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Abstract  
This study is going to show the metaphoric nature of a text and the 

metaphoric relationship between the title and the text - one of the 

components of modern narratives- in the classic works. It is claimed that 

there are works among the classics equivalent to the modern ones. This 

merely means that some of the modern features and potentials are derived 

from the old works. Modern works may earn the specific features of their 

own by condensation, proliferation, and reproduction of some certain 

features of the old works. Amplification of the metaphoric pole in prose 

(stories/ novels) should be regarded as one of the characteristics of the 

modern narratives. This characteristic could be observed in the title of 

modern woks as well. We have shown that this trait exists in the works of 

Shahāb ad-Dīn Suhrawardī as well and has transferred from the text to the 

title of his works through the paratextual connections. This article is founded 

theoretically on the David Lodge's point of view in his well-known work The 

Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy and the Typology of 

Modern Literature. We also applied Jacobson's Theory of Metaphoric and 

Metonymic Poles in a new way so that we can declare the distinctiveness of 

Suhrawardi's titling from that his contemporaries. 
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Introduction Introduction 

This study is going to show the metaphoric nature of a text and the 

metaphoric relationship between the title and the text - one of the 

components of modern narratives- in the classic works. It is claimed 

that there are works among the classics equivalent to the modern ones. 

This merely means that some of the modern features and potentials are 

derived from the old works. Modern works may earn the specific 

features of their own by condensation, proliferation, and reproduction 

of some certain features of the old works. Amplification of the 

metaphoric pole in prose (stories/ novels) should be regarded as one of 

the characteristics of the modern narratives. This characteristic could 

be observed in the title of modern woks as well. We have shown that 

this trait exists in the works of Shahāb ad-Dīn Suhrawardī as well and 

has transferred from the text to the title of his works through the 

paratextual connections. This article is founded theoretically on the 

David Lodge's point of view in his well-known work The Modes of 

Modern Writing: Metaphor, Metonymy and the Typology of Modern 

Literature. We also applied Jacobson's Theory of Metaphoric and 

Metonymic Poles in a new way so that we can declare the 

distinctiveness of Suhrawardi's titling from that his contemporaries. 

Literature Review 

Research in narrative shows that the modern narratives have 

multidimensional elements and there are many relationships between 

the text and title. One of these relationships is the metaphoric 

relationship between the text and title. David Lodge, a scholar in genre 

studies of modern narratives, has based his research on Jakobson's 

theories (2017, pp. 39-46), analyzing metaphor and metonymy. 

According to Lodge, it is generally believed that narrative fictions 

(prose) have a strong metonymic aspect, and they are extended 

accordingly. However, in modern narratives, due to some particular 

reasons, the metaphoric aspect is stronger (Lodge, 2017, pp. 60-67). 
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The significance of metaphor in the title is the area that Lodge has 

studied in analyzing the stylistics of modern narratives (Lodge, 2017, 

p. 52).  

Research Questions 

The study aims to answer the following questions: 

1. Considering the theories of metaphor and their application in new 

areas such as the relationship between the text and title, are there any 

elements of modern narrative in the old texts? 

2. Is there the complex and multidimensional relationship of the title 

and text – evident in modern narratives – also prevalent in the title and 

text of the ancient texts? 

Results and discussion 

Despite the significance between the metaphoric relationship between 

the text and title in modern works, this can also be observed in the 

ancient texts as well. However, there are differences as well. 

Suhrawardi's works carry some features of metaphoric relationship 

between the text and title which could be categorized into three parts. 

1. The metaphoric nature of the titles 

Understanding the metaphoric nature of titles such as Song of Gabriel, 

Red Mind, Simorgh's Scream, and The Story of the Western Loneliness 

is not difficult. The poetic feature, symbolism, myth, repetition, and 

fear are some features of metaphoric prose (Edel, 1988, p. 186; Coupe, 

2005, p. 19; Frye, 1995, p. 116). All of these features could be found 

in Surawardi's works, highlighting his metaphoric aspects.  

2. The metaphoric relationship of text and title 

In Suhrawardi's works, Gabriel has a key role. Gabriel, in 

Suhrawardi's and other works, is the symbol of the active rationality, 

and each of his wings is an aspect of being (Suhrawardi, 1994, pp. 



 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol.5, No. 10  

Autumn & Winter 2021-2022 

 

538 

220-223). What Suhrawardi mentions about Gabriel can give of hints 

to decode the text, so far as the title is expanded in the text. 

In another work, Simorgh's Scream, Suhrawardi considers the 

same function for Simorgh as that of Gabriel, in that Simorgh 

becomes the symbol of active rationality (Suhrawardi, 1994, pp. 232-

233). Red Mind and The Story of the Western Loneliness have the 

same metaphoric features which are expanded in the text 

(Pournamdarian, 2011, p. 252 and 211). If in the case of replacement, 

words are replaced, in the case of stories, the title is replaced with the 

text. Red Mind, Song of Gabriel, Simorgh's Scream, and The Story of 

the Western Loneliness carry a metaphoric feature; this is why the can 

replace their texts and represent them. The title is actually representing 

the text and provides a summary of the whole. 

3. The metaphoric relationship of the titles 

The other metaphoric aspect in Suhrawardi's works is the relationship 

among the titles. If Song of Gabriel represents this work, and the title 

of Red Mind represents another work, this is only because they all are 

representing the philosophy of Suhrawardi. So, they could be used 

interchangeably.  

The texts of Suhrawardi's stories, as their titles indicate, are the 

poetic and symbolic repetition of the same concept which is 

transcendence based on the eastern philosophy. 
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 چكیده
 ه که ماهیت استعاری متن و تعامالت استعاری میان متن و عنواندر این نوشتار نشان داده شد

در برخی متون کهن نیز قابل شود ــ های مدرنیستی دانسته میهای روایتکه از مؤلفه ــ

توان بازیابی است. این بدان معنا نیست که در این مقاله ادعا شده که در میان متون کهن می

ها و فت؛ بلکه صرفاً به این معناست که برخی از ویژگیارز با آثار مدرنیستی یاآثاری هم

های مدرنیستی بر اثر است و چه بسا روایتهای مدرنیستی در آثار کهن ریشه داشته مؤلفه

گرفتن قطب  وجود آمده باشد. قوّتگیری، تغلیظ، تکثیر و بازتولید همین خصایص بهوام

های مدرن و پیشامدرن شناختی میان روایتباناستعاری در نثر )داستان( یکی از وجوه تمایز ز

خورد. در تحقیق حاضر با تکیه چشم میاست. این وجه تمایز در عناوین آثار مدرنیستی نیز به

نمایش گذاشته و نشان داده شده که بر آثار شیخ اشراق، برخی خصایص مدرنیستی نثر او به

انداز یز نفوذ کرده است. بدین منظور از چشمگذاری آثار او نچگونه این قابلیت از متن به عنوان

، به آثار سهروردی زبان ادبیات داستانی نوگرا: استعاره و مجاز دیوید الج در اثر معروفش،
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های مجازی و استعاری یاکوبسن در مسیر جدیدی، یعنی نگریسته شده و همچنین نظریۀ قطب

شده تا از این راه تفاوت  کار بستهبهدر ارتباط با گشودگی استعاری یا مجازی عنوان در متن، 

 عصرانش نشان داده شود.  گذاری در آثار سهروردی با دیگر همعنوان

 مدرنیسم، مجاز و استعاره، عنوان، سهروردی.های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

عنوان روایت تمهیدی برای ارتباط خواننده با متن و پا نهادن به جهان متن است. با 

های روایتگری در عصر مدرنیسم و پسامدرنیسم، شدن تکنیک پیچیده پیشرفت زمان و

های روایتگری متحول شد و نویسندگان برای گذاری نیز همچون دیگر تکنیکعنوان

های جستند؛ روایتتری سود انتخاب عناوین آثار خود از راه و روندهای پیچیده

طات میان متن و عنوان  متکثّر شد. هایی چندداللتی پیدا کردند و ارتبامدرنیستی، عنوان

شده )شمار زیادی گذاری در متون کهن یا اصالً انجام نمیاین درحالی است که عنوان

ها را بعدها دیگران انتخاب اند و عناوین آناز متون کهن فارسی دراصل عنوانی نداشته

ه و نویسندگان در شدها نهاده میشده، عناوینی ساده بر آنمیاگر انجام ، یا اند(کرده

عناوین این آثار یا به  کردند.ای پیروی نمیهای پیچیدهگذاری آثارشان از تکنیکعنوان

نام دربردارندة (، یا لیلی و مجنون)مثل های اصلی داستان اشاره دارند شخصیت

را بر  متن یا ژانر یا نام موضوع اصلی ،(پیکرهفت)مثل  هستند های برجستۀ متنمکان

اگر (. نامهقابوس)مثل  را بر خود دارند یا نام مؤلف ( ونامهسیاستند )مثل خود دار

دست از عناوین را با عناوین برخی از آثار مدرنیستی ایران و جهان مقایسه کنیم، این

بوف عناوینی مثل . راحتی هویدا خواهد شدسازوکار چندوجهی ارتباط عنوان با متن به

جستجوی ، در خشم و هیاهودر میان آثار ایرانی( و ) سمفونی مردگان وملکوت ، کور

 اند.)در میان آثار غیرایرانی( از این زمره به سوی فانوس دریایی ورفته زمان ازدست
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رسد برخالف آثار نظر میدر میان متون کهن طیفی از آثار هستند که به ،با این حال

 گذاریعنوانروند  عصرشان، عناوینی دارند که از وجود چارچوب متمایزی درهم

 الطیرمنطقدهند. برای مثال برخی از آثار عرفانی از این تمایز خبر می .دنکنحکایت می

های سادة انتخاب یک شخصیت، عناوینی دارند که براساس روش المحجوبکشفیا 

برخی  ،اند. از میان آثار عرفانی نیزیک مکان یا نسبت یافتن به مؤلف پدید نیامده

توان ازجمله آثاری تر از مابقی دارند. آثار سهروردی را میتر و غریبیععناوینی بد

های بسیار بدیع و متفاوت نشان از اهمیت خاص جایگاه گذاریدانست که با عنوان

   عنوان در نزد مؤلفش دارد.

شیخ اشراق در میان آثار  مملو از غرایب هایداستانرمزآمیز  و زبان نمادین

ها به عناوین رسد که این ویژگی و تمایز از متن روایتنظر میبه عصرش ویژه است.هم

توان طوری که ماهیت رمزی و غرابت متن را در عنوان نیز میها راه یافته باشد؛ بهآن

ای استعاری در متن شیوهتوان گفت عنوان در این آثار بهبازیافت. به دیگر سخن، می

عقل عناوینی همچون وان خود است. شود و متن گشودگی استعاری عنگشوده می

گویای این  صفیر سیمرغو  لغت موران، قصۀ غربت غربی، آواز پر جبرئیل، سرخ

لیلی . نگاهی گذرا به این عناوین در مقایسه با عناوینی دیگر مانند اندنمایندگی استعاری

سته تفاوت بارز میان این دو د مقامات حمیدی و چهارمقاله، خسرو و شیرین، و مجنون

ها از همین شاید در اینجا این سؤال مطرح شود که آیا تمامی عنوان کند.را آشکار می

شوند. طبیعی است ها در متن خود گشوده نمیکنند و آیا تمامی عنوانقاعده پیروی نمی

شوند؛ اما ای به متن است و تمام عناوین در متن خود گشوده میکه هر عنوانی دریچه

بندی توان به اعتبارات مختلف طبقهع ارتباط متن با عنوان را میسخن اینجاست که نو

رسد نوع رابطۀ متن با عنوان در آثار سهروردی نظر میکرد. سخن اینجاست که به
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-با بسط و مفصلما برآنیم که عصرش دارد. هایی با نوع همین رابطه در آثار همتفاوت

بسن، یعنی با وارد کردن این نظریه های استعاری و مجازی یاکوبندی جدید نظریۀ قطب

توان دالیل این تمایز را روشن کرد. چنین در حوزة روابط میان متن و عنوان، می

نماید که گشودگی عنوان در متن، در آثار سهروردی ماهیتی استعاری )برپایۀ می

عصر او در متن، ماهیتی مجازی جانشینی( دارد؛ حال آنکه گشودگی غالب آثار هم

  نشینی( دارد.ایۀ هم)برپ

 گذاری برای آثارمدرن عنوان شگردهاینشان دهیم که  ایمدر این نوشتار کوشیده

را بعضاً در  های پیچیدة انتخاب عنوانتکنیکصرفاً منحصر به عصر حاضر نیست و 

توان یافت. البته این بدان معنا نیست که ادعا کرده باشیم آن متون را متون کهن نیز می

های برخی از بلکه صرفاً بدان معناست که ریشه ،متون مدرنیستی نامید توانمی

 هاینوآوریبا  که آثاری ؛خصایص مدرنیستی را باید در آثاری بسیار کهن بازجست

 .سازندگیری خصایص روایی اعصار بعد از خود را میهای شکلخاص خود ریشه

هایی از بارقهار سهروردی هدف اساسی این تحقیق آن است که با تکیه بر عناوین آث

نحوی که با تحلیلی استقرایی به ؛را در متون کهن برجسته سازدگذاری مدرنیستی عنوان

آثار کهن های روایی مدرن در تکنیکبتوان آن را مشتی نمونۀ خروار برای انواع دیگر 

، دشمرنبرمیدانست. آنچه نویسندگان مدرنیست وجوه تمایز آثار خود با آثار کالسیک 

ما نیز وجود داشته و توسط نویسندگان عصر  کهنند که در آثار اهایی بودههمان ظرفیت

 اند.ای نو بازتولید شدهتکثیر یا تغلیظ و با جلوه جدید

 :ستهااین پرسشبه با این مقدمات باید گفت که تحقیق حاضر درپی پاسخ 
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و کاربست آن در  های مجازی و استعاری زباننظریۀ قطب قرار دادن مبنا با ـ

 های روایی برخی مؤلفهتوان آیا می ای جدید، یعنی در حوزة ارتباط متن و عنوان،حوزه

 را در متون کهن نیز مشاهده کرد؟ یستیمدرن

های های بارز روایتـ آیا روابط پیچیده و چندداللتی عنوان و متن که از مؤلفه

 ؟فرماستخی متون کهن نیز حکممدرنیستی است، بر روابط میان عنوان و متن در بر

 تحقیق ۀپیشین .1ـ1

 یکرد. گروه جلبه خود را ب یاریتوجه محققان بس های مجازی و استعارینظریۀ قطب

به  توانیها مآن ۀکهن بودند که ازجمل یهادر داستان یمجاز هایدنبال قطببهایشان از 

 یمجاز هایقطب ریثأت یه بررسمقاله ب نیکرد. ا ( اشاره0915) زادهیو عل مهرکی ۀمقال

 یکردیبا رو ۀ مذکورمقال سندگانیاست. نو پرداخته مقاالت شمسدر  هیزبان نثر صوف

درخصوص  اکوبسنیرومن  اتیزبان پرداخته و از نظر یبه کارکرد مجاز یستیفرمال

( کارکرد 0917و واثق ) یسنچولاند. برده زبان بهره یو مجاز یقطب استعار کیتفک

ی نیو حس انی. طالباندی را مطالعه کردهقطب مجاز ارتباط آن با و یهقیب خیتاردر  هیکنا

 . اندپرداخته یسبک خراسان حیمدا ی دربه قطب مجاز شیگرا یبه بررس نیز (0987)

 تقابلی که اندآورده یرو یمدرن یهاداستاناز از محققان به آن دسته یگری گروه د

( 0912)ی رضا موصل نامۀانیبه پا توانیها مآن انی. از مشودیم دهیها ددر آن یاستعار

را بررسی کرده پور یمندن اریکوتاه شهر یهاشدن زبان در داستانی کرد که استعار اشاره

 رنگیپ، به بررسی اکوبسنی یۀ( براساس نظر0917) یو رمضان انیناظم نیهمچناست. 

 اند. از نجیب محفوظ پرداخته «بانیسا ریز»در داستان کوتاه  یو مکان استعار

 یعرفان کهن هایداستان به توجه اند،که هر دو گروه از آن غافل بوده یمهم ۀنکت

 توجه مورد یعرفانی/ از لحاظ مضمون حکم غلبها اداستان گونهنیاز آنجا که ا .است
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در  .است باخته ها رنگآن یها معموالً درمقابل محتواکاوآن شناسیتروای اند،بوده

شناختی خصایص روایتبه  یکوتاه ةهم اشار تحقیقات مرتبط با آثار سهروردی، اگر

 تیروا ةویو شها در مرکز توجه بوده آن یو عرفان یفلسف ۀباشد، همچنان جنب شدهها آن

  است. نگرفتهی محور بحث و بررسی در این مقاالت قرار سهرورد یپردازدر داستان

است؛ از آن جمله بشیری و شده  انجام« عنوان» ۀ تحلیلهایی نیز در زمینپژوهش

ی را مورد توجه داریپا اتیادب یهادر رمان« عنوان» یقیتطب یبررس( 0915آقاجانی )

در آثار  نعنوان داستا یقیتطب لی( به تحل0919)دیگران و  یمحمد نیهمچناند. قرار داده

 نیبا ا یمتفاوت یچارچوب نظر یقهر دو تحق اند کهتامر پرداخته ایو زکر تیصادق هدا

 ،در پیوند میان این دو زمینه رویشِ رسد پژوهش پیم نظربه ب،یترت نیپژوهش دارد. بد

در  نینو یکردیروهای استعاری و مجازی، قطب ۀواسطآن به لیو تحل« عنوان» یعنی

  باشد.ی داشته مطالعات ةحوز نیا

 نظری  چارچوب .5

ها نضج گرفتن کالم از ترکیب دو ترینشدهد یکی از شناختهدر میان آرای سوسور، شای

باشد. ارتباط این دو محور مثل ارتباط تاروپود  2و محور جانشینی  0نشینیمحور هم

با ترتیب خاص  9نشینی گویای آن است که اجزای کالم در محور افقیاست. محور هم

شوند. اما محور جانشینی به توانند در کنار هم بنشینند و با هم ترکیب و محدودی می

گیری کالم مرتبط است. برای شکل 0امکان جایگزین شدن کلمات در محور عمودی

؛ 011ـ089: 0912سوسور، کنند )رک. می کالم، محور انتخاب و ترکیب، با هم عمل

 (.27: 0981؛ صفوی، 98: 0989اسکولز، 
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 نشینی . محور جانشینی و هم1شكل 

 با کمی تغییر( 028 :0910چندلر، )منبع: 

« انتخاب» ةاز واژ ،جای اصطالح محور جانشینیبه ،داشتن آرای سوسور با درنظر یاکوبسن

و بر این اساس، نضج گرفتن کالم  کرد استفاده« ترکیب» از واژه ،نشینیجای محور همو به

، مشابهت که در آن، گوینده برمبنای تشابه و 5«استعاریقطب »را در دو قطب میسر دید: یکی 

که در آن، گوینده از طریق رابطۀ  6«مجازیقطب »کند و دیگری کلمات را جایگزین هم می

-پریشان، دو نوع زباننشاند. وی با مطالعۀ زبان، اجزای کالم را در کنار هم میمجاورت

که فرد انجامد پریشی میاتوانی در فرایند استعاره به نوعی زبان. ن0کرد: پریشی را معرفی 

کند؛ یعنی فرد قادر نیست تشابه میان واژگان را  دیگر انتخاب ةجای واژای را بهتواند واژهن

را  هاتواند واژهپریش نمیفرد زبانو در قطب مجازی زبان است  دوم ناتوانی. 2کند.  درک

  .(06ـ91: 0917بچیند )یاکوبسن، کنار هم درستی در به

 
 . محور ترکیب و انتخاب5شكل 

 (000: 0911هاوکس، : )منبع
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اما  ؛رفتندمی شماری بهختشنااز ابزارهای بالغی و زیبایی همیشه استعاره و مجاز

شوند، بلکه حوزة بالغت منحصر نمیاستعاره و مجاز دیگر به  ،بنابر دیدگاه یاکوبسن

 (.  05: 0986، اصالنیاند )گیری کالماین دو از کارکردهای زبان و شکل

توان از حوزة جمله فراتر برد و استعاری و مجازی یاکوبسن را می هاینظریۀ قطب 

هایی جدید وارد کرد. یاکوبسن خود در تحقیق ماندگارش درباب انواع به عرصه

های ادبی نیز توان در حوزة تفکیک گونهپریشی، برآن است که از این نظریه میزبان

های مایلشان به یکی از قطبهای ادبی را براساس تبهره گرفت. اگر بخواهیم گونه

استعاری و مجازی تفکیک کنیم، باید بگوییم که تفکیک شعر از نثر یکی از نخستین 

کند؛ چراکه آثار منثور )برای مثال هایی است که با این معیار بروز میبندیدسته

دلیل تمایلشان به حفظ سلسلۀ زمانی در روایت به تقویت قطب های داستانی( بهروایت

اند؛ حال آنکه در شعر همواره قطب نشینی کلمات( محتاجزی )محور ترکیب و هممجا

های استعاری تر است. نظریۀ قطباستعاری )محور انتخاب و جایگزینی کلمات( پررنگ

توان تری نیز وارد کرد؛ برای مثال میهای جزئیتوان به حوزهو مجازی یاکوبسن را می

 سود گرفت:  تر از آنهای جزئیدر ژانرشناسی

های های غنایی روسی، ساخت استعاری غالب است؛ اما در حماسهمثالً در ترانه

های ادبی رمانتیسم و خوریم ]...[ در جنبشقهرمانی، بیشتر به شیوة مجازی برمی

سمبولیسم، فرایند استعاری اولویت دارد؛ اما هنوز این نکته کامالً جا نیفتاده که 

اصطالح رئالیستی در ادبیات است دهندة گرایش بههتتفوّق مجاز، شالوده و ج

 (. 00: 0917)یاکوبسن، 

های نوینی های مجازی و استعاری یاکوبسن را به عرصهپای نظریۀ قطب دیوید الج

های مدرنیستی را برپایۀ سنجش قطب استعاری و کند و ژانرشناسی روایتباز می

های ، هرچند باور معمول آن است که روایتنهد. بنابر نظر الجها بنیان میمجازی در آن
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ای دارند و روایت منثور از طریق قطب مجازی شدهداستانی )نثر( قطب مجازی تقویت

دلیل برخی خصایص ویژه، قطب استعاری یستی، بههای مدرندر داستانیابد، بسط می

ن، چون جریان سیال ذههم خصایص،او با برشمردن شماری از این  بسیار قوی است.

را  توانست ادعای خود، گونگیشعر ترو از همه مهم ایستایی زمان، تفوق حجم بر زمان

. پررنگ بودن قطب استعاری در عنوان یکی از (67ـ61: 0917 )الج،کند  اثبات

کند. های مدرنیستی به آن اشاره میشناسی روایتخصایصی است که الج در سبک

 گفتۀ وی:به

یعنی دوران  ،ادوارد، مثل نویسندگان دوران قبل از خود ةنویسندگان رئالیست دور 

ویکتوریا، تمایل داشتند که برای عنوان آثارشان از اسامی اماکن و اشخاص استفاده 

-نویسندگان نوگرا عنوان ولیو...(؛  1آنای پنج شهر ،8خیابان نیوگراب ،7)کیپس کنند

های بال، 01ل تاریکیدر د) دادندمی استعاری را ترجیحهای استعاری یا شبه

  (.52: 0917الج، ) و...( 02کمانرنگین ،00کبوتر

های داستانی سود جستن از عناوین استعاری از خصایصی است که در روایت

دلیل نشت ماهیت مدرنیستی فارسی نیز مشهود است؛ استعاری بودن این عناوین، به

بر  یدلیلعاری بودن عنوان شود و به بیان دیگر، استاستعاری متن به عنوان حاصل می

تر این است که در میان آثار کهن فارسی، . اما نکتۀ جالبهاستآن استعاری بودن نثر

های نثر نوگرا و ها فاصله از عصر نوگرایی، ویژگیآثاری هستند که باوجود قرن

انی توان به آثار عرفهای نوگرا را در خود دارند؛ از آن جمله میهای داستانگذاریعنوان

سوی تقویت وجه استعاری سوق ها را بهشان آنما ــ که سویۀ سمبولیک و رمزی

کرد؛ از این میان، عناوین آثار سهروردی در اوج بدعت و شاعرانگی  دهد ــ اشارهمی

 قرار دارد.
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 . بحث و بررسی5

 استعاره در نثر مدرنیستی .1ـ5

اند استان مدرن و پیشامدرن پرداختهها و تعریف دها، شباهتآثار متعددی به بیان تفاوت

(؛ اما شاید آنچه که 0982؛ مارتین، 0981؛ کتل، 0989)برای نمونه رک. هانیول، 

 گونه قابلباشند، بدینکرده های این دو  بیان نویسندگان مختلف در راستای تفاوت

 تلخیص باشد: 

ی، تمسخر، طنز، رمز، تضاد، تنافر، شعرگونگ ۀزبان برپاین، های مدردر داستان

های تنیدن واژه آور، درهمیافته و شگفتهای زبانی صیقلاعتراض آشکار، ترکیب

پریشی، داللتمندی ممتد، جایگزین های زیبا و جذاب، زماندر ترکیب کهن و نو

جای به گسترش استعاری داستانجای حرکت حوادث و هکردن ریتم تند ب

به نقل از ناظمیان و رمضانی،  0971، )مستور گیردمی گسترش عضوی شکل

0917 :272 .) 

های پیشامدرن اغلب طرحی ساده و روشن دارند و حوادث و روایتحال آنکه 

 . گشایی استوار استافکنی و گرهرویدادهایشان بر اصل سادة گره

های مدرن از پیشامدرن ها و تفکیک روایتمطالعات زبانی برای ژانرشناسی روایت

سانی همچون دیوید الج جا افتاد و مرسوم شد. منتقدانی مانند الج که شناتوسط زبان

اند که کل مسئلۀ صدا با روالن بارت برآننگرند، همشناختی به روایت میبا موازین زبان

(. دیوید الج برآن 255: 0978رمان، از فلوبر تا به امروز، مسئلۀ زبانی است )بارت، 

ی سوه، روایت را بی مدرنهار داستانقطب استعاری د شدنبرجسته است که 

واسطۀ قطب مجازی زبان ؛ بنابراین نثر و روایت منثور که بهبردشعرگونگی پیش می

درواقع یابد و واسطۀ قطب استعاری هم بسط میهای مدرن بهیابد، در روایتبسط می
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کار ی بهطور )نثر(، اما کند که دراصل مجازی استاز سبکی استفاده می» ة مدرننویسند

   .(60: 0917 )الج، «را محقق کند )شعر( رفته که مقاصد استعاره

ها پیوندی بنیادین دارد و ممکن نیست عنوان یک متن ها با متن آنعناوین داستان

گرفته باشد و چه توسط شخص دیگر(  گذاری توسط نویسنده صورت)چه عنوان

رسد در انتخاب برخی از عناوین نظر میارتباط با متن باشد. اما بهتصادفی و بی

های های ساده و خطی روایترنگشود. اگر پیتری اتخاذ میسازوکارهای پیچیده

های ساده و روشنشان و از سوی دیگر پیچیدگی و گذاریکالسیک را در کنار عنوان

شان درنظر آوریم، در های مدرن را در کنار عناوین پیچیده و چندوجهیدیریابی روایت

ای معنادار میان متن و عنوان برقرار است. این امر این فرضیه را واهیم یافت که رابطهخ

روست که  بخشد. از همینبخشد که متن همواره ماهیت خود را به عنوان میقوّت می

عصر خود مستثنایند و گویی در کهن ما نیز از دیگر آثار هم عرفانی هایعناوین داستان

برند. های مدرن بهره میهای روایتگذاریارهایی مشابه با عنوانگذاری از سازوکعنوان

های خاص متون عرفانی چگونه به استعاری در خطوط زیر نشان خواهیم داد که ویژگی

 انجامد. شدن فضای روایت و سپس به نفوذ ماهیت استعاری از متن به عنوان می

 های شیخ اشراقگشودگی استعاری عنوان در داستان. 5ـ5

یکی از راهکارهایی است که به تقویت قطب استعاری زبان  نمادو  تمثیلگرایش به 

سوی شعرگونگی پیش انجامد و چنانچه این ویژگی در نثر رخ بنماید، آن را بهمی

های مدرنیستی ماهیتی شاعرانه دارد؛ چراکه در روایت مدرنیستی برد. زبان در روایتمی

ود، بلکه اهتمام اصلی نویسنده به شکافتن بطن و شبه توصیف صرف وقایع بسنده نمی

رفتن در عمق وقایع است. از همین روست که ترتیب زمانی وقایع در بسیاری از  پیش
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گاه روایت شعرگون، ریخته و آشفته است؛ چراکه گرانیهای مدرنیستی درهمروایت

به شاعری بدل  های مدرن، نویسنده راگرایی در روایتصرفاً روایت واقعه نیست. ذهن

اش را داشته باشد، ناگزیر کند که برای خلق زبانی که توانایی گنجاندن مفاهیم ذهنیمی

پردازان و (. بسیاری از نظریه070ـ072: 0967است به سمبل و رمز روی بیاورد )ایدل، 

های مدرنیستی به نزدیکی شعر و نثر در رمان مدرنیستی اشاره نویسندگان روایت

های مدرنیستی همچون (. شواهد بسیاری از روایت062ـ060: 0981ک. الج، اند )رکرده

دهد که ایشان از طریق آثار جیمز جویس، ویلیام فاکنر و ویرجینیا ولف نشان می

کنند و روایت منثور را گرایی، قطب استعاری روایت را تقویت میرمزپردازی و تمثیل

-علناً بر مصالحۀ شعر و نثر در روایت برند. ویرجینیا ولفسوی شاعرانگی پیش میبه

عیار آمیختگی ( و آثار او نمونۀ تمام086: 0967کند )رک. ایدل، های مدرن تأکید می

وگویی، یکی از طوری که مهدی غبرایی، مترجم آثار او، در گفتشعر و نثر است؛ به

، ایبنا رک.داند )بر بودن ترجمۀ آثار ولف را شعرگونگی آن میدالیل دشواری و زمان

(. نویسندگان مدرنیست ایرانی نیز به وجه رمزی و نمادین زبان که ناگزیر روایت 0918

از  جُنگ اصفهانجستند. کند، آشنا بودند و از آن سود میرا به شعر نزدیک می

آوردن های بسیار تأثیرگذار دهۀ چهل تا پنجاه شمسی بود که با گردهم نشریه

، همچون هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی، نقش بسزایی نویسندگان مدرنیست ایرانی

گیری در پا گرفتن داستان مدرن در ایران داشت. در این جُنگ، مسائل نظری شکل

عنوان یکی از شود و ازقضا به شاعرانگی نثر بهنویسی مدرن بارها مطرح میداستان

 (.210ـ211: 0916زمردی و موسوی، گردد )های آن اشاره میخصیصه

مقتضای موضوع عمیق و های مدرنیستی، بههای عرفانی نیز، همچون داستانستاندا

تمثیل و رمز میل  اند. داستان عرفانی بهای که دارند، به زبان دیگرگونی محتاجروحانی
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کند؛ چراکه زبان معمول برای گنجاندن مفاهیم بسیار پیچیده و بسیار معنوی، حتی می

شد، جذابیت الزم را نخواهد داشت. آثار عرفانی سهروردی اگر ظرفیت کامل را داشته با

که در خطوط بعد نشان اند. چناننیز با زبانی رمزی و نمادین به رشتۀ تحریر درآمده

های هکرده تا گفتایجاب می خواهیم داد، تجربیات پیچیدة روحی و عارفانۀ سهروردی

این شود. وز و استعارات بیان ای از کنایات و رموار و در لفافهبا زبانی اشارت وی

هایی از آثارش نفوذ کرده و شبکهعناوین ی از متن آثار او به پیچیدگی و شعرگونگ

نظیر است. روابط استعاری میان متن و عنوان را رقم زده که در میان آثار عصر وی کم

 توان ذیل سه بخش کلی به قرار زیر تقسیم کرد:  این روابط را می

 هاستعاری خود عنوانماهیت ا. 1ـ5ـ5

های مدرن حاکی از آن است که نویسندگان های رماننظر الج، عنوانتر گفتیم که بهپیش

کنند؛ داشتند برای عنوان آثارشان از اسامی اماکن و اشخاص استفاده  رئالیست تمایل

دل  دردادند؛ عناوینی مثل میهای استعاری را ترجیح حال آنکه نویسندگان نوگرا عنوان

 (.52: 0917الج، و... ) سوی فانوس دریاییبه، کمانرنگین، های کبوتربال، تاریکی

شمرد، ها را با عناوینی که الج برمینگاهی به عناوین آثار سهروردی شباهت آننیم

( از منظر ماهیت 0112اثر هنری جیمز ) های کبوتربالدهد. برای مثال نشان می

است؛ آواز پر جبرئیل ه از منظر محتوای اثر( تا چه حد شبیه استعاری عنوان )و مطمئناً ن

کند ای تصور مییابیم که سهروردی، جبرئیل را همچون پرندهخصوصاً وقتی درمی

دارای دو بال و در این تصور، هم جبرئیل مفهومی نمادین و رمزی است و هم هریک 

 هایش. از بال

سهروردی نقشی کلیدی دارد. بر کمتر کسی پوشیده است که جبرئیل در آثار 

ای که از ذوق اشراقی های سهروردی و نیز در دیگر آثار عرفانیجبرئیل در رساله
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برخوردارند، نماد و رمز عقل اول یا عقل فعال است )برای اطالع بیشتر از نقش عقل در 

 (.0977رضوی، ؛ امین0972فلسفۀ اشراق رک. ابوریان، 

 یرُسُلًا أُول ۀجَاعل الْمَلَائکَ»با توسل به آیۀ  ئیلآواز پر جبرسهروردی در رسالۀ  

برآن است که همۀ فرشتگان دارای  (0 آیۀ فاطر،سورة )« وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یمَثْنَ ۀٍأَجْنحَ

ها که سه بال یا بیشتر دارند، ها که دو بال دارند، در مقایسه با آناند، اما آنبال

ها ذکر بر ارقام دیگر اولویت یافته و پیش از آن« ثنیم»ترند؛ چراکه در این آیه واالمقام

کند می است. سهروردی جبرئیل را که همان عقل اول است، دارای دو بال توصیفشده 

ها رمزی از یکی از وجوه وجودی اوست. بال راست که نور که هریک از این بال

بر آن است،  ای از تاریکیالوجودی اوست و بال چپ که لکهمحض است، وجه واجب

راست و آن نور محض است،  یکی :را دو پر است لیجبرئ»اش: الوجودیوجه ممکن

نشان  یاچپ، پاره ستی او پر حقّه ب بـود اوسـتآن پـر مجـرّد اضـافت یهمگ

ابود دارد ه نجانب ب کیآن نشانه بود اوست که ]...[  ماه یبر رو یبرو چون کلف یکیتار

(. این توضیحات ماهیت استعاری عنوان را 221/ 9: 0979 )سهروردی،(« )جهت امکان

عالوه باید درنظر داشت که وقتی این سازد؛ بهمی روشن آواز پر جبرئیلدر رسالۀ 

کنند، نیز با یک میپا بهدهند و در جهان اشراقی سهروردی شوری وپرها آواز سر میبال

واسطۀ در اقصای عالم است، بهمفهوم استعاری مواجهیم و آن پراکنده شدن نور حق 

واسطۀ واسطۀ همین انتشار فیض ــ یا به تعبیر استعاری، بهها و دقیقاً بهتحرک این بال

شدن آواز پر جبرئیل ــ است که افالک، نفوس، چهار آخشیج و تمام هستی که پراکنده 

رزندان من و ف 09آسیای من چهار طبقه است»شوند: میگویی فرزندان او هستند، متولد 

 (. 209)همان، « کردن تر احصای ایشان نتوانکه محاسبان هرچه زیرکچنان ؛بسیارند

نیز، سهروردی همین کارکرد را برای سیمرغ قائل است.  صفیر سیمرغدر رسالۀ 

، عقل سرخآید. در رسالۀ سیمرغ مرغی است که از فیض پرهای او جهان در وجود می

دارد،  یبر سر طوب انهیآش مرغیس»کند: مزگشایی میسهروردی خود از واژة سیمرغ ر
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بر  وهیم او بگستراند، از اثر پر نیو پر بر زم دیدرآه خود ب ۀانیاز آش مرغیبامداد س

(. بنابراین سیمرغ نیز در این معنا، 292همان، ) «نیشود و نبات بر زم دایدرخت پ

دی تمام موجودات اشارتی است به وجود عقل اول که در فلسفـۀ نورآگاهی سهرور

اند. سیمرغ در این نظام استعاری تفکر از یک طرف به واسطۀ فیض او در وجود آمدهبه

و از طرف دیگر به همان سیمرغ  00جبرئیل شبیه است، چراکه جای بر سر طوبی دارد

تخمه )درخت مقدس گاوکرن(، اساطیری شباهت دارد؛ مرغی که بر فراز درخت همه

خیزد، هزار شاخه از آن یان دارد و هرگاه از این درخت برمیبر دریای فراخکرت آش

شکند و هزاران تخمه از این نشیند، هزار شاخه از آن میروید و هرگاه بر وی میمی

آیند )هینیلز، ها در وجود میپراکند و انواع نباتات از آندرخت در اقصا نقاط جهان می

تنها موجودات جهان از این صفیر زاده هخوانیم که نمی صفیر سیمرغ(. در 591: 0985

 ۀهم»های زیبای جهان است: شود، بلکه این صفیر سرچمشۀ تمام علوم، فنون و نغمهمی

و  ارغنون مثـل بیعج یاند و سازهاکرده است و از او استخراج مرغیس ریعلوم از صف

بر عالوه (.905/ 9: 0979سهروردی، « )اندآورده رونیآن از صدا و رنات او ب ریغ

که شعرگونگی عنوان را  صفیر سیمرغو  آواز پر جبرئیلماهیت استعاری عناوینی مثل 

شود، اساطیری شدن ماهیت این عناوین نیز یکی از دیگر وجوهی است که موجب می

-گرایی یکی از ظرفیتنوگرا در آثار سهروردی است. اسطورههای شبهنشانگر ظرفیت

گرایی گیرد. اسطورهوفور مورد استفاده قرار میرنیستی بههای مدهایی است که در رمان

عنوان نویسان مدرنیست قرن بیستم، همواره بهترین رماندر آثار جویس، یکی از بزرگ

(. 01: 0980های روایی مهم آثار او مورد توجه بوده است )کوپ، یکی از ظرفیت

دارد چراکه خواننده را برآن میبرد؛ پیش میسوی شعرگونگی بهگرایی زبان را بهاسطوره

که با گذشتن از معنای ظاهری کالم، به وجه رمزی، کنایی و مثالین کالم راه ببرد و 
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جای معنای دیگری، قطب استعاری درحقیقت وجه جانشینی و جایگزینی اسطوره به

کند و به میکند. اسطوره ذهن را از مضمونی واحد منصرف میکالم را تقویت 

(. اسطوره و شعر 006: 0970 ،یفـرادهد )می معناهای جایگزین سوق وجویجست

 کارلی و تصویری را بهالغیراستد یهـر دو زبـان»اند؛ چراکه بسیار به هم نزدیک

 (. 271: 0985فتوحی، « )گیرندمی

تنها برای عصر خود، بلکه حتی گذاری که نهنمونۀ درخشان دیگر در هنر عنوان

است.  عقل سرخشود، گذاری را یادآور میالقیت و جسارت در نامبرای عصر ما نیز خ

آید؛ اما با خواندن متن است که دقیقاً ماهیت استعاری این عنوان نیز از ظاهر آن برمی

های استعاره از چیست. در این داستان، همچون دیگر داستان عقل سرختوان دانست می

سوی اشراق شود که وی را بهمیسهروردی، جان )سالک( با مراد و پیری مواجه 

در هیئت شخصی با موی و  عقل سرخشود. این مراد و پیر که در رسالۀ رهنمون می

عقل موی در روی و سرخنمایاند، همان عقل فعال است. پیر سرخروی سرخ رخ می

کند. این نخستین فرزند بودن، بار دیگر ، خود را نخستین فرزند آفرینش معرفی میسرخ

آورد. عقل اول، به مثال پدری که رفتن تمام هستی از عقل اول را فرایاد مینشئت گ

یابد. اما آنچه این عنوان را نمود می عقل سرختمام آفرینش از منشأ وجود اوست، در 

سازد، صفت سرخی است برای عقل. کمتر تر و رمزآمیزتر میتر، استعاریشاعرانه

ها توجه نشان داده توان یافت که به رنگمی عنوانی در میان عناوین آثار ادب فارسی

 عقلنمایاند که رنگ را به امری انتزاعی مثل گاه بیشتر خود میباشد. این نادرگی آن

شناسیم، ها رنگی نمیها دربارة اموری که برای آنکار بردن رنگنسبت داده باشیم. به

تر به تنها در عصر سهروردی، بلکه حتی در زمانی بسیار نزدیکچنان بدیع است که نهآن

را در شعر خود « جیغ بنفش»و « غار کبود»هایی مثل ما، وقتی هوشنگ ایرانی ترکیب
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زدایی در شعر معاصر تبدیل گیرد، به نماد هنجارشکنی، پیشتازی و آشناییکار میبه

ها برای هر شعر نامتعارف، بلکه تنرا نه« جیغ بنفش»طوری که پس از آن شود؛ بهمی

(. 0986؛ شیری، 2808: 0980برند )رک. آزرم، کار میناشدنی بهبرای هر امر درک

رنگی وهمناک )فانتستیک( نیز در خود دارد. ذهن « عقل سرخ»بر این، عنوان عالوه

شود که ازقضا با آلود هدایت می، به فضایی وهمعقل سرخخواننده با شنیدن عنوان 

فرماست؛ بازی یابد که این فضای فانتستیک بر داستان نیز حکماندن داستان، درمیخو

روی مواجه موی و سرخکه اسیر گشته و رمز سالک است، در بیابانی با شخصی سرخ

کند. پیر بیند و جوان خطابش میموی را به چهرة جوان میشود. باز مرادِ سرخمی

تو مرا  .نشمیفرزند آفر نیمن اول .خطاسته بخطاب  نیا ،فرزند یا»دهد: پاسخش می

و « است؟ نگشته دیمحاسنت سپ سبب از چه»پرسد: سالک می« ؟یخوانیجوان هم

 پاسخ پیر چنین است: 

 ریاس دام کـس کـه تـرا در . اما آنامینوران یریاست و من پ دیمحاسن من سپ

 اهیس مـرا در چـاه هاست تامدت ]...[ مختلف بر تو نهاد یبندها نیو ا دیگردان

. و هر یو نوران دمیست، اگر نه من سپا از آن ینیبیرنگ من که سرخ م نیانداخت. ا

 ،ی)سهرورد دیسرخ نما ،شود ختهیآم اهیدارد چون با س تعلق که نور بـازو یدیسپ

0979 :9 /228.) 

ن، ظاهر جواروی بهمو و سرخشود که این سرخو پس از این است که جوان آگاه می 

پیرترین فرزند آفرینش است. سرخی سیمای او که بار دیگر فضای داستان را با وهم 

آید: همچون شفق که به وقت پیوند خوردن سیاهی آمیزد، از استعارة عجیبی برمیمی

زند، سیمای عقل نیز سرخ است؛ چرا؟ برای پاسخ شب و سپیدی روز به سرخی می

های او آمده بود: یک بال دربارة بال آواز پر جبرئیلر باید باز به جبرئیل برگردیم و آنچه د

 الوجودیای سیاهی بر خود دارد. وجه واجباو نور محض است )سپیدی( و یک بال لکه
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آمیزد و چنین الوجودی )سیاهی( در وجود عقل فعال درهم می)سپیدی( با وجه ممکن

ری که در وجود است که در اشراق سهروردی، آمیختن این سپیدی و سیاهی با نو

و  205: 0911کند )رک. پورنامداریان، خویش دارد، عقل را همچون شفقْ سرخ می

200 .) 

وهم، ترس و تعلیق که از خصایص ژانر فانتستیک است، از شگردهای مدرنیستی 

هایی ها و سرزمینالعاده، ساختمانآید. توصیفات غریب، حوادث خارقمیحساب هم به

شوند و به هایی که در هم گم میبینیم نیستند، شخصیتقعیت میکه شبیه آنچه در وا

های ادبیات فانتستیک است که در آثار سردمداران این شوند و... از مؤلفههم تبدیل می

مرگ و توان دید. در داستان می 07و الوکرفت 06، بورخس05ژانر، ازقبیل ادگار آلن پو

کند که با هزارتوهای پنجه نرم میولی دستبورخس، کارآگاه داستان با معمای قت پرگار

ها پله، با پاگردها و راه08ساختمان عظیم و غریب محل قتل، یعنی ویالی تریست لوروی

 لیآواز پر جبرئ(. در 69ـ02: 0962شود )بورخس، آلودش آمیخته میهای وهمو کُنج

دکی با مشعلی در شبی وهمناک، کو. مواجهیمتوأم با اوهام و وحشت  نیز، با توصیفاتی

اند، دیدن ساختمانی دست در بیابانی، مواجهه با ده پیرمرد غریب که از ناکجاآباد آمده

کنیزی حبشی که از نگاه پیرمرد آبستن  اش عجایبی در خود دارد،تودرتو که هر طبقه

عقل (. در 205ـ211/ 9: 0979سازد )سهروردی، آلود میبسیار وهم ییفضا شود و...می

شوند؛ تبدیل شدن انسان به گونه به هم تبدیل میها در روندی تناسخخصیت، شسرخ

نیز تکرار  الحقیقۀ العشقفی باز و برعکس و تکلم کردن حیوان با انسان ــ که در رسالۀ 

دست شگردهای حلولی و تناسخی است که ادگار آلن پو بارها در شود ــ از همانمی

( از 0985پو، ) کالغ( و منظومۀ 0980)پو،  اهگربۀ سیهای وهمناکی همچون داستان

گونه بازنمایی از مکان های مدرنیستی فارسی، ایناست. از میان داستانها سود جسته آن
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(. این خصیصه 008: 0916دید )رک. موسوی،  ملکوتتوان برای مثال در رمان را می

محسوس است. خصایص نیز  عقل سرخنماید، در عنوانی مثل میهرچند بیشتر در متن رخ 

در چاه،  شدنخورد: زندانی میچشموفور بهنیز به قصۀ غربت غربیفانتاستیک در داستان 

شدن فرزند، انداختن دایه به دریا، نهادن چراغی در دهان اژدها، پا نهادن بر جزیرة غرق 

ن ها، کمتر کسی ممکن است در نگاه اول بفهمد اییأجوج و مأجوج و... . باوجود این

 ای عارفانه است. قصه، قصه

و  صفیر سیمرغ، عقل سرخ، آواز پر جبرئیلدرک ماهیت استعاری عناوینی همچون 

کار دشواری نیست؛ اما شاید ماهیت استعاری در برخی آثار دیگر  قصۀ غربت غربی

نظر برسد. حکایت آغازین این رساله ــ که نام کلی تر بهرنگکم لغت مورانهمچون 

دنبال پاسخ پرسشی با گرفته از آن است ــ داستان مورچگانی است که بهرساله وام

نظر برسد لغت موران یا زبان اند. بنابراین شاید بهراه انداختهای بهیکدیگر مناظره

مورچگان عنوانی حقیقی برای این رساله است و وجه استعاری ندارد. اما اگر عنوان 

گذاری بینیم که در عنوانتند، درنظر آوریم، میسایر تصنیفاتی را که در ژانر فابل هس

عنوانی  کلیله و دمنهتری استفاده شده است؛ برای مثال ها از روندهای بسیار سادهآن

منسوب است به مؤلف  نامهمرزباناست برگرفته از نام دو شخصیت اصلی این اثر یا 

)زبان پرندگان(  یرالطمنطقهمچون  لغت مورانرستم. اما  بن آن، اسپهبد مرزبان

ای است از زبان سالکان و روندگان راه که در دهان دیگر موجودات گذاشته استعاره

هایی که رساند: تفاوت میان فابلشده است. این امر ما را به نتیجۀ شگرفی می

هایی که کارکردهای دیگری ازجمله کارکرد کارکردهای عرفانی ـ صوفیانه دارند و فابل

یابد. ماهیت استعاری، رمزی و نمادین ها بروز میهای آنگذاریدر عنوان تعلیمی دارند،

و ماهیت غیراستعاری عناوینی همچون  الطیرمنطقیا لغت موران در عناوینی همچون 
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گویای این است که محتوای اثر چه ارتباط معناداری با عنوان  نامهمرزبانو  کلیله و دمنه

 آن دارد. 

 ی عنوان با متنارتباط استعار .5ـ5ـ5

پریشان پریشی دریافت که برخی از زبانگفته شد که یاکوبسن براساس مطالعۀ انواع زبان

گفتۀ ها. بهآن ترکیباند و برخی دیگر در واحد زبانی مناسب دچار اشکال انتخابدر 

شود و در نوع دوم رابطۀ پریشی رابطۀ مشابهت مختل میدر نوع اول زبان»یاکوبسن، 

شود و وقتی کارگیری استعاره ناممکن می]...[ با بروز اختالل مشابهت، بهمجاورت 

 (. 91: 0917« )کار بردتوان مجاز بهاختالل مجاورت بروز کند، دیگر نمی

ها و عناصر پیرامونش ، یعنی روابطی را که متن با دیگر متن01متنیژنت روابط میان

ان روابطی را که میان متن و عنوان برقرار کند. از این میمیدارد، به پنج دسته تقسیم 

 (. 051: 0917نامد )رک. آلن، می 21است، پیرامتنیت

نگاهی به عناوین آثار سهروردی گویای این است که ارتباط پیرامتن عنوان با متن 

ها برای آثار آثار وی، ارتباطی مبتنی بر استعاره است. به دیگر سخن، انتخاب عنوان

 آواز پر جبرئیلجانشینی و برپایۀ جایگزینی انتخاب شده است.  سهروردی در  محور

جایگزینی برای کل متن است؛ به این معنا که تمام مفهوم موجود در متن این اثر در 

نیز با متن خود همین  عقل سرخعنوانش متجلی شده که همانا ستایش عقل فعال است. 

نیز دقیقاً به همین ترتیب،  ربیقصۀ غربت غو  صفیر سیمرغ، عقل سرخارتباط را دارد. 

اند. اگر در شوند و مستعارٌمنه متنهای مستعاری هستند که در متن خود گشوده میلفظ

نشینند، در محور جانشینی داستان، عنوان جای هم میها بهمحور جانشینی کالم، واژه

و...  بیعقل سرخ، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ، قصۀ غربت غرنشیند. جای متن میبه

جای متن خود بنشینند توانند بهاند؛ از همین روست که میچکیدة استعاری متن خویش
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ای است و متن خود را نمایندگی کنند. در این موارد، رابطۀ بین متن و عنوان رابطه

مبتنی بر جانشینی، جایگزینی، نماد و استعاره. عنوان در اینجا متن خود را نمایندگی 

ند خالصۀ متن خود باشد. اما عناوین آثار غیرعرفانی را درنظر بگیرید: تواکند و میمی

 یجاهب هاعنوان از دسته نیاو... .  سفرنامه، خسرو و شیرین، چهارمقاله ،نامهقابوس

 و یجوارهمۀ رابط خود، متن با ینیگزیجا ای استعاره/ تشبیه یبرمبنا یارتباط یبرقرار

، در مکان ای تیشخص ازجمله متن، عناصر از یعنصر که یهنگام. دارند ینینشهم

( کل یجاهب جزء) است مجاز برپایۀ متن و عنوان ارتباط رد،یگ قرار متن عنوانجایگاه 

-کنند و نمیها ماهیت درونی متن را تداعی نمی؛ از همین روست که این عنواناست

 توانند نمایندة کلیت مفهوم متن خود باشند.

 
 ی متن و پیرامتن در آثار شیخ اشراق. روابط استعار5شكل 

ای با متن خود داشته اند عناوینی که چنین رابطهدر میان آثار مدرنیستی، فراوان

سازد که متن باشند. ماهیت سمبولیستی و ایماژیستی آثار نوگرا از عناوین نوعی متن می

در جستجوی  ،خشم و هیاهو، هابیداری فینیگانکند؛ برای مثال اصلی را نمایندگی می

کنند. در میان آثار کهن ادب و... مفهوم متن اصلی را نمایندگی می رفتهزمان ازدست

با متن خود همین ارتباط را  الطیرمنطقبر آثار سهروردی، عناوینی مثل فارسی نیز، عالوه
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واسطۀ ماهیت تمثیلی/ استعاری متن، ویژگی متفاوتی به نیز به الطیرمنطقدارد؛ چراکه 

 بخشد.  ن خود میعنوا

علت جانشینی و جایگزینی عنوان و متن، خصایص نثر دقیقاً به همین علت، یعنی به

گونه یابد و دقیقاً به همین دلیل است که همانهایش نیز ظهور میسهروردی در عنوان

جیمز های اوست، در عناوین او نیز هست. های روایی مدرن در متن داستانکه قابلیت

های ذهن وتاببود اگر نویسندگان نوگرا بخواهند زبانی بیافرینند که پیچجویس معتقد 

دهد، باید از زبانی شعرگونه که حاوی استعاره، نماد و تصویر است، کمک را انعکاس 

چنان سمبولیک و ایماژگرایانه است که اگر خطوط زیر آن (.012: 0987بگیرند )بیات، 

کمتر کسی بتواند تفاوت آن را با شعر نو  شود، شایدبا سطربندی شعر نو نوشته 

 دهد: تشخیص

 دارد تعلق بازو نور که یدیسپ هر

 د،ینما سرخ شود ختهیآم اهیس با چون 

  است دیسپ که صبح آخر ای شام اول شفق چون

 قمتعل بازو آفتاب نور

  است دیسپ که است نور جانب با طرفش کی و 

 است اهیس که چپ جانب با طرفش کی و

 د،ینمایم سرخ پس 

 ... طلوع وقت بدر ماه جرم و

 د،ینما سرخ شب، با جانبش کی و است روز با او جانب کی 

  دود، بر باال و باشد دیسپ رشیز دارد، صفت نیهم چراغ و

 (. 228/ 9: 0979 ،یسهرورد) دینما سرخ دود و آتش انیم اهیس

ه و سمبولیک متن به دلیل ارتباط استعاری این متن با عنوانش، ماهیت شاعرانبه

 کند. را بر آن برازنده می عقل سرخنماید و عنوان پیرامتن هم اثر می
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 ها با یكدیگرارتباط استعاری عنوان .5ـ5ـ5

ها با عنوانشان، یک رابطۀ ها و ارتباط استعاری متنبر ماهیت استعاری خود عنوانعالوه

ها آن رابطۀ جانشینی خود عنواناستعاری دیگر در عناوین آثار سهروردی وجود دارد و 

کند و عنوان متن این اثر را نمایندگی می آواز پر جبرئیلبا یکدیگر است. اگر عنوان 

سبب پیوند موضوعی این آثار ــ که همگی بازگوکنندة متن اثری دیگر را، به عقل سرخ

توان و میکنند اند ــ این عناوین یکدیگر را نیز نمایندگی میفلسفۀ اشراقی سهروردی

ها را در جای هم دانست. همۀ این آثار قصۀ سلوک و دیدار سالکی درمانده و آن

واسطۀ اشراق و نورآگاهی به سرمنزل مقصود اسیرگشته با پیری است که سالک را به

 رساند.می

 
 . روابط استعاری عناوین با یكدیگر در آثار شیخ اشراق 4شكل 

تکرار یکدیگرند. ازقضا تکرار نیز یکی از  طوراین عناوین تکرار متن و همین

برد و نویسندگان سوی جنبۀ استعاری پیش میخصایصی است که جنبۀ مجازی نثر را به

کردند. مدرنیست با آگاهی از این ترفند نوشتاری، تکرار را در آثارشان وارد می

تکرارهای مضمونی، نحوی، ساختارهای متقارن و صفات پیاپی مترادف ازجمله 
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از نویسندگان نوگرایی است  20راهکارهای تقویت قطب استعاری است. گرترود استاین 

که فن تکرار را برای رسیدن به ذات مطلب، حجم دادن به معنا، زدودن از روند زمان با 

گفتۀ الج، ( به60ـ58: 0917بندد )الج، کار میهدف تأمل در مفهوم و ذات معنا به

گرترود استاین، این تأثیر را دارد که پویا را به ایستا و خطی را استفاده از تکرار در آثار »

کند و این نکته کامالً با هدف شعر استعاری سمبولیستی و به حجمی تبدیل می

 (. 62)همان، « ایماژیستی هماهنگ است

های مدرنیستی رسیدن به ذات هستی اشیا، یک مفهوم یا گفتۀ الج، هدف داستانبه

و جانشینی مداوم کلمه با کلمه، توصیف با  تكرارهمین دلیل  یک تجربه است. به

ها با پیشبرد کند. مدرنیستمیتوصیف و جمله با جمله نقش پررنگی در این آثار ایفا 

که  دیدتوان تر میگیرند؛ اما با نگاه دقیقمی داستان در محور افقی ظاهراً جنبۀ مجازی را پی

جز تکرار یک خاطره، یک حس یا یک مفهوم  ادامۀ داستان در خط زمانی، چیزی

شود، به این می های مدرن حتی اگر از قطب مجازی استفادهنیست. بنابراین در داستان

 (. 67ـ61شود )همان، دلیل است که مقاصد استعاره محقق 

کند. این اثر قصۀ واحدی ندارد نحو دیگری این تکرار را بازتولید میبه لغت موران 

ای است از دوازده قصه که همگی در قالب حکایاتی نمادین از زبان موران، و مجموعه

پردازند. این دوازده قصه خفاشان، بازان، طاووسان و... به بیان رموز حکمت اشراق می

که در درعین استقالل، یک قصه بیش نیستند و این خاصیت اصلی تمثیل است؛ چنان

« ادن موضوعی تحت صورت ظاهر موضوع دیگرد ارائه»اند تمثیل یعنی توضیح آن گفته

ها نسبت به یکدیگر در مقام (. در این مجموعه، داستان006: 0978)پورنامداریان، 

است. داستان « بازگشت به اصل»ها کنند؛ چراکه معنای اصلی اکثر آنمی جانشینی عمل

ة قطرات ها درباروگوی آنشود. گفتمینخست این مجموعه از زبان چند مور بیان 
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خواهند دریابند که ها میها نشسته است. آنای است که صبحگاهان به روی برگژاله

رود و پرسش سوی آسمان میاصل ژاله از زمین است یا آسمان. ژاله با تابیدن آفتاب به

 گرددرسد. ژاله نماد روح آدمی است و روح به اصل آسمانی خود بازمیمی پاسخموران به 

سیر الی نحوی های این مجموعه نیز به(. دیگر داستان216ـ219/ 9: 0979)سهروردی، 

 کنند.را تکرار می اهلل

 . نتیجه4

اند: سلوک بر مدار های عرفانی سهروردی تکرار شاعرانه و سمبولیک یک مفهومداستان

ها از ماهیت استعاری برخوردارند، از دو جهت دیگر بر اینکه خود عنواناشراق. عالوه

کنند و نماد متن جنبۀ استعاری دارند: اول اینکه، در جانشینی متن عمل می نیز

ای از یکدیگرند. این کنند و استعارهاند؛ دوم اینکه، در جانشینی یکدیگر عمل میخویش

 ها برگرفته از ماهیت استعاری متن است. مایه از ماهیت استعاری در عنوان

ازی و استعاری یاکوبسن نشان دادیم که های مجبا استفاده از چارچوب نظری قطب

تر است و بسط شعر در قطب استعاری. از سوی دیگر بسط نثر در قطب مجازی قوی

های های مدرنیستی، برخالف داستانها و داستانبراساس نظریۀ الج گفتیم که در رمان

 گرایی،لکند. شاعرانگی، سمبرئالیستی و پیشامدرن، قطب استعاری نیز بسیار قوی عمل می

افزاید و این استعاری شدن های استعاری نثر میگرایی، وهمناکی و تکرار بر مایهاسطوره

های مدرنیستی است. در خطوط باال دیدیم که تمام این های مهم روایتنثر از ویژگی

خصایص در آثار سهروردی جریان دارد و به عناوین آثار او نیز رنگ استعاری بخشیده 

های مدرنیستی ها و ظرفیتهای سهروردی از مایهپذیرفت که روایتاست. پس باید 
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های او توان در عناوین بدیع و غریب نوشتهخالی نیست؛ آثار این دعوی را می

 بازجست. 

 هانوشتپی

1. syntagmatic axis 
2. paradigmatic axis 
3. horizontal axis 
4. vertical axis 
5. metaphric Pole 

6. metonymic Pole 
7. Kipps 

8. New Grub Street 

9. Anna of the five Towns 

10. Heart of Darkness 

11. The Wings of the Dove 

12. The Rainbow  

 (.088: 0911پورنامداریان، رک. منظور همان چهار آخشیج است ) .09

ج پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( آمده یل )ع( با درخت طوبی در بسیاری از روایات مربوط به معرائارتباط جبر .00

 .920/ 20: 0002است. از آن جمله بنگرید به: الحر العاملی، 

15. Edgar Allan Poe 

16. Jorge Luis Borges 

17. H. P. Lovecraft 

18. Triste-le-Roy 
19. transtextualilty 

20. paratextuality 

21. Gertrude Stein 

 منابع

دانشگاه  .. ترجمۀ محمدعلی شیخمبانی فلسفۀ اشراق از دیدگاه سهروردی (0972ابوریان، محمدعلی )

 شهید بهشتی.

 تهران: آگاه. ترجمۀ فرزانه طاهری درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات.( 0989اسکولز، رابرت )

 تهران: نیلوفر. شناسی.زبان و مجاز در داستان؛ پژوهشی در حوزةاستعاره ( 0986اصالنی، محمدرضا )
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 مرکز. نشر تهران: .مجدالدین کیوانی ترجمۀسهروردی و مکتب اشراق. ( 0977رضوی، مهدی )ینام

 http://www.ibna.ir/fa/doc/longint( در 0918ایبنا )

 .زیتهران: شباو .سرمد دیترجمۀ ناه .نو یشناختۀ روانقص .(0967اون )له دل،یا

 جهان ۀصفح همشهری. ۀروزنام .«یرانیهوشنگ ا ادیشکوه شکفتن بر تو باد: به » .(0980آزرم، محمد )

  (. 2808) فرهنگ

 مرکز. نشر تهران:. 6. چ پیام یزدانجو ترجمۀ بینامتنیت. .(0917آلن، گراهام )

 تهران: هرمس. .دخت دقیقیانشیرین ترجمۀ درجۀ صفر نوشتار. .(0978بارت، روالن )

بر  هیبا تک یداریپا اتیادب یهاعنوان در رمان یقیتطب یبررس» .(0915)ی جانآقاسمیه محمود و  ،یریشب

 . 067ـ001. صص 68. ش 21 د ی.ادب یپژوهمتنۀ فصلنام .«و دا ام سعد یهارمان

 تهران: زمان. .احمد میرعالیی ترجمۀ مرگ و پرگار. .(0962بورخس، خورخه لوییس )

 علمی و فرهنگی.تهران:  داستان نویسی جریان سیال ذهن. .(0987بیات، حسین )

 مرکز. نشر تهران: .ترجمه مهدی غبرایی گربۀ سیاه. .(0980پو، ادگار آلن )

 ریز.تهران: ماه .سپیده جدیری ترجمۀ کالغ. .(0985) ــــــــــــ

  فرهنگی. و علمیتهران:  فارسی. ادبیات در رمزی هایداستان و رمز .(0978تقی ) پورنامداریان،

  سخن. تهران: سهروردی. رمزی هایداستان تأویل و شرح سرخ، عقل .(0911) ــــــــــــــــ

 مهر. ةسور :پارسا. تهران یمهد رجمۀت .یشناسنشانه یمبان .(0910) لدانی چندلر،

 .م(السال همی)عل تیالبمؤسسه اهل :قم ه.عیوسائل الش .(0002) بن الحسنمحمد ،یحر العاملال

چهل و پنجاه شمسی بر جریان  های دهۀتأثیر جُنگ» .(0916سادات موسوی )حمیرا و شایستهزمردی، 

 . 916ـ281. صص 2. ش 01 . سشناسی نظم و نثر فارسیسبک .«مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

ادب  یرپژوهنث .«یهقیب خیزبان در تار یو قطب مجاز هیکنا» .(0917عبداهلل واثق ) احمد و ،یسنچول
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 .تصحیح سید حسین نصر .9. ج مصنفات شیخ اشراق مجموعۀ .(0979الدین یحیی )سهروردی، شهاب

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ،یو احمدرضا احمد یرانیبه شعر هوشنگ ا یبنفش تا موج نو )نگاه غیاز ج» .(0986ن )قهرما ،یریش

 . 00ـ26. صص 01. ش 0 س .اتیکتاب ماه ادب«. معاصر( یشعر انیدو جر ندگانینما

http://www.ibna.ir/fa/doc/longint
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زبان با استناد  یبه قطب مجاز شیو گرا یخراسانسبک  حیمدا» .(0987) ینیو نجمه حس ییحی ان،یطالب
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  . تهران: سروش.یارل ستالبرگردان جاسطوره و رمز.  در «و اسطوره اتیادب» .(0970) نورتروپ ،یفرا

. 2 چ .ترجمۀ حسین پاینده های رمان.نظریه در «درآمدی بر رمان مدرنپیش» .(0981کتل، آرنلد )

 تهران: نیلوفر.

 .تهران: علمی و فرهنگی .ترجمۀ محمد دهقانی .اسطوره .(0980)کوپ، الرنس 

 تهران: نیلوفر.. 2 چ .ترجمۀ حسین پاینده های رمان.نظریه در «رمان پسامدرنیستی» .(0981الج، دیوید )

 ترجمۀ شناسی و نقد ادبی.زبان در «زبان ادبیات داستانی نوگرا: استعاره و مجاز» .(0917)ــــــــ ـــ

 تهران: نشر نی.. 6 چ .مریم خوزان و حسین پاینده

 .ترجمۀ محمد شهبا. تهران: هرمس .تیروا یهاهینظر .(0982واالس ) ن،یمارت

 ایو زکر تیعنوان داستان در آثار صادق هدا یقیتطب لیتحل» .(0919) یو عفت غفور میابراه ،یمحمد

 . 207ـ010. صص 2. ش 2 د .یقیتطب اتیادب یهاپژوهش .«تامر

 مرکز. نشر ن:تهرا. کوتاه داستان مبانی . (0971ی )مصطف مستور،

 با مدرن یهاتیروا یریگدر شکل تیشخص ینقش مؤلفۀ برساخت» .(0916سادات )موسوی، شایسته

 . 056ـ029. صص 2. ش 0 س. یشناستیروا مۀدوفصلنا .«یم صادقبر ملکوت بهرا هیتک

 .«پوریمندن اریشدن زبان در داستان کوتاه شهر یاستعار» .(0912)ی محمد میرضا و ابراه ،یموصل

 . 090ـ017. صص 56 ش .یادب یپژوهمتن

ت شمس بر مقاال هیبا تک هیزبان نثر صوف یقطب مجاز» .(0915) زادهیعل نیو حس رجیا ،یمهرک

 . 270ـ259. صص 25 ش .یفارس اتیزبان و ادب ۀدوفصلنام .«یزیتبر

 بیاز نج بانیسا ریزدر داستان کوتاه  یو مکان استعار رنگیپ» .(0917) یرضا و ربابه رمضان ان،یناظم

 . 216ـ270. صص 0 ش .ینقد ادب عرب .«محفوظ

ترجمۀ حسین  درنیسم در رمان.مدرنیسم و پسام در «طرح در رمان مدرن» .(0989هانیول، آرتور )

 تهران: روزنگار.  پاینده.
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