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بررسی فرایند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی
مرتضی حیدری
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تاریخ دریافت1393/04/11 :
تاریخ تصویب1394/02/02 :

چکیده

سنایی با بهرهگیری از کیفیتهای تصویری و ترکیبی حررو اففبرا

اشعار بسیار زیبایی سرروده اسرتب بر کرارگیری ظرریر ای فراگیرر در
مطافعة این سرودهها -ک زمین های فرهنگری هنرر سرنایی را شوشر

دهد و ظتیجر ای فراخرور یرپ شرشوه

را دربرداشرت باشرد -ظیرازی

آشکار استب در مقافة حاضر ظگارظده بر شایة آرای چرارف سرندر

شیر

ب ظشاظ شناسی ظگرشهرای اففبرایی سرنایی مریشرردازد و هةرة

داظ

ظقد بالغی رایج در زبان فارسری شیوظرد تنگراتنگی داردم امرا از

سرودههای حروفی او را گ ارش میکندب ظرریة ظشاظ شناسی شر برا
تواظ
1

تفسیری باالتری در مقایس با آن برخوردار است و رسیدن بر

عضو هیات علةی گروه زبان و ادبیات فارسی داظشگاه شیام ظور تهران ایرانب mortezaheydari.58@gmail.com

 / 8بررسی فرایند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی

ظتیج ای علةیتر را میسرر مریکنردب در ایرن شرشوه

سر گاظر هرای

مشهور شةایل ظةای و ظةاد شر و فرایند تکامرل ظشراظگی آنهرا در

دیوان سنایی مطافع شده استب فراینردهای ظشراظگی متفررد خطری و

متداخل س گوظة سیر ظشاظگی حرو اففبا در دیروان سرنایی هسرتند

ک ظگارظده آنها را از یکدیگر بازشناخت استب ظتیج اینک ظشراظگی

حرو اففبا در دیوان سنایی ظسبتی بسیار آسان با موضرو و تفسریر

خود داردب

واژههای کلیدی :ظشاظ شناسری چرارف سرندر
حرو اففباب

مقدمه
حرو

شرر

سرنایی

اففبا و کیفیت ظگارشی و ترکیبی آنها در زظجیرة ظویسرایی زبران ظةادهرایی

شاعراظ برای آفرین

تصاویری خیافی و ظگارگری برر شهنرة دیبرای گراظبهرای زبران

فارسی بودهاظدب بیشتر این سرودهها ابیاتی دفنشین و ظغ ظرد کر از ظسسرتین روزگراران
تاریخ شعر شارسی دیوان شاعران را آراست اظدب این ظشاظ ها در زبان عرفرا و حکةرای
ب رگ زبان فارسی ابعادی گستردهتر یافت اظد و وسیل ای برای بیان اظدیش هرای بلنرد
عرفاظی حکةی و اخالقی شدهاظردب مطافعرة دقیرش ظشراظ هرای اففبرایی دیروان عارفران
فارسیگوی و گ ارش بایستة آنها از زمین هایی است ک باید تروههی ویرشه بر آن
شودب
بیان مسئله

سنایی ظی با بهرهگیری از ظةادهای اففبایی ب تبیرین و تصرویر زیبراییهرای شراعراظ و
مضامین حکةی و عارفاظ شرداخت استب دریافت دقایش حکةی و عرفاظی ظگرشهای
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اففبایی سنایی ظیازمند ظرری ای با تواظ

تأویلی و تفسیری کرافی اسرتب آرایر هرای

بالغی سنتی بسندگی الزم را در ظةودن هنب های زیباییشناساظ تبیرین دالفرتهرای
موضوعی و تأویل و تفسیر معاظی بلند حکةی و عرفاظی ظگرشهرای اففبرایی سرنایی
ب گوظ ای منترم ظدارظدب ب کاربردن ظرری ای منسجم و فراگیر در مطافعة اظتقادی ایرن
سرودهها ظیازی آشکار و گری ظاشذیر استب از اینرو ظگارظرده در ایرن شرشوه
بهرهگیری از داظ
از حرو

برا

ظشاظ شناسی ب مطافع و ارزیابی تصاویر معاظی و تفاسیر برآمرده

اففبا در دیوان سنایی میشردازدب

روش و چارچوب نظری پژوهش
ششوه

حاضر از ظو ششوه های کاربردی اسرت و بر روش تحلیرل محتروا اظجرام

شذیرفت استم یعنی س گاظة مشهور «چرارف سرندر

شرر » 1منطرشدان آمریکرایی

اب ار ظرری ظگارظده در تحلیل ظگرشهای اففبایی سنایی در دیواظ

قرار گرفت استب

2

ابیات ظةوظ دارای ظگرش حروفی در دیوان سنایی هستند و ب شیوة ظةوظ گیری کل
گ ارش شدهاظدب ظسستین و اساسریتررین گرام در مطافعرات ظشراظ شرناختی گر ین
رویکردی متناسب و فراخور موضو ششوه

از میان رویکردهای گوظراگون حروزة

ظشاظ شناسی است (ربکب ساساظی 88 :1389م مکاریپ )326 :1389ب
با توه ب اهةیت بسیار س گاظة شةایل 3ظةای  4و ظةاد 5شر

در مطافعات ادبری و

هنری بسیاری از آرای های بالغی را میتوان با این س گاظ گ ارش کرردب بر هةرین
سبب ظگارظده آن را چارچوب ظرری ششوه
شیر

منبعی غنی و افهامبس

خود قررار داده اسرتب «ظررام شیییردة

برای کاربست ظرریرة ظشراظ هرا در مرورد مترون ادبری

است» (مکاریپ )323 :1389ب« 6در میان اظوا دست بندی از ظشاظ ها ک تاکنون ارائ

شده است هیچیپ از ظرر استحکام ظرری و کارایی ب اظردازة تقسریمبنردی شیرر
ارزش و اهةیت ظدارظد» (احةدی )43 :1388ب آرای شر

در مطافعات سرینةایی ظیر
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کاربردی ویشه داردم تا هایی ک «ژیل دفوز» -7آنگوظ ک شر

مطرح کرده است-

سینةا را ظرامی ظشاظ ای میداظد (استم )296 -295 :1383ب
پیشینة پژوهش

هدیترین ششوهشی ک در زمینة ظگرشهای اففبایی شاعراظ تاکنون اظجرام شذیرفتر
شایانظامة کارشناسی ارشد ظگارظده در داظشکدة ادبیات فارسری و زبرانهرای خرارهی
داظشگاه عالم طباطبایی است ک با عنوان «تشربیهات حروفری (ظگررش حروفری) در
دیوان شراعران ترا قررن هشرتم هجرری» ترأفی

شرده اسرتب ظگارظرده در فصرل او،

«اظدیش های حروفی در طو ،تراریخ» را بررسری کررده و فصرل دوم را بر «گر ارش
ابیرات دربردارظرردة ظگرررشهرای حروفرری در دیرروان شراعران» اختصرراد داده اسررتب
رویکرد ششوه

در گ ارش ابیات حروفی ظقد بالغی سرودههای شاعران بوده و در

شایان مشسص شده است ک آرای های بالغی (معاظی بیان و بدیع) با معیارهای سنتی
در گ ارش این ابیات کافی و وافی ب ظرر ظةیرسندم از اینرو آرای هایی با عنراوین
«اففباتصویری اففبامعنایی و تأویل» شیشنهاد شده است (حیدری )15 :1387ب در ایرن
مطافع ظارسایی آرای های بالغی سنتی روشن شده استم اما ب کرارگیری چرارچوب
ظرری استواری مةکن ظشده استب علیرضا حاهیانظشاد ظی مقافر ای برا عنروان «ظروعی
تشبی در ادب شارسری (تشربی حروفری)» در مجلرة داظشرکدة زبران و ادبیرات فارسری
داظشگاه تهران تأفی

کرده است ک این ششوه

با رویکردی توصریفی و برا هامعرة

آماری بسیار محدود و بدون ظرریة اظتقادی سامان یافت و ظگارظده ظةوظر ای از فغر ش
وی را گوش د کرده است (هةان)5 :ب محسن ذواففقاری و علیاکبر کةافیظهراد ظیر
مقاف ای با عنوان «کارکردهای هنری و تصویری حرو

در شعر (برا تأکیرد برر شرعر

خاقاظی)» در مجلة فنون ادبری منتشرر کرردهاظرد کر ایرن شرشوه

هرم برا رویکرردی

توصیفی و بیبهره از چارچوب ظرری ب اظجام رسیده و ظتیج گیری آن ظکتة ترازهای
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ب دست ظةیدهدب 8اهةیت و ظوآوری ششوه

حاضر در میان هةتایاظ

بهرهگیری از

چارچوب ظرری استوار و تبیینشده اسرت کر برآمرده از کراوشهرای چنردینسرافة
ظگارظده برای دستیابی ب ظرری ای کاربردی در مطافعة ظگرشهای حروفی بوده استب
چارچوب ظرری این ششوه
خود شوش

اف ون بر آظک آرایر هرای بالغری سرنتی را در گسرترة

میدهد ظرام زیباییشناختی شویایی را ترسیم میکند ک اضرال آن برا

یکدیگر شیوظد دارظد و از همگسیست ظیستندب
فرضیة پژوهش

ظةیتوان ظگرشهای حروفی سنایی را با تکی بر آرای های بالغی سنتی -ک هنبر ای
تجوی ی و ظامنعط
شر

تواظ

دارظد -ب گوظر ای شایسرت گر ارش کرردب ظرریرة ظشراظ شناسری

تفسیری باالتر و منسرجمترری را در مطافعرة ظشراظ هرای اففبرایی دیروان

سنایی و دریافت ظرام زیباییشناساظ حکةی عرفاظی و اخالقی این ظشاظ ها ب دسرت
میدهدب
مبانی نظری

«ظشاظ شناسی عبارت است از مطافعة ظشاظ ها و فرایندهای ترأویلیب بببیرپ چیر فقر
هنگامی ظشاظ است ک یپ تأویلگر آن را ب عنوان ظشاظة چی ی تأویرل کررده باشرد»

(گیرو )143 :1387ب موضو بررسی ظشاظ شناختی هر چی ی است کر بتروان آن را
هةیون ظرامی ظشاظ ای مطافع کردم ظررامی کر براسرا

قراردادهرا و رم گرانهرای

فرهنگی یا فرایندهای دالفتی سازمان یافتر اسرتم ماظنرد معةراری مرد مرتن ادبری
اسطوره ظقاشری و فریلم (مکاریرپ )326 :1389ب «از منررر ظشراظ شناسری ظشراظ هرا
میتواظند ب شکل کلةرات تصراویر اصروات اطروار و اشریا رراهر شروظد» (چنردفر
)21 :1387ب برخی از ظشاظ شناسان موضو علرم ظشراظ شناسری را بررسری ظررامهرای
ارتباطی غیر زباظی میداظندب برخری بر شیرروی از فردینران دو سوسرور 9زبرانشرنا
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سوییسی بررسی ظشاظ شناختی را ب تحلیل ارتباطات اهتةاعی ماظند آیینها مراسم
آداب معاشرت وببب اختصاد میدهند و برخی دیگر هنر و ادبیات را ب یاری داظ
ظشاظ شناسی مطافع مریکننرد (گیررو )16 :1387ب «از دیرد ظشراظ شرنا

مرتن اف امرا

کالمی ظیست و هر ظو همظشینی ظراممند ظشاظ ها (اعم از واژههرا تصراویر صرداها
ژستها وببب) در شیامی چندالی ک از طریش مجاری فی یکی قابل دریافت باشرد و برا
ارها ب قراردادهای اهتةاعی (رم گان) شکل گرفتر باشرد و دریافرت بشرود مرتن
است» (سجودی )128 :1388ب «توفید یپ عالمت (سیگنا )،ک باید در یرپ رابطرة
همبست با یپ محتوا قرار گیرد ب من فة توفید یپ ظق

ظشاظ ای استب ببباین روابر

همبست دارای ظسبت آسان در برابر ظسبت دشوار هستند» (اکو )39 :1389ب
داظ

ظشاظ شناسی ریشر در آرای فردینران دو سوسرور و چرارف سرندر

داردب سوسررور مطافعررات ظشرراظ شررناختی خررود را  semiologyو شررر
ظامیده استب در توضیحی ظ چندان مطةئن و براسا
و شررر

مررریتررروان گفرررت  semiologyداظرر

شرر

semiotics

ظرری های اغلب شیروان سوسور
بررسررری ظشررراظ هرررا و عالمرررتهرررا

ب ر طررورکلی اسررت و  semioticsب ر بررسرری ظرررامهررای ظشرراظ ای زبرراظی اشرراره دارد
()Cudden, 1999: 804-805ب «سوسور بر ظشراظة زبراظی تأکیرد داشرت و بر گوظر ای
آوامحور ب گفتار امتیاز داده بودب ببببرای او دا ،افگوی آوایی (تصور صروتی) برودب
بببظ د سوسور ظوشتار بازگوکنندة گفتار استم هةانطور کر دا ،حراکی از مردفو،
میباشدب بیشتر ظرری شردازان معاصر ک افگوی سوسرور را شذیرفتر اظرد مایلنرد ظشراظة
زباظی را ب هردو صورت گفتاری و ظوشرتاری درظررر بگیرظرد» (چنردفر )44 :1387ب
«سوسور ظشاظ ها را ب مثاب ماهیتی واقعی و ذاتی ظةیدیدب بررای او ظشراظ هرا اساسرا بر
یکدیگر ارها داده میشوظدب در ظرام زبان هة چی وابسرت بر روابر اسرتب هریچ
ظشاظ ای ب خودی خود دریافت ظةیگرددم بلکر در ارتبرا برا دیگرر ظشراظ هرا فهرم
میشود» (هةان)47 :ب تصور سوسور از معنا ب طور محض ساختاری و ظسبی است ظ
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ارهاعیم اوفویت ب رواب داده شده است ظ ب اشیا (هةان46 :م ظی ربکب سجودی
)50 :1388ب
فرایند نشانگی پرس

«برخال

افگوی سوسور ک ظشاظ را ب صورت یپ هفت خودبسنده معرفری کررده

بود شر

یپ افگوی س تایی ارائ کرد:

نمود :شکلی ک ظشاظ ب خود میگیرد ک ف وما مادی ظیستب

موضوع :چی ی ک ظشاظ ب آن ارها داردب دالفرت ظشراظ برر موضرو ظر در تةرام
ویشگیهای آن بلک در ارها ب یپ ایدة خاد است ک گاهی آن را زمینة ظةرود
میظامیمب
تفسیر« :ادراکی است ک توس ظشاظ ب وهود میآیدب شیر

برهمکن

میان ظةود

موضو و تفسیر را فرایند ظشاظگی 10میظامدب ظور قرم چراغ راهنةا در یپ چهارراه

ظةود توق

وسایل ظقلی موضو و این فکر ک چراغ قرم ظشان میدهد ک وسرایل

ظقلی باید بایستند تفسیر است» (چندفر )61 -60 :1387ب «شیر

بر ایرن ظکتر تأکیرد

دارد ک یپ ظشاظ تنها در صورتی میتواظد ظشاظ تلقی گردد ک تأویل شرده باشرد»

(دین سن )93 :1389ب شیتر ووفن 11میظویسد« :هنبة ارزشةند و شرارج کرار شیرر
مورد تحلیل ظشاظ ها ایرن اسرت کر او ابعراد مستلر
برخال

سوسور شیر

در

را مجر ا از هرم ظةریاظگاشرتب

هیچگوظ تعصب خاصری در هاظبرداری از ایرن یرا آن هنبر

ظشان ظةیدادب درواقع او خواستار گوظ ای منطش «معاظی و بیان» بود ک براسرا
هررر س ر هنب ر باشررد» (در احةرردی )45 :1388ب «شیررر

ایرن

بررر دشرروارترررین ظکت ر در

ظشاظ شناسی اظگشت ظهاده است :معنای ظشاظ ظشاظ ای دیگر استم یا ب زبان سادهترر
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معنای ظشاظ حاضر ظیستب هةواره فاصل ای ظاگذشتنی و ظاشناختنی میران دا ،تصرور
ذهنی و موضو واقعی وهود دارد» (هةان)35 :ب «ب گةران شیرر

ظشراظ ببب تصرویری

است ک تصویری دیگر (موضوع ) را از راه ظسبت با سومین تصویر (مورد تأویلی)
روشررن مرریکنررد» (هةرران45 :م ظیر ربکب ساسرراظی 39 :1389م االم )38 :1392ب «در
فلسفة شر

اساسا ظشاظ ها تنها در بافتی ارتباطی با چی هایی غیر از خودشان تشسص

مییابنردم از ایرنرو ظشراظ هرا زمراظی ویشگری منحصررب فررد خرود را شیردا مریکننرد
کررر برررا توهررر بررر آبشرررسورهای فرهنگررری و تررراریسیشررران تفسررریر شررروظد»

()Wolfreys, et al., 2006: 91ب «بافت 12ظق

حیاتیای در روشن سراختن تفسریر

13

هر ظشاظ بازی میکندب بببدالفت یپ ظشاظ با ترهةة آن ب ظررام دیگرری از ظشراظ هرا
مةکن میشودب بببشر

از تواظ

یپ ظشاظ ب ترهة شدن ب مجةوعة ظامتنراهیای از

ظشاظ های دیگر شررده برمریدارد کر از بعضری ههرات هةیشر برا یکردیگر تعراملی
دوسروی دارظرد» ()Jakobson, 1980: 10ب بر گةران شرر

«هةرة شرناختی کر مرا

ب ر دسررت مرریآوریررم برآمررده از تفسرریر ظشرراظ هاسررتب وی ظشرراظ شناسرری را داظ ر

غایرررتشناسررری 14مررریداظسرررت کررر در شررری شرررناخت واقعیرررت اشررریا اسرررت»

()Strazny, 2005: 820ب «در آرای شیر
براسا

ده مقوفة س گاظی وهود دارد ک میتوان

آنها ظشاظ ها را طبق بندی کردب تنها یکی از آنها ک میران شرةایل ظةایر و

ظةاد تةای میگذارد تأثیرگذار بوده است» (کافر 63 :1390م اکو )19 :1389ب «چر
عاملی ظشاظ را با موضو  /ابشة آن شیوظد میزظد و ب ما اهازه میدهد کر ظشراظ را بر
یپ موضو یا شیئی خاد ارها ظةاییم و ظ ب موضو دیگری؟ بر عبرارت دیگرر
چ چی معنی و تفسیر را میسر میدارد؟ بببشیر

شرای بازظةود و معنی را ب کةرا،

و بررا ررافررت مررورد بحررق و ترردقیش قرررار داده اسررتب وی ب ر تةررای بررین ظشرراظ هررای

تصررویری 15ظةای ر ای 16و ظةررادی 17ک ر از اهةیررت بسرریار برخرروردار اسررت اشرراره
میظةاید» (یوهاظسن و الرسن )66 :1388ب زبان ادبیات زباظی خیافی و گاهی آمیست
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با ابهام و دالفتهای متکثرر اسرتب هةینرین شکسرتن هنجارهرای فرسروده مبترذ ،و
متعار

ذهن ظرام ادبیات را ظرامی خالق و هنجارگریست میسازدب «در هر گفتةان

با دو دست ظشراظ سرروکار مرییرابیم :ظشراظ هرای مترداو ،تثبیرتشرده و کلیشر ای و
ظشاظ های ظامنترر ظابهنجار و سررک » (شرعیری و وفرایی )78 :1388م ظررام ادبیرات
گفتةاظی از ظو دوم استب «ظشاظ های ادبی هةانطور ک بارت در فرذت مرتن برر آن

صح میگذارد هةواره درحا ،گری از قیدوبندهای زباظی هستندب گری از قیدوبند

یعنی دگرگونساختن ساختارهای قافبی شناخت شده یا از قبل ب تثبیترسیده» (هةران:

)47ب «ظشاظ شناسی ادبی ظشراظ هرای ففرری18را بررسری مریکنردم گرچر بر حضرور
دالفتهای غیرر ففرری در ادبیرات ظیر اذعران داردب بببشراخة ظشراظ شناسری شرسری را

اصطالحا ظشاظ شناسی کراربردی 19مریگوینرد کر روابر میران ظشراظ هرا و ظیروهرای
سیاسی و اهتةاعی و هةینین اهةیت آنها را در زمین های تبلیغات و فرهنر

عامر

هستوهو میکند» ()Quinn, 2006: 381ب «ظررام ظشراظ ایری کر برر ظررام ظشراظ ای
دیگری دالفت میکند فرازبان 20ظامیده میشودب هةینین ظشاظ ای را ک بی

از یپ

معنی داشت باشد چندمعنایی 21میظامند» ()Carter, 2006: 44ب ظگرشهرای حروفری

سررنایی در دیرروان اشررعارش ظرررام ظشرراظگاظیای را ترسرریم مرریکنررد ک ر بررر ظرررامی
زیباییشناساظ اخالقی و حکةی دالفت میکند و این موضو ها را باید برا توهر بر
بافت عرفان حکةی و زاهداظة سنایی در شبک ای از شةایلها ظةای ها و ظةادها تفسیر
کردب «چنین عةلیاتی را ک امکان گذر از گوظ ای دافی ب گوظ های مدفوفی متکثر را
فراهم میسازد سیر تکاملی ظشاظ در زبان میظرامیم» (شرعیری و وفرایی )26 :1388ب
ظشاظ های چنردمعنایی زبراظی در ادبیرات اساسریتررین کرن
فرازبان (ظیروهای سیاسی -اهتةاعی) را بازی میکنندب

ارتبراطی میران زبران و
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سهگانههای پرس

اکنون س گاظ های شناخت شرده و بسریار کراربردی شرر

و زوایرای گوظراگون آن را

میکاویم:

 )1شمایل (« :)iconآیکن واژهای برآمده از یوظاظی  eikonاست ب معنای شرةایل
و تصویرب در ظشاظ شناسی شر

طبق ای از ظشاظ های دیرداری و شرنیداری اسرت کر

ب وسیلة هنب های تقلیدی آشکار هةینین از طریش شباهتها یا ویشگیهای مشترک
در رابط ای مستقیةا محسو

با موضرو برازظةونشرده قررار داردم ماظنرد ظةودارهرا

طرحها شکلها عالئم راهنةایی و راظندگی و هةینین بازظةایی موسریقایی صرداها»
()Bussmann, 2006: 530ب دا ،ب علت داشتن بعضری از کیفیرات مردفو ،شربی آن
استم مثل ظقاشی چهره فیلم کارتون ماکت ظامآوا استعاره تقلید صدا هلوههای
صوتی در ظةای های رادیویی دوبلة فیلم و اشارات تقلیردی (چنردفر )193 :1387ب
«شباهت میان یرپ ظقشر و محیطری هغرافیرایی کر ظشران مریدهرد شرةایل اسرت»
()Abrams, 2009: 324ب «در ظشراظ هرای شرةایلی ظشراظ از بعضری ههرات (شرکل
راهری صدا احسا

و یا بو) مشاب موضروع

اسرتم بر عبرارتی برخری کیفیرات

موضو را دارد» (سجودی )26 -25 :1393ب «گفتن اینک ظشاظ مشاب موضو خود
است ب معنای آن ظیست ک «دارای هةان خصوصریات» اسرتب درهرحرا« ،مفهروم
مشابهت» وهود دارد ک از هایگاه علةی دقیشتری در مقایس با مفاهیم «داشتن هةان
خصوصیات» یا «شباهتداشتن برا» برخروردار اسرت» (اکرو )44 :1389ب «واحردهای
شةایلی در خارج از بافت خود شأن و مقامی ظدارظد و درظتیج ب یپ رم گان تعلش
شیدا ظةیکنند» (هةان)62 :م برای ظةوظ «ظرگس» ظام گلی اسرت کر در بافرت مترون
ادبی با چشم فریبای معشوق ظسبت تشبیهی شیدا کرده استب درک رابطة تشبیهی ایرن
دو در بیرون از بافت ادبی دشوار استب شر
میکند:

ظشاظ های شةایلی را ب س دست تقسریم
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 )1 -1تصویر :22در تصویر رابطة ظشاظ و موضوع

مبتنی برر مشرابهت تصرویری

است (سجودی )28 :1393ب ایةاژها ظشاظ هایی تصویری هستند ک با موضو  /ابرشة
مربوط از کیفیتها و مشسص های مشترک سرادهای برخوردارظردب ببباشریایی کر مرا
برحسب عادت آنها را ایةاژ میخواظیم از قبیل ظقاشیهای چهرره شرامل مجةرو
ویشگیهایی هستند ک مشترک بین موضرو و ظشراظ اظردب ببببر مفهروم شرناختی آن
ایةاژها تنها ظشاظ هرای تصرویری و دیرداری ظیسرتندم بلکر هرظرو کیفیرت حسری یرا
ترکیبهایی از آنها را ظی ک موضو را تجسم بسشد شامل میشوظدم بررای مثرا،
میتوان از ایةاژ صوتی 23ظام برد» (یوهاظسن و الرسن )76 :1388ب

 )2 -1نمودار :24در ظةودار رابط ای قیاسی بین ظشاظ و موضروع

برقررار اسرتب

در ظةودارها هیچ تشاب حسی بین ظةودار و موضو آن وهود ظرداردم بلکر شرباهت
بین رواب اه ای هریپ است (سجودی )28 :1393ب ظةودارها در تقابل برا ایةاژهرا
ظسرربت ب ر موضررو  /ابررشة خرراد (چ ر واقعرری و چ ر تسیلرری) از اسررتقال ،بیشررتری
برخوردارظدب ظقشة یپ شهر -ک از ویشگیهای ظةای ای قوی ظیر برخروردار اسرت-
ظةوظ ای از یپ ظةودار است ک در آن اظت ا و عقالظریکرردن براسرا
اساسی ظق

معیارهرای

مهةی ایفا میکنندب بببظةودارها هةیش ب یپ موضو  /ابشة خاد اشاره

ظةیکنندم بلک میتواظند از ماهیت اظت اعی و عرامی برخروردار باشرندب بببمطلرب دوم
اینک یپ ظةودار ظیازی ظدارد روابطی را ک ب دظیای مادی مربرو مریشرود ظشران
دهدم بلک میتواظد ظةایاظگر رواب منطقی و عقالظی باشد:
هةة اظسانها فاظی هستندب سقرا یپ اظسان استب  سقرا فاظی استب
این یپ طرحوارة استنتاهی است ک آن را عةوما قیا

میگویند و از اعتبار عام

برخوردار استب مطلب سوم اینک ظشاظ های تصرویری و بر ویرشه ظةرودارهرا ترن بر
آزمای

و تجرب میدهندب ایرن خالقیرت ظةودارسرازی -کر در تهیرة یرپ طررح و
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سرراختةان توسر معةرراران بر کررار مرریرود یررا یررپ منطررشدان از آن در محررپزدن
مقدم ها و ظتایج و استنتاجها بهره میبرد یا یپ ظویسنده برا آن بر خلرش رویردادهای
تسیلی و شسصیتها میشردازد -رشد و بافندگی مییابدم زیرا مد،ها ب راحتی تن بر
بازسازی و تعدیل میدهندب مطلب چهارم اینک ظةودارها و تا حدی ایةاژها -بر ایرن
مفهرروم کر روابر را مرریتواظنررد بر برری

از یررپ شرریوه ظشرران دهنررد -قررراردادی و

وضعیاظدب ویشگیهای یپ ظةودار -ب شرحی ک در باال آمد ر استقال ،از موضو /
ابشة فردی ویشگی اظت اعیبودن امکان تعةیمیافتن معر

رواب مادی و اظت اعری و

تفکررری خالقیررت ظقرر شررذیری در مقررام یررپ طرررح عةلیرراتی و کرراربرد آن در
شررفا سررازی اعتبررار یررا برریاعتبرراری اسررتنتاجهررا ر از آن اب ر اری معنرروی ]عقالظرری
( )intellectualو چشةگیر ب دست میدهد (یوهاظسن و الرسن )80 -77 :1388ب
1ـ )3استعاره :25در اسرتعاره رابطرة مشرابهت مبتنری برر تشرابهی اسرت کر کراربر
استعاره بین مؤفف های معنایی دو وهر کرالم اسرتعاری برقررار مریکنرد» (سرجودی
)28 :1393ب براسا

ظرر شر

استعارهها ظشاظ هرایی هسرتند کر «ویشگری ظةروداری

یپ بازظةون را از طریش ظةایاظدن یپ تقارن و توازی در چی ی دیگر ظشان میدهند»
(هلد دوم)ب استعاره رابطرة برین دو ظشراظ اسرت کر در آن ویشگری برازظةوظی ظشراظة
ظسست در ظشاظة دوم تجلی مییابدم برای مثا ،تب یپ بیةاری محسوب ظةریشرودم
بلک ظةای یا شناساگر یپ بیةاری است ]اما ببب دماسنج حرارت را ب صرورت یرپ
ظشاظة ظو یا ب عبارتی ارتفا ستون هیوه هلوهگر میسازدب بببما از این ظشراظة تصرویری
هدید استفاده میکنیمم زیرا حرارت را میتوان احسرا

کرردم امرا ظةریتروان دیردب

درحافیک ستون هیوه را میتروان دیردم امرا ظةریتروان احسرا
الرسن  80 :1388ر )81ب

کررد» (یوهاظسرن و
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 )2نمایه (« :)indexایندکس واژهای التینی است ب معنی چی ی ک ظشان میدهد:
شاخصب در ظشاظ شناسی شر

طبق ای از ظشاظ هاست ک در آن رابطة میان ظشراظ و

آن چی ی ک مطرح میکند برمبنای قرارداد (سةبل) یا شباهت (آیکن) ظیسرتم امرا
برمبنای رابط ای مستقیةا طبیعی یا علی استب ایندکس مةکن است برآمده از عالئم
چی ی باشد ک ارائ میکندب دریافت یپ ظشاظة ایندکسیکا ،مةکرن اسرت برر شایرة
تجرب ر باشرردب تررب ایندکسرری برررای بیةرراری و دود ایندکسرری برررای آت ر

اسررت»

()Bussmann, 2006: 551ب ظشاظ هرای طبیعری (دود ضرربان قلرب خرارش رعرد
های شا اظعکا

صدا طعمها و بوهای غیر مصنو ) اب ارهای اظدازهگیری (برادظةرا

دماسنج ]در رابط ای دالفتی و ظر تشرابهی میران میر ان ترب و سرط مرایع دماسرنج
ساعت افکلسنج و مشاب آن) عالئم اخباری (درزدن زظ

تلفن) اشارات (اشاره

با اظگشت تابلوهای راهنةایی) اظوا ضب (عکس فیلم تصراویر فیلةبررداریشردة
ویدئویی یا تلوی یوظی و صوت ضب شده) عالئم شسصی (دستس
حرو

تکی کالمها) و

اشاره (این آن اینجا آظجا) و سراظجام شراخصهرا در زبران (ماظنرد ضرةایر

شسصی قیدهای مکان و زمان) هةگی ظةوظ هایی از ظةایر هسرتند (چنردفر :1387
67 -66م ظی ربکب سجودی )26 -25 :1393ب ارتبرا در ظةایر طبیعری و مبتنری برر
مجاز مرسل است و ظ قراردادی (ک دربارة ظةاد چنین است)ب در ظةای دا ،اختیاری
ظیستم بلک ب طور مستقیم (فی یکی یرا علری) بر مردفو ،مررتب اسرتب ایرن ارتبرا
میتواظد مشاهده یا استنتاج شودب
 )3نماد (« :)symbolسةبل واژهای است برآمرده از یوظراظی  sýmbolonبر معنری
عالمت و آظری در اثبرات شرناخت و هویرت چیر ی اسرتب در ظشراظ شناسری شرر
طبق ای از ظشاظ هاست ک در رابطر ای صررفا قرراردادی برا مردفو ،خرود قررار داردب
معنای یپ سةبل درون یپ فرهن

یا زبان مشسص بنیان ظهاده میشودب سةبلهرا

هم در ظشاظ های زباظی و هم در اشارههایی ک حافتهایی از خطاب ب کسی هستند
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وهود دارظدب هةینین در بازظةونهای دیداری دیده میشوظدم ماظند کبوتر ک سرةبل
صل است» ()Bussmann, 2006: 1157ب «سةبل برا موضرو خرود در یرپ رابطرة
دالفتی خاد قرار داردم آن هم تنها از طریش قراردادی ک ب شیوهای خاد تفسریر
خواهد شد» ()Malmkjær, 2002: 467ب اهةیرت ظةراد در ظشراندادن درسرت اینکر
ظشاظگر چیست مبتنی بر عواملی اسرت کر وابسرت بر عرادت خلرشوخرو یرا قواعرد
عةومی هستند و تعیین میکنند ک ظةاد چطور باید تفسیر شودب «اثر باقیماظده از یپ
تک گچ هةاظند یپ خ استم هرچند کسی آن را ظشاظ ظةیداظدب خرو
ظیروی باد ب چرخ

بادظةا برا

درمیآیدم خواه کسی متوه چرخیدن آن باشد یا ظباشدب فیکن

واژة ( manاظسان) هیچ رابطة خاصی با اظسانها ظداردم مگر ایرن رابطر قربال برازظةود
شده باشدب آظی یپ ظشاظ را میسازد ظیست مگر رابطة خاد آن ظشاظ با موضرو /
ابشه ک آن را در ارتبا با آن موضو خاد برهست میسرازد» (شیرر

149 :1902

ب ظقل از یوهاظسن و الرسن )85 :1388ب ظشاظ های ظةادی ظ ب موضو  /ابشه مربرو
میشود و ظ با آن هةاظندی داردب «دالفرتهرای ضرةنی در ظشراظ هرای ظةرادین ظقر
مهةی دارظدب در این ظشاظ ها هرچنرد حردود قررارداد ظشراظ شناسریپ قابرل شرناخت
است امرا حردود تأویرل (آظیر شیرر

مرورد ترأویلی مریخواظرد) قابرل شرناخت و

اظدازهگیری ظیست» (احةدی )44 :1388ب در این وه رابطة میان دا ،و مدفو ،بایرد
آموخت شودم مثل زبان ب طور کلی (شامل زبرانهرای خراد حررو
ظقط ر گررذاری کلةررات عبررارات و هةررالت) اعررداد مررور

شرچمها( 26چندفر 75 :1387م سجودی )26 -25 :1393ب

اففبرا عالئرم

چررراغ راهنةررایی و

نکتههایی کلیدی در کاربرد سهگانة شمایل ،نمایه و نماد پرس
 )1ب باور شر

در کاملترین ظشاظ ها هةواره آمیر های از سر هنبرة شرةایلی

ظةای ای و ظةادین یافتنی است (احةدی )45 :1388ب «ظةیتروان ظشراظ هرا را
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براسا

وه شان و بدون توه ب مقاصد کاربردشان در بافرتهرای خراد

طبق بندی کردب درظتیج یپ ظشاظ میتواظد توس یپ فرد ب عنروان ظةراد
توس فردی دیگر ب عنوان ظشاظة شةایلی و توس فرد سروم بر عنروان ظةایر
درظرر گرفت شودب هةینین مةکن است تعلش یپ ظشاظ ب یپ وه در طی
زمان تغییر کند» (چندفر )76 :1387ب عکس یپ زن مةکن است در بافتی
معر

مقوفة گستردة زظان باشد ]ظةای یا مةکرن اسرت بر طرور خراد زن

ب خصوصی را ک ب تصویر درآمده است ظشان بدهد ]شةایل ب ظشراظ هرا را
ظةرریترروان برردون توه ر ب ر بافررته رای خرراد کاربردشرران در س ر حافررت
فرروقافررذکر طبق ر بنرردی کرررد (سررجودی  32 :1393ر )33ب خ ر قرراطع و
هداکنندهای بین سر شرکل ظشراظ وهرود ظرداردب یرپ ظشراظ مةکرن اسرت
شةایل ظةاد و ظةای یا هر ترکیب دیگری باشدب ترظس هاوکس 27ب شیرروی

از یاکوبسن اعتقاد دارد ک این س وه ب صورت سلسل مراتبی کر در آن
هریپ از آنها ب طور اهتنابظاشذیر بر دو وهر دیگرر تسرل دارد وهرود
دارظد (چندفر )75 :1387ب درواقع برای دسرت بنردی ظشراظ هرا ظراگ یریم بر
عنصر بسامد 28و عنصر غافرب 29توهر داشرت باشریمب گرل ظررگس براسرا

رابط ای تشبیهی در بافت ادبی اسرتعاره از چشرم اسرت و شرةایل بر شرةار
میرودم اما این رابط صرفا براسا

یپ قرارداد اوفی برقرار شده و در اصل

ظةاد بوده استب وه شب میان چشرم و ظررگس آنقردر ادعرایی اسرت کر
میتوان گفت ظسستین شاعر مدعی این رابطر مریتواظسرت گرلهرای مشراب
دیگری را ظیر مشرب بر تسیرل خرود قررار دهردب در گرذر زمران و براسرا
تکرارهای اظجامگرفت ظرگس ذاتا ظةادین ماهیتی شةایلی شیدا کرده استب
«میتوان گفت ک استعاره از آظجاک ظوعی تشاب بین مستعارف و مسرتعارمن
است مبتنی بر رابط ای شةایلی استب هرچند مادامی ک چنین تشابهی غیرر
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مستقیم است میتوان استعاره را ظةادین ظی داظست» (سرجودی 62 :1393م
چندفر )193 :1387ب یپ ظقشة هغرافیایی تا اظدازهای با موضو خرود کر
یپ اقلیم مشسص است مشابهت ساختاری و قیاسی دارد و شةایلی از ظو
ظةودار استم اما هةین ظقش با موضو خرود براسرا

قراردادهرایی کر در

ترسیم ظقش های هغرافیایی وضع شده ظیر ارتبرا دارد و ظةرادین بر شرةار
میرودب تابلوی «دور زدن ب راست مةنو » تصویری شةایلی استم اما برای
کسی ک با وضرعیت قرراردادی آن در مجةوعرة رم گرانهرای راهنةرایی و
راظندگی و بافتار عالئم عبور و مررور آشرنا ظیسرت کنشری شرةایلی ظرداردب
«شیر

متذکر میشود ک شةایلها ظةای ها یا ظةادهای ظراب بسریار کةیراب

هستند و درواقع این س ظو مکةل یکدیگرظد» (مکاریرپ )330 :1389م
برای ظةوظ «میتوان گفت ک در روی صرحن ]تئراتر ظقر هرای ظشراظ ای
ظةادین شةایلی و ظةای ای ب طور همزمان و هةرراه برا هرم حضرور دارظرد»
(االم )41 :1392ب
 )2رابطة میان بازظةون و موضو آن در شةایلها رابط ای اظگیست و ترا اظردازة
زیادی آشکار استب در ظةای ها اظگیستگی این رابط کةرظ

تر مریشرود و

در ظةادها ب رابط ای کامال قرراردادی در یرپ بافرت فرهنگری و اهتةراعی
خاد تبدیل میشودب این بدانمعناست ک در ظةادهرا برا ترواظ

تفسریری و

ابهام گستردهتری روب رو هستیمب
 )3شةایلها ظةای هرا و ظةادهرا در گرذر زمران دچرار دگردیسری و دگرگروظی
میشوظدم برای ظةوظ زبان از وه شةایلی و تصویری خود ب سوی وههی
ظةادین و کامال قراردادی تحو ،شیدا کرده است (چنردفر 78 :1387م اکرو
)57 :1389ب
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گزارش نشانههای الفبایی در دیوان سنایی

1ب اظدر کنشت و صومع بیبیم و بیامید

از بهر الم عشش

درباختیم صد اف

(سنایی )338 :1341
در این بیت شاکباختگی عاشقاظ تصویر شده استب حرو

اف

و الم در تقابل با

یکدیگر ب کار گرفت شدهاظدب هردو شةایلهایی استعاری هستند کر راسرتقرامتی و
خةیدگی از آنها اراده شده استب
2ب ای شی

تو سنایی گ یا و گ اف

او را ب تیغ هجر چو ظون و چو سین مکن
(هةان)514 :

حرو

شةایلهایی از گوظة استعاره هستند کر خرم و راسرت شردن در

یا و اف

برابر معشوق را تصویر کردهاظدب در مصر دوم هم شاعر بر آستان معشوق ظیاز میبرد
ک با تیغ هجراظ

او را چون حر

ظون خةیده و چون حر

سین شکست ظگرداظدم

سین و ظون شةایلهایی تصویری هستندب ظکترة شرایان توهر ایرن اسرت کر حررو
گسسررتة یادشررده در بیررت ظررام شرراعر را مرریسررازظدب گسسررتن حرررو

واژة سررنایی

رویکردی مجاورتی 30و ظةای ای استب فرایند ظشاظگی از وهر شرةایلی اسرتعاری بر
سوی وه ظةای ای بوده استب
3ب خود سرنایی او برود چرون بنگرری زیررا برر اوسررت
فب چو با قامت اف

ابرو چو ظون دظدان چو سرین
(هةان)549 :

حرو

«ب» «ا» «ن» و « » شةایلهایی تصویری هستندب

4ب گرداظد او ب دست شب و روز و ماه و سا،

چون دا ،منحنی اف

مستقیم ما
(هةان)58 :

آمدوشد شب و روز و ماه و سا ،ظتیجة اظدوهباری داردم اف
برای قامت راست است و دا ،شةایلی از گوظة تصویر استب

شةایلی اسرتعاری
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5ب گاه تاج از سر هةی اظداخت شین بر سان سین
ماظند ال

گاه شیشم سرظگون میشد اف

(هةان)61 :
س ظقطة فرازین شین چون تاهی برای

داظست شده استم سین بدون تاج اسرتب

ابتدا ظقط های فرازین شین با رویکردی مجاورتی و ظةایر ای مایرة کرار شراعر قررار
گرفت استب سپس کنشی شةایلی از ظو تصرویر یافتر اسرتب در مصرر دوم افر
برای راستقامتی و ال ک گویی ظگوظسار است شةایلهایی تصرویری هسرتندب وهر
ظةای ای حرو

ب سوی وه شةایلی سیر کرده استب

6ب هةیو هیم و دا ،و را و قا
از اف

و عین و الم و ظون

تا یا دگر ها ماظده در شیشم دو تا
(هةان)

این بیت از قصیدهای در مدح مةدوح شاعر استب شاعر مریگویرد هةرة حررو
اففبا خواستار آن بودهاظد تا از زینت ستودن مةدوح بهره یابنردب رویکررد ظةایر ای بر
ردگان حرو

اففبا آشکار استب

7ب کسی کو اف

ظیست با آ ،تو

هة ساف چون الم ششت

دو تاست
(هةان)79 :

اف

شةایلی از گوظة استعاره برای قامرت راسرت اسرتب الم شرةایلی تصرویری

استب
8ب شکل دظدان و سر زف

تو زودا ک بر او سین و ظون و اف

و یا هة تاوان آرظد
(هةان)143 :

شاعر با آرایة هجا در مصر دوم ظرام خرود را ذکرر کررده اسرت کر رویکرردی
ظةای ای استم هةة وهود شاعر شیفتة شکل دظدان و سر زف

دفدار شده استب
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9ب تا ب اکنون الئیان بودظد خلقان چون ز عد،
یپ اف

در ال دراف ودظد االیی شدظد
(هةان)151 :

خلقان تاکنون در مقام ظفی بودظدم اکنون اففی ب آغاز کلةرة ال اف ودظرد و االیری
شدظدم یعنی ب مقام اثبات رسیدظدب اال از «ال اف اال اهلل» گرفت شرده اسرت کر ال افر
یعنی ظفی ماسوی اهلل و اال اهلل یعنی اثبات اهللب با اف ودن اف

ب آغاز کلةرة ال کلةرة

اال ب دست میآیدم این رویکرد مجاورتی و ظةای ای استب
10ب کسی ک راست ظبود این ستاظ را چو اف
خدمت سلطان میان ببست چو الش

ب شی

(هةان)318 :
راستی اف

شةایلی تصویری اسرتب هةرانگوظر کر حرر

سلطان گویی کةر ب خدمت

الم در میران کلةرة

بست ظاراستان آستان مةدوح ظی سراظجام برر او ظةراز

بردهاظدب الم در میان واژة سلطان وههی ظةای ای دارد ک ماظست قرار گرفتر و رابطرة
ماظندگی میان اه ای تشبی برقرار شدهم درظتیج شةایلی ظةوداری استب
11ب الم گردد چو دید ماه او را

با اف

سان قدی باظدام
(هةان)328 :

الم شةایلی از گوظة استعاره و اف
12ب راست خواهی ب شی

شةایلی تصویری استب

او م را

سست ششمرده گشت اف

الم
(هةان)

اف

و الم شةایلهایی استعاری هستندب

13ب رادمردی بَرِ او طافع میالدی ساخت

رفت هةیون اف

کوفی روزی ب درش
(هةان)333 :
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کوفی کنای از هر چی خةیرده اسرتم زیررا افر

«اف

(فغتنامة دهسدا ذیل اف

کوفی)ب ماظست شدن اف

خر کروفی کرج اسرت»

کوفی شةایلی تصویری استب

14ب این میان را بست اظدر راه معنی چون اف
و آن شده بیشپ ز دعویهای بیمعنی چو دا،
(هةان)346 :
و دا ،شةایلهایی از گوظة تصویر هستندب

اف

15ب راستی اظدر میان داوری شر است از آظپ
چون اف

زو دور شد دستی در امکان داشتن
(هةان)466 :

اف
اف

با وههی ظةای ای از حرو

واژة «داوری» اظتر ا شرده اسرتب شراعر حرر

را با قراردادی ویشة ذهن و زبان خود برای آالی های فریبای زظدگی ظةادینر

کرده استم بنابراین فرایند ظشاظگی حرو

از وه ظةای ای ب سوی وههری ظةرادین

بوده استب
16ب تو ب کشی ما ب خدمت چون دو دافیم از صفت
یپ اف

را بهر اففت رد

هفتی دا ،کن
(هةان)398 :

شاعر مساطب خود را در کشسرشتی و خویشتن را در خدمتگ اری بر دو حرر
دا ،چفتیده ماظند کرده استم از اینرو شةایلی تصویری را آفریرده اسرتب ترکیرب
اف

حر

با دو حر

دا ،کلةة «داد» را میسرازد کر وههری ظةایر ای داردب وهر

شةایلی مسیر خود را ب سوی وه ظةای ای طی کرده استب
17ب زیر سرو چو اف

با خوی و می

گشت یپ تن اف

دار دو تن
(هةان)522 :

اف

در هردو مصر شةایلی از گوظة تصویر استب
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18ب ظفس اف

شیوست گشت با اففت عین و الم تو

شدی تو ز تجرید چون ز عشش

(هةان)568 :
اف
حر

ب حرو
اف

دیگر ظةریشیوظردد و مجررد اسرتم ویشگری ترکیبری و مجراورتی

ک ویشگی طبیعی آن است وه ظةای ای داردب این ویشگری برا رابطر ای

تشبیهی وههی شةایلی از گوظة ظةودار یافت استم زیررا تشراب میران اهر ای متشراب
برقرار شده استب اف

اسرتب هرگراه اعتبرارات دیگرر افر

مبدأ هستی هةة حرو

(حروفی چون عین و الم) ب ظقطة آغاز خود باز گردظد ب مقام فنا و بقا میرسند کر
این رویکرد ظی وههی ظةای ای داردب
قدت چون اف

19ب در شی

در کامم دافی شود خةیده

بگویم

(هةان)589 :
اف

راست قامت هم شررمگین قامرت معشروق اسرت و یرارای شهلروزظی برا او را

ظداردب اف

در مصر ظسست شةایلی از گوظة استعاره استب دا ،شةایلی تصرویری

استب
20ب راستی اظدر میان داوری شر است از آظپ
چون اف

زو دور شد دوری بود ظ داوری
(هةان)663 :

هرگاه افر
شیوستار حرو
21ب معرو

را از کلةر داوری بسرتریم مریشرود :دوریب اظتر ا حرر

افر

از

واژة «داوری» رویکردی ظةای ای استب
ب بیسیةی مشهور ب بیظاظی

هةیون اف

کوفی از عوری و عریاظی
(هةان)667 :

اف ِ شیراست از شیوظد با دیگر حرو

ظةای ب شةار میرود ک ماظست قرار گرفتر

استم شباهت میان اه ای ماظندگی شةایلی ظةوداری استب
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22ب فرق باشد میان الم و اف

این چ آشوب و حشو و الماظی ست
(هةان)824 :

شاعر میگوید بین حقیقت و مجاز بسیار فرق استم هةانگوظ ک بین الم خةیده
و اف

راست تفاوت بسیاری استم هردو شةایلهایی استعاری هستندب

23ب شارهای بردم از این روغن ابلیس ب کار

خوی

اف

ظهان کردم در حلقة میم
(هةان)1084 :

بیت از ه فیات شاعر استم گ ارش را ظةریبررازدب افر

و مریم شرةایلهرایی از

گوظة استعاره هستندب
24ب ه ار صومع ویران کند ب یپ ساعت چو حلق های سر زف

هیم و دا ،کند
(هةان)865 :

هیم و دا ،خةیده شةایلهایی استعاری هستندب
25ب فحن را هةیو الم سر بفراز

هام را هةیو هیم قد خم کن
(هةان)499 :

حرو

الم سرافراشت و هیم خةیده شةایلهایی تصویری هستندب

26ب عین محةدی

اف وار شد ب اصل

اینجا بةاظد میم و ح و میم و دا ،او
(هةان)779 :

این بیت در مصیبت مرگ «ضیاءافدین محةد» سروده شده استب اف
هةة حرو

استم بهرهگیری از ردگران حررو

اصلی برای

اففبرا وههری ظةایر ای دارد کر برا

ماظست شدن برای بازگشت مةدوح ب سوی خداوظد شةایلی از گوظة ظةودار ظی شده
استب گسستن حرو

واژة «محةد» از یکدیگر وه ظةای ای داردب

27ب میم و حا و میم و دا ،و خاو طا و یا و با
آظک چون ظام

مرکب شد از این صورت سِیَر
(هةان)273 :
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این بیت در مردح «سررهن
حرو

عةیرد محةرد خطیرب هرروی» سرروده شرده اسرتب

ظام مةدوح (محةدخطیب) با وههی ظةای ای از یکدیگر گسست شده استب

28ب مکن آن زف

را چو دا ،مکن

با د ،غةگنان هدا ،مکن
(هةان)928 :

زف

چو دا ،تشبیهی آشکار و شةایلی از گوظة تصویر استب
دا ،د ،خوی

29ب با د ،و با دیدة چرخ و فلپ

مباهات کرد
(هةان)129 :

اظت ر ا حررر

دا ،از حرررو

مجرراور واژة د ،ب ررای ظةایاظرردن هرروهر آن وه ر

ظةای ای داردب
30ب ظشان شیر در تقویم دا ،آمد از آن معنی
هر آن عاشش ک شد چون شیر قد چون دا ،خم سازد
(هةان)140 :
اخترشةاران برجهای دوازدهگاظ را ب حررو
ظةوظ برج حةل را ب اف

ابجرد برازمریخواظردهاظردم بررای

بازمیخواظدهاظد و برج اسد (شیر) را بر حرر

دا،ب ایرن

رویکرد کامال وضعی و قراردادی است و وه ظةادین داردب آظک بریشرروا گرام در
وادی عشش میظهد بیگةان زهرهای چرون شریر دارد و از ایرنروی چنرین عاشرقی
بسان حر

ظشان شیر (حر

دا )،خواهد شردب فراینرد ظشراظگی حررو

از وههری

ظةادین ب سوی وههی شةایلی بوده استب
31ب ز قهر او شده کوه گران چو حلقة میم
ز خدمت

شده ششت فلپ چو حلقة دا،
(هةان)351 :

میم و دا ،هردو شةایلهایی از گوظة تصویر هستندب
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32ب هرکجا عشش من و حسن تو آید بیگةان
در ظپیوظدد خرد با کا

کرفر و دا ،دیرن
(هةان)549 :

هرها ک حسن بیشایان معشوق هلوه کند عاشش شاکبازاظ عشش مریورزد خررد
خام خةود میشود و کفر و دین از میان برمریخیر دب اظتر ا حررو
شیوستار حرو

و دا ،از

کرا

واژگان کفر و دین وه ظةای ای داردب

33ب هیچکس ظیست ک برای س دا،

چررون سکندر سفرررشرست ظشد

شرررایهررا سست کرد و از کرروش

دوفت و دین و د ،ب دست ظشد
(هةان)1064 :

هةة آدمیان در شی رسیدن ب دوفت و دین و د ،سفرشرست میشوظدم حرر

دا،

آغازین این س واژه با رویکردی ظةای ای کارمایة شاعر قرار گرفت استب
34ب تافت هرگ ظبینی میم و را و دا ،را
یپ زمان در چاکری

از بهر دا ،و را و میم
(هةان)752 :

آرایة هجا هردو مصر را آذین بست استم در مصر ظسست حرو
و در مصر ثاظی حرو

کلةة مررد

کلة درم گسست شده و وههی ظةای ای یافت استب

35ب از هةا ،تو ظشگفت اگر از مهر باز سیم بد زرین شود از میم و حا و میم و دا،
(هةان)754 :
این بیت در مدح «خواه امام محةد بن محةد» سروده شده کر در مصرر ثراظی
ظی حرو

ظام

با وههی ظةای ای ذکر شده استب

36ب دظدان و فب چو سین و میة

این ظادره بین ک ه شکر ظیست
(هةان)828 :

سین و میم هردو شةایلهای از گوظة تصویر هستندب
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37ب قا

از خبر هیبت این خو

ب تحقیش

چون سین سالمت ز شی خواه رواظست
(هةان)84 :
اظت ا حر

سین از واژة سالمت وه ظةای ای داردب

38ب سر بسم اهلل اگر خواهی ک گردد راهرت
چون سنایی او ،افقاب سین میباید ظهاد
(هةان)108 :
او ،فقب شاعر (سنایی) حرر
برگ یده ک با حر

سرین اسرتب او مریگویرد کر دفیرل اینکر فقبری

سین آغاز میشود این است ک سرّ بسم اهلل برر او رراهر شرودب

سین بر شایة رابط ای قراردادی ظةادی برای سید رسوالن (د) و هةینین برای سیةیا
است (دهسدا ذیل سین)ب فرایند ظشاظگی از ظةای ب سوی ظةاد بوده استب
39ب او ،و آخر قرآن ز چ «با» آمد و «سین»

یعنی اظدر ره دین رهبر تو قرآن بس
(هةان)309 :

ظسستین آیة قرآن «بسم اهلل افرحةن افرحیم» است ک با حر
آخرین آیة قرآن ظی واشسین آیة سورة ظا

«با» شرو میشودب

اسرت« :مِرن الجن ة و افنرا » کر حرر

شایاظی آن سین استب شاعر ظسسرت رویکرردی ظةایر ای بر ردگران حررو
استم آنگاه با هةین رویکرد ب ترکیب این دو حر

داشرت

شرداخت و واژة بس را سراخت

استم برداشت ظهایی شاعر بر شایة قراردادی ویشة خرود او ظةرادین شرده اسرتب سریر
ظشاظگی از ظةای ب سوی ظةاد بوده استب
40ب آری هستند سنایی و فیپ

از سرشان ههل هدا کرده سین
(هةان)547 :

اگر از کلةة سنایی سین را بستریم میشود :ظراییب رویکررد شراعر وهر ظةایر ای
داردب
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بر میم ملوک شادشاه آمد عشش

41ب بر سین سریر سرسپاه آمد عشش

(هةان)1149 :
سین و میم با رویکردی ظةای ای از ترکیب حرو

همهوار خود اظت ا شدهاظدب

42ب چون در میان عشش چو شین اظدر آمدی
باش هة ساف ششت قوز

چون عین و قا

(هةان)305 :
شین در میان حرو
قا

واژة عشش با رویکردی ظةایر ای اظتر ا شرده اسرتب عرین و

هم وههی شةایلی از گوظة تصویر دارظدب
از عین و شین و قا

43ب بر ظطع عشش مهره فروباز بهر آظپ

تب شد قوام عشش
(هةان)337 :

حتی حرو

عین و شین و قا

میکنندب گسستن حرو

ک اه ای سازظدة عشش هستند ظی عشرش را تبراه

واژة عشش وه ظةای ای و قراردادکردن این حررو

بررای

دورشدن از ژرفنای عشش وه ظةادین داردب
44ب عین و شین و قا

را آظجا ک در

ه ک عین و شین و قا

عاشقی ست

آظجا دگر تفسیر ظیست
(هةان)94 :

«شرح عشش و عاشقی هم عشش گفت»م گسستن حرو
و وضع این حرو

واژة عشش وهر ظةایر ای

در کاربردی ویشة بافتار ذهن و زبان شاعر وه ظةادین داردب

45ب خواهی ک شوی محرم غین غم معشوق

بیفای فقیهی شو و بیقا

فقیری

(هةان)664 :
اظت ا حرو

غین و فا و قا

از واژگان خود ظةای ای استب حرو

فرا و قرا

در بافت عرفاظی ذهن و زبران شراعر بررای حجرابهرایی کر بازدارظرده از وصرا ،برا
معشوق هستند ظةادین شدهاظدب
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46ب یار کرد از ظاز عین عشش را با غین غم
تا بدین یپ مصلحت کو دید ما را شاد کرد
(هةان)748 :
عین و غین از واژگان خود با وههی ظةای ای اظتر ا شردهاظردب برین عرین و غرین

تشاب همظویسایی 31وهود دارد و شةایلی از گوظة تصویر استب
47ب خود قا

کبریای تو

ز هم هةیفرو ری د

از سایة کا

با آن هة گراظی چون سایة کرا

کبریرای افهری را ببینرد از هرم فررو

(هةان)570 :
کوه قا

میری دب اظت ا حر

کا

48ب چون گذشتی ز کا

رویکردی ظةای ای استب
و ظون رستی

از قل قا

و الم داظشةند
(هةان)152 :

گسست آوردن حرو
49ب چرخ را از کا

واژة «کُن» در مصر ظسست بر شایة ظةای سازی بوده استب

«فوالک»ش کةر زرین بود

خاک را با حاء احةام

قبا معلم بود
(هةان)166 :

از حر

کا

حدیق «فوالک» کةر چرخ زرین شده و قبای خاک ظی از حر

حای حةامکردن شیامبر رظگین شده استب اظت ا حرو
50ب بر کا

کةا ،کل کاله آمد عشش

وههی ظةای ای داردب

با این هة یپ قدم ز راه آمد عشش
(هةان)1149 :

49 
51ب هر روز دگر الم کشی از شی خوبی

زین الم چ فایده کاف

هیچ ظدارد
(هةان)845 :
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اف

در ردگان حرو

دیگر حرو

اففبا مبدأ شیدای

آنهاستب معشوق بر چهرة خود با غافی حر

داظست میشرود و مرهرع

الم مریکشرد ترا مقبرو ،خراطر افتردب

شاعر میگوید این المکشیدن سودی ظدارد آنگاه ک مرهعی مؤیرد ظداشرت باشردب
ردگان اففبایی حرو
دیگر حرو

وه ظةایر ای داردب وضرع قرراردادی کر در آن افر

مرهرع

شةرده شود وه ظةادین دارد و تشاب ایجادشده میان اهر ای حررو

اففبا با مدعای شاعر شةایلی ظةوداری استب
شای بر فرق هوا خواهم زدن

52ب دست اظدر الم ال خواهم زدن

(هةان)479 :
اظت ا حر

الم وه ظةای ای داردب

53ب قامتم چون الم و ظون کردی چو موسی در امید
شس مرا در گلبن غیرت ظوای فن زدی
(هةان)628 :
ماظست شدن الم و ظون وههی شةایلی از گوظرة تصرویر دارد و ترکیرب آن دو در
واژة «فن» وههی ظةای ایب
54ب ششت کوژ و تنم ضعی

ششت چون ظون و د ،چو ظقطة ظون

شده ست

(هةان)987 :
شةایلها از گوظة تصویرظدب
55ب مگر بیچون خداوظدی ک اهل هردو عافم را
ب قدرت در وهود آورد بیآفت ب کا

و ظون
(هةان)539 :

خداوظد چون اراده کرد ک هستی را بیافریند فرمران کُرن (براش) را صرادر کرردم
سپس هستی ببودب گسست آوردن حرو

واژة «کُن» رویکردی ظةای ای استب
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56ب «زا»ی زهدت کرد با ظون ظفاق و حای حرد
تا ظةودی زهد بوذر بهر زر ظوذری
(هةان)663 :
اظت ا حرو

«ز» «ن» و «ح» از واژگان خود رویکردی ظةای ای استب

یافتههای پژوهش

 )1ظرریة ظشاظ شناسری شرر

افگروی مناسربی بررای شرشوه

در ظگررشهرای

حروفی شاعران استب گرچ بالغت سنتی زبان و ادبیات فارسی در بسیاری
از موارد برای گ ارش ظگرشهای اففبایی مناسرب اسرت گسرتره و ترواظ
تفسیری آن ب اظدازة ظرریة شر

ظیستم برای ظةوظ در گ ارشهای شةارة

 29 20 5و  33از ابیررات دیرروان سررنایی ظةرریترروان بالغررت سررنتی را معیررار
ارزیابی خود قرار داد و آنها را رم گشایی کردب در آرای شر

برر تفسریر

ظشاظ ها در بافتاری فکری و فرهنگی و فرایند ظشاظگی ظشاظ ها تأکید شده ک
تا اظدازة زیادی مفسر را در گ ارش منسجم و فراگیر ظشاظ ها یاری میکنردب
اف ونبراین ب تقریب هةة آرای های بالغری سرنتی را در دایررة آرای شرر
میتوان دظبا ،کردب
 )2ظگرشهای اففبایی دیوان سنایی را برشایة مثلرق برازظةون موضرو و تفسریر
شر

اینگوظ میتوان ظشان داد:
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 )3چناظک اشاره شد هر ظشاظ شناسری مةکرن اسرت دریافرت دیگرری از یرپ
موضو مطافعاتی واحد داشت باشدب هةینین ظةیتروان گوظر هرای شرةایل
ظةای و ظةاد را در گ ارش فرایند ظشاظگی شدیدارهای مطافعاتی از هرم هردا
کرد و در بسیاری از موارد این هرسر در یکردیگر تنیردهاظردم امرا براسرا
بسامد و غلبة وه یا وهوه برهست تر میتروان فراینرد ظشراظگی ظگررشهرای
اففبایی را در دیوان سنایی اینگوظ دست بندی کرد:
 )1 -3فرایند ظشاظگی متفرد :در این فرایند تفسیر ظشراظ هرا برا ابهرام کةترری
هةراه است و دریافت آن دشوار ظیستب یکی از وهوه س گاظ آشرکارا
بر وهوه دیگر غافب استب
 )2 -3فرایند ظشاظگی خطی :این فرایند گذر از یپ وه مشسص ب سروی
وههرری دیگررر اسررت و دو وه ر ظشرراظ ای در تکامررل فراینررد آن ظق ر
برهست تری بازی میکنندب
 )3 -3فرایند ظشاظگی متداخل :هر س وه ظشاظ ای شةایل ظةایر و ظةراد در
شبک ای تودرتو با یکدیگر فرایند ظشاظگی را شکل میدهندب این فرایند
از ژرفررای هنررری و بالغرری برراالتری برخرروردار اسررت و تاختگرراه ذهررن
تصویرگر ری بین محاکاتگرا و ظوآفرین شاعر استب
برشایة گ ارشها از سرودههای سنایی فرایند ظشاظگی و بسامد ظگرشهای اففبایی
او را در هدو ،زیر میتوان دید:
فرایند نشانگی
متفرد

شمارة گزارش

شمارگان

25 24 23 22 20 19 17 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 1
49 48 47 41 37 36 35 34 33 32 31 29 28 27

38

56 55 54 53 52 50ب
خطی

46 45 44 43 42 40 39 38 30 26 21 18 16 15 10 5 2ب

17

متداخل

51

1
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نتیجهگیری

ظگرشهای اففبایی شاعران فارسیزبان از هةلة شگردهای هنرری آظران در آفررین
زیبراییهرا بروده اسرتب گر ین

ظرریر ای برا تواظشری فراخرور موضرو در گر ارش

ظگرشهای حروفی گامی مهم برای دریافت ابعاد گوظاگون این ظگرشها ب حرو
اففبا استب بهرهبردن از ظرریة ظشراظ شناسری شرر

افر ون برر آظکر گ ارشرگر را در

تعامل برا بالغرت سرنتی زبران فارسری قررار مریدهرد آفراق ترازهای را در برابرر وی
میگشاید ک کاستیهای بالغت سنتی را میشوشاظد و برداشتی داظشوراظ از کاشت ها
و داشت های

را میسر میکندب ظگرشهای حروفی سنایی در دیوان اشرعارش بسریار

چشررةگیر اسررت و فراینررد ظشرراظگی حرررو

اففبررا در آن از زمین ر هررا و بافررتهررای

زیباییشناختی عرفاظی حکةی و اخالقی بارور شده استب سیر س گاظ های مشرهور
شةایل ظةای و ظةاد شر

در گ ارش ظگرشهای حروفی سنایی ب گوظ ای است ک

ظةیتوان مداری ثابت و تغییرظاشذیر را برای آن ترسیم کردب از اینرو فرایند ظشاظگی
این س گاظ را بر شایة ظوسانها و ظسبتهای میان آنها مریتروان در سر گوظرة فراینرد
متفرررد خطرری و متررداخل دسررت بنرردی کررردب در گ ر ارشهررای  56گاظ ر ای کرر از
ظگرشهای حروفی سنایی اظجام شد  38گ ارش فرایند ظشاظگی متفررد  17گر ارش
فرایند ظشاظگی خطی و تنها  1گ ارش فراینرد ظشراظگی مترداخل را ظشران دادظردم ایرن
بدانمعناست ک فرایند ظشاظگی حرو

اففبرا در دیروان سرنایی دارای ظسربتی بسریار

آسان با موضو زمین و بافتار خود استب
پینوشتها
1ب )Charles Sanders Peirce (1839-1914م برررای آشناشرردن بررا زظدگینامررة ش رر
بنگرید ب Strazny, 2005: 819-820ب

2. Total sampling
3. Icon
4. Index
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6ب در بسیاری از ترهة ها یا ظوشت های مستقل ظام شر
ضب مستار ظگارظده در این ششوه

شر

آورده شده بنا بر رعایت اصل اماظت شیر

ب صورت شیر

5. Symbol

ضب شرده اسرتب

است و در مواردی ک ظقل قو،هایی از دیگرران
درج شده استب

7ب ) Gilles Deleuze (1925-1995فیلسو

و منتقد فراظسروی در حروزههرای ادبیرات

فیلم و هنرهای زیباب
8ب اطالعات کتابشناختی رساف و مقاف های اشارهشده را در فهرست منابع ببینیدب

9. Ferdinand de Saussure (1857 _ 1913).
10. Semiosis

11ب ) Peter Wollen (1938منتقد و ظرری شرداز اظگلیسی فیلمب

26ب

12.
Context
13.
Interpretant
14.
Teleology
15.
Iconic
16.
Indexical
17.
Symbolic
18.
Verbal signs
19.
Pragmatic
20.
Met language
21.
Polysemic
22.
Image
23.
Acoustic image
24.
Diagram
25.
Metaphor
دربارة شةایل ظةای و ظةراد بنگریرد بر Malmkjær, 2002: 467؛ & Green

Lebihan, 1996: 86؛ Crystal, 2008: 443؛ Tyson, 2006: 218م دین سن :1389
85 -84ب
27ب

) Terence Hawkes (1932-2014استاد و منتقد برهستة ادبیات اظگلیسیب
Frequency
Dominant
Contiguity
Homography

28.
29.
30.
31.
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منابع

 احةدی بابپب ()1388ب از ظشاظ های تصویری تا متنب چ 8ب مرک ب تهرانب

 استم رابرتب ()1383ب مقدم ای بر ظرریة فیلمب گروه مترهةان ب سرشرستی احسان
ظوروزیب چ 1ب سورة مهرب تهرانب

 اکو امبرتوب ()1389ب ظشاظ شناسیب ترهةة شیروز ای دیب چ 2ب ثافقب تهرانب
 االم کِرب ()1392ب ظشاظ شناسی تئاتر و درامب ترهةرة فررزان سرجودیب چ 5ب قطررهب
تهرانب

 چندفر داظیلب ( .)1387مباظی ظشاظ شناسیب ترهةة مهدی شارساب چ 3ب تهرانب سورة
مهرب تهرانب

 حاهیانظشاد علیرضاب ()1380ب «ظروعی تشربی در ادب فارسری (تشربی حروفری)»ب
مجلة داظشکدة زبان و ادبیات فارسی داظشگاه تهرانب زمستانب صص 402 -387ب

 حیدری مرتضیب ()1387ب تشبیهات حروفی (ظگرش حروفی) در دیوان شاعران تا

قرن هشتم هجریب شایانظامة کارشناسی ارشدب داظشکدة ادبیات فارسی و زبانهرای

خارهی داظشگاه عالم طباطباییب تهرانب

 دین سن آظ ماریب ()1389ب درآمدی بر ظشاظ شناسیب ترهةرة مرفرر قهرمرانب چ 4ب
ظشر شرس ب تهرانب

 ذواففقرراری محسررن و علرریاکبررر کةررافیظهررادب ()1392ب «کارکردهررای هنررری و
تصویری حرو

در شعر (با تأکید بر شعر خاقاظی)»ب مجلة فنون ادبریب سرا5 ،ب ش

( 2شیاشی )9ب صص  66ر 49ب

 ساساظی فرهادب ()1389ب معناکاوی :ب سروی ظشراظ شناسری اهتةراعیب چ 1ب علرمب
تهرانب

 سجودی فرزانب ()1388ب ظشاظ شناسی :ظرری و عةلب چ 1ب علمب تهرانب
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)1393( _______ ب ظشاظ شناسی کاربردیب چ 3ب علمب تهرانب
 سنایی مجدود بن آدمب ()1341ب دیوانب ب اهتةرام مردر

رضرویب کتابساظرة ابرن

سیناب تهرانب

 شعیری حةیدرضا و تراظ وفاییب ()1388ب راهی ب ظشاظ  -معناشناسی سریا،ب چ 1ب
علةی و فرهنگیب تهرانب

 کابلی شا ،و فیت ا یاظتسب ()1391ب ظشاظ شناسیب ترهةة محةد ظبویب چ 1ب شرردیس
داظ ب تهرانب

 کافر هاظاتانب ()1390ب در هستجوی ظشاظ هاب ترهةة فیال صادقی و تینرا امرافلهریب
چ 2ب علمب تهرانب

 گیرو شیرب ()1387ب ظشاظ شناسیب ترهةة محةد ظبویب چ 3ب آگ ب تهرانب
 مکاریپ ایرظا ریةاب ()1388ب داظشرنامة ظرریر هرای ادبری معاصررب ترهةرة مهرران
مهاهر و محةد ظبویب چ 3ب آگ ب تهرانب

 یوهاظسن یورگن دینس و سروظد اریرپ الرسرنب ()1388ب ظشراظ شناسری چیسرتب
ترهةة علی میرعةادیب چ 2ب ورهاوظدب تهرانب
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