
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


شعر فریدون مشیريو نقش آن در تصویر آفرینی تشخیص ي آرایه

عیسی داراب پور*
نسرین گبانچی

چکیده
است. در تشخیص هاي طبیعیو پدیدهي دمیدن روح و جان به کایناتتشخیص به منزلهي آرایه

صفات حاالت و و مفاهیم انتزاعی نسبت داده می شود وجان بیاصرعنخصایص انسانی و حیوانی به 
انسانی را به خود می گیرند.

تشخیص از همان آغاز رواج شعر فارسی در اشعار شعراي ایرانی کم و بیش یافت می شـود  يآرایه
در میـان  کـرده انـد.   استفاده ادبی يو هر کدام از شاعران بنا به توانایی و استعدادهاي خود از این آرایه

توصیف هتج،تشخیصآرایه از اي به نحو بسیار گسترده،مشیريفریدون فارسی، شاعران معاصر ادب 
يحـوزه فریدون مشیريدر شعر تشخیص ادبی يآرایه.گیري کرده استه بهرو تصویرآفرینی طبیعت 

جاندار و پویـا  همگی عناصر طبیعی، مفاهیم انتزاعی و اشیاء، ، ويدر سروده هاي .وسیعی را در بر دارد
این مقاله بـر آن اسـت،   نگارنده در یش به ابراز احساسات شاعر پاسخ می دهند. هستند و با عواطف خو

، قابـل  که از دو جهـت محتـوا و سـاختار   فریدون مشیريرا در شعر تشخیص (جان بخشی)ادبی صنعت 
ي ادبی از شعر وي آشکار گردد.بررسی است، مورد کنکاش قرار دهد تا این جنبه

تشخیص، مفاهیم انتزاعی، طبیعت، اشیاء.، فریدون مشیريواژگان کلیدي:

.آبادانسازمان آموزش و پرورش خوزستان؛-زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد *
E-mail: isa_dar @yahoo.com
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. مقدمه1
اختصاص نیافته و انتخاب عنوان تشخیصهاي بالغت قدیم، مدخلی به صنعتدر کتاب

معاصر ي). در دوره150: 1375(شفیعی کدکنی، کار ناقدان معاصر عرب است» تشخیص«
ي نقادي مختصر دربارهن، به بحث و برخی از محقّقان تحت تأثیر بالغت غرب، ضمن معرفی آ

)، 156- 149: 1375اند؛ از جمله شفیعی کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی(آن پرداخته
زیبا «جالل الدین کزازي در کتاب بیان ) و میر64: 1379(و معانیسیروس شمیسا در کتاب بیان

آن بحث کرده اند.ي) درباره127: 1381» (شناسی سخن پارسی
و در اصطالح بیان، نسبت معنی تمییز دادن و شخصیت بخشیدن است تشخیص در لغت به

: 1380ادب فارسی،ي(دانشنامههاي انسانی به چیزهاي بی جان و انتزاعی استدادن صفت
هاي بی جان، عاره است که براي اجسام یا پدیده). تشخیص یا جاندار پنداري، نوعی از است281

گونه اي که گویی از حیات برخوردارند. این نوع بهذکر می شودصفات و خصایص ذي روح
). 64: 1379(شمیسا، مکنیه بیرون می آیدياز استعاره از دل استعاره

اخذ شده که خود Personifyاز مصدر Personificationدر زبان انگلیسی، اصطالح 
بر رفتار به معنی شخص و آدم است. در مباحث بالغی انگلیسی این اصطالحpersonاز کلمه 

هنري اطالق می شود که گویندگان در توضیحات خود از طبیعت یا اشیاء بی جان یا امور ذهنی 
). 2: 1380(داد، به کار می گیرند

گونه بیان می کند: ي تشخیص را اینکدکنی نظر ناقدان اروپایی دربارهدکتر شفیعی 
شیدن صفات انسان و به ویژه بخشیدن خصایص انسانی است به چیزي که انسان نیست و یا بخ«

احساس انسانی به چیزهاي انتزاعی، اصطالحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهاي زنده 
ات اروپایی به عنوان دیگر که از آن در ادبیvividness personificationتعبیر می-

ان تشخیص یدن به اشیاست، با آنچه ما به عنوکه به معنی مطلق زندگی بخشvividnessکنند.
).151: 1375(شفیعی کدکنی، » می گوییم، تناسب بیشتري دارداز آن سخن
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تشخیص به عنوان یک بحث جدید در علم بیان، با شگردهاي هنري چون مجاز عقلی، 
ها یک جاندار بودن اشیا و پدیده«هت که استعاره مکنیه و مهمتر از همه، با اساطیر از این ج

هایی از این تنگاتنگی دارد. در اساطیر نشانه)، ارتباط234: 1383ا، (شمیس»بینش اساطیري است
تشخیص مرتبط دانست. يتوان به نوعی با آرایهه وجود دارد و ساخت اسطوره را میآرای

انسان است در شی طبیعی و در واقع برداشتی است با بینشی بدوي از اشیاء و ياسطوره استحاله«
ل روح آدمی است به محیط و دادن همه خصوصیات بشر ذي روح طبیعت. اسطوره سازي، انتقا

: 1371(براهنی، استanimisticاست به اشیاء غیر ذي روح. اسطوره سازي یک فعالیت
122.(

شعر فارسی در اشعار شعراي ایرانی کم و بیش یافت مـی شـود؛ امـا    تشخیص، از همان آغاز
هري دامغــانی، محـدود و انــدك اســت.  بــه کـارگیري آن تــا قبــل از رواج شـعر منــوچ  يحـوزه 

منوچهري دامغانی، به نحو بسیار گسترده اي تشخیص را در خدمت توصیف طبیعت به کـار مـی   
گیرد و به آن ویژگی سبکی می بخشد و در این راه، اشعار او نوعی بیـان روایـی پیـدا مـی کنـد.      

وزه اي ؛ امـا در حـ  پس از منوچهري، دیگر شاعران تـا روزگـار مـا، تشـخیص را در اشـعار خـود      
،و بنا بـه اسـتعدادها و توانـایی خـویش بـه عناصـر و مفـاهیم بـی جـان         محدودتر به کار برده اند

شخصیت انسانی و حیوانی بخشیده اند؛ البته این نکته را باید افزود که میزان توانـایی شـاعران در   
و ایـن  رداختـه انـد  این راه یکسان نیست. بعضی از شاعران به مسأله تشـخیص بـیش از دیگـران پ   

ها با حرکت و حیات بیشتري همراه باشد؛ اما بعضـی بـا   ها وصفسبب شده است که در شعر آن
(شـفیعی کـدکنی،   این که در این راه کوشش بسیار کرده اند، حاصل کارشان دل انگیـز نیسـت  

1375 :149.(
وسـعت  جمله شاعرانی است که به سـبب قـدرت تخیـل و    ) از1379-1305فریدون مشیري(

ــی در   ــاالت درون ــداوم ح ــه و ت ــارعاطف ــعري آث ــهش ــویش ک ــنه  خ ــد از: تش ــب عبارتن ــه ترتی ب
ــر و کوچـــه(1335)، گنـــاه دریـــا(1334طوفـــان( )، از 1347)، بهـــار را بـــاور کـــن(1340)، ابـ
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)، بـا پـنج سـخن    1371)، از دیار آشـتی( 1367)، آه، باران(1364)، مروارید مهر(1356خاموشی(
)، تــا صــبح تابنــاك 1377)، آواز آن پرنــده غمگــین(1375ســاس()، لحظــه هــا و اح1372ســرا(

بـه عناصـر بـی جـان و     ) 1384» (شعرهاي چـاپ نشـده  «)، نوائی هم آهنگ باران 1379اهورایی(
رو در شـعر  مفاهیم انتزاعی شخصیت و خصایص انسانی و توسعاً حیـوانی بخشـیده اسـت؛ از ایـن    

می یابند و حـاالت و صـفات انسـانی را    وي عناصر و مفاهیم به یک نوع زندگی و حیات دست 
گیرند. به  خود می

در مرکز اشعار فریدون مشیري مثلثی هست که سه زاویه آن را عشق و مهرورزي، طبیعت 
گرایی و انسان تشکیل می دهد. این مثلث به شعر وي هویت می دهد و براي پیکره شعر او 

ش تحت تأثیر آن است:همچون مغزي است که تمام سلسله اعصاب و رگ و پی شعر
عشق و مهرورزي

طبیعت انسان

در دفترهاي نخستین مشیري میان این سه ضلع مثلث، فاصله و تباین وجود دارد و هر چه به 
کمتر و کمتر می گردد تا » عشق«و » طبیعت«و » انسان«می رویم، فاصله میان مانی جلوترحیث ز

اینکه در دفترهاي بعدي فاصله کامالً محو  می شود و ما اتحاد شکوهمند و فوق العاده این سه 
)479: 1384(زرقانی، رکن را به تماشا می نشینیم.

ون مشـیري، انسـان (شـاعر) بـه طبیعـت و      در ذهنیت غنایی و فرهیخته و پـرورش یافتـه فریـد   
هاي موجـود در آن عشـق مـی ورزد و ایـن نشـان از میـل و اشـتیاق فـراوان شـاعر جهـت           پدیده

هاي خویش اسـت. ایجـاد چنـین فضـا و منـاظر زنـده در شـعرش        آفرینش مناظر زنده در سروده
ا آنهاست.  هاي طبیعی و احساس یگانگی بي رسوخ و نفوذ وي در کنه و ذات پدیدهنتیجه

مشیريشعرذات 
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در ایـن  مـا بنـابراین  ؛تشخیص در شعر فریدون مشیري، حوزه وسـیعی را در بـر دارد  ي آرایه
آنیم که این صنعت ادبی را در شعر ایشان که از دو جهت محتوا و ساختار، قابـل بررسـی   مقاله بر

نـه ي ادبـی از شـعر وي آشـکار گـردد؛ البتـه در زمی     است، مورد کنکاش قرار دهیم تا ایـن جنبـه  
مستقل و نه در ذیـل کتـاب یـا    ي پژوهش باید گفت: در مورد موضوع این مقاله نه به طور پیشینه
اي، مطلبی نوشته نشده است.مقاله

فریدون مشیريشعر. تشخیص در 2
از دو جهت محتوا و سـاختار، قابـل   فریدون مشیريصنعت ادبی تشخیص (جان بخشی) در شعر 

بررسی است:
ت محتواتشخیص از جه. 2-1

هـاي زیـر   ، به صورتي تصویراز لحاظ محتوا و پیوند دو سو،فریدون مشیريتشخیص در شعر 
آید:پدید می

نسبت دادن افعال و اعمال و حاالت و صـفات و عواطـف انسـانی بـه عناصـر      -1
طبیعی

مـی  نشـان  ، اعمال و رفتار انسانی از خود هاي طبیعی، عناصر و پدیدهفریدون مشیريدر شعر 
ی انسانی به عناصر آن بخشـیده اسـت  هند. وي در توصیفات خود از طبیعت، شخصیت و زندگد

.حساب می آیدبه هاي سبکی شعر فریدون مشیريو این یکی از مشخصه
اي می آیـد کـه مشـبه بـه     همکنیيبه صورت استعارهتشخیص غالباً، فریدون مشیريدر شعر 

او به مشبه نسبت داده شده است:يآن انسان بوده، صفات و رفتار برجسته
/و باد غریب/ فرو می نشست.روي درختانبه / غبار غروب

و سر در پی برگ ها می گذاشت/ ، از بر شاخه ها می گذشتعبوس
)20: 1387(فریدون مشیري، 
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بهارت خوش که فکر دیگرانیآهسته گفتم/ گوش ارغوانبه 
)24(همان: 

آویخته بودگیسوي شبگوهر ماه به 
)72الف: 1388(مشیري، 

شعله ور گشتنبوسه خورشیدسحر به
)26(همان: 

/ در باران جنگل شب تا سحر تن شسته/ لبریز استبوسه خورشیداز شراب جام دریا
خیال انگیز

)58(همان: 
بر سبزه زارانخنجر باداز / خون شقایقشب ها که می ریخت، 

)24(همان: 
خراب، ماهخسته و خرد و/ غمگین نشسته،
)34: 1387مشیري، (

فشرده دل ابرخون فسرده در / شالق سرخ برق/ بر می کشد خروش!/ طبل بزرگ رعد
می آورد به جوش!/ را 

)139(همان: 
!ي سنگزهرهشکافت / ي خاكسینهفسرد / ي مهرچهرهشکست / چه زمهریر غریبی!

)119(همان: 
؟تبسم گلتو خود به یاد چه می افتی از 

)71ب: 1388ري، (مشی
چهره شاداب ارغوان خندیدبه باغ 

)62(همان: 
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. گوش 12. تاج آفتاب: 10بوسه هاي پر عطش آب و آفتاب: : 1387و نیز ر.ك: مشیري، 
. مویه هاي 49. ماتم درخت ها: 50. خشم برف: 35. سالم ستاره ها: 29. بلوغ نسترن: 22برگ: 

. خندیدن 129. نگاه ماه: 125. چشم جهان: 112جه باد: .پن90. کام آتش: 60. سینه زمین: 50باد: 
. پریشان خاطري آب. 129. مرغ مست: 127. ناله هاي موج: 120. نفس کشیدن خاك: 120باغ: 

. 147. نفس موج: 140. چنگ آفتاب: 140. روي کوهسار: 133گیسوان رود و بازوان دشت: 
.167. نگاه و دست درختان: 166: گلنازِ. 166. رقص درخت: 166. اندام برگ:166چشم بید:

نسبت دادن اعمال و افعال و حاالت انسانی به عناصر انتزاعی-2
، گاه به صورت اسناد رفتار و حاالت انسـانی بـه   فریدون مشیريدر شعر ي جان بخشیآرایه

و انتزاعـی کنـد. در ایـن نـوع از تشـخیص، مفـاهیم      مـی جلـوه ،دمفاهیم انتزاعـی و عناصـر مجـرّ   
اي یا این که بـه صـورت اسـتعاره مکنیـه    حیات انسانی می یابند و ،مادي یا به صورت خطابغیر

. در این گونه تصویرهاي انتزاعی هنرنمایی شاعر شایسته می آید که مشبه به آن انسان بوده است
. تحسین است و این محصول ذهن خالّق اوست

... از ودل، امیـد  عشـق،  نظیـر: تزاعـی  دادن مفـاهیم ان ر راي خطاب قرابغالباً فریدون مشیري
کند:میاستفاده » اي«حرف نداي 

تو را دارم و داراي جهانماي عشق
)88: 1387(مشیري: 

بکش یا کشته شو، غم را در اینجا ره مدهاي دل
)137ب: 1388(مشیري، 

دیدار تو را به جان و دل مشتاق
تنها مناي امید!تنها منم 

)45(همان: 
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هاي انسان را بـه مفـاهیم انتزاعـی نسـبت     ویژگیاستعاري، يبه وسیله اضافهشاعر همچنین گاهی 
می دهد:

پیوند می دهد/ در بیکرانه ها/ انبوه واژه هاي شناور را/ مندست خیال
)12: 1387(مشیري، 

چهره زمانمی گوفت مشت خود را بر 
)131(همان: 

رگ بر اندام برگ می باریدغبار م/ خنده بختبه جاي 
)166(همان: 

کردمگوش کر قضاکه گوشواره / دریغ از آنهمه گلهاي پرپر فریاد
)53(همان: 

، تند می تپیدقلب جهانو نبض زمان
) 20الف: 1388(مشیري، 

هایی آشناستسرانجام چنین خوش خنده/ با چشم روزگارغافل اند اینان که 
)34: ب1388مشیري، (

هاي انسانی چون دست، گـوش، چشـم و ... را بـه امـور انتزاعـی      ابیات فوق ویژگیشاعر در
نسبت داده است و یا بهتر است بگوییم عاریت داده است.

. 69. نشسـتن خیـال:   154. پیکار خیر و شـر:  124دست اهریمن: : 1387نیز. ر.ك: مشیري، و
. دسـت  144. سـکوت مـرگ:   21: . توفان بی رحم اندوه7. چنگ هیوال: 80لبخند زدن مهربانی: 

ب: کـام  1388مشـیري،  / . روي زنـدگی. 112. دسـت ویرانگـر شـوق:    22بیداد و تقـدیر کـور:   
.62. رخسار روزگار: 57. گوش جان: 26. تاج سخن: 21. رخ زندگی: 12مرگ: 

.  55. دست عدل: 112. پیکر تکیده تقوي: 112. نعش نیمه جان فضیلت: 111گردن مصیبت: 
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ءحاالت انسانی به اشیات دادن اعمال و افعال ونسب-3
؛ بلکـه اشـیا نیـز بـه حیـات و      انتزاعـی ، نه تنها عناصر طبیعت و مفـاهیم فریدون مشیريدر شعر 

را که همسو بـا  فریدون مشیريشعري و پویایی ك گام با آنها، تحرّدست می یابند تا همزندگی 
هیجانات درونی وي است، به نمایش بگذارند:

!ي تیربوسهنه جاي / سیلی شمشیر!ه خون گرفته شیاري ز ن
)30: 1387(مشیري، 

غمگینندبی تو چراغ، آیینه، دیوار
)39(همان: 

بیدارستهمیشهسوخته جاندو شمع 
)40(همان: 

می ترکدبغض چنگعجب نباشد اگر / چکدگلوي نايدر آن مقام که خون از 
)64(همان:

می رسد به گوشازیانهبانگ ت/ پشت این نقاب خنده
)82(همان: 

غوغاي جنگ تن به تن بود/ بیداد خنجرهاي خونریز
)124(همان: 

در زنگارتن آیینهبه آن تلخی که می سوزد 
)144(همان: 

بازمانده از حیرتهاپنجرهدهان 
)154ب: 1388(مشیري، 
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تقسیم بندي تشخیص از جهت ساختمان. 2-2
هـاي  و اجزاي تشکیل دهنده آن به صورتیص از لحاظ ساختمانتشخ، فریدون مشیريدر شعر

ذیل می آید:
».ترکیبهاي اضافی«فشرده.1
».ترکیبات یا عبارات فعلی«. نیمه فشرده2
».اوصافی که شاعر به صورت تفصیلی از طبیعت دارد«. گسترده3

تشخیص فشرده-1
حالـت و  ،رکیبـات مـوجز و کوتـاه   ها در قالب تاز تشخیص که در آن عناصر و پدیدهنوعی 

از جهت ساخت به اشکال مختلفی می آیند:گیرند ومیصفات انسانی به خود
اضافه استعاريالف:

همانگونه که پیش از این گفته شد، در استعاره مکنیه اگر مشبه به انسان یا صـفات و حـاالت   
عاره گاه بـه صـورت اضـافه    این نوع استفریدون مشیريوي باشد، تشخیص خواهد بود. در شعر 

داري را می سازد.ترکیبات موجز و جانو ه گردیده رائاستعاري ا
هاي استعاري خود به سه صورت حاصل می گردد:اضافه

. مالیمات انسان + عناصر طبیعی1
افزودن یکی از اعضا یا اجزا یا صفات و اعراض مربوط به انسان به عناصـر طبیعـی، همچنـان    

زیر دیده می شود:که در نمونه هاي 
بهارت خوش که فکر دیگرانی/ آهسته گفتم:گوش ارغوانبه 

)24: 1387مشیري، (
!ي سنگزهرهشکافت / ي خاكسینهفسرد / ي مهرچهرهشکست / چه زمهریر غریبی!

)119(همان: 
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گرفتار می شودچنگ آفتابدر / تا دست می برد که بجنبد ز جاي خویش
)140(همان: 

/ بازوان دشتیگشوده / گیسوان روديفشانده / ی بود و پروازي و آوازيمبارك دم نسیم
چمنزاري و گلگشتی

)133(همان: 
. چشم 72. گیسوي شب: 50. فریاد امواج: 26الف: بوسه خورشید: 1388ونیز ر.ك: مشیري، 

.24. چشم ستاره: 24. خنجر باد: 24. خون شقایق: 17. کام دریا: 19صنوبران: 

سان + اشیا. مالیمات ان2
معدود است:فریدون مشیرياین نوع از ترکیبات اضافی در شعر 

می رسد به گوشبانگ تازیانه/ پشت این نقاب خنده
)82(همان: 

غوغاي جنگ تن به تن بود/ بیداد خنجرهاي خونریز
)124(همان: 

در زنگارتن آیینهبه آن تلخی که می سوزد 
)144(همان: 

چکدوي نايگلدر آن مقام که خون از 
می ترکدبغض چنگ عجب نباشد اگر 

)64(همان:
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. مالیمات انسان + عناصر انتزاعی3
يمفـاهیم انتزاعـی جنبـه   ،هـا ا باید در ترکیباتی جست کـه در آن خیالی ترین نوع تشخیص ر

زیـاد ایـن نـوع    از نوعی حیات و حرکت برخوردار مـی شـوند. کـاربرد نسـبتاً    وعینی پیدا کرده
قابل تأمل است:فریدون مشیريدر شعر ،الیتصاویر خی

پیوند می دهد/ در بیکرانه ها/ انبوه واژه هاي شناور را/ مندست خیال
)12: 1387(مشیري، 

چهره زمانمی گوفت مشت خود را بر 
)131(همان: 

غبار مرگ بر اندام برگ می بارید/ خنده بختبه جاي 
)166(همان: 

شکفترخسار روزگارکفت/ دوباره خنده به شکوفه سرزد و گل از گل بهار ش
)62ب: 1388(مشیري، 

. 69. نشسـتن خیـال:   154. پیکار خیر و شـر:  124: دست اهریمن: 1387و نیز. ر.ك: مشیري، 
. دسـت  144. سـکوت مـرگ:   21. توفان بی رحم اندوه: 7. چنگ هیوال: 80لبخند زدن مهربانی: 

ب: کـام  1388. روي زنـدگی./  مشـیري،   112. دسـت ویرانگـر شـوق:    22بیداد و تقـدیر کـور:   
.62. رخسار روزگار: 57. گوش جان: 26. تاج سخن: 21. رخ زندگی: 12مرگ: 

.55. دست عدل: 112. پیکر تکیده تقوي: 112. نعش نیمه جان فضیلت: 111گردن مصیبت: 

اضافه هاي وصفیب: 
آن موصـوف گـاهی   اسـت کـه در   هـاي فشـرده   اي دیگر از تشخیصگونههاي وصفیاضافه

عناصر طبیعی و  گاهی مفـاهیم انتزاعـی و امـور غیـر محسـوس و در برخـی مواقـع اشـیا و امـور          
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تنهـا  فریـدون مشـیري  در میـان اشـعار   ا همیشه صفات مربوط به انسان اسـت. محسوس است؛ ام ،
ها کاربرد دارد:این تشخیصگونه از یک 

عناصر طبیعی + مالیمات انسان. 1
يبـه کـار رفتـه انـد؛ ولـی جنبـه      فریدون مشیريکیبات وصفی، به ندرت در شعر این گونه از تر

ابتکاري و ابداعی دارند:
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر/ ابر بازیگروقتی که ، چه نیمه شب ها

)39: 1387(مشیري، 
ترا گذاشته یکروز آسمان با من!؟/ نمی تواند دید / زمین بخیلچرا 

)71(همان: 
سر را به سنگ می زد/ موج نازپروردکان / ل به او چه می گفتساح

)68(همان: 
جنگل برهنهدر میان / اي طلوع تو

)108(همان: 
به ضجه مویه هاي باد/ گوش می دهنددرختهاي خسته

)50(همان: 
بوي خوش طراوت و رحمت/ باران مهربان

)139(همان: 
. اشیا+ مالیمات انسان2

گونه از ترکیبات وصفی انگشت شمار است:در شعر مشیري، این 
دلتنگ در این خانه غمگین به چه کاري؟

)101ب: 1388(مشیري، 
غوغاي جنگ تن به تن بودخنجرهاي خونریز/ بیداد
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)124: 1387(مشیري، 

ترکیبات یا عبارات فعلیتشخیص نیمه فشرده: -2
تشـخیص بـا فعـل    آفرینی از حیث کاربرد و تصویرو جان بخشی ترین نوع تشخیص گسترده

نقـش نهـادي   هـاي طبیعـی،  پدیـده مفاهیم انتزاعی و  عناصر و ین گونه از تشخیص، و در ااست
دارند:

عبوس از بر شاخه ها می گذشت/ باد غریب
)20: 1387(مشیري، 
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر/ چه نیمه شب ها، وقتی که ابر بازیگر

)39: 1387(مشیري، 
بالین مجروحان نشستهچون سایه، بر/ روح پریشان زمان، اینجا و آنجا

)125(همان: 
هزار سال بدین حال باز می ماند/ که پنداري،پاچنان فشرده شب تیره

) 169(همان: 
نشسته ماه بر گردونه عاج/ به گردون می رود فریاد امواج

)50الف: 1388(مشیري، 

تشخیص گسترده-3
عناصر و پدیـده  یعت دارند به گونه اي است که که شاعران به صورت تفصیلی از طباوصافی 

بـارز  نمونـه » مسـیح بـر دار  «شـعر  .ی شعر شخصیت انسانی می یابنـد هاي طبیعت در ساختمان کلّ
به شمار می آید. در این شعر کـه بـر توصـیفات دقیـق     فریدون مشیريگسترده در شعر تشخیص
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باعـث  صفات و حاالت انسانی یافتـه و ایـن خـود    طبیعیپدیده هايخیالی وي از طبیعت است، 
:گشته استمحور عمودي خیال در شعرش تقویت 

چه می گذشت آنجا
که جاي ناز گل و ساز باد و رقص درخت

به جاي خنده بخت
غبار مرگ بر اندام برگ می بارید

می گریخت، می افتاد!- سوخته پر-نسیم 
درخت جان می داد!

گریزان در آسمان دانندکبوتران
که حال ماهی در زهرناك رود چه بود
که چشم بید در آن جاري پلید، چه دید

که نیکروزي از آدمی چگونه رمید
کبوتران دانند!

و ...
)167-165: 1387(مشیري، 

519

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نتیجه گیري
فریدونتشخیص در شعر آن است که؛توان به عنوان نتیجه بحث مطرح ساختآنچه که مى

ایشـان  شعردر . ي خاصی بخشیده استو به شعر وي جلوهوسیعی را در بر دارديحوزهمشیري
ــده   ــا و زن ــز پوی ــز ج اســت، همــه چی ــدگی در همــه چی ــان داردروح و زن ــه همــین جهــت  ری ، ب

شـاعر ه ابراز احساسات حیات دارند و با عواطف خویش بطبیعی و مفاهیم انتزاعی و اشیاء عناصر
.  پاسخ می دهند

ي ي تشـخیص، جانـدار و زنـده اسـت و خواننـده     به سبب کاربرد آرایهفریدون مشیريشعر 
ي شـاعر از  اي از تصاویر زنده را پیش روي خود احساس می کنـد. اسـتفاده  مجموعهاشعار وي 
چه به صورت اجمالی(فشرده و نیمه فشـرده) و چـه بـه صـورت تفصیلی(گسـترده)،      –این آرایه 

اسـت و  هـاي خـویش  سـروده جهت آفرینش منـاظر زنـده در  اق فراوان شاعرنشان از میل و اشتی
هـاي  پدیـده در کنـه و ذات وي ي رسوخ و نفـوذ  نتیجهایجاد چنین فضا و مناظر زنده در شعرش 

مفاهیم و اشیاء و احساس یگانگی با آنهاست.طبیعی،
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