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چکیده
ترکیبـات بـا سـاختن تصـاویر هنـري و در پیونـد بـا        کلمات و

موسیقی و زبان، دنیـاي اندیشـه و خیـال شـاعر را در شـعر بـه       
تحلیل و بررسی تصاویر خلـق شـده توسـط    . گذارندنمایش می

ـبت بـه     ةهر یک از شاعران، مشخص کنند نوع نگـرش آنهـا نس
در ایـن میـان نقـش هنرهـاي بیـانی و      . پیرامون خـویش اسـت  

ـتاي سـاختن ایـن تصـاویر،     دبی و صور خیال درتمهیدات ا راس
تشبیه، از جمله هنرهـاي اصـلی   . ناشدنی و پر اهمیت استانکار

ـنایع بالغـی دیگـر همچـون        علم بیان که خـود زیرسـاخت ص
خـویش،  ةاستعاره نیز هست، برگرفتـه از ذهـن خـالقِ سـازند    

.گیـرد اي از سادگی و تکرار تا تازگی و ابداع را در بر مـی گستره
شبه به شـرح  وجهۀدر این مقاله برآنیم تا با محور قرار دادن مقول

ـیم  و بیان نقش تصویر در تأویل شعر فارسی بپردازیم و  نشان ده
سـازد،  چه تکراري، ممتاز و برجسته میآنچه یک تصویر را، اگر

شبهی است که شاعر براي آن، چه در روسـاخت و چـه در   وجه
ـبه و  هـتعـدد وجـ  . یـرد گیـر مـ ـر در نظـ ـت تصویـزیرساخ ش

شـود بـا تصـاویري مواجـه     ودن آن، موجب مـی ـندمعنایی بـچ
ـیر و معنـا از آنهـا قابـل دریافـت باشـد و        شویم که چندین تفس

بنـابراین یکـی از مواضـع    . هـاي متعـدد شـود   ساز تأویـل سبب
هرمنوتیک در شعر، که همان علم تفسیر و تأویل متن در ادبیات 

مواجـه  تصویر با چند وجه معناییاست، زمانی است که در یک
ـتخدام (عدم ذکر وجه شبه و دوگانگی آن . باشیم در ) صنعت اس

تشبیه و بررسی استعاره و نمـاد از زوایـاي مختلـف معنـایی بـا      
درنظر گرفتن چندین فضاي متفاوت از موارد دیگري اسـت کـه   

اي را بـه دنبـال   هـاي چندگانـه  در برخورد با یک تصویر، تأویل
. شتخواهد دا

شبه، تشبیه، استعاره، نماد، تصویر، وجه: اههواژکلید
.هرمنوتیک، تأویل

دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.1
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شـهید مـدنی   .2

آذربایجان

Image role in the interpretation of
the text

A. Goli13, S. Asadi24

Abstract
Combinations of words and images to
make the link with art and music and
language, the poet's mind in the world of
poetry exhibit. Analysis of the images
created by each of the poets, determines the
kind of attitude they have towards the
surrounding. The role of expressive arts
and literary schemes and imagery in order
to create these images, it is undeniable and
important. Described, including original art
infrastructure industries rhetorical
eloquence that is more like a metaphor,
drawn from the imaginative mind of its
creator, has recently developed a range of
simple and will take repeat. In this paper,
we want to put the axis at sub categories to
describe and explain the role of image
interpretation, of Persian poetry and show
what a picture, although repetitive, makes
eminent The Phantom of the poet for it,
what is the image of the superstructure and
the substructure. The frequency and
Multiplicity of meaning like it, because it'll
be faced with multiple interpretations and
meanings of images are downloaded. So
the hermeneutic stance in poetry,
commentary and interpretation of the same
text in literature, when we face in an image
with some semantic aspect. Not at all like
the simile and metaphor and symbol of
duality in the sense of different angles
given that some space is different from
other cases dealing with an image, will a
multi interpretations follow.
Keywords: The Peninsula, Metaphor,
Symbol,Image,Hermeneutic, Interpretation.
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مقدمه
ها و منتقـدان جدیـد معتقدنـد کـه شـعر      فرمالیست

ۀعبارت است از هنر به کارگیري حواس بـه وسـیل  
ــبیه،    ــون تش ــناعاتی چ ــی در ص ــویرهاي حس تص

در یک کالم شعر، ... . استعاره، مجاز، کنایه، نماد و 
هنر نقاشی با کلمات است که بـر ایـن مبنـا، ایمـاژ     

از . د بـود شعر خواهۀمایترین رنگاصلی) تصویر(
بـه  «زبان شعر )557: 1380(احمدي ۀطرفی به گفت

. زنـد و پـیش از شـاعر حـرف مـی    » آیـد حرف می
کشف معناي شعر بدین گونه که گذشت، از طریق 

ـ    معنـا  ۀتحلیل تصاویري است که شـاعر بـراي ارائ
تـرین  تشبیه به عنوان یکـی از اصـلی  . کندخلق می

، از هاي تصویرسـازي در شـعر و زبـان ادبـی    شیوه
اهمیت باالیی برخوردار است و آنچه موجب فهـم  

شود، همانا ارتباط میـان  و دریافت معناي تشبیه می
است کـه توسـط   ) بهمشبه و مشبه(دو طرف تشبیه 

شود، بنابراین فهم معنـاي شـعر   بیان می» شبهوجه«
در ایـن  . در گرو دریافت مفهوم تصـاویر آن اسـت  

به بررسی » شبهجهو«ۀمقاله با محور قرار دادن مقول
نقش آن در ایجاد معانی مختلـف در یـک تصـویر    

اي ماننـد  تشبیهی و بـه تبـع آن، تشـبیهات فشـرده    
شبه را تعدد وجهۀپردازیم و رابطاستعاره و نماد می

هـاي معنـایی   با هرمنوتیک در شعر و در نتیجه الیه
.نماییمشعر بیان می

)Image(ماهیت و تعریف تصویر 
ال در لغت فارسی برابر سایه، پرهیـب  تصویر یا خی

صـورت  ةو شبح  است؛ تصویر در مقام اسم از واژ
. صورتی که بر کاغـذ، دیـوار و غیـره کشـند    . است

معـادل انگلیسـی تصـویر،    )فرهنگ معین، ذیل واژه(
imageاین واژه در زبان انگلیسـی در چنـد   . است

ۀرود؛ از جملـه، تصـویر یـا اندیشـ    معنی به کار می
نقش بسیار نزدیـک از هـر چیـز، نقـش یـا      ذهنی،

صورت چیزي یا کسی در آینه و باالخره توصـیف  
اي تخیلی که منجر به ایجاد نقشـی  تخیلی یا مقایسه

اما در مباحث «. شوددر ذهن خواننده یا شنونده می
imageryو imageادبی، خیال و تصویر در برابر 

- به مجموعه تصرفات بیانی و مجازي اطـالق مـی  

کنـد و نقشـی   د که گوینده با کلمات تصویر میشو
داد، (» .نمایدرا در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد می

تــوان گفــت کــه تصــویر بنــابراین مــی) 139: 1385
عنصر اصلی و اساس کـالم شـاعرانه اسـت کـه از     
رهگــذر زبــان توصــیفی یــا مجــازي و بــه کمــک 
شگردهاي بیانی همچـون تشـبیه، اسـتعاره، مجـاز،     

.آیدبه وجود می... آمیزي، کنایه و حسنماد،
ــه گفتــ  ــوئیس ديۀب ــاعر )1904- 1972(ل ، ش

کلمات و توسـط شـاعر   ۀانگلیسی، تصویر به وسیل
وي براي تصاویر هنري و شـاعرانه  . شودساخته می

ایماژ، عکسـی اسـت   . بردرا به کار می» ایماژ«ةواژ
Lewis, poetic(. شـود که از کلمات حاصل مـی 

image: و چگــونگی ) 41: 1385فتــوحی، ؛17-18
به کارگیري واژگان و کلمات و بیان ترکیبات نـو و  

گر تصاویري اسـت  تکراري توسط شاعران، نمایش
بـه همـین   . آنهاسـت ۀکه برگرفته از ذهن و اندیشـ 

ـ   ۀجهت تصویرگري، عبارت است از نمـایش تجرب
.زبانۀحسی به وسیل

ۀتصـویر مجموعـ  «نظر بـه ایـن تعریـف کـه     
فات بیانی و مجازي از قبیل تشـبیه، اسـتعاره،   تصر
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کنایه، مجاز مرسل، تمثیل، نماد، اغـراق و مبالغـه،   
آمیـزي، پـارادوکس   اسناد مجازي، تشخیص، حس

توان ، می)21و9: 1372شفیعی کدکنی، (» است... و 
را تصـویر  »   هر گونه تصـرف خیـالی در زبـان   «

گـر مـا   به این معنا کـه ا )44: 1385فتوحی، (.نامید
پیرامون خود را به همـان شـکل کـه هسـت و بـا      

شــده و متعــارف هــا و عبــارات وضــعهمــان نــام
توصیف کنیم، با جمالت و ترکیبـاتی تکـراري و   

ۀغلبۀساده مواجه هستیم، اما آن زمان که به واسط
ــان تخیــل قلــمةقــو ــه وصــف و بی ــده و ب گردان

رو شـک بـا تصـاویري بـدیع روبـه     بپردازیم، بـی 
بود که به عبارتی همان تصـاویر مجـازي   خواهیم 

تصـویر مجـازي،   «یابیم کـه  بنابراین درمی. هستند
حاصل کشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند 
امر است که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند و ایـن  

دهد؛ تصویر مجـازي  ارتباط فقط در خیال رخ می
عدي نیست، بر خالف تصویر زبانی ساده و تک ب

که مرکب از دو یا چند جزء است کـه بـه مـدد    بل
خورند شاعرانه با یکدیگر پیوند میۀخیال و عاطف

آفریننـد کـه در عـالم خـارج     و واقعیت نوینی می
ــت و    ــازگی و غراب ــار از ت ــدارد و سرش ــابقه ن س

تـوان  با این توضیح می)52: همان(» .شگفتی است
ـ «بر این گفته صحه نهاد که  -تمـامی فعالیـت  ۀمای

نیرویـی  . شعري و هنري تخیل ثانویـه اسـت  هاي
دهد و در همه حال که اضداد را با هم سازش می

ــان  ــر آرم ــعی ب ــازي و اتحــادس ــی داردس » .بخش
)145: 1378مقدادي، (

-ها متمـایز مـی  آنچه هنرمند را از سایر انسان

شـود  تخیل است که موجب مـی ةسازد، همین قو

نگاه یک نگاه شاعر به رویدادي طبیعی و عادي با 
شاعر با اسـتمداد  . فرد معمولی تفاوت داشته باشد

-هاي ذهن از رنگاندیشیاز نیروي خیال و نازك

سازد که دیگران ها و اشکال واقعی، تصاویري می
کشف ارتبـاط  . داردرا به تحسین و شگفتی وا می

میان امـور مختلـف و گـاه بـه ظـاهر متنـاقض و       
ال سـاخته  نیروي تخیل و خیـ ةمتضاد تنها از عهد

است و فقط ذهن پویا و خـالق و نگـاه دقیـق و    
موشکافانه، این توانایی را دارد که پیوند میان امور 

اي بـا هـم ندارنـد،    را که گاه هیچ تناسب ظاهري
تصاویر شـعري حاصـل ایـن    . کشف و بیان نماید

و »آفتـاب «بـه  »مـی «آنجـا کـه   . ها هستندتوانایی
شود و آن زمـان  تشبیه می»جام بلور«به »آسمان«

شـود،  به کار برده می»چشم«به جاي »نرگس«که 
گـردد، دسـت   تلقـی مـی  »روح«نمـاد  »عیسی«و 

گوینـد و  » تخیـل «قدرتی در کار است کـه بـدان   
ساخت ترکیبات و تصاویر تازه و بدیعی ،آنةثمر

است که خارج از چارچوب منطق خشک و عقل 
همـین  ۀبـه پشـتوان  . محض قابـل توجیـه هسـتند   

هـا یـا مقـوالت    آثار ادبی، صحنه«رت است که قد
-کاونـد و اغلـب مـی   هاي مألوف را میطرز تفکر

کوشند تا آنها را به زانو در آورند یا از نـو شـکل   
دهند که چگونه به چیزي فکر دهند و نشانمان می

تـر آن را پیشـنهاد نکـرده و    کنیم که زبانمان پیش
ادت در کند به مقوالتی که بنـا بـه عـ   وادارمان می

کـالر،  (» .نگریم، دقت کنـیم قالب آنها به جهان می
تـرین  در این میان شعر به عنـوان نـاب  )81: 1382

نوع ادبی بـراي بیـان مضـامین و تصـاویر هنـري      
ـ  جرجـانی  ۀاهمیتی دو چندان دارد، چراکه به گفت
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» .اي از بافندگی و خود نوعی تصویر اسـت گونه«
)591: رجمهو ت398: االعجازدالیلالجرجانی، (

زبان شعر و انواع تصویر
تر از زبان گریززبان شعر تا حد بسیار زیادي عرف

کند؛ زیرا نظام زبانی و دستور کلمات نثر عمل می
به ضرورت وزن و موسیقی گاه چنـان  ،نیز در آن
پاشد که گـویی بـا دسـتور و سـاختاري     از هم می

شـاعر بـه   . رو هستیمجدید و زبانی متفاوت روبه
فرد زبانی و بیـانی  ت همین ویژگی منحصر به جه

توانــد فــارغ از بســیاري در شــعر اســت کــه مــی
. ها به ساخت ترکیب و تصویر بپـردازد محدودیت

ایـن فضـا هسـتند، اگرچـه     ةصنایع بیانی نیز ثمـر 
شـوند تـا در شـعر بـا     همین صـنایع موجـب مـی   

تصـاویر  . فضایی خیالی و متفاوت مواجـه شـویم  
ي است که شاعر میـان امـور   شعري، حاصل پیوند

وجـه  حسی و عقلی و گاه اموري که به ظاهر هیچ
امـا  . کنداشتراك و ارتباطی با هم ندارند برقرار می

آنچه در این میان اهمیـت و ارزش بیشـتري دارد،   
تصاویري هستند که نظام عقلـی و منطـق معهـود    

بر همین مبنا است که  . زنندمیان امور را بر هم می
تصـویر  «تصویر شعري مواجـه هسـتیم   با دو نوع

ــاقی  ــویر اتف ــاتی و تص ــوحی، (» .اثب )58: 1385فت
آیـد،  تصاویر اثبـاتی، چنانکـه از عنـوان آن برمـی    

میـان دو امـر حسـی    ۀرابطـ ةساکن و دربرگیرنـد 
اي تصـاویري کـه از چنـین رابطـه    . معمول هستند

شوند تابع ارتباطی شناخته شـده میـان   حاصل می
تشـبیه یـا اسـتعاره هسـتند؛     دو بخش و دو طرف 

. کننـد مانند مـی »سرو«را به »قد معشوق«چنانکه 

هـاي احساسـی و   اما تصاویر اتفاقی، مولـود الیـه  
ۀهمچـون یـک جرقـ   «ناخودآگاه شاعر هسـتند و  

ــایر و    ــور متغ ــب ام ــادفی از ترکی ــانی و تص ناگه
سرشـار از عناصـر   . شـوند حاصل می) نامتجانس(

ده و خاسـتگاه  عاطفی و تجارب روحی شاعر بـو 
روحیِ نابی است که نظام زبان و شاعر ۀآنها تجرب

دهـد و بـرخالف   خـود قـرار مـی   ةرا زیر سـیطر 
تصاویر اثباتی، ثابت نیستند و تن بـه یـک معنـاي    

وار سـاختار  بلکه بالنـده و شـعله  . دهندواحد نمی
پیچنــد و از جــان زبــان و الفــاظ را در خــود مــی

ــی ــده م ــکوفندخوانن ــان(» .ش ــن )61و 60: هم ای
هـاي معنـایی   سـاز الیـه  تصاویر هستند کـه سـبب  

تفسـیر و  ةشـوند و کـالم را بـه حـوز    مختلف می
تـرین ویژگـی و   بنـابراین مهـم  . کشـانند تأویل می
ــایی و خاصــیت  ۀخصیصــ ــاقی، پوی تصــاویر اتف

پذیري آنها است که معـانی و  هرمنوتیکی و تأویل
زنـد و سـهم   هـاي مختلفـی را رقـم مـی    برداشت
ــده ــده و   عم ــه خوانن ــالم ب ــت ک اي را در دریاف

.کندمخاطب عرضه می

هاي تصویر اتفاقیجلوه
تصـاویر و تزئینـات   ۀاگر دستگاه بالغی را شامل هم

تشبیه ،)32: 1380پورنامداریان، (بدیعی و بیانی بدانیم 
ایـن دسـتگاه اسـت کـه     ةتـرین عنصـر سـازند   مهم

و تشـخیص  هاي دیگر خیال مانند اسـتعاره، صورت
- نشـان ،تشبیه. شودحتی رمز و کنایه از آن ناشی می

دهـد  دید شاعر است؛ نشان مـی ۀوسعت زاویةدهند
که شاعر چگونه توانسته میان اشیا و عناصر به ظـاهر  

تنهـا  پیوند ایجاد کند؛ ارتباطی که ،ارتباط و متنوعبی
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بیـان  بـه  . شاعر توانـایی درك و دریافـت آن را دارد  
»تشـبیه «هـاي شـاعرانه   یـال مرکـزي خ ۀهستدیگر،
گویا به همین دلیل ابن رشیق قیروانی اسـاس  . است

اي دلکـش  و بناي شعر را تشبیهی خوش یا اسـتعاره 
شعر چیزي است مشـتمل  «: کند کهد و بیان میدانمی

ــر تشــبیهی خــوش و اســتعاره  ــهاي دلکــش ب در ک
وزنـی خواهـد بـود و    ماسواي آنها گوینده را فضـل  

از آنجـا کـه   . )7: 1372شفیعی کـدکنی، : به نقل از(س ب
توان گفـت  استعاره نیز بر تشبیه استوار است میۀپای

سـوي  از . دانـد ابن رشیق اساس شعر را تشـبیه مـی  
وتقلید یا خالقیت نویسـنده  ةدهندتشبیه نشاندیگر

دهد تا چه میزان صاحب اثـر،  نشان میشاعر است و 
شـی شـاعران   چنین آفرین. آفریننده یا مقلد بوده است

و نویسـندگان صـاحب ســبک را از مقلـدان متمــایز    
شاعران مقلد از تشبیهات و اسـتعارات  «زیرا ؛کندمی

کننـد و در واقـع از چشـم ایشـان     ایشان استفاده می
: 1376شمیسـا،  (» .گوینـد بینند و از زبان ایشان میمی

378(
شـود یـک تصـویر هنـري و      آنچه موجب مـی 

قـدرت تخیـل خـالق آن    بدیع و نو باشـد، نگـاه و   
است؛ چراکـه نـوع نگـرش و توانـایی و خالقیـت      

سازد ها متمایز میاست که هنرمند را از دیگر انسان
هـاي پنهـان   شود وي با دریافـت رابطـه  و سبب می

ــده  ــان پدی ــراف،   می ــاي اط ــدادهاي دنی ــا و روی ه
تصاویري خلق کند که دیگران از انجـام آن نـاتوان   

میـت دریافـت چنـین    پیـرو همـین امـر اه   . هستند
شود؛ چراکه تر میتر و پر اهمیترنگپیوندهایی پر

تـر و  هر اندازه ذهن و دید شـاعر و نویسـنده پویـا   
هـا و در  تر باشد، بـه همـان انـدازه دریافـت    خالق

تـر و  نتیجه تصویرهاي خلق شده از سوي او بـدیع 
یـابیم کـه   مـی بنـابراین در . تر خواهند بودهنرمندانه

هـا در  دهاي نهان و آشکار میان پدیـده دریافت پیون
ایجــاد تصــاویر هنــري و البتــه خالقانــه و بکــر از 

اي برخـوردار اسـت؛ پیونـدي کـه در     اهمیت ویژه
اسـتعاره و  «و در » شـبه وجـه «ۀتشبیه در قالب مقول

و تفسـیر  » بهمشبه«با برشمردن صفات متعدد » نماد
. یابدمحذوف  نمود می» شبهوجه«و تبیین 

شبه و هرمنوتیکوجه
تصـویر بـا   بدون تردید اهمیت و ارزش هنري یـک  

به چگونگی و کیفیت وجه شـبه  زیرساخت تشبیهی
اسـت کـه شـاعر یـا     پیونديوجه شبه . وابسته است

ـ نویسنده به کشف آن نا ل گردیـده و اهمیـت ایـن    ئ
شـفیعی  (.کشف کمتر از یـک قـانون علمـی نیسـت    

فین تشـبیه  چنین ارتباطی بین طـر )18: 1372کدکنی، 
ــاي یعنــی مشــبه و مشــبه ــه ممکــن اســت از زوای ب

و شاعر یا نویسنده تنها کسـی اسـت   گوناگون باشد
اي در برد و دیگران را نیـز تـا انـدازه   که به آن پی می

- مشـبه « وجه شبه از . کندآگاهی خویش شریک می

گـردد و بـه نسـبت بـدیع و تـازه بـودن       اخذ می»به
منـد  دیـدتري بهـره  شاعر از وجـوه شـبه ج  ،بهمشبه

هـاي  بـه مشـبه در اسـتعاره طـور کـه  همـان . شودمی
را بــه زبــان خودکــار نزدیــک یزبــان ادبــ،تقلیــدي

کنـد، بـه همـان نسـبت وجـوه شـبه تکـراري و        می
هرچه شاعر در پیدا کردن . کنندتقلیدي نیز چنین می
به خالقیت بـه کـار بنـدد، وجـه     روابط مشبه و مشبه

نتیجه ادبیـت کـالم   و درشد تر خواهدشبه برجسته
.شودبارزتر می
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ن سـاخت وجه شبه عامل اصلی و اساسی فعال 
ــده و  ــن خوانن ــدن ويذه ــل ش ــان داخ در جری

در تشـبیهات بـاز   به همـین دلیـل   .آفرینش است
شود، که وجه شبه و ادات تشبیه ذکر می) مفصل(

جایگاه چندانی براي مخاطب و مشـارکت وي در  
ــاقی نمــی ــتن ب ــیم ــد؛ م ــومان ــین ت ان گفــت چن

وهسـتند » خوانـدنی «ساختارهایی به قول بـارت  
جریان خواندنی، خواننـده را بـه سـوي یـک     متنِ

نامیـدن چنـین   » خوانـدنی «. شودمعنا رهنمون می
اي اسـت کـه   ساختن شـیوه متنی به معنی برجسته

اش از آن طریق در موضـع یـک دریافـت    خواننده
در ) 114: 1380آلن،(» .ایستدنسبتاً منفعل میةکنند

مانـد تـا آن را   واقع چیزي براي کشف باقی نمـی 
منفعـل متـون   ةکنندکشف کند و به عنوان مصرف

ــت ــدنی اس ــزي، (.خوان ــبیهات )164: 1379بل تش
اي کـه در شـعر قریـب بـه اتفـاق      معمول و ساده

. گیرندشود در این گروه جاي میشاعران دیده می
را بـه  » هـا چشـم «زیر که شاعر در آن ۀمانند قطع

آنکه جـایی بـراي   تشبیه کرده است و بی» جزیره«
تفکر مخاطب باقی بگذارد، بالفاصـله وجـه شـبه    

محصـور بـودن در آب   «مورد نظر خویش را کـه  
:بیان نموده است» است

هاي منچشم
...ها که در تصرف غم استاین جزیره
ها که از چهارسو محاصره استاین جزیره

تنم اسهاي نمدر هواي گریه
)23: 1372پور، امین(

شـبه آنهـا   اما از سوي دیگر تشبیهاتی که وجه
ابهـامی در  ،شـبه وجـه ذکـر ذکر نشده یا با وجود

) اندمثالً وجوه شبهی که داراي استخدام(آنهاست 

بـه  . شـود به دخالت خواننده و مخاطب منجر مـی 
ةاین نوع متون خواننده را به تولیدکنندبارتقول

،چنـین تشـبیهاتی  )174: همان(.ندکمتن تبدیل می
بـه  .شوندسنن ادبی محسوب نمیواند نو و بدیع

زیر که در اغلـب  ةعنوان نمونه اگر به تصویر ساد
شـود  کتب بالغی مورد استناد و استشهاد واقع می

ویل و تفسیرهاي متنوعی أاز این حیث بپردازیم، ت
:قابل ارائه خواهد بود

ا که کالم او ماننـد  به این معن»کالمه کالعسل«
یابیم که هر یـک  با اندکی دقت درمی. عسل است

ــی،   ــوارایی، شفابخشـ ــیرینی، گـ از مقـــوالت شـ
تواند بـه عنـوان   می... الفهمی و تأثیرگذاري، سهل

.شبه در نظر گرفته شودوجه
:زیرۀو یا در قطع

گاه منهاي گاهگرچه گریه
رادرخت درددهد آب می

گناه منبرق آه بی
هاي سخت راکند صخرهب میذو

)23: 1372پور، امین(
تشبیه کرده اسـت  » درخت«را به » درد«شاعر 

-که در نگاه نخست، ساده و معمولی به نظـر مـی  

هـاي  رسد، اما خواهیم دید که با برشمردن ویژگی
-تصویر به مراتب قـوام ) درخت(به مختلف مشبه

داشـتن و ریشـه   ریشـه «: شـود تر و پویاتر مییافته
» دادنمیوه و بر«، »شاخه و برگ داشتن«، »دواندن

از جملـه خصوصـیات درخـت    » سایه انداختن«و 
هستند که هر یک در ارتباط با درد معناي جدیـد  

توان گفـت میبنابراین . کنندو متفاوتی را ارائه می
ایـن گونـه تشـبیهات از نظـر سـاختار اغلـب       که

.هستند)بلیغ(فشرده 
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تصویرةتأویل، ثمر
شـود  یادآور می» واالییةدربار«ۀنگینوس در رساللو
تـر از آن  تر و ژرفادبی بارها بیشۀمعنا در قطع«: که

چیزي اسـت کـه بـه گـوش شـنونده یـا بـه چشـم         
ــی  ــده م ــدخوانن :longinus, 1974(» .رس 100 (

پوئیک، ابهام زبـان شـاعرانه   22ارسطو هم در فصل 
کرده و آن را تا آنجا که مخلّ فهم معنا نشود ستایش 

ةرا به صورت دوري از کاربرد الفاظ پـیش پـا افتـاد   
الفاظی کـه معنایشـان بـه سـرعت     (زندگی هر روزه 

شرط بلندي کالم و دوري از ابتـذال  ) شوددانسته می
در نتیجه کالم ادبی ) 94: 1387ارسطو، (. دانسته است

تر و هر انـدازه  و به تبع آن تصویر هنري هر قدر تازه
تـر و زیبـاتر   واژگان دورتر باشد، نابۀیاز معناي اول

      خواهد بود؛ البته این بـدان معنـا نیسـت کـه صـرف
کـاربرد ابهــام در شـعر و آوردن کلمــات و تصــاویر   
مبهم، شعر و کالم ادبی زیبـا و بـدیع خواهـد شـد،     

فعالیــت ذهنــی خواننــده ۀبلکــه هــر انــدازه عرصــ
تر و فضا مهیـاي دریافـت معـانی    تر و وسیعگسترده

تري باشد، به همان انـدازه مـتن از ارزش ادبـی    شبی
بـه بیـان دیگـر،    . تـري برخـوردار خواهـد بـود    بیش

ةگر قدرت خیال سازندپذیري کالم ادبی نشانتأویل
تأویـل، فعالیـت ذهنـی کشـف     «اثر است؛ چـرا کـه   

معناي باطنی متن است که در پـس معنـاي ظـاهري    
هـاي  پنهان شده باشـد، یعنـی آشـکار شـدن درجـه     

معنا کـه در معنـاي آشـکار    ) هاي درونیالیه(ونی در
در حقیقت آنچه کـالم  )16: 1373ریکور، (» .اندنهفته

سـازد، ویژگـی   پـذیر و چندالیـه مـی   ادبی را تأویـل 
برساخته بودن ادبیات است، به این معنا که ما از مـنِ  
ــیم   ــی داشــته باش ــیر مختلف ــابیر و تفاس ــده تع . گوین

هـاي  ادبـی را از زمینـه  برساخته بودن ادبیات، زبـان  
دیگري که زبان ممکن است در آنها به کار رود جدا 

- اثر را با جهان قابل تفسیر باقی مـی ۀکند و رابطمی

اگر مـا بـه وجـود معنـا یـا      )46: 1382کالر، (. گذارد
معناهاي باطنی متن باور داشته باشیم و در پی شـرح  

ــه  ــا براســاس نظری ــرآییم و ی هــاي و کشــف آنهــا ب
تـوانیم  یک امروزي قبول کنیم کـه خـود مـی   هرمنوت

، »تأویل کـردن «معناهایی براي متن بیافرینیم، اقدام به 
تـري از  ایم و چنان که خواهد آمد، لـذت بـیش  کرده

بایـد  البتـه . بـریم آن میةمتن و تصاویر به ظاهر ساد
هرگونـه تـأویلی شایسـتگی مطـرح     در نظر داشـت 

ست که با دیگر شدن را ندارد، بلکه تأویلی شایسته ا
.اجزاي متن همخوانی داشته باشد

هاي پنهان معنیتشبیه و الیه) الف
باید گفت معناي اثر، نهفته در تصاویري است که 

به . ناقل مقصود ناخودآگاه خالق خود هستند
ادبی ۀهاي دیرپا در نظرییکی از بحث«نحوي که 

در تعیین معناي ادبی مربوط » قصد«نیز به نقش 
اي مشهور به نام در مقالهبحثاین.شودمی

مطرح شده است که به » قصد مؤلفۀمغالط«
-تفسیر آثار ادبی را نمیةموجب آن، بحث دربار

حل و ) نویسنده(وجو از سروش توان با پرس
معناي یک اثر آن چیزي نیست که . فصل کرد

نگارش اثر در ذهن داشته ۀنویسنده در لحظ
نگارش فکر کرده که است، یا پس از پایان یافتن 

این معنا را دارد، بلکه در واقع آن چیزي است که 
و )89: 1382کالر، (» .موفق شده در اثر بگنجاند

رسالت مخاطب دریافت این معناي نهفته است؛ 
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اخیر، وابسته به ةشدمعنایی که بنا به علت بیان
نوع نگرش خواننده، گاه چندوجهی و چند الیه 

است که این چندمعناییِ شایان ذکر. خواهد بود
فعالیت خیال و ۀکالم و تصویر، در شعر که عرص

. بیان مجازي است، جلوه و نمود بارزتري دارد
اي که در متون ادبی گاه عبارتی یا شعري به گونه

آید، این در معنایی میدر نگاه نخست به نظر تک
حالی است که فهم و دریافت یک معنا از آن، راه 

اشعار . کنددیدي از آن باز میرا بر معانی ج
از طرفی . اي براي این نظر هستندسعدي نمونه

اشعار شاعرانی چون حافظ که البته به دشواري 
هایی است که درك معناي شهره است، جزء نمونه

گشاي شناخت نخست و یک معنا در آن، راه
پنداریم شود؛ چنانکه در ابتدا میمعناهاي دیگر می
شویم که ایم، ولی متوجه میافتهمعناي بیت را دری

اي از معانی جدید باز تازه راه براي طرح مجموعه
)1377نقل به مضمون از احمدي، (. شده است

برد آب سنگ من، من از آن سنگ در برم
عاشق چو آب، سنگ به بر در نکوتر است

)39: 1378خاقانی، (
تشـبیه شـده   » آب«بـه  » عاشـق «در بیت بـاال،  

رسـد،  که در ظاهر امـر بـه نظـر مـی    است و چنان
شبه آن، تنهـا  به عنوان وجه» سنگ به بر در بودن«

متضمن یک معنا است؛ این در حالی است که بـا  
در نظر گرفتن وجوه شبه دیگر، به معانی مختلفی 

زالل و پاك بـودن، روان و  «. یابیماز آن دست می
-از جمله وجه» جاري بودن، لطیف و مالیم بودن

توان براي تشبیه مـذکور در  است که میهاییشبه
کـه  » سنگ به بر در بودن«نظر گرفت، همچنین از 

کـم دو  شبه ذکر شده در بیت است نیز دستوجه
:معنا قابل دریافت است

قراري و گرفتار بودن به همراه بانـگ و  بی) 1
.فریاد در مسیر پیوستن به مطلوب

.صبور و مقاوم بودن) 2
شـبه بـه عنـوان    ه وجـه در نتیجه باید گفت کـ 

پیوند ارکان تشبیه، نقش پراهمیتی ۀترین مایاصلی
در دریافت معناي تصـویر تشـبیهی دارد؛ چنانکـه    

شبه مواجه باشـیم، بـه   اگر در تشبیهی با چند وجه
همان میزان نیز معانی مختلفـی از مـتن و تصـویر    

.قابل دریافت خواهد بود
کند کـه  شبه متعدد در تشبیهی معنا پیدا میوجه

ماننـد  . تر از دو باشـد شبه آن دو یا بیشتعداد وجه
شـبه حسـی و   تشبیه شمع به عاشق کـه پـنج وجـه   

زردي روي، اشـک ریخـتن، گـداختن،    : عقلی دارد
ــداري در شــب  ــایی، (. ســوختن دل و بی : 1370هم

شایان ذکر است، این چنـدگانگی زمـانی کـه    )163
ه و وجه شبه ذکر نشده باشد، خاصه اگر تصویر تاز

سـازد  بدیع باشد، هرکسی را از ظن خود یار آن می
شـود هـر کـس تعبیـري متفـاوت از      و موجب می
که تشـبیه در بیـت زیـر را    چنان. دهددیگري ارائه 

:توان از چند جهت تفسیر کردمی
دانسـت جان عشاق سپند رخ خـود مـی  
ته بودـو آتش چهره به این کار برافروخ

)336: 1362حافظ، (
جـان  «کـه مشـهود اسـت، شـاعر     طـور همان

از آنجـایی  . تشبیه کرده است» اسپند«را به » عشاق
کـم  تـوان دسـت  شبه در آن ذکر نشده، میکه وجه

:دو تعبیر از این تصویر ارائه کرد
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جان عاشقان مانند اسفند بـراي دیـدن روي   )1
.همچون آتش معشوق در سوز و گداز است

-از آنجایی که اسفند را جهـت دفـع چشـم   )2

سوزانند، جان عاشقان نیز همچون اسفند میزخم 
زخــم از روي زیبــاي جهــت رفــع و دفــع چشــم

.شودسوزد و فدا میمعشوق می
ـ   زیـر کـه بـا بیـان     ۀو یا بیت زیبـا و هنرمندان

تصویري به ظاهر ساده و تک معنایی، به فراخـور  
ۀچندگانگی وجوه شبه ذکر نشده، از چنـدین الیـ  

:معنایی برخوردار است
ن خالی لب پنجرهچو گلدا

ایمخوردهپر از خاطرات ترك
)51: 1372پور، قیصر امین(

بـه و مصـراع   ، مشـبه »گلـدان خـالی  «مشبه، » ما«
در حـالی کـه خـود    . شـبه اسـت  دوم، به ظاهر وجه

زیرسـاختی تشـبیهی   » خوردهخاطرات ترك«عبارت 
خـاکی  «، بـه  »گلدان خالی«ۀبه قرین» خاطرات«: دارد

» خـورده گلدانی ترك«و حتی » خوردهخشک و ترك
توان براي تشـبیه نخسـت   بنابراین می. اندتشبیه شده

:شــبه را در نظــر گرفــتچنــد وجــه) مصــراع اول(
» استفاده بودن، مورد توجه نبـودن فراموش شده، بی«

که هر یک تعبیـر متفـاوتی از بیـت را بـه مخاطـب      
ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر تنهـا       . کنـد عرضه می

شبه در نظر فهوم آن را به عنوان وجهمصراع دوم و م
ماننـد  . (بگیریم، تنها با یک معنا مواجه خـواهیم بـود  

گلدانی خالی بـر لـب پنجـره، سرشـار از خـاطرات      
روزهایی هستیم که منزلگاه گل بودیم و اکنـون جـز   

خورده کـه نشـان از کهنگـی و    خاکی خشک و ترك
.)مان دارد، چیزي باقی نیستدیرینگی

به ایـن  . ایمشبه دوگانه مواجهبا وجهگاهی نیز،  
شبه در ارتباط با مشبه یـک معنـی و در   معنا که وجه

به چنین حالتی . به معناي دیگري داردارتباط با مشبه
» شبه دوگانه یـا صـنعت اسـتخدام   وجه«در علم بیان 

شـبه  در این نوع از تشـبیهات، غالبـاً وجـه   . گویندمی
وقعیتی متفـاوت  نسبت به هر یک از ارکان تشـبیه مـ  

دارد، یعنی در رابطه با یکی حسـی و در ارتبـاط بـا    
شـمار فراوانـی از ایـن نـوع را     . دیگري عقلی است

هاي حافظ مشاهده کرد، بـه نحـوي   توان در غزلمی
ــاخص  ــام از ش ــایی و ایه ــانگی معن ــه دوگ ــرین ک ت

.آیدهاي شعر او به حساب میویژگی
ي مـردم چون اشـک بینـدازیش از دیـده   

رانیـویش بـر خـی از نظــه دمــکآن را
)530: 1362حافظ، (

است، مشـبه و  » او«که جانشین » شین«ضمیر 
شبه در تشبیه منظـور،  وجه. به است، مشبه»اشک«
است که در رابطه با هر یـک از ارکـان   » انداختن«

:معنایی متفاوت دارد) بهمشبه و مشبه(تشبیه 
قـدر و  بـی «به معناي ) او(در ارتباط با مشبه .1

.است» ارزش ساختن
فـرو  «به معناي ) اشک(به در ارتباط با مشبه.2

)اشک ریختن. (است» افتادن اشک از چشم
ــ ــاي دیگــري از وجــه ۀنمون ــه زیب ــبه دوگان ش

:زیر استۀقطع) استخدام(
!مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم... 

)288: 1363سپهري، (
رتبـاط بـا   شـبه، در ا به عنـوان وجـه  » رسیدن«

دو معناي ) زنبیل پر از میوه(به و مشبه) من(مشبه 
:متفاوت دارد
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من براي رسـیدن بـه مقصـد و بـالغ شـدن      .1
.عجله دارم

میوه براي رسیدن و کمال یـافتن و گذشـتن   .2
.نارس و کال بودن عجله و شتاب داردۀاز مرحل

:زیباي دیگري از اخوانۀو نمون
گتنمنيسینهچونايخیمهفضايدر

دیرك ازدوداندوديفانوسدلممثلآویختهاندرو
)31: 1374اخوان، (

کدامهرمورددرکهاستشبهیوجه» تنگی«
-جداگانـه معنی)سینه(بهمشبهو)خیمه(مشبهاز

یـک به» دلبرايآویختن«همچنیندهد؛میاي
.استدیگريمعنیبه» فانوس«برايمعنی و 

هاي تأویلیاستعاره)ب
متغیـر اسـت   شعراها در دیوان استعاري واژهمعانی

هـاي  و فهم جنبهشعرو تنها با درك فضاي بیت یا 
از . نزدیک شـد آنهاتوان به یگوناگون تصاویر آن م

امکـان  ،هـاي شـعر  طرف دیگر ابهـام و دشـواري  
بـه  ،سـازد تفاهم بین خواننده و متن را مختـل مـی  

ناپذیر هیک معنی ثابت و خدشۀاي که گاه ارائگونه
بـه همـین دلیـل    . نمایـد از ابیات وي غیرممکن می

، در ی، فیلسوف آلمان)Gadamer(گادامراست که 
هـایی  در موقعیت«: گویدمیحقیقت و روشکتاب 

شـود، آَشـکارا شـرایطی    که فهم مختل یا دشوار می
- آید که در آن هر گونه فهمـی امکـان  به وجود می

:1379، ...امر ونیچـه، هیـدگر، گـاد   (» .گـردد پذیر می
کـه ناشـی از اخـتالل    » هرگونـه فهـم  «امکان )203

ــث    ــت، مبح ــده اس ــف و خوانن ــان مؤل ــاهم می تف

بیـت  . کشـد گرایی را پیش مـی هرمنوتیک یا تأویل
:گویایی است براي تبیین موضوع مذکورۀزیر نمون

ها باید رقم کردنشکایت نامه! سحر بیدل
شبامانتظـارچراغِازگیرمدودهتابیا

)512: 1376بیدل دهلوي،(
بـراي دریافـت   . است» چراغِ انتظار«شاهد در 

:قابل ارائه استسه احتمال » چراغ انتظار«معنیِ 
شـاعر  به این معنا که:  تشبیهیيهاضاف)الف

.تشبیه کرده است» چراغ«را به » انتظار«
بیانی، یعنی چراغی کـه در انتظـار   ۀاضاف)ب

.سوزددیدار می
چـرا  . افه استعاري و در معناي چشـم اض)ج

تشبیه کـرده و  » چراغ«را به » چشم«بیدل بارها که 
:آورده است» چشم«را استعاره از » چراغ«یا 

به حمداهللا دمید آخـر خـط مشـکین ز رخسـارت    
شامیخواستممیشودروشنتادیدهچراغِ

)821: همان(

)552: همان(
آغاز نگاهم به قیامت نظـــري داشت

داشتسحريچراغممژگانِکردنوا
)519: همان(

، »چـراغ انتظـار  «با توجه به چرخش معنـی در  
بـه نحـوي کـه    .یابـد نیز معانی مختلفی می» دوده«

ــورد  ــایی » دوده«، »چــراغ انتظــار«در » ب«م را معن
موجـب  » ج«و » الـف «خشد، و مـورد  حقیقی می ب

ــ ــا شــویم ــرفتن«د ت ــارچــراغِ«از»دوده گ ،»انتظ
درکـه وقتـی . ایجاد نمایـد سوررئالیستیتصویري

داندچراغِ حسرت دیدار خاموشی نمی
نِ بی هوش نشنیدمـمامادبونالهتحیر
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انتظـار نامبهچراغیزند،مینَفَسنگاه،بیدل،شعر
:باشدداشتهدودهتواندمینیزچشمچراغِو

حیرت گداخت، شبنم اشکی بهار کرد
مانگاهزدنَفَسیچمنایندربــاري

)457: همان(
، »ج«و » الــف«همچنــین بــا توجــه بــه مــورد 

نیــز باشــد، کــه » آه«توانــد اســتعاره از مـی » دوده«
:است» دود آه«یادآور ترکیبِ 

!ســـرشکم، دود آهـم، شعله ام، داغ دلم بیدل
چو شمع از حاصلِ هستی سرا پایم همین دارد

)152: همان(
ةبا توجه به واژ» از چشمدوده گرفتن«از طرفی 

) نابینـائی (» سـپید شـدن چشـم   «اسـتعاره از  » انتظار«
خواهــد ســیاهی مردمــک گــویی بیــدل مــی. اســت

از آن ) مرکّـب (چشمش را بردارد و به عنـوان دوده  
:استفاده کند، که یادآور بیت زیر از حافظ است

خال تو بر لوح بصر نتوان زدۀنقط
بیمطلمداديدیدهمردمکازمگـر

)738: 1362، حافظ(
با توجه به این تعبیر، نابینا شدن در اثر انتظار، 

نیـز  » سـحر «. دهدمعنایی ایهامی به مصرع دوم می
ضمن آنکه در معنی حقیقی به کار رفته، اسـتعاره  

هم » امشب«است، چنان که » وصال«و » قیامت«از 
و » مـدت و مکـان زنـدگی   «توانـد اسـتعاره از   می

با توجـه بـه مطـالبی    . به شمار آید»مدت هجران«
 تأویلی ةهفت استعارشاهد،که ارائه شد، در بیت

:ند ازاتواند وجود داشته باشد که عبارتمی
.از چشمهچراغِ انتظار استعار.1
.از آههدوده استعار.2
ــتعار  .3 ــار اس ــراغِ انتظ ــرفتن از چ از هدوده گ

.نابینایی

.از قیامته سحر استعار.4
.سحر استعار از وصال و هنگام دیدار.5
.از مدت و مکانِ زندگی، دنیاهامشب استعار.6
.از مدت هجرهامشب استعار.7

چندمعنایی در نماد) ج
رمزگونگی و که دراد کاربرد ویژه استعاره استمن

سخن . جویدمییتعدد معانی از استعاره پیش
ه رغم برخی کلیک به،آلود استنمادین ایهام

هر دوي اند،پنهانی معنا دانستهبیاناستعاره را نوعی
- بیانگر الیهخودۀبه نوببیانیهاياین دو صورت

تفاوت استعاره با نماد آن .هاي پنهانی از معنا هستند
است که در استعاره مستعار جانشین مستعار منه یا 

از دیدگاه علم بیان، نماد هم مانند . شودهدف می
اما در . یزي غیر از خود داللت دارداستعاره، بر چ
اي وجود دارد که ذهن صارفهۀاستعاره، قرین

خواننده را از معناي حقیقی به معناي مجازي 
اي براي هدایت اما در نماد نشانه. کندرهنمون می

ذهن وجود ندارد، لذا ابهام نماد از همین جا ناشی 
چنانکه در نماد خصوصی و شخصی در . شودمی

نماد چه . توان چندین استنباط کردموارد میبعضی 
از گرفتنفاصلهدر نگارش و چه در خوانش متن،

نماد، تصویري .خیال استةگسترةداللت و گشایند
چون در . معنایی سرّي و رمزيةاست رسانند
توان از آن معنا به طور آشکار سخن شرایطی نمی

بنابراین نماد، . شویمگفت به نماد متوسل می
چند معنایی نماد از . ناختی غیرمستقیم استش

به طور کلّی . هاي درخور توجه آن استویژگی
نمادهاي .1: توان نماد را به دو نوع تقسیم کردمی

مانند کبوتر که نماد صلح ،قراردادي و عمومی
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تواند که مینمادهاي خصوصی یا شخصی. 2. است
مگر(چند معنا پیدا کرده و فهم آن دشوار شود 

اینکه شاعر یا نویسنده بعد از آن، خود، توضیحاتی 
ساز، نمادهاي بنابراین نمادهاي تأویل). را بیان نماید

تر که بیش. دوم یا نمادهاي خصوصی هستندۀدست
به این . از سایر متون در اشعار عرفانی نمود دارند

شرایطسبببهشاعر،عرفانی،شعردلیل که در
هیجانات ازمتأثرعر،شساختاروبافتبرحاکم

- نمیسبب،همینبهاست؛شدیدروحیوعاطفی

بهراخودۀاندیشوعاطفیوروحیهیجاناتتواند
تحتشاعرمواردي،چنیندر.کندبیانوضوح

سادهالفاظدر قالبکهعاطفی،شدیدحاالتتأثیر
ونمادینشعربهمتوسلگنجد،نمیزبانمعمولیو

بحثهمآنهاشعردررو،ز اینا.شودمیسمبولیک
نوعیبحثهموتأویلوابهامومعناییچند

برمقدمکهآیدمیپیششهوديۀاز تجربخاص
چنانکه در بیت زیر عالوه بر .استشعرپدیدآمدن

:توان تفاسیر دیگري نیز انجام دادتعبیر عرفانی می

)439: 1362حافظ، (
بـه معنـاي   »خمار«در معناي ظاهري و اولیه 

شراب پدیـدار  ۀماللت و دردسري که با زوال نشئ
آن مقدار از آب یا باده به معناي »جرعه«.شودمی

یا هر نوشیدنی که یک بار بیاشامند و اینجـا مـراد   
اي خُمـار  به تبع معن»اهل دل«و باده استۀجرع

و ...نوشان، اهل عشق و صـفا و جرعه یعنی باده
معناي اصلی و به تعبیـر  ةسان بیت، در حوزبدین

زبـان  ه،غـرض اولیـ  ةعلماي علم معانی، در حوز

نوشی است که هر چـه داشـته اسـت در    حال باده
باشـی یـاران و حریفـان صـرف کـرده      کار خوش

است و اکنون تهیدست و خمار در انتظـار یـاري   
اي بشکنند یاران است تا مگر خمارش را به جرعه

شـود  بینـد اهـل دلـی پیـدا نمـی     و بزدایند، اما می
ببین که اهل «: گشاید کهبنابراین زبان به شکوه می

. »دبیندلی در میان نمی
هـاي  از آنجا که واژهمعناي ثانوي ةاما در حوز

اصلی و اساسی بیت یعنی خمار، جرعه و اهل دل، 
هــاي نمــادین از و واژههســتند نمــادینهــاییواژه
و از ) غرض اولـی (ند بر معناي اصلی اسو ناظریک

- مـی .انـد سوي دیگر بیانگر معانی هنري و مجازي

چند غرض ثـانوي و چنـد معنـی مجـازي و     توان 
ــري تشــخیص داد  ــههن ــار و  ک ــراي ســهولت ک ب

معـانی مجـازي یـا    ةتوان حـوز مینیزسهولت فهم
ض ثانوي را به چنـد قلمـرو   اغراةهنري یعنی حوز

فـان؛ قلمـرو   قلمـرو عشـق؛ قلمـرو عر   : بخش کرد
.شناختی و سیاسیجامعه

هاي توان واژهدر این قلمرو می: قلمرو عشق.1
البتــه بــا توجــه بــه -اساســی و کلیــدي بیــت را 

:ویل کردأچنین ت-معیارهاي علمی 
.هجران، اندوه ناشی از هجران: خمار
.وصالۀجرع: جرعه

گشایی که عشق بشناسد و دردمند مشکل: اهل دل
.زده کمک کندباشد و به عاشق هجران

ایــن اســاس بیــت بیــانگر حالــت عاشــق بــر
اي اسـت کـه در آرزوي   هجران کشیدهةزدنهجرا

ــی  ــاوري م ــددکار و ی ــد و وصــال اســت و م طلب
.کندیابد و شکوه سر میجوید و نمینمی

بخشداي نمیدر این خمار کسم جرعه
بینمان نمیـدر مییـدللـاههـکنـببی
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همـان قلمـرو عشـق اسـت در     : قلمرو عرفان.2
ــک ــی آن ش ــالی و اله ــورت متع ــابراین . ل و ص بن
: دشوویل میأهاي کلیدي چنین تواژه

حـال یـا   ۀجرع، »جرعه«ض؛ خمار قب» خمار«
که در این . گشامرشد و مشکل»اهل دل«و وصال

بیت زبان حال عرفانی است کـه بسـط او   صورت 
به قـبض بـدل شـده و اکنـون در حالـت قـبض،       

تی کـه ممکـن   دردمند و اندوهگین و نگران خطرا
وصـال و  ۀاست از این حالت به بـار آیـد، جرعـ   

طلبد و در آن آرزوي مرشـد و راهنمـایی   حال می
واست تا مگر او را به مقصـد و مقصـود رسـاند   

.ازدآغکند و گله مییابد شکوه سر میچون نمی
در ایـن  : شـناختی و سیاسـی  قلمرو جامعه.3

هاي کلیدي مناسـب حـال و مقـام،   قلمرو نیز واژه
در معنـاي » خمـار «وند که شویل میأبدین شرح ت

انــدوه ناشــی از اختنــاق و نبــودن آزادي و بــودن 
ۀجرعبه معناي» جرعه«؛ خطرات ناشی از اختناق

آزادگـان  بـه معنـاي  »اهل دل« و آزادي و رهایی
شـناس کـه در کـار آزادي و در راه    دردمند آزادي

بـه  درساننکوشند و به گرفتاران مدد میآزادي می
زبـان حـال مبـارزي    بنـابراین بیـت،  . انـد کار رفته
.استخورده و به دام اختناق گرفتار آمدهشکست

دومین بستر پر بسامد نماد، شعر اجتماعی و 
انتقادي است که در عصر حاضر بسیار پرکار عمل 

شرایط اجتماعی و سیاسی و مقتضیات . کرده است
ان بردن شاعرهنري دو علت اساسی و اصلی بهره

ازدر واقع،. معاصر از تصاویر نمادین است
نیما،چونمعاصر،شاعرانشدسببکهواملیع

رويسمبولیکونمادینشعربهو شاملو،اخوان

استبدادجامعه،اختناقوسیاسیفضايآورند
- آزاديسرکوبمبارزان،اعدامآن،برحاکمشدید

وجانب احتیاطرعایترفتههمرويوخواهان،
اندیشهوعقایدبیاندرشاعراناز سويلحتمص
بهرامعاصرکه شاعراندیگر،مهمعاملامابود،

وا داشت،سمبولیکونمادیناشعارکاربرد
نیما،مثلمعاصر،شاعران. بودهنريمقتضیات

هايجریانازکموبیشآگاهیباشاملو،واخوان
نگرشودیدگاهتغییربانیزوشعري غرب

عمقوابهامبرتاداشتندآنبرسعیشانشعری
درآنهااهدافازواقعدر. بیفزایندشعر خویش

و ساختاربافتخلقشعر،درسمبلیانمادکاربرد
درتأثیرگذارشعريمنسجم،عمیق،مبهم،شعري

آفرینشدر جهتمخاطبدادنشرکتمخاطب،
تکحالتازشعرحرکتنتیجهدروشعرمعناي
بهخوانندهواداشتنمعنایی وچندسويبهمعنایی
.بودشعرمفهومومعنابرتأملودرنگ

ومفهومچراغةواژزیر،شعربه عنوان مثال در
گوناگون هايحالتدروداردسیالومتغیرمعنایی

بهبکوشیماینکه.بپذیردمختلفمعانیتواندمی
استواژه داشتهاینازکهمراديوشاعرذهنیت
ودهیمرجحانهاتأویلهمۀبرراآنوبرسیم
اکنونبلکهاست،بدانیم نادرستتأویلترینقطعی

گرفتهشکلنیزشعرفضايودرگذشتهشاعرکه
مناسبیتأویلخود،حالنسبتبههر مخاطبیاست،

دوباره شاعراگرشاید.دهدمیدستبهآناز
:شودقبلابمتفاوتکندمیآنازکهتأویلیبرگردد،
سرماپیچوکجبستبنایندر

راآتش
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شعروسرودتبارسوخبه
.دارندمیفروزان

مکنخطراندیشیدنبه
نازنینست،غریبیروزگار

شباهنگامکوبدمیدربرکهآن
.استآمدهچراغکشتنبه

کردبایدنهانخانهپستويدررانور
)824: 1387شاملو، (

نمادینة واژمنسجم،وق،عمیزیبا،شعرایندر
باوبا همارتباطدرنوریعنیآنمالزموچراغ
وشکوهبیانگرکهشعرکلیبافتوزمینهبهتوجه

واندیشهوعقیدهآزادي بیان،نبودازشاعرشکایت
جابهازشاعرشکایتوشکوهازحاکیهمچنین
وهاستارزشضدوهاجایگاه ارزشجا شدن
آتش،مثلشعرترکیباتسایرباتباطاردرهمچنین

کشتنهنگام،شباندیشیدن،شعر،رانور،سرود
کلیدي معنايعبارتبهتوجهباسرانجاموچراغ
سمبلونمادتواندمیکهداردمتغیريوسیال

:باشدچنین» کردبایدنهانخانهپستوي«مواردي، 
شاعرتفکروبینش.1
آرزووامید.2
اسیسیبیداريوآگاهی.3
راستین؛واعتقادایمان.4
ظلم شعرنمادیاوراهنماییوگريهدایت.5

.باشدشاعرستیز
معانیاینبحث،شدنبراي روشنحال،

کلیدي درۀجملبافتدرراگوناگوننمادین
بهتوجهباکلمات،نشینیهموجانشینیمحور
سایرباآنارتباطوکلی شعرساختاروبافت

:کنیمبررسی میشعر،عناصروترکیبات
نازنینست،غریبیروزگار

شباهنگامکوبدمیدربرکهآن
استآمدهچراغکشتنبه

:در نتیجه
راخواهانهآزاديتفکرواندیشهچراغنور-

کرد؛نهانذهنۀخانپستويدرباید
دربایدراخوشآرزوهايوامیدچراغنور-

کرد؛نهانسینهودلۀخانپستوي
دربایدراراستیناعتقادوایمانچراغورن-

کرد؛نهاندلۀخانپستوي
دربایدراراهنماییوگريهدایتچراغنور-

کرد؛نهاناندیشهوذهنۀخانپستوي
راشعرستیزظلموبخشیآگاهیچراغنور-

.کردنهاندلوذهنۀخانپستويدرباید

شعر،اینمهمبندهايدرنیز،شاعرکهچنان
جا شدنو جابهاحوالواوضاعاینکهگویدمی

بنابراین .هاستارزشضدوهاارزشجایگاه
راشوقکرد؛بایدنهانخانهپستويدرراعشق

راسرانجام خداکرد؛ وبایدنهانخانهپستويدر
.کردبایدنهانخانهپستويدر

گیرينتیجهبحث و 
ر متون ادبی است ترین عنصر و مؤلفه دتصویر اصلی

» ادبیت«ترین ویژگی یک اثر را با عنوان که مهم
به بیان دیگر، ادبیت هر متن ادبی در . شودموجب می

تصاویري که . گرو تصاویر موجود در آن است
برگرفته از خیال شاعرانه و محصول احساس و 

. خود هستندةهاي ادبی و زبانی گوینددانسته
هاي دیگر ثیل و آرایهاستعاره، تشبیه، نماد و تم

ادبی همه و همه تصاویري هستند که ذیل عنوان 
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شوند و هر یک به علم بالغت و بدیع مطرح می
هاي خود از قدرت ها و قابلیتفراخور ویژگی

خاصی در راستاي انتقال احساس و اهداف ذهنی 
در این میان . و عاطفی شاعر برخوردار هستند

اي بنیادي علم هتشبیه به عنوان یکی از مقوله
بالغت اهمیت فراوانی دارد، چرا که خود 

ادبی دیگر ۀزیرساخت چندین صنعت و آرای
همچون استعاره، مجاز و نماد است و چنان که 

ترین و در ساختمان تشبیه مهم» شبهوجه«ذکر شد، 
اي که کند؛ به گونهترین نقش را ایفا میمحوري

افت دریافت تصویر تشبیهی در گرو فهم و دری
به را به عنوان دو وجه شبه است که مشبه و مشبه

طور همان. دهدرکن اصلی تشبیه به هم پیوند می
که در تعریف تشبیه آمده، این صنعت در اصل بیان 
یا ایجاد پیوند مبتنی بر کذب میان دو امر است که 
به ظاهر ارتباطی با هم ندارند و به موجب آن، دو 

به . شوندین هم میشبه همنشوجهۀطرف به واسط
شده و » سرو«ۀپایهم» یار بلند قامت«نحوي که 

ساز این شود و سببتشبیه می» آفتاب«به » می«
عنصر یادشده . است» شبهوجه«ۀهمنشینی، مقول

اي اهمیت دارد که فهم معناي تصویر تا اندازه
تشبیهی در گرو آن است؛ این اهمیت زمانی دو 

شبه و شبه با وجوههشود که به جاي وجچندان می
معنایی و همچنین عدم ذکر هاي چندشبهوجه
دالیلی که به اصطالح ادبی . شبه مواجه باشیموجه

- آن موجد و موجب باز بودن معناي متن ادبی می

استعاره و ۀاین ویژگی و اهمیت آن در مقول. شوند
نماد به جهت فشردگی این تصاویر دوچندان 

براي یک تصویر و توان به نحوي که می. است

شبه قائل شد، چراکه ترکیب استعاري چندین وجه
استعاره تشبیهی فشرده است که از ارکان تشبیه تنها 

به در آن ذکر شده، بنابراین برشمردن صفات مشبه
استعاره ةواژۀهاي برجستمختلف و ویژگی

شود با معانی مختلف سبب می) به ذکر شدهمشبه(
.مواجه باشیمو متفاوتی در شعر و متن

اگر در تشبیه و تصاویر استعاري و نمادین 
شبه ذکر شود، تمامی عناصر و خاصه وجه

عدي و یک معنایی بخواننده با تصویري بسته، تک
رو است، در حالی که در تشبیهات بلیغ و هروب

شبه، چندین معنا از مواضعی که با وجود ذکر وجه
ور و به محآن قابل دریافت باشد، متن خواننده

توان تصویر که میاصطالح باز خواهد بود؛ چنان
تعداد ةحاصل از این نوع تصاویر را به انداز

به بیان . هاي مخاطبین داراي معنا دانستدریافت
هایی از قابلیت بررسی و دیگر چنین تصویر

تفسیر هرمنوتیکی برخوردار هستند و هر 
اي را یاراي این است که به فراخور خواننده

هاي ذهنی و خیالی خویش با متن یار شده واناییت
و از آن معنایی را دریافت کند که متفاوت از 

شبه بنابراین ذکر وجه. هاي دیگران باشددریافت
چند وجهی و چندمعنایی و همچنین عدم ذکر آن 

هاي معنایی در تصویر ترین عامل ایجاد الیهمهم
د با چنان که بررسی استعاره و نما. تشبیهی است

در نظر گرفتن خصوصیات مختلف متن همچون 
فضا، محور همنشینی و جانشینی واژگان و 

اي را موضوع و محتوا معانی مختلف و چندگانه
.شوداز متن سبب می
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منابع
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