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Abstract
One of the skilled poets living at the time of
Safavid dynasty was Sharaf-al-Din Hassan
known as Hakim ShefaiEsfehani (15771658). Although he was a physician and
mystic too, he is the best reputed for his
poetic lampoons. He tried his poetry in
various feet till he achieved a desirable style.
His anthology contains 12000 verses, and it
is highly notable owing to 160 sonnets. His
poems enchanted King Abbas, the first of
Safavid so much, as for the poet to become
known and powerful in Esfehan. The
thoughts and tenets of Hakim’s poems point
to his knowledge of various subjects
specifically oration. The poems make the
best use of figures of speech as well as
innovative literary devices. Indeed, the
innovation owes a lot to the high frequency
and the distinguished place given to such
devices
as
paradoxes,
hyperboles,
ambiguities, and substantiations. However,
other literary devices are of no considerable
frequency. This paper presents a descriptive
study focusing on the distinct status of
literary devices and verbal stunts employed
in Shefai’s poetry.
Keywords: Hakim ShefaiEsfehani, Indian
style, Literary devices, 10th and 11th
centuries AH, Sonnet.
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 .3مقدمه

تذکرة «میخانه» ( )0559در شرح حال حكیم شفائی،

شرفالدین حسن حكیم شفائی اصفهانی (-820

به وجود معانی غریب و دلفریب در اشعارش و

0592ﮬ) حكیم و شاعر دربار شاه عباس صفوی ،یكی

مهارت وی درحكمت اشاره میکند و نیز به وجود

از بنیانگذاران سبک هندی ،اصفهانی یا سبک دوره

دیوانی از حكیم شفائی که از او به هند آوردهاند و

صفویه است .وی در غزلسرایی به شیوة مطلوب

شامل مثنوی های خوب و قصاید مرغوبی میشود که

دست یافت .دیوان او دربردارنده 05555بیت در قالب

تعداد ابیاتش پنج هزار بیت و اشعار هزلآمیز او بوده

قصیده ،غزل ،قطعه ،ترکیب بند و رباعی است که

است ،اشاراتی داشته است (فخرالزمانی.)259:0915،

تعداد غزلهای او به  0505غزل میرسد .غزلهای

لطفعلی بیک آذر بیگدلی در تذکرة «آتشكدة آذر»

وی یكی از زیباترین و هنریترین تابلوهای جلوة

(0091ی0082ﮬ .ق) ضمن عنوان نام و لقب حكیم

صورخیال و صنایع بدیع معنوی در میان اشعار

شفائی او را طبیبی حاذق و شاعری عاشق معرفی

عاشقانۀ فارسی است .مضمونسازی ،باریکاندیشی،

میکند که مردم از فخرفروشی او در آزار بوده اند و

نكتهپردازی و نیز تازهگویی و طبیعتگرا بودن ،به

عنوان میکند حكیم شفائی در مجلس شاه عباس

کاربردن صنایع و محسنات شعری را میتوان از

صفوی از مقام و مرتبۀ ندیمی برخوردار بوده است و

مشخصات سبكی حكیم شفائی دانست .وی به خوبی

وی را بسیار خوش طبع و صاحب دیوان اشعاری

توانسته است با مهارت خاصی که در به کارگیری

میداند

(آذر

صور خیال وآرایههای بدیع معنوی در کالم لطیف

بیگدلی .)825:0915،رضا قلی خان هدایت در

خود دارد و نیز با یاری جستن از فرهنگ و زبان

«مجمع الفصحا» ( )0591در معرفی حكیم شفائی به

مردم کوچه و بازار ،معانی غریب ،اسلوب معادله و

شغل طبابت او اشاره میکند و او را مورد تمجید

تصاویر پارادوکسی و حسن تعلیلهای زیبا واقعیات

میر محمد باقر داماد میداند و نیز بیان میکند که وی

موجود در دوران صفوی را به تصویر بكشد.

دیوان اشعاری با غزلهای شیرین دارد و مثنوی او،

که

شعرهای

متفاوتی

دارد.

نمكدان حقیقت بر وزن حدیقه سنائی است.

.0پیشینه پژوهش

(هدایت .)15:0990،وحید دستگردی با مقالۀ «مناظرة

تاکنون پژوهش مستقلی دربارة بدیع معنوی در اشعار

ادبی عرفی شیرازی ی حكیم شفائی اصفهانی» ()0958

حكیم شفائی اصفهانی صورت نگرفته است .تنها در

در شمارة ( )9سال یازدهم« ،مجلۀ ارمغان» ابیات

برخی تذکرهها ،کتابهای تاریخ ادبیات و مقاالت به

قصیدة عرفی شیرازی را با جواب حكیم شفائی به او

شرح احوال زندگی وی و نمونههایی از اشعار او

عنوان نموده است .عرفی قصیدهای در مدح میرزا

پرداخته شده است .امین احمد رازی در تذکرة

جانی و حكیم ابوالفتح استاد خود ساخته و چنانچه

«هفت اقلیم» ( )0555در اقلیم چهارم ،اصفهان دربارة

شیوة اوست ،پا از گلیم خود فراترکشیده است و به

شرح احوال حكیم شفائی و شغل طبابت او و

استادان بزرگ سخن مانند :استادکمال الدین ،خاقانی

همچنین نهایت زیبایی اشعارش مطالبی را آورده

و انوری تعرض بیجا نموده و بگزاف الفها زده

است( .رازی .)158:0929،مالعبدالنبی فخر الزمانی در

است .حكیم شفائی در پاسخ این تعرض با قصیدهای
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شیوا الف و گزاف عرفی را بر استادان ،نكوهش بسزا

حكیم شفائی را متیثر از شاعران بزرگی چون سعدی،

کرده است (شفائی )220-292 :0905،وحید

حافظ ،بابا فغانی ،انوری و خاقانی میداند و اشاره

دستگردی با مقالۀ «حكیم شفائی اصفهانی» ()0902

میکند که این شاعر چون دیگر شاعران ،از ادبیات

در شمارة ( )5سال هفتم  ،مجلۀ ارمغان نیز شرح حال

عرب متیثر بوده است(.ص)95-98

اندکی از زندگی شفائی با ابیاتی از او آورده است و

در این پژوهش ،جایگاه آرایههای بدیع معنوی در

او را مردی فاضل ،حكیم ،طبیب و شاعر که مورد

غزلهای شفائی و شگردهای وی درکاربرد این آرایهها

تمجید میرداماد بوده معرفی میکند (دستگردی،

تحلیل میگردد.

 .)82:0958احمد سهیلی خوانساری با مقالۀ «ملک
الشعرا حكیم شفائی اصفهانی» ( )0900در شمارة (0

.9بدیع معنوی

 )2-سال هیجدهم« ،مجلۀ ارمغان» ،مختصری از

در اصطالح ادبی بدیع معنوی آن است که وجوه

زندگی حكیم شفائی را با شرحی از سبک و آثار وی

تحسین کالم مربوم به معنی است و مجموعه

همراه تعدادی از اشعارش عنوان نموده است .او

شگردهایی است که کالم عادی را به کالم ادبی تبدیل

حكیم شفائی را در بین شاعران عصر صفویه بیشتر از

میکند و کالم را به سطح واالتری تعالی میبخشد.

معاصرانش در سخنوری پیرو شیوه و اسلوب متقدمین

بدیع معنوی مربوم به بخش درونی سخن است که

میداند .او در قصیده پیرو خاقانی ،و درغزل شیوة

همان پیام و معنی است که از بخش بیرونی سخن،

بابا فغانی شیرازی را با اندکی تغییر نظر داشته است و

دریافت میشود و هر شگردی که معنی و مضمون

همین امر سبب میشود اشعار او دارای مضامین

سخن را پرداخته سازد تا ذهن آن را بهتر بپذیرد.

دلپذیر و معانی بلند باشد( .سهیلی خوانساری،

(راستگو.)9 :0995،صنایع بدیع معنوی آن است که

.)190- 159:0900

«حسن و تزیین کالم مربوم به معنی باشد نه به لفظ،

ادوارد براون درکتاب تاریخ ادبیات ایران از آغاز

چنان که اگر الفاظ را با حفظ تغییر بدهیم باز آن

عهد صفویه تا زمان حاضر ( )0900به شرح

حسن باقی بماند( ».همایی.)99:0992،بدیع معنوی

مختصری دربارة حكیم شفائی میپردازد و تاریخ

شامل مجموعهای از شگردها و خالقیتهای شاعرانه

وفات او را در سال0592می داند( .براون.)020:0929،

است که سبب ایجاد تناسب و موسیقاییتر شدن شعر

هرمان اته درکتاب« تاریخ ادبیات فارسی» ( )0992به

میشود.

شاعران دربار پادشاه صفوی که بیشتر آنها غزلسرا
بودند اشاره میکند و حكیم شفائی را مهمتر از
معاصرانش میداند و نیز او را پزشک مخصوص شاه
عباس و شاعری غزلسرا  ،هجوساز و صاحب چهار
مثنوی معرفی میکند (اته.)089:0990،کبری رحیمی
با مقالۀ «نبض سخن شناس حكیم شفائی» ()0990
شمارة  92و  99مجلۀ فرهنگ اصفهان به شرح حال
حكیم شفائی و آثارش و هم عصرانش میپردازد و

9ـ  .3غیرمنتظره بودن و غافلگیری
فرمالیستها بر این باورند که زبان در صورتی ارزش
ادبی پیدا میکند که آشنایی زدایی شده و دارای
غرابت باشد زیرا زبان خبر ،زبانی است تكراری،
عادی ،آشنا و فرسوده که چون برانگیزندة توجّه
نیست به کار شعر و ادب نمیآید .اصوال هنر همۀ
شگردهای شاعرانه در آن است که به زبان غرابت
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بدهند و آن را آشنایی زدایی کنند ،از این رو
ترفندهای ادبی که بر مبنای غافلگیری استوار هستند
بیش از همه به زبان ،غرابت میبخشند.

در «با راحت آزار در ساختن» بین دو واژه
«راحت» و «آزار» تناقض دارد.
در رفتیین نا آمیده تعجییل شتیابسییت
وصل تو که فصییل گل و ایّام شبابست
(دیوان شفائی)950:

9ـ 3ـ  .3متناقض نما(پارادوکس)
پارادوکس یكی از شیوههای بالغی است که سبب
میشود زبان عادی و تكراری به کالمی شگفت انگیز

دربیت باال «رفتن ناآمده» پارادوکس است.

با اثر بخشی عمیق بدل شود .تا حدی که اهل بالغت
پارادوکس را مهمترین نوع تضاد در ادبیات دانستهاند.

گویای خموشییی که نپرسیییده بگوید

به این معنا که « شاعر دو مفهوم به ظاهر متضاد را در

در مجلیس احباب کبابست که بابست
(دیوان شفائی)950:

کالم خود آن گونه به کار برد که برای شنونده قابل
قبول باشد .مانند :شادی غم» (صادقیان)055 :0995 ،

ترکیب «گویای خموشی» پارادوکس دارد.

در واقع میتوان گفت که «پارادوکس ،آن است که دو

نام آبادی مییبر پیشییم خرابم میییکنی

روی ترکیب به لحاظ مفهوم ،یكدیگر را نقض

آزمودم هیل تعمییری چو ویرانیم نیست
(دیوان شفائی)959:

میکنند .مثل :سلطنت فقر» (همان )059 :این آرایه در

در بیت باال دو ترکیب «آبادی که سبب خرابی

اشعار شفائی بسامد باالیی دارند.
شیییادی بیالست جان به غم آرمیده را

است» و «تعمیری که عین ویرانی است» پارادوکس

خوش راحتیست روی فراغت ندیده را

ایجاد کرده اند.

(دیوان شفائی)528:

عید سرمست آمد و محراب را میخانه کرد

در بیت باال «شادی» را «بال» دانسته که نوعی

مهر زاهد را سرشت از می گل پیمانه کیرد
(دیوان شفائی)108:

تناقض دارد.
درآ به حلقییۀ دیییوانگان و عیییاقل باش
که هوشمند جنونست و عقل ،سودائیست

در بیت باال «محراب را میخانه کردن» و «مهر
زاهد را از می سرشتن» پارادوکس دارد.

(دیوان شفائی)589:

جیز متاع زهد چیییزی در کیف زاهد نبود

در بیت باال دو پارادوکس وجود دارد یكی «داخل

رهن می سجاده و تسبیح و مهر و شانه کرد

شدن در حلقه دیوانگان و عاقل بودن» و دیگری

(دیوان شفائی)108:

«هوشمندی که مجنون است» .نیز سودایی بودن برای

شفائی نوعی طنز عرفانی ایجاد کرده است و
«سجاده و تسبیح و مهر وشانه» را که ابزار زهد زاهد

عقل.
مائیییم و همیین خاطر افگار و دگر هیل

هستند به عنوان «رهن» برای می مطرح میکند و نوعی

در سییاخته با راحییت آزار و دگر هیل

پارادوکس میسازد .این نمونه طنز عرفانی که در قالب

(دیوان شفائی)922:

پارادوکس بیان شود در اشعار حافظ دیده میشود.
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چیییو گل از پرده بیرون آی ای پوشیدة پیدا

امشیییب به پای ناقه ،شفائی به کییییییام

که می نالد ز شوقت جغد در ویرانه بلبل هم

آمد خیییال یییار و مییرا با هییوس گرفت
(دیوان شفائی)952:

(دیوان شفائی )055:
پارادوکس را در ترکیب «پوشیدة پیدا» چنین

وظیییفۀ تو شییفائی از آن لییب نمكین

میتوان توجیه کرد که خداوند از شدت پیدائی ،پنهان

تبسمیست که زنگ از دل سخیین ببرد
(دیوان شفائی)252:

است.

شفائی در دل او آتیییش ما در نمییگیرد
امیید سییینۀ سوزان ندارم از فسون خود

9ـ 3ـ  .0استثنای منقطع

(دیوان شفائی)252:

استثنای منقطع آن است که «حكم یا موردی را
مستثنی کنند بدون اینكه بین آنها سنخیت و همجنسی
و مناسبتی که الزمه استثناء است وجود داشته باشد و

9ـ 3ـ  .7اقتباس

بدین ترتیب آن استثناء عقال و عرفا صحیح نباشد».

آن است که «هرگاه آیهای از قرآن کریم یا حدیثی را

(شمیسا )019 :0990 ،

به طور کامل یا با اندک تغییری در شعر و نثر بیاورند،

پیوسته دلییش دسییت در آغییوش مرادسیت

آن را اقتباس خوانند( ».صادقیان)029 :0995 ،

آن را که بجز بی غرضی ملتمیییییسی نیست

شاعر در این بیت «أَرننِی» و «لَن تَرَانِی» را اقتباس

(دیوان شفائی)901:

کرده است:
نهییییال ایمیین خوبی تجییلی آرد بار

شاعر «بی غرضی» را استثنا قرار داده است که

تییییییرانه أَرننینی  ،لَین تیرَانینی آرد بار

شاهدی برای پارادوکس است.
غییییرت عشق بالئیست که در یک مجلس

(دیوان شفائی)219:

غیر جام می و دل ساغر پر خون زده است

آیه 019سوره اعراف(« :)2وَلَمَّا جَاء مُوسَى

(دیوان شفائی)955:

لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبنّ أَرننِی أَنظُرْ إنلَیْکَ قَالَ لَن

استثنا از نوع مفرغ است که ایجاد حصر یا قصر

تَرَانِی وَلَیكِنن انظُرْ إنلَى الْجَبَلن فَإننن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ

میکند ولی در ژرف ساخت جمله استثنای منقطع
دیده میشود؛ یعنی باده اش بادة مست کننده نیست
بادة خون است.

تَرَانِی.........وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ» .
نمونههای دیگری در غزلیات وی مشاهده شد که
به دو کلمه «لن ترانی» و«ارنی» اشاراتی دارد.
میین ظَلیییوم کجیا بار امانت زکیییجا
سنگ تكلییییف چرا بر من دیوانه زدند

9ـ 3ـ  .9تجرید
در علم بدیع این صنعت را «خطاب النفس» نیز

(دیوان شفائی)208:

نامیدهاند .بدین معنا که «متكلم از نفس خویشتن،

نمونههایی همچون( :صص،002 ،092 ،2 ،095

یكی را مانند خود ،انتزاع کند و او را طرف خطاب

،120

،219

قرار دهد( ».همایی )589 :0992 ،شفائی در بیشتر

 )212 ،209،901،925شفائی در بیت «ظَلوم» را

غزلیاتش این آرایه را به کار برده است:

اقتباس نموده است .رجوع شود به آیه 25سوره

901،180

،189،

،255

،251

جلوههای بدیع معنوی در غزلهای حکیم شفائی اصفهانی 08

احزاب(« :)99إننَّا عَرَضْنَا الْأَمانَة عَلَى السَّماواتِ وَ

آن است که «برای یک اسم ،صفات متوالی بیاورند یا

الْیَرْضن وَ الْجنبالن فَیَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ

برای یک فعل قیود مختلف ذکرکنند( ».شمیسا،

حَمَلَهَا الْإننْسانُ إننَّهُ کانَ ظَلوما جَهُولا».

 :0990ص  )009مانند نمونه های زیر:

دیگر خمار دردی حرمیییان نیافتیییم

چین جبییین ،تالفین حییسن طلییب کند

تا سیاغری به مجلیس ال تَقنَطُوا زدیم

ناز و حیییجاب و لذّت اظیهار با همست

(دیوان شفائی)285:

(دیوان شفائی)958:

«ال تَقنَطُوا» برای اقتباس در مصرع دوم آمده

برای« حسن» صفتهای « ناز ،حجاب ،لذّت

است .رجوع شود به آیه  29سوره الزمر( « :)98قُلْ یَا

اظهار» آمده است

عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهنمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ

حجییاب و داغ و رشیک و درد و دوری

اللَّهِ إننَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إننَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ».

چییییو بخییت بد هیییمه بییرون در بود
(دیوان شفائی)125:

چشم زخمی از هوس ترسم به عشق من رسد
کاشیییییكی دل اِن یَكادی خواند و برمن دمد

برای فعل«بیرون بودن» اسمهای« حجاب ،داغ،
رشک ،درد ،دوری» ذکرشده است.

(دیوان شفائی)252:

خراب و عاشییییق و دیوانه و پیاله پرستم

شفائی به خاصیت آیه «إننْ یَكادُ» در دفع چشم

به من هر آنچه بگویند گو بگوی که هستم

زخم نظر داشته است .ر.ک آیه  20سوره قلم(« :)09وَ

(دیوان ،ص )018

إننْ یَكادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بنیَبْصارنهِمْ لَمَّا سَمِعُوا

شاعر صفات« خراب ،عاشق ،دیوانه ،پیاله پرست»
را برای خودش(موصوف) ذکر کرده است.

الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إننَّهُ لَمَجْنُونٌ».
تكییییه بربالیییش الف لمیَنن المُلیک زدن

9ـ 3ـ  .2ملمع

بی تكیییلف ز سلیمان سخییییین می آید

آن است که «فارسی و عربی را در نظم به هم

(دیوان شفائی)190:

آمیخته باشند ،چنان که مثال یک مصراع فارسی و یک

شفائی با استناد به مفهوم آیه «لِمَنن المُلک» دعوی

مصراع عربی ،یا یک بیت یا چند بیت فارسی و یک

مالكیت و تسلط مطلق کردن را برای سلیمان سخن

بیت عربی بگویند( ».همایی ،0992 ،ص .)010

به راحتی مهیا میداند و«لِمَنن المُلک» را برای اقتباس

کاربرد این آرایه در اشعار شفائی بسیار اندک است.

آورده است .رجوع شود به آیه  00سوره

وی به آوردن همین چند نمونۀ زیر بسنده کرده است:

الرحمن(« :)22یَوْمَ هُمْ بَارنزُونَ لَا یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ

منه ساقی ز کف ساغر اگر کاشانه روشن شد

شَیْءٌ لمَنن الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارن».

مِنَ الخَدَّیکَ هذا الصُّبیحُ اَینَ الشَّمییسُ ناونلها
(دیوان شفائی)500:

9ـ 3ـ  .5تنسیق الصفات

شفائی ! میدهد وصلش پیاپی جام پر کاری
بنكَفِّ القَلبن خُذعَنها بنشَفَهِ الجَیییییفنن قَبِّلها
(دیوان شفائی:همان)
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جان هم به راه عشییق تو سیینگ ره منست

مصراع اول تشبیه بلیغ دارد« :پارههای دل به ته

یا لَیییتَنا نُفیارنقُ عَن حیییلِّ ما سیییییواک

مانده بسام تشبیه شده» ،اضافه تشبیهی« :آتشجگر»،

(دیوان شفائی)228:

«بسام» :این اصطالح از ویژگیهای سبک هندی

9ـ 3ـ .4رجوع

است .جا به جایی در ارکان جمله ،کنایه« :چشم

رجوع در لغت به معنای بازگشت است و در علم

جگرفروش (کنایه از معشوق) ،دکان اشک» ،تشبیه:

بدیع به آرایهای گفته میشود که «متكلم ابتدا سخنی

«اشک به دکان»

گوید ،بعد برگردد سخن خود را نقض و ابطال نماید
برای نكتهای( ».رجائی،0980 ،ص .)551این آرایه در

9ـ 3ـ .3ذووجهتین(توجیه)

اشعار شفائی بسیار اندک است.

آن است که از سخن دو معنی متضاد به ذهن برسد به

آب حیوانم ولی چندان گرانییجان نیییستم

عبارت دیگر«بدین سان است که سخن به گونهای ادا

سخییت ارزانییم همییانا آب حیوان نیستم

شود که از آن دو معنی متضاد به ذهن برسد».

(دیوان شفائی)059:
نی غلط گفتیییم برای بی سرانجامی من
بس نبود آنیییها بالی تازه ای افزودهاند
(دیوان شفائی)995:

(صادقیان  )029 :0995 ،کاربرد این آرایه بسیار اندک
است:
چون عشق کینه خواست شفائی! سپاه صبر
در حمییلۀ نخسییت سراپا شهیییییید شد

9ـ 3ـ  . 8ابداع

(دیوان شفائی)125:

در لغت به معنای نو آوردن و در بدیع آن است که

چیییون سیییكۀ فنیاءِ فنییا یافییت قلب من

«شاعر یا نویسنده در یک عبارت نظم یا نثر چند آرایه

بر رغم شییهروا به دو عالیییییییم روا شیدم
(دیوان شفائی)050:

بدیعی را با هم بیاورد( ».همان)020 :
شییفائی این دل خونیین که بر مژه زده ام
بر آتش جییگرش چون کبییاب می چینم
(دیوان شفائی)291:

9ـ 3ـ .32استتباع
کالمی که دو رو باشد ،به عبارت دیگر «به مدح
موجّه(دو رویه) و ذم موجّه استتباع گویند .در ضمن

آرایههای مراعات نظیر« :جگر ،کباب ،آتش

مدح یا ذم صفتی ،یكی دیگر از صفات هم به صورت

خونین» ،تشبیه« :دل بر مژه روی آتش جگر به کباب

ضمنی مطرح می شود( ».شمیسا)029 :0990 ،

روی آتش تشبیه شده ،تشبیه مرکب به مفرد است،

کاربرد این آرایه در غزلهای شفائی بسیار نادر است.

کنایه« :چیدن سیخ کباب کنایه از تحمل درد عشق و

بیت زیر استتباع از نوع مدح موجّه است

سوز فراق است».

خوب کییردی کز دلییم بار وفا برداشییتی

ته مییییاندة بسام بییود پییاره های دل
چشم جگر فروش میییرا در دکان اشک
(دیوان شفائی)229:

جام میییهر انداختی تیغ جفییییا برداشتی
(دیوان شفائی)259:
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9ـ 3ـ .33سیاقه اعداد

مراد یک گله حاصیییل نشییید که درد دلم

نام دیگر این آرایه اِعداد است بدین معنا که «چند

هزار شیییكوه به یكبییییار بر زبان آویخت
(دیوان شفائی)585:

اسم را به دنبال هم ذکر کنند ،سپس فعل یا صفتی به
همه آنها اسناد یا نسبت دهند( ».صادقیان:0995،

دارد هییییزار مرغ اثر در کمنییید خویش

.)058این آرایه در اشعار شفائی کم است:

دود دلیییییم که زلف پریشییان آتشست
(دیوان شفائی)900:

از برم رفتند صبر و عقل و دین یكبییییییارگی
ای دل خود را! تو هم کاش از برم وا می شدی
(دیوان شفائی)255:

گربیفییشاری شییفائی دامین سیودای ما
برسر هم تا ابد فرهاد و مجنون می چكد
(دیوان شفائی)158:

اسمهای «صبر ،عقل ،دین» به فعل «رفتن» اسناد داده

بسمل شییییدیم در سیییر میییدان آرزو

شدهاند.

همیییراه ما هیییییزار تمیینا شهییید شید
(دیوان شفائی)125:

9ـ  .0بزرگ نمایی

چون سوی تو با دیدة پر خون نگرد کس

9ـ 0ـ .3مبالغه
مبالغه در لغت به معنای زیاده روی در امری و یا از
حد معمول گذراندن است بدین مفهوم که «هرگاه
شاعر یا نویسنده در بیان مطلب ،از حد بگذرد و
شنونده را تحت تیثیر کالم خویش قرار دهد ،گویند
به مبالغه پرداخته است( ».صادقیان)021 :0995 ،

صد پردة خون بر سر هم چون نگرد کس
(دیوان شفائی)299:
زچشم مست تو رمزی به بیییاده می گویم
هزار خیییم به دمییییاغ شییراب می چینم
(دیوان شفائی)291:

هرگاه گوینده در کاربرد مبالغه در اثرش زیاده روی

لبچش ماسیت اگر میكده در جییییام کنی

کند آن را ناپسند میدانند .کاربرد این آرایه در غزل-

خانه خالی کن خُم  ،حوصلۀ شیشۀ ماست
(دیوان شفائی)950:

های شفائی از بسامد باالیی برخوردار است.
سیل حسنی هر طرف جاری شود گر رد کند
قطرهای از زنده رود میا به کنعییییییان شما
(دیوان شفائی)590:
درمصرع اول «سیلی از حسن به هر طرف جاری
میشود» مبالغهای است که شاعرآورده و برای آن

بیت باال مبالغه دارد .مصراع دوم افرام در شراب
خوری (توحید) دارد .شیشه میتواند صفا و صمیمت
روح را برساند .حوصله شیشه ما اضافه استعاری
است .مقصود گنجایش وجودی فرد است که خود
نشان از اغراق دارد .پارادوکس معنایی هم دارد.

چنین شرطی را عنوان میکند« :اگر قطرهای از
زنده رود ما به سمت کنعان شما رد کند» .نمونههای

9ـ 0ـ  .0اغراق

دیگر :در ابیات زیر اغلب شاعر با آوردن کلمه «هزار»

اغراق در لغت به معنای «پرکردن کاسه» است و

و « صد» مبالغه را بیان میکند.

توصیف چیزی که از نظر عقلی ممكن باشد اما در
عمل ممكن نیست و به عبارت دیگر «بزرگنمایی یا
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خردنمایی اشیا و معانی در نوشته و شعر ست؛ یعنی
بازنمود دگرگونه مفاهیم و موضوعات سخن ،به

شاعر سینه را به طوفان درد و جگر را به سیالب
داغ و سیالبی که خشک شده شبیه میداند.

صورتی که معانی خرد را بزرگ گرداند و معانی
بزرگ را خرد بنماید تا تیثیر سخن را قویتر کند»

9ـ 0ـ  .9غلو

(محبتی )001 :0995 ،این آرایه همچون مبالغه بسامد

غلو آن است که «ادعا نمایند امری را که حصول آن

باالیی درغزلهای شفائی دارد و در اغلب موارد

عقال و عادتا محال باشد( ».رجائی )598 :0980 ،این

اغراق با مبالغه همراه است.

آرایه نیز همچون اغراق و مبالغه بسامد باالیی در

حاجتی داشت هییمانا که چو ارباب نیییاز
کعبه افروخیییت چراغی به سییر تربت ما
(دیوان ،ص)529

دیوان دارد:
اشیییک گرمم ز دیده بییییییرون تاخییت
تا کمیییییر آسیییمان در آب نشییییست

شاعر افروختن چراغ بر سر تربت ما توسط کعبه

(دیوان شفائی)958:

به شیوه ارباب نیاز(عاشقان) را آورده و سپس با

شاعر شدت باریدن اشكش را تا آنجا میداند که

اغراق دلیل آن را حاجت داشتن کعبه عنوان میکند.
نمونه های دیگر:

آسمان تا کمر در آب اشک او غرق شده است
ز دیده سییییل چو طییییوفان فرود آید

جگرم خون شد و بر دییییدة گریان آویخت

زمییین ز جییای رود آسییمان فرود آید

سینه هم لُجّه خون برد و به مییژگان آویخت
(دیوان شفائی)585:
دیگران زخم هوس غوطییه به مییرهم دادند
داغ ما بود که خود را به نمیییكدان آویخت
(همان)

(دیوان شفائی)101:
شاعر سیل اشک را مانند طوفانی میداند که زمین
را از جا حرکت میدهد و آسمان را پایین میافكند.
گریه ام میییایه تخمییییر بود عمیییان را
لجّه را از نم میژگان تیییییرم ساخته اند

مدت ایام هجییران را قیامیییییت یک دمست

(دیوان شفائی)225:

تا شب هجری سحرکردیم صد محشرگذشت

شدت گریه وگرما سبب تبخیردریای عمان

(دیوان شفائی)951:
شاعر قیامت را در برابر ایام هجران دمی اندک به

میگردد و لجّه که عمیقترین نقطه دریاست ازاشک
پرشده است.

حساب آورده و شب هجران را طوالنی تر از صد

در کیییوی تو از خون شهیییدان محبت

محشر میداند.

هر نیم قیییدم غیرت جیحون نگرد کس

سینه گر طوفانن دردست و جگر سیالب داغ

(دیوان شفائی)229:

نیست جرم من شفائی ! اینچنین فرموده اند

از شدت خون شهیدان هر قدم رودی ایجاد شده که

(دیوان شفائی)995:
سیالب چشمه سار جگر زود خشک شد

سبب حسرت رود جیحون شده است و این نیز ادعایی
غیر عقلی است و خواننده آن را به راحتی نمیپذیرد.

ورنه بییهار عشیییق کجییا و خزان اشک
(دیوان شفائی)229:

سیل محبییییتست شیییفائی ز جوش دل
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قُلزم به جیب دارد و طوفان در آستین هم
(دیوان شفائی)022:

شهید روی که اینجا به خاک خفته ؟ که صبح
چیراغ خییییانقه از شمییییع این مزار گرفت

سیل محبتی که از دل میجوشد به شدتی است
که دریایی در جیب و طوفانی در آستین دارد که این
ادعا نیز قابل قبول برای عقل و عادت نیست .همان
طور که در مثالهای باال مشاهده کردیم کاربرد این
آرایهها« :مبالغه ،اغراق ،غلو» در دیوان بر زیبایی
سخن شفائی افزوده است و در اغلب تصاویری که
با یاری این آرایهها میسازد با الهام گرفتن از عناصر
طبیعت و پدیدههای طبیعی است که بیانگر نگاه عمیق
شاعر به دنیای اطرافش و دقت در جزئیات آن و نیز
طبیعت گرایی اوست که آن را با عنصر خیال آمیخته
و تصاویری خلق میکند که ذهن مخاطب را تشویق
میکند تا در پی کشف روابط بین توصیفات برآید.

(دیوان شفائی)900:
بر بنا گوشت مییثال کفر و دین بنیموده اند
یا شب قدری به روی صبح عید اندوده اند
(دیوان شفائی)995:
در توصیف سیما و زلف معشوق تجاهل
دیده میشود .ونمونه های دیگر:
پیییرتو دود دلیییییم افیتاده بر آیینیه ات
یا به صد حیلت تجلی را به شام آلوده اند
(همان)
شادی چه میکندکیه غییییییم او نمیکند؟
از غیییم پرستی ن دل اندوهییگین چه باک
(دیوان شفائی)229:
نییدانم از چمنت خییار چیییده ام یا گیل

9ـ 0ـ  .7تجاهل العارف
تجاهل العارف سبب رونق ،تزیین و آرایش کالم
میشود و بر تیثیرگذاری آن در مخاطب میافزاید.
تجاهل العارف به معنای نادان نمایی است بدین
مفهوم که «گوینده سخن با وجود اینكه چیزی را
میداند ،تجاهل کند و خود را نادان وانمود نماید».
(همایی)590 :0992 ،
کییس نیییداند ره وییییییرانۀ ما حییرانیییم

ز بس که مضطیییربم از شییتاب میچینم
(دیوان شفائی)291:
کییییدام زهیره که لبریز گل کنیم جییبی
که غنیچه ای به هزار اضطراب می چینم
(همان)
دل و دین رفت و نمیدانم چه می بازم هنوز
با سییر زلف توام گرم پریشییییییان باختن
(دیوان شفائی)002:

که خیالت ز که پرسیییییییده ره خلوت ما
(دیوان شفائی)529:
شاعر ادعا میکند که کسی راه ویرانه ما را

 9ـ  . 9دو یا چند بعدی بودن

نمیداند و سپس اعالم حیرانی میکند که خیال تو از

 9ـ  9ـ  .3ایهام (توریه ،توهیم ،تخییل)

چه کسی این راه را پرسیده است و در مصرع دوم

ایهام یكی از مهمترین مباحث درعلم بدیع معنوی

خودش را بیخبر نشان میدهد.

است .لطف این آرایه در آن است که ذهن مخاطب را

صبییییا به زلف که زد آسیتین که دیدة مهر

در پی جستجوی معانی ظریف و هنری به تكاپو وا

هیییزار جییییای سر ره بدییین غبار گرفت

میدارد و به خواننده فرصت کشف معانی پنهان را
میدهد تا آنجا که خواننده از کشف خود احساس
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لذت میکند« .در این روش کلمات (یاعبارات و

ترکیب «بی سر و پا خورشید» ایهام دارد .یكی

جمالت) موهم معانی مختلفند(حداقل و معموال دو

معنای «گردی خورشید» را در نظر دارد و دیگری از

معنی) و ممكن است با آن معانی مختلف ،یا کلمات

کلمه «بی سر و پا» به معنی «بی اصل و نسب بودن»

دیگر کالم ،رابطه ایجاد کنند( ».شمیسا)090 :0990 ،

اشاره دارد.

معموال واژه ها دارای دو معنی دور و نزدیکاند که
اغلب مراد گوینده معنی نزدیک را در نظر دارد.

9ـ  9ـ .0ایهام تناسب

چون سییكۀ فییناءِ فیینا یافییت قلییب من

آن است که «فقط یكی از دو معنی کلمه در کالم

بر رغم شهروا به دو عالیییییییم روا شدم

حضور داشته باشد ،امّا معنی غایب (یكی از معانی

(دیوان شفائی)050:
در بیت باال «قلب» ایهام دارد .و دو معنی دور:

دیگر کلمه) با کلمه یا کلماتی از کالم تناسب داشته
باشد( ».شمیسا)091 :0990 ،

«تقلبی بودن ،ایهام به سكه قلب» و معنی نزدیک:

چه شد که شرم ،نگهبان مجلسست امشب

«قلب خودشاعر» را دارد .کلمه «قلب» ذووجهین

نگاه گرم که داغییست ازو حیا اینیجاست

است .وجود من که مثل شهرواست اما با وجود این

(دیوان شفائی)909:

در هردو عالم خریدار دارد« .شهروا» نوعی پول که

واژة «داغ» در تناسب با واژة «گرم» به دو معنای

ارزش آن کمتر از بهای اسمی آن باشد بنابر این در

اشاره دارد .یكی به معنای «نشان» و دیگری به معنای

غیر محلی که ضرب شده ارزش چندانی ندارد.

«سوزندگی جگر» است.

داشتم در جگییر سوخته تابی که مپییرس

گلشییین شعله شفائی سر آتیییش باشید

خوردم از کوثر تیغش دم آبی که مپیییرس

تو به گلگشت چمن رو که مرا جا گرمست

(دیوان شفائی)222:

(دیوان شفائی)598:

«تاب» ایهام دارد .یكی به معنای «پیچش» و

در بیت باال ترکیب «جا گرم است» با

دیگری در معنای «تابندگی حاصل از آتشی که در

واژههای «شعله و آتش» ایهام تناسب دارد و به دو

جگرم افروخته بود».

معنای «گرم بودن» و دیگری« جا خوش کردن و مورد

بی برگ بود گلبییین عیش سبو کشییییان
گر سییر نمیکشید به بییاغ زمییییانه تاک
(دیوان شفائی)228:

پسند بودن» است.
از روزگار جمیییع شیییفائی دلم گرفت
آشفتییگی زلیییف پریشییییانم آرزوسیت

«سرکشیدن» ایهام دارد .یكی به معنای«سر زدن به

(دیوان شفائی)992:

کسی» و معنی دیگر «سر دیوار باغ» که با «تاک» نیز

9ـ  9ـ  . 9ایهام تضاد

هماهنگی دارد.

ایهام تضاد یكی از فروع مهم ایهام تناسب و از نظر

در تمنای تو یک بی سر و پا خورشیدست

ساخت شبیه به آن است بدین مفهوم که «معنی غایب

آنییكه انگشت نما نیست برای تو کجاست

با معنی کلمه یا کلماتی از کالم رابطۀ تضاد دارد».

(دیوان شفائی)909:

(شمیسا  )099 :0990 ،کاربرد این آرایه در دیوان نادر
است .در بیت زیر «فصل گل» به معنای فصلی از سال
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است .و جدائی که معنای دیگر «فصل» است و با

شانه از رشک چه تهمت به صبا بست که باز

کلمه «وصل» در تضاد است.

سرنگونییش زن خَم زلف پریشیییان آویخت
(دیوان شفائی)585:

در رفتیین نا آمییده تعجییییل شتابست
وصل تو که فصیل گل و ایّام شیبابست
(دیوان شفائی)950:

در بیت باال «سرنگون» در برابر « شانه» ایهام تبادر
دارد.

9ـ9ـ  .7ایهام ترجمه
آن است که «در ایهام ترجمه دو لغت که مترادف همند

زود آید اگیییر داور محییشر بنییویسد

به دو معنی مختلف به کار میروند( ».همان)098 :

بر گیردش چشیم تو تقاضییای قیامت
(دیوان شفائی)905:

زخمییم و حمیله بر دَم شمشیر می کنیم

سوزم از غیرت که گستاخانه گویی در خیال

مهتییاب در حسییییاب بود از کتییان ما
(دیوان شفائی)510:

گرد رخسار تو چشم سییرمه داری سوده اند

تیغ الماسییم و در میدان یاری سرخ روی

(دیوان شفائی)995:

میچكد خون دو رنگی از دم شمشیر ما

در بیت باال واژة «گِرد» ایهام تبادر دارد با رخسار

(دیوان شفائی)525:
«دم» ایهام ترجمه دارد و با «زخم» معنیی «خیون»

به یک معنا و با سرمه واژة «گَرد» را به ذهن متبادر
میکند.

هم می دهد و با « شمشیر» بیه معنیای «لبیۀ شمشییر»

صد میكده خون بر سر هم می کشم امشب

است.

همكاسیییۀ ما در ته میییییییخانه کدامست
آنكه صبحیست ازو با جگر چاک یكیست

(دیوان شفائی)580:

آنكه داغست ازو مهیییر بر افالک یكیست

«میکِشم» با «میکُشم» ایهام تبادر دارد که با خون

(دیوان شفائی)950:
دربیت باال «داغ» و «مُهر» ایهام ترجمه دارد.

متناسب است .کشیدن قدح یا باده کنایه از مستی
فراوان است .همكاسه کنایه از حریف باده است .صد
میكده خون ویژگی سبک هندی است که عدد و

9ـ 9ـ  .5ایهام تبادر

معدود غیرمتعارف دارد .مثل« :صد کوه فرهاد و صد

«واژهای درکالم ،واژة دیگری را که نوعی هماهنگی

دشت مجنون» (شفیعی کدکنی)22 :0928 ،

با آن دارد به ذهن متبادر کند( ».صادقیان)005 :0995،
آنكه صبحست ازو با جگر چاک یكیییست

9ـ  .7استدالل

آنكه داغست ازو مهر بر افالک یكیییسیت

9ـ 7ـ  .3حسن تعلیل

(دیوان شفائی)950:

حسن تعلیل به معنی بیان علت است .هرگاه گوینده

در بیت باال واژة «مُهر» با قرار گرفتن در کنار

در کالمش دالیل ذوقی ذکر کند که جنبه حقیقی و

کلمه افالک واژة «مِهر» به معنای خورشید را به ذهن

منطقی نداشته باشد به بیان دیگر «آن است که برای

میرساند.

صفتی یا مطلبی که در سخن آورده اند ،علّتی ذکر
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کنند که با آن مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا

از صبییوحی در نماز عید شیخ شهر را

شرم کردهاند که این علت ادعایی باشد نه حقیقی».

طرة دسیییتار دست افشانی مستانه کرد

(همایی )505 :0992 ،این آرایه از بسامد باالیی در
دیوان برخوردار است.

(دیوان شفائی)108:
شاعر با آوردن یک دلیل ذوقی میگوید شیخ شهر

نقییید وفا بجییوی ز خیییاک مییزار من

نماز میخواند گویا آنقدر مست شده که طرة دستارش

کاین گنج در خییرابۀ آب و گلم پُرست

را دست افشانی میکند .دست افشانی و رقصیدن اشاره

(دیوان شفائی)582:
در بیت باال شاعر با یک حسن تعلیل زیبا وجود
خودش را به خرابه شبیه میداند.

به حالت عرفانی و کسب تجارب روحانی است.
تا چشییم غیییر قطع نظر از رخییش کند
شییید بر گییل نهفتۀ او پتتییرده دار خط

تا شیییود جلوة گل تلیییخ به مرغان چمن

تا نقیییش خویشییتن ننییماید بیه دور او

تاری از زلییف چلیپا به گلسییتان آویخت

حسیین خطییش گرفته ز خط غبار خط

(دیوان شفائی)585:

(دیوان شفائی)222:

شاعر دلیلی ادعایی را مطرح میسازد و میگوید

شاعر با آوردن ادعایی ذوقی مطرح میسازد که

برای اینكه جلوه و زیبایی گل را برای مرغان چمن

دلیل رستن مو بر رخ معشوق آن است که غباری

تلخ کنند شكل چلیپا (صلیب) که نشان از به دار

چهره او را بپوشاند تا از چشم غیر محفوظ بماند.

آویختن هست در گلستان قرار دادهاند.
شانه از رشک چه تهمت به صبا بست که باز

9ـ  7ـ .0مذهب کالمی

سر نگونش زن خَم زلف پریشیییییان آویخت

آن است که گوینده برای اقناع مخاطب و اثبات

(همان)

مطلب مورد ادعای خود دلیل و برهانی را بیاورد که

شاعر میگوید که شانه در خم زلف میپیچد و

خواننده آن را قبول کند .به عبارت دیگر «مطلبی را

برعكس است زیرا نمیدانم چه تهمتی به باد صبا بسته

با قیاس و برهان عقلی و خطابی اثبات کنند .این گونه

است که او را سرنگون آویزان کردهاند( .اشاره به آویزان

مطالب در ادبیات ،مسائل عاطفی از قبیل مرگ و

کردن متهمان در دوران حكومت صفوی هم دارد).

زندگی ،عشق و نفرت ،داد و بیداد است( ».شمیسا،

تا شییهیدان دگییر زخییم درون ننمییایند

 )095 :0990این آرایه در دیوان از بسامد باالیی

جگییر چاک مرا برسییر میییدان آویخیت

برخوردار نیست .مانند نمونه های زیر:

(همان)

از متاع دنیوی راضی ز گردون شو به هیل

شاعر دلیل آویزان کردن جگر چاک شدة خود را

ور کمال صد فالطونت دهد تسكین مشو

بر سر میدان این میداند که جلوی چشم همه باشد و

(دیوان شفائی)095:

انگشت نما شود تا دیگران عبرت بگیرند .این دلیل

غیرت نه همین الزم عشقییست که لیلی

ذوقی که شفائی مطرح می کند نیز ناشی از اوضاع

از رشک نخواهد که به مجنون نگرد کس

سیاسی و اجتماعی زمان وی است که یكی از شیوه-
های مجازات آویختن بر سر میدان شهر بوده است.

(دیوان شفائی)229:
فریاد !که طغییییییان کندش دشمنی من
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هر چند که بر روی تو افیزون نگرد کس
(دیوان شفائی)228:

9ـ  .5تناسب
 9ـ  5ـ  .3مراعات النظیر(تناسب ،مؤاخات)

عرفان پذیر نیست دلی کییش قبول نیست

آوردن دو یا چند واژه که بین آنها یک ارتبام و تناسب

با کور باطیینان چه کند کحیییل عیسوی

باشد و همه واژه ها جزئی از یک کل باشند .به عبارت

(دیوان شفائی)201:

دیگر «در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یكدیگر

9ـ  7ـ  .9ارسال المثل

متناسب باشند ،خواه تناسب آنها ،از جهت همجنس

آن است که گوینده سخنی لطیف را که بر اثر کاربرد

بودن باشد مانند  :گل و الله و امثال آن و خواه تناسب

زیاد در بین عامه مردم به عنوان مثل رایج شده در

آنها از جهت مشابهت یا تضمّن و مالزمت باشد .مانند:

کالم بیاورد به عبارات دیگر «در سخن مثلی رایج یا

شمع و پروانه( ».همایی)522 :0992 ،

عبارتی حكمت آمیز که بتوان بدان مثل زد ،بیاورند یا

گردون قرابه می شكند سینگ آلیییت است

سخن به سبب لطف خاصی که دارد ،خوش و زیبا

تیییری اگر به جییان رسیدت ازکمان مرنج

جلوه کند و به عنوان مثل از آن استفاده شود».
(صادقیان )095 :0995 ،

(دیوان شفائی)922:
واژههای«کمان» و «گردون» مراعات نظیر و بین

رد و قیبول دگرانیییش چیییه تفیییاوت
آن بیینده که در چشیم خرییدار در آمد
(دیوان شفائی)991:

واژههای«تیر» و «کمان» تناسب دارد.
فشیییرد دسییت سرشیییكم چنانكه ناوک او
کشیییییییییدم از دل تنگ و نبود پیكان سرخ

نه محبتی از آن سو نه مروّتی نه رحمی
چه اثر کند وفائی که ز هیر دو سو نباشد
(دیوان شفائی)191:

(دیوان شفائی)920:
صییییدی که زخم خوردة پیییكان سرخوشت
در خییاک و خون تپییییییده و مستانه می تپد

«گییر نباشد از جانب معشوقه کیییششی

(دیوان شفائی)100:

کییوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد».

بییاال گرفت ابیییر و نیفییشاند قطیره ای

دییدی که خون نا حیییق پروانه شمع را

طوفییان برآمیید و دم آبیییی ندییید کس

چنییدان امان نداد که شییب را سحر کند
(دیوان شفائی)988:
خزف فروش ندانسیییت قدر جوهیییییر ما

(دیوان شفائی)222:
نه ساغر می نهم بر لب نه بر سر می زنم گل هم
به یاد آن رخ و لب بی نیییییازم از گل و مل هم

بهییای لییعل گرانمیییایه جوهیییری دانییید
(دیوان شفائی)190:

(دیوان شفائی)055:
بین واژههای«رخ و لب»« ،گل و مل»« ،مل و
ساغر» مراعات النظیر است.

برتماشیییییییائی درن بنستییییان به فصل گل مبند

بدیهی است مراعات نظیر صنعتی است که زیبایی

سر مپیل ازخوشه چین چون صاحب خرمن شدی

آن جنبۀ آرایشی دارد ،یعنی بودن آن به زیبایی شعر

(دیوان شفائی)205:

میافزاید امّا به تنهایی به کالم ،شعریّت نمی دهد.
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حیرت برید دستش در یک نگاه یوسف

9ـ  5ـ .0تضاد(مطابقه ،طباق ،تطبیق ،تکافؤ)

(دیوان شفائی)220:

«گوینده واژههایی را که ضد یكدیگر هستند در کالم
خود بیاورد مانند :شب و روز( ».صادقیان)88 :0995 ،

بیت باال تلمیحی به آیه  90سوره یوسف( )9است :

و درتعاریف دیگر «دو معنی را که فی الجمله ضدیّت

«فَلَمَّا سَمِعَتْ بنمَكْرنهِنَّ .....سِكِّینا قَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهننَّ

داشته باشند ،جمع نمایند( ».تقوی )551 :0909 ،این

فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَیهُ وَقَطَّعْینَ أَیْیدِیَهُنَّ ....هَیذَا إنالَّ مَلَیکٌ

آرایه در دیوان از بسامد باالیی بر خوردار است و

کَرنیمٌ» شفائی در بیت باال با استناد به سوره یوسف()9

اغلب منبع الهام شاعر عناصر طبیعت و پدیدههای

به شرح داستان عشق همسر عزیز مصیر بیه حضیرت

اطرافش بوده است.

یوسف (ع) میپردازد که زبانزد زنان قصر و بیانوان و

ببین و هیل مبین و بدان و هییییییییل مدان

کنیزان شد و در محافل بانوان مصری در مورد زلیخیا

که خاکپیییییای ادب کییییمیییای دانائیست

تفسیرهای مختلفیی میی شید شیفائی از ایین تصیویر

(دیوان شفائی)589:
کار عشاق جگر خوارسیییییییت دور از بزم یار
کاستن از خویش و بر سوز دل افزودن چو شمع
(دیوان شفائی)222:

استفاده کرده تیا بییان کنید در برابیر عشیق ازلیی بیه
خداوند باید مدهوش شد و در حیرانی به سر برد.
میییورم ولی به دانه تسلیییی نمی شوم
فرماندهییی ز سلیمان سخیین می آید
(دیوان شفائی)992:

مرا ببیییند و چو پییییمانه در شراب انداز

تلمیحی به داستان حضرت سلیمان(ع) است و

حرارتیی بنییشان ،آتشی بیییه آب انییداز
(دیوان شفائی)222:

به آیات  91و  92سوره ص( )99نیز اشاره دارد

تو سییوار شدی و مهرشییید پیاده و گفت

«:وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى کُرْسِیِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

که آفتیییاب بلنییید مییییان زین اینسییت

* قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْكا لَّا یَنبَغِی لِیَحَدٍ مِّنْ

(دیوان شفائی)902 :

بَعْدِی إننَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ ».
عشق را نازم شیییییفائی ! کز قبول او اگر

9ـ  5ـ . 9تلمیح

گوشۀ چشمی به مور افتد سلیمان می شود

تلمیح اشاره کردن به آیه و حدیث ،روایت ،افسانه،

(دیوان شفائی)251:

حكایت و داستان در کالم به شیوههای گوناگون است

تلمیح به آیه 09سوره نمل( )52است «:حَتَّى إنذَا أَتَوْا

و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا اوال

عَلَى وَادِی النَّمْلن قَالَتْ نَمْلَۀٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَكُمْ

ایجاد رابطۀ تشبیهی بین مطلب و داستانی است و ثانیا

لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ».

دارد».

به خود معشوقی یوسف گمان می برد پنداری

بین

اجزاء

داستان،

تناسب

وجود

(شمیسا )050 :0990،شفائی بارها به مسائل تاریخی،

که ناز آمیییییییییییز میدیدم تمنای زلیخا را

آیات ،احادیث ،داستان پیامبران ،سرگذشت منصور

(دیوان شفائی)528:

حالج ،فرهاد و شیرین ،یوسف و زلیخا ،محمود و

تلمیح به داستان یوسف(ع) و زلیخا و آیه  52سوره

ایاز اشاراتی داشته است.
افسرده ای که می زد صد طعنه بر زلیخا

یوسف ( )05است« :وَاستَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ».
مایۀ حسیین زکییف ناز فروشییان دادند
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یوسیییف ماسیت که پروای خریدار نكرد

زنیید شییور انا الحییق به لییب انگشت مرا

(دیوان شفائی)199:

خون چیییكانم سر منصیور ز اعضا جوشید

بیت باال تلمیح به داستان یوسف(ع) و زیبایی او و

(دیوان شفائی)250:

آیه 90سوره یوسف (« :)05فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ

بیت تلمیح به داستان حسین بن منصور حالج و

أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرا إننْ هَذَا إنالَّ مَلَکٌ کَرنیمٌ»

سر دادن بانگ انا الحق توسط اوست.

سخنش با دم عیسی همه جا هم نفسست
ساعیییدش دسیت به دوش ید بیضا دارد

تلمیح به احادیث

(دیوان شفائی)295:

نفحه پیرهنی کرده گریبییییییییانم چیییاک

تلمیح به داستان معجزه عیسی (ع)و نیز داستان

دارم این درد سییر از بوی گالبی که مپرس

موسی(ع) و ید بیضا و آیه 059سوره اعراف(« :)2وَ

(دیوان شفائی)222:

نَزَعَ یَدَهُ فَإنذا هِیَ بَیْضاءُ لِلنَّاظِرینَ » و نیز شفائی در

«بندگان خدا به هوش باشید ،در طول

ابیات دیگری از غزلیاتش به ترکیب «ید بیضا» اشاره

عمرتان نفحاتی از جانب خدا میرسد و آنها را

میکند .رجوع شود به :صفحات (،902 ،59 ،55

دریابید« :رُونیَ عَنن النَّبنینّ ص إننَّ لِرَبنّكُمْ فِی أَیَّامن دَهْرنکُمْ

.)125،295،299 ،982،988

نَفَحَاتٍأَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» (مجلسی)550 :0159 ،

نگییرم از کییف خییضر آب زندگانی و گیرم
اگر ز خییون مالئییییییییییک دهد پیاله پیاله

9ـ  5ـ .7جمع

(دیوان شفائی)082:

جمع در اصطالح بدیع آن است «که چند چیز را در

بیت باال تلمیح به داستان حضرت خضر و نوشیدن

یک صفت کنند که آن را جامع گویند( ».همایی،

آب حیات است .این داستان درآیات  05تا  92سوره

)590 :0992

کهف( )09بیان شده است .حكیم شفائی  29مرتبه در

چو گل از پرده بییییرون آی ای پوشیدة پیدا

دیوان خود به حضرت خضر و نوشیدن آب حیات

که می نالد ز شوقت جغد در ویرانه بلبل هم

اشاره میکند .از میان نام پیامبرانی که شفائی در

(دیوان شفائی)055:

اشعارش به آنها استناد می کند .نام حضرت خضر

شاعر«جغد» و « بلبل» را در صفت ناله کردن در

بیشترین بسامد را به خود اختصاص میدهد .رجوع

ویرانه جمع بسته است.

شود به صفحات،081 ،091 ،009 ،058 ،05 ،20( :

هر لحظه زنم همچو صبا خییمه به جایی

،950 ،589 ،500 ،505 ،529 ،521 ،515 ،599 ،080

آموخته ام این روش از خانه به دوشییان

،102 ،981 ،995 ،909 ،900 ،910 ،992 ،990 ،958

(دیوان شفائی)000:

،122 ،125 ،112 ،112 ،110 ،192 ،195 ،195 ،100

در بیت باال شاعر «خودش ،صبا ،خانه به دوشان»

،220 ،222 ،211 ،290 ،250 ،189 ،121 ،105 ،129

را در صفت «خیمه زدن به هرجا» جمع بسته است.

،002 ،002 ،025 ،012 ،008 ،005 ،052 ،222 ،222

دُم شییییرست و کام اژدهییا آرامگاه من

.)208 ،209 ، 089،251 ،090،082 ،025

گهی اینجیا نهم پهلوی آسایش گهی آنجا
(دیوان شفائی)525:
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«دم شیر» و «کام اژدها» برای آرامگاه جمع بسته

ورنییییه بهیییار عشیییق کجا و خیییزان اشییک
(دیوان شفائی)229:

شده است.
با تیغ مه شكیب کتان شعله و خس است

هیییییردم به حییییله دگر آییییییم به کوی تییو

یک پرتو از رخ تیو وصیید خرمن آیینه

گاهیی به دوش آه و گیییهی در مییییان اشییک

(دیوان شفائی)085:
در بیت باال «یک پرتو از رخ» و «صد خرمن آینه»
جمع شدهاند.

(همان)
دامنیییم زین خاکیییدان آلیییوده گردی نشد
سیرو پییا در گییل کیجا و همییت آزاد مین
(دیوان شفائی)009:

خوشییه پییرویییین زآفییتاب جمییالت
ریخییته خییوی چون گل گالب گرفیته
(دیوان شفائی)080:
در بیت باال «خوشه پروین» و «گل گالب گرفته»
در صفت خوی ریختن جمع بسته شده است.

9ـ  5ـ .2جمع با تقسیم
« نخست چند امر را در جامعی جمع کنند (تشبیه
تسویه) و سپس آنها را تقسیم کنند ،یعنی آن را لف

صلح کل کن چون شفائی با بدو نیک جهان

و نشر کنند( ».شمیسا )052 :0990 ،کاربرد این آرایه

تا بدانی کفر و اسالم و حق و باطل یكیست

در دیوان نادر است.

(دیوان شفائی)599:
«کفر ،اسالم ،حق ،باطل» در «یكی بودن» جمع
شدهاند.

تا غمت آمده از خانۀ دل جان رفتست
روزگاریست که این آمده و آن رفتست

شفییائی ! خوشتیییییرست از هیر دو عالم

(دیوان شفائی)902:

بهیییار و بییاده و عشییییق و جیییوانیییی

شاعر ابتدا «غم» و «جان» را در فعل« رفت و آمد

(دیوان شفائی)209:
«بهار ،باده ،عشق ،جوانی» جمع بسته شدهاند.

به خانه دل» جمع بسته و سپس در مصرع آن دو را
جدا کرده است.

9ـ5ـ .5تفریق

9ـ  5ـ  . 4لف و نشر

این صنعت در علم بدیع چنان است که «در میان چند

«لف» به معنای «پیچیدن» و «نشر» به معنای «گشودن»

چیز ،جدایی افكنند بی آن که جمع کرده باشند».

است .این صنعت چنان است که اجزای جداگانۀ کالم

(همایی )599 :0992 ،بسامد این آرایه در دیوان بسیار

به هم ربط داشته باشند و این رابطه صریح نباشد.

کم است.

«اول دو یا چند چیز را مفصال یا مجمال ذکر کنند و

وعیییدة فردا کیییییییجا و طاقییت من از کجا

این را لفّ گویند ،بعد از آن متعلق به هر یک از آنها

وه چه خوش بودی گر این امروز فردا می شدی

را بدون تعیین ،مذکور سازند ،به اعتبار فهم سامع هر

(دیوان شفائی)255:
سیییییییالب چشییمه سار جگر زود خشک شد

متعلقی را به متعلقٌ بهش بر میگرداند و این را نشر
نامند( ».رجائی )558 :0985 ،و آن بر دو قسم است:
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الف) لف و نشر مرتب

مضمونیابی شاعر ،بیانگر تاثیر علوم مختلفی است که

آن است که «امور مربوم به واژههایی که در آغاز به

شفائی تحصیل کرده ازجمله :فلسفه ،منطق ،کالم و

صورت لفّ ذکر شده ،به ترتیب بیان شود».

فقه که سبب شده وی با تسلط بیشتری بتوانند ضد و

(صادقیان)055 :0995 ،

نقیضها را هوشیارانه در کنار هم قرار دهد .آرایههای

در دل و سینیییه که آمیییاجگه تییر بالسییت

استثنای منقطع ،ملمع ،رجوع ،سوال و جواب ،توجیه،

میکشد مهر و وفای تو عییییییذابی که مپرس

استتباع ،سیاقة االعداد ،ابداع ،تنسیق الصفات از بسامد

(دیوان شفائی)222:
در بیت باال «دل» به «مهر» و «سینه» به «وفا»
مربوم میشود و لف و نشر مرتب است.

باالیی در دیوان برخوردار نیست.
در بزرگنمایی مبالغه ،اغراق غلو ،با بسامد باالیی
به کار رفته است و اغلب تصاویری که شفائی خلق

نه ساغر مینهم بر لب نه بر سر میزنم گل هم

میکند به عناصر طبیعت وپدیده های اطراف وی گره

به یاد آن رخ و لیییب بینیازم از گل و مل هم

خوردهاند که بیانگر طبیعتگرا بودن وی است .آرایه

(دیوان شفائی)055:

تجاهل العارف از جایگاه ویژهای در دیوان بر خوردار

در بیت باال «رخ» به «گل» و «لب» به «مل» مربوم

نیست .شفائی از میان انواع ایهام به ایهام تناسب و

میشود و لف و نشر مرتب است.

تبادر توجه بیشتری نشان داده است.
شفائی حسن تعلیلهای ذوقی و دالیل ادعایی

ب) لف و نشر مشوش
آن است که «عكس مرتب است .بدین گونه که«نشر»

بسیار زیبایی را خلق نموده و این آرایه از بسامد

به ترتیب « لفّ» نباشد(».صادقیان)059 :0995 ،

بسیار باالیی در اشعارش برخوردار است .وی به آرایه

کاربرد این آرایه در دیوان بسیار نادر است.

مذهب کالمی توجه کمتری داشته است .در ارسال

نمایی از خط و رخ  ،صبح و شام و دیدستم

المثل از ابیاتی استفاده میکند که مثل نیستند اما بر اثر

که در برابرگیییردون دکیییان گیشادسیییتی

توضیح گوینده و یا اثبات و تعلیل و توجیهاش

(دیوان شفائی)255:

میتوان آن را جانشین و قائم مقام مثل دانست و جز

در بیت باال «خط» برای «شام» و «رخ» برای

امثال سائره قرار داد .وی در اشعار خود به روایات،

«صبح» آمده است و لف و نشر مشوش است.

اساطیر دینی ،قصص قرآنی و به ویژه داستان حضرت
موسی و طور سینا و خضر در مبحث تلمیح

بحث و نتیجهگیری

نمونههای بسیاری را به کار میبرد که اغلب برگرفته

با دقت در غزلهای حكیم شفائی با توجه به آرایه

از آیات قرآن است .آرایههای جمع ،تفریق ،جمع با

های بدیع معنوی نتایج زیر حاصل شد:

تقسیم ،لف و نشر از بسامد باالیی در دیوان برخوردار

در مبحث غیر منتظره بودن و غافلگیری آرایه

نیست .آرایههای متناقض نما ،تلمیح ،اغراق ،مبالغه و

متناقض نما از بسامد بسیار باالیی برخوردار است.

حسن تعلیل از جایگاه ویژهای در غزلهای شفائی

وی متناقض نما را برای برجستهتر کردن لفظ و معنا

برخوردار است و میتوان این ویژگی را جزو

در کالم میآورد و عالوه بر باریک اندیشی و

مشخصههای سبكی وی دانست.

 95دوفصلنامة بالغت کاربردی و نقد بالغی ،سال اول ،شمارۀ اول ،زمستان  3939و بهار 3937

شفائی اصفهانی ،شرف الدین حسن ( .)0905دیوان.

منابع
قرآن کریم.

تصحیح و مقدمه و تعلیقات به کوشش لطفعلی

آذر بیگدلی ،لطفعلی بیک آقا خان ( .)0915آتشكدة

بنان .تبریز :ناشر ادارة کل ارشاد اسالمی آذربایجان

آذر .به کوشش حسن سادات ناصری .تهران:

شفیعی کدکنی ،محمدرضا (  .)0925صور خیال در

انتشارات امیرکبیر.
اته ،هرمان ( .)0920تاریخ ادبیات فارسی .ترجمۀ
صادق رضا زاده شفق .چا

دوم .تهران :بنگاه

شعر فارسی .چا

پنجم .تهران :انتشارات آگاه .

شمیسا ،سیروس( .)0990نگاهی تازه به بدیع .چا
چهاردهم .تهران :انتشارات فردوس.

ترجمه و نشرکتاب.

براون ،ادوارد ( .)0929تاریخ ادبیات ایران (از صفویه
تا عصر حاضر) .ترجمۀ بهرام مقدادی .تهران:

صادقیان ،محمدعلی ( .)0995طراز سخن در معانی و
بیان .یزد :ریحانه الرسول یزد.
طباطبایی ،محمدرضا ( .)0990هنر بدیع .قم :مؤسسه

انتشارات مروارید.

تقوی ،نصراهلل ( .)0909هنجار گفتار (در فن معانی و بیان
و بدیع فارسی) .اصفهان :فرهنگسرای اصفهان.
رازی ،امین احمد ( .)0929هفت اقلیم .تصحیح محمد
رضا طاهری .تهران :انتشارات سروش .
راستگو ،سید محمد(  .)0995هنر سخن آرایی .تهران:
انتشارات سمت.

انتشارت دارالعلم.

فخرالزمانی قزوینی ،مال عبدالنبی( .)0915تذکرة
میخانه .به تصحیح احمدگلچین معانی .تهران :نشر
شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال وشرکاء .

مجلسی  ،محمد باقر بن محمد تقى 0159(،ق) .بحار
األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (م -

رجائی ،محمد خلیل (  .)0985معالم البالغه در علم
معانی و بیان و بدیع ،چا

شرقی.

چهارم .شیراز:

انتشارات دانشگاه شیراز.
رحیمی ،کبری(« .)0990نبض سخن شناس سخن

بیروت) .چا

دوم .دار إحیاء التراث العربی-

بیروت .ج .000
محبّتی ،مهدی( .)0995بدیع نو .تهران:سخن.
وحید دستگردی ،محمدحسن (« .)0958مناظرة

حكیم شفائی» ،مجلۀ فرهنگ اصفهان ،شمارة 92

ادبی عرفی شیرازی ی حكیم شفائی اصفهانی».

و  ،99پاییز و زمستان ،ص 95ی. 98

مجله ارمغان شمارة  ..9صص 220ی.292

سهیلی خوانساری ،احمد(« .)0900ملک الشعرا حكیم
شفائی اصفهانی» ،مجله ارمغان ،ش 0ی،2
صص159ی.198

هدایت ،رضا قلی خان ( .)0990مجمع الفصحا .به
کوشش مظاهر مصفا .تهران :امیرکبیر.

همایی ،جالل الدین ( .) 0992فنون بالغت و صناعات
ادبی .چا

بیست و پنجم .تهران :هما.

