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 دهيچك

در » تشبيه تاريـك «جديدي از تشبيه به نام  ةنويسندگان اين مقاله مدعي ظهور گون
در تشـبيه  . اسـت  شعر منثور معاصر فارسي هستند كه متأثر از ترجمه به وجود آمده

تاريك تصور وجه شباهت براي دو سوي تشبيه يا يكـي از طـرفين، بـا توجـه بـه      
اجزاي كالم، قابل توجيه و درك نيست، از اين رو فهم روشـني از تشـبيه حاصـل    

شعر به اختصـار توضـيح داده    ةابتدا، موضوع تأثيرپذيري و جريان ترجم. شود نمي
» تشبيه تاريك«تعاريفي از تشبيه،  ةدر بخش بحث و بررسي، پس از ارائ. است شده  

سپس نسبت تشبيه تاريك . است   هاي شعري مرتبط نيز بررسي شده  معرفي و نمونه
وجه مشـترك تمـام   . است بحث شده شناسي  معنا، بالغت و زيبايي ةبا ابهام و مسأل

ها، عدم توجه به معنا و اولويت ندادن به آن است كه در تشـبيه تاريـك     اين بخش
اين سه بخش، به منظور روشن شدن ابعاد تشبيه تاريك و نيـز تقويـت   . نمود دارد

و فهم نادرست شاعران    به زعم نويسندگان مقاله، دريافت. فرض تأثيرپذيري است
نويسـي،    شخصي. است  ها، فرايند تأثيرپذيري را تقويت و تسهيل كرده  از اين بخش

متني در ترجمه از جملـه    نامناسب و توجه نكردن مترجم به ارجاعات برون ةترجم
  .است  گيري تشبيه تاريك بيان شده  ساز شكل  عوامل زمينه
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  درآمد. 1
شـروع ايـن   . اسـت   هاي زيادي را پشت سرگذاشـته   ها و دگرگوني  شعر منثور معاصر تحول

بـه  . است تحوالت و تغييرها با فاصله گرفتن از شعر سنتي فارسي و ظهور شعر نيمايي بوده
هاي مختلف نظيـر شـعر     گيري جريان  تدريج با تثبيت شعر سپيد شاملويي و بعد از آن شكل

هـا بـا     مدرن در شعر منثـور، ايـن تحـول     پست  هاي شبه  نو، موج ناب و گرايشحجم، موج 
نمود تغييرات در شعر منثور، در سطوح مختلف شعري . اند  سرعت و تنوع زيادي ادامه يافته

ايـن سـطوح    ةقابل مشاهده است؛ موسيقي شعر، نحو، واژگان، بالغـت و انديشـه از جملـ   
  .هستند
آثار خارجي به زبان فارسي نيز مورد  ةشعر منثور، نهضت ترجمزمان با جريان تحول   هم

ها برابـر    ها ده  عرصه ةاي ما در هم  ، توليد ترجمه1357تا  1320از سال . شود  توجه واقع مي
انتشارات،  ةگاهي يك كتاب شعر، توسط چند مؤسس). 94: 1364براهني، (توليد ملي ما بود 

 ةگرايش مخاطبان ايرانـي بـه كتـب ترجمـ     1.شود  تحت عناوين مختلف ترجمه و چاپ مي
هـاي مجـدد كتـب      اجمالي تعداد چاپ ةشعر، بسيار قابل توجه است؛ اين موضوع با مقايس

  .شعر در مقايسه با كتب شعر منثور فارسي به راحتي قابل تشخيص است ةترجم
آورد   ادبي را رقيبي سرسخت براي ادبيات ملـي بـه حسـاب مـي     ةعقيلي آشتياني ترجم

شود كه شـاعران داخلـي بـه      وجود اين رقابت، خواسته يا ناخواسته باعث مي). 10: 1382(
ايـن موضـوع زمينـه را بـراي     . شده به عنوان رقيب ادبـي خـود، توجـه كننـد        اشعار ترجمه

 ةوي كنجكـاوي دربـار  . كنـد   تأثيرپذيري شعر منثور ايراني از اشعار ترجمه شده فراهم مـي 
، عالقه به باال بردن آگاهي مردم و دلسردي نسبت بـه نگـارش بـه دليـل     فرهنگ ملل ديگر

  ). 11 - 10همان، (داند   هاي اخير مي  سانسور را از جمله عوامل افزايش ترجمه در سال
هـاي سـبكي، بالغـي و معنـايي اثـر تـا         در روند بازآفريني شعر به زبان مقصد، ويژگـي 

مقصد تأثير  ةها بر ادبيات و هنر جامع  ين ويژگيشوند و ا  حدودي از طريق ترجمه منتقل مي
شود، به نوعي جزو متون ادبـي زبـان مقصـد بـه شـمار        كه شعر ترجمه مي  زماني. گذارد  مي
. افتد، درواقع بازسرايي شعر به زبان مقصد است  شعر اتفاق مي ةآيد، زيرا آنچه در ترجم  مي

مستقيم بر شـعر    تواند مستقيم و غير  ود، ميشده با اقبال روبرو ش  در صورتي كه شعر ترجمه 
هـاي مختلـف بـه فارسـي، توجـه        هـا از زبـان    مسـلماً ترجمـه  . گذار باشد  مقصد اثر ةجامع

اين توجه موجب تأثيرپذيري شاعران . كند  نويسندگان و شاعران ايراني را به خود جلب مي
د تغيير و تحول در شعر منثور بنابراين يكي از عوامل ايجا. از اشعار ترجمه شده خواهد شد
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از نظر قالب شعري نيـز، بيشـتر آثـار ترجمـه     . فارسي، تأثيرپذيري از آثار ترجمه شده است
اند، حتي اشعار شاعراني كه در زبان اصـلي شعرشـان     شده در قالب شعر منثور ترجمه شده

  ). مثل نزار قباني(است   داراي موسيقي بيروني بوده
گـران واقـع     اشعار ترجمه شده، پيشتر نيز مـورد توجـه پـژوهش   موضوع تأثيرپذيري از 

هاي   است؛ محمدرضا شفيعي كدكني معتقد است كه شعر امروز صورت تقليديِ ترجمه  شده
رضا براهني ادبيـات سراسـر   ). 698: 1390شفيعي كدكني، (ضعيف و بد شعر فرنگي است 

). 60: 1364براهنـي،  (دانـد    غرب مـي جهان و به تبع آن، ادبيات ايران را تحت تأثير ادبيات 
تواند در خصوص تمام شـعرهاي تمـام شـاعران      شعر معاصر نمي ةمسلماً اين دو نظر دربار

هـاي خـود    بيش از سنت شعري و نيز تخيل و نوآوري  و  شعر منثور معاصر كم. درست باشد
ت و وسـعت زيـاد   هـاي مشـابه از شـد     هـا و ديـدگاه    برد، اما اين ديـدگاه   شاعر نيز بهره مي

  .تأثيرپذيري ادبي از متون ترجمه شده در سطوح مختلف حكايت دارد
توانند عامل آشنايي شاعران ايرانـي    ادبيات كه مي ةهاي نظري ترجمه شد  عالوه بر كتاب

شاعران معاصر با اشعار ترجمه شده به داليلـي كـه    ةبا مباني شعري خارجي باشند، مواجه
شـود؛    مـي   شناسـي جديـد     ساز آشنايي بيشتر آنان با بالغت و زيبايي  پيشتر برشمرديم، زمينه

ايـن  . هرچند كه اين آشنايي از طريق ترجمه است و ممكن است ناقص يا حتي اشتباه باشد
شود كه در موارد تأثيرپذيري شعر منثـور معاصـر از اشـعار ترجمـه شـده        آشنايي باعث مي

در صـورت نامناسـب   (هايي   سويي  و گاه ناهم) مهدرصورت مناسب بودن ترج(ها   سويي  هم
مترجم،  ةتنها كيفيت ترجم. شناسي جديد ديده شود با اصول بالغت و زيبايي) بودن ترجمه

هـاي زبـاني، فرهنگـي و      كند، مـواردي از جملـه محـدوديت     نوع اين آشنايي را تعيين نمي
خـود، در   ةشود كه به نوب  انديشگاني سبب كاهش تناسب ميان متن مترجم و متن اصلي مي

  . كيفيت و نوع آشنايي شاعران زبان مقصد با اصول ياد شده نقش دارد
  :خوانيم  مي با چراغ و آينهدر اوايل كتاب 

  درخشاني كه در اغلب فصول اين كتاب، صفحه به صفحه، مگسترد اين است كه  ةجمل
ت از متغير ترجمه در زبان ها و بدايع شعر مدرن ايران تابعي اس  تمام تحوالت و بدعت«

  ).25: 1390شفيعي كدكني، (» فارسي
تأثيرپذيري در اين حـوزه تـدريجي   . بالغت است ةهاي تأثيرپذيري، حوز  يكي از حوزه

هاي   اش با شيوه  دوره  رسد از زمان نيما ضمن آشنايي او و شاعران هم  است و به نظر مي  بوده
و سمبوليسـم    )(romanticismن مكاتـب رمانتيسـم   پردازي و شگردهاي بياني شاعرا  تصوير
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(symbolism)در ضمن اين تأثيرپذيري فاصله گرفتن از اصول بالغي سـنتي  . است  آغاز شده
هـا از اصـول     ها و فاصـله گـرفتن    در شعر نيما بنا به نظر باباچاهي، غرابت. افتد  نيز اتفاق مي

  ).23/ 1: 1377باباچاهي، (شود   بالغي ديده مي
هـاي مختلـف، نيازمنـد      بررسي روند و چگونگي تأثيرپذيري آثار ادبي معاصر، در حوزه

روند رو به رشد تأثيرپذيري از . اي گسترده است كه با حجم يك مقاله تناسب ندارد  مطالعه
است، يكي از وجوه اين   در اين مقاله سعي شده. است  دوران مشروطه تا به امروز ادامه داشته

  .آشناي معاصر بررسي شود  در چند شاعر نامتأثيرپذيري 
بالغت و به طور خاص، تصوير، به ميـزان   ةشاعران منثورنويس معاصر فارسي در حوز

تشبيه از صنايع بالغيو تمهيدات تصويرپردازي در شعر . اند  قابل توجهي متأثر از ترجمه بوده
بـه و    مشبه و مشبه ةن مقايسگيرد و زيربناي آ  است كه بر مبناي شباهت بين دو امر شكل مي

تأثيرپـذيري شـعر منثـور     ةدر اين مقاله بـه مسـأل  . برتر دانستن يكي نسبت به ديگري است
تشبيه در شعر منثور معاصر فارسي . پردازيم  تشبيه مي ةمعاصر از اشعار ترجمه شده در حوز

سـو    راستا و هـم  مگيرد و ه  هاي ترجمه شده، از اصول سنتي خود فاصله مي  به تأثّر از كتاب
در ايـن  . گيـرد   شناسي جديد، شكل جديدي به خـود مـي    با اصول و قواعد بالغي و زيبايي
كنيم كه در آن تصور و در نظر گرفتن وجه شباهت بـراي    مقاله نوعي از تشبيه را معرفي مي

اين دو سوي تشبيه يا يكي از طرفين، با توجه به اجزاي كالم، قابل توجيه و درك نيست؛ از 
هـاي آن،    بر اساس ويژگي. شود و تشبيه، تاريك است  رو، فهم روشني از تشبيه حاصل نمي

 تشـبيه « يـا »مـبهم  تشـبيه « هاييماننـد   اصـطالح . ايـم   را بـراي آن برگزيـده  » تشبيه تاريك«نام 
 چنـد  هـر ( معنـايي  تفاسيري، با مواردي توان در  مي هرحال به نبودند؛چراكه مناسب»معنا  بي

 ابهـام،ارزش  كـه  آنجـا  از همچنـين . شـد   قائـل  هـا   تشـبيه  ازايـن  برخـي  بـراي ) غيرمستدل
 تشبيه« اصطالح ندارند، شناختي  زيبايي ارزش ها  تشبيه اين ًتمام لزوما و دارد شناختي  زيبايي
  .رسد  مي نظر به تر  مناسب»تاريك

به نسبت آن بـا  هاي اين نوع تشبيه،   سعي داريم ضمن تعريف و مشخص كردن ويژگي
هـا   شناسي جديد بپـردازيم؛ چراكـه ايـن     معنا و زيبايي ةبالغت سنتي و جديد، ابهام و مسأل

 ةگيري اين تشبيه  و از سوي ديگـر تسـهيل كننـد     عواملي هستند كه از يك سو باعث شكل
نويسـندگان مقالـه سـعي دارنـد بـه      . انـد   گرايش شاعران منثورنـويس داخلـي بـه آن بـوده    

  :ي زير پاسخ دهندها  پرسش
 هايي دارد؟  تشبيه تاريك چه ويژگي
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 شناسي و موضوع ابهام چيست؟  نسبت اين نوع تشبيه با بالغت، زيبايي

 نقاط اختالف و اشتراك تشبيه تاريك با انواع قديمي و جديد تشبيه چيست؟

هاي نظري مختلـف، تأثيرپـذيري در شـعر منثـور معاصـر فارسـي در         با توجه به حوزه
 تشبيه تاريك، محصول چه عواملي است؟ خصوص

  
  تحقيق ةپيشين. 2

شعر منثور معاصـر و بـه طـور خـاص تأثيرپـذيري بالغـي آن اثـر مسـتقلي چـاپ           ةدربار
تر از موضوع اين مقاله است؛ اما آثار زير در   بررسي در آثار زير نيز وسيع ةاست و حوز  نشده

است ضمن معرفـي اجمـالي     شدهسعي . خصوص موضوع تأثيرپذيري درخور توجه هستند
  .اين آثار، نقدي موجز نيز ارائه شود

اسـت   سعي داشـته  »ادبيات ةاي بر فلسف  مؤخره: كيميا و خاك«در كتاب ) 1364(براهني 
وي ابتـدا موضـوع   . شناسانه به بررسي تأثيرپذيري ادبي از غرب بپـردازد   تا با نگاهي جامعه

دهد، سپس به طـور خـاص بـه      اختصار توضيح مي هاي مختلف به  تأثيرپذيري را در حيطه
هاي مختلف را عامـل اصـلي ايـن      هاي غرب در عرصه  نويسنده پيشرفت. پردازد  ادبيات مي

او كمتر به طور خاص به وجوه و اشكال مختلف تأثيرپذيري در . كند  تأثيرپذيري معرفي مي
رسد چندان   ست كه به نظر مياست و بيشتر توضيحات او كلي و عمومي ا  آثار ادبي پرداخته

  .كاهد  تخصصي آن مي ةمناسب يك اثر انتقادي نيست و از وجه
) شـمس لنگـرودي  ( ، جـواهري گيالنـي  »تاريخ تحليلي شعر نو«در كتاب چهار جلدي 

است، تحوالت شعر معاصر فارسـي در   شناختي سعي داشته با رويكردي شبه جامعه) 1377(
اسـتفاده از متـون فـراوان و نشـريات     . ه را مطالعـه كنـد  تاريخي هفتاد و سه سـال  ةيك دور

هاي فراوان از جملـه محـدود     با وجود كاستي. هاي مختلف از امتيازهاي اين اثر است  دوره
هاي علمي ادبيـات، وسـعت تحقيـق و      تاريخي خاص، ضعف در تحليل ةبودن به يك دور

رجلدي را به عنوان يكـي از  چها ةشود تا اين دور  كنكاش مؤلف در متون مختلف باعث مي
  .ها براي بررسي دقيق شعر نو، بپذيريم  اولين تالش

جا كه به شعر  ، آن»عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي« ةدر مقال) 1387(خواجات 
انگـاري شـاعران در فهـم سـنت شـعر فارسـي و توسـل          پـردازد، سـهل    معاصر و ابهام مي

. دانـد   غربي را عامل پريشاني شعر ايشان مي ةشناسان و فالسف  وچرا به نظريات زبان  چون  بي
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پـردازد، ولـي در     شواهد شعري براي انـواع ابهـام مـي    ةمقاله به تقسيم بندي و ارائ ةنويسند
  .دهد  خصوص تأثيرپذيري شواهدي را ارائه نمي

هـاي تحـول شـعر معاصـر       با چراغ و آينه در جستجوي ريشه«شفيعي كدكني در كتاب 
در بخـش اول، بـا نگـاهي    . است تا موضوع تأثيرپذيري را تبيين كند  كوشيده) 1390(» راناي

در بخش بعدي، توصـيف  . است  اجتماعي، مباني موجد تأثيرپذيري را توضيح داده- تاريخي
در بخش سـوم،  . است  شماري از افراد تأثيرگذار در ايجاد تحول همراه با چند سفرنامه آمده

در بخـش چهـارم، كـه بخـش اصـلي كتـاب       . اسـت   و تغييرها بيان شـده  شروع اين تأثيرها
است و در نهايت چندين   شود، نويسنده به نمود تأثيرها بر شعر فارسي پرداخته  محسوب مي

با عنايت به مفيد بودن تمام . اند  شاعر متأثر از شعر و ادب غربي در بخش پنجم بررسي شده
شدند و تمركز نگارنده بيشتر بر   م و پنجم ادغام ميهاي سوم، چهار مطالب كتاب، اگر بخش

نشان دادن نمودها و الگوهاي تأثيرپذيري در نظامي معنادار بود، هدف اصلي كتـاب، يعنـي   
  .شد  پرداختن به موضوع تأثيرپذيري، بهتر دنبال مي

هـاي    بـه توصـيف جريـان   ) 1394(» هاي ناپايدار شـعر معاصـر    جريان« ةشفائي در مقال
اي كوتاه به موضـوع    مقاله، كه اشاره ةجز در مقدم. است  شعري بعد از نيما پرداخته مختلف

هـاي ادبـي حاصـله از آن را      تأثيرپذيري ادبي در صد سال اخير دارد و نويسـنده دگرگـوني  
 .است  مقاله به اين تأثيرپذيري و نمودهاي آن پرداخته نشده ةداند، در ادام  سابقه مي  بي

  
  بررسيبحث و . 3

مشـبه و  (تقريباً در تمام تعاريف علماي بالغت، اصل همانندي و مشابهت دو سوي تشـبيه  
به ايـن موضـوع   ) به جز تعريف شميسا(كدام   است و در هيچ  مورد توجه واقع شده) به  مشبه

چند تعريف را . است  اي نشده  كه شباهت بايد ديرياب و ادعاي غيرواقعي مؤلف باشد، اشاره
  :كنيم  مرور مي

 ).246: 1374جرجاني، (داند   جرجاني تشبيه را مشاركت امري با امري ديگر مي

سـكاكي،  (به از جهتي و افتراق از جهتـي ديگـر اسـت      تشبيه اشتراك ميان مشبه و مشبه
 ).141: تا  بي

بـه    چيزي به چيزي مانند كردن است و در اين باب از معنايي مشترك ميان مشبه و مشبه
 ).345: 1336رازي، ( چاره نبود

 ).224: 1363خطيب قزويني، (تشبيه داللت امري است بر امر ديگر در معنايي 
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 ).227: 1363همايي، (تشبيه آن است كه چيزي را به چيزي در صفتي مانند كنند 

يادآوري همانندي و مشابهتي است كه از جهتي يا جهاتي ميان دو چيز مختلـف وجـود   
 ).53 :1366شفيعي كدكني، (داد 

وجود مشابهت و همانندي ميان دو امـر كـه مبنـاي تشـبيه اسـت، بـا اصـل حـاكم بـر          
شـعر سـبك خراسـاني    . هاي متون ادبي سنتي هماهنـگ اسـت    ها و تصويرپردازي  توصيف

هـاي عقلـي     هاي عيني و محسوس است و به تدريج در قرن ششم تشبيه  سرشار از توصيف
داري در  ، اما اصل معنـي )23- 22: 1393فتوحي، (شود   ميتر   آيند و كالم خيالي  به وجود مي

عينيـت و   ةپورنامـداريان، رابطـ   ةبنـا بـه گفتـ   . شعر كالسيك را همواره بايد مدنظر قرار داد
است، اما شـاعران    هايي داشته  هاي خراساني، عراقي و هندي تغيير و تحول  ذهنيت در سبك

  ).44: 1388پورنامداريان، (كردند   داري توجه مي  همواره به اصل معني
ها از تشبيه نيز به طور ضمني الزم است ميان طرفين تشـبيه، شـباهت     در تعاريف غربي

كه ادعاي مشابهت دو امر بايـد غيـر واقعـي باشـد،       وجود داشته باشد و شرطي مبني بر اين
  :وجود ندارد
 هـدف  و) مشبه( منبع نهادهاي به آشكار ارجاعي نيازمند كه است بيان از شكلي اساساً تشبيه

 . (Israel et al. 2004: 129) دهد  مي پيوند هم به را آنها كه است روشن ساختي و) به  مشبه(

اي كه تصـويري    است به شيوه  شكلي بياني كه در آن چيزي به چيز ديگر پيوند داده شده
يـا  » مثـل «كلمات  تشبيه شباهتي واضح است كه با استفاده از. را روشن كند و بهبود بخشد

 .(Cuddon, 2013: 657)قابل تشخيص است» مانند«

يك توصيف روشن يا بيان يك امر  ةاي تخيلي و بنابراين شاعرانه براي ارائ  تشبيه وسيله
 .(Kleiser, 1925: 3)صادق است

هاي ديگر تشـبيه، وجـود اشـتراك بـر مبنـاي        وجه اشتراك ميان اين تعاريف و تعريف
. طرف تشبيه و نيز آشكار بـودن ايـن اشـتراك در واقـع و در بيـان اسـت      شباهت ميان دو 

است؛ وجه شـباهت    موضوعي كه در آموزش نوع استفاده از تشبيه نيز مورد تأكيد واقع شده
 :Harris, 2009)ميان چيزهاي نامشابه بايد براي جلوگيري از پريشاني و ابهام مشخص شـود 

اخير، نبود ابهام و وضـوح در   ةواضح گزار ةاشار مطابق داللت ضمني تعاريف قبلي و. (26
  .هاي تشبيه است  معنا از ويژگي

تـوان بـراي دو     در اشعار منثور معاصر و ترجمه شده نوعي از تشبيه وجود دارد كه نمي
طرف تشبيه وجه شباهتي متصور شد و يا وجه شباهتي كه مدعاي شاعر است، در يكـي از  
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صوص شعر ترجمه شده، ممكن اسـت وجـه شـبه ايـن     در خ. طرفين قابل دريافت نيست
اي كه در زبان مبدأ شعر وجـود دارد، بـراي مخاطـب در      ها با توجه به بافت فرهنگي  تشبيه

زبان مبدأ كامال ملموس و قابل درك باشد و ترجمه باعث شود كه براي مخاطب خـارجي  
توانـد دليـل     جم مـي نامناسب و فهم نادرست متر ةترجم. شعر، وجه شبه دور از ذهن شود

  .ديگري بر اين امر باشد
ها  هايي داريم كه بعضي از انواع معرفي شده در آن  بندي  در خصوص انواع تشبيه، تقسيم

در خصوص تشبيه بعيد توضيحاتي ارائه شد، چهار نـوع  . هايي با اين نوع تشبيه دارند  تشابه
   .كنيم  هاي مشابه تشبيه تاريك را معرفي مي  از تشبيه

و  )open simile(» تشـبيه بـاز  «كنـد،    دو نوع تشبيه را معرفـي مـي   )Beardsley(بيردسلي 
كند كه يـك تشـبيه بـاز بيشـتر مسـتعد        او در توضيح بيان مي. )closed simile(»تشبيه بسته«

تر از نوع مقابـل    بنابراين، يك تشبيه باز به همين منوال بازتر و نامعين. تفاسير متفاوت است
  .(Beardsley, 1958: 136-138)است) تشبيه بسته(اش   بسته

و ) poetic simile(» تشـبيه شـاعرانه  «دانـد،    نيز تشبيه را بر دو نوع مـي  )Fishelov(فيشلو 
تشـبيه  «يكي از قواعد سـاختاري و معنـايي بـراي    . )non poetic simile(» تشبيه غيرشاعرانه«

 )vehicle(و رسـانگر  ) مشـبه ( )topic(زياد معنايي ميـان موضـوع    ةرا وجود فاصل» شاعرانه
همچنين او دو نوع استراتژي اصـلي بالغـي را كـه    . (Fishelov, 1993: 15)داند   مي) به  مشبه(

زايي  زدايي امر آشنا و آشنايي است، آشنايي  موفق استفاده شده ةبراي ايجاد يك تشبيه شاعران
  . (Ibid, 19-20)كند   براي امر ناآشنا معرفي مي

روشني با دو سـوي تشـبيه دارد را    ةشود و رابط  هايي كه در آنها وجه شبه بيان مي  تشبيه
بنابراين نوع مقابل اين نـوع  . (Cuddon, 2013: 95)اند   ناميده )plain simile(» هاي ساده  تشبيه«

دو سوي تشبيه با وجـه شـباهت روشـن     ةتشبيه را بايد تشبيه پيچيده دانست كه درآن رابط
  . نيست

هـاي غيرمتعـارف را     در خصوص تشبيه و غيرمتعارف بودن، تشـبيه  )Bethlehem(بتلهم 
: ماننـد ايـن تشـبيه   . بـرد   داند كه محتواي آنها شباهت مورد ادعا را از بين مي  هايي مي  تشبيه

در اين مثال، محتواي . (Bethlehem, 1996: 215 and 232)» زمين مثل يك پرتقال، آبي است«
برد چون رنگ آبي را به عنوان   تشبيه ادعاي مشابهت رنگ ميان زمين و پرتقال را از بين مي

تعمـدي   ةتفاوت اين تشبيه وجهـ . پرتقال صادق نيست ةكند كه دربار  وجه شباهت بيان مي
كـه عـدم    گونه شباهتي وجود نداشته باشد، حال آن  است كه كاربر تشبيه در نظر دارد تا هيچ
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تناسب وجه شباهت با طرفين در تشبيه مورد نظر ما، حداقل در خصـوص اشـعار ترجمـه    
متني باشد كـه متـرجم آنهـا را توضـيح       بد يا ارجاعات برون ةتواند ناشي از ترجم  شده، مي

  .است  نداده
ارتباطي ميان دو سوي تشبيه بـا وجـه    ةاشتراك تمام اين تعاريف، مبهم بودن زمين ةنقط

شباهت و به تبع آن با يكديگر است كه سبب پيچيدگي در رسـانندگي معنـا و ديريـابي آن    
هـا از يـك زبـان بـه ديگـري از طريـق ترجمـه دشـوارتر از           انتقال اين نوع تشبيه. شود  مي

از جملـه  (مختلـف  رسد در مواردي اين انتقال به داليل   به نظر مي. هاي معمول است  تشبيه
است كه ديريابي روابط اجـزاي تشـبيه آنقـدر      باعث شده)   ضعف مترجم و تفاوت فرهنگي

از سوي ديگر، با وجود . معنايي تشبيه شود  افزايش يابد كه در نهايت منجر به عدم فهم و بي
 هـا   شعر، مخاطبـان ايرانـي از ايـن كتـاب     ةنامفهوم بودن اين نوع تشبيه در كتب ترجمه شد

اين نوع تشبيه توسط شـاعران ايرانـي را    ةكاربرد متأثران ةكنند و اين استقبال زمين  استقبال مي
هاي ديگـر مربـوط بـه      از آنجا كه وجه اصلي تفاوت اين نوع تشبيه با تشبيه. كند  تسهيل مي

ه مقابل انـواع ديگـر تشـبي    ةكنيم كه نقط  گذاري مي نام» تشبيه تاريك«معنا است، اين نوع را 
 ةمقاله مدعي نيست كه تنها ترجم ةنويسند. است كه در آنها روابط معنايي اجزا روشن است

صرف نظر از نقش پررنگ ايـن  . است  بد اين چهار نوع تشبيه عامل ايجاد تشبيه تاريك بوده
نيـز از رهگـذر   ) مثـل تشـبيه بسـته   (هـاي روشـن     چهار نوع در ايجاد تشبيه تاريك، تشبيه

 .توانند موجد تشبيه تاريك باشند  سب مياي نامنا  ترجمه

هاي كالسيك، وجه شباهت امـري محسـوس اسـت، بنـابراين       در تعداد زيادي از تشبيه
در مواردي كه يكي از طرفين تشبيه و يا هـر دو طـرف   . درك آن براي مخاطب آسان است

باهت تـوان وجـه شـ     آن از امور ذهني هستند، فهم وجه شباهت دشوار است، اما اغلب مـي 
اند و   داري را در نظر داشته  اي براي آن متصور شد، چرا كه شاعران همواره اصل معني  ذهني

در واقـع تشـبيه بعيـد در شـعر     . كردنـد   ها هم رعايـت مـي    اين اصل را در خصوص تشبيه
توان به همان نو بودن تشبيه   كالسيك، معادل تشبيه بديع و نو است و دليل بعيد بودن را مي

آيد، وجه شـباهت در آن    تشبيه برمي ةطور كه از نام اين گون  عالوه بر اين، همان. دادنسبت 
  . است، ولي وجود دارد» دور«

در اين اشعار، با . شده، وضع به شكل ديگري است   در شعر منثور معاصر و شعر ترجمه
تـوان وجـه شـباهتي را در      ، باز هم نمي)ها  در بعضي تشبيه(وجود عيني بودن طرفين تشبيه 

نظر گرفت و يا در مواردي كه يكي از طرفين تشبيه يا هر دو سوي آن ذهني هستند، عموماً 
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در مواردي نيز وجه شـباهت در  . تصور وجه شباهت غيرممكن يا خيلي دور از ذهن است
داد و در توان آن را به طرفين تشبيه نسبت   است، اما به دليل دور از ذهن بودن نمي  شعر آمده

ظـاهراً وجـه   . اغلب موارد وجه شبه نسبتي با يكي از طرفين تشبيه يا هـر دو طـرف نـدارد   
ـ      شباهت در تشبيه  ةهاي امروزي شخصي هستند، يعني شاعر مدعي است كـه بنـا بـه تجرب

شباهت شخصي   فردي دو امر از حيثي به هم شبيه هستند، اما در شعر توضيحي كه اين وجه
  . د نداردرا روشن كند، وجو

ها در قالب تشبيه بسيار به تصاوير سوررئاليستي نزديـك اسـت،     نوع اين تصويرپردازي
شوند، بلكه درست در   تصويرها در متن سوررئاليستي نه تنها موجب تداوم معنا در كالم نمي

نسـبت  . كند  هر دال، قلمرو داللي دال پيشين را منهدم مي. تقابل و تعارض با هم قرار دارند
مجاورت  ةصويرها و اشياء به هيچ وجه عقالني نيست، نه شباهت در ميان است و نه عالقت

سازد، در واقع يك طـرف را بـه حمايـت      شاعر كالسيك، هنگامي كه تصويري مي. و التزام
حـافظ،  (» كمان ابرويـت را گـو بـزن تيـر    «: آورد؛ مثالً در اين تصوير  طرف دوم تصوير مي

شاعر با بيان شباهت . است) ابرو(بيانگر بخش دوم ) كمان(ير بخش اول تصو) 450: 1369
اما وقتي شاعري . است  ميان دو طرف تصوير، صفت قوس و انحنا و كشيدگي را به ابرو داده

با آنكه انرژي عاطفي نيرومندي در تصوير ايجاد كرده، اما » باريد  باران مردمك مي«: گويد  مي
: 1393فتـوحي،  (اي پيدا كـرد    رابطه) مردمك+ باران(آن توان ميان دو طرف   به دشواري مي

322 .(  
هـاي موجـود در     هاي معاصـر بـا تشـبيه     رسد كه وجه اختالف تشبيه  در واقع به نظر مي

  .ها است ها و شخصي بودن وجه شبه در آن  اشعار سنتي ما، تازگي تشبيه
ايي بـراي مخاطـب، اصـل    ها، به دليل عدم امكان يـافتن ارتبـاط معنـ     در اين نوع تشبيه

ها را شعر كالسيك ايراني   توان منشأ اين نوع تشبيه  بنابراين، نمي. شود  داري رعايت نمي  معني
خواسته و آگاهانه در جهت ايجاد زيبايي در   معنايي در شعر امروز، خود  در واقع بي. دانست

و ناشي از عواملي چون  شعر است و بسامد بااليي هم دارد، اما در شعر كالسيك، ناآگاهانه
داري را مـدنظر    احساسات است و عموماً بسامد كمي دارد، چرا كه شاعران اصل معني ةغلب

  .اند  داشته
پـيش از  . شـود   هايي از اين نوع تشبيه در آثار منثور معاصر و ترجمه شده ارائه مي  نمونه

ها و   ديگر، به هر حال توجيه ها، الزم است بگوييم كه در تشبيه هر چيزي به چيز  نمونه ةارائ
اگر هر تفسير و توجيه دور و ذوقي را براي وجه مشابهت و . توان ارائه داد  تفسيرهايي را مي
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رسانگري تشبيه بپذيريم، بايد وجود وجهي از شباهت ميان دو سوي را ناديده بگيريم كه در 
هـا در تمـام اشـعار      تشـبيه ذكر تمام اين . چيز شبيه خواهد بود  چيز به همه  اين صورت همه

آشـنا و در عـين     شاعران منثور معاصر ممكن نيست، بنابراين يك نمونه براي چند شاعر نام
حال متفاوت با يكديگر، ارائه شده است تا نشان دهيم، كاربرد اين نوع تشبيه مختص سبك 

آنـان  هاي   و نوع شعري خاصي نيست و در اغلب شاعران شعر منثور، صرف نظر از تفاوت
  . شود  مي   ديده

و غمگـين و  / كلـه خـر  / مثـل سـاعت ديـواري، احمـق    / شبيه همه چيز بودند جز آدم
  مثل دستبند، مثل زنجير / آور  ترحم

  )76: 1389حكمت، (
خـر    اند و وجه شـباهت، احمـق و كلـه     ها به ساعت ديواري تشبيه شده در اين شعر، آن

خر به ساعت، دور از ذهن   و صفت احمق و كلهنسبت دادن د. است  بودن در نظر گرفته شده
اند و وجه شباهت غمگين بـودن و    ها به دستبند و زنجير تشبيه شده در تشبيه دوم آن. است
است، كه نسبت دادن اين دو صفت به دستبند و زنجير نيز   آور بودن در نظر گرفته شده  ترحم

  .از تصور دور است
 چونان چرخش كبوتر در هوا/ ماندني/ كشم  يو براي راهم طرح ماندن م/ روم  مي

  )9: 1393احمد سعيد، (
مانـدن، مفـاهيمي   . تشبيه شده اسـت ) مشبه به(به چرخش كبوتر در هوا ) مشبه(ماندن 

كـه چـرخش بيشـتر بـر حركـت،        كند، در حالي  نظير ايستايي و سكون را به ذهن متبادر مي
ن اين دو، بدون ذكر وجه شباهت، تشبيهي شبيه دانست. جنبش و در نهايت رفتن داللت دارد
  .دور از ذهن را به وجود آورده است

وقـت از    آن/ داننـد   عشق شما را ناكامل مي/ توانند با تمام وجود عشق بورزند  وقتي نمي
مثـل  / مثل يك المـاس درخشـان  / شان تمام عيار است  و نفرت/ شما متنفر خواهند شد

  اين است واالترين هنرشان/ مثل شوكران/ مثل يك ببر/ مثل يك كوه/ يك چاقو
  )157 - 156: 1389بوكوفسكي، (

اول ايـن كـه   . بنـدي كـرد    تـوان صـورت    موجود در اين شعر را به دو شكل مـي  تشبيه
است و وجه شبه نيز نفرت   موارد تشبيه شده ةبه الماس، چاقو و بقي» ها آن«توانيم بگوييم   مي
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ها به الماس، چـاقو و مـوارد    توانيم بگوييم نفرت آن  مي دوم اين كه. تمام عيار داشتن است
اگـر هركـدام از ايـن    . اسـت و وجـه شـباهت، تمـام عيـار بـودن اسـت         ديگر تشبيه شـده 

. ها قابـل تصـور نيسـت     به  ها را بپذيريم، وجود وجه شباهت در بعضي از مشبه  بندي  صورت
تـوان    شوكران، چاقو، كـوه و ببـر نمـي   اگر تمام عيار بودن را وجه شبه در نظر بگيريم براي 

اگر نفرت تمام عيار داشتن را مدنظر بگيريم، براي . ويژگي تمام عيار بودن را در نظر گرفت
نفرت تمـام عيـار   «بنابراين، چه . اي را متصور شد  توان دقيقاً چنين ويژگي  الماس و كوه نمي

ها معناي قابل توجيهي   به  ي از مشبهبر بعض» تمام عيار بودن«را وجه شبه بدانيم، چه » داشتن
  .آيد  بر اساس اجزاي كالم بدست نمي

 كنند  مثل ساعتي جيبي نگاه مي/ مرغان سفيد دريايي

  )84: 1390رفعت، (
تشبيه شده اسـت و  ) به  مشبه(به ساعتي جيبي ) مشبه(در اين تشبيه مرغان سفيد دريايي 

نگاه كردن . تشبيه ناشي از تشخيص است دور از ذهن بودن اين. وجه شبه نگاه كردن است
هـا و    چـون ويژگـي  . كه ويژگي موجود زنده است به ساعت جيبي نسبت داده شده اسـت 

چگونگي اين نگاه كردن بيان نشده است و بدون هيچ توضيحي بـه مرغـان سـفيد دريـايي     
ه كردن توان فهميد كه نگاه كردن ساعتي جيبي چگونه است و اين نگا  تشبيه شده است، نمي

  .چرا شبيه به نگاه كردن مرغان سفيد دريايي است
تا دوسـت  / با رسمِ راست/ چيند  مي/ براي دوست/ روها  از كنار پياده/ دم  شكوه را سپيده

  .زيباتر از تنفس طاعون/ ببيند/ مردي درست/ را شبانه
  )586: 1387رؤيايي، (

دوست را شـبانه ديـدن بـه    « شاعر،. تشبيهي پنهاني در سه سطر پاياني شعر وجود دارد
وجـه شـباهت دو سـوي ايـن     . اسـت   تشبيه كرده» تنفس طاعون«به » صورت مردي درست

) تـنفس طـاعون  (بـه    از مشبه) ديدن دوست(ها، زيبايي است، كه در اين تشبيه مشبه   عبارت
يـن  عامل اول ا. اند كه اين روابط اركان تشبيه روشن نباشد  دو عامل باعث شده. زيباتر است

چـه كيفيتـي   . به دور از ذهن است  است كه در نظر گرفتن وجه شبه يعني زيبايي براي مشبه
دو سـوي تشـبيه    ةكند؟ عامـل دوم، در رابطـ    در تنفس طاعون وجود دارد كه آن را زيبا مي

است، وقتي زيبايي وجه شباهت ديدن دوست و تـنفس طـاعون اسـت، عامـل يـا عوامـل       
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اين عامل يا عوامل نيـز  . زيبايي است ةاست كه به وجود آورندمشابهي در اين دو مفروض 
  .روشن نيستند

خـواهم برهنـه     مـي / سـت،   حرفي اگر باقي/ از هستي و حوصله!/ ها و آينه  آه انسان قدم
  برهنه همچون نام تو/ بميرم

  )127- 126: 1389صالحي، (
خواهم   مي) مشبه(كه من يكي اين. بندي كرد  توان صورت  تشبيه اين شعر را به دو نوع مي

خواهم همچون   مي) مشبه(كه من  ديگر اين). وجه شبه(برهنه بميرم ) به  مشبه(همچون نام تو 
بنـدي، در   تفاوت اين دو صـورت . بميرم) شبه   وجه(، برهنه )به  مشبه(نام تو كه برهنه است 

با توجـه بـه   .  اين است كه وجه شباهت در اولي برهنه مردن و در دومي برهنه بودن است
تـوان وجـوه شـباهت را      سطر پاياني، صورت اخير مرجح است اما در هر دو صورت، نمي

رسيدن به معاني محتمل براي برهنه بودن يا برهنه مـردن نـامِ تـو    . به متصور شد  براي مشبه
هايي در كالم است كه ذهن را به سمت معنا هـدايت كنـد، نبـود ايـن       مستلزم وجود نشانه

  .است كه با ابهام در تشبيه مواجه باشيم  ها موجب شده  نشانه
  ها را سفيد كرده بود   بوي پيرهنت چون برف بهاري تمام اتاق

 )592: 1387شمس لنگرودي، (

است و وجه شباهت نيز سفيد كردن   در اين تشبيه بوي پيراهن به برف بهاري تشبيه شده
تواند اتاق را سفيد   كه بوي پيراهن چطور مي   ينتصور ا. است    ها در نظر گرفته شده  تمام اتاق

  .كند دور از ذهن است
در / هـاي نـرگس    و چون شـاخه / اند  ها در پايم فرو رفته  كه چون ميخ/ كلمات چيستند
  دستانم منتظرند

  )71: 1390عبدالملكيان، (
بـه   در يكـي كلمـات  . بينـيم   است، دو تشبيه مي» كلمات«در اين نمونه كه بند اول شعر 

ها تشبيه شده و وجه شبه در پايم فرورفتن بيان شـده اسـت؛ و در دومـي، كلمـات بـه        ميخ
در هر دوي . است  هاي نرگس تشبيه شده و وجه شبه در دستانم منتظر بودن بيان شده  شاخه

به، تصور كـرد؛ مـيخ كـه ممكـن اسـت در پـا         توان براي مشبه  ها، وجه شبه را مي  اين تشبيه
تـوان بـه     اما ايـن وجـوه را نمـي   . اند  ها مانده  هاي گل نرگس كه در دست  شاخهفرورود، يا 

روشن نيست كه در پا فرو رفتن كلمات، يا در دستان منتظر ماندن كلمات، . انتساب داد  مشبه
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حتـي اگـر اغمـاض بسـيار، تعـابيري نظيـر آزار       . كنـد   چه مفهوم يا مفاهيمي را منتقـل مـي  
تعلل و ديريابي كلمات را به ترتيب براي دو تشـبيه بپـذيريم، بـازهم    بودن كلمات، يا   دهنده

اين اشكال وجود دارد، كه چرا براي به تصوير كشيدن آزاردهندگي كلمات، شاعر آن را بـا  
هـاي نـرگس در     است و براي ديريابي، منتظر ماندن شاخه  فرو رفتن ميخ در پا مشابه دانسته

  .دستان
/ هاي سنگ قبر  هم از ترك/ هم از ديوار همسايه / بوي كافوردهند هم   هم بوي بهار مي

  اندازند آدم را  و عين پنبه دست مي
  )808: 1392باباچاهي، (

دسـت  ) بـه   مشبه(را عين پنبه ) مشبه(آدم : بندي تشبيه شعر به اين صورت است  صورت
انـداختن پنبـه   دست انداختن آدم قابل فهم و تصور است، اما دست ). وجه شبه(اندازند   مي

، چه )در دست قرار دادن(به چه معناست؟ براي عبارت دست انداختن، چه معناي ظاهري 
هـا كـه مقصـود     را در نظر بگيريم؟ الزم است هر كدام از ايـن ) مسخره كردن(معناي كنايي 

شاعر است، در هر دو سوي تشبيه به وجهي موجود باشد تا بـه عنـوان عامـل شـباهت دو     
ظاهراً وجه كنايي اين عبارت مدنظر اسـت، چراكـه از يـك سـو     . اد شودسوي تشبيه قلمد

دست انداختن به عنوان عبارت كنايي كاربرد فراوان دارد و از سوي ديگر، نه معناي ظاهري 
اين . روشني از اين عبارت قابل دريافت است، نه اين عبارت در معناي ظاهري كاربرد دارد

  .تشبيهي مبهم است) پنبه(به   امشخص به مشبهتشبيه به دليل نسبت دادن كيفيتي ن
  كند   ما زندگي مي ةكه در خان/ خرگوش سپيديست/ سكوت

  )37: 1388ياوري، (
تـوان ويژگـي مشـتركي      است كه نمي  در اين شعر سكوت به خرگوش سفيد تشبيه شده

اگر خرگوش سپيد را بـر  . بين سكوت و خرگوش سفيد به عنوان وجه شباهت متصور شد
تـوانيم دليلـي بـراي      هماني، استعاره از سكوت نيز در نظر بگيـريم، بـازهم نمـي    س ايناسا
  .هماني ارائه دهيم  اين

و كـاج، مثـل   / اي بـود، در هـوا    آژير مثل لكه/ ام  كه از ديوار خم شده/ ام  قدر زنده  همين
  تبريز بيرون مانده بود

  )43: 1392شاهي و زحمتكش،   جهان(
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در . رسـد   تشبيه وجود دارد كه در هر دو وجه شبه ناموجه بـه نظـر مـي   در اين شعر دو 
در تشبيه دوم كـه  . است كه وجه شبه در آن روشن نيست  تشبيه اول آژير به لكه تشبيه شده

است، اتصاف   رغم اينكه وجه شبه بيرون ماندن بيان شده  است، علي  كاج به تبريز تشبيه شده
 .رسد  عقول به نظر مياي به تبريز غيرم  چنين ويژگي

  
  نسبت تشبيه تاريك با ابهام و موضوع معنا. 4

داند كه در آن سردرگمي نسبت به فهم منظور مؤلـف    كالمي را مبهم مي )Empson(امپسون 
وجود داشته باشد، و بر اساس اين سردرگمي نظـرات مختلفـي نسـبت بـه منظـور مؤلـف       

 ,Cuddon)ات، ناشي از خوانش خلط متن نيستند تواند ابراز شود كه هيچ كدام از اين نظر  مي

بر اساس تعريف او، چيزي در كالم وجود دارد كه سبب بـروز تعـابير مختلـف    . (28 :2013
  . شود، اما اين تعابير از كالم، به دليل خوانشِ غلط نيست  مي

دن پردازد و معتقد است كه ابهام با شركت دا  ارزش ادبي ابهام مي ةفتوحي به بحث دربار
جـا كـه    كنـد و از آن   خواننده در آفرينش معنا، نوعي تعامل ميان خواننده و متن ايجـاد مـي  

هـاي    گـوي نسـل    و  دارد، پيوسته امكـان گفـت    خوانندگان را در طول تاريخ به واكنش وامي
معاني محتمـل، چنـداليگي كـالم و     ةوي ابهام را وجود گستر. آيد  مختلف با هم فراهم مي

ارزشمندي اين ويژگي را نيز در ايجاد . داند كه از لحاظ ادبي ارزشمند است  چند معنايي مي
در نگـاه او ابهـام در صـورتي    . داند  اشتياق در مخاطب براي تأمل، كشف و تفسير كالم مي

أمل و درنـگ، و معنـا   ارزشمند است كه معنا و قابليت فهم داشته باشد، منتها فهم، حاصل ت
  .2متكثر است

هرچه به عصـر  . است  ميزان تمايل به كالم مبهم و چند اليه در طول تاريخ يكسان نبوده
غالـب در   ةركن اصـلي و طريقـ  . يابد  شويم اين تمايل نمود بيشتري مي  تر مي  حاضر نزديك

معـاني ثابـت و    به معني اعتقاد يـا اشـتياق بـه يـافتن    » لوگوس محوري«تفكر بشر تا امروز 
اما از قرن بيستم معناي زندگي روي در تغيير نهاده و در پي آن . است  ها بوده  عقالني در متن

تر شده و از خوانش متـون    شناسي مدرن به كالم چند چهره مشتاق  بشر و ذوق زيبايي ةذائق
تغييـر   در راستاي تمايـل بـه ابهـام،   ). 18: 1387فتوحي، (كند   مبهم لذت بيشتري كسب مي

در بيـان  . اسـت   نگرش از ساختارگرايي به پساسـاختارگرايي نيـز نقـش مهمـي ايفـا كـرده      
 without(» بدون كف«مشخصات، زبان ادبي بر اساس اصطالحات پساساختارگرايي، زباني 
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bottom(  ابهام خالص«است، چيزي شبيه يك «)pure ambiguity(     معنـاي  «كـه توسـط يـك
  .(Adorno, 2002: 119)شود  ايت ميحم) empty meaning(» خالي

يابـد، بـه     همزمان با رشد تمايل به ابهام، احتمال برداشت نادرست از آن نيز افزايش مـي 
كه شاعر با كـاربرد ابهـام    ناپذيري معنا هستيم، حال آن  كه در تشبيه تاريك شاهد تعين  طوري

  .ميان برداردناپذيري معناي واحد و صريح را از   هنري بر آن است تا تعين
  :سه جنبه در خصوص معنا وجود دارد

 .است  پيامي كه مقصود گوينده بوده): در اينجا شاعر(معناي گوينده . 1
 .كند  پيامي كه شنونده استنباط مي): در اينجا خواننده(معناي شنونده . 2
آن را نسـبت  ) هاي نشانه باشد كه الف  تواند حاصل جمع ويژگي  مي: معناي نشانه. 3

آن را بـراي  ) كند، و ب  ها براي رساندن پيام مورد نظر شنونده مناسب مي  به ديگر نشانه
  .(Cruse, 2000: 6)كند   ها مناسب مي  ها نسبت به ديگر پيام  رساندن برخي پيام

معنـايي    گريزي و بـي   ابهامي كه در تشبيه تاريك با آن روبرو هستيم حاصل نوعي منطق
ريزي، گريز از منطقي شاعرانه است، منطقـي كـه شـاعر در اثـر بـه      گ  مقصود از منطق. است

 ةايـن ابهـام در زمينـ   . شـود   آورد و از رهگذر آن روابط، اجزاي شعر معنـادار مـي    وجود مي
درواقع پيوند مناسبي از . اول معنا، يعني قصد شاعر و برداشت خواننده، وجود دارد ةدوجنب

اگرچه اين . گيرد  خالل روابط اجزاي كالم ميان مقصود شاعر و برداشت خواننده شكل نمي
گيري اين پيوند معنايي تعمدي از جانب شاعر باشـد؛    فرض نيز محتمل است كه عدم شكل

يكي . ندگي معنا باشد كه سبب ايجاد شگفتي براي مخاطب شوديعني قصد شاعر عدم رسان
هـاي نامناسـب     تصوير از ترجمه ةمعنايي، تأثيرپذيري در حوز  هاي اصلي اين بي  از خاستگاه

  . آثار خارجي است
گيـري و    تواند در شكل  پرداختن شاعر به موضوعات به شدت شخصي و دروني نيز مي

تعريـف معنـا در    ةنگري بـا معنـاداري از جنبـ     اين شخصي. رواج اين نوع تشبيه مؤثر باشد
معنا امري ذهني و شخصي نيست؛ معنا فرافكني تفكر يا انديشـيدن در عـين   . تعارض است

موضـوع  - اي مقـدم بـر جـدايي فاعـل شناسـايي       نيست؛ معنا ادراك نسبتي واقعي در رابطه
، و نــه خيــالي، بــا فهميــدن معنــا متضــمن وارد شــدن در نســبتي واقعــي. شناسـايي اســت 

: 1393پـالمر،  (شود   است كه همه جا در اطراف ما يافت مي  عينيت يافته» روح«هاي   صورت
133 -134.(  
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كـه هنـر نسـبت بـه عقالنيـت موضـع        اين ابهام با عقالنيت در تعارض است، درحالي 
ن هنر عقالنيتي است كه عقالنيت را بدون صرف نظر كـردن از آ . مخالفت و مغايرت ندارد

التـزام كارهـاي   . (Adorno, 2002: 55)عقالني يا غيرعقالني نيسـت    كشد؛ هنر پيش  به نقد مي
كند همراه با   هنري به اينكه شبيه خودشان باشند، تنشي كه اين التزام براي آثار ادبي ايجاد مي

: تها و نهايتاً خواست سنتي توازن، نيازمند اصل ثبات منطقي اس پيمان هميشگي آن ةزيرالي
  .(Ibid, 136)عقالني كارهاي هنري است  ةاين جنب

ابهام به وجود آمده در تشبيه تاريك، ناشي از عدم ارتباط معنايي اجزاي تشبيه بايكديگر 
به عمل كند، نسبت به يكي   است، وجه شبه كه بايد به عنوان رابط معنايي ميان مشبه و مشبه

شـكل  . گيـرد   نابراين اين ارتباط شـكل نمـي  از طرفين يا هردو طرف تشبيه معنادار نيست، ب
نگرفتن ارتباط، داللت بر عدم عقالنيتي دارد كه حتي در روابـط دال و مـدلولي نيـز وجـود     

ها حداقل اثري از ارتبـاط   آن: ها بنا به درك عمومي هرگز كامالً اختياري نيستند  نشانه. ندارد
» عقالني«ه سوسور بعدتر تحت عنوان ارتباطي ك - دهند  طبيعي بين دال و مدلول را نشان مي

درست يا  ةتوانند بر پاي  نمي» شاعرانه«معاني . (Chandler, 2007: 38-39)دهد   به آن ارجاع مي
اي از دوايـر    ها به يكديگر مـرتبط هسـتند، ماننـد مجموعـه     بلكه، آن. غلط تعيين شده باشند
كه اين ارتباط در طول    زماني. (Burke, 1941: 144)تر   اي وسيع و وسيع  متحدالمركز با حوزه
شود، روند فهم معـاني شـاعرانه كـه در التـذاذ       تشبيه تاريك قطع مي ةخوانش شعر به وسيل

فرايندهاي شناختي نظير پيداكردن معنا و . شود  ادبي سهم بسزايي دارند، با اشكال مواجه مي
  . (Jakesch and Leder, 2009: 2105)كنند   هاي مهمي را در تحسين هنر ايفا مي  فهم، نقش

هـاي    هاي اشعار منثور معاصر به تبعيت از بخش زيادي از تشـبيه   لزومي ندارد كه تشبيه
. سنتي حاصل ارتباط روشن اجزا باشد، اما به صورتي بايد ارتباط معنايي وجود داشته باشد

، سومين نوع ابهـام  )seven types of ambiguity(» هفت نوع ابهام«در كتاب (Empson)امپسون 
بـه  «قيـد  . (102 :1949)داند كه دو معناي به ظاهر نـامرتبط همزمـان آورده شـوند      را اين مي

در اين تعريف نشان از لزوم وجود ارتباط معنايي پنهان و دروني ميان دوجزء دارد كه » ظاهر
تركيب دو  ةنبوور كاربرد عامدا. ممكن نيست) در صورت وجود(در تشبيه تاريك، فهم آن 

كه معناي متفاوت يا نـوع معنـاي      متمايز بر اساس شباهت يا هر دليل ديگري را زماني ةواژ
يـا در طنزهـاي بـر     )puns(3»هاي مربوط به ايهام  شوخي«متفاوتي در متن را نرساند، تنها در 

وع كاربرد توان گفت كه اين ن  بنابر نظر او مي. (Bowers, 1966: 135)داند   وگو مي اساس گفت
  .تواند وجهي داشته باشد  در تشبيه تاريك براي شعر نمي
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گيـرد    وجه شبه شكل مي ةبه در تشبيه تاريك به واسط  اي كه بين مشبه و مشبه  نوع رابطه
مقصود ما از منطقي فراگير، منطقـي كـه ميـان اجـزاي     . تواند منطقاً توجيهي داشته باشد  نمي
تواند منطقي منحصر بـه فـرد بـراي اثـر بـه        شاعر مي. نيستهاي غيرادبي وجود دارد   گزاره

در صورتي . اي از معاني محتمل باشند  وجود بياورد كه طبق آن، اجزاي زبان رسانگر گستره
، معاني محتمل اثر ادبـي  )بنياني كه روابط را معنادار كند(كه چنين منطقي ايجاد نشده باشد 
ين روست كه وجود روابط ميـان اجـزا در شـعر بـا     از ا. غير قابل دفاع و توجيه خواهد بود

 )Mallarmé(در توضـيح شـعري از ماالرمـه     )De man( دومـان . اي منطقي الزم اسـت   زمينه
منطق روابط ميان اجزاي مختلف شعر، بر اساس منطق طبيعت يا نمـايش نيسـت،   : گويد  مي

شـده در مخـالفتي   بلكه بر اساس يك منطق ذهني و تمثيلي كه توسط شاعر حكم و فراهم 
  .(175 :1971)است  كامل با وقايع طبيعي شكل گرفته

در مجمــوع نــوع ابهــام حاصــل از تشــبيه تاريــك، غيــر هنــري اســت، چراكــه عامــل 
جا كه  از آن. ماند  نتيجه مي  كند بي  ست نه تكثر معنا و تأملي كه در خواننده ايجاد مي معنايي بي

هستند، نقص روابط در تشبيه تاريك باعـث آسـيب   تمام اجزاي شعر در ارتباط با يكديگر 
شود؛ بر همين اساس، عدم لذت آفريني در معنايـابيِ تشـبيه تاريـك در      ديدن كل روابط مي
 .يابد  تمام شعر بسط مي

  
  نسبت تشبيه تاريك با بالغت. 5

خارجي،  ةتخيل و تصوير در بالغت شعر منثور معاصر ضمن تأثيرپذيري از آثار ترجمه شد
باباچاهي كه نام شعر آسان براي ايـن نـوع شـعر بـه كـار      . گيرد  سنت ادبي نيز فاصله مياز 
كنـد    برد، قائل به اين است كه در اين نوع شعر، تخيل ديگر از سنت شعري پيروي نمـي     مي

چرايي اين عدم تبعيت را بايد در تمايل بـه نـوآوري شـاعران    ). 2/1028: 1380باباچاهي، (
در بالغت سنتي ادبيات فارسي و فاصـله گـرفتن از   ) از جمله خود او(ر منثور نويس معاص
توان به عنوان منبعي براي اين نـوآوري و عامـل     شده را مي  متون ترجمه. اين بالغت جست

  .گيري در نظر داشت  ساز فاصله  زمينه
اجـزاي ايـن   . وجه اختالف بالغي تشبيه تاريك با انواع ديگر در ساختار ظاهري نيست

» متقاعـد سـازي  «اصلي اخـتالف آن در خصـوص    ةزمين. ها است  شبيه همانند ديگر تشبيهت
در بالغـت مـدنظر اسـت نـه پوئتيـك       (rhetoric)در اين قسمت قلمروي رتوريـك  . است

(poetics)  متقاعـد سـازي قطعـاً بخشـي از     . ؛ يعني وجوه انگيزش و متقاعدسـازي در كـالم
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خواننده در زمان خواندن شـعر و حـل     ه با اعتراضبالغت دروني شعر است، كه براي مقابل
است، كه ضرورتاً براي قـانع كـردن خواننـده در خصـوص برقـرار بـودن         طراحي شده   آن

بنابراين وجـه متقاعـد سـاختن در    . (Fishelov, 1993: 21)شباهت در هر مفهوم كلي نيست 
روايي و ديگر تمهيدات حفظ ارتباط تصويري، موسيقيايي يا . بالغت منحصر به معنا نيست

اشكال اصلي در متقاعد سازي معنـايي تشـبيه   . اثر شود ةتواند سبب متقاعد شدن خوانند  مي
دومان، در تمام متـون   ةتاريك شايد به اختالف شايع عقل و بالغت مربوط باشد كه به گفت

ه در علم و چ ورزي در شعر تابع آن منطق و استدالل. (Norris, 2002: 99)شود   ادبي يافت مي
افتد نيست و همين موضوع وجه اختالف بالغـت و عقـل اسـت امـا سـوء        عرف اتفاق مي

هاي نامناسب اشـعار،    برداشت از اين موضوع از خالل متون مترجم نظري ادبيات و ترجمه  
نمـود بـارز ايـن    . است كه آشنايي شاعران با بالغت غربي، ناقص و اشتباه باشـد   سبب شده

هاي دوگانه   در پساساختارگرايي نيز يكي از تقابل. شود  بيه تاريك مالحظه ميآشنايي در تش
  .(Ibid, 143)گيرد، تقابل عقل با بالغت است  سازي قرار مي  كه مورد هدف واژگون

بالغت سـنّتي فاصـله دارد،    ةشد  بالغت شعر منثور معاصر چون با مباني آشنا و تعريف
، زير سؤال رفتن عقايد سنتي نسـبت  )deconstructive( واسازانهدر برخورد . تر است  پيچيده

نگـاه  . (Ibid, 24)شـود    پيچيـدگي بالغـي مـي    ةبه معناي ادبي، سبب ارتقاي ادبيات تا نقطـ 
تواند بـر رونـد     آفريند، نمي  نقد ادبي تحول مي ةطور كه در حوز  واسازانه به متون ادبي همان

فاصله گرفتن از بالغت قديمي كه با . تأثير باشد  عاصر بيهاي متون ادبي م  آفرينش و ويژگي
هاي واژگاني كه بـه    تعريف كردن اصول و مراحلي جايگاه اجزاي مختلف تصوير و داللت

سو و تالش براي ايجـاد درنـگ و شـگفتي در      از يك. كند  تصوير ارجاع دارند را روشن مي
ها محصول تغيير   هايي است، اين پيچيدگي اثر از سوي ديگر همراه با بروز پيچيدگي ةخوانند

گيري و پيچيدگي   در تشبيه تاريك اين فاصله. نگرش نسبت به معناي ادبي در واسازي است
  . كند، اما حاصل معنايي ندارد  اول درنگ و شگفتي ايجاد  ةممكن است در وهل

از نگـاه  نگرش منتقدان و بازخورد حاصـل  . تعامل نقد ادبي و متن ادبي دو سويه است
شود، بلكه بر شاعر پيش   ها، تنها منحصر به متن ادبي بعد از آفرينش و عرضه نمي  انتقادي آن

برخـي  . ادبـي حـاكم هـم مـؤثر اسـت        تـر بـر جريـان     از نوشتن شعر و در مقياسي وسـيع 
معتقدند كه نياز نيست نقد ادبي خود را درگيـر   )Leavis(نظران نقد ادبي نظير لويس  صاحب

هايي   رواج چنين نگرش. )(Ibid, 20شناختي، يا وجوه بالغي متون ادبي كند معرفت مشكالت
تشبيه تاريك نمود واضـح ايـن خـروج از    . كند  هاي بالغي آماده مي  گريزي  فضا را براي نرم

  . است نرم
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به جهت انقالبي بودنش، به كار مخالفـان و منتقـدان    )André Breton(آندره برتون ةنظري
بـراي درهـم ريخـتن     )Ivor Armstrong Richards(ريچـاردز . اي. آي. آمـد   تي ميبالغت سنّ

هاي فرانسه تمسك جست و به سخن   انقالبي سوررئاليست ةنگرش سنتي و بنيادگرا به نظري
شعر آن است كه دو امر نامرتبط و دور از هم را  ةترين وظيف  آندره برتون استناد كرد كه عالي

فتوحي، (منتظره و غافلگيركننده به نظر آيند   ا به نحوي درآميزد كه غيرها ر كنار هم نهد و آن
در تشبيه تاريك نيز دو جزء اصلي تشبيه، به دليل نداشـتن وجـه شـباهت    ). 26- 25: 1393

  .ادعا شده، دو عنصر نامرتبط هستند
 گرفتن از بالغت سنتي و روي آوردن به مباني  به طور خالصه تشبيه تاريك، نمود فاصله

هـاي    بالغي جديد است كه برخي موارد مانند فهم اشتباه اختالف بالغت با عقل و ديـدگاه 
هاي نادرست، چون با تمايـل شـاعران بـراي      حاصل از خوانش نادرست يا ترجمه ةواسازان
سويي دارد به راحتـي مـورد پـذيرش ايـن شـاعران واقـع         گرفتن از بالغت سنتي هم  فاصله
هـاي    ه بالغي ثابت و واحدي در نقـد ادبـي در خصـوص اولويـت    اگرچه ديدگا. است  شده

توجه منتقد وجود ندارد اما تشبيه تاريك نمود تمايل شاعران به پذيرش نظراتي اسـت كـه   
آورد و باعث فاصله گـرفتن هرچـه     امكان بيشتري در جهت نوآوري براي آنها به وجود مي

 .شود  بيشتر آنها از بالغت سنتي مي

  
  شناسي  تشبيه تاريك با زيبايينسبت . 6

نوع تمهيدات بالغي سنتي هماهنگ با اصـول  . شناسي با بالغت مستقيم است  ارتباط زيبايي
تغيير در ايـن اصـول، تغييـر    . است  شناسي سنتي تعريف شده  و مفاهيمي است كه در زيبايي

الغت سـنتي،  فاصله گرفتن شعر منثور معاصر از ب. تمهيدات بالغي را در پي خواهد داشت
شناسي سنتي بـا    هاي زيبايي  بيان تفاوت. شناسي سنتي است  به معناي فاصله گرفتن از زيبايي

چه موجد نمودهاي بالغي جديد نظير تشبيه تاريـك اسـت    شناسي جديد، به فهم آن  زيبايي
  .كند  كمك مي

ر تجلـي  در قديمي، زبـان ابـزا  . طرف است  شناسي جديد، هنر غيرفردي و بي در زيبايي
شناسـي    تركيـب عقالنـي در زيبـايي   . يابـد   خويش بود؛ در جديد زبان در خودش پايان مي

عدم عقالنيـت و عـدم    ةشود كه به وسيل  شناسي جديد مبدل مي  قديمي به تركيبي در زيبايي
پايان اعتقاد به هنر و انواع متنوع ناچيز شـمردن هنـر جـايگزين    . آيد  هوشياري به وجود مي

دار در   محتوي و شـكل معنـي  . شود  نتي به هنر به عنوان ارزش دهنده به زندگي مياعتقاد س
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داللـت    محتوايي موضوع محور و شكل پيچيـده امـا بـي     شناسي قديم جايش را به بي زيبايي
جايش را به پافشـاري  ) زمان، فضا، جداسازي، مرگ(اعتقاد به هنر به عنوان تعاليِ . دهد  مي

اي مشاهده شده يا درك شده، چيزهايي كه اغلب تنفرآور، مضحك بر موضوعات، بر چيزه
  . (Oxenhandler, 1970: 170)دهد   يا پيش پا افتاده هستند، مي

تأكيد بيشتر بر شكل نسبت به محتوي، در اولويت قرار نداشتن معنا و عـدم ارجحيـت   
. شناســي جديــد نســبت بــه ســنتي هســتند  هــاي اصــلي تفــاوت زيبــايي  عقالنيــت، حــوزه

ــايي ــن  زيب ــد، در اي ــه    شناســي جدي ــذار ب ــدتر، گ ــه بع ــاي ســاختارگرايانه دارد ك جــا، مبن
تـوان مـرز دقيقـي از لحـاظ       بنابراين، باوجود اينكه نمـي . پساساختارگرايي بر آن مؤثر است

  . مدرنيسم دارد  مدرن بودن آن، متصور شد اما تناسب بيشتري با پست  مدرن يا پست
شناسي جديد و سـنتي، بـا     ت رويكرد نسبت به معنا در زيباييبايد توجه داشت كه تفاو

 4معناي سمانتيك
)semantics( آل شاعرانگي ايـن اسـت كـه بـه وضـوح        ايده. متفاوت است

بـدانيم؛ بـا   » شناسي  غير زيبايي«توانيم   آل سمانتيك را مي  شناختي باشد، در مقابل ايده  زيبايي
شود كه بـه معنـاي     اي مشتق مي  شناسي از واژه  شناسي زيبايي  هاي ريشه  ه  اين وجود، خاستگا

آل سمانتيك درك   كه هدف ايده  شود، درحالي  است، كه عاطفه را نيز شامل مي» درك كردن«
  .(Burke, 1941: 150)بدون احساس است

كـريس و  . سـاز ايجـاد ابهـام اسـت      شناسي جديـد، زمينـه    عدم توجه به معنا در زيبايي
كـه  ) ابهـام (اي   وسيله. دانند  برخي انواع ابهام را با ارزش مي )E. Kris and A. Kaplan(كاپالن

ابهـام يـك محـرك    ... شـود   با آن محتوايي از طريق فراينـد آفـرينش مجـدد، شـاعرانه مـي     
 ,Tormey)شناختي است، اگرچه تنها محـرك نيسـت     تكرارشونده و مهم در واكنش زيبايي

شناختي را از رهگذر ايجاد تأملي كه پيشتر در   ن مورد، واكنش زيباييابهام در اي. (183 :1983
از اين منظر ابهام نه تنها ويژگي برخـي شـگردهاي   . انگيزد  خصوص آن بحث كرديم، برمي

آيـد بلكـه خـود بـه عنـوان ابـزاري در جهـت بـرانگيختن واكـنش            بالغي بـه شـمار مـي   
  .شود  شناختي مستقل قلمداد مي  زيبايي

شناسي، ناشي از تغييري است كه در تفكر مدرن حاكم بعد از عصـر    اصول زيباييتغيير 
كه    اين تغيير منجر به تحول عقالنيت حاكم بر آثار هنري شد به نحوي. نوزايي به وجود آمد

شناسي جديد   هاي زيبايي  شناسي سنّتي ديگر قادر به برآورده كردن خواست  تمهيدات زيبايي
شناسي نياز دارد تا تمام ابزارهاي هنري در خودشان و با توجـه بـه     زيباييعقالنيت . نبودند
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كاردكردشان به باالترين سطح شناسا بودن برسند تـا بتواننـد نقـش آنچـه ابزارهـاي سـنتي       
  .(Adorno, 2002: 35) توانند انجام دهند را ايفا كنند  نمي

اين اصطالح بر . شناسي است  زيبايي ةشناسي جديد، فاصل  يكي از مفاهيم مهم در زيبايي
 ةفاصـل . و يـك اثـر هنـري داللـت دارد    ) يـا بيننـده  (شناختي ميـان خواننـده     اي روان  رابطه
فكري يك فرد را در ارتباط با يك اثر قطع نظر از اينكـه آيـا    ةشناسي، گرايش و جنب  زيبايي

شناسي در قرن بيستم   زيبايي ةمفهوم فاصل. دهد  فرد است يا خير، توضيح مي ةاثر مورد عالق
گيرد و خيلـي    شناسي قرن نوزدهم نشأت مي  رسد از زيبايي  تبيين شد، با اين حال به نظر مي

تعقل ما بـه آثـار    ةدر كتاب نقد حكم، عدم عالق )Immanuel Kant( ، كانت1790تر در   قديم
  . (Cuddon, 2013: 11) است  هنري را توضيح داده

 ةدر چنـد دهـ  . اسـت   شناسي سنتي بوده  مادي پيرو زيباييشعر فارسي در طول قرون مت
گيري و   سو و شكل  شناسي جديد از يك  اخير، تغيير اين رويه و ظهور آثار متناسب با زيبايي

شـده مـدخل آشـنايي و      دهد كه آثـار ترجمـه    رشد نهضت ترجمه از سويي ديگر، نشان مي
اي تحول در شعر فارسي، نسبت   ماني چند دههز ةباز. اند  تأثيرپذيري شعر منثور معاصر بوده

، بسيار كوتـاه  )است  اگرچه خالي از تحول و تغيير نبوده(چند قرن سنت شعر فارسي  ةبه باز
شناسـي بسـيار    زيبـايي  ةمسلماً اين حجم و سرعت تغيير از نظر ايجاد و ميزان فاصـل . است

  . شناسي شعر سنتي فارسي است  زيبايي ةبيشتر از فاصل
هاي  گيري مباني تازه، تمهيدات بالغي و شيوه  شناسي قديم و شكل  تغيير مباني زيباييبا 

تغيير عقالنيت . تشبيه تاريك از نمودهاي بارز اين تغيير است. تصويرپردازي نيز تغيير كردند
هـاي ثابـت و آزادي در     مندي، عدم التـزام بـه فـرم     شناسي، نوع نگاه به معنا و ارزش  زيبايي
هـاي    شناسي از جمله تفـاوت   زيبايي ةهاي نوآورانه و منعطف و افزايش فاصل  ده از فرماستفا

  .شناسي جديد و قديمي است  اصلي زيبايي
رو به رشد فـرم كنتـرل    يرهاساز ةدهند  نشان د،يجد يشناس  ييبايز در كه يفرم يها  ابتكار

 بـه  هـا   فـرم  نيا. دهد  يرا نشان م يمتوال اي يعل ،يكه روابط منطق يفرم. است كيشده و ارگان
 شـباهت  يجـا  به ضينق روابط و مجاورت انفصال، از استفاده با كه ييها  فرم باز، يها  فرم نفع
 در يشتريب توجه قابل يآزاد ديجد يشناس  ييبايز در. شوند  يم گذاشته كنار ند،يآ  يم وجود به

 هيتشب.  (Oxenhandler, 1970: 185)وجود دارد  ربط  يب اي يمعن  يب ،يرمنطقيغ عناصر از استفاده
ـ  و دار  يمعنـ  يا  رابطه ةارائ دنبال به د،يجد يشناس  ييبايز با مطابق ك،يتار  اجـزا  انيـ م يعقالن
 در زيـ ن اسـت  يجهـات  اي جهت از امر دو انيم) يواقع( شباهت انيب كه هيتشب يمحتوا ست،ين
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ها شباهت است،  اتصال آن ةنقط كه نامربوط امر دو دادن ربط بلكه ندارد تياهم كيتار هيتشب
 ديعدم ارتباط شد. اصل است كي يالبته عدم ارتباط در خصوص آثار ادب. است تيحائز اهم

 ارتبـاط  عدم نيا كه دارد را وضوح نيشتريب يشناخت  ييبايز و يادب متون در مدلول و دال انيم
 انيـ و شفاف م يعيطب ةرابط درك هرگونه و كند  يم برجسته را انيب شكل و عمل متون نيا در
 .(Chandler, 2007: 78) كند  يم فيچه به آن ارجاع دارد را تضع دال و آن كي

  
  گيري  نتيجه. 7

. تشبيه تاريك در شعر منثور معاصر از جمله تمهيدات تصويرپردازي جديد و نوظهور است
. است  شعر مترجم شكل گرفته هاي  نوع تشبيه، متأثر از كتب ترجمه شده، به ويژه كتاب اين

شناسي و بالغي جديد و نيز تغيير نگـرش نسـبت بـه ابهـام،       اين نوع تشبيه با اصول زيبايي
شناسي و ابهام در ارتباط بـا تشـبيه     چه از بالغت، زيبايي وجه مشترك آن. هايي دارد  تناسب

بررسي ايـن مقالـه،    ةمعنا در سه حوز. تاريك در اين مقاله بررسي شد، مربوط به معنا است
براي شاعران حائز اولويت نيست و در بعضي موارد مخالفتي كه با نوعي خاص از عقالنيت 

آنچـه از خـوانش   . اسـت   وجود دارد، سبب ضديت با معنا شـده ) از جمله عقالنيت مدرن(
وجود . آيد اين است كه معنا در اين نوع تشبيه مورد توجه نيست  تاريك به دست مي   تشبيه
هايي مشابه با تشبيه تاريك، مؤيد عدم اولويت و توجه به معنا است كـه بـا تعـاريف      تشبيه

اين سه حوزه به معناي تمـايز   ةبررسي جداگان. ارائه شده در هر سه حوزه نيز سازگار است
چـه در   گيري بالغت مـؤثر اسـت، و آن    شناسي در شكل  ها نيست؛ اصول زيبايي و تباين آن

هاي   لزوماً تمام تشبيه. شناسي و بالغت آن مرتبط است  ن شد نيز به زيباييخصوص ابهام بيا
اشعار ترجمه شده، در اصل شعر فاقد ارتباط معنـايي بـين دو سـوي تشـبيه نيسـتند، بلكـه       

است،   متني در متن اصلي كه در ترجمه توضيح داده نشده  كيفيت ترجمه و يا ارجاعات برون
  .تاس  موجد اين نوع تشبيه شده

به طور كلي، تشبيه تاريك، حاصل برخورد شاعران منثورنويس معاصر فارسي با متـون  
شخصي نويسي و مـدنظر داشـتن وجـوه شـباهت     . مترجم نظري، شبه نظري و شعر است

شخصي و خصوصي، تمايل به اصول بالغي و زيبايي شناختي مدرن و پست مدرن و ساير 
انـد، از برخـورد و تعامـل ايـن       تصوير را تسـهيل كـرده   ةعواملي كه ظهور و بروز اين گون

 .اند  شاعران با كتب ترجمه شده، به وجود آمده
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  ها نوشت پي
ها   آدم: اسامي آنها از اين قرار است. است  سه كتاب از ويسواوا شيمبورسكا به فارسي ترجمه شده. 1

افتـد    چيز دوبار اتفـاق نمـي    هيچو ) انتشارات بال( عكسي از يازده سپتامبر، )نشر مركز(روي پل 
هاي شعر چاپ شـده    براي كتاب. شعر مشتركند ةاشعار زيادي در اين سه مجموع). نشر چشمه(

 .از ريچارد براتيگان، ناظم حكمت و نزار قباني نيز وضع به همين منوال است

محمود فتوحي با عنوان ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چنـداليگي   ةبيشتر، به مقال ةبراي مطالع. 2
، پاييز 62 ةادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي، سال شانزدهم، شمار ة  دانشكد ةمعنا در مجل

 .مراجعه نماييد 1387

 . آيد  هايي كه بر اساس چندمعنايي كلمات يا شباهت صوتي كلمات متفاوت به وجود مي  شوخي. 3

تأكيد اين علـم بـر   . معنا در زبان اختصاص دارد ةشناسي كه به مطالع  اي اصلي از علم زبان  شاخه. 4
- 428: 2008كريسـتال،  (اسـت  ) در مقابل زبان منطقـي (هاي معنايي زبان طبيعي   ويژگي ةمطالع
429.(  

  
  نامه كتاب

موسـي بيـدج،    ة، ترجمـ هاي آدونيس  عاشقانه: گويد  و عشق به من مي). 1393(، )آدونيس(احمد سعيد، علي 
  .سرزمين اهورايي: چاپ دوم، تهران

  .نارنج: ، جلد اول، تهرانهاي منفرد  گزاره). 1377( باباچاهي، علي
  .سپنتا: ، جلد دوم، تهرانهاي منفرد  گزاره). 1380. (باباچاهي، علي
  .نگاه: ، تهراناشعار ةمجموع). 1392. (باباچاهي، علي
  .مرغ آمين: ، تهرانادبيات ةاي بر فلسف  مؤخره: كيميا و خاك). 1364(، براهني، رضا

: پيمان خاكسار، چاپ سوم، تهران ة، ترجمسوختن در آب، غرق شدن در آتش). 1389(، بوكوفسكي، چارلز
  .چشمه

، شالير ماخر، ديلتاي، هايـدگر، گـادامر  هاي   تأويل در فلسفه ةنظري: علم هرمنوتيك). 1393(، .پالمر، ريچارد ا
  .هرمس: محمد سعيد حنايي كاشاني، چاپ هشتم، تهران ةترجم

: ، چاپ سوم، تهرانشعر فارسي و ساخت شكني در شعر مولوي: آفتاب ةدر ساي). 1388(پورنامداريان، تقي، 
  .سخن

  .انتشارات دانشگاه تهران: جليل تجليل، تهران ة، ترجمه الغ ب رارال اس). 1374(جرجاني، عبدالقاهر، 
تاريخ تحليلي شعر نو، چـاپ دوم، ويـرايش دوم،   ). 1377(، )شمس لنگرودي(جواهري گيالني، محمد تقي 

  .مركز: تهران
  .نگاه: ، تهراناشعار ةمجموع). 1387(، )شمس لنگرودي(جواهري گيالني، محمد تقي 
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  .شاملو:، مشهدهاي مكتوب  خواب).1392(تيمور،   ركش، امي  رضا و زحمت  شاهي، علي  جهان
به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، چاپ ششم، . ديوان غزليات). 1369(حافظ، خواجه شمس الدين محمد، 

  .انتشارات صفي عليشاه: تهران
: احمد پـوري، چـاپ دوازدهـم، تهـران     ة، ترجمتو را دوست دارم چون نان و نمك). 1389(، حكمت، ناظم
  .چشمه

  .زاهدي: ، قمتلخيصالمفتاحفيالمعانيوالبيانوالبديع). 1363(خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحمن، 
، سـال  زبـان و ادبيـات فارسـي    ةمجلـ ، »عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي«). 1387(خواجات، بهزاد، 
  .75- 97يازدهم، صص ةچهارم، شمار
  .امرود: يونان، چاپ دوم، تهران رسول ةترجم. پكي از سيگار). 1390(رفعت، اوكتاي، 
  .نگاه: ، تهراناشعار ةمجموع). 1387(رؤيايي، يداهللا، 

  .مفتاح العلوم: قم). تا  بي(بكر،   سكاكي، ابي يعقوب بن ابي
ــي،  ــان«). 1394(شــفائي، عل ــدار شــعر معاصــر   جري تخصصيسبكشناسينظمونثرفارســي ةفصلنام، »هــاي ناپاي
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