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چکیده
کتاب استعارۀ زندۀ ریکوور کتوابب بنیوادیر در بواب اسوتعاره اسو

ریکوور معتدود اسو

استعاره ،بهویژه در منش یکتوا زبوان شوانرانه ر موبدهود از ایور رو ،پرسوش اصو ب
مدال وة حاضوور ن اس و

کووه از منووور ریکووور ارونووه اسووتعاره در س و ر شووانرانه معنووا
کووه بایوود بوورا

مب فرینوود فرضویة مدالوه ن اسو

شکارسوواز پاسووب ریکووور بووه ایوور

پرسووش ،سووه مدول وة مدایسووهگوور  ،شوومای گووونرب معنووا و ت ووویر شووانرانه را ت و
ننوووان «نوری وة جووا سوورار » و دو مدول وة انوودمعنایب و ارجووا گوور را ت و
«نوریة میانکنش» تعییر و تعریو

کورد بور ایور اسوا  ،هود

ننوووان

مدالوة حاضور ن اسو

که با روش تفسیر و با تکیه بور اکاموة تیورهب توب اثور وینوب دو نوریوة جوا سورار و
میووانکوونش را تیوورید کنوود ایضوواا ایوور دو نوریووه نیووان مبدهوود کووه معنووا در زبووان
شووانرانه شوومای ب اسو
واقعیوو

شوومای گووونرب معنووا در زبووان شووانرانه حاصو «خنثووبکووردن»

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اسوو

و ایوور یعنووب خیوواد ،واقعیوو

را «تع یوو »

مبکند در اینجا استعاره بوا شومای یکوب موبشوود بودیرمعنوا کوه اسوتعاره وا ههوا را از
معنووا سرراس و شووان در کوواربرد روزانووه جوودا مبکنوود و سوورر کوواربرد وا ههووا را بووا
گیودن سویة خیالب معنوا انودان گسوترش موبدهود کوه بیوان واقعیو

شوانرانه ممکور

شود در شعر بهدلی حضوور هموة زیرمعناهوا ممکور وا ههوا ارجوا سو ر بوه حالو
تع ی در مب یود اسوتعاره بوا مدایسوهگور ایودهها گونواگون نوهتنها مناسواات معنوایب
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پنهووان میووان نهووا را ش وکار م وبکنوود ،ب کووه خووال مناسوواات جدیوود میووان نهاس و
نیرو م رک ایر فورینش معنوا ،همانندسواز اسو
شووهود ناگهووانب اسو

ایور فراینود یرانوهگور ،ماتنوب بور

کووه پیکربنوود پییوویر زبووان را دسووتکار مبکنوود و سوواختار

جدید مب فریند
کلیدواژهها :استعاره ،فرینش معنا ،نوریة جا سرار  ،نوریة میانکنش ،ریکور
 .1مقدمه

ریکوور 9در کتواب اسوتعارۀ زنوده 7ایور دیودگاه زبوانشناسوب سواختار را کوه قووۀ بیووان
شام دو ب ش زبان و س ر 9اس

موبپوییرد اموا در هموان حواد ،معتدود اسو

اگور زبوان

را مجمونووها از نیووانهها بوودانیک کووه معنووا هوور «نیووانه تنهووا در برابوور دیروور نیووانهها
موجووود در درون نوووام زبووان تعوویر پیوودا مووبکنوود» (ریکووور ،9171 ،ص  ،)779زبووان بووه
ساختار بسته بودد خواهود شود کوه هویو

اجوزا

ن بودون ارجوا بوه «جهوان خوارا از

زبووان» تعیوویر مووبشووود بووه انتدوواد ریکووور ایوور دیوودگاه موجووغ لف و

از زبووان بووهمثاب وة

«تجربة زیسوته» موبشوود از ایور رو ،ریکوور ندوش «سو ر» را برجسوته موبکنود کوه جناوة
بالفع زبان و حاص

ن ایز اس

که ش ص به زبان مب ورد (ریکور)9171 ،

ریکووور س و ر را «اسووتفادۀ نام وودود از قاب ی و هووا م وودود ،یعنووب کوواربرد وا ههووا
متنوواهب بوورا بیووان ایودهها نامتنوواهب موبدانوود» (ریکووور ،9171 ،ص  )81و تأکیوود مبکنوود
نچووه بوورا او مهووک اس و

تولیوود س و ر بووهمثاب وة اثوور اس و

گزارهها بوهزنوک او ،در گزارههوا اثور یکتاسو

و اثوور ،یعنووب مجمونووها از

کوه اسوتعاره ،زبوان را در سوط ب جدیود

قوورار مووبده ود (ریکووور )9171 ،هنرووامب کووه موضووو اسووتعاره مطوورا مووبگووردد ،ال ووغ
ذهرهووا بووهسووو شووعر هوودای

مووبشووود (نااسووب و رضووایب )9917 ،و شووعر تنهووا در

صورتب بهوجود مب یود کوه در برخوورد وا ههوا بوا یکودیرر ،نووک وا گوانب دگرگوون شوود
(کردبچه ،قاحسوینب و هاشومب )9911 ،ریکوور نیوز معتدود اسو

زبوان اسوتعار  ،بوهویوژه

در موونش یکتووا زبووان شووانرانه ر م وبدهوود (ریکووور )9171 ،از ایوور رو ،پرسووش اص و ب
1. J. P. Ricœur
2. La metaphore vive
3. Discours
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کووه از منووور ریکووور ارونووه اسووتعاره در سو ر شووانرانه دسو

فوورینش معنووا مووبزنوود فرضوویة نویسووندگان مدالووة پوویشرو ن اسوو

بووه

کووه بایوود بوورا

شکارساز پاسب ریکور بوه ایور پرسوش ،سوه مدولوة مدایسوهگور  ،9شومای گوونرب 7معنوا
و ت ووویر شووانرانه 9را ت وو
ارجا گر  1را ت

ننوووان «نوریووة جووا سوورار » 4و دو مدولووة انوودمعنایب 1و

ننوان «نوریة میانکنش» 7تعییر و تعری

کرد

متأسووفانه بووا وجووود یکتووایب کتوواب اسووتعارۀ زنووده و اهمیوو

بنیووادیر دو نوریووة

جووا سوورار و میووانکوونش در تیوورید ایوور مسووک ه کووه ارونووه اسووتعاره در سو ر شووانرانه
معنوا مب فرینوود توواکنون پژوهیووب شایسوته دربووارۀ مضوومون ایوور کتواب انجووام نیووده اسو
بییووتر پژوهشهووا موجووود تنهووا معرفووب کوتوواه و اجمووالب ایوور کتوواب هسووتند ن هووک
براسووا

ترجمووة انر یسووب ن و دیاااووها موووجز و کاموو کووه خووود ریکووور در لوواز

کتووابش نراشووته اس و
براسووا

از ایوور رو ،هوود

اص و ب نویسووندگان مدال وة حاضوور ن اس و

کووه

مووتر فرانسووو کتوواب بووا روش «تفسوویر» دو نوریووة بنیووادیر «جووا سوورار » و

«میانکنش» را تیورید کننود ایور دو نوریوه ،در واقو  ،ماوانب نوور ریکوور دربوارۀ «سوویة
اندمعنایب س ر» هستند
نرارندگان بورا روشورتور کوردن دو نوریوة ریکوور از اکاموة تیورهب توب 8اثور وینوب،1

شووانر رمانتیووا فرانسووو  ،یووار مووبجوینود زبووان اسووتعار وینووب در اکاموة تیوورهب تووب
زبان زندگب و سرشار از احسا

شانرانه اس

1. Comparaison
2. Iconicite
3. Image poetique
4. La theorie de la substitution
5. Polysemie
6. Reference
7. La theorie de l’interaction
8. Le Malheur
9. Alfred de Vigny
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 .2پیشینة پژوهش

پییینة پژوهش براسوا

موضوو بوه دو ب وش تدسویک موبشوود ب وش ن سو

تألی هووا ،ترجمووهها و مدالووههایب اسو

کووه از تعریو

شوام

اسووتعاره ،انوووا و ارووونرب کوواربرد

ن سو ر گفتهانوود ب ووش دوم شووام پژوهشهووایب اس و

کووه دربووارۀ را پو ریکووور در

باب استعاره هستند
 .1 .2بخش نخست

صفو در کتواب اسوتعاره ،فراینود اسوتعاره را از منوور ادراکوب بررسوب موبکنود او بوا
ایر دیدگاه کوه اسوتعاره را فراینود «جوایرزینب واحود بوهجوا واحود دیرور بور حسوغ
میووابه » (صووفو 9911 ،الو  ،ص  )917موبدانوود م ووال
را همچوون مجواز بایود بور حسووغ بافو

اسو

و انتدوواد دارد اسووتعاره

و نم کورد فراینود بووهنوام «کواهش» تایویر کوورد

صووفو کتووابب دیروور نیووز بووهنووام از زبووانشناسووب بووه ادبیووات دارد کووه ج وود ن سو

ن بووه

بررسووب گون وة شووعر زبووان ادب در حوووزۀ زبووانشناسووب سوواختررا اخت وواص دارد او در
ف

پنجک ایر کتواب بوا ننووان «سون

فور شوعر» سوعب دارد ثابو

کنود « نچوه بوه سون

مطالعووات ادبووب در زمینوة شووعر بوواز موبگووردد ،بوور مانووایب ن مووب اسووتوار نیسو » (صووفو ،
 ،9910ص  )90صوفو بووا ارائوة طادووهبنوود ا جدیود از صوونانات ادبووب وابسوته بووه شووعر
می ص مبکند که ایر رایهها در اه سط ب از ت ی بررسب مبشوند
گیووررتر 9در کتوواب نوری وة معنووبشناسووب وا گووانب بووا بررسووب رابطووة میووان معووانب و
مفاهیک توضید مبدهود کوه سون ها متعودد مطالعوة معنوا ارونوه بوا تموایز میوان معوانب و
مفوواهیک دسوو وپنجه نوورم مووبکننوود ف وو پوونجک ایوور کتوواب بووا ننوووان «معنووبشناسووب
شووناختب» اهووار دسووتاورد نموودۀ معنووبشناسووب شووناختب در مطالعووة معنووا وا ه ،یعنووب
«الرووو پوویشنمون وة سوواخ

مدولووه ،نوری وة مفهووومب اسووتعاره و مجوواز ،الروهووا شووناختب

رمووانبشووده و نوریووة قالووغ بنیوواد و دسووتاوردها معنووبشووناختب در مطالعووة تغییوورات
معنووایب» (گیووررتر ،9911 ،ص  )974را نیوواندهندۀ سووه نروورش اصوو ب در زبووانشناسووب
1. Dirk Geeraerts
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بووه زبووان موبدانوود کووواش 9در کتوواب اسووتعاره مددمووها کوواربرد معتدوود

«در دورۀ شووش تووا ده سوواد گیشووته نوریووة اسووتعارۀ مفهووومب بووه پرنفوووذتریر و

گسووتردهتریر نوری وة اسووتعاره تاوودی شووده اس و » (کووواش ،9911 ،ص  )1از ایوور رو ،او
سووعب کوورده اس و

برخووب از جدیوودتریر ت ولووات اسووتعاره را در حوزههووا پژوهیووب زیوور

بررسب کنود :اسوتعاره در گفتموان ،رییوة اسوتعاره در بافو

فرهنروب ،اسوتعارهها نواطفب،

اسووتعاره در موووزش زبووان خووارجب و اسووتعاره در مطالعووة دسووتور اسووتعارهها از کجووا
مب یند شوناخ
بافووو

بافو

در اسوتعاره ،کتواب دیرور از کوواش اسو

کوه «توصوی

ندوش

در سووواختمان معنوووب اسوووتعار » (کوووواش ،9911 ،ص  )94را تایووویر و تفسووویر

مبکند لیکا  7و جانسوون 9در کتواب اسوتعارههایب کوه بوا نهوا زنودگب موبکنویک اسوتعاره
را مفهووومب اساسووب بوورا تایوویر جووام ادراک مووبداننوود و از شووواهد زبووانب سوو ر
مبگویند که نیواندهندۀ ندوش فراگیور اسوتعاره در زنودگب و اندییوة روزانوه اسو

تورنر

هوواوکر 4در کتوواب اسووتعاره ،م ووور اصوو ب اندییووة بزرگووانب اووون ارسووطو ،اف وواطون،
شوو ب ،1هووردر 1و ویکووو 7دربووارۀ سرشوو

اسووتعاره را بیووان و تاری چووها از تکاموو ایوور

مفهوم ارائه مبکند کتواب زبوان اسوتعار و اسوتعارهها مفهوومب ،شوام پونم مدالوه اسو
کووه در هوور مدالووه زبووان اسووتعار و اسووتعارهها مفهووومب از دیوودگاهب خوواص مطالعووه و
بررسب شده اسو

نویسوندگان در مدالوة «زبوان ،اسوتعاره ،حدیدو

(بررسوب ندوش اسوتعاره

در تکووویر پساسوواختارگرایب :بووا تکیووه بوور را دریوودا »)8بووا اسووتفاده از را دریوودا «ندووش
تعیویرکننودۀ اسوتعاره و کارکردهوا اسوتعار در تکوویر ماوانب نوور پساسواختارگرایب»
(حسووویرپنووواهب و شووویباحمووود  ،9911 ،ص  )991را بررسوووب کردهانووود در مدالوووة
« سیغشناسووب کوواربرد اسووتعاره در فراینوود نوریووهپرداز فرمالیسووک مکووانیکب» نویسووندگان
1. Zoltán Kövecses
2. George Lakoff
3. Mark Johnson
4. Terence Hawkes
5. Percy Shelley
6. Johann Herder
7. Giambattista Vico
8. Jacques Derrida
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بووا اسووتفاده از رویک ورد توصوویفبت ی ووب« ،کارکردهووا و کژکارکردهووا اسووتعارۀ ماشوویر»
(سوو طانب ،رضووب و نیکووویب ،9917 ،ص  )974را تیوورید مووبکننوود و معتددنوود کووه ایوور
کارکردهووا و کژکارکردهووا «در تایوویر ماهی و

اثوور ادبووب در فراینوود نوریووهپوورداز فرمالیسووک

مکووانیکب و نیووز انتدوواد ن» (سوو طانب ،رضووب و نیکووویب ،9917 ،ص  )974ندیووب موو ثر
دارنوود شووهر در مدالوة «پیونوودها میووان اسووتعاره و ایوودئولو
ایودئولو

» ارتاووا

را «از راه بررسوب کارکردهوا اسوتعاره در دسوتراه ایودئولو

ندووش اسووتعاره در بافوو
اسووتعاره را بوورا شووناخ

میوان اسووتعاره و
و همچنویر

اجتمووانب» (شووهر  ،9919 ،ص  )11بررسووب کوورده اسوو
ایوودئولو

و

ابووزار مناسووغ مبدانوود ترابوبمدوودم و خ یفووهلووو در

مدال وة «م وودودی ها شووناختب موجووود در رای وة اسووتعاره» بووا تکیووه بوور دیوودگاه کووواش
م لفهها اصو ب نوریوة م ودودی ها شوناختب را معرفوب کورده و معتددنود براسوا

ایور

نوریه «کاربرد زبان اسوتعار در گفتموان شوانرانه تواب نوواممنود سواختار خاصوب بووده
و بورا ایور نوواممنود مبتووان توضوید و تووجیهب شوناختب ارائوه نموود» (ترابوبمدودم و
خ یفهلو ،9911 ،ص )41
نویسووندگان مدال وة «وابسووترب متدابو قوودرت و اسووتعاره :رویکوورد فوکووویب-دریوودایب»
رابط وة متداب و قوودرت ،دانووش و اسووتعاره را از منووور فوکووو و دریوودا توضووید داده ،معتددنوود
همووانطووور کووه «قوودرت ،سرشووتب اسووتعار دارد» (ولیوود و سووهی  ،9981 ،ص )901
اسووتعارهها م ت وو

نیووز «در سووازوکارها قوودرت دخالوو

حوزها لنب از اسوتعاره هرگوز نسوا

دارنوود و ادبیووات بووه ننوووان

بوه سواختارها قودرت بوبتفواوت نیسو » (ولیود

و سهی  ،9981 ،ص )901
 .2 .2بخش دوم

واینسووهایمر 9در ف وو اهووارم کتوواب هرمنوتیووا ف سووفب و نوریووه ادبووب بووا ننوووان
«استعاره بهمثابة استعاره فهک» بوا بررسوب رابطوة بویر فهوک اسوتعاره و فهوک موتر نوزد ریکوور
و گادامر ،7ایر نکته را توضید موبدهود کوه «زبوان ،شور فهمیودن هور ایوز از هور سونب
1. Joel Weinsheimer
2. Hans-Georg Gadamer

استعاره و فرینش معنا در س ر شانرانه

اس و

981

هوور فهمووب نووه از رهروویر هموودلب یووا حتووب بوواز فرینب ،ب کووه از طری و زبووان رو

مبدهود؛ و بنوابرایر ،اگور زبوان اساسوا اسوتعار باشود ایور اسوتعار بوودن بایود در فهوک

نیووز بازتوواب پیوودا کنوود» (واینسووهایمر ،9989 ،ص  )904ن سووتیر ف و کتوواب اسووتعاره و
پارادایکهوا ترجمووه بووا ننوووان «اسووتعاره و گفتمووان ف سووفب» ،در واقو  ،ترجموة ف و
کتاب استعارۀ زنده اثر ریکوور اسو

م لو

خوور

کتواب نوامو فهوک موتر در دانوش هرمنوتیوا

و ن ک اصود اسوتناا از دیودگاه ریکوور و م دو اصوفهانب بوا اسوتفاده از ترجموة انر یسوب
ثووار ریکووور نوامو فهووک مووتر را از منووور او و نیووز از دیوودگاه م دو اصووفهانب نووالک ن ووک
اصود بررسب و با یکدیرر مدایسه کرده اس
کتوواب زنوودگب در دنیووا مووتر شووش گفوو وگووو ،یووا ب وو  ،برگزیوودها اسوو
م وواحاههووا ریکووور کووه موضووو اصوو ب نهووا «جهووان مووتر» اسوو

ریکووور در ایوور

م احاه هوا از ندواد هنور توا اسوطوره ،از تواریب توا اسوتعاره و هنور روایو
نو س ر مبگوید کتواب سواختار و تأویو موتر نوشوتة احمود دو هود
مبکنوود :هوود

از

و از روزگوار
اصو ب را دناواد

ن سوو « ،معرفووب سووه یوویر جدیوود نوریووة ادبووب یعنووب سوواختارگرایب،

شالودهشکنب و هرمنوتیا اسو

هود

دوم ،اثاوات ایور نکتوه اسو

کوه سوه یویر ،جودا

از تمایزهوووا و ناهماهنربهوووا بسیارشوووان ،سووورانجام بوووه یکووودیرر نزدیوووا شووودهاند»
(احمد  ،9911 ،ص  )9بر ایور اسوا  ،نویسونده کتواب خوود را بوه اهوار ب وش تفسویک
کوورده و بووهترتیووغ ماووانب نووور پایووهگوویاران نیووانهشناسووب موودرن ،سوواختارگرایب،
شووالودهشووکنب مووتر و هرمنوتیووا را شوورا داده اسوو
جدیوود در زبووان» یکووب از مدالووهها ریکووور اس و

کووه ندووو

ندو در دیاااوة کوتواه خوود دربوارۀ مبنویسود« :بوا اقتاوا
تمام پیشفرضهوا سون
فدط بورا زینو

مدالووة «اسووتعاره و ایجوواد معووانب
ن را ترجمووه کوورده اسوو
از برخوب نویسوندگان معاصور،

ب والب قودیک را موورد تردیود قورار مبدهود و مبگویود اسوتعاره

گفتوار بوهکوار نموبرود ،ب کوه بوهننووان روشوب اسو

کوه معوانب جدیود

بهوسی ة ن وارد زبان مبشود» (ریکور و ندو  ،9981 ،ص )89
نویسنده در مدالوة «اسوتعاره و ف سوفه نوزد دریودا و ریکوور» معتدود اسو

در نوور دریودا

«نوریوة اسووتعاره بووا نوووام تمووایزات ی وا بووا اص و اساسوب متافیزیووا لرب وب هماهنووا اس و
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دریوودا ایوور اصوو اساسووب را تووامعنووایب و اسووک خوواص معرفووب مبکنوود» (پارسوواخانداه،
 ،9911ص  )70و متافیزیووا لربووب را متافیزیووا اسووک خوواص مبدانوود امووا بووهزنووک او،
ریکووور «ندوود نیچووها و هایوودگر بووه متافیزیووا لربووب را پوویشفوورض نمبگیوورد»
(پارسوواخانداه ،9911 ،ص  )70و وابسووترب بووه سوون
میک فریر نمبداند« ،زیرا از نوور و سون

متووافیزیکب را بووهخووود خووود

متافیزیوا تواریب یوا مسوک ه اسو

نوه یوا

پاسوووب» (پارسووواخانداه ،9911 ،ص  .)70بابوووا معووویر در مدالوووة «اسوووتعاره و پیرنوووا در
اندییة پ ریکوور» بوا بررسوب اسوتعاره از منوور ریکوور و «مسوک ة ارجوا اسوتعار از یوا
سو ،و مطرا کردن م اکوات سوهگانوه و مسوک ة پیرنواسواز از سوو دیرور بور ن اسو
تا نیان دهد ارونه ریکوور بویر اسوتعاره و پیرنواسواز داسوتان ارتاوا برقورار مبکنود و
نها کارکرد میابه در نور مبگیرد» (بابا معیر ،9919 ،ص )7

برا

 .3چارچوب نظری پژوهش

زبان روند مستمر بوهکوارگیر وا ههوا بورا بیوان تجربوههوا زیسوتة گونواگون اسو

و

ایوور گونوواگونب «کوواربرد» بوویش از هوور ایووز «معنووا» را پووییرا دگرگووونب مبکنوود (ریکووور،
« )9171وا ههووا

شوونا» در جریووان سو ر گفووتر دربووارۀ زیسووتههووا نوواهمرون ،اوضووا و

احووواد تووازه و ایزهووا نووو دگرگووون مبشوووند و «معووانبا جدیوود» شووک مبگیرنوود
بوودیرسووان ،معنووا وا ههووا «افووزایش مبیابوود» بووب نکووه معووانب پییوویر خووود را از دس و
بدهند (ریکور )9171 ،وا ه ،توانش نرهداش

و افزایش معناس

(ریکور)9171 ،

وا ه از یووا سووو ،نرهدارنوودۀ سوورمایه و میووران معنووایب خووود اسوو ؛ یعنووب حوواف
مجمووو معووانب ازپوویشداده ،انتدووادیافتووه و جاافتووادها اس و
بهدس
اس

کووه در «کاربردهووا پییوویر»

مده و بهنوام «معوانب بوالدوه» در دامنوة معنوایب وا ه توهنیویر شوده و رسووب کورده
و از سو دیرور ،پوییرا نوو ور و معوانب توازه اسو

معوانب توازه در «کاربردهوا

جدید» فریده مبشوند و بوهنوام «معوانب بالفعو » بور دامنوة معنوایب وا ه مبافزاینود (ریکوور،
 )9171بنووابرایر ،وا ه همووواره از راه «دیالکتیووا نووو ور و رسوووبگوویار » در حوواد
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(ریکووور9917 ،؛ ریوودکب )7097 ،9ویژگووب «انوودمعنایب» و

«افووزایش معنووا وا ه» بوویش از هوور ایووز زبووان را در معوورض دگرگووونب قوورار مبدهوود
(ریکووور )9171 ،مووا همووواره «در قالووغ جم ووه از زبووان اسووتفاده مووبکنیک» (صووفو ،
9911ب ،ص « )791جم وووه» ،همنیوووینب وا ههوووا و «موووتر» ،همنیوووینب جم وووههاسووو
بنابرایر« ،متر» نیز دارا ویژگب «اندمعنایب» و «افزایش معنا»س
 .4روش پژوهش

دادۀ پووژوهش حاضوور «مووتر» در مدووام سوو ر مکتوووب اسوو
«تفسوویر» اس و

فهووک «مووتر» مسووت زم

(هیووو  )9981 ،7فراینوود «تفسوویر مووتر» ماتنووب بوور سووه رکوور بووههووکپیوسووته

اسوو  9 :توضووید سوواخ

معنووایب مووتر؛  7فهووک دلالوو

مووتر؛  9اخت وواص (ریکووور،

9171؛ ریکوووور9911 ،؛ نیچوووه ،9هیووودگر ،4گوووادامر ،ریکوووور ،واتیموووو ،1فوکوووو ،اکوووو،1
درایفو  ،7هیو و میولهاد9977 ،8؛ ریکور)9917 ،
 .1 .4توضیح ساخت معنایی متن

کار را که نویسنده با نرارش معنوا در موتر لواز کورده اسو

تنهوا خواننوده یوا مفسور

مبتوانوود بووا نم و خوووانش یووا تفسوویر بووه پایووان برسوواند (ریکووور )9917 ،مفسوور در نم و
تفسوویر در پووب یووافتر «سووامانمنوود مووتر» اسوو

(ریکووور )9917 ،هوور متنووب «گونووها

معمووار معناس و » (نیچووه و همکوواران ،9977 ،ص  )979مووتر مجمونووها بووههووکپیوسووته
از وا ههاسوو

کووه دارا پیونوودها معنووایب درونووب بووا یکدیررنوود (گیووررتر)9911 ،

ارزش معنووایب یووا وا ه در سوواخ
اسوو

معنووایب مووتر بووه نم کوورد تمووامب وا ههووایب وابسووته

کووه در پیونوود بووا ن وا ه مفهووومب میوو ص را بیووان مبکننوود (گیووررتر)9911 ،

1. Josef Ridky
2. David Couzens hoy
3. Friedrich Wilhelm Nietzsche
4. Martin Heidegger
5. Gianteresio (Gianni) Vattimo
6. Umberto Eco
7. Hubert L. Dreyfus
8. Stephen Mulhall
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بدیرسان ،در هر متنوب گروههوایب کواوا و بوزرا از وا ههوا مورتاط بوههوک وجوود دارد
کوه هور کودام بوه مفهوومب خواص اشواره دارنود روابوط معنوایب درونوب میوان ایور گروههوا
موجود وابسوترب نهوا بوه یکودیرر و در نهایو  ،تاودی موتر بوه شواکها پیچیوده از معنووا
مبشووود (ایزوتسووو )9974 ،9امووا سوواخ
در واق  ،معنا در متر پنهان اس
کووار مفسوور کی و

معنووایب مووتر خودبووهخووود شووکار و پیوودا نیسو

(بارت9911 ،7؛ شاستر )9971 ،

مجمونووها بووههووکپیوسووته و موورتاط از گروههووا معنووایب و شووکار

کووردن روابووط درونووب میووان نهووا در مووتر اس و

بووه ن ووو کووه مووتر بهمثاب وة یووا ک و

یکراراووه بووهفهووک در یوود (ریکووور9181 ،؛ بووارت )9911 ،مفسوور در نموو خوووانش در
فرایند موسووم بوه «ترکیوغ انفعوالب» نوامو نواهمرون پراکنوده در سراسور موتر ،از جم وه
تکرارهووا ،تضووادها ،هووکپوشووانبها ،تف ووی ها ،اجمادهووا ،جانیووینب و همنیووینب مفوواهیک،
دگرگووونب تأکیوودها مووتر و نتیجووهگیر هووا نووامنتوره را در ذهوور ،گوورد ور  ،نرهوودار ،
یاد ور  ،بازشناسب و در نهایو  ،بوا یکودیرر ترکیوغ مبکنود همویر ترکیوغ اسو

کوه بوا

شووکار کووردن شووکا هایب کووه موجووغ «ناخوانووایب مووتر» مبشووود ،در بووه رو سوواماندهب
متر مبگیاید (ریکور9917 ،؛ بوشار)9180 ،9
مفسوور در اف و دسووتیابب بووه ک یتووب یکراراووه و فهووکپووییر بووا شووکار شوودن شووکا ها
مووتر شوورو بووه شووک دادن بووه اثوور مبکنوود (ریکووور )9917 ،مووتر در کوونش خوانوودن و
تفسویر کوه ترکیاوب از اثرپوییر و خ اقیو

اسو

شوک مبگیورد و نمو مب یود (ریکووور،

 )9917اما کوشوشها خواننوده یوا مفسور بورا فهوک موتر هموواره ت و

توأثیر دو نامو

نوواگزیر قوورار دارد :ن سوو  ،گووزینشگوور خوووانش یووا تفسوویر و دوم ،انوودمعنایب اثوور و
افزایش معنا

ن (ریکور)9917 ،

1. Toshihiko Izutsu
2. Roland Barthes
3. Guy Bouchard
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مووا همووواره «در قالووغ جم ووه از زبووان اسووتفاده مووبکنیک و نووه وا ه» (صووفو 9911 ،ب،
ص  )791هوور جم ووها یووا معنووب دارد و یووا مرجوو (ریکووور )9171 ،بوورا مثوواد،
جم ة «ایر بوا لاوالو ادودر زیااسو » ،یوا جم وة معنوبدار اسو  ،یعنوب از تعوداد وا ه
تیکی شده کوه انت واب و ترکیوغ نهوا بوا یکودیرر بوه شوک بنود نوونب پیوام انجامیوده
کووه بوورا انسووان درکپووییر اسوو

(صووفو  )9911 ،در همووان حوواد ،ایوور جم ووه بوور

موضووونب متع وو بووه جهووان خووارا از زبووان دلالوو

مبکنوود کووه «مرجوو جم ووه» نامیووده

مبشووود (ریکووور« )9171 ،مرجووو جم ووه» موضووو موووورد ب وو
بوورونزبووانب اسوو

جم ووه و واقعیتوووب

(ریکووور )9171 ،واحوود ادراک نووزد انسووان ،جم ووه اسوو

(صووفو ،

 )9911امووا ادراک انسووان در اسووتفادۀ طایعووب از زبووان در قالووغ جم ووه هووی گوواه در سووطد
معنا متوقو

نمبشوود ،ب کوه هموواره پور از «درک معنوا» بوهسوو «دلالو

مبکند (ریکور )9171 ،با دلال

معناسو

معنوا» حرکو

کوه مسوک ة ارجوا گور  ،یعنوب رابطوة میوان زبوان

و جهان به میوان مب یود (ریکوور )9171 ،مسوک ة ارجوا گور بور اثور همنیوینب جم وهها و
شووک گوورفتر «مووتر» دامنووها بسوویار گسووترده پیوودا مبکنوود نگونووه کووه معنووا و دلالوو
جم ها سواده بوهترتیوغ بوه سواخ

معنوایب موتر (سواخ

اثور) و دلالو

یوا ارجوا گور

متر (جهان اثر) بدد مبشوند (ریکور)9171 ،
 .3 .4اختصاص

مفسر در جستجو ک یتب فهوکپوییر بوا موتر مواجوه مبشوود و بوا سوامان دادن بوه موتر
و فهووک دلالوو

ن ،مووتر را از ن خووود مبکنوود (ریکووور9917 ،؛ ریکووور9111 ،؛ نیچووه و

همکاران )9977 ،ایور اخت واص موتر بوه خوود ،مفسور را در معورض دیودار خوویش قورار
مبدهوود (ریکووور9917 ،؛ نیچووه و همکوواران9977 ،؛ حسوونب )9919 ،فهووک انسووان از خووود
همواره در گرو فهوک ن ایزهوایب اسو
در جهووان در نهووا ثاوو

شووده و نینیوو

کوه کوشوش و میو انسوان بورا زنودگب و بوودن
یافتووه اسوو  ،از جم ووه کنشهووا ،اخترانووات و

اکتیووافات ،رؤیاهووا ،اسووطورهها ،نمادهووا ،زبووان و متووون بنووابرایر ،فهووک انسووان از خووود
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(ریکووور9111 ،؛

همووواره بووه فهووک اوسووناد زنوودگباش و رمزگیووایب از نهووا وابسووته اس و
نیچه و همکاران)9977 ،
 .5یافتهها و بحث
 .1 .5نظریة جایسپاری

ریکووور نوریووة جووا سوورار را در سووطد اسووتعارهوا ه مطوورا مبکنوود براسووا
نوریه ،استعاره گاهب بورا از بویر بوردن خ وأ معنوایب و گواه بورا

ایوور

فورینش معنوا جدیود،

وا ها را از سوواحتب وام مووبگیوورد و بووه سوواحتب دیروور قوورض مووبدهوود یووا وا ها را
جووایرزیر وا ۀ لایووغ لیراسووتعار مبکنوود وا ۀ لایووغ لیراسووتعار وا ها اسوو

کووه

مبتوانود سوور جووا خووود بنیوویند و در معنووا حدیدوب خووویش بووهکووار رود ،امووا یووا حاضوور
نیس

یوا تموای ب بورا اسوتفاده از ن وجوود نودارد از ایور رو ،وا ۀ اسوتعار بوه دو دلیو

بیرانووه اسوو  :یکووب تع دووش بووه سوواحتب نا شوونا و دیروور جووایرزیر وا ۀ لایووغ شوودن
(ریکور )9171 ،برا مثاد ،به ابیات زیر توجه کنید:
میان شهرها رخسارهزرد،
تیرهب تب در کمیر اس ،
او بر درگه وحی زدۀ انسانها
پرسهزنان ،در پب طعمة خویش اس

( 9سیه ،9199 ،7ص )87

در ناوووارت «شوووهرها رخسوووارهزرد» دو وا ۀ ویرانروووب و انسوووان ،وا ههوووا لایوووغ
لیراسووتعار هسووتند شووانر زرد رخسووار را بووه شووهر نسووا

داده اس و

شهر که تیورهب توب در ن پرسوه موبزنود ،ویرانوها رخسوارهزرد اسو
زرد رخسووار بووا انسووان هماننوود نسووا
رخسووارهزرد خاووور هسووو

ویرانرووب بووا شووهر اسوو

نووه بووه انسووان
در واقو  ،نسوا

امووا نووه از انسووان

و نوووه از ویرانروووب شوووهر شوووانر در ناوووارت «بووور درگوووه

وحیوو زدۀ انسووانها» نیووز وحیوو زدگووب را از سوواح

انسووانب وام گرفتووه و بووه ورود

 9ترجمة تمام اشعار درون متر از نویسندگان مداله اس
2. Léon Séché
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نووه بووه انسووان وقتووب تیوورهب تووب در پووب بووه انووا وردن طعم وة

خویش در شهرها پرسه مبزند در تمام خانهها وحی زده بر خود مبلرزند
ریکور بورا روشورسواز نوریوة جوا سورار سوه بورانروارۀ 9زیور را مطورا مبکنود:
بوورانرووارۀ ن سو  ،جووا سوورار مدولووها  7اسو
یا اسمب خواص کوه معنوا

او مبنویسوود« :در هوور اسووتعاره هووک وا ه

ن جابوهجوا شوده مهوک اسو

و هوک جفو

تعایرهوا یوا جفو

روابطووب کووه بوویر نهووا جووا سوورار انجووام شووده اسو  :یعنووب جووا سوورار از گونووه 9بووه
نو  ،4از نو بوه گونوه و از نوو بوه نوو » (ریکوور ،9171 ،ص  )99بورانروارۀ دوم ،اشوتااه
مدولها  1یوا مرزشوکنب مدولوها  1اسو

ریکوور معتدود اسو

اسوتعاره بورا گوزینش یوا

وا ه از مجمون وة وا ههووا ،مرزهووا مدولووها را درهووک مبشووکند ،نوووک از پوویش تعییرشوودۀ
وا گووانب را بوورهک مووبزنوود و بووا سوورپیچب از قووانون زبووان از راه اسووناد نا شوونا ،معنووایب
جدید موب فرینود در واقو  ،اسوتعاره نووامب را بورهک موبزنود توا نووامب دیرور خ و کنود
(ریکور )9171 ،بنوابرایر ،هنروامب کوه بوا متنوب ادبوب مواجوه موبشوویک نچوه مهوک اسو
سازوکار تولید معنوا در موتر اسو

نوه اینکوه معنوا قطعوب انویر متنوب ایسو

 )9919بر ایر اسوا  ،اسوتعاره رایوها سواده بوا کوارکرد تزئینوب نیسو
را رنووا کنوود و بوور توور برهنووة ناووارات اندییووه لاووا

(نااسوب،

کوه تنهوا سو ر

فوواخر بروشوواند ،ب کووه کووارکرد

(ریکوووور )9171 ،بووورانروووارۀ سووووم،

اکتیوووافب دارد و حامووو

گاهبهوووا نوووو اسووو

کیوو کننوودگب 7اسوو

ریکووور ویژگووب کیوو کننوودگب اسووتعاره را خاسووتراه تمووام

طادهبند ها جدیود در زبوان مبدانود ایور طادوهبنود هوا جدیود ،نووام منطدوب ،پایروان
مفهووومب 8و نیووز برخووب از ردهبنوود ها پییوویر در زبووان را بوورهک مووبزنوود یووا جابووهجووا
مبکند:
1. Hypothese
2. Substitution categoriale
3. Genre
4. Espece
5. Erreur categoriale
6. Transgression categoriale
7. Heuristique
8. Hierarchie conceptuelle
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نوووامب ازپوویشسوواختهشووده در زبووان وجووود دارد،

کارکرد دیرر سرا نوداریک و اسوتعاره بوا ایجواد شوکا

در نووام پییویر (کوه ابتودا ناشوب

از ناهمتووایب میووان زبووان رایووم و زبووان نا شوونا و سوورر ناشووب از ناهمتووایب میووان معنووا
مجاز و معنا حدیدوب اسو ) نووامب جدیود خ و موبکنود و دسو

بوه نوو ور معنوایب

مبزند (ریکور ،9171 ،ص )97
در ایر میان ،ریکور بورانروارۀ دوم را م وور اصو ب ت یو خوود قورار موبدهود و ن را
به سوه مفهووم مدایسوهگور  ،شومای گوونرب معنوا و ت وویر شوانرانه تدسویک موبکنود و در
قالغ تیرید ایر مفاهیک به توضید نوریة جا سرار مبپردازد
 .1 .1 .5استعاره و مقایسهگری

اسووتعاره بووا برقوورار ارتاووا میووان دو ایوودۀ نایکسووان از راه مدایسووه کووردن نهووا ،نوووک
مدولها را برهک مبزند نوزد ریکوور ،مدایسوهگور هموواره بوه معنوا مورتاط کوردن اسو
و ذهوور انسووان مبتوانوود دو ایووز پوویشپووا افتوواده را بووه روشهووا گونوواگون بووه یکوودیرر
موورتاط کنوود ریکووور معتدوود اسوو

اسووتعاره بووا مدایسووهگوور ایوودهها گونوواگون نووهتنها

مناساات معنایب پنهان میوان نهوا را شوکار موبکنود (ریکوور ،)9171 ،ب کوه بوا مجواد دادن
بووه قوووۀ ت ی و نویسوونده و خواننووده خووال مناسوواات جدیوود میووان ایوودههووا گونوواگون و
نایکسان اس

(پناهبر ،حسابب و پیرنجکالدیر)9911 ،

همچو گاه باریدن برگب بر خاک
و درافتادن مرد پیر در گور،
شادابب در اوا سرور،
هکیان و پژمیران
در انتوار تیرهب تب اس

(سیه ،9199 ،ص )87

در ابیات بالا« ،گواه» مورا بورا و «گواه» مورا پیرمورد ،دو «گواه» نایکسوان و متع و بوه
دو سوواح

م تو

هسووتند کووه شووانر بووا نیوواندن نهووا در کنووار هووک و مدایسووه کووردن بوا

یکوودیرر ،مناسوواات معنووایب جدیوود و در نتیجووه ،واقعیتووب جدیوود فریووده اسوو

نیوورو
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م رک ایور فورینش معنوا ،همانندسواز  9اسو
نووونب همرووونسوواز ایوودههایب اس و

همانندسواز « ،فراینود یرانوهگور 7اسو ،

کووه بووهدلی دور بووودن از یکوودیرر بووا هووک بیرانووه

هسووتند ایوور فراینوود یرانووهگوور ،ناشووب از دریووافتب اس و

بر مووده از نوووام دیوودن» (ریکووور،

 ،9171ص  )748ریکووور بووا ارسووطو هووکندیووده اس و

کووه اسووتعار گوور  9خوووب همانووا

دیدن هماننود اسو

و دیودن هماننود  ،ناوولب نوا موختنب ریکوور معتدود اسو

ماتنب بر ل وة شهود ناگهوانب و حور گواهبا  4جدیود و توازه اسو

اسوتعاره

کوه بوهمنووور شوکار

سوواختر شووااه ها جدیوود معنووایب ،پیکربنوود پییوویر زبووان را دس و کووار مبکنوود و بووا
درهووک شکسووتر مرزهووا منطدووب و پایوودار ن سوواختار جدیوود مووب فرینوود ایوور شووهود
ناگهانب و حور گواهب جدیود کوه ناشوب از پویوایب اندییوه و قووۀ خیواد اسو

بوا نزدیوا

کووردن ایزهووا دور از هووک ل وووها بووارور 1و س و رپردازانووه را خ و مووبکنوود (ریکووور،
9171؛ هوواوکر )9911 ،دیوودن هماننوود میووان «گوواه» باریوودن برگووب بوور خوواک و «گوواه»
درافتوادن مورد پیور در گوور هموان ل ووة شوهود ناگهوانب ناشوب از پویوایب اندییوه و قووۀ
خیاد اسو

کوه وینوب بوا ن هنجارهوا از پویش موجوود زبوان را درهوک شکسوته اسو

توا

مناسوواات معنووایب جدیوود و در نتیجووه ،واقعیتووب جدیوود بیافرینوود ریکووور معتدوود اسوو
استعاره بوه دو طریو شوون شوناخ

ایور واقعیو

جدیود را در م اطوغ بور موبانریوزد :از

راه تولید معما و از راه قدرت ایجاز استعاره
اسووتعاره هنجارشووکر اس و

بووه ایوور معنووا کووه وا ههووا را از کوواربرد روزموورۀ نهووا جوودا

مبکند و ایودههوا نایکسوان را بوه یکودیرر نزدیوا موبسوازد ایور هنجارشوکنب ،اسوتعاره
را بووه پدیوودها معموواگون تاوودی مبکنوود (ریکووور )9171 ،بووهبیووان دیروور ،نتیج وة برقوورار
ارتاووا میووان ایوودهها نایکسووان از راه مدایسووة نهووا ،تولیوود معماسوو

(ریکووور)9171 ،

مدایسووهگوور و سوورر همانندسوواز زمینووة توونش میووان «همووانب» 1و «ناهمووانب» 7را فووراهک
1. Assimilation
2. Proces unitif
3. Metaphoriser
4. Intuition
5. Un moment fécond
6. Identite
7. Difference
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مبکنوود و معمووا بهمنزلوة جووز اساسووب اسووتعاره در دد ایوور توونش بووهوجووود مووب یوود و دوام
مبیابد (ریکور)9171 ،
قدرت ایجاز استعاره نیوز بوه ایور معناسو

کوه اسوتعاره تنهوا بوه گفوتر «ایور ،ن اسو »

اکتفا مبکند :درافتادن مورد پیور در گوور ،باریودن برگوب بور خواک اسو

در واقو  ،قیوا

ناکام و موجووود در اسووتعاره و رویووارویب ببواسووطة نهوواد و گووزاره در ن ،شوویوها تووازه از
کووه بووا کوتوواه کووردن مسوویر شووناخ  ،فرصووتب تووازه بوورا

ادراک اس و

بههمویر دلیو ریکوور معتدود اسو

ن فووراهک مبکنوود

اوون «مدایسوهگور تنهوا» ایزهوا را بوه تف وی بیوان

مبکند در ذون و زیاایب به پا «مدایسهگر در استعاره» نمبرسد (ریکور.)9171 ،
 .2 .1 .5استعاره و شمایلگونگی معنا

ریکووور زبووان شووانرانه را دارا سووه ویژگووب اساسووب مووبدانوود کووه برسووازندۀ مفهوووم
«شوومای زبووانب» هسووتند :ن س و
اس  ،برخ وا

اینکووه زبووان شووانرانه در پووب هووک میووز معنووا و حوووا

زبوان لیرشوانرانه کوه توا حود امکوان معنوا را از حووا

جودا موبکنود؛ دوم

اینکووه زبووان شووانرانه ،زبووانب لیرارجووانب 9و درخودفروبسووته 7اس و  ،بووه ایوور معنووا کووه از
واقعی

جهوان پیراموون دور موبشوود توا از راه هوک میوز معنوا و حووا  ،واقعیو

زبووانب م
اس

خیوالب

ووور در خووود را بیافرینوود زبووان نووزد شووانر بهمنزلووة «م ووالد» اسوو ؛ مووادها

که شوانر از ن بورا سواختر نموارت خیوالب زبوانب خوود اسوتفاده موبکنود همچوون

سنا مرمر برا مجسومهسواز از ایور رو ،نیوانة زبوانب در زبوان شوانرانه «نرواه کوردن بوه»
واقعیتب فریدۀ زبوان اسو

نوه «نرواه کوردن» بوه واقعیتوب بیورون از زبوان «از طریو » زبوان؛

سوم اینکه «درخودفروبسترب» زبان شوانرانه بوه شوانر مجواد موبدهود تجربوة خیوالب خوود
از زنوودگب را بیووان کنوود ریکووور معتدوود اس و

ایوور سووه ویژگووب در مفهوووم شوومای زبووانب

نهفتهاند (ریکور)9171 ،
«زبان شوانرانه نوونب بواز زبوانب اسو
اس

کوه» در پوب فریودن «ندوشخیواد» یوا ت وویر

(ریکور )9171 ،در واقو  ،شوانر پییوهور اسو

کوه از راه بواز بوا وا ههوا بوه کوار
1. Non referentiel
2. Fermeture sur soi
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تولیوود ت ووویرها یووا شوومای هووا زبووانب اشووتغاد دارد (ریکووور )9171 ،معنووا در زبووان
شانرانه شومای ب اسو  ،یعنوب فریودۀ خیواد اسو
را از بند س ر گفوتر سرراسو

لیرارجوانب بوودن زبوان شوانرانه معنوا

دربوارۀ واقعیو هوا جهوان پیراموون زاد موبکنود و بوه ن

توان گسوترش یوافتر در «خیواد فریودها» 9را موبدهود (ریکوور )9171 ،بودیرسوان ،شومای
همان «خیواد فریود» اسو
واقعی

شومای گوونرب معنوا در زبوان شوانرانه حاصو «خنثوب کوردن»

7

را «تع یو »

9

و هوکزموان پوروبواد دادن بوه خیواد اسو

مبکند نوه اینکوه ن را حوی

و ایور یعنوب خیواد ،واقعیو

کنود سوومیر ویژگوب زبوان شوانرانه نیوز کوه شوانر در پرتوو

ن مجاد مبیابود تجربوة خیوالب خوود را از زنودگب بیوان کنود بور نوونب پیونود لیرمسوتدیک
بووا امووور واقو دلالو

مووبکنوود کووه بووهن ووو ناسووازنما (پارادکسوویکاد) ،فاصو هگیوور زبووان

شووانرانه و شوومای زبووانب از واقعی و

جهووان پیرامووون را تعوودی مووبسووازد (ریکووور9171 ،؛

ریکووور9181 ،؛ ریوودکب )7097 ،بووهبیووان دیروور ،اسووتعاره رابطووه و مناسووا

میووان زبووان و

واقعیوو

را بووه تعویوو مووبانوودازد (حسوویرپنوواهب و شوویباحموود  )9911 ،دقیدووا در

اینجاس

که اسوتعاره بوا شومای گوونرب معنوا پیونود موبیابود نگونوه کوه بوا شومای یکوب

مووبشووود اسووتعاره واقعیو

طایعووب شوونا در نوووام از پوویش موجووود زبووان را بووا جوودا کووردن

وا هها از معنوا سرراسو شوان در کواربرد روزموره «تع یو » و سورر کواربرد وا ههوا را بوا
گیووودن سووویة خیووالب معنووا انوودان گسووترش مووبدهوود کووه بیووان واقعیو

شووانرانه ممکوور

شووود از ایوور رو ،شوویوۀ بیووان شووانرانه بوورا زبووان ارجووانب روزمووره شوورف
نا شناس

ور و

(ریکور)9171 ،

روز تیرهب تب،
بر درگه مر نیز نیس
و از ن روز که شد همره مر،
روزهایک به سیاهب پیوس
حاد ،در روشنب روز ،در تاریکب شغ،
1. Imaginaires
2. Neutralisation
3. Suspension
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بادها ماتکزدهاش ،همهجا
سیهجامها از لام مر را
در تر مر مبکیاند،
لوش حری ش در بوروم مبگیرد
دستان کاودش خنجر بر رو ق اک مبنیاند (سیه ،9199 ،ص )87
وا ههوا «بواد»« ،مواتکزده» « ،لوووش»« ،حوریص»« ،دسوتان»« ،کاووود» و «تیورهب توب» هوور
هستند کوه ایور معنوا بوا نچوه انسوان بوهمنزلوة واقعیو

یا بهتنهایب دارا معنایب سرراس

طایعب در جهوان پیراموون بوا ن مواجوه موبشوود یوا تجربوه موبکنود پیونود مسوتدیک دارد
اما معنا در گزارۀ «بادها ماتکزدۀ تیورهب توب» یوا « لووش حوریص تیورهب توب» یوا «دسوتان
کاود تیرهب تب» نوه سرراسو

و نوه پیونود مسوتدیک بوا اموور واقو دارد تیورهب توب،

اسو

تجربها واقعب در زندگب انسوان اسو

کوه شوانر بوا گیوودن سوویة خیوالب معنوا در بواز

زبانب شانرانه و هنجارشوکنب در نووام از پویش موجوود کواربرد وا ههوا ،ایور تجربوة واقعوب
را ن اندازه گسترش موبدهود و لنوا موبب یود کوه واقعیتوب توازه بوهنوام واقعیو
فریده مبشود بدیرسان« ،تیرهب توب» در جهوان شوانرانه واقعیتوب اسو

کوه هوک بوادهوایب

موواتکزده دارد و هووک لوشووب حووریص و هووک دسووتانب کاووود ریکووور معتدوود اس و
شمای ب یوا اسوتعار رویوداد در زبوان اسو
فریوودۀ خیوواد خواننووده نیووز هسوو

شوانرانه
معنووا

کوه تنهوا فریودۀ خیواد شوانر نیسو  ،ب کوه

(ریکووور )9171 ،معنووا اسووتعار هووک در جریووان

سوورایش شووعر فریووده مووبشووود و هووک در جریووان خوووانش ن (م کیوواهب و خزانووبفریوود،
 )9911ریکووور اسووتعارهشوومای را موجووغ بالنوودگب وا ههووا مووبدانوود و مووبنویسوود ممکوور
اس

اسوتعارهشومای بوه توصوی

جهوان ایوز اضوافه نکنود ،ولوب بوه احسوا

مبب ید و ن را پیرتوان مبکند (ریکور)9171 ،

موا نمو

917

استعاره و فرینش معنا در س ر شانرانه

 .3 .1 .5استعاره و تصویر شاعرانه

پیش از ایر گفتوه شود کوه زبوان شوانرانه نوونب بواز زبوانب اسو
راه باز با وا هها در پب فریودن «ندوشخیواد» 9یوا ت وویر اسو
زبووانب شوومای گونووه اسو  ،یعنووب حاصو تع یو واقعی و
نچووه در اینجووا بایوود روشوور شووود ایوور اسوو

کوه در ن شوانر از

و معنوا نیوز در ایور بواز

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اس و

کووه ارونووه معنووا و ت ووویر یووا «خیوواد و

ندووشخیوواد» در زبووان بووا یکوودیرر پیونوود مووبیابنوود بووه انتدوواد ریکووور تنهووا مفهوووم «دیوودن
ماننود» 7موبتوانود اروونرب ایور پیونود را تعیویر و تعریو

کنود نگونوه کوه بورا نوریوة

معناشناسب نیز پییرفتنب باشد (ریکور)9171 ،
«دیدن ماننود» ،برقورار نوونب رابطوه یوا پیونود زبوانب میوان الو
کووه الو

دسو کووک از برخووب جهووات ماننوود ب دیووده شووود نچووه انوویر دیوودنب را ممکوور

مووبکنوود شووهود یووا حوور گوواهب خیووادبنیوواد اسوو
برسووازندۀ ن دیوودگاه و بووافتب اس و
واقعی

و ب اسو

بوهن وو

(ریکووور )9171 ،شووهود خیووادبنیوواد

کووه اسووتعاره براسووا

ن و در اوواراوب ن ن س و

را با جودا کوردن وا ههوا از معنوا سرراسو شوان تع یو موبکنود و سورر وا ههوا

را با گیودن سوویة خیوالب معنوا انودان سرشوار از معنوا موبکنود کوه در ایور افوزایش معنوا
مووبتوووان معنووا متناسوواب را یاف و

کووه در ن ال و

ماننوود ب دیووده شووود (ریکووور)9171 ،

برا مثاد ،به ابیات زیر توجه کنید:
تیرهب تب با مر س نب مبگوید،
وقتب همهجا هس

خموش،

شغها مرا مبجوید تا صدایش را برساند بور گوش؛
به هر طر

تابخوران در لا درختان

در کنار گوش مر سرگیتة رامش ،در میان بییهزار،
هکیان مبگوید« :یا نفر دارد مبسرارد جان»( 9سیه ،9199 ،ص )89

1. Image
2. Voir comme
« 9یا نفر ( ) دارد مبسرارد جان» از شعر «

دمها» اثر نیما یوشیم اقتاا

شده اس
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شانر که مبگوید« :تیرهب تب بوا مور سو نب موبگویود شوغهوا مورا موبجویود توا
صدایش را برساند بور گوش

هکیوان موبگویود » موبدانود کوه تیورهب توب ،انسوان نیسو

پوور نووه سو ر مووبگویوود نووه ایووز را مووبجویوود نووه صوودایب دارد و نووه ه مووبکیوود امووا
شانر ،کاش

اس

او در کونش شوهود خیوادبنیواد خوود درموبیابود کوه میوان تیورهب توب

و انسان ن اندازه رابطوه و مناسوا

وجوود دارد کوه در پرتوو شوکار سواختر مناسوا هوا

خیالب پنهوانمانوده میوان نهوا بتووان یکوب را بوا اسوتفاده از ویژگوبهوا دیرور توصوی
کرد و بهبیوان دقیو تور ،یکوب را ماننود دیرور دیود (ریکوور )9171 ،بودیرسوان ،شوانر در
بوواز زبووانب شووانرانة خووود تیوورهب تووب را ماننوود انسووان مووببینوود و ن را بووا اسووتفاده از
ویژگووبهووا انسووان توصووی

مووبکنوود و اسووتعارۀ «س و ر گفووتر» تیوورهب تووب را در برابوور

واقعی

شنا ما ،یعنوب «سو ر نرفوتر» تیورهب توب قورار موبدهود شورفتب بر موده از ایور

کیو

مووا از واقعی و ،

شووانر بووا وجووود توونش میووان معنووا اسووتعار و مجمونوة شووناخ

میان واقعی

و خیواد و ندوشخیواد پیو موبزنود و سواغ موفدیو

«دیودن ماننود» موبشوود

(ریکور)9171 ،
 .2 .5نظریة میانکنش

ریکووور معتدوود اسو
نه تعریفب واقعب تعری
شناسایب کنویک تعریو

تعریو

اسووتعاره در نوریوة جووا سوورار  ،تعریفووب اسوومب اسو

اسومب ،تعریفوب اسو

و

کوه فدوط بوه موا امکوان موبدهود ایوز را

اسومب اسوتعاره ،یعنوب تعریفوب کوه موا براسوا

استعاره را از دیرور مجازهوا تمیوز دهویک اموا تعریو

ن تنهوا موبتووانیک

واقعوب ،تعریفوب اسو

کوه اروونرب

بووهوجووود موودن یووا شووک گیوور ایووز را شووکار مووبسووازد (ریکووور )9171 ،تعریوو
اسووتعاره در نوری وة میووانکوونش ،تعریفووب واقعووب اسو

در همووان حوواد ،ریکووور انتدوواد دارد

نوریة جا سرار یا استعارهوا ه را نمبتوان نادیده گرف
زیوورا وا ه حاموو اثرب یووب معنووا اسووتعار اسوو
استعار اسو

یا حی

کرد:

در واقوو  ،وا ه اسووا

معنووا

وا ه هموواره بهمنزلوة مرکوز ت دوب مبشوود حتوب اگور نیازمنود قالوغ جم وه

باشد و اگور تکیوهگواهب بورا اثرب یوب معنوا اسوتعار بوهحسواب مب یود بوه ایور دلیو

استعاره و فرینش معنا در س ر شانرانه

اس و

911

کووه کووارکرد ن در س و ر ،نینی و

ب یوویدن بووه معنووا اسووتعار اس و

(ریکووور،

 ،9171ص )88
ریکور نوریة میوانکونش را در سوطد اسوتعارهگزاره مطورا موبکنود او موبنویسود زبوان
ن مب با ندیدۀ نادرس

تامعنا بوودن وا ههوا در پوب رسویدن بوه معنوایب بوبابهوام و تثایو
اموا زبوان شوانرانه نوهتنها انتدواد بوه توامعنوا بوودن و

معنا وا هها در کاربرد نهاسو

ایسووتایب معنووا وا ههووا نوودارد ،ب کووه معتدوود اس و
باید از نو حد

زد و دریافو

معنووا را در هوور گووزارۀ شووانرانة تووازها

معنوا وا ه در زبوان شوانرانه وابسوته بوه کنیوب اسو

کوه

وا ههووا حاضوور در یووا گووزاره بوور یکوودیرر انموواد مبکننوود (ریکووور )9171 ،ندووش
استعاره در ایور کونش گوزارها ایسو

اسوتعاره هموواره توجوه موا را بوه وا ه یوا ترکیاوب

خوواص ج ووغ مبکنوود کووه حضووور و کوونشاش در گووزاره ،کوو گووزاره را بووه گووزارها
استعار تادی موبکنود ریکوور ایور وا ه یوا ترکیوغ خواص را «مرکوز» 9و وا ههوا دیرور
را «قالغ» 7مبنامد (ریکور)9171 ،
حاد ) ( ،ایمانک بالاس

رو به سو اختران،

اما نجا نیز شمییر کهنة حکک ازلب هس

ویزان (سیه ،9199 ،ص )89

در ایوور ابیووات« ،حکووک ازلووب» بهمنزل وة «مرکووز» در کوونش بووا «شمیوویر کهنووه» و « ویووزان
بووودن» بهمنزلووة «قالووغ» ،گووزارۀ اسووتعار «شمیوویر کهنووة حکووک ازلووب هسوو
مب فرینود ریکوور معتدود اسو

اسوتعاره بویش از نکوه بیوانرر کونشهوا و مناسوا هوا از

پیش موجوود باشود ،فریننودۀ کونشهوا و مناسوا هوا توازه اسو
اندییهبنیاد و کیو کننوده اسو

ویووزان» را

و از همویر رو اسوتعاره

و دیودگاه موا را دربوارۀ حیوات سوامان موبدهود (ریکوور،

 )9171در واقوو  ،هوور اسووتعارها براسووا

یووا اندییووه شووک مبگیوورد (خراسووانب و

ل ووامحسوویرزاده )9917 ،از هموویر رو ،ریکووور اسووتعاره را اسووتعداد اندییووه مبدانوود:
«کار کوه اسوتعاره انجوام مبدهود تنهوا جابوهجوایب سوادۀ وا ههوا نیسو  ،ب کوه م واحا
میووان اندییووهها ،یعنووب داد و سووتد میووان باف هووا اسو

و اگوور اسووتعاره مهووارت و اسووتعداد
1. Foyer
2. Cadre
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اسو  ،پوور اسووتعداد اندییووه اس و » (ریکووور ،9171 ،ص  )901ریکووور ندووش اسووتعاره در
کنش گزارها را با تعییر و تعری

مفاهیک اندمعنایب و ارجا گر تیرید مبکند

 .1 .2 .5استعاره و چندمعنایی

ریکوور معتدوود اسو
سرراسوو

هوور گووزارۀ شووانرانها دارا دو گونووه معناسو  :معنووا اصو ب یووا

و معنووا فرنووب یووا زیرمعنووا او مبنویسوود« :معنووا اصوو ب معنووایب اسوو

گزاره بوا صوراح

و روشونب ن را بیوان مبکنود و معنوا فرنوب معنوایب اسو

کوه گوزاره

الدوواگر ن اس و » (ریکووور ،9171 ،ص  )997بووهبیووان دیروور ،معنووا اص و ب معنووا
گزاره و معنوا فرنوب معنوا پنهوان ن اسو
سرراسوو
«معنووا

شووکار

در گزارههوا شوانرانه هموواره میوان معنوا

و زیرمعنووا کنیووب متدابوو وجووود دارد ریکووور معنووا سرراسوو

م دود بوه گوزاره نمبدانود و معتدود اسو

کووه

وا ه نیوز دارا معنوا

و زیرمعنووا را

شوکار و پنهوان اسو

و

ن را جووز در گووزارها واقعووب یووا م تم و نمبتوووان فهمیوود و شوورا داد» (ریکووور،

 ،9171ص  )998بووه انتدوواد ریکووور در زبووان ن مووب کووه بایوود سرراس و

و شووکار باشوود

مجمونووة وا ههووا همنیوویر زیرمعناهووا نامناسووغ وا ها میوو ص را حووی
امووا در زبووان شووانرانه کووه زبووانب اسووتعار اسو

مبکننوود

هموة زیرمعناهووا ممکوور وا ههووا حضووور

دارنوود و زادانووه جولووان مبدهنوود بووهبیووان دیروور ،شووعر س و نب اس و

انوودمعنا و خواننوودۀ

شعر مجاور به گوزینش یوا معنوا خواص از میوان مجمونوة معوانب نیسو

از ایور رو ،در

زبووان اسووتعار همووواره زیرمعناهووا ناشووناختها وجووود دارنوود کووه منتورنوود در دام وا ه
بیفتند و در بافتب خاص ،معنایب تازه و یکتا بیافرینند (ریکور)9171 ،
مر در پب وازه ،به او گفتک بیا
بیریار تا ها وهو شعر تو حیات م زون مرا انریزد،
بیریار تا پا ناپایا مر
دس کک بر رو شرها اثر جا گیارد ،ز فنا بیرریزد (سیه ،9199 ،ص )84
شانر در بیانب شکار از ها وهوو شوعر و شوهرت مودد موبجویود توا دسو کوک بورا
موودتب کوتوواه از نامانوودگار قطعووب خووود برریووزد شووعر در بیووانب پنهووان از موورااندییووب
شانر خار مبدهود و اینکوه او موبدانود موجوود بوهسوو نودم یوا نیسوتب اسو

ریکوور

709
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دربارۀ پدیودۀ انودمعنایب بور دو نکتوة مهوک تأکیود مبکنود :ن سو

اینکوه اسوتعاره تنهوا بوه

شوکار کوردن زیرمعنووا بوالدوۀ پنهووان بسونده نمبکنوود ،ب کوه بووا ایجواد کوونش متدابو میووان
شکارشووده و معنووا سرراسوو  ،زیرمعنووا را در گسووترۀ معنووایب وا ه تثایوو

زیرمعنووا

مبکند؛ دوم اینکوه وا ه بوب نکوه معناهوا پییرفتوة پییویر خوود را از دسو
تازه بهدس

بدهود معنوایب

مب ورد ایور افوزودن بوه معنوا ،از اساسوبتریر توانایبهوا اسوتعاره اسو

کوه

بووهزنووک ریکووور ،بوورا درک ن بسوویار ضوورور و بیووانرر سوواختار بوواز ،انعطووا پووییر و
پویووا وا ه اسوو

و زبووان را پووییرا نووو ور مبکنوود (ریکووور )9171 ،اسووتعاره بوورا

فرینش معنا تازه نیاز بوه هوی یوا از معناهوا پییرفتوة پییویر وا ه نودارد ،ولوب نهوا
را حووی

نیووز نمووبکنوود بووه انتدوواد ریکووور ،معنووا تووازه و افووزودهشووده اسو

کووه موجووغ

رسترار معنا ک گزاره مبشود (ریکور)9171 ،
 .2 .2 .5استعاره و ارجاعگری

ریکور معنوا جدیود خ و شوده را کوه حاصو کونش متدابو میوان معنوا سرراسو
زیرمعنووا در سووطد اسووتعارهگزاره اس و

و

بووا پرسووش از اثوور ادبووب پیونوود مبدهوود و مبگویوود

پرسووش از اثوور ادبووب خودبووهخووود در ذهوور خواننووده برانری تووه مووبشووود و مربووو بووه
ن ایز اس

کوه «ارجوا گور » نامیوده مبشوود (ریکوور )9171 ،ریکوور ارجوا گور را

دارا دو سووطد نایکسووان مووبدانوود :ارجووا گوور معنووایب و ارجووا گوور هرمنوووتیکب او
معتدوود اسوو

دامنووة ارجووا گوور در سووطد هرمنوووتیکب افووزایش پیوودا مبکنوود ،زیوورا در

ارجا گر معنوایب کوه «جم وه» را مورز هسوتب خوویش ق موداد مبکنود تنهوا مسوک ة هسوتب
سو ر در «جم ووه» مطوورا اسو  ،امووا در ارجووا گوور هرمنوووتیکب مسووک ة هسووتب سو ر در
«اثر» 9به میوان موب یود هنروامب کوه موضوو «اثور» در میوان اسو
نمبکنیک ،ب کوه بوه وجوود ارجوا در سو ر ،یعنوب حرکو

موا تنهوا بوه معنوا بسونده

سو ر از درون زبوان بوهسوو

بیرون ن معتددیک (ریکور)9171 ،

1. Œuvre
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قورار دارد تولیود سو ر بوهمثابوة «اثور» اسو

اثور ،هسوتب

کووه از واحوود سوو ر ،یعنووب جم ووه فراتوور مووبرود (ریکووور )9171 ،و در

سازوکار ببهمتا فردیتوب یکتوا پدیود موب ورد یوا اثور سوه مدولوة خواص را وارد حووزۀ
س ر مبکنود :پیکربنود ؛ گونوهها ادبوب؛ سواا در ایور میوان ،ریکوور فع یو

ب یویدن

به سو ر در سواکب یکتوا را برجسوته مبکنود و ن را مسوت زم بوازنرر اصو ارجوا گور
و ماتنووب بوور دو مرح ووه مبدانوود او در بووازنرر مرح وة ن س و

مسووک ة گوویار از سوواخ

اثر (معنا اثر) به جهان اثور (دلالو

اثور) را مطورا مبکنود و جسو وجوو جهوانب را کوه

پوویشرو اثوور گسووترده شووده اس و

و اثوور بووه ن ارجووا مبدهوود در برابوور جس و وجووو

معنا پنهان موجود در پر اثور کوه ال وغ نواممکر و گموراهکننوده اسو

قورار موبدهود؛ و

در مرح ة دوم ،ایر اص ک ب کوه هور معنوایب بوه مرجعوب میو ص ارجوا مبدهود را رهوا
مبکند و مبگوید اثر ادبب و ،بهویوژه شوعر بوه واسوطة سواخ

خواص خوود ،یعنوب حضوور

همووة زیرمعناهووا ممکوور وا ههووا و کوونش نهووا بووا دیروور نناصوور گووزاره ،جهووانب را
مب فریند که ارجا س ر در ن به حال

تع ی درمب ید (ریکور)9171 ،

الاتووه نچووه در شووعر بووا ن روب وهرو هسووتیک سوورکوب کووارکرد ارجووانب س و ر نیس و ،
ن از راه بوواز ابهووام اسوو

بووهبیووان دیروور ،راهاوورد زبووان

ب کووه دگرگووون کووردن نمیوو

شانرانه سواختر و پورداختر مرجعوب مع و و معنوایب اسو

را

کوه توا حود امکوان واقعیو

متزلزد و ابهام لود کنود (ریکوور )9171 ،شوعر در پوب فورینش جهوانب نوو و واقعیتوب توازه
بر بنیواد خیواد و احسوا

اسو

از ایور رو ،زبوان شوانرانه مجواد موبیابود خوود را از بنود

ارجووا مسووتدیک زبووان روزمووره زاد کنوود و سوواختر و پوورداختر مرجوو مع وو و معنووا
ابهام لود اسوتعار را هود

اصو ب خوود قورار دهود ق ود ریکوور از طورا مرجو مع و ،

قرار دادن سو ر ابهوام لوود اسوتعار در برابور سو ر شوفا
اس

اسو

سو ر شوفا

سو نب

که معنا را بهوضوا در معورض دیودار موا قورار موبدهود نگونوه کوه خوود سو ر در

ایر شکارگب معنا ناپدید موبشوود اموا اسوتعاره بوا توار و ابهوام لوود کوردن معنوا ،سو ر را
شکار موبکنود و اجوازه نموبدهود ،دسو کوک در وه وة ن سو  ،ایوز جوز خوود سو ر
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دیده شود در واق  ،رایههوا سو ر موان از ن موبشووند کوه سو ر ماننود اندییوه ناپیودا
شود (ریکور9171 ،؛ ریکور)9177 ،
ا تیرهب تب! ه! کدامیر روز نیا
جنونات را فرو خواهد شکس
کدامیر دس

نیرومند یار ده

تو را از ق غ مر خواهد گسس ،
و در ایر شع هور تیکدۀ سوزنده
با افت ار و ببهرا ،
فرو خواهد رف ،
تا روا مرا از دد تش برهاند با زور
ووز خطر سازد به دور (سیه ،9199 ،ص )84
شانر در ایر ابیوات دربوارۀ اوه ایوز سو ر موبگویود «تیورهب توب» تیورهب توب بوه
اه معناس
در هوور موقعیوو

یا مبتوان گفو

تیورهب توب مرجعوب بورونزبوانب اسو

کوه بورا هور کسوب

زمووانب و مکووانب دلووالتب واحوود دارد یووا انوویر نیسوو

کووه هوور کسووب

تیوورهب تووب را بووهن ووو خوواص معنووا یووا تجربووه مووبکنوود پرسووش از معنووا تیوورهب تووب ،از
جم ووه پرسووشهایب اس و

کووه «بووهذات شووانرانهاند» و موواهک ،یعنووب یووا پاسووب ندارنوود یووا

پاسبها ببشومار دارنود کوه بورا هور کسوب در هور روزگوار یکوب از نهوا انتاوار دارد
( شووور  )9917 ،و وینووب نیووز بووا گیوووده نرووهداشووتر پرسووش از معنووا تیوورهب تووب و
فرونکاستر ن به معنوایب سرراسو

اجوازه مبدهود هور کور دلالو

خوود را از ن برگیورد

تا تیرهب توب در هور تجربوة توازه از نوو معنوادار شوود ( شوور  )9917 ،اموا صور
اینکه تیرهب تب به اه معناسو  ،نچوه توجوه خواننوده را در وه وة ن سو
مبکند ج وه و گیرایوب سو ر اسوتعار اسو

نوور از

بوه خوود ج وغ

نوه معنوا گوزارههوا اسوتعار «کودامیر روز

نیووا جنووونات را فروخواهوود شکس و »؛ «کوودامیر دس و

نیرومنوود یووار ده تووو را از ق ووغ

موور خواهوود گسسوو »؛ «شووع هور تیووکدۀ سوووزنده» و «روا موورا از دد تووش برهانوود»
اجازه نمبدهند معنا بر صورت ل اه کند و ن را بروشاند
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 .6بحث و نتیجهگیری

ریکووور معتدوود اسو

زبووان شووانرانه زبووانب لیرارجووانب اسو

شانرانه «معنا» را از بنود سو ر گفوتر سرراسو

لیرارجووانب بووودن زبووان

دربوارۀ واقعیو هوا جهوان زاد مبکنود و

بووه ن توووان گسووترش یووافتر در «خیوواد فریوودها» را مبدهوود و ایوور یعنووب «معنووا» در زبووان
شووانرانه شوومای ب یووا فریوودۀ خیوواد اس و
«خنثووب کووردن» واقعیو

شوومای گووونرب معنووا در زبووان شووانرانه حاص و

و پوروبوواد دادن بووه خیوواد اسو

«تع ی » مبکند نه اینکوه ن را حوی

بووه بیووان دیروور ،خیوواد واقعیو

کنود ریکوور انتدواد دارد دقیدوا در همویرجاسو

استعاره با شومای گوونرب معنوا پیونود موبیابود ارونوه اسوتعاره واقعیو

را
کوه

طایعوب شونا در

نوووام از پوویش موجووود زبووان را بووا جوودا کووردن وا ههووا از معنووا سرراسو شووان در کوواربرد
روزمره «تع ی » موبکنود و سورر کواربرد وا ههوا را بوا گیوودن سوویة خیوالب معنوا انودان
گسترش مبدهود کوه بیوان واقعیو

شوانرانه ممکور شوود بنوابرایر ،بوه بواور ریکوور نچوه

در شووعر بووا ن روبوهرو هسووتیک دگرگووونب نمیو کووارکرد ارجووانب سو ر از راه ابهووام لووود
کردن واقعی ها جهان پیرامون اس
ریکووور معتدوود اس و
در یووا گووزاره اس و

معنووا وا ه در زبووان شووانرانه وابسووته بووه کوونش وا ههووا حاضوور
ندووش اسووتعاره در ایوور کوونش گووزارها ایس و

اسووتعاره همووواره

توجه ما را بوه وا ه یوا ترکیاوب خواص ج وغ مبکنود کوه حضوور و کنیوش در گوزاره ،کو
گزاره را به گوزارها اسوتعار بودد مبکنود ریکوور ایور وا ه یوا ترکیوغ خواص را «مرکوز»
و وا ههووا دیروور را «قالووغ» مبناموود ریکووور معتدوود اس و
اسوو

وا ه اسووا

معنووا اسووتعار

اسووتعاره بوورا گووزینش یووا وا ه ،نوووک از پوویش تعییرشوودۀ وا گووانب را بوورهک

مبزنود ،از راه اسوناد نا شونا از قوانون زبوان سورپیچب مبکنود و بوا مدایسوهگور ایودهها
نایکسان نهتنها مناساات معنایب پنهوان میوان نهوا را شوکار موبکنود ،ب کوه خوال مناسواات
معنایب جدید میوان نهاسو

در شوعر هموة زیرمعناهوا ممکور وا ههوا حضوور دارنود از

ایوور رو ،شووعر س و نب اس و

انوودمعنا و خواننوودۀ شووعر مجاووور بووه گووزینش یووا معنووا

خوواص از میووان مجمون وة معووانب نیس و
تازها باید از نو حد

زد و دریاف

بووه بوواور ریکووور معنووا را در هوور گووزارۀ شووانرانة
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دربارة نویسندگان
ساقی فرهمندپور دانیجو دکتر زبان و ادبیات فرانسه دانیراه زاد اس امب واحد تهران
حوزۀ پژوهیب مورد ن اقة اییان شعر و تفسیر اس
و

مرکز اس

محمد زیار اسوتادیار زبان و ادبیات فرانسه دانیراه زاد اس امب واحد تهران مرکز اس
حوزۀ پژوهیب مورد ن اقة اییان ندد ادبب و ادبیات تطایدب اس

