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چکیده
نظــام نشــانهای زبــان ،یکـــی از نظـامهـــای نشـــانهای ارتبـــا ی اس ـ

و در هــر واقع ـة

ارتبــا ی ،مجموعــهای از نـظامهـــای نشــانهای ،از رمزگـانهـــای مـختلـــم مـنط ـــی،
اجتمــاعی و زیبــاییشــنا تی ،بــا می ـزان برجســت ی متفــاوت بــا هــع در تعام ـ هســتند
واحدهای زبـانی نیـز ممکـ اسـ

یکـی از عناصـر نشـانهای د یـ در ارتبـا باشـد و

بســته بــه رمزگــان فرا ـــوانیشـــد و هــد

واقعــة ارتبــا ی ،در یکـــی از ســـطو

لفظ ـی ،مــورد اســتفاد قــرار گی ــرد یکــی از ای ـ واحــدهای رمزگــانیر زبــان در قال ـ
صــنع

بــدیعی بــه نــام ایهــام ظــاهر مــیشــود ایهــام از دیربــاز م ــ ا تلــا

صــاح نظران حــوزة زبانشناســی و بلاغ ـ

ادبــی بــود اس ـ

و نظری ـههای گونــاگونی

در ای بــار وجــود دارد؛ بــا وجــود ای ـ  ،آنگونــه کــه شایســته و بایســته اس ـ  ،گــامی
در ــور جه ـ

آشــکارگریر ش ـیوة دلال ـ

در ای ـ م ول ـة بــدیعی و بازنمــاییر ش ـیو های

بــهکارگیریر آن براســان نا ودآگــا بشــری ،برداشــته نشــد اس ـ

و بیشــتر بــه یــادکرد

تعریفی ی انه و سـط ی ،بـههمـرا ککـر شـاهدماا هایی ،بسـند کرد انـد در ایـ م الـه
جای ــا صــنع

ایهــام بــهعنوان یکــی از نظامهــای نشــانهای بــا رمزگــان زیبــاییشــنا تی

بررسی میگردد و در ادامـه بـه چیسـتیر شـیوة برقـراری ارتبـا و نیـز چ ـون یر دلالـ
لفظ بر معنا ،در حوزة علع نشانهشناسی ،پردا ته میشود
کلیدواژهها :بدیع ،ایهام ،نشانهشناسی ،هنجارفرازی ،زیباییشنا تی
____________________________
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 .1مقدمه

علع بدیع ،بهعنـوان یکـی از شـا ههـای اصـلی مـرتب بـا ادبیـات ،علمـی اسـ
مباح ـ

کـه بـه

زیبــاییشــنا تیر آثــار ادبــی میپــردازد و از صــنایعی ســخ بــه میــان م ـیآورد کــه

بــهکارگیری آنهــا در ی ـ
معیارهــای شــنا

اثــر ادبــی ،موج ـ ر آراســت ی آن اثــر مــیگــردد همانگونــه کــه

زیبــایی اثــر ادبــی بــا جای زی شــدن دور ای بــهجــای دورة دی ــر و

اندیشــهای بــهجای اندیش ـة دی ــر تغییــر میکنــد ،بــاز وردر کــاربرد صــنایع بــدیعی و نــو
آنهــا نیــز ،بــهعنوان آرایــهها و معیارهــای زیبــاییشـــنا تی اثـــر ادبــی ،دچــار تغییــر و
ت ولاتی میشود؛ پس میتـوان بـه ایـ نکتـه اکعـان داشـ
ــا

کـه میـان رویکـرد بـه صـنایعی

در هــر عصــر بــا شــرای تــاریخی و اجتمــاعی آن بره ـة زمــانی و نــو جهــانبین ـی

حــاکع بــر نویســندگان آن دور  ،رابطــهای معنــادار وجــود دارد بــهعنوان ماــا  ،در دورانــی
کــه حکوم هــای تـرکنـــژاد در ح ی ـ

تنهــا بــهمنظور حفــظ س ـیطرة همــهجانب ـة ــود،

پای دیـ را بـه میـان کشـیدند و بـه آن سـخ
ایهامتناس

تعصـ

میورزیدنـد ،صـنایعی چـون ایهـام،

و غیر بهفراوانـی در پیکـرة آثـار نویسـندگان عصـر مـککور ،مشـاهد مـیگـردد

و ای مسئله امری پکیرفته اسـ  ،زیـرا در هــر عــصری کــه اسـتبداد ،چـه بـه لبـان دیـ
(عصــر پهلــوی) ،در جامعــه رشــدی فـــزآیند

(عصــر حــافظ) و چــه بــه کســوت سیاس ـ

بـه ـــود گیــرد ،صــنایعی کــه دارای شــاکلهای مــبهع و غیرصــری اس ـ  ،کــاربرد بیشــتری
واهد یاف
بــدی منظــور ،پــژوه

پــی ر رو نخســ

بــه مفهومشناســی صــنع

بــدیعیر ایهــام و

ســیطرة معنــاییر آن پردا تــه و ارزش هنــری و زیباییشــنا تی آن را بررســی م ـیکنــد و در
ادامــه ،بــا اثبــات هنجــارفرازیر معنــاییر ای ـ صــنع  ،بــه واکــاویر آن در چــارچو
نشانهشنا تی میپـردازد در پایـان ایـ بخـ
کــه ممکــ اســ

مخا ــ

نهــایی (ب ـ

در ــوان

مطالـ

بخـ

مطال ـ

ارائهشــد  ،ممک ـ اس ـ

رمزگــانر

از پـژوه  ،تـککر ایـ نکتـه رـروری اسـ
نخســ ر م الــة پــی ر رو ،احســان انفصــا در

و نتیجــهگیری) کنــد ،امــا ح ی ـ
ای ـ حال ـ

ایـ اسـ

کــه بــار معــانی

را حــادگ گــردد و اگــر در ــوان

ســطور

سا پنجاهع

بخ ـ

بررسی دگرگونی معنا در صنع

بدیعیر ایهام از …
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مــککور ،ایهــام را پی زمین ـة کهنــی قــرار دهــیع ،فهــع و پیوســت یر مطال ـ  ،حاص ـ

میآید
 .1 .1بیان مسئله

صــاح نظران حــوزة بلاغــ  ،ایهــام را از جملــه آرایــههای معنــویر علــع بــدیع ،ککــر
کرد انــد و در اصـــطلا

حام ـ دو معنــی ح ی ــی یــا

ــود ،لفـــظی میداننــد کــه نخس ـ

مجازی یـا مختلـم کـه یکـی از آنهـا بـر اثـر کاـرت اسـتعما و شـرای

حـاکع بـر

ـا

سخ  ،به فهـع نزدیـ

باشـد و دلالـ

فهــع [بــود و دلال ـ

لفــظ بــر آن پنهــان و در عی حــا  ،مـــراد و مـــ صود مــتکلع باشــد

(نـــ

لفـظ بـر آن روشـ و از سـویی دی ـر ،معنـی دور از

قزوینـــی ،بـــیتـــا929/1 ،؛ حمـــوی،6121 ،

 )39/2شـــیوة کتمـــان معنـــا و

پرد پوشی گفتاری تـا آنجـایی کـه بـا رـمیر نا ودآگـا و همیـاری فطـرت و بـع نویسـند
همرا اس  ،زیبـا ،پویـا و مطبـو اسـ

و هــرچه بــه وادی ودآگـاهی نــزدی

شــود و

در قید و بند نام و نشان و تکلم گرفتار آید ،ایـستا و بـیرو و نامأنون میگردد
از جمله مـباح
یـ

معناســ

مــرتب بــا مب ـ

مـورد نظـر م الـه ،مسـئلة کـاربرد لفـظ در بـی

از

عالمــان ،بـــهویژ اصـــولیان بـــود اســ

و

کــه از گکشــته م ــ ا تلــا

نظریــههای گونــاگونی در ای بــار وجــود دارد (نــ

یــ

حســینی،6911 ،

)613؛ در ایـــ میـــان ،گروهـــی همچـــون آ ونـــد راســـانی (،6143
(اصـــغری،6911 ،

-616

 )91و مظفـــر

 )94-23آن را نــــاممک شــــمرد اند و گروهـــی دی ـــر نیـــز

پکیرفتهانــد ،از جملــه در الرافــد فــیعلــع الاصــو در ای بــار ب ــ
وجـود دارد و ایـ مسـئله ،امــری واقعشـد و ممکـ بهشـمار آمـد اسـ

مبســو و زیبــایی
(نـ

حسـینی

سیستانی ،بیتا)611-616 ،
مسئلة لفظ و معنـی یـا صـورت و م تـوا و ارتبـا آنهـا بـا یکـدی ر و اینکـه کـدامیـ
و

در ل ـ اثـــر ادبــی ن ـ

مهعتــری داشــته ،از دیـــرباز در میــان منت ــدی مــورد ب ــ

انت ــاد قــرار گرفتــه اس ـ

در میــان صــاح نظران غربــی نیــز ،کســانی نیــز هســتند کــه بــه

مطالعــة هعزمــان لفــظ و معنــی بــهعنوان شــیوة ت یــ و بررســی آثــار ادبــی پردا تهانــد؛
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بــهعنوان یکــی از بهتــری نمونــهها ،میتــوان بــه لوســی گلــدم  6و روش ســا تارگرایی
تکوینی او اشار کرد
از دی ــر ســو ،نشـــانههای زبــانی نیــز در سط ــو مـخ ــتلم پیچی ــدگی و کاربردهــای
ت

اللـفظـــی و غیــر ت

اللفـــظی ،بــه شــیو های متنــوعی در تعامــ بــا نـشانههـــای

دی ــر در رمزگانهــای مختلــم ،بـــروز مـییابـــد می ـزان برجســت ی و شـــیوة تـــعام هــر
ی

از ایـ نشـانههای زبــانی و غــیرزبانی ،بسـته بـه نـو واقعـة ارتبـا ی و هـد

رمزگـان ــا

تعیـی مـیشـود در یـ

واقعـة ارتبــا ی ،مــمک اسـ

آن ،در

نشـانههای زبــانی

صــرفاً نشـــانههای کـمکـــی در کنـــار دی ـــر نـشانههـــای ارتبــا ی باشــند و در واقعــة
ارتـــبا ی دی ــر ،ن شــی برجســـته داشـــته باشـــد و ســـایر نشــانهها ،بــهمنظور ت ویــ

و

تسهی آنها بهکـارگـرفته شوند
از آنجـــا کــــه در هــــر واقعــــة ارتبـــا ی ،عناصـــر نشـــانهای زبـــانی و غیرزبـــانی از
رمزگانهـــای مـــتفاوت بــه نســب های متفــاوت وجـــود دارد ،ن ــوة تعامــ نشــانهها بــه
تجربههای تفسـیری متفـاوتی منجـر مـیشـود؛ نـو واقعـة ارتبـا ی از ی سـو برجسـت ی و
ســلطة عناصــر هــر کــدام از ای ـ نظامهـــای نشـــانهای را رقــع م ـیزنــد و از ســوی دی ــر
تعیی کننــدة اهمیــ
نشانهها در باف

رمزگانهـــایی اســـ

کــه در ایــ واقـعـــه فرا ـــوانی مــیشــود و

آن ،وقو مییابند

 .۲ .1ضرورت و اهمیت پژوهش

بیشــتر ادیبــان و سخ ســنجان ،بــر ایــ نکتــه اتفــا نظــر دارنــد کــه ایهــام ،یکــی از
ش ردهای بلـاغی بـا ارزش زیباییشناسـی در ـور توجـه اسـ ؛ بـا ایـ همـه ،آنگونـه کـه
بایستة ای صـنع

بـدیعی اسـ  ،تلاشـی شایسـته و در ـور بـرای شناسـایی و آشـکارگری

آن نداشــتهاند و بیشــتر بــه یــادکرد تع ــاریفی واحــد و ســط ی بــا ککــر شــواهدی نهچنــدان
دلچس

بسـند کرد انـد و از ایـ رو ،بررسـی ایهـام بـا دیـدی ژر کاوانـه و شـیو ای نظـام

یافتهتر مهع و رروری مـینماید

1. Lucien Goldman

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

همــان ور کــه پــی

بدیعیر ایهام از …

از ایـ نیــز اشــار رفـ  ،صــنع

بــدیعیر ایهــام را در میـان دیــ ر

آرایـــهها ،ارزشــمند و والــا برشــمرد و صــنعتی دقیـ و ظریــم بــه حســا
از یـ سـو م ملـی بـزر
درس

در سـخنان رمزآمیـز اسـ

661

مـــیآورند کــه

و از سـوی دی ـر ،در تأویـ و فهـع

آنها ،مـثثر و کارگشاسـ ؛ بنـابرای  ،در ایـ گفتـار تلـاش بـر آن اسـ

تـا زوایـای

مختلــم و مــبهع ارتبــا لفــظ و معنــا از منظــر رمزگــان نشانهشــنا تی ،مــورد بررســی قــرار
گیرد
 .3 .1پیشینة پژوهش

در صو

صنع

بـدیعیر ایهـام ،سـوای آثـار بزرگـان بلاغـ

دی ــر فنــون بــدیعی ،در چــارچو

کـه ایـ فـ را در کنـار

تعــاریم تکــراری و ســط ی بررســی نمود انــد ،تــاکنون

تلــاش قابــ تــوجهی در راســتای چنــی رویکــرد نــوینی صــورت نتکیرفتــه اســ ؛ البتــه
قاب ملاحظـة چنـاری ( )6932در م الـهای بـا عنـوان «ن ـاهی نـو بـه ایهـام در بـدیع

کوش

فارســی» ،م ســنی ( )6911در م ال ـة «ایهــام و دگرســازی م ولــههای دســتوری» ،آقاحســینی
و جمــالی ( )6911در م الـــة «فراتــر از ایهــام» ،گامهــایی ارزشــمند و قاب ـ تأم ـ در مســیر
دستیابی به هد

مککور اس

 .۲مبانی نظری پژوهش

صنع

ایهام ،از آرایـههای چندبُعـدی و یـا چنـدوجهی سـ

کـه سـخ را دوگــانه یــا

چـــندگانه میکنــد؛ ای ـ صــنع  ،یــا بر اســته از دوگــان یر معنــاییر «واژ » یــا بر اســته از
«سا تار جمله» اس
اسـ

وقتـی دسـتورنویس یـا م ـ ادبـی ،متـون را توصـیم میکنـد ،نیـاز

تــا بــدانها بــا درنـ

و تأمـ بیشــتری بن ــرد ،زیــرا جملــهها و بی هــای ایهــامدار را

نمیتــوان همچــون دی ــر متــون ادبــی توصــیم کــرد در متــون غیرادبــی ،واژ هــا و ســا تار
هــر جملــه ،تـــنها یـــ
ن
یــ

تـــوصیم دســتوری دارنــد و واژ هــا ی ـ

نــو مشــخ

و یـ

ویژ دارنـد ،اما سـخنی کـه بـا ایهـام بـه صـورت دوگانـه وانـد میشـود یـا بـی
معنــی از آن بــر میآیــد ،همیشــه نمیتوانــد یــ

داشــته باشــد و بســیار آشــکار اســـ

از

ســا تار دســتوریر ی انــه و پایــدار

کـــه ایـــهام ،م ولــههای دســتوری آن را دگرگــون
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میســازد کتــا بــدیع از بلاغ ـ
م صــود بــه کم ـ

صــنع

بــه قلــع ســیدجواد مرتاــایی ،ای ـ تنــو در بیــان معنــا و

ایهــام را ،بهگونــهای مفص ـ و جــامع در قال ـ

چنــدمعنایی ،ایهــام چندگانــه وانی و ایهــام ســا تاری ،شــر داد اس ـ
،6931

شمارة چهارم

عنــاوی ایهــام
(ن ـ

)611-619

در واقـــع ،در زبــــان ادبــــی ،ـــودر زبـــان مورـــوعی

دارد و در فرآینـــد ارتبـــا ،

جه گیری پیام بهسوی ـود پیـام مــیباشد در ایـ زبـان ،صـورت و فیزیـ
تـــوجه اســ
اهـــمی

مرتاــایی،

و مورــو و مخا ــ

بـــه اعـــتبار مورــوعی

قـــرار م ـیگیرنــد؛ در زبــان ادب ـی ،بر لــا

زبـان مـورد
بعــدی

زبــان ،در مراتــ

زبــان علم ـی« ،چ ونــه گفــت » مهــع

اس  ،نه «چه گـفت »!
 .1 .۲بررسی جایگاه لفظ و معنی در نظام نشانهشناسی

اکـــو،6311( 6

 )1در قال ـ

تعریفــی جــامع ،نشـانهشناســـی را «علــع بررس ـی هم ـة

فرآینــدهای ارتبــا ی» مــی وانــد بــر حســ

ایــ تعریــم ،حــوزة مــورد مطالعــة

نشانهشناسـی ،تمــامی مــوارد ارتبــا انســانی را شــام م ـیشــود ارتبـــا در اینجـــا ،بـــ
برداش

اکو ،در ت اب بـا دلالـ

و دلال

اس

قـرار نمـیگیـرد ،بلکـه دربرگیرنـدة هـر دو جنبــة ارتبــا

ماامی رمزگـونر موجـود در نا ودآگـا کـه بـه شـک عاررـههایی نمایـان مــیشــود،
درســـ

همچــون واحــدهای نشــانهای زبــان از نظــامی بــههــعپیوســته بر ــوردار بــود و

شــبکهای از دا هـــا را پدیـد مـیآورنــد و وانـدن مجموعـة ایـ دا هــا یـا عاررههاسـ
کـــه مـــا را بهســــوی رمزگشـــایی نا ودآگـــا فـــرد ،رهنمـــون مـــیســـازد از دیـــدگا
سا تارشناســانه ،کلمــات و مفــاهیع بر اســته از آنهــا ،در راســتای ت اب ـ ی ـا همنش ـینی بــا
کلمــات دی ــر اسـ

کـه هویـ

منـسجع ،قاب تبیی و تعریـم اسـ

یافتــه و موجودیتشــان در دا ـ مجموعــهای از یـ
دلالـ  ،رکـ اســاسی وجــود نشـانه اسـ

نظــام

و نشـانه

1. Umberto Eco

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

«هـــر آن چی ــزی اســـ
(کلارک،6311 ،6

بدیعیر ایهام از …

کـــه از نظـــر کســـی ،از جنبــههایی بــر چی ـز دی ــر دلال ـ

دارد»

)21

اینکه زبـان ادبـی ،معـانی ــود را نــه از را دلالـ
را دلال
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بـه ــودر ــوی

بــه چیـزی جـز ـوی  ،بلکـه از

فـراهع مـیآورد ،جهـانی از دلال هـای تـو در تـو را در برابـر

دید وانند میگشاید که پیوند گزینشـی هـر پدیـدة ایـ جهـان بـا پدیـدة دی ـر آن ،راهـی
بهســوی معنــایی جـــداگانه اســـ ؛ مـــعنایی ک ـه در واقــع از «افـ انتظارهــا»ی واننــد بــر
احمـــدی،6912 ،

می یـــزد (نـــ

 )131-136در ح ی ـــ

م ولـــة تأوی پـــکیری

ادبیــات و در هیئتــی فشــرد تر ،ایهــام ،در همــی نکتــه بـــروز کــرد و معطــو
اس ـ

واقعی ـ

و چـــهبســا گــا مع ـانی بهدس ـ آمــد م ــدود نباشــند ،امـــا ای ـ مـــعانی
معنــای نهــایی ،م ــو میگردنــد وی وتســکی،6312( 2

ســـرانجام در هیئــ
بخــ

بـــه ایــ

دوم م الــة «تفکــر و واژ » در صــو

 )93در

بیقیــد و بنــدی معــانی واژگــان میگویــد:

«معانی واژگان ،واحدهایی پویا هستند نه ایستا»
نیــاز ارتبــا ی گفتمــان ،در واقــع اســان دستورشــنا تی را تشــکی میدهــد؛ لــکا در
چــارچو

دستورشــنا تی ،واژگــان و دســتور ،چیــزی جــز رمزگــکاریر مفــاهیع مختلــمر

تجربــه نیســ

«در چــارچو

که و تفسیری اسـ

دستورشــنا تی ،معنــی در وهلــة نخســ

کـه گوینـد بـر م تـوای مفهـومیر یـ

تواناییر گویند در ت لی و تفسیر یـ

موقعیـ

ت میـ مینمایـد و

بـه شـیو های گونـاگون ،بـا توجـه بـه نیـاز

ارتبا ی گفتمان ،جامة عم میپوشد» (هماوند،2449 ،9
معنا ،وا در قالـ

موقعیـ

حاصــ عملکــرد

)19

رویکـرد اجتمـا بنیـاد آن و ـوا رویکـرد فردبنیـاد ،وجـه مشـترک

همــة رویکردهــا اعــع از رویکــرد حوز هــای مربــو بــه زبــان ،زبانشناســی شــنا تی و
روانشناسـیر زبــان اسـ
زبان بایـد پـکیرف

از دی ـر ســو ،بــا توجـه بـــه تفــاوت میـان نظــام ادبیـات و نـــظام

کـه معنـای ادبـی نیـز وا نـا وا بـا معنـای زبـانی تفـاوت دارد؛ یعنـی

معنای زبانی ،تنها ماد ای برای معنای ادبی فراهع میآورد
1. Clarke
2. Vygotsky
3. Hamavand
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در قامون و سا تمان نظاممنـد زبـان ،کـارر لفـظ دلالـ

شمارة چهارم

بـر معنـی اسـ ؛ یعنـی گوینـد
ادا مـیکنـد یـا مـینویسـد،

یا نویسند لفظی را بهعنوان نشـانة مفهـومی کـه در کهـ اوسـ

بــه قصــد آنکــه شــنوند ی ـا واننــد  ،از روی آن نشــانه ،همــان مفهــوم را در که ـ بی ـاورد
اگر آنچـه بـه کهـ ر دومـی مـیگـکرد ،درسـ
اس

معـاد و مطـاب ر آنچـه در کهـ اولـی بـود

نباشـد ،ناچـار بایـد معت ـد شـد کـه در نشـانه ن صـی هسـ  ،یعنـی م صـودر اصـلی از

آن حاصــ نمــیشــود و ناچــار بایــد در پــی یــافت ر نشــانة دی ــری بــود و در چــارچو
نات ـ

زبــانی ،ای ـ ن یص ـه ،پژمردگ ـی و بیمــاری کلمــات (ن ـ

ــانلری،6916 ،

)221

وانــد م ـیشــود در جای ــا م اب ـ  ،ای ـ مســئله در مــورد ادبی ـات کامل ـاً متفــاوت اس ـ ،
در

زیــرا یکــی از وجــو ر تمــایزر زبــانر ادبیــات از زبــان عــادی ،ترکیبــاتر بــدیع آن اســ

ادبیـات ،پیامهــای بسـیاری وجــود دارد کــه قواعـدر ن ــوی یـا کلــامی ،یعنـی قواعـدر ترکیـ ر
واژگان را در زبان از بی میبرد
«شکســت یـا فــرارفت از رمزگــانر معنــایی ،مخا ـ

را متوجــه م تــوای جدیـدر معنــایی

میکند زبـان ادبـی ،آگاهانـه یـا ناآگاهانـه ،از هـر قاعـد ای فراتـر مـیرود و بـه ایـ اعتبـار
شاید بتوان ادبیات را بـه معنـای گریـز از اقتـدارر زبـان و ان لـا ر مـداوم زبـان وانـد و شـعر
را گکر از ی

معنا به معناهای بی شمار» (احمدی،6914 ،

ادبیـــات در آفریننــدگی از دلالــ

)211

چندگانــه کــه از جملــه توانــاییهــای بیعــی زبــان

اســ  ،بهــر مــیجویــد و بــه ایهــام میرســد میتــوان گفــ
چندگانه اس  ،ولی هر دلال

هــر ایهــامی دارای دلالــ

چندگانهای متام ایهام نیس

«مطــاب بــا بنیــانیتری قاعــدة زبانشناســی ســـا تارگرا ،آنگونــه کــه ســـوسور آن را
تـبیی کـرد و لاکــان نیـز در نظریـة ـود عینـاً پـکیرف  ،معنـا در زبــان از را تــمایز بـی
نشانهها ایجـاد میشـود و نـه از را کیفیـات کاتـی کلمـات؛ زبـان در تل ـی زبـانی یـ
و در تل ـی ادبـی چیـز دی ــر :در اولـی ابــزاری اسـ

اسـ

ماد ای برای آفرینندگی ،یعنی برای هنر» (ح شنان،6914 ،
در ی ـ
واقعی ـ

در ــدم

دانـ

چیـز

و در دومـی

)61

اثــر ادبــی متمــایز ،همــوار از ری ـ نـشانههـــا بـــه تـــصویری ـــیا ان یز از
م ـیرس ـیع؛ آنچـــه در ای ــ نـــو ارتبـــا مهـــع اس ـ  ،انت ــا تجرب ـة درون ـی و

سا پنجاهع

فــردی اسـ

بدیعیر ایهام از …

بررسی دگرگونی معنا در صنع
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و ســایر نشــانههای ارتبــا ی ،یـاریرســانر نشــانههای زبـــانی در انت ــا تجربـة

درون و احسانر زیباییشـنا تی هستند
 .۲ .۲صنعت بدیعیِ ایهام

بـدیع اسـ

ایهام یا توریه ،یکـی از پرکـاربردتری صـنایع در دانـ

کـه بـا گسـترة معنـا

در ســخ ســروکار دارد ایهــام (بـــه وهـــع و گمــان افکنــدن) ی ـا توریــه (پوشــانیدن و در
پــرد ســخ گفت ) ،گونــهای شــیری از تعبی ـر اس ـ ؛ بدی ســان ک ـه در کلــام ،واژ ای آورد
شود که دارای دو معنا باشـد :یکـی نزدیـ
دور کــه دلالـ

لفــظ بــر آن پنهــان اســـ

لفـظ بـر آن آشـکار اسـ

کـه دلالـ

گـــویند یـا نـــویسند بهواســطة قرینــهای نهــان،

مـعنای دور را قــصد کنــد ،امـا آن را بـا معنـای نزدیـ

بتوشـاند ،به وریکـه در نخسـتی

بر ــورد ،شــنوند یــا واننــد  ،آن را م صــود مــتکلع پنــدارد (نــ
14؛ ســــیو ی،6126 ،

و دی ـری

612؛ مطلــــو ،2444 ،

حمــوی،6121 ،

 263-261و  )191-199اســــامی

دی ــری همچــون تخی ـ  ،ابهــام ،مغالطــه و توجی ـه نـــیز بــر ایهــام ا لــا شــد اس ـ  ،امــا
ص ی آن اس

که ای اصطلاحات با ایهـام تفاوتهایی دارد

آنچه در بالا آمد ،به قصـد ارائـة تعریفـی جـامع و مـانع از ایهـام نبـود ،بلکـه هـد
نظریــات و آرای گونــاگون گکشــت ان در صــو
جمعبندی ساد و در قال
«عبــارت اســ

تعریفی کام باید گف

صــنع

مــورد ب ــ

بیـان

اســ ؛ در یــ

که ایهام:

از اینکــه واژ ای در مــت بیایــد کــه بــی

از یــ

معنــا داشــته باشــد،

معنایی مشهور و زبانزد و معنـا و یـا معـانیر نـه چنـدان آشـنا و مشـهور گـا تنهـا معنـای نـه
چندان آشنا و مشهور از آن واژ  ،گـا هـر دو معنـا و گـا بـی
اس » (مرتاایی،6931 ،
ایــ صــنع

)611

از دیربــاز مــورد توجــه شــاعران و نویســندگان و بلــاغیون بــود اســ

حمــوی ( )6121حــدود ی چهــارم از کتــا

ــوی

را بـــه ایــ مـــورو ا ـــتصا

داد و شـــواهد شـــعری فراوانــی بــرای آن یـاد کـرد اســـ
برتــری فنــون اد
نیس

از دو معنـا مـد نظـر گوینـد

او تـــوریه را ارزشــمندتری و

و ســ ران یز بــر میشــمارد کــه هــر کــس را تــوان دسترســی بــه آن

همی گونه ،سـیدعلی ان مـدنی ،حــجع قــاب تــوجهی را همـرا بـا صـدها شـاهد
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ماــا دربــارة توریــه مـــین ارد همچنــی نـــ اشتههای مـــست لی نـــیز در بـــا
تألیم شد اس

(ن

ایهـــام

شیخ امی )6336 ،

ظهـور و بـروز ایهــام ،در شـعر معمولـاً عمــدی اسـ

و شـاعر بــا اسـتفاد از آن ،بـر بــارر

معنایی شـعر میافزایـد و ارزشر هنـری شـعر را بالـا میبـرد بـهنظـر میرسـد ایهـام در اکاـرر
متونر ادبی ،تصـاویری نظیـرر اسـتعار  ،تشـبیه و را نیـز در بـر میگیـرد و از ایـ ل ـا نیـز
بــا دلالــ ر چندگانــه از نــو ر زبانشــنا تی تفــاوت دارد ،زیــرا دلالــ ر چندگانــه از نــو
زبانشــنا تی آن ،برداش ـ ر دو ی ـا چنــد معن ـی از ی ـ

واژ ی ـا ســا

ر واحــد اس ـ

و ای ـ

برداش ر چندگانه ،عل ر زبانی روشنی دارد
کلــام ملفــو  ،یعنــی ســخ را بـــاید اســـاسیتری و مهعتــری ابــزار انت ــا اندیشــه و
رک اصلی ظهـور جهـانبینی انسـان دانسـ
میدارد و آن را برای دریاف
حال ـ

ایهـام ،کهـ و یـا انــسان را بــه تکـاپو وا

معنـای مـورد نظـر سـخ گوینـد  ،بـه تلـاش وا مـیدارد ایـ

روان ـی ،عموم ـاً باع ـ

جــکابی

ســخ و التــکاک ادب ـی میشــود و زمــانی واننــد

میتواند آرایة ایهام را دریابـد کـه از معـانی مختلـم واژ هـا و عبـارات آگـا باشـد م صـود
از سخ گوینـد  ،ســخنی اســ
یــ

ســـا

کـه بیـان ر پیـامی و رسـانندة معنـایی باشـد ،کـه فینفسـه

اســـ ؛ یـــعنی مجموعــهای اســ

هعنشینی و هعسازی اجزا (واژ ها و ) اس
«ایـ اجــزا را از آنجــا کــه هــر یــ

مــنظع و کارآمــد کــه فراهعآمــد از

که بهگونهای ویژ پیوند یافتهاند
در ســـامانپکیری ســـا

ســخ ســهمی دارنــد،

واحــدهای ســا تاری (ســاز ) نــام نهاد انــد و بــرای هـــر یـــ  ،ن شــی ــا
گرفتهانــد ســا

در نظــر

ویــژة ســخ  ،پیآمــد پیونــدهای ویــژ و هعســازی حسا شــد ای اسـ

که واحدهای سـا تاری بـا هـع دارنـد ،پیــوندهایی کــه ’روابـ
و با دگرگونی آنها ،سا

ســا تاری‘ نـام گرفتهانـد

سخ نیز دگرگون میشود» (راست و،6914 ،

)11

چ ــون ی بــهکارگیری زبــان ،بــه عوامــ متعــددی بســت ی دارد کــه هرکــدام از آنهــا،
تـــأثیر ـــاصی در ســـخنوری و پیامرســانی واهــد داش ـ

و از می ـان آنهــا ،بای ـد هنــر و

اســتعدادهای فــردی را مهعتــری و اساســیتری عام ـ دانـــس ؛ از ســویی دی ــر ،هرچنــد

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

اگرچـه مـیپـکیریع کـه ایهـام نـوعی از دلالـ

بدیعیر ایهام از …

چندگانـه در زبـان ادبیـات و شـعر اسـ  ،بــا

ای حا یاکوبس  ،6ایهام را استدلا ر منط ی شعر میداند (سو،6331 ،2
اغلــ

تعــاریفی کــه از ایهــام و گونــههــای آن در کتــ

ت ریبـاً مشــابه و یکســان اسـ

629

)13

بلــاغی قــدیع و جدیــد آمــد ،

و تفــاوت چنــدانی میــان آنهــا دیــد نمیشــود؛ بــرای ماــا ،

تعریفــی کـــه همــایی (،6919

 )213آورد اســ  ،نمــوداری از تـــعاریم پیـــشنیان

اس :
«صــنع

ایهــام را تخیی ـ و تــوهیع و توریــه میگوینــد دو کلم ـة او در لغ ـ

بــهمعنی

به گمـان و وهـع افکنـدن و توریـه بـهمعنی سـخنی را پوشید داشـت و در پـرد سـخ گفت
و در اصــطلا بــدیع ،آن اســـ

اس ـ

کـــه لفظــی بیاورنــد کــه دارای دو معن ـیر نزدی ـ

و

دور از که باشد و آن را ـوری بـهکار ببرنـد کـه شـنوند از معنـیر نزدیـ  ،بـه معنـی دور
میشود »

منت

همچنی  ،در بسـیاری از کتا هـا ،ایهـام را بـر اسـان ملائمـات معنـی قریـ
بـه سه دســتة مجـرد  ،مرشـ ه و مبینـه ت سـیع کرد انـد (نـ
291-291؛ آهنی،6911 ،

631؛ ت وی،6919 ،

یـا بــعید،

واعـظ کاشـفی،6913 ،

)291

 .3بحث و نتیجهگیری

چ ــون ی عررـة مفهــوم و م صــود مطلـ

را میتــوانیع در شــمار مســائلی بیــاوریع کــه

بهم تاـای حـا یـا بـهم تاـای سـخ مربـو میشـود و در صـورتیکه رعایـ
تـأثیر سـخ افــزود مـیگــردد بـهگفتـة عنصرالمـــعالی (،6911

شـود ،بـه

 « )11و ســخ بــود

که ب ویند بهعبارتی کـه از شـنیدن آن ،رو تـاز گـردد و هــمان ســخ  ،بـهعبـارتی دی ـر
توان گفت که رو تـیر گـردد»
یـ

واژ  ،بــه صــر ر داشــت ر مفــاهیع متعــدد ،هرچنــد اســتعداد دلال ـ ر چندگانــهیافت را

داشــته باشــد ،دارای دلالــ

چندگانــه نیســ

دلالــ

چندگانــة واقعــی تنهــا زمــانی پدیــد

میآید که رابطـة اصـی بـی مفـاهیع برقـرار شـود و ایـ مسـئله وقتـی روی مــیدهد کـه
1. Jacobson
2. Soon Peng Su
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واژ یا جمله ،اولاً در باف

شمارة چهارم

زبانی یـا غیرزبـانی قـرار گیـرد و ثانیـاً بتـوان بـا توجـه بـه بافـ ،

معانی متعددر مع ولی برای آن قائ شد
انی همچـون جرالــد کتـز 6و فـودور ،2بـه بافـ ر زبـانی تـوجهی ندارنـد و معت دنـد

م

کــه تعــابیرر هــر جملــه در ورــعی ر ــا
حال ـ
پی

انفــرادی و استدلا شــان ای ـ اس ـ

 ،گزیــد ای اس ـ
کــه هــر ســا

از می ـان تعــابیرر متعــدد آن در
سلســله معــانی از

ر زبــانی ،ی ـ

تعیی شد بـرای واژ هـا دارد؛ یعنـی همـان معناهـایی کـه در فرهنـ

نظریه تا حدی درس
نیس ـ
مشخ

اس

آمـد اسـ

ایـ

و اگر جز ایـ بـود ،پیامرسـانی میسـر نبـود ،امـا ایـ بـدانمعنـا

کــه معــانی واژ هــا م ــدود بــه آنچــه در فرهن هــا آمــد  ،باشــد اگــر معنــا کامل ـاً
و مفـرو

باشـد ،انعطـا پـکیری و لاقیـ ر زبـان در بافـ

تل ـی و فررــیة کتــز و فــودور تنهــا در صــورتی پــکیرفتنی اس ـ

منتفـی واهـد بـود

کــه بــه زبــان در ســط ر

انتزاعـی نــوعی آن توجــه کنـیع ،امــا متــون ادبـی و شــعری ،نمونــهای از کــاربرد زباننــد و در
آنهــا ،هــر واژ ممکــ اســ
،6331

دارای معناهــایی غیــر از آنچــه منفــرداً داشــته ،باشــد (ســو،

)11

اگــر بخــواهیع بــه صــنع
بتردازیع ،نمیتوان گفـ

ایهــام ،صــرفاً براســان تعــاریم پیشــینیان در کتــ

بلــاغی

کـه در همـة ایــ ایــهامها ،چـه لفظـی و چـه معنـوی ،ابتـدا یـ

معنی معی بـه که مــیرسد ،ســتس بـه معنـی دورتـر پـی بـرد میشـود؛ حتـی نمیتـوان
گفــ

کــه قطعــاً و حتمــاً ایــ معنــیر او اســ

مواردی فراوان ،اصـولاً نمیتـوان یـ
متعــددی ممکــ اســ

و آن معنــی دوم از ســویی دی ــر ،در

معنـی را بـر دی ـر مــعانی تـرجی داد ،بلکـه عوامـ

در معنــی ن ــ

ن ش ـی اساس ـی دارد؛ حــا هرچــه مخا ـ

داشــته باشــند کــه حاــور کهــ

واننــد در آن،

نســب

ب ـا معــانی متعــدد بیشــتری آشــنا باشــد،

وجــو ایهــام نـــزد او بـــیشتر واهــد شــد (نــ

 )664بــر

همــی اســان اس ـ

واعــظ کاشــفی،6913 ،

کــه در تعریــم مرتاــایی ( )6931پیرامــون ایهــام در بــدیع از بلاغ ـ ،

1. Jerald Katz
2. Fodor

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

تعریــم صــنع
گردید تا مخا

و تلــاش جه ـ

آن ،بــدون حــد و مــرز ــا

و وی ـژ ای بیــان

را در تن نایر واژگانی و آگـاهی م دود نسازد

رنه ولـ  ،ایـ واقعیـ
کلاســـی

شــنا

بدیعیر ایهام از …
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را کـه امـروز تـواف ی عمـومی دربـارة کنـارگــکاشت جــدایی

مـــیان صـــورت و معن ـی وجــود دارد ،چنــدان اغرا آمیــز نمیشــمارد و بــر ای ـ

بــاور اس ـ

کــه ای ـ امــر ،از روزگــار ارســطو مطــر بــود اس ـ

آلمــان ،بــار دی ــر مطم ـ نظــر قــرار میگیــرد و از ری ـ

و در ن ــد رمانتی هــای

ــی مســیری پیچـــید  ،بهوســیلة

کــالریج بــا سمبلیســ های فرانســه یــا «دی ســانکتس» 6وارد ن ــد ادبــی قــرن بیســتع نیــز
میشــود و بــه کروچــه و شــک گرایان رون و منت ــدان جدیــد آمریکــایی هــع میرســد
(ن ـ

ولـ  )6911 ،ایـ گفتـة سمبلیسـ های فرانســه ن ـ زبانهاسـ

کــه «بـــرای هـــر

جملــة من صــر بــهفرد وجــود دارد» (تولســتوی،6911 ،

)11؛ حتــی در

اندیشــه ،یــ

نــزد شــک گرایان رون نیــز ،اصــطلا  Formرا کــه در زبــان فارســی بیشــتر اصــطلا
«صورت» را معاد آن قرار میدهند ،مفهوم معنی را هع میرساند
صــاح نظران علــع بلاغــ

در اســلام ،بـــ

صـــورت و معنــی را بــا عنــوان لفــظ و

معنــی بس ـ داد انــد و از می ـان ای ـ ادبیاتشناســان بعا ـی بــه لفــظ ،بعا ـی بــه معن ـی و
بعای دی ـر بـه هـر دو اصـال
کــه بــا عـــنای
میدانســــ

بخشـید اند از ایـ مــیان ،جــاحظ نخسـتی کسـی اسـ

بـــیشتری بــه ایــ ب ــ

(عــــدنان،6911 ،

 21بــــهن

پردا ــ ؛ او معنــی را مطروحــة فیالطریــ
از ال یــــوان) و لفــــظ را از آن مهعتــــر

برمیشمرد البته آنگونه کـه سـعید عـدنان تصـری دارد ،از دیـدگا وی لفـظ تنهـا بـه جنبـة
آوایــی شــعر مـــ دود نـــیس  ،بلک ـه جنب ـة معنــایی آن را نـــیز در بـــر میگیــرد (همــان)
دیــدگا «عبــدال اهر جرجــانی» در ای بــار  ،بهگونــهای دی ــر اســ ؛ او ارزش شــعر را بــه
معنی میدانـد ،نـه بـه لفـظ و مینویســد« :وَ إکا ظَفَـرت برـالمَعنی فَـاللفظ مَعَـ » (جرجـانی،
،6141
اســـ

)13؛ بــا ای حــا  ،آنچــه وی بــهعنــوان معـــنی میشناســد ،معنــای شـــعری
کـه از را دلالـ

ثــانوی الفــا در کســوت صــورتگریهایی ماننــد کنایـه ،اســتعار ،

تمایــ و ایهــام رخ مینمایــد ،تــا جاییکــه میتــوان آن را« ،معنــای معنــی» نامیــد (نــ
1. D.Sanktes
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جرجــانی،6141 ،

 )241-244در ادبیـات نیــز ممــک اس ـ
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امــور انتزاع ـی بــه تصــویر

در آیند و ای امکان ،بهوسیلة همنشینی یا جانشینی هستیهای زبانی ،دس

مـیدهد

 .1 .3نظریة تعدد معنا از سویِ لاکان

یکــی از کســانی کــه در ای ـ بخ ـ

از م الــه بــه آرا و نظریــات او واهی ــع پردا ــ ،

ژاک لاکـــان (6316-6346م ) پزشــ  ،روانکــاو و فیلســو

برجســتة فرانســوی اســ

کــه

از حــدود ســا های دهــة هشــتاد میلــادی ،نظریــههای وی در بیشــتر حیطــههای علــوم
انســانی ،اجتمــاعی و هنــری نفــوکی مســتمر داشــتهاند بــه جــز زی مونــد فروی ـدر روانکــاو
(6393-6111م ) ،نظریــات او از نظریــهپردازانی چــون کلــود لــوی اســترونر قومشــنان
(2443-6341م ) ،فردینانـــد دوسوســـور زبانشـــنان (6369-6111م ) و رومـــان یاکوبســـ ر
زبانشـنان (6312-6131م ) تـأثیر میپـکیرد دی ـر نکتـة قابـ ککـر دربـارة وی ایـ اسـ
کـه او کلـام

بـه سـخ فهمی مشـهور اسـ

و بـرای مطالعـة کارهـای او ،بایـد از بسـیاری

تئوریها و پی زمینههای وی ،ا لا داش
لاکــان همــوار

ــود را در ح ــا تلــاش بــرای بازگش ـ

بــه فروی ـد م ـیدی ـد پــس از

ســا ها تلــاش بــرای اینکــه آسی شناســی روانــی در چــارچو

نمونــههای پزشــکی و

بــهعنوان تــابعی از زیس شناســی قــرار گیــرد ،لکــان ایــ فررــیه را مطــر کــرد کــه
آسی شناسی روانی انسـان ،ناشـی از عملکـرد زیسـتی وجـود انسـان نیسـ  ،بلکـه ناشـی از
زبــان اس ـ

او براســان ای ـ فرر ـیه ،پای ـة نظری ـة روانشــنا تی فروی ـد را از اســطور ها و

اســتعار ها ،بــهنوعی نظریــة زبــانی تبــدی کــرد؛ در واقــع ،نکتــة اصــلی ایــ بازگشــ ،
قراردادن زبان بهعنوان سا تار اصلی در نظر و عم بود (کلمن )6319 ،6
دســتاورد عمــدة لکــان ایـ بــود کــه توانسـ

بــا متأثرشــدن از آثــار زبانشناســانی چــون

فردینانــد دو سوســور و رومــ یاکوبســ  ،نا ودآگــا را ماننــد یــ
معرفی کنـد بـرای فهـع لکـان ،بایـد بتــکیریع کـه او واقعیـ
میکنــد و معت ــد اسـ

زبــانر ســا تاریافته،

را در م ـدودة زبـان تعریـم

روابـ انســانی نیـز در فاــایی زبــانی شــک میگیــرد؛ بنــابرای  ،مــا

1. Clement

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …

بررسی دگرگونی معنا در صنع
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نیـز کاتـاً در م ــدودة ســا تارمند زبــان قــرار داریـع همانگونــه کــه پــی
دســتاورد عمــدة وی ،تفس ـیرهای تــازة او از فروی ـد در چــارچو
بود که در نیمة نخس

ازیـ بیــان شــد،

زبانشناســی ســا

قرن بیستع ،بس داد شد بود (سمتسون،6333 ،2

لاکان بر ای بـاور نیسـ

گرا

6

)61

کـه معنـی وجـود نـدارد ،بلکـه او بنـا بـهدلـایلی ،معت ـد اسـ

تعــداد زی ـادی مــدلو بــرای ی ـ

وجــود داشــته باشــد کــه تلــاش بــرای

دا ممک ـ اس ـ

رسیدن بـه معنـی ،بیهـود مینمایـد و هـر چـه بیشـتر بـه دنبـا معنـی باشـیع ،کمتـر بـه آن
میرسیع؛ پس لاکـان به عدم وجود معنـا معت ـد نیسـ  ،بلکـه بـه تعـدد و زیـادی معنـا بـاور
دارد که میتواند گیجکننـد باشـد و به صـو
بــه چــال

بکشــد او معت ــد اسـ

کلــام گوینــد اسـ

تلـاش ت لیـ گران را بـرای نفـوک بـه مـت ،

کــه در بعاـی مواقــع ،درک شــنوند متفــاوت از منظــور

و ایـ دلیلـی بــرای ســو تفاهعهــایی اسـ

کــه در ارتبا ــات زبــانی و

کلــامی بــی گوینــدگان پــی

میآیــد؛ بــهعلاو  ،در بر ــی مـــوارد ،ــود نویســندگان از

تعــدادی صــنایع ادب ـی کم ـ

میگیرنــد تــا منظــور ــود را بــه ری ـ دی ــری بی ـان کننــد

(کلمن ،6319 ،

)621

در روانکــاویر لاکــان ،زبــان ن ـ
م ســو

مهمــی را ایفــا میکنــد و جــز اصــلی نظــع نمــادی

میشــود زبــان صــرفاً وسـیلة ارتبــا نیسـ  ،بلکــه بُعــد مهمــی اسـ

ورود ســوژ بــه زنجیــرة دلالــ
نمیکنیع ،بلکه ای زبان اسـ

را مـــیبخشد در نـــظع نمــادی  ،مــا بــا زبــان صــ ب

کـه از ریـ مـا صـ ب

ســوژ بــهتــدریج تصــویر کــاملی از ــود بهدس ـ

میکنـد بـا ورود بـه نظـع نمـادی ،

مــیآورد و هوی ـ

مـــیسازد؛ امــا در مــورد کــاربرد نظــع نمــادی و ارتبــا
اسـ

زبــان از رفــی بــه ســوژ هویـ

میسازد تا آنـجا کـه دسترسـی بـه واقعیـ
دلال

کــه اجــازة

بــا ســوژ  ،پارادوکســی نهفتــه

فــردی میبخشــد و از ــر
را از دسـ

فــردی ـــوی

را

دی ــر ،آن را م ــدود

مـیدهـد و بـه یـ

دا در زنجیـرة

تبدی میشود به نظر لاکـان ،رـمیر نمـادی ر «مـ » ،همـان دا اسـ

کـه همیشـه بـر

1. Structural linguistics
2. Sampson
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«مـ ر»ح ی ــی ت ــدم دارد ،چــون زبــان او را میســازد و از ریـ او ســخ میگویــد (دیـ ،6
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،2449

 .۲ .3ایهام ،رفتار هنجارفرازِ طرز بیان

مب ـ

دی ــری کــه در ای ـ بخ ـ

نویســندگان بــا م ولــة زبــان اســ

بایــد بــه آن پردا تــه شــود ،نــو رفتــار شــاعران و
شــاعران در مواجهــة بــا زبــان ،رفتارهــای متفــاوت و

مختلفــی را پــی ر روی مــیگیرنــد بر ــی براســان رفتــار هنجــار ،کلامشــان را پــی
م ـیبرنــد ،عــد ای هنجــارگریز و فراهنجــار م ـیگردنــد و بر ــی نیــز ســودای برترشــدن در
ســر مـیپروراننــد و رفتــاری هنجــارفراز دارنــد نــو شـیوة رفتــاری هنجارفرازانــه بــا زبــان،
نیازمند اسبا

و وسـایلی اسـ

شــیوة رفتــاری اســ

کـه م ولـة ایهـام ،یکـی از مهعتـری ابـزار دسـتیابی بـه ایـ

ایهــام بــهدلی گســتردگی شــیو های ارتبــا ی میــان لفــظ و معنــا،

بــاز ورد و توســع میــدانیر زیــادی بــرای بهکارگیرنــدگان ایــ صــنع
همانگونــه کــه پــی

فــراهع مــیآورد

ازیـ نیــز بیــان شــد ،در دور هــای مختلــم و بــا تـــوجه بـــه شــرای

حــاکع در هــر دور  ،دو دیــدگا متفــاوت نســب

بــه ایــ مســئله ،یعنــی تفــو و برتــری

صــورت 2و معنــی یــا م تــوا 9در لــ اثــر ادبــی و همچنــی بررســی آن ،وجــود داشــته
اس ـ

در دیــدگا نخس ـ  ،بررســیهای ادبــی م ــدود بــه ــودر مـــت مـــیشود و ادبی ـات

بـهعنوان یـ

مســئلة صـــرفاً زبـــانی مـــورد بررســی قــرار میگیــرد مشــهورتری

ای ـ رویکــرد ،پیــروان مکت ـ

رفــداران

فرمالیســع 1هســتند کــه «اثــر ادبــی را شــک (فــرم) م ـ

میدانستند و معت د بودند کـه در بررسـی اثـر ادبـی ،تکیـه بایـد بـر فـرم باشـد نــه مــ توا»
(شمیســا،6919 ،

 )611در واقـــع ،هــد

آنهــا ت لی ـ مــت جــدا از شــرای تــاریخی

و رهــا از هم ـة عــواملی بـــود کــه در ــار از حــوزة مــت قــرار داش ـ
چــون شکولوفســکی 1یکــی از سرشــنانتری ســخ گویان جنــب

و صــاح نظرانی

فرمالیســع ،هرگونــه
1. Dean
2. Form
3. Content
4. Formalism
5. Shlovsky

بررسی دگرگونی معنا در صنع

سا پنجاهع

بدیعیر ایهام از …

تأویــ اجتمــاعیتــاریخیر اثــر هنــری را رد میکــرد (نــ
دوم ،بـررسی مــت بـهمنظـور رسـیدن بـه کهنیـ

احمــدی )6912 ،در دیـــدگا

مثلـم اثـر صـورت میگیـرد؛ بـرای ایـ

دســـته از مـــنت دان ،بــهاصــطلا «چــه گفــت » مهــع اس ـ
مشــهورتری
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نــه «چ ونــه گفــت »! از جملــه

ــر داران ای ـ دیدگا ،کســانی هســتند کــه تعهــد را از آثــار ادبـی گریزناپــکیر

میداننــد و در ایــ میــان میتــوان بــه پیــروان مکتــ
ســارتر ،6نویســند و فیلســو
بـهعـنوان هنر ،کاری عب

مارکسیســ -لنینیســ

و ژان پــ

فرانســوی اشــار کــرد بــهنظــر آنــان ،ن ریســت بــه هـــنر

و بیهود اس

در ادبیــات ایــران نیــز میتــوان اهـ تصــو

را معنیگــرا دانسـ  ،زیــرا بــرای آنــان نیــز

سخ از چـه چیـز بـه میـان آوردن ،مهـع اســ ؛ بـهعنوان ماـا  ،میتـوان بـه دیـدگا ادبـی
ابوسعید ابوالخیر و همچنی مولـوی بلخـی اشـار کـرد در ایــ بــی نیـز کــسانی هسـتند
که به مطالعة هعزمان لفـظ و معنـی بـهعنوان شـیوة ت یـ و بررسـی آثـار ادبـی پردا تهانـد
و قائـ بــه مزی ـ

هیچکــدام از ــرفی صــورت و معنــی بــهعنوان ش ـیوة ت ی ـ و بررســی

آثــار ادبــی نیســتند و در نظرگــرفت هــر کــدام از آنهــا را بــه ور جداگانــه ،عملــی انتزاعــی
دانســتهاند جــور لوکــا  ،2میخـــائی بــا تی  9و لوســـی گلــدم  ،1منت ــد رومــانیتبــار
فرانســوی ،از جملــه کســانی هســتند کــه مــیتــوان بــهعنوان نـــمایندگان مـــشهور ایـــ
رویکرد نام برد
در ادامة ب

شـیوة رفتـاری شـاعران و نویسـندگان بـا م ولـة زبـان بایـد بـه ایـ نکتـه

اکعــان داش ـ

و در

کــه هـــمة شـــاعران بــزر

نی ـز در م طع ـی از زنــدگی ادب ـی ـــوی

مــرحلة عـــبور از گــردنة آزمـــون و طــا ،بـه ور نـــا ودآگا  ،بـــه رفتـار هنجــار و حتـی
در پار ای موارد ،رفتـار فروهنجـار بـا زبـان مبتلـا بود انـد ،ولـی در نهایـ
و بـــین

بـا کسـ

ادبـــی و رســـیدن بــه قل ـة اجتهــاد در حــوزة زبــان ،ای ـ منــز را پش ــ

گـکاشته و بـه سـر مـنز

لاقی

دانـ
ســـر

و نوآوری در زبان رسید اند
1. J.P.Sartr
2. Georges Lucacs
3. Mikhail Bakhtine
4. Lucien Goldmann
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رفتـار فراهنجــار بــا زبــان ،بـه رفتــاری ا لــا میشــود کـه بـر اســان یـ
جامع اسـتوار اسـ

شمارة چهارم

نظریـة ادبـی

و در ایـ گونـة رفتـاری ،رابطـة شـاعر بـا زبــان ،رابــطهای دوسـویه و

چنــدوجهی اسـ

تعــالی و تکامـ هنجارهــای زبــان ادبـی میشــود

کـه ایـ رابطــه باعـ

ای گونة رفتاری با زبان ،بر سـه اصـ زیـر اسـتوار اسـ  6 :رابطـة مت ابـ شـاعر بـا زبـان؛
 2لاقیــ

و نــوآوری؛  9هنجــارفرازی مبتنــی بــر «رســـانندگی» و «زیبـــاییشنا تی»

(اسماعیلی،6911 ،

)11

از آنـــجایی ک ـه ای ـ ش ـیوة رفـــتاری ،بــر لاقی ـ

و نــوآوری اســتوار اس ـ  ،تــرمیع و

بازسـازی باف هــای فرســودة زبــانی ،نــوزای

و تجدیـد حـــیات نهــاد زبــان را در پـی دارد،

کـه باعـ

تبـدی شـعر بـه فراشـعر مــیشـود در واقـع،

زیرا «هنجارفرازی» فرآیندی اسـ

رفتــار هنجارفرازانــه بــا زبـــان ،بـــر درونــة زبــان اســتوار اســ
شــاعرانی اســ

ایــ رفتــار من صــر بــه

کــه علــاو بر اشــرا

و احا ــه بــر ادبیــات هزارســالة پارســی و ادبیــات

معاصــر ،از ادبی ـات جهــان نی ـز شــنا

کــاملی دارنــد و بــهواســطة بر ــورداری از دان ـ ،

ب ین

و بـصیرت ادبی ،بـر مسـند اجتهـاد ادبـی تکیـه زد انـد در ایـ شـیوة رفتـاری ،شـاعر

بــا اتکــا بــه بص ـیرت و اجـــتهاد ـــوی
نیازهـای ادبـی عصـر ــوی

در ای ـ عـــرصه ،زبــان را بــه چالش ـی جــدی بــا

مـیکشـاند و بـرای آن کـه زبـان بتوانـد توانـایی پاســـخ ویی

بـه ای نـیازها را پیدا کند ،به رفع کاستیها و مرم
در ی

و بازسازی بنای زبان میپردازد

دسـتهبندی بـرای زبـان ادبـی کـه آن را م صـو فرآینـدی بـهنـام برجستهسـازی

مـــیدانـــد؛ «برجستهســـازی از ســــه ــــری امکانپـــکیر اســــ  6 :قــــاعد افزایی یـــا
پیوسـتهسازی کـه باعـ

تبـدی ناـر بــه نظـع میشـود؛  2هنجـارگریزی کـه باعـ

نظع و نار به شـعر میشـود؛  9هنجـارفرازی کـه باعـ
(انوشـــه،6911 ،

تبـدی

تبـدی شـعر بــه فــراشعر میشـود

 )6111صـــورتگرایـــان رون ،فرآینـــد برجستهســـازی را تنهـــا از

ری ـ دو ش ـیوة قاعــد افزایی و هنجــارگریزی امکانپــکیر میداننــد؛ حـــا آنـــکه از ری ـ
هنجــارفرازی مـــیتوان بـــه عـــالیتری مـــرتبة بـــرجستهسازی در زبــان دســ
ایــ جای ــا شــیو ای اســ
،6911

)11

یافـــ

و

کــه ــی آن شــعر بــه فراشــعر تبــدی میشــود (اســماعیلی،
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در فرآینــد هنجـــارفرازی ،علــاو بر اینکـــه باف هـــای فرســودة زبـــانترمیع میشـــود،
جــوهرة شــعری یــ
تکنیــ

بـــاع

اثــر بــهصــورت صددرصــد بــه فعلیــ

در میآیــد؛ در نهایــ

ایــ

تجدیــد حیــات زبــان ادبــی میشــود و نهــاد زبــان را از ارــم لا و

فرسودگی نجات میدهد شاعرانی کـه بـه رفتـار فراهنجـار بـا زبـان اعت ـاد دارنـد ،بهواسـطة
تـــعام مـــاب

آنکــه در یــ

و مت ابــ بــا زبــان قــرار گرفتهانــد ،رــم بـــهر گیری از

تـواناییهـای زبــان ،در مـوارد رـرورت بـه پیـرای
دســتوری و مرم ـ

و بازســازی قال هــای ادب ـی میپردازنــد و در نهای ـ

زبــان ،نـــ شی بـــزر
زبـــان اســـ

نهـاد زبـان از ریـ اصــلا قــواعد
در نــوزای

نهــاد

را بــر عهــد میگیرنــد همچنــی در شـــیوة رفـــتار فراهنجــار بـــا

کــه شــاعر بــه آفــرین

کلمــات و تـــرکیبات ادبـــی جدی ـد دس ـ

م ـیی ـازد

نویســند در ایــ شــیوة رفتــاری بــه دنبــا هنجارشــکنی ،هنجــارگریزی و هنجارســتیزی
نـیس  ،بـلکه در اندیشة تکام بخشیدن به هنجارهای مـوجود ادبی اس
 .3 .3ایهام ،سطح فرا اطلاعِ دلالت لفظ بر معنا

دی ــر نظری ـة مــورد بررســی در پــژوه

حارــر ،نظری ـة «ان ــارة نظامهــای سادوســکی»

اســ ؛ نظریــهای کــه در ارتـــبا بــا جای ــا نشــانة زبــانی در نشانهشناســـی اســ
سادوســــکی 6در مجموعــــهای از م ـــــالات ـــــود ( )2449 ،2446 ،6333معنــــی را در
ارتبــا بــا رد شناس ـی نشانههـــای زبـــانی و ادب ـی مطــر کــرد او ابـتـــدا نظــام را چن ـی
تعریم میکنـد« :مجموعـهای از عناصـر بـه هـع مـرتب  ،بـا تأکیـد بـر ارتبـا درونـی بــی
عناصــر» (سادوســکی ،2446 ،

 )213در نظریــة نظامهــا ،ایــ نظامهــا از ریــ تبــاد

ا لاعـات و انـرژی تعام برقـرار مــیکــنند و ایـ تعامـ بـر همـة نظامهـای د یـ تـأثیر
م ـیگــکارد و در ســا تار آنهــا تغیی ـر ایجــاد م ـیکنــد از دی ـدگا سادوســکی ،نشانهشناس ـی
یـ

نظــام اس ـ

کــه دارای ســه ســط ا لــا  ،2پی ــرا ا لــا  9و فــرا ا لــا  1اس ـ

نـــشانهشناس ـی بـــا نظامهــای دی ــر در تعام ـ اس ـ

نـــظام

وی تعام ـ ب ـی نظامهـــا و تغیی ـرات
1. Sadowski
2. Information
3. Parainformation
4. Metainformation
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ح ــاص از آن را بــا اســتفاد از اســتعارة کنتــر  ،توص ـیم م ـیکنــد؛ زم ـانی کنت ـر ص ـورت
میگیرد که تفـاوت بـی ورعی هــای فــیزیکی در نــظام «الـم» ،منطبـ بـر تفـاوت بـی
ورعی هـــای فیزیکــی در نظــام « » باشــد در ســط ا لــا  ،تفــاوت بــی علام هــا در
فـــیزیکی دو نـظـــام ،ا لــا را مــیســازد و بهواســطة آن ،چیـــزی متفـــاوت از

ورــعی

چیـز دی ــر اســ ؛ ماــ آوای گفتــار کـــه مــتفاوت از آوای دی ــر یـا سـکوت اسـ
ایــ ســـط  ،ســـط پـــی نشـانهشـــنا تی اســـ

و علام هــا پـی

آنها را شناسایی و تفسیر کند ،وجـود دارنـد (سادوسکی ،2446 ،
ســط پیــرا ا لــا  ،ســط ی اســ

کــه در آن ،امکــان دلالــ

از آنکــه تفسـیرگری
)213-211
و درک معنــای ا لــا

وجـــود دارد؛ در ســط پیــرا ا لــا  ،علام هــا بــا ا لــا پیونــد یافتــه و بــا آن تـــداعی
مـیشـوند یـا بــهبیــان سـاد تــر ،پیـرا ا لـا معنـای مسـت یع و ت ـ اللفظی (مــ توایی)
کــه بــا علام هــا تــداعی مـیشــود حاــور پیـرا ا لــا  ،علامـ

اسـ

مـیکنــد؛ زیـرا در اینجــا ســخ از درک ا لــا  ،امکــان دلالـــ
صورتی ممک اس

را بــه نشــانه تبــدی

و انت ــا معناسـ

و ایـ در

که تفسـیرگری ،قـادر بـه پـردازش ا لاعـات وجـود داشـته باشـد معنـا

نیز میتواند به شیو های گوناگونی بی نشانه و مصدا منت

شـود:

در نشـانههــــای عـــا فی ماـــ اصـــوات تعجبـــی ،انت ـــا معنـــا از ریـــ رابطـــهای
عاررـهبنیـــاد 6یـــا گـوا منـــد اســـ ؛ در نـمایههـــایی کــه مالــاً حیــوان را از روی رد
پــای

شناســایی مــیکنــیع ،ایـــ رابطـــه مبتنـــی بـــر مجـــاورت اســ

شمایلی ماـ

نــامآواها ،کـه اسـان آن شـباه

و در نشــانههای

صـوری بـی نشـانه و مصـدا اسـ  ،معنـا

براســـان رابـــطة قیاســی تعیــی مــیشــود و نهایتــاً در مـــورد نشـانههـــای دلبخـــواهی
زبـــان چــون واژ هــا ،ای ـ رابط ـة معنــایی ،رابطــهای قــراردادی اس ـ

(سادوســکی ،2449 ،

)291
شــک پیچیــد تری از دلالـــ

نیـــز وجـــود دارد کـــه در آن ،رابطـــة بـــی نشـــانه و

مـصـدا  ،غـیرمست یعتــر اسـ ؛ ایـ سـط دلالـ  ،سـط فـرا ا لـا نـام دارد کـه م ولـة
صنع

بدیعیر ایهام ،در ایـ دسـتهبندی مـیگنجـد در ســط فــرا ا لـا  ،معنـای واژگـانی
1. Symptomatic
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و صــری نشــانه بــه صــورت غیرمســت یع بــا معنــای رــمنی تــداعی مــیشــود و معنــا از
صـــورت ی ــا حتـــی ــود نشــانه ،فاصــلة زی ـادی دارد و مســت

اســـ

در ای ـ ســـط ،

ا لا از نشانه بـه نمـاد در معنــای سوسـوری تبـدی مـیشــود تــمایز بـی پیـرا ا لـا و
فـرا ا لـا بــه مــا کمــ

مــیکنــد بــی کــاربرد غیرادبـی و ادبـی زبـان ،تمـایز ایجـاد

کنـیع همچنـی بایـد گـــف

کـــه پیـرا ا لــا زیربنــای همـة ارتبا ـــات حیـوانی و انســانی

اســ  ،امــا فــرا ا لــا  ،پدیــد ای ـــا
(سادوسکی ،2449 ،

انســان و تــابع هوشــیاری و آگــاهی اوســ

)293-291

درک مـــعنا و واکـــن

بــه علام هــا ،از ری ـ فــرا ا لــا ممک ـ مـــیشـــود و ای ــ

توانـــایی ،در ا تیـــار نظامهــای تفســیرگری اســ

کــه مـــجهز بـــه قـــدرت پــردازش

ا لاعاتنــد در ای ـ ســط  ،علام هــای فیزیک ـی ،نشــانههای نشانهشــنا تی م ـیشـــوند و در
آن تـــداعی کهـــنی بــی صــورت و نشـــانه مـــیتوانـــد گوا منــد ،مبتنــی بــر مجــاورت،
قیاسـی یـا قــراردادی باشــد فــــرا ا لــا نـیــز بــــه دو صـــورت مـیتوانــد وجــود داشــته
باشد :هع بهصورت ارجـا غیرمسـت یع بـه اشــیای بــیرونی از ریـ نمادهـایی کـه مملــو
از معنــای رــمنی هســتند و هــع بهصــورت امکــانی بــرای تـــصور اشـــیا و وقـــایع
غیرموجـود در قالـ
ـلا

نمادهـا کـه در مـکه  ،هنـر و ادبیـات تجلـی مییابـد سادوسـکی بـر

کـــلارک ،گـفتمـانهــای ادبـی و هنـری بـا صـورتهای دلـالتی پیچیـد و نمـادی

را مورــو مــورد مطالعــة نشانهشناســـی مـــیدانــد و سلســلهمراتبی از نشــانهها را ارائــه
م ـیدهــد کــه بــدی قــرار اس ـ  :علامـــ  ،نشـــانة گـوا مـنـــد (عـــا فی) ،نمای ـه ،نشــانة
شــمایلی ،نشــانة قــراردادی و نمــاد (سادوســکی ،2449 ،

 )216-291عبــارات زبــانی

نیز میتواند متعلـ بــه هـر کـدام از ایـ انـوا نشـانه در نظـام زبـانی باشـد و در هـر نـو
آن ،مورو نشانهشناسی اس
نشانهشناسی تمـام قلمــرو دلالــ
دارد گیـــرو،6311( 6

را در بـــر مــیگیــرد و حــوز ای بســیار گسـترد

 ) )13-11متـــأثر از پـــارادایع ســــوسوری ،نشانهشناســـی را

علمی میدانـد کــه بــه مطالعــة نظامهـای نــشانهای نــظیر زبــانها ،رمزگانهـا ،نظامهـای
1. Guiraud
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علــامتی و غیــر مــیپـــردازد بـــر اســـان ایـــ تعریــم ،زبــان بخشــی از نشانهشناســی
اس

او در مــورد حــوزة مـورد مطالعــة نشـانهشناســی ادعــا مـیکنـد کـه نشانهشناسـی

علــع نشانههـــاس
نشانه اس

و تجرب ـة انســان را در برگیــرد ،زیــرا همــهچیــز

و بـــاید هـــمة دان ـ

در ای قلمرو گسـترد  ،دغدغـة گیـرو ایـ اسـ

مـیـان انوا دلال
فرآینــد دلال ـ

را تعیـی کـرد و مشـخ

کــه چ ونـه مـیتـوان مـــرز

کـرد کـه انـوا نشـانهها کدامنـد؟ او در مـورد

و ماهی ـ  ،عناصــری کـــه ای ـ فرآینــد را م ـیســازند ،معت ــد اســـ

کـــه از

یـ ســـو رمزگـانهـــای تابیـ شـــدة آشـــکار و اجتمــاعی داریــع و در آنهــا ،معنــا
م صـو پیامـــی اسـ

کـه مبنــای آن ،قــرارداد صــوری میــان مشـــارکان در گفتمــان اسـ

و از ســوی دی ــر ،نظامهــای هنــری و هرمنــوتیکی فـــردی و تلـــوی ی داری ــع و در آنهــا،
معنــا نتیج ـة تفس ـیری اس ـ

کــه تفس ـیرگر بــر مبنــای نظامهــای تلــوی ری تفس ـیری بـــه آن

مـــیرســـد و از قیـد و بنــد هــر قــراردادی رهاسـ

از نظــر گیـرو ،نــو و معنــای نشــانه را

رمزگـانهایی که نشانه در آن بـهکار رفتـه اسـ  ،تعیـی مـیکنـد و در ایـ بـا  ،او بـه سـه
رمزگـــان اشـــار مـــیکنـــد :رمزگانهـــای مـنط ــــی ،6رمزگانهـــای زیبـــاییشـــنا تی 2و
رمزگانهای اجتماعی( 9گیرو،6311،

)31-14

رمزگانهای زیباییشنا تی که بیشـتر بـا م ولـة مـورد نظـر م الـه یعنـی صـنع

ایهـام در

ارتبا اس  ،بـرای بیــان تجربــة احساســی درونــی و کــاملاً کهنــی انســان در مواجهـه
با واقعیـ

بــهکار گرفتـه مـیشـود و از ایـ رو ،نشـانههــای زیبــاییشــنا تی ،تصــویری

از واقعیـــ

هســـتند شــــیوة بیـــان در هنـــر و ادبیـــات ،مبتنـــی بــــر رمزگـانهــــای

زیبـــاییشـــنا تی اســـ ؛ در حــالیکــه در ن طــة م ابــ  ،نشــانههای منط ــی دلبخــواهی و
قراردادی اسـ

نشـانة زیبـاییشـنا تی ،نشـانهای شــمایلی و مبتنـی بـر هماننـدی 1اسـ

بــهدلی شــمایلیبــودن  ،نســب

و

بـــه نـــشانههای منط ــی ،کمتــر قـــراردادی و اجتمــاعی

1. Logical codes
2. Aesthetic codes
3. Social codes
4. Analogical
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 )649-33بــــه ور کلــــی ،نشــــانهها در هنــــر و ادبیــــات
هستند

غیرقـراردادی بود و بازنمودی واقعی یا ـیالی از مـواجهة انسان با بیع

دیــدگا نظــری گیــرو در مــورد نشانهشـــناسی عـــمی اً از سـوســـور تـــأثیر پکیرفتـــه
مورـو مورد مطالعة نشانهشناسـی از نظـر گیـرو هـر نـو نظـام دلـالتی اســ

اسـ

کــه

انسـانها در رابطـه بــا م ـــی و جامعـه از آن بهـر مـیگیرنــد تـا بهوسـیلة آن مـعنـــایی را
مـنت ـــ کـننـــد و نظـــام نشـــانهای زبـــان ،صـــرفاً زیرمجموعــهای از رمزگــان منط ـی بــا
کـــارکردی ارجـــاعی اســـ ؛ عـلاو بــــر ایــــ  ،از دیــــدگا گـیــــرو ،نــــشانه در مــــت
رمزگانهــای مختلــم م ـیتوانــد معــانی متفــاوتی پی ـدا کنــد و رمزگانهــا در تفس ـیری کــــه
تـفسیرگر از نشانهها میدهد ،ن شی تعیی کنند دارند
در ح ی ـ  ،نشــانة زبــانی ــا

آن موقعی هــای ارتبــا ی اس ـ

ک ـه در آن تفس ـیرگر

انســانی وجــود دارد؛ کــاربرد نشــانة زبــانی ،وجــه تمــایز تفســیرگر انســانی و غیرانســانی
کــاربرد نشـــانة زبــانی در ســطو مختلــم پیچیــدگی (کــاربرد ت ــ اللفظی و

اســ

اللفظی) ،پی فر

غیرت

به ای اس

گرفتـه شـد اسـ

کـه چـه واحـد زبـانیای مـیتوانـد نشـانه باشـد؛ بـه بیـان دی ـر ،ایـ نظریـهها

پاســخ متفــاوتی بــه ایــ پرســ
تـ

مــیدهنــد کــه آیــا واحــد زبـــانی در ســط کــاربرد

اللفظی نشانه اس  ،یا در سط غیرت
در ی

تفـاوت اساسـی بـی ایـ نظریـهها مربـو

اللفظـی ،یا در هر دو سط ؟

جمعبنـدی نهـایی دربـارة م ولـة دلالـ ر نشـانهها بایـد بیـان داشـ

کـه کــلارک

( )6311واحــد زبـــانی را در صـــورتی کــه کــاربرد ت ــ اللفظی داشـــته بـــاشد ،نشــانه
مــیدانــد و در غیـــر ای صــورت ،آن را مورــو نظریــههای ادبــی و زیبــاییشــنا تی
مـیدانـد از ســوی دی ــر ،سادوســکی ( ،)2449در صـورتیکـه واحــد زبــانی بـه منزلـة
موجــودیتی فیزیک ـی چــون آوای گـــفتار بـــدون دلالـــ

بـــر چـــیزی مـــطر باشــد ،آن را

نشانه نمیدانـد ،اما زمانی کـه واحـد زبـانی بـهواسـطة دلالـ

در انت ـا ا لـا و معنـا بـهکار

مــیرود ،چـــه در کـــاربرد ت ــ اللفظی ،چــه در کــاربرد غیرت

اللفـــظی ،مـــیتـــواند

مـــورو نـــشانهشناسی باشــد گـــیرو ( )6311نـــیز دیــدگاهی شــبیه بــه سادوســکی بــر
م ـیگزینـــد؛ وی واحــد زبــانی را در هم ـة کاربردهــای ت ـ اللفظی و غی ـر ت ـ اللفظی آن
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رمزگـانی کـه نشـانه در آن بـهکار رفتـه اســ  ،نــو آن را رقــع

مـیزنـد
کتابنامه
( )6911قابوننامه بهاهتمام و تص ی غلامحسی یـوسفی تهران :علمی و فرهن ی.

اب اسکندر،
احمدی،
اصغری،

( )6912سـا تار و تـأوی مت

 2تهران :مرکز

( )6911شر فارسی بر «اصو الف ه» اثر م مدررا مظفر

 6قع :ناصر

آ وند راسانی ،م ( )6143کفایةالاصو قع :مثسسة آ البی
آهنی ،غ ( )6911معانی بیان ،تهران :مدرسة عالی و ادبیات و زبانهای ـارجی
ت وی ،ن ( )6919هنجار گفتار اصفهان :فرهن سرا
زبان و ادبیات تـرجمة م روحانی تهران :توکا

تولستوی ،ا ( )6911رسال

جرجانی ،ا ( )6141دلائ الاعجاز تص ی السـید م مدرشـید ررـا بیـروت :دارالمعرفـة للطباعـة و
النـشر
حسینی سـیستانی ،ن
ح شنان،

(بیتا) الرافـد فی علع الاصو قع :مکت

آی الله العظمی السید السیستانی

( )6914در جستجوی زبان علع» ،برگرفتـه از مجموعـه م الـات ادبـی و زبانشـنا تی

زبانشناسی29-2 ،)2(1 ،

( )6121زانةالأد و غایةالأد

حموی ،ا

بهاهتمام عصام شعی

بیروت :دارالمکتبة الهلا

راسـت و ،ن م ( )6914ایهـام در شعر فارسی تهران :سروش
سیو ی،

( )6126الات ان فی علومال رآن ت ی فواز احمد زمـرلی

شیخ امـی ،
ـی

 2بیروت :دارالکتا

العربی

( )6336البلاغةالعربی فی ثوبها الجدید؛ علع البدیع بیروت :دارالعلع للملایی

حـسینی ،ن م ( )6911چند معنایی در قرآن کریع ،قع :پژوهش ا حوز و دانش ا

عدنان ،ن ( )6911گرای های فـلسفی در نـ د ادبی ترجمة نصرالله امامی اهواز :انتشارات دانش ا
شهید چمران

قزوینی ،م (بیتا) ایاا و تلخی
مرتاوی ،ن

 ،رمیمة شرو التلخی

( )6931بدیع از بلاغ

بیروت :دارالصادر

تهران :زوار

مطلو  ،ا ( )2444معجع مصطل ات البلاغی و تطورها بیروت :مـکتبی لبـنان ،نـاشرون
نات

انلری ،پ ( )6916زبانشناسی و زبان فارسی تهران :تون
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سا پنجاهع

:) بدایعالافکار فی صنایعالاشعار ویراسته و گزارة میرجلا الدی کزازی تهران6913(  م،واعظ کاشفی
مرکز
و صورت در ن د قرن بیسـتع تــرجمة م مدررـا شـفیعی کـدکنی

) مفاهیع سا6911(  ر، ول
 تون:تهران
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