
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

631 
 

 تلمیح به مثابة هنرسازه
 (مطالعة موردی سیر تحول ساختار تلمیح در تلمیح به شب قدر)

 سودابه فرخی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتیدانش آموختۀ 

 غالم حسین فهندزی سعدی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی دکتری 

 چکیده

علمای بالغت در کتب بدیعی به تعریف صنعت تلمیح و تعیین دایرۀ شمول تلمیحات پرداخته و کمتر از ساختار، زیبایی 

حتی در مطالعات جدید هم، رویکرد های زیبایی شناسانه نسبت به این . شناسی و ارزش بالغی تلمیح سخنی به میان آورده اند

مقاله بررسی سیر تحول ساختار تلمیح، به مثابۀ یک هنرسازه است تا در مقابل هدف این . هنرسازه، اندک و انگشت شمار است

پردازند، روشی جدید و ساختاری برای های تلمیحات میدسته بندیِ موضوع تلمیح در فرهنگرویکردهای موضوعی که تنها به 

. به زیبایی شناسی تلمیح رهنمون شود روشی کاربردی که ارزش بالغی تلمیحات را آشکار ساخته و. بررسی تلمیح پیشنهاد کند

و ( automatization)« خودکار شدن»های روس در مباحث گیری از آرای فرمالیستیابی به این هدف، ابتدا با بهره برای دست

 این از ابتذال رفع در زدایانهآشنایی بالغی ساختارهای تأثیر همچنین و تلمیح هنرسازۀ بالغی ارزش بر تکرار ، تأثیر«زداییآشنایی»

ای موردی، یک موضوع ل ساختار بالغی تلمیح، در مطالعهسپس به منظور نمایش و بررسی سیر تحو .شد اثبات و بررسی هنرسازه،

 ساختار تغییر خالقانۀ هایی که دارای این تلمیح اند، مسیرتخاب شد تا با تحلیل ساختار مثالتلمیحی، یعنی تلمیح به شب قدر ان

سیر تحول ساختار های متفاوت یک تلمیح می  این نوع بررسی، یعنی بررسیِ. باشد پیگیری قابل ثابت، موضوع یک در بالغی های

توان به ای است که میاز طریق چنین بررسی. گذاریِ زیبایی شناختیِ تلمیح باشدجدید، علمی و نقادانه برای ارزش تواند شیوه ای

شناسانه و ارج کرد و از منظر کارکرد زیباییاز حدود یک صنعتِ صرف در بالغت سنتی خزیبایی شناسی تلمیح دست یافت و آن را 

 . تأثیر بالغی، به تلمیح به مثابۀ یک هنرسازه نگریست

 زدایی، خودکار شدنفرمالیسم روسی، هنرسازه، آشنایی تلمیح، ساختار تلمیح، زیبایی شناسی تلمیح،: کلیدواژه

 مقدمه

شاعر از طریق تلمیح تجربۀ ذهنی خود را از . تلمیح، ثبتِ حرکت ذهنیِ شاعر میان حال و گذشته، در متن اثر جدید است

-در فرآیند تداعی معانی، به تجربهدهد و مخاطب در صورت کشف اشارۀ شاعر، متفاوت متنی، به مخاطب انتقال میاتصال دو زمانۀ 

-مکالمه بدیع، و متفاوت روایی و بالغی ساختارهای استخدام طریق از کنند می تالش شاعران. یابدر دست میای مشترک با خالق اث

 شعر، در موجود تلمیح از مخاطب لذت میزان بر جدید، روایت این بدعت میزان. آورند پدید متقدم متن و متأخر متن میان نو، ای

 فرآیند این .داد خواهد دست از بیشتر را خود بالغی تأثیر تلمیح شود، کاسته جدید ساخت غرابتِ از هرچه برعکس. دارد مستقیم اثر

-می اثر کم و عادی کهنه، تکرار، اثر در هنرسازه. شودمی ایجاد تکرار اثر در نامند،می شدن اتوماتیزه را آن روس، هایفرمالیست که

 از را عادت غبار زداییآشنایی طریق از شاعر. کنندمی مطرح اتوماتیزاسیون، با مقابله در را زداییآشنایی فرآیند هافرمالیست. شود

 .شودمی کلمه رستاخیز منادی و زداید می زبان چهرۀ

های بالغی آشنایی زدایانه در رفع ازۀ تلمیح و همچنین تأثیر ساختاردر بخش اول این مقاله تأثیر تکرار بر ارزش بالغی هنرس

ایش و بررسی سیر در بخش دوم به منظور نم. شودهای روس بررسی و اثبات میفرمالیستتکیه بر آرای ابتذال از این هنرسازه، با 

شود؛ به این شکل که نجام میای موردی در یک موضوع تلمیحی، یعنی تلمیح به شب قدر اهای خالقانه، مطالعهتحول این ساختار

ند تا مسیر گیرد تحلیل و بررسی ساختاری قرار میمور هایی از شعر فارسی که دارای تلمیح به شب قدر هستند انتخاب شده ومثال

های ها، بدعت ساختارنکتۀ مورد توجه در انتخاب مثال. های بالغی در یک موضوع ثابت، قابل پیگیری باشدخالقانۀ تغییر ساختار

ساده، مکرر و مبتذل پرهیز شده هاست و به همین منظور از انتخاب شاهد مثال هایی با ساختار های بالغی بالغی به کار رفته در آن

 .است
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سازد یک موضوع ثابت به خوبی نمایان میها سیر تحول ساختار هنرسازۀ تلمیح را در ل و بررسی ساختار بالغی این مثالتحلی

دهد و مشکل پیشین الغی تلمیحات پیش روی ما قرار میشناسانه برای ارزشگذاری بنین روشی علمی، نقادانه و زیباییو همچ

 .سازدغی را در هنرسازۀ تلمیح مرتفع میفقدانِ روش ارزشگذاری بال

 به آن بررسی صورت به چه و موضوع این در مشخصاً چه است، شده انجام فارسی شعر در تلمیح باب در که مطالعاتی اغلب

 و دارد اختصاص آنها موضوعی بندی دسته و تلمیحات مضمون و موضوع بررسی به بالغت، به مربوط کتب در بالغی صنعتی عنوان

 با هایینامه پایان و تلمیحات هایفرهنگ نگارش رویکردی، چنین حاصل. است شده پرداخته تلمیحات بالغی ساختار به کمتر

 بالغی ساختار بررسی جای اما ارزشمندند، بسیار خود جایگاه در البته که است شاعران فالن و شاعر فالن شعر در تلمیح موضوع

 .است خالی همچنان ساختارها این از یک هر شناختی زیبایی ارزش نقد و تلمیح

زه از سویی به این هنرسا. است ناشی از تکرار تلمیح هنرسازه ای است که به دلیل ساخت ویژۀ خود به شدت در معرض ابتذال

. بافت ارجاعی خود ناگزیر از تکرار استگرایی است و از دیگرسو به دلیل ایی از پیش موجود واجد نوعی کهنههدلیل ارجاع به متن

عامل کاهش ارزش ترین تذال تکرار است، چراکه تکرار مهمدر چنین شرایطی ارزش بالغی این هنرسازه به شدت در گرو گریز از اب

 تفسیر و تبیین روس، صورتگرایی منظر از توانمی را آنها بالغی ارزش کاهش و هاهنرسازه تکرار مسئلۀ. ای استبالغی هر هنرسازه

 . کرد

 مکتب این گیریشکل. کرد ظهور بیستم قرن دوم دهۀ در ادبی، هایپژوهش در مستقل مکتبی عنوان به روسی، صورتگرایی

 ویژه، به علوم، دیگر با مستقیم و آشکار پیوندی در را ادبی اثر که غالبی رویکرد. بود ادبی مطالعاتِ سنتیِ رویکردِ با ایمقابله آغاز، در

 توسط که مسکو شناسیزبان حلقۀ یکی: شد متولد روسیه در عمده مرکز دو در صورتگرایی. کردمی تحلیل شناسی جامعه و تاریخ

 «ایوپاز» یا ادبی زبان مطالعۀ انجمن دیگری و. بود شده ایجاد م4343 سال در وینوکر گریگوری و بوگاتیروف پیتر یاکوبسن، رومن

با مهاجرت رومن یاکوبسن  .شد اندازیراه پطروگراد در دیگر ایعده و آیخنبام بوریس اشکلوسکی، ویکتور توسط م4346 سال در که

. ک.ر) داد ادامه پراگ شناسیزبان محفل در را خود یه چکسلواکی، و نیز سرکوب این جنبش در روسیه مکتب صورتگرایی حیات

 .گیردرتگرایان روس مورد بررسی قرار میبرخی آرا و اصطالحات صو در ادامه (.215-433: 4931مکاریک، 

 هنرسازه

 چنین را آن و برد می کار به انگلیسی «device» و روسی «priem» مقابل در را «هنرسازه» واژۀ کدکنی شفیعی     

 یک نیز، کنایه یک نیز، استعاره یک. است device یا priem یک( آن نقش و وظیفه انداز چشم از) تشبیه یک»: کندمی تعریف

 نوع هر و موصوف جای به صفت کردن جانشین و جمله اجزاء جای هنریِ تغییرِ یک بالغی، حذف یک التأخیر، حَقُّه هُوَ ما تقدیم

 آنچه روس، صورتگرایان نظر از. اند device و priem مصادیق همه اینها بیفزاید، «متن» شناسیکِ جمال ساحتِ بر که ای وسیله

 (.413-431: 4934 کدکنی، شفیعی) «هاست «هنرسازه» حوزۀ همین فقط است بررسی و مطالعه قابل هنر و ادبیات در

 نادیده ما بالغی کتب بسیاری از در نکته این. است متن در شگرد، یک  بالغی نقش و وظیفه کارکرد، بر ناظر هنرسازه، تعریف

 و کارکرد به کمتر و دارد وار ریاضی و آناتومیک برخوردی صنایع با عموماً بدیع، علم در ویژه به ما، سنتی بالغت. است شده گرفته

 شمول حدود تعیین و آنها نامگذاری صنایع، تعریف صرف هاکتاب این نویسندگان تالش عمدۀ .است پرداخته صنایع این بالغی تأثیر

 رویکرد که حالی در 2.اند شده بالغی شناسانۀزیبایی مباحث وارد اندکی بسیار تعداد بالغی، تنها کتب تمام میان از. شود می تعاریف

 شناسانه زیبایی برخوردی تلمیح با رویکرد، در مقالۀ حاضر این اساس بر. است هنرسازه بالغی کارکرد بر ناظر تنها فرمالیستی،

 یک از سنتی تعاریف حدود در هم آن صِرف، صنعتِ یک نه در نظر گرفته می شود، هنرسازه یک مثابۀ به تلمیح که چرا شد، خواهد

: که نوشت 4324 سال در یاکوبسون». کرد تحلیل را تلمیح بالغی ساختار باید منظری چنین از تلمیح بررسی برای. بالغی صنعت

 فرمالیسم مکتب اگر« .بشناسد خود قهرمان تنها عنوان به را هاهنرسازه باید شود واقعی علم یک به تبدیل بخواهد ادبیات علم اگر»

 عمالً که کسانی. کرد می کفایت جهان، ادبی هاینظریه تاریخ در آن اهمیت اثبات برای نداشت، دستاوردی نکته همین جز روسی

 تاریخ که دانند می خوبی به باشند ها اسطوره و ادیان به مربوط مطالعات و فرهنگ تاریخ یا ادبیات تاریخ یا هنر تاریخ اندرکارِ دست

 هنرها و ادبیات در شما که را چیزی همان حتی. نیست ها صورت و ها ساختار تحول تاریخِ جز چیزی اسطوره و دین و هنر و ادبیات
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 متوجه آوردید دست به آن از عمیقی شناختِ وقتی خوانید،می «محتوی» یا «پیام» یا «معنی» و «مضمون» ها اسطوره و ادیان و

 (.244: همان) «باشد تواندنمی فرم و ساختار و صورت جز چیزی که شویدمی

 ادبیت      

 یک آنچه». است ادبی متن یک تحلیل در آنها مسائل ترینبنیادی از و روس صورتگرایان برساختۀ مفاهیم از ادبیت     

 به) ادبیت.. .باشد باید ادبیات حوزۀ پژوهشگران کار اصلی موضوع کندمی «ادبی اثر» یک به تبدیل را «متن»

 هایفرمالیست نحلۀ کوشش تمام. کندمی «ادبی اثر» یک به تبدیل را ادبی «مادۀ» که است عاملی همان (literaturnostروسی

 می آغاز هنگامی ادبیت و باشد تواندنمی هافرم انگیزش جز چیزی محتوی. کنند کشف را عامل آن که است همین بر متمرکز روس

 فعال غیر و تکراری و آشنا و مألوف حالت از –ادبی آثار تمامی در مشترکِ تقریباً هم و شمارندبی هم که - ها «هنرسازه» که شود

 هاهنرسازه این با که است بار نخستین این که کند تصور خواننده که کنند آشکار خواننده بر را خود ایگونه به و آیند در به خود

 (.61: همان) «است شده روبرو

کند، چرا که در مخاطب ایجاد لذت می. دبرده و سطح ادبیت متن را باالتر میافزوتلمیح به مثابۀ هنرسازه بر ارزش ادبی متن 

 طریق از خواننده، ذهن در معانی تداعی حاصل تلمیح، یک بالغی ارزش از بزرگی بخش. لذتی هنری که مختص متن ادبی است

. است گذارانهفاصله فرآیندی شود،می اشاره آن به که پیشین متن به نسبت قبلی آگاهی وجود با حتی کشف این. است کشف فرآیند

 میان از خواننده ذهن در گذاریفاصله این تکرار، اثر در. شودمی حاصل خواننده برای که است کشف و گذاری فاصله همین از لذت،

 اینجاست. شودمی بدل قاموسی شبه یا و قاموسی مدلولی و دال میانِ داللت، فرآیند به کشف، و تداعی فرآیند نتیجه، در. رود می

 می تلقی آرایه یا صنعت یک سنتی، بدیع علم منظر از چه اگر که ایهنرسازه. شویممی روبرو مسدود یا و مبتذل هنرسازۀ یک با که

بنابراین تلمیح هم مانند هر هنرسازۀ دیگری در صورتی بر وجه ادبیت متن  .است بالغی ارزش فاقد فرمالیستی، نگاه از اما شود،

 .شناختی باشدرگذار است که دارای ابعاد زیباییتاثی

 «زداییآشنایی» روزمره زبان -شانتوجه مورد ادبی گونۀ نخستین –شعر در که است آن «ادبیت» معنای هافرمالیست نظر به»

 قرار زداییآشنایی فرآیند معرض در را زبان شعر کند،می بسنده زبان از روزمره کامالً استفادۀ به تایم مقالۀ که حالی در. شودمی

 perceptuah)ادراکی زدایی آشنایی به نهایت در خواننده که است زبان از زداییآشنایی فرآیند همین وسیلۀ به. دهدمی

defamiliarization )ادبیتِ محصول آشنایی  (.13-16: 4931 برتنس،) «یابدمی دست جهان به تازه و دوباره نگاه برای روشی و

یعنی، مادامی که متن دچار ابتذال و خودکار شدن نشده باشد، ادبیت و وجهۀ . زدایی، یک پدیدۀ مُدامی نیست بلکه مادامی است

 .بدیعی متن دست نخورده باقی خواهد ماند

 (automatization)خودکار شدن 

 به خاصی صورت تلمیح هنرسازۀ مورد در آنها «رستاخیز» روس، صورتگرایان مشهور تعبیر به یا هاهنرسازه انگیزش شیوۀ    

 همراه تکرار با خود ذاتِ در ارجاعی، بافتِ دلیلِ به طور همین و. گراست کهنه الاقل یا و باستانگان ذاتاً تلمیح که چرا گیرد،می خود

 تکرار، از سرشار همچنین و کهنگی از ناگزیر بنابراین و تاریخی موارد، بسیاری در و پیشین متنی به است ایاشاره تلمیح، هر. است

 تمام دسترس در که مشخص است هایی داستان تلمیحات سرچشمۀ که دلیل این به هم و است استوار تکرار پایۀ بر که آنجا از هم

 چندانی تغییر زمان طول در داستانی مهم عناصر و است ییبسته مجموعۀ اعتبار یک به فارسی ادبیات تلمیحات». دارد قرار شاعران

 تاریخ کتب و تفاسیر در البته. اندمانده باقی تغییر بدون معموالً هاهمسازه نتیجه در نشده تصرف هاداستان ساخت در زیرا اند نکرده

 عصارۀ فقط که ادبیات در اختالفات آن اما( کلیات و اصول نه فرعیات و جزئیات در بیشتر) است بسیار مخالف و مختلف اقوال

 بینیم می ششم و پنجم قرن اشعار در که را تلمیحاتی عین که است ترتیب بدین. نماید می اندک است شده جمع آن در تلمیحات

 هنرسازۀ هر از بیش تلمیح شرایطی، چنین با(. 15: 4953 شمیسا،) «بازیابیم توانیممی نیز چهاردهم و سیزدهم قرن اشعار در

 9.شدن اتوماتیک معرض در هافرمالیست تعبیر به و است تکرار و آشنایی از حاصل ابتذال معرض در دیگری

  آنها بالغی تأثیر رفتنِ دست از موجب عادت و شوندمی عادی استعمال، کثرت و تکرار اثر در هاهنرسازه

برای تبیین مسئلۀ عادت و تأثیر مخرب آن بر نیروی  اشکلوفسکی. رودمی میان از آنها رسانگیِ نیروی صورتگرایان، تعبیر به. شودمی

 گردگیری را اتاق»: خودکارشدن است نشان دهندۀ تأثیر خوبی به که کندمی را نقل تولستوی روزانۀ هاییادداشت از رسانگی، برشی
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 عادت روی از حرکاتم زیرا. نه یا امکرده گردگیری را آن بیاورم یاد به توانستمنمی شدم؛ نزدیک دیوان به چرخیدممی دور و کردممی

 کرده گردگیری هم اگر پس. بیاورم خاطر به بتوانم ندارد امکان کردم می احساس و بیاورم خاطرشان به توانستمنمی ناآگاهانه، و بود

 را حرکتم شدمی بود دیده آگاهانه مرا فردی اگر البته ام،نداده انجام کاری که ماندمی این مثل دقیقاً و رفته خاطرم از حاال باشم

 دارد جریان ناآگاهانه هاآدم از خیلی پیچیدۀ زندگی اگر و باشد، دیده ناآگاهانه یا و باشد ندیده را آن کسی اگر ولی. کرد بازسازی

 دسامبر Letopis. نیکولسکوئه ،4335 فوریۀ 23 تولستوی، لئون روزانۀ هاییادداشت) «است نبوده هرگز گویی زندگی این پس

 (.33: 4933 تودوروف، از نقل به ؛931 ص ،4343

 یک تکرار تلمیح، یعنی ما، نظر مورد هنرسازۀ در. گیردمی صورت تکرار اثر در بیشتر آن ابتذال یا هنرسازه یک شدن مسدود

 و کندمی تهی خود بالغی کارکرد از را تلمیح مدتی از پس شود، زداییآشنایی موجب که آن از ایخالقانه اجرای بدون هم آن اشاره

 از پس مور، مانند تلمیحی جزء یک از مکرر استفادۀ سلیمان، داستان به تلمیح در مثال عنوانبه. بخشدمی قاموسی معنایی آن به

 صورتی به مدتی از پس و آوردمی خاطر در را سلیمان مور، واژۀ خواندنِ محض به خواننده که طوری به. شودمی ابتذال دچار مدتی

 :کنید دقت بیت این به. کرد خواهد داللت سلیمان بر مور قاموسی، شبه

 (613: 4993 خاقانی،) «برسم سلیمان به کی خود و مورم ناتوان          برسم جانان منزل سر به که کو طاقتی»          

 بینی پیش روند قافیه در سلیمان دادن قرار با هم شاعر و گرددمی سلیمان پی در مور، واژۀ خواندن از پس بالفاصله خواننده

-می شمرده هم کالم محاسن از بلکه نبود عیب تنها نه نکته این قدیم، بالغت در البته. است بخشیده سرعت را بیت ابتذال و پذیری

  .شد

 در ایهنرسازه هر. است هنرسازه هر تحول جریان سکۀ روی دو زدایی، آشنایی و ابتذال هافرمالیست نظر در که گفت توانمی

 آگاهی دارد اهمیت آنچه میان این در. است زداییآشنایی و ابتذال میان مدام جابجایی از ناگزیر خود تکامل نه و تحول مسیر

 با. است آن از زداییآشنایی برای بدیع، هایساخت استخدام بر او توانایی همچنین و هنرسازه ابتذال بر تکرار تأثیر به نسبت هنرمند

 .بود خواهد مبتذل هایحضیض و زدایانهآشنایی اوج نقاط از سینوسی نموداری هنرسازه، هر تحول نمودار وصف این

 زدایی آشنایی

 را زداییآشنایی مفهوم ها،هنرسازه انگیزشِ طریق از آن با مقابله منظور به و هنرسازه ابتذال پدیدۀ مقابل در روس صورتگرایان

 آنها ساخت در این و هستند نهایتبی هاهنرسازه. است روس صورتگرایان نظریات بخش مشهورترین زداییآشنایی. کردند مطرح

 بدون اما. بگیرند نامحدود ایبهره محدود، امکانات این از توانندمی نامکرر و متعدد هایساخت استخدام با شاعران. شودمی گرجلوه

 استعاره در که طورآن و شد دیده تلمیح در که گونهآن. شودمی تکرار ابتذالِ دچار زودی به هنرسازه یک ساخت، در تحول و تغییر

 کار به زدایی فرآیندآشنایی. افتدمی کار از واقع در. یابدمی قاموسی صورت و شده مبتذل تکرار اثر در استعاره یک که است رایج

 .غیرفعال است هایهنرسازه انداختن

 اعظم بخش که – ها«شگرد» این که نماید می چنین ظاهر به. هاست«شگرد» همان است زدایی آشنایی اصلی عامل آنچه» 

 امکاناتی دایرۀ در نوآوری و ابداع همه این پس. دارند محدود ایدامنه – است شده شناخته ملل تمام ادبیات در و است جهانی آنها

 به ولی است device شگرد یک اعتباری به «استعاره» یا «وزن» بگوییم که است این حق است؟ تصور قابل چگونه محدودند که

 (.  411: 4934شفیعی کدکنی، ) «است نهایت بی مصداق دقیقاً عمل، مقام در و دیگر اعتبار

شیوۀ کارکرد ها بر ادراک مخاطب وابسته به در واقع تأثیر هنرسازه. تذل نیستزدایانه یا مبای فی نفسه آشناییهیچ هنرسازه

دهد و کارکرد جدید، تأثیر بالغی ه، کارکرد آن را در متن تغییر میشاعر خالق از طریق تغییر در فُرم هنرساز. آنها در متن است

شاعر از طریق تغییر ساختار ثابت و منجمد پیشین، ادراک مخاطب از تأثیر بالغی آن هنرسازه را . جدیدی را به همراه دارد

 .شودزدایی درست در همین نقطه آغاز میریزد؛ و آشناییبتذل را در هم میعادت مخاطب آشنا با هنرسازۀ مدستکاری کرده و 

 آشنایی زبان، سطح در». افتد می اتفاق ادبی اَشکال و مفهوم زبان، ساحتِ سه در ادبیات در زداییآشنایی اشکلوسکی نظر از

-ایده و مفاهیم قلب با زداییآشنایی مفهوم، سطح در.. .آوردمی در مانع یک صورت به را آن عامدانه و سازدمی دشوار را زبان زدایی

 از زدایی آشنایی ادبی، اَشکال سطح در.. ..کشدمی چالش به را آنها متفاوت، اندازی چشم از آنها دادن نمایش با و شده پذیرفته های
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 همچون فرعی ادبیِ ژانرهای ارتقاء طریق از نیز و نو، معیارهای ارائۀ و هنری مسلط معیارهای شکستن طریق از ادبی قراردادهای

 (.49: 4931 مکاریک،) «گیردمی صورت زیبا هنرهای سطح به پلیسی هایداستان و مضحکه

تحول  با مستقیمی ارتباط هیچ باشد، ادبیات علم مسئلۀ ترینمهم شاید که هاصورت و هاساخت تحول مسئلۀ که دانست باید

 رومن». رود می کار به متن شناختیزیبایی تکامل منظور به هاصورت تحول بلکه ندارد، ادبی اثر مفهوم یا موضوع محتوی،

 بیش شعر. است خودش فرم سوی به گیریجهت اشمشخصه که است زبان از فرمی شعر، است گفته 4324 سال در هم یاکوبسون

 -کندمی منتقل را چیز چه – دهدمی ارجاع چیزی چه به زبان که این. بشناسیم نو روشی با را زبان خودِ تا دهدمی مجال هرچیز از

 اثر آن مضمون از بخشی به فرم نتیجتاً کند، جلب خودش فرم به را توجه هنری کار یک اگر واقع در. دارد قرار اهمیت دوم درجۀ در

 1 (.15: 4931 برتنس،) «شودمی بیان که است چیزی آن از بخش یک هم فرم زیرا شودمی تبدیل

 تلمیح یک ساختار تحول سیر

 ذهن پرتاب دهد،می رخ تلمیح یک در آنچه. است ادبیات حوزۀ در انسان ذهن های تخیلیحرکت ترینکالن تلمیح یکی از

 دو میان ذهن جابجایی موجب آن تحلیل و اشاره این کشف فرآیند. است موجود پیش از متنی به ارجاع و گذشته به حال از خواننده

 به. کندمی وارد ،(جدید متن) حال به پیشین، متن قالب در را گذشته از بخشی و شود می متنی متفاوت زمینۀ دو همچنین و زمانه

 نوعی را تلمیح المعجم، در رازی قیس شمس اینکه. آمیزندمی هم در جدید، متن و پیشین متن قالب در حال، و گذشته صورت، این

 احضار برای مخاطب ذهن کردن درگیر میزان در تلمیح هر ارزش نگاهی، چنین با 3.است تلمیح کارکرد همین بر ناظر دانسته، ایجاز

 .بود خواهد جدید متن معنایی و بالغی ساخت تحلیل در آمده دست به هایداده این از استفاده آن، از پس و پیشامتنی مطالب

 :گوید می سعدی وقتی

 (629: 4952 سعدی،) «نظرم در خیال یا من برابر تویی          روز ستارۀ یا است قدر شب این ندانم»       

 گفتمان در اینکه. شودمی پیشامتنی فضایی وارد ناگهان غزل، عاشقانۀ فضای از قدر، شب به شاعر اشارۀ با خواننده ذهن

. است پیشامتنی فضای این سازندۀ دارد، خود همراه به معنا از هاییروشن سایه چه و است شبی چه قدر شب اسالم، مذهبی

 بیت به – کندمی درک دینی گفتمان در قدر شب مفهوم از که را تعدادی آن الاقل – را معنایی هایروشن سایه این تمام خواننده

 اطالعات برخورد حاصل جدید متن واقع در. گیردمی شکل او ذهن در سعدی بیت معانی، این با همراه و دهدمی انتقال جدید

 اطالعات میزان هم میان، این در. دهدمی ارائه اشاره مورد مفهوم از بیت این در شاعر که است جدیدی تصویر با مخاطب پیشین

 .بود خواهند اثرگذار تلمیح، بالغی ارزش در جدید، بیت ساختار در اطالعات این از شاعر استفادۀ شیوۀ هم و مخاطب پیشامتنی

 از پرهیز برای البته. است نایابی و ارزشمندی آن شبه وجه که کرده تشبیه قدر شب به را معشوق دیدار شاعر، سعدی، بیت در

 از هم طریق این از واقع در. بردمی کار به بالغی استفهام از استفاده با و مضمر تشبیه قالب در را آن تشبیه، این ابتذال و سادگی

 ابتذال از شیوه این به و .بردمی کار به زدایانهآشنایی ساختاری در را آن هم و کندمی استفاده خوبی به تلمیح تشبیهی زیرساخت

 :کنید دقت رودکی بیت این به. کندمی جلوگیری دارد او از پیش شاعران شعر در هم نظایری که ساده ساختار این

 (343: 4932 رودکی،) «جلبیب از رخ کنی بیرون تو چون          است القدر لیلۀ عاشقت شب»              

. کندمی قدر شب به بدل را عاشقش شب که دانسته سعادتی چنان را جلبیب حجاببی یار، روی دیدار شاعر بیت این در

 چنین وجود با. است کرده مانند قدر شب به را یار حجاب بی رخ دیدار سعادت مستقیم غیر شکلی به و مضمر تشبیهی با رودکی

 طریق از دیدیم که چنان که ایزداییآشنایی. بزند زداییآشنایی به دست خود تلمیح ساختار در است ناچار سعدی ای پیشینه

 که داشت خاطر به باید البته. است آمده وجود به سعدی شعر ساختار در بالغی استفهامی از استفاده و استعاره به تشبیه تبدیل

 سیر تابع زداییآشنایی روند که چرا. کرد نخواهد ایجاد بالغی نهایی تحلیل در تفاوتی رودکی بیت این از سعدی ناآگاهی یا آگاهی

 ناآگاهی و آگاهی یا تاریخی تأخر و تقدم لزوماً نه است، بالغی ساختار در پیچیدگی زدایی،آشنایی برای میزان و. نیست زمان خطی

 ساختار نمودن دیریاب و مغلق معنای به همواره بالغی، ساختار کردن پیچیده از مقصود که است توضیح به الزم. متأخر شاعر

 صورت تواندمی تغییر این که است زداییآشنایی تحقق برای هنرسازه پیکرۀ در تغییری هر ایجاد معنای به بلکه نیست؛ هنرسازه

 تلقی صورت و ساخت حوزۀ در خالقیت نوعی خود تواندمی انبوه، هایفرم تزاحم از کاستن» .باشد داشته کاهشی یا افزایشی

 6.دارد زدایانهآشنایی نتیجۀ نیز بالغی ساختار کردن ساده گاهی دیگر، عبارت به(. 434: 4934کدکنی،  شفیعی)«شود
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 :کندمی عرضه دیگر ساختاری در را قدر شب دینی مفهوم به اشاره یعنی تلمیح، موضوع همین حافظ دیگری، بیت در

 (451: 4921 حافظ،) «الفجر مطلع حتی فیه سالم          هجر نامۀ شد طی و است وصل شب»                  

 کامالً ساختی با را مفهوم همین تقریباً حافظ اما بود دانسته نایاب و ارزشمند قدر شب همچون را معشوق دیدار سعدی

 سورۀ پنجم آیۀ به اشاره با دوم مصرع در و گویدمی سخن هجران دوران پایان و وصل شب از اول مصراع در. گیردمی کار به متفاوت

 بخش که اینجاست. کندمی تشبیه قدر شب به را وصل شب رندانه آن، در تغییری مختصر با ،«الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِیَ سَالمٌ» قدر،

 شب قدیمِ رسمِ به را وصل شب عاشقانۀ خوابیِ بیدار حافظ، گویی. شودمی آشکار تلمیح این معناییِ هایروشن سایه از دیگری

 از سرشار صبحدم تا را شب این که کند می اشاره قدر سورۀ از ای آیه به شاعر. کندمی مانند قدر شب در مسلمانان داریزنده

 از سرشار البته و کمیاب ارزشمند، قدر شب چون را وصل شب و کندمی استشهاد آیه این به گوییواقع در. داندمی خیر و سالمت

 از را آن و .شودمی تلمیح این بیشتر تأثیرگذاری باعث قدر شب مفهوم به غیرمستقیم اشارۀ این. کند می تصویر خیر و سالمت

 استناد البته و اشاره قدر سورۀ از ایآیه به قدر، شب به مستقیم اشارۀ جای به حافظ. کندمی ممتاز و متمایز خود مشابه هاینمونه

 متمایز پیچیده ترکم تردقیق بیان به یا و ساده هاینمونه از را آن و کرده صدچندان را او تلمیح تأثیر غیرمستقیم شیوۀ این. کند می

 . کندمی

 است، ناچار کند، استفاده خود شعر در تلمیح این از بخواهد که شاعری هر. است هنرسازه یک ساختار تحول مسیر مسیر، این

 حافظ گفت باید بنابراین. بگریزد مبتذل هایساخت تکرار تلۀ از تا کند ایجاد تحولی تلمیح این ساختار در خالقانه رویکردی با

 حد دهدمی نشان که است چالش همین و کند ایجاد بدیع و شاخص ساختاری تا گیرد کار به را خود خالقیت تمام که است ناگزیر

 .   ندارد وجود تلمیح ساختار در خالقیت برای مرزی و

 :گویدمی موضوع همین به اشاره با دیگری بیت در حافظ نمونه، عنوان به

 (91: 4921 حافظ،) «است هوس خفتنم روز تا تو با          شریف و عزیز چنین قدری شب»                              

 شبه وجه از و بردند کار به را تلمیح این تشبیهی، ایشیوه با اما متفاوت ساختارهایی در شاعران که دیدیم پیشین ابیات در

 با قدر، شب تلمیحِ از و گذاردمی ترپیش قدمی حافظ بیت، این در. کردند استفاده او وصال و معشوق وصف برای نایابی و ارزشمندی

 مخاطبِ. گویدمی سخن قدر شب بودن شریف و عزیز از اول مصراع در شاعر. کندمی استفاده نقیضی حتی و غیرتشبیهی ایشیوه

 حافظ. «شهر الف من خیرٌ» که شبی در هم آن. دارد عبادت و داریشب زنده از شنیدن انتظار شبی چنین در اسالمی سنت با آشنا

 اما. کند ایجاد خود مخاطب در را انتظار همین تا کندمی اشاره اسالمی روایات در شب این شرف و عزت به آگاهانه و هوشیارانه هم

 سخن روز تا معشوق، با خوابگی هم از وقتی. کندمی غافلگیر را مخاطب ناگهان غریب، بسیار ایزداییآشنایی با شاعر دوم مصراع در

 در آگاهانه کامالً را روز تا قید همچنین او. برد می کار به عابدانه داریزنده شب و بیداری شب مقابل در را خفتن عامدانه و گویدمی

 در تنها تلمیحات، این تفاوت شودمی دیده که چنان. باشد کرده تر آشکار را تلمیح تا دهدمی قرار قرآنی «الفجر مطلع حتی» مقابل

 تلمیح این از دیگری  نمونۀ به اشاره با. تلمیح مفهوم و موضوع در نه اندکرده ایجاد آنها از استفاده برای شاعران که است ساختارهایی

 از «قدر» عنوان با شعری. گرفت خواهد قرار بررسی مورد معاصر شعر از اینمونه بار، این که تفاوت این با. دهیممی ادامه را بحث

 :منزوی حسین

 هوا از روح»

 فرود

 که

 آمد

 ماهتاب و

 که

 را خود

 کشید باال دیوار از
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 شب یک

 ماه یک و هزار

 شد

 زدی که نفس نفس تو و

 مالئک بال بال آواز

 کرد پر را خانه

  

 باید آیا

 گفتم می سالم شب با

 سپیده؟ مطلع تا

 یا

 که تویی با

 را القدر لیلۀ

 بودی کرده پریشان

 (69-61: 4933 منزوی،) «سپید؟ بالش بر

 أَلْفِ مِنْ خَیْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَۀُ». قدر سورۀ چهارم و سوم آیات از شاعرانه و آزاد است ای ترجمه ، ( از پیش) منزوی شعر اولِ قسمت

 کلیدی ،«زدی که نفس نفس تو و» قسمت، این آخرِ بخشِ تنها،. «﴾1﴿ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِیهَا وَالرُّوحُ الْمَالئِکَۀُ تَنَزَّلُ ﴾9﴿ شَهْرٍ

 در. است شده منحرف قرآنی مسیر از حدودی تا شعر کند حس که منزوی شعر عاشقانۀ فضای با آشنا مخاطبِ ذهنِ برای است

 فراتر ترجمه حد از هنوز شعر، اینجا، تا اما. کند می کامل را تلمیح قدر، سورۀ پنجم آیۀ به اشاره با شاعر ، ( از پس) دوم بخش

 تغییر را شعر فضای تمام معشوق، موهای برای القدر لیلۀ استعارۀ. شود می وارد دقیق بسیار نهایی ضربۀ که اینجاست و. است نرفته

 معنایی آن به سپیده مطلع تا عبارتِ انگیزش با که آن اروتیک عاشقانۀ مفهوم و سپید بالش عبارتِ کارکردِ ادامه در و. دهد می

 قسمتِ در موجود هایهنرسازه تمام مجدد، خوانش در که شکلی به. یابد می انگیزش شعر تمام واقع در. دهدمی اروتیک و جدید

 می رستاخیز فرمالیستی، تعبیر به و شوندمی زنده استعاره، این پرتو در بودند، اثر کم و اثربی اولیه، خوانش در که هم شعر اولِ

 میدان به که است کافی ها«هنرسازه» شماربی مجموعۀ از ویژه عنصر دو حداکثر یا یک همیشه روس، های فرمالیست نظر از». یابند

 نقشِ اینجا، در(. 62: 4934 کدکنی، شفیعی) «آورد در به خود فعال غیر حالت از را روزمره کلمات از باطلی و عاطل مجموعۀ و آید

 چگونه را «زدی که نفس نفس تو» یا و «شد ماه یک و هزار شب، یک» نهایی، خوانش در که شودمی برجسته او تخیل و خواننده

  .کند می تصویر

 با اشعار این میان تلمیحی رابطۀ شود،می گرفته نادیده هم اغلب اتفاق، از و داشت خاطر به تلمیحاتی چنین در باید آنچه

 به این از پیش را حافظ مشهور بسیار بیت دو شاعر، که گفت قطعیت به توانمی منزوی، شعر دربارۀ مثال عنوان به. است یکدیگر

 از فرار در اوست سعی هم اثرپذیری این گواه ترین مهم. است پذیرفته تأثیر سروده این در آنها از و داشته چشم پیش شد، اشاره آنها

 .آنها ساختار تکرار تلۀ

عمادالدین نسیمی شاعر حروفی قرن هشتم در . به طور کلی تشبیه موی معشوق به شب قدر تشبیه مکرر و مبتذلی است

 :بیتی این تشبیه را چنین به کار برده است

 (59: 4352نسیمی، )« لیله القدری که می گویند هست، آن موی اوست          مطلع نور تجلی آفتاب روی اوست»

در مرحلۀ اول تشبیه را به استعاره تبدیل کرده و سپس این استعاره را . کندزدایی میمنزوی از این تشبیه مبتذل آشناییاما 

در قالب ساختار پیچیدۀ تلمیحی شعر خود، که از ابتدای شعر با اشاره به آیات سورۀ قدر ایجاد کرده است، به عنوان نقطۀ عطف 

شاعر این چنین نه تنها یک تشبیه تکراری . گیردعاشقانه و حتی اروتیک به کار می ن شعر از گفتمان دینی به گفتمانتغییر لح
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موجود در ساخت شعر را هم فعال های د را انگیزش داده و دیگر هنرسازهکند، بلکه از طریق آن تمام متن شعر خومبتذل را زنده می

 .کندمی

 :به این بیت توجه کنید. ادامه دارداین مسیر خالقیت، همواره 

 (52: 4939بدیع، )« و بازگو بشود سورۀ دهن به تنت          رسیده آن شب قدری که جبرئیل شوم»

گران را به کار می علیرضا بدیع، شاعر جوان معاصر، در این بیت، همان مضمون مورد استفادۀ منزوی و پیش از او حافظ و دی

تشبیه شب قدر به شب وصل، در اثر تکرار به ورطۀ . ای نو بر آن بپوشانداستفاده از تشبیهاتی جدید، جامه کند تا بابرد و تالش می

به ویژه وقتی . رودکند که تشبیهی نو به شمار میبرئیل تشبیه میشاعر برای رفع این ابتذال ابتدا خود را به ج. ابتذال افتاده است

اضافۀ تشبیهی آشنایی . قدر که بازرسانندۀ بوسۀ عاشقانه بر تن معشوق در شب وصل باشداین جبرئیل نه واسطۀ نزول قرآن در شب 

های تر آن نسبت به نمونهعالوۀ تصویر اروتیک بی پروایانه ای مرشحه از بوسۀ عاشقانه است، بهدایانۀ سورۀ دهن، که خود استعارهز

 . زدایانۀ این تلمیح استپیشین، از دیگر عوامل آشنایی

 زدایانۀ آشنایی کارکرد نوع به است ایاشاره نکته همین 5.اندآورده سرقات مبحث در را تلمیح بالغت، کتب در قدما از یبرخ 

 نتیجه، باشد، جدید متن در پیشین متن تکرار پایۀ بر تنها اگر تلمیح، در متن دو میان رابطۀ که چرا پیشین، متن به نسبت تلمیح

 ارزشی. بود خواهد بالغی ارزش واجد آنگاه باشد، همراه زدایی آشنایی با تکرار این اگر اما. بالغی صنعتی نه است، ادبی سرقتی تنها

 «مضمون» به بهتری صورت اگر دوم شاعر که بودند آن بر «سرقات» مبحث در ما قدمای کهاین». پیشین متن تقدم فضل از بیش

 «نسبیتِ» معیار با و است درست کامالً، ماند، خواهد باقی تقدمی فضل تنها نخستین شاعر برای و اوست آن از «مضمون» باشد داده

 آفریده که صورتی با و داده گسترش را هنرسازه کردن فعال یا زدایی آشنایی مفهوم دوم، شاعر زیرا است، توضیح قابل زداییآشنایی

 برای کوشش نوعی و است «صورت» نوعی خود اند، نامیده می «مضمون» غالباً، قدما، آنچه. است داده افزایش را «انگیزش» میزان

شفیعی کدکنی، ) «دهد نشان خود از بیشتری توانایی و گیرد پیشی دیگری بر یکی که است این مثل. ها«هنرسازه» کردن فعال

4934 :441.) 

. کنند می استفاده پیچیده ساختارهایی از ساده، تلمیحِ از زدایی آشنایی برای شاعران که شد مشخص هامثال این بررسی در

 .یافت مبتذل یا و ساده ساختاری در تلمیح، همین کارگیری به از فراوانی هایمثال توان می و. نیست گونه این هم موارد همۀ در اما

 :به عنوان مثال ناصر خسرو می نویسد

 ای که ندانی تو همی قدر شب»

 سورۀ واللیل بخوان از کتاب

 و بسقدر شب اندر شب قدر است 

 (. 414/ 4ج: 4939ناصر خسرو، )« برخوان آن سوره و معنی بیاب

کند که از ارزش بالغی ره میدر این مثال، ناصر خسرو با استفاده از یک جناس ساده، تنها به منزلت شب قدر در قرآن اشا

 ارزشمندی اینجا، در مثال، عنوان به که تلمیح اجزاء ترین آشکار به معموالً شاعران هاییمثال چنین در چندانی هم برخوردار نیست

 3.کاهندمی آن بالغی ارزش از شده، استفاده ساختارِ یک تکرار با یا و کنند می اشاره است، قدر شب

. شاعران خالق برای پرهیز از تکرار یا باید مضامینی جدید خلق کنند و یا همان مضامین پیشین را در کسوتی نو عرضه کنند 

 :به عنوان نمونه ای برای خلق مضمون جدید به این بیت توجه کنید

 هم شب قدر آشکارا شد چو عید»

 (439: 4995مولوی، )« آمیختند بشر با فرشته هم 

در را که یکی از ویژگی های اساسی آن نامعین بودن زمان آن است، چون عید آشکار اعالم می کند و از این موالنا شب ق

چنان وحدتی بر جهان حاکم شده است که فرشته و بشر آمیخته اند و شب قدر که پنهان و نایاب . طریق مضمونی جدید می آفریند

 3.بود چون عید آشکار شده است

 :باز هم مضمونی نو خلق می کندموالنا در بیتی دیگر 

 شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها»
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 (14: 4996مولوی، )« مه بدر است روح تو کز او بشکافت ظلمت ها

ه کند که تشبیهی کم کاربرد است، عالوه بر این از وجه شبهی غیر از وجتن معشوق را به شب قدر مانند می در این بیت شاعر

زدایی کرده و هم یکی دیگر از اجزای این تلمیح شبیه مبتذل آشناییبه این وسیله هم از ت. کنداستفاده می شبه مبتذل ارزشمندی

 .کند تا تلمیح را از ابتذال تکرار برهاندلت یابی در شب قدر است، آشکار میرا که دو

 :نویسد می از خلق مضامین جدید خاقانی ای دیگردر نمونه 

 (615: 4936 یاحقی، از نقل به) «قدر شبش هر و عید روزش هر          صدر رود کجا هر دایره چون»                    

 اغلبِ اساسِ بر قدر، شبِ که دانیممی. خواندمی قدر را او عمر هایشب همۀ ممدوح، مدح در اغراق برای بیت، این در شاعر

 استفاده نوع این. جویدمی سود مدح، برای آن از تلمیح، موضوع بافت در دستکاری با شاعر. است سال در شب یک اسالمی، روایات

 همین به را هنرسازه همین دیگر شاعری اگر. شودمی ابتذال دچار تکرار اثر در ایهنرسازه هر اما. است بدیعی استفادۀ تلمیح، این از

یباً مشابه بیت خاقانی همین تلمیح را به شکلی تقرعطار وقتی  حال. است کاسته آن بالغی ارزش از کند، تکرار خود شعر در صورت

 :بردبه کار می

 (193: 4934عطار، )« الضُحی و لیلۀ القدرو مانتز          مکانت کشتی نوح است ای صدر»                

. نیست ایزدایانهآشنایی دارای نکتۀ خاقانی، بیت در موجود تلمیح با مقایسه در بیت، این در موجود تلمیح که است مشخص

با کمی تغییر از  اما سعدی در بوستان .کرد خواهد جلوه مکرر اخیر، تلمیح باشد، خوانده را خاقانی بیت که ایخواننده برای بنابراین

 :کنداین تلمیح به این شکل استفاده می

 (933: 4952 سعدی،) «بود قدر شب وی از روزی هر که          ربود در من ز روزگاری قضا»                    

نخست به این دلیل که شعر عطار همانند شعر خاقانی در مدح سروده . تر استزدایانهیت سعدی نسبت به بیت عطار آشناییب

به کار برده و به همین شیوه تا حدی از ( شکایت از روزگار)در حالی که سعدی همین مضمون را با غرضی متفاوت  41.شده است

 اشگذشته عمر روز هر و افزوده را خود شعر بالغی تأثیر شب، و روز میان تضادی ایجاد با دیگر آنکه سعدی .ته استابتذال آن کاس

 زداییآشنایی». است نسبی کامالً میزانی زدایی،آشنایی که دهدها به خوبی نشان میتحلیل این نمونه .است دانسته قدر شب چون

 و ملی فرهنگ گوناگون هایعرصه در ما هایآگاهی تنوع به تمام وابستگی آن، به نسبت معرفت و شناخت و نسبی است امری

  (.449: 4934 کدکنی، شفیعی) «دارد جهانی فرهنگ

 کار به دیگر ساختی با دیگر جایی در را تلمیح همین است آگاه هنرسازه، ساختار بر تکرار مخرب تأثیر از که به روشنی سعدی

 این خودِ و( 211: 4952 سعدی،) «بودی قدر بی قدر شب بودی، قدر همه هاشب اگر»: نویسد می گلستان در که آنجا. برد می

 .کندمی تلقی آن بودن فرد به منحصر در را پدیده ارزشمندی که چرا است، زداییآشنایی مفهوم با ارتباط در جمله،

 گیری نتیجه

-ت که سرچشمۀ تلمیحات مجموعۀ بستهباید توجه داش. ای است که به شدت در معرض ابتذال تکرار قرار داردتلمیح هنرسازه

ای از اطالعات برون متنی مشترک در میان شاعران و مخاطبان آنهاست که این مجموعه با وجود گستردگی، متناهی است و پس از 

تلمیح، لذت بازخوانی بخش های حذف شدۀ داستان در ذهن مخاطب و لذت حاصل از . مدتی به شکلی ناگزیر، مکرر خواهد شد

 اثر در. کشف روابطی جدید میان متن پیشین و متن جدید است که از طریق فرآیند تداعی معانی در ذهن مخاطب ایجاد می شود

و جای خود را به رابطه ای قاموسی  رود می میان از متنی، درون روابط کشف و معانی این فرآیند فاصله گذارانه یعنی تداعی  تکرار،

 و شد خواهد کلمه چند در داستان یک کردن خالصه برای ابزاری به تبدیل تنها تلمیح، شرایطی چنین در .یا شبه قاموسی می دهد

  .شودمی تهی خود شناختی زیبایی های ظرفیت تمام از ایجازی بار جز

 مجرای از عبور با هدف این. کنندمی استفاده روایی و بالغی زدایانۀآشنایی ساختارهای از تلمیح، ابتذال از فرار برای شاعران

 و مخاطب ذهنی ثابت هایفرض پیش در تصرف حتی و متنی زمینۀ و هنرسازه بالغی ساختار از گیری بهره در هنرمند خالقیت

گیری تلمیح در متن و ساختار مورد استفادۀ شاعر، مهم ترین عوامل تأثیر شیوۀ به کار .است دستیابی قابل جدید هایتداعی ایجاد

های بدیع و با تکیه بر ارتباطات میان دو متن، در واقع شاعر با استخدام ساختار .انددرک مخاطب و تأثیر بالغی هنرسازهگذار بر 

درک و تحلیل آن در گرو اطالعات پیشامتنی  تصویری که. زندز ترکیب متن پیشین و متن جدید میدست به خلق تصویری جدید ا
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یبایی شناختی این مخاطب اثر است و همین مشارکت مخاطب در کشف و حتی گاهی خلق تصویر است که به مهم ترین وجه ز

 . شودهنرسازه بدل می

میح دارند، برجسته ضوع ثابت تلنکتۀ دیگر این که در بررسی سیر تحول ساختار یک تلمیح، رابطۀ میان اشعاری هم به یک مو

تواند توضیحی منتطقی باشد که قرار گیری تلمیح را در و این نکته، می. ه ای تلمیحی استشود که خود این رابطه هم رابطمی

 . کندمی همبحث سرقات، در کتب قدیم بالغت توجی

. کرد بررسی تلمیح همان از ترساده هاینمونه به نسبت تلمیح آن زداییِآشنایی میزانِ در توانمی را تلمیح هر بالغی ارزش

 گذاریِارزش برای نقادانه و علمی جدید، ایشیوه تواندمی تلمیح یک متفاوت ساختارهای تحول سیر بررسیِ یعنی بررسی، نوع این

از حدود یک  شناسی تلمیح دست یافت و آن راتوان به زیباییای است که میرسیاز طریق چنین بر .باشد تلمیح شناختیِزیبایی

 . شناسانه و تأثیر بالغی، به تلمیح به مثابۀ یک هنرسازه نگریستارج کرد و از منظر کارکرد زیباییصنعت صرف در بالغت سنتی خ

 هایادداشت

 «هنرسازه مثابۀ به ادبیات» عنوان با روسی، فرمالیسم مکتب بنیانگذاران از اشکلوسکی، ویکتور معروف مقالۀ به اشاره      -4

شمس قیس : شودرویکرد زیبایی شناسانه مشاهده میدر میان کتب قدیم بالغت و در مبحث تلمیح، تنها در دو کتاب نوعی       -2

و شمس العلماء گرکانی هم در ابدع البدایع، با تعبیر  (951: 4993 رازی،)رازی در المعجم به کارکرد ایجازی تلمیح اشاره کرده 

 (.465: 4955گرکانی، )ه افزایش تأثیر شعر، با استفاده از تلمیح توجه کرده است قوت دادن به معنی مقصود، ب

 زبان در کلمات شدن اتوماتیک پدیدۀ «کلمات رستاخیز» خود مشهور بسیار مقالۀ در و 4341 سال در اشکلوسکی ویکتور      -9

 ترینکهن»: نویسدمی مقاله این آغاز در اشکلوسکی. کرد معرفی را زداییآشنایی آن با تقابل در و داد قرار توجه مورد را روزمره

 خود  اساس، در کلمه هر. است گورستانی مانند به زبان و اندمرده کلمات اما است بود ها واژه آفرینش شعر، حوزۀ در انسان آفرینش

 آنها درونی فرم و یند«آشنا» ما برای کلمات بریم،می کار به روزمره زبان در امروز ما را کلمات وقتی. است «مجاز» یک خود، به

 نمی احساس که هستند ایگونه به( دارد نظر در را کلمه موسیقایی جانب) آنها بیرونی فرم و( اوست نظر مورد واژۀ تصویری جانب)=

 باریدن مصدر از کلمه این. آورید نظر در را «باران» کلمۀ....«شناسیم»می فقط بلکه کنیمنمی «احساس» را آشنا چیز هیچ ما. شوند

 کلمه اصل در که حاالت این به هرگز ما اما. است شدن پشنگ و شدن پاشیده و فروریختن حال در که چیزی یعنی «باران» و است

 شعر هنر یاری به باید....«باریدمی باران» خیابان به رفتم یا «باردمی دارد باران» گوییم می فقط کنیم،نمی توجه هیچ است، بوده

 (.492-499: 4934شفیعی کدکنی،  از نقل به) «گیرند سر از زندگی مرده کلمات این دوباره

 4934به شفیعی کدکنی، . ک.تر در باب صورتگرایان روس ربرای آگاهی افزون        -1

 کند داللت بسیار معنی بر اندک الفاظ کی است آن تلمیح»: نویسد می قیس رازی نویسندۀ المعجم در تعریف تلمیح شمس      -3

 تلمیح را آن کند داللت بسیار معانی بر[ او] اندک الفاظ کی سازد چنان شاعر چون و بوذ نظر یک لمحه و باشد برق جستن لمح و

 (951: 4993 رازی،)« .است اطناب از ترپسندیده بلغا نزدیک صنعت این و خوانند

 بسیار در نیما، شعر»: زندمی مثال نیما شعر در را مسدود هایهنرسازه کاهش طریق از خالقیت از هایینمونه کدکنی شفیعی     -6

 از نفرت و است سنت هرچه از نفرت دلیل به مخاطب و دارد انکار و نفی جانب باشد، داشته اثباتی جانب آنکه از بیش موارد، از

 احتمال به که است آشفته نحوی ساختار یک فقط. پر آمد ره او از نوایش با: زندمی دست آن برای است، «مسدود هنرسازۀ» هرچه

 خواننده نیست آن در «مسدود هایهنرسازه» و سنت از چیزی چون ولی گرفته شکل فرنگی نشدۀ هضم بیان یک تأثیر تحت قوی

 تخریبی وجه! است کرده خوبی کار چه و است کاسته آن از باشد افزوده فارسی شعر بر چیزی کهآن از بیش نیما. بردمی لذت آن از

 (.434-432: 4934 کدکنی، شفیعی) «اوست سازندگی وجه از تربرجسته مراحل به نیما کار

 :4333خطیب قزوینی، )تلمیح را در مبحث سرقات آورده است  برای نمونه در کتب عربی خطیب قزوینی در االیضاح -5

ناشر حسام العلماء آق اولی اشاره کرد که تلمیح را در نوشتۀ عبدالحسین  توان به درر االدبو از میان کتب فارسی هم می( 933

 (.223: 4996آق اولی، )بخش ملحقات سراقات قرار داده است 

 .(615-613: 4936 یاحقی،) ک.ر تلمیح این از دیگری هاینمونه مشاهدۀ برای       -3

 :شودبیت از آغاز آن نقل میند که چند اارتباط با مفهوم وحدت سروده شده تمام ابیات این غزل در       -3
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 عاشقان با همدگر آمیختند                  باز شیری با شکر آمیختند »                                 
 آفتابی با قمر آمیختند                   روز و شب را از میان برداشتند                              
 (439: 4995مولوی، )« ...جمله همچون سیم و زر آمیختند                 رنگ معشوقان و رنگ عاشقان                               

خطاب »البته شایستۀ یادآوری است که این بیت در ستایش و مدح روح، در دیباچۀ الهی نامۀ عطار و در بخشی با عنوان        -41

 .سروده شده است« به روح
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