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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٢۶
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١۵(  

  

 معشوق از آن مستفاد می هً مبتذل و تکراری مثال بت که ھميشۀ قريب يعنی استعارۀاستعار : قريب و بعيدۀاستعار

يا نرگس، سنبل، سرو . که امروز به لغت معمولی بدل شده است و از حالت استعاری بيرون شده است گردد و تا جائی

. ه بين دو طرف را با فھم پيدا بکند و کالم مخيل در ھمين جاست بعيد آن است که خواننده بايد رابطۀولی استعار... و

 ءاويه بين دو طرف بايد فراخ باشد نه آنقدر فراخ که از فھم خارج باشد و نه آنقدر نزديک که مبتذل شود و بقازيعنی 

شق و حيات چشم را از نظر نور و حرارت و ع) فروغ(ھم خيره شدند ه که دو خورشيد ب/  نا محدودۀرا در يک لحظ

 مبتذله که غربی ھا آن را استعارۀ ۀ عاميۀ قريب را استعارۀاستعار. ميد به خورشيد تشبيه کرده استابخشی و برق 

   بعيد را استعارۀ خاصيه غريبه می گويندۀمرده می خوانند، می نامند و استعار

ًمثال کافران را به . ز به کار می رود تھکميه آنست که بين مشبه و مشبه به تضاد ديده می شود و به طور طنۀاستعار

  .عذاب دوزخ مژده ده که عذاب و مژده به طور متضاد آمده اند

تکيه بر : ًمثال می گويند. رود  گاھی به شکل يک جمله به کار می.کار روده  به طور مفرد بهاستعاره نمی تواند ھميش

عار به اين است که با آدم ھای سست، پيمان نبند و اين جمله مست. کس بر آب تکيه نمی زند که ھيچ آب مزن در حالی

  .که او از مھتاب سفيدتر است يا مھتاب نور از بنا گوش او بذر ديدی که از قرينه می فھميم اين

سمبول نيز مانند استعاره ذکر .  سمبول در فارسی رمز و مظھر و نماد را گويند:سمبول  .أ 

  :منتھی با دو  فرق. مشبه به و ارادۀ مشبه است

ًمشبه به در سمبول صريحا به يک مشبه خاص و مشخص داللت ندارد، بلکه داللت آن به  )١

ًمثال . ی از معانی و مفاھيم نزديک به ھم مربوط استاھم و به اصطالح ھاله ه چند مشبه نزديک ب

 .زندان در اشعار عرفانی سمبول تن و دنيا و متعلقات دنيوی و اميال نفسانی است

ًم که مشبه به را به سبب وجود قرينۀ حارفه حتما در معنای ثانوی در استعاره ناچاري )٢

 معنوی و هدريابيم اما سمبول در معنای خود نيز فھميده می شود فی الواقع قرينۀ صريحی ندارد، قرين

 .مھم است و درک آن مستلزم آشنائی با زمينه ھای فرھنگی بحث است
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ً سمبول معموال بھترين کوشش و نھايت امکان، برای بيان مطلبی .سمبول بر آن است که مورد ذھنی را عينی بسازد

 . آن سمبول استۀاست که چندان روشن نيست و بھترين ارائ

تنم به پيلۀ تنھائيم نمی گنجيد / بھار پنجره ام را به وھم سبز درختان سپرده بود / تمام روز در آئينه گريه کردم 

  . ر است و عالوه به اين معنی خود آئينه را ھم می دھد آئينه رمز خاطرات دل و ذھن و فک–) فروغ(

  

  :سمبول بر دو نوع است

سمبول ھای قراردادی که مبتذل ھستند و سبب تکرار داللت آن ھا بر يکی دو مشبه صريح و  .١

البته سمبول ھای مختلف نزد اقوام مختلف می . ًروشن است و غالبا مانند استعاره بر يک مشبه داللت دارند

 مرده ۀسمبول ھای قراردادی مثل استعار... کبوتر سمبول صلح، ترازو سمبول عدالت و.  فرق بکنندتوانند

دارند و لذت پديدۀ ھنری را از بين  ھستند که ارزش ھنری چندانی ندارند زيرا خواننده را به تفکر وا نمی

  .رندمی گويند و ارزش سمبول را ندا" نشانه"اين نوع سمبول ھا را امروز . می برند

سمبول ھای خصوصی يا شخصی که از ابتکار خود شاعران سر چشمه می گيرند و فھم آن ھا  .٢

شاعران آن ھا را به کار می برند و منتقدان آنان را به مردم تشريح کرده و . بدون غور و دقت ممکن نيست

 رمز -سمبول شمس تبريزی و خدا و يا نيلوفرًمثال موالنا خورشيد را . شعرای مقلد به کار شان می گيرند

 آئينه گاھی ضمير نيم –روح عارف که از مرداب جھان سر بر می زند اما به گند آن آلوده نمی شود 

 .ھوشيار و خاطرات دل و دھن است

کند به طور کلی سمبول حد و حدودی ندارد و نويسنده به مناسبت بحث خود ھر چيزی را می تواند تبديل به سمبول 

منطق الطير . که موالنا اينکار را کرده است و نيما ھمچنان و به ھمين خاطر ايندو را شاعر شاعران می گويند چنان

 تا –ديو را در بند و زندان باز دار . عطار يک اثر سمبوليک است، بوف کور صادق ھدايت ھم سمبوليک است

 دا و روحديو به نفس و تن، سليمان خ. سليمان را تو باشی راز دار

ًپيشنيان اکثرا به رمز اشاره داشته اند ولی مفھوم فنی سمبول را نمی دانستند، لذا . دانستن سمبول اھميت بسياری دارد

ًدر تعبير مثال اشعار حافظ با روش استعاره ئی بر خورد می  کردند و بنابران معانی را در يک کالم و يک مفھوم می 

ه  نزديک بنایًنمود معموال يک يا چند مع که بيان ظاھر را می مبول عالوه به اينکه امکان داشت س فھميدند در حالی

ًمثال می، خرابات، يپر مغان معموال . ًھم را ھم ارائه می کرد که اين سمبول ھا معموال کلمات کليدی شعر ھم می بود ً

 معنوی بيشتر سمبول است تا در مثنوی. در متون عرفانی ما بيشتر از استعاره به شکل سمبول به کار رفته است

  .به کار برد سمبول تا سمبوليسم تفاوت دارد که در بخش مکتب ھای ادبی مورد بحث قرار گرفت. استعاره

در تمثيل ھم .  تمثيل ھم حامل يک ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه به می باشد:تمثيل  .ب 

 اما گاھی ممکن است مشبه به ھم اصل برين است که فقط مشبه به ذکر شود و از آن متوجه مشبه شويم

مثل کسانی که فقط به دنيا چسپيده اند مثل کسانی اند که در رھگذر سيل خانه می سازند، . ذکر شود

که به امور حقير و  کسانی. درينصورت ھم از مشبه و ھم از مشبه به امر کلی تری را استنباط می کنيم

پس تمثيل بيان حکايت روايت است که .  خود بھره نمی  برندناپايدار مشغولند و عاقبت را نمی بينند از کار

تمثيل ھميشه با سمبول ھمراست . ھر چند معنای ظاھری دارد، اما مراد گوينده معنای کلی تر ديگری است

اما فرق سمبول و تمثيل دران است که سمبول بحث . در مثال باال سيل سمبول دنياست. يعنی تداخل دارد

ًکه تمثيل بحث در جمله و کالم است و ممکن است در طی کالمی تقريبا مفصل به  الیدر واژه ھاست در ح
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فرق ديگر اين است که سمبول از مشبه به تفسير ناخود . تدريج صفات و مشخصات مشبه به آشکار شود

  .که تمثيل خود آگاه است آگاه است در حالی

نمونه ھای داستان ھای تمثيلی در مثنوی . انی باشندقھرمانان حکايات تمثيلی ممکن است افراد انسانی و يا حيو

 .فراوان ديده می شود

در . که فرنگيان آن را فابل می گويند) تمثيل حيوانی( معروفترين نوع تمثيل است :فابل .١

ًمثال در کليله و . فابل قھرمانان حکايت جانورانند که ھر يکی ممثل تيپ يا طبقۀ خاصی می باشند

ُ و حاکمان، در منطق الطير عطار ھد ھد ممثل شيخ و رھبر استدمنه شير مظھر شاھان در تمثيل . ُ

که در   معنوی از ظاھر عبارات متوجه معنای تمثيلی آن می شويم حال آنۀًحيوانی فورا به قرين

  .ويل داستان می پردازدأاين است که گاھی گوينده خود به ت. تمثيل غير حيوانی قرينه قوی نيست

پارابل روايت کوتاھيست . ير حيوانی يا مثل گذراندن يا مثل گوئی را گويند تمثيل غ:پارابل .٢

ن شباھت ھا جز به جز بسياری با يک اصل مذھبی، اخالقی يا عرفانی وجود دارد و ازينرو آکه در

 . ًمعموال بر زبان پيغمبران و عارفان گذشته است

ًمثال . ن روايت می شودآ يا داستان مثال که در حقيقت شأن نزول مثل ھا از:اکزمپلوم .٣

داستان خرسی که می خواست مگسی را از روی صاحبش دور کند، سنگ بزرگی را برداشت و به 

 . که دشمن دانا بھتر از دوست نادان است سر صاحبش کوبيد و او را کشت و نتيجه اين

 

  ...ادامه دارد

  

 

 


