
 کرسی پژوهشی حافظ) –شناسی (مرکز حافظ پژوهیحافظي مجله
 246 -231 ، صص1، پیاپی 1401بهار و تابستان ، 1ي ، شماره1سال 

 
 

 منطق تصویر در شعر حافظ 
 
   *شبستري رحیم کوشش 

 
 چکیده

به آنکه،  با  ادبیات،  شباهتدنیاي  آن  ظاهر،  با  بسیار  دارد،  واقعی  دنیاي  با  بسیار  هایی 
متفاوت است؛ به همین دلیل، منطقی خاص بر ادبیات حاکم است که از جهات بسیار و  

توان از آن،  آید و میدر مواردي فراوان، با منطق علمی و ارسطویی، متفاوت به نظر می 
صورت خاص، به «منطق شعري» تعبیر کرد. نگارنده،  ق ادبی» و به صورت عام، به «منطبه

در این گفتار، تالش خواهد کرد با تکیه بر همین منطق که مبتنی بر روابط دقیق ساختاري  
تواند، راه رسیدن به معانی و مفاهیم  شناختی است، تاآنجاکه می و اصول و مبانی زیبایی

خواجه، از    دیوانهایی از  د و با ذکر نمونهدرست و دقیق اشعار حافظ را هموارتر کن
ها دچار  توجهی به این منطق، به آن خطاهایی فاحش که بعضی از شارحان، به دلیل بی

 اند، پرده بردارد. شده
 نشینی، منطق شعري. زبان تصویر، محور جانشینی، محور هم هاي کلیدي:واژه 

 
 . مقدمه 1

 . شعر، زبان و تصویر 1.1
 گوید: «هنر، اندیشیدن با  گرایان معروف روس، می)، یکی از صورتPotebnyaپوتبنیا (

 
 r.k.shabestari@urmia.ac.irدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه  *

 2/1400/ 17تاریخ پذیرش:            1399/ 11/ 15تاریخ دریافت: 
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خواهیم، با «کلمات» بر زبان  . از نظر پوتبنیا، ما در زندگی روزانه، آنچه می1تصاویر است»
ها و احساسات خود را در قالب  آوریم؛ به همین ترتیب، در دنیاي شعر نیز، اندیشهمی

 کنیم. «تصاویر» بیان می
بپردازند، گفتهپیشینیان ما، هرگاه خواسته تعریف شعر  به  اند: «شعر کالمی است  اند 

. در نظر آنان، شعر سخنی است که وزن و قافیه داشته باشد و  2موزون، مقفی و مخیل»
آراسته به تخیل باشد؛ اما در روزگار ما، آثاري بسیار وجود دارند که وزن و قافیه ندارند،  

شعر این،  وجود  می  با  بهخوانده  ترتیب،  این  به  میشوند.  که  آسانی،  گرفت  نتیجه  توان 
ترین عنصر شعر، تخیل است و همین تخیل، موجب پیدایی تصویر  ترین و اساسیذاتی

گوید: «بدون تصویر،  شود. شاید، با توجه به همین واقعیت است که پوتبنیا میدر شعر می
). ناگفته پیداست  78:  1388(کسدي،    خصوص هیچ شعري، وجود ندارد»هیچ هنري، به

گیري تصویر  که این سخن، هرگز، به این معنی نیست که نقش وزن و قافیه را در شکل
 توان نادیده گرفت.  یکباره، میبندي آن، بهو صورت

داند که یک روي آن، «لفظ» و روي اي میرا مانند سکه  3ي زبانی (واژه)سوسور، نشانه
). ما در زبان، همواره، با این دورویگی 22:  1380ك. احمدي،  دیگرش، «معنی» است (ر

 و دوسویگی «صورت» و «معنی» رودرروییم.  
توان نتیجه گرفت که اگر ما در زبان روزمره، تنها، با کلمات  با توجه به آنچه گفتیم، می

و از   پردازیمگذریم و به «تصویر» میها در ارتباطیم، در شعر، از «زبان» درمیو معانی آن
رسیم؛ بنابراین، همان  شناسی» میرویم و به «بالغت» و «زیباییتر می«دستور» نیز، پیش

به   زبان شعر باید  در  داریم،  نظر  در  واقعی کلمات را  معانی  زبان روزانه،  در  اندازه که 
 ها توجه کنیم.مفاهیم مجازي آن

«م به  تصاویر  از  و  «تصاویر»  به  «کلمات»  از  شعر،  تحلیل  در  میما  و عانی»  رسیم 
توجه میهمچنان تحلیل ساختار زبانی شعر، به روابط دستوري کلمات  کنیم، در  که در 

شناختی موجود میان عناصر تصویر  تحلیل ساختار تصویري شعر نیز، باید روابط زیبایی
 را در نظر بیاوریم. 



 233 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبستري   رحیم کوشش/منطق تصویر در شعر حافظ

 

گوید:  یگفتارهاي خود در باب حافظ، م شناسان معروف، در یکی از درسیکی از حافظ
آرایه پیرایه«این  و  گفتار  ها  از:  مضمون  به  (نقل  بپردازید»  معنی  به  و  کنید  رها  را  ها 

تردید، باید از ایشان پرسید  : درس سوم). با توجه به آنچه آوردیم، بی1399خرمشاهی،  
ویژه شعر حافظ، حقیقتاً، دستیابی ما به معانی دقیق  که بدون تحلیل تصاویر در شعر، به

 چگونه ممکن است؟ ابیات 
 

 . تصویر و منطق 2.1
گفته آن  تعریف  و  تصویر  باب  در  آنچه  می4اندبراساس  در ،  که  گرفت  نتیجه  توان 

گیري تصویر، همواره، با انتقال از «عین» به «ذهن» و از «ذهن» به «عین» رودرروییم؛ شکل
کند. آنچه شاعر  ی شنود و درمجموع، «حس» م بیند، می ها را می اعر، در جهان عینی، پدیده ش

شود و این تصورات، با  کند، موجب پیدایی تصوراتی در ذهن او می به این ترتیب حس می 
خورند و آنچه،  هاي او پیوند می خبریم، با احساسات، عواطف و اندیشه کیفیتی که از آن بی 

)  آید، درنهایت، در قالب کلمات، صورتی عینی (دیداري/ شنیداري به این ترتیب، پدید می 
ي ترکیبی تصویر، از صورت به معنی و از شکل بیرونی  بینیم که در مرحله یابد؛ بنابراین، می می 

 به سمت شکل درونی در حرکتیم و در تجزیه و تحلیل آن، برعکس. 
شود،  گیري تصویر میي مهم دیگر در این باب، این است که آنچه موجب شکلنکته

تعبیر دیگر، تصاویر شعري در مفهوم پیرسی  اساساً، نوعی شباهت و همانندي است؛ به
گوید: «صورت، عبارت است از تمثیل و قیاس  گونه دارند. جرجانی میآن، ماهیتی شمایل
). بدیهی است که این اظهارِنظر جرجانی نیز،  39:  1389یابیم» (فتوحی،  براي آنچه درمی

باب «تقلید/ محاکات/    ها درهاي افالطون و ارسطو و تلقی آندر اصل، مبتنی بر دیدگاه
کهن «تشبیه»،  که  گرفت  نتیجه  بتوان  شاید،  ترتیب،  این  به  است؛  نوع  میمسیس»  ترین 

 تصویر در ادبیات جهان است. 
. خود واقعیت که در  1گوییم، با سه چیز رودرروییم:  زمانی که از تصویر سخن می

ذهنی گوینده از واقعیت  . تصور 2 ؛5خوانندشناسی، آن را «موضوع» یا «مصداق» مینشانه
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می نشانه»  «مبناي  پیرس  و  «دال»  سوسور  را  آن  که  3؛  6نامدکه  خواننده  ذهنی  تصور   .
شناسان، به  دانیم که نشانهخواند. میسوسور آن را «مدلول» و پیرس، «مورد تأویلی» می

نمی اهمیت  مصداق،  یا  موضوع  یعنی  بیرونی،  بهواقعیت  زبان،  دهند؛  در  سوسور،  تعبیر 
است غایب  چنان7مصداق،  برمی.  نشانهکه  در  بهآید،  نشانهشناسی،  ادبی، ویژه  شناسی 

هاي واقعی، اهمیت ندارند؛ آنچه مهم است، تصور و واقعیت، یعنی اشیا، امور و پدیده
ي  گوید: «چیزي واقعی وجود ندارد؛ تنها، شیوههاست. فلوبر میتلقی ذهنی ما از واقعیت
(ا دارد»  وجود  می50:  1380حمدي،  دیدن،  ترتیب،  این  به  ادبیات،  )؛  که  گفت  توان 

 درمجموع، رویکردي، کامالً، پدیدارشناسانه دارد.
که گفتیم، تصاویر شعري، اساساً، ماهیتی قیاسی و تمثیلی دارند؛ یعنی همه، مبتنی  چنان

ساختن ي تصاویر، ما، همواره، از سویی با نزدیکاند. در همهبر نوعی تشبیه و همانندي
و از سوي دیگر، با دورگردانیدن رودرروییم؛ براي نمونه، زمانی که شاعر، «روي زیبا» را  

می تشبیه  «گل»  میبه  «گل»  استعاري،  کاربردي  در  یا  قصد  کند  را  زیبا»  «روي  و  گوید 
ها را از هم دور گرداند و از سوي دیگر، آن کند، از سویی آن دو را به هم نزدیک میمی
ظاهر، گل است؛ اما، درحقیقت، قصد او روي زیباست. نگارنده،  ون مراد او، بهسازد؛ چمی

کند. وجود عناصري از قبیل  شناختی» تعبیر میي زیباییاز این جدایی و دوري، به «فاصله
در بالغت سنتی   9هایی از قبیل «تناسی تشبیه»در کالم و تأکید بر مقوله 8ي صارفه»«قرینه

 گوید:افکنی است؛ براي نمونه، زمانی که شاعر میعمد در این فاصلهي ت دهندهنیز، نشان
ردونــاه گــ اه من تا مـــ ان مــمی

      
 تفاوت از زمین تا آسمان است  

) 1767: 1363(دهخدا،     
سازد و از سوي دیگر، از سویی، معشوق (ماه من) را به ماه (ماه گردون) نزدیک می

گرداند. وجود  «من» و «گردون»، آن دو را از یکدیگر دور میبا آوردن قیدهایی از قبیل  
درهمان و  همانندي  میاین  پارادوکسی  حالتی  ایجاد  موجب  ناهمانندي،  شود؛  حال، 

ي تصاویر، ماهیتی تشبیهی دارند و مبتنی بر تمثیل، بنابراین، اگر از سویی بپذیریم که همه
گیري تصویر، مبتنی بر نوعی  که شکلاند و از سوي دیگر، قبول کنیم  قیاس و همانندي
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ي تصاویر، ماهیتی  توانیم نتیجه بگیریم که همهافکنی و القاي ناهمانندي است، میفاصله
 پارادوکسی دارند. 

به در ادبیات،  حقیقت شعري  آنچه  و  حقیقت ادبی  دارد،  در شعر، اهمیت  خصوص 
آن؛ بنابراین، آنچه در    است، نه حقیقت در مفهوم اجتماعی، تاریخی، سیاسی یا اقتصادي

ویژه متون شعري اهمیت دارد، منطق ادبی و شعري است، نه منطق  تحلیل متون ادبی، به
علمی، نه منطق ارسطویی و نه منطق در مفهوم عام، عادي و آشناي آن؛ درنتیجه، در دنیاي  

ق، یعنی  هاي ما براي دستیابی به معنی، باید مبتنی بر این منطي تجزیه و تحلیلشعر، همه
 این اصول، قواعد، روابط و مناسبات باشد.

کتاب   در  تصویرفتوحی،  است:  بالغت  دانسته  گونه  دو  بر  را  تصاویر  نظر  یک  از   ،
اي  اثباتی و اتفاقی. از نظر ایشان، «تصویر اثباتی، مولود یک ادراك حسی و حاصل اندیشه

اي میان دو طرف  ، معادلهعقالنی است... [و در آن] شاعر براي اثبات یک نگرش یا مسأله
طور اتفاقی و نیندیشیده،  کند... در سوي دیگر، نوعی تصویر است که بهتصویر تنظیم می
ي ناگهانی  روید؛ این تصویر، فرزند ناخودآگاه است و همچون یک جرقهبر زبان شاعر می

می حاصل  متغایر  امور  ترکیب  از  تصادفی  برهانی و  و  عقالنی  تصویر،  نوع  این    شود. 
ي  شود که از نگاهی، همه )؛ اما، با دقت بیشتر، معلوم می61- 58:  1389نیست...» (فتوحی،  

ي اصطالح، درجهاند؛ چون اگر چنین نباشند، تازگی نخواهند داشت؛ بهتصاویر، اتفاقی
ها، صفر خواهد بود و درواقع، تصویر به معنی واقعی آن نخواهند بود. از نگاهی  بالغی آن 
کردن است  اند؛ براي آنکه مراد شاعر از آوردن تصویر، اقناعتصاویر، اثباتیي  دیگر، همه

اي فروتر از همان اثبات است؛ درحقیقت، از  دانیم که از لحاظ منطقی، اقناع مرتبهو می
می خمس  صناعات  از  را  شعر  منطق،  در  که  جاست  خوانساري،  همین  (رك.  شمارند 

1386  :393  .( 
دانند (رك.  اي از تصاویر اتفاقی می بسته» را نمونه ورشید یخ ایشان، مصراع «عشق! اي خ 

آید، این است که فروغ، عشق را  )؛ اما، درنهایت، آنچه از این مصراع برمی 61:  1389فتوحی،  
 ي خود را نیز، اقناع کند تا این را بپذیرد. داند و قصد دارد خواننده بسته می خورشیدي یخ 
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 . بحث 2
پردازیم و در شعر، به تجزیه  می هاي زبانی (کلمات)تجزیه و تحلیل نشانهما در زبان، به  
کردن اجزا و عناصر تصویر است،  هاي ادبی (تصاویر). اگر کار شاعر ترکیبو تحلیل نشانه

که آن ترکیب با تکیه بر اصول و قواعد  هاست؛ همچنانکار خواننده تجزیه و تحلیل آن
بر همان اصول    تردید، این تجزیه و تحلیل نیز، باید منطقی خاصی انجام پذیرفته است، بی

 و قواعد منطقی خاص مبتنی باشد.  
ي معنی از معنی»  هاي متمایزکنندهگوید: «صورت، عبارت است از تفاوتجرجانی می

به رویکرد فرمالیست40:  1389(فتوحی،   شباهتی شگفت  جرجانی (که  در نگاه  هاي  ). 
می معنی  در  تفاوت  موجب  صورت،  در  تفاوت  دارد)،  ما  اس10گرددروزگار  فقید،  .  تاد 

فرمودند: «حافظ، در ادبیات فارسی و متنبی، در ادبیات عربی، بیش از هر  دکترشهیدي، می
اند؛ اما این مضامین را چنان زیبا، شاعر دیگري، از شاعران پیش از خود مضمون گرفته

ی  ها پبودن آنتوان به عاریتیاند که جز با دقت بسیار، نمیزیرکانه و هنرمندانه، بیان کرده
کالس جلسات  از  یکی  در  ایشان  سخنان  (از  نیز،  برد»  فن  اهل  زبان  در  دکتري).  هاي 

روزگاري دراز است که این سخن جاري است: مضمون، ازآنِ کسی است که بهتر سروده  
برمی سخنان  این  مجموع  از  آنچه  «چگونهباشد.  شعر  در  که  است  این  از  آید،  گفتن» 

بااهمیت«چه بهگفتن»،  است؛  «چهعباتر  شعر،  در  دیگر،  نتیجهرت  خود،  ي  گفتن»، 
 گفتن» است. «چگونه
تر گفتیم، ادبیات، نظام خاص خود را دارد؛ موقعیت خاص واژگان در  که پیشچنان

ها معانی خاصی داشته باشند. سوسور بر این باور است که  شود آنیک اثر، موجب می
از عناصر زبانی، در ارتباط    هاي گوناگون هر یکزبان یک نظام (سیستم) است و ارزش

برند، موجب  شود. شگردهایی گوناگون که شاعران به کار میبا دیگر عناصر زبان تعیین می
ي خود تهی شوند و برجستگی  شوند بعضی از واژگان، از بار معنایی عادي و روزمرهمی

بیگانه ترتیب،  این  به  آشناییبیابند؛  و  میسازي  اتفاق  تزدایی  چیزي  و  پدیدار  افتد  ازه 
ي عناصر زبانی، جز روابط توان گفت که در شعر، به معنی واقعی آن، همهشود. میمی
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(حروف ربط، حروف اضافه و افعال اسنادي)، از این برجستگی برخوردارند. سارتر، پا  
نهد و بر این باور است که حتی ماهیت این عناصر هم، در را از این حد نیز فراتر می

آورد: ها در نثر و کالم عادي، متفاوت است. وي، ابتدا، این دو بیت را میآنشعر، با ماهیت  
اند؛ اما اي قلب من! سرود مالحان را بشنو» و  کنم که پرندگان مست«...من احساس می

 نویسد:در باب آن می
ي جمله بر پا خاسته است، بیت دوم را به بیت  اي، از کنارهاین «اما» که همچون صخره

ربط خویشتننمی  قبل  یک  و  استثنا  لطیف  آن  یک  از  رنگی  بدان  بلکه  و  دهد؛  داري 
کند. از اینجاست که برخی از ابیات  بخشد که در سرتاسر بیت، حلول میخودگرایی میبه

صورت اداتی که یک عمل دستوري  شود. این حرف ربط در ذهن، دیگر بهبا «و» آغاز می
گستراند تا بدان، کیفیت ر سرتاسر پاراگراف میدهد، نیست؛ بلکه خود را برا انجام می 

 ).  12و11تا: مطلقی از یک تعاقب ببخشد» (سارتر، بی
کردن است و کار خواننده، تجزیه و تحلیل کردن. براي فهم درست  کار شاعر ترکیب

و دقیق معانی و مفاهیم در شعر، باید روابط و مناسبات ساختاري موجود میان عناصر  
دانیم که در نظام زبان، این روابط در دو ر نظام زبان بررسی کرد. میتصویري آن را د

گیرند. سوسور، در این باب، از اصطالح «موقعیت  نشینی و جانشینی شکل میمحور هم
می استفاده  سازندهزبانی»  واحدهاي  خود  نه  آن،  در  که  موقعیتی  بلکه  کند؛  زبانی،  ي 

 ).  30:  1380. احمدي، ها اهمیت دارد (ركمناسبات موجود میان آن
 

 نشینی و جانشینی هاي هم . محور1.2
ها، براساس روابط نشینی، همان محور افقی زبان است که در آن، واژه مقصود از محور هم

ها  گیرند و به این ترتیب، ترکیبات، تعبیرات و جملهو مناسباتی خاص، در کنار هم قرار می
در این    نشینییابند. مقصود از روابط همشکل می زبان  نیز، روابط موجود میان عناصر 

ي «دود» نشسته است و  ي «آه»، در کنار واژه؛ براي نمونه، در بیت زیر، واژه11محور است
 اي از نوع شباهت برقرار شده است: میان آن دو، رابطه
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نـــاالن مـــ ي نهـــــدود آه سین
     

ن افسردگان خام را  ـــت ایـــسوخ 
)  200:  1374(حافظ،   

نشینی است؛ اما در بیت زیر ي موجود میان این دو واژه در این بیت، از نوع هم رابطه
ي موجود میان این دو عنصر،  که در آن موالنا، «دود» گفته و «آه» را اراده کرده است، رابطه

عمودي زبان، یعنی در محور جانشینی،  از نوع جانشینی است؛ زیرا این رابطه، در محور  
 برقرار شده است:
نش ما  دل  دال ـــدود  سوداست  ان 

    
و آن دود که از دل است، پیداست دال   

) 8: 1363(موالنا،   
و کنایه،   12رود، استعاره، مجازهاي گوناگون بیانی که در شعر به کار میاز میان شیوه

زبان عمل می جانشینی  واژه یا عبارت یا جملهدر محور  در این موارد،  اي،  کنند؛ زیرا، 
روي محور هماي دیگر میجایگزین واژه، عبارت یا جمله نشینی زبان شود؛ اما تشبیه، 

ترین  گیرد. پیش از این، با تکیه بر دالیلی که آوردیم، نتیجه گرفتیم که تشبیه، سادهشکل می
توانیم نتیجه  ترین صورت خیالی در زبان است؛ به این ترتیب، درمجموع، میابتدایی  و

هم محور  عادي،  زبان  در  محور  بگیریم  شعر،  زبان  در  و  دارد  اهمیت  بیشتر،  نشینی، 
توانیم نتیجه بگیریم که شعر، همواره، به سوي استعاره در حرکت  جانشینی؛ همچنین، می

ي گذریم و به الیهي زبانی درمیز گفتیم، ما در شعر، از الیهکه پیش از این نیاست. چنان
زیبایی و  میبالغی  میشناختی  نوشته  آنچه  شعر،  در  وسیلهرسیم.  براي  شود،  است  اي 

شود، باید به  شود؛ بنابراین، در شعر، بیش از آنچه نوشته میرسیدن به آنچه نوشته نمی
ها  نویسی، از یک نظر، داستاندنیاي داستان  شود، توجه داشته باشیم. درآنچه نوشته نمی
هاي نوشتنی. با وجود آنکه این دو  هاي خواندنی و داستاندانند: داستانرا بر دو نوع می

توانیم بگوییم در مفهومی که بیان کردیم، برند، میاصطالح را در باب شعر به کار نمی
گوید: «استاديِ یک شاعر  لوبر مینویسیم. فخوانیم، درواقع، آن را میزمانی که شعري می

نویسد»  توان دریافت، نه با توجه به آنچه مینویسد، مییا نویسنده را با توجه به آنچه نمی
پذیرتر  ). درحقیقت، وجود همین کیفیت در شعر است که آن را تأویل89:  1388(کسدي،  
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اهکارهاي ادبی است.  هاي ش پذیريِ بسیار، از ویژگیدانیم، تأویلکه میکند و همچنانمی
هاي مهم شعر واقعی است و با  پذیري از ویژگیبه این ترتیب، با توجه به اینکه تأویل

تأویل قابلیت  بیشترین  از  حافظ  اشعار  اینکه  فارسی  درنظرداشتن  ادبیات  در  پذیري 
ترین آثار ادبیات  توان گفت که آثار حافظ، در مفهومی که آوردیم، شاعرانهبرخوردارند، می

 اند. فارسی
 

 نشینی . هم 2.2
شکستگانیم، اي باد شرطه برخیزکشتی

   
 ه باز بینیم دیدار آشنا را ـــد کـــباش 

)  198: 1374(حافظ،    
حافظ که  است  گفتدیرزمانی  این،  سر  بر  بیت،  شناسان،  این  در  آیا  که  دارند  وگو 

گوید و در توجیه  نشستگان»؟ هرکس چیزي می«کشتیشکستگانیم» باید باشد یا  «کشتی
وگو، شناسان، از این همه گفتآورد؛ تاآنجاکه یکی از همین حافظي خود، دلیلی میگفته

 به تنگ آمده و گفته است: 
 13حافظ، معذور دار ما راچون نیست خواجه بعضی «شکسته» خوانند، بعضی «نشسته» خوانند 

حقیقت این است که ما  اما   پذیرفتنی نیست؛  توضیح ایشان نیز،  و  توجیه  متأسفانه، 
ایم، نه برعکس و اگر حافظ نیست، شعر حافظ هست. حافظ را با شعر حافظ شناخته

درستی، شناخته باشیم و فهمی دقیق از روابط منطقی موجود  که ما حافظ را بهدرصورتی
توانیم نتیجه بگیریم که در تردید، میباشیم، بی  در میان عناصر تصویر در این بیت داشته

نشستگان» باید باشد؛ براي آنکه به این ترتیب، میان دو مفهوم «نشستن»  این بیت «کشتی
ي نخست، تصویر و  شود که در وهلهو «برخاستن»، در این بیت، تقابلی هنري ایجاد می

یابد که حافظ،  رافت و لطافتی میرساند و معنی، ظدرنهایت، معنی را به تعادل و توازن می
 گذرد.آسانی، درنمیهرگز، از آن، به
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 . جانشینی3.2
اي که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

   
 حال مگردان من سرگردان را مضطرب 

) 201(همان:    
دانیم که در این بیتِ خواجه، «مه» استعاره از «روي معشوق» و «چوگان»، استعاره می

تابدار او» است. حافظ، «مه» و «چوگان» گفته و «روي» و «موي» معشوق را اراده  از «زلف  
روشنی، معلوم است  کرده است؛ درحقیقت، آن دو را به جاي این دو نشانده است و به

شود  که این اتفاق، در محور جانشینی زبان روي داده است؛ اما با اندکی دقت، معلوم می
رابطه بیت،  این  در  میان  که  الیهي  در  «چوگان»،  و  محور  «مه»  در  و  معنایی  نخست  ي 

رود که  ي «چوگان»، انتظار مینشینی، چندان، روشن نیست؛ همچنین، با وجود واژههم
در این بیت، شاعر از «گوي» نیز، سخن به میان آورد؛ اما، در ظاهر کالم، این واژه را که  

بینیم. ید با گوي همراه باشد، نمیهاي جاري در متون شعري ما، قاعدتاً، بابراساس سنت
در این بیت نیامده است،  شود که هرچند خودِ واژهبا دقت بیشتر، معلوم می ي «گوي» 

شود؛ درواقع،  ي «سرگردان» که یکی از آشناترین صفات آن است، در بیت دیده میواژه
این اتفاق  بینیم که  ، صفت را در جاي موصوف نشانده است. می14حافظ با کاربردي کنایی

ي میان «گوي»  نیز، در محور جانشینی کالم افتاده است و توجه به این کاربرد کنایی، رابطه
و «چوگان» را نیز، برقرار کرده و به این ترتیب، تصویر را به تعادل و توازن رسانیده و  

ي میان «مه/  کامل گردانیده است. با توجه به وجود این رابطه در محور جانشینی، رابطه
، «ماه»، اوستاشود. در  اي زیاد روشن مینشینی نیز، تا اندازهماه» و «گوي»، در محور هم

چهره) شکل (گويستاییم ماه گويچهر» آمده است: «میشکل/ گوياغلب، با صفت «گوي
کران  ي بیگویم»؛ «و زمانی که ماه، مانند گویی، در پهنهچهره سرود میرا»؛ «براي ماه گوي

 یشت).: ماه1394دگانم را روشن کند...» (رك. پورداوود، آسمان، دی
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 نشینی و جانشینی . هم 4.2
درهمچنان دیدیم،  یادشده  بیت  در  همکه  محور  دو  موجب  تنیدگی  جانشینی،  و  نشینی 
میشکل شعر  در  تصویر  عناصر  میان  گوناگون  روابط  و گیري  روابط  به  توجه  شود. 

 تر کند:تواند این نکته را روشنتصویر در دو بیت زیر، میمناسبات موجود میان عناصر 
 کفنـان؟ اند این همه خونینکه شهیدان که  گفتـمبا صبــا در چمـــن الله سحر می

 دهنانی لعل حکایت کن و شیرینــاز م ایم   گفت: حافظ من و تو محرم این راز نه
) 267: 1374(حافظ،    

 گونه در نظر گرفت:  توان ایننشینی و جانشینی موجود در این بیت را میروابط هم 
گوید  ـ شاعر، باد صبا را همچون انسانی تصور کرده است (استعاره) و با او سخن می

 (جانشینی)؛
اي است وصفی  کفنان» کنایهاند؛ «خونینکفنان»، همان «شهیدان»ـ مراد او از «خونین

 از «شهیدان»؛
تشبیه    ـ به «کفن»  غیرمستقیم،  باشد، «چمن» نیز،  «الله»، «شهید»  ترتیب، اگر  به این 

 نشینی)؛ شده است (هم
 نشینی)؛ـ «الله» نیز، غیرمستقیم، به «شهید» مانند شده است (هم

 نشینی)؛اند (همـ «می» و «لعل» هم، از نظر رنگ، با «الله» و «خون» متشابه و متناسب
دهنان»، در  (جانشینی) و این «تلخ» با «شیرین»، در تعبیر «شیرین  ـ «می»، «تلخ» است 
ي خود، بر تقابلی که  نوبهنشینی) و این تقابل و تضاد، بهگیرد (همتقابل و تضاد قرار می

میان «الله» و «شهید»، از سویی و «می لعل»، از سویی دیگر، وجود دارد، تأکید و آن را  
 نشینی).کند (همتر میبرجسته

می چندسویهمالحظه  روابط  که  محورهاي  شود  در  تصویر  عناصر  میان  موجود  ي 
تواند معنی را بگستراند و به آن ها، چگونه میتنیدگی آننشینی و جانشینی و درهم هم

آورد و به  عمق ببخشد؛ درحقیقت، وجود این روابط، تصویر را از حالت خطی بیرون می
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شود  ن ترتیب، معناي خطی به معناي حجمی تبدیل میدهد و به ایاي میآن، حالتی خوشه
 آید.  ي عمق و وسعتی است که در معنی پدید میدهندهکه گفتیم، این خود، نشانو چنان

 
 . چندالیگی معنا 5.2
دو محور همچنان در  تصویر  گوناگون میان عناصر  وجود مناسبات  و که دیدیم،  نشینی 

آن میان  متعدد  تعاملی  روابط  برقراري  و  معنی جانشینی  تعمیق  و  گسترش  موجب  ها، 
آورد. این گستردگی،  پذیري شعر را فراهم می هاي الزم براي تأویل شود و قابلیت می 

تأویل  و  موجب می عمق  الیه شود  پذیري،  حالتی  معنی،  از  که  یکی  باشد.  داشته  الیه 
شناختی شعر، همواره، باید  شناختی و معنی هاي بسیار مهمی که در تحلیل زیبایی نکته 

هاي گوناگون تصویري و معنایی است.  به آن توجه داشته باشیم، لزوم تفکیک این الیه 
اي از دوران  ره گفتارهاي دیگر خود در باب حافظ، خاط خرمشاهی، در یکی از درس 

می  نقل  می تحصیلش  و  مرحوم کند  استادمان،  و  داشتیم  حافظ  درس  که    دکتر   گوید 
 شهیدي، رسیدند به این بیت که 

گوید  مغان  پیر  گرت  رنگین،  سجاده  می  به 
   

 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل که سالک بی 
)  195(همان:   

جه از «می» در این بیت، همان  دست بلند کردم و از استاد پرسیدم که آیا مراد خوا
«شراب» است یا مقصود وي از آن، «عشق» است؟ استاد گفتند که معلوم است که مراد  

پذیرم و  خواجه «عشق» است؛ اما من آن روز، پاسخ استاد را نپذیرفتم و هنوز هم، نمی 
توان  تواند عشق باشد، این است که با عشق نمیدلیل من براي آنکه مراد حافظ از می نمی

 : درس اول). 1399سجاده را رنگین کرد! (نقل به مضمون از: گفتار خرمشاهی، 
می دیده  خرمشاهی  توضیح  و  تحلیل  این  در  که  عمده  که  اشکالی  است  این  شود، 

ي نخست کالم که  اند؛ در الیهآمیختهي تصویري و معنایی کالم را درهمایشان، دو الیه
«می»، همان «می» (شراب) و مقصود از «سجاده»، همان  سطح ظاهري آن است، مراد از  

توان سجاده را رنگین کرد. «سجاده» است و طبیعی است که با شراب که سرخ است، می
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وچرا  چونآید، تأکید بر لزوم اطاعت بیآنچه، به این ترتیب، درنهایت، از این بیت برمی
 است.  حقیقی کلمات مورد نظر  از پیر است. در این الیه، معنی

ي دوم، «می» استعاره از «عشق» و نماد آن است و «سجاده»، نماد «زهد» و  اما در الیه
ي معنایی، ترجیح عشق بر زهد و تأکید بر لزوم درگذشتن  مراد از این بیت، در این الیه

ي عشق و رسیدن به مراتب واالتر است. در این الیه، معنی ثانوي، معنی  واسطهاز زهد، به
 تعبیر ریچاردز، معنیِ معنی، مورد نظر است.  هبالغی و ب

الیه ي دوم،  خطایی که ایشان در دام آن افتاده، این است که عنصري (عشق) را از 
ي نخست،  شناختی، گرفته و در کنار عنصري (سجاده) از الیهي بالغی و زیبایییعنی الیه

نهاده و حکم داده است و این امري است که با تحلیل منطقی شعر و منطق تصویري آن، 
دقیقاً، همان چیزي است که نگارنده، در این نوشتار، قصد  در تناقض است. این موضوع،  

 داشت بر آن تأکید کند.  
 

 گیري . نتیجه3
گیري معنی شعر است؛ بنابراین، براي دستیابی به معنی  ترین رکن در شکلتصویر، اساسی

شعر، باید به تجزیه و تحلیل تصاویر موجود در آن بپردازیم. این تجزیه و تحلیل، باید  
نشینی و بر روابط و مناسبات منطقی موجود میان عناصر تصویر در دو محور هممبتنی  

تنیدگی این مناسبات با یکدیگر در این دو محور و جانشینی کالم باشد. با توجه به درهم
بودن این  الیهها، بدیهی است که همواره، باید الیهوجود روابط تعاملی گوناگون میان آن 

در   را  مناسبات  و  بهروابط  و  باشیم  داشته  آنگونهنظر  غیرمنطقی،  یکدیگر  اي  با  را  ها 
 درنیامیزیم تا در خطا نیفتیم و درنهایت، بتوانیم به معنی درست و دقیق شعر دست بیابیم. 

 
 ها یادداشت

گفتند: «شعر، بیان ها میها نیز، بوده است؛ آن ترین باورهاي سمبولیست . این نکته، یکی از مهم 1
 ). 59: 1380ت، به یاري تصویر» (احمدي، اي اساندیشه
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آید. تعریف ارسطو از شعر، با تعریفی که  ي شعر از مخیالت فراهم می. از نظر ارسطو، ماده2
اصطالح منطقیان، نه وزن شرط اند، کامالً، متفاوت است و در شعر، بهعروضیان اسالم از آن کرده

نصیرالدین طوسی،  اند. خواجهط اصلی دانستهانگیزبودن را شراست، نه قافیه؛ بلکه، صرف خیال
شعر در عرف منطقی، کالم مخیل است و در عرف متأخران، کالم موزون «گوید:  باره، میدراین
تعبیر ارسطویی نیست (رك. خوانساري،  ؛ بنابراین، شعر اگر خالی از تخیل باشد، شعر به»و مقفی
نویسد: «اطالق اسم می  االقتباساساسي نهم  نصیر، همچنین، در مقاله). خواجه396و395:  1386

شعر، در عرف قدما، بر معنی دیگر بوده است و در عرف متأخران، بر معنی دیگر است و محققان  
اند جامع دو معنی بر وجه اتم و آن این است که گویند شعر کالمی ن، شعر را حدي گفته متأخرا

به طوسی،  (نصیرالدین  مقفی»  متساوي  موزون  اقوال  از  مؤلف  مخیل،  خوانساري، نقلاست  از 
 ). 396و395: 1386

ي  دانست که یک روي آن، «لفظ» (دال) و رو اي می هاي زبانی را همچون سکه . سوسور، نشانه 3
دیگرش، «معنی» (مدلول) است. در نظر او، نشانه در حکم رابطه و مناسبتی است میان دال و مدلول  

، گاهی، از «واژه» با عنوان  ساختار و تأویل متن ). بابک احمدي در کتاب  22:  1380(رك. احمدي،  
 ین خطاست. ). براساس آنچه گفتیم، ا 15نامد (همان:  کند و گاهی، آن را «دال» می «نشانه» یاد می 

. کاربرد اصطالح  42و 41: 1389هایی از تعاریف گوناگون تصویر، رك. فتوحی، . براي دیدن نمونه 4
ي شعر با نقاشی  هاي دیگر در باب شعر، ظاهرًا، ریشه در مقایسه هاي آن در زبان «تصویر» و معادل 

  هنر شاعري(تصویر در مقام شعر)، فرمولی بود برگرفته از کتاب   ̒ ʼut pictura poesisدارد و «عبارت  
 ). 151:  1393دهد» (تاونزند،  هوراس که شعر و نقاشی را به یکدیگر پیوند می 

 ). 22و15: 1380نامد و پیرس، «موضوع» (رك. احمدي، . سوسور، آن را «مصداق» می 5
نهد؛ شاید، به این داگانه نمی. سوسور بر تصور ذهنی گوینده از مصداق یا موضوع، نامی ج6

داند؛ اما پیرس بین آن دو تفاوت  دلیل که تصور ذهنی گوینده و شنونده از مصداق را یکی می
 نامد و تصور ذهنی شنونده را «مورد تأویلی». نهد و تصور ذهنی گوینده را «مبناي نشانه» میمی
برند؛ زمانی که سوسور  کارمی  . سوسور و پیرس، اصطالح «غیاب» را در دو مفهوم متفاوت به 7

گوید، غیابِ مصداق را در نظر دارد؛ اما مقصود پیرس از کاربرد این اصطالح،  از «غیاب» سخن می
 اشاره به غیاب معنی است.  
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اي است که ذهن خواننده یا شنونده را از معنی اصلی دور  ي صارفه، اشاره. مقصود از قرینه8
ي «روان»، کند؟» واژهاع حافظ «سرو روان من چرا میل چمن نمیکند؛ براي نمونه، در این مصرمی

ي «سرو» در این مصراع، در معنی حقیقی خود به کار  دهد واژهاي صارفه است که نشان میقرینه
 نرفته است و مراد از آن، معشوق سروقامت است. 

 .  127-111: 1353ي این موضوع، رك. تجلیل، . درباره9
 . 64-38:  1380ي این موضوع، رك. احمدي،  ها دربارههاي فرمالیست یدگاه. براي آگاهی از د10
 .20و19: 1380نشینی و جانشینی، رك. احمدي، ي محورهاي هم. درباره11
که مجاز مرسل،  . یاکوبسن بر این باور بود که استعاره، با جانشینی عناصر نسبت دارد؛ درحالی12

 ). 82و81نشینی عناصر (همان: عبارت بهتر، با همجواري یا بهبا هم
 . این بیت منسوب به صائب تبریزي است. 13
می14 شمرده  کنایه  نوعی  موصوف،  جاي  به  صفت  کاربرد  کنایه.  را  آن  که  از شود  صفت  ي 

 نامند.ي وصفی میموصوف یا کنایه
 

 منابع 
 . تهران: زوار. ساختار و تأویل متن). 1380احمدي، بابک. (

ویراست نو: فرید   ،وشیکوشش بهرام فرهبه ها).اوستا (یشت). 1394پورداوود، ابراهیم. (
 تهران: نگاه. ،مرادي

) دبنی.  زیبایینامهفرهنگ).  1393تاونزند،  تاریخی  ترجمهشناسیي  مجیدي.  فریبرز    ، ي 
 تهران: فرهنگستان هنر.

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ي  ي دانشکدهمجله). «تناسی تشبیه».  1353تجلیل، جلیل. (
 .127- 111)، صص 87و 86(پیاپی   3و 2هاي ، شماره21، سال  تهران

شمس (حافظ،  محمد.  خواجه).  1374الدین  شیرازيالدینشمسدیوان  حافظ  .  محمد 
 ، االبیات از رحیم ذوالنورمقدمه، مقابله و کشف  ،تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی

 تهران: زوار.
 . تهران: آگاه. منطق صوري). 1386. (خوانساري، محمد
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 تهران: امیرکبیر.  ،4. جامثال و حکم). 1363اکبر. (دهخدا، علی
 جا. بی  ،ي علی شریعتیترجمه شعر چیست؟. تا).پل. (بیسارتر، ژان

 . تهران: سخن. بالغت تصویر). 1389فتوحی، محمود. (
. ادبی جدید پردازيهاي نقد و نظریهسرچشمهگریز از بهشت؛ ).  1388کسدي، استیون. (

 تهران: سبزان. ،ي رحیم کوششترجمه
جالل  (الدینموالنا،  کبیر).).  1363محمد.  (دیوان  شمس  بدیع  کلیات  الزمان  تصحیح 
 تهران: امیرکبیر.، 8ج ،فروزانفر

 
 


