
  بررسي وجه شبه در اشعار نيما يوشيج
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  چكيده

تـرين   دهد يكـي از مهـم   وجه شبه از آن جهت كه قدرت تخيل شاعر را نشان مي
هـايي مختلـف    شبه را به صـورت  در كتب بالغت سنتي، وجه. آيد اركان تشبيه بشمار مي

مانند وجه شبه حسي و عقلي، وجـه شـبه حقيقـي و خيـالي، وجـه      . اند بندي كرده دسته
اما در اين آثار نحوة ارتباط ميان وجه شبه خيالي و دو سـوي  . شبه تمثيلي و غيرتمثيلي

  .اصلي تشبيه كمتر مورد توجه بوده است
در ايـن  . هاي خيالي بهره برده است نيما در بسياري از تشبيهات خود از وجه شبه

رابطـه ايـن ركـن را بـا مشـبه و مشـبه بـه از        » گـوتلي «مقاله، نگارنده براساس جـدول  
هـاي خيـالي    چه در وجـه شـبه   آن. ديدگاهي جديد مورد تحليل و بررسي قرار داده است

بـه  تواند به مشبه يا مشبه  هايي خيالي است كه مي نيما برجسته است، استفاده از صورت
  .تر به هر دو ركن مذكور شخصيت بدهد و يا به صورت هنري

  
  

  كليد واژه

  .به شخصيت بخشي ـ خيالي ـ وجه شبه ـ مشبه ـ مشبه
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  مقدمه

بحث در مورد اين ركـن  . به را گويند وجه شبه، رابطة شباهت ميان مشبه و مشبه
ا نشـان  بيني و وسـعت تخيـل شـاعر ر    ترين بحث تشبيه است، چون وجه شبه جهان مهم
يكـي از مشـهورترين   . انـد  هايي از وجه شبه ارائه كرده بندي در كتب بيان تقسيم. دهد مي

خطيب قزويني و . است» عقلي«و » حسي«ها، تفكيك وجه شبه به دو گروه  بندي تقسيم
  .بندي را دارند جرجاني هر دو اين تقسيم

مثـال  . شـود گانـه درك   وجه شبهي است كه با يكـي از حـواس پـنج    :وجه شبه حسي

لگـام  «بـه  » ثريـا «اسـت و يـا تشـبيه    » شمشير«به » برق«جرجاني در اين مورد تشبيه 
  1».سيمين و خوشه انگور

. وجه شبهي است كه با حواس ظاهري قابـل درك و دريافـت نيسـت    :وجه شبه عقلي
در هـدايت را بـه   » سـتارگان «بـه  » اصحاب پيـامبر «خطيب قزويني در اين مورد تشبيه 

  2.آورد ه ميعنوان نمون
اين نـوع  . نيز قابل تقسيم است» حقيقي«و » خيالي«وجه شبه از سويي ديگر به 

  :بندي نيز هم در اسرارالبالغه و هم در كتاب تفتازاني آمده است تقسيم

بـه وجـود    وجه شبهي است كه هم در مشبه و هم در مشـبه  :وجه شبه حقيقي

بـه  » صـداي كـاروان  «يا تشبيه  در شسرخي» گل سرخ«به » صورت«مانند تشبيه . دارد
   3»ها بچه جوجه«صداي 

ها يكي از ايـن دو ركـن تخيلـي     به وجه شبه در مشبه و مشبه :وجه شبه خيالي
» ظلمـت «در سياهي به » بدعت و جهل«مانند تشبيه . است و در عالم واقع تحقق ندارد

  4.كه سياهي براي بدعت و جهل غيرواقعي و تخيلي است

ي ديگر، يعني از جهت تأويل و يا عدم تأويل، وجه شبه را به دو ا جرجاني از زاويه
  :كند گروه تقسيم مي

در اين گونه تشبيه، وجه شبه امري آشكار و روشن است و به تأويل  :تشبيه غيرتمثيل

حال اين نوع وجه شبه ممكن است امري محسوس باشد و با حـواس  . و تفسير نياز ندارد
تشبيه آتش به چشم خروس و يا تشبيه قامـت شـخص   مثل . ظاهر درك و دريافت شود

در » شـير «كه امري انتزاعي و غيرمحسوس باشد، مثل تشبيه شخصـي بـه    به نيزه يا اين
  5.شجاعت

تشبيهي است كه وجه شبه در آن امري آشكار و ظاهري نيست بلكه بـه  : تشبيه تمثيل
چنـين   ي و هـم در شـيرين » عسـل «بـه  » سـخن «مثـل تشـبيه   . تأويل و تفسير نياز دارد
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  6.در روشني و وضوح» خورشيد«به » برهان«
هـا را در   تـوان  تمـام وجـه شـبه      با توجه به اين تعريف از وجه شبه تمثيلي مـي 
البتـه جرجـاني ايـن نـوع وجـه      . تشبيهات معقول به محسوس در اين حوزه وارد دانست

دد تقسـيم  هاي تأويلي را از جهت دشوار بـودن و يـا آسـان بـودن بـه درجـات متعـ        شبه
او معتقد است وجه شبه در برخي تشبيهات تمثيلي به اندكي تأويل و در بعضي . كند مي

مثالً تشبيه الفاظ بـه آب روان تشـبيهي   . تر نيازمند است ديگر به تأويل و موشكافي بيش
  .ساده و آسان فهم است

مثيلـي  هاي ت اما انواع ديگر وجه شبه. به ديگر سخن او الفاظ مغلق و دشوار ندارد
ممكن است تا اين اندازه ساده و صـريح نباشـد ماننـد تشـبيه كعـب اشـعري در وصـف        

  7».شد اي بودند كه دو سر آن دانسته نمي چون حلقه هم«: بنومهلب كه
هـاي   از نظـر او تمـامي تشـبيه   . تعريف جرجاني از تشبيه تمثيل بسيار عام اسـت 

او بـراين  . تشبيه تمثيـل دانسـت  توان  هاي طوالني را مي معقول به محسوس با وجه شبه
داند و به نسبت عموم و خصوص ميان آنهـا قائـل    اي از تشبيه مي اساس، تمثيل را شاخه

  8.است
دانـد كـه وجـه شـبه در آن امـري       خطيب قزويني تشبيه تمثيل را تشبيهي مـي 

منتزع از امور عديده باشد، يعني از دو يا چند امر، خواه اين تعدد مربوط به اجـزاي شـي   
شود او قيد عقلي بـودن را بـراي    طور كه مالحظه مي بنابراين همان 9.واحد باشد يا نباشد

  10.گيرد تشبيه تمثيل در نظر نمي
بنابه نظـر شـفيعي، توضـيحي كـه سـكاكي در بـاب تمثيـل داده شـايد يكـي از          

صـفتي غيرحقيقـي   » وجـه شـبه  «اگر در تشبيه، «: گويد او مي. ها باشد ترين تعريف كامل
در مجمـوع نظـر او بـا    . شـود  و از امور مختلف انتزاع شده باشد، تمثيل خوانده مـي باشد 

  11».جرجاني يكي است
شميسا نيز در كتاب خود به غير از وجه شبه تحقيقي و تخييلي از نوعي ديگـر از  

نام برده است، طبق تعريف او ايـن نـوع وجـه شـبه     » وجه شبه تأويلي«وجه شبه به نام 
جا كه ما گاهي وجه شبه را بـا   از آن«: تشبيه به تأويل نيازمند است براي يكي از طرفين

استناد بر مالزمه معناي آن و يا با صنعت استخدام و بطور كلي با تفسير و تأويل متوجـه  
سازيم، الزم است در كنـار وجـه شـبه تحقيقـي و تخييلـي اصـطالحي ديگـر ـ مـثالً           مي

شبه در حقيقت  شود اين نوع وجه ه ديده ميطور ك همان 12.شبه تأويلي ـ وضع كنيم  وجه
  .شبه تمثيلي ارائه كرده، قابل تطبيق است با تعريفي كه جرجاني از وجه

با اين حال . وجوه شباهت حسي و حقيقي در شعر نيما يوشيج بسيار فراوان است
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هـاي خيـالي بهـره     شبه ها از وجه ترين تشبيهات نيما تشبيهاتي است كه شاعر در آن ويژه
  .ده استبر

بنـدي   چه در تعيين سبك تصويرسازي شاعران اهميت بسيار دارد، تنها تقسيم آن
شبه به خيالي و حقيقي نيست بلكه ما بايد بدانيم كـه هـر شـاعر از چـه صـورت يـا        وجه

در كتـب سـنتي ـ تـا     . گرفتـه اسـت    به بهره هاي خيالي در رابطه با مشبه و مشبه صورت
بنديي براين اساس، نحوه ارتباط  د كرده است ـ هيچ تقسيم جايي كه نگارنده با آن برخور

  .به را تشريح و تبيين نكرده است شبه با مشبه و مشبه وجه
ـ   "The language of Metaphor"در كتاب خود تحت عنـوان   (Goatly)گوتلي 

. ـ به اين مسأله پرداخته و براي اين رابطه جدولي ترسيم كـرده اسـت  » ها زبان استعاره«
شـبه را در ارتبـاط بـا     هاي آن خيالي بـودن وجـه   جا ما با كمك اين جدول و خانه ايندر 

  .دهيم به نشان مي مشبه و مشبه
  

  رابطه وجه شبه با مشبه  
  رابطه وجه شبه با مشبه به

x  y z 

A 3 2 1  ضروري 

B 6  5  4  مورد  انتظار  

C  9  8  7  محتمل  

  
بـه ارتبـاط    ريق بـا مشـبه و مشـبه   تواند از سه ط شبه مي برطبق جدول فوق، وجه

  :برقرار كند

براي هـر يـك از طـرفين ماننـد تيرگـي و تـاريكي بـراي         :ـ ضروري بودن وجه شبه1

ضروري » گور«و هم براي » شب«، كه تيرگي هم براي 13به آن» شب«در تشبيه » گور«
  .است

بـراي  » طخـ «به » ابر«مانند تيره بودن كه در تشبيه  :شبه ـ مورد انتظار بودن وجه2
  )325(در ابرهاي مثل خطي تيره روي كوه        :  هر دو سوي تصوير مورد انتظار است

وي سـياهي را  . ها به ابرهاست در سـياهي  مثال گوتلي در اين رابطه تشبيه مگس
  14.ها و هم براي ابرها مورد انتظار دانسته است هم براي مگس

بنـدي فـوق را    در طبقـه رسـد محتمـل بـودن     بنظـر مـي   :شبه ـ محتمل بودن وجه3
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مثال گوتلي در ايـن مـورد برهنـه بـودن بـراي      . تأويل كنيم» خيالي بودن«توانيم به  مي
شـبه يعنـي    در تشبيه زيـر نيـز وجـه    15.ها به آن است مكان سرودخواني در تشبيه شاخه

اي خيالي برقـرار    رابطه» مهتاب«و » هر چيز«با هر دو سوي تصوير يعني با » غماز شده«
  :ندك مي

در / كه مهتـاب   چنĤن هم/ تو بگو از چه در اين مدت عمر هر چيزي غماز شده؟ 

  )736(چيني خود با مرداب  سخن

  :هاي ديگر از اشعار نيما، اين سه نوع رابطه نشان داده شده است در زير با مثال
  :شبه با مشبه اين چنين است رابطه وجه) 358(» عاشق«به » جويبار«در تشبيه 

  )ضروري(ت بودن ـ در حرك1
  )محتمل(ـ گريه كردن 2

بـه ايـن چنـين     شبه با مشـبه  رابطه وجه) 465(» خس«به » عاشق«چنين در تشبيه  هم
  :است

  )مورد انتظار(ـ در حركت بودن 1
  )محتمل(ـ رنج كشيدن براي رسيدن به معشوق 2
  )محتمل(ـ دوري از خودپسندي و تكبر 3

جوه شباهت خيالي با نـوعي شخصـيت   هاي فوق و شود در مثال كه ديده مي چنĤن
گريه كردن براي جويبار و رنـج كشـيدن در   . به است بخشي قابل اسناد به مشبه و مشبه

ها محتمل  بخشي بدان راه معشوق و دوري از خودپسندي براي خس در صورت شخصيت
  .است

شبه شاخصة اصلي تصاوير تشبيهي شاعران مكتب سمبوليسم و  خيالي بودن وجه
  .است رمانتيسم

راه  سـو و هـم   طبيعـت را بـا خـود هـم     16نيما نيز با توجه به ديدگاه رمـانتيكيش 
چنـين  . دهـد  هاي پيرامون تسرّي مي كند و صفات و حاالت انساني را به اشيا و پديده مي

هـايي   شـبه  هاي فراوان از وجه رو تشبيه، در نمونه دارد تا در قلم نگرشي شاعر را بر آن مي
هايي خيالي كه در غالب موارد در صورت شخصيت بخشـي بـه    شبه هخاص بهره ببرد؛ وج

تر در صورت تشـخيص هـر دو ركـن تشـبيه قابـل       به و يا به صورت هنري مشبه يا مشبه
شـود   اين ويژگي كه در بسياري از تصـاوير تشـبيهي نيمـا ديـده مـي     . هاست اسناد به آن

جـدول گـوتلي    9، 8، 6، 3هاي  ها را در خانه آميزد و آن تشبيهات او را با تشخيص در مي
هاي خيالي، شـعر نيمـا را از اشـعار سـبك خراسـاني       شبه گيري از وجه بهره. دهد قرار مي

كننده بـود   گر و منعكس در سبك خراساني خيال شعري شاعران توصيف. كند متمايز مي
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كوشيدند تا بدون تصرف خيالي در شيء، صرفاً بـه توصـيف مسـتقيم و     و سرايندگان مي
هاي ضـروري يـا    شبه بنابراين غالب تشبيهات اين سبك با وجه 17.ح طبيعت بپردازندصري

در نقطـه  . كنـد  جدول را پر مـي  5و  4، 2، 1هاي  به خانه مورد انتظار براي مشبه و مشبه
در ايـن آثـار، بـويژه در    . مقابل اين تشبيهات، تصاوير تشبيهي آثـار عارفانـه قـرار دارنـد    

ليستي كه به تشبيه آها با رنگ سور شبه وجهخوريم كه   هاتي بر ميغزليات موالنا، به تشبي
براي يك يا حتي براي هر دو ركـن تصـوير غيـرممكن هسـتند و بـا شخصـيت        ،دهد مي

طـور كـه    اما همان 18.بخشي و يا حتي با تأويل رمزگونه نيز قابل درك و دريافت نيستند
هـايي را برگزيـده    شبه هي خود وجهترين تصاوير تشبي ترين و شاخص گفته شد نيما در به

تر حتي با هـر دو ركـن اصـلي تشـبيه پيونـدي       ي كميها بتواند با يك يا در نمونه تااست 
تـر برخـوردار اسـت     در موارد ديگر كه از فراوانيي كم. هنري از نوع تشخيص داشته باشد

بـه   مشـبه آميزي بـا مشـبه و    بخشي، ايهامي و حس هايي از نوع تجسم شبه رابطه نيز وجه
  .كند برقرار مي

و با آفـرينش ققنـوس توانسـت موقعيـت خـود را بـه عنـوان         1316نيما از سال 
رو در اين پژوهش بـر آن   از اين. شاعري اصحاب سبك در عرصه شعر فارسي تثبيت كند

هـا را   شديم تا تصايور تشبيهي او را از تاريخ مذكور استخراج و وجوه شـباهت خيـالي آن  
  .ي بررسي و تحليل كنيمبرطبق جدول گوتل
بـه عنـوان   » فعـل «رو تشبيه در بسـياري از تشـبيهات مفصـل خـود از      نيما در قلم

 "Grammer of metaphor"بروك رز در كتاب خود تحت عنـوان  . برده است شبه بهره وجه
ايـن  . كنـد  مـي به بحثي دقيق را مطـرح   شبه فعلي با مشبه و مشبه دربارة نحوه ارتباط وجه

شبه فعل باشـد، كـامالً قابـل     وجهها  دسته از تشبيهات مفصل نيما كه در آنبحث بر آن 
  :تطبيق است

شـبه   در ايـن حالـت وجـه    :به ـ اگر فعل تنها با مشبه استعاره بسازد و نه با مشبه1
ايـن دسـته از تشـبيهات بـا      19.تواند مشبه را به صورت تمثيلـي مـوجز در آورد   فعلي مي

هـا گـاهي انسـان و يـا ديگـر       در ايـن نمونـه  . كنـد  مـي  از جدول گوتلي تطبيق Cستون 
بـه محسـوس    گيرنـد و مشـبه عقلـي و يـا مشـبه      بـه قـرار مـي    داران به عنوان مشبه جان

بخشـي   اي خيالي از نوع تشـخيص و يـا جـان    دار رابطه دار با فعل مربوط به جان غيرجان
  :كند برقرار مي

  )371(غوله پريده اين زمان پرواز كرده سوي بي/ شوق صحبت بود مرغي 

  )697(جان برده به در / چو مرغي كه به هوش آيد باز  هم ]شهر[

شبه مركبي اسـت كـه    وجه» پرواز كرده، سوي بيغوله پريده«در نمونة اول، جمله 
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شوق صحبت، استعاري است و شـاعر بـا ايـن فعـل     «حقيقي است، اما براي » مرغ«براي 
» جان بـرده بـه در  «در نمونه دوم . نشان دهد دار توانست امري انتزاعي را به صورت جان

بهي ذي حيـات اسـت حقيقـي اسـت، امـا بـراي        كه مشبه» مرغ«عبارتي است كه براي 
  .بخشي به آن قابل تصور است در صورت شخصيت» شهر«

  :دارانگاري مورد نظر نيست بخشي و جان تر نيز مانند نمونة زير شخصيت هايي كم البته در نمونه
نگـاه چشـم سـوزانش ـ     / زند در پنجـره مـن    من كه سوسو مي و مانند چراغ

  )738(زند سوسو  در اين تاريك منزل مي/ اميدانگيز با من 

اي حقيقي و بـا   در اين گروه، فعل با مشبه رابطه :به استعاره ايجاد كند ـ فعل با مشبه2
  :ل گوتلي استاز جدو zاين دسته مطابق با ستون . كند اي خيالي برقرار مي به رابطه مشبه

  )508(چو آتش خندد موافقي  كه هم گر زآن
فعلي انساني است كه به صورت خيالي و بـا تشـخيص   » خنديدن«در نمونه فوق 

در حـالي كـه ايـن فعـل بـراي مشـبه       . نسبت داده شده اسـت » آتش«به يعني  به مشبه
  .ضروري يا مورد انتظار است

  :هايي ديگر در اين مورد نمونه
به مانند خيـال عشـق    .../ /گير خواند در او شب  باقي است مي هنوز از شب دمي

  )738(خواند   تلخ من كه مي

  )732(چون آرزوي روز جواني / آخر ز جاي خاست چو دودي  ]او[

در اين تصـاوير، قـدرت تخيـل شـاعر،     : كند ـ فعل با هر دو سوي تشبيه استعاره ايجاد مي3
يالي به صورتي هنرمندانـه بـه هـم پيونـد داده     به را در يك يا چند ويژگي خ مشبه و مشبه

شبه با هر دو ركن تصوير نسـبت   بديهي است اين تصاوير به جهت ارتباط خيالي وجه. است
رز ايـن شـيوه را    كـه بـروك   چنـĤن . تـر برخـوردار اسـت    به موارد قبل از ارزش هنريي بيش

20.مؤثرترين روش تصويرسازي دانسته است
  

  :كند جدول گوتلي تطبيق مي 9اين دسته با خانه شماره 
  )428(چون ذره دويده در عروق دنياي زبون  ]شب[

داران اسـت، تنهـا در    كه يكي از افعـال مربـوط بـه جـان    » دويدن«در مصراع باال 
  .قابل اسناد است» ذره«و » شب«بخشي به  صورت شخصيت

  :نمونه زير نيز مثالي ديگر در همين رابطه است
  )689(چو پيام نفس كوكبة صبح سفيد / ته رقص از ره دور راه كوتاه كن آوايش برداش

بـه را هـر در يـك از تشـبيهات حسـي و       شبه با مشبه و مشبه در ذيل رابطه وجه
  :كنيم عقلي بررسي مي
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  هاي محسوس به محسوس تشبيه

شبه كه يكي از صفات و حـاالت   وجهدر اين تصاوير : ـ شخصيت بخشي به مشبه1
جـدول   8و  7هاي  اين نوع تصاوير در خانه. دهد ان شخصيت ميج بي  انسان است به مشبه

  :گيرند گوتلي قرار مي
زبان است همه چيز وز يك سوي زبان  بي/ مثل آن زن كه به كومه است خموش 

  )667(است دراز 

بيمار دردها كـه بـدان روي   / هاي عاشقي است گشاده به رنگ خون  لب ]آتش[

  )420(از فسون  رو كرده است سوي جهان پر/ زردگون 

مورد انتظـار اسـت، امـا در ارتبـاط بـا      » زن«براي » زبان بي«در نمونه اول صفت 
  .در صورت شخصيت بخشي به آن قابل تصور است» همه چيز«مشبه يعني 

 ـرو كرده است سوي جهان پر از فسون /  بدان روي زردگون «در نمونه دوم نيز جمله 
بيمـار  «تي  انسان بخشـيده اسـت، امـا بـراي     شخصي» آتش«شبه مركبي است كه به  وجه

  :شود هاي زير نيز همين ويژگي دنبال مي در مثال. مورد انتظار است» دردها
  )366(سار آمد  چنان ديوانگان تا زنده سوي كوه هم ]باد[

ماند كه در او نيست كه  مرده را مي/ ... / شهر ديري است كه رفته است به خواب 

  )689(نه تكاني در تن  نه جاليي با جان/ نيست 

به كه غالباً عنصـري از   شبه با مشبه در اين تصاوير، وجه :به ـ شخصيت بخشي به مشبه2
پـس تشـبيه در   . كنـد  اي خيالي مبتني بر تشخيص برقـرار مـي   عناصر طبيعت است، رابطه

  :گيرد جدول گوتلي قرار مي 6خانة 
مـرد زنـداني   /  گـم   كز ميان خس و خاشاك بيابان شـده / چو راهي متروك  هم

  )718(تنهاست 

اما اسناد اين . ضروري است» مرد زنداني«براي » تنهايي«شبه  فوق وجه در نمونة 
  .راه است به است با تشخيص هم كه مشبه» راه«صفت به 

اين تصاوير از آن جهت كه شاعر، عنصري طبيعـي را در صـفتي انسـاني اجلـي و     
به و انسان را بـه عنـوان مشـبه قـرار      گاه مشبه اياعرف از انسان تلقي كرده و آن را در ج

به از مشـبه   شبه به جاي مشبه وجهدر اين تشبيهات، . داده است، بسيار زيبا و خيالي است
هـا و   شود، در واقع ويژگي به نسبت داده مي گرفته شده است و صفات و حاالتي كه به مشبه

از جملـه  » مانـد و تحقيـر شـده    مانده مـي «كه در تصوير زير  چنĤن. خصوصيات مشبه است
پـاره  «مورد انتظار است، امـا اسـناد ايـن صـفت بـه      » او«صفاتي اس كه براي مشبه يعني 

  :اسنادي خيالي از نوع تشخيص است» كلوخ
  )667(ماند و تحقير شده  مانده مي/ اي پاره كلوخ  چو به تيپا شده او در آن هم
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  :هايي ديگر در اين مورد نمونه
  )474(چو گل در خنده شيرين خود بشكفت  هم ]آن نگارين[

آيند يا قطـار   پس چو امواجي كه از ساحل گريزانند و هم بر سوي ساحل باز مي

  )464(راه خود بگرفتم اندر پيش / ... / رباي روشنان در يك شب غمناك  دل

اين نوع، مشتمل بر تشبيهاتي اسـت، كـه در    :به ـ شخصيت بخشي به مشبه و مشبه3

اين نوع  تشبيهات خانـه  . بخشد شبه به هر دو سوي تصوير شخصيتي  انساني مي ها وجه آن
  :دهند جدول گوتلي را به خود اختصاص مي 9

  )494(تن بپوشيده و گريزان است / راه ماننده رگي در پوست 

اسناد با تن . »گريزان بودن«و » با تن پوشيده شده«: شبه دارد تشبيه باال دو وجه
هـم  » گريـزان بـودن  «امـا  . جنبه خيـالي دارد » راه«راي مشبه معني پوشيده شده تنها ب

  :راه است خيالي و با تشخص هم» رگ«و هم براي » راه«براي 
  :هاي زير نيز از اين قبيل است نمونه

  )403(كه مانند مخمل بر سر سنگي لميده است » ريس«يا درختي 

/ شـان بـه زنجيـر    چون صدا پرداز پاها/ (هاي محرومان  هاي گردن صداي غالده

  )634(آغازد  رقص لغزان شكستن را مي

  )415(هر دم گل سفيد كه مانند روي گل با شب فسانه گوست 

  )746(كورموزي چشمشان در كاسه سر از پريشاني / و چو شمعي در تك گوري 

هاي متعـددي دارد، امـا در    آميزي در اشعار نيما نمونه صنعت حس :ـ آميزش حواس4

آميـزي برقـرار    با دو سوي تشبيه پيونـدي اسـتعاري از نـوع حـس     شبه وجهمواردي نادر 
  :كند مي

  )621(ها بيرون به سنگ از سنگ چون پيغام دشمن تلخ  بديدم نيزه

كه از محسوسات حس چشايي است، بـا هـر دو سـوي    » تلخ«شبه يعني  وجهدر نمونه اول 
و شـنوايي تعلـق دارد،    كه خود به دو حس متفاوت بينـايي » پيغام«و » نيزه«تشبيه يعني 

  .آميزي برقرار كرده است پيوندي مبتني بر حس

  تشبيه معقول به محسوس

بخشـي   بخشي و جـان  در اين موارد شخصيت: دار انگاري مشبه بخشي و جان ـ شخصيت1
  .به امر انتزاعي مد نظر است

اش از  هوس دانـه / چو مرغي كه بگيرد پرواز  هم/ گذرد  ليك فكريش به سر مي

  )612(هاش آواز  دهد سوي بچه مي/ رده جا ب

شبه مركب يعني پرواز كردن، از جا بلند شـدن   هاي وجه فوق تمام جنبه  در نمونه
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بخشـي برقـرار    ، پيوندي خيالي از نوع جان»فكر«و آواز در دادن در ارتباط با مشبه يعني 
  .دهد جدول قرار مي 8كند و به اين ترتيب تشبيه را در خانه شماره  مي

شـبه يكـي از صـفات و     وجـه در اين نـوع تصـاوير،    :بخشي به مشبه معقول ـ تجسم2
دهد و مشبه را كه امري انتزاعـي و معقـول اسـت بـه      مالئمات اشياء را به مشبه نسبت مي

  :كنند جدول را پر مي 8و  7هاي  اين تشبيهات خانه .سازد صورت يك شي مجسم مي
از بر / وار  وار و ناهم هاي بسي هم ينبر زم/ چرخد  زندگاني گوي غلتاني است مي

  )382(سنگي به سنگي تا شود يك روز پاره 

وار و پاره شـدن   وار و ناهم هاي هم شبه مركب غلتيدن بر زمين در نمونه فوق وجه
  .راه است خيالي و با تجسيم هم» زندگي«مورد انتظار است، اما براي » گوي«براي 

  :بخشي قرار دارد با مشبه معقول بر تجسم شبه وجههاي زير نيز رابطة  در مثال
  )372(وان چنان شام سيه اين روزگاران 

  )691... (هاش چو سيه زندان و شكنجه به عناد سيهش هم

  )478(تر پيش چشم آمد  غم دنيايي از كوهم گران

بنـدهاي گـوهر    چو گردن هم/ از براي زندگي من همه آن خاطرات نغز شيرينند 

  )376... (غلتان و سنگين 

اين دسته مشتمل بر تشبيهاتي است كه در  :به بخشي به مشبه و مشبه ـ شخصيت3
بـه محسـوس شخصـيت     شبه به هر دو سوي تصوير يعني مشبه معقول و مشـبه  وجهها  آن
  :گيرند جدول گوتلي قرار مي 9اين نوع تشبيهات نيما در خانه . دهد مي

چو ناقوسي بلند  هم/ رين هاي دلكش و شي لحظه/ و گذشت روزگاران زكف رفته 

  )466(ستاني بود  در مقام دل/ آوا 

و هـم  » گذشت زمان«هم به مشبه معقول يعني » ستان بودن دل«در نمونه فوق 
  .شخصيتي انساني بخشيده است» ناقوس«به محسوس يعني  مشبهبه 

  :هايي ديگر در اين مورد است هاي زير نمونه مثال
  )410- 411(لكي ز تيرگي بر روي نخواهدش بودن؟  واره هم/ وين زندگي آيا چو سحر 

  )715(با كجي هم آغوش / چو تيري كه بر سوي هدف  و خيال كجشان هم

  )707(ليك در خنده چون صبح  ]بند دوران نطفه[

تا پرّد ز روي خود نمـايي در  / دراند پوست  مي/ در همان هنگام كاشفته پليدي 

  )394(يدي چناني كز دل شب روشن روز سف آن/ جهان 
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  تشبيه محسوس به معقول

هـا   گيـرد كـه در آن   در ايـن گـروه تشـبيهاتي قـرار مـي      :به بخشي به مشبه ـ تجسم1
بخشـي بـه    به محتمل و با تجسـم  شبه براي مشبه، ضروري يا مورد انتظار و براي مشبه وجه

  :دهد جدول را به خود اختصاص مي 6و  3هاي  اين تشبيهات خانه. راه است آن هم
  )565(با تاريكي پر عمق چو بغض و 

مـورد انتظـار امـا بـراي     » تـاريكي «بـراي  » پرعمـق «شـود   كه  مالحظه مي چنان
  .بخشي توأم است غيرحقيقي و با تجسم» بغض«

  )582(در دل اين شب تاريك چو دوزخ برپا 
هـاي مـن    در گردش شـباني سـنگين از  انـدوه   / ام   آوازهاي آدميان را شنيده

  )763(تر  سنگين

بـه   شـبه بـا مشـبه    گيرد كـه وجـه   در اين دسته تشبيهاتي قرار مي :به ـ تشخيص مشبه2

 6و  3هـاي   اين تشبيهات با خانـه . كند اي خيالي مبتني بر تشخيص برقرار مي معقول رابطه
  :جدو لگوتلي مطابقت دارد

  )632(راني چون خيال مرگ بنشسته  بر سرير حكم ]خواره جهان[

  )460(گنده دارد تن / يت مرده چون دل عفر دان هم خاك

مورد  انتظار و بـراي  » خواره  جهان«براي » بنشسته«شبه يعني  در نمونه اول وجه
  .راه است بخشي هم با شخصيت» خيال مرگ«

به يعنـي   شبهي  است كه اسناد آن به مشبه دارد تن، وجه  در نمونه دوم نيز گنده
  .شود با تشخيص توجيه مي» دل عفريت مرده«

  يه معقول به معقولتشب

تشبيه دو طرف عقلـي در ديـوان نيمـا از فراوانيـي      :به بخشي به مشبه و مشبه تجسم
بـه غالبـاً براسـاس     شبه با مشبه و مشـبه  ها رابطة وجه در اين نمونه. تر برخوردار است كم

  .كنند جدول را پر مي 9بنابراين اين نوع تشبيهات خانه . بخشي است تجسم
  )407(چون خود آرزو عميق  هم/ هايي وز رنگ دراز آروز

. تشـبيه شـده اسـت   » آرزو«به » عميق بودن«در » رنگ دراز آرزو«در نمونه فوق 
  .بخشد شبهي است كه به هر سوي معقول تصوير جسميت مي وجه» عميق«

  :شود هاي زير نيز همين ويژگي ديده مي در مثال
  )781(رانه كرده است چون خيالي وي/ خود سكوت خانه سرايم را  بي

  )777(ها  شيرين چون وعده/ كش و شيرين  هاي دل در عشق
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  وجه شبه ايهامي

كـه ايهـام از   هاي ايهـامي   شبه وجههايي محدود از تشبيهات خود از  نيما در نمونه
  .دهد، بهره برده است نوع استخدام را نشان مي

 در. استخدام در لغت به معني به خـدمت خواسـتن و بـه خـدمت گـرفتن اسـت      
لفظي داراي چند معني باشد و آن را طوري در نظم يا نثر بياورند «اصطالح آن است كه 

  21.كه با يك جمله يك معني و با جمله ديگر معني ديگر ببخشد
  :هاي معروف براي اين آرايه است بيت زير يكي از مثال

  چو چنگ اندر آن بزم خلقي نواخت/ شنيدم كه جشني ملوكانه ساخت 

و در مـورد  » سـاز زدن «بـه معنـي   » چنگ«در مورد » نواختن«فعل در بيت باال 
  22.است» احسان كردن«به معني » خلق«

چـه مـورد نظـر     هاي مهم در علم بديع است، امـا آن  صنعت استخدام يكي از آرايه
هايي محدود از تشـبيهات خـود از    نيما در نمونه. ماست اهميت اين آرايه در تشبيه است

شـبه بـا مشـبه يـك      كه در دو نمونه مشابه زير وجه چنĤن. برده است شبه ايهامي بهره وجه
  .گيرد جدول قرار مي 8و  7بنابراين تشبيه در خانه . به معني حقيقي دارد معني و با مشبه

مي به خم ديدي كف جـوش مـي بايـد    / با جنون دشمن وقت كوشيدن نيست 

  )619(زد

  )707(دل چو درياش به جوش 

انسان بايـد  : تشبيه شده است» مي«به » انسان«تتر يعني در نمونه اول مشبه مس
به معنـي  » انسان«در ارتباط با مشبه يعني » جوش زدن«پيداست . مثل مي جوش بزند

بـه   بكار رفته، اما در ارتبـاط بـا مشـبه   » قرار بودن و هيجاني بودن بي«ايهامي خود يعني 
  .معني حقيقي دارد» مي«يعني 

معنـي مجـازي دارد و   » دل«ر ارتباط با مشبه يعني د» جوش«در نمونه دوم نيز 
شـبه در ارتبـاط بـا     وجـه بكار رفته است، امـا ايـن   » قرار بودن و ناآرام بودن بي«به معني 

  .به مفهوم حقيقي خود داللت دارد» دريا«به يعني  مشبه
  :شبه است وجه از اين نوع اي ديگر  تصوير زير نيز نمونه

  )584(ام  بر سر دامنت آويخته/  چو سرشك ور ز چشم افكنيم هم

شبه تأويلي در ارتباط بـا   اين وجه. شبه است وجه» از چشم افكندن«در تشبيه فوق 
امـا در   23بكار رفتـه اسـت،  » اعتنايي قرار دادن مهري و بي مورد بي«در مفهوم كنايي » من«

  .مفهوم حقيقي خود را دارد» سرشك«به يعني  ارتباط با مشبه
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، معني مجـازي   شبه ايهامي در ارتباط با مشبه رعكس موارد فوق وجهدر نمونه زير ب
  :دهد جدول را به خود اختصاص مي 6و  3هاي  بنابراين تشبيه خانه. كند پيدا مي

چون دل يـاران  / تركد  هاي ني به ديوار اطاقم دارد از خشكيش مي و جدار دنده

  )760(كه در هجران ياران 

تشـبيه  » دل يـاران «بـه  » تركيـدن «از لحاظ » ني هاي جدار دنده«در نمونه فوق 
اسـت، امـا   » تـرك داشـتن  «بـه معنـي   » هاي ني دنده«تركيدن در ارتباط با . شده است

  .داللت دارد» قراري از شدت رنج و غم بسيار بي«تركيدن دل بر 
شبه در ارتباط با هـر   وجهتر نسبت به موارد قبل  در  دو نمونه زير به صورت هنري

جـدول   9اين ويژگي تشبيه را در خانـه  . لي تشبيه معني ايهامي و مجازي دارددو ركن اص
  :دهد قرار مي

  )766(سوزد با من به وثاقم، پيچان چنان شمع كه مي هم/ چنان سخنانم از او  هم

  )561(چو چشمانش بر بست دهان  هم

. تشـبيه شـده اسـت   » شمع«به » پيچان بودن«از لحاظ » سخنان«در نمونه اول 
به يكي از معاني ايهامي خـود يعنـي در   » سخنان«ن بودن در ارتباط با مشبه يعني پيچا

اما وقتي پيچان صفت شـمع سـوزان   . بكار رفته است» دشوار بودن و معلق بودن«مفهوم 
و نيز شاعر باشد به معني دردمند، معذب و از سوز درد بـه خـود پيچيـدن اسـت كـه در      

  .ادبيات كالسيك كاربرد فراوان دارد
بـه  » دهـان «شبه در تركيب با  اين وجه. شبه است وجه» بست«در نمونه دوم، فعل 

به معني » چشم بستن«تركيب » چشم«و در ارتباط با » صحبت نكردن و دم نزدن«معني 
  .بكار رفته است» پوشي كردن و نديدن اغماض كردن و چشم«كنايي 

  گيري نتيجه

هـاي خيـالي اسـتفاده كـرده      شبه وجهنيما يوشيج در بسياري از تشبيهات خود از 
 106تشبيه مفصل كه از آثار شاعر اسـتخراج شـده، تعـداد     169چه از مجموع  چنان. است

از مجمـوع  % 62. 8گـر   ايـن تعـداد، بيـان   . دهـد  تشبيه، وجوه شباهت خيالي را نشـان مـي  
در نمودار زير نسبت ميان وجوه شباهت حقيقي و خيالي نشـان داده شـده   . هاست شبه وجه
  .است
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به براساس جدول گـوتلي   هاي خيالي با مشبه و مشبه شبه وجهدر اين مقاله رابطه 
ويژگيي كه در اين ركن از تشبيهات نيما برجسـته اسـت، اسـتفاده از    . تحليل شده است

هاي خيالي توانسـت در   گيري از اين نوع صورت نيما با بهره. حاالت و صفات انساني است
اين تشبيهات بـه عنـوان   . صناعت تشبيه را در آثار خود با تشخيص توأم سازداكثر موارد 

از لحـاظ  . گيـرد  جدول گوتلي قرار مي 9و  8، 6، 3هاي  ترين تشبيهات نيما در خانه ويژه
از % 74. 5شـود كـه ايـن تعـداد برابـر       تشبيه را شـامل مـي   79فراواني، اين نوع تصاوير 

شبه به ترتيـب   تر برخوردار است وجه ه از فراوانيي كمها ك در ديگر نمونه. تشبيهات است
. كنـد  بـه برقـرار مـي    آميزي با مشبه و مشبه بخشي، ايهام و حس هايي از نوع تجسم رابطه

در نمـودار  . دهنـد    تشبيهات را تشكيل مـي % 1. 8و % 3. 7و % 20موارد مذكور به ترتيب 
  .ده استهاي خيالي نشان داده ش زير نسبت ميان اين نوع صورت
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