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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: SohrabSepehri is one of the stylist poets in 
contemporary poetry that has been able to invent and create poetic images 
with the techniques of de-familiarization, outgoing the usual norms in the use 
of industries. In Sepehri's poetry, visual de-familiarization prevails in the field 
of simile. He tries to relying on techniques based on de-familiarization, create 
similes in addition to introducing their ideal world and breaking down the wall 
of habits, create images with new and unknown connections between nature, 
objects and concepts. In this research we seek to extract type of the simile 
examples and Sepehri's speech de-familiarization analysis, let's get to one of 
the highlights of his personal style. 
METHODOLOGY: The research method in this essay is descriptive-analytical 
and the data were collected in a library method and then the data analysis were 
examined based on the content analysis technique. 
FINDINGS: The main basis of the authors' examining is on the types of similes 
in terms of its elements as well as their sensory or intellectual nature, and of 
course, they pay attention to formalist stylistics. The results of this study show 
that one of the important tricks of SohrabSepehri to understand his inner 
worlds and his ideal world and finally, to achieve his own style, using dynamic 
poetic images based on de-familiar similes. 
CONCLUSION: From the analysis of Sohrab's poetry and the de-familiarization 
metaphors used in his poems, we can found that he has his own system of 
thought and following his habitual attitude, tries to change the audience's 
perception of the world around him. Due to his painting job and interest in 
nature, as well as his tendency towards Eastern mysticism, he tries to describe 
his ideal ideas to the audience in a different format from what his predecessors 
have stated. In fact, he is looking for a painting with words; A kind of de-familiar 
painting by relying on a tool called imaginary forms and, of course, by 
emphasizing the element of simile is placed in front of the audience, and 
transforms its mental archives into an image. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 ندهیآشنازدا هاتیتشب بر هیتک باسپهری  سهراب شعرسی شناسبک لیتحل

 
 ، منوچهر تشکری*پورفر، قدرت قاسمینرجس نیکان

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده 

 

 چکیده:
سبک در شعر معاصر است كه توانسته با سهراب س هری از شاعران صاحب زمینه و هدف:

زداینده و فرا رفتن از هنجارهای معمول در كاربرد صناعات، به ابداع و آفرینش شگردهای آشنایی

وی  ،زدایی تصویری در حیطج تشبیه غلبه داردس هری، آشنایی تصاویر شعری دست یابد. در شعر

 زدایی، تشبیهاتی بیافریند كه ضمن معرفی جهانبر آشناییبر شگردهای مبتنیمیکوشد با تکیه 

میان طبیعت،  آرمانی خود و فرو ریختن دیوار عادتها، تصاویری با پیوندهای جدید و ناشناخته

های تشبیه و تحلیل این پژوهش ضمن استخراج انواع نمونهف اشیا و مفاهیم ایجاد كند. هد

 زداییهای كالم س هری، دستیابی به یکی از وجوه برجستج سبک شخصی اوست.آشنایی

 ایها به شیوۀ كتابخانهتحلیلی است و داده -: روش پژوهش در این مقاله، توصیفیروش مطالعه

 اند. محتوا، مورد بررسی قرار درفتهاند و س س بر اساس فن تحلیل دردآوری شده

پایج اصلی بررسیهای نگارنددان بر انواع تشبیه ازجهت اركان آن و نیز حسی یا عقلی  ها:یافته

 نتایج این پژوهش نشانشناسی فرمالیستی نیز توجه شده است. بودن آنهاست و البته به سبک

لم درونی و جهان آرمانی خویش برای تفهیم عوا میدهد یکی از شگردهای مهم سهراب س هری

و درنهایت دستیابی به سبک مخصوی خود، استفاده از تصاویر شعری پویا با تکیه بر تشبیهات 

 آشنازداست. 

زدا كه در اشعار خود بکار برده میتوان از تحلیل شعر سهراب و تشبیهات آشنایی: گیرینتیجه

ستیزِ خویش، سعی دارد درک مخاطب دریافت كه وی با داشتن نظام فکری خای و نگرش عادت

ای كه به طبیعت دارد و نیز از جهان پیرامون را تغییر دهد. وی با توجه به پیشج نقاشی و عالقه

های آرمانی خود را در قالبی متفاوت از آنچه درایش به عرفان شرقی، تالش میکند اندیشه

ا كند. در واقع وی بدنبال نقاشی باند، برای مخاطب نه توصیف بلکه ترسیم پیشینیان بیان كرده

هاست؛ یک نوع نقاشی آشنازدا كه با تکیه بر ابزاری به نام صور خیال و البته با تأكید بر عنصر واهه

 تشبیه، دربرابر مخاطب قرار میگیرد و محفوظات ذهنی وی را به تصویر بدل میسازد.
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 مقدمه
ای دارند كه باعث تمایز آنها هركدام خالقیت خای و برجستهشاعران با وجود اشتراكات زبانی و مفهومی فراوان، 

است چندین وجه و از همدیگر میشود. البته هر شاعری تنها یک وجه یا عنصر برجستج هنری ندارد، بلکه ممکن 

عنصر برجسته در كار هنریش مندرج باشد. در شعر سهراب س هری وجوه ممتاز صناعتی، مفهومی و حتی زبانی 

 میشود كه او را از دیگر شاعران، متفاوت و ممتاز میکند.  خاصی دیده

كاربرد تشبیهات آشنازداینده از جمله مهمترین وجوه برجسته در كالم وی است كه بسامد فراوان دارد و به نوعی 

الگوی مسلط در اشعارش تبدیل شده است؛ به این معنی كه در اغلب تصویرسازیهای شعری سهراب، تشبیهی بدیع 

زدایی تصویری، استوار شده است. این تشبیهات كه از وجوه امتیاز شعر س هری دارد كه بنیان آن بر آشنایی وجود

است، سبک خای وی را شکل داده است. در این مقاله، این ویژدی سبکی را در شعر سهراب س هری بررسی 

مایگانی شعرش میزنیم. هدف درون میکنیم و انواع آنها را تبیین مینماییم و از این طریق، نقبی هم به جهان

ه ها، دستیابی به میزان تأثیردذاری تشبیبررسی، ردیابی نگاه خالق س هری در كشف پیوندهای تازه میان پدیده

در خلق تصاویر شعری س هری و درنهایت رسیدن به سبک متمایز این شاعر معاصر با توجه به تصاویر آشنازداست. 

 وار ذكراطالج كالم، فقط برخی شواهد را تحلیل نموده و موارد دیگر را فهرست دفتنی است كه برای پرهیز از

 كردیم. 

 

 سابقۀ پژوهش
و به موضوع كاربرد تشبیه در  درخصوی صورخیال شعر سهراب س هری تاكنون پژوهشهای بسیاری انجام شده

( اشاره 4397« )شعر سهراب س هریتشبیه در »اشعار او نیز اشارات فراوان شده است؛ از جمله میتوان به مقالج 

بندی انواع تشبیه به بررسی تصاویر شعری وی در ارتباط با این آرایه پرداخته كرد كه در آن، نویسنده ضمن تقسیم

دی مقالج است. بع ی هیچ تأكیدی نداشتهكه تکیج اصلی پژوهش ماستیزدایی است كه البته نویسنده بر آشنایی

صدای »های تصویری شعر ( است كه به بنمایه4395« )ای تصویری در شعر صدای پای آبهیادداشتی بر بنمایه»

است. در مقالج مذكور، شعر سهراب از منظر درونمایج تصویری بررسی شده است بدون درنظر پرداخته « پای آب

« یزی هنجاردرستیز، شعرای عادتسهراب س هری، اندیشه»زدایی. سوم مقالج درفتن دو عنصر تشبیه و آشنایی

بندی انواع آن در شعر وی، به ( است كه نویسنده به هنجاردریزی شعر سهراب توجه داشته و ضمن دسته4399)

نقد ادبی پرداخته است. در این پژوهش، بر تشبیه و تصاویر شعری كه موردنظر این پژوهش است، تأكید نشده و 

هنجاردریزی در شعر سهراب »( هم در مقالج 4377زدایی است. فرزان سجودی )كلیت موضوع همان آشنایی

زدایی شعر س هری سخن دفته و التفاتی به تشبیه و جزئیات آن نداشته اختصار درخصوی آشناییبه« س هری

 است. 

 

 بحث و بررسی

 زدایی، تشبیه و سبکآشنایی

اصطالح، یکی از دستاوردهای شده است و در نمودن آنچه شناختهزدایی در لغت یعنی نو كردن و متفاوت آشنایی

نظریج ادبی فرمالیسم روسی است و بر مبنای آن دفته میشود كه آثار ادبی چگونه و به مدد چه تمهیداتی هم از 

سازی مینمایند. این نظر زدایی میکنند و هم جهان و طبیعت را برای خواننده غریبهآثار ادبی پیشین آشنایی
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نوشتج ویکتور شکلوفسکی ارائه شد. او در این مقاله میگوید كار اصلی « نعتهنر یعنی ص»نخستین بار در مقالج 

(. این نظریه با استقبال فرمالیستها همراه 459)نقد ادبی، شمیسا: ی « هنر، ایجاد تغییر شکل در واقعیت است

ز جهان خارج به شد و در آثار فرمالیستهای متأخر، تعریفی متمایز یافت. از جمله رومن یاكوبسن این مفهوم را ا

زدایی از صنایع ادبی، كه وجه تمایز زبان ادبی از زبان علمی است، تعبیر جهان متن منتقل كرد و آن را به آشنایی

 كرد.

 سازی، ناآشنا ساختن موضوعاتزدایی تصویری، ضمن احتراز از مُحاكات صرف، كوششی است برای برجستهآشنایی

تا درنهایت لذت ادبی را برای او بهمراه بیاورد و از تصاویر مکرر آثار قبل و دشوار ساختن تصاویر در ذهن مخاطب 

اً ها، كه هم بیشمارند و هم تقریبادبیت هنگامی آغاز میشود كه هنرسازه»زدایی و فاصله بگیرد. بنابراین آشنایی

خواننده آشکار كنند كه  ای خود را برمشترک، در تمام آثار ادبی از حالت مألوف و غیرفعال خود درآیند و بگونه

 (.54)رستاخیزكلمات، شفیعی كدكنی: ی « ها روبرو شده استدویی نخستین بار است كه با این هنرسازه

كه در آن شاعر  4زدایی اشکال و صناعات دانستای از آشناییزدایی تصویری را میتوان بعنوان زیرمجموعهآشنایی

هن آفریند یا تصاویر كای میتصویری تازهرا برهم نمیزند، بلکه جهان  واهه یا جملهیا نویسنده، نظام معمول ساخت

صور خیال سبب میشود جهانی كه شاعر در شعر »و تکراری را در هیأت و شکل جدید بکار میگیرد. بر این اساس 

جه شعر، توایم تفاوت پیدا كند و همین تازدی و غرابت جهان عرضه میکند با جهان واقعی كه ما به آن عادت كرده

 (.44ابری است، پورنامداریان: ی ام )خانه« ما را به خود جلب میکند

؛ شناسی فرمالیستی نیز هستزدایی تصویری، از معیارهای قابل توّجه در سبکمندی شاعران از آشناییمیزان بهره

اند. تعریف سبک دانستهسازی و هنجاردریزی را جزو عناصر ذاتی زدایی، برجستهدر این رویکرد، ادبیت، آشنایی

سازی، جلب توّجه و نو كردن بیان میداند و در كل، بنیاد كار این رویکرد موكارفسکی جوهر سبک را در برجسته»

در واقع كاربرد (. 411شناسی، فتوحی: ی )سبک« اندبر تمایزی است كه فرمالیستها میان ادبیات و زبان قائل بوده

ی و تمایز سبکی در كالم است و پیوند میان سبک و بالغت تا جایی است كه سازبالغت از عوامل مهم برجسته

ند اشناسی تا آنجا درهم تنیدهدو شاخج بالغت و سبک»تحلیل سبکهای شعری بر تحلیلهای بالغی متکی است. 

و  بكه تمهیدات بالغی و صناعات بدیعی را تمهیدات سبکی نیز مینامند؛ این تمهیدات، سخن و نوشتار را جذا

ان: ی )هم« تر میسازند و به نویسنده كمک میکنند توجه خواننده و شنونده را به سخن خویش جلب كندسرزنده

453 .) 

زدایی بنگریم، خواهیم دید تجلی این انگاره در شعر او، در سطح انواع ادر به شعر س هری بر مبنای مفهوم آشنایی

ال و درعینح شناسی و بالغتو تمهیدات كانونی سبک تصاویر و بویژه تشبیه است. تشبیه یکی از عناصر

وقتی سبکی تغییر میکند، بیشترین تغییر در تشبیه و استعاره »تصویرسازترین عنصر بالغی محسوب میشود؛ 

 )بیان و« شبه رخ میدهد دچار ددردونی میشودصورت میگیرد، زیرا نگرش هنرمند به جهان كه بیشتر در وجه

بینی شاعر نیز هست و میتوان دفت تشبیه، هستج مركزی براین تشبیه معرف جهان(. عالوه467معانی، شمیسا: ی 

شبیه در ت»ای به كالم شاعر میبخشند. میگیرند و صورت تازه خیال شاعر است و تصاویر، پیرامون این هسته قرار

                                                      
ت صداهای انباش»تفصیل این سه سطح بدین قرار است: زدایی در ادبیات در سه سطح زبان، مفهوم و صناعات ادبی عمل میکند كه . آشنایی4

نداز اشده و نمایش آنها از چشمهای پذیرفتههیم و ایدهزدایی در سطح زبان قرار میگیرد؛ قلب مفادشوار و كاربرد وزن در شعر، در آشنایی

زدایی از قراردادهای ادبی و شکستن معیارهای مسلط هنری و ارائج نو آنها در حوزۀ زدایی مفهومی است. آشناییادبی، مربوط به آشنایی

 (.43های ادبی معاصر، مکاریک: )دانشنامج نظریه« زدایی اشکال ادبی استآشنایی
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وده، كه قبل از آن از ما پنهان ب به بینشی نو و تازه درمورد اشیا دست مییابیم. ویژدیها، روابط، صفات و مختصاتی

ی: )تشبیه، رضایی جمکران« بواسطج تشبیه آشکار میگردد و در همان حال بسیاری از تفاوتها را فراموش میکنیم

تکار دونه كه ابدید پدیدآورندۀ آنهاست. تشبیه هماندهندۀ زاویج (. چگونگی حضور تشبیهات شاعران نشان49ی 

 شعر در هیتشبن میسازد، میتواند میزان تقلید شاعر را از مضامین دیگران نیز عیان نماید. و نوآوری در شعر را نمایا

تا به مدد نگرش متفاوتی كه به  رودیم شیپ معاصرانشی حت و انینیشیپ از نامتوازنی خط امتداد دری س هر

 حوۀن و شبه وجه ه،یتشب نیطرف نشیدز دری فرد اتیذهن و نگرش». ابدی دستی شخص سبک بههستی دارد 

 (.357 ی: یفتوحشناسی، سبک) «گرددیم سبکهای دوندونه سبب و گذاردیم ریتأث ركن چهار بیترك

ارهای زدا نمیتواند تأثیردذار و زیبا باشد، بلکه باید بر معیالبته هر نوع نوآوری تشبیهی صرفاً بدلیل خصلت آشنایی

 هنجاردریزی تنها میتواند بدان حد پیش رود كه»اینباره میگوید: شناسانه در ادبیات منطبق دردد. لیچ در زیبایی

(. بنابراین بررسی تفاوتهاست كه شاعران 544شناسی به ادبیات، صفوی: ی )به نقل از از زبان« اختالل ایجاد نکند

ناشی از  ،تفاوت فرایند تشبیه در شعر مدرن با شعر كهن»ساز را از دیگران متمایز میسازد؛ به بیانی دیگر سبک

، فتوحی: شناسی)سبک« ها یکی استنوع نگاه شاعر است ودرنه ساختمان تشبیه )اركان چهاردانه( در تمام تشبیه

 (. 357ی

 هری بندی انواع تشبیه در شعر سشناسی، به تحلیل و دستهزدایی و سبکدر این مقاله با عنایت به مفهوم آشنایی

وضوع تصویر در شعر وی نیز توجه كنیم؛ زیرا تصویر  یکی از وجوه اصلی شعر می ردازیم؛ امّا پیش از آن باید به م

 «كلید راهیابی به معنا و دنیای ذهن و روان هنرمند تحلیل تصویرهای مجازی است»است و به اعتقاد فرمالیستها 

 (.15)همان: ی 

 

 تصویر در شعر سهراب سپهری

زدایی شود، میتوان دفت كه نقش شگرفی كه موجب آشناییادر تصویر را یکی از صناعات شعری بشمار بیاوریم 

دی لویس، شاعر انگلیسی، تصویر را عنصر ثابت شعر میداند و درایدن »سازی شعر ایفا میکند. در برجسته

(. تاكنون 41)به نقل از صورخیال، شفیعی كدكنی: ی « تصویرسازی را بخودی خود اوج حیات شعری میداند

هرداه از رودررو قرار درفتن دو امر )دو »یر ارائه شده و یکی از جامعترین آنها این است كه: تعاریف متعددی از تصو

های نوآوری در شعر معاصر )دونه« كلمه، دو جمله، دو حالت و... ( امر سومی حادث شود، آن را تصویر مینامیم

ست و نوعی بازسازی محسوب های حیات ا(. درحقیقت تصویر، تركیبی عالی از پدیده695لی: ی ایران، حسن

تصویر بر كل زبان مجازی اطالق میشود، یعنی آن بخش از كاربردهای خلّاقانه و هنری »میشود. در عامترین مفهوم 

 (.14)بالغت تصویر، فتوحی: ی « آیدزبان كه از رهگذر تصرفات خیال در زبان عادی بوجود می

خلق تصاویر بدیع در شعر است. وی از بركت پیشج نقاشی  ترین شاعران معاصر در زمینجس هری یکی از برجسته

بیش از هر شاعر دیگری با طرح و نقش و تصویر در ارتباط بوده است و در اشعار خویش تركیب زیبایی از 

یب كشف و در تعق« بینیهاتازه»است. او به مدد این تركیبها بدنبال زدایی و تشبیه و تصویر را خلق كرده آشنایی

رمانی موقعیت آ»رمانی است كه در آن، زنددی با چشمهایی كه باید شسته شوند، قابل رؤیت است. س هری جهانی آ

در جهان را میجوید و با نگاهی روان و دردان، كه از سرچشمج پنهان ذهن و خیال او جاری میشود، در مسیرهای 

(. 43، حقوقی: ی 3)شعر زمان ما« ی نو میرودبینیها و نامگذاریهامختلف به راه میفتد و بدنبال تازدیها بقصد تازه

وی سعی دارد جهان را با تصویر برای مخاطب توصیف كند و از تركیب نقاشی و شعر، زنددی، طبیعت و آرمانهای 
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ی، های زنددشعر س هری بدلیل توجه به كشف لحظه»خویش را در قابی تماشایی، مجسم سازد. به این ترتیب 

 (. 44در راه، آشوری: ی )پیامی « ر از تصاویر و رنگهاسترنگ و بوی خاصی دارد و پ

شده میان عناصر مختلف هستی )معقول یا محسوس( حالتی ایستا ندارند و در شعر س هری پیوندهای كشف

های خود را در ذهن مخاطب ایجاد میکند و این یکی از ویژدیهای شاعران رمانتیک ای از اندیشهس هری تجسم زنده

تصویر رمانتیک نمیتواند ایستا و راكد باشد؛ زیرا شعر »اب تا حدود زیادی با آن آشناست؛ چراكه است كه سهر

(. تصویر در این دونه اشعار، سرشار از 435)بالغت تصویر، فتوحی: ی « رمانتیک شعر طبیعت زنده و پویاست

 یوند با طبیعت را در كالمشحركت است و شاعر سعی دارد با فاصله درفتن از ركود و ایستایی، حس زنددی و پ

 جاری سازد و به مخاطب منتقل كند. 

انگیز تشبیه و با نگاهی كه حاصل دیگردونه بررسی اشعار س هری دویای این حقیقت است كه وی با ابزار خیال

یند؛ آفراندیشیدن است، به بازنمایی واقعیتهای عادی و تکراری جهان واقعی می ردازد و اینگونه تصاویری نوین می

یگوید: م« ما هیچ، ما نگاه»درنتیجه بیش از آنکه كاشف شباهتها باشد، خالق آنهاست. برای نمونه وقتی در مجموعج 

)هشت كتاب، س هری: ی « آمد/ سرو شیهج بارز خاک بودماه رنگ تفسیر مس بود / مثل اندوه تفهیم باال می»

 شبهی مبهم و بدیع قرار میگیریم كهاخودآداه دربرابر وجهبراینکه با تزاحم تصویری روبرو میشویم، ن(، عالوه641

تصورات پیشین ما از هستی را برهم میزند؛ این تصویر، ما را به دنیایی میبرد كه در آن، خاک همچون اسبی شیهه 

میکشد و این شیهه، شگفتانه به سرو تشبیه میشود. به عبارتی شاعر، قد سرو را به بلندی صدای اسب )شیهه( 

ند كرده است، تشبیهی كه در آن، مرزی میان آنچه دیدنی است )سرو( و آنچه شنیدنی است )شیهه( وجود مان

 ندارد. 

/  دیس  بستر در زمزمه موج زیلبر/  باریجوی اهلب»: کندیم وصف نینچنیا را باریجو سهراب، گریدی انمونه در

 سهرابی شعر سبک وجوه از كه صیتشخیج آرا برعالوه زین شعر نیا در (.64 ی :همان) «روشن و هیسا دهیتن درهم

. است حركت و تکاپو شبهم؛ وجهیشویم روبرو موج به زمزمه هیتشب با پرداخت، میخواه آن به ادامه در و است

 سهراب كه استی عیبد ریتصو بواقع باریجو لبانا ب دو نیا بیترك و استی دنیشن وی دنید موج، وی دنیشن زمزمه،

 .است دهیآفر

ا پیشج سو مرتبط بقوّت میدانند؛ شاید علّت این امر، از یکبرخی زبان س هری را در مقایسه با تصاویر شعریش، كم

رو نقاشی او باشد و از دیگر سو مربوط به نودراییش كه بازبسته به سنت و سیاق زبان كهن و كالسیک نیست. ازاین

شعر او اساساً بر ایماه تکیه دارد و حق شاعرانج زبان در آن »ند. اشعر سهراب وارد ساخته« زبانِ»چنین نقدی را بر 

كم است، این همه تکیه بر ایماه كه تأثیر شعر اروپایی در شعر نو فارسی است، شعر س هری را با بستر اصلی زبان 

 در رابسه خای شگرد(. اما باید توجه داشت كه 64در راه، آشوری: ی )پیامی « فارسی رابطج استوار نمیبخشد

 زبان بر هیتکی جاه بی و كه معنا نیا به است؛ استواری رسازیتصو بر بلکه زبان، بر نه خود،ی ادب سبک و فرم جادیا

 جادیا ندهیداآشناز اغلب ریتصاو بر دیتأك با منحصربفردی فرم داردی سع و  ردازدیم نو ریتصاو ابداع به آن، ساختار و

 . دینما

 

 سهراب سپهری با تکیه بر تشبیهنوگرایی در تصویرسازی 

از  های هستی است كه یکییکی از اصول تصویرسازی سهراب، خلق تشبیهات بدیع و كشف روابط نو میان پدیده

وجه غالب را میتوان به عنصر كانونی اثر هنری تعریف كرد كه دیگر »وجوه غالب بوطیقای تصویری س هری است. 



 474/ ندهیآشنازدا هاتیتشب بر هیتک باس هری  سهراب شعرسی شناسبک لیتحل

 

)روندهای بنیادین در دانش زبان، یاكوبسن: « عیّن میبخشد و ددردون میسازدعناصر را زیر فرمان دارد، آنها را ت

 هرابس شعر در سازسبک البته و غالب وجوه ازی کی هیتشب هك دفت توانیم حات،یتوض نیا به توجه با(. 36ی

 .است

هش كرد. در این پژوزدایی تصویری و كاربرد انواع تشبیه بررسی خواهیم در ادامه، اشعار سهراب را براساس آشنایی

بندی تشبیه به دو نوع اصلی )بلیغ و كامل(، این دو عنوان را در چهار بخش تحلیل كنیم كه قصد داریم با دسته

بلیغ )محسوس به محسوس(، )معقول به محسوس(، )محسوس به  هیتشببندی به این قرار خواهد بود: تقسیم

 بندی پیشین در چهار بخش بررسی خواهد شد(. همان تقسیمكامل )براساس  هیتشبمعقول( و )معقول به معقول(. 

و  تشبیه بلیغ آن است كه ادات»در تعریف این نوع تشبیه آمده است: تشبیه بلیغ در شعر سهراب سپهری: 

بلیغ میگویند كه تشبیه در نظر ادبا هرقدر نامعلومتر  شبه هر دو حذف شده باشد، این نوع تشبیه را از آن جهتوجه

بیان،  )معانی و« تر باشد و آثار و عالئم تشبیه در آن نامحسوستر باشد، مبالغه و تأكیدش بیشتر استتهو نهف

(. در این نوع تشبیه، خواننده در پی كشف پیوند میان دو ركن تشبیه با جهان شاعر ارتباط برقرار 444همایی: ی 

های دیگر این تشبیه، اضافی )اضافج تشبیهی( یا میکند و درنهایت سبب التذاذ ادبی در خواننده میشود. از ویژدی

بارزترین ویژدی »غیراضافی )اسنادی( بودن آن است كه هر دو در شعر س هری دیده میشود. با توجه به اینکه 

(، تشبیه بلیغ بخاطر ایجازی كه دارد، 644)تشبیه، رضایی جمکرانی: ی « تصاویر سهراب، موجز بودن آنهاست

ست. ضمن به تشبیهات كامل بیشتر ابیه در شعر سهراب است و بسامد تشبیهات بلیغ نسبتپركاربردترین نوع تش

 شبه محذوف همراه است و این موضوعاینکه تشبیه بلیغ بخودی خود با نوعی تأمل برای كشف پیوند و درواقع وجه

، مخاطب شبه پنهانكشف وجهتالش برای  نیز در درایش سهراب به این نوع تركیبات، تأثیردذار بوده است. در واقع

را به جهان سهراب وارد میسازد. البته در این میان نباید از معقول یا محسوس بودن اركان تشبیه غافل شد، زیرا 

 این نکته در دیریابی، ابهام و البته تأثیردذاری شعر و تصاویر آن بسیار مؤثر است.

سهراب  یکی از پركاربردترین انواع تشبیه در شعرتشبیه بلیغ حسی به حسی الف( تشبیه بلیغ حسی به حسی: 

س هری است. بنظر میرسد استفاده از تشبیهات بلیغی كه دو سوی آن محسوس هستند، تمهیدی است كه سهراب 

ن هایی از ایبا هدف ترسیم زنده و عینی طبیعت و جهان هستی، از آن بهره درفته است. در ادامه به بررسی نمونه

 پرداخت.   نوع تشبیه خواهیم

 «خواب در دین ندار /دارمیب/  كمكم دیرویم اتاقم مرداب در دیخورشی نارنج اهید /ردیمیم ند،یکم جان مغرب»

 .(46 ی: یس هرهشت كتاب، )

یعت زدایی محسوب میشود، جاندارانگاری طبترین تکنیکهای تصویرسازی سهراب، كه نوعی آشنایییکی از برجسته 

هاست كه اغلب به مدد تشبیه انجام میگیرد. در این شعر با دو تشبیه مواجه ان و حقیقت واههو فرا رفتن از منطق زب

به(، اتاق )مشبه( كه هر دو نمونج بارزی به(، خورشید )مشبه( و دیگری، مرداب )مشبهٌمیشویم. دیاه نارنجی )مشبهٌ

 از تصاویر آشنازدای سهراب س هری هستند. 

متمایز از تصور معمول است، داه به یک خواب شبیه میشوند و با ایجاد شگفتی، ذهن این نوع تصاویر، كه كامالً 

انگیزد و این مهمترین اصل در شعر و هنر است. سهراب در مخاطب را به تأمل و به عبارتی تعبیر این خواب برمی

و دعوت  شاعر به هستی و این یعنی تأكید بر نگرش متفاوت« بیدارم/ ن ندارید در خواب»این شعر بیان میکند كه 

مخاطب به كنار زدن پردۀ عادات. یعنی هرچند بظاهر تصویری شگفت و آشنازدا روبروی ماست، برای شاعر، دنیا 

 در حقیقت همینگونه است: جان دارد و قابل ترسیم است. 



 445-495 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 476

 . (643ی همان: ) «كرد درم مرا قیشقا اجاق/ سنگ کی پشت در وقت آن شد، سردم»است: در جای دیگری دفته

است از قبیل دل داغدار، كشتگان و داهی هم رخ یار را در شقایق در شعر فارسی، نماد چیزهای دیگری بوده 

زدای سهراب، خودِ شقایق است كه همچون چراغی سرخی به شقایق تشبیه كردند؛ امّا در این مقام و با نگاه آشنایی

شنازدای سهراب است كه تغییر و تمایز سبکی او را نیز باعث درمابخشی به شاعر شده است و این همان شگرد آ

تغییر سبک یعنی تغییر نگرش شاعران به جهان كه لزوماً در محمل زبانی تازه رخ مینماید و »نشان میدهد؛ زیرا 

ه ها كشبهاین معنا عمدتاً در محدودۀ صور خیال مخصوصاً تشبیه و استعاره متجلی میشود؛ به این معنا كه وجه

اهی به )نگ« وبوی نوینی یافته و اثر هنری را از آثار قبلی متمایز میکندق همان نگرشهای شاعرانه است، رنگمساو

(. ادر شقایق را پرتوی از جاذبه و درمای عشق بدانیم كه در پیوند با طبیعت )كه محبوب 343س هری، شمیسا: ی 

به از تصویرسازی سهراب با درایش او به سهراب است( وجود شاعر را به مبدأ هستی متصل میسازد، این جن

ی میشود اطبیعت در آثار رمانتیسیستها بصورت معبد تصویر میشود و پیاله»رمانتیسم نیز در ارتباط است؛ زیرا 

(. از سویی 44)نیلوفر خاموش، حسینی: ی « ذرۀ جهانبرای دیدن عکس رخ یار یعنی تجلی ذات خداوندی در ذره

در سبک سهراب س هری در غلیظترین حد تبلور یافته است. در این حالت، »ی است كه یگانگی با طبیعت، شگرد

آمیزد و به آن حیات و حس و شخصیت میبخشد و با آن یگانه )من شاعر( احساسش را در شیء )موضوع( می

 (.71)بالغت تصویر، فتوحی: ی « میشود

 : های دیگری كه میتوان به آن توجه كرد، شعر زیر استاز نمونه

 (.641)هشت كتاب، س هری: ی « قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست»

زداست. نکتج بالغی قابل مالحظه در این شعر، ایهام ظریفی است زرد، تشبیهی بدیع و آشناتشبیه آواز قناری به نخ 

نخ زرد »وی دیگر به قناری اشاره دارد. كنندۀ تارهای ساز است و از سزرد وجود دارد: از یک سو تداعیكه در نخ 

آورد. مثالً در بازان، صفت و اسم نوعی قناری است و نیز سیم زرد در سازهای زهی را به ذهن میدر تداول پرنده

 «تار سیمی كه دو كوک میشود، اصطالحاً سفید، و سیمی كه شل كوک میشود اصطالحاً زرد نامیده میشودسه

شبه موردنظر سهراب، ظرافت نخ و البته (. با این توضیح بنظر میرسد وجه 356: ی )نگاهی به س هری، شمیسا

سان آواز آرام و اندوهناک قناری در ذهن تداعی میشود؛ اما آنچه بیش از همج اینها مدنظر امتداد آن است و بدین

هراب بجای توصیف و اشاره زدایی شعر را رقم زده، مجسم كردن آواز قناری است؛ به این معنی كه ساست و آشنایی

و ارجاع مستقیم، با ساختن تصویر، مقصود خویش را نقاشی كرده و این تشخص زبان وی است. تعبیر بستن نخ 

زرد آواز به احساسی آرامبخش، ناخودآداه طنین آرامی را در دوش مخاطب زمزمه میکند و تصویر آوازخوانی قناری 

 سازی سبک خای سهراب س هری است. و تداعی را مجسم میسازد و این شیوۀ تأثیردذاری

 و در شعر زیر: 

  .(634س هری: ی هشت كتاب، ) «برد كه برد هوا به را او آمد دیخورش عقاب و نشست هیپاشو لب آب روشن پسر»

در این شعر، سهراب لحظج بخار شدن آب بسمت آسمان را در نقاشی بدیع برای مخاطب ترسیم كرده است. 

روشن آب، كه بر لب پاشویج حوض نشسته است، تصویر بخاری است كه در یک ظهر درم تابستان، تركیب پسر »

 لی: یهای نوآوری در شعر معاصر ایران، حسن)دونه« پرتوِ خورشید همچون عقابی، آن را میرباید و به هوا میبرد

خورشید )مشبه( ازسوی دیگر به( و به( و آب )مشبه( از یک سو و عقاب )مشبه(. پیوند میان پسر )مشبه356

ساختمان بالغی شگفتی ایجاد كرده است. در این تصویر با ساختار معنایی مركب مواجه میشویم كه كشف خود 

شاعر است و حاصل پیوندی است كه وی با طبیعت دارد. پیوند نور خورشید و عقاب بواسطج اشتراک در سرعت 
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ای طبیعی را برای مخاطب ترسیم كرده است. از تکرار پدیدهشبه( تصویری متفاوت درفتن )وجهحركت و اوج 

تجسم پسری معصوم مثل آب با صورتی روشن كه بر بال عقابی نورانی به آسمان پرواز میکند، تابلوِ بدیع و آشنازدا 

 زده است كه سهراب با دیگردونه دیدن، آن را تماشایی ساخته است. از طبیعتِ عادت

/ بانگی از دور مرا است لب طرح دری خاموش رنگیی تنها نیا در استی رداهید» در جای دیگری دفته است:

 .(64هشت كتاب، س هری: ی ) «میخواند/ لیک پاهایم در قیر شب است

شاعر به فریادها و دعوتها دوش میدهد ولیکن از عدم امکان »وبوی اجتماعی و سیاسی دارد، در این شعر كه رنگ

(. وی این مفاهیم را به مدد دو تشبیه بلیغ اضافی )رنگ 53ی آب، ثروتیان: ی )صدای پا« خویش سخن میگوید

ا اینجا با كه ت بار لب را به طرح یا بومِ نقاشی تشبیه كردهآورد. شاعر برای اولینخاموشی( و )طرح لب( بتصویر می

هومی بعنوان مف« سکوت»ی وجود نودرایی هنوز عادی است، اما طرح لب، نقش و رنگی از سکوت می ذیرد؛ به عبارت

است. سهراب در این شعر، مفهومی عادی همچون كه مفهومی غیرانتزاعی است، مانند شده « رنگ»انتزاعی، به 

ودرتو هایی تزدایی، به شعر عمق بخشیده و الیهخاموشی را به مدد تصاویرِ نو، برجسته كرده است و ضمن آشنایی

 هباری است كه با رنگ سکوت بر چهرۀ تنهایی حک شده است. در آن آفریده است. لب همچون طرح اندو

رق ام، پیکر مشمرغ مهتاب میخواند/ ابری در اتاقم میگرید/ در تابوت پنجره»ای دیگر چنین سروده است: در نمونه

 (.46)هشت كتاب، س هری: ی « میلولد

این شعر قابل رؤیت است. پنجره در اغلب ها بوضوح در فرایند آفریدن تصویر و دمیده شدن عاطفج انسانی در پدیده

ورد. آاشعار، نمادی از نور و روشنایی است، اما در تصویرپردازی آشنازدا، مبدل به تابوت میشود و مرگ را بهمراه می

نواز است؛ وقتی مشرق كه نماد طلوع و روشنایی است، چون نگرش فراتر از عادت سهراب در ادامج شعر نیز چشم

« ولدلیم»ۀ واه در مخاطب نگاهر تابوت پنجره، آخرین نفسهای حیات را تجربه میکند و در پایان، پیکری بیرمق د

شعر  . سهراب در اینشودیم شمردهی س هری سبک وجوه از و است هیتشب نیا بارزی ژدیو صیتشخ. شودیم متوقف

یر انتقال میدهد. شبی كه با جهان تاریک شب، احساس همدلی میکند و در واقع حالت روحی خود را به این تصو

با خواندن مهتاب )شبیه یک مرغ( و دریج ابر )شبیه یک انسان اندوهگین( همراه است. این شب میتواند نماد دنیای 

 تیرۀ اطرافش باشد و شاید مشرق، سرزمین اوست كه در این صورت شعر جنبج اجتماعی مییابد.  

 در شعر س هری:های دیگری از تشبیهات بلیغ حسی به حسی و نمونه

 (.4)هشت كتاب، س هری: ی  است شب ریقدر  میپاها کیل/ خواندیاز دور مرا م یبانگ

 (.64)همان: ی  رو به تمام رودیم/ روز یرنگ جقص/ آرام ردیگیم دشت

 (. 55)همان: ی  دوشوارۀ پژواکآراید/ با باک/ دوش سکوت ساده میتنها صدای مرغک بی

 (.  59)همان: ی های ترتور سبزهدر كجا هستی نهان ای مرغ/ زیر 

 (. 43سر بردارم )همان: ی  بالش تاریک تنهاییمرا با رنج بودن تنها دذار.../ مگذار از 

 (. 476/ و شود سیراب از تابش تو )همان: ی زنبق چشمنم زن بر چهرۀ ما باشد كه شگوفا دردد 

 (. 643/ زمان را به دردی بدل میکنند )همان: ی اعت حوضصفحج سدر  عقربکهای فوارهببین 

/ فصل پرپر شد از روی دیوار )همان: آبهای رفاقت/ عکس دنجشک افتاد در های تماشاخال پروانهآسمان پر شد از 

 (. 116ی 

به محسوس برای تبیین مشبه معقول بکار درفته در این نوع تشبیه، مشبهی: حس بهی عقل غیبل هیتشب: ب

تشبیه عقلی به حسی رایجترین نوع تشبیه است؛ زیرا غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشبه در ذهن »میشود. 
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میسا: )بیان و معانی، ش« به حسی بخوبی در ذهن مجسم و تبیین میشودخواننده است و مشبه عقلی به كمک مشبه

اشد و به باید اجلی از مشبه باساس آن، مشبه (. در واقع این نوع تشبیه با یکی از اصول مسلم تشبیه كه بر37ی 

باید از امور حسی بهره درفت، سازدار است. س هری از تشبیه بلیغ عقلی به حسی، بیش از  4برای ایضاح امور عقلی

افت زدایی تصویری یهای فراوانی از این نوع بویژه با رویکرد آشناییانواع دیگر بهره برده است و در اشعار وی نمونه

شود. توجه سهراب به عوالم درونی و مفاهیم انتزاعی و تالش برای ساختن تصاویری خالقانه از آنها، علت اصلی می

 هایی از از این نوع تصویرسازی خواهیم پرداخت: توجه سهراب به این نوع تشبیه است. در ادامه به بررسی نمونه

 (.659)هشت كتاب، س هری: ی « را بچردستگیم بیاید علف خ من در این تاریکی فکر یک برۀ روشن هستم كه»

س هری از عناصر طبیعت برای ساختن تصویری تازه بهره برده است و همج آنچه در این شعر وجود دارد از برۀ 

روشن تا چریده شدن علف خستگی، در كارداه خیال س هری شکل درفته است. در اینجا شاهد جستجوی شاعر 

ای روشن كه با توجه به فضای روشن و زالل این د هستیم؛ مثل دویدن برای یافتن برّهای از امیبرای یافتن روزنه

در اساطیر و ادیان ملتها مظهر پاكی و روشنایی است و »شعر، انتخابی آداهانه ازسوی سهراب است؛ زیرا بره 

د ای متجسزدی بشکل برهرهنمونی بسوی خدا و مثالً در ادب دذشتج ما در دریز اردشیر بابکان از اردوان، فره ای

 (. 47)نیلوفر خاموش، حسینی: ی « میشود

 نهفته است كه عالوه بر تازدی، با مؤكّد بودن )یعنی حذف« خستگی به علف»زدایی این تصویر، در تشبیه آشنایی 

ادات تشبیه( و تشبیه امر معقول )خستگی( به محسوس )علف(، معرف نگرش متمایز سهراب به جهان هستی 

تغییر سبک تا حد زیادی در درو تغییر نگرشهای »نگرشی كه اتفاقاً در تغییر سبک هم مؤثر است، زیرا است؛ 

های بهششاعرانه است و این معنا مخصوصاً در اضافات تشبیهی و استعاری رخ مینماید كه با دقت در آنها متوجه وجه

ب میان علف و خستگی كشف كرده، زایل (. پیوندی كه سهرا643)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « تازه میشویم

شدن است؛ علف یا خستگی هر كدام بیش از اندازه رشد كنند، سبب آزار میشوند. خستگی را باید با اندیشج تازه 

 و امیدواركننده ازمیان برد )برۀ روشن(، و رشد بیش از اندازۀ علف هم با چریدن بره، میتواند متوقف شود. 

 (.39)هشت كتاب، س هری: ی « ای را جان به ردها ریختت دور مغز من امشب/ مردهای بشکافاز هجوم نغمه» 

ها و احساسات خویش را در آن مدفون سهراب، مغز را به دور تشبیه كرده است؛ شاید از آن جهت كه اندیشه

ورد. ن بر زبان آهایی میداند كه نمیتواها و دفتهساخته است و یا اینکه مغز را محلی برای پنهان ساختن اندیشه

زدایی تصویری این شعر از ارتباط میان تعابیری چون هجوم نغمه، شکافتن دور مغز و در ادامه زنده شدن آشنایی

ها و منسجم در این شعر ایجاد شده است. جستجو در اندیشه 6آید. در واقع یک شکل ذهنیمرده بدست می

ه برای هر انسانی در طول زنددی رخ میدهد اما تعبیر خاطرات مدفون و یادآوری آنها، تصویر معمولی است ك

شکافتن دور برای این مرور و یادآوری، برداشتی فراتر از عادت دارد. این تعبیر ضمن ترس و وحشتی كه تداعی 

برای تغییر را نیز یادآور میشود. همان اراده برای تغییر در نگرش كه سهراب همیشه به آن  میکند، شجاعت و اراده

ای كه در ابتدای شعر با هجوم خود، انگیزۀ این شکافتن را پدید حال توجه مخاطب را به نغمهیل دارد. درعینتما

ه ای دیگر از انواع تشبیآورد، جلب میکند. این نغمه شاید پیامی باشد از سهراب، شبیه این شعر كه برای نمونه

 مدنظر است: 

                                                      
 دانه قابل درک نیست.  ود از عقلی هر آنچه است كه با حواس پنج. مقص4

 . منظور از شکل ذهنی، محتوای شعر شاعر نیست، بلکه طرز حركت محتواست و ارتباطی است كه اشیا با یکدیگر در شعر پیدا میکنند2

  (.71)طال در مس، براهنی: ی 
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  .(54 هشت كتاب، س هری: ی) «من شعر تلخِ اهِید دیرویم زهر نیزم در زنده، من فکر كرم»

اه به(. تصویر كرم و زهر و دیدر این شعر، دو تشبیه بلیغ وجود دارد؛ فکر و شعر )مشبه(، كرم و دیاهِ تلخ )مشبه

تلخ، مخاطب را در فضایی هولناک قرار میدهد و در عالم واقعیت، جلوۀ زیبایی ندارد؛ امّا خالقیت سهراب در انعکاس 

ت و شبه آن یعنی حركزدایی تصویری این شعر را باید در وجهییِ همین زشتیها در قاب تصویر است. آشناییزیبا

پویایی و رخنه كردن در جان آدمی جستجو كرد. كرم سماجت بسیاری در كاویدن دارد و بویژه ادر بشکل آفت 

 بردار نیست و این همان شباهتی است كهستمثالً به یک دیاه حمله كند، تا آن را نشکافد و به درونش راه نیابد د

های سهراب، تا زمانی كه به واهه بدل نشوند و شعری های خویش یافته است. اندیشهسهراب میان كرم و اندیشه

اند؛ سهراب در تلخترین ها حتی در دشوارترین شرایط زندهجوانه نزند، او را همچون كرمی آزار میدهد؛ این اندیشه

میسراید و آن را به دیاهی روییده در زمین زهر تشبیه میکند؛ یعنی امید در سختترین احوال هم  اوضاع هم، شعر

 میتواند زنده بماند. 

هر كجا هستم باشم/ آسمان مال من »های شعری معروف او كه واجد تشبیه بلیغ است، این قطعه است: از نمونه

)هشت « میت دارد داه ادر میرویند/ قارچهای غربتاست/ پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است/ چه اه

  (.445كتاب، س هری: ی 

های شعریش را كنار هم قرار داده و خود را مالک آنها میداند ای از پربسامدترین واههسهراب در این شعر، مجموعه

ه معقول( و قارچ و در فضایی سرشار از امید و زنددی، مخاطب را به كنار نهادن اندوه دعوت میکند. غربت )مشب

در این »شبه، پیدایش و رشد نادهانی این دو باشد. به دفتج شمیسا به محسوس( هستند و بنظر میرسد وجه)مشبه

جا روییدن است. زنددی به نظر شاعر، رسم و آیین مطبوع و خوشایندی شبه نادهان و همهاضافج تشبیهی، وجه

: )نگاهی به س هری، شمیسا« است و نباید به آن اهمیتی داد است، داهی ادر قارچهای دلتنگی میرویند، طبیعی

زدایی این تشبیه در كشف پیوند میان حس درونی انسان با عنصری از طبیعت است كه پیش از (. آشنایی457ی 

شاعر دیگری نقش نبسته است. قارچ میروید و رشد میکند و نادهان همه جا را فرامیگیرد، « كارداه خیالِ»این در 

ون غربت و دلتنگی كه بسرعت رشد میکند و تمام وجود را فرامیگیرد. اما عشق و فکر و آسمان و پنجره از همچ

 منظر سهراب، كافی است برای بیتوجهی به رویش دلتنگیها. 

 تهآهس و نرم/ دییآیم ادر من سراغ به»های بسیار معروف تشبیه بلیغ عقلی به حسی این شعر است: از نمونه

  .(637 هشت كتاب، س هری: ی) «منیی تنها نازکی نیچ بردارد ترکكه ادامب/ دییایب

خوردن به محسوس( تعبیر شده كه هر لحظه امکان فروریختن و ترکتنهایی )مشبه معقول( به چینی نازكی )مشبه

شده  هپذیر بودن به چینی تشبیتنهایی از فرط رقت و لطافت و درانبها و آسیب»آن وجود دارد؛ به سخنی دیگر 

(. در دنیای سهراب، تنهایی 344)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « است تا لطافت و شکننددی آن برجسته شود

به )چینی( به صفت نازک و نسبت دادن آن به تنهایی، از وجوه تصویر دارد و قابل رؤیت است. مقید ساختن مشبه

نیز بر تأثیردذاری این شعر افزوده است. « تنشکس»بجای « خوردنترک »آشنازدای این تصویر است. كاربرد فعل 

چینی تنهایی ادر بشکند، یعنی تنهایی ازمیان رفته اما سهراب ترس از ترک خوردن تنهایی دارد، یعنی آمدن و 

 نماندن، كه اثری همیشگی از تنهایی بجای میگذارد. 

سک از نور و عرو یآن وقت صف در/ یدزند»در این شعر نیز اینگونه شاعر به كشف رابطج بین دو امر رسیده است: 

 (.496)هشت كتاب، س هری: ی« / یک بغل آزادی بود/ زنددی در آن وقت، حوض موسیقی بودبود
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ها، تصویرسازیها و تداعی معانی در ساختاری سهراب در این شعر به وصف عالم كودكی خویش می ردازد. انتخاب واهه

كه مختص دوران كودكی است، ذهن مخاطب را برای تجسم و  منسجم، ضمن ایجاد فضایی صمیمی و صادقانه،

مشبه مقید است، زنددی در آن وقت »تماشای چارچوب مشخص و معین دوران كودكی آماده میسازد. در این شعر 

نه هر وقتی، یعنی در وقت كودكی مانند صفی از نور و عروسک بود. كودک در اتاق با عروسک مشغول بازی است 

دیری ون نوری به درون میرود. برای آزادی نیز یک بغل را بمناسبت دنیای كودكی، بعنوان واحد اندازهو از پنجره ست

هایی است كه شبهزدایی تصویری این شعر در كشف وجه(. آشنایی47)نگاهی به س هری، شمیسا: ی« آورده است

یکند، تصویردر لحظات معمول به ضمن تناسب با عوالم درونی سهراب و پیوندی كه همیشه با طبیعت برقرار م

 زداست. ای عادتشیوه

 های دیگر از تشبیه بلیغ عقلی به حسی:نمونه

 (.34)هشت كتاب، س هری: ی  ما کریاز پ زدیریم رنگ/ ذردیگم نمناک زمان باد

 (.449)همان: ی  در هم شکست زمان خنجر/ لبخند و لب انیم

/ پر و خالی شدن كاسج غربت از باد كاغذ زیباییپاره شدن در شب/ پاره شیشج شادیو صدای متالشی شدن 

 (. 446)همان: ی 

 (. 654/ صدای خالص اكسیر میدهد این نوش )همان: ی نوشداروی اندوهو 

 (. 631/ قصه بخوان، خوابش كن )همان: ی كودک ترس/ آبش ده سیرابش كن/ آن پیچک شوقاین 

 (.377رفتم )همان: ی  س محبتشب خی/ تا هوای خنک استغنا تا 

 (.441/ در دهان دس تابستان است )همان: ی زنددی نوبر انجیر سیاه

 است كه در خواب پلی می یچد )همانجا(. زنددی سوت قطاری 

 (.646است/ رختها را بکنیم / آب در یک قدمی است )همان: ی  حوضچج اكنونزنددی آبتنی كردن در 

 (. 641)همان: ی  كجاست اقبال ۀفواركه  مین رس و/ را مارستانیب ۀتاز یاطلس میبو كن

 (.394خرم بود )همان: ی  مرتع ادراکنیمروز آمد/ بوی نان از آفتاب سفره تا ادراک جسم دل سفر میکرد/ 

در تشبیه حسی به عقلی، امری محسوس و مادی به امری معقول كه با حواس ی: عقل بهی حس غیبل هیتشب: ج

ور صپنجگانه قابل درک نیست، تشبیه میشود و بنظر دیریابتر از انواع دیگر تشبیه است. شفیعی كدكنی در كتاب 
ه ت بدر اشعار شاعران جدید داه چیزی كه قابل رؤیت و تماشاس»از قول ابوهالل عسگری چنین میگوید:  خیال

چیزی كه فقط با اندیشه درک میشود تشبیه شده و این تشبیهی پست است ادرچه بعلت نوعی دقت و لطافت كه 

(. با توجه به این توضیح، ابهام در 44)صور خیال، شفیعی كدكنی: ی « در آن هست بعضی مردم آن را می سندند

یه بلیغ شبه هم دیریاب است. تشبدرنتیجه وجه به بساددی قابل درک نیست واینگونه اشعار بدیهی است زیرا مشبه

حسی به عقلی چندان مورد توجه سهراب نیست. س هری از تشبیه حسی به عقلی بیشتر در قالب تشبیه كامل 

های بلیغ این نوع تشبیه اندک است و در اغلب موارد تصویر ادرچه زیباست و با خالقیت بهره برده است و نمونه

های قابل آید. یکی از نمونهزدایی تصویری بارزی در آن بچشم نمیهمراه است، آشناییسهراب در بیان عواطف 

 تحلیل در این زمینه، شعر زیر است: 

، س هری: )هشت كتاب« یک سیب/ در فرصت مشبک زنبیل/ می وسد/ حسی شبیه غربت اشیا از روی پلک میگذرد»

 (.691ی
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نامتجانس است؛ در یک سو سیب و زنبیل و پوسیددی و در سوی  هایای از واههدر نگاه اول، این شعر مجموعه 

های زدایی و نوآوری سهراب در برقراری پیوند میان همین واههدیگر، احساس و غربت و دذر از پلک، امّا آشنایی

بظاهر نامتجانس است. س هری با كنار هم دذاردن اشیا، كلمات و مفاهیم نامتجانس و بخشیدن خصلتی تازه به 

ها و كلمات مستعمل را از نو خلق كند و آنچه به این تکنیک س هری قدرت میبخشد، نگاه تازۀ ها، قادر شده واههآن

به معقول( مانند شده است. او به جهان و كلمات است. در این شعر، زنبیل )مشبه محسوس( به فرصت )مشبه

. سهراب در ادامه از غربت اشیا سخن میگوید؛ شبه موردنظر سهراب در این بیت، همانا دذرایی و دذرنددی استوجه

دویی بعمد میخواهد مخاطب را در حسی مبهم با خود شریک سازد، حس غربت اشیا كه بروشنی قابل درک نیست 

و وقتی كه حس خود را به آن تشبیه كنیم ملموس خواهد شد. این حس غربت، همان دلتنگی است كه سیب را 

ی از درخت و قرار درفتن در زنبیل( و انسان را هنگام روبرو شدن با فرصتی برای در آغاز یک تغییر )هنگام جدای

 تغییر دربرمیگیرد و چه پیوند عمیقی است میان سیب و انسان از ازل تا ابد.  

 هایی از این قبیل: و نمونه

 (. 694)هشت كتاب، س هری: ی  نوشدیم آب/ مهلت نورتو از  یهاشهیر

 (. 694)همان: ی  ندیبیحوض را خواب م یسرشار روز/ وقت یجپاشوی رو/  -حجم غمناک نیا -زادیآدم

در تشبیه عقلی به عقلی با دو امر غیرمادی سروكار داریم كه در واقع با حواس ی: عقل بهی عقل غیبل هیتشب: د

اطن به حواس ب در این نوع تشبیه، هر دو سوی تشبیه امری عقلی، یعنی محسوس»پنجگانه قابل درک نیست.  

-)صور خیال، شفیعی« است، از قبیل مفاهیم انتزاعی و مجرد كه به عقل ادراک میشود، ولی در خارج وجود ندارد

مایل سهراب تتر از بقیج تشبیهات باشد. پیچیدهاست (. درک و دریافت اینچنین تشبیهی ممکن 54كدكنی: ی

دایی زین نمونه در اشعارش یافت میشود كه اغلب فاقد آشناییچندانی به این نوع تشبیه ندارد و موارد اندكی از ا

 زدایی همراه است كه در ادامه بررسی خواهیم كرد. هستند. اما به هر روی مواردی هم با نوآوری و آشنایی

 .(441 هشت كتاب، س هری: ی) «دارد مهاجر مرغ کی كه استی بیغر حسی زندد»

تشبیه كرده و چه تشبیه زیبایی است؛ در عین ابهام و نوآوری، تصویری  سهراب زنددی را به حس غریب مرغ مهاجر

ملموس را برای مخاطب تداعی میکند كه با احساس و عاطفه قابل دریافت است؛ زیرا هم طرفین تشبیه و هم 

حس غریب را در اینجا نمیتوان معنی كرد »شبهی كه سهراب بردزیده، خارج از درک حواس پنجگانه است؛ وجه

ید آن را احساس كرد. ... مسیر مرغ مهاجر مشخص است، امّا برای هر مرغ، ناشناخته است و این شبیه زنددی با

آیند، ازدواج میکنند، میمیرند، اما همین حیث انسان بودن مسیر مشخصی دارند: بدنیا میآدمیان است كه من

(. كاربرد متناسب و 453، شمیسا: ی)نگاهی به س هری« مسیر محتوم برای هر انسان خای، مسیر غریبی است

 های غریب و مهاجر كه با ایهام نیز همراهند، بر زیبایی این شعر افزوده است. منسجم واهه

هشت ) «حواست جقیدق کی نیرنگ غفلت، اتیح»برانگیز است: نمونج دیگری از تشبیه عقلی به عقلی كه اتفاقاً تأمل

 . (644 كتاب، س هری: ی

ادراک قوی و ذهن خلّاق سهراب است. وی در این تشبیه، امور انتزاعی را به مدد قوّۀ تخیّل این شعر حاكی از 

ادر پدر و مادر »ای مشهور پیوند داده و از اصلی سخن میگوید كه حیات بشری را رقم زده است: خویش با قصه

ل ادراكی است كه از نخستین، فریب ابلیس را نمیخوردند، تحقق حیات هم امکان نداشت و هم این خود، اص

)شعر  «سرچشمج شعور بشری نشئت میگیرد. بشری كه قبول امانت میکند و بار عشق و شعور را به درده میکشد

به معقول به صفتی محسوس زدایی بالغی این تصویر، مقید ساختن مشبه(؛ امّا آشنایی13، حقوقی: ی 3زمان ما
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خ و شیرین های تلواقع تعبیر رنگین از غفلت، اشاره دارد به تجربهاست كه توانسته تركیبی بدیع را ایجاد كند. در 

آورد. غفلت حوا ضمن اشاره به ماجرای فریب حوا و آدم و خوردن سیب و زنددی كه آن را از یکنواختی بیرون می

هراب سدرنهایت رانده شدن از بهشت، یادآور تصمیمات اشتباهی است كه انسان را در عرصج هستی درفتار میسازد. 

در این شعر، زنددی و حیات را نتیجج همان فریبها و غفلتهای آدم میداند كه از ابتدای هستی تا كنون، همچون 

 های متصل یک زنجیر بر دوش انسان قرار درفته و این همان مفهوم حیات است. حلقه

 

 تشبیه كامل در شعر سپهری 

كر میشوند و كمترین كاوش ذهنی را برای مخاطب تشبیه كامل تشبیهی است كه تمام اركان تشبیه در آن ذ

، زیرا تمام است برخورداربه تشبیه بلیغ ی نسبتكمتر ابهام از هیتشب اركان تمام دربرداشتن لیبدلبهمراه دارد و 

دیری تشبیه نیاز است دربرابر چشمان مخاطب قرار میگیرد. پیش از این دفتیم تشبیه كامل در آنچه برای شکل

 هری به تشبیه بلیغ دارد. سزدایی تصویری، بسامد كمتری نسبتمخصوصاً با درنظر درفتن آشنایی شعر سهراب،

 ت؛اس برده بهره هیتشب نیا از، كند عرضه مخاطب به ابهام ازی عار و اتیجزئ تمام با را ریتصو داشته قصد هرجا

د بسامد كاربر شبه، وجه صیتشخ و هیتشب وضوح بودن، معقول ای محسوس ازجهت اركان نوع به توجه با هرچند

 املك هاتیتشبی بررس به شد، ذكر نیا از شیپ كهای یبندمیتقس به توجه با ادامه در. بود خواهد ریمتغآن هم 

 .پرداخت میخواهی س هر شعر در

شبه میان دو امر محسوس در بیشتر موارد ملموس و با توجه به اینکه وجهالف( تشبیه كامل حسی به حسی: 

قابل دریافت است، شاعران معاصر اغلب زمانی از تشبیه كامل حسی به حسی بهره میجویند كه احساس كنند 

شبه برای مخاطب قابل دریافت نیست؛ اما ازآنجاكه سهراب با نگرش متمایز خویش همیشه بدنبال كشف وجه

داند پیوند ابداعی او برای مخاطب هاست، زمانی از این نوع تشبیه بهره میبرد كه میپیوندهای تازه میان پدیده

شبه را بیان میکند تا مخاطب دچار انحراف ذهنی نشود. از میان تشبیهات كامل در شعر روشن نیست، پس وجه

هایی از تشبیه كامل حسی به حسی در شعر س هری، تشبیه حسی به حسی بسامد بیشتری دارد. در ادامه نمونه

 سهراب را بررسی خواهیم كرد: 

 (.446)هشت كتاب، س هری: ی « یک دلدان میدهم دوش به موسیقی روییدنمثل »

به آمده است؛ شاعر خود را به دلدان و روییدن را در اینجا با دو تشبیه مواجهیم كه در هر دو مشبه پس از مشبه

است و  نبه موسیقی مانند كرده است كه البته تشبیه دوم از نوع بلیغ است. دلدان، بستری برای رشد و رویید

ها و احساسات و روییدن سهراب با تشبیه آشنازدای خود به دلدان، وجود خویش را بستری برای پرورش اندیشه

ای كه شاید همان اشعار میداند و درنهایت از این رویش، موسیقی آرامشبخشی، دوشش را نوازش میدهد؛ موسیقی

ی، سابقه است. در بالغت س هردر نوع خود بدیع و كم آهنگ اشعارش باشد. كاربرد واهۀ موسیقی نیز در این تشبیه

شدن با جهان هستی نیز از بخش است. تجسم در طبیعت و یکی روییدن دل به اندازۀ موسیقی، موزون و لذت

زدایی تصویر را نیز بدنبال دارد. او تا آنجا با طبیعت یکی میشود كه وجوه ممتاز در شعر س هری است كه آشنایی

شنیدن موسیقی، نه به ساز كه به روییدن دوش میس ارد و این همان است كه شمیسا دربارۀ آن میگوید: دیگر برای 

 «نفس نگریستن درخور توّجه و اهتمام است و این زمانی صحیح است كه بین نگرنده و نگریسته اتحاد ایجاد شود»

 (. 63)نگاهی به س هری، شمیسا: ی 

 در شعری دیگر چنین میگوید: 
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)هشت كتاب، س هری: ی « و مثل بادبزن، ذهن، سطح روشن دل را درفته بود به دست و باد میزد خود را» 

651.) 

سهراب به طبیعت عشق میورزد و از آن، جان تازه میگیرد. به اعتقاد وی، انسان جزوی از طبیعت است و میتواند 

ر بزیبایی از تأثیر طبیعت بر ذهن و روح خویش در دل طبیعت و با عناصر آن، به آرامش دست یابد. وی در این شع

شاید بهتر و زیباتر از این نمیتوان اثر بوی خوش دل، در مغز و ذهن آدمی را بر »سخن میگوید. به عبارت دیگر 

دل و زبان آورد. ... شخصِ ذهن، سطح روشن دل را همچون بادبزن بدست درفته، خود را باد میزند و دشاده

زدایی این تصویر در خلق تابلوی زنده از ارتباط (. آشنایی495دای پای آب، ثروتیان: ی)ص« خوشحال میگردد

انسان و طبیعت نهفته است. شاید تشبیه دل به بادبزن چندان غریب و بدیع نباشد، اما قرار درفتن آن در دست 

 تصویر، برخالف ذهن و موصوف ساختن دل به صفت روشن، تصویری منسجم و ملموس بدست میدهد. ذهن در این

تصور معمول، محلی برای اندیشیدن نیست بلکه تجسم انسانی است كه از دذار در طبیعت لذت میبرد و به آرامش 

 میرسد. 

 است:ای دیگر چنین دفته در نمونه

هشت ) «یابد بلندی كششها به نگرانم ایدر لبِ ساختمان کی مثل /دارم دنیرس تندِ تبِ وهیپرازم لیزنب مثل»

 .(446كتاب، س هری: ی 

 شبه )رسیدن ودریا(، ادات تشبیه )مثل( و وجهبه )زنبیل پرازمیوه و ساختمان لب در اینجا مشبه )شاعر(، مشبهٌ

ه شبهی تازنگران بودن( است. تصویر آغازین را میتوان یکی از ابداعات س هری دانست كه در آن سعی دارد وجه

ب تند ت»شبه ن حقیقی فاصله بگیرد. نکتج بالغی و بدیع این تصویر، وجهزدایی از جهاخلق كند و با آشنایی

 های اندیشه لبریز شده و برایاست. زنبیل میتواند نمادی برای ظرفیت ذهنی شاعر باشد كه حاال از میوه« رسیدن

سیده را در های ررسیدن به كالم، آماده است. شباهت ظاهری زنبیل به دهان نیز قابل توجه است و اینکه میوه

خود جای میدهد. در ادامه س هری، خود را همچون ساختمانی بر لب دریا تصور میکند و بیقراری و نگرانی را 

یت كه در ابد« بودنِبیینده »میتواند بشکل ایهامی هم بکار رود؛ یکی « نگران بودن»شبه میداند؛ البته فعلِ وجه

شایان ذكر است كه «. داشتنمشغول بودن و واهمه دل»نای هیئت دریا و امواج نمایان شده و یکی هم به مع

سهراب در این شعر، آرمانهای خویش را نیز مدنظر داشته و با تصاویر آشنازدا سعی دارد مخاطب را به تماشای 

همانند زنبیل شتاب میکنم زود به مقصد برسم... و مثل ساختمان لب دریا، »های خویش دعوت كند؛ اینکه اندیشه

)صدای پای آب، ثروتیان: « نتظار رویدادها و حوادث ابدی بسر میبرم و چشم در راه یک زنددی جاودانه هستمدر ا

 (.414ی

شکل خلوت او ب و»یکی دیگر از تشبیهات كامل و البته بدیع س هری، توصیفی است كه از فروغ فرخزاد بیان كرده: 

ت )هش «شدیم منتشر نور تیعاف انیم/ درخت سبک به او و/ دبو تکرار طراوت از پر بارانۀ ویش به اوخود بود... و 

 .(647 كتاب، س هری: ی

درایی و پیشج نقاشی سهراب در این شعر نیز كامالً مشهود است. وی به كشف وجوه شبه میان فروغ و طبیعت

از هر  است. سهرابعناصر طبیعت پرداخته و با تصویرسازی ماهرانه، میان فروغ و طبیعت پیوندی زیبا ایجاد كرده 

 افزون بر اینکه شیوۀ تشبیه»عنصری برای تازدی و صمیمیت كالمش در این شعر بهره برده است. در این شعر 

ه كه از زبان مردم درفته شده، بر صمیمیت این مرثی« بشکل، بشیوۀ، به سبک»دیری از ادات تشبیه تازه است، بهره

 (.346لی: ی ر ایران، حسنهای نوآوری در شعر معاص)دونه« افزوده است
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ها هستند كه هرچند مکرر شوند، همچنان زددی باعث ماللت میشود؛ اما برخی پدیدهمیدانیم كه تکرار و عادت

تازدی دارند. سهراب میداند تشبیه یک شخص به باران، غریب و دور از ذهن نیست، اما چون بدنبال كشف پیوندی 

مصراعی »ه را بیان میکند تا از انحراف ذهنی مخاطب جلودیری كند و حقیقتاً شبتازه بین انسان و باران است، وجه

ور آشبه تکرار طراوت است. تکرار باران ماللبه این زیبایی در ادبیات ما فراوان نیست. او مثل باران است. ... وجه

نگاهی )« كننده استتازهآفرین است. باران در شعر س هری اغلب شویندۀ درد و غبار عادات و نیست، بلکه طراوت

زدایی كرده و از خودِ مفهومِ تکرار هم آشنایی« طراوتِ تکرار»(. س هری با تركیب 696به س هری، شمیسا: ی 

نوشوندۀ باران آشنا میکند؛ همج اینها از بركت ایجاد و دمهمچنین از بركت این تركیب، ما را با طراوتِ مکرر و هر

سان ربه است. از سویی فروغ شبیه به درختی بود كه در پهنای نور منتشر میشد و بهرهخلق رابطه بین مشبه و مشبهٌ

 میگشت. 

 . (655هشت كتاب، س هری: ی ) «بود روشن چمن تکه کی مثل میحرفها»ای دیگر چنین سروده است: در نمونه

 توجه در این تشبیه، ایهامی شبه( است. نکتج قابلبه( و روشن )وجهمشبه )حرف(، مثل )ادات تشبیه(، چمن )مشبهُ

و البته صنعت استخدام نیز در آن وجود دارد. « نورانی»و « آشکار»است كه در واهۀ روشن نهفته است در معانی 

روشنی در ارتباط با حرف به معنی صراحت و فصاحت، و در ارتباط با چمن به معنی نورانی بودن است »در اینجا 

زدایی (. امّا آنچه این تشبیه را با شگرد آشنایی364هی به س هری، شمیسا: ی)نگا« و یعنی صنعت استخدام دارد

ای چمن پیوند میدهد، تعبیر متفاوت سهراب از حرفهای خویش است. وی شعر خود را ازجهت وضوح همچون تکه

د ه مدای شنیدنی )حرف( را بصاف و یکدست میداند كه از دل خاک روییده است. به این ترتیب سهراب، پدیده

عنصری دیدنی )تکه چمن( ترسیم میکند و تابلوی دویا از پیوند این دو خلق میکند كه ادرچه آشنازداست، با 

 آمیزی زیبا دعوت میکند. ای تازه از نگریستن، مخاطب را به تأمل و لذت بردن از این حسدشودن دریچه

 های دیگر از تشبیه كامل حسی به حسی:و نمونه

)هشت كتاب، س هری: ی  دارو را روانمو مثل آب/ تمام قصج سهراب و نوشآیم/ ک حماسه میمن از سیاحت در ی

643.) 

 (.699)همان: ی  مثل بال حشره وزن سحر میدانم

ن ذكر های فراوان از آبرخالف نوع بلیغ این تشبیه كه پیش از این آمد و نمونهب: تشبیه كامل عقلی به حسی: 

زدایی چندانی همراه نیست و اغلب این نوع تشبیهات بیه در شعر س هری با آشناییشد، كاربرد نوع كامل این تش

زدایی تصویری است. در واقع از سویی بدلیل وضوح در شعر وی، هرچند زیبا و نو، اما بدون وجوه برجستج آشنایی

در  خود سبب سهولتبه )محسوس( و از سوی دیگر ذكر كامل اركان تشبیه )كه مشبه )عقلی( با استفاده از مشبه

زدایی تصویری خود را در انواع دیگر تشبیه بویژه ستیزی و آشناییدریافت تشبیه است( سهراب ترجیح داده عادت

ای به كاربرد این نوع تشبیه )كامل عقلی به حسی( نیز های بلیغ عقلی به حسی ارائه كند. اما در ادامه اشارهنمونه

 خواهیم داشت. 

 .(496هشت كتاب، س هری: ی ) «رسارپُ چنار کی د،یع بارش کی مثل بودی زیچی زندد»

ای كه انگیزۀ سرودن آن، مرگ پدر و تسلی به انتخاب شده است؛ منظومه« صدای پای آب»این شعر از منظومج 

به دوران خوش كودكی اشاره دارد، پیش از حادثج تلخ مرگ پدر... و بعد از او، سار از درخت »مادر است. سهراب 

(. وی برای بتصویر آوردن دذشتج 47)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « می رد و دوران خوش كودكی ب ایان میرسد

بارش »شیرین خود از عناصر پرطراوت طبیعت سخن میگوید و زنددی خویش را هنگام بودن پدر تشبیه میکند به 
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اند و دیگر اثری از امروز همه پریده و رفتهباران هنگام عید و مانند چناری پر از سار... از سارهایی میگوید كه 

(. تصویر درختی كه پس از بارش عید، سبز و باطراوت 457)صدای پای آب، ثروتیان: ی « دذشته نمانده است

به شاند، میتواند زیباترین توصیف از یک زنددی شیرین باشد. وجههای آن نشستهاست و سارهای فراوان بر شاخه

زدایی سهراب در این بودن است، اما نوآوری و آشناییبخشعید و چنار پُرِ سار، تازدی و لذتمیان زنددی با بارش 

تصویرسازی با توجه به محتوای اصلی آن، تأكید بر پیوندی متناقض است، ماندداری درعین ناپایداری. زنددی 

رش عید یا چناری سرسبز پر كودكی ناپایدار و دذراست، امّا خاطرات آن همیشگی و مانددار است، درست مثل با

به برای زنددی، حاكی از تأكید از سار كه ناپایدارند، امّا لذت تماشایشان در خاطر مانددار است. انتخاب دو مشبه

 سهراب برای هرچه ملموس ساختن مقصود خویش است. 

 های دیگر عبارتند از:نمونه

 (.355)هشت كتاب، س هری: ی « بخواند تیدرخت حکا یكه رو یمرغ مثل/ دور بود آرزو»

 )همانجا(. « محرمانه/ روی درمای ادراک پاشیده میشد خاكسترمثل یک مشت  انس»

در این نوع تشبیه امر محسوس به معقول تشبیه میشود و این از نظر قدما ی: عقل بهی حس كامل هیتشب: ج

د دریافت یک امر معقول بندرت میتوانبه است و مسلم است كه چندان قابل قبول نیست، زیرا اصل بر وضوح مشبه

از امری محسوس، سهلتر باشد. درنتیجه دیریابی و ابهام از ویژدیهای بارز چنین تشبیهاتی است. اما سهراب بجهت 

شبه كه در تشبیه كامل وجود دارد، توانسته از ابهام این نوع تشبیه بکاهد و درمقابل، كفج شگفتی امکان ذكر وجه

ن سنگین ساخته است. در واقع در این نوع تشبیهات، مخاطب با تازدی تصویر روبرو میشود نه با و نوآوری را در آ

تر های مشابه در تشبیهات بلیغ س هری بیشبه نمونهابهام و دیریابی. بسامد تشبیه كاملِ حسی به عقلی نسبت

 است. 

 است، اشاره خواهیم داشت.  زدایی همراههایی از این نوع تشبیه، كه با آشناییدر ادامه به نمونه

 (.645)همان: ی « روی زمین چیده بودم/ من همه مشقهای هندسیم را// باد بشکل لجاجت متواری بود»

به معقول( است. لجاجت از امور غیرمحسوس است و برای مجسّم ساختن باد )مشبه محسوس( و لجاجت )مشبه

ب از چگونگی و كیفیت آن، راهگشا خواهد بود. آن، تصویری در جهان هستی وجود ندارد و فقط درک مخاط

سهراب در این تصویرسازی بدیع قصد دارد شدت وزیدن باد را در نگاه مخاطب، محسوس و قابل درک سازد و 

زدایی این تصویر، اینگونه پدید ای معقول است و آشناییشبهی بهره میبرد كه برخاسته از پدیدهبرای آن از وجه

تنها متواری نیست بلکه همیشه پایدار است و اصرار شدیدی است كه آدمی ست كه لجاجت نهآید. نکته اینجامی

را مُصر به انجام یک كار میکند. از نظر س هری، آنگونه كه لجاجت در پایداری و ماندن اصرار میورزد، باد بهمان 

شعر، صناعتِ تشخیص نیز شدت در متواری بودن مصر است و هر لحظه بر شدت وزش آن افزوده میشود. در این 

كمتر  ای كه درس هری برای صنعت تشخیص بیش از شگردهای دیگر اعتبار قائل شده؛ بگونه»قابل توّجه است. 

 موضوع نیا(. 54)بیدل، س هری و سبک هندی، حسینی: ی « شعری از او میتوان جای این صنعت را خالی دید

 .دانستی هست بهی و نگرش از برآمده را آن تکرارو  برشمردی س هری سبک وجوه از توانیم را

 هری: )هشت كتاب، س« تعطیل عهد دبستان، س ید استیک تکه صورتش مثل »س هری در شعری دیگر میگوید: 

(. این شعر دربارۀ عروسکی است كه خاطرات كودكی شاعر را تداعی میکند. صورت )مشبه محسوس( و 644ی

زهای آورد. رورت عروسک س ید است و روزهای تعطیلی و بازی را بیاد میصو»به معقول(. تعطیلی دبستان )مشبه

ه آورد كدر ارتباط با تعطیل، روزهای برفی را هم بیاد می« س ید»مدرسه بسبب نوشتن سیاه است و در ضمن 
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نظر ( اما آنچه بیش از این مفاهیم و در واقع از م396)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « مدرسه را تعطیل میکنند

بهی شای معقول با محسوس به مدد وجهزدایی تصویری در ارتباط با این شعر قابل بررسی است، پیوند پدیدهآشنایی

شبه وجه «س یدی»یک از طرفین تشبیه، بارز نیست و بوضوح دریافت نمیشود. محسوس است كه اتفاقاً در هیچ

ار نیست. سهراب س هری برای آشنازدایی و برهم این تشبیه است كه در عروسک و در تعطیلی عهد دبستان، آشک

زدن تصورات معمول، از پیوندی غیرمعمول بهره برده است تا تصویر تکراری مخاطب از طرفین تشبیه را نیز برهم 

هایی آید، رآید زیبایی و آنچه از تعطیلی دبستان به ذهن میزند، زیرا اغلب اولین چیزی كه از عروسک به ذهن می

آید، تصویر س هری قراردادهای معمول را برهم میزند و با كشف ویژدی مشتركی كه كمتر به ذهن می است، امّا

شاعر خالق و آفریننده كسی است كه كلمات را از بنبست قراردادها برهاند و حد »جدیدی ارائه میکند؛ به عبارتی 

 (. 477)باغ تنهایی، سیاه وش: ی « فاصل كلمات و اشیا را پر كند

 ای دیگر از كاربرد تشبیه كامل حسی به عقلی چنین آمده است: ونهدر نم

ب، )هشت كتا« لک مثل یک اتفاق س ید، بر لب بركه بود/ حجم مرغوب خود را در تماشای تجرید میشستلک»

 (. 359س هری: ی 

ت بالغت، تشبیهی پستشبیه محسوس به معقول همواره با نوعی ابهام همراه است و به اعتقاد بسیاری از بزردان 

لک را ام رسیونیستی و درونی كرده است و با اصطالحات اتفاق س ید تصویر لک»محسوب میشود. در این شعر 

(. در واقع  345)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « به واضحتر استبیان سنتی برخالف قاعدۀ تشبیه، مشبه از مشبه

آن از خود تصویر، مؤثرتر است. اما قصد سهراب ایجاد ابهام  لک، تصویری ساخته كه بازتابس هری در توصیف لک

نیست. موصوف ساختن اتفاق كه امری معقول است به صفت س ید كه محسوس است، خود حاكی از تمایل سهراب 

لک كنار یک بركه بخودی خود، تصویری ساده و تکراری به وضوح تصویر و ملموس ساختن آن است؛ حضور لک

-است، اما تشبیه آن به اتفاق، ذهن مخاطب را دردیر میسازد و این همان هدفی است كه آشنایی برای هر بیننده

 زدایی بدنبال آن است. 

 هایی از این قبیل:و نمونه

 (.455)هشت كتاب، س هری: ی  !یاشده چیه هیشب/ امتنها نشسته دوردست خودم، در

 (.454 )همان: یی غم هیشب ام،ستادهیا یكاهگل یبام دنبد یرو

 (. 647)همان: ی  شدیمن محو م فیكنار تکال در/ امتداد فراغت کیاو مثل  دست

 (. 641)همان: ی  زدیم هیفصل را سا ۀساد جصفح/ انبوه فهم مثل/ کینزد كاج

همانگونه كه درخصوی تشبیه بلیغ عقلی به عقلی دفتیم، سهراب تمایل چندانی ی: عقل بهی عقل كامل هیتشب( د

های اندكی از این نوع تشبیه وجود دارد كه در اغلب موارد تشبیهات نداشته و در اشعار وی، نمونهبه این نوع 

 زدایی چندانی هم در آنها مشاهده نمیشود.  برای مثال، در شعر:آشنایی

 .(635 هشت كتاب، س هری: ی) «صبح دم خواب مثل نور،ج شیب کی مثل استی زیچ من دل در»

نور و خواب دم صبح مانند میکند و در این پیوند بشکلی ساسی را كه در دل دارد، به بیشج س هری در این شعر، اح 

چون مشبه در ذهن شاعر مشخص »غیرمستقیم، شیرینی و پاكی احساس خود را برای مخاطب بازدو میکند. 

به بهی دیگر، مشبه )بیشج نور( هم مبهم است، اما شاعر كوشیده با آوردن مشبهنیست )چیزی است( بناچار مشبه

ها در این تشبیه، مقید هستند یکی با نور به(. مشبه349)نگاهی به س هری، شمیسا: ی « را تا حدی روشن كند

یبی نور هم هرچند تركصبح. احساس شیرین خواب دم صبح برای هر فردی قابل تصور است و بیشج و دیگری با دم 
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دكی های انبودن نور و بیشه دشوار نیست. آنچه توانسته بارقه خیالی است، تجسم آن در ذهن با توجه به ملموس

زدایی را در این تصویرسازی جاری سازد، پیوند محسوس و قابل باوری است كه سهراب میان زوایای از آشنایی

پنهان احساس خویش )درون دل( و احساسات جاری و تکراری هر انسانی برقرار ساخته است؛ به عبارتی وی 

رای بیان عواطف خویش، با پیوند دو امر معقول، تصویری محسوس عرضه كند كه این در نوع خود قابل توانسته ب

 ستایش است. 

 جدول بسامد انواع تشبیه آشنازدا به اعتبار اركان و حسی یا عقلی بودن طرفین

 كامل بلیغ نوع تشبیه

 4 45 حسی به حسی

 7 1 حسی به عقلی

 1 65 عقلی به حسی

 3 6 عقلیعقلی به 

 63 14 جمع

 ٪31 ٪44 درصد

 

 گیرینتیجه
زدایی كه در اشعار خود بکار برده میتوان دریافت كه وی نظام فکری از تحلیل شعر سهراب و تشبیهات آشنایی

ستیزِ خویش، در تالش است درک مخاطب از جهان پیرامون را تغییر خای خود را دارد و به مدد نگرش عادت

مند است و از سویی به عرفان شرقی درایش دارد و مجموع این سه عامل و طبیعت عالقهدهد. وی به نقاشی 

ند، اهای آرمانی خود را در قالبی متفاوت از آنچه پیشینیان بیان كردهكند اندیشهتأثیردذار سبب شده سهراب تالش 

 نوعی نقاشی آشنازداینده با دست است؛ها چیرهبرای مخاطب نه توصیف بلکه ترسیم كند. وی در نقاشی با واهه

 .تکیه بر ابزار صور خیال و البته با تأكید بر عنصر تشبیه كه بزیبایی محفوظات ذهنی وی را به تصویر بدل میسازد

ا هیابی به این هدف و رسیدن به سبکی متمایز، از شگردهایی چون كشف روابط تازه میان پدیدهس هری برای دست

آمیز ساختن تصاویر با تأكید بر تشبیه بلیغ، زنده و عینی ساختن جهان هستی با و مبالغه با تأكید بر آرایج تشبیه،

زدایی تصویری بهره برده است. زنده تأكید بر امور محسوس و درنهایت برهم زدن دیوار عادات با تأكید بر آشنایی

کی دذار بوده و از وجوه سبانگاشتن طبیعت با تأكید بر صنعت تشخیص هم، در تمایز تصاویر شعری وی تأثیر

، زدایی تصویری شده استس هری محسوب میشود. درنهایت میتوان دفت آنچه سبب درایش س هری به آشنایی

از سویی عالقه به تصویرپردازی با توجه به پیشج نقاشی وی و از سویی نظام فکری خای اوست كه بیشتر بدنبال 

در این میان وی از تشبیه )بویژه تشبیه بلیغ( بعنوان مركز صورتهای  معنا و تازدی و غبارروبی از جهان هستی است.

 ستیز خویش یاری درفته است. های عادتخیال، برای كشف پیوندهای تازه و انعکاس اندیشه

 

 نویسندگان مشاركت

هید شدانشگاه  انسانی علومادبیات و  دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی پورآقای دكتر قدرت قاسمی. است شده استخراج چمران اهواز

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به فرسركار خانم نرجس نیکان. اندبوده مطالعه این
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 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  تشکری منوچهرآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب س اس و قدردانی خویش را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات 

و علوم و انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز كه یاریگر نویسنددان در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش بودند اعالم 

 نمایند. 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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