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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.
Keyword(s): Poem, Shafiei Kadkani, Chained images, Rhetoric,
Figure of speech.
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تصویرهای زنجیرهای در شعر شفیعی کدکنی
سعید کریمی قرهبابا

1

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت مقاله1998/02/28 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1998/09/02 :

چکیده
در میان تصویرهای متنوع شعر شفیعی کدکنی ،نوعی تصویر گسترده به چشم میخورد کهه ههم یکهی از
مشخصههای سبکی او محسوب میشود و هم از عواملی اسهت کهه باعهن انسهجام در محهور عمهودی
شعرش میگردد .ما این نوع تصویر را «تصویر زنجیرهای» نام نهادهایم .در تصویر زنجیرهای ،آخرین پهاره
از یک بند ،در ابتدای بند دیگر تکرار میشود و این تکرار ،چند بار به صورت متوالی انجام میگیرد .هدف
مقالۀ حاضر آن است که تصویرهای زنجیرهای را در شعر شفیعی شناساییکند و نحهوۀ کهاربرد ایهن نهوع
تصاویر را در شعر او به روش بالغی و تطبیقی تحلیل نماید .نویسندگان کتب بدیع ،این شیوه را صهنعتی
لفظی انگاشتهاند و آن را ذیل نامهایی چون «متتابع»« ،تشابهاألطراف» و «ذوبطنین» تعریفکردهانهد .ایهن
تعریفها ایرادهایی دارد و مشخصات تصویر مورد نظر ما را بهدقت روشهن نمهیسهازد .شهفیعی کهدکنی
ضمن ترکیب این نوع تصویر با نگاه تازه و جهانبینی فلسفی ،عمق و معنهایی انسهانی بهه ایهن صهنعت
بخشیدهاست .تصویرهای زنجیرهای مؤلفههای دیگر شعر شفیعی ،مانند الهامپهذیری از شهاعران فرنگهی،
اندیشههای اجتماعی و طبیعتگرایی را آینگی میکند .این تصویر در نثهر و نظهم کههن فارسهی ،ادبیهات
عامیانه (هیچانهها و قصهها) ،شعر نو فارسی و یا حتّی شعر جهان سهابقه دارد و اشهعار بعًهای زیبهایی بها
استفاده از این تصویرپردازی خلق شدهاست.
واژههای کلیدی :شعر ،شفیعی کدکنی ،تصویر زنجیرهای ،بدیع ،صنعت لفظی.

 .1مقدمه
محمدرضا شفیعی کهدکنی از شهاعران نامهدار و فرهیختهۀ معاصهر اسهت .زبهان ،بیهان و
اندیشههای خاص وی باعن شدهاست تها شهعرش در نهیم قهرن اخیهر ،همهواره از سهوی
مخاطبان ،بهویژه مخاطبان ادبشناس به شکل چشمگیری مورد استقبال قرار گیرد .با این
توصیف ،بررسی ابعاد مختلف شعر او یکی از بایستههای نقد ادبی معاصر محسوب میشود.
در مقالۀ حاضر ،ما از میان تصویرهای گوناگون در شعر شفیعی کدکنی ،نوعی تصویر ویژه
را مطالعه کردهایم .این تصویر گسترده را کهه غالبهای بها رویکردههای طبیعهتگرایانهه نیه
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گرهمیخورد« ،زنجیرهای» نام نهادهایم و چندوچون آن را در شعر شفیعی بررسی کردهایم و
به ذکر سابقۀ آن در ادبیات پرداختهایم.
 .2پیشینۀ پژوهش
با آنکه دربارۀ شعر شفیعی کدکنی رساالت مفردۀ متعددی نوشته شدهاست و در هر کهدام
نی بخشی نسبتای مفصل به تحلیل صور خیال یا تصویر در شعر وی اختصهاص یافتهه ،امها
هیچ یک حتّی اشارهای نی به این نوع تصویر نداشتهانهد .در ایهن میهان ،مقالهۀ «شهکل و
ساخت شعر شفیعی» در مجموعهمقاالت «سفرنامۀ باران» یک استثناسهت .ایهن مقالهه بهه
صورتی علمی و روشمند ،انواع ساختارهای شعر شفیعی را بازنمودهاست .مؤلف یکی از این
انواع ساختارها را «ساختار غنچهای» نامیدهاست که دقیقای همان تصویر مدّ نظر ما در مقالۀ
حاضر است .فتوحی در جُستار خود چهار نمونه از شعر شفیعی را نقل کرده که بهر اسهاس
ساختار غنچهای شکل گرفتهاست .وی ایهن سهاختار را از دیهدگاهی فلسهفی بهه نگهرش
هستیشناسیک شفیعی مربوط میداند:
«در نگرش هستیشناسیک شفیعی ،هستی کلیتی است که اج ای آن هر کدام متکی به
دیگری و در درون دیگری است .ایدۀ "غنچهای بودن هستی" و تودرتویی آن ،دسهتگاه
فلسفی منسجمی است که محصول آن ،ساختهای منسجم و پیوسهتۀ شهعری اسهت»
(فتوحی.)222 :1988 ،

گمان ما بر آن است که عنوان «ساخت زنجیرهای» بر سهاخت غنچههای تهرجی دارد؛
چراکه عناصر و اج ای این تصویر ل ومای در همه جا درون همدیگر قرار نمهیگیهرد ،بلکهه
شاعر آنها را مانند حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصل میکند .عالوه بهر مثهالههای
ذکرشده در مقالۀ فتوحی ،ما چهار مورد دیگر را نی در شعر شفیعی یافتهایم کهه در ادامهه
نقل خواههد شهد .فتهوحی در مقالهۀ یادشهده ،تنهها از زاویههای فلسهفی بهه ایهن سهاخت
نگریستهاست ،لیکن مقالۀ پیش رو قصد دارد تا آن را صرفای از حین ادبیات و بالغت تبیین
کند و به این سؤاالت پاسخ دهد که این نوع ساخت در ادبیات رسمی یا فولکلور و نیه در
ادبیات جهان سابقه دارد یا نه و آیا شفیعی به سبب مطالعات گستردهاش در پروراندن این
ساخت ،به آن نمونهها نظر داشتهاست یا نه .دالیل زیبایی و تأثیرگذاری آن چیسهت چهه
انواع و اقسامی میتوان برای آن قائل شد آیا میتوان جایگاهی برای این نوع سهاخت در
طبقهبندی آرایههای ادبی در کتب بالغت یافت این نوع ساخت چه ارتباطی با سایر وجوه
و مؤلفههای شعر و اندیشۀ شفیعی میتواند داشته باشد
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 .9روش پژوهش
یکی از شیوههای رایج در نقد ادبی ،نقد بالغی است .مسئلۀ مهم در نقد بالغی ،فهم علل
زیبایی متون ادبی است .بازشناسی زیباییهای متون ادبی ،با نگاهی بر اساس بالغت ،بهه
کشف و درک ارزشهای هنری آنها منجر مهیشهود .در ایهن مقالهه ،ابتهدا تصهویرهای
زنجیرهای را بر پایۀ اصول و موازین بالغت بررسهی کهردهایهم و آنگهاه در بخهش دیگهر،
تحقیق را به شیوۀ تطبیقی پیش بردهایم:
«پژوهش تطبیقی ،پژوهشی است که به تالقهی ادبیهات در زبهانههای مختلهف ،یهافتن
پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته تها حهال و بهه طهور کلّهی ،ارائهۀ نقشهی کهه
پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر داشتهاست ،چه از جنبههای اصول فنّی و چه از دیدگاه

جریانهای فکری میپردازد» (غنیمی هالل.)92 :1989 ،
 .2طرح و بحن
تصویر ،جوهرۀ شعر قلمداد میشود و «دی لوئیس شاعر انگلیسی معتقد است که تصویر،
عنصر ثابت شعر است .درایدن تصویرسازی را به خودی خود اوج حیات شعری میداند»
(شفیعی کدکنی8 :1989 ،ه .)9تصویر ،وجه ممیّ ادبیات با گفتار علمی است و بررسی آن در
مطالعۀ شعر اهمیت بسیار دارد .شاعران با آفرینش تصاویر و با بهرهگیری از توان خالقۀ
خود ،عاطفه و فکر خویش را تجسم میبخشند و در مخاطبان خود التذاذ و شگفتی ایجاد
میکنند .در واقع« ،آنچه که تا حدی به حفظ کیفیتهای ویژه تجربۀ عاطفی شاعر و
فًای ذهنی وی کمک میکند ،صورتهای گوناگون خیال است که به طور کلی ،به
آنها تصویر 1میگوییم» (پورنامداریان .)188 :1981 ،برای شناخت جهانبینی یک شاعر ،باید
خصوصیات تصویرهای او را تحلیل نمود؛ چراکه «تصویر ،اساس تخیل شاعرانه است و
نیروی جهانبینی شاعر در یک تصویر ،منتهای فشردگی خود را نشان میدهد» (براهنی،
 .)25 :1981تصویرسازی را میتوان از ابعاد گوناگون در بوتۀ نقد نهاد .تصویر ،بالذّات با
روانشناسی ،فلسفه و تتبعات ادبی ارتباط مییابد .در ادبیات ،دانش بالغت عهدهدار
پژوهش در امر تصویر است ،بهویژه علم بیان ،روش فهمیدن تصویرها را به بحن
میگذارد.
در این مقاله ،میخواهیم تا تصویر را صرفای از دریچۀ ادبیات واکاوی کنیم .البته منظور
ما از تصویر در این مقاله ،بسی فراتر و گستردهتر از صور خیال مطرح در علم بیان (تشبیه،
1.Image
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استعاره ،کنایه ،مجاز و نماد) است؛ چنانکه شفیعی کدکنی مهینویسهد« :مها تصهویر را بها
مفهوم اندکی وسیعتر میآوریم که شامل هر گونه بیان برجسته و مشخص باشد ،اگرچه از
انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد؛ مثالی گاهی آوردن صفت؛ چندان که در بسیاری از
موارد در شاهنامه دیده میشود( »...شفیعی کدکنی.)18 :1989 ،
شفیعی کدکنی از زمرۀ شاعرانی است که تصاویر متنوع و رنگهارنگی را در شهعر خهود
خلق کردهاست و شعر او از این حین ،بسیار غنی و مایهور است .یکی از محققهان ،اشهعار
«م .سرشک» را از نظر پویایی تصویر ،فوقالعاده قوی و تأثیرگذار ارزیابی کردهاسهت (ر.ک؛
بشردوسهت .)109 :1989 ،محققی دیگر نی صور خیهال شهعر شهفیعی را مهوزه و گنجینههای
کمنظیر از حین تخیل و تصویر دانستهاست (ر.ک؛ فوالدوند.)182 :1988 ،
به هر حال ،شفیعی کدکنی سبک خاص خود را در تصویرسازی دارد و بررسی تصاویر
شعر وی نشان میدهد که این تصاویر بیشتر در محور عمودی شعر بهکار گرفتهشهدهانهد.
تصاویر شعر شفیعی از ایجاز دور هستند ،به گونهای که میتوان گفهت تصهاویر مهوج در
شعر او اندک است و گاه شیوۀ روایی کالم ،تصویرها را در تمام ساختار شعر پراکندهاسهت.
این امر به حس حرکت و جنبش در شعر وی کمهک شهایانی کهردهاسهت (ر.ک؛ روحهانی و
عنایتی قادیکالیی.)88 :1991 ،

در شعر شفیعی کدکنی ،به نوعی خاص از تصویر برمیخوریم که در میان تصاویر دیگر
شعر او ،تشخص خاصی دارد .بهکارگیری چندبارۀ این تصویر نشهان مهیدههد کهه شهاعر
عالقۀ ویژهای به آن دارد .این تصویر میتواند در بررسی هنهر و اندیشهۀ شهفیعی اهمیهت
بس ایی داشته باشد .برای اولین بار در شعر «در این شبها» ،از مجموعهۀ «آیینههای بهرای
صداها» این تصویر را مالحظه میکنیم:
«درین شبها //،که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میترسد؛ //درین شهبهها//،
که هر آیینه با تصویر بیگانهست؛ //و پنهان میکند هر چشهمهای //سهرّ و سهرودش را//
چنین بیدار و دریاوار //تویی تنها که میخوانی» (شفیعی کدکنی.)222 :1989 ،
شفیعی این شعر را که به «م .امید» تقدیم کرده ،در سال  1928سرودهاست .آخرین بار
نی این تصویر را در شعر «پاسخ» میبینیم« :صدا //،آرایش مهر اسهت //و مهر  //،آرایهش شها
درخت با  //.درخت ،آرایش صب است و //صب از با در اشراق؛ //کنون دریافتی ک چه //ندارد زنهدگی
آرامشی //،وقتی صدایی نیست //در آفاق » (شفیعیکدکنی.)8 :1992 ،

این شعر یکی از پنجاه شعری است که برای اولین بار در نوروز سهال  1992در مجلهۀ
بخارا به چاپ رسیده است .تاریخ سرایش هیچ یک از این پنجاه شهعر در ذیهل آنهها درج
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نشدهاست .اگر بهناچار تاریخ سرایش شعر «پاسخ» را حدود همین سال  1992بدانیم ،در آن
صورت باید گفت که شفیعی کهدکنی در طهول ن دیهک بهه نهیم قهرن شهاعری خهویش،
عالقهاش به این نوع تصویر را واننهادهاست و همواره دلبستگی خود به این نوع تصویر را
با روساخت های گوناگون در دفترهای شعرش ابراز کردهاست .این نوع تصویر با هشت بار
کاربرد در حقیقت ،تبدیل به یکی از مشخصههای سبکی شعر شفیعی شدهاست.
در این نوع تصویر ،حدین از حدین میشکافد .آخرین پاره از بند پیشین ،در ابتدای بند
سپسین قرارمیگیرد و همین طور بندها به صورت متوالی پیش میرود .نمودار این تصویر
را چنین میتوان ترسیم کرد:
« + + + + +الف (از) یا (در) یا ( )Øب است .ب (از) یها (در) یها ( )Øج
است .ج (از) یا (در) یا ( )Øد است .د (از) یا (در) یا ( )Øو است و إلخ».
در واقع ،در این شیوه ،مسند (یا وابستۀ مسند ،مانند مًافٌإلیه یها صهفت) بنهد قبلهی،
مسندٌإلیه بند بعد واقع میشود و یها مفعهول غیرصهری (مهتمم) جملهۀ پیشهین ،در مقهام
مسندٌالیه بند پسین مینشیند .به دو مثال دیگر از این قِسم تصویر در شعر شهفیعی توجهه
کنید:
ه «شاخه در باد و تصویر در آب //آب در جوی و جوبار در با  //بها در نهیمروز بههاری//
وین همه ،در شُدآیند ،جاری» (شفیعیکدکنی.)952 :1989 ،
ه «نخست ،عشقی است سب  //و عشق ،در قلب سر  //و قلب ،در سینۀ پرندهای میتپهد //کهه بها دل و
عشق خویش //همیشه را خرّم است //.پرنده بر ساقهای است //و ساقه بر شاخهای //درخت در بیشهای//
و بیشه در ابر و مه //و ابر و مه گوشهای زِ عالم اعظم است //.کنون به دست آورید //مساحت عشق را//
که چندها برابر عالم است» (شفیعیکدکنی.)219 :1982 ،

اکنون سؤال این است که این نوع تصویر جالب توجه را در کدام ردیف از طبقهبنهدی
آرایههای ادبی که در کتابهای بهدیعی طهرح شهدهاسهت ،مهیتهوان گنجانهد در حهدود
جستوجوهای نگارنده ،شبیه ترین صنعت به این نوع تصویر ،صنعتی است کهه اههل ادب
آن را «متتابع» گویند .در کتاب بدایعاألفکار فی صنایعاألشعار ،این صهنعت چنهین تعریهف
شدهاست:
«در اصطالح شعری را گویند که در وی سخنْ پیاپی شده باشد؛ و [نی ] شعری را گوینهد
که در وی ،سخن از یکدیگر انگی ند و هر لفظی که ایراد کنند ،به تبعیت ،چی ی [آرنهد،
در] لفظی دیگر؛ و این را به واسطۀ اتصال الفاظ به یکدیگر ،متصل نی گوینهد و الحهق
صنعتی لطیف و صیغتی شریف است» (واعظ کاشفی.)120 :1998 ،
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سپس واعظ کاشفی این مثالها را از مولوی و سعدی نقل کردهاست:
ه «سهه چیه تهو از سهه چیه دائهم بهه عهذاب:
سههه چیهه مههن از سههه چیهه همههواره خههراب:
ه «گَرَم بازآمدیمحبهوب سهیمانهدام سهنگیندل

روی از خههو و خههو زِ زلههف و زلفههت از تههاب.
جههههان از دل و دل زِ دیههههده و دیههههده زِ آب»
گُل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل»
(همان).

اینکه واعظ کاشفی می گوید« :متتابع الحق صنعتی لطیف است» ،اندکی اغراقآمی بهه
نظر میرسد ،البته کامالی بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه خوش و طبیعی بیفتهد .سهعدی
در این بیت شاهد ،به شکلی طبیعی و دلنشین این زنجیرهها را پشت سر هم چیهدهاسهت،
ولی مثال نخست ،تصنعی و کوششی است و از این نظر ،اساسای با شعر موالنا کهه حاصهل
کششها و جوششهای روحانی است ،بیگانه مینماید .از این رو ،ک ازی ،مصح کتهاب،
در قسمت گ ارش مینویسد« :این رباعی در شمار رباعیهای موالنها در دیهوان وی آورده
نشدهاست .در نسخۀ «ش» به جای مولوی« ،لوکری» آمدهاست» (همان .)298 :لیکن صنعت
متتابع در کتب بدیعی دیگر نیامدهاست ،یا مؤلف این نوشته ،در جایی دیگر صنعتی به این
نام نیافت .در کتاب ابدعالبدایع که به اذعان اخوان ثالن ،مفصلترین و آخرین تألیف معتبر
فارسی در فن بدیع است (ر.ک؛ اخوان ثالن ،)58 :1952 ،از صنعتی بهه نهام «تشهابهاألطهراف»
سخن رفتهاست که تعریف آن به صنعت «متتابع» همانندتر است .شمسالعلمهای گرکهانی
ذیل تشابهاألطراف مینویسد« :در اینجا ،مراد آن است که متکلم لفظ آخر بیهت را در اول
بیت دیگر اعاده کند ،لفهظ آخهر مصهراع را در اول مصهراع دیگهر بیهاورد و بعًهی آن را
«موصول» نامیدهاند» (شمسالعلمای گرکانی .)128 :1988 ،سپس نویسندۀ کتاب ابدعالبهدایع دو
مثال از شعر عرب و دو مثال از شعر فارسی آوردهاست که ذکر آنها موجهب اطالهۀ کهالم
میشود ،لیکن یکی از شواهد فارسی را که سرودۀ سلمان ساوجی است ،در اینجا میآوریم:
«ای ابههر بهههار ،خههار پههروردۀ توسههت
ای غنچه ،عروس بها در پهردۀ توسهت

ای خار ،درون غنچه خونکهردۀ توسهت
ای بههاد صههبا ایههن همههه آوردۀ توسههت»
(همان)

در ابیات فوق ،چون میان کلمات تکرارشونده (ابر ،خار و غنچه) فاصله افتادهاست و در
نتیجه ،از ارزش زیباییشناختی این صنعت کاسته شده ،شمسالعلما بهناگ یر این توضی را
ارائه کردهاست که «اگر در اج ای مسمو ،این صنعت بهکار برده شود که فاصهلۀ تکهرّرات
کمتر باشد ،البته بدیعتر است» (همان) .پس مسلم میشود کهه در ایهن «صهنعت /تصهویر»
هرقدر فاصلۀ پارههای تکرارشونده به هم ن دیهکتهر باشهد ،بهه همهان انهدازه نیه ارزش
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موسیقایی و بالتبع ،ارزش زیباییشناختی آن ارتقا مییابد .چون شمسالعلما تصور کرده که
مثال برای این صنعت ،اندک است (و یا شاید با انگی ۀ قدرتنمایی) ،خودش دست بهکهار
شده ،دو بیت برای نشان دادن این صنعت ساختهاست:
«هر یک به شرح صدر ،صدری به قدر و گاه

مههاه فلههک شههکوه ،کههوه وقههار و جههاه

گههاه علههوّ قههدر ،قههدرش فهه ون زِ مههاه
جاهش به وزن عقل ،عقلهش مریهد راه»
(همان).

میبینید که این ابیات بسیار تصنعی و ساختگی است و شمسالعلماء با تالش روحفرسا
توانستهاست که این مثال را برای صنعت تشابهاألطراف مهیا کند .بسیار دشوار است که از
درون این صنعت ،تصویر دلنشین و زیبایی عرضه کرد .انصاف باید داد که تصاویر شفیعی
در این عرصه تا چه مایه خالقانه است و از این مثالهای خنک و بیروح چه مقدار فاصله
دارد و هرگ کوششی و تصنعی به چشم نمیآید.
شمس العلماء صنعت «ذوبطنین» را نی صنعتی چون تشابهاألطراف انگاشته ،در توضی
آن گفتهاست« :مقصود از این صنعت آن است که آخر جملههای را در اول جملههای دیگهر
اعاده کند» (شمسالعلمای گرکانی .)228 :1988 ،با آنکه شمسالعلماء گفته که امثلۀ بسیار برای
این صنعت میتوان آورد ،اما باز چند مثال از سرودههای خود را ذکر کردهاست!
ایراد این تعریفها در آن است که اوالی جامع و مانع نیست و با یکدیگر تداخل مییابد.
تعریف صنعت «ردّ الصدر علی العج » را نی میتوان داخهل در تعریهف ذوبطنهین دانسهت.
تفاوت صنعت ردّ الصدر علی العج با تصویر مورد نظر ما آن است که در ردّ الصهدر علهی
العج  ،تکرار واژهها حالتی زنجیهرهای پیدا نمیکند .اشکال دیگر این تعریفها آنجاست کهه
صنایعی از این قبیل را صرفای لفظی می دانند و آن را تنها به تکرار واژهها در سهط کهالم
تقلیل میدهند .اگر تصویر زنجیرهای مورد بحن این مقاله را از لحاظ تکرار واژهها بررسی
کنیم ،فقو ارزش موسیقایی خواهد داشت ،ولی آن امری که تصاویر زنجیرهای شهفیعی را
دلنشین و جذاب میکند ،پیوند خوردن این صنعت لفظی با یک ایده یها مًهمون فکهری
است .اگر در پسِ این صنعت ،جهانبینی واال و یا نگاه تازهای نباشد ،از این نوع تصهویرها
ج تکرار بیثمر و بیهدف کلمات ،اثری باقی نخواهد ماند و آن گونه کهه در ادامهه و در
مبحن «هیچانهها» خواهیم دید ،در آن حالت ،این تکرارهای بهیپایهان فقهو بهه ریهتم و
موسیقی خواهد اف ود و نه چی دیگر .مشکل دیگر آن است که بدیعنگهاران سهنتی مهتن
ادبی را ل ومای شعر میدانند و نثر را عاری از خاصیتهای شاعرانگی میپندارند؛ چنهانکهه
صاحب قابوسنامه میگوید« :نثر چون رعیت است و نظم چون پادشاه» (عنصرالمعالی:1988 ،
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 .)190در صورتی که برای همین صنایع متتابع یا تشابهاألطراف ،بهمراتب مثالهای زیبها و
طبیعیتری را میتوان در نثر فارسی ،بهویهژه نثهر صهوفیه سهرا گرفهت .طهول یکسهان
مصراعها در شعر کالسیک ،برای شاعران گذشته محدودیتهایی ایجاد میکرد و مهانع از
آن میشد که آنان نمونههای خالقانهتری را مثالی برای متتابع یا تشابهاألطراف بیافریننهد.
شاید راز توفیق شفیعی نی آن است که با روی آوردن به سرایش شعر نیمایی ،بهه فًهای
آزادانهتری در این حوزهها دست یافتهاست .به هر روی ،در بدیع سنتی ،از صنعتی که دقیقای
نظیر تصویرهای زنجیرهای شفیعی باشد ،یاد نشدهاست؛ چراکه «تکرار واژه ،انحای مختلفی
دارد که در کتب سنتی به همۀ آنها نپرداختهاند» (شمیسا.)81 :1988 ،
2ه .1پیشینۀ تصویر زنجیرهای در ادبیات
چنانکه گفتیم ،این نوع تصویر در ادبیات ما سابقه دارد و نظایر آن را در متون ادبی قدیم
میتوان مطالعه نمود .در اینجا مشخصای به پنج دسته از انواع متهون اشهاره مهیکنهیم کهه
تصویر زنجیرهای در آنها دیدهمیشود و برای هر کدام مثالهایی میآوریهم .تأثیرپهذیری
در ادبیات ،مقولۀ پیچیدهای است و دقیقای معلهوم نیسهت کهه شهفیعی در آفهرینش تصهویر
زنجیرهای به کدام یک از نمونههای ذیل نظر داشتهاست.
2ه1ه .1نظم و نثر کهن
در بخش پیشین ،مثالهایی را از شعر کالسیک نقل کردیم که در کتب بالغت مندرج بود.
در نثر گذشتگان ،بهویژه نثر صوفیۀ فارسی یا عربی ،نمونههای چنین صنعتی فراوان است،
با این توضی که به مرز تصویر شدن نرسیدهاند و مخاطبان از درون این عبارات ،تصهویر
ذهنی نمیسازند .شواهد زیر از آن جمله هستند:
«درویشی ،دریای بالست و بالهای وی جمله ع ّ است .ع ّ نصهیب غیهر اسهت ،مبهتال در عهین
بالست .وی را از ع ّ چه خبر تا آنگاه که از بال به مُبلی نگرد ،آنگاه بالش بجمله عه ّ گهردد ،و
ع ّش جمله وقت ،و وقتش جمله محبّت ،و محبّتش مشاهدت( »...هجویری.)99 :1989 ،
ه «نَفْس به محلّ دل رسید ،و دل به درجۀ جان ،و جان به مرتبۀ سرّ ،و سرّ به صفت قرب» (همان.)215 :

از آنجا که شفیعی در کتابهای نظم و نثر گذشته مطالعه و غور فراوان داشتهاسهت ،بعیهد
نیست که ناخودآگاه از رهگذر مداقّه در این متون ،دست به خلق چنین تصاویری زدهاست.
2ه1ه .2شعر معاصر
چنانکه گفتیم ،شفیعی برای نخستین بار در شعری که به سال  1928سهروده ،از تصهویر
زنجیرهای بهره بردهاست .پیش از شفیعی کدکنی ،شاملو و سپهری این نهوع تصهویر را در
شعر آوردهاند .شاملو شعر «کیفر» را چنین آغاز کردهاست:
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«در اینجا چار زندان است؛ //به هر زندان دو چندان نقب ،در هر نقب چندین حجره ،در هر حجره
چندین مرد در زنجیر //...از این زنجیریان ،یک تن ،زنش را در تهب تاریهک بهتهانی بهه ضهرب
دشنهای کشتهاست( »...شاملو.)999 :1982 ،

این شعر در سال  1998سروده شدهاسهت و چنهانکهه مشهاهده مهیشهود ،تصهویری
چهارلختی و نسبتای طوالنی است .شفیعی در برخی از اشعارش تحت تأثیر شاملوست .ذکهر
ج ءج ء این تأثیرپذیری از حوصلۀ این مقال بیرون است .آیا احتمهال دارد کهه سرتاسهر و
خصوصای بند اول ایهن شهعر ،چنهان شهفیعی را تحهت سهیطرۀ خهود گرفتهه کهه در ذههن
ناخودآگاهش رسوب کردهاست و بعدها به صورت تصاویر زنجیرهای نوآیین دیگری ظهاهر
شدهاست
سهراب سپهری نی این تصویر را در «صدای پای آب» ساختهاست کهه آن را یکهی از
پیشنمونههای تصویر زنجیرهای در شعر شفیعی میتوان خواند« :چر یک گاری در حسرت
واماندن اسب //اسب در حسرت خوابیدن گاریچی //مرد گهاریچی در حسهرت مهرگ( »..سهپهری،
.)281 :1982

شمیسا دربارۀ این بیت مینویسد:
«اسبِ آخر مصهراع اول ،در اول مصهراع دوم و گهاریچی آخهر مصهراع دوم ،در اول
مصراع سوم تکرار شده است .صهنعتی کهه در کتهب بهدیع سهنتی چنهدان بهدان توجهه
نشده است و اسم معروف و مشخصی ندارد (ارتفاع) ،نوعی از ترکیب کالم است ...البتهه
ردّ الصدر علی العج (گاریه گاریچی) و ردّ العج إلی الصّهدر (اسهبه اسهب ،گهاریچیه
گاریچی) هم دارد» (شمیسا.)85 :1988 ،

با رجوع به کتابهای مهم بدیعی ،صنعتی به نام ارتفاع یافته نشهد .بهه احتمهال زیهاد،
عنوانی است که خود شمیسا به این صهنعت دادهاسهت و پُربیهراه نیسهت؛ چراکهه در ایهن
تصویر ،بسان یک سهکانس سهینمایی دوربهین /راوی ،ابتهدا روی ج ئیهات ،زوم ()Zoom
میکند و آنگاه بهآرامی و مرحلهبهمرحله حرکت مهیکنهد ،بهاال مهیآیهد ،اوج مهیگیهرد و
سرانجام ،لوکیشن 1را در کلّیت خود نشان میدهد.
2ه1ه .9شعر جهان
ج این موارد ،مثالهایی در شعر جهان هم از این تصویرهای زنجیرهای میتهوان یافهت.
شعر ذیل از محمود درویش ،شاعر معاصر فلسطین ،نمونهای از آنهاست:

1. Location
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«سینۀ او را گشتند //،ج دلش هیچ نیافتند //.دل او را گشتند //،بهج خَلقش نیافتنهد//.
صدایش را گشتند //،بهج اندوه او چی ی نیافتند //.اندوهش را گشتند //،بهج زنهدان او
هیچ نیافتنهد //.زنهدانش را گشهتند //،بههجه خهود را در بنهد نیافتنهد //.آوازخهوان آواز
میخواند //و شامگاه ،شامگاه بود» (درویش159 :1989 ،ه.)152

شعر «بخشایش» از «شیرکو بیکس» شاعر پرآوازۀ کُرد (1920ه 2019م ،).شاهد دیگری
از این نوع تصویرهاست:
«نسیم از گل //طلب بخشش کرد //.چون میشد آرامتهر بهر او بهوزد! //گهل از زنبهور//
طلب بخشش کرد //که میشد //بیشتر لُپهایش را بمکد //،اما اجازه نداد! //زنبور ههم
از زن زنبوردار //طلب بخشایش کرد //،چون از عمد نیشش ن ده بود //و اشتباهی بود!//
اما زن زنبوردار //رو به مردش گفت //:باید تو هم دهها بار از من //طلب حاللیت کنی//
چون امروز //مثل زنبور نر //دراز کشیده و استراحت کردی //و یک کمکِ کوچک ههم
به من نکردی!» (بیکس.)10 :1992 ،

نگارنده بهرغم تالش های بسیار ،از سال سرایش این دو شهعر آگهاه نشهد .مقصهود از
آوردن این شعرها ،بیشتر نشان دادن نظایر تصویرهای زنجیرهای در شعر ملل دیگر است.
شفیعی خود اعتراف میکند که از جوانی تا امروز شیفتۀ خواندن شعر ملل دیگر بودهاست و
در این زمینه مینویسد:
«به قول طلبهها ،علم اجمالی دارم که بسیاری از حال و هواهای شعر فرنگی یا مًامین
آن ،آگاه و نهآگاه ،وارد ضمیر من شدهاست .بعًی از این موارد را خودم یهادآور شهدهام؛
زیرا در لحظۀ سرودن شعر میدانستهام که چه چی ی در ذهن مهن بهودهاسهت .در ایهن
گونه موارد ،در باالی شعر یا در حاشهیه نوشهتهام« :بهه هنگهام قرائهت پُهل سهالن» یها
«اونگارتی» یا «برشت» .در مواردی هم این مسئله ،الهامپذیری مغفول بودهاست» (شفیعی
کدکنی.)120 :1990 ،

2ه1ه .2هیچانهها
هیچانهها بافتههایی موزون هستند که معموالی در هر زبان و فرهنگی برای کودکان سروده
میشود:
«هیچانه ،گونهای شعر که کودکان هنگام بازیهای گروهی یا حرکات بدنی میخواننهد.
شعر «عمو زنجیرباف» نمونهای مشهور از ایهن گونهه شعرهاسهت .هیچانهههها بهرخالف
مفهومی که از نامشان گرفته میشود ،بیمعنا و پوچ نیستند ،بلکه به سبب وزن و ریتمی
که دارند ،بسیار شورانگی و برانگی نده هستند و از آنجا که بیشهترین جهذابیتهها بهرای
کودکان در موسیقی نهفتهاسهت ،دسهتمایۀ خهوبی بهرای حرکهت ،ورزش و بهازیههای
کودکاناند» (عطاری.)1228 :1988 ،
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در هیچانهها نی گاه تصاویر زنجیرهای مشاهده میشود؛ مثالٌ در این هیچانه:
«دویدم و دویدم //سر کویی رسیدم //،دوتا خاتونی دیهدم //،یکهیش بهه مهن آب داد//،
یکیش به من نون داد // .نون را خودم خوردم // ،آب را دادم به زمین // ،زمین به مهن
سب ه داد // ،سب ه رو دادم به بُ ی //.بُ ی به من پشکل داد // ،پشکل را دادم بهه نهانوا،
 //نانوا به من آتش داد // ،آتش را دادم به زرگر // ،زرگر به من قیچی داد // ،قیچهی را
دادم به درزی // ،درزی به من قبا داد» (مهتدی.)22 :1988 ،

2ه1ه .5قصههای عامیانه
در برخی قصههای عامیانه نی چنین سهاختی مشهاهده مهیشهود .در کتهاب طبقههبنهدی
قصه های ایرانی ،به آخرین گروه از قصهها ،عنوان «قصههای زنجیرهای» اطالق شدهاست
که دقیقای ژرفساختی شبیه به تصویرهای زنجیرهای دارد .مارزُلف چهارده قصه را ذیل این
مقوله گنجاندهاست .نقل مختصر یکی از آن قصهها را در اینجا میآوریم:
«قصۀ نخست« ،چرا این کار را میکنی » نام دارد .در این قصه( ،الهف) سهن  ،گهردو را
می شکند .مادر میپرسد چرا( .ب) سن  :چرا علف روی من سب مهیشهود (ج) علهف:
چرا کُرّه مرا میچرد (د) کرّه :چرا گرگ مرا گاز میگیرد (هه) گرگ :چرا س به مهن
پارس می کند (و) س  :چرا پیرزن به من فقو خردهنان میدهد (ز) پیرزن :چرا موش
به سفره من راه پیدا میکند (ح) موش :چرا گربه مرا مهیخهورد (ط) گربهه گسهتاخانه
میگوید :چون طبیعت او چنین است» (مارزلف.)252 :1981 ،

2ه .2ارتباط تصویرهای زنجیرهای با مؤلفههای دیگر شعر شفیعی
در نقد و بررسی شعر شفیعی ،همواره باید چند مشخصه یها مؤلفهه را در نظهر داشهت کهه
دربارۀ آنها سخن خواهیم گفت ،اما نکتهۀ مههم آن اسهت کهه غالهب ایهن مؤلفهههها بها
تصویرهای زنجیرهای در پیونهد اسهت؛ بهه عبهارت دیگهر ،تصهاویر زنجیهرهای ،برخهی از
حوزههای معنایی شعر شفیعی را آینگی میکند .این مؤلفهها به قرار زیر است.
2ه2ه .1الهام از شاعران فرنگی
شفیعی شاعری بسیاردان و جامعاألطراف است و عالوه بر ادبیات فارسی ،بر شعر و ادبیات
عرب هم احاطه دارد .او حتی به زبان انگلیسی نی مسلو است و ترجمهۀ کتهاب «تصهوف
اسالمی و رابطۀ انسان و خدا» نوشتۀ رینولد نیکلسون از تسلو وی بر ایهن زبهان گهواهی
دارد .در شعر ،ادبیات و نقد ادبی مغربزمین نی مطالعات بسیاری انجام دادهاست .اطالعات
و دانش گستردۀ فرهنگی او از فلسهفه و ادبیهات جههان در شهعرش بازتهاب یافتههاسهت.
شعرهای «دیباچه»« ،چر چاه»« ،اضهطراب ابهراهیم»« ،دود»« ،در سهتایش عشهق و بهرگ
بیدرخت» در همدلی با فدریکو گارسیا لورکا ،آلبر کامو ،سورن کیرکگورد ،برتولهد برشهت،
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اکتههاویو پههاز و پُ هل سههالن سههروده شههدهانههد .شههعر «دود» بههر اسههاس تصههویر زنجی هره
شکلگرفتهاست:
«کومۀ خُردی ،در دل بیشه //بیشه درون سب ج یره //سب ج یره ،در دل دریها //دودی از
بام کومه بَر شده آنجا //،روزی اگر زان میانهه دود نباشهد //،وای بهه کومهه! //وای بهه
بیشه! //وای به دریا!» (شفیعی کدکنی.)252 :1982 ،

بر پیشانی این شعر چنین نقش بستهاست« :در اندیشۀ برتولد برشت» .ایدۀ مرک ی این
شعر ،اهمیت جایگاه انسان را در کائنات یادآور میشود و با ترسیم یک تصویر زنجیهرهای
تصری میکند که این انسان است که به تمامیت هستی معنها مهیبخشهد و اگهر انسهان
نباشد ،جهان بیمعنی است.
2ه2ه .2اندیشههای اجتماعی
شعر «م .سرشک» در برخی از دفترهای قبل از انقالب ،بهویژه دو دفترِ «از زبهان بهرگ» و
«در کوچهبا های نشابور» ،رنگی اجتماعیه سیاسی دارد .شفیعی در این دو دفتهر ،مبهارزۀ
مسلحانه را میستاید و مخاطبان را با اجمال و ابهام به ستی با حکومت وقت فرامیخواند.
جالب آن است که یکی از تصاویر زنجیرهای شفیعی بها درونمایههای اجتمهاعی پهرورش
یافتهاست و فًای آکنده از خفقان و استبداد آن سالها را توصیف میکند:
«درین شبها //،که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میترسد؛ //درین شبها //،که
هر آیینه با تصویر بیگانه است //.و پنهان میکند ههر چشهمهای //سهرّ و سهرودش را//
چنین بیدار و دریاوار //تویی تنها که میخوانی» (شفیعی کدکنی.)222 :1989 ،

2ه2ه .9طبیعتگرایی
طبیعتنگری و طبیعتستایی روح شعر شفیعی را تشکیلمیدهد .جنبههای مختلف شعر او
پیوندی تنگاتن با مظاهر طبیعت یافتهاست و باید گفت که همهۀ تصهاویر زنجیهرهای در
شعر شفیعی با طبیعت مرتبو است .از باب نمونه ،شعر زیر را بخوانید:
«پروانهای //بر برگهای آسمانگون گل ابری //و بهرگهها //در بهاد و //بهاد آکنهده از
باران //و باد و باران در زالل روشنای صب  //و صب  //از آن صب ههای نهاب بیهداران»
(شفیعی کدکنی.)212 :192 ،

2ه2ه .2تأکید بر حرکت و پویش
مفهوم حرکت و رویش در شعر «م .سرشک» موج میزند .این وجه از شعر شفیعی ،البته به
نحوی با طبیعتگرایی و اندیشههای اجتماعی او در ارتباطی گسستناپذیر است و «شفیعی
یکی از شاعران معاصر است که مًمون حرکت و پویایی در شعر و اندیشۀ وی به گونهای
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برجسته نمود یافتهاست» (روحانی و عنایتی قادیکالیی .)25 :1991 ،تصهویر زنجیهرهای در شهعر
زیر حول درونمایۀ حرکت تکوین یافتهاست« :نسیمی ورق میزند برگهای سهپیدار را//:
که دریاست زین رود و این رود //از قطرۀ ابر و ابر //از زه و زاد دریاست» (همان.)225 :
2ه2ه .5اندیشههای فلسفی
گرایشهای فلسفی ،یکی از خصیصههای پررن شعر شفیعی ،بهویژه در دفتر «ه ارۀ دوم
آهوی کوهی» است .تعداد قابل اعتنایی از اشعار این مجموعه ،تفکراتی کمابیش فلسفی را
دربارۀ انسان ،جهان و زندگی انعکاس میدهد و «دقیقتر و مناسهبتهر آن اسهت کهه «م.
سرشک» را شاعری اندیشهورز بهدانیم و شهعرش را سهرودهههایی کهه بها اندیشهه پیونهد
خوردهاست» (عابدی .)8 :1988 ،همچنهین« ،در پهنج دفتهر [از مجموعهۀ هه ارۀ دوم آههوی
کوهی] ،فراوان به اشعاری برمیخهوریم کهه حهاوی مًهامین فلسهفی و هسهتیشهناختی
هستند» (بشردوست .)282 :1989 ،شفیعی در شعر «شرح تجرید» ،با یهاری گهرفتن از تصهویر
زنجیرهای ،تأملی فلسفی را دربارۀ زندگی مطرح میکند:
«پشههت ایههن ابرههها مههیتههوان گفههت
پشههت آن کهکشههانههها ،جهههانی اسههت،
بههاز در بههینشههانههها تههوان گفههت،
کهههس ندانهههد ولهههیکن همهههینجههها

آسهههمان اسهههت و آن کهکشهههانهههها
بههیکههران فههار از از ایههن نشههانههها،
هسههتی گسهترانهههیده بهاقهههیسهههت.
پشههت ایههن واژۀ «زنههدگی» چیسههت »
(شفیعی کدکنی.)280 :1982 ،

2ه .9ارزش بدیعی تصویر زنجیرهای
بدیهی است که بخش اعظم ارزش بدیعی این نوع تصویر ،مرهون تکرار واژهها در انتها و
ابتدای هر بند است .تصویر زنجیرهای قبل از هر چی به حوزۀ بدیع لفظی مربوط میشود و
جنبۀ لفظی دارد و موسیقی کالم را از نظر روابو آوایی غنهیتهر مهیکنهد ،امها از بررسهی
تصاویر زنجیرهای در شعر شفیعی چنین استنباط میشود که تعداد این بندها نباید از چههار
پنج تا بیشتر باشد که در آن صورت ،از ارزش هنری تصویر کاسته خواهد شهد .اصهوالی در
خلق تصویرهایی از این دست ،نباید سررشتۀ سخن از دست شاعر در برود و خواننهده نیه
نباید ردّ کالم را گم کند .اگر تعداد بندهای زنجیهرهای زیهادتر شهود ،در آن صهورت ،وارد
مقولۀ هیچانهها میگردد؛ چراکه «موضوع در هیچانهها ،کمتر به تفکر و ادراک نیاز دارد و
بیشتر تحرکزا و هیجانآور است» (عطاری .)1228 :1988 ،خواننهده تها چههار پهنج مهورد را
میتواند همراه با شاعر و با تمرک دنبال کند و خوشنهوایی و ابتکهاری بهودن آن را درک
کند ،اما اگر تعداد بندها زیادتر شود ،رشتۀ سخن را رها میکند و فقو به ریتمیهک بهودن
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کالم گوش میسپارد« .م .سرشهک» در شهش موضهع از تصهاویر زنجیهرهای دوحلقههای
استفادهکردهاست که برای مثال ،سه مورد از آنها را ذکر میکنیم:
ه «با پرباران و باران پُر از باغی نمایان بود» (شفیعی کدکنی.)98 :1982 ،
ه «شاید آوازخوان شد زِ شادی //یا که شادیش زآوازخوانی است» (همان.)200 :
ه «هر پیامی که نجیب //،هر نجیبی که پیام //.هر کالمی که بلند //،هر بلندی که کالم»
(همان.)952 :

این تصویرهای زنجیرهای دولختی را در علم بدیع« ،طرد و عکس» نامیدهاند:
«طرد و عکس که آن را تبدیل و عکس تنها نی گفتهاند ،یکهی از صهنایع لفظهی بهدیع
است؛ بدین قرار که مصراع اول را با تقدیم و تأخیر کلمات در مصراع دوم تکهرار کننهد»
(همایی.)89 :1988 ،

تصویرهای زنجیرهای دولختی در ادبیات فارسی بسیار بهکار رفتهاست .به نظر میرسد
که هرچه تعداد حلقهها اف ونتر میشود ،این صنعت از حین بدیعی زیباتر و گهوشنهوازتر
نی میشود .با وجود این ،چنانکه گفتیم ،تعداد حلقهها نباید از حد معقول فراتر برود .شاید
همین بیم از تکرارهای بیپایان و بیمورد و نه چندان دلچسب است که باعهن شهده تها
همایی ذیل توضی صنعت طرد و عکس چنین مرقوم دارد:
«پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حُسن کالم گردد و بر ضهعف
و سُستی طبع شاعر حمل نشود ،وگرنه اجتناب کردن از ایهن گونهه تکرارهها بهتهر و بها
آرایش سخن مناسبتر است» (همان).

نکتۀ مهم دیگری که پیش از این نی بر آن تأکید کردیم ،ترکیب این صنعت لفظی بها
نگاه جدید و جهانبینی فلسفی ،عرفانی ،دینی و زیباییشناختی است .ارزشمندی تصهاویر
زنجیرهای شفیعی به آن است که با اندیشههای اجتماعی و فلسفی و نی طبیعتگرایی گره
خوردهاست .اگر این تلفیق هنرمندانه نبود ،ایهن صهنعت /تصهویر بسهیار خشهک و خهالی
مینمود و به تکرار بیروح الفاظ منجر میشد.
 .5نتیجه
شعر شفیعی انسجام و ارتباط معنایی در محور عمودی دارد .یکهی از عوامهل پیوسهتگی و
انسجام کلیت شعر را تداوم تصویر دانستهاند .تصویرهای شفیعی عمدتای گستردهاست و گاه
سراسر یک شعر را تنها یک تصویر شکلمهیدههد .در میهان تصهویرهای گسهتردۀ شهعر
شفیعی ،نوعی تصویر دیدهمیشود که ما آن را تصویر زنجیرهای نامیدهایم .شفیعی هشهت
بار این نوع تصویر را در اشعارش بهکار گرفتهاست و به نحوی امًای شخصی شفیعی در
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شعرش محسوب میشود .در تصویر زنجیرهای ،کلمۀ پایانی یک بند را در ابتدای بند بعدی
میآورند و این تکرارها چهار پنج بار ادامه پیدامیکند .بدیعنگاران سنتیه به صورت مبهمه
متوجه این شیوه از تکرار شدهاست و عنوانهای متفاوتی ،ماننهد متتهابع ،تشهابهاألطهراف،
ذوبطنین و موصول بداندادهاند .آنها به این روش تکرار ،نه از بُعد تصویر ،بلکه بسان یک
صنعت لفظی نگریستهاند .شفیعی عالوه بر خوشنوایی کالم ،از این صنعت به من لۀ یهک
تصویر بهره بردهاست .این نوع تصویر در نثر و نظم کهن فارسی ،ادبیات عامیانه (هیچانه)،
شعر نو فارسی و یا حتّ ی شعر جهان سابقه دارد و اشعار بعًهای زیبهایی بها اسهتفاده از ایهن
تصویرپردازی خلق شدهاست .از سوی دیگر ،تصویرهای زنجیرهای با دیگر مختصات شعر
شفیعی ،مانند آگاهیهای وسیع فرهنگی ،اندیشهههای اجتمهاعی و طبیعهتگرایهی پیونهد
خههوردهاسههت .نگههاه تههازه و جهههانبینههی فلسههفی ،عرفههانی و اجتمههاعی شههفیعی ژرفههایی
زیباییشناختی به این نوع تصاویر بخشیدهاست و آنها را از حد یک صنعت لفظهی سهاده
فراتر بردهاست .در تصویر زنجیرهای ،ههر انهدازه تعهداد حلقهههها بیشهتر باشهد و کلمهات
تکرارشونده ن دیکتر به هم قرار گیرند ،ارزش موسیقایی بیشتری ایجاد خواهد شهد ،ولهی
نباید تعداد حلقهها یا لخت ها بیش از چهار پنج مورد باشد؛ چراکه در آن صورت ،خواننهده
سررشتۀ کالم را گم خواهد کرد و دیگر نخواهد توانست شعر را با تمرک دنبال کند .در آن
حالت ،تصویر زنجیرهای خاصیت تصویریاش را از دست میدههد و بهه تکهرار خشهک و
بیروح کلمات محدود میشود .تصویرهای زنجیرهای دوحلقهای که به نحوی میتوان آن
را صنعت طرد و عکس خواند ،در شعر شفیعی زیاد بهکار رفتههاسهت .ایهن مهوارد را بایهد
پیشنمونۀ آفرینش هشت تصویر زنجیرهای با حلقههای متعدد در شعر شفیعی تلقی کرد.
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