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چکیده
در شعر نو ايجاز با جهتگيری جديد و ساختي متفاوت ظهور كرده است .شاعران معاصر رويكرد
به نمادگرايي را عاملي برای ايجادِ ايجاز و فشردگي هنری يافتهاند و بهكمك اين ترفند هنری و
بالغي ،حوزۀ مفهومي شعر خود را وسعت بخشيده و تزاحم و تراكم تصويری را كه از عيوب شعر
پيشينيان بود از شعر خود دور ساختهاند .در اين نوشتار با بررسي ويژگيهای ايجازی نماد همچون
نداشتن قرينه ،اتحاد تصوير و انديشه ،بيكرانگي و ابهام پيام ،ماهيت پارادوكسي ،انعكاس كل در جزء
و تأويل و تفسيرپذيری نشان دادهايم كه نمادگرايي در سنجش با ديگر انواع صور خيال در چگونگي
بيان فشرده و غيرمستقيم ،باالترين مرتبه را به خود اختصاص داده است.
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مقدمه
كالم ايجازی متناسب با مقتضای حال و مقام ،در نظر بالغتنويسان فارسي و
عربي ،از گذشته تا امروز ،ارزشمند بوده است و سخنِ كوتاه و داللتكننده بر معني
مقصود را ،بهترين سخن دانسته اند؛ مگر اينكه حالِ مخاطب ،مقام و موضوع كالم،
اقتضای اطناب كند .اصل ايجاز در نظر صورتگرايان روسي نيز مورد توجه بوده
است ،بهگونهای كه الوين بروكس وايت 2شعر را به معنايي فشردگي دانسته است (علي
پور .)57 :2137 ،فشردگي و اختصار در نظريههای فرماليستها تا حدی مهم بود كه
آنان استفاده از صور خيال ،بهويژه استعاره را برای ايجازآفريني در شعر ،جزء الينفك
مرسل ميداند (احمدی.)32 :2132 ،
در ادبيات قديم فارسي ،شعر شاعراني چون خاقاني و نظامي سرشار از نمونههای
فشردگي بيش از حد يا همان حذفهای مخل است كه در چارچوب ژرفساخت
دُوری ،با فشار و فشردگي كه استقالل بيت در سير فزاينده (از شروع سخن پارسي تا
قرون بعد و بهويژه تا پايان سبك هندی) در سخن ايجاد ميكرد ،ناگزير بهسمت بافتي
درهمتنيده رانده ميشد و در قرون متأخر ،چه بسا گاه به نوعي معماگونگي يا در بعد
تصويری به تراكم و روی هم غلتيدن صور خيال دچار شده بود .شعرای دورۀ بازگشت
در فرايند بازشدن آن شبكة پيچيده و شفافتر كردن تصاوير ،پيشقدم شدند و ايجاز
در شعر نو با جهت گيری جديد و بافت و ساختي كامالً متفاوت ظهور كرد .در شعر
نيما و برخي پيروانش گرايش به استفاده از نماد ،سبب ايجاز و فشردگي بافت شعر
شده و برخي عيوب تصويری همچون ازدحام ،گنگي در كلّيت يا بيدقتي در پارهای
از اشعار سنتي ،جای خود را به عمق و وسعت حوزۀ مفهومي نمادها داده است
(حميديان .)112 :2132 ،بنابراين نماد بهعنوان يكي از هنریترين ترفندهای بياني ايجاز
قصر در شعر معاصر بهكار گرفته شده است .در اين نوشتار كوشيدهايم بالغت ايجازی
1-Elweh broks white
2-Jokobson, roman
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نماد را در چگونگي بيان فشرده و غيرمستقيم و نيز وحدت صورت و انديشه نشان
دهيم.
در حوزۀ بديع ،ترفندهايي چون متناقضنما ،ايهام ،ارسالالمثل و تلميح به اعتبار
پيامي كه در لفظ يا الفاظ خود ،عرضه ميكنند ،نوعي از ايجاز قصر هستند .در حوزه
بيان ،تشبيه بليغ ،مجازهای مرسل و استعاره ،به اعتبار عدمحضور اجزای آنها ،نوعي از
ايجاز حذف بهشمار ميروند و كنايه ،تمثيل ،كهنالگو و اسطوره نيز نوعي از ايجاز
قصر محسوب ميشوند .در اين ميان ،نماد مفهوم بسيار وسيعي را دربر دارد و در
حوزههای مختلف معرفتشناسي ،ادبيات و هنر بهكار ميرود .در اين مفهومِ عام
«ميتوان نماد را برای توصيف هر شيوۀ بياني بهكار برد كه بهجای اشاره مستقيم به
موضوعي،آن را غيرمستقيم و بهواسطة موضوعي ديگر بيان ميكند» (چدويك،2133 :
 .)3شاعران و نويسندگان ،نماد را ابزاری برای عمقبخشي و افزودن به غنای جوهری
هنر ميدانند .آنان معتقدند كه «نمادها رازهای ناخودآگاه را آشكار ميكنند و بهسوی
پنهانترين خاستگاه كنش ميرانند و در را بر روح ،ناشناخته و بينهايت ميگشايند»
(شواليه و گربران ،ج .)27 ،2133 ،2از آنجايي كه استفاده از لفظ نماد ،تداعيگر معنا
و مفاهيم متعدد ،مختلف و گاه متضاد است ،ضرورت دارد قبل از ورود به بحث ،به
تعريف نماد و تفكيك آرای مختلف موجود درباره آن بپردازيم.

تعریف لغوي نماد
در فرهنگ واژگانِ اصطالحات ادبي ،نماد معادل سمبل ضبط شده (حسيني،
 )213 :2113و در زبان فارسي بهويژه در متون پيشين ،رمز بهجای نماد بهكار رفته است
و آن را «اشاره ،راز ،سرّ ،ايما ،دقيقه ،نكته ،معما ،نشانه ،عالمت ،اشارت كردن پنهان،
نشانة مخصوصي كه از آن مطلبي درك شود ،چيز نهفته ميان دو يا چند كس كه
ديگری بر آن آگاه نباشد و بيان مقصود با نشانهها و عالئم قراردادی و معهود»
دانستهاند (پورنامداريان.)2 :2131 ،
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در قرآن كريم نيز از واژۀ رمز برای سخنگفتن به اشاره و ايما و پوشيدهگويي
استفاده شده است« :قَالَ رَبِ اجعَل لي آيَة قالَ آيتُكَ اَلّا تُكَلمَ الناسَ ثَلَثةَ ايامٍ إال رَمزا»ً
(قرآن  .)12/1،واژۀ سمبل كه معادل واژههای نماد ،رمز و مظهر ذكر شده است ،در
زبان انگليسي « » symbolنوشته ميشود و در اصل يوناني از دو جزء  syn=symو
 balleinساخته شده است و به معني نشانه يا عالمت بهكار ميرود (پورنامداريان،
.)5 :2131
«نماد به شيئي دونيمشده اطالق ميشد از جنس مينا ،چوب يا فلز كه هر ميله را دو
نفر نگاه مي داشتند :دو ميهمان ،طلبكار و بدهكار ،دو زائر ،دو نفر كه مدتي طوالني از
در ميان يو نانيان در عهد باستان هم سومبولوس عالمت شناسايي بود و از طريق آن پدر
و مادرها فرزندان سرراهگذاشتة خود را پيدا ميكردند .بههمين قياس ،كلمه سمبل
(نماد) به مهره (ژتون) نيز اطالق ميشد كه دراختيار داشتن مهره ،نشانه يا تعهدنامهای
بود كه شخص ميتوانست با ارائة آن ،طلب خود را چه پول و چه مواد غذايي ،بر
حسب توافق طرفين وصول كند .سمبل وقتي دونيمه ميشد و دو تكة آن دوباره جمع
ميآمد و واحد ميشد ،نشانة دو مفهوم جدايي و وصال بود و يادآور جمعي
تجزيه شده بود كه ممكن بود تجمع دوباره شكل بگيرد .هر سمبل يك تكة شكسته
داشت  .بنابراين ،مفهوم سمبل هم شكستگي و هم شقاق است و چفت و بست دو تكه
شكسته» (شواليه و گربران ،ج.) 15-11 : 2133 ،2

تعریف اصطالحی نماد
«سوزان النگر 2نماد را راهي به تجريد دانسته و نورتروپ فرای 1آن را برابر
درونمايههای اثر شناخته است .در گسترۀ انسانشناسي ،مری دوگالس 1در نمادهای
1-Susanne. Langer
2-Northrop. Frye
3-Mery. Douglas

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم
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طبيعي نتوانسته است ،توصيفي از نماد به دست دهد .وستون 2در كتاب كالسيك خود
از آيين تا رمانس ،نماد را با حضور راز و رمز يكي دانسته است .اكو 1از كتاب
نمادهای همگاني و خصوصي نوشتة ريمونه فرت 1نقل ميكند كه سرانجام نميتوان
توصيف دقيقي از نماد ارائه كرد .ژاك الكان 1در بحثهای روانكاوی ،نشانهشناسي
و تحليل نمادين را به يك معنا بهكار برده است (احمدی .)111 :2132 ،فرويد 5هرگز
بررسي روشدار و نظاممندی در باب نظريه رمزپردازی منتشر نساخت ،ولي نخستين
پيروانش هانس ساچس و اتو رنك 6رمز را چنين تعريف كردند« :رمز بازپسين وسيلة
بيان انديشهها و احساسات سركوبشده است و در نتيجه ،مناسبترين وسيلة استتار
ناخودآگاهي و سازش دادن (از طريق صورتبندیهای مصالحهآميز) با محتويات
نوين خودآگاهي است ...رمز ،نمودار وحدت تقريباً آرماني و مطلوب همة انواع و
انحای بيان است؛ يعني عبارت است از بيان ادراكي و شهود جانشيني كه بايد جايگزين
چيزی مخفي و مكتوم شود» (ستاری .)52 :2137 ،شارل بودلر 7يكي از پيشوايان
نهضت سمبوليسم در شعر و ادبيات ،بيان ميكند« :دنيا جنگلي است ماالمال از عالئم و
اشارات .حقيقت از چشم مردم عادی پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراكي كه
دارد ،با تفسير و تعبير اين عالئم ميتواند آن را احساس كند» (پورنامداريان:2131 ،
.)31
زبانشناسان نيز نماد را نشانهای ميدانند كه به موضوع از راه قراردادی يا قانون و
قاعدهای محكم و از راه همبستگي با ايدههای كلي وابسته است .در نظر آنان نماد از
راه بازگشت و دقت به آن قرارداد ،قانون يا ايدۀ كلي امكان تأويل مييابد .برای نمونه،
صليب از راه همبستگي با رخدادی تاريخي و باورهای ديني به اهميت كيهانشناسيك

1-Veston
2-Eco
3-Raymond. Ferret
4-Jacques. Lacan
5-Froyd
6-otto Rank, Hans sachs
7-Charles. Baudlaire
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آن رخداد ،كه سازندۀ شماری از مهمترين معتقدات مسيحيان و حتي ايدۀ كلي
مسيحيّت است ،معنايي يگانه يافته و ديگر داللت ضمني ندارد .هرگاه صليبي را بر فراز
بارويي يا همچون گردنآويزی ببينيم ،به آن ايدۀ كلي مرتبط ميشود و نه به چيزی
ديگر (احمدی.)12 :2132 ،
آنچه يونگ 2آن را نماد مينامد ،يك اصطالح است؛ «يك نام يا نمايهای كه
افزون بر مع اني قراردادی و آشكار روزمرۀ خود دارای معاني متناقضي نيز باشد .نماد
شامل چيزی گنگ ،ناشناخته يا پنهان از ماست» (يونگ .)25 :2133 ،او معتقد است كه
فرويد به نمادها معنايي جنسي و غريزی داده است و در انديشة او نمادها اساس حيات
منصة ظهور ميرسانند (همان.)11-17 ،
پورنامداريان در تعريف نماد مينويسد« :نماد چيزی است از جهان شناخته شده و
قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه به چيزی از جهان ناشناخته و غيرمحسوس ،يا
به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند؛ به شرط آنكه اين اشاره مبتني
بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم آن تلقي نگردد»
(پورنامداريان  .)11 :2131يكي ديگر از تعاريفي كه موردپسند بيشتر پژوهشگران
معاصر قرار گرفته است ،تعريف چارلز چدويك 2است .وی سمبوليسم را «هنر بيان
افكار و عواطف ،نه از راه شرح مستقيم ،نه بهوسيلة تشبيه آشكار آن افكار و عواطف
به تصويرهای عيني و ملموس ،بلكه از طريق اشاره به چگونگي آنها و استفاده از
نمادهايي بيتوضيح برای ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده» ميداند
(چدويك )22 :2133 ،و در ادامه نتيجه ميگيرد سمبوليسم كوششي برای رخنه در
فراسوی جهان تصورات است ،خواه تصورات درون شاعر و نيز عواطفش ،خواه
تصورات به مفهوم ايدۀ افالطون ،يعني جهان فراطبيعي كاملي كه انسان آرزوی رهيابي
به آن را دارد (همان.)21 :
1-Yong
2-Charles Chadwick
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 .6ویژگیهاي ایجازي نماد
.6-6نبودِ قرینه براي داللت بر معنایی خاص
روال عادی زبان آن است كه هر لفظ بر معنيِ خاص خود داللت كند؛ هر نشانة
زباني دارای يك الگوی دو وجهي است كه از دال (تصور صوتي) و مدلول (مفهومي
كه دال به آن داللت ميكند يا تصور مفهومي) تشكيل شده است (سجودی:2137 ،
 .)23پس ،هر واژه در زبانِ نشانهای ،معنايي روشن دارد؛ در صورتي كه در نماد ادبي،
دال به يك مدلول خاص داللت نميكند و برعكس ،زبان نشانهای به جای اشاره
مستقيم به مفهوم و موضوع ،آن را غيرمستقيم و بهواسطة موضوع ديگر بيان ميكند.
همين بيقرينگي و بيان غيرمستقيم ،هدف نمادگرايان است .به همين منظور آنان،
سمبوليسم را «هنر بيان افكار و عواطف ،نه از راه شرح مستقيم ،نه بهوسيلة تشبيه آشكار
آن افكار و عواطف به تصويرهای عيني و ملموس ،بلكه از طريق اشاره به چگونگي
آنها و استفاده از نمادهايي بيتوضيح برای ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن
خواننده» (چدويك )22 :2133 ،ميدانند .با نگاهي به ديگر ترفندهای بياني مشخص
ميشود كه نداشتن قرينه از ويژگيهای خاص نماد است؛ برای مثال ،در مجاز مرسل،
استعاره و كنايه ،قرينهای ذكری يا ذهني ،برای داللت به مفهوم پنهان و محذوف وجود
دارد؛ اين قرينه به مخاطب كمك ميكند تا با تفكر و مداقّه به كشف مفهوم موردنظر
نايل آيد ،ولي بيقرينگي در نماد باعث ميشود تا مفهوم نماد بينهايت شخصي باقي
بماند و تحت تأثير تمايزهای فرهنگي و اجتماعي ،مفاهيم گوناگوني را القا كند.
-6-2تجزیهناپذیر بودن صورت و محتواي اندیشه در نماد
صورت ،تنها امر ملموس و شناختهشدۀ نماد است كه محملِ انديشه است .اين دو
از يكديگر غيرقابل تجزيه اند و تصور محتوا بدون صورت نمادين ممكن نيست؛ زيرا
سوية پنهانِ نماد ،شيء يا مدلولي شناختهشده نيست ،بلكه يك تجربة شخصي و يك
حالت روحي و جذبة فردی است .صورت و انديشه (مفهوم) در استعاره يا تشبيه و
حتي تمثيل اخالقي كامالً از هم متمايز ميشوند و بهصورت دو امر مستقل و جداگانه
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قابل ادراكاند ،ولي سوية پنهان نماد (محتوا) بهتنهايي قابلتصور نيست و هميشه با
نماد شناخته ميشود (فتوحي.)211-215 :2135 ،
از ديد يونگ 2نماد ،بهترين تصوير ممكن برای تجسم چيزی است كه نسبتاً
ناشناخته است و نميتوان آن را به شيوهای روشن نشان داد (دالشو .)3 :2131 ،نماد
نشانهای عيني است كه به وسايل طبيعي ،چيزی غايب يا غيرقابلمشاهده را تجسم
ميكند .بنابراين نماد ،به زباني رمزی به دنيای غيرمحسوس ،ناخودآگاهي،
ماوراءالطبيعه؛ يعني سراپردۀ غيب و اسرار و چيزهای تجسمناپذير و غيرقابلمشاهده
چون روح ،نفس و قداست اشاره ميكند (همان .)22:از اين رو برخي انديشه را در
-6-2گنگی ،ابهام و بیكرانگی معناي نماد
همانگونه كه در ويژگي نخستين اشاره شد ،در نماد قرينهای بر داللت آن بر
معنايي خاص وجود ندارد؛ به همين سبب ،مدلولهای نماد ،ناشناخته و پنهان و «مفهوم
نماد بينهايت شخصي است؛ نه فقط از اين نظر كه در ارتباط با هر موضوعي تفاوت
ميكند ،بلكه از اين نظر كه مفهوم نماد كامالً از خود شخص برميخيزد .پس اين
مفهوم در آن واحد هم حصول است و هم وصول» (شواليه و گربران ،ج :2133 ،2
.)12
نماد همواره چندبُعدی است و از رهگذر بازسازی اسطورهها و حقايق تاريخ،
فرهنگ ،دين و ادبيات ،پيوسته ابعاد و وجوه تازهای از معاني را به خود ميپذيرد و
مفاهيم تازهای را دربرميگيرد« .از آنجايي كه ادراك ،فهم و تصور مدلول در نماد
بهطور مستقيم و كامل ناممكن و دشوار است ،ايجاد ابهام ميكند كه خود آن سبب
تأويلهای بسياری چون تأويلهای ديني ،روانشناسانه ،جامعهشناسانه و ...است و
زبانش ناگزير اين ابهام را بازميتابد» (احمدی .)131 :2132 ،اصوالً بيانناپذيری هنر
نمادين ،نتيجة رازآلودی و اسرارآميزی حقيقت هستي است .حقيقت امر آن است كه
1-Jung

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

نماد ،دستنايافتني ميدانند (احمدی.)1312 :2132 ،
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هنر واقعي و قدسي جز به زبان رمز قابلبيان نيست .كومارا سوامي 1محقق و پژوهشگر
هنر شرق معتقد است «رمزگرايي سنتي ،هرگز عاری از زيبايي نيست ،چون مطابق
بينش روحاني جهان ،زيبايي يك چيز ،همان شفافيت پوششهای وجودی و مادی آن
چيز است» (بوركهارت.)31 :2171 ،
چندمعنايي رمز سبب ميشود تا دريچههای روح و ذهن بشر بر افقهای جديد باز
شود .از اين رو ،رمز هنری دمكراتيك است و مخالف جزمانديشي؛ «چه اينكه
جزمانديشي ،خشكانديشي است و پذيرندۀ روح و ذهن ،و بيهوده نيست ستمگران و
خودكامگان زمانه ،همواره با رمزپردازی و رمزپردازان سرِ ستيز داشتهاند» (ستاری،
.)11 :2171
 -6-2بهتصویر كشیدنِ جانِ جان
نماد ،پنجرهای است كه چشم مخاطب را به دنيای باطن و دنيای ورای عقل باز
ميكند و «تصويری از مفاهيم دنيای غيب بهوسيلة يك امر حسي ارائه ميدهد و در
كلمه يك عكس مادی از يك تجربة باطني و ناخودآگاه است كه يك تجربة ناگفتني
و يك مفهومِ رازناك را به تصوير ميكشد .در پشت اين تصوير يا دنيای باز و بيكرانة
ناخودآگاه ،ماوراءالطبيعه و سراپرده نامتناهي غيب است يا دنيای تودرتو و ناشناختة
روان آدمي» (فتوحي.)211 :2135 ،
نماد رازهای ناخودآگاه را روشن ميسازد؛ از اين رو «مناسبترين زبان برای بيان
تجربه های عرفاني؛ يعني پيوستن مشروط به مطلق ،محدود به نامحدود و بهطور كلي
بيان دوگونه معنويت و تصوير مابعدالطبيعه و عالم ماورا است و محال است كه بيان
تجربه ديني از زبان رمزی مستغني و بينياز باشد» (ستاری)57 :2171 ،؛ زيرا نشانههای
زباني برای بيان تجربهها و كشف و شهودهای عرفاني نارساست .واردات قلبي،
بيانناپذير و غيرقابلشرح و توضيحاند و تنها زبان نمادين است كه ميتواند تجربههای
آنان را به زباني مجازی بازگو نمايد؛ از اين رو زباني جهاني دارد و برای همة افراد بشر
قابل فهم است و به همين دليل قابلترجمه به نشانههای زباني نيست .نماد آگاهي ما را
1-Kumara Swami
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از جهان ناخودآگاه كه فراتر از آگاهي عقل است ،گسترش ميدهد« .نماد بيانگر آن
جهاني است كه حس و زندگي ميشود .اين جهان از سطح آگاهي فراتر است و
بدانگونه نيست كه با قوۀ عقل درك شود؛ بلكه بدانگونه است كه ذهن آن را از
طريق روان كه مؤثر و نمودگر است ،عمدتاً در ناخودآگاه درمييابد .پس نماد
تمهيدی ساده ،مقبول و متشكل نيست؛ بل واقعيتي زنده است كه به بركت قانون
اشتراك ،قدرتي واقعي كسب ميكند» (شواليه و گربران ،ج .) 17 :2133 ،2
 -6-5ماهیت پارادوكسیِ نماد
شخصيبودن نماد ،و در نتيجه عدمدرك درست و كامل از مفهوم مدلول،
جهت است كه تجربهاش متناقضنماست؛ يعني زبان ،تجربهاش را به درستي برنميتابد
و منعكس نميسازد» (ستاری )12 :2171،و اين عاملي بر تفسيرپذيریهای متعدد و گاه
متضاد در نماد است؛ زيرا «هنگامي كه يك عنصر زباني ،بار تجربة نمادين و شخصي
بر دوش بگيرد ،با منطق قراردادی زبان همخوان نيست و در سلسلة زنجيرۀ ارتباطي
زبان درنميآيد؛ از اين رو آن عنصر زباني تناقضآلود مينمايد» (فتوحي:2135 ،
 .)271اين برداشت متناقض حتي در بيان تجربيات عرفاني آشكار است.
برقراری ارتباط و پيوند ميان نيروهای متخاصم ،يكي از نقشهای نماد است كه آن
را عملكرد تعاليبخش ميخوانند (شواليه و گربران ،ج« .)51 :2133 ،2هر نماد از هر
رفتار غالبي برخاسته باشد ،دو جنبه دارد ،روزانه و شبانه؛ مثالً غول ،نمادی شبانه است،
در ارتباط با آنچه ميبلعد و ميدرد ،اما همو روزانه ميشود و وقتي موجود جديدی را
تغييرصورت ميدهد و تف ميكند و نگهبان معابد و باغهای مقدس است ،هم انگل و
مزاحم است ،هم ارجمند و شجاع ،هم ظلمت است و هم نور ،هم شبانه است و هم
روزانه» (همان .)12 :اگر قدسيترين نمادها از نظر گروهي ديگر ،پستترين نمادها
جلوه ميكند ،بهسبب همين طرزتلقيهای متفاوت است .بنابراين برای درك كامل
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تأويلهای مختلفي از نماد بهدست ميدهد كه گاه ساختاری متناقض دارند« .فقط بدين
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نماد سعي ميشود تا تفسيرهای متضاد با هم جمع شود؛ زيرا گاهي برداشتهای
متضاد ،مكمل معني هستند.
 -6-1تفسیرپذیري نماد
در قلمرو معنايي نماد به دوپهلويي و چندمعناييِ نماد اشاره كرديم و گفتيم كه
ذات هر اثر نمادين ،امكان تأويلپذيریهايي گوناگون دارد؛ زيرا نماد «معنيي ندارد،
بلكه القاكنندۀ يك احساس است و از آنجا كه احساس در فردفرد انسانها متفاوت
است ،هركس بهنسبت احساس و درك خود در نماد چيزی ميبيند» (فتوحي:2135 ،
 .) 271خواننده يا متأول اثر از طريق اثر ،معاني نهفته در ذهن خود را تحت شرايط
روحي و زماني تأويل و بهمقتضای ساختار ذهني خود كشف ميكند .بههمين سبب هر
تأويل ،تفسيری روحاني يا ذهني و فردی از اثر است و هر اثر هنری يا ادبي تأويلپذير،
برجستهترين نقش و ارزش وجودی خود را در همين فعليتبخشيدن به معاني بالقوۀ
موجود و مكتومِ ذهنِ خواننده آشكار ميكند .از اين رو هر اثر ناب ادبي ،ازجمله شعر
ناب ،هستيِ خود را تا حد بسياری مديون دخالت ناآگاهي است (پورنامداريان:2132 ،
 .)123يكي از تفاوتهای بارز استعاره و نماد در همين وجه تأويلپذيری است.
استعاره غيرقابلتأويل است« .دروغ در استعاره چندان آشكار است كه تأويل را
ناممكن مي كند .اگر استعاره را باور كنيم منطق سخن درهم ميريزد؛ اما اگر معنای
نماد را باور كنيم ،هماهنگي معنيشناسي درهم ميشكند .استعاره را تنها ميتوان
همچون مجاز شناخت ،نماد لحظهای از زندگي موضوع است» (احمدی.)117 :2132 ،
شايد نماد تنها ابزاری باشد كه در زبان شعر به آفرينش معنای چندبُعدی و انتقال تمامي
آن مفاهيم كمك ميكند« .نگارۀ شاعرانه تأويلي مداوم است و بخشيدن منش ناممكن
به هرچيز» (همان .)131 ،بنابراين برای دريافت ،بايد هر بار ،رمز كشف شود و اين امر
سبب پويايي و جاودانگي آثار نمادين شده است« .كتابهای آسماني دارای قویترين
جنبههای نمادين هستند و بيشترين تأويلها را برتافتهاند .نگاهي به تفسيرهای قرآن
كريم اين امر را به وضوح روشن ميسازد» (فتوحي.)277 :2135 ،
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 -6-2نماد ،منعکسكنندة «كل در جزء»
«نماد بيانگر كليات و مفاهيم بزرگ بهوسيلة موضوعات جزئي است ،اما اين
موضوعات و تصاوير جزئي چنان زنده و جاندارند كه ذهن را تسخير ميكنند.
نمادپردازی در كار هنرمند نمادگر ،نقطه شروع حركت است برای گذار از واقعيت به
جانب جهان آرماني» (همان .)211-212 ،عارفان نمادگرا نيز از اين ظرفيت نماد برای

تجسم امر كلي بهوسيلة امور جزئي بهره جستهاند كه نمونة برجستة آن را در گلشن راز
و مثنوی معنوی مي توان ديد .در انديشة وحدت وجودی مولوی ،دريا تصويری از كل
مطلق است و قطره ،جوی ،چشمه و ...تصورات عالم جزئياند كه در آن كل ،محو

 -2مقایسة نماد با استعاره و تمثیل از دیدگاه ایجاز
استعاره ،تمثيل و نماد كه در زمرۀ مجاز طبقهبندی ميشوند ،به قلمرو جانشيني زبان
تعلق دارند و پيام يا مدلول آنها مبهم است و نياز به تفسير دارد و شاعران برای
پوشيده گويي ،بيان غيرمستقيم و ايجاز ،از ظرفيت اين سه ترفند بالغي به ميزان توانايي
ذهني خود بيشتر از ديگر آرايهها بهره ميگيرند ،ولي مراتب هر يك متفاوت است.
 -2-6تفاوت نماد با استعاره
استعاره و نماد از نظر رابطه دوسويه ،ابهام در پيام و مدلول و داللت به چيزی جز
خود ،به هم شبيه هستند؛ ولي ميان استعاره و نماد تفاوت بسيار است.
در استعاره رابطة بين دو سو ،مشابهت است .در بندهای ذيل ،ماهي آبنوس ،استعارۀ
مجرده از ماه ،دم طاووس استعاره مرشحه از خورشيد و بام استعاره مرشحه از آسمان
است؛ ولي در نماد ،گاهي مشابهت (آيينه و ذهن) گاه ،مجاورت (جغد و خرابه) گاه،
نقش و عملكرد (گل سرخ و عشق) و گاهي احساس (سفيدی و صلح) بين دو سو را
پيوند ميدهد.
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شدهاند .نماد از اين منظر ،قابليت زيادی برای تجسّم كل در جزء دارد (همان.)232 :
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صبحگاهان كه بسته ميماند
ماهي آبنوس در زنجير،
دم طاووس پر ميافشاند
روی اين بام تن بشسته ز قير
(نيمايوشيج)137 :2175 ،
در استعاره بهعلت حضور قرينة صارفه ،مشبهٌبه فقط در معنايي نانهاده فهميده
ميشود و تنها يك معني دارد؛ ولي در نماد ،قرينة آشكاری برای داللت بر معنايي
مجازی وجود ندارد و بههمين اعتبار ،مفهوم آن مبهم است.
در مثال شمارۀ « ،2-2در زنجير بودن ماهي» و «آبنوس» قرينههايي هستند برای لفظ
«ماهي» كه در معنايي حقيقي بهكار نرفته است و نيز «بام قيراندود» ،قرينهای است برای
استعارۀ طاووس و واژۀ «شستن» قرينهای است برای استعارۀ بام.
تمام روز در آيينه گريه ميكردم
بهار پنجرهام را به وهم سبز درختان سپرده بود؛
تنم به پيلة تنهاييم نميگنجيد
(فرخزاد)121 :2173 ،
آيينه ،نمادی از خاطرات ،دل و ذهن است و عالوه بر آن ،در معني «آيينه» هم
فهميده ميشود.
سبزهزار پاييزی و نقش رمهای
بر مخمل نخنما
كه به زردی مينشيند
(شاملو) 111 :2133 ،
ذات هر اثر نمادين امكان تأويلپذيریهای گوناگون را دارد ولي ،استعاره
قابلتأويل نيست .در استعاره ،شاعر هرگز واژهای بهكار نميبرد كه گيرندۀ پيام در پي
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تأويل آن برآيد .دروغينبودن استعاره ،تأويل را ناممكن ميكند .برای نمونه« ،زندان»
در شعر عرفاني ،نماد تن ،دنيا ،تعلقات دنيوی ،اميال نفساني و ...است.
بنابرآنچه ذكر شد ،نماد برخالف استعاره به سبب نداشتن قرينة صارفه و قلمرو
وسيع ،داللت بر هالهای از معاني و مفاهيم و تأويلپذيری ،از نظر بيان ايجازی بهمراتب
هنریتر از استعاره است.
 -2-2تفاوت نماد با تمثیل
تمثيل نيز همچون نماد ،رابطة دوسويه دارد و به قلمرو جانشيني زبان متعلق است،
ولي قلمرو گسترده و گاه متناقض نماد از نظر ايجازی با تمثيل قابلسنجش نيست .در
 .2تمثيل فقط به يك مفهوم عقلي واحد اشاره ميكند؛ در صورتي كه نماد مخاطب
خود را تا آن سوی مرزهای ناشناخته و غيرقابلادراك پيش ميراند.
«در تحليل تمثيل ،ذهن بر فراز روايت پيش ميرود و از حركت موازی عناصر
صورت ،درون مايه و كشف پيوندهای قصه و محتوا لذت مي برد ،اما در تحليل نماد،
ذهن از كشف پيوندها درميماند و به خأل پرتاب ميشود .لذت نماد بيش از هرچيز
ناشي از اين شناوری روح در فضای بيكرانة رمز است (فتوحي.)171 :2135 ،
 .1در نماد ،بحث از يك واژه است ،ولي در تمثيل ،بحث از جمله و كالم.
« .1در تمثيل معموالً اجزای عناصر محسوس ،بهطور قرينه معادل با اجزای انديشهای
نامحسوس قرار ميگيرند و به اصطالح تكبهتك ،يارگيری ميكنند ،اما در
نمادگرايي يا سمبوليسم ،اجزای محسوس جفت بهخصوصي ندارند و چون امواج از
مرز ساحل به نسبتهای متفاوت و نامساوی درميگذرند» (حسيني.)121 :2133 ،
بنابراين در تمثيل ،كل شعر و حكايت يا داستان يك نتيجه ،ايده يا مفهوم را بيان
ميكند و معموالً واژههای آن به جز معنايي حقيقي به مفهومي مجازی داللت
نميكنند ،ولي در نماد ،پيام شاعر به كمك نظامي از الفاظ ،انتقال مييابد و هر كدام
از آن واژهها با استفاده از حوزۀ وسيع تداعيگری در رساندن پيام ،نقش ايفا ميكنند
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زير به برخي از اين تفاوتها كه مرتبط با بحث ايجاز است ،اشاره ميشود:
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(حميديان .)212-223 :2132 ،پس ،از ديدگاه ايجازی ،نماد بهمراتب بيشتر از تمثيل
ميتواند مفاهيم و پيامهای موردنظر شاعر را با كمترين الفاظ در نهايت فشردگي و
ابهام هنری بيان كند و به تعبير نيما يوشيج سمبلها شعر را عميق ميكنند و دامنه و
اعتبار ميدهند و خواننده ،خود را در برابر عظمتي مييابد (يوشيج.)211 :2175 ،
بهعنوان مثال ،در بندهای زير:
تا داشت به سر زمانه غوغا
تا كينه بُد از رخش هويدا
تا بود هوای انتقامش
يك تير به تركشش نهان داشت
آن تير هزارها زبان داشت
بگرفت زمانهاش سر دست
آلود به زهر مرگش آنگاه
كردش ز هرآنچه خواست آگاه
پس چند دگر بيازمودش...
(نيما يوشيج)227 :2175 ،
در زمان شكست فرشتگان و تاختوتاز ديوان ،در حالي كه در قصر دشمن رقص
و آواز برپاست و مردم در ناله و فرياد هستند ،شاعر بهنوعي تمثيل خود را با بيان اينكه
« آن تير منم منم كه امروز /آيين من است جنبش من» (همان) ،نتيجهگيری ميكند و
با اين نتيجهگيری و تصريح ،مفهوم شعر محدود باقي ميماند و اجازۀ تأويل و تفسير را
به خواننده يا مخاطب نميدهد .حال اگر به شعر نمادين «طرح» از احمد شاملو توجه
كنيم:
شب،
با گلوی خونين
خوانده است
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ديرگاه
دريا
نشسته سرد
يك شاخه
در سياهي جنگل
بهسوی نور
فرياد ميكشد
(شاملو)111 :2133،
روزگار شاعر نظام حـاكم بـر جامعـه ،سـكوت و تحمـل مـردم و كوشـش شـاعر را بـه
نمايش ميگذارد .خونينبودنِ گلویِ شب ،از خواندن بسيار تـا ديرگـاه ،نشـانة حضـور
طوالني اين شرايط نابسامان بر جامعه است؛ بهگونهای كه صدايي جـز صـدای شـب بـه
گوش نميرسد .همچنين شب مي تواند نمادی از شكنجه مبارزان باشد و در ادامه ،دريا
كه «همه عمر خوابش آشفته است» ،بهجای تحرك و تالطم دائمي ،سرد بر جای خـود
نشسته است .دريا ،نمادی از مردمانِ جامعهای است كه در برابر ظلم و سـتم ،در خفقـان
جامعه به بيتفاوتي گرفتار آمدهاند؛ نه مخالفتي دارند و نه مقاومتي .از جنگلِ جامعـهای
كه همه گياهانش خشك و سرد تسليم شب شده اند ،فقط يك شاخه بـرای رسـيدن بـه
نور و آزادی و زندگي سر برميكشد و دهـان بـاز مـيكنـد .شـاخه ،نمـادی از شـاعر و
ديگر مبارزاني است كه برای رسيدن بـه آزادی ،لـب بـه اعتـراو گشـودهانـد و بـرای
رسيدن به صبح پيروزی و سعادت تالش ميكنند .با مقايسة شعر تمثيلي نيما كـه يـازده
بند و سي و سه مصرع دارد و شعر نمادين شاملو كـه فقـط از بيسـت واژه تشـكيل شـده
است ،تفاوت ايجازی تمثيل و نماد بهروشني مشخص ميشود.
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كلِ بيت كه بيست واژه بيشتر نيست ،تصويری كامل از اوضـاع و احـوال اجتمـاعي
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نتیجهگیري
از سنجش نماد با استعاره و تمثيل ،مشخص ميشود كه استعاره در سطحي نازلتر
از اين ظرفيت قرار دارد و نماد باالترين مرتبه را بهخود اختصاص داده است .با توجه به
آنچه گفته شد:
 .2ايجاز و فشردگي كالم در گذر زمان ،ارزش خويش را از دست نداده و در نظر
علمای بالغت ،اصل ايجاز و فشردگي كالم كه به مقتضای حال مخاطب و مقام و
موضوع كالم باشد از ديرباز تا كنون ارزشمند بوده است.
 .1در نماد ،امری عيني ،جانشين مفهومي انتزاعي ميشود و بر مفاهيمي عالوه بر
مفهوم آشكار خود داللت دارد و در عين حال هيچ قرينهای نيز بههمراه نماد ذكر
نميشود.
 . 1عالوه بر اختناق و استبداد حاكم بر جامعه و آشنايي شاعران معاصر با مكتب
سمبوليسم ،علت اصلي گرايش شاعران به نماد ،گستردگي حوزۀ مفهومي نماد ،تناسب
امكانات سخن نمادين با اصل بنيادين و همهپذيربودن ابهام و ايجاز و نيز پروردگي
ذهني و تخيل شاعرانه بوده است.
 .1به لطف حضور نماد در شعر معاصر ،ايجاز و فشردگي شعر گذشته كه منجر به
تراكم و تزاحم تصاوير شعری شده بود ،از شعر معاصر رخت برميبندد و ديگر
خوانندگان شعر معاصر در شعرهای ناب ،با حذفهای مخل مواجه نيستند.
 .5شاعران به كمك نماد ،ضمن پرهيز از ازدحام ،گنگي و بيدقتي در بيان تصاوير
فشرده ،به شعر خود عمق و وسعت ميبخشند.
 .1در شعر نمادين ،خواننده يا تفسيرگرِ شعر ،بهكمك اثر نمادين ،معاني پنهان در
ذهن خود را با توجه به شرايط روحي و رواني تأويل و بهمقتضای ساختار ذهني خود
كشف مي كند .لذت حاصل از كشف نماد ،بيش از لذت رسيدن به قصدی
ازپيشمعلوم شده ،در ديگر آرايههای ادبي است.
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 . 7با سنجش قدرت ايجازی نماد با استعاره و تمثيل ،مشخص شد كه استعاره در
سطحي نازل از ظرفيت پوشيدهگويي ،بيان غيرمستقيم و ايجاز قرار دارد و نماد باالترين
مرتبه را بهخود اختصاص داده است.
-3عمدهترين ويژگي كه سبب ميشود تا نماد ،در سنجش با آرايهای چون استعاره
و تمثيل دوامي محسوستر داشته باشد ،نداشتن قرينه ،اتحاد صورت و محتوا،
بيكرانگي و ابهام پيام ،ماهيت پارادوكسي ،انعكاس كل در جزء و تأويلپذيری آن
است.
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