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Abstract
After the formation of the first foundations of the rhetorical sciences, at a later stage,

researchers in this field classified the different boundaries of this knowledge. The metaphor

is one of the first realms that has always been the subject for researchers in this field, since

the beginning of this science. When the rhetoric entered the classification stage, naturally,

metaphor was no exception to this rule. The study of various rhetorical works in Arabic and

Persian rhetoric shows that the classification of metaphor has passed different periods in

Arabic and Persian rhetoric. This research has examined the evolution of the metaphor

classification in Arabic and Persian rhetorical works from the earliest to the present day.

Accordingly, three stages can be considered for categorization of metaphors in Arabic

rhetoric works and six stages in Persian rhetorical works. The result of the research shows

that the classification of works of Persian from the eleventh century have been fully

influenced by the works of Sakkaki, Khatib Qazvini and Taftazani. However, some of the

rhetorical works have made criticism of these classifications. In our day, some of the

rhetorical works, while criticizing these categories, have considered the past categories to

be useless and some researchers while criticizing these classifications, have added new

issues to them.
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چکیده
عرصـه ایـن گرانپژوهش،بعدمرحلۀدربالغی،علومنخستینِيهاهیپايریگشکلازپس

کـه استياهیاولقلمروهايازاستعارهپرداختند.دانشاینمختلفيهاکرانهيبندطبقهبه
بالغـت گسـترة کهیهنگاماست.بودهبالغیونمورداهتمامهموارهبالغتيزیریپآغازاز

بالغـی آثـار یبررسـ نبـود. مستثناقاعدهاینازنیزاستعارهطبعاً،دشيبندطبقهمرحلۀوارد
رامختلفـی ادواراستعارهيبندطبقهدهدیمنشانفارسیوعربیبالغتحوزةدرمختلف

تطـور حاضـر پـژوهش دراسـت. ردهاگـذ سرپشتفارسیوعربیبالغتقلمرودودر
حاضـر عصرتانخستینروزگارازفارسیوعربیبالغیآثارامهاتدراستعارهيبندطبقه

سـه عربیبالغیآثاردراستعارهيبندطبقهبرايتوانیم،اساساینبراست.دهشبررسی
دهـد یمـ نشـان پژوهشحاصلگرفت.درنظرمرحلهششفارسیبالغیآثاردرومرحله
،قزوینـی خطیبی،کاکسآثارازمتأثرکاملصورتبهیازدهمقرنازفارسیآثاريبندطبقه

يهـا يبندطبقهاینبرنیزاندکینقدهايبالغیآثاربرخیدرهرچند؛استبودهتفتازانیو
مرسـوم، يبنـد طبقـه نقـد ضـمن ،بالغـی آثـار برخیدر،ماروزگاردر،دهشواردیادشده

بـر مـواردي هـا يبنـد طبقـه ایننقدبابرخیواستشدهنمترتبآنبرخاصیسودمندي
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مقدمه.1
ایـن موضـوعات کلیطرحرااسالمیآثاردربالغیيهاپژوهشنخستمرحلۀبتوانشاید
.اسـت شـده نقلقرآنازعمدتاًکهدانستییهانمونهدرقالبوسادهبسیارصورتبهحوزه

ـ ابـن القـرآن مشـکل تأویـل ،)ق255(جـاحظ التبیینوالبیانمانندبالغینخستینۀآثار ۀقتیب
شـمار بـه دسـته اینازتوانیمرا)ق296(معتزبنعبداهللاتألیفالبدیعو،)ق276(دینوري

دوممرحلـۀ ،انـدك انـدك گرفـت، شـکل بالغـی علـوم اولیـۀ يهاهیپاکهاینازپس.آورد
حـوزة پژوهشـی سـنت عنـوان بهآثاريازبالغیونمرحلهایندر.شدآغازبالغیتحقیقات

یافـت؛ بسـط آنموضوعاتوشدگستردهقلمرواینکمکم،بنابراین.بودندمندبهرهبالغت
بـراي بالغیمسائلگوناگونهايعرصهيبندطبقهمرحلهایندرموردتوجهکارهايازجمله
موضـوعات ازجملهاستعارهبالغی،مسائلمیاندر.استبودههاآنجوانبدرتحقیقسهولت

زمـان، گذشـت بـا ،کـه ايگونهبهاست؛دادهاختصاصخودبهرافراوانیآثارکهاستاياولیه
ايتـازه هايدریچهویافتفزونیروزروزبهبلکه،نگرفتکاستیتنهانهعرصهایندرپژوهش

ایـن ازنیزاستعارهيبندطبقه،بالطبعي،بندطبقهمرحلۀبهبالغیآثارورودبا.شدگشودهآنبر
راآناسـتعاره، يبنـد طبقـه بـا ،کوشـیدند عرصـه ایـن گـران پژوهش.استنبودهامستثنقاعده
.کنندفراهمبهترراحوزهاینمسائلتحلیلوبررسیزمینۀومندترنظام

آثارحوزةدودراستعارهيبندطبقهرسدمینظربهبالغی،هايکتابازبسیاريبررسیبا
رامرحلـه چنـدین تـاکنون آغازازاسالمیبالغیآثاردرتعبیريبهیافارسیوعربیبالغی
ذیـل ادشدهیحوزةدودررااستعارهيبندطبقهتطورمراحلتوانمیاست؛گذاردهسرپشت

شـش وعربیبالغیآثاردرگانههنُبنديطبقهاینازمرحلهسهکرد؛بررسیاصلیمرحلۀهنُ
،استعارهتطورنقدوتحلیلرسدمینظربه.استبررسیقابلفارسیبالغیآثاردرآنمرحلۀ
آثـار دررااصـطالح اینگوناگونهايبنديطبقهتطوروسیرچگونگیتواندمیکهاینضمن

نظـر بـه ،چنـین هم.کندنمایاننیزرابالغیونتقلیدو،خالقیتنوآوري،دهد،نشانگوناگون
گونـاگون هايشکلدردیگریکازراآثارتأثیرپذیريچگونگیبتواندبنديردهاینرسدمی

بـر عربـی بالغـی آثـار اثرگـذاري کیفیتدربارةرامحققانتصوراتبرخیشایدوبنمایاند
.کنداصالحفارسیبالغیهايکتاب

پژوهشپیشینۀ.2
موردتوجـه چنـدان بالغـی مطالعـات دراسـتعاره يبنـد طبقـه نقـد وبررسیرسدیمنظربه

ازدیـدگاه اسـتعاره يبنـد طبقه«عنوانبايامقالهبهتوانمیزمینهایندر.استنبودهمحققان
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ازدیـد مفیـد اسـتعارة وغیرمفیـد اسـتعارة بررسیبهآندرکهکرداشاره)1386(»جرجانی
است.شدهپرداختهجرجانی

عربیبالغیآثاردراستعارهيبندطبقهتطور.3
استعارهاستحسانیوذوقیهايبنديتقسیم1.3
ازمنظـور اسـت. ذوقیبنديتقسیمبالغیآثاردراستعارهبنديتقسیمنخستینگفتتوانمی

داشـته اسـتداللی وعلمیمبنايکهآنازبیشکهاستییهابنديطبقهذوقیهايبنديتقسیم
دیگـر بـه .دارنـد انشـایی بارواژگاناینکه؛استزشتوخوبمانندواژگانیراههمباشد،
،اسـت نکـرده ارائـه منـدي نظامومنطقیارچوبهچگرپژوهشهابنديدستهایندر،سخن
اسـت. کـرده بیـان موردنظرهاينمونهبراساسراخویششخصیهايدریافتتربیشبلکه
کرد:بنديدستهصورتبدینتوانمیراهاییدیدگاهچنینسیروتطور

نخستینهآثار1.1.3
صـورت بـه هـم آن،استعارهبنديتقسیمباپیشینآثاردرکهجایینخستینگفتبتوانشاید

عبـدالعزیز ابـن علیابوالحسنتألیفخصومهویالمتنبینبۀالوساطشویم،میمواجهذوقی،
جرجـانی .اسـت ،چهـارم قـرن بنـام مـتکلم و،فقیـه شـاعر، ادیب،،)ق363/366(جرجانی
جرجـانی (ئهیالسـ ةاسـتعار .2؛الحسـنه ةاسـتعار .1:استکردهتقسیمدستهدوبهرااستعاره
ایـن معیارهايوزشتوزیبااستعاراتدربارةتوضیحیهیچبدون،سپس).40- 2005:34
ـ ،ويازپـس .اسـت کـرده بسـنده بارهنیادرهایینمونهذکربهفقطبندي،دسته بـن ۀقدام
اسـتعارة بـه رااستعارهقدامهکند؛میارائهاستعارهازدیگريبنديتقسیمالشعرنقددرجعفر

گـونی نـاهم مجـازي وحقیقـی معنايمیانفاحشاستعارةدرکند؛میتقسیمنیکووفاحش
تهکمیـه اسـتعارة بـه اسـتعاره ایـن ،اسـت آمدهالشعرنقددرکههایینمونهبهباتوجهاست؛

)هنـري (مجـازي وحقیقـی معنـاي میاننخست،نوععکسبه،نیکواستعارةدراماماند،می
درکـه آثـار دیگـر برخالف،الشعرنقددر).1302:67جعفربنۀقدام(داردوجودگونیهم
تعریفـی کـم دسـت شـده کوشیده،استهشدبسندهاستعاراتذوقیيگذارنامبهفقطهاآن

دیگـر یـک ازهـا آنتمیـز وتشخیصبرايوارائهنیکووفاحشاستعاراتازذوقیهرچند
تـألیف حـۀ الفصـا سـر دراسـتعاره بنديتقسیمبهدو،اینازپس.دشودادهدستبهمعیاري

درسـنان ابـن .رسـیم مـی »خفاجیسنانابن«بهمعروف،)ق466(محمدبنعبداهللابومحمد
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هـایی نمونـه مبنـا همـین بـر وکردهتقسیممطرودوبرگزیدهبهرااستعارهحۀالفصاسر
کـه نـداده دسـت بهبنديتقسیماینبرايشاخصیاما)،2010:78خفاجی(استآورده
آثـار بررسیبهیاکردداورياستعاراتمطرودبودنیابرگزیدهدربارةآنبراساسبتوان
پرداخت.دیگر

ـ برگزنیکـو، فاحش،زیبا،زشت،يهابنديدسته،شودیممالحظهکهچنان مطـرد، و،دهی
ازکیـ چیهـ در،عبـارتی بـه .انـد مشـترك منطقـی یاعلمیمبنايومعیارنداشتندر،همگی
آثـار هـاي اسـتعاره آنبراسـاس بتـوان کـه نـدارد وجـود شاخصییادشدههايبنديتقسیم

کرد.تحلیلوبررسیراگوناگون

جرجانیيبندمیتقس2.1.3
ودمندسوناسودمنداستعارة1.2.1.3

متفـاوت حـوزه ایـن يهـا پژوهشدیگربایشناسروشلحاظبهجرجانیآثارجاکهازآن
.کـرد بررسـی مجـزا صـورت بـه ،هـا مشـابهت برخیرغمبه،رااويبنددستهتوانیماست،

غـۀ الـبال اسـرار ازبعدوقبلآثاردراستعارهازجرجانیبنديتقسیموروشدیگر،سخنیبه
دوبـه رااسـتعاره واژگـان، داللتـی کارکردهايبراساس،نخستگامدريو.ودشینمدیده
است:آنناسودمنداستعارةاوازدید.کندمیتقسیمسودمندوناسودمندۀدست

بـه داللـت درکلمـه بـراي مـا ونـدارد دربـر سـودي چنداناصلیمعنیازآننقلکه
هسـت آنفرعـی معـانی درکـه دقـایقی مراعـات دروبشـویم قائلسعتولهموضوع

بـراي هسـت حیوانـات جـنس درکهاختالفیحسببهاعراب،مثالً.نماییمآزماییطبع
شـتر لـب برايو»شقه«انسانلببرکهچنان؛اندکردهوضعمتعدديهاينامعضویک

.)1374:17جرجانی(اندگفته»جحفله«رااسبلبو»مشفر«

اشیاختصاصـ معنـاي ازغیـر معنـایی درراالفاظاینازیکیکسیاگر،جرجانیازنظر
اسـتعارة لکـن است،استعارهکاراینکند،استفاده»جحفله«يجابهرا»شفه«مثالًگیرد،کاربه
:استتشبیهبرمبتنیجرجانیازنظرکهاستسودمنداستعارةدومگونۀ.سودمندریغ

کـه اغـراض ازغرضـی یـا فوایـد ازايبهـره آنبـا کـه استآنسودمنداستعارةاما
ـ اسـت تشبیههمانفایدهاینحاصلوبشودعایدمابرشدنمیمفهومآنوجودبی االّ
پایـان کـه داردیاقسامآنهايروشواستمتنوعبسیارآنهايگونهووجوهکهاین

).18:همان(ندارد



141)احمد رضایی جمکرانی(بندي استعاره در آثار بالغیو نقد طبقه،بررسی، تحلیل

؛استشدهواژگانچندگانۀيهاداللتمبحثواردتربیشناسودمنداستعارةدرجرجانی
بسـا چهدیگرواژةيجابهياواژهکاربرداستممکنکهنکردهاشارهموضوعاینبههرچند
وذوقـی ويتوضـیحات هـم سودمنداستعارةبخشدر.باشدخاصمعانیبرايوآگاهانه
استعارهاینشمردنکرانبیو،دانستنجذاب،سحارخواندنباکندیمکوششواستانشایی
چنـین بـودن کـران بـی بـر وياشـارة کهاینضمن).همان(کندتبیینراآنگوناگونجوانب
چنـین طبعـاً واسـت مخاطبذهنيمقتضابهاستعارهتعبیروبودنذوقیازناشیيااستعاره
واسـت واقـف ییگویکلاینبهخودجرجانی.شودتلقیپذیرفتیمعیاريتواندینماموري

اسـتعارة او،مرحلـه ایـن ازپـس ).25:همان(داندیميايبنددستهچنینشمولراآندلیل
توضیحاتیبا،اما.بگذاردهاآنبرنامیکهاینبدوناست،کردهتقسیمدستهدوبهراسودمند

:بودتواندمیمکنیهومصرحهاستعارةمعادلدستهدواینگفتتوانمی،استآمدهکه
اسـت اسموقتی.فعلیابودخواهداسمیایابدراهآندرسودمندةاستعارکهايواژههر
ثابـت چیزیکبهخوداصلیمسمیازراآنکهاینیکی:بودخواهدمستعاروجهدوبر

چیـز یـک بـه خـود اصـلی مسمیازراآنۀرابطورفتهکاربهاسمآنجايبهکهمعلوم
بـا موصـوف ۀرابطـ بعـدي یمعنباآنۀرابطوکاررفتهبهاسمآنجايبهکهمعلومثابت

مـا برابـر آهـویی مـاده یعنی»:ظبیۀأناعنت«:شودگفتهکهنیامثل؛کنینقلاستصفت
ایـن بـه یـا شـده ارادهمعنیاینواژهآنازگفتتوانمیکهباشدزنیمرادوشدظاهر

یـک بهتشبیهدرمبالغهواستعارهبرسبیلخوداصلیمسمیازواستشدهکنایهمفهوم
.)همان(استگردیدهمنتقلدیگرمعنی

اامـ کـرد، محسـوب مصرحهةاستعارهمانرااستعارهاینتوانمیجرجانیتوضیحاتبا
:بودتواندنمیمکنیهةاستعارجزچیزيکندمیاشارهجرجانیکهدومیۀگون

آندرروشـنی بهنتوانکهمعنایییکبهوبرداشتهخودحقیقیمعنیازاسمکهایندوم
اسـت مـراد اسمآنازاینگفتتواننمیکهچنان.استشدهمنتقلکرداشارهچیزيبه
).26:همان(استشدهاصلیاسمجانشیناینوشدهاستعارهآنبریاو

فعلیهاياستعاره2.2.1.3
:کهاستآنبروي.استفعلیهاياستعارهدربارةجرجانیدیگربنديتقسیم

ذاتبـه کـه نیسـت اسـم ماننـد فعـل کهاستاینکردتحقیقبایدآنرويکهمطلبی
کـه رامعنـی آنکـه اسـت ایندرفعلشأناماوکندداللتآنبهذاتیوبرسدچیزي
).30:همان(نمایدمیاثباتمعینزمانیدريزیچکیبهشدهمشتقآنازخود
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درهـم کنایـه گـاهی و،تبعیـه مکنیه،استعارةحوزةسهآورده،جرجانیکههایینمونهبا
.استفعلیاستعارةبهجرجانیتوجهاستاهمیتدرخورچهآنلکن،استشدهختهآمی

خالصـه گونـه بـدین تـوان میرااستعارهبنديتقسیمدربارةجرجانیيهادگاهدیحاصل
،گـاه آن.اسـت کـرده تقسـیم سـودمند وناسودمندگونۀدوبهرااستعارهاولگامدراو:کرد

خـود اصـلی يمسماازراآنکهاینیکی.1:استکردهتقسیمنوعدوبهراسودمنداستعارة
ازرااسـم کـه ایـن دوم.2؛کنـی نقـل رفتهکاربهاسمآنجايبهکهمعلومثابتزیچکیبه

کـرد اشـاره چیـزي بـه آندرروشنیبهنتوانکهمعنایییکبهوبرداشتهخودحقیقیمعنی
.دانسـت مکنیـه اسـتعارة ومصـرحه اسـتعارة معـادل رادوایـن تـوان می.استشدهمنتقل
.دیگومیسخننیزفعلیاستعارةازوي،براینعالوه

اصطالحیيهايبندمتقسییادوممرحلۀ2.3
ازمقصـود .نامیـد »اصـطالحی يهـا يبنـد متقسـی «توانمیرااستعارهبنديطبقهدومبخش
یـا اسـتعاره سـاختاري هـاي مؤلفهبرتمرکزبااستعارهبنديطبقهاصطالحیيهايبندمتقسی

سـاختارهاي کـه عناصـري براساساندیدهکوشمحققانيايبندمتقسیچنیندر.استتشبیه
مرحلـۀ گفـت تـوان می.یابنددستبنديطبقهايگونهبهدهندمیتشکیلرااستعارهمختلف

.شودمیآغازسکاکیبااستعارهگستردةاصطالحیِهايبنديطبقه

سکاکی1.2.3
گانهششبنديتقسیم1.1.2.3
.2؛بالکنایـه .1:اسـت کردهتقسیمهگونششبهرااستعارهانواعنخستگامدرسکاکی

شـود، میدیدهکهچنانبندي،دستهایندر.مرشحه.6؛مجرده.5؛تبعیه.4؛اصلیه.3؛مصرحه
تغییراتـی بـا بعـدها بنـدي دستهاین!اندشدهفرضمستقلايگونهمجردهومرشحهاستعارة
سـکاکی آن،ازپـس .بخشـید سـامان بالغـی هايکتابدررااستعارههايبنديطبقهاساس

ازهریـک بـراي سـپس وکـرده تقسیمتخییلیهوتحقیقیهکلینوعدوبهرامصرحهاستعارة
:استگرفتهدرنظراحتمالیهوقطعیهنوعِدوهاگونهاین

؛احتمالیه.2؛قطعیه.1:تحقیقیه
.احتمالیه.2؛قطعیه.1:تخییلیه
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یـا تحقیقـی همـان ،درواقـع اسـتعاره، بـودن تخییلـی یـا تحقیقیموضوعرسدمینظربه
محققـاً منهمسـتعار ومسـتعارله درشـبه وجهاگریعنیاست؛شبهوجهیاجامعبودنتخییلی
خواهـد تخییلـی باشد،متنمؤلفذهنساختۀاگرواستتحقیقیجامعباشد،داشتهوجود

بـه زاویـه ایـن ازبالغیـون واسـت شدهتوجهبداننیزتشبیهبررسیدرکهموضوعیبود؛
درموضـوعی چنـین طرحکهدرحالی؛اندپرداختهشبهوجهبودنتخییلییاتحقیقیدربحث
).1396:14جمکرانیرضاییبهبنگرید(رسدنمینظربهمنطقیادبیاتحوزة

بودنانتزاعیوحسیبراساسبنديتقسیم2.1.2.3
ومسـتعارله بودنمعقولوانتزاعییابودنمحسوسبراساسدیگريبنديتقسیمسکاکی
تـوان مـی اسـتعاره گونـه چهـار ،اساساینبراست؛کردهارائهبهمشبهوهبمشیامستعارمنه

:کردتصور
؛محسوسبهمحسوس.1
؛معقولبهمعقول.2
؛معقولبهمحسوس.3
.محسوسبهمعقول.4
).391- 1987:388سکاکی(

کـه اسـت تشبیهمباحثمباديدررایجبنديدستههمانبنديدستهاینشودمیمالحظه
ایـن .شـوند مـی تقسیمگونهچهاربهبودنانتزاعییاحسیازنظربهمشبهوهبمشآنبراساس

درمـا روزگـار تـا ویافتـه افـزایش نـوع ششبهدید،خواهیمکهچنانچهارگانه،بنديطبقه
.استشدهتکراربالغیهايکتاب

تبعیهو،تخییلیهمکنیۀمکنیه،استعارة3.1.2.3
اسـتعارة درسکاکی،نظرِطبق.استمکنیهاستعارةپرداختهبدانسکاکیکهدیگريگونۀ

لـوازم ازکـه ايقرینـه ؛خـواهیم میرابههمشبايقرینهوسیلۀبهوکنیممیذکرراهبمشمکنیه
لوازمازمراد.استبهمشبهمشـب بـه فقـط کهاستلوازمیمواردایندربهمشبهمـذکور بـه ه

یـا تعریـف ایـن ).379- 378:همـان (اسـت هبمشـ استعارهاینمبنايولیدارد،اختصاص
موضـوع بـه مشـروحاً ،درادامـه .دشـ بالغـی آثـار درمکنیـه استعارةمبنايسکاکیدریافت
عقلـی مجـاز و،تبعیـه مکنیـه، اسـتعارة رابطۀمبحثایندرورداختهپتخییلیهمکنیۀاستعارة

.استدهشبررسیلتفصیبه
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سـکاکی يهايبندمیتقسدیگرازعقلیمجازومکنیهاستعارةباآنپیوندوتبعیهاستعارة
.استالعلوممفتاحدر

تبعیهو،اصلیهتهکمیه،استعارة4.1.2.3
شـبیه ودیگـري نقـیض یکـی آندرکهاستيااستعارهتهکمیهاستعارة،سکاکیازنظر

جـنس اسـم مسـتعار اسـم اگراستعارهدر.داردتناسبتملیحیاتهکمباظاهراًواستتضاد
ماننـد باشـد، جـنس اسـم غیراگراما،استاصلیهيااستعارهچنیناسد،ورجلمانند،باشد

).383- 380:همان(شودمینامیدهتبعیهاياستعارهچنینحروف،ومشتقصفاتافعال،
پیشـین هـاي بنـدي تقسیمباالعلوممفتاحدرسکاکیبنديطبقه،شودمیمالحظهکهچنان

ـ بـا دیگـر بنـدي دسـته ایندر؛استمتفاوتبسیار .نیسـتیم مواجـه ذوقـی آرايوهـا دگاهدی
بـه آنارکـان یـا اسـتعاره سـاختاري عناصـر ازاسـتفاده بـا اسـت کوشـیده سکاکی،عبارتیبه

.استشدهاوازپسبالغیمحققانکاراساسبنديتقسیماین.یابددستآنانواعبنديطبقه

قزوینیخطیب2.2.3
یصتلخـ یعنـی خـویش اثردودرسکاکی،مفتاحبهباتوجه،قزوینیخطیبسکاکی،ازپس

منـدترکردن نظـام ضـمن ،خطیـب .پرداخـت بالغـی علومدرپژوهشبهیضاحاالوالمفتاح
ونقـد بـه بـود، پرداختهبدانسکاکیکهموضوعاتیگسترشوبالغیقلمروهايبنديطبقه

بـه رااسـتعاره انـواع اواسـتعاره، بنـدي طبقهبخشدر.پرداختسکاکیيهادگاهدیاصالح
:استهکردبررسیطبقهپنجدرگوناگونجهات

لهمستعارومنهمستعاریاطرفیناعتباربهاستعارهاقسام1.2.2.3
:داریماستعارهگونهدو،مبنااینبر

؛استممکنچیزيدرطرفدواجتماعآندرکهاياستعاره:وفاقیه)الف
!استاولنوععکسدقیقاًساختاراین:عنادیه)ب

جامعاعتباربهاستعاره2.2.2.3
استنوعدوبرجامعاعتباربهاستعاره،خطیبازدید:
؛استفهمهمهکهاياستعاره:مبتذلهعامیۀ)الف
.یابنددرمیراآنخواصفقطکهاياستعاره:غریبهخاصیۀ)ب
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جامعوطرفیناعتباربهاستعارهاقسام3.2.2.3
:شودمیتقسیمنوعششبهعقلیوحسیازنظراستعارهاجزايبخشایندر
؛عقلیوجهبهیاحسیوجهبهمحسوسبهمحسوساستعارة.1
؛عقلیبعضیوحسیبعضی.2
؛معقولبهمعقولاستعارة.3
؛معقولبهمحسوساستعارة.4
؛محسوسبهمعقولاستعارة.5
.عقلیوجهبههااینکل.6

.استدادهگسترشموردششبهراسکاکیۀچهارگانيبندمتقسیبخشایندرقزوینی

لفظاعتباربهاستعارهاقسام4.2.2.3
:استکردهتقسیمدستهدوبهرااستعاراتنیزاعتباراینبهیضاحاال

؛استجنساسممستعارلفظکهاياستعاره:اصلیه)الف
.نامندمیتبعیهاستعارةراحروفوافعالازمشتقاتوافعالاستعارة:تبعیه)ب

خارجاعتباربهاستعارهاقسام5.2.2.3
مسـتعار لفـظ کنـار درکهاستمالئماتیبرمبناياستعارهانواعبنديتقسیمبخشایندر

.کنـد مـی تعیـین راآنگونـۀ مسـتعار لفـظ خـود ازغیرهایینشانه،تعبیريبه.گیردمیقرار
:مواجهیمگونهسهبامنظراینازکهاستآنبرخطیب
؛مطلقه)الف
؛مجرده)ب
).191- 1989:186قزوینیخطیب(مرشحه)ج

راهـا آنوکـرده اشارهمرشحهومجردهاستعارةبهخودگانۀششبنديطبقهدرسکاکی
رمجموعهزیگونهسهاینقزوینیخطیبازنظرکهدرحالیاست؛گرفتهدرنظرمستقلهاییگونه

.استآمدهترتیبهمینبهبالغیآثاراغلبدربعدهاواندمصرحهاستعارةانواعیا
.اسـت سـکاکی يآراازبرگرفتـه خطیـب يهايبندمتقسیشد،اشارهنیزترپیشکهچنان

بنـدي طبقـه ایـن کـه نحـوي به؛استکردهترمنسجموترمدونراسکاکیهايبنديطبقه،اما
.دهدمیتشکیلبعديبالغیِکتبدررااستعارههايبنديدستهاصلیبنیاد
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استعارههايبنديطبقهتثبیتمرحلۀ3.3
خطیـب اثـر دودرويهـاي بنـدي طبقـه و،تعـدیل جـرح، وسکاکیبنديتقسیمازپس

آثـار بهباتوجه،تفتازانی.رسدمی،مطولومختصر،وياثردووتفتازانیبهنوبتقزوینی،
وکـرده نقـل اسـتعاره دربـارة راآنـان بنـدي تقسـیم قزوینـی، خطیـب ویـژه بهوسکاکی

قزوینـی خطیـب بنديدستهبرويروشن،سخنیبه.استنکردهارائهجدیديبنديدسته
ازپـس کـه يايبنـد طبقـه ؛استکردهعرضهراگانهجپبنديطبقههمانونیفزودهچیزي

دهشـ تکـرار ودرآمـده الیتغیـر قـوانین صـورت بهفارسیوعربیبالغیآثاردرتفتازانی
(وبالغـی هايبنديطبقهتثبیتمرحلۀراتفتازانیآثاربتوانرسدمینظربه،رونیازا.است

خطیـب ازپیـروي بـه تفتـازانی کهياگانهپنجبنديطبقهآورد.شماربهاستعاره)جانیادر
است:شرحبدینکردهارائهقزوینی

لهمستعارومنهمستعاراعتباربه1.3.3
:شودمیتقسیمگونهدوبهکه

؛وفاقیه)الف
.عنادیه)ب

اســتعارهدوایــنواســتعنادیــهاســتعارةهمــیننــوعازیحیــهمتلوتهکمیــهاســتعارة
.استشدهاستعمالاشحقیقیمعناينقیضیاضددرکهاستهاییاستعاره

جامعاعتباربهاستعارهاقسام2.3.3
:استکردهتقسیمدستهدوبهرااستعارهمنظراینازکه

؛)ِمبتذله(عامیهاستعارة)الف
).308- 1375:307تفتازانی()غریبه(هیخاصاستعارة)ب

جامعو،لهمستعارمنه،مستعاربودنانتزاعییاحسیاعتباربهاستعاره3.3.3
تـر شپـی کهاستکردهبیانراساختاريششهمانايگونهبهنیزبنديدستهایندرتفتازانی
:بودآوردهقزوینیخطیب
1.حسی،منهمستعار؛حسیجامعحسی،لهمستعار
2.حسی،منهمستعار؛مختلفجامعحسی،لهمستعار
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3.حسی،منهمستعار؛عقلیجامعحسی،لهمستعار
4.عقلی،منهمستعار؛عقلیجامععقلی،لهمستعار
5.حسی،منهمستعار؛عقلیجامععقلی،لهمستعار
6.عقلی،منهمستعارعقلیجامعحسی،لهمستعار.

مستعارلفظبراساساستعارهبنديتقسیم4.3.3
ازنـوعی بـه کـه هـایی علـم مانند،باشدتأویلییاحقیقیجنساسممستعاراگر:اصلیه)الف

؛استاصلیهاستعارةهنگام،ایندردارند،شهرتصفات
چـون .نامنـد مـی تبعیـه استعارةراحروفوافعالازمشتقاتوافعالاستعارة:تبعیه)ب
بـا یـا باشـد شـبه وجهموصوفهبمشکهکندمیاقتضاتشبیهواستتشبیهبرمتکیاستعاره

جمـع جـا کیـ دراجزایشکهاموريیعنیحقایقتنهاوباشدشریکشبهوجهدربههمشب
).330- 329:همان(گیردقرارموصوفتواندمیپابرجاستوشودمی

خارجاعتباربهاستعاره5.3.3
خطیـب قـبالً کـه ،مسـتعار لفـظ وجـامع وطـرف دواعتبارازغیردیگراعتباريبهاستعاره
:شودمیتقسیمقسمسهبهبود،نامیدهالخارجاعتبارِراآنقزوینی

منهمسـتعار یـا لهمسـتعار باهماهنگومتناسبچیزيباکهاياستعاره:مطلقه)الف
؛نیستراههم

اسـتعاره ایـن اسـت راههـم لهمستعاربامتناسبچیزيباکهاياستعاره:مجرده)ب
؛شودمینامیدهمجرده
.)347:همـان (اسـت راههممستعارمنهبامتناسبچیزيباکهاياستعاره:مرشحه)ج

.استمالئمهمانمستعارمنهیامستعارلهباهماهنگچیزيازمنظوربنديتقسیمایندر
هــايبنــديطبقــهدیگــرازجملــهمرکــبمجــازو،تخییلیــهمکنیــۀمکنیــه،اسـتعارة 

.استتفتازانی
بـه يانـوآوري یـا تحلیـل هـیچ ويمیابیـ درمیتفتازانی،يهايبندمتقسیبررسیبا
قزوینـی خطیبوسکاکیهايبنديطبقه،درواقع.استنیفزودهخطیبيهايبندمتقسی

همـین ودرآمـده بالغـی الیتغیـر قـوانین صـورت بـه وشـده تثبیـت تفتـازانی آثاردر
.استشدهرایجماروزگارتابالغیهايکتابدروکاستکمبیهابنديدسته
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فارسیبالغیآثاردراستعارهبنديطبقهتطور.4
بنـدي طبقـه جـا نایـ در(وبالغتحوزةکهدهدمینشانفارسیزبانبهبالغیآثاربررسی

اسـت، بـوده عربـی بالغیآثارازمتأثرکامالًشودمیتصورکهرایجقولبرخالف،استعاره)
فارسـی بالغـی کتببررسیبااست.داشتهمتفاوتسرگذشتینخستروزگاردرکمدست

شد:ورمتصمتفاوتادواردراستعارهبنديطبقهبرايمرحلهششتوانمی

اولیهآثار1.4
ـ الـبال ترجمـان ماننـد ،فارسـی اولیۀبالغیهايکتابدر ،)43- 1362:40الرادویـانی (ۀغ

:1373رازي(العجـم اشـعار ییرمعایفالمعجمو،)29- 1362:28وطواط(السحرحدائق
ذوقـی يهايبندمتقسیهمانحتیومواجهیماستعارهازمرسومتعریفیبافقط،)367- 365
دروابـد یمـی ادامـه فارسـی بالغیآثاردربعدهاشیوهاین.شودنمیمشاهدهجانایدرهم

یفـ االفکـار یعبـدا و)1341:34تبریـزي رامـی (تبریـزي امیرقئالحدایقحقامانندآثاري
بسـیار آنتـأثیرات )105- 1369:104(کاشـفی واعـظ حسـین الـدین مـال کاالشعاریعصنا

مطالـب همـان تقریباًاستعارهبخشدراالفکاریعبداگفتتوانمیکهايگونهبه؛استمشهود
شـاید راآثـار ایـن ویژگیتنها.استکردهمطرحرارازيقیسشمسووطواطرشیدالدین

.آوردشماربهمنثوریامنظومیفارسآثارازهایینمونهذکربتوان

نامبیهايبنديطبقه2.4
االشـعار یقدقـا درفارسـی آثـار دراسـتعاره بنديطبقههاينشانهنخستینگفتبتوانشاید

بـه رااسـتعاره الحـالوي تاج.استمشهود»الحالويتاج«هبالمشتهرمحمدبنعلیتألیف
:استکردهتقسیمبخشدو

آنمشـابه کهچیزيوکندنمیاطالقشاعرکهاستآنیکی:استنوعدوبراستعارت
بـا ؛حماررانادانمردوگوینداسدراشجاعمردچنانک؛مشتركصفتدروباشداسم
بـالدت وشـجاعت سبباما،استمعینحیواندوبرايازموضوعواسمدواینآنک
صـادق مضـمر تشـبیه بـر ایـن وگوینـد؛ حمارواسداستعارتبهرابلیدوشجاعمرد

لفظیکهاستآنعلمدرینوتاسخواستنعاریتبهاستعارتمعنی:دومنوع.است
ایـن وبرنـد کـار بـه عاریـت سـبیل بـه دیگرمحلیدرراآنباشدخفیاالمرالنفسفی

وبـدیع چـه آنومطلـوب ومرغوبنظمونثردرواستمتداولهازباندراستعارت
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اهپادشـ کهگویندچون،مثالً.بودتربدیعحقیقتاستعمالازظرفانزدیکبهباشدمطبوع
بـالد حـدود ازتعـدي پايوگردانیدکوتاهمسلماناناموالتصرفازظلمهظلمدست
دیـوار بـه پشـت وکشیدندعافیتدامندرپايفراغتسرازمردموکردمنقطعاسالم

).48- 47:تابیالحالويتاج(بازدادندسالمتوامن
بسـنده بـاره نایـ درتوضـیحاتی بـه فقـط گونـه، دوایـن گذارينامبدون،الحالويتاج

بتـوان شـاید واستمتأثررازيقیسشمسازتربیشرسدمینظربهکهتوضیحاتی؛کندمی
.کردتأویلمکنیهومصرحهگونۀدوبهويازنظررااستعارهانواعتوضیحاتاینبرمبناي

کوتاهومختصرهايبنديطبقه3.4
یـا انـد کـرده مبادرتآنازتعریفیبهفقطاستعارهبنديطبقهبدونکهيافارسیآثارازپس

هـاي کتـاب بااند،کردهبسندههایینمونهذکربهوپرداختهاستعارهمباحثبهمختصرطوربه
اسـتعاره، تعریـف بـر عـالوه ،کـه میشـو میمواجه)بالغیموضوعاتبامرتبطیا(يابالغی
.اسـت بـوده گـذاري نـام راههـم بنـدي طبقهاینکهاندکردهارائهآنازنیزمجملیبنديطبقه
زبـان دراثـري نخسـتین عنـوان بـه )قنهـم قرن(گاوانمحموداثراالنشاءمناظرازتوانمی

سـخن )عربـی بالغـی آثـار شـیوة بههرچند(استعارهبنديطبقهازآندرکهکردیادفارسی
ومکنیـه اسـتعارة ،هدسـت دوبـه رااسـتعاره انـواع ،نخستگامدر،گاوان.استآمدهمیانبه

و،مجـرده مطلقـه، ،هگونـ سـه بـه را)مصـرحه (استعاره،سپس.استکردهتقسیم،تحقیقیه
).90- 1381:89گاوان(استکردهبخش،مرشحه
محمـود عطـاءاهللا الـدین برهـان امیرتألیفالصنایعیعبداازتوانمیاالنشاءمناظرازپس
زبـان بـه کتـاب نخسـتین کتـاب اینکهاستآنبریارشاطر.کردیاد)قنهمقرن(حسینی
دربـارة بحـث وصـناعات بـه دهینظامازاستعبارتآنعمدةمشخصۀ«کهاستفارسی
،البتـه ).1393:211یارشـاطر (»بـدیع و،بیـان معـانی، علـوم بهنسبتایرانیونیلغونگرش

ومصـرحه اسـتعارة گونـۀ دوتبیـین بـه حسینیواستمختصراثرایندراستعارهموضوع
).1384:260حسینی(استپرداختهمکنیه

عربیبالغیآثارازمتأثروگستردههايبنديطبقه4.4
ۀغالبالانوار1.4.4

تـوان مـی را)قیـازدهم قـرن (مازنـدرانی صـالح محمدبنمحمدهاديتألیفۀغالبالانوار
بالغـی مباحـث بـه آندرمشـروح طـور بهکهآوردشماربهفارسیزبانبالغیاثرنخستین
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مفتـاح فارسـی ترجمـان تـوان میرااثراین.استشدهپرداختهاستعارهبنديطبقهازجمله
ازنبایـد کـه ایـن ضـمن ؛دآورشـمار بهتفتازانیمطولو،قزوینیخطیبیضاحاالسکاکی،

ۀوهلـ دراسـتعاره تعریفازپسمازندرانی.شدغافلهممؤلفخودنقدهايوهالتحلی
مازنـدرانی صـالح (اسـت کردهتقسیمتخییلیهومکنیه،مصرحه،گونۀسهبهراآننخست
بنـدي دسـته ردهپـنج دررااسـتعاره ،تفتـازانی وخطیبمانند،سپس).283- 1376:280
:استکرده

؛عنادیهاستعارةووفاقیهاستعارة:اولتقسیم
؛)مبتذله(عامیه)ب؛)غریبه(هیخاص)الف:جامعاعتباربه:دومتقسیم
صـورت شـش کـه ):عقلـی یاحسیازنظر(سههرجامعوطرفیناعتباربه:سومتقسیم

؛دیآمیپدید
؛تبعیهاستعارة:اصلیهاستعارة:چهارمتقسیم
).288- 286:همان(خارجهاموراعتباربهآنتقسیم:پنجمتقسیم
ازوي.اسـت مصـرحه اسـتعارة انـواع بنـدي دستهدرواقع،،مازندرانیپنجمبنديتقسیم

.حهشـ مرمجـردة و،حهشـ مرمجـرده، مطلقـه، :اسـت کـرده یادمصرحهاستعارةگونهچهار
هگونـ سـه ازمکنیـه، ومصرحهبهاستعارهبنديتقسیمازپسبالغی،کتباغلبکهدرحالی
اسـتعارة ايگونـه ازمازنـدرانی ،برنـد مینامحهشمرومجرده،مطلقه،شاملمصرحهاستعارة
کـه اسـت آنمرشـحه مجـردة «کهاستآنبروکندمییادمرشحهمجردةعنوانبامصرحه
»باشــدبــودهمســتعارمنهمناســبدیگــرصــفاتیومســتعارلهمناســبصــفاتبــهمقتــرن

امـا ،)1987:385سـکاکی (کـرده ادیاستعارهنوعاینازترشپیسکاکی،البته).297:همان(
.استنکردهبنديطبقهعنوانچهارذیلرامصرحهاستعارةوي

و مجاز مرکب،تخییلیهیه،مکنةاستعار1.4.4.1
:1376مازنـدرانی صـالح (مکنیـه اسـتعارة بـه مشروحصورتبهچنینهممازندرانی

مرکـب مجاز.استپرداختههاآنبررسیونقدو)283- 282:همان(تخییلیهو)280-281
.استۀغالبالانواردردیگرييبندمتقسی)297:همان(تمثیلیهاستعارةیا

خطیـب آثـار سکاکی،مفتاحفارسیانۀصورتۀغالبالانوار،دشاشارههمترشپیکهچنان
بـا توأمـان رامکنیهاستعارةمانندموضوعاتبرخینویسندهکهاستتفتازانیآثارو،قزوینی
.استآوردهنقدوبررسی
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فارسیبالغیآثاردرتقلیدگسترشوشیوع5.4
ـ آمـی شـمار بـه عربـی بالغـی آثارترجمانخودۀغالبالانوارهرچند برخـی مازنـدرانی ،دی

درتقلیـد دورةرسـد مینظربه.استکردهبیانراخویشنظرونقدرامطالبوموضوعات
سـخنی بـه .کردپیداشیوعايگستردهصورتبهۀغالبالانوارتألیفازپسفارسیبالغیآثار

بایـد انـد، بـوده متأثرعربیبالغتازمختلفانحايبهفارسیبالغیآثاربپذیریماگر،دیگر
ـ الـبال انـوار تـألیف ازپـیش اگـر .شـویم قائلفرقبسیارصرفتقلیدوتأثیرپذیريمیان ۀغ

اثـر، ایـن تـألیف ازپـس ،شـد مـی مطـرح فارسیزباندرمختصرصورتبهبالغیمباحث
آثـار ازبرگرفتـه کامـل صـورت بـه خـود که،آنهاينمونهبرخیحتیومباحثومطالب
صـورت بهوکردپیداشیوعفارسیبالغیهايکتابدرجزئیاتهمانبااست،عربیبالغی
آثـار ایـن ازبرخـی بـه جانایدر.درآمدفارسیبالغیهايکتابدرپذیرفتهروشیوسنت
:شودمیاشارهمقلد

عیبدانیبۀرسال1.5.4
انـوار روزگـار بهنزدیکو)قیازدهمقرن(فندرسکیابوطالبمیرزاتألیفبدیعیانبۀرسال
خاصـی مطلـب نویسندهوهمدآۀغالبالانوارمباحثهماندقیقاًنیزاثرایندر.استۀغالبال

).51- 1381:49فندرسکی(استنیفزودههاآنبر

االدبدرر2.5.4
تعریـف ازپس،االدبدرردرچهاردهم،قرندر،)اولیآقالعلماءحسام(ناشرعبدالحسین

اسـتعاره انـواع بنـدي طبقـه بـه اسـتعاره، ارکـان بررسـی و،تشبیهباآنفرقتشریحاستعاره،
تصـریحیه، دستۀسهبهرااستعارهپیشینیانازتقلیدبهونخستۀمرحلدروي.استپرداخته
يهـا يبنـد متقسیبهگاهآن،)1315:110ناشر(استکردهتقسیممکنیهیاتخییلیهو،تحقیقیه

.استپرداختهرایج

گفتارهنجار3.5.4
.اسـت چهاردهمقرندربالغیفارسیهايکتابازجملهنیزتقوينصراهللاتألیفگفتارهنجار
بـه ،)180- 1317:179تقـوي (مکنیـه ومصـرحه استعارةتعریفازپسکتاب،ایندرتقوي
.اسـت شـده یـادآور رااسـتعاره گانۀپنجبنديدستههمانوپرداختهاستعارهانواعبنديطبقه
عنادیـه، ووفاقیـه بـه مسـتعارله ومسـتعارمنه اعتبـار بهرااستعارهانواعنخستوهلۀدروي
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اسـت کـرده تقسـیم غریبـه ۀخاصیومبتذلهۀعامیبهآنغرابتوجامعابتذالاعتباربهسپس
).185:همان(

ایـن برکهاستطرفینوجامعبودنانتزاعیوحسیاعتباربهاستعارهبنديتقسیمسومین
.استگرفتهدرنظرصورتششآثار،دیگرمانند،گفتارهنجارمبنا

.استتبعیهواصلیهبهمستعارلفظاعتباربهاستعارهتقسیمچهارمبخش
کـه اسـت متصـور شکلچهارهاآنعدموطرفینمالئماتذکراعتباربهپنجمبخشدر
بنـدي تقسیماین).190- 189:همان(مرشحهمجردةو،مرشحهمجرده،مطلقه،:ازاندعبارت

).1376:296مازندرانیصالح(استآمدهۀغالبالانواردرگفتارهنجارازپیشچهارگانه
صـورت دوجـامع وجهبودنمرکبوبسیطاعتباربهاستعارهبرايتقويششمبخشدر

تخییلیـه اسـتعارة ومکنیـه استعارةدربارةاثرپایانیبخشدر.غیرتمثیلیهوتمثیلیه:استقائل
).194:همان(استشدهبحث

.است،مازندرانیۀالبالغانوارویژههبپیشین،بالغیآثارازکاملیصورتاثراین

غۀالبالمعالم4.5.4
ـ بـه جـامع اعتبـار بـه وعنادیهووفاقیهبهطرفین،اعتباربه،رااستعارهرجایی ومبتذلـه ۀعامی
بـودن عقلـی یاحسیبهباتوجه،سپس).1392:185رجایی(استکردهتقسیمغریبهۀخاصی
رااسـتعاره ،گـاه آن.اسـت کـرده ادیـ مرسومساختارششاز،مستعارمنهو،مستعارلهجامع،

.اسـت کـرده تقسـیم تبعیـه واصـلیه گونۀدوبهحوزه،اینآثاردیگرمانندمستعار،اعتباربه
و،مجـرده اسـتعارة مطلقـه، اسـتعارة بـه طـرفین مالئمـات بهباتوجهرامفرداستعارةرجایی
مکنیـه اسـتعارة مبحـث بـه گاهآن).190- 189:همان(استکردهبنديطبقهشحهرماستعارة
صـورت بـه .اسـت پیشـینیان يآراازايچکیـده نیـز بابایندرويتوضیحاتکهپرداخته

خطیـب سکاکی،آرايازبرگرفتهمکنیهاستعارةدربارةويمطالبگفتتوانمی،ترمشخص
ایـن درايتـازه نکتۀنیزمرکباستعارةدرباب.استبارهنایدرمازندرانیصالحو،قزوینی
).195- 194:همان(استشدهتکرارپیشینیانسخنانهمانوشودنمیدیدهکتاب

همایییانبومعانی5.5.4
:1370همـایی ()محققـه یـا تحقیقیـه (مصرحهوتخییلیه،مکنیه،ه،استعارگونۀسهازهمایی

سـکاکی، سـخنان همـان اسـتعاره انـواع توضـیحات تعاریفدرواستراندهسخن،)182
).184- 182:همان(استآوردهرا...و،قزوینیخطیب
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ـ تبعواصلیهاستعارةبخشایندردیگرمباحث و،]بعیـد [غریـب وقریـب اسـتعارة ،هی
درمرسـوم مباحـث ومطالـب همـان کـه )186- 185:همان(استعنادیهوهیوفاقاستعارة

.استکردهنقلرابالغیکتبدیگر
بـه وتخییلیهنظریکبهکهاياستعارهیعنی؛پردازدمیمحتملهاستعارةبههمایی،درادامه

انـواع بـه ،سـپس ).187:همـان (اسـت سـکاکی ازاصـطالح ایـن واستتحقیقیهنظریک
آنبـر وي.کندمیتبیینرامرشحهو،مجردهمطلقه،گونۀسهوپردازدمیمصرحهاستعارات

بـا حهشـ مرومکنیـه باتخییلیهکهاین«:استتفاوتیتخییلیهومرشحهاستعارةمیانکهاست
مکنیـه ومصـرحه اسـتعارة انـواع تفاوتبه،گاهآن).همان(»باشدمیراههمجاهمهحهرمص
میـان صـراحتاً وي،درواقع).189:همان(کندمیاشارهقرینهوبهمشبهجایگاهبهوزدپردامی

.گذاردمیفرقمالئموقرینه

و محتمله،ییلیه، تخهیقیتحقةاستعار5.5.4.1
و،تخییلیـه تحقیقیـه، اسـتعارة تفـاوت شـود مـی دیـده هماییبیاندرکهدیگريمطلب

باشـد داشـته تحقـق خـارج درمـراد کهاستآنهیتحقیقاستعارة«:ويازدید.استمحتمله
دوهـر کـه استآنمحتملهونباشدمحققخارجدرمرادکهاستآنتخییلیه.عقالًیاحساً

اسـتعاره يبنـد متقسـی ازدیگـري گونۀتواندمینیزبنديطبقهاین).همان(»بدهدرااحتمال
.آیدشماربهطرفینبودنانتزاعییاحسیبراساس

یلیهتمثةاستعار5.5.4.2
بـر بالغیـون دیگـر ماننـد ایشـان اسـت؛ تمثیلیـه استعارةکتابایندیگرموضوعاتاز

:کهاندآن
آندرکـه اسـت ايجملـه ،گوینـد نیزاستعارهبهمرکبمجازراآنکه،تمثیلیهاستعارة

اسـت صـورتی شـبه وجهوشباهت؛عالقۀبهباشدشدهاستعمالخوداصلیمعنیغیر
).همان(استشدهانتزاعمتعددامورازکه

دسـت بـه تمثیلیـه یـا مرکـب اسـتعارة آسـان فهـم بـراي معیـاري هماییرسدمینظربه
.استداده

،اسـت آمـده استعارههايبنديطبقهخاللدرکههایینکتهبرخیازنظرصرفهرحال،به
.دیآمیشماربهپیشینمطالبهمانتکراروادامهنیزهماییهايبنديدسته
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انتقاديهايبنديطبقه6.4
بـه پیشـینیان، مطالـب صرفتکرارجايبه،کهخوریمبرمیايبالغیآثاربهمعاصردورةدر
بـه تـوان مـی ؛اندپرداختهاستعارهبنديطبقهازجملهبالغیموضوعاتمختلفهايکرانهنقد
:کرداشارهآثاراین

کدکنیشفیعیالیخصور1.6.4
نقـد هـدف بـا کـه اسـت کنـونی دورةآثـار ازجملـه کدکنیشفیعیمحمدرضایالخصور

بنـدي طبقـه وعـام صـورت بـه استعارهموضوعدر،اما.استشدهنوشتهبالغیموضوعات
هـاي بنـدي تقسـیم «بخـش درنویسـنده .استکوتاهکتاباینمطالبخاصطوربهاستعاره

مطـرح عنـوان شـش دراسـتعاره دربـارة راقـدما هـاي بنـدي تقسـیم »اسـتعاره دربابقدما
:استکرده
اسـم براسـاس مسـتعار لفـظ بنـدي تقسیم.2؛استعارهسويدوازیکیذکریاحذف.1
دراسـتعاره سويدومالئمخصوصیاتذکرازنظر.3؛)تبعیهیااصلیهاستعارة(فعلیاجنس
یـا حسـی نقـد .6؛تهکمیـه اسـتعارة نقـد .5؛اسـتعاره بـودن جملـه یـا مفردازنظر.4؛کالم
کـه استآنبر،الوصفمع).117- 1375:114کدکنیشفیعی(استعارهسويدوبودنعقلی

خیـال صورگسترشبهکمکیهیچ،ندمندارزشخودجايدرقدماهايبنديتقسیمهرچند
جـاي بـه بتوانتاکندنمیمطرحگزینیجايروشیابنديطبقههیچایشانخوداما،ندنکنمی
.شدمندبهرهآنازقدمابنديطبقه

شمیساانیب2.6.4
بالغـی مباحـث درنوياچهدریتاشدهکوشیدهبسیارآندرکهماروزگارهايکتابازجمله

ذیـل اسـتعاره، بنديطبقهموضوعدرشمیسا،.شمیساستسیروستألیفیانبکتابدشوباز
:استپرداختهموضوعاینبهعنوانهفت

دومواولنوعاستعارة1.2.6.4
بـه رااسـتعاره نخسـت وي.باشـد استعارهکلیيبندطبقهنوعشمیساکارنخستینشاید

شمیسـا ()مکنیـه (دومنـوع اسـتعارة و)مصـرحه (اولنـوع اسـتعارة :کندمیتقسیمنوعدو
کنـد مـی تقسیممرشحهو،مطلقهمجرده،گونۀسهبهرااولنوعاستعارةگاهآن.)1393:165

نـه زیرا،استمطلقهاستعارهنوعبهترینادبیازنظرکهاستآنبروي).174- 166:همان(
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یـا مکنیـه اسـتعارة به،پسس).177:همان(دیرفهممرشحهمثلنهاستزودفهممجردهمثل
:استکردهتقسیمنوعدوبهراآنوپرداختهبالکنایه
،اسـت اسمصورتبهالیهمضاف)الف:استصورتدوبهخودکهاضافیصورتبه)1
صـورت بـه )2؛تیزگـام عزممانند،استصفتصورتبهالیهمضاف)ب؛صبحرخسارمانند

ومکنیـه بینآندرکهاستغیراضافیصورتبهزباندرمکنیهاستعارةدومنوع:غیراضافی
).182:همان(استتوضیحقابلتبعیهاستعارةازطریقاستعارهنوعاین.استفاصلهتخییلیه

نظـر بـه کـه )183:همان(کردهمطرحنیزرامطلقهمکنیۀاستعارةمبحثچنینهمشمیسا
.بکنیمايتازهقیوددرگیررهدوباراآننداردضرورتواستموضوعکردنپیچیده

مکنیـۀ اسـتعارة شمیسـا نظـر بـه کـه اسـت پرسونیفیکاسیوناثرایندربعديبنديطبقه
اسـت خصـوص وعمـوم هـا آننسـبت واستترعامپرسونیفیکاسیوناصطالحازتخییلیه

).184:همان(

قیاسیهاستعارة2.2.6.4
سـومی نـوع اسـتعارة مکنیـه، ومصرحهاستعارةنوعدوبرعالوهکه،استآنبرشمیسا

آنوشـده مطـرح غـرب بالغتدراما،استنشدهمطرحمابالغیکتبدرکهداردوجود
وشـود مـی فهمیدهتمثیلیقضایايباکهاياستعارهیعنی؛)194:همان(استقیاسیهاستعارة
پرهیـز اصـطالح ایـن زاالتبـاس ازگریـز بـراي امـا گوینـد، میتمثیلیاستعارةآنبهغربیان

).همان(گویندمی»بیابانکشتی«شتربه،مثالً.شودمی

تبعیهاستعارة3.2.6.4
مـوارد غالبدرکهاستآنبروداندمیمکنیهاستعارةزیرمجموعۀراتبعیهاستعارةوي

).196:همان(کنیماستفادهتبعیهةاستعارازتخییلیهمکنیۀاستعارةجايبهاستبهتر

جامعازحیثاستعاره4.2.6.4
درمؤلـف هرچنـد اسـت؛ انتزاعیوحسیازحیثاستعارهبررسیويبعديبنديطبقه

بـه اسـتعاره، سـنتی بنـدي طبقـه همانبراساس،هبردکاربهشبهوجهجامعجايبهکتاباین
یـا حسیبهباتوجهبالغی،کتبسایرمانند،وپرداختهحسیوعقلیازحیثاستعارهبررسی
).201:همان(استکردهنقلرامشهورساختارششاستعاره،طرفینبودنعقلی

بعیدوقریباستعارة5.2.6.4
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عنادیهووفاقیه6.2.6.4
ایـن نیست،اعتناقابلخودخوديبهعنادیهووفاقیهاستعارةبحثکهکندمیتأکیدشمیسا

طنـز دروهاسـت آنفـروع ازکهگیردمیکاربهتهکمیهاستعارةکردنمطرحبرايراموضوع
نـه اسـت تضـاد کمـال مسـتعارمنه ومسـتعارله بـین ربـط تهکمیهاستعارةدر.رودمیکاربه

).205- 204:همان(استاستعارهوتشبیهبحثاساسکهشباهت

مرکبوتمثیلیهاستعارة7.2.6.4
راکارگشـایی ودرخورتأمـل نکتـۀ کنایهوتمثیلیهیامرکباستعارةتشخیصدرشمیسا

صـارفه قرینـۀ کنایـه درمنتهـی ؛اسـت جملـه مرکباستعارةمانندنیزکنایه:استکردهبیان
متوجـه ،عقـل حکمبه،مرکباستعارةدراما.دریابیمثانويمعنايدرراجملهحتماًتانداریم

).207:همان(استدیگريمعنايمرادکهشویممی
واسـتعاره يبنـد طبقهبااستکوشیده،انیبالغدیگربامقایسهدر،شمیساگفتتوانیم

کنـد فـراهم آنانواعنقدبراييترمناسبۀزمیندومواولنوعاستعارةنوعدوبهآنتقسیم
بـراي تشـبیه ارکـان ازاستفادهضمن،وينشود.شناختیاصطالحمشکالتبرخیگرفتارو

رامصـرحه اسـتعارة انـواع ،مالئموقرینهوضعیتکردنروشنباه،استعارتبییندرسهولت
وبسـط ضـمن ،نیـز دومنـوع استعارةبحثدر،چنینهم.استدادهتوضیحدیگرشکلیبه

اسـتعارة قیاسـیه، ةاسـتعار اسـت. کاویـده راآنجوانبمحققانسایرازبیش،موضوعشرح
است.استعارهدرويمباحثدیگرازنیز...و،پرسونیفیکاسیوناساطیري،

گیرينتیجه.5
متصـور تـوان مـی مرحلهسهعربیبالغیآثاردراستعارهبنديطبقهبراي،شداشارهکهچنان
ریتـأث بعـد ادواردراسـتعاره بنديتقسیمدروبودهذوقیهايبنديطبقهکه،اولمرحلۀ:شد

)همیشـه بـراي (اسـتعاره بنـدي طبقـه هايپایهکهاستسکاکیآثاربااست،نداشتهچندانی
وتثبیـت تفتازانیآثاردرقزوینی،خطیبلیوتعدجرحازپس،بنديطبقهنیا؛ردیگیمشکل

بایـد نیـز راجرجـانی بنـدي طبقـه .دشـو یمـ تکرارنیزويازپسدوراندرشکلهمینبه
اوازپـس نـه شودمیدیدهويازپیشآثاردرنهکهدانستفردمنحصربهومجزايامرحله
.استهیافتتداوم

شـد، متصـور آنبـراي فارسـی آثاردرتوانمیکهيامرحلهششدر،استعارهبنديطبقه
ایـن تافارسیآثاردرنویسندگان،.استداشتهمتفاوتسیريقمريیازدهمقرنتاکمدست
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بـه مختصـر صـورت بـه فارسـیانه، ادبـی آثـار هـاي نمونـه پایـۀ بـر انـد دهیکوش،روزگار
ترجمـان کـه ،مازنـدرانی صـالح غۀالبالانوارفیتألبا.کنندوروداستعارههايبنديتقسیم

وعـام طـور بـه فارسـی بالغـت حـوزة اسـت، تفتـازانی و،قزوینـی خطیبسکاکی،آثار
وشـد عربـی بالغـی آثـار هـاي بنديطبقههمانمقلدخاصصورتبهاستعارهبنديطبقه
آثـار اگـر گفـت توانمی.یافتادامهتحلیلیونقدچیهبدونماروزگارتاآثاراینةسیطر
روزگـار در،دنـد یورزیمـ اهتمـام فارسیانهادبیهاينمونهبیانبرنخستینفارسیبالغی
هـاي نمونـه همـان بـه وشدندیممتحملرافارسیهاينمونهدردسرترکمبالغیانتقلید،
ناکارآمـدي بـه اشـاره با،بالغتعرصۀمحققانبرخیماروزگاردر.کردندیماکتفاعربی
يتـر تـازه انـواع انددهیکوشوکردهنقدراپیشینهايدیدگاهبرخیگذشته،هايبنديطبقه

.کنندمطرحاستعارهبنديطبقهدر

نامهکتاب
.الثقافۀالکتبمؤسسۀ:بیروت،البدیعکتاب،)2001(عبداهللالمعتز،ابن
ازنوشـتاري بـا سـري، ابوالقاسـم ۀترجمـ بونیباکر،بوریستصحیح،الشعرنقد،)1384(قدامهجعفر،ابن

.پرسش:آبادانضیف،شوقی
.جابیصقر،حمد:نشروشرحه،القرآنمشکلتأویل،)1973(مسلمبنعبداهللابومحمدقتیبه،ابن
.العلمیهدارالکتاب:بیروتمهنا،علیعبداهللا:تحقیق،الشعرالنقدفیالبدیع،)1987(اسامهمرشد،ابن

.84ش،فارسیادبیاتوزبانۀنامفصل،»جرجانیدیدگاهازاستعارهبنديطبقه«،)1386(مرتضیبراتی،
ـ ،االشـعار دقایق،)تابی(المشتهرمحمدبنعلیالحالوي،تاج هـاي یادداشـت وحواشـی وتصـحیح اب

.تهراندانشگاه:تهرانامام،سیدمحمدکاظم
،)هـا کرانـه (فارسیشرح،المعانیمختصر،)1375(هرويعبداللّهبنعمربنمسعودسعدالدینتفتازانی،

.هجرت:قمعرفان،حسن
.مجلسۀخانچاپ:تهران،گفتارهنجار،)1317(نصراهللاتقوي،
:بیـروت خفـاجی، عبـدالمنعم محمـد :شـرح وتحقیـق ،الشـعر قواعـد ،)2005(یحییابناحمدثعلب،

.دارالجیل
:مصـر السـندویی، حسـن شـارحه ومحققـه ،التبیـین والبیـان ،)1923(بحـر بـن عمرابوعثمانجاحظ،

.التجاریهدارالمکتبه
ـ وزارةمنشـورات :العراقالجمهوریۀ،الجاحظعندالبالغه،)1982(بحربنعمرابوعثمانجاحظ، وۀالثقاف

.االعالم
.تهراندانشگاه:تهرانتجلیل،جلیلۀترجم،غۀالبالاسرار،)1374(عبدالقاهرجرجانى،
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ابوالفضـل محمـد :شـرح وتحقیق،خصومهویالمتنبینبالوساطۀ،)2005(عبدالعزیزبنعلیجرجانی،
.صیدا:العصریهمکتبۀ،البحاويمحمدعلیوابراهیم

مسـلمان رحـیم تصـحیح ومقدمـه ،الصـنایع بـدایع ،)1384(محمـود اهللاءعطاالدینبرهانامیرحسینی،
.افشارمحموددکترموقوفاتبنیاد:تهرانقبادیانی،

.التوفیقهالمکتبۀ،غۀالبالعلومفیاالیضاح،)1989(عمربنعبدالرحمنمحمدقزوینی،خطیب
.الناشرونکتابه:بیروتاالولی،ۀطبعالدین،شمسابراهیممحقق،الفصاحهسر،)2010(سنانابنخفاجی،
.اساطیر:تهرانآتش،احمدتصحیح،غۀالبالترجمان،)1362(عمربنمحمدرادویانى،

شمیسـا، سـیروس کوششبه،العجماشعارمعاییرفىالمعجم،)1373(قیسبنمحمدالدینشمسرازى،
.فردوس:تهران

و،حواشــی،تصــحیحابــ،الحــدائقحقــایق،)1341(محمــدبــنحســنالــدینشــرفتبریــزي،رامــی
.تهراندانشگاه:تهرانامام،سیدمحمدکاظمهايیادداشت

.شیرازدانشگاه:شیراز،بدیعبیان،معانی،علمدر،غۀالبالمعالم،)1392(خلیلمحمدی،یرجا
.مروارید:تهران،)نقدو،تحلیلتطور،(تشبیه،)1396(احمدجمکرانی،رضایی

زرزور،نعـیم ،العلوممفتاح،)1987(علیبنمحمدبنبکرابیبنیوسفابویعقوبالدینسراجسکاکی،
.العلمیهدارالکتاب:بیروت

.آگاه:تهران،خیالصور،)1375(محمدرضاکدکنی،شفیعی
.احرار:تبریزجعفرى،حسیناهتمامبه،البدایعابدع،)1377(محمدحسینحاجگرکانى،العلماىشمس
.میترا:تهران،بیان،)1393(سیروسشمیسا،
:تهـران نـژاد، غالمـی محمدعلیکوششبه،غۀالبالانوار،)1376(محمدبنمحمدهاديمازندرانی،صالح

.قبلهنشرفرهنگیمرکز
تبلیغـات دفتـر :اصفهانروضاتیان،مریمسیدهۀتحشی،بدیعبیانرسالۀ،)1381(ابوطالبمیرزافندرسکی،

.اسالمى
.الجوائبمطبعۀ:قسطنطنیه،الشعرنقد،)1302(أبوالفرجالبغدادي،زیادبنقدامۀبنجعفربنقدامۀ
عبـدالرحمن المـنعم الـدکتور ،الشـعر نقـد ،)1384(أبـوالفرج البغدادي،زیادبنقدامۀبنجعفربنقدامۀ

.العلمیهدارالکتب:بیروتخفاجی،
هـدي الـدین صـالح شـهر ولـه قدماالول،جزء،العمده،)2005(رشیقبنحسنبنعلیابنالقیروانی،
.الهاللدارالمکتب:مصرعوده،
محمـد :تحقیـق وشـرح ،تمحیصـه والشعرالنقدفیالعمده،)1934(رشیقبنالحسنابوعلیالقیروانی،
.حجازيمطبعۀ:قاهرهعبدالحمیده،الدینمحی

وزبـان فرهنگسـتان :تهرانکن،معدنمعصومهتصحیح،االنشاءمناظر،)1381(محمودعمادالدینگاوان،
.فارسیادبیات



159)احمد رضایی جمکرانی(بندي استعاره در آثار بالغیو نقد طبقه،بررسی، تحلیل

.الهجرةانتشارات،االدبدرر،)1315()اولیآقالعلماءحسام(عبدالحسینناشر،
.معرفتفروشیکتاب:شیرازمعرفت،حسیناهتمامبه،غۀالبالمدارج،)2535(خانرضاقلیهدایت،
.همانشرۀمؤسس:تهرانهمایى،بانوماهدختکوششبه،بیانومعانى،)1370(الدینجاللهمایى،
گـزاردة وویراسـته ،االشعارصنایعفیاالفکاربدایع،)1369(حسینالدینکمالسبزواري،کاشفیواعظ

.مرکز:تهرانکزازي،الدینمیرجالل
:تهـران آشـتیانى، اقبـال عبـاس تصـحیح ،الشـعر دقـایق فـى السحرحدائق،)1362(رشیدالدینوطواط،

.سنایى؛طهورىخانۀکتاب
ازگروهـی قلـم بـه ،فارسـی ادبیـات بـر کلـی ايمقدمـه :فارسیادبیاتتاریخ،)1393(احسانیارشاطر،
.سخن:تهرانکیوانی،مجدالدینترجمۀدوبرَن،پترتوماسیوهانسویراستۀشناسان،ایران




