنــابراين شناسـاندن مفــاهيم مجـرد و تعريــف آنهـ      

كدكني بيشتر است، اما در غزل سعدي تصوير و توصيف غلبه دارد. از اين رو نحـوة    شفيعي
تواند حكايتي از تفاوت نگاه اين دو شاعر در   كاربرد واژة عشق و تشبيهات مربوط بدان، مي

  اين دو مجموعه باشد. 

  طبيعت:  . 3
)/ بـاغ بـه جـاجيم    238دفتر غزل بـراي گـل آفتـابگردان: سـپيداران بـه خفتگـان (ص      

  ). 293)/ موج به طاق (ص274كوير به كاغذ كاهي (ص/ )238)/ يخ به شيشه (ص276(ص
» گل و گياه«كه در ادبيات او جايي براي خود باز كرده،  3از موارد مورد عالقة شفيعي

وار آميختـه بـه زنهـار، در      اين نگرش و سير در طبيعت، بـا درك و دريـافتي سـعدي   «است. 
از «، »گُل آفتابگردان  غزل براي«هاي شفيعي به ويژه در   ا زندگي جمعي در بيشتر دفترپيوند ب

(فوالدونـد،  » ، نمـود و برجسـتگي بيشـتري دارد   »مثل درخت در شـب بـاران  «و » زبان برگ
اي نكـرده    غـزل اسـتفاده   50شيرازي از اين نوع مشبه در اين   ) و در مقابل سعدي125: 1388

گري شاعر اسـت؛ در حـالي كـه در      نّتي غالباً طبيعت در خدمت توصيفاست. در ادبيات س
اي قابـل بحـث مطـرح      است و بـه عنـوان پديـده      شعر شفيعي، طبيعت خود موضوع توصيف

است. شايد از اين منظر بتوان تمايزي بين شعر سنّتي و شعر معاصر قائل شد. به اين معني كه 



 1396و زمستان  زيي، پا12 ة، شمار7سال : فصلنامه علوم ادبي دو   210

 

هـاي اصـلي شـعر شـاعران معاصـر        ي از دغدغـه طبيعت و انديشيدن در چند و چون آن، يكـ 
اي كمتـر وجـود داشـته اسـت. از ايـن رو        است. در حالي كه در شـعر سـنّتي چنـين دغدغـه    

، به عنوان موضـوعي بـراي انديشـيدن      گيري از طبيعت در شعر معاصر و در موضع مشبه  بهره
ناصر طبيعـت در جايگـاه   قابل مقايسه با شعر سنّتي نيست، حال آن كه در شعر سنّتي بيشتر ع

اند. زندگي ماشيني امروز و ترس از تخريـب طبيعـت، بـدون ترديـد آن را بـه        به نشسته  مشبه
هـاي    توانـد يكـي از تفـاوت     هاي شعر معاصر بدل كرده است و اين نكته مـي   يكي از دغدغه

  اصلي شعر معاصر و شعر سنّتي باشد. 

  اجرام آسماني:. 4
)/ ابـر بـه پـرده زنگـار     197كاسـني (ص   بگردان: سپهر بـه گـل  دفتر غزل براي گل آفتا

)/ شمايل ابر به شـنگرف  264لكان (ص    پله و بريده به عبور صف لك  )/ ابرهاي پله235(ص
)، بـه  247نامـه (ص   بـه روشـنايي   باران)/  235)/ آذرخش به مقـراض (ص 273و برف (ص

)/ هالل 283افق به كوره (ص )/ 238)/ برف به شوال (ص234هاي بوسه و بدرود (ص  لحظه
)/ چگـين بـه   273)/ صـبح بـه نـيالب (ص   262)/ هوا به آيش وسـيع (ص 283به شمش (ص

  ).  275ستاره (ص
هاي خود استفاده نكرده است، حال آن كه   سعدي از آسمان و اجرام آسماني در مشبه

گـراي    ها موضوع برخي تشبيهات شفيعي هستند و ايـن نشـانگر ذهـن طبيعـت      همين آسماني
هاي سياسي ـ اجتماعي، در انزواي درون فرو نمانـده     رغم سرخوردگي  شفيعي است كه علي

انـد و همـين، تنـوع موضـوع را در       گـر ذهـن او شـده     است و دنياي گستردة آسمان، وسوسه
هـاي    تشبيهات او رقم زده است؛ اما دغدغه سعدي در غـزل اساسـاً معشـوق اسـت و زيبـايي     

ت كه در فضايي چنين، طبيعت و آسمان در مشبه جايي نخواهد داشت. اين غماز او و پيداس
به است كه سعدي در آن فضا از اين مقوالت بهرة فراواني   مقوالت اگر جايي بيابند در مشبه

  برده است. 
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  حيوانات:. 5
  ).   322)/ طوطي به سعدي (غزل317غزل(من  به بلبل: سعدي غزليات

)/ مرجـان بـه   257ردان: عبور پرنـدگان بـه نقطـه چـين (ص    دفتر غزل براي گل آفتابگ
  ). 293)/ نغمه نغز چكاوكي به جويبار (ص293مجمر (ص

موجودات جاندار از قبيل انـواع حيوانـات مـن جملـه انـواع پرنـدگان، هماننـد ديگـر         
هاي طبيعت از عناصري هستند كه شاعران و گويندگان پارسي زبان در شعر و سـخن    پديده

گيـري    گيري البته متناسب با عاليق شاعر است؛ مـثالً بهـره    اند. اين بهره  ر گرفتهخويش به كا
بيشتر از ديگـر حيوانـات اسـت. سـعدي را از ايـن      » مرغ«و » بلبل«، »پروانه«شاعران غنايي از 

هـايي در ايـن معنـا در اشـعار او زيـاد        توان ناميد؛ چراكه بسـامد واژه   مي» شاعرِ زنبور«حيث 
كنـد، بلكـه از آنـان در سـاختن       ه او تنها به ذكر نامي از اين موجودات بسنده نمـي است. البت

نيز بهره برده است. وجود حيوانات در اشعار گذشتگان بيشتر وجودي زيبا و  4تصاوير شعري
در خدمت مدح و توصيف است، اما در برخي از ادوار ادب فارسي همانند دورة مشـروطه،  

هـاي ايـن     شـود، يعنـي نقشـي كـه حكايـت از زشـتي        افه مـي بر اين نقش، نقشـي ديگـر اضـ   
انجامـد؛ ماننـد ايـن سـرودة       كند و در اين ميان گاه سخن به نقد و طنز نيز مـي   موجودات مي

). در 428: 1350(عشقي، » پوستين بر پيكرت چون جلد خرسي كول سگ«ميرزادة عشقي: 
اني در اشـعار خـويش بهـره    كدكني و هم سعدي از اين عناصـر حيـو    هر صورت هم شفيعي

انـد، امـا در     اند. با اين تفاوت كه در سخن شفيعي اين موجودات خـود موضـوع سـخن     برده
انـد و خــود مشخصــاً    شـعر ســعدي در واقـع بلبــل و طــوطي، در خـدمت توصــيف در آمــده   

موضوعيت ندارند. به عبارتي ديگـر يكـي حكايـت از گرفتـاري او در قفـسِ عشـق دارد و       
  يت از شيرين سخني وي.  ديگري حكا

  اشياء و ابزار:. 6
)، به صحراي پـر غـزال   237به جويبار ازل (ص آيينهدفتر غزل براي گل آفتابگردان: 

 ).  237و غزل (ص
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در شعر فارسي گاه اشياء محسوسِ غير طبيعي چون: چراغ، خنجر، بيرق، نيـزه و... در  
نشينند و كمتر به عنـوان    به مي  جايگاه مشبهروند. اين عناصر بيشتر در   طرفين تشبيه به كار مي
كنند، مگر در متون حماسي و يا در تشبيهات معكوس و گاه به نـدرت    مشبه عرض اندام مي

  توان به دو دسته تقسيم كرد:  دهد. همين عنصر را  مي  هر دو طرفين تشبيه را اشياء تشكيل مي
مستقيم شاعر از محـيط روزگـار.    دستة نخست اشيائي هستند برگرفته از تجربة الف).

توان از منظري دو گروه دانست. نخست اشيائي كه بر مخاطب شناخته شـده    اين دسته را مي
و معلوم است و ديگر اشيائي كه به علت تجربة شاعر از محيطي ديگر، تنهـا بـر خـود شـاعر     

  شناخته شده است و هنوز مخاطبين تجربة مستقيمي از آن ندارند. 
دهند كه ممكن اسـت در محـيط زنـدگي شـاعر       وم را مواردي تشكيل ميدستة د ب)

باشد يا نباشد؛ اما صرفاً از طريق سـنّت شـعري يـا پشـتوانة فرهنگـي بـر زبـان شـاعر جـاري          
هايي داشـته باشـد،     گردد. شايد اين دسته دوم در برخي از موارد با دستة نخست مشابهت  مي

توان گفـت    رو مي  شاعر از محيط پيرامون دانست. از اينتوان حاصل دريافت   اما آنها را نمي
كه استفاده از اين عنصر نه تنهـا بـه عـواملي چـون محـيط زيسـت شـاعران و فراخـي دامنـة          

هـاي    بلكه به وسعت دانش و تجربة شاعر نيز بستگي دارد. در مشـبه  جغرافياي زندگي آنان،
هـايي از ايـن دسـت      شـفيعي مشـبه   تشبيهات سعدي سخني از ابزارآالت زندگي نيسـت، امـا  
هـاي ديگـر در غـزل سـعدي بـاقي        دارد. به عبارتي معشوق و توصيف او، جايي براي مشـبه 

نگذاشته است، اما موضوعات شفيعي، دايره بازتري نسبت به سعدي دارد و اين خود باعـث  
  تري بسرايد.   شده است تا اشعار متفاوت و متنوع

 واژگان زباني و ادبي:. 7

  ).462غزليات سعدي: شعر به در (غزل
)/ شـعر بـه   210،211بـار) (ص 2دفترغزل براي گـل آفتـابگردان: كلمـات بـه كوچـه (     

  ). 211)/ دستور به چراغ قرمز (ص 249چشمه (ص
استفاده از واژگاني چنين در سبك هنـدي جايگـاهي ويـژه دارنـد. بهـرة قابـل توجـه        

با اين سبك باشد. افزون بر اين، شـفيعي از   شفيعي ممكن است متأثر از آشنايي عميق ايشان



 213   يكدكن  يعيشف و يرازيش يسعد يها  به  مشبه و مشبه يِقيتطب لِيتحل

  

رود و طبيعي است اگر   نظير ادبي در دورة معاصر به شمار مي  اساتيد ادبيات و از منتقدين كم
هـا در تشـبيهات     هايي چنين برخورد داشته باشند. بنابراين كاربرد اين قبيل واژه  مكرّر با واژه

لي از فايـده نيسـت كـه اسـتفاده از ايـن دسـت       ايشان امري غريب نيست. ذكر اين نكتـه خـا  
هاي اوسـت، حـال آن كـه در      واژگان در اشعار سعدي اگر هم باشد غالباً در خدمت فخريه

گيري بيشتر در راستاي مضمون پـردازي اسـت و جنبـة فخريـه در آن       اشعار شفيعي اين بهره
  شود.   كمتر ديده مي

  اسامي مكان:  . 8
  ).  26)/ خوابگاه سنجاب به خار (غزل221تان (غزلغزليات سعدي: مجلس به بس

غزل، دو بار از  50اي نبرده است و سعدي در  كدكني از اسم مكان هيچ استفاده  شفيعي
تواند مبنايي براي تحليلي خاص قـرار گيـرد،     مند شده است. اين تعداد كم البته نمي  آن بهره

ي حكايت از فضاهايي مرتبط با فضاي اما همچنان كه پيداست اين واژگان نيز در شعر سعد
  عاشقانه دارد. 

  من و تو (عاشق و معشوق):  . 9
)، بـه  308)، بـه تيـر (غـزل   308)، به مريد (غزل308به سگ (غزل منغزليات سعدي: 

)، بـه چــراغ  317خورشـيد (غــزل   )، بـه صـبح بــي  310)، بــه شـمع (غــزل 308جهـودان (غـزل  
)، بـه ذره  564،424،95،282،22بار) (غزل5ل ()، به بلب564)، به نقش ديوار (غزل 478(غزل
)، بـه گـوي   221)، به بـاران (غـزل  424)، به الله (غزل424)، به سنگ زيرين (غزل393(غزل
)، 308به پير (غـزل  )،382به قلندر (غزل تو)/ 41)، به ماهي (غزل95)، به مرغ (غزل22(غزل

)، به خورشيد 492ال (غزل)، به خ492)، به نهال (غزل348،462،629،22بار) (غزل4به سرو (
)، به گل 624بار) (غزل2)، به ماه (624)، به باغ گل و نسرين (غزل38،498،624بار) (غزل3(
)، به 435)، به بلبل (غزل435)، به گلشن (غزل27)، به چنگ (غزل95،435،424بار) (غزل3(

ر )، بـه شـك  51،393بـار) (غـزل  2)، بـه آفتـاب (  225)، بـه آهـوان تتـار (غـزل    221برق (غزل
)، بـه شـاه قبايـل    348)، به شمع جمع (غزل465)، به بت (غزل302)، به حور (غزل147(غزل
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)، بـه طـاووس   424)، بـه چشـم (غـزل   81)، بـه سـليمان (غـزل   29)، به سـيل (غـزل  348(غزل
  ).564(غزل

)، بـه نسـيم   196)، بـه ابـر (ص  196به صاعقه (ص مندفتر غزل براي گل آفتابگردان: 
به پرده (اصطالح موسيقي)  تو)/ 198)، به نغمه (ص224ار) (صب2)، به شعبده باز (212(ص
)، به بهار چمن 223)، به آيينه باران (ص215)، به چراغ (ص215)، به پر پرواز (ص215(ص
  ).223)، به فهرست كتاب (ص223(ص

هـاي    شـود، هـر دو شـاعر از عاشـق و معشـوق بـه عنـوان مشـبه          طور كه ديده مي  همان
هـا در عشـقي     اند؛ با اين تفاوت كه عشـقِ سـعدي در ايـن غـزل      ده كردهتشبيهات خود استفا

رسـاند و مصـاديقي غيـر      تري را مي  يافته است، اما عشقِ شفيعي، مفهوم گسترده نمود زميني
كدكني و سعدي در نوع نگاه به عاشق و   زميني را نيز شامل مي شود. با مقايسة اشعار شفيعي

گردد كه معشوق در نزد شفيعي با معشوق نزد سعدي، متفاوت   معشوق، اين نكته مستفاد مي
داند، لذا كالم او حولِ همين محـور    است. سعدي معشوق را دغدغة اصلي و ذهني خود مي

چرخد؛ درحالي كه معشوق در نزد شفيعي ابزاري است براي حرف دل زدن و اين يعنـي    مي
ي ديگـر تمـام تـالش سـعدي در سـاختن      تغيير و تنوع فضاي كُلـي اشـعار عاشـقانه. بـه بيـان     

غزل سعدي هـيچ حرفـي جـز عشـق نـدارد. او هرگونـه       «گردد.   تشبيهات به معشوق ختم مي
اي جــز عشــق، همچــون مســايل تــاريخي، حكمــي، اجتمــاعي و سياســي را در آثــار   انديشــه

). حـال  192:  1384(حميـديان،  » ديگرش بيان كرد تا براي غزل چيزي جز عشق باقي نماند
كه شفيعي تمام توجه خود را معطوف به معشوق نكـرده اسـت و تنـوع فكـر و انديشـه و        نآ

شفيعي شاعري نيست كـه در بنـد   «شود.   موضوع، از نوع نگاه و برخورد او با تشبيه ديده مي
وار باشد. نگاه شفيعي به انسان نگـاهي محـدود     تغزّالت عاشقانه و يا تعينات و ترنّمات تولّلي

:  1379(بشردوسـت،  » نگـرد   غنايي نيست، بلكه او از منظر بـاالتري بـه انسـان مـي     و مادي و
هاي متفاوت و زيادي همچون: سگ، مريد، تير، ديگ، ذره   به  ). هر چند سعدي از مشبه317

هـاي    موضوع«گردند.   و غيره استفاده كرده است، اما همه اين موارد حولِ محور معشوق مي
هايي چون عشـق، دوسـت داشـتن،      ها موضوع  د نيست ... در اين غزلغزل سعدي چندان زيا
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شـكيبايي در     دوست پرستي، وصف يار زيبا، دوري از معشوق، شوق ديدار، تحمـل دوري، 
غيبت دوست (يا يـار)، تحمـل رنـج و ناماليمـات دوسـتي، وفـاداري، پايـداري در عشـق و         

). تشـبيهات  102:  1384(عباديـان،  » شوند  دوستي و غيره، نه يك بار بلكه بارها توصيف مي
ادبيات معاصر به ميزان تعداد شاعران صاحب سبك و برجسته، داراي تنوع اسـت و تفـاوت   

اي شدن تشبيهات و شـكل گـرفتن سـنن شـعري، بـا تشـبيهات         تشبيهات سنّتي پس از كليشه
سـبك اسـت و   معاصر بيشتر در همين نكته است. شفيعي نيز از همين دست شاعرانِ صاحب 

تشبيهات بكر و جديد او در نگاه به عاشق و معشوق حاكي از اين مطلب است كه او ديـدي  
متفاوت با قدما در برخورد با اين صنعت دارد. شايد تفـاوت اصـلي در ايـن نكتـه باشـد كـه       

انگيزد تا شعر بسـرايد امـا شـفيعي آمـال و آرزوي خـود را در قالـب         عشق، سعدي را بر مي
كشد. بنابراين فضاي عاشقانة سعدي و شـفيعي از ايـن منظـر تفـاوت       ا به تصوير ميه  عاشقانه

رسد صالبت حضور عاشق در شعر سـنّتي كمتـر از شـعر معاصـر       داري دارند. به نظر مي  معنا
باشد؛ چراكه در حوزة ادبيات غناييِ كالسـيك فارسـي، معشـوق از چنـان جايگـاه وااليـي       

گـذارد. در    قدرت و صالبت و اظهار وجود عاشق باقي نمـي  برخوردار است كه جايي براي
حالي كه در شعر معاصر اين سر سپردگي چندان قوي نيست و به همين دليل تصاويري كـه  

  تر و پر غرورتر از سعدي است.   شفيعي به خود نسبت داده است، مردانه

  به  ب. بررسي موضوعات مشبه

 هاي او:  انسان، اجزاء و ويژگي. 1

)/ مـن بـه جهـودان    308)/ تـو بـه پيـر (غـزل    308زليات سعدي: مـن بـه مريـد (غـزل    غ
)/ 479)/ خال به هنـدو (غـزل  479)/ ابرو به كمانداران (غزل327)/ تن به مو (غزل308(غزل

)/ تـو بـه   486)/ صد هزار دل به سپاه (غزل19)/ زلف به هندو (غزل393چشم به هندو (غزل
)/ رخ بــه تُــرك 382)/ تــو بــه قلنــدر (غــزل498)/ نفــس بــه دختــر (غــزل492خــال (غــزل

)/ لـب بـه   243)/ عقل به جـوهري (غـزل  221)/ روزگار به سر زلف پريشان (غزل393(غزل
)/ تو به 322)/ هزار طوطي به سعدي (غزل479)/ لب به ضحاك جادو (غزل475جان (غزل
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)/ بلبـل بـه مـن    424)/ تـو بـه چشـم (غـزل    81)/ تـو بـه سـليمان (غـزل    348شاه قبايـل (غـزل  
  ).317(غزل

 )/ مــن بــه نغمــه 238دفتــر غــزل بــراي گــل آفتــابگردان: ســپيداران بــه خفتگــان (ص
  ). 224بار) (ص2)، من به شعبده باز (198(ص

هاي او بسيار اندك اسـت. در مقابـل سـعدي از ايـن       استفادة شفيعي از انسان و وابسته
هاي سنّتي هستند كـه در    يشههاي سعدي كل  به  اي فراوان برده است. برخي از مشبه  حوزه بهره

:   تشــبيهات جــايي اســتوار بــراي خــود يافتــه و » ســياهي هنــدوان«و » بــاريكي مــو«انــد؛ مــثالً
انـد    هايي بـوده   از وسوسه» جادوگري ضحاك«و » پريشاني زلف«و » داران  كمانداري كمان«

هـاي    و لـب ابرو، زلـف، خـال، انـدام تكيـده، روزگـار پريشـان       «كه هر شاعري را در تشبيه 
اند و سعدي نيز از اين بركنار نبوده است. اما آمدن مـواردي    ساخته  شيفتة خود مي» افسونگر

چون: مريد، جهود، دختر، چشم و غيره، عمـدتاً ناشـي از ذهـن پويـا و مـواج و جسـتجوگر       
  ها.    سعدي است تا تقليدي از كليشه

  مفاهيم مجرد و انتزاعي:. 2
)/ جسـم بـه روح   334)/ قامت به قيامت (غـزل 308يامت (غزلغزليات سعدي: باال به ق

)/ زلـف بـه ظلمـات    624)/ پيكـر بـه پـري (غـزل    479)/ رخسـار بـه بهشـت (غـزل    445(غزل
)/ 221)/ لـب بـه چشـمة حيـوان (غـزل     393،225بار) (غزل2)/ لب به آب حيات (393(غزل

رضـوان  )/ حريـف بـه   57)/ دهن به چشمة كـوثر (غـزل  57دهان به آب چشمة حيوان (غزل
  ). 302)/ تو به حور (غزل221(غزل

)/ مـرد بـه   215دفتر غزل براي گل آفتابگردان: تو بـه پـرده (اصـطالح موسـيقي) (ص    
  ).241هاي بوسه و بدرود (ص  )/ باران به لحظه259روح باران (ص

همچنان كه پيداست در اين حوزه نيز سعدي نمود بيشـتري از شـفيعي دارد. ايـن امـر     
اش در غـزل، توصـيف يـار و      آن است كـه سـعدي كـه دغدغـه اصـلي      همچنان برخاسته از

هاي جمال معشوق را بـه    گيرد تا جلوه  هاي اوست، در اين راه هر چيزي را به كار مي  زيبايي
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مانـد و عـالوه بـر      كه دغدغة ذهني شفيعي تنها به معشوق محدود نمي  تصوير كشد. حال آن
  گيرد.  اعي را نيز در بر ميمسايل غنائي، مسايل انساني و حتي اجتم

 طبيعت:  . 3

)/ باال 322،41بار) (غزل2)/ قامت به درخت (310غزليات سعدي: باال به درخت (غزل
بـار)  3)/ قامـت بـه سـرو (   445،466بـار) (غـزل  2)/ بـاال بـه سـرو (   51به درخت رطب (غـزل 

ــزل ــرو ( 465،322،41(غ ــه س ــد ب ــزل 4)/ ق ــار) (غ ــرو  465، 147، 126، 95ب ــه س ــار ب )/ رفت
)/ قامت بـه  525)/ وجود به سرو (غزل22،462،629،348بار) (غزل4)/ تو به سرو (330(غزل

)/ من بـه اللـه   282)/ روي دلبر به رنگ الله (غزل327)/ روي به الله (غزل225صنوبر (غزل
بـــار) 3)/ رخســـار بـــه گـــل (343،629،282بـــار) (غـــزل3)/ روي بـــه گـــل (424(غـــزل
)/ 629)/ روي بـه سـمن (غـزل   435،424،95(غـزل بـار)  3)/ تو به گـل ( 498،564،525(غزل

)/ چشم به بـادام  564)/ بو به سمن (غزل564)/ بر به سمن (غزل445بناگوش به ياسمن (غزل
)/ 498)/ زلـف بـه سـنبل (غـزل    492)/ تو به نهـال (غـزل  462)/ دهان به پسته (غزل462(غزل

)/ 282سـبزه (غـزل   )/ خـط يـار بـه شـكل    564)/ بر به نسرين (غـزل 564زلف به بنفشه (غزل
)/ 95)/ روزگـار بـه چمـن (غـزل    90)/ لب به غنچـه (غـزل  26خوابگاه سنجاب به خار (غزل

)/ زنخـدان بـه   475، 225بار) (غزل2)/ زنخدان به سيب (475،624بار) (غزل2زنخدان به بِه (
)/ 492)/ وصل بـه بوسـتان (غـزل   470)/ محبت به آب (غزل466،486،330بار) (غزل3چاه (

)/ جمـال بـه   564)/ جمـال بـه گلـزار (غـزل    282)/ وصل به بهار (غزل282(غزلوصل به باغ 
)/ تن به سـيم  435)/ تو به گلشن (غزل624)/ تو به باغ گل و نسرين (غزل282گلستان (غزل

)/ رخ بـه  225،492بـار) (غـزل  2)/ حسـن بـه بـاغ (   221)/ مجلس بـه بسـتان (غـزل   629(غزل
)/ عــيش بــه تماشــاي گلســتان 624)/ هجــران بــه ســوخته خــرمن (غــزل466گلســتان (غــزل

)/ دل بـه  498)/ دل بـه خـارا (غـزل   29)/ تو به سـيل(غزل 310)/ صبر به آب (غزل221(غزل
  ). 629سنگ يا روي (غزل

)/ سـپهر بـه گـل كاسـني     192دفتر غزل براي گل آفتابگردان: عشق به گل سرخ (ص 
ي تو بـه  )/ صدا223)/ تو به بهار چمن (ص194)/ خضر و سكندر به خاشاك (ص197(ص
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)/ اميـد بـه بوتـة طاووسـي     239هاي عاشقان و بيداران به سپيداران (ص  )/ لحظه201باغ (ص
)/ 237)/ آيينـه بـه جويبـار (ص   294)/ اندوه به كـوه (ص 249)/ شعر به چشمه (ص265(ص

)/ شمايل ابـر بـه   237)/ آيينه به صحراي پر غزال (ص293نغمه نغز چكاوكي به جويبار (ص
  ).273)/ صبح به نيالب (ص208ه به قير (ص)/ نگا273شنگرف (ص

هاي سعدي در حوزه مشبه نيست اما شفيعي كه در اين دفتر تنهـا    گل و گياه از دغدغه
هاي زيبايِ آفرينش نيز عنايـت داشـته     معشوق را موضوع توجه خود قرار نداده، به اين جلوه

انـد،    ها بهره گرفته  ود از رستنيهاي تشبيهات خ  به  است. برخالف مشبه، هر دو شاعر در مشبه
با اين تفاوت كه شيخ اجل انواع بيشتري از گُل و گياه را نسبت به شفيعي مورد استفاده قرار 
داده است. به حقيقت سعدي در غزليات خود گلستاني از بو و يا بوسـتاني از گُـل را سـاخته    

د. سعدي به طبيعت به عنوان است. اين امر مؤيد همان مطلب است كه پيشتر نيز از آن ياد ش
انديشد اما اين موضوعات ابزاري است اساساً براي توصيف او   موضوعي براي توصيف نمي

چنان كه پيداست سعدي با اتكا به ذهنـي پـر بـار و فربـه از تجربيـات خـود و         از معشوق. آن
ايـن ميـان مشـهود     كنـد. آنچـه در    هايي استفاده مـي   به  گذشتگان، به راحتي هر مرتبه از مشبه

بهي در توصيف يار بهره برده اسـت و ايـن     است آن كه سعدي از اين دسته بيش از هر مشبه
ها يافته است و به علت آفاقي بودن   برخاسته از آن است كه سعدي اين حوزه را از زيباترين

هـاي    ينـه يابد تا شعر را بـه زم   شعر و اختصاص داشتن آن به مدح، منِ شاعر مجال تجلّي نمي
  ). 318: 1387كدكني،   انفسي و دروني بكشاند (شفيعي

 اجرام آسماني:. 4

ــه خورشــيد (  ــار) (غــزل3غزليــات ســعدي: روي ب ــه خورشــيد 302،19،479ب )/ رخ ب
)/ 51،393بار) (غـزل 2)/ تو به آفتاب (498،624،38بار) (غزل3)/ تو به خورشيد (221(غزل

)/ مـن بـه   327)/ روي بـه صـبح (غـزل   57غـزل )/ جمال به آفتاب (243حسن به آفتاب (غزل
)/ من 310بار) (غزل2)/ عشق به آتش (51)/ روي به آتش(غزل317خورشيد (غزل  صبح بي

)/ 492،477بـار) (غـزل  2)/ ابرو به هـالل ( 445)/ عارض به دور قمر (غزل221به باران (غزل
)/ 243،393،147بار) (غزل 3)/ رخ به ماه (492، 629،19، 382،327بار) (غزل5روي به ماه (
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)/ تو به 57)/ ابرو به ماه (غزل81)/ جمال به ماه آسمان (غزل126،35بار) (غزل2رخ به قمر (
)/ زلــف بــه  629)/ مــوي بـه شــب (غـزل  564)/ حســن بـه مــاه (غـزل  624بــار) (غـزل 2مـاه ( 

  ). 221)/ تو به برق (غزل393)/ من به ذره (غزل51)/ بناگوش به روز (غزل51شب(غزل
)/ مـن  196)/ من به صـاعقه (ص 212ي گل آفتابگردان: من به نسيم (صدفتر غزل برا

)/ شـمايل ابـر بـه بـرف     275)/ چگـين بـه سـتاره (ص   259)/ مرد بـه ابـر (ص  196به ابر (ص
)/ دختر بـه  245)/ اندوه به دود (ص221)/ آه به دود (ص 259)/ مرد به باران (ص 273(ص

  ). 229سحرِ سحر چشمه (ص
به   گيري او در مشبه  اي نبرده است اما بهره  از اين موضوع بهره هر چند سعدي در مشبه

نسبت به شفيعي، بيشتر است. اين نكته بار ديگر مؤيد نظر ما تواند بود. سعدي شاعري است 
شناسد و روحي حساس به اين   هاي متنوع آفرينش را مي  كه طبيعت و گسترة جهان و زيبايي

يابـد، تمـام ايـن مظـاهر       غزل كه تنها معشوق موضـوعيت مـي   هاي خداوند دارد اما در  جلوه
  شوند.    ابزارهاي توصيف محسوب مي

 حيوانات: . 5

)/ وصـل بـه مـرغ    310)/ جـان بـه مـرغ (غـزل    308غزليات سعدي: من به سـگ (غـزل  
)/ كوتـاه  343)/ دل به مرغـان (غـزل  95)/ من به مرغ (غزل343)/ دل به مرغ (غزل308(غزل

)/ 479)/ نفس به ناف آهو( غـزل 318)/ لب به چشم خروس (غزل51لنظر به مرغ شب (غز
)/ 225)/ تو بـه آهـوان تتـار (غـزل    486)/ چشم به آهو (غزل424خون من به ناف آهو (غزل

)/ 492)/ عشـق بـه شـاهين (غـزل    479)/ لب به خون كبوتر (غزل479زلف به پر پرستو(غزل
)/ نطق به طـوطي  564طاووس (غزل )/ حسن به564)/ فر به هما (غزل492صبر به عنقا (غزل

)/ 564،282،424،95،22بار) (غزل5)/ من به بلبل (564گري به تذرو (غزل  )/ جلوه564(غزل
  ). 41)/ من به ماهي(غزل221اُنس به حيوان (غزل  )/ انسان بي435تو به بلبل (غزل

بريـده بـه   پلـه و    )/ ابرهاي پلـه  215دفتر غزل براي گل آفتابگردان: تو به پر پرواز (ص
  ).264عبور صف لك لكان (ص
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دهـد ـ     هاي خويش تمايلي جدي به حيوانات از خود نشان نمي  گرچه سعدي در مشبه
اي قابل توجـه    هاي خود استفاده  به  ميل نيست ـ، در مشبه   برخالف شفيعي كه در اين وادي بي

ق و معشـوق اسـت و   از آنان برده است و اين استفاده اساساً در خدمت توصيف عشق و عاش
  شود.  آنچه بدين فضا مربوط مي

 اشياء و ابزار: . 6

)/ مژگــان بــه تيــر 19)/ غمــزه بــه تيــر (غــزل308غزليــات ســعدي: مــن بــه تيــر (غــزل
)/ غمـزه بـه   19،479بار) (غـزل 2)/ گيسو به كمند (322)/ خم زلف به كمند (غزل243(غزل

)/ چشم بـه چـراغ   475ير (غزل)/ دست به شمش445)/ جفا به شمشير (غزل347شمشير (غزل
)/ مـن بـه شـمع    90)/ دل بـه شـمع (غـزل   478)/ مـن بـه چـراغ (غـزل    470،478بار) (غـزل 2(

)/ تــو بــه شــمع جمــع 90)/ غــم بــه شــمع ده تــو (غــزل81)/ روي بــه شــمع (غــزل310(غــزل
)/ مـن بـه سـنگ زيـرين     126)/ صـدر بـه حريـر (غـزل    126)/ دل به حديـد (غـزل  348(غزل
)/ مـن بـه گـوي    19)/ مـو بـه زره (غـزل   126،243،19بار) (غزل3( )/ ابرو به كمان424(غزل
)/ تـو بـه چنـگ    27)/ سـعدي بـه ربـاب (غـزل    95،629بار) (غـزل 2)/ دل به گوي (22(غزل
)/ زلـف پريشـان بـه سلسـله     57)/ دست بـه كمـر (غـزل   308)/ فرياد به ناوك (غزل27(غزل
بــه نقــش ديــوار )/ مــن 465)/ تــو بــه بــت (غــزل424)/ دور زمــان بــه آســيا (غــزل95(غــزل
  ). 221)/ دل به سندان (غزل564(غزل

)/ عشق به عبور از در ممنـوع  191دفتر غزل براي گل آفتابگردان: عشق به نردبان (ص
)/ دستور به چـراغ قرمـز   211)/ انديشه به گاري (ص196صبري به كوره (ص  )/ بي192(ص
)/ ابـر   223باران (ص)/ تو به آيينه 207)/ جان به چراغ (ص215)/ تو به چراغ (ص211(ص

)/ تنهـايي بـه   238)/ يخ به شيشه (ص235)/ آذرخش به مقراض (ص235به پردة زنگار (ص
)/ بـاغ بـه جـاجيم    274)/ كوير به كاغـذكاهي (ص 238)/ برف به شوال (ص259شيشه (ص

)/ 293)/ مرجان بـه مجمـر (ص  283)/ افق به كوره (ص283)/ هالل به شمش (ص276(ص
  ). 241)/ ديو به چتر(ص230دختر به نقاشي طفالن (ص
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هاي سعدي، عالوه بر وسايل زندگي، ابـزار آالت جنگـي هماننـد: كمـان،       به  در مشبه
هاي ادبي نيسـت    تأثير از سنّت  شود. اين گونه كاربرد هرچند بي  شمشير، تير و... نيز ديده مي

ي نيـز در شـعر   اما نشانگر فضاي حاكم بر جامعه و وسايل پيرامون سعدي توانـد بـود. شـفيع   
هـاي او از ابـزارآالت     بـه   خويش از اشياء و ابزار بهره برده است، با اين تفاوت كـه در مشـبه  

جنگي خبري نيست و آنچه كه مورد توجـه اوسـت غالبـاً وسـايل معمـول زنـدگي روزمـره        
است. تصويرآفريني با استفاده از وسايلِ پيرامونِ زندگي، كاري اسـت كـه هـر دو شـاعر از     

هاي سعدي قابل توجه است، اين است كه   به  اند. آنچه كه در اين قبيل مشبه  ستفاده كردهآن ا
كار او در اين وادي اساساً تقليد از گذشته است. افزون بر آن، رنـگ غالـب در ايـن دسـت     

گري اسـت. اغلـب ابزارهـا و اشـياءها در       هاي او، رنگ عرصة ميدان جنگ و سپاهي  به  مشبه
كه شفيعي خود   در كار نشان دادن عزّت معشوق و ذلّت عاشق است؛ حال آندستان سعدي 

  هايي داشته باشد؛ مانند: گاري، كاغذ كاهي، عبور از در ممنوع و... .    كوشيده است نوآوري

 واژگان زباني و ادبي:. 7

)/ خاموشـي  192معنـي (ص   دفتر غزل براي گل آفتابگردان: عشق بـه واژه مـبهم و بـي   
)/ 223)/ تو به فهرست كتاب (ص223)/ آرزو به كتاب (ص227كتابي گشوده (صخدا به 

)/ آيينه به صحراي پـر  247نامه (ص  )/ باران به روشنايي257عبور پرندگان به نقطه چين (ص
  ).237غزل (ص

هـاي    سعدي از اين واژگان به جز يك مورد در مشبه، تقريباً در هـيچ يـك از طـرفين   
بـه از آن بهـره بـرده اسـت و       رده اما شفيعي هم در مشبه و هم در مشبهتشبيه خود استفاده نك

هـايي جديـد و نـو در تشـبيه اسـت. از سـويي         اين بيانگر كوشش شفيعي براي كشف حوزه
شفيعي يك محقّق و منتقد ادبي است، بنابراين بخشـي از حـوزة انديشـه و فكـر او را همـين      

  دهد.    يل ميمفاهيم كم و بيش مرتبط با اين حوزه تشك
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 اسامي مكان:. 8

)/ حسـن بـه   525)/ دل به خلوت خانه (غـزل 479غزليات سعدي: رو به تركستان (غزل
 ). 95)/ ديدار دوست به كعبه (غزل243بازار (غزل

بـار)  2)/ كلمات بـه كوچـه (  192دفتر غزل براي گل آفتابگردان: عشق به جزيره (ص
قـرار    )/ عشق به قارة بي293به طاق (ص)/ موج 262)/ هوا به آيش وسيع (ص211،210(ص

  ).192)/ عشق به ورطة جاودانه (ص195،194بار) (ص3(
سعدي پيوسته درگير توصيف معشوق است و با توجه به اين كه در اين راه از عناصـر  

يابد، اما شفيعي با توجه به تنـوع مشـبه     بسياري بهره گرفته، چندان نيازي به اسامي مكان نمي
هاي نوين شاعرانة خويش، از اين واژگـان بهـرة بيشـتري بـرده       به انعكاس تجربة و عنايت او

  است. 

 ها:  خوردني. 9

)/ سخن به شكر 330)/ شير به شهد (غزل147غزليات سعدي: آب دهان به عسل (غزل
)/ تـو  225)/ شير به شكر (غزل475)/ لب به شكر (غزل465)/ دهان به شكر (غزل462(غزل

  ). 147به شكر (غزل

  احجار كريمه:. 10
بـار)  5)/ لـب بـه لعـل (   19)/ سخن به لؤلؤ (غـزل 462غزليات سعدي: شعر به در (غزل

)/ 282)/ سرشك بـه يـاقوت (غـزل   629)/ لب به ياقوت (غزل221،479،225،19،382(غزل
  ). 629موي به شَبه (غزل

  مشمومات:. 11
)/ خال بـه نقطـة   525)/ بو به عنبر (غزل308غزليات سعدي: زلف به عنبر يا عبير (غزل

)/ زلـف بـه مشـك    22)/ روي بـه مشـك (غـزل   629)/ موي به مشك (غـزل 445غاليه (غزل
  ). 27)/ خوي به گالب (غزل243(غزل
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كـدكني در دفتـر     كريمه و مشمومات موضوعاتي هستند كه شفيعي  ها، احجار  خوردني
بـه    هـا را در مشـبه  غزل بـراي گـل آفتـابگردان از آن اسـتفاده نكـرده و در مقابـل سـعدي آن       

سـابقه    تشبيهات خود به كار برده است. كار سعدي ادامة سنّتي است كه در شعر فارسـي بـي  
هـاي    يـار و بوئيـدني  «و « شكر و عسـل «به » هاي او  شيريني يار و خواستني«نبوده است. تشبيه 

ب در هـاي جـذّا    هـاي قيمتـي بـا آن رنـگ      و نيز اسـتفاده از سـنگ  » مشمومات خوش«به » او
توصيفات مختلف، ميراث سخن سرايان پيش از سعدي است و او از اين ميـراث بـه زيبـايي    

هاي خوش عمالً از زندگي روزمـرة ايرانـي معاصـر بيـرون رفتـه        بهره برده است. برخي بوي
ها   است. در باب احجار كريمه هم كم و بيش حكايت همين است. بنابراين كاربرد كمتر آن

اي نوتر است، امري منتظر است. بايـد    كالم شفيعي كه جستجوگر عرصه در ادب معاصر در
افزود كه فضاي مناسب اين عناصر معموالً فضايي غنـايي اسـت؛ فضـايي كـه همـه چيـز در       
خدمت توصيف عشق و عاشق و معشوق است و اما اين دفتر شـفيعي عرصـة جـوالن ذهنـي     

  اند نمايشي يكجا باشد از موارد ياد شده: تو  تر. نمودارهاي زير مي  است در فضاهايي گسترده
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  هاي نو كردن آن  ج. تكرار در تشبيهات و شيوه
بســياري از اديبــان تشــبيهاتي چــون: مشــروط، مقلــوب، مضــمر، تفضــيل و بليــغ را از  

). در 134: 1385و شميسا،  67ـ   78: 1389اند (ر.ك كزازي،   كنندة تشبيه دانسته  بزارهاي نوا
شعر بسياري از شاعران اين شگردها نمود دارد و آنان از اين شيوه، براي تـازگي بيـان خـود    

ها معتقـد بودنـد     طور كه فرماليست  اند. نكته اين جاست كه همين ابزارها همان  استفاده كرده
زدايـي جديـد دارد، تـا مـدتي       اي، بعد از مدتي دوباره نياز به آشنايي  ه هر آشنازدايي شدهك

مانند   يابند و در انتظار مي  اي مي  كنند و پس از مدتي دوباره حالتي كليشه  اين نقش را ايفا مي
وأم تـ «اي تحـت عنـوان     تا دستي پيدا شود و نقشي نو بر آنان زند. خسرو فرشيدورد در مقاله

اسـت.     به بررسي اين رويكـرد در اشـعار حـافظ پرداختـه    » شدن تشبيه با عوامل ديگر زيبايي
گردنـد،     ايشان معتقدند كه اگر تشبيه و يا استعاره، با ديگر عوامـل و صـنايع زيباسـاز همـراه    

داننـد يعنـي:     يابند. در ادامه سه عامل مهـم را در ايـن عمـل مـؤثر مـي       زيبايي دو چنداني مي
» آرايــش تشــبيه«و » عــالي و عميــق     انديشــي يــا همــان افكــار  ژرف«، »فصــاحت و بالغــت«

صـنعت بيـاني و بـديعي     27). ايشان در مقالة سوم همـين موضـوع،   448: 1353(فرشيدورد، 
   آوري (تنسـيق صـفات و اعـداد)، مراعـات      تعليل، پي  چون: موسيقي حروف، انسجام، حسن

تضاد، تعجـب و... را در خـدمت همـين نوسـازي اشـعار حـافظ       نظير، تجنيس، ذو المعنيين، 
شمارند. گويا تشبيه آن حالت تخييلي و ارزش اصلي خـود را از دسـت داده اسـت و در      مي

  شود تا ارزش از دست رفتة خود را باز يابد.    كنار هم قرار گرفتن اين موارد باعث مي
در ديـوان هشـت تـن از بزرگـان ادب     ابزار نوسازي تشبيه «اي ديگر با عنوان   در مقاله
اين مطلب مورد بررسي قرار گرفته است. نويسندگان ايـن مقالـه عـالوه بـر     » عربي و فارسي

اي   . وارد كـردن اشـاره  1مواردي كه در ابتداي اين مبحث بدان اشاره شد، ابزارهايي چـون:  
شبه غريب و مركّـب           وجه. 4. تصرّف در تشبيه 3به غير معمول   . به كار بردن مشبه2در تشبيه 

. صـورخيال مضـاعف را   6. تأكيد در تشبيه مثل تناسي تشـبيه و بـه كـار بـردن ادات نـادر      5
به   مشبه«). همچنين آنها اسباب غرابت تشبيه را در 173: 1384اند (نجاريان و ديگران،   افزوده
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تشبيه «اند كه   اند و در ادامه بيان داشته  نيز دانسته» به خيالي  مشبه«و » مشبه وهمي«، »نادرالوقوع
، گويـاي تفكّـر   »تشبيه مضمر«، نشانگر تغيير سبك و دگرگوني اساسي تشبيه است؛ »تفضيل

). 202، گواه خيال گسترده و زائيدة تفكّر قـوي اسـت (همـان:    »تشبيه تمثيل«و تعقّل است و 
كـه حالـت حقيقـت بيشـتري را     اي باشد   اين كه تناسي تشبيه صورت بپذيرد و كالم به گونه

اي بودن تشبيه است. يعني شاعر بـراي پـرداختن بـه جنبـة       القا كند، صرفاً براي جبران كليشه
مـدار تناسـي بـر    «كند تا حالت تعجبي خود را القا نمايد.   ديگري، تشبيه خود را فراموش مي

اي يـك اسـتعاره و   تعجب است و اين پديد آرندة زيبايي و تأثيري بـاالتر از حـد منتظـر بـر    
را نيز نام برد كه » تشبيه جمع«توان   ). در كنار اين موارد مي117: 1353(تجليل، » تشبيه دارد

كنند كـه    به عالوه بر ايفاي توصيف و مبالغة بيشتر، اين مطلب را بيان مي  در آن چندين مشبه
هـا    هم، ايـن توانـايي را بـدان    ها ديگر توانايي تعجيب ندارند و پيوستنِ چندين بازو با  به  مشبه
كدكني از نظر تكـرار    بخشد. جا دارد اكنون نگاهي بر تشبيهات سعدي شيرازي و شفيعي  مي

  و نوسازي تشبيهات بيفكنيم.  
به خورشـيد/ روي بـه    روي«سعدي در غزليات خود اين موارد را تكرار كرده است: 

به گل/ رخسـار بـه مـاه/     رخسارقمر/  به گُل/ رخ به خورشيد/ رخ به رخماه/ روي به گُل/ 
بـه شـب/ مـو بـه      مـو به كمند/ زلف به مشك/ زلـف بـه شـب/     زلفبه دور قمر/  عارض
به درخت/ باال به  باالبه درخت/ قامت به سرو/  قامتبه سرو/  قدبه كمند/  گيسومشك/ 

  ». سرو
به باران/  مرد«در دفتر غزل براي گل آفتابگردان نيز چنين تكرارهايي ديده مي شود: 

بـه   عشقبه سحر سحر چشمه/ دختر به نقاشي طفـالن/   دخترمرد به روح باران/ مرد به ابر/ 
معني/ عشق به ورطه جاودانه/ عشـق بـه عبـور از در ممنـوع/       نردبان/ عشق به واژه مبهم و بي

ور بـه پـرده زنگـار/ ابـر بـه عبـ       ابرقـرار/    عشق به گُل سرخ/ عشق به جزيره/ عشق به قاره بي
به جويبار/ آيينه به صحراي پر غزال و  آيينهلكان/ شمايل ابر به شنگرف و برف/   صف لك

  ». غزل
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انـد. در تشـبيهات     بهـره نمانـده    همچنان كه پيداست هر دو شاعر از تكرار در تشبيه بي
اسـتفاده كـرده   » هاي مترادف  واژه«شود و او جهت رفع آن، از   ، ديده مي  سعدي تكرار مشبه

رسـاند    تقريباً يك معنا و مفهوم را مي» روي و رخ و رخسار و عارض«است. به عنوان نمونه 
كند تا تشبيهاتش تكراري جلوه نكنند. عـالوه بـر ايـن      و سعدي از اين چند واژه استفاده مي

 كـه در » ماه و قَمـر «اند. همچنين   نيز از اين گونه» قد، قامت، باال«و » زلف، مو، گيسو«موارد 
به استفاده شده است، هردو يك چيزنـد از دو زبـان فارسـي و عربـي. اديبـان معتقدنـد         مشبه

راهي براي گريز از ابتذال و تكرار تشـبيه  » عكس، تفضيل، مضمر، مشروط و بليغ«تشبيهات 
است و سعدي كه از اين موضوع نيك آگاه است، از تشبيه تفضيل بسيار بهره برده اسـت و  

  گراي اوست:   در غزل او تشبيهاتي چنين همچنان متأثر از ذهن معشوقه ناگفته پيداست كه
»          تــر ز روي تــو، مــاهي نديــده چــرخ  /  خوشــتر ز ابــروي تــو هاللــي نيافــت    تابنــده«

  ).541: 1386(سعدي، 
در سرو رسيدست، وليكن بـه حقيقـت«

»از سرو گذشتست كه سيمين بدنسـت آن     
)524(همان:   

هاي تكراري به دور نبوده است و چون سعدي تالش كرده است تا   مشبهشفيعي نيز از 
را به عنوان گريزي بالغي » مقيد كردن مشبه«از اين ابتذال تكرار بگريزد و در اين كوشش، 
تصوير و تصـور مفـردي اسـت كـه مقيـد بـه       «يافته است. مراد از مقيد كردن مشبه در تشبيه 

تـر كـردن نگـاه بـه مشـبه، از        ). مقيد كردن مشـبه بـا جزئـي   85:  1385(شميسا، » قيدي باشد
و » ابر به پـرده زنگـار  «كند. به عنوان مثال در تشبيه   تكراري جلوه كردن تشبيه جلوگيري مي

، نـوع  »شمايل«محور تشبيه است و تنها با اضافه كردن » ابر«، »شمايل ابر به شنگرف و برف«
يز با چنين شـگردي بيگانـه نيسـت. نمونـه را در تشـبيه      نگاه شاعر متمايز شده است. سعدي ن

، عالوه بر بلندي مو، خميدگي آن نيز مورد توجه »خم«با آوردن قيد » خمِ زلف به چوگان«
به يكسان استفاده كرده، با استفاده   قرار گرفته است. هم چنين شفيعي در مواردي كه از مشبه

لطافـت زبـاني   «را جبـران كـرده اسـت. مـراد از     از لطافت زباني و فكري، بسـي از تكرارهـا   
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به است كه با توجه به ذهنيت مخاطب، لطافـت و نـازكي     اي از مشبه  ، بخش يا وابسته»به  مشبه
  بخشد. به عنوان مثال:  خيالِ بيشتري به تشبيه مي

رفت چون باران در اعصابِ درخت و رفت و باز/ آن طرف، تا نغمـه بانـگ هـزاران    «
  ).259: 1388(شفيعي، » رفت مرد

شيشة تنهايي معصوم او را يادها /  شسـت و شـو دادنـد و همچـون روح بـاران رفـت       «
  ).259(همان، » مرد

و باري ديگـر  » باران«را به » مرد«توان ديد كه شفيعي كدكني نخست   در اين دو شعر مي
» روحِ باران«است.  مانند كرده» روحِ باران«جهت دوري از تكرار و به قصد نو كردن تشبيه، به 

اين ». باران«تر است از واژة محسوس   تر و نامحسوس  است، بسيار لطيف» مرد«به تشبيه   كه مشبه
نيز قابل توجه است كه اضـافة روح بـه بـاران، مصـداقي از     » روحِ باران«به » مرد«نكته در تشبيه 

اي را بـه    خـويش، اسـتعاره  استعارة مكنيه يا تشخيص است. بنابراين چون تشبيه مـذكور در دلِ  
اند، نوعي گريز از تكـرار    همراه دارد و اين همان است كه مرحوم فرشيدورد بدان اشاره كرده

توان گفت: سعدي با اسـتفاده از متـرادف آوردن مشـبهات و آوردن      آيد. لذا مي  به حساب مي
كـدكني بـا     است و شـفيعي هاي سنّتي گريخته   هاي تفضيل و مضمر و... از تكرار و كليشه  تشبيه

به بهره برده اسـت و از آن    هايي چون مقيد كردن و لطافت بخشيدن به مشبه  همين قصد از شيوه
جا كه موفق به تجربة تشبيهات جديدي شده و خود را ملزم بـه اسـتفاده از تشـبيهات تكـراري     

سـت. پـس عـالوه بـر     ديده، كمتر از تشبيهات معكوس و تفضيل و... استفاده كـرده ا   قدما نمي
هـاي    توان بـه روش   اند، مي  هايي كه بزرگان در نوسازي و رفع تكرار تشبيهات ذكر كرده  شيوه

هاي متـرادف از      مشبه«و » به  كردن مشبه  لطيف«، »مقيد كردن مشبه«، »تشبيه جمع«ديگري چون: 
كزازي در باب اين دو بـزرگ  الدين   ، اشاره كرد. حقيقتاً سخني از ميرجالل»هاي مختلف  زبان

فـروغ را،    توانـد پنـدارهاي بـي     سخنور خرده سنج و توانا كسي اسـت كـه مـي   «كند:   صدق مي
اي در   توانـد آن پنـدار را بـه گونـه      اي، رونق و روايي ببخشد و تا آنجا كه مي  ديگربار، به شيوه

نـد و نـو آيـين فـرا     سخن خويش بياورد كه رنگ باختگي و كهنگي آن هر چه بيش، نهفتـه ما 
  ).     67:  1389(كزازي، » چشم آيد
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  گيري  نتيجه
هـاي    )، سـعدي در مشـبه  1با توجه به مباحث ارائه شده در مقاله (ر.ك: نمودار شمارة 

مفـاهيم  «، »هـاي او   انسان، اجزاء و ويژگي«تشبيهات خود از عناصرسازندة صورخيالي چون: 
اي نيــز از   بيشــترين بهــره را بــرده و انــدك اســتفاده» عاشــق و معشــوق«و » مجــرد و انتزاعــي

كـرده اسـت و موضـوعات ديگـر در     » اسـامي مكـان  «و » واژگان زباني و ادبـي «، »حيوانات«
اسامي «هاي شفيعي عالوه براين موارد ـ جز    هاي او جايي ندارند. در مقابل مشبه  فضاي مشبه

انسـان و اجـزاء   «شـود.    را نيـز شـامل مـي   » راشياء و ابزا«، »اجرام آسماني«، »طبيعت«ـ » مكان
هـاي تشـبيهات سـعدي را بـه خـود        موضوعي است كه بخش قابل تـوجهي از مشـبه  » انساني

انسان «هاي سعدي ـ جز چند مورد اندك ـ، در موضوعات     اختصاص داده است. بيشتر مشبه
هـاي شـفيعي     ا مشـبه است، امـ » عاشق و معشوق«، »مفاهيم مجرد و انتزاعي«، »و اجزاء انساني

شود. اين نشان از آن دارد كه تنوع موضوع در شفيعي،   دايرة گسترده و بيشتري را شامل مي
  در قياس با سعدي بيشتر است. 

، »موضـوعات انسـان و اجـزاء انسـاني    ) «2هاي شـفيعي (ر.ك: نمـودار شـمارة      به  مشبه
واژگـان  «، »اشياء و ابـزار «، »حيوانات«، »اجرام آسماني«، »طبيعت«، »مفاهيم مجرد و انتزاعي«

گيـرد، امـا سـعدي عـالوه بـر ايـن مـوارد ـ جـز            اسامي مكانظ را در بر مـي «و » زباني و ادبي
هـاي    بـه   نيز در مشبه» مشمومات«و » احجار كريمه«، »ها  خوردني«ـ از » واژگان زباني و ادبي«

نسبت به سعدي تنوع بيشتري دارد و  خود استفاده كرده است. به بيان ديگر شفيعي در مشبه،
خورد. تعدد مشبه، يعنـي تعـدد     به، در سعدي در قياس با شفيعي بيشتر به چشم مي  تعدد مشبه

به، يعنـي تنـوع مضـمون،      شود اما تعدد مشبه  فكر و انديشه و گستردگي موضوع را منجر مي
  شود.    سعدي نيز به خوبي ديده مي اغراق و مبالغه كه اين مورد در تكرار فراوان تشبيهات

بـراي رفـع   » واژگان متـرادف «و » كردن  مقيد «، »مضمر«، »تفضيل«سعدي از تشبيهات 
و » مقيـد كـردن مشـبه   «كـدكني    تكرار مشبهات خود استفاده كرده است و در مقابل شـفيعي 

برگزيـده اسـت و از   را براي رهـايي از تكـرار   » ساز  همراه شدن تشبيه با ديگر صنايع زيبايي«
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است، كمتر از شگردهاي گريز از تكرار    آنجا كه خيال او تشبيهات جديدي را ابداع نموده
قدما چون: تشبيه معكوس و تفضيل و... بهره بـرده اسـت. همچنـين شـفيعي بـراي رهـايي از       

و  شود  سود جسته كه كاري نو و بديع محسوب مي» لطيف كردن تشبيه«به از   تكرار در مشبه
كند كه نگـاه ايـن     سعدي شيرازي بدان توجهي نداشته است. اين پژوهش همچنين ثابت مي
غـزلِ منتخـب،    50دو شاعر به عشق، عاشق و معشوق متفاوت اسـت. عشـقِ سـعدي در ايـن     

صرفاً شامل عشقي زميني و تنها متوجـه معشـوق مجـازي اسـت و البتـه بـا قـابليتي كـه دارد         
كه اين موضوع در نزد شفيعي دايرة   عارفانه را نيز پوشاند. حال آنتوان بدان لباس تأويل   مي

تري دارد و عالوه بر عشقِ زميني، عشق به طبيعت، فرزند، حيوانات و ... را نيز شامل   گسترده
شود. اين نكته خود تفاوت شاعران سنّتي بـا شـاعران معاصـر در نگـاه بـه عشـق و اشـعار          مي

  عاشقانه است. 

  پيوست
الف، ب، ت، د، ر، ز، س، ش، غ، ل، «غزل از حروف روي:  50يات سعدي، غزل انمي از .1

هايي كه مورد بررسي قرار گرفته است، عبارتنـد از:    انتخاب شد. شماره غزل» م، ن، و، ه، ي
»19- 22-  26- 27- 29- 35- 41- 51- 57- 81- 90-95- 126- 147- 221- 225- 

243- 282- 302- 308- 310- 317- 318- 322- 327- 330- 334- 343-347- 348- 
382- 393- 424- 435- 445- 462- 465- 466- 470- 475- 477- 478- 479- 486- 
492- 498-525- 564- 624- 629  .« 

 البته مقصود تشبيهات محسوس تا پايان سبك عراقي است. .2

: 1388دوند، كدكني رجوع شود به (فوال  براي مطالعة بيشتر دربارة طبيعت در شعر شفيعي .3
 ). 216 - 248: 1358كوب،   و چشم انداز شعر نو فارسي از حميد زرين 99ـ 138

(سـعدي،  » آنك عسل اندوخته دارد مگس نحل / شـهد لـب شـيرين تـو زنبـور ميـان را      « .4
1386 :366   .(  
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