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چکیده
تاثیر  معاصر  شاعر  به خصوص  عاطفه ی  شاعر،  و  اندیشه  بازتاب  در  آن  نقش  و  خیال  صور 
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1-مقدمه
استعاره مجازي است به عالقه ی مشابهت میان معناي منقول عنه و معناي مستعمل 
فیه با قرینه ی صارفه  یي که مانع از اراده ی معناي اصلي باشد. بنابراین تعریف استعاره بر 
دو ویژگي بنیادین استوار می  گردد. یکي آن که استعاره نوعي از مجاز است و دو دیگر آن 
که استعاره مبتني بر تشبیه و متوقف بر آن است. ویژگي نخست از مساله ی "داللت" سر 
بر می  کند و به "عاریت گرفتن" در مباحث جدید مساله ی  "جانشیني" که در معناي لغوي 
استعاره وجود دارد، منجر می  گردد و خصوصیت دومین آن به تشبیه اشاره می  کند که دو 
پایه ی اصلي دارد و بدون این دو مولفه، یعني مشبه و مشبه به، اساساً شکل نمي  گیرد. اما از 
آن جهت که استعاره فرا رفتن از تشبیه است، مسأله ذکر و حذف یکي از دو طرف تشبیه 
در استعاره نقش ایفا می  کند و با ذکر یکي و حذف دیگري دو گونه ی اصلي استعاره، یعنی 

استعاره های مصرحه و کنایي به وجود می  آیند.
عبدالقاهر جرجاني در توضیح و بعد جانشیني و یا به عاریت گرفتن واژه یی براي داللت 
بر واژه ی دیگر، می  گوید: »استعاره، في الجمله، این است که واژه  یي در هنگام وضع لغت، 
اصلي شناخته شده داشته باشد و بر شواهدي داللت کند که به هنگام وضع، به آن معني 
اطالق می  شده و سپس شاعر یا غیر شاعر این واژه را در غیر معني اصلي به کار گیرد و این 

معني را به آن الفاظ منتقل سازد.« )جرجانی، 1389، 21(
به سخن دیگر استعاره در "محور جانشیني"عمل می  کند اما بر خالف جانشیني در زبان 
که بر "حقیقت" مبتنی است، واژه در همان حال که جانشین می  شود، چون از حوزه ی داللي 
دیگري به عالقه ی مشابت، برگزیده می  شود، وجه "مجازي" خود را آشکار می  سازد. بنابراین 
بدون این دو ویژگي، هیچ استعاره  یي وجود نخواهد داشت این مسأله را هاوکس با تکیه بر 
معنایي که در پشت واژه ی "متافور" پنهان است به گونه  یی دقیق و علمي توضیح می  دهد. 
به گفته ی او واژه ی)Metaphor(، یا همان استعاره، از واژه ی یوناني)Metaphora( گرفته شده 
که خود مشتق است از )Meta(به معناي "فرا" و )Pherein( به معناي بودن، مقصود از این 
واژه، دسته ی خاصي از فرایندهاي زباني است که در آن  ها جنبه   هایي از یك شيء به شيء 
دیگر منتقل می  شود به نحوي که از شيء دوم به گونه  یي سخن می  رود که گویي شيء اول 

است.« )هاوکس، 1390، 11(
اما از آن روي که در این جانشیني واژه  یي به جاي واژه ی دیگر، به تعبیر هاوکس فرا 
بردن جنبه  اي از یك شي ء به شيء دیگر در استعاره تنها می  تواند بر بنیاد شباهت بنا شود، 
ناگزیر باید به ساختمان تشبیه و دو پایه ی اصلي آن که در شکل گیري استعاره نقشي 
تعیین کننده دارند، توجه کرد. براي نمودن این وجه استعاره، به اختصار گفته  اند، استعاره 



123 /

تشبیهي است که یکي از دو پایه ی آن حذف گردد. به شرط آن که "مذکور" بر "محذوف" 
داللت کند. »پس اگر مشبه به مذکور و مراد از آن مشبه است آن استعاره، مصرحه است 

و اگر مشبه مذکور و مراد از آن مشبه به است، مکنیه است.« )مازندرانی، 1376، 281(
استعاره در زبان تجلي پیدا می  کند و از این روي امري زباني است. هم چنان که تمام 
واژگان در زبان، وقتي معنا پیدا می  کند که در جمله قرار گیرد، لفظ مستعار هم بیرون جمله 
یا به تعبیر دقیق  تر، بدون قرار گرفتن در موقعیتي خاص که با یاري قرینه  یي انتقال ذهن از 
معناي حقیقي به معناي مجازی  اش میسر گردد، وجود نخواهد داشت. جرجاني براي نشان 
دادن رابطه ی واژه ی مستعار و معناي مورد نظر، از رابطه ي مالك و ملك استفاده کرده 

است )جرجانی، 1389، 250( 
اما توجه به این نکته هم اهمیت دارد که در استعاره تنها فرآیند انتقال از حقیقت به 
مجاز اهمیت ندارد. بلکه خود مستعار هم که این انتقال بر عهده اوست، وجهه خاص و 
حقیقتي قابل بررسي دارد. چرا که میان مستعار و معناي منظور، تعاملي وجود دارد که 

بي  آن استعاره تحقق نخواهد یافت.
 به سخن دیگر »گوینده "ادعاي دخول مشبه در جنس مشبٌه به" را دارد. یعني او مدعی 
است که مشبه به دو بعد دارد. یکي متعارف که اهل زبان آن را به راحتي و بدون قرینه 
در میابند و دیگري غیر متعارف مشبهي که دخولش در جنس مشبه به، ادعا شده است.« 

)مازندرانی، 1376: 282(
 ناگفته پیداست که استعاره به دلیل آن که فقط واجد یکي از دو سوي تشبیه است، 

فشردگي ویژه  یي دارد و به همین دلیل از تشبیه بلیغ  تر و زیباتر است.
که  استعاره ی مصرحه  بر خالف  استعاره ی  کنایي،  در  که  دارد  اهمیت  نیز  نکته  این 
رابطه ی شباهت در آن صریح است، قصد نداریم چیزي را به چیزي مستقیماً مانند کنیم. 
بلکه اوال تشبیه در این جا "تشبیه مضمر نفسانی" است و ثانیاً بیش  تر در پي آنیم که یك 
چیز را در هیأت چیزي دیگر به نمایش درآوریم و بدین ترتیب به آن عینیت و تشخص 
بخشیم. پس ادعاي یك ساني هم زمان دو معنای حقیقی و مجازي در واژه ی مستعار، به 
آن ارزش می  دهد. همین نشان دادن چیزي در هیأت چیزي دیگر باعث شده است که 
استعاره ی کنایي که به واژگان و تصاویر حرکت و پویایي می  بخشد، جاي گاه حقیقی خود را 

در خالقیت گوینده بیابد و ارزش هنري بیش  تري بدان نسبت داده شود. 
همین مساله، یعنی بنا شدن استعاره بر تشبیه، سبب شده است که بالغت نویسان 
پیشین، تشبیه را به دو گونه محذوف و تام تقسیم کنند و گونه ی محذوف آن را استعاره 

بنامند.
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استعاره اگرچه رفتاري زباني است و معني براي به کارگیري آن در زبان وجود ندارد، 
اساساً به حوزه ی ادبیات و به ویژه به شعر تعلق دارد. زیرا شعر بیان خیال انگیز در یافته های 
عاطفي است. کالمي را که بر تخیل بنا نشود، نمي  توان شعر نامید. پس شعر با استعاره 
چنان در هم تنیده می  شود که همواره یکي دیگري را فرا می  خواند و می  توان بر آن بود که 
استعاره، آن چنان که برخي می  گویند جزو ذاتي و جدایي نا پذیر شعر است و ناگزیر میزان 
سنجش زیبا شناختي آن به شمار می  آید. حتي اگر استعاره را عنصر گوهرین شعر ندانیم، 
دست کم به آساني می  توانیم بپذیریم که »نمك ندارد، شعري که استعاره ندارد.« )آملی، 

)447 ،1364
پس در بررسي ساختار و محتواي هر شعر ناگزیر باید استعاره و نقش آن را در ایجاد 
شعر و انتقال معني، در نظر گیریم و آن را مهم    ترین ابزار تصویر آفریني بدانیم. »زیرا هر 
گوینده  یي عواطف خویش را به یاري استعاره به تصویر می  کشد و اندیشه های خود را پس 
از عاطفي شدن به یاري این ابزار، تجسم می  بخشد و به گونه یی موثر به مخاطب منتقل 
می  کند. چرا که با استعاره کالم تأثیر گذار می  گردد و به یاري استعاره است که گوینده به 
همه چیز جان می  بخشد. به همه چیز لطف و ظرافت عطا می  کند. به حیوانات زبان و بیان 

نسبت می  دهد و به اشیاي بي روح حس و حرکت.« )زرین کوب، 1381، 71( 
به همین دلیل است که »استعاره را که پیچیده  تر از تشبیه است ابلغ از آن می  دانند.« 
)هاشمی خراسانی، 1362، 303( استعاره در آن واحد هم کالم را می  آراید و زیبا می  کند و 

هم آن را موثر می  سازد.
معرفی کوتاه فریدون مشیری:

»فریدون مشیری متولد سی  ام شهریور 1305 هجری خورشیدی، نخستین بار شعرش 
را با نام فردای ما در روزنامه ی ایران ما  در سال 1323 به چاپ رساند. آغاز فعالیت  های 
مطبوعاتی مشیری در سال 1328 و ازدواج او در سال 1333 است. وی در سال 1334 
نخستین کتاب شعر را با نام تشنه طوفان با مقدمه ی  دشتی و شهریار منتشر کرد. او یك 
سال بعد کتاب گناه دریا را به چاپ رساند. در سال 1340 مشیری همکاری دایمی با مجله ی 
سخن به مدیریت شادروان دکتر خانلری را پذیرفت و پس از آن موفق به دریافت دیپلم ادبی 
و راهیابی به دانشگاه تهران شد. مشیری در سال 1346 مجموعه ی  اشعار ابر و کوچه و در 
سال 1349 کتاب برگزیده ی اشعار با مقدمه ی  شفیعی کدکنی، نادرپور و سیروس آموزگار 
را چاپ و منتشر کرد. هم چنین او بین سال  های 1360 تا 1377 به ترتیب مجموعه ی  اشعار 
مروارید مهر، آه باران، از دیار آشتی، با پنج سخن سرا، لحظه  ها و احساس  ها و زیبای جاودانه 
را منتشر کرد. آخرین مجموعه ی  شعر او تا صبح تابناك اهورایی که در سال 1379، درست 
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دو ماه پیش از مرگش منتشر شد. وی در آبان ماه 1379 به رحمت ایزدی پیوست. روانش 
به مینو شاد.« )مشیری، 1386، جلد دو،1673-1670(

2- بحث و بررسی
2-1-رمانتیسم و تصویر:

مشیري شاعري است غنایي سرا و وابسته به جریان رمانتیسم ایراني که با نیما آغاز شد و 
توللي چهره برجسته آن به شمار می  آید. منتقدان ایراني، با توجه به دریافتي که از رمانتیسم 
غربي داشته، و این مکتب را در اصل یك بخش انقالبي با شعار »بیان آزاد حساسیت ها 
انسان و تأیید حقوق فردي« )سید حسینی، 1384، 162( می  دانستند. رمانتیك ایراني میان 
رمانتیسم نیما و توللي به دلیل پای  بندي نیما به اصول اولیه این مکتب و عدول توللي از 
آن و گرایش به یاس و نومیدی، تفاوت قایل شدند. با توجه به این نگرش بود که مشیري 
و  شعری  تنوع  نوع  هر  از  عاري  احساساتي،...  و  رمانتیك  و  سهل گیر  کلي  باف،  »شاعری 
اجتماعي جهاني«  )براهنی، 1380، 506( به شمار آمد. براهنی در عین حال که معتقد است 
در شعر او» استعاره، تشبیه و تمثیل که زندگي امروز را تصویر کرده باشد وجود ندارد.« 
 )براهنی، 1380، 508(، می  گوید »که برخي از تصویر ها در شعر او یافت می  شود که چندان 

هم بد نیست.« )همان، 509(
اما داوري دیگران درباره مشیري و شعر او بسیار مالیم  تر است. حسن صدر حاج سید 
قرار می  دهد.  )حاکمی،  ایران«  را »در شمار موفق ترین و مشهورترین شاعران  او  جوادي 
1389، 42-43( یاحقي شعر او را آغاز شعر غنایي، عاشقانه و جوان پسند معرفی می  کند که 
»مراحل بعدي در محتوا و لفظ به نوعي پختگي و کمال فکري، فلسفي و با گوشه چشمي 
به مسایل دقیق اجتماعي، دست یافته است.«  )یاحقی، 1392، 73( برخي دیگر معتقند 

»اوصاف یکرو پر معني و زبانی بلیغ در شعر او دیده می  شود«  )حاکمی، 1389، 143(
یوسفي با این باور که روح غنایي بر شعر مشیري غلبه دارد می  گوید: »مشیري هر چند 
شعر اجتماعي نیز سروده است، اشعارش به طور کلي بیش تر روح و لحن غنایي دارد.« 
 )یوسفی، 1386، 744( با توجه به این که »شعر غنایي زیباترین و شکوه  مندترین دستاورد 
جنبش رمانتیك محسوب می  شود.« )فورست، 1375: 79(، در می  یابیم که »مشیري در 
تمام دوران شاعریش بي آن که تحت تأثیر داوري های متناقض منتقداني شعرش را زیبا و 
دل نشین و گاه سطحی کم ژرفا«   )شفیعی کدکنی، 1391، 538(، می  دانستند، قرار گیرد، 
با پویندگي و کمال بخشي به لفظ معنا، راهش را ادامه داد. بنابراین در بررسي تصاویر شعر 
مشیري باید به زمینه های ذهني او توجه داشت. زمینه   هایي که به طور کلي »برداشت  های 
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ساده  یی از زندگي است که براي هرکسی ممکن است روي دهد. اما همه کس نتواند آن را 
شاعرانه بیان کنند.«   )شفیعی کدکنی، 1391، 540(

توجه به این نکته هم اهمیت دارد که »رمانتیك ها استعاره را بیش از تشبیه می  پسندند. 
چرا که استعاره امکان تصرف خیالی در شیء را بسیار بیش تر از تشبیه فراهم می  آورد.« 
انتقال  ابزار  که  تشخیص  ویژه  به  و  استعاره ی  کنایي  »بسامد  و  )فتوحی، 1389، 154( 
شخصیت و احساس شاعر به شيء است و مرز میان انسان در اشیا را از بین می  برد.« )همان، 
155(، بسیار باالست. این نکته یی است که نه تنها در همان نگاه اول احساس می  شود؛ بلکه 

استعاره های به دست آمده از سروده های او آن را اثبات می  کند. 
2-2-استعاره در شعر مشیری:

مشیری با آگاهی از هر دو وجه آرایندگی و تأثیر گذاری استعاره، آن را ابزار سودمندی 
برای انتقال دریافته  هایش تشخیص می  دهد و به فراوانی و در تنوع و رنگارنگی چشم گیر، از 
آن استفاده می  کند. خواننده ی  سروده  های این شاعر، در همان نگاه اول متوجه ی  استعاری 

بودن زبان او می  شود و در می  یابد که او بدون استعاره نمی  اندیشد.
استعاره  های شعر مشیری به سرعت به خواننده منتقل می  شود. گویی او در ساختن 
و به کارگیری استعاره ها به طرز تلقی "بدوی طبانه" استاد بالغت و نقد ادبی از استعاره، 
توجه داشته است. به باور طبانه، اگر در تشبیه »یك وجه شبه بیش تر نیازمند جست و جو 
و دقت باشد، زیباتر و شگفت انگیزتر می  شود. .. ولی استعاره برعکس آن است و باید وجه 
شبه و همانندی آن سخن روشن و آشکار باشد تا به گونه ی  لغز و معما در نیاید.« )شفیعی 

کدکنی، 1350: 122(
که  کسانی  بر خالف سخن  اما  "قریب اند."  همه  مشیری  استعاره  های  دیگر  به سخن 
استعاره  های قریب را مبتذل و ناگزیر بی  ارزش می  دانند، استعاره  های مشیری در عین قرابت 
بلکه  نمی  برد.  کار  به  استعاره  خاطر  به  را  استعاره  هرگز  او  زیرا  دارد.  خاصی  دل نشینی 
می  کوشد از این ابزار تصویر آفرین، برای انتقال موثر اندیشه و عواطف خویش بهره گیرد. 

اگرچه همین استعاره  های قریب در ایفای نقش اصلی خود کالم او را هم می  آرایند.
استعاره  های او اساساً حسی و غالباً دیداری  اند از انتزاعی بسیار کم استفاده کرده است. 
این امر می  رساند که تجربه  های مشیری جزئی است و الجرم با زبان حسی بیان می  شود 
پس استعاره   هایش از نقش شاعری او خبر می  دهد و قادر است جهان بینی او را به خوبی 

گزارش کند. 
نکته قابل توجه در شعر مشیری فروانی تصاویر استعاری است. در واقع کم تر سروده  ای 
هست که خالی از استعاره باشد. ولی البته بسیاری از این استعاره ها "زبانی شده اند" و فقط 
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از  را  این ها  اگر  زیرا  می  شوند،  دانسته  که هم چنان  اوست  در کالم  قرارگرفتن  دلیل  به 
جای گاهشان بیرون آوریم چنگی به دل نخواهد زد.

استعاره  های مشیری در دو ساحت ساختار و محتوا قابل ارزیابی است. او هم مثل تمام 
همان  از  باید  ناگریز  و  نیست  استعاره  موجود  در ساختمان  های  تصرف  به  قادر  شاعران، 
ساختاری بهره گیرد که قرن ها پیش از او به مثابه ی  عنصری زبانی و ادبی الزم، ابداع گردید 
و از آن پس بی تغییر باقی ماند. اما با تکیه بر استعاره    هایی که از شعر مشیری استخراج 
کرده ایم، با اطمینان می  توان گفت که او در میان فرم   های موجود دست به انتخاب می  زند 
و برخی ساخت ها را پیش از ساخت  های دیگر، به کار می  گیرد و این امر در بررسی شعر او 

معنا دار خواهد بود.
انگشت بنهیم به  اندیشه و عمق عاطفه ی  او  اما در حوزه محتوا، بی آن که به ژرفای 
تصرف  های در واقعیت و آماده کردن زبان از طریق استعاره برای انتقال معناهای ذهن او، 
پی می  بریم. به سخن دیگر مشیری در این حوزه، از استعاره    هایی که به او امکان تصّرف در 
واقعیت را می  دهند، بهره می  گیرد تا دریافته   هایش را از رهگذر تصاویری مبتنی بر استعاره، 

هم آسان  تر و موثرتر، بیان کند.
استعاره ی  کنایی،  از  به سرعت مشخص می  شود که مشیری  بررسی اجمالی  با یك   
در برابر استعاره ی  مصرحه، بسی بیش  تر استفاده کرده و در میان استعاره  های کنایی او 
استعاره چنان حضور  این  به خود اختصاص داده است.  را  هم"تشخیص" جای گاه مهمی 
یعنی  مشیری،  برای  استعاره  اساساً  گفت،  می  توان  که  دارد  او  سروده  های  در  مستمری 

استعاره ی  کنایی.
استعاره  های  محتوای  و  ساختار  ناپذیر  جدایی  روی  مشاهده ی  دو  برای  روی  هر  به 
مشیری ساخت  های استعاره را در شعر او بررسی می  کنیم تا دسترسی به اندیشه  های او و 

در نهایت شناختن او و پای گاه شاعری  اش، ممکن گردد.
استعاره  های او دشوار نیست و همه با زبانی ساده بیان شده است. یا به تر است گفته 
شود زبان او بسیار ساده است که استعاره   هایش ساده وصریح  اند. بنابراین مشیری اسطوره گرا 
نیست. حتی به نماد هم که از استعاره فراتر می  رود، کم تر توجه دارد. اگرچه، خواننده 
می  تواند متناسب با افق دانایی خود، برخی نشانه  های شعر او را نماد بپندارد و آن ها را تأویل 
نماید. به هر روی در شعر او از "رمز" استفاده ی  چندانی نشده است. حتی می  توان گفت 
برخی از نمادهای شعر او مثل: "شب"که برای سلطه ی  ظلمانی استبداد، به کار می  رفته، در 

شعر او همان توانمندی را ندارد که در شعر نیما می  توان دید.
واژه  های  یعنی  جمله  ها،  سازنده ی  این  عناصر  گویاست،  و  ساده  او  شعر  جمله  های   

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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شعرش، نیز همان  هاست که در زندگی روزانه به کار می  آیند و از واژه    هایی که نیازمند لغت 
نامه باشد، استفاده نمی  کند. با این واژه ها مفاهیمی زنده و پویا را خلق می  کند. واژگانی که 
بسیاری از آن ها از فرط سادگی در هیچ فرهنگی مدخل قرار نگرفته است. البته این واژه  ها، 
مثل تمام واژه  های زبان، معنای سیالی دارند که به دلیل قرار گرفتن در این یا آن جمله، 

معنای مشخصی می یابند و قادر به القای محتوی خویش اند. 
2-3-ساختار گونه  های استعاره در شعر مشیری:

2-3-1-استعاره ی  مصرحه:
»اگر در استعاره، مستعارمنه ذکر شود در اصطالح به آن مصرحه یا تصریحّیه و محقّقه 
یا تحقیقیه گفته می  شود. چون در این نوع استعاره به ذکر "مستعارمنه" تصریح می  شود این 
نام بر آن اطالق شده است.« )همایی، 1367، 250( و استعاره مصرحه به انواع زیر طبقه 

بندی می  شود: 
2-3-1-1-استعاره مصرحه مجرده:

از مستعارله  کنار مالیمی  در  آن مستعارمنه  در  است که  استعاره مصرحه  از  »نوعی 
می  آید. 

در حقیقت فرمول این نوع استعاره این گونه است: 
مشبه به یا مستعارمنه + یکی از صفات )مالیمات( مشبه یا مستعارله. 

در این نوع استعاره چون به سبب وجود قرینه به سرعت متوجه مشبه یا مستعارله 
می  شویم آن را مجرده یا مصرحه مجّرده می  نامند یعنی مجّرد یا خالی از اغراق، به صورتی 
که در یك سان پنداشتی مشبه و مشبه به چندان اغراق نشده است.« )شمیسا، 1375: 62( 

2-3-1-1-1-استعاره مصرحه مجرده در شعر فریدون مشیری:
مثال 1: 

پیوند جان جدا شدني نیست ماه من
دوري چنان مکن که به شیون بخوانمت

)مشیري، 1386، ج 2، 1209(
ماه: استعاره ی  مصرّحه از معشوقه است.

به قرینه ی  شیون کردن براي دوري از او و پیوند جان عاشق و معشوق که از لوازم و 
مالیمات مشّبه است،"ماه" را استعاره ی  مصرّحه مجرده می  نامیم.

مثال 2: 
در پرتو تبسم آن ماه الله رو

رویاي زندگاني جاوید، جلوه داشت
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)مشیري، 1386، ج 2، 600(
استعارة مصرّحه: "ماه الله رو" استعاره از معشوق است.

قرینه: "تبسم کردن و الله رو"، نوع استعاره مصرحه، مجرده است.
مثال 3: 

باز آي که دیگر دل من تاب ندارد
وین گلشن جان یك گل شاداب ندارد

زنداني زندان تو مهتاب ندارد
)مشیري، 1386، ج 2، 163(

گل شاداب و مهتاب: استعاره ی  مصرّحه از معشوق است.
نوع استعاره: استعاره ی  مصرّحه ی  مجرده است.

در اصل نوع تشبیه این گونه بوده است: معشوق مانند گل شاداب و مهتاب دل عاشق 
زندانی زندان معشوق. که در این جا "باز آمدن" از مالیمات معشوق یعنی مشبه است پس 

نوع استعاره، مّجرده است.
2-3-1-2-استعاره مصرحه مطلقه:

»در این نوع استعاره هر دو پایه ی  اصلی مناسب یا مالیم یا صفتی دارند و گاهی برای 
هیچ یك مالیمی در سخن آورده نمی  شود. در این نوع استعاره چون هر دو پایه، به لحاظ 
داشتن صفت یا مالیم و یا مجرد بودن از آن، برابرند هیچ طرفی از طرف دیگر فروتر نیست.« 

)عقدایی، 1387، 133(
2-3-1-2-1-استعاره مصرحه ی  مطلقه نوع اول )همراه مالیمات دوگانه( در 

شعر فریدون مشیری:
مثال 1: 

آه، وقتي که تو چشمانت،
آن جام لبالب از جان دارو را

سوي این تشنه ی  جان سوخته می  گرداند
دست ویران گر شوق

پرپرم می  کند اي غنچه ی رنگین، پرپر !
)مشیري، 1386، ج 2، 649(

غنچه ی  رنگین: استعاره ی مصرّحه است از ساقي
با توجه به قرینه ی  "جام لبالب"، گرداندن و چشم داشتن که از لوازم مشبه و رنگین که 

از لوازم مشبه به است، نوع استعاره مصرحه ی  مطلقه است.

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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مثال 2: 
هنوز منتظرانیم

برون خرامي، اي آفتاب عالم گیر
)مشیري، 1386، ج 2، 731(

آفتاب عالم گیر: استعاره ی  مصرّحه از امیرکبیر است. چون شعر در مورد اوست.
لوازم  عالم گیر  و  مشبه  لوازم  از  خرامیدن  برون  زیرا  است،  مطلقه  استعاره ی  مصرّحۀ 

مشبه به است.
2-3-1-2-2-استعاره مصرحه ی  مطلقه نوع دوم )بدون ذکر مالیمات مشبه و 

مشبه به( در شعر »فریدون مشیری«
مثال 1: 

اي هم ره جاودانه بیدار
چون بوي شراب خانه در من

تنها تو بخواه تا بماند
این آتش جاودانه در من

)مشیري، 1386، ج 2، 681(
"آتش جاودانه"استعاره ی  مصرّحه است از "عشق و انگیزه  ی" موجود در درون فرد. 

و نوع استعاره مطلقه است، چون از مالیمات مستعاٌر له و مستعاٌر منه چیزي آورده 
نشده است. 
مثال 2: 

این منم تنها و حیران نیمه شب
کرده ام هم راز خود مهتاب را

گویم: امشب بینم آن گل را به خواب
من مگر در خواب بینم خواب را

)مشیري، 1386، ج 2، 139(
"گل" استعاره ی  مصرّحه از معشوق است و نوع استعاره مطلقه است. 

مثال 3:
از صداي پر مرغان سحر

الله از خواب گران دیده گشود
اولین پرتو سیمابي صبح

بوسه بر گنبد مینا زده بود
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)مشیري، 1386، ج 2، 30(
"گنبد مینا" استعاره ی  مصرّحه از آسمان است و از نوع استعاره ی  مطلقه است چون از 

صفات "مستعاٌر منه" و "مستعاٌرله" چیزي آورده نشده است. 
2-3-1-3-استعاره ی  مصرحه ی مرشحه:

»اگر در استعاره مصرحه واژه یا واژگانی پس از رعایت قرینه با مستعارمنه مناسبتی 
داشته باشند، استعاره مرشحه خواهیم داشت.« )عقدایی، 1387، 131( 

2-3-1-3-1-استعاره ی  مصرحه ی مرشحه در شعر فریدون مشیری:
مثال 1:

اي آهوي تنهاي گریزان پریشان
خون می چکد از حلقۀ پیچان کمندت

)مشیري،1386، جلد2: 894(
کمند: استعاره ی  مصرّحه از گیسوي معشوق.

نوع استعاره: مصرّحه ی  مرشّحه است، زیرا حلقه و پیچان بودن از صفات گیسو می  باشند 
که مشبه یا مستعاٌر له است، در حقیقت صورت اصلي تشبیه استعاره از آن خارج شده، 
بدین گونه بوده است: از گیسوي او که مانند کمند حلقه  اي و پیچان است، خون می  چکد. 
الزم به ذکر است که در شعر باال خود "آهو" استعاره ی  مرشحه از معشوق است و مالیمات 

مشبه به آن "تنها و گریزان و پریشان" است، پس در مثال فوق دو استعاره مرشحه داریم.
مثال 2: 

آه، اي عشق قرباني توست
این که اکنون رها کرده جان را

در هواي تو اي مرغ وحشي
کرد آخر رها آشیان را

)مشیري، 1386، ج 2، 158(
"مرغ وحشي" استعاره ی  مصرّحه از عشق است که در لخت اول مخاطب قرار گرفته 

است.
اما نوع استعاره مرشّحه است زیرا "آشیان و وحشی" از مالیمات مستعاٌر منه است که 

در این شعر وجود دارد. 
مثال 3: 

شاعري خسته راه می پیمود
مي شنید این غریو از در و بام

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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»لحظه اي چند با تو خواهم بود
آن غزال رمیده نشد ز چه رام؟«

)مشیري، 1386، ج 2، 116(
"غزال" استعاره ی  مصرّحه از معشوق است. و وجود مالیماتي مانند "رمیده و رام شدن" 

که از صفات مشبه به یا مستعاٌر منه می  باشند، نشان گر این است که نوع استعاره »مرشّحه« 
است.

2-3-2-استعاره ی  کنایی )مکنیه، با لکنایه(:
به"  "مشبًه  مالیم  رهگذر  از  و  می  شود  ذکر  مستعارله"  یا  "مشبه  کنایی  استعاره  »در 
محذوف ما را به این مشبًه به هدایت می  کند. بنابراین قرینه ی  استعاره کنایی که مالیم 
ساختار  در  مالیم  این  حضور  چگونگی  اما  است.  هم راه  مشبه  با  همواره  است  به  مشبًه 

استعاره ی  کنایی ساخت  های متفاوت آن را ایجاد کند.« )عقدایی، 1387، 150(
2-3-3-استعاره کنایی گسترده:

»در این گونه، مشبه )مستعارله( و مالیم مشبٌه به اجزای سازنده ی  یك جمله  اند و بدون 
آن که رابطه  ای اضافی یا وصفی با هم پیدا کنند، در آن مالیم یا قرینه ی  استعاره به مشبه 

نسبت داده می  شود.« )عقدایی، 1387، 151(
مثال1:

عمر پا بر دل من می نهد و می  گذرد
)مشیری،1370، 16(

عمر: مشبه )مستعاٌرله( 
مشبه به: انسان )جاندار( )محذوف(

مالیم: پا برون گذاشتن.
مثال2:

ای سرنوشت، هستی من در نبرد توست
)مشیری،1370، 56(
سرنوشت از راه تشخیص به انسانی تشبیه شده است "مشبه به" به قرینه ی  "در نبرد 

بودن" و حالت خطابی دارد.
مثال3: 

شهر می  خوابد به الالی سکوت
)مشیری،1370، 34(

"شهر" استعاره ی  کنایی گسترده است.
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مثال4: 
مرگ نهیبم زند که عشق نورزم

)مشیری،1370، 52(
مرگ به قرینه ی  نهیب زدن، استعاره ی  مکنیه ی  گسترده است.

مثال5: 
"خیر" از زمین به عالم دیگر گریخته ست

)مشیری،1370، 200(
"خیر" به قرینه ی  گریختن استعاره مکنیه تشخیص گسترده است.

مثال6: 
و آفتاب همان گونه سرکش و مغرور

به انهدام جهان خراب می نگرد
)مشیری، 1386، ج1، 542(

آفتاب به قرینه ی نگریستن استعاره ی  مکنیه ی  گسترده است.
2-3-4-فشرده:

»استعاره ی  کنایی فشرده که همواره فقط حاوی مشبه و مالیم مشبٌه به محذوف است، 
کشف رابطه ی  این عنصر سازنده ی  استعاره کنایی آسان  تر است و البته این فشردگی بدان 
ایجاز می  بخشد و آن را تأثیر گذار می  کند. این گونه از استعاره کنایی خود به لحاظ دستور 

دو ساخت می  تواند داشته باشد.« )عقدایی، 1387، 152(
2-4-ترکیب اضافی

الیه( رویاروی هستیم که در  در این ساختار به یك ترکیب اضافی )مضاف و مضاٌف 
دلیل  به  بوده.  خواهد  محذوف  به  مشبٌه  مالیم،  مضاف  و  مشبه  الیه  مضافٌه  همیشه  آن 
آن که عالیم مشبٌه به از ره گذر تخّیل با تصّرفی هنرمندانه به مشبه، نسبت داده می  شود، 

خیال انگیزی به اوج می  رسد و زیبایی آفریده می  شود.
مثال 1: 

بهارم دخترم چون خنده ی  صبح
امیدی می دمد در خنده ی  تو

)مشیری، 1370، 47(
مثال 2: 

پرستو باشم و از بام هستی
بخوانم نغمه  های شوق و مستی

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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)مشیری، 1370، 40(
بام هستی: استعاره ی  مکنیه )ترکیب اضافی(. 

هستی: مستعاٌرمنه.
خانه:مستعاٌرمنه )محذوف(.

مثال3:
در دامن زندگی بیاوریزیم

تا مرگ نیامدست برخیزیم
)مشیری، 1370، 44(

مثال4:
سال ها باغ و بهارم همه تاراج خزان

سینه  ام پر شده از ناله ی  غم  های غریب
)مشیری، 1370، 17(

مثال5:
چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست

)مشیری، 1370، 99(
2-5-ترکیب وصفي:

»در این ساختار استعاره ی کنایي در ساختار یك ترکیب وصفي )موصوف و صفت( ظاهر 
می  شود که در آن همواره موصوف مشبه )مستعار له( و صفت "مالیم" مشبٌه به )مستعاٌر 
رابطه  یي  به مشبه نسبت داده می  شود و همین نسبت است که  منه( محذوف است که 

مجازي به وجود می  آورد و تشبیه را به استعاره تبدیل می  کند.« )عقدایی، 1387، 152(
مثال 1: 

آن شب غمگین، که از کنار تو رفتم
)مشیری، 1370، 52(
مستعاٌر له: شب / مستعاٌر منه: محذوف / غمگین: صفت از مالیمات مستعاٌر له یا مشبه

مثال 2:
من اگر سایه ی خویشم یا رب

روح آواره ی  من کیست، کجاست؟
)مشیری، 1370، 15(

مثال 3:
اي سرود بي  گناهي
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اي تمناهاي سرکش
)مشیری، 1370، 96(

مثال 4:
چون غباري گیج، گم، سرگشته در افالك خواهي شد

)مشیری، 1370، 142(
مثال 5:

وقتي نسیم زرد
خورشید سرد را

چون برگ خشکي از لب دیوار رانده است
)مشیری، 1370، 169(

مثال 6:
سکوت مرتعش شهر را نمي شکند

)مشیری، 1370، 159(
مثال 7:

زاغان ره گذر
صبح ملول گم شده در گردوخاك را

اقرار می کنند
)مشیري،1370، 146(

مثال 8:
کان موج ناز پرورد

سر را به سنگ می زد
)مشیري،1370، 173(

2-6-تشخیص:
»تشخیص در اصل نوعي از استعاره ی کنایي است که در آن مشبٌه به محذوف فقط 
انسان است و خواننده از ره گذر مالیم انسانی که به اشیا و پدیده ها نسبت داده شده، آن را 
کشف می  کند. به سخن دیگر در تشخیص، مشبه که هر چیز غیر انساني است، به انسان 
تشبیه می  شود و با نسبت دادن یکي از مالیمات انسان، که قرینه ی استعاره است، اشیا 
در  که  است  همان  تشخیص  ساختار  و  می  گیرند  خود  به  انساني  ویژگي های  پدیده ها  و 
ساختمان استعاره کنایي دیدیم. یعني تشخیص می  تواند در شکل  های گسترده و فشرده 
)ترکیب اضافي و وصفي( به نمایش در آید.« )عقدایی، 1387، 156( در نمونه های زیر این 

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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ساختار ها دیده می  شود.
2-6-1-گسترده:

مثال:
اي سکوت اي مادر فریادها
ساز جانم از تو پر آوازه بود

)مشیري،1370، 85(
مثال: 

اي سرنوشت، هستي من در نبرد توست
بر من ببخش زندگي جاودانه را

)مشیري،1370، 56(
2-6-2-ترکیب اضافي:

مثال: 
برگ ها سوخته از بوسه ی مرگ

)مشیري،1370، 37(
مثال:

پنجه ی  مرگ گرفته است گریبان امید
)مشیري،1370، 17(

2-6-3-ترکیب وصفي:
مثال: 

کاروان رفته بود و پیکر من
در سکوتی سیاه می  لرزید

)مشیري،1370، 28(
مثال: 

جغد می خندد به روی کاج پیر
)مشیري،1370، 34(

مثال: 
باد وحشی می دود در کوچه  ها

)مشیري،1370، 34(
مثال: 

من از آن دشت خموش
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باز رو کرده به این شهر پر از جوش وخروش
)مشیري،1370، 78(
در تشخیص پندار، گفتار و کردارهاي انساني )عواطف، احساسات، حاالت، روحیات و …( 
به عناصر بي  جان نسبت داده می  شود. توجه به این نکته هم اهمیت دارد که در کنار نسبت 
اول برخي از ویژگي های حیوانات به اشیا و پدیده  ها، گاهي اوصاف انسان به حیوانات هم 

نسبت داده می  شود. بنابراین تشخیص می  تواند در گونه های زیر شکل گیرد:
2-6-4-نسبت دادن افعال و اعمال انساني به عناصر بي  جان هستي:

مثال: 
خاك خون نوشیده است

)مشیري،1370، 67(
»خون نوشیدن« از اعمال انساني است که به »خاك« نسبت داده می  شود.

مثال:
سرد و سنگین کوه می  گوید جواب

)مشیري،1370، 67(
»کوه« به قرینه ی جواب گفتن استعاره مکنیه است و "جواب گفتن کوه" از اعمال انساني 

است.
مثال:

اشکي از شاخه فرو ریخت
)مشیري،1370، 90(

"فرو ریختن اشك" از خصایص انساني است که به "شاخه" نسبت داده می  شود.
مثال: 

خنده  اي می  رسد از سنگ به گوش
)مشیري،1370، 77(

"خنده به گوش رسیدن" از خصایص انساني است که به سنگ نسبت داده می  شود.

مثال: 
شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ
)مشیري،1370، 89(
"دل دادن" از خصایص انساني است که به "شب و صحرا و گل و سنگ" نسبت داده 

می  شود.

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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نسبت دادن ویژگي های انساني به دست ساخته های بشر:  -
مثال: 

چیست در خنده ی جام
)مشیري،1370، 118(
"جام"مشبه است و از طریق "خنده" که مالیم "انساني" است به "مشبه به ي" انساني 

تشبیه شده است
2-6-5-نسبت دادن ویژگي های انساني به مجردات:

مثال: 
رنگ وحشت به لحظه ها آمیخت

)مشیري،1370، 128(
لحظه "مشبه"یا "مستعار منه ي" است که از طریق مالیم "وحشت" به انسان "مشبه به" 

محذوف تشبیه شده است.

3-نتیجه گیری
با بررسی استعاره  های فریدون مشیری به این جمع بندی می  رسیم که وی در ساختار 
استعاره  های خود از میان دو تقسیم بندی مهم استعاره یعنی مکنیه و مصرحه، از نوع مکنیه 
بسیار بیش تر استفاده کرده است؛ در میان سه نوع متفاوت استعاره  های مکنیه، نوع انسان 
مدار از دو نوع دیگر یعنی حیوان مدار و شیء مدار بیش تر به کار رفته است؛ در مورد کاربرد 
استعاره  های مکنیه باید این نکته را ذکر کنیم که این نوع استعاره به سبب کاربرد نسبتاً 
ساده و روان آن همانند اضافه  های تشبیهی در شعر مشیری فراوان دیده می  شود و علت 
کاربرد این گونه استعاره ساختار ساده ی  آن است که خود نشان از ذهن شفاف و به دور از 
پیچیدگی شاعر می  دهد. در مورد استعاره  های مصرحه نیز باید گفت که استعاره مصرحه ی 
استعاره  های  مانند  مواردی  است.  رفته  کار  به  مجرده  و  مطلقه  استعاره  از  کم تر   مرشحه 
تمثیلیه نیز به ندرت در شعر او یافت می  شود. بیش تر استعاره  های او از نوع مکنیه )بالکنایه( 
هستند که نوع انسان مدار از دیگر استعاره  های مکنیه بیش تر به کار رفته است. محتوای 
به مسائل مختلفی اختصاص دارند که  استعاره  های شعر مشیری همان طور که ذکر شد 
می  توان اشاره به "طبیعت" و عناصر تشکیل دهنده ی  آن را در صدر تمامی مسایل مورد 
اشاره در محتوای شعر مشیری قرار داد. مشیری را به همین دلیل می  توان شاعری رمانتیك 
با گرایشات طبیعت گرایانه نامید که اجزا و عناصر طبیعت، به خصوص انسان در تشبیهات 
و استعاره  های او هم چون عاملی پر نفوذ و اثر گذار بر روح و روان مخاطب به کار می  رود و 
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صور خیالی دل نشین را در شعر او نقش می  زند. مواردی مانند "مجردات" در استعاره  های 
او کم کاربرد می  باشند چرا که به طور کلی مشیری شاعر "معنویات" نیست هر چند که 
حرف اول و آخر شعر او عشق و عاطفه است ولی مجردات عناصر اصلی تشکیل دهنده ی 
 محتوای صور خیال شعر او نیست. در پایان باید اشاره کرد شخصیت ساده و در عین حال 
بدون پیچیدگی مشیری را می  توان از میان بررسی انواع استعاره  های او به نحوی مطلوب به 
تصویر کشید. "عشق" و "انسان" در استعاره  های او بسیار ساده و شفاف در قالب مستعارله 
و مستعار منه قرار می  گیرند و طبیعت چه از نوع جاندار و چه بی جان شاعر را در راستای 

تصویر سازی  های مطلوب شاعر در انواع استعاره یاری می  کنند.
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