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خزادمجاز مرسل وپيوند آن با ابهام در شعر نيما،اخوان،سپهري و فروغ فرّ

1دكتر ابوالقاسم قوام

2احمد سنچولي

چكيده

ياكوبسـن در بحـث خـود از    . مجاز مرسل يكي از عوامل ابهام آفرين در كالم ادبـي اسـت  

ند و آن داهاي مجازي و استعاري زبان، مجاز را روند جايگزيني بر اصل مجاورت ميقطب

به ويژه شـعر  ،در حالي كه مجاز در كالم ادبي. آوردهاي بارز نثر به حساب ميرا از ويژگي

اي كه شاعر بين معنـي حقيقـي و مجـازي ايجـاد     هاي تازهبه دليل پيوندها و عالقه،معاصر

مجاز مرسـل بـر اسـاس تـداعي مجـاورت      چون. شودكند، عنصري بالغي محسوب ميمي

درجـة ابهـام آن   از ايـن رو شود و تك معنايي است، زودي بازشناخته ميگيرد، بهشكل مي

شايد به همين دليل است كـه كـاربرد آن   .هاي مجازي زبان كمتر استنسبت به ساير مقوله

در شعر معاصر اندك بوده و شاعران معاصر چندان تمايلي به استفاده از آن در شـعر خـود   

اند كـه نمـودار   ها و ابتكاراتي دست زدهگاه به نوآوريمنتها در همين موارد معدود،. ندارند

د زباني و بيانگر سبك خاص و نشان دهندة ميـزان  گزينش و تركيب شاعر از امكانات متعد

-در ايـن مقالـه كـه بـه شـيوة توصـيفي       . ها در اين حوزه بالغي استتقليد يا نوآوري آن

يوشيج، اخوان ثالث، سهراب سـپهري  نيما(تحليلي بر روي شعر چهار تن از شاعران معاصر 

صورت گرفته، برآنيم ضمن بررسي مجاز مرسل و نقش آن در ايجاد ابهام ) و فروغ فرخزاد

.هاي حاصل از اين مقولة ادبي بپردازيمهنري به تجزيه و تحليل ابهام

.خزادنيما، اخوان، سپهري، فروغ فرّفارسي، مجاز مرسل، ابهام، شعرمعاصر:هاواژهكليد

ghavam@um.ac.irفارسي دانشگاه فردوسي مشهدادبياتاستاديار گروه زبان و -1

ah_sanchooli@yahoo.com)نويسندة مسؤول(فارسي دانشگاه فردوسي مشهدادبياتدانشجوي دوره دكتري زبان و- 2
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مهمقد

وزةحـ .گيـرد مجازي زبان صورت مـي ةدر حوزابهام هنري كه از عوامل ذاتي شعر است،

كنايـه، استعاره،صناعات بالغي همچون مجاز مرسل،زي زبان گسترده است و شامل اغلبمجا

مجـاز  ،ر گرفتـه قـرا در اين مبحث مـورد بررسـي  نچه آاماشود،مي... ونماداميزي،حستمثيل،

بيـان در  فـنّ ةمجاز مرسل يكي از مباحث عمد.كندشعر ايجاد ميبهامي است كه درمرسل و ا

ـ  كتب بالغي قديم و ف آن از گذشـته تـا حـال بـه     جديد است كه تفاوت چشـمگيري در تعري

ديگـر نقـل   يداند كه اسم چيزي را بـر چيـز  عبارت از آن ميارسطو مجاز را.خوردچشم نمي

.از آن ارائه شده استهمين تعريفر كتب بالغي نيز تقريباًدر ديگ).157:1369ارسطو،(كنند

.فـاوتي وجـود دارد  تهـاي م ي در مورد مجاز مرسل و نقش آن در زبان ديدگاهكلّبه طور 

انواع آن اكتفا كرده و در خصـوص  برخي از بالغت نويسان فقط به تعريف مجاز مرسل و ذكر

بـه آن  هنـري  بالغـي و گروهي ديگر بـه ديـدة  . 1دانن آن سخني نگفتهبالغي يا غير بالغي بود

قدند تنها مجاز ادبـي يـا   و معتمجاز از ديدگاه زباني نگريستهبه مقولة نيز و برخي 2اندنگريسته

كـه ياكوبسـن   چنان.3دانندجاز مرسل را خيال انگيز نميمترين نوع مجاز استعاره است و مخيل

هـاي بـارز نثـر بـه شـمار      گييژداند و آن را از ود جايگزيني بر اصل مجاورت ميمجاز را رون

ادبيـات در تة ياكوبسن در شعر خيلي كمتـر بـوده و  مجاز به گف).279:1380ياكوبسن،(آوردمي

همان معنايي نيست كه ه بايد گفت منظور ياكوبسن از مجاز دقيقاًالبتّ.ئاليستي كاربرد زياد داردر

اسـت كـه   ) referential(مجاز يك فرايند ارجاعي«يزيرا بر اساس تعريف و.ما در نظر داريم

156:138فتوحي،(»گيرددر برونة زبان قرار مي مجـاز از آن ،در حالي كه در بالغـت فارسـي  ).6

حـوزة  آيـد كـه بـه    از جمله فنوني به حسـاب مـي  شود،كه به جنبة معنايي كالم مربوط ميجا 

اسـتعاره  در كنار تشـبيه، » مجاز«ي،سنّتو به همين خاطر در طبقه بنديشود ميي مرتبط جانشين

.گيردكنايه مورد بحث قرار ميو

بالغـت مثـل   را مربوط به مباحث خـارج از حـوزة   مجاز مرسل از پژوهشگران برخي 

ه اي ديگـر بحـث در   عد).103:1366شفيعي كدكني،(انداحث فلسفي و كالمي و غيره دانستهمب

در همـة نيست وادبياتمجاز خاصمعتقدند ،ا شناسي دانستهبوط به علم معنانواع مجاز را مر
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معمـول و مرســوم  ،ايچــه تـاريخي و چـه محــاوره  ، چــه علمـي، هـا هــا و سـبك زبـان انـواع 

).44:1381شميسا،(است

قـرار  اسـتفاده  مـورد ه و بـه شـكل رايـج   روزمـرّ از مجازها در زبـان  بخشيبايد گفت كه 

بخشـي امـا ،انـد زباني شـده ز عناصر بالغي ديگر وارد حوزةانتيجه مثل بسياريدروگيرنديم

.ه رايج نيسـت مرّها در گفتار روزكاربرد آنوروندميادب به كار ها هنوز در حوزة از آنديگر

ار و كـاربرد فـراوان وارد   ناميد كه بر اثر تكـر يادبتوان مجاز را نيز عنصر بالغي ومي،بنابراين

حاصل طبـع  ،ه رايج استمرّهاي روزيد مجازهايي كه در گفتارشايا و.مره شده استزبان روز

هنري و بالغي مجاز مربوط به پيوندي است كه جنبةرسدميبه نظر .خيال آميز اهل زبان باشد

از ايـن . كنـد مـي كشف كند يا به عبارت ديگررار ميقي واژه برعر بين معني حقيقي و مجازشا

ل و به مـدد  مأخواننده با درنگ و تيابد كهنبة ذاتي و هنري ميز مجاز مرسل جرو ابهام ناشي ا

.يابدخته و تربيت يافتة خويش آن را درميذوق پ

تواند عاملي براي ايجاد ابهام در شـعر  كه مجاز مرسل چگونه ميخصوص اينتاكنون در 

ر كـه بـه   در ايـن نوشـتا  از ايـن رو . معاصر باشد، پژوهش مستقل و درخوري انجام نشده است

نيمايوشـيج، اخـوان   ،تن از شاعران پرآوازة معاصـر تحليلي بر روي شعر چهار-شيوة توصيفي

قصد داريم بـه بررسـي مجـاز مرسـل و    صورت گرفته،،خزادثالث، سهراب سپهري و فروغ فرّ

هاي حاصل از اين مقولة ادبي را مـورد تجزيـه و  جاد ابهام هنري بپردازيم و ابهامنقش آن در اي

يل قرار دهـيم و تـا حـدودي برخـي از ابـداعات و ابتكـارات شـاعران معاصـر را در ايـن          تحل

. كنيمخصوص روشن 

آفرينيابهامومرسل مجاز

اي ديگـر بـه   گونـه واژگان را نيز به ،بيننديماي ديگرگونهكه جهان را بهشاعران از آن جا

هـا را در  آنامـا كنند، م استفاده ميواژگان معمول و مرسوبدين معني كه هرچند از برند،كار مي

يـك معنـي و مفهـوم    كلمات از ديـدگاه شـاعران   .برندنميمعاني اصلي و متعارف خود به كار

قـرارداد  ،با اسـتفاده از مجـاز  هاآن. ستاز بار معنايي شگرفي برخوردار اقراردادي ندارد؛ بلكه
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به همين جهـت  .بخشندها ميبه آنزنند و مفاهيمي ديگرمرسوم كلمات را به هم ميمعمول و

نظـر  معمولي واژه موردزيرا در مجاز استعمال حقيقي و.است كه زبان شاعر ابهام آفرين است

-آن غلبـه پيـدا مـي   معما بـر جنبةليف بيابد،أارسطو نيز معتقد است كالم اگر از مجاز ت.نيست

ي اعم از استعاره و مجاز مرسل كلّه منظور ارسطو از مجاز به طورالبتّ).154: 1369ارسطو،(كند

.است

چيزي اسـت  ،كندعرضه ميمجاز مفهومي را به صورتاي معني ووقتي شاعر يا نويسنده

آن ،زبـان در نظـر شـاعر   زيـرا ،استذهني خود شاعر موجب پيدايش آن معني شدهكه عالقة

مهـارت  قـدرت و چندرهباشد؛خود منطبقدال بر مدلولي هر مثل زبان عادست كه نيچيزي

، در معني قـراردادي  در شعر زير از نيما» دست«به عنوان مثال واژة.نمايدميچنينآن را ،شاعر

»تسـلط «تناسب و مجاورت در معنـاي مجـازي يعنـي   اس رابطةبلكه بر اس،به كار نرفتهخود

:قرار گرفته استشاعرةمورد استفاد

ميده استپادشاه فتح در آن دم كه بر تختش ل-

).636:1386،يوشيجنيما(و خوب تو دارد دستبدبر

اندكي ) دال به مدلول(در اين فرايند براي رسيدن از نشانه به معناشودمالحظه ميكهچنان

بعـد  رود وبـه مـدلول مـي   نه خواننده از نشا،در اين جريان«به عبارت ديگر. درنگ الزم است

وبـرد بـد و آنگـاه امكانـات دريافتـه را بـه درون شـعر مـي       يال درمـي امكانات متعدد را به تأم

گزيند و با گـذر از آن  ثانوي برميبيند به عنوان نشانة بل قبول ميآزمايد و امكاناتي را كه قامي

).207:1367پورنامداريان،(»يابددرميكرده است براي اثر كشف معنايي را كه خود،به مدلول

همـان  در مجازهـاي تـك تـأويلي   «.ل تك تأويلي استگفتني است اغلب مجازهاي مرس

خوانش اواز ايـن  هاي مختلف تأويل مشابهي دارنـد، شوند و در خوانشه به سرعت فاش ميلي

شود ي كه معناي آن حاصل ميتأثير مجاز مرسل به همان سرعتدامنةورو عمر زيبايي شناختي

ـ ـزود مبترند،ناعاتي كم عمرچنين ص.شودرسد و منجمد و فرسوده ميبه پايان مي -خـتذل و ن

-عنا بـدل مـي  ـشك و تـك مـ  ـخـ سـرانــجام بـه نـشــانة زبـاني ثــابت و     شــوند و نما مـي 

).131:1387فتوحي،(»شوند
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مجاز مرسل در شعر معاصر

ادبـي  تحوالتموجب تغيير و معاصر در جامعه به وجود آمد،ي كه در دورةتحوالتتغيير و 

ر اخص شاعر يا به طوتفكّر و ديدگاه انسان، هاي اطرافه هستي و پديدهزيرا نگرش بنيز شد؛

ثار ادبي اين دوره به خوبي توان در آاين بينش را ميبازتاب.كردگرگون عصر جديد را كامالً د

شـاعر  حـاكي از ديـد تـازة    ،هارمزها و كنايهها،استعاره،كه اغلب تشبيهاتچنان.مشاهده كرد

هـايي دارد  صات و ويژگياي مشخّدر واقع هر دوره.هاي اطراف استپديدهمعاصر به جهان و 

ت كه سبك خاص هـر دوره  هاسهمين ويژگيكند وهاي قبل و بعد متمايز ميكه آن را از دوره

نويسـنده از امكانـات   به عبارت ديگر، سبك نمودار گزينش و تركيب شـاعر و .كندميرا معين 

هـاي مختلـف زبـان ماننـد     ميزان تقليد يا نوآوري در دستگاهيانگر همچنين ب.د زباني استمتعد

مجـاز مرسـل در   . تر از همه دستگاه بالغي استدستگاه آوايي، دستگاه واژگاني و نحوي و مهم

. گيـرد ره و كنايه در حوزة بالغـي جـاي مـي   كنار ساير اجزاي اين دستگاه از قبيل تشبيه، استعا

توانـد تـا حـدودي بيـانگر     ميآيد،ادبي به وجود ميةدر اين مقولكهي تحوالتتغيير و،بنابراين

هـايي  هرچند نوآوريگفتبايد در شعر معاصرسلمجاز مردر حوزة .سبكي نيز باشدتحوالت

و به نظـر  ،ي استسنّتهمان مجازهاي شعر اغلب از زمرةاما،شوددر اين خصوص مشاهده مي

شـايد بـه   .به استفاده از مجاز مرسل در شعر خود ندارندرسد شاعران معاصر تمايل چنداني مي

هـا  جـايي واژه و جابه.شوندنميمستحيلجا و ها جابهرايند تداعي، پديدهدر اين ف«اين دليل كه

قعـي بـه حواشـي و حـوالي آن حركـت      بلكه ذهن از امـر وا گيرد،از طريق تخييل صورت نمي

اورت و طي روند كـامالً عقلـي صـورت   اعي مجكند، جانشيني در مجاز مرسل بر اساس تدمي

بـه كـار   »درمـان دارو و«در شعر زير به معنـي » موميا«مثالً واژة ). 119:1387فتوحي،(»گيردمي

:رفته است

باتو مي گويم باز آن سخنم-

)584:1386،يوشيجنيما(مومياي من بي تاب شده در كف توست

:و يا در شعر زير

خيال دره و تنهايي-
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)42:1387سپهري،(ده در رگ او ترسدوان

.مده استآ»وجود«به معني » رگ«

:ياو

دلش را در يك ني لبك چوبينو-

)327:1383فرخزاد،(نوازد آرام آراممي

.است»اندوهغم و«عني محتواي دل يدر اينجا »دل«منظور از 

:و يا

خـر  آ،اخـوان (خواندنـد وابش گـرم مـي  آن سـوي در جـ  هاي ديگر از ايـن سـوي و  كغو-

.)110:1387،شاهنامه

الزم به توضيح است كـه  .با شور و نشاط استمعناي صميمانه و صادقانه ودر»گرم«ةواژ

.اميزي نيز برخوردار استاز عنصر حس» گرم خواندن«

:نيز در شعرو

از آن آتش خمار شكنجاميز باد آبانم              بريزچو باده بود چه پروا -

)82:1386،ارغنون(

.به كار رفته است»فصل پاييز«در معني مجازي يعني »آبان«واژة

زبـان  شـعر و همان مجازهاي رايج دررةشود مجازهاي مذكور از زمه ميكه مشاهدچنان

رسـد و گونه مجازها كامالً طبيعي به نظر ميان در اينزبكاربرد.هاي گذشته فارسي استدوره

ها معناي آن،شود يا به عبارت ديگرر و محذوف چندان درنگي ايجاد نميادراك معني مذكودر

و طـي رونـد   چون جانشيني در فرايند مجاز بر اساس رابطه و منطق مجـاورت زودياب است؛

در امـا ،كنـد ر متن معناي آن را مشخص مـي و بافت كالم و ساختاگيردصورت ميكامالً عقلي 

يا استعاري نيز بـه خـود   ، مفهومي نمادينبرخي موارد كه مجاز مرسل عالوه بر مفهوم مجازي

تـري برخـوردار   يعني همراه با ديگر شگردهاي تصويري زبان از قدرت تداعي افـزون گيرد؛مي

بـه  . شـود رجة ابهام آن نيز بيشتر ميتيجه ديابد و در نجنبه هنري و بالغي بيشتري مي، شودمي
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مجاز مرسل عالوه بر مفهوم مجازي ، به حوزة نماد هم نزديـك شـده   ر زير،ال در شععنوان مث

:توان يافتچنين فرايندي را در شعر نيمايوشيج بيشتر مي.است

بام سراي ما سرمرغي نهفته بر-

)344:1386،يوشيجنيما(مرغي ديگر نشسته به شاخ درخت كاج

و ارادة كـل همـة  ءجـز يا از طريق مجاز ذكـر نماد و مظهر شمال ايران وكاج در شعر نيما

در شعري ديگر از نيما نيز به همـين مفهـوم آمـده    » كاج«).367:1377پورنامداريان،(ايران است

:است

پيچيد با كاجميباد-

ها خاموشدر ميان كومه

).734:همان(گم شد او از من جدا زين جادة باريك

:يا در شعرو

ترآب تيرهوقتي كه موج بر زبر -

دور رفت ومي

ماند از نظرمي

)352:1386،يوشيجنيما(دريددر دل شب چشم ميمهيبشكلي

كـه رمـز   »دريايي با آب تيـره دانسـت  «توان آن راد ميبا موج دار»آب تيره«با مالزمتي كه 

.حاكم بر آن استو جهل و خفقان استبدادجامعه و شرايط ظلم و

: و يا در اين شعر سپهري

بايد امشب چمداني را-

كه به اندازة پيراهن تنهايي من جا دارد، بردارم 

و به سمتي بروم 

كه درختان حماسي پيداست

)392-393:همان(خواندواژه كه همواره مرا ميرو به آن وسعت بي
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بتداي آفرينش است كه بشر در حـال  روزگاران آغازين جهان و ا،منظور از درختان حماسي

از اين رو حماسـه رمـز جهـان اسـرار آميـز      . شناخت جهان اسرار آميز پيرامون خود بوده است

هـا بسـيار سـخن گفتـه اسـت،      سپهري دربارة حماسه به معني تاريخ نخسـتينه «. نخستين است

سـپهري در  ). 205: 1372شميسـا، (»انـد دروغ و حكمت آفـرين ها در شعر او پاك و بينخستينه

:گويدمي» مسافر«منظومه 

و راه دور سفر از ميان آدم و آهن-

رفتبه سمت جوهر پنهان زندگي مي

پيوستبه غربت تر يك جوي آب مي

به برق ساكت يك فلس

به آشنايي يك لحن

).318: 1387سپهري،(به بيكرانگي يك رنگ

.است» كسال«و ماهي رمز »ماهي«مجازاً به معني » فلس«در اينجا 

هـا را  آند ونشـو مجازها كه به حوزة نماد نزديك ميالزم به يادآوري است كه تفاوت اين 

در اين است كـه فراينـد انتقـال معنـي در چنـين مـواردي بـا        » نماد«ناميد با» نمادواره«توان مي

ي بر اسـاس رابطـة تـداع   »كاج«الً در نمونة اول واژةگيرد؛ بدين معني كه مثصورت ميواسطه 

سپس شمال ايران به معني همـة  نخست به معني شمال ايران؛ ومحلعالقة حال ومجاورت و

دريـاي تيـره رمـز    است و»درياي تيره«مجازاً به معني »آب تيره«يا در نمونة دوم ايران است و

آن اسـت؛ و يـا در شـعر سـپهري     خفقـان حـاكم بـر   جهل واستبداد وشرايط ظلم وجامعه و

هـاي ديگـر   صورتي كه در نمونـه در.باشدمي» سالك«به معني ماهي و ماهي رمز مجازاً» فلس«

ل معني بـدون واسـطة   فرايند انتقاچنين ساختاري حاكم نيست وكه خود در اصل نماد هستند،

فرايند انتقال معنـي  »...كك گي وسيوليشه،داروگ،«نمادهاي درمثالً. گيردمجازي صورت مي

شـناخته شـدة خـود از    معنايي محدود و؛ بلكه كلمه با خروج از حوزةبا واسطة مجازي نيست

نمادين پيدا كرده تي وضعيمدلول نيز خارج شده وشناختي مبتني بر دال وحوزة دستگاه نشانه

اساس معنـي سـازي را   » تأويل«،كه در نمادرسديح اين نكته نيز ضروري به نظر ميتوض.است
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ها در تفسـير مجـاز   همة ذهن. شف رابطه آن را مي سازدفسير و كت،در مجازاما،دهدشكل مي

.در تأويل نماد چنين نيستاما،رسندميبه توافق 

ـهت عاصر جـ ـدر شـعر مـ  ،انـد ي داراي معنايي خاص بودهسنّتعر ـازهايي كه در شـگاه مج

ر از اي غيـ عالقـه يا به عبارت ديگر با شودها داده مينري به آبار معنايي ديگو ابداع،آورينو

-به عنوان مثـال يكـي از واژه  .گيردشاعر قرار ميمورد استفادة،يسنّتهاي مطرح در شعر عالقه

واژة،در معنـاي مجـازي برخـوردار بـوده    فارسـي از كـاربرد وسـيعي    شعر گذشتةهايي كه در

اشـته در ادب عربـي كـاربرد د  مخصوصـاً ه در معناي نعمـت، سببيه با عالقةباشد كمي»دست«

بـه آن كسـي   دستشود و به وسيلةكه از دست صادر ميچرا كه شأن نعمت اين است «است،

جا كـه از  مچنين است آنه.رسد و بخشش نيز از دست ساخته استكه خواسته شده است مي

آن حملـه و  اسـت و بـا   قدرت در دسـت  طةكه اغلب سلبه جهت آنقدرت شود،دست ارادة

عاصـر ايـن   ولي در شعر م).254:1374جرجاني،(جز آن انجام مي گيردو زدن ودادن گرفتن و

به كار رفته است»وجود«جزء و كل در معني ه به عالقة واژه با توج:

صداستدست بييك-

)753:1386،يوشيجنيما(كند طلبدست من كمك ز دست شما مي،من

كه براي آنل غرق،يعني من و وجود من چونان دستي است بيرون آمده از موجودي در حا

.آن را بگيرند

بـه  به كار رفته؛»وجود«ل به معني و كءجزه به عالقةبا توج»دست«واژةو يا در شعر زير 

صـفت هنـري   هنري بخشيده،ت بالغي وخاصي»دست«واژة به شعر اينررسد آنچه دنظر مي

ص است كه با نسبت دادن ه از نوع تشخياستعارة مكني»هاي منتظردست«تركيب . است» منتظر«

عواطف انساني ساخته شده و مجاز مرسل سـاختار اسـتعاري نيـز پيـدا كـرده      يكي از صفات و

: است

از اشك و نگاه و ناله آزردنبرگهاي منتظر بردن        دستياد رنج از 

)98:1387،آخر شاهنامه،اخوان(
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را در معنـي  » دسـت «وي نيـز واژة .داردايـن واژه كـاربرد بيشـتري   در شعر فروغ فرخـزاد 

:به صورت تشخيص به كار برده است» وجود«مجازي

دستي كه با يك گل-

زداز پشت ديواري صدا مي

يك دست ديگر را

)1383:226فرخزاد، (ترسان،، مضطربشهاي كوچك جوهر بر اين دست مشوو لكه

:ياد كرده است)و كلمجاز جزء(از خودش هم با مجاز دست جايي ديگردرو

:گويدندوه صدايي جان دادن كه به من ميو در ا-

هايت رادست«

)326:همان(»دارمدوست مي

:و يا

)326:همان(كارمر باغچه ميهايم را ددست

.رومها فرو ميدر خاطرهوكارمخودم را در باغ خاطرات ميوجوديعني

:و مهرباني استمظهر نوازشبه همراه چشم،»دست«در شعر زير 

بخشيديهايت را ميتو دست-

بخشيديهايت را ميتو چشم

بخشيديتو مهربانيت را مي

وقتي كه من گرسنه بودم

بخشيدي تو زندگانيت را مي

)322:همان(سخي بوديتو مثل نور

را »چشـم «و»دسـت «هـاي  اطـب مفهـوم واژه  مخكـه مبـادا  شاعر از بيم اينه در اينجا البتّ

تـو مهربانيـت را   «ويـد  گدهـد و مـي  شـعر توضـيح مـي   هـا را در ادامـة  اي آنبه گونـه بد،نيادر

ي بـه كـار بـرده    سـنّت شعر متفاوت بازيرا فروغ اين دو واژه را در معناي مجازي.»بخشيدييم

صـاحب دسـت  جانشـين خزادفروغ فررا در ذهن»دست«واژةكهآنچهرسد به نظر مي.است
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تـوان آن را مجـاز بـه    رو ميو از اين باشدمينوازش و محبتاين است كه دست وسيلة،كرده

گونه كه ذكـر شـد،   همان» دست«حالي است كه واژةاين در.ب هم دانستسبب و مسبعالقة

فـروغ  ودادن كـاربرد داشـته  زدن وگـرفتن، حملـه، ط،تسـلّ معاني قـدرت، ه دربه عالقة سببي

بـه  » دست«در شعر زير نيز واژة . ه مفهومي تازه به آن بخشيده استفرخزاد با همين عالقة سببي

تواند به معني عشق باشده ميعالقة سببي:

آيددر كوچه باد مي-

اين ابتداي ويراني است

)427:همان(آمدهاي تو ويران شدند، باد ميآن روز هم كه دست

صـادق هـدايت در   اي بدن را سمبل شخص دانستن مرسوم اسـت، يكي از اعضادبياتدر «

رسي خال و زلف مورد تكيـه  در شعر كهن فاكند وهايش ياد ميبوف كور از زن اثيري با چشم

هـاي بـدن  انـدام ترينصيكي از متشخّدر نظر فروغ»دست«).46:1374شميسا،(»گيردقرار مي

:كندياد مي»دست«واژةااز آن مرد ب»...ان بياوريمايم«در شعر .است

، آن دو دست جوانشايد حقيقت آن دو دست جوان بود-

)342:1383فرخزاد،(كه زير بارش يكريز برف مدفون شد

و در عين حال از بار معنـايي نمـادين  بودههايي كه داراي معناي مجازي يكي ديگر از واژه

در مجـاز بـه   زم به ذكـر اسـت  ال.در شعر فروغ فرخزاد است»گيسو«ة واژنيز برخوردار است،

گيسـو از  ،اوگويي در ديـد زنانـة  .عضو كل باشدترينجزء بايد مهممعموالً،جزء و كلعالقة

در شـعر زيـر،   .به هر حال گيسو گاهي اشاره به خود شـاعر اسـت  .ترين اجزاي بدن استمهم

»خوشـبخت «صـفت  خود شاعر است كه با آوردنبه، اشارهمفهوم مجازيدر معني و»گيسو«

:را با عنصر تشخيص همراه كرده استآن 

سخن از پيوند سست دو نام -

يك دفتر نيستو هم آغوشي در اوراق كهنة

)297:1383فرخزاد،(توهاي سوختة بوسة شبخت من است با شقايقسخن از گيسوي خو
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هم به صـورت  »اوراق كهنة يك دفتر«و» نام«هاي ، واژه»گيسو«ر اين شعر، عالوه بر واژة د

هاي ذكر شده از شـعر فـروغ، وي از طريـق همـراه     ه به نمونهبا توج.ه استي به كار رفتمجاز

ل معنايي و تغيير عالقه در ايـن زمينـه   كردن مجازهاي مرسل با ديگر شگردهاي تصويري، تحو

.به نوآوري و ابداع پرداخته است

ـ  مرسل به واژه بسهراب سپهري نيز گاه از طريق مجاز  مـثالً  ؛بخشـد ي مـي ار معنـايي خاص

:درشعر

تنها عشقعشق،و-

)306: 1387سپهري،(كند مأنوسترا به گرمي يك سيب مي

ـ البتّ.تواند به معني زيبايي باشدمياينجا در» گرمي«واژة ر و ه اين تداعي دورتر است و تفكّ

ل و در نتيجهتأم،فعمسـأله در نهايـت منجـر بـه     همينطلبد وت ذهني بيشتر خواننده را ميالي

هـاي  زيرا شـاعر در مصـراع  .شودهوم مورد نظر شاعر براي مخاطب ميت ناشي از كشف مفلذّ

:گويدقبلي مي

:روي ميز افتادنگاه مرد مسافر به -

!هاي قشنگيچه سيب«

»تنهايي استةحيات نشئ

:و ميزبان پرسيد

قشنگ يعني چه؟

)306:همان(قشنگ يعني تعبير عاشقانة اشكال

باشد كه سيب سرخ است و سرخ، رنگ آتش است، همچنين تداعي كنندة اين مفهوم نيز مي

:گويددر اواخر همين شعر نيز مي. باشد» گرم«تواند بدين سبب سيب مي

) 326:همان(و در حرارت يك سيب دست و رو شستيم-

:شعردر

كنمخيال مي_

)307:همان(ها هستيدچار رگ پنهان رنگ
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در اينجـا بـه معنـي   بـود، به كار رفته » وجود«ازاً به معني مجشعر اوكه قبالً در» رگ«واژة

اوست، گونه كه شگرد خاصشاعر همان ،در ضمن. )4(نشانة حيات و زندگياست و» نبض«

.صنعت جناس برقرار كرده است»رنگ«و» رگ«هاي بين واژه

ير شـاعرانه  با ديگر تصـاو هاي مرسلزگاه مجاشود در شعر سپهري، چنان كه مشاهده مي

و به همـين سـبب نسـبت بـه سـاير      دارد هنري و بالغي بيشتري جنبةه،در نتيجهمراه است و

:زيرا با نوعي تأويل و تفسير همراه است؛هاي مجاز مرسل داراي ابهام بيشتري استگونه

و گوش كن كه همين حرف در تمام سفر-

)312:1387سپهري،(زدميرا به هم پنجرة خوابهميشه 

در ايـن  . باشـد استعاره از پلـك مـي  » پنجره«مجازاً به معني چشم است و» خواب«در اينجا 

يعنـي خـواب را بـه اتـاقي تشـبيه      .اضافة استعاري است) پنجرة چشم(=خوابصورت پنجرة

يعنـي  ،»پنجرة خواب«توان خواب را مجاز از پلك دانست وه ميالبتّ. رده است كه پنجره داردك

.استباز و بسته شدن، كه وجه شبه آن)اضافة تشبيهي(پنجرة پلك 

ه به اين كه انگـور در فصـل تابسـتان ميـوه     با توج»طلوع انگور«منظور از يا در شعر زيرو

-من انگور به خورشيد تشبيه شده كـه مـي  در ض.باشدتابستانفصل تواند به معني دهد، ميمي

را نيـز  » شراب«و»خوشة پروين«،عالوه بر معني مجازي تابستان» ورانگ«واژة .تواند طلوع كند

:كنددر ذهن تداعي مي

هاو شبي از شب-

)392:همان(چند ساعت راه است؟مردي از من پرسيد تا طلوع انگور،

:گويدمي» صداي پاي آب«در شعر . است» مرگ«همچنين اين واژه در شعر او تداعي كنندة 

)296:همان(آيد به دهانانگور ميمرگ با خوشة -

آورد ها را در شعر خود به وجود ميها و تقارنها، تناسباي وسيع از تداعيسپهري شبكه

او .داردكند و او را به تأمل وا ميها با خود درگير ميكه ذهن خواننده را براي كشف اين رابطه

م همورد خطاب قرار داده ورا كه هم آن ردهبه كار ب» وجود«به معني را نيز مجازاً» چشم«واژة
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او بـا عنصـر   از ايـن رو كـالم  . را آورده اسـت »سرگردان«و» تبدار«دو صفت انساني ،براي آن

: تشخيص نيز همراه است

مرا تنها گذار_

اي چشم تبدار سرگردان 

)84:همان(بودن تنها گذارمرا با رنج

مجازهـاي ساختاردر شعر اخوان همانمرسلمجازهايغالباً ساختار است كهالزم به ذكر

چنـدان طبيعي است و در ادراك  معني محذوفزبان در مجازهاي او كامالًو ي استسنّتشعر 

هـاي كالمـي بـه سـهولت     رينهو قگونه كه ذكر شد بافت سخن همانو شوددرنگي ايجاد نمي

بـه عنـوان   . كننـد يت و مسير حركت ذهن را معـين مـي  ثبي ثانوي مجاز مرسل را تعيين و تمعنا

:كنيمذكر ميچند نمونه از مجازهاي مرسل شعر او را ،مثال

گرميبا ولود خوش آمد گفت دردآ_

)147:1386،زمستاناخوان،(گفتندهاي اشك نيز از درد ميبه چشمش قطره

. است ني ور و حرارت و مهرباشمجازاً به معني » گرمي«واژة 

و آسمان پيدا پنجره باز است،_

فارغ از سوت و صفير دوستدار خاكزاد خويش،

)65:1387،آخر شاهنامه(پروازندمستكفتران در اوج دوري،

. به كار رفته است نشاطودر نهايت شورمجازاً به معني » مست « واژة 

ن دلم آغشت خوان راچند به خوهرناني و آبيروا داشت به من »طاغوت«-

)193: 1387،...ترا اي كهن بوم و(.                                                      

.استرزق و روزي » ناني و آبي « منظور از 

شامگاه است گل انداخته رخسار سپهر-

)12:1385،اتوخوزيسواحلي(!آه ،رنگينيچه تماشاگه 

.مورد استفاده شاعر قرار گرفته است زيبا و دلربامجازاً به معني » رنگين « واژة 
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،هـاي زبـان مجـازي   از گونـه يكي .گيردمجازي زبان صورت ميدر حوزةادبي بيشتربهام

غيـر از معنـاي اصـلي خـودش داللـت     بر معنـايي  كه جا مجاز مرسل از آن.مجاز مرسل است

مجـاز مرسـل   ند از شاعران معاصـر در حـوزة  ل در شعر تني چبا تأم.م آفرين استابهاكند،مي

ة شعر ا بسيار محدود و اغلب از گونهكه كاربرد مجاز مرسل در شعر آنيم شده اين نكتهمتوج

از كهخورد ها و ابداعاتي در اين خصوص به چشم مينوآوري،در برخي موارداما.ي استسنّت

ل معنـايي،  به نماد، همراه شدن با ديگر شگردهاي بالغي، تغييـر و تحـو  جمله نزديك شدنآن

مجـاز ،به همـين سـبب  . توان نام بردتغيير عالقه و برخورداري از عنصر تداعي و تناسب را مي

شـعر  . گـردد هنـري برخـوردار مـي   ابهام يابد و از نوعيجنبة بالغي ميدر شعر معاصر،مرسل

ي بيشـتر در خـود دارد و در نتيجـه از ابهـام هنـري    را هـا  اغلـب ايـن ويژگـي   سهراب سپهري

فروغ فرخزاد نيز از طريق همراه كردن مجازهاي مرسل با ديگر عناصـر بيـاني،   . برخوردار است

مجازهـاي مرسـل   . ل معنايي به نوآوري و ابتكار در اين زمينه پرداخته اسـت تغيير عالقه و تحو

.شـود نماد نزديك ميةي است و فقط در برخي موارد به حوزسنّتشعر شعر نيما بيشتر از گونه

ي است و نكتة سنّتمجازهاي مرسل غالباً در محدودة همان مجازهاي شعر در شعر اخوان ثالث،

.خوردبه چشم نميدر شعر او تازه اي در اين خصوص

هايادداشت

؛ مازنـدراني، 254-258:تـا دي، بـي ؛ زاه315-1353:322؛ رجايي،153-156: 1360آهني،: رك.1

. 247-250: 1367؛ همايي،196-199: 1317؛ تقوي،280-271: 1376

: 1336،)آق اولـي لعلماء اماحسـ (؛ ناشـر  290: 1978؛ هاشـمي، 38-41: 1995اليمنـي، علوي: رك.2

. 140: 1381ازي،؛ كز72ّ: 1379كوب،ين؛ زر106: 1366؛ شفيعي كدكني،157
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از فايـده و داراي فايـده تقسـيم    وي مجاز لغوي را به دو دستة خالي (1937:172اكي،سكّ: رك.3

قسـم  ، وقسم يرجع الي معني الكلمه: ي قسمانغواللّو«: نامدمجاز داراي فايده را استعاره ميكند ومي

ن لهـا، و  متضـم خـال عـن الفائـده و   : اجع الي معني الكلمه قسمانالرّ، ويرجع الي حكم لها في الكالم

ـ ن لهاالمبالغه في التشبيه و متضمخال عن : ن للفائده قسمانلمتضما نيـز  ؛ و)».ه يسـمي االسـتعاره  ، و انّ

؛ 50: 1380صـفوي، ؛ 279: 1380ن،؛ ياكوبسـ 317-319: 1373به بعد؛ رازي،236: 1374جرجاني،: رك

. 45: 1381شميسا،

. )131: 1372شميسـا، (اسـت آورده» آرزوي مبهم«را به معني » رگ پنهان«دكتر سيروس شميسا.4

.  اي مبني بر چنين معنايي در شعر وجود نداردالزم به ذكر است كه هيچ قرينه
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