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Abstract 

Shafiei Kadkani is famous for employing images that make his poetry 

more coherent. These images are called chained images in the present 

study. In this type of imagery, the final part of each stanza is repeated 

in the initial part of the following stanza and the repetition is 

conducted repeatedly. The scholars of rhetoric refer to this type of 

figure of speech as a verbal stylistic device and name it as “motetabe,” 

“tashaboh al-atraf,” and “zubatnein.” These terms have some 

drawbacks, as they do not represent the characteristics we intend to 

assign to Shafiei Kadkani’s imagery. The examples appearing in 

traditional books on rhetoric tend to be naïve and artificial while 

Shafiei Kadkani merges images with a novel perspective and deep 

philosophical world-view. These chained images have links with the 

poet’s characteristics such as his cultural awareness and social and 

naturalistic ideas. This type of imagery dates back to classical Persian 

poetry and prose and folk literature, but is employed even in modern 

Persian poetry and world literature. In chained imagery the higher the 

number of loops used, the higher the poem’s musical value would be. 

However, the number of loops should not be more than four or five, as 

the reader would be confused otherwise. The present study attempts to 

investigate the chained images in Shafiei’s poetry in detail. 
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 کدکنی  در شعر شفیعی ای زنجیرهتصویرهای 
 

 1بابا سعید کریمی قره
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 02/09/1998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛28/02/1998 :مقاله دریافت تاریخ

 چکیده

کهه ههم یکهی از    خورد  نوعی تصویر گسترده به چشم می ،دکنیک  شفیعیشعر در میان تصویرهای متنوع 
عواملی اسهت کهه باعهن انسهجام در محهور عمهودی        ازشود و هم  سبکی او محسوب می های مشخصه
آخرین پهاره   ،ای زنجیرهدر تصویر  ایم. نام نهاده «ای زنجیرهتصویر »این نوع تصویر را گردد. ما  می شعرش
هدف گیرد.  چند بار به صورت متوالی انجام می ،شود و این تکرار در ابتدای بند دیگر تکرار می ،از یک بند

کهاربرد ایهن نهوع     ۀنحهو کند و  ا در شعر شفیعی شناساییر ای زنجیرهآن است که تصویرهای  حاضر ۀمقال
ن شیوه را صهنعتی  ای ،نویسندگان کتب بدیع تحلیل نماید. به روش بالغی و تطبیقی وتصاویر را در شعر ا

انهد. ایهن    دهکر تعریف «بطنینذو»و  «طرافاأل تشابه»، «متتابع»چون هایی  نام و آن را ذیل اند انگاشتهلفظی 
کهدکنی    یشهفیع د. سهاز  دقت روشهن نمهی   د نظر ما را بهد و مشخصات تصویر موری دارهای ها ایراد ریفتع

ه ایهن صهنعت   عمق و معنهایی انسهانی به    ،بینی فلسفی ه و جهانگاه تازبا ن تصویرنوع  ضمن ترکیب این
، پهذیری از شهاعران فرنگهی    الهاممانند  ،شعر شفیعی دیگر های مؤلفه ای زنجیره است. تصویرهای بخشیده
و نظهم کههن فارسهی، ادبیهات     ر نثهر  تصویر داین . کند را آینگی میگرایی  های اجتماعی و طبیعت اندیشه
ی شعر جهان سهابقه دارد و اشهعار بعًهای زیبهایی بها      حتّیا (، شعر نو فارسی و ها ها و قصه میانه )هیچانهعا

 است. استفاده از این تصویرپردازی خلق شده
 

 ، بدیع، صنعت لفظی.ای زنجیرهکدکنی، تصویر   شعر، شفیعی کلیدی: های واژه
 
 مقدمه  .1

بیهان و   ن،زبها معاصهر اسهت.    ۀکهدکنی از شهاعران نامهدار و فرهیخته      محمدرضا شفیعی
همهواره از سهوی    ،در نهیم قهرن اخیهر   است تها شهعرش    شدهوی باعن های خاص  اندیشه
با این گیری مورد استقبال قرار گیرد.  به شکل چشمشناس  ادب ویژه مخاطبان به ،مخاطبان
 شود. ای نقد ادبی معاصر محسوب میه یکی از بایسته او شعرابعاد مختلف ، بررسی توصیف
کدکنی، نوعی تصویر ویژه   از میان تصویرهای گوناگون در شعر شفیعیما  ،حاضر ۀدر مقال

گرایانهه نیه     این تصویر گسترده را کهه غالبهای بها رویکردههای طبیعهت     . ایم دهکررا مطالعه 
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و  ایم فیعی بررسی کردهایم و چندوچون آن را در شعر ش نام نهاده« ای زنجیره»خورد،  می گره
 ایم. آن در ادبیات پرداخته ۀبه ذکر سابق

 پژوهش ۀپیشین. 2
و در هر کهدام   است متعددی نوشته شده ۀفردکدکنی رساالت م  شعر شفیعی ۀدربارکه با آن

، امها   تصویر در شعر وی اختصهاص یافتهه  تحلیل صور خیال یا  نی  بخشی نسبتای مفصل به
شهکل و  » ۀمقاله  ،انهد. در ایهن میهان      به این نوع تصویر نداشتهای نی ی اشارهحتّ هیچ یک

یک استثناسهت. ایهن مقالهه بهه     « باران ۀسفرنام»مقاالت  در مجموعه« ساخت شعر شفیعی
یکی از این  مؤلف است. شعر شفیعی را بازنموده ساختارهایانواع  ،صورتی علمی و روشمند

 ۀنظر ما در مقال ت که دقیقای همان تصویر مدّاس نامیده« ای ساختار غنچه»انواع ساختارها را 
که بهر اسهاس    کرده   نقلستار خود چهار نمونه از شعر شفیعی را در جُ فتوحیحاضر است. 
بهه نگهرش   از دیهدگاهی فلسهفی   . وی ایهن سهاختار را   است گرفتهای شکل  ساختار غنچه

 داند: شناسیک شفیعی مربوط می هستی
آن هر کدام متکی به  ستی کلیتی است که اج ایک شفیعی، هشناسی در نگرش هستی»

دسهتگاه   ،و تودرتویی آن "ای بودن هستی غنچه" ۀدیگری و در درون دیگری است. اید
« ۀ شهعری اسهت  منسجم و پیوسهت های  ساخت ،فلسفی منسجمی است که محصول آن

 .(222: 1988، فتوحی)

ای تهرجی  دارد؛   بر سهاخت غنچهه   «ای زنجیرهساخت »گمان ما بر آن است که عنوان 
بلکهه   ،گیهرد  درون همدیگر قرار نمهی  ل ومای در همه جاکه عناصر و اج ای این تصویر چرا

ای هه  عالوه بهر مثهال  کند.  های یک زنجیر به یکدیگر متصل می ها را مانند حلقه شاعر آن
 ایم کهه در ادامهه   شعر شفیعی یافتهمورد دیگر را نی  در  چهارما  ،فتوحی ۀشده در مقالذکر

ای فلسهفی بهه ایهن سهاخت      تنهها از زاویهه   ،یادشهده  ۀنقل خواههد شهد. فتهوحی در مقاله    
پیش رو قصد دارد تا آن را صرفای از حین ادبیات و بالغت تبیین  ۀلیکن مقال ،است نگریسته
به این سؤاالت پاسخ دهد که این نوع ساخت در ادبیات رسمی یا فولکلور و نیه  در  کند و 

اش در پروراندن این  مطالعات گسترده سببرد یا نه و آیا شفیعی به ادبیات جهان سابقه دا
چهه   دالیل زیبایی و تأثیرگذاری آن چیسهت   .یا نه است نظر داشته ها نمونهبه آن  ،ساخت

توان جایگاهی برای این نوع سهاخت در   توان برای آن قائل شد  آیا می انواع و اقسامی می
با سایر وجوه  این نوع ساخت چه ارتباطیالغت یافت  های ادبی در کتب ب بندی آرایه طبقه
 باشد   داشتهتواند  میشفیعی  ۀهای شعر و اندیش و مؤلفه
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 پژوهشروش . 9
مهم در نقد بالغی، فهم علل  ۀهای رایج در نقد ادبی، نقد بالغی است. مسئل یکی از شیوه

بهه   ،ی بر اساس بالغتگاهبا ن ،ادبی های متون بازشناسی زیبایی. است زیبایی متون ادبی
ابتهدا تصهویرهای    ،در ایهن مقالهه   شهود.  ها منجر مهی  های هنری آن کشف و درک ارزش

 ،در بخهش دیگهر   آنگهاه ایهم و   اصول و موازین بالغت بررسهی کهرده   ۀای را بر پای زنجیره
 ایم: ۀ تطبیقی پیش بردهتحقیق را به شیو

ههای مختلهف، یهافتن     بهان ادبیهات در ز پژوهشی است که به تالقهی   ،پژوهش تطبیقی»
نقشهی کهه    ۀارائه  ،یطهور کلّه  بهه  پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته تها حهال و   

ی و چه از دیدگاه های اصول فنّ است، چه از جنبه ای تاریخی در تأثیر و تأثر داشتهپیونده

 .(92: 1989غنیمی هالل، ) «پردازد ی میهای فکر جریان
 طرح و بحن. 2

 ،دی لوئیس شاعر انگلیسی معتقد است که تصویر» شود و قلمداد می ۀ شعرجوهر ،تصویر
« داند خودی خود اوج حیات شعری می عنصر ثابت شعر است. درایدن تصویرسازی را به

  ادبیات با گفتار علمی است و بررسی آن در وجه ممیّ ،تصویر .(9ه8: 1989)شفیعی کدکنی، 
 ۀقخالگیری از توان  فرینش تصاویر و با بهرهشعر اهمیت بسیار دارد. شاعران با آ ۀمطالع
التذاذ و شگفتی ایجاد  خود بخشند و در مخاطبان عاطفه و فکر خویش را تجسم می ،خود
عاطفی شاعر و  ۀهای ویژه تجرب آنچه که تا حدی به حفظ کیفیت» در واقع، کنند. می

به  ،لیهای گوناگون خیال است که به طور ک کند، صورت فًای ذهنی وی کمک می

باید  ،بینی یک شاعر برای شناخت جهان .(188: 1981)پورنامداریان، « گوییم می1 ها تصویر آن
اساس تخیل شاعرانه است و  ،تصویر» وصیات تصویرهای او را تحلیل نمود؛ چراکهخص

)براهنی، « دهد نتهای فشردگی خود را نشان میم ،بینی شاعر در یک تصویر نیروی جهان

ات با نقد نهاد. تصویر، بالذّ ۀتوان از ابعاد گوناگون در بوت یرسازی را میتصو .(25: 1981
دار  عهدهیابد. در ادبیات، دانش بالغت  شناسی، فلسفه و تتبعات ادبی ارتباط می روان

ویژه علم بیان، روش فهمیدن تصویرها را به بحن  است، به پژوهش در امر تصویر
 گذارد. می

یم. البته منظور کنادبیات واکاوی  ۀا تصویر را صرفای از دریچخواهیم ت می ،در این مقاله
تر از صور خیال مطرح در علم بیان )تشبیه،  بسی فراتر و گسترده ه،ما از تصویر در این مقال
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مها تصهویر را بها    : »نویسهد  مهی  کدکنی  شفیعیکه  ، کنایه، مجاز و نماد( است؛ چناناستعاره
گونه بیان برجسته و مشخص باشد، اگرچه از  شامل هرکه آوریم  می تر وسیع یاندک مفهوم
چندان که در بسیاری از  مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد؛ مثالی گاهی آوردن صفت؛ انواع

 .(18: 1989، کدکنی  شفیعی)« شود... دیده می شاهنامهموارد در 
ر خهود  شاعرانی است که تصاویر متنوع و رنگهارنگی را در شهع   ۀاز زمر کدکنی  شفیعی
 اشهعار  ور است. یکی از محققهان،  سیار غنی و مایهب ،و شعر او از این حین است کردهخلق 
ر.ک؛ ) اسهت  ی و تأثیرگذار ارزیابی کردهالعاده قو را از نظر پویایی تصویر، فوق «. سرشکم»

ای  و گنجینهه  مهوزه نی  صور خیهال شهعر شهفیعی را     محققی دیگر .(109: 1989بشردوسهت،  
 .(182: 1988فوالدوند، ر.ک؛ ) است حین تخیل و تصویر دانستهاز  نظیر کم

بررسی تصاویر در تصویرسازی دارد و سبک خاص خود را  کدکنی  به هر حال، شفیعی
انهد.   شهده  کار گرفته اویر بیشتر در محور عمودی شعر بهدهد که این تص شعر وی نشان می

توان گفهت تصهاویر مهوج  در     ه میای ک به گونه یر شعر شفیعی از ایجاز دور هستند،تصاو
اسهت.   ا را در تمام ساختار شعر پراکندهروایی کالم، تصویره ۀشعر او اندک است و گاه شیو

روحهانی و  ر.ک؛ ) اسهت  کهرده این امر به حس حرکت و جنبش در شعر وی کمهک شهایانی   

 .(88: 1991عنایتی قادیکالیی، 

خوریم که در میان تصاویر دیگر  یبه نوعی خاص از تصویر برم کدکنی،  شفیعیدر شعر 
دههد کهه شهاعر     این تصویر نشهان مهی   ۀکارگیری چندبار . بهدتشخص خاصی دار ،شعر او
شهفیعی اهمیهت    ۀتواند در بررسی هنهر و اندیشه   ای به آن دارد. این تصویر می ویژه ۀعالق

ای بهرای   آیینهه » ۀمجموعه از  ،«ها در این شب»در شعر بس ایی داشته باشد. برای اولین بار 
 کنیم: این تصویر را مالحظه می« صداها
 //،هها  درین شهب // ؛ترسد رگ و برگ از باد و باد از ابر میکه گل از بها،//  درین شب»

ا// سهرّ و سهرودش ر  // ای کند هر چشهمه  و پنهان می// ت؛س که هر آیینه با تصویر بیگانه
 .(222: 1989، کدکنی  شفیعی)« یخوان ی تنها که مییتو// چنین بیدار و دریاوار

است. آخرین بار  سروده 1928در سال  ،تقدیم کرده« م. امید»شفیعی این شعر را که به 
// آرایهش شها    ،صدا،// آرایش مهر  اسهت// و مهر    » بینیم: می« پاسخ»نی  این تصویر را در شعر 

چه// ندارد زنهدگی   // کنون دریافتی ک ؛اشراق آرایش صب  است و// صب  از با  در ،// درخت.با  درخت
 .(8: 1992، کدکنی شفیعی) «// وقتی صدایی نیست// در آفاق ،آرامشی

 ۀدر مجله  1992این شعر یکی از پنجاه شعری است که برای اولین بار در نوروز سهال  
هها درج   است. تاریخ سرایش هیچ یک از این پنجاه شهعر در ذیهل آن   به چاپ رسیده بخارا
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در آن  ،بدانیم 1992همین سال حدود را « پاسخ»ریخ سرایش شعر تاناچار  هباست. اگر  نشده
، در طهول ن دیهک بهه نهیم قهرن شهاعری خهویش        کهدکنی   شفیعیصورت باید گفت که 

به این نوع تصویر را  خود  و همواره دلبستگی است به این نوع تصویر را واننهاده اش عالقه
بار  هشتاین نوع تصویر با است.  های گوناگون در دفترهای شعرش ابراز کرده با روساخت

 است. های سبکی شعر شفیعی شده تبدیل به یکی از مشخصه ،کاربرد در حقیقت

 در ابتدای بند ،شکافد. آخرین پاره از بند پیشین حدین از حدین می ،در این نوع تصویر
رود. نمودار این تصویر  صورت متوالی پیش میه بندها بو همین طور  ردیگ یقرارمسپسین 

 توان ترسیم کرد: را چنین می
 ج( Ø)از( یها )در( یها )   باست.  ب (Ø)از( یا )در( یا ) لف+ + + + + ا»
 .«إلخاست و و  (Ø)از( یا )در( یا )د است.  د( Ø)از( یا )در( یا )ج است. 
 ،بنهد قبلهی  لیه یها صهفت(   إ ، مانند مًافٌمسند ۀمسند )یا وابست ،در این شیوه ،در واقع
در مقهام   ،پیشهین  ۀصهری  )مهتمم( جمله   و یها مفعهول غیر  شود  بعد واقع می لیه بندإ مسندٌ

سم تصویر در شعر شهفیعی توجهه   دیگر از این قِ دو مثالنشیند. به  مسندٌالیه بند پسین می
 کنید:
// روز بههاری  بها  در نهیم   //آب در جوی و جوبار در با // شاخه در باد و تصویر در آب» ه

 (.952: 1989کدکنی،  شفیعی) «جاری ،یندآددر شُ ،وین همه
کهه بها دل و   // تپهد  یم یا پرنده ۀنیو قلب، در س// و عشق، در قلب سر // سب  است یعشقنخست، »ه 

// یا شهیدرخت در ب// یا و ساقه بر شاخه// ست ا یا پرنده بر ساقه .//م استشه را خرّیهم// شیعشق خو
// مساحت عشق را// دیکنون به دست آور.// م اعظم استعال زِ یا و ابر و مه گوشه// شه در ابر و مهیو ب

 .(219: 1982، کدکنی شفیعی) «که چندها برابر عالم است

بنهدی   اکنون سؤال این است که این نوع تصویر جالب توجه را در کدام ردیف از طبقه
در حهدود   وان گنجانهد  ته  اسهت، مهی   های بهدیعی طهرح شهده    کتابهای ادبی که در  آرایه
ادب  صنعتی است کهه اههل  ترین صنعت به این نوع تصویر،  شبیه ،ای نگارندهوجوه جست
این صهنعت چنهین تعریهف     ،شعاراأل األفکار فی صنایع بدایعدر کتاب گویند. « متتابع»آن را 
 است: شده

شعری را گوینهد  ]نی [ پیاپی شده باشد؛ و  در اصطالح شعری را گویند که در وی سخنْ»
و هر لفظی که ایراد کنند، به تبعیت، چی ی ]آرنهد،   ر انگی ند، سخن از یکدیگکه در وی

حهق  متصل نی  گوینهد و ال  ،اتصال الفاظ به یکدیگر ۀدر[ لفظی دیگر؛ و این را به واسط
 .(120: 1998)واعظ کاشفی،  «صنعتی لطیف و صیغتی شریف است
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 است: ها را از مولوی و سعدی نقل کرده این مثالواعظ کاشفی سپس 
 بهه عهذاب:   دائهم یه  تهو از سهه چیه      سهه چ »ه 

 همههواره خههراب: مههن از سههه چیهه   سههه چیهه 
 دل انهدام سهنگین   محبهوب سهیم   گَرَم بازآمدی»ه 
 

 زلههف و زلفههت از تههاب.  روی از خههو و خههو زِ 
 «آب دیههههده و دیههههده زِ جههههان از دل و دل زِ

 «گُل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل
 .)همان(                                               

آمی  بهه   اندکی اغراق ،«متتابع الحق صنعتی لطیف است»گوید:  می که واعظ کاشفیاین
خوش و طبیعی بیفتهد. سهعدی    که تا چه اندازهگی دارد به اینالبته کامالی بست رسد، نظر می

 ،اسهت  یهده چپشت سر هم ها را  در این بیت شاهد، به شکلی طبیعی و دلنشین این زنجیره
صهل  اساسای با شعر موالنا کهه حا  کوششی است و از این نظر، تصنعی و ،ولی مثال نخست

 ،ک ازی، مصح  کتهاب  نماید. از این رو، است، بیگانه میهای روحانی  ها و جوشش کشش
های موالنها در دیهوان وی آورده    این رباعی در شمار رباعی»نویسد:  در قسمت گ ارش می

 صنعتلیکن  .(298)همان: « است آمده« لوکری»به جای مولوی، « ش» ۀاست. در نسخ نشده
به این  در جایی دیگر صنعتی ،یا مؤلف این نوشته ،است متتابع در کتب بدیعی دیگر نیامده

ترین و آخرین تألیف معتبر  مفصل ،ثالن  که به اذعان اخوان البدایع ابدعنام نیافت. در کتاب 
« األطهراف  ابهتشه »از صنعتی بهه نهام    ،(58: 1952ثالن،   اخوانر.ک؛ ) ر فن بدیع استفارسی د
 العلمهای گرکهانی   همانندتر است. شمس« متتابع»به صنعت  است که تعریف آن سخن رفته
مراد آن است که متکلم لفظ آخر بیهت را در اول   ،در اینجا»نویسد:  طراف میاأل ذیل تشابه

مصهراع دیگهر بیهاورد و بعًهی آن را      بیت دیگر اعاده کند، لفهظ آخهر مصهراع را در اول   
دو  البهدایع  ابدعۀ کتاب نویسندسپس  .(128: 1988 العلمای گرکانی، )شمس« اند یدهنام «موصول»

کهالم   ۀها موجهب اطاله   است که ذکر آن رب و دو مثال از شعر فارسی آوردهمثال از شعر ع
 آوریم: در اینجا می ،سلمان ساوجی است ۀلیکن یکی از شواهد فارسی را که سرود ،شود می

 توسههت ۀپههرورد خههار ،بهههار ابههرای »
  توسهت  ۀعروس بها  در پهرد   غنچه،ای 
 

 توسهت  ۀکهرد  خونغنچه درون  ،خار ای 
 «توسههت ۀای بههاد صههبا ایههن همههه آورد
 )همان(                                     

و در  است افتادهچون میان کلمات تکرارشونده )ابر، خار و غنچه( فاصله  ،در ابیات فوق
ناگ یر این توضی  را  هالعلما ب شناختی این صنعت کاسته شده، شمس زیبایی  از ارزش ،نتیجه

ات تکهرّر  ۀکار برده شود که فاصهل  هاین صنعت ب ،اگر در اج ای مسمو»است که  ارائه کرده
 «صهنعت/ تصهویر  »شود کهه در ایهن    پس مسلم می .)همان(« تر است کمتر باشد، البته بدیع

ارزش  نیه   بهه همهان انهدازه    ،تهر باشهد   های تکرارشونده به هم ن دیهک  پاره ۀقدر فاصلهر
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تصور کرده که  العلما شمسچون یابد.  شناختی آن ارتقا می زیبایی  ارزش ،و بالتبعموسیقایی 
کهار   خودش دست به ،(نمایی قدرت ۀ یانگاندک است )و یا شاید با  ،مثال برای این صنعت

 است: ای نشان دادن این صنعت ساختهت بربی دو شده،
 هر یک به شرح صدر، صدری به قدر و گاه»

 مههاه فلههک شههکوه، کههوه وقههار و جههاه  
 

 مههاه گههاه علههوّ قههدر، قههدرش فهه ون زِ   
 «جاهش به وزن عقل، عقلهش مریهد راه  

 )همان(.                                   

فرسا  العلماء با تالش روح است و شمستصنعی و ساختگی  که این ابیات بسیار دینیبمی
طراف مهیا کند. بسیار دشوار است که از األ این مثال را برای صنعت تشابه است که توانسته

درون این صنعت، تصویر دلنشین و زیبایی عرضه کرد. انصاف باید داد که تصاویر شفیعی 
روح چه مقدار فاصله  یهای خنک و ب این عرصه تا چه مایه خالقانه است و از این مثالدر 

 آید. دارد و هرگ  کوششی و تصنعی به چشم نمی
، در توضی  طراف انگاشتهاأل را نی  صنعتی چون تشابه« طنینذوب»صنعت  ءالعلما شمس
ای دیگهر   ای را در اول جملهه  مقصود از این صنعت آن است که آخر جملهه »است:  آن گفته
بسیار برای  ۀگفته که امثل ءالعلما که شمس. با آن(228: 1988مای گرکانی، العل )شمس« اعاده کند

 است! های خود را ذکر کرده اما باز چند مثال از سروده ،توان آورد این صنعت می

یابد.  دیگر تداخل مییکآن است که اوالی جامع و مانع نیست و با در  ها ریفاد این تعایر
ل در تعریهف ذوبطنهین دانسهت.    توان داخه  را نی  می« ردّ الصدر علی العج »تعریف صنعت 
الصهدر علهی    در ردّکه ما آن است  لصدر علی العج  با تصویر مورد نظرا تفاوت صنعت ردّ

آنجاست کهه   ها ریفاشکال دیگر این تع .کند پیدا نمی ای زنجیهره ها حالتی  تکرار واژه ،العج 
ها در سهط  کهالم    ژهدانند و آن را تنها به تکرار وا صرفای لفظی می صنایعی از این قبیل را

ها بررسی  مورد بحن این مقاله را از لحاظ تکرار واژه ای زنجیرهدهند. اگر تصویر  تقلیل می
شهفیعی را   ای زنجیرهولی آن امری که تصاویر  ،فقو ارزش موسیقایی خواهد داشت ،کنیم

پیوند خوردن این صنعت لفظی با یک ایده یها مًهمون فکهری     ،کند دلنشین و جذاب می
از این نوع تصهویرها   ،نباشدای  بینی واال و یا نگاه تازه جهان ،این صنعت . اگر در پسِاست

در  و کهه در ادامهه   آن گونه باقی نخواهد ماند واثری  ،هدف کلمات ثمر و بی ج  تکرار بی
ریهتم و  بهه  پایهان فقهو    این تکرارهای بهی در آن حالت،  ،خواهیم دید« ها هیچانه»مبحن 
نگهاران سهنتی مهتن     مشکل دیگر آن است که بدیع و نه چی  دیگر. ودخواهد اف موسیقی 

کهه   نچنها  پندارند؛ شاعرانگی میهای  خاصیتدانند و نثر را عاری از  ادبی را ل ومای شعر می
: 1988)عنصرالمعالی، « نثر چون رعیت است و نظم چون پادشاه»گوید:  می نامه قابوسصاحب 
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و زیبها  های  مثال مراتب هطراف، باأل ع متتابع یا تشابهی همین صنایدر صورتی که برا .(190
طهول یکسهان    صهوفیه سهرا  گرفهت.   نثهر  ویهژه   به ،فارسیتوان در نثر  تری را می طبیعی
کرد و مهانع از   هایی ایجاد می برای شاعران گذشته محدودیت ،ها در شعر کالسیک مصراع
طراف بیافریننهد.  األ متتابع یا تشابه تری را مثالی برای های خالقانه شد که آنان نمونه آن می

بهه فًهای    ،آوردن به سرایش شعر نیمایی  شاید راز توفیق شفیعی نی  آن است که با روی
از صنعتی که دقیقای  ،به هر روی، در بدیع سنتیاست.  یافته  ها دست تری در این حوزه آزادانه

نحای مختلفی تکرار واژه، ا» است؛ چراکه ، یاد نشدهشفیعی باشد ای زنجیرهنظیر تصویرهای 
 .(81: 1988)شمیسا، « اند ها نپرداخته آن ۀبه هم دارد که در کتب سنتی

 در ادبیات ای زنجیرهتصویر  پیشینۀ .1ه2
این نوع تصویر در ادبیات ما سابقه دارد و نظایر آن را در متون ادبی قدیم  ،که گفتیم چنان
کهه  کنهیم   اشهاره مهی   متهون دسته از انواع  پنجطالعه نمود. در اینجا مشخصای به توان م می

تأثیرپهذیری  آوریهم.   هایی می مثال شود و برای هر کدام می ها دیده در آن ای زنجیرهتصویر 
نیسهت کهه شهفیعی در آفهرینش تصهویر       معلهوم ای است و دقیقای  پیچیده ۀمقول ،در ادبیات
 .است های ذیل نظر داشته به کدام یک از نمونه ای زنجیره
 . نظم و نثر کهن 1ه1ه2

که در کتب بالغت مندرج بود. نقل کردیم هایی را از شعر کالسیک  مثال ،در بخش پیشین
چنین صنعتی فراوان است، های  نمونه ،فارسی یا عربی ۀنثر صوفی ویژه به ،در نثر گذشتگان

ر ین عبارات، تصهوی اند و مخاطبان از درون ا با این توضی  که به مرز تصویر شدن نرسیده
 :زیر از آن جمله هستندشواهد سازند.  ذهنی نمی
صهیب غیهر اسهت، مبهتال در عهین      دریای بالست و بالهای وی جمله ع ّ است. ع ّ ن ،درویشی»

وی را از ع ّ چه خبر  تا آنگاه که از بال به مُبلی نگرد، آنگاه بالش بجمله عه ّ گهردد، و    بالست.
 .(99: 1989)هجویری،  «...ش مشاهدتقتش جمله محبّت، و محبّتع ّش جمله وقت، و و

 .(215)همان: « به صفت قرب سرّ، و سرّ ۀجان، و جان به مرتب ۀس به محلّ دل رسید، و دل به درجفْنَ»ه 

بعیهد   ،اسهت  های نظم و نثر گذشته مطالعه و غور فراوان داشته از آنجا که شفیعی در کتاب
 است. دست به خلق چنین تصاویری زده ،نیست که ناخودآگاه از رهگذر مداقّه در این متون

 . شعر معاصر2ه1ه2
از تصهویر   ،سهروده  1928شفیعی برای نخستین بار در شعری که به سال  ،که گفتیم چنان
سپهری این نهوع تصهویر را در   و شاملو کدکنی،   پیش از شفیعیاست.  بهره برده ای زنجیره

 است: کرده را چنین آغاز« کیفر»اند. شاملو شعر  شعر آورده
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// به هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره ؛جا چار زندان استدر این»
چندین مرد در زنجیر...// از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تهب تاریهک بهتهانی بهه ضهرب      

 .(999: 1982)شاملو، « است... ای کشته دشنه

تصهویری   ،شهود  کهه مشهاهده مهی    و چنهان  اسهت  شده سروده 1998این شعر در سال 
عارش تحت تأثیر شاملوست. ذکهر  است. شفیعی در برخی از اش نسبتای طوالنیلختی و چهار
آیا احتمهال دارد کهه سرتاسهر و     .این مقال بیرون است ۀج ء این تأثیرپذیری از حوصل ج ء

 کهه در ذههن   گرفتهه  خهود  ۀچنهان شهفیعی را تحهت سهیطر     ،خصوصای بند اول ایهن شهعر  
ظهاهر   یدیگرنوآیین  ای زنجیرهصورت تصاویر ه و بعدها ب است گاهش رسوب کردهناخودآ
 است  دهش

آن را یکهی از   کهه  است ساخته «صدای پای آب»در این تصویر را نی  سپهری سهراب 
چر  یک گاری در حسرت » :خواندتوان  می شفیعیدر شعر  ای زنجیرههای تصویر  نمونه پیش

)سهپهری،   «..مرد گهاریچی در حسهرت مهرگ   // خوابیدن گاریچیاسب در حسرت // واماندن اسب

1982 :281). 

 نویسد: می این بیت ۀدربار شمیسا
، در اول در اول مصهراع دوم و گهاریچی آخهر مصهراع دوم     ،آخر مصهراع اول  اسبِ»

 هاست. صهنعتی کهه در کتهب بهدیع سهنتی چنهدان بهدان توجه         مصراع سوم تکرار شده
البتهه  صی ندارد )ارتفاع(، نوعی از ترکیب کالم است... و اسم معروف و مشخ است نشده

 ه اسهب، گهاریچی   ه در )اسهب لی الصّه العج  إ گاریچی( و ردّ ه ردّ الصدر علی العج  )گاری
 .(85: 1988)شمیسا، « گاریچی( هم دارد

، زیهاد  شهد. بهه احتمهال   نصنعتی به نام ارتفاع یافته  ،های مهم بدیعی با رجوع به کتاب
در ایهن  کهه  ؛ چراراه نیسهت ربیه اسهت و پُ  که خود شمیسا به این صهنعت داده ت عنوانی اس

( Zoomزوم ) ،ابتهدا روی ج ئیهات   ک سهکانس سهینمایی دوربهین/ راوی،   تصویر، بسان ی
گیهرد و   اوج مهی  آیهد،  کنهد، بهاال مهی    مرحله حرکت مهی  به مرحله آرامی و آنگاه بهکند و  می

 دهد. میرا در کلّیت خود نشان   1لوکیشن ،سرانجام
 . شعر جهان9ه1ه2

تهوان یافهت.    می ای زنجیرهدر شعر جهان هم از این تصویرهای هایی  مثال ،ج  این موارد
 هاست: ای از آن نمونه ،شعر ذیل از محمود درویش، شاعر معاصر فلسطین

                                                           
1. Location 
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// .ج  خَلقش نیافتنهد  .// دل او را گشتند،// به// ج  دلش هیچ نیافتند،او را گشتند ۀسین»
ج  زنهدان او   ،// به// اندوهش را گشتند.ج  اندوه او چی ی نیافتند ،// بهرا گشتند صدایش

بنهد نیافتنهد.// آوازخهوان آواز     جه  خهود را در   ه// به ،// زنهدانش را گشهتند  .هیچ نیافتنهد 
 .(152ه159: 1989)درویش، « ، شامگاه بودخواند// و شامگاه می

 یدیگر شاهد(، .م 2019ه1920کُرد ) ۀشاعر پرآواز« شیرکو بیکس»از « بخشایش»شعر 
 از این نوع تصویرهاست:

// گهل از زنبهور  // تهر بهر او بهوزد!    شد آرام می چون //.طلب بخشش کرد// نسیم از گل»
زنبور ههم  // اما اجازه نداد!// ،هایش را بمکد پبیشتر لُ// شد که می// طلب بخشش کرد
// و اشتباهی بود!// یشش ن ده بودچون از عمد ن// ،طلب بخشایش کرد// از زن زنبوردار
// طلب حاللیت کنی// ها بار از من باید تو هم ده// رو به مردش گفت:// اما زن زنبوردار
کوچک ههم   و یک کمکِ// دراز کشیده و استراحت کردی// مثل زنبور نر// چون امروز

 .(10: 1992)بیکس،  «به من نکردی!

شهعر آگهاه نشهد. مقصهود از     دو سرایش این  از سال ،های بسیار رغم تالش بهنگارنده 
در شعر ملل دیگر است.  ای زنجیرهنشان دادن نظایر تصویرهای بیشتر ، هاآوردن این شعر

است و  خواندن شعر ملل دیگر بوده ۀکند که از جوانی تا امروز شیفت شفیعی خود اعتراف می
 نویسد: زمینه میدر این 
ر فرنگی یا مًامین ری از حال و هواهای شععلم اجمالی دارم که بسیا ،ها به قول طلبه»

 ؛ام است. بعًی از این موارد را خودم یهادآور شهده   آگاه، وارد ضمیر من شده آن، آگاه و نه
اسهت. در ایهن    ام که چه چی ی در ذهن مهن بهوده   دانسته سرودن شعر می ۀزیرا در لحظ
یها   «ل سهالن ئهت پُه  بهه هنگهام قرا  » :ام در باالی شعر یا در حاشهیه نوشهته   ،گونه موارد

  شفیعی« )است پذیری مغفول بوده ، الهام. در مواردی هم این مسئله«برشت»یا  «اونگارتی»
 .(120: 1990، کدکنی

 ها انههیچ .2ه1ه2
  ند که معموالی در هر زبان و فرهنگی برای کودکان سرودههست  هایی موزون ها بافته هیچانه
 شود: می

خواننهد.   های گروهی یا حرکات بدنی می هنگام بازی ای شعر که کودکان گونه ،هیچانه»
خالف هها بهر   ایهن گونهه شعرهاسهت. هیچانهه     ای مشهور از نمونه «عمو زنجیرباف»ر شع

بلکه به سبب وزن و ریتمی  ،معنا و پوچ نیستند شود، بی مفهومی که از نامشان گرفته می
هها بهرای    بیشهترین جهذابیت  جا که نگی  و برانگی نده هستند و از آنبسیار شورا ،که دارند

ههای   رکهت، ورزش و بهازی  خهوبی بهرای ح   ۀاسهت، دسهتمای   کودکان در موسیقی نهفته
 .(1228: 1988)عطاری،  «اند کودکان
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 مثالٌ در این هیچانه: شود؛ ای مشاهده می تصاویر زنجیره ها نی  گاه در هیچانه
// ،داد آببهه مهن    یکهیش // ،مدیهد  یدوتا خاتون// ،ی رسیدمیسر کو// دویدم و دویدم»

به مهن   // زمین، زمیندادم به  را آب// ، مخودم خورد را نون// . داد نونیکیش به من 
، نهانوا دادم بهه   // پشکل را، داد پشکل ی به من بُ// . یو دادم به بُ// سب ه ر، داد سب ه
یچهی را  // ق، ددا قیچیبه من  // زرگر، زرگردادم به  // آتش را، داد آتش به من // نانوا

 .(22: 1988)مهتدی،  «داد قبابه من  // درزی، دادم به درزی

 های عامیانه . قصه5ه1ه2
بنهدی   طبقهه شهود. در کتهاب    ن سهاختی مشهاهده مهی   های عامیانه نی  چنی در برخی قصه

 است شده اطالق «ای زنجیره های قصه» عنوان ها، قصه از گروه آخرین به، های ایرانی قصه
ای دارد. مارزُلف چهارده قصه را ذیل این  ی شبیه به تصویرهای زنجیرهساخت که دقیقای ژرف
 آوریم: را در اینجا می ها قصه یکی از آناست. نقل مختصر  مقوله گنجانده

)الهف( سهن ، گهردو را    ، نام دارد. در این قصه « کنی میچرا این کار را » ،نخست ۀقص»
 شهود  )ج( علهف:   ی من سب  مهی چرا علف رو پرسد چرا. )ب( سن : شکند. مادر می می
گیرد  )هه( گرگ: چرا س  به مهن   چرد  )د( کرّه: چرا گرگ مرا گاز می رّه مرا میچرا کُ

دهد  )ز( پیرزن: چرا موش  نان می هکند  )و( س : چرا پیرزن به من فقو خرد پارس می
انه خهورد  )ط( گربهه گسهتاخ    کند  )ح( موش: چرا گربه مرا مهی  به سفره من راه پیدا می

 .(252: 1981)مارزلف، « : چون طبیعت او چنین استگوید می

 های دیگر شعر شفیعی با مؤلفه ای زنجیرهارتباط تصویرهای  .2ه2
همواره باید چند مشخصه یها مؤلفهه را در نظهر داشهت کهه       ،در نقد و بررسی شعر شفیعی

هها بها    همههم آن اسهت کهه غالهب ایهن مؤلفه       ۀاما نکته  ،ها سخن خواهیم گفت آن ۀدربار
برخهی از   ،ای زنجیهره تصهاویر   ،بهه عبهارت دیگهر    در پیونهد اسهت؛   ای زنجیرهتصویرهای 

 زیر است.قرار  بهها  کند. این مؤلفه شعر شفیعی را آینگی می معنایی یها حوزه
 الهام از شاعران فرنگی  .1ه2ه2

و ادبیات  بر شعر ،طراف است و عالوه بر ادبیات فارسیاأل شفیعی شاعری بسیاردان و جامع
تصهوف  »کتهاب   ۀعرب هم احاطه دارد. او حتی به زبان انگلیسی نی  مسلو است و ترجمه 

گهواهی   رینولد نیکلسون از تسلو وی بر ایهن زبهان   ۀنوشت« انسان و خدا ۀاسالمی و رابط
است. اطالعات  مطالعات بسیاری انجام دادهنی  زمین  دارد. در شعر، ادبیات و نقد ادبی مغرب

اسهت.   فرهنگی او از فلسهفه و ادبیهات جههان در شهعرش بازتهاب یافتهه       تردۀگسو دانش 
در سهتایش عشهق و بهرگ    »، «دود» ،«اضهطراب ابهراهیم  »، «چر  چاه»، «دیباچه»شعرهای 

، برتولهد برشهت   کیرکگورد،سورن کامو، فدریکو گارسیا لورکا، آلبر در همدلی با  «درخت بی
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 رهیههزنجبههر اسههاس تصههویر « دود»شههعر  انههد. شههده  سههروده ل سههالناکتههاویو پههاز و پُهه
  است: گرفته شکل

از  یدود// ایه ره، در دل دریج سب // رهیج شه درون سب یب// شهی، در دل بیخُرد ۀومک»
بهه   ی// وا!ومهه کبهه   یوا// انهه دود نباشهد،  یاگر زان م یروز// ومه بَر شده آنجا،کبام 
 .(252: 1982، کدکنی  شفیعی« )ا!یبه در ی// واشه!یب

مرک ی این  ۀاید«. برتولد برشت ۀدر اندیش»است:  پیشانی این شعر چنین نقش بسته بر
 ای زنجیهره شود و با ترسیم یک تصویر  شعر، اهمیت جایگاه انسان را در کائنات یادآور می

اگهر انسهان    و بخشهد  کند که این انسان است که به تمامیت هستی معنها مهی   تصری  می
 معنی است. جهان بی ،نباشد
 های اجتماعی . اندیشه2ه2ه2
و « از زبهان بهرگ  » دو دفترِ ویژه به ،در برخی از دفترهای قبل از انقالب «. سرشکم» شعر
 ۀسیاسی دارد. شفیعی در این دو دفتهر، مبهارز   ه ، رنگی اجتماعی«های نشابور با  در کوچه»

خواند.  ت فرامیابهام به ستی  با حکومت وقو مخاطبان را با اجمال و  دیستا یممسلحانه را 
جتمهاعی پهرورش   ای ا مایهه  شفیعی بها درون  ای زنجیرهجالب آن است که یکی از تصاویر 

 کند: ها را توصیف می نده از خفقان و استبداد آن سالاست و فًای آک یافته
که  ،//ها درین شب// ؛ترسد که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میها،//  درین شب»

ا// سهرّ و سهرودش ر  // ای کند ههر چشهمه   و پنهان میت.// سا  یر بیگانههر آیینه با تصو
 .(222: 1989، کدکنی  شفیعی« )یخوان ی تنها که مییتو// چنین بیدار و دریاوار

 گرایی طبیعت  .9ه2ه2
مختلف شعر او  های دهد. جنبه می روح شعر شفیعی را تشکیلستایی  نگری و طبیعت طبیعت

در  ای زنجیهره تصهاویر   ۀباید گفت که همه  است و طبیعت یافتهر مظاهبا پیوندی تنگاتن  
 شعر زیر را بخوانید: ،شعر شفیعی با طبیعت مرتبو است. از باب نمونه

بهاد آکنهده از   و//  در بهاد  //هها  بهرگ و // گون گل ابری آسمان یها برگبر  //یا پروانه»
 «نهاب بیهداران   یهها  صب از آن // و صب // و باد و باران در زالل روشنای صب  //باران
 .(212: 192، کدکنی  شفیعی)

 . تأکید بر حرکت و پویش 2ه2ه2
البته به  ،زند. این وجه از شعر شفیعی موج می «. سرشکم» شعرمفهوم حرکت و رویش در 

شفیعی »ناپذیر است و  او در ارتباطی گسست های اجتماعی گرایی و اندیشه نحوی با طبیعت
 یا گونهوی به  ۀت که مًمون حرکت و پویایی در شعر و اندیشیکی از شاعران معاصر اس
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در شهعر   ای زنجیهره تصهویر   .(25: 1991)روحانی و عنایتی قادیکالیی، « است برجسته نمود یافته
های سهپیدار را://   زند برگ نسیمی ورق می» است: حرکت تکوین یافته ۀمای حول درون زیر

 .(225)همان: « ابر و ابر// از زه و زاد دریاست ۀقطرکه دریاست زین رود و این رود// از 

 های فلسفی . اندیشه5ه2ه2
دوم  ۀه ار»ویژه در دفتر  ، بهرن  شعر شفیعیهای پر ، یکی از خصیصههای فلسفی گرایش

کمابیش فلسفی را  تفکراتی ،است. تعداد قابل اعتنایی از اشعار این مجموعه «آهوی کوهی
. م» کهه تهر آن اسهت    تر و مناسهب  دقیق» و دهد نعکاس میاانسان، جهان و زندگی  ۀدربار
یی کهه بها اندیشهه پیونهد     هها  ورز بهدانیم و شهعرش را سهروده    را شاعری اندیشه «سرشک
دوم آههوی   ۀهه ار  ۀدر پهنج دفتهر ]از مجموعه   »همچنهین،   .(8: 1988)عابدی، « است خورده
شهناختی   هسهتی خهوریم کهه حهاوی مًهامین فلسهفی و       فراوان به اشعاری برمی ،کوهی[
با یهاری گهرفتن از تصهویر     ،«شرح تجرید»شفیعی در شعر  .(282: 1989)بشردوست، « هستند
 کند: زندگی مطرح می ۀتأملی فلسفی را دربار ،ای زنجیره
 تههوان گفههت  پشههت ایههن ابرههها مههی  »

 سههت، ا ههها، جهههانی پشههت آن کهکشههان
 ههها تههوان گفههت،   نشههان بههاز در بههی 

 جههها همهههین کهههس ندانهههد ولهههیکن  
 

 هههها ن اسهههت و آن کهکشهههان آسهههما 
 ههها، کههران فههار  از از ایههن نشههان  بههی

 ت.هسهه یهاقهههب یدههترانههههسههتی گس
 «چیسههت  «زنههدگی»پشههت ایههن واژۀ  

 (.280: 1982کدکنی،   )شفیعی            

 ای زنجیرهارزش بدیعی تصویر  .9ه2
ها و ها در انت مرهون تکرار واژه ،ارزش بدیعی این نوع تصویر بخش اعظمبدیهی است که 

شود و  بدیع لفظی مربوط می ۀقبل از هر چی  به حوز ای زنجیرهابتدای هر بند است. تصویر 
امها از بررسهی    ،کنهد  تهر مهی   غنهی لفظی دارد و موسیقی کالم را از نظر روابو آوایی  ۀجنب

تعداد این بندها نباید از چههار  شود که  چنین استنباط میدر شعر شفیعی  ای زنجیرهتصاویر 
اصهوالی در  از ارزش هنری تصویر کاسته خواهد شهد.   ،بیشتر باشد که در آن صورت تا  پنج

سخن از دست شاعر در برود و خواننهده نیه     ۀرشتسرخلق تصویرهایی از این دست، نباید 
وارد  ،در آن صهورت  ،زیهادتر شهود   ای زنجیهره کالم را گم کند. اگر تعداد بندهای  نباید ردّ
و  ، کمتر به تفکر و ادراک نیاز داردها موضوع در هیچانه»که چراگردد؛  ها می ۀ هیچانهمقول

خواننهده تها چههار پهنج مهورد را       .(1228: 1988)عطاری، « آور است زا و هیجان بیشتر تحرک
نهوایی و ابتکهاری بهودن آن را درک     تواند همراه با شاعر و با تمرک  دنبال کند و خوش می
کند و فقو به ریتمیهک بهودن    سخن را رها می ۀرشت ،بندها زیادتر شود تعداداما اگر  ،کند
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ای  حلقهه دو ای زنجیهره موضهع از تصهاویر    شهش در  «م. سرشهک » سپارد. کالم گوش می
 :کنیم ها را ذکر می سه مورد از آنبرای مثال، که  است کرده استفاده
 .(98: 1982، کدکنی  شفیعی)« بودر از باغی نمایان باران و باران پُبا  پر»ه 
 .(200)همان: « است  شادی// یا که شادیش زآوازخوانی شاید آوازخوان شد زِ»ه 
« می که بلند،// هر بلندی که کالمهر پیامی که نجیب،// هر نجیبی که پیام.// هر کال»ه 

 .(952)همان: 

 :اند نامیده «طرد و عکس» ،لختی را در علم بدیعدو ای زنجیرهاین تصویرهای 
اند، یکهی از صهنایع لفظهی بهدیع      یل و عکس تنها نی  گفتهطرد و عکس که آن را تبد»

« ر کلمات در مصراع دوم تکهرار کننهد  است؛ بدین قرار که مصراع اول را با تقدیم و تأخی
 .(89: 1988)همایی، 

رسد  است. به نظر می کار رفته دولختی در ادبیات فارسی بسیار به ای زنجیرهتصویرهای 
نهوازتر   این صنعت از حین بدیعی زیباتر و گهوش  ،شود تر می ها اف ون تعداد حلقه هچرهکه 

ها نباید از حد معقول فراتر برود. شاید  تعداد حلقه ،که گفتیم . با وجود این، چناندشو نی  می
تها   دهشه باعهن  چسب است که  مورد و نه چندان دل پایان و بی همین بیم از تکرارهای بی

 رقوم دارد:ذیل توضی  صنعت طرد و عکس چنین مهمایی 
سن کالم گردد و بر ضهعف  پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حُ»
هتهر و بها   وگرنه اجتناب کردن از ایهن گونهه تکرارهها ب    ،ستی طبع شاعر حمل نشودو سُ

 .)همان(« تر است آرایش سخن مناسب

صنعت لفظی بها  ترکیب این  ،نی  بر آن تأکید کردیم از این  دیگری که پیشمهم  ۀنکت
شناختی است. ارزشمندی تصهاویر   بینی فلسفی، عرفانی، دینی و زیبایی نگاه جدید و جهان

  گرایی گره های اجتماعی و فلسفی و نی  طبیعت شفیعی به آن است که با اندیشه ای زنجیره
ایهن صهنعت/ تصهویر بسهیار خشهک و خهالی        ،است. اگر این تلفیق هنرمندانه نبود خورده
 شد. روح الفاظ منجر می و به تکرار بینمود  می

  نتیجه. 5
. یکهی از عوامهل پیوسهتگی و    دشعر شفیعی انسجام و ارتباط معنایی در محور عمودی دار

است و گاه  د. تصویرهای شفیعی عمدتای گستردهان انسجام کلیت شعر را تداوم تصویر دانسته
شهعر   ۀگسهترد ویرهای دههد. در میهان تصه    مهی  اسر یک شعر را تنها یک تصویر شکلسر

 ایم. شفیعی هشهت  ای نامیده زنجیرهشود که ما آن را تصویر  می نوعی تصویر دیده ،شفیعی
است و به نحوی امًای شخصی شفیعی در  کار گرفته ر این نوع تصویر را در اشعارش بهبا
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پایانی یک بند را در ابتدای بند بعدی  ۀکلم ،ای زنجیرهشود. در تصویر  شعرش محسوب می
 ه به صورت مبهم ه نگاران سنتی کند. بدیع یآورند و این تکرارها چهار پنج بار ادامه پیدام می

طهراف،  األ ، ماننهد متتهابع، تشهابه   وتیهای متفا و عنوان است شدهمتوجه این شیوه از تکرار 
که بسان یک بل ،نه از بُعد تصویرروش تکرار، این به  ها آناند.  داده بدان و موصول ذوبطنین

یهک   ۀاز این صنعت به من ل ،نوایی کالم اند. شفیعی عالوه بر خوش نگریسته صنعت لفظی
است. این نوع تصویر در نثر و نظم کهن فارسی، ادبیات عامیانه )هیچانه(،  برده  تصویر بهره

ی شعر جهان سابقه دارد و اشعار بعًهای زیبهایی بها اسهتفاده از ایهن      حتّیا شعر نو فارسی و 
با دیگر مختصات شعر  ای زنجیرهتصویرهای از سوی دیگر، است.  خلق شده تصویرپردازی

 گرایهی پیونهد   ههای اجتمهاعی و طبیعهت    های وسیع فرهنگی، اندیشه مانند آگاهی ،شفیعی
ژرفههایی بینههی فلسههفی، عرفههانی و اجتمههاعی شههفیعی  اسههت. نگههاه تههازه و جهههان خههورده
از حد یک صنعت لفظهی سهاده   ها را  نآو  است دهیبخشبه این نوع تصاویر شناختی  زیبایی

و کلمهات   هها بیشهتر باشهد    ههر انهدازه تعهداد حلقهه     ،ای زنجیرهاست. در تصویر  فراتر برده
ولهی   ،ارزش موسیقایی بیشتری ایجاد خواهد شهد  تر به هم قرار گیرند، شونده ن دیک تکرار

، خواننهده  آن صورت که درچرا ؛ها بیش از چهار پنج مورد باشد ها یا لخت نباید تعداد حلقه
کالم را گم خواهد کرد و دیگر نخواهد توانست شعر را با تمرک  دنبال کند. در آن  ۀرشتسر

ه تکهرار خشهک و   دههد و به   اش را از دست می خاصیت تصویری ای زنجیرهحالت، تصویر 
توان آن  ای که به نحوی می حلقهدو ای زنجیرهشود. تصویرهای  می روح کلمات محدود بی

اسهت. ایهن مهوارد را بایهد      کار رفتهه  در شعر شفیعی زیاد به ،ت طرد و عکس خواندرا صنع
 متعدد در شعر شفیعی تلقی کرد. های با حلقه ای زنجیرهتصویر  هشت آفرینش ۀنمون پیش
 منابع
، بهه کوشهش جعفهر    عالمهه امینهی   ۀیادنام ،«قرآن کریمافتاده  یات موزونآ» ،(1952ثالن، مهدی )  اخوان
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1891. 
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