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چکیده
درخشان شکوفایی خود را پشت سر گذاشت و از قرن
قصیده فارسی تا پایان قرن ششم ،دوره
ِ
هفتم به بعد رو به افول نهاد و از معیارها و ساختار اصیل خود دور شد ؛ اما در دوره مشروطه
بار دیگر با ساختار اصیل خود احیا شد  .موضوع این مقاله "سبکشناسی قصاید شهریار" است .
میتوان گفت که هرچند شهریار ادامه دهنده بسیاری از سنتهای شعر فارسی است ؛ اما در قصیده
به دنبال آن سنتهای کالسیک نبوده و قصاید او بیشتر ن َرم و تغزلی است  .هرچند برخی قصاید
او بمانند قصاید قدما مستحکم و با صالبت است ؛ اما شگرد اصلی او قصیده نیست .پرسش این
است که قصاید شهریار دارای چه ساختار و ویژگیهاییست که قصاید او را از قصیده سرایان معاصر
و کهن متمایز مینماید .بدین منظور،چهل قصیده وی را از وجوه مختلف  :موسیقی بیرونی ،بیان
 ،بدیع و ...مورد بررسی قرار داده و مباحث مهم و برجسته را مطرح کرده ایم و صورخیالی که
تقلیدی و کلیشهای بودهاند و صورخیالی را که حاصل دید خاص اوست آوردیم و چگونگی انعکاس
پدیده های نو وکهن را در قصاید وی ارائه نموده ایم .
کلمات کلیدی :شهریار ،سبک شعر ،صورخیال ،عناصر و ساختار تازه در قصیده.

 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران zomorrozi@ut.ac.ir
 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران info@omidmajd.com
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران nasrinsayyedzadeh.1986@gmail.com
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مقدمه
قالب قصیده از آغاز شعر فارسی  ،مورد توجه و استقبال شاعران فارسی زبان قرار گرفت  .در
سده های نخستین شعر فارسی قصیده قالب اصلی شعر فارسی بود ؛ اما کم کم از رواج افتاد
و غزل جای آن را گرفت .در دوره مشروطیت با توجه به تحوالت اجتماعی و سیاسی ،قصیده
حیاتی تازه یافت  .در این دوره با ظهور ملک الشعرای بهار قصیده سنتی با ساختار اصیل آن
بار دیگر احیا گردید  .در دوره جدید قصیده به شکل سنتی خود و با برخی ویژگیهای خاص در
شعر شاعرانی چون ادیب الممالک و پروین اعتصامی در اوایل دوره و شاعرانی چون مهرداد اوستا،
مهدی حمیدی و شهریار در دوره بعد به حیات خود ادامه داد؛ اما قصاید برخی ازین شاعران مانند
شهریار چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
همانطور که بیان گردید شهریار به مانند دیگر شاعران ادب فارسی  ،در کنار غزلهای پرآوازه
خود به سرودن قصیده نیز پرداخته است ؛ از آنجاییکه از مباحث اصلی در شناخت شعر هرشاعر
یافتن " یک روح یا ویژگی متکرر در آثار وی است " (کلیات سبکشناسی،شمیسا )13 :شناخت
سبک هر شاعر برای شناخت و تحلیل شعر وی ضروریست  .سوال اساسیی که پیکرۀ پژوهش
حاضر را تشکیل میدهد اینست که دالیل تمایز سبکی قصاید شهریار از قصاید پیشینیان چیست؟
به همین منظور درین پژوهش  ،قصاید شهریار از وجوه گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و
ویژگیهای مختلف آن با شواهد شعری ذکر شده است و ذیل عنوان نوآوریهای به برخی نکات
برجسته در قصاید وی اشاره شده است؛ اما در بخشهای مختلف مقاله متناسب با موضوع نوآوریها
و تکرارها در همان بخش بیان گردیده است .بطور کلی در قصاید شهریار میتوان اوج تأثیرپذیری
از ویژگیهای بالغی شاعران کالسیک و سادگی و روانی شعر شاعران نوین و وجود زبان و عناصر
تغزلی را مشاهده نمود.

پیشینه و ضرورت تحقیق:
مقاالت و مطالب فروانی درباره قصیده و شیوه قصیده سرایی نگاشته شده است که حتی ذکر
بخش کوچکی از آن در این قسمت ضروری به نظر نمیرسد ؛زیرا هیچ یک از آنها درباره بررسی
سبکی قصاید شهریار نمیباشد  .بطورکلی اغلب تحقیقات انجام شده درباره شهریار مربوط به
مباحث فکری وی و یا برخی ویژگیهای خاص بالغی در اشعارش میباشند و بررسی سبک قصاید
وی پیش ازین صورت نگرفته است .با وجود تحقیق درباره دیگر شاعران مشهور و غیر مشهور
قصیده سرا  ،جای خالی تحقیقی درباره قصاید شهریار محسوس است.
موسیقی بیرونی (وزن عروضی):
با بررسیهای انجام شده در چهل قصیده شهریار ،میتوان اذعان نموده که وی با اوزان عروضی
به خوبی آشنایی داشته و مضامین قصایدش با وزنهای بکار رفته مطابقت دارد .وی از اوزان ثقیل
استفاده نکرده و شعرهایش فاقد سکته های نامطبوع است .وی در قصاید خود از شش بحر "رمل،
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هزج ،مجتث ،مضارع ،متقارب و خفیف" بهره برده است ؛از این چهل وزن ،هفت مورد مسدس و
باقی مثمن می باشند:
نام بحر

رمل

مضارع

هزج

مجتث

متقارب

خفیف

تکرار

14

11

7

6

1

1

همانگونه که مشاهده میشود ،شاعر بیشتر از وزن رمل بهره برده است  .این بحر که لحنی آرام
و نرم دارد ،اغلب برای بیان احساسات و اندوه شاعر بکار رفته است:
عمــر دنیــا بــه ســر آمــد کــه صبــا میمیــرد

ورنـــه آتشـــکده عشـــق کجـــا میمیرد
(کلیات دیوان شهریار،شهریار )392

موسیقی کناری:
"قافیه هم آوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صوت با توالی یکسان در پایان آخرین
واژههای نامکرر مصاریع یا ابیات یک شاعر و گاه پیش از ردیف میآید( ".مقاالت ادبی و
زبانشناختی،حق شناس)44:
در کلمات قافیه هرچه تعداد مصوت و صامتهای یکسان بیشتر باشد ،قافیه آهنگینتر بوده و
ارزش موسیقیایی آن بیشتر است و این مسئله در قصاید شهریار نیز مورد توجه بوده است .ویژگی
قافیه در قصاید شهریار را نیز میتوان از چند جهت مورد توجه قرار داد -1 :الگوی ساختاری هجای
قافیه  -2استفاده از واژگان عامیانه در قافیه
 -1الگوی ساختاری هجای قافیه
بر اساس بررسی انجام شده غالب قافیه های قصاید شهریار دارای الگوی (صامت +مصوت بلند+
صامت) هستند .مشخص است که وجود این ویژگی در قافیه زیبایی آفرین است ؛ زیرا "مصوتها به
ویژه مصوت بلند در یک مجموعه خوش آهنگتر از صامتها هستند و در ابیاتی که درصد مصوتها
بیشتر از صامتهاست آهنگ یا طنین بیشتری وجود دارد( .مجله پژوهش زبان و ادبیات ،فیاض
منش :ص)172
مــن از جهــان به تو دل بســته ام که جان منی
جهــان بجــان تــو جــان و جهــان منــی
(کلیات دیوان شهریار،شهریار)372:
و پس از آن الگوی (صامت +مصوت بلند) با هفت بار تکرار بیشترین بسامد را دارد:
وصــف تــو از کجــا و بیــان مــن از کجــا
ای بــر ســریر ملــک ازل تــا ابــد خــدا
(همان)272 :
و پس از آن ساختار هجایی (صامت +مصوت کوتاه +صامت) با سه بار تکرار در سومین ساختار
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هجایی پر کاربرد است:
از لفــظ فحــل و معنــی بکــرم امیــد هســت

کآخــر نتیجــه یــی بــدر آیــد هــر آینــه
(همان)013 :

الگوی ساختاری هجای قافیه
صامت +مصوت کوتاه

صامت +مصوت بلند

صامت +مصوت بلند +صامت

3

7

26

البته قافیه فوق از نوع قافیه معموله است "که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع
حرف روی است( ".آشنایی با عروض و قافیه،شمیسا )129 :شاعر "هر آینه" را دو بخش نموده و
"هر" را به عنوان قافیه و "آینه" را به عنوان ردیف آورده است.
و پس از آن ساختار هجایی "صامت +مصوت کوتاه" در دو قصیده از چهل قصیده بکار رفته
است:
دگــر بــکار تــوام قــدرت مداخلــه نیســت

کــه بــا نبــرد تــوام زهــره مقابلــه نیســت
(کلیات دیوان شهریار: ،شهریار)892 :

 -2استفاده از واژگان عامیانه در قافیه
شهریار با بکارگیری "واژگان عامیانه" به عنوان قافیه شیوه جدیدی در شعر خود بکار برده
است .وی بدون توجه به مقبولیت یا عدم مقبولیت این قوافی در نزد صاحبان ذوق و بالغت از این
شیوه بهره جسته است:
که کله ها همه از دنگ و فنگ آن منگ است
چــو حــرف بــی عمــل افتــاد دنــگ رزازیســت
(همان)772:
از این موارد در قوافی شهریار بسیار است و در این مختصر ،مجال ذکر تمامی شواهد نیست.تکرار
قافیه در اغلب قصاید شهریار دیده میشود و کم قصیده ایست که این ویژگی در آن مشاهده نگردد.
از موارد دیگر قوافی قصاید وی توجه وی به "ردالقافیه" است .در نه قصیده از چهل قصیده وی
این ویژگی دیده میشود:
مــن از جهــان به تو دل بســته ام که جان منی
جهــان بجــان تــو جــان و جهــان منــی
تــرا چــه شــد که بــه این روشــنی جهــان منی
جهــان مــن همــه تاریکــی و تباهــی بــود
(همان)372:
همچنین در قصاید "صبا می میرد"" ،کوی بهجت آباد"" ،به یاد مرحوم ملک الشعرای بهار"،
"سرود برگریزان"" ،گلشن آزادی"" ،در ماتم پدر"" ،خواب سیاه" رد القافیه بکار رفته است.
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ردیف و انواع آن در قصاید شهریار:
ردیف بخشی از موسیقی کناری است و "دو علم قافیه لفظ یا الفاظی است (حرف ،اسم ،ضمیر،
فعل ،جمله ،عبارت ،شبه جمله) مستقل از قافیه که پس از آن به یک معنی و به یک لفظ تکرار
میشود و شعر در معنی خود به آن نیاز دارد( .عروض فارسی،ماهیار )273 :ردیف از ویژگیهای شعر
فارسی است و سهم به سزایی در باال بردن آهنگ و موسیقی و در نتیجه خوش نوایی شعر دارد و از
همین رو پیوسته مورد توجه شاعران بوده است  .ردیف نیز جزیی از موسیقی کناری است " .کلمه
یا کلماتی راکه در آخر مصرع عینا بعد از قافیه تکرار شوند را ردیف میگویند( ".آشنایی با عروض و
قافیه ،شمیسا )89 :؛اما برخی مانند محسنی بر این عقیده نیستند و میگویند ردیف ممکن است در
چند معنی بیاید "ردیف واژه یا واژههایی است که پیوسته و گسسته در یک یا چند معنی پس از قافیه
در پایان مصراع یا بیت میآید" (ردیف و موسیقی شعر،محسنی  )20 :در حقیقت ردیف از دیدگاه
موسیقی شناس تقویت کننده اثر لحن در یک قطعه شعر است .تقریبا نیمی از قصاید شهریار دارای
قافیه است ،البته بیشتر غزلیات وی مردف است و کمتر غزلی است که فاقد قافیه باشد  .قافیه در
قصاید شهریار به اشکال مختلفی بکار رفته است که بدانها اشاره میکنیم:
فعل اسنادی:
نزول موکب واال وزیر در تبریز/نگین تاج شهنشاه و زیب اورنگ است (کلیات دیوان شهریار:،
)277
فعل خاص یا تام:
ردیفهایی که به صورت فعل خاص می آیند از ردیفهای اسنادی پویاتر هستند و جنب و جوش
بیشتری به شعر میبخشند و به موسیقی و ریتم شعر کمک میکنند :
عمــر دنیــا بــه ســرآمد کــه صبــا میمیــرد

ورنـــه آتشـــکده عشـــق کجـــا میمیرد
(همان)392:

بعــد از صبــا بــه مهــر تــو افتــاده کار مــن

ای ســـایه خمـــوش فراموشـــکار مـــن
(همان)592:

دوستان گویی خزان رفته به کوی بهجت آباد

پــای مــن دیگر نمی آیــد به ســوی بهجت آباد
(همان)803:

ضمیر:
دراین چهل قصیده تنها یک مورد ضمیر شخصی منفصل "من" به صورت "مضاف الیه "بکار
رفته است:

ردیف اسمی:
اسم خاص:
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اسم معنی:

دســت طمــع کشــیده ام از خــوان زندگــی

برچیـــده بـــاد ســـفره احســـان زندگی
(همان)582:

ســالها ســرکوب پتکــش بایــد و تحقیر گشــتن

پــاره آهــن بــه ســودای یکی شمشــیر گشــتن
(همان)192:

اسم مصدر:

اسم :

گذاشــتیم بــی پــدر پــدر
رفتــی تــو هــم
َ

دیــدی منــت گذاشــته ام بــی پســر پــدر
تشبیه در قصاید شهریار:
"تشبیه ادعای مانندگی بین دو چیز است" (بیان و معانی ،شیمسا )34 :تشبیه از عناصر خیال
انگیزی شعر است و به معنی "بیان مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف به توسط الفاظ
مخصوص (معالم البالغه،رجایی)244،
مایه اصلی تشبیه اغراق و خیال انگیزی است .شاعر به جهت عالقه یا نفرتی که نسبت به اشخاص
و اشیای مورد نظر دارد ،سعی میکند آنها را برتر و یا فروتر از آنچه هستند ،نشان دهد( .فنون
ادبی،کامل نژاد)85 :
اغلب شاعران
تشبیه به شکلهای مختلف در شعر شهریار ،ظهور پیدا میکند و در شعر وی نیز ،چون ِ
از شاخصترین عناصر شعری است.
انواع تشبیه در شعر شهریار:
در قصاید شهریار پربسامدترین نوع تشبیه ،تشبیه بلیغ است .در چهل قصیده شهریار حدود 160
تشبیه بلیغ اضافی و  44تشبیه بلیغ اسنادی و  95تشبیه مرسل و مفصل بکار رفته است .که در این
میان تنها سه نمونه از آنها به صورت موکد و با حذف ادات تشبیه و باقی مرسل است .در این قصاید،
در اغلب موارد وجه شبه ذکر شده است و تنها درنه مورد وجه شبه محذوف میباشد.
تشبیهات حسی و عقلی در قصاید شهریار:
میتوان گفت تشبیهات در شعر شهریار در دو حوزه "حسی به حسی" و "عقلی به حسی" است.
در کالم شهریار تشبیهات بیشتر در قلمرو محسوسات است .شاید این بدان خاطر است که شهریار
شاعری واقعنگر است .شعر او از زندگی و تجربه های فردی وی سرچشمه گرفته است و در بسیاری
از موارد تا انگیزه ای نداشته باشد شعری نسروده است .همین تجربی بودن اشعار موجب توجه بسیا ِر
وی به محسوسات بوده است.

نوگرایی و کهن گرایی در تشبیه:
شهریار شاعری سنت گراست و شیفته شاعران بزرگ ادب کهن فارسی است و در آثار آنان
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بسیار تتبع نموده است .این شیفتگی در تصویرپردازیهای وی بسیار مشهود است .تا جاییکه
در جای جای قصاید وی نه تنها در بحث تشبیه ؛ بلکه در مباحث دیگر این کلیشه و تکرار به
چشم میخورد .در قصاید وی "جام محبت"" ،صهبای معرفت"" ،لب لعل"" ،دام زلف"" ،مرغ
دل"" ،نای گلو"" ،چراغ عمر"" ،آتش شوق"" ،تیرغم"" ،باغ عارض"" ،سنگ حادثه"" ،چراغ
علم"" ،آتش هجران"" ،رشته مهر و محبت"" ،کمند زلف" و ...حضور دارد و محوریت با عناصر
کلیشهای گذشتگان است:
نوشـــین لبش از نیش سبیلم شـــده ناسور
بوســیدمش آن قــدر لــب لعــل کــه دیــدم
(همان)634 :
همانگونه که در نمونه های فوق مالحظه میگردد شاعر اغلب گرد عناصر بکار رفته در اشعار
قدما میگردد؛ اما به هر روی شاعر واقعگرای ما از عناصر و پدیده های نوظهور نیز در شعر خود
بهره برده است؛ مانند :همای پرچم ،دیو سیاست ،تخت تابوت ،قطار فلک و ...که در ادامه به آنها
خواهیم پرداخت:
مشبه به در قصاید شهریار:
مشبه به در ساختار تشبیه از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا به نوعی نشانگر بینش و
ادراکات شاعر از جهان پیرامون است .مشبه در قصاید شهریار را میتوان از دیدگاههای مختلف
بررسی نمود:
انواع مشبه به در قصاید شهریار:
 -1گلها و گیاهان:
با توجه به اینکه بخش عمده ای از تشبیهات شهریار در حوزه محسوسات است حدود  19مورد
از مشبهبههای شهریار در حوزه گلها و گیاهان و عناصر مربوط به آن است؛ مانند :بوستان خاطر،
سمن موی ،گلچهر ،نهال سعی ،گندمان خال ،خلدزار حقیقت ،باغ محبت ،باغ عشق ،گلشن
آزادی ،سرو قامت ،باغ زندگی ،خرمن دنیا و دین ،باغ امامت ،باغ اسالم ،خرمن زیبایی ،مزرعه
وصل.
بــه یــاد شــاهد شــیرین بــه کام عاشــق شــیدا
بگیــر ســاقی گلــرخ بــه کــف پیالــه چــو اللــه
(همان)713 :
 -2جانداران در مشبهبههای قصاید شهریار (پرندگان ،حیوانات و:)...
شهریار در مشبهبههای قصاید خود بجانداران توجه داشته است و به شیوههای مختلف از آن
بهره برده است .در چهل قصیده شهریار حدود  26مورد از مشبهبهها مربوط بجانوران و پرندگان
و ...است:
مرغ بیش از سایر جانداران در جایگاه مشبه به قرار گرفته است :
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هــر مــرغ دل کــه از بــر ایــن بوســتان پریــد
بــا تــار جــان بــه طــره او آشــیانه ســاخت
(همان)092 :
پس از واژه مرغ" ،شیر" با سه بار تکرار در جایگاه مشبه به بیشترین بسامد درین بخش را داراست:
بگرفتــه پهلــوی جهــان پهلــوان دوش
چون ش�یر ش�رزه ای رایت خورش�ید سایه ای
(همان)623 :
همچین واژگان دیگری مانند" :گرگ و سگ"" ،اسب"" ،مگس"" ،بلبل و طوطی و "..در جایگاه
مشبه به بکار رفته اند:
قاضیــان را گردنــی چــون گردن کرکــس دراز

قاضــی مــا را گلویــی رشــک نــای حــور عیــن
(همان)413 :

چون شیر نان به بازوی خود خورده کی کند

چــون گربــه پــای ســفره مــردم میومیــو
(همان)303 :

 -3مشبهبههای تلمیحی:
شهریار در بحث مشبهبههای تلمیحی بیشتر به حضرت عیسی و موسی و مطالب مربوط به
آئین مسیحیت توجه داشته است که یادآور قصاید خاقانی است؛ اما موارد گوناگون تلمیح در شعر
وی فراوان است:
1-3حضرت عیسی و مباحث مربوط به آن:
کنونکــه اللــه برافراختــه آتــش موســا
کنــون کــه ســرو برافراختــه رایــت کاوه
(همان)713 :
2-3عاشق و معشوقهای معروف در ادب فارسی:
بــه ســودای تــو خواهــم ســر نهــادن

بــه کــوه و دشــت مجنــون وار جانــا
(همان)803 :

یوســفی بــودی و آوخ کــه بــه بــازار کنــون

درهمــی بیــش بهــای تــو نیــرزد معــدود
(همان)692 :

3-3حضرت یوسف:

4-3موارد دیگر

دقیــق و ســاده و روشــن بســان فکــرت دانــا
دقیق و دلکش و صافی مثال چشمه حیوان
(همان)713 :
5-3کلمات و اصطالحات عامیانه در جایگاه مشبه به:
یکی از ویژگیهای قصاید شهریار استفاده از کلمات و اصطالحات و کنایات عامیانه در شعر
میباشد .وی در جایگاه مشبه به نیز به کلمات و اصطالحات عامیانه توجه داشته که نمونه هایی
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از آن را ذکر میکنیم:
وز هــر رقمــی هســت در آن بنشــن و بلغــور
پــر غلغلــه چــون دیــگ پــر از شــله قلمــکار
(همان)633 :
مسائل سیاسی و پدیده نوظهور در جایگاه مشبه:
شاعران بزرگ فرزند زمان خویشند و از عناصر و پدیده های اطراف خویش به منظور تعالی شعر
خویش استفاده میکنند و بدین ترتیب با آفرینش تصاویر تازه ،مایه ماندگاری آثار خود میگردند.
شهریار نیز با نگرشی دقیق به پدیده های اطراف خویش ،در تصویرپردازیهای خود از آنها بهره
میبرد .وی به مسائل سیاسی نیز بی توجه نیست و این مباحث را نیز در شعر خود وارد میکند:
لیکــن از دیــو سیاســت بشــنو و بــاور نکــن

زندگــی مشــکل کــن مــا کی بــه آســان میرود
(همان)482 :

ز کارگاه تمــدن ،بلنــد گا ِز خفــه کــن

ز دســت وحشــی اگر مشــت و چک بخیزد دوســت
(همان)713 :

آنجــا کــه قطــار فلــک ایســتاد بپرســند

اعمــال کــه دیگــر نــه بــه جــوف چمداننــد
(همان)123:

ناهیــد شــد بــه حجلــه چــرخ ارغنــون نــواز

کــز دور چــرخ مهــر و مــه اکنون به هم رســید
(همان)092:

خیالــت مــاه مــن نامهربــان بــود

هنـــوزم هســـت یـــار غـــار جانـــا
(همان)803:

استعاره :
استعاره تشبیه فشرده است ؛ " بدین ترتیب که از جمله تشبیهی ،مشبه و وجه شبه و ادات
تشبیه را حذف کنیم به نحوی که فقط مشبه به باقی بماند به این مشبه به استعاره میگویند" .
(بیان و معانی ،شمیسا )57 :استعاره از تشبیه رساتر است “چرا که از جهتی در استعاره چنین به
نظر میرسد که میان مشبه و مشبه به فرقی نسیت و از جهتی دیگر ذهن برای یافتن استعاره به
کوشش بیشتری نیاز دارد " (احمد نژاد)99 : 1382،
شهریار نیز در قصاید خود بدین صنعت توجه داشته است ؛در چهل قصیده شهریار 119
استعاره یافت شد که از این تعداد  52مورد از آن استعاره مکنیه اضافی 36 ،مورد استعاره مکنیه
غیر اضافی و  31مورد به استعاره مصرحه اختصاص داشته است  .استعاره های بکار رفته در شعر
شهریار نیز با توجه به تتبع فراوان وی در آثار قدما تحت تأثیر آنهاست و به ندرت نوآوری در آنها
دیده میشود  ،معشوق هنوز ماه و مهر و گل و بت است و قد او سروی روان در میان بوستان:
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بایــدت بــودن از آن ســرو روان کامــروا

بــر لــب آب بقــا خفتــه بــه ظلّــی ممــدود
( همان )663 :

پرندگان و حیوانات در جایگاه مستعار منه :
شهریار در استعارات خود گاه از حیوانات و پرندگان در جایگاه مستعار منه بهره میبرد که در این
زمینه نیز نوآوریی به چشم نمیخورد ؛ وی به شیوه قدما برخی شاعران را به پرندگان مانند کرده است :
گفــت در کنــج قفــس چنــد تــوان تنهــا بــود
یــاد از آن مــرغ بهشــتی که غریــب آمد و رفت
برویــم ایــن قفـ�س تنــگ نــه جــای مــا بــود
بپــر ای مــرغ بهشــتی کــه گشــودم پــر و بــال
(همان)492 :
و زاغ و زغن و اهرمن نماد دشمنان و مخالفان کشور میگردد :
لشــگر زاغ و زغــن از بــاغ و بســتان میــرود
بلبــل سرگشــته گــو بــازآ بــه ســوی آشــیان
(همان)482:
و فلک نیز "باز شکاریست " که به شاه و گدا ،کافر و مسلم رحم نکرده و همه را به کام خود فرو
میبرد :
ـ�ره بـ�از شـ�کاری
چــه طاوســی از بــاغ اســام بــردی
بـ�ه خـ�ون غلطـ�ی ای ُج ّ
(دیوان شهریار،شهریار) 385 :
و همچنان جوانان و دلیرن ایران زمین با واژه " شیران " مورد خطاب قرار میگیرند :
چــون

اســیران

بزنجیــر اســارت
نــه شــیران راســزد گــردن نهــادن
(همان )533:
دوستداران دنیا در پی جیفه دنیا هستند و دنیاداران سگانی که بر سر این الشه در جنگند:

ور نجویــی ایــن جــدل از الشــه بایــد اجتنــاب

گــر تــو هم زین الشــه خواهــی با ســگان باید جدال
استعاره مکنیه :
اما استعاره ای که در قصاید شهریار از بسامد باالیی برخوردار است " استعاره مکنیه " است
و آن استعاره ای است که در آن مشبه را ذکر میکنند نه مشبه به را و آن را در دل و ضمیر خود
بجانداری تشبیه میسازند و سپس برای اینکه این تخییل به خواننده منتقل شود یکی از صفات
یا مالیمات آن جاندار را در کالم ذکر میکنند " (بیان و معانی،شمیسا :ص  )62شهریار در چهل
قصیده خود  52بار از صنعت اضافه استعاری استفاده میکند  ،که در اغلب آنها "اعضای بدن " یکی
از طرفین اضافه است :
اعضای بدن:بــا چشــم دل هــر آنچــه نظــر کــرد ســرو نــاز

آن نخــل نــاز درخــور پیونــد خویــش دیــد
(همان )092:
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فــروغ چشــم دل اســت و چــراغ راه هداســت
شــرف ز دانــش و تقــوا بجــوی کایــن گوهــر
(همان)974 ،
 تشخیصهای مربوط به گیتی  ،چرخ  ،ایام و :...آوخ کـــه کـــرد بـــازی ایـــام غافلـــم

تا بـــا خبر شـــوم ز تـــو آمد خبـــر پدر
(همان)323 :

زال چـــرخ از کالف عمـــر بشـــر

تـــا گشـــاید بریشـــم مـــه و ســـال
(همان )233:

ابــرش بــه دایگــی شــد و نوبــاوه چمــن

نوشـــابه حیـــات ز پســـتان او مکیـــد
(همان )092:

تـــا تـــاب آفتـــاب نیـــازاردش بمهـــد

کردنـــد ســـایبانی او طـــره هـــای بیـــد
(همان )092:

بگـــوش ابـــر گویـــد تخـــت جمشـــید

هنـــوز افســـانه کیـــوان ســـریران
(همان)533:

خاطــرات اینجا به خاموشــی ســخن گویند با من

ای فغان از این ســکوت قصــه گوی بهجت آباد
(همان )082:

زمانــه تربــت لیلــی کشــد بدیــده مجنــون

ســپهر دامــن یوســف درد بدســت زلیخــا
(همان)713:

تــا فلــک جــام جوانــی از لــب مــا واگرفتــه

آب خــوش پاییــن نرفتــه از گلــوی بهجت آباد
(همان)082:

 -تشخیصهای مربوط به گلها و گیاهان :

استعاره مکنیه غیر اضافی:
این نوع استعاره در شعر شهریار اغلب جاندارمدارانه است ؛ طوریکه گلبنان میرقصند و ابر
میگرید و بید طره خود را به دست باد میسپارد و دراین میان باز دهر حسود مانع کامرانی و
خوشبختی همگان میگردد و باز در این بخش نیز تتبع از آثار قدما خودنمایی مینماید ؛ به منظور
شناخت بهتر سبک و اندیشه شهریار تا حد امکان امور مرتبط در دسته های مجزا ارائه میگردند
تا محوریت اندیشه وی مشخص گردد:
سخن گفتن عناصر غیر ذی روح :

جاندارپنداری سپهر و روزگار:

جاندارپنداری گلها و گیاهان :
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بیـــد مجنـــون در آبگینـــه مـــن

گیســو افشــان یکــی بدیــع جمــال
( همان)233:

تــا در چمــن ترانــه نــواز آمــد ایــن نویــد
برخاســتند رقــص کنــان گلبنــان بــاغ
(همان )092:
همانگونه که مالحظه میشود اکثر استعاره های شهریار به شیوه قدماست و تازگی و نوآوری
چندانی در آنها مشاهده نمیشود.
تلمیح در شعر شهریار :
تلمیح اشاره به داستان ،یا قصه یا آیه و حدیث در متن است و "دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب
دارد؛زیرا اوال ایجاد تشبیهی بین مطلب و داستانی است و ثانیا بین اجزای داستان تناسب وجود
دارد (بیان و معانی،شمیسا )112 :شهریار بیشتر به هنگام توصیف طبیعت و مناظر شعری خود از
تلمیحات گوناگون بهره میبرد و در یک بیت گاه عناصر داستانی که مربوط به یک حوزه و موضوع
نیستند را نیز در کنار هم آورده است ؛ مثال "مجنون را با موسی" همراه کرده که البته بسیار
معدود است  ،همانگونه که گفتیم از ویژگیهای شعر شهریار جزیی نگری و واقع گرایی وی است
وهمین سبب سرودن اخوانیات شده است وی اسامی شاعران پیشین و افراد خاص دوران خویش
را در قصاید ذکر میکند  .وی در قصاید خود به پیامبران و امامان توجه داشته است:حضرت یوسف
هفت بار ،حضرت موسی شش بار ،حضرت سلیمان شش بار ،حضرت خضر دو بار و از حضرت
محمد و علی(ع) و عیسی و نوح یک بار نام میبرد.
کنونکــه ســرو برافراختــه رایــت کاوه

کنونکــه اللــه برافراختــه آتــش موســا
(همان)713 :

بـــه ســـودای تـــو خواهـــم ســـرنهادن

ب��هـ ک���وه و دشـــت مجنـــون وار جانـــا
(همان )803:

عاشق و معشوقهای معروف :
لیلی و مجنون پنج بار،یوسف و زلیخا دو بار ،فرهاد و شیرین دو بار ،خسرو و شیرین سه
بار،وامق و عذرا یک بار ،محمود و ایاز یک بار بکار رفته اند :

پادشاهان:
پادشاهان به ویژه شاهان اساطیری در قصاید شهریار مورد توجه قرار گرفته اند و دوازده بار در
قصاید وی بکار رفته اند:
که خود به کله جمشید و داریوش نهی پا
تو سر به پای فرومایگان نهی و ندانی
(همان )280:
اسامی شاعران و افراد خاص نیز از دیگر موارد تلمیح در قصاید شهریار است:سعدی سه بار،
حافظ سه بار ،صبا دو بار  ،نیما دو بار و مسعود سعد،شمس ،مولوی ،ناصر خسرو هریک بار بکار
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رفته اند:
ســعدیا از بــاب عشــقت در گلســتان آمدیــم

بوســتانت دیــده چون بلبــل به دســتان آمدیم
(همان)782 :

“ادیب” و “قاضی” و “خیامپور” و”مرتضوی”

که هر یکی به دو صد کارنامه هوشــنگ اســت
(همان)772:

دوشــینه گذشــتم بخرابــات علــی کــور

مامــور مالقــات کســی بــودم و معــذور
(دیوان شهریار،شهریار)633 :

ســریدم از آن ســوی و بــه پهلــوش نشســتم

چــون مومــن و مــا کــه نشــیند به ســر ســور
( همان)633:

ســعدیا از بــاب عشــقت در گلســتان آمدیــم

بوســتانت دیــده چون بلبــل به دســتان آمدیم
(همان)782 :

اشخاص و دوستان شاعر
این مورد در قصاید وی بسیار است ؛مانند:مصداقی،ترجانی ،نوابی،بازرگان و ...

بدیع لفظی :
تأثیر و خیال انگیزی شعر بیشتر در گرو وزن و قافیه و تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه است؛
اما عامل دیگری هم هست که اگر در آن افراط نشود بر زیبایی و تأثیر کالم می افزاید به ابزاری
که جنبه لفظی دارند و موسیقی کالم را از نظر روابط آوایی به وجود می آورند و یا افزون میکنند
،صنعت لفظی گویند( .بیان و معانی،شمیسا) 39 :
سجع و جناس در قصاید شهریار
تسجیع و تجنیس هر دو از روشهای افزایش موسیقی در سطح کالمند .همانطورکه میدانید
سجع به سه نوع :متوازی  ،مطرف و متوازن تقسم میشود و قویترین آن "از دیدگاه موسیقی سجع
متوازی و ضعیفترین آن سجع متوازن است (" .همان) 39 :
سجع متوازی:
در چهل قصیده شهریار  47سجع متوازی بکار رفته است که در مقایسه با سجع مطرف (10
مورد) و متوازن ( 20مورد) بسیار بیشتر است ؛ بکارگیری سجع متوازی باعث افزایش موسیقی
شعر شهریار گشته است:

سجع متوازن:

سجع مطرف:

جناس
روش تجنیس نیز "مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واکهاست بطوریکه کلمات همجنس به نظر
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آیند یا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود " (همان )49 :شهریار از میان آرایه های لفظی به
جناس توجه ویژه ای داشته است و به وسیله این زیبایی آهنگ کالمش را تأثیرگذارتر ساخته و
موسیقی درونی و لفظی بیت را افزایش داده است  .در میان جناسها جناس ریشه از سایر جناسها
پرتکرارتر بوده وبیشترین بسامد را داراست :

جناس ریشه

جناس زاید-جناس وسط

جناس مطرف یا مزید

جناس مذیل

جناس تام

جناس تام ادعایی

جناس مرکب

جناس لفظ

جناس پسوند

جناس خط

جناس قلب

اختالف در مصوت بلند

جناس اقتضاب(اختالف در مصوت کوتاه و بلند

36

7

20

18

9

4

6

2

19

4

4

15

1

سومین رو شی که در بدیع لفظی موسیقی کالم را به وجودمی آورد و یا افزون میکند  ،تکرار
است (.بیان و معانی،شمیسا )73:تکرار میتواند تکرار واک  ،هجا ،واژه یا عبارت باشد .شهریار با
تکرار آگاهانه واکها بر آهنگ و زیبایی کالم افزوده و تأثیر آن را بیشتر میکند ؛ گرچه واج آرایی در
بخش غزلیات وی پربسامدتر از بخش قصیده است ؛اما این بخش از دیوان وی نیز از این ویژگی تهی
نیست :
واج آرایی
وزیــن میانــه یکــی شــهریار شــیرین کار

که شــعر شــاخص او شوخ و شــاهد و شنگ است
(همان)633:

تکرار کلمه :
یکی از پر بسامدترین مباحث در بخش بدیع لفظی قصاید شهریار " تکرار کلمه" است  ،در
 305بیت از چهل قصیده شهریار روش “تکرار کلمه” بکار رفته است که به شکلهای گوناگون
قابل مالحظه است ،تکرار اگرچه از خانواده جناس نیست ولی به لحاظ نقش موسیقایی میتواند
همان وظیفه را به عهده داشته باشد( .موسیقی شعر،شفیعی کدکنی:ص )30در برخی منابع تکرار
از انواع جناس بشمار آمده است( .فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد )156:استفاده از این آرایه سبب
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نمایانتر شدن محتوای قصاید و تاکید کالم شهریار شده و کالم وی را به مرز موسیقی رسانده و
کیفیتی انتزاعی بدان بخشیده است :
رد الصدر الی االبتدا :
ســخن بگــو کــه زبــان دل تــو مــن دانــم

ســخن بــه یــاد تــو گویــم کــه همزبــان منــی
(کلیات شهریار،شهریار)372 :

بــه عــدل و داد در آن بــزم دور میــرد جــام

ک��ه ب��اده صافــی و ســاقیش عــدل و دادی بود
(همان)882:

جهــان بجــان تــو جــان و جهــان منــی

مــن از جهــان به تو دل بســته ام که جان منی
(همان)372:

رد الصدر الی العجز:

رد الصدر الی العروض:

نوآوری در قصاید شهریار:
-1سنت شکنی در ساختارقصیده
شاعر معاصر ایران اگر چه در شعر خویش بسیاری از ویژگیهای کالسیک شعر فارسی را بکار
گرفته است؛ اما در قصیده طرحی نو درانداخته و دیگر دنباله رو شعرای کهن فارسی نیست.
شهریار قصد ورود به هنجارهای قصیده را ندارد و به دنبال قصیده گفتن به شیوه استادان پیشین
نیست؛ زیرا "شهریار ،قصیده را صورت خشنی از شعر میداند که باب طبایع ظریف نیست"
(مشاهیر ادب معاصر،میرانصاری ،ج .)354 :2به هر روی قصایدی که سروده است ،مغشوش و
سبک نیست؛ بلکه انسجام و ساختمندی محکمی دارد و رعایت وحدت موضوع را میتوان یکی از
مهمترین ویژگیهای شاخص قصاید وی دانست .ساختار قصاید کهن عموما از چهار قسمت اصلی
تشکیل شده است:مقدمه ،بیت گریز یا تخلص،تنه اصلی قصیده و درنهایت شریطه یا دعای تابید؛
اما در اغلب قصاید این ساختار در قصاید شهریار مورد توجه قرا نمیگیرد و شعر تنها ظاهر قصیده
را داراست .اغلب قصاید شهریار مقتضب است به ویژه قصایدی که مضامین مذهبی ،عرفانی و
اعتقادی دارند:
وصــف تــو از کجــا و بیــان مــن از کجــا
ای بــر ســریر ملــک ازل تــا ابــد خــدا
(دیوان شهریار،شهریار)272،
و در قصیده ای دیگر که پاسخ به نامه دوستی است که وی را به رفتن به اروپا دعوت میکند ،از

همان آغاز با استدالالتی دینی و اعتقادی وارد موضوع اصلی شعر میشود:
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مدعــی آرایــش تن میکنــد جان پیش ماســت
جــان مــن بــازا کــه جانــان پیــش ماســت
کعبه چشــم انــداز ما و راه ایمان پیش ماســت
ب��ا چـ�راغ عل��م راه بــت پرســتان میرونــد
(همان)972:
ودر بسیاری از قصاید دیگ ِر وی این ویژگی بارز است ؛ وی خود را محدود به ساختار قصده نکرده و
در پی آوردن تغزل و بیت گریز و تابید و شریطه نیست .از بین چهل قصیده وی تنها چهار قصیده
وی دارای تابید یا شریطه میباشد  ،که به شیوه قدما سروده شده است:
اال تــا بــه فلــک هســت جایــگاه مــه و مهــر
همــاره رایــت ایــران بلنــد بــاد و برومنــد

هــا کــه تــا شــب و روز آیــد از تبــادل اینهــا
همــاره بــازوی ســلطان طویــل بــاد و توانــا
(همان)233:

چشـــمه ســـارم بـــه نـــاز چشـــم غزال
در دل خـــاک چشـــم مجنونـــم

کاســـه چشــ�م مــ�ن پ���ر آب زالل
ماالمـــال
مـــال
سرشـــک
از
(همان )333 :

رییــس حــوزه چــو نوابــی اســت و بــازرگان
یکــی معلــم اول بســان "ترجانــی" اســت

کــه صیت شهرتشــان تا به روم و افرنگ اســت
کــه پای علــم و ادب پیــش پای او لنگ اســت
(همان)872:

 -2سنت شکنی در محتوای قصیده
 2-1وجود فضای رمانتیک در قصیده :
اگر به سیر زندگانی شهریار توجه نماییم به این مهم خواهیم رسید که سیر زندگی شهریار با
شکستهای عاطفی عمیق همراه بوده است و در زندگی فردی او هیچ زمینه قصیده سرایی وجود
ندارد؛ بنابراین او اعتقادی به قصیده با آن هنجار و ساختار ویژه ندارد .در واقع قصیده شگرد اصلی
او نیست ،به همین دلیل ،زبان قصاید او نیز نرم و تغزلی است و فخامت و طنطنه ویژه زبان قصاید
کسانی از معاصران خود نظیر ملک الشعرای بهار ،اخوان ،اوستا و حمیدی را ندارد.او در برخی از
قصایدخود ازسفرهای خیالی یا رویاهایی سخن میگوید که یادآور شاعران رمانتیک است:

2-2واقع گرایی و بیان تجربیات عاطفی شخصی
میتوان تازگی سبک قصاید شهریار را ناشی از ویژگیهای شخصیتی وی دانست که ناشی از
واقع نگری و تجربه های زندگی است .به گونه ای که این اشعار را میتوان دارای پشتوانه عمیق
تجربی دانست که از تجربه فردی و زندگی شاعر سرچشمه گرفته است ؛ گویا تا واقعه ای پیش
نیامده شعر نمیگوید ؛ نمونه هایی از این قصاید  ،قصایدی است که به مناسبتهای مختلف یا برای
افرادی خاص سروده است ؛ وی در این قصاید از اشخاص مختلف و حتی شهرها و اماکن گوناگون
نام میبرد و این امر از واقع گرایی شاعر سرچشمه میگیرد:

سبکشناسی قصاید شهریار187 /

-3واژهها و ترکیبات تازه :
زبان ابزار کار شاعر است و شاعر با زیبایی آفرینی در زبان ،شعر را به وجود می آورد .عالو بر
ذوق و احساسات شاعر ،عوامل اجتماعی و سیاسی هردوره تأثیر بسزایی در زبان شعر دارند .البته
میزان تأثیرپذیری همه شاعران از عوامل اجتماعی به یک سطح نیست .شهریار در قصاید خود به
زبان عامیانه و همچنین پدیده های نوظهور توجه داشته است .در حقیقت او سعی کرده تا شاعر
زمان خود باشد و با زبان مردم با آنها سخن گوید و بدین ترتیب مخاطبان خود را افزایش دهد.
شاعر با زمان خود مرتبط است و بی تأثیر از آن نیست .شاعران صاحب سبک از همه پدیده ها
و عناصر در جهت تعالی شعر خویش بهره میگیرند و با خلق تصویری نو زمینه ماندگاری شعر
خویش را مهیا میسازند .شهریار با نگاهی نافذ از پدیده های روزمره تصویرپردازی مینماید  .وی
لغاتی را در شعر می آورد که شاید در نظر علمای بالغت شایسته شعر نباشد:
ز بــار ســعی و عمــل مســتحق اُردنــگ اســت
بــه دســتگاه شــما هرکــه شــانه خالــی کــرد
کــه کلــه ها همه از دنگ و فنگ او منگ اســت
چــو حــرف بــی عمــل افتــاد دنــگ رزازیســت
(همان)772 :
وی همچنین در شعری طنز که در وصف اوضاع خرابات و رواج اعتیاد و شرابخواری و فساد
اجتماعی است از این دست واژگان استفاده مینماید:

در شــهر کهنــه هســت چــه حاجت به شــهرنو
اســباب گنــد و کوفــت بقــدر کفــاف تــو
حیــزی شــوی هشــلهف و و چیــزی هپلهــو
در صحبــت اراذل اگــر فــی المثــل شــوی
(همان)303 :
وی در قصیده طنز دیگری که خطاب به معشوقش سروده ،واژگانی را بکار میبرد که در قصیده
کم سابقه است:

بــرای خالــه تــوان نــاز و غمــزه کــرد عمــو
هزارها چو تو هســتند و نیســت در همه شهر
اگــر جهان همه خوشــگل نه کار من مشــکل

کسـی که هسـت رفیـق تو،دایه و َ ِل نیسـت
محلـه یـی کـه غزالش بـه گله و یله نیسـت
چرا که چشم و دلم چون تو هرزه و دله نیست
(همان)192:

پابپــا کردیــم و بــد عهــدی بــه دوران آمدیم
ما هم از خیل شما (سعدی) بودیم لیکن بی خیال
بنــده بافنــده هربنــد تنبــان آمدیــم
عقـد مرواریـد بندیـم و مرصـع سـاز وقـت
(همان)782:
وی در قصیده طنزی دیگر درباره قاضیان سروده است واژگانی چون "کله کدو" "،جنگل موال"
و ....را بکار میبرد که در شعر تازگی دارند:
قاضیــان را کلــه یــی همچــون کدو عــاری زمو

قاضی ما را به ســر زلفیســت رشــک یاســمین
(همان)413:
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یا ترکیبات و کلمات تازه ای که تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و پدیده های نوظهور وارد
قصاید وی شده اند ،خلق تصاویری تازه با واژه عینک  ،سینما ،دوربین عکاسی و  ....که تازگی
دارند:
از چشـــم انقالبـــی و مـــژگان خنجری

انگیختنـــد از همـــه ســـو انقالبهـــا
(همان)313:

شـــبان تیـــره قـــوت مـــن بـــود دود

جانـــا

چراغـــم
(همان)803:

آتـــش

ســـیگار

صــدور یابــد امــر منیــع الزم االجــرا
مگــر ز پرســنل آســمان بــه شــعبه گیتــی
ز دســت وحشــی اگر مشــت و چک بخیزد و تیپا
ز کارگاه تمــدن بلنــد گاز خفــه کــن
(همان)082:
همانگونه که مالحظه میشود دید نو شهریار نسبت به طبیعت و اجتماع خالق این تصاویر تازه در
شعر وی است .وی تصاویر و پدیده ها را از دید خودش میبیند وی باریکبین و حساس است هر
پدیده ای توجه او را جلب میکند .شهریار آنچه را که میبیند وارد شعرش میکند و همین سبب
تازگی در شعر وی است.
در بخشهای پیشین چه در بخش قافیه و تشبیه و سایر بخشها به سایر نوآوریهای شاعر اشاره
شد که به منظور جلوگیری از اطاله کالم از ذکر دوباره آنها خودداری مینماییم.
 -4کنایه های فراوان در قصاید شهریار :
شواهد شعری

برخی کنایات

به دستگاه شما هرکه شانه خالی کرد/ز بار سعی و عمل مستحق
اُردنگ است (همان)277:

شانه خالی کردن

خدا نکرده نگوید کسی که در این ملک /همیشه وعده دولت حنای بی رنگ  :موثق و
معتبر نبودن سخن یا کار
حنای بی رنگ است (همان)277:
کسی
پیر خواهد با خضاب آمیختن موی سپید /پیش کس رنگی ندارد
گو حنای این خضاب (همان)281:
آری که همین شیره با قیمت جان نیز/کی بی سر خر باشد و بی
مانع و محظور (همان)336:

به قیمت جان بودن:
گرانبها بودن

آری که همین شیره با قیمت جان نیز/کی بی سر خر باشد و بی
مانع و محظور

سر خر  :مزاحم  ،سربار

آن دست مف ّتش که بگیرد مچ آنها/حقا که بود مستحق ضربت
ساطور(همان)336:

مچ کسی را گرفتن
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از شربت ماهور نشسته دهن کام/پاشید به ریش جگر ما نمک از
شور(همان)336:

نمک پاشیدن به
زخم:تشدید غم کسی

نه شیران راسزد گردن نهادن/بزنجیر اسارت چون اسیران
(همان)335:

گردن نهادن  :اطاعت
کردن

دستم به دامنت دگر ای سرو سرمکش /جانم فدای عفتت ای ماه دست به دامن کسی بودن
رخ مپوش (همان)326:
دیزی سفت و سیاهی پشت پایش بشکنید  /ترسم آخر بازگردد شکستن دیزی سیاه پشت
پای کسی
چون پشیمان میرود (همان)248:
نمیگویم بیا و دست من گیر  /برو دست از سرم بردار (همان
)308:

دست از سر کسی
برداشتن

خلد خارم اگر در دیده شاید/که در چشم تو گشتم خار جانا در چشم کسی خار شدن
(همان )308:
همانگونه که مالحظه میشود بسیاری از کنایات بکار رفته در قصاید شهریار به زبان عامیانه نزدیک
است هرچند برخی از آنها در زمان گذشته نیز استعمال میشده اند ؛اما بسیاری از کنایات شهریار
نزدیک به زبان مردم است وهمین امر خبر از تازگی زبان وی دارد .با نگرش به واژگانی که کنایه
را میسازند دریافت میشود که بسیاری از مفاهیم کنایی با واژگانی ساخته میشود که نوعی رابطه
بین مفهوم و واژه دارد .برخی کنایه ها نیز به بیش از یک مفهوم داللت دارند ؛ولی بر اساس قراین
درجمله معنی خاص خود را دارند.
نتیجهگیری :
شهریار هرچند ادامه دهنده سنتهای شعر کالسیک فارسی است ؛اما به دلیل ویژگیی روحی
و احساسی خود ؛در قصیده به دنبال هنجارهای قصیده سنتی نیست .قصیده وی حال و هوای
تغزلی و رماتیک دارد و زبان قصایدش نرم است و طنطنه قصاید قدما را دارا نیست  .از نظر صور
خیال در شعر تصویرپردازیهایش متاثر از گذشته است و به سبب روح لطیف و حساس بیشتر
تصاویر وی کلیشهای و تکراری است؛ اما این بدان معنا نیست که وی از اوضاع و شرایط زمان
خود غافل مانده است؛ بلکه وی تصاویر زیبا و دلنشینی با پدیده های نوظهور و معاصر خلق کرده
است که بکر و تازه هستند و نشانی از آن در آثار قدما نمیتوان یافت..شهریار باریک بین و دقیق
است تا جایی که معشوق خود را که پیراهن توری به تن دارد به "ماهی آزاد افتاده در تور" مانند
میکند .او هرآنچه را که میبیند در شعر وارد میکند و ابایی از خرده گرفتن سخن سنجان ندارد.
وی به زبان و فرهنگ عامه توجه بسزایی داشته و کنایات و تعابیر عامیانه را وارد شعر خود میکند
و از آنها بهره میبرد.همچنین تلمیحات وی نیز تحت تأثیر قدماست و در بسیاری از موارد یادآور
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تلمیحات خاقانی است  .به هر روی بارزترین ویژگی قصاید شهریار واقع نگاری اوست .این ویژگی
در قصایدی که حال و هوای تغزلی دارند نوعی قصیده جدید رابه وجود آورده که پیش از وی
سابقه نداشته است.
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