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تـر در فلسـفه و منطـق آید، بیشها میتعریف که در جواب ماهیّت و چیستی اشیاء و پدیده
شناخته شده است. امّا در ادبیات نیز از تعریف براي کارکردهاي گوناگونی، از جمله تعلیم، طنـز 
و بیان هنري استفاده شـده اسـت. تعریـف در شـعرِ معاصـر نـوعی اسـلوبِ بیـان اسـت کـه در 

هنـري در هـايی بدان نشده است. هر چند تعریفهاي بالغت سنتی و جدید توجّه چندانکتاب
امّا اهمیت این شـیوه و الگـوي ،گري نیستندشناختی و تصویرشعر معاصر خالی از ارزش زیبایی

،از ایـن رو.اسـتمحتـواییشناسانه باشد، فکري و که زیباییبیانی در شعر کالسیک بیش از آن
. در ایـن نوشـتار بـه بررسـی انـواع اسـتبینی و افکار شـاعراي براي درك جهانتعریف دریچه

شود. سـاختار تعریف، چه از نظر محتوایی و چه از نظر ساختارِ صوري آن در ادبیات پرداخته می
» فعـلجزیـی بـیسـه«و » جمله اسنادي«، »بدل«صورت جمالت تعریفی در ادبیات معاصر به 

نمایان شده است.
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مقدمه
جمالتی است که در آنها موضوعی، مفهومی یا چیزي شناساندهi)1(منظور از تعریف

). با 273: 3م: ج1998تهانوي، »(شودآنچه که باعثِ تمییز یک چیز از غیرِ آن می«شود یا می
هاي بالغت سنتی و جدید جمالت تعریفی است امّا در کتابکه ادبیّات فارسی پر ازوجود این

به جمالتی برپیشینۀ تعریف در ادبیّات کالسیکتوجّه چندانی به این موضوع نشده است. 
عبارت است «گردد که در آثار عرفانی براي بیان مبانی و اصطالحات و مفاهیم آن به صورتِ می
آید، به کار رفته است. اگر در آثار می» چیست«ه در جوابِ یا به صورتِ جملۀ اسنادي ک» از

الهدایه به نظم و نثر عرفانی چون الهی نامۀ عطار، کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه و مصباح
معناي اصطالحاتی چون زهد، حقیقت، طریقت، شریعت و دیگر اصطالحات عرفانی توجّه کنیم، 

نها از ساختارِ جملۀ تعریفی استفاده شده است. که براي بیان مفهوم و معناي آیابیمدرمی
ها ساختارِ تعریفی همواره الگوي بیانی شاعران و نویسندگان براي ایراد افکار و اندیشه،بنابراین

یکی را گفتند زهد چیست اندر دنیا؟ گفت؛ دست بداشتن از آن چه دروست با آن «بوده است: 
بود به التزام بندگی و حقیقت مشاهدت شریعت امر«)؛ 237: 1387قشیري، »(که دروست
ساختار )235همان، »(یدن حق است و حقیقت دیدن حق است.شریعت پرست...ربوبیّت بود

این جمالت، تعریف یا جملۀ اسناديِ تعریفی است که در ادامه در قسمت ساختار جمالت 
د. گیرتر مورد بررسی قرار میتعریفی بیش

هاي متفاوت و ق و فلسفه است، امّا در ادبیات نیز به گونهگرچه تعریف زبانِ خاصّ منطا
با محتوا و کارکردهاي گوناگون به کار رفته است. تعریف در ادبیّات الگوي بیانی و ساخِت 

هاي مختلفی چون طنز، هزل و پند و اندرز به کار گرفته بخصوصی از جمله است که در مایه
بانِ حقیقی، صریح و مستقیم که به زبان علمی شده است. در ادبیّات کالسیک تعریف با ز

نزدیک است مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد جملۀ تعریفی در ادبیّاتِ عرفانی براي تعیینِ 
معنا و حدوِد حقیقیِ اصطالحات و مفاهیم عرفانی بوده است. امّا تعریف در شعر معاصر به عنوان 

ف و احساسات شاعرانه که ماهیِّت مجازي و تصویري ها، عواطابزار تصویرگري و بیان اندیشه
دادنِ وجوِد تعریف و جمالتِ تعریفی با دارد، به کار رفته است. هدف این نوشتار، نشان

کارکردهاي گوناگون در ادبیّات است. در زیر نخست به تفاوتِ تعریف در فلسفه و منطق با 
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د. در بخش اوّل شخواهد ف پرداخته شود سپس در دو بخش به بررسی تعریمیادبیات اشاره
تعریفاتِ موجود در ادبیّات را از نظر محتوایی و کارکردي و در بخش دوم ساختار و صورت 

کنیم. جمالتِ تعریفی را بررسی و تحلیل می

تفاوت تعریف در ادبیات با فلسفه و منطق
ماهیّتِ آنها دقیقًا بیان ها در فلسفه و منطق باید جامع و مانع باشد؛ طوري که تعریف پدیده

داللتی که بین معرَّف و معرِّف حاکم است، داللت حقیقی و هاشود. در این گونه تعریف
-اي را آنخواهد مفهومی یا پدیدهمطابقتی است. در حالی که در ادبیّات، شاعر و نویسنده می

خواهد تجربۀ و میا،گونه تعریف کند که در عواطف و احساسات او پدیدار شده است. در واقع
این نوع تعریفاتدر ،عاطفی و احساسیِ خود را از آن مفهوم یا پدیده نشان دهد. به همین دلیل

داللت حقیقی و مطابقتی حاکم نیست، بلکه داللت، هنري و شاعرانه است. بنابراین تعریفی که 
متفاوت است. ،شودبا تعریفی که در فلسفه و منطق از آن بحث می،در این نوشتار مدّ نظر است

خوانی ندارند و اگر با آن شرایط و ها با قواعدِ حاکم بر چگونگیِ تعریف در منطق هماین تعریف
داراي نواقضی خواهند بود. هدفِ مقاله این نیست که از خودِ ،ضوابط مورد مداقه قرار بگیرند

آن مربوط به فلسفه و تعریف و حد و رسم و فصل آن بحث کند؛ بحثِ از خودِ تعریف و ماهیّت 
منطق است. هدف مقاله این است تا نشان دهد که در ادبیات نیز تعریف وجود دارد و با 

هاي گوناگون نمودار شده است.کارکردها و صورت

انواع تعریف از حیث محتوایی و کارکردي
ـ تعریف طنزآمیز1

ها در کی از این شیوههاي گوناگونی نمود پیدا کرده است. یطنز در ادبیّات به صورت
ادبیّاتِ کالسیک، تعریف است. در این شیوه از طنز، کسان و چیزها با ضدّ و حالتِ مخالفِ خود 

آید. شوند. وقتی یک چیز را برخالفِ متعارفِ آن تعریف کنیم، طنز به وجود میتعریف می
ین به ادانست. » ارونهو«یا » تعریفِ به ضدّ«طنزآمیز را هايتوان ساختار تعریفمی،بنابراین

کند که صورت که طنزپرداز امور، مفاهیم، کسان و چیزها را بر خالف معنا و تصوّري تعریف می
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شود با مفاهیم و تصوّراتی از آنها در ذهن افراد جامعه نقش بسته است؛ در واقع آنچه تعریف می
ي که در جامعه و فرهنگ که از آن چیز در جامعه وجود دارد، در تضاد است. مثًال شخص یا امر

مردم با تصوّر مثبت و خوب جاافتاده و معرّفی شده است، با صفت و ویژگی بد و منفی تعریف 
هاي شود. در مقابل، کسی یا عملی که در فرهنگ جمعی وجهۀ بدي دارد و جزء ناهنجاري

شود، با صفت خوب و مثبت نمایان شود:اجتماعی محسوب می
)375المخنّث: به کمال رسیده(همان، ص)369: 1379ی، خوار(زاکانالصوفی: مفت

هاي دادن ناهنجاريهاي اجتماعی و نشانهدف از تعریف طنزآمیز، بیان نابسامانی
خواهد نشان دهد که در جامعه افراد اخالقی در جامعه است. در این گونه موارد، طنزپرداز می
شایسته و کاردان مورد نامرادي قرار ناالیق و ناشایست، صاحب منزلت و مقام شده و افراد

اند. گرفته
کانی است. ترین شاعر و نویسندة طنزپردازِ تاریخ ادبیّات فارسی، بی شکّ، عبید زابزرگ

عبید، رسالۀ تعریفات است. عبید در این رساله که مشتمل بر ده فصل یکی از رساالت طنزآمیز
ها، ها، سوء استفادهعدالتیعه است، به بیو هر فصل مختصِّ طبقه و صنف خاصّی از مردم جام

افراد جامعه در قالب تعریف پرداخته است. شیوة هاي اخالقیهاي اجتماعی و نارساییناهنجاري
عبید در تعریفات، نسبت دادنِ صفات غیرمتعارف و غیرمألوف به اعمال و کسانی است که براي 

را در معرِّفو معرَّفبخواهیم رابطۀ بین اند. اگرجامعه خالفِ آن صفات تفهیم و تعریف شده
دانست.               » تضاد معنایی«تعریفات طنزآمیز مشخّص کنیم، باید رابطۀ آن دو را نسبتِ 

طنزپرداز وکیل را بر خالف تصوّر و انتظاري که )368.(همان، الوکیل: آنکه حق را باطل گرداند
کند.جامعه از او دارد، تعریف می

یف تعلیمیـ تعر2
گاهی هدف از تعریفِ یک چیز، نه بیان معناي حقیقی آن است و نه بیانِ طنزآمیزِ 

گیري از بار عاطفی کلمات، شنونده را به کاري تشویق بلکه هدف این است که با بهره«،مسائل
، عبید در رسالۀ تعریفات از تعریف)28: 1381نظرنژاد، »(رغیب کنند یا از کاري باز دارند.و ت

البته در این ؛نیز استفاده کرده استغیر از بیان طنزآمیز، براي تعلیم و پند و اندرزهاي اخالقی
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تضادي و تناقضی ،خالف تعریفِ طنزآمیزمعرِّف، و معرَّفنوع کارکرد از تعریف رابطۀ بینِ 
-اید نیکب:که گفته شودنیست، بلکه نسبتِ بینِ آنها متعارف و بهنجار است. مثالً به جاي این

شود: خواه مردم بود و از ریا دوري کرد، در تعریف آدمی و مرد، گفته می

)366: 1379ریا نگوید (زاکانی، المرد: آنکه سخن بهخواه مردم باشداآلدمی: آنکه نیک

فلسفی،تعریف فکريـ3
از آن زبانِ فلسفه است و در فلسفه براي ماهیِّت چیزها،گرچه تعریف و ساختار تعریفی

تعقّل و تفکّر جزء الینفک آن شود، امّا در ادبیات نیز که در کنار تخیّل و احساسات، استفاده می
خواهد مفهوم و ماهیّت چیزي را بیان کند، از روند، شاعر یا نویسنده وقتی که میشمار میبه 

بیان فلسفی در ادبیات براي،فکريهايند. تعریفکتعریف و ساخت تعریفی استفاده می
روند که بار تخیّلی، عاطفی و احساسی چندانی ها و مفاهیمی به کار میاصطالحات، پدیده

تر ساختارِ جمله اسنادي دارند، گوینده ی که بیشهایهدر چنین جمل،ندارند. به همین دلیل
گوینده کند. هدف مفهومی یا چیزي را مستقیم و بدونِ عاطفه، تخیّل و تصویرسازي تعریف می

معنا و انتقال مفهومِ مورد نظر به مخاطب است. به همین سبب تنها بیانیهایهجملچنین در
تر است تا به هنر و زبان و ماهیّتِ جملۀ تعریفی در ادبیّات کالسیک به فلسفه و منطق نزدیک

به مفاهیم و چیزهاست. هر بیانگر نگرش و دیدگاه گوینده نسبت هاییتعریفادبیّات. چنین 
متفاوت از دیگران راجع به هاییتعریفنظر و دیدگاه فردي خود ممکن است بر نقطهاکسی بن

مفاهیم داشته باشد؛ موضوعی که در میان عرفا و متصوّفه در تعریف اصطالحات کامًال آشکار 
است: 

طمع از جمـلۀ عـالـم بــریـدنچیست؟ در صبر آرمیدنتصوّف
خود ناخواستن خلق جهان رازتوکّل چیست؟ پی کردن زبان را

)225: 1387(عطار، 
ابوسعید گفت: تصوف آن است که هر چه در سر داري بنهی، هر چه در کف داري بدهی و «

). 26: 1384(انصاري، .»هر چه پیش آید نجهی
ها و تفکّرات خود از مسائل را در قالب شاعران و نویسندگانِ کالسیک حاصل اندیشه
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هاي موجود در آثار یک شاعر یا نویسنده، توجّه به تعریف،اند. به همین جهتتعریف بیان کرده
بینی و چگونگی نگرش اوست. مولوي وقتی به بیان ترین مرجع براي درك و دریافت جهانمهم

پردازد که انسان تنها تصوّر و اندیشه است، آن را در قالب جملۀ تعریفی بیان بینی میاین جهان
:کندمی

ايما بقـی تـو استخوان و ریشـهاي       رادر تــو همـان اندیشـهاي بــ
)194: 1384(مولوي، 

شناختی چندانی ندارند، ی به علّت تصویري نبودن، ارزش زیباییهایهچه چنین جملاگر
در ادبیات هاتعریفبینی شاعران و نویسندگان است. این نوع از امّا محّل اندیشه و خالصۀ جهان

. شوندمیسیک تا حدودي به تعریف در فلسفه و منطق نزدیککال

ـ تعریف هنري4
ند و به زبان ادر ادبیّات کالسیک مستقیم و صریحتعریفی هايلهبه دلیلِ اینکه جم

ند تا ادبیّات، چندان از اهمیّتِ هنري و ادبی برخوردار نیستند. در اترویژه فلسفه نزدیکهعلمی، ب
در شعر معاصر چون هاي فلسفی و منطقی ندارند. اّما تعریفها تفاوتی با تعریفواقع این تعریف
تر جلوه تر و هنريهمراه است، عاطفیانهشناسشاعرانه و ابزارهاي زیباییبا تصویرسازي

هاي تعریفی یکی از شیوهر شعر فروغ و سهراب، جملۀ اسناديکند. در شعر معاصر، بویژه دمی
، زبانهاهدلیل اینکه زبان این جملهاي شخصی است. به ف، احساسات و اندیشهبیان عواط

تعریفی هايلههنرمندانه همراه است و با جمهايپردازيشاعرانه و با احساسات، عواطف و خیال
زندگی شستن «نامیم. جمالتی چونمیتعریف هنريکالسیک متفاوت است، آنها را در ادبیات

)، یا 296: 1389سپهري، »(دگی بُعد درخت است به چشم حشرهزن«، »یک بشقاب است
همچنین در شعر فروغ عباراتی )298همان، .»(زندگی، آب تنی کردن در حوضچۀ اکنون است«

...، زندگی زندگی شاید یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد«چون
ست که از ا...، زندگی شاید طفلیآویزدمیشاید ریسمانیست که مردي با آن خود را از شاخه

) همگی تعریف هنري هستند که به 328و329: صص1384فرخزاد، »(.گرددمدرسه برمی
i)2(اند. شاعران معاصر به تعریفِ مفاهیمیصورت جملۀ اسنادي بیان شده i ،چون عشق، زندگی
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تجربیّاتی که از سر ها، متناسب با زندگی شخصی و مرگ، غم و دیگر حاالتِ درونی انسان
اند، آنها را ها سخن گفتههرگاه از زندگی، عشق و دیگر پدیده،اند. از این رواند، پرداختهگذرانده

دايـصقـو عش«، »روشنی اهتزاز خلوتِ اشیاستسفـر به عشـق «:اندکردهبیانتعریفدر قالب 
عاصر غیر از جملۀ اسنادي البته تعریف هنري در شعر م)314: 1389سپهري، .»(هاستفاصله

نسترن از «.؛ ماننداشاره خواهد شدبه آنهاهاي گوناگونی نمودار شده است که در ادامه به شکل
i)3(».شاخ و برِگ خویش پلی ساخت، بهرِ عبورِ شکوفه: کودِك فردا i i1376کدکنی، (شفیعی :

همان، »(ودن.زنگِ سکون را زدبودن یعنی همیشه سرودن. بودن: سرودن، سرودن: «) 475
سازد که ساختار تعریفی در شعر معاصر به خوبی نمایان میهاییهتوجّه به چنین جمل)260

ها، بیان حقیقت و است. از این نکته نباید غافل بود که این تعریف» الگو و اسلوبِ بیانی«نوعی 
از آنهاست. ، بلکه بیان درك عاطفی و تجربۀ احساسی شاعر)4(واقعیّت چیزها و مفاهیم نیستند

ایم. هر چند براي خود شاعر حقیقتی وراي به همین دلیل است که آنها را تعریف هنري نامیده
آنها قابل تصوّر نیست. 

تعریف مصداقی-5
هایی متداول است که هم از نظرِ صوري و هم از نظر در زبان روزمرة مردم، عبارت

» مصداقی«یا » نمادین«رابطۀ معرَّف و معرِّف معنایی، ساختار تعریفی دارند. در این نوع عبارات 
براي مشهورشود که آن چیز نماد و مصداقیاست. مثالً براي یک چیز، معنا و مفهومی بیان می

است براي مشهورمادر مصداقی.»کوه رنج: پدر«، »سلطان غم: مادر«آن مفهوم است. مانند: 
فت که همواره الگوي بیان تعریفی در زبان مفهوم غم و پدر براي مفهوم رنج. بنابراین باید گ

اي براي کارکردهایی چون هزل، طنز، لطیفه و ابراز عواطف و احساساتِ روزمرة مردم شیوه
امّا از ،شاید از نظر دستوري چنین مواردي بدل یا عطف بیان باشند،گرچها. بوده استشخصی

کنند و و احساسات خود را ابراز میین وسیله عواطف ه ایک طرف چون در هنر و ادبیات افراد ب
ارتباط معناییِ اجزا با هم تعریفی است و از طرف دیگر از گذشته در آثارِ عبید و حتّی در میان 

شوند. اخوان زمانی که جزء تعریف محسوب میاندم با عنوان تعریف شناخته شدهعامۀ مرد
-میبهرهمصداقی ز تعریفا،کندبیان » پاییز«خواهد احساسات و عواطفِ خود را نسبت به می
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صوري، تعریف مصداقی شبیه از نظر ساختار)90: 1391حقوقی، »(.ها، پاییزپادشاه فصل«د: بر
هر کدام از آنها با هم امّا ارتباط معنایی و کارکردي اجزاي،هاي طنزآمیز و تعلیمی استتعریف

متفاوت است. 

هنريساختار تعریف
جملۀ اسناديـ 1

هاي گوناگون و با ساختارهاي متفاوتی در ادبیّات، به ویژه در نري به شیوهتعریف ه
ها نیز محسوب دیگر ساختساختامّا ساختار اصلی آن که ژرفشعر معاصر، نمود یافته است. 

توان آنها را به این ساختار تأویل کرد، ساختار جملۀ اسنادي است. در این ساختار، شود و میمی
عرَّف یا موضوع در منطق است که به وسیلۀ مسند یا معرِّف یا محمول تعریف مسندالیه همان م

...که معرِّف به معرَّف اسناد داده اي استتعریف قضیه«شود. با توجّه به اینکه در منطق می
جملۀ زیر، موضوعی با اسنادِ مفهومی در جمالتی مانند،)157: 1387اري، (خوانس»شودمی

شود:  بدان تعریف می
)329: 1384فرخزاد، »(گردد.ست که از مدرسه برمیازندگی شاید طفل«

فی است، چنین است. ساختار اصلی این شعر که جملۀ اسنادي تعریساختژرف
معرَّف است که در دستور زبان آن » زندگی«که در آن » طفلی از مدرسه استزندگی برگشتن«

که معرِّف یا مسند است، » طفلی از مدرسهرگشتنب«یلۀ را مسندالیه گویند. این معرَّف به وس
ین صورت است:ه اشود. پس نمودار ساختار جملۀ تعریفی اسنادي بتعریف می

ساختار اصلی: مسندالیه (موضوع یا معرَّف) = مسند (محمول یا معرِّف) + رابطه
هاي هذکر این نکته ضروري است که هر جملۀ اسنادي، جملۀ تعریفی نیست. گاهی جمل

کنند. براي تشخیص جملۀ اسنادي تعریفی از اسنادي، حالت یا صفتی از مسندالیه را بیان می
هاي اسناديِ غیرتعریفی به این دو مثال توجّه کنیم:جمله

i)5(ـ پرنده مردنی است1 v                     .26(ـ شعر، الهۀ خون آشام است(v.
و نسبت ه اشود، صفتی یا حالتی از آن است که بدر جملۀ اوّل آنچه از پرنده بیان می

یک چیز نیست که معادل پرنده » مردنی«داده شده است. این صفت، تمام پرنده نیست. چرا که 
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پرنده یعنی مردنی. در تعریف باید خود چیز :توان گفتقرار بگیرد. یعنی نمی،که یک چیز است
ی که کلیّت و چیستِی هایهته بدان. جمل(مسندالیه) و چیستی آن بیان شود، نه صفتی وابس

پرنده چیست؟ مردنی. اّما در جملۀ :توان گفتکنند، تعریف هستند. نمیمسندالیه را بیان می
تواند کند. چون میتمامیّت و کلیّت مفهوم خود شعر را تعریف می،»الهۀ خون آشام«دوّم، 

شعر «؛»یعنی الهۀ خون آشامشعر«گیرد و در جواب چیستیِ آن بیاید. معادل آن قرار ب
در این مثال خودِ شعر به عنوان یک کل واحد مدّنظر است، نه ». چیست؟ الهۀ خون آشام

، کیفیّت و چگونگی زندگی وصف »زندگی زیباست«:گوییموقتی مینیز،صفتی یا حالتی از آن. 
تاك ساعِت کجز تیهزندگی چیزي نبود، ب«این جمله که در زندگی. اّما شود، نه خودمی

ندگی و خودِ ز)،تاك ساعت دیواري استزندگی تیک:جملۀ اسنادي() 359همان، »(دیواري
» چگونگی«در جملۀ اوّل در جواب » زیبا«؛شودواحد تعریف میمفهوم آن به عنوان یک کل

زندگی بیان شده » چیستیِ«زندگی چگونه است؟ زیباست. امّا جملۀ دوّم در جواب :آمده است
تاك ساعت دیواري. روش دیگر براي تشخیص جملۀ اسنادي زندگی چیست؟ تیکاست:

هايهتعریفی از جمالت اسنادي غیرتعریفی این است که اگر جاي مسند و مسندالیه در جمل
اسنادي تعریفی عوض شود، جمله باز داراي معناي صحیح و درستی خواهد بود. امّا در جملۀ 

معنا و نادرست و (مسند و مسندالیه) عوض شود، جمله بیاسنادي غیرتعریفی اگر جاي آن د
خواهد شد. به این دو مثال توجّه کنیم:

زباِن «) در این عبارت، 347(همان، »طبیعت است.هاي جاري جشنزبان زندگی، جمله«
هاي جاري جشن طبیعت) با مسندالیه (زبان تعریف شده است. اگر جاي مسند (جمله» زندگی

باز ساختار تعریفیِ جمله پابرجا و جمله داراي معناي صحیح و درست ،دزندگی) عوض شو
هاي جاري جمله«که در این صورت »هاي جاري جشن طبیعت، زندگی استجمله«است. 

هاي تعریفی معرَّف و معرِّف (مسند و مسندالیه) شود. یعنی در جملهتعریف می» جشن طبیعت
توان نمی» هوا روشن است«یف شوند. امّا در جملۀ توانند به وسیلۀ دیگري تعرهر کدام می

جایی مسند و مسندالیه جمله فاقد معنا خواهد شد.هو با جاب» روشن هوا است«گفت؛ 
فعلجزیی بیاستثنایی سهجملهـ 2

-جملۀ استثنایی سه جزیی بی«هایی داریم که از نظر دستوري در دستور زبان فارسی جمله
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ها، در واقع، ساختار تعریفی دارند که در آنها مفهومی، وع جملهـن نـشوند. اینامیده می» فعل
هایی ذکر شده ها چنین مثالشود. در دستورها براي این نوع جملهحالتی یا چیزي تعریف می

)25: 1387کامیار، .»(کار یعنی خالقیت و سازندگی«، »زندگی یعنی عقیده و جهاد«است: 
اسنادي غیرتعریفی، معیار هايهاسنادي تعریفی از جملهايهیص جملهمین ساختار براي تشخ

هاي جاري جشن زبان زندگی، جمله«که بدانیم عبارتِ مناسب و معتبري است. مثًال براي این
جملۀ تعریفی است یا نه؟ آن را به صورتِ ساختار جملۀ ،)347: 1384(فرخزاد، »طبیعت است

پایه،براین». هاي جاري جشن طبیعتزندگی یعنی جملهزبانِ«آوریم: تعریفی باال در می
که ساختار تعریفی دارند، همان جملۀ اسنادي است. » فعلهاي سه جزیی بیجمله«زیرساختِ 

شود، بسیار نمود محسوب میتعریف هنريدر اشعار شاعران معاصر، چنین ساختار تعریفی که 
زبان گنجشکان یعنی نسیم، عطر، ...، بهارزبان گنجشکان یعنی بهار، برگ«پیدا کرده است. 

هاي تعریفی قابل تأویل به ساخت اصلی جملۀ تعریفی یعنی این نوع جمله)348همان، .»(نسیم
»زبان گنجشکان، بهار، برگ، بهار.... است«جملۀ اسنادي هستند:

تعریفیهايهساختار بدلی جملـ 3
اّما این ساختار شکِل .ر بدلی دارندشود که ساختادر شعر معاصر عباراتی مشاهده می

باعث شده هاهشدة جملۀ اسناديِ تعریفی است. ساختار بدلی این جملشده و دگرگونفشرده
امّا )111: 1383بنامند.(شمیسا، » بدل بالغی«یّات آنها را است که بعضی از استادان گرانقدرِ ادب

و یکی تعریف هنري شود، جزء تعریف می، مفهومی یا امريهالهکه در این جمبا توجّه به این
نگاهی تازه به «روند. دکتر سیروس شمیسا، در کتاب هاي آن به شمار میاز ساختارها و نمونه

و » ور زمین ـ گهوارة فرسودة آفاق ـ دست نرم سبزهایش را به پیش آرد«مواردي چون ،»بدیع
) را بدل بالغی قلمداد کرده 40: 1375(اخوان، » هاي اهلی وحشی ـ....در خواب من ـ این آب«

- اند؛ این موارد تشبیهاتی بوده است که با حذف ادات تشبیه، تبدیل به بدل شدهو گفته
تعریف است؛ در واقع نقش و نوعی نیزvi)7(توجّه کرد که بدلاّما باید)111: 1383(شمیسا، .اند

تر از تر و جامعایرة تعریف کلّید،منه است. همچنینمبدَّلٌ معرّفی و شناساندن،کارکرد بدل
بدل یا عطف بیان است. اگر بدل یا عطف بیان، توضیح اضافی براي چیزها و کسان باشد، تعریف 
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گذاري صوري و دهد. بدل تنها براي نامتر نشان مینیز همان توضیح اضافی را بهتر و واضح
. کندرا بیان میها هامّا تعریف ساخت معنایی این جمل،ظاهري چنین جمالت است

، تشبیه است. تشبیهی »ور زمین ـ گهوارة فرسودة آفاق«زیر ساخت مواردي چون پس، 
تشبیه در این موارد تعریف است. در دهد. یعنی هدف و کارکردانجام میتعریف را کارکردکه

یف که از تشبیه براي تعرحقیقت تعریف در قالِب تشبیه بیان شده است. براي تفهیم بهتر این
به ساختار یکسان این دو نمونه توجّه کنیم: .استفاده شده است

.»آدمی، این حیوان ناطق«)، 436: 1389(سپهري، » زاد ـ این حجم نمناكآدمی«
زاد است. این عبارت دقیقاً همان ساختار و تعریف هنري از آدمی» حجم نمناك«

انسان، این حیوان «شود: ته میمعنایی را دارد که در منطق ارسطویی، در تعریف انسان گف
از آن است. در » بازتعریفی«نیست، بلکه » زادآدمی«، بیان مقام و صفتِ »حجمِ نمناك». «ناطق

نتیجه باید گفت چنین عباراتی که در شعر معاصر فراوان است، الگوي بیانِ ادبی است. از این 
،)201: 1384فرخزاد، »(لیزکنم به فردا، آه فردا ـ حجم سفیدو فکر می«رو، مواردي چون 

که این موارد جهت کندمیشوند. شمیسا اشاره امّا با ساختارِ بدل محسوب می،تعریف هنري
). در نتیجه وقتی یک چیز، تعریف 111: 1383(شمیسا، اندتعریف دوباره شدهتصویرسازي، 

را که داراي هاهن اگر جملشود، شیوة بیان آن را باید تعریف نامید، نه بدل. عالوه بر ایدوباره می
،در آوریمع و محمول است،بدل هستند، به صورت عبارت تعریفِ منطقی که داراي موضو

نامیم، متفاوت است. اگر خواهیم دید که بدل دستوري با مواردي که آنها را تعریف هنري می
لرئیس ابن سینا شیخ ا«را به صورت » ابن سینا، شیخ الرئیس، صاحب کتاب شفاست«جملۀ 

در آوریم، در می یابیم که شیخ الرئیس تعریف خود ابن سینا نیست، بلکه بیان لقبی » است
» اندو قلب ـ این کتیبۀ مخدوش که در خطوط اصلی آن دست برده«. امّا در مثالِاستبراي او

تعریف هنري از قلب و بیان تمامیّت مصداق آن » این کتیبۀ مخدوش«،)284: 1384(فرخزاد، 
، بدل دانسته هاگونه تعریفکه این، نه بیان عنوان، صفت یا خصوصیتی از آن. علّت ایناست

شده است، ساختار صوريِ آنهاست. یعنی تعریف به صورت عبارتِ بدلی بیان شده است. تنها 
ساختار بدلی بخشیده، مکثی است که بین معرَّف و معرِّف وجود هاییهچیزي که به چنین جمل

شوند بگذاریم، از ساختار بدلی خارج می» چیست«یا » یعنی«جاي این مکث، واژة دارد. اگر به
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فردا چیست؟ حجم «یا » فردا یعنی حجم سفید لیز«شود. و تعریفی بودنِ آنها بهتر نمایان می
فردا، حجم «ین شکل است: ه اصورت تأویل یافتۀ آن به جملۀ تعریفی اسنادي ب؛»سفید لیز

ترین تعریف، تعریفی است که ساختار بدلی داشته هنري:باید گفت،ین رواز ا». سفید لیز است
ما وجود ندارد. این نوع ساخت، ابداِع تعریفی در ادبیات کالسیکهايهلباشد. ساختِ بدلِی جم

شعر معاصر و یکی از مختصاتِ سبکیِ آن است. 
ري داده شد، اشاره به هنري از بدلِ دستوتوضیحاتی که در باال براي تمایز تعریفغیر از

هاي گوناگونی و با ساختارهاي این نکته ضروري است که تعریف در شعر معاصر به شکل
بدل عنوانِ خاصی است .ستاهاي آنمتنوعی نمود پیدا کرده است که بدل تنها یکی از نمونه

می است عاموارد. امّا تعریف هنري عنواننه تمامِ،شودکه تنها شامل یک نمونۀ بخصوص می
هاي تعریفیِ دیگر. در واقع تعریف تمام اشکال و صورتشود و هم شامله هم شامل بدل میک

عنوانِ تعریف ،اعمّ از بدل است؛ هر بدلی تعریف است امّا هر تعریفی بدل نیست. به همین دلیل
و هاي زیر، اعّم از بدلهنري براي همۀ این موارد انتخاب شده است. براي نمونه تمام شکل

ها، تعریف یک چیز است که با ساختارهاي گوناگون بیان شده است:دیگر شکل
آشام. *شعر یعنی آشام. *شعر، الهۀ خونآشام است. *شعر اي الهۀ خون*شعر، الهۀ خون

آشام. *شعر: الهۀ آشام. *اي شعر، اي الهۀ خونآشام. *شعر چیست جز الهۀ خونالهۀ خون
vi)8(آشام.آشام نیست. *شعر، این الهۀ خونخونآشام. *شعر به جز الهۀخون i

تعریف و جملۀ تعریفی در شعر فارسی سیرِ تکاملی داشته است. این الگوي بیانی با 
هاي گوناگونی را در شعر، به ویژه شعر ها و صورتتوجّه به ظرفیت نحوِ زبان فارسی شکل

و ساختارِ این نوع جمالت، جملۀ ترین صورت آمیزترین و اطنابمعاصر، پیدا کرده است. ساده
جزییِ ارهاي بدلی و سهتر در ساختاسنادي است. امّا در شعر معاصر با ایجاز و به صورتِ فشرده

ترین شکلِ جملۀ تعریفی در شعر معاصر، ساختار بدلِی فعل به کار رفته است. در واقع فشردهبی
این نوع جمله است.

- میراي اغراض و مقاصد مختلف استفاده باز تشبیهبر آن است کهاستاد همایی 
هاي هنري در شعر که زیربناي بعضی از تعریف) با توجّه به این151: 1370شود.(همایی، 

یادآوري این نکته الزم است که در این موارد تشبیه نیز براي وظیفه و ،معاصر تشبیه است
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عر از به کاربردنِ تشبیه، تعریف، به کار رفته است. هدف و انگیزة شایعنی کارکرد خاصی، 
تعریف یک چیز به وسیلۀ آن است. همچنین تهانوي در بحث از تعریف به نوعی از تعریف که با 

مثالی نامیده و در توضیح آن نوشته است: گیرد، اشاره کرده و آن را تعریفمیتشبیه انجام
به شباهتی است که بینِ تعریف مثالی مانند العلم کالنور و الجهل کالظلمه، در حقیقت تعریف «

vi)9(»گیردمعرّف و مثال صورت می i i ،هایی که در تعریف). بنابراین273: 3م: ج1998(تهانوي
پاییزم! اي قناري «به بازتعریفی از مشبّه است:شبّهآنها تشبیه است، مساختژرف

رساخت ) البته، مواردي نیز وجود دارد که تعریف هستند امّا زی131: 1391حقوقی، »(غمگینم!
: 1387شاملو، »(.شکوهی، گداي پشم و پشکِ جانورانانسان...: ذرة بی«تشبیهی ندارند. مثل 

شاعر گویی عالمت (=) گذاشته و انسان را تعریف کرده است. از این رو، تعریف هنري )1028
شود. محسوب می» اسلوب یا الگوي بیانی«یکی از مختصات مهّم شعر معاصر است که نوعی 

کند.گري میتر جلوهله در شعر فروغ و سهراب بیشاین مسئ
ساختارِ حصري تعریفاتـ 4

شود. در علم معانی آن را قصر گاهی تعریف یک چیز به صورت حصر آن در صفتی بیان می
مانند)169: بیان و معانی، 1383شمیسا، (نامند.موصوف می

ت     به تسبیح و سجاده و دلق نیسعبادت بجز خدمت خلق نیست
)55: 1384(سعدي، 

خواهد تعریفی متفاوت از آنچه کند، میوقتی سعدي عبادت را خدمت خلق معرّفی می
که در ذهن مردم راجع به عبادت شکل گرفته است، بیان کند. در اینجا، عبادت که مسندالیه 

ریف است با حصر شدن در صفتی تعریف شده است. البته باید توجّه داشت که هر حصري تع
نیست. اگر بتوان آن را به جملۀ اسنادي تعریفی تبدیل کرد و معناي تعریف داشته باشد، جملۀ 

». عبادت خدمت خلق کردن است«حصري تعریفی است: 
منه است. وقتی شاعر یک چیز را با حصر ، تأکید بر محصورٌ)10(هدف از تعریفات حصري

گونه که تعریف ت که آن چیز غیر از آنکند، بدین معنی اسآن در حالتی یا صفتی تعریف می
تواند باشد:شده است، نمی
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ايمابقی تو استخوان و ریشهاي      اي برادر تو همان اندیشه
)192: 1386(مولوي، 

توان آنها را به ساختاري درآورد که در این عبارات، میبراي بهتر نشان دادن تعریف حصري
ین صورت خواهند ه اهاي باال بآن نمایان شود. مثالً ابیات نمونهآن هم تعریفی بودن و هم حصر 

بود:
».عبادت چیست جز خدمتِ خلق«یا » .جز اندیشهه انسان چیست ب«

به » تعریف حصري«همین ساختار در شعر شاعران معاصر نمود یافته است که در آن 
)354: 1384اد، فرخز.»(هاي ناگفتهسکوت چیست بجز حرف«خوبی مشخّص و نمایان است: 

در این موارد استفهام تقریري است، نه صرفاً استفهام).» چیست(«

نتیجه 
گردد که به صورت جملۀ اسنادي در برمیهاییهسابقۀ تعریف در ادبیات به همان جمل

اند. تعریف در اند، آمدهرا داشته» عبارت است از«که ساختارِ هاییهجملیا » چیست«جوابِ 
است که به عنوان اسلوب بیانی در نظام زبانی افراد با هاهجملهاي از ساختادبیّات یکی 

کارکردهاي گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است. در آثار عرفانی، تعریف و جملۀ تعریفی 
بهترین الگوي بیانی براي ایراد حدود مفاهیم و اصطالحات عرفانی بوده است. همچنین در 

هاي بیان در آثار طنزپرداز مشهور، عبید زاکانی، تعریف یکی از شیوهادبیّات طنز، به ویژه 
طنزآمیز مسائل است. در شعر معاصر نیز تعریف، به ویژه در اشعار فروغ فرخزاد و سهراب 

توان آن را یکی از مختصات سبکی به شمار آورد. در این اشعار از سپهري، به حدّي است که می
ها و ابراز عواطف و احساسات شخصی راي بیان افکار و اندیشههاي گوناگون بتعریف با ساخت

ت.نسبت به مفاهیم و مسائل گوناگونی چون زندگی و عشق استفاده شده اس
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هاپانوشت
شود. این مسئله آید، ذهن خود بخود متوجّه فلسفه و منطق میوقتی بحث از تعریف به میان می. 1

فلسفه همواره به دنبال شناختِ موضوعات و مفاهیم است. تعریف .داردتعریف با فلسفه ریشه در رابطه
-کنندة چیستی و ماهیّت چیزهاست، حاصلِ شناخت و معرفتی است که از آنها به دست مینیز که بیان

توان به شناخت حقیقی مسائل رسید؟ چه آید. براي انسان همیشه این سؤال مطرح بوده است که آیا می
عا کند که او نسبت به چیزي شناخت و آگاهی پیدا کرده است؟ در جواب باید تواند ادموقع فرد می

توان اطمینان حاصل کرد که گفت که هر گاه فرد بتواند تعریف جامع و مانع از چیزي بدست دهد، می
معرفت خود به تعریف بود. «به معرفت آن رسیده است. بنابراین تعریف، دانایی، شناخت و معرفت است. 

(هجویري، »شناسا کرد تا وي را بدو بشناخت.د ـ عزّوجّل ـ بنده را به تعریف و تعرّف خودپس خداون
1389 :396 (

جز پی تعریف نیستلفظ مؤمن میم و واو و میم و نون تشریف نیست 
)17: 1384(مولوي، 

پذیر است. به همین ناپذیر نباشد، تعریفپذیر و آنچه که شناختچیزي که قابلِ شناخت باشد، تعریفهر 
توان بیان کرد! تعریف، ناپذیر میناپذیري بهترین تعریفی است که در معرفت امور شناختدلیل تعریف

زیربناي فلسفه است. به همین سبب فیلسوفان بزرگ، حاصل شناخت خود از معارف و مفاهیم را در 
سینا و تعریفات جرجانی. اند. مانند: رسالۀ تعریفات ابن بیان کرده» رساالت تعریفی«قالب 

هاي متعدّد و درك افراد از یک مفهوم متفاوت است. از این رو ممکن است از یک مفهوم تعریف. 2
تواند تعریفِ متفاوتی بدست داده شود. مثالً مفهوم زندگی؛ هر کس متناسب با درك و تجربیّاتِ خود، می

دارد.ها را درپیتفاوت در تعریفها، خاصی از آن داشته باشد. بنابراین تفاوت در نگاه
نه تعریف هنري. در ،است» شکوفه«در اینجا کنایۀ موصوفی از » کودك فردا«شاید کسی بگوید که .3

جواب باید گفت که تفاوت بارزِ کنایۀ موصوفی با تعریف هنري در این است که در تعریف هنري هر دو 
ا در کنایۀ موصوفی تنها با یک جزء سروکار داریم. در شوند؛ امّشونده ذکر میکننده و تعریفجزء تعریف

است، » شکوفه«فهماند که منظور از آن شد و شاعر با قرینه میذکر می» کودك فردا«اینجا هم اگر تنها 
هاي موصوفی را بدین شکل کنار یکدیگر قرار دهیم، تبدیل بود. چنانچه اجزاي کنایهکنایۀ موصوفی می

به »(فعلسیرِ آتشآن آب«نوري در اشاره به اسب، بدونِ ذکر نام آن، گفته است: شوند. ابه تعریف می
) این عبارت کنایۀ موصوفی از اسب است؛ چون لفظ اسب محذوف است. امّا 94: 1383نقل از شمیسا، 

اند آورد، چون هر دو جزء ذکر شدهمی» فعلسیرِ آتشاسب، آن آب«اگر همین عبارت را به صورتِ 
کنایه از اسب است؛ » فعلسیرِ آتشآن آب«توانیم بگوییم شد. در اینجا نمیهنري محسوب میتعریفِ 

اي وجود ندارد تا عبارت چون خود واژة اسب حضور دارد و ذکر شده است، هیچ پوشیدگی و پنهانی
کنایه از آن باشد.

ه به دنبال کشف ماهیّت و کها و مفاهیم در فلسفه و منطق، تعریفی جامع و مانع استتعریف پدیده.4
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حقیقتِ اشیاء باشد؛ امّا تعریفِ هنري، تعریفِ مطابقتی نیست که در آن بینِ معرِّف و معرَّف داللت 
نام «بلکه در تعریف هنري داللت هنري و شاعرانه حاکم است. مثالً عبارتِ .مطابقه و حقیقی حاکم باشد

است؛ امّا » پاییز«، تعریفِ حقیقی و قاموسیِ از »ایدگرهاي سال که در آن هوا به سردي مییکی از فصل
) تعریفِ 131: 1391حقوقی، »(پاییزم! اي قناري غمگینم!«گوید: زمانی که اخوان در تعریفِ آن می

هنري و ادبی کرده که بیانگر واکنشِ عاطفی و احساسیِ شاعر بدان است.
عنوان شعري از فروغ فرخزاد..5
فرخزاد، »(اي شعر...اي الهۀ خون آشام«رخزاد که صورت اصلی آن چنین است: پاره شعري از فروغ ف. 6

1384 :106 .(
نام یا نام دیگر و یا یکی از خصوصیات «بدل در دستور زبان، اسم یا صفتی معرفّی شده است که . 7

ننده رساند و او را براي مخاطب یا خواصاحب اسم از قبیل لقب، شهرت، شغل، مقام و عنوان وي را می
شیخ «، »ابن سینا؛ شیخ الرئیس، صاحب کتاب شفاست«)130: 1370گیوي، .»(شناساندبهتر می

.کندکه بدل از ابن سیناست، مقام و لقب و عنوان او را بیان می» الرئیس
ها در شعر شاعران معاصر قابل مشاهده است. براي هر ساختی مثالی از شعر هاي این ساختنمونه. 8

ابر، اي بشارتِ «)؛ ب: 80: 1391مصدق، »(اشک، دانۀ تزویر زندگی است«شود: الف: شاعران ذکر می
زبان گنجشکان «)؛ ت: 436: 1389(سپهري، » آدمی زاد ـ این حجم نمناك«)؛ پ: 60همان، »(باران

زندگی «)؛ ث: 348: 1384(فروغ، » یعنی: بهار، برگ، بهار...زبان گنجشکان یعنی: نسیم، عطر، نسیم
هاي سکوت چیست بجز حرف«)؛ ج: 359همان، »(تاك ساعتِ دیواريد، بجز تیکچیزي نبو

آیم، با آیم، میآیم، میمی«)؛ ح: 106همان؛ »(اي شعر...اي الهۀ خون آشام«)؛ چ: 354همان، »(ناگفته
دل، این جامِ «)؛ خ: 324همان، »(هاي غلیظ تاریکیهام: تجربهگیسوانم: ادامۀ بوهاي زیر خاك؛ با چشم

).62: 1389کسرایی، »(آهنگ...تابِ خشمر از کینِ پر از خون را؛ دل، این بیپ
اعلم أن التعریف بالمثال... کقولک: العلم کالنور و الجهل کالظلمه، هو بالحقیقه تعریف بالمشابهه التی «.9

).273: 3م: ج1998تهانوي، »(بین ذلک المعرّف و بین المثال
)917: 1386یست    ز آنکه آن ترکیب از اضداد نیست (مولوي، آن جهان جز باقی و آباد ن.10

ه این جمله تعریف آن جهان است به صورت حصر موصوف (جهان) در صفات آن. صورت اصلی جمله ب
گرچه این جمله توصیف آن جهان است، ». آن جهان، جهان باقی و آباد است«ین گونه بوده است که: ا

طور که گاهی هدف از تعریف یک شود. همانتعریف آن استفاده میامّا گاهی از توصیف یک چیز براي
تواند توصیف باشد، چیز توصیف آن است. از این رو این استدالل همواره صادق است که هر تعریفی می

توان هر توصیفی را تعریف امّا عکس آن صادق نیست؛ یعنی هر توصیفی، تعریف نیست. بنابراین نمی
نامید. 
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منابع 
)، چاپ چهارم، 2، دستور زبان فارسی(1370احمدي گیوي و انوري، حسن و حسن؛ -

.انتشارات فاطمی، تهران
.، از این اوستا، چاپ دهم، مروارید، تهران1375اخوان ثالث، مهدي؛ -
.، مبانی عرفان و تصوف، چاپ پنجم، طهوري، تهران1384انصاري، قاسم؛ -
م، کشاف اصطالحات الفنون، الطبعه االولی، 1998حمد؛ تهانوي، محمد علی بن علی بن م-

.لبنان- دارالکتب العلمیه، بیروت
.، شعر زمان ما(مهدي اخوان ثالث)، چاپ پانزدهم، نگاه، تهران1391حقوقی، محمد؛ -
.، منطق صوري، چاپ سی و هشتم، انتشارات آگاه، تهران1387خوانساري، محمد؛ -
، کلیّات عبید زاکانی، تصحیح و تعلیق پرویز اتابکی، 1379اهللا؛ الدین عبیدزاکانی،  نظام-

.چاپ اول، زوّار، تهران
.، هشت کتاب، چاپ پنجم، انتشارات طهوري، تهران1389سپهري، سهراب؛ -
، بوستان، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چاپ هشتم، 1384الدین؛ سعدي، مصلح-

.انتشارات خوارزمی، تهران
.، مجموعۀ آثار(دفتر یکم: شعرها)، چاپ هشتم، نگاه، تهران1387احمد؛ شاملو،-
.اي براي صداها، چاپ اول، سخن، تهرانکدکنی، محمدرضا؛ آیینهشفیعی-
.، نگاهی تازه به بدیع، چاپ چهاردهم، انتشارات فردوس، تهران1383شمیسا، سیروس؛ -
.، انتشارات فردوس، تهران، بیان و معانی، چاپ هشتم1383ــــــــــــــ؛ -
نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا ، الهی1387عطار نیشابوري، فرید الدین؛ -

.شفیعی کدکنی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران
.، دیوان اشعار، چاپ اول، انتشارات آدینا، تهران1384فرخزاد، فروغ؛ -
، رسالۀ قشیریه، تصحیح بدیع الزمان 1387قشیري، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن، -

.فروزانفر، چاپ اول، زوّار، تهران
.، گزینۀ اشعار، چاپ پنجم، مروارید، تهران1389کسرایی، سیاوش؛ -
.، گزینۀ اشعار، چاپ نوزدهم، مروارید، تهران1391مصدق، حمید؛ -
چاپ چهارم، ، مثنوي معنوي، به تصحیح نیکلسون، 1386مولوي، جالل الدین بلخی؛ -

.هرمس، تهران
، ماهیّت و انواع تعریف، چاپ اوّل، موسسۀ تحقیقاتی علوم اسالمی 1381نظر نژاد، نرگس؛ -



141مفهوم ذوقی تعریف در ادبیات فارسی

.ـ انسانی دانشگاه تبریز، تبریز 
.)، چاپ یازدهم، سمت، تهران1، دستور زبان فارسی(1387وحیدیان کامیار، تقی؛ -
، کشف المحجوب، مقدمه، تصحیح و 1389هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان جلّابی؛ -

.تعلیقات محمود عابدي، چاپ پنجم، سروش، تهران
کوشش ماهدخت بانوهمایی، چاپ اول، نشر ه ، معانی و بیان، ب1370الدین؛ همایی، جالل-

.هما، تهران


