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Abstract
In this research, we have boldly attempted to examine in a holistic and purely literary way

the metaphorical claim as one of the permissible variants, thereby relying on one of the

theoretical foundations of the formalist theory which we consider to be the most reliable

and useful method. Literature is the word, we used it a lot. The main purpose of our

research is to identify and identify the true types of metaphors so that the target audience of

Persian literary texts will be able to come out with the least rhetorical analysis of metaphors

as safely as possible. Simply put, in this article, after addressing conceptual and structural

concerns about metaphor and its variations in textbooks, we first begin without going into

philosophical discussions and deep intellectual and imaginative texts, on the part where

language is out of its true form. We have concentrated and virtualized, then analyzed the

material from a metaphorical and non-metaphorical point of view, or a visual and

perceptual imagination, and also expressed their advantages and disadvantages, and made

suggestions in this regard. We have released.
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چکیده
و بـا  اي نگرانـه هرگونـه ادعـاي جـامع   ایم تـا بـی  دهکرسعی بلیغ ،در این تحقیق، جسورانه

بـا  ،در ایـن راه ؛عنوان یکی از متفرّعات مجاز بررسـی کنـیم  هاستعاره را بصرفاً ادبینگاهی 
رین منـدت اعتمـادترین و فایـده  قابلما که ازنظر ،فرمالیستیبه یکی از مبانی نظري نظریۀکا تا

تحقیـق  این در ما بسیار نمودیم. غرض اصلی ة، استفادروش براي کشف ادبیت کالم است
،تـا مخاطـب مـتن ادبـی پارسـی     و بشناسانیمرا بشناسیماستعارهانواع حقیقیآن است که 

بالغـی  ةبتوانـد از عهـدة تحلیـل سـاد    ،ايو سرگشـتگی پریشـانی ین ترکمبا ،واسطۀ آنبه
ذکـر تـر، در ایـن مقالـه، پـس از     سـاده بیانبهن به سالمت بیرون آید.در حد امکااستعارات
مفهومی و ساختاري دربـاب اسـتعاره و اقسـامش در منـابع درسـی، در گـام       هايتشویش
ساخت فکري و تخییلی مـتن شـویم، بـر آن    وارد مباحث فلسفی و ژرفکهآنبی ،نخست

تمرکـز  اسـت  مجـازي یافتـه   بخشی که زبان از صورت حقیقی خود خارج شـده و وجـه   
عبـارتی  بـودن یـا بـه   به تحلیل ماهوي آن ازمنظر اسـتعاري و غیراسـتعاري  ،سپس.ایمکرده

وهـا را بیـان  درضـمنِ آن، زوایـد و نقـایص آن   ،وایـم پرداختـه تصویري و ادراکی تخییلِ
.ایمکردهعرضه زمینهی در این یهانهادپیش
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مقدمه. 1
ـ این سخن که بخشامروز تقریباً ویـژه منـابع کهـن آن، در    ههایی از مباحث بالغی فارسی، ب

رسد بسیار بـدیهی و تکـراري اسـت و    نظر میشناسی ادبیات ناکارآمد و زاید بهتحلیل زیبایی
تناسـب بـا زبـان و ادب    ات که این دانش را بایـد از بسـیاري مـوارد بـی    نیز امثال این تجویز

هـایی کـه   ماننـد یافتـه  ،تري تمرکز نمـاییم و درعوض بر تمهیدات هنري تازهبزداییمفارسی 
فقـط یک امروز ادعایی تازه و غریب نیسـت.  پردازان فرنگی است، هیچحاصل تأمالت نظریه

،فلسـفی ،ی توجه به ادبیت کالم و رهایی از مباحث منطقـی معنباید بدانیم که این باور اگر به
هم نامتناسب با ساختار و پسـند زبـانی ادبیـات فارسـی     وجه آنو حتی دستوري بی،کالمی

معنی دراختیارگرفتن ابزار جدیـدتر بـراي توصـیف و    حتی اگر به؛ باشد، عقیدة معقولی است
ي سـنجیده و  نهـاد پـیش باشـد، بـاز هـم    شـدة پیشـین   اي از همان مسائل شناختهتحلیل تازه

کـه  ، )pithete(مواردي مثل جادوي مجاورت، اسلوب معادلـه، صـفت هنـري   مند است.فایده
ـ ،مثـل ــ با اندکی تسامح همان جناس، مدعاگانگمان نگارندبه صـفت از موصـوف   ۀو کنای

1.شمار آیدتواند بهمی

گر این امر است که انبیواخر هم هاي بالغت فارسی تا همین اهمه، بررسی کتاببااین
ها با وجود انتقادي که به مبانی و تقسیمات سنتی بالغـی دارنـد و اهتمـامی    نویسندگان آن

طـور  وپاگیر را بـه زدن ساختارهاي کهن و دستهمتنها توفیق بهورزند، نهکه در این راه می
گرانـی بـر گـردن    کـه حـقِ  ،سـا شمیالً،مـث اند.اند، که خود بر تعقید آن افزودهکامل نیافته

اش بـه بسـیاري از عالیـق مجـاز و     درسی فارسی دارد، بـا وجـود نابـاوري   جدیدبالغت 
عالقـۀ صـفت و   «نـام  اي دستوري بـا  ، عالقهبیانها در کتاب اکتفایش به طرح برخی از آن
توانـد  به عالیق دیگر اضافه کرده اسـت؛ چیـزي کـه مـی    »الیهموصوف یا مضاف و مضاف

: 1393(شمیسـا  قرار گیـرد »عام و خاص«یا »جزء و کل«هایی مانند در ضمن عالقهعمالً
بخشـی از نظـر   با وجود تأییـد ،بیانعلمبهتحلیلینگاهی). نیز نویسندگان کتاب 29- 28

بودن مجاز مرسل در بالغت فارسی، چنـدین عالقـه ماننـد عالقـۀ     شناسان در غیرادبیزبان
، در کتابشـان  هاي مطـرح پیشـینیان  بر عالقهافزون، رااشتقاقو،هخویشاوندي، احترام، غلب

).63- 61: 1394(آقاحسینی و همتیان انددهکرذکر 
،بخشی از حـوزة بالغـت  است شده طور محدود در این مقاله به آن پرداختهبهچهاما آن
سبب اشـتراك  به،و مشخصاً استعاره و مسائل و مباحث پیرامون آن است که بعضاً،یعنی بیان

بـا اسـناد مجـازي و تشـخیص و نظـایر آن نیـز در ارتبـاط اسـت. هـم          ،بـا مجـاز  شمـاهیت 
میان آمده است.تناسب، سخن بهبه،ها نیزناچار در مطاوي بحث از آنهروست که بازاین
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تعـاریف و  ضمن بررسـی انتقـادي  ،کهاندبر آناین پژوهش نگارندگان در ،بنابراین
هاي بالغی فارسی از قدیم تـا جدیـد   نامهدر درس،رایج مبحث استعارههايبنديتقسیم

هرگونه ورود بـه  هایشان در این خصوص، بیکاريتناقضات و پریشانوار ایراد اشارهو 
بنـدي خـود را از   تعاریف و طبقـه گرایانه،صورتدیدگاه تکیه بر مسائل فلسفی زبان، با 

ۀسـتیزان دیدگاهی که زبان ادبی را نـوع هنجـار  نند؛کطرح نهادپیشیک عنوان استعاره به
هـاي  بحـثش همـان برجسـتگی   و عزیمتشمرد و عمالً نقطۀ کانونیزبان معمول برمی

شناسـی و محـور جانشـینی    زبانی است که حاصل هنجارستیزي زبـان در حـوزة معنـی   
کلمات است.

زبـانی اسـت و اسـتفاده از    زاویۀ دید ما به دانش بیـان همـان منظـر هنـري     ،دیگربیانیبه
هـا درجهـت ایجـاد نـوعی تخییـل و      معانی ثانوي و شاعرانۀ واژهابزارهاي آن براي آفرینش

، توجـه  بـا هنجارسـتیزي  ،آور هنرمنـدي شـاعر یـا هـر زبـان    ،. درواقعاستشهود در سخن
سـمت خـود پیـام سـوق    یند زبانی قرار دارد بهانقاط اتکایی که در یک فرهمۀمخاطب را از 

بخشد.ادبی مینقشِدهد و به زبانْمی
هاي معنایی هنجارستیزيۀ مجموعنظر است در علم بیان مطمحچهآن،دیگرعبارتبه

همـۀ کنـد.  دار مـی را برجسـته و نشـان  شدهو عاديخودکارشدهنشانِاست که زبان بی
تـا از  نـد ارسـعی بلیـغ د  نگارندگان اهتمام این مقاله متمرکز بر این تمهید هنري است و 

هم در ادب هایش، آناین زاویه به بررسی بخشی از آن، یعنی ترفند استعاره و خاستگاه
.ندفارسی بپرداز

هاي پژوهشپرسش1.1
و مجاز چیست؟،تشبیه،نسبت میان استعاره. 1
اي سـازي توان سادهو آیا میاستهاي استعاره تا چه حد منطقی و طبیعیبنديتقسیم. 2

داد؟انجامبخش در این
بنـدي اسـتعاره   کـردن طبقـه  سامانهماهیت مستعار چیست و فهم این نکته چقدر در ب. 3

کارساز خواهد بود؟
تواند مؤثر باشد؟استعاره چقدر مییحرتشم در درجۀ ئو مالنقش تعدد و محل قرینه. 4
ــان اســتعار. 5 ــه و اســتعارةنســبت می ــا تزاحمــی  ةمکنی ــه اســت و آی ــه چگون ــا تبعی ب

دارند؟دیگریک
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هاي بالغت فارسیبر تاریخ استعاره در کتابگذري.2
اسـالمی اسـت. حـال    ــ عربیم است که اساس مبانی فکري بالغت فارسیاین سخنی مسلّ

گردد چندان با مقصـود  مییا تیسفون بازخاستگاه خود بالغت عربی تا چه حد به آتن کهاین
،الزم اسـت 2شده اسـت. خوبی بدان پرداختهمنابع دیگر بهدرکهآنضمنِ؛خوانی نداردما هم

علـوم رتطـو وتـاریخ آثـاري مثـل   ؛نامه یاد کنیماز یکی دو کتاب و پایان،گزاريرسم حقبه
مطالعـۀ  «نـام لـو بـا   نامۀ دکتري امیرصالح معصومی کلـه ایانو پ)1383(شوقی ضیفبالغت

رجـوع بـه   درکه مـا را  )،1396» (فلسفۀ زبانشناسی کالسیک عربی و تطبیقی مجاز در زبان
؛نمـایی کردنـد  بسـیار راه اصل منابع درخصوص مباحـث تـاریخی و تعـاریف اصـطالحات    

در این موضوع به زبان فارسی باشد.صلالذکر شاید بهترین تحقیق تألیفی مفاثر اخیرویژهبه
گیـري  می در آغاز شـکل رتکراریم که بالغت اسالنیز ناگزیر از بیان این نکتۀ معروف و پ

اش عمـدتاً رو خاستگاه فکـري اینهاي دینی بود، هم ازو درك صحیح آموزهقرآنبراي فهم 
و بعد کالم و منطق قرار داشـت. سـایۀ سـنگین ایـن بارگـاه فکـري تـا        فقهدر حوزة اصول

کـردن ایـن   اهتمـامی کـه در ادبـی   همۀبا ،حدي بود که حتی امثال جرجانی و سکاکی همبه
در کـه  ؛ چنـان ندشـو یاب باحث ورزیدند، نتوانستند در کاستن رنگ منطقی و کالمی آن کامم

ایـن کـالف بسـیار    ،غـور کردنـد. بعـدها   تـر بیشیدند و تناچار در آن وادي درغلهمواردي ب
سبب تالشـی کـه بـراي رفـع مرافعـات و      خطیب قزوینی و تفتازانی بهو امثالتر شدپیچیده

عقاید بالغی رایج روزگارش وارد کـرده  جرجانی و کالًآراير برخی اشکاالتی که سکاکی ب
این وضع در شروح این آثـار بـه   .درگیر منازعات کالمی و غیرادبی شدند،بود، بیش از پیش

. بـراي  را برانگیخـت ن معاصـر  ابسیاري از بالغیانتقادتري انجامید تا جایی که وضع اسفناك
) یکی از کسانی است که پنجاه سال پـیش بـه   104- 103: الف1393(شفیعی کدکنی،نمونه

گشتنش از زمان سـکاکی  3مباحث بالغت و محل نزاع اشعري و معتزلیتربیشرنگ کالمی 
،به بعد متعرض شد و آن را آسیب بزرگ به وجه هنري این دانش ادبی دانست و در کتـابش 

یستۀ علم کـالم دانسـته اسـت.    کل بحث اسناد مجازي را شا،با اتکا به قول دکتر بدوي طبانه
) با تخطئـۀ تفتـازانی و   105- 101: 1385(همین ویژگی باعث شده است که مصطفی ذاکري

قول از بزرگـانی مثـل بامـداد    پژوهی را با چاشنی طنز و نقلاین نوع بالغتانش کالًدارطرف
بیـان مثـل   مطالعۀ رسالۀ کـوچکی دربـارة معـانی و    «که کندچالش بکشد و بیان و همایی به
کنـد و الزم نیسـت عمـر خـود را در مباحـث تجریـدي و       اهللا صفا هم کفایت میکتاب ذبیح

).109: (همان»انتزاعی پیچیدة مطول و مختصر ضایع کنیم
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بر ملک طلق ادبیات دانستن استعاره و نفی باور بـه  صورت مبنیهیچاین تالش ما به،البته
بررسـی آن در سـایر سـاحات علـوم و     قابـل حقیقت فلسفی اسـتعاره و حضـور برجسـته و    

هاي متعدد و متنوع علمی نیست و همگان بر این وجه استعاره از زمان فالسفۀ یونـان  گفتمان
کـه در مطـاوي بحـث خواهـد     چنان،. درحقیقتاندواقفتا به مکاتب بزرگ فلسفی معاصر

ادبـی و تفهـیم   ها براي تحلیل وجه بالغی ظاهر سـخن آمد، ضروري ندانستن این نوع بحث
یند آفرینش این نوع تمهید هنري است.امعناي آن براي مخاطب و نمایش فر

)، مؤلـف  ق471د(واضع و پیشواي علم بیان را شیخ عبدالقاهر جرجانیکهآنمجمالً 
داننـد. پـیش از جرجـانی، علـم بیـان عنـوان       می، االعجازدالئلو غۀالبالاسرارهاي کتاب

شـد. از کسـانی کـه    درضمن نقدهاي زبانی و ادبـی مطـرح مـی   رتبیشمستقلی نداشت و 
255دمباحث فصاحت و بالغت و دقایق شعري را در کتابِ خود بررسی کرده جـاحظ ( 

گـذار بالغـت عربـی    پایـه یناست که برخی او را نخسـت ، التبیینوالبیان)، مؤلف کتاب ق
کتبِ بالغی عربی چه سـیري را  پس از جاحظ تا زمان عبدالقاهرکهایندانند. آگاهی از می

د در بررسـی سـیر بالغـت فارسـی     نهاي مستقل معانی و بیان برساند تا به کتابطی کرده
اهمیت است.بسیار حائز

با وجـود جداشـدن از   ،گانۀ بالغیتا زمان عبدالقاهر جرجانی، علوم سهق274از حدود 
شـد. پـس از   مطـرح مـی  »بدیع«ها در کتب مستقل، همگی ذیل عنوانسایر علوم و طرحِ آن

هـاي بیـان   وضع علم بیان توسط عبدالقاهر جرجانی، علماي بزرگی دست بـه تـألیف کتـاب   
بسـیار  یدر تکمیل و پروردگی مباحـث بیـان نقشـ   ،چینی از جرجانیضمن خوشه،زدند که

توان ادعا کرد پس از آخرین عـالم بالغـی بـزرگ پـس از جرجـانی،      که مینحويداشتند؛ به
يهـاي معـانی و بیـان عرصـۀ تکـرار آرا     تاکنون، کتاب،ق)792دعنی سعدالدین تفتازانی (ی

تـرین و اثرگـذارترین   اسـت. از بـزرگ  دیگـر یـک بزرگان پس از عبدالقاهر و مجادالتشان با 
د)، سـکّاکی ( ق606د)، فخـر رازي ( ق538دترتیب زمخشـري ( علماي پس از جرجانی به

تـوان  ) را مـی ق792دو سعدالدین تفتـازانی ( ،)ق666دوینی (قزخطیب دمشقی/،)ق626
پردازیم.نام برد. با ذکر این مقدمه به بررسی سیر تألیف کتب بالغی فارسی می

اسـرار هاي بیانی عربی، یعنی ترین کتابزمان با تألیف مهمین کتاب بالغت فارسی هملاو
هـاي  سـبک کتـاب  شیوة تألیف این کتاب به،اًتألیف یافته است. طبع، االعجازدالئلو غۀالبال

گانـۀ  معتز است؛ یعنی در آن علـوم سـه  ابنالبدیعِچون بالغیِ پیش از عبدالقاهر جرجانی هم
هاي بالغی تا چند قرنِ بعـد و بلکـه در   هم است. این شیوه از تألیف کتاببالغت آمیخته به 

د است.هاي نزدیک به عصر حاضر نیز مرسوم و مشهوبعضی کتاب



1398سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان ،یادب پارسۀنامکهن214

اثـر محمـد بـن عمـر     ،غـۀ الـبال ترجمانلین کتاب بالغیِ موجود به زبان فارسی وآري، ا
تـرین  مهـم کـه آنتـألیف شـده اسـت. بـا     قمرياست که در نیمۀ دوم قرن پنجم ،الرادویانی

اثر نصر بن الحسن المرغینانی (از علماي بالغت نیمۀ اول قرن پـنجم  ، الکالممحاسنمنبعش 
معتـز نیـز   ابـن البـدیع هاي دیگـر عربـی ازجملـه    خالی از توجه به کتاب،تبوده اس،)ريقم

).104- 101: 1362نیست (فشارکی 
معـروف  ین محمد عمـري کاتـب بلخـی،    دالتألیف رشید، الشعردقایقفیالسحرحدائق

، مربوط به نیمۀ دوم قرن ششم هجري اسـت. وطـواط انگیـزة خـود را از     »رشید وطواط«به 
ترجمـان او از ،حـال کنـد؛ بـااین  ن مـی بیابودن شواهد کتاب رادویانی خوشتألیف کتابش نا

اشـعار عربـیِ کتـاب    تـر بـیش وطواط ،چنین). هم7پذیرفته است (همان: تأثیربسیار غۀالبال
).337: همانمرغینانی گرفته است (الکالممحاسنخود را از 
از دیگر کتـبِ  ،ن قیس رازيین محمد بدالتألیف شمس، العجماشعارمعاییرفیالمعجم

کـه آن را در  ،بالغیِ مهم و اثرگذار در کتب بعد از خود است. شمس قـیس در ایـن کتـاب   
در محاسـن شـعر و طرفـی از صـناعات     «بـا نـام  تألیف کرده است، بخشی را ق635حدود 

بـه بـدیع اختصـاص داده و برخـی شـواهد را از      » کـار دارنـد  مستحسن که در نظم و نثر بـه 
).8: 1397آورده است (میرمحمديالسحرحدائقو غۀالبالنترجما

گونـۀ  پس از این کتب بالغی فارسی یا سایر منابع عمدتاً عرصـۀ تکـرار و ازدیـاد افـراط    
رشـید وطـواط و   السـحر حـدائق آیند، هرچندکه مأخذ و الگوي اغلبشـان شمار میصنایع به
(تـألیف در  ابواسـحاقی مفتـاح و جمـالی معیـار هاي شمس قیس رازي است. کتابالمعجم

الحـالوي (نیمـۀ دوم قـرن    نوشتۀ تاجالشعردقایق) اثر شمس فخري اصفهانی، ق745- 744
بـدایع و)،قالدین حسن رامی (نیمۀ دوم قرن هشـتم تألیف شرفالحدائقحقایق)، قهشتم

) از قتألیف واعظ کاشفی سبزواري (ادیب برجسـتۀ قـرن نهـم و اوایـل قـرن دهـم      االفکار
یعنی تا قبل از تأثیر کتب علمـاي پـس از عبـدالقاهر بـر     ؛استهاي این دورهترین کتابمهم

).10- 7همان: بنگرید به کتب بالغی فارسی (
شـود کـه الگـوي    هاي بدیعی آغاز مـی اي از تألیف کتابهاي یادشده، دورهپس از کتاب

تعـاریف صـنایعی مثـل اسـتعاره     ا در ذکرما،چون کتب بدیعی دورة قبل استها همآنیِ لک
بینیم. پـاي ایـن شـیوه    ها میهاي عربی علماي پس از عبدالقاهر را در آنورود تعاریف کتاب

اثـر  ، سـخن هايزیباییچون هاي عصر حاضر، همهاي بالغی به برخی کتاباز تألیف کتاب
بـدایع ه هـاي ایـن دور  تـرین کتـاب  جواد، هم کشیده شده است. از مهـم محمدرضا داییسید

اسـت  »عطـایی «مـتخلص بـه   اللّه بن محمود حسـینی الدین عطاءبرهاناثر امیر سید، الصنایع
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شیوة تطبیقی و انتقادي به بررسی صنایع بـدیعی و بیـانی   ). مؤلف در این کتاب بهق919د(
بـرد و در  پرداخته است. عطایی در کتاب خود بارها از رشید وطواط و شمس قیس نـام مـی  

شـود.  از استعاره و مجاز تـأثیر کتـب بالغـت عربـیِ پـس از جرجـانی دیـده مـی        تعاریفش 
میـان  از تقسیمات و انواع مختلف استعاره سـخنی بـه  ترکمهاي این دوره در کتاب،حالبااین

العلمـاء گَرَکـانی   تـألیف شـمس  ،البـدایع ابـدع ). 11،32،46همـان:  بنگرید بـه  آمده است (
هاي بـدیعی عربـی نوشـته شـده و مؤلـف در توضـیح       کتابتأثیر تحت،ش)1305- 1222(

سکاکی و جمعی دیگر انواع تشـبیه و اسـتعاره   «هاي کتاب خود گفته است که اگرچه ویژگی
ـ و صفیاالزهارنفحاتصاحب «چون ،»اندو کنایه را در علم بیان آورده ین حلّـی اقسـام   دال

نیـز متابعـت نمـوده ... بـه ذکـر آن      انـد، مـا   درج کردهبدیعمحاسنیصنایع مذکوره را درط
) ذیـل مباحـث اسـتعاره و مجـاز بـه      45،354ق: 1328(گرگانی العلماءشمس.»پردازیممی

نجفـی درةجمله استعارة مکنیه و مجـاز عقلـی پرداختـه اسـت.     ها ازتعریف بعضی انواع آن
بی اسـت کـه   حاوي مطـال ،طبق تصریح مؤلفش،قلی میرزا آقا سردارتألیف نجف،ق)1330(

جـا بـه اسـتعاره    فرصت شیرازي به درس براي او و دیگر شاگردانش گفته اسـت. وي در آن 
شـود اي خـاص و بـدیع در آن یافـت نمـی    پردازد کـه نکتـه  ضمن مبحث مجاز به اشاره می

).211: 1362(آقاسردار
هاي بالغی فارسی مسـتقل در علـوم معـانی و    تألیف کتاب،قمريیازدهمقرنحدوداز

شـده  بنـدي صورت جداگانه و فصلا بهما،جاگانۀ بالغی را یکهایی که علوم سهبیان و کتاب
غـۀ الـبال انـوار ترین کتاب بـدین سـیاق را بایـد   کردند مرسوم شد. احتماالً مفصلبررسی می

تأثیر کتب بالغـی پـس از   کامالً تحتغۀالبالانوارق) بدانیم. 1120دهادي مازندرانی (محمد
دانسـتند  میمطولاي از که در ابتدا برخی آن را ترجمهطوريبه؛استمطولویژه هاهر بعبدالق

به مباحث علوم بیـان و  که در آناست بدیعبیانرسالۀ). کتاب دیگر از این دسته 12(همان: 
و مبه تصریح مؤلف آن، میرزا ابوطالب فندرسـکی (قـرن یـازده   ،است وشده بدیع پرداخته 

در فنـون بیـان و بـدیع اسـت    » اهل عربیت«و دیگر کتبِ مطولتأثیر )، تحتيمرقمدوازده
در علـم بیـان   ،ق)1209داثر مهدي بن ابوذر نراقـی ( ، البیاننخبۀ). 15: 1381(میرفندرسکی

ي) در آوردن تعاریف استعاره و انواع آن به بررسـی آرا 18- 17: 1335(و بدیع است. نراقی
ی نـام کتـاب  درر االدب. زجمله زمخشري و سکاکی پرداختـه اسـت  علماي پس از جرجانی ا

منتشر شده اسـت.  1315که در »اولیحسام العلماء آق«است از عبدالحسین ناشر معروف به 
منطبق بـر دیـدگاه جرجـانی و زمخشـري     استتعریفی که مؤلف از استعارة مکنیه ارائه داده

رردچـون  هـم ،هنجـار گفتـار  ، در)1326د(سیدنصراللّه تقوي ).163: 1373اولیاست (آق



1398سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان ،یادب پارسۀنامکهن216

ـ ا تعریفی که از استعارة مکنما،نامی از علماي بزرگ بالغت عرب نبرده است،االدب ه ارائـه  ی
ذیـل اسـتعارة مصـرّحه بحثـی     ،چنـین دهد مطابق دیدگاه جرجانی و زمخشري است. هممی

با عقیدة جرجانی دربـاب  دهندة مخالفت اوکند که نشانبودن مجاز استعاري میدربارة لغوي
معـالم ). 161: 1396لـو  معصومی کله؛181: 1363تقوي بنگرید بهبودن استعاره است (عقلی
کـه  ؛ هرچنداسـت نوشته شدههنجار گفتاربه باتوجه،محمدخلیل رجاییاثر،)1340(غۀالبال

ي ایـن کتـاب   هـا هایی با مثـال مخالفتهاي آنذیل اقسام استعارة تخییلیه و ذکر بعضی مثال
توانـد  ه مـی کـ اسـت  در تعریف استعارة مکنیه از تشبیه مضمر سخن گفته رجایی ،دارد. البته

). 105- 104: 1397میرمحمـدي  بنگریـد بـه   نشانۀ توجه او به دیدگاه خطیب قزوینی باشد (
عنوان کتـابی اسـت کـه در    ین همایی دربارة معانی و بیانداله جاللمهاي استاد عالیادداشت

همت دخترِ استاد همایی انتشار یافـت. اسـتاد همـایی در توضـیحات خـود ضـمن       به1370
و متقدمان ،یعنی دیدگاه سکاکی، خطیب،ه از سه دیدگاه دربارة استعارة مکنیهیاستعارة تبع

کـه مجمـوع ایـن سـه     ،گوید و سپس دیـدگاه خـود را  سخن می،(جرجانی و زمخشري)
ـ (کنددیدگاه است، بیان می فارسـی شـعر درخیـال صـور ). 137- 136همـان:  هبنگرید ب

، کتابی است جـامع در سـیر نظریـۀ بالغـت در     کدکنیشفیعیتألیف محمدرضا ،)1350(
علماي بالغت عربـی و فارسـی   يصورت انتقادي به بررسی آرابهدر آن اسالم و ایران که 

غـت غربـی بـه    لین بار پاي اصطالحات بالواست. در این کتاب، گویا براي اشده پرداخته 
ه در آن مطـرح  یهاي فارسی باز شده و مسئلۀ تشخیص و مشابهت آن با استعارة مکنکتاب

ــانومعــانی). 156- 149الــف: 1393شــده اســت (شــفیعی کــدکنی  ــألیف 1357(بی ) ت
مفتـاح العلـوم  کند که براي تألیف این کتابتصریح میآنمؤلف؛حسین آهنی استغالم

را مطـول تفتازانی را مطالعه کـرده و سـپس   لمطوو ختصرمخطیب و تلخیصسکاکی و 
زیباشناسـی الـف و ب). دو کتـاب   1360(آهنـی  اصل و اساس کار خود قرار داده اسـت 

ـ از میـرجالل )بیـان (پارسیسخن از سـیروس شمیسـا از   معـانی وبیـان ین کـزازي و  دال
را ذکر مشبه و یکـی  ه یمکنترین منابع درسی دورة معاصر است. هر دو مؤلف استعارة مهم

اند. شمیسا در اثناي کالم خود از تشبیه در ضمیر سخن گفتـه  کردهبیانبه از مالئمات مشبه
نبودن اطالق نام استعاره به این نوع مطرح کـرده  و در مبحثی جداگانه دالیلی براي صحیح

غیراضـافیِ آن  هـاي  و نمونه» اضافۀ مجازي«ه را از نوع یاست. او انواع اضافی استعارة مکن
از ،پس از بحث اسـتعارة مکنیـه  ،داند. کزازي و شمیسا هر دومی» هیاستعارة تبع«را از نوع 

؛127- 122: 1389کـزازي  بنگرید بهاند (دارانگاري) و تشخیص سخن گفتهآنیمیسم (جان
).63- 59: 1393شمیسا 
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در بنـدي آن هاي مبحـث اسـتعاره و طبقـه   گذري بر تناقضات و پریشانی.3
هاي بالغی فارسیکتاب

مرغینـانی، یکـی   الکالممحاسنمعتز و ابنالبدیعتبعِ به،استعاره در اولین کتب بالغی فارسی
کتـاب  ، اولـین  غـۀ الـبال ترجمـان ) در 41: 1362(شود. رادویـانی معرفی مییاز صنایع بدیع

کند:شدة فارسی، استعاره را چنین تعریف میبالغی موجود و شناخته
یِ وي چیزي عاریت خواستن باشذ و این صنعت چنان بوذ کی انـدر او چیـزي بـوذ    معن

گه گوینده مر آن نـام  معنی بازگردذ مخصوص، آنه نامی را حقیقی یا بوذ کی مطلق آن ب
.دیگر استعارت کند برسبیل عاریتجايهرا یا آن لفظ را ب

شـمس قـیس   وچون وطـواط هاي رادویانی و علماي پس از او هممثالکهآنشایان ذکر 
بنگریـد بـه  ،(بـراي نمونـه  از استعاره همگی منطبق بر استعارة مکنیـه و تشـبیه بلیـغ اسـت    

).30: 1362وطواط؛42- 41: 1362الرادویانی 
شود و سـپس گویـا   هاي بالغی فارسی دیده میدر کتابقمري این تعریف تا قرن هشتم 

، ذیل استعاره دو تعریـف  دقایق الشعر)، مؤلف قمريالحالوي (قرن هشتمبراي اولین بار تاج
منطبق بر تعریفی است که در کتبِ بالغـیِ علمـاي پـس از عبـدالقاهر     دهد که یکیارائه می

شود:جرجانی دیده می
ست که شاعر اطالق اسمی کند به چیزي که مشابه آن اسم باشـد در  ااستعارت یکی آن

مرد نادان را حمـار بـا آنـک ایـن دو     صفت مشترك، چنانک مرد شجاع را اسد گویند و
سبب شجاعت و بالدت، مـرد شـجاع   هب،اما،اسم موضوع از براي دو حیوان معین است

).47تا: بیالحالوياستعارت اسد و حمار گویند (تاجه و بلید را ب

هایی بـراي  کند و مثالالحالوي سپس تعریف رایجِ کتبِ فارسیِ پیشین را هم ذکر میتاج
.دهدتعریف ارائه میهر دو 
شود. در کتـبِ بـدیعی   میداخل ها در تعاریف استعاره در کتب بدیعی پریشانیجاایناز 

چیـزي اسـت   ؛ تعریف این صنعت و شواهد آن دقیقـاً »تشبیه کنایت«صنعتی هست با عنوان 
یـن  فـی التشـبیه المکنـی: و ا   «انـد:  که علماي پس از عبدالقاهر آن را استعارة مصرحه نامیـده 

کـرده  نام چیزي ماننـده ه خوش بوذ. چون شاعر از چیزي ماننده کرده خبر دهذ، عبارت کنذ ب
راه تعریـف جدیـد   ). ایـن صـنعت هـم   43: 1362رادویانیال» (برسبیلِ کنایت بی ادات تشبیه

تکـرار  گفتـار هنجارو هاي سخنزیباییمانند هاي بدیعیاستعاره تا قرنِ حاضر هم در کتاب
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کسی به این تشتّت پی نبرده است. تنها کسـی کـه متـذکرِ وحـدت یکـی از      ریباًشده و تق
صـاحب  ،ق)919د(اللّه بـن محمـود حسـینی   تعاریف استعاره با تشبیه کنایت شده عطاء

دهـد  دست میالحالوي دو تعریف از استعاره بهچون تاجاست. او هم، الصنایعبدایعکتاب 
میان استعارت گفته شد خالصۀ کالم شمس قـیس اسـت   و این معنی که در «نویسد: و می

» و مشهور این است. و میانِ استعارت به این معنـی و تشـبیه کنایـت فرقـی ظـاهر نیسـت      
).53: 1384(حسینی

توان با استعارة مکنیه توجیه کرد صـنعت  از دیگر اصطالحاتی که بعضی شواهد آن را می
ري از این صـنعت در کتـبِ بـدیعی فارسـی     خبقمريمشاکله است. گویا تا اواخر قرن نهم 

الـدین حسـین واعـظ کاشـفی     نیست و اولین کسی که از ایـن صـنعت سـخن گفتـه کمـال     
گوید مشاکلهجا که میناست، آ، االفکاربدایعصاحب کتابِ ،سبزواري

و در اصطالح عبـارت اسـت از   .در لغت چیزي را شبیه چیزي گردانیدن باشد در شکل
شکل معنی اول برآورنـد و سـبب   د به لفظ غیر او؛ و معنی ثانی را بهذکر شیء کننکهآن

).106: 1369سبزواري(واعظ کاشفیکالم باشدآن اقتضاي مساق

،مـثالً «گویـد:  آورد که درحقیقـت ترجمـۀ شـعر عربـی اسـت و مـی      مثالی را می،سپس
پیراهنی طـبخ  براي من”گوید: ؟ “چه خواهی تا براي تو طبخ کنیم”:شخص برهنه را گویند

رواضح است که این مثال و نظایر آن عمالً منطبق با یکـی از دو اصـطالح اسـتعارة    پ». “کنید
گـاه  هـیچ ،عمومـاً ؛ ولی گویـا علمـاي بالغـت مـا،     (ادامۀ مقاله)مکنیه یا استعارة تبعیه است

.اندبرنیامدهها سامانیهنقد و تطبیق این صنایع و کسر این نابصدددر
دسـت علمـاي بالغـت پـس از     بندي انواع استعاره بهگذاري و دستهبا نامازدیگرسو،

هـا و  بالغی فارسی، پریشانیهايابها به کتبنديعبدالقاهر جرجانی و ورود این تقسیم
خـوانی  اختالفاتی که گاه نه با علمِ بالغت هـم ؛اختالفات جدیدي به این کتب راه یافت

ارسی. شاید با اندکی تسامح بتوان گفت اولـین کتـابِ   هاي زبان فدارد نه با زبان ظرفیت
ـ الـبال انـوار بالغی فارسی که به شیوة انتقادي بـه طـرح ایـن مباحـث پرداختـه       اثـرِ  ، ۀغ

نماي اختالفات علماي است. این کتاب آینۀ تمام،دصالح مازندرانیمبن محدهادي ممح
است. مازندرانی در و سکاکی در مباحث بالغی ،بالغت عرب ازجمله تفتازانی، خطیب

هـا  آنيبلکه خود به نقـد آرا ،کنندة تعاریف گذشتگان نیستاین کتاب فقط درمقام نقل
کنـد و بـر نظـر    دهد و از آن دفاع مـی پردازد و گاه نظر یکی را بر دیگري ترجیح میمی

گیرد.دیگري خرده می
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هاي معانی و بیـان،  ابکند که اختالفاتی که امروزه در کتمشخص میۀغانوار البالمطالعۀ 
روي مباحث جدیدي نیسـت. اختالفـاتی از   هیچشود بهخصوصاً در مبحث استعاره، دیده می

يیک مثالِ واحد، بنابه عقیدة زمخشري یـا سـکاکی یـا خطیـب یـا دیگـر علمـا       کهاینقبیل 
) 1376:311تواند استعارة مکنیه یا استعارة تبعیه یا اسناد مجازي باشد (مازندرانی بالغت، می

کـار  مجاز در کدام رکـن اسـتعاره بـه   ،بنابه مذهب علماي مختلف،در استعارة مکنیهکهاینیا 
).137رفته و کدام رکن در معنیِ خود استعمال شده است (همان: 

کـه  ،شدة موجـود بـه زبـان فارسـی    باید همین جا ذکر کرد که اولین کتابِ تصحیح،البته
، همـین کتـاب   استهاي عربی پس از عبدالقاهر آوردهز کتابتفصیل اتعاریف استعاره را به

ماننـد  ،انـد که هنوز در کسـوت چـاپ نیامـده   ،اما بنابه مطالب بعضی آثار،استۀغالبالانوار
الـدین اسـفراینی   از عصـام رسـاله در حقیقـت و مجـاز   ) و قمـري قندزي (قرن نهـم  بالغت

الـدین دشـت بیاضـی    محمدکریم بن فصیحاثر ، الصنایعبدایعچنین و هم،)قمريدهم (قرن
توان دانست که این مباحث قبل از ایـن هـم در کتـب فارسـی طـرح شـده       می،)قمري(قرن
است.بوده

هاي نوعی از استعاره است که قـدما  گیر استعاره ریزتقسیمهاي چشمیکی دیگر از تشتّت
هـاي  اي که از وابستهتلقیبههرا باتوج. بالغیون این استعاره گفتندمی»استعارة مصرحه«به آن 
مستعارو مطلقـه  ،مرشـحه ،قول خودشان قرینه و مالئم داشتند به مجـرده له یا بهمنه و مستعار

اصـلی اسـتعاره   وکه قرینـه را جـز  بعضی از علماي بالغت نظر به این،کردند. البتهتقسیم می
اي دیگر عقیـده  درمقابل عدهشمردند ودانستند، وجود آن را در تجرید و ترشیح مؤثر نمیمی

مـا آن را  چـه آنتواند در متن کـالم یـا   قرینه در استعاره لزوماً آشکار نیست و میکهداشتند
بنگریـد بـه  گفتنـد ( ها به این نوع قرینه قرینۀ حالیـه مـی  نامیم وجود داشته باشد. آنبافت می

).157- 156: 1396لو معصومی کله
دهندة ضرورت بازنگري در تعاریف اسـتعاره و  الفات نشاناختها و مجموع این پریشانی

ت باشد؛ چـه مـا   گرفتار تناقض و تشتّترکمدادن تعاریف و الگوهایی است که هرچه دستبه
و رسـت کنیم و سـنجش د عنوان ابزاري براي سنجش متون ادبی استفاده میاز علوم بالغی به

است.یعاقنعلمی نیازمند ابزاري دقیق و تا حد امکان ا

یا کانون استعارهبرانگیزينقطۀ تعجب.4
کـه  شدة آن بـدانیم یـا ایـن   برجستهطبعاً ومعمولیزبانۀیافتکه زبان ادبی را نوع انحرافاین

بنگریـد بـه  (گواهی بر رد این باور بدانیموجود اتفاقات هنري را در زبان معمولی و ارجاعی
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زبـان  انگیـزي بـر تعجـب وجه نافی ماهیتهیچبهنگارندگان،نظر)، از27- 26: 1388فتوحی
گر آن است و همین نقطـۀ  شک حاصل قصد ابتدایی آفرینشادبی و ادبیت کالم نیست که بی

کـه ایـن مـوارد بـراي     ویژه آنههاي تصادفی زبان ارجاعی است، بتمایزش با بعضی از جلوه
اصـالً کننـد،  از آن اسـتفاده مـی  براي ارتباط معمول و روزمره ناخودآگـاه فقطکه ،اهل زبان

آیـد و عمومـاً   به چشم متخصص کنجکاو زبان و ادبیات مـی فقطرسد و نظر نمیبرجسته به
ادبی است.فرسود دستهم این تعابیر در زبان روزمره سرریز الفاظ و اصطالحات

ـ  انگیـزي بـر تعجبتواند در عوامل متعددي مینگارندگان،ازنظر ،هررويبه و یزبـان ادب
ترینش آن بخشی از زبان است کـه منـتج بـه    نقش داشته باشد که مهمتمایزش با زبان عادي

تخییلی که میدان ظهورش از تحریـک عواطـف و احساسـات و حتـی بیـان      ؛شودتخییل می
در آفرینش ادبیت کـالم،  ، ناك است. بر همین اساسهاي وهمشاعرانه تا تصویرسازيۀاندیش

کـه صـرف و نحـو زبـان و حتـی      تواند کارساز باشـد؛ درحـالی  هم میتنهایی عنصر خیال به
تنهـایی ادبیـت کـالم را ضـمانت کننـد و تنهـا       تواننـد بـه  موسیقی بـا همـۀ اهمیتشـان نمـی    

کـه  نمایـد؛ چنـان  هـا را وارد ادبیـات مـی   زبان معیار است کـه تسـامحاً آن  اشان بخوانیناهم
ها و آثار غیرادبی.تعبیروءاز این ساست ر هاي ادبیات کالسیک پتاریخ

،کاري در حوزة ادراك و حـواس آدمـی  با دست،صاحب سخن،ندگانرنگاازنظر ،باري
اندازد. در بخش اول بـا اخـتالل در معـادالت منطقـی فکـري و در      کار مییند تخییل را بهافر

طـور  آمیزي یک یا چند حـس بـه  درهمقسم حواس با تصویرسازي بصري و جز آن و بعضاً
کند.انگیزي میموهوم یا محسوس خیال

یعنی وصـف، بسـیار   ،از این زاویه، تخییل در راستاي برآورد یکی از اهداف غایی ادبیات
به ایجاد و تقویـت سـاحت   4تواند با دو راهکار تشبیه و تقریب یا توسیعکاراست و خود می

تصویرگري محسـوس درصـدد   گر ادبی یا با دیگر، آفرینشبیانت متن بینجامد. بهمعنوي ادبی
هاي منطقـی جدیـد در سـخن    آوري و ایجاد سازهپیوند میان واقعیت و خیال است یا با زبان

کـه یکـی در جـاي آن دیگـري     حـدي بـه ؛کردن و حتی اتحـاد دو چیـز اسـت   درپی نزدیک
بـا  ،آفرینـی ادبیات مشخصاً در بخشـی از ایـن معناسـتیزي و خیـال    کهآنخالصه .5نشیندمی

بـرد  گیري از هنرسازة مجاز، لفظ را از حدود کارکرد قاموسی و خودکار خود بیرون مـی بهره
بـه آن  پروري معنـی دیگـري   آفرینی یا ادراكو حسب مقصود صاحب سخن ازطریق تصویر

مجـاز  (اشو غیرتصویري)استعاره(مجاز از نوع تصویرينگارندگان،ازنظر ،بخشد. پسمی
است.فراتر یک مرتبه فروتر یا یک مرحله نیست و عمالًسطحبه تشبیه همنسبت)مرسل



221)یدوحید میرمحمديسو سعید شفیعیون(دهی تشتّت تعاریف استعارهنهادهایی براي سامانپیش

توجه اسـت کـه از راهکـار تشـبیه گـاه جـز وجـه اصـلی مـادي و          درخوراین نکته هم 
بـه ایـن   ؛تراشـند شود، وجه عقلی و انتزاعی میمیمنجر که به ساخت تصویر ،محسوس آن
در تشبیه یک وجـود  عمالًولی،اندآن از همین الگوي معمول تشبیه سود جستهاعتبار که در

شبیه دو وجـود ذهنـی و   تآید تا چه رسد به دست نمیانتزاعی به عینی هم تصویر مطمئنی به
زیـرا بـا ایجـاد پیونـد بـین      ،با قالب و پوسـتۀ تشـبیه مـواجهیم   دیگر که عمالًانتزاعی به یک

تشـبیه  تـر بـیش کشد و معقوالت کار از تصویرگري عینی به موهومات و تخیالت ادراکی می
هـا و از همـین روي هـم معـروف     مثل بسیاري از کنایات و تمثیـل ،موقعیت است تا ماهیت

است که در مثل مناقشه نیست.
به سـراغ  دباینخست هاي بیانی که براي تشخیص آرایهکنیمبا این مقدمه آشکارا بیان می

بـراي  ،البتـه اده اسـت. جـا رخ د که اصل اتفاقات خیـالین در آن جایی؛برویم6نقطۀ برجسته
وشهود است تا چه رسـد بـه   یابی به این مقصود که خود یافتنش گاهی از مقولۀ کشفدست
خـوبی  زیـرا بـه  ،جـدي برداشـت  قـدم چنـد امرابتدايدربایدتفسیرش،وتحلیلوتجزیه

دهنـد و مفسـر   اقتضـاي حـال و مقـامی ترتیـب مـی     وران سخن خود را بهدانیم که سخنمی
ید بافت و زمینۀ کلی سخن را دریابد که با کمک آن بتواند اصل و فرع یا هنجـار و  نخست با

وران معمـوالً از  ناهنجار سـخن را در آن بازیابـد. ایـن نکتـه هـم بـدیهی اسـت کـه سـخن         
که سخنشان عموماً حاصل ضـرب چنـدین آرایـه در همـین     حديگویی پرهیز دارند، بهساده

هاي بالغـت فارسـی   صراحت در کتابها حداقل بهرایهآشدگیحوزة بیان است، این ضرب
مبحـث توجـه   ،. البتـه ت و ما در ادامۀ مقاله به آن خواهیم پرداختموردتوجه قرار نگرفته اس

مـدتی اسـت در   ،خوانندمی»بافت«که در نقد جدید ،به زمینۀ وسیع سخن و فراتر از بیت را
ها و رموز بیانی سـخن کارآمـد   یچیدگید و بسیار در کشف پکننمالحظات بالغی منظور می

اي دانست که قدما از آن بـراي کشـف   توان تا حدي همان قرینۀ حالیهاي که میویژگیاست.
کردند.استفاده میو رفع پیچیدگی معنایی و سپس فهم معنی اصلی ستیزي زبانیهنجار

ضـمن  ،بایـد جملـه را  نخسـت ،استعاريهنجارستیزانۀپس براي تشخیص صحیح نقطۀ
آن نقاط ناهنجـار  گیزينبرادستوري کنیم و سپس با اتکاي به نقطۀ اصلی تعجب،سازيساده

کنـیم. ایـن روش مـا را    که در سایۀ آن نقطۀ اصلی قرار دارند، تحلیل و تفسیر ،بیانی دیگر را
تضاد و تنـاقض در تعـاریف و تقسـیمات    در تشخیص آرایۀ اصلی یاري خواهد کرد و مانعِ

توان مثال زد.مشکلی که مشخصاً درباب استعارة مکنیه و تبعیه می؛خواهد شد
میان نقطۀ شگفت سخن با نشـانۀ  تمیزکردنکتۀ مهمی که در همین آغاز باید بدان توجه 

وقتـی گوینـده   ،الًمـث . کنیمانگیزي سخن است که از آن به قرینه تعبیر میآشکارکنندة شگفت
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اي از دخل بافت موقعیت سخن، هیچ خواننـده ی و بی، در حالت طبیع»شیري دیدم«گوید می
اي اگـر  تی براي آن قائل نخواهد بود و شـگفتی ساختار این جمله متعجب نخواهد شد و ادبی

شـیري دیـدم کـه تیـر     «براي او حاصل شود، ناشی از خود خبر است. حال اگر گفتـه شـود   
شـود و ذهـن   ی سخن می، جملۀ موصول توصیفی موجب شگفت»د یا سوار اسب بودافکنْمی

آید و با اتکاي به بافـت سـخن و   دنبال فهم عبارت برمیمخاطب درپی غلبه بر این شگفتی به
انگیـزي و  که در جاي اصلی خود آمده است، ملتفت نقطۀ اصلی تعجب،گرفتن از قرینهیاري

.است»شیر«صاحب این توصیفات یعنیجا همانشود که در اینمیمجازي سخن 
ـ  «گوید وقتی فرخی میمثالً، مخاطـب جـز موسـیقی    ،»ه بـرفتم ز سیسـتان  با کـاروان حلّ

اما وقتی بـه مصـرع   ،کندت و جوهر خیالین کالم احساس نمیعروضی نشان دیگري از ادبی
ه را دل و جان گفتـه،  ، که شاعر تاروپود آن حلّ»ۀ تنیده ز دل، بافته ز جانبا حلّ«رسد، دوم می

ن جاي دیگر است.شود که اصل سخمتوجه می
در یک صورت احساس شگفتی از سخن با اصل عامـل شـگفتی   فقطرواضح است که پ

ایـن  ،. البتـه گیرنـد یک جا قرار مـی اصطالح قرینه و مستعار در گیرد و بهجا قرار میدر یک
،به ایـن اسـتعاره  هاي بالغتامري طبیعی است، زیرا ماهیت قرینه توصیفی است و در کتاب

اند و ما عمالً استعارة مکنیه را هـم بـه   افتد، استعارة تبعیه گفتهت و حالت اتفاق میکه در صف
» گیسـو بـه دامـن فروهشـتن    «در بیت زیـر،  ،الًمث7دانیم.همین دلیل با استعارة تبعیه یکی می

و بــر همــین ســیاق » یــافتن تــاریکی و ســیاهیگســترش«اســتعاره اســت از » شــب«بــراي 
گیسـو  «و مشخص است که مستعار و قرینه هر دو در همین ؛»گرزنهقیرین«و » معجرپالسین«

است:جمع شده» فروهشتن به دامن
شبی گیسـو فروهشـته بـه دامـن    

ــهپالســین ــرزنمعجــر و قیرین گ
)62: 1363(منوچهري

استعاره، مجازي تصویرساز.5
ناد مجازي و گـاه  کانون و سرمنشأ چالش بحث استعاره و خلطش با اسنگارندگان، باور به

است. اگـر  ،سازيیعنی تصویر،کنایه و مانند آن غفلت از ماهیت تشبیهی و غایت ساختش
هاي بحث استعاره و کالً صنایع بیانی این امـر را مسـلم   از درافتادن به هریک از حلقهشپی

تـر  عبـارت صـریح  برانگیزي یـا بـه  دانستن هر نقطۀ تعجببداریم که معیار اصلی استعاري
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تـر و شـاید   آسـان نگارنـدگان  گمـان  جاز در سخن ویژگی تصـویري آن اسـت، کـار بـه    م
تر باشد. این تدبیر به ما کمک خواهد کرد کـه نخسـت اسـناد مجـازي را از بحـث      صحیح

موجـب  ،سـپس .بر تحلیل استعاره استوار کنـیم فقطاستعاره بیرون گذاریم و تمرکزمان را 
ر به ارزیابی و عیارسنجی شویم که در نـوع خـود   خواهد شد که در بین استعارات هم قاد

کار آید.تواند در نقد بالغی هم بهمی
اسـناد مجـازي   » بهار گیاهان را رویاند«که برآنیم،براساس همین دیدگاه،باید گفتمثالً، 
» درنالیـد «یک تصویر هنري استعاري است یا بـین  » هاي سیاهش را گشودشب بال«است و 

بخشـی سواي ویژگی جان،»درکردنِناله«در ، زیراظریفی وجود داردت تفاو» درگریست«با 
در ذهـن نقـش   محسوس تصویري ژ غغژاز صداي اي وجود دارد، که در طبیعت هر استعاره

چیـزي جـز نـوعی    و ماننـد آن » گریسـتنِ در «و در کنـد  که ناله را به ذهن متبادر میبندد می
طفی بخشیدن به جهـان پیرامـون وجـود نـدارد. هـم      تبع آن بار عاو بهصرف دارانگاري جان
کـه  دانیم. حـال ایـن  رو عبارت نخستین را استعاري و عبارت پسین را اسناد مجازي میازاین

تـر  عبارت روشـن استعارة آن از چه جنسی است و اصالً کانون استعاره را کجاي عبارت یا به
گردد.مکنیه و تبعیه بازمیبه بحث استعارة دانیم عمالًمستعار را کدام کلمه می

کنیم با مثال توضـیح دهـیم.   راهکار عملی تشخیص مجاز استعاري در سخن را سعی می
بافت سخن و کلیت مفهـوم آن مـا را   هنگامی که با کالمی ادبی مواجهیم، معموالً،درحقیقت

بسـته بـه   ،»فالن شهر را خوردم«این عبارت جا که مثالًنماید تا بدانمتوجه اصل موضوع می
که در چه زبانی و زمانی استفاده شده است، معنـی و بـالطبع آرایـۀ بیـانی منـدرج در آن      این

) مطابق اقتضائات زمـانش مجـاز ایـن    212، 1ج:1998(سیبویه،بهترعبارتکند. بهتوفیر می
ولـی ایـن   ؛دانسته است، نوعی مجاز مرسـل و در معنی میوة فالن شهر » فالن شهر«سخن را 

طور کامل سـیاحت  گونه فهمیده شود که فالن شهر را بهتواند بدینت در زبان امروز میعبار
ي غیرمرسـل و عمـالً  مجازي از نوع مجـاز مجاز واقع شود،» خوردن«یعنی کردم و شناختم؛

. معیار تشخیص و داوري در این موارد را که سخن کوتـاه و عـاري از نشـانه اسـت،     هاستعار
اي که این سـخن در آن قـرار دارد و   فرهنگیـتوان از ظرف تاریخییمفقط،میکه گفتچنان

تقریباً همان چیزي کـه قـدما از آن   ؛جو کردوبه گوینده وجود دارد جستشناختی که نسبت
اي قرینـه ،دربرابر قرینۀ مقالیـه یـا لفظیـه   ،اي که قدماقرینهکردند.با عنوان قرینۀ حالیه یاد می

به صـاحب سـخن و   ولی با شناختی که مخاطب نسبت،وجود ندارددانستند که در سخن می
،بـه دالیـل حسـی   . باتوجهدشوبودن سخن او تواند متوجه مجازياندیشه و سبک او دارد می

آن را معـادل ظـرف   نگارنـدگان انـد،  ینۀ حالیه ذکـر کـرده  و شرعی که براي قر،عقلی،عرفی
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ایـن قرینـه در   ،. ظاهراًنددانآن سخن میفرهنگی زمانی و سنت ادبی رایج عصر و بافت کلی
یت برابر اشاعره بسیار کارآمد بوده اسـت ؤتوجیه و تفسیر معتزلیان درباب آیات و روایات ر

).41- 1396:39لومعصومی کلهبنگرید به (

در چیستی مستعار.6
ربـاب  نظـر بالغیـون د  موجب تفرقـه و اخـتالف  چهآنتوان تأکید کرد که با این مقدمات می

نگارنـدگان عقیـدة  جایی است کـه بـه  تلقی آنان از کانون استعاره یا هماناست استعاره شده 
تعریـف مسـتعار نـزد قـدما از     انـد.  گفتـه استعاره پدیدار شده و قدما به لفظ آن مسـتعار مـی  

هاست. علمـاي بالغـت مسـتعار    هاي آنها و ریزبینیاي از دقتتوجه و نمونهتعاریف جالب
بنگریـد بـه  جاي یکی از طرفین تشبیه به عاریـه گرفتـه شـده اسـت (    دانند که بهمیرا لفظی

له) ر(یا مسـتعا ). به این اعتبار، لفظ را از معنا و مستعار را از مستعارمنه285: 1376مازندرانی 
شدن بین لفظ و معنا احتماالً به تعریـف جرجـانی از   دانند. علت این نوع تفاوت قائلجدا می
کند که گویا واضعِ لغت در ابتدا کـه  گردد. وي در تعریف استعاره چنین ادعا میه برمیاستعار

)38: 1396لـو  (معصـومی کلـه  آناصلیلهجز براي موضوعاست کرده آن لغت را وضع می
وضع کرده اسـت؛ یعنـی   له ادعاییِ شاعري که بعدها آن را به استعاره گرفته نیزبراي موضوع

لـه ایـن   کـه موضـوع  اسـت  (شیر) هنگام وضع لغت درنظر داشته لغت اسدواضعِ:گویندمی
یکــی ســبع (حیــوان درنــده) و دیگــري رجــل شــجاع (انســان دلیــر)  :دو فــرد داردلغــت

).140- 128:همان(
توانـد مـا را از   آسانی میتشخیص این لفظ و اتکاي به آن بهنگارندگان،ازنظر ،رويهربه

هـاي فکـري و   اسـتعاره، بـا همـۀ پشـتوانه    ،نگارندگانمنظر را اززی،ت بحث نجات دهدتشتّ
افتد و از این لحاظ در عبـارت اسـتعاري مـا بـا     خیالینش، حاصل اتفاقی است که در لفظ می

اعتبار شباهتش به آن از دید شـاعر  لفظی که براي توصیف چیزي دیگر به؛میرویمستعار روبه
عاریت گرفته شده است. باور و پافشاري به همین اصل موجب خواهد شد که ذهن مـا از  به

ساخت و بخش اندیشگی کالم منحرف نشـود و بـدانیم مسـتعار    سمت ژرفصورت کالم به
، یعنـی اسـتعارة مصـرحه    »اسـم «قول دستوریان به صاحب حال و صفت، بهتواند مشبهیا می

گویند.می»استعارة تبعیه«صفت که به آن به خود آن حال و باشد یا مشبه
اسـت بودن به همین اصل اسـت کـه موجـب شـده    التفاتی و ناملزمبینگارندگان،ازنظر 

هـم آمیزنـد   ساخت تشبیهی سخن را با صورت استعاري آن درچنان ژرفعلماي بالغت هم
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تی را و چنـین تشـتّ  اصیل بـاور داشـته باشـند    ايهعنوان استعارهچنان به استعارة مکنیه بو هم
دردیدگاه جرجـانی و زمخشـري، مسـتعار    ،بدیهی است که،حسابچنان دامن زنند. بااینهم

صاحب صفت و حـال باشـد و جـنس هـر دو را     حه و مکنیه)ردر هر دو گونۀ استعاره (مص
توجهی به لفظ مسـتعار بـا همـۀ    سبب همین بیهم بهسکاکی ،آن طرفبرشمارند. ازبه مشبه

بیـان کـرده اسـت    سرانجامبخشی این بحث نتوانسته کاري از پیش ببرد و ر سامانتالشش د
ه اســتببــه و در اســتعارة مکنیــه لفــظ مشــحه لفــظ مشــبهرمســتعار در اســتعارة مصــکــه 

زعـم  بـه ،وبر تشبیه مضمر استمبتنیکالًدردیدگاه خطیباستعارة مکنیه ،اما.)162:همان(
باشـد نیـاز مستعاري در کالم وجـود نـدارد کـه بـه تعیـین آن      اصالًدر این نوع استعاره،او

).167(همان:

قرینه و مالئم. 7
بـه برخـی   اهمیت شناخت و تحلیل دقیق این دو اصطالح ما را کمک خواهد کرد تا نسبت

تـر  تـر و مـنظم  مصـرحه دقیـق  ةمعروف بـه اسـتعار  ةها در استعاره مثل استعاربنديتقسیم
بـا  ،دهـد کـه  به فلسفۀ قرینه و مالئـم نشـان مـی   تربیشاندکی توجه کهبیندیشیم. درحالی

ۀقرینـ کـه تـوان گفـت  نـد و مـی  امطابق هـم مالئم و قرینه وجود تفاوت در برخی موارد، 
له مــیمســتعارهــا نخســت در اصــل کــارکرد آنمنه باشــد و نهایتــاًتوانــد مالئــم مســتعار
منهی بـراي  . هـر مالئـم مسـتعار   سازي و سپس ایضاح ماهیت مجازي سخن استبرجسته
کـه اسـاس ایـن    رو بـدان ؛مالئـم نیسـت  اما هـر قرینـه لزومـاً   ،له حکم قرینه داردمستعار
پوشـانی دارد، الزم اسـت ابتـدا    بندي مالئم است و مالئم هم با قرینه در مواردي همتقسیم

بـراي  را این دو اصطالح روشـن و سـپس راهکـار خـود     دربارةتعریف و دیدگاه خود را 
دهی به اقسام این استعاره طرح کنیم.سامان

کار رفته است، نیـاز  له بهعدریابیم لفظی در معنایی جز معناي موضوکهایندر مجاز، براي 
،گویند. استعاره نیـز می» قرینه«اي داریم که راهنماي ما در این امر باشد؛ به این نشانه به نشانه

نیاز نیسـت. بایـد توجـه داشـت کـه      اي بیاشتن چنین نشانهاز د،جاز استبه این اعتبار که م
بلکه قرینه تنها مانعی است از ارادة معناي حقیقی یـا  ،قرینه آشکارکنندة معناي استعاره نیست

شناسـند.  می» قرینۀ صارفه«یا » قرینۀ مانعه«هاي قرینه را به نام،رويله اصلی؛ ازهمینموضوع
زیرا قرینه تنهـا  ،شدن استعاره به قرینه نیستکامل«گوید:میالدین سبکی در همین بارهبهاء

).175، 2ج :2003سبکی ال(»کاشف از استعاره است نه بخشی از آن
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اصـلی اسـتعاره بداننـد یـا خیـر،      وقرینه را جـز کهاینمیان علماي بالغت در ،حالبااین
شـاره کـردیم، سـبب    کـه پـیش از ایـن ا   چنـان ،نظـر نظر وجود دارد. ایـن اخـتالف  اختالف
هایی در تعیین تجرید و ترشیح استعاره شده است.آشفتگی

حـال و مقـامِ ایـراد    ،دیگـر عبارتتواند همیشه در کالم مذکور نباشد. بهقرینۀ استعاره می
،ياکـالم. بـه چنـین قرینـه    هاي موجـود در ست براي فهم معناي مجازاايسخن خود قرینه

و ه یـ حالهـاي  شود. فخر رازي در توضیح قرینهگفته می» ینۀ حالیهقر«، تر گفتیمکه پیشچنان
نویسد:میلفظیه 

راه اي از گوینـده هـم  ه آن است که سخن با حاالت ویژهیهاي حالیکی از مصادیق قرینه
از خصـوص یـک رخـداد دانسـته     کـه آنجاز ازسوي او داللت کند یا مشود که بر ارادة

جاز بوده است. اما قرینـۀ  ذکر حقیقت نداشته و مقصودش ماي برايگوینده انگیزه،شود
ه آن است که گوینده در پسِ کالم خود چیزي ذکر کند تا بفهماند مقصود از یلفظه/یمقال

).44(همان: شودبوده که از ظاهرش فهمیده میچهآنسخن نخستینش چیزي جز 

گوید:از زبان خسرو میخسرو و شیریننظامی در،مثالً
ــه ــگ ب ــوهر داشــتم چن ــادانی ز گ ن

بایــدم بــر دل زدن ســنگکنــون مــی
ــدادش  ــدم بامـ ــدم نچیـ ــی دیـ گلـ

دریغا چـون شـب آمـد بـرد بـادش     
)197- 196: 1366(نظامی 

کـار  در معناي استعاري به» چیدن«و ،»گل«،»گوهر«کهایناي از در این ابیات، هیچ نشانه
یابد کـه خواننـده از   زمانی تحقق میفقطاي استعاري شود و دریافتن معنرفته است دیده نمی

این ابیات آگاه باشد و بداند خسـرو ایـن سـخنان را پـس از دیـدن شـیرین در       پیش و پسِِ
توانـد  مـی » چیـدن «شیرین است و منظـور از  » گوهر«و » گل«سار بیان کرده و مراد از چشمه

،تواندیگري نیز وجود دارد که هریک میدر هر استعاره، الفاظ د،جز قرینهباشد.» یافتنتمتع«
راه سـازد. بـه ایـن الفـاظ کـه      در نیل به معناي مجازي، خواننده را راهنمایی کند یا او را گـم 

د.نشوگفته می»مالئم«منه) باشند به (مستعارله) یا مشبهتوانند از مناسبات مشبه (مستعارمی
از متناسـبات آن  کـه ایـن له یا منه یا مستعارارد از صفات ذاتیِ مستعنتوانقرینه و مالئم می

هـاي تیـزش نمایـان    شیري دیدم که سوار بر اسب بود و چنگـال «در عبارت ،مثالً.دندو باش
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له (انسـان  هـاي ذاتـیِ مسـتعار   که قرینۀ استعاره است، از ویژگی،»سوار بر اسب بودن«، »بود
(شـیر)  منهکـه مالئـم مسـتعار   ،تیـز ا چنگـال ماز مناسبات آن است، اشجاع) نیست و صرفاً

آن است.8دیگر مقومعبارتاست، از صفات ذاتی یا به
بعضـی آن را  کنار هم است کـه  مجرده و مرشحه درةزمان استعاردیگر وجود همۀلئمس

گونه مـوارد از درجـۀ ترشـیح سـخن     اینما در اند. گفتهحه شمرمطلقه و بعضی دیگر مجردة 
توانـد ترشـیح یابـد.   رة مجرده را اساس قرار دهیم و بعـد بگـوییم مـی   یعنی استعاگوییم؛ می

یـا  نباید وجود داشته باشـد وگرنـه آن را بـه مطلقـه    ح صددرصدي ظاهراًرشیتۀدرج،ضمناً
د.رسانمیتر رمزاصطالح درست

هـاي صـریح و   تـوان بـه قرینـه   می،اندلهکه مالئمی براي مستعار،ها رابرخی قرینه،ضمناً
:یعنی در بیت؛ لی تقسیم کردتأوی

)129: 1320(حافظ

تواننـد در کنـار   انـد کـه مـی   هاي صـارفه از قرینه»یادکردن«و ،»شدنهمدم«، »کردنمیل«
له در اش بـه مسـتعار  ندگیکنله قرار گیرند و طبعاً از باب هدایتمالئم مستعار»چمان«صفت 

مشـخص  »چمـان «امـا  ،آدمی است»سرو«رسانند که منظور از نیستند و تنها می»چمان«حد 
قرینـه  جـا ایـن هم »چمان«خود ،البتهکند که این آدم معشوق است و نه هرکس دیگري.می

ي درمقـام تـر بـیش ت ي دارد، از قـو تربیشاست و چون چسبیده به مستعار است و تصریح 
ها برخوردار است.به دیگر قرینهنسبتگیقرین

کنیم در این میان چیزي که موردتوجه یا حداقل تأکید قرار نگرفته فاصلۀ مالئـم  گمان می
ابهام در شعر تعلیـق اسـت و ایـن    اصل هنر استعاره و کالً،عبارتیبهو قرینه تا مستعار است.

د نمنه باشـ متعلق به مستعاراین مالئمات گر ادهند. حال تعلیق و تعقید را مالئمات تشکیل می
رود.درجۀ ترشیحش باالتر و باالتر میباشد، طبعاًتربیشبه مستعار انبشو تعدد و تقرّ

اند:ها چند دستهقرینه،بر این اساس
ۀتواند چسبیده به مسـتعار یـا در فاصـل   نزدیک یا اضافی میۀقرین:نزدیک و دورۀقرین. 1

بـه  دور نسـبت ۀتواند در فاصـل دور میۀقرین؛)سرو چمان(طور مستقل باشدنزدیک به آن به
)؛تنیده ز دل ...ۀ(با حلغیرمستقل و تأویلی باشدو،بافتمستعار،

کنـد سرو چمان مـن چـرا میـل چمـن نمـی     
کنـد شـود یـاد سـمن نمـی    همدم گـل نمـی  
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(مالئـم عنصـر   کننـده راهگـم ۀله) و قرین(مالئم عنصر محذوف یا مستعارصارفهۀقرین. 2
ـ کـه مـی  (خنثیۀمنه) و قرینمذکور یا مستعار د مالئـم مسـتعارمنه یـا مسـتعارله باشـد):      توان

و آن را انــدنامیــدهمالئــم مشــترك ایــن نــوع قرینــه را)210: 1394(آقاحســینی و همتیــان 
ترشدن مسئله، دو بیت ذیل را از این لحـاظ  براي روشند.ندانزیرمجموعۀ مجردة مرشحه می

کنیم:  تحلیل می
کنـد سرو چمان من چرا میل چمن نمی

کنـد شود یاد سمن نمـی ل نمیهمدم گ
)129: 1320(حافظ

سرومستعار

قرینۀ صارفه
چماننزدیک
شدن؛ یادکردنکردن؛ همدممیلدور

ــــــــــــــــــــــــــــنزدیککنندهقرینۀ گمراه
چمن؛ گل؛ سمندور

ــین  ــاب آهنـ ــترَد عقـ ــر بگسـ ــو پـ چـ
شـــکار اوســـت شـــهر و روســـتاي او

)675، 1: ج1394(بهار 
عقابمستعار

قرینۀ صارفه
آهنیننزدیک
ــــــــــدور

کنندهقرینۀ گمراه
پر گستردننزدیک
شکاردور

شهر و روستاقرینۀ خنثی

منه له و مسـتعار کدام نیست یا نسـبتش بـا مسـتعار   هیچخاص مالئم قرینۀ خنثی ،درواقع
ـ قرینگـی بنـديِ جمـع ،بر این اسـاس یکی است. ۀن اسـتعاره دو بـه یـک اسـت و درجـ     ای

ـ  بندي ذهـن،  در جمع،عبارتیبهترشیحش دوبرابر تجریدش است. ۀصـارف ۀچسـبیدگی قرین
.شوندمیمجموعاً لحاظ و ارزیابی آهنین با نخست آمدن مالئم عنصر مذکور 
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هـاي مرکـب وضـعیت    قرینه و مالئم در تصویرهاي خیالین غنی براي مثـال در اسـتعاره  
:براي مثال در بیتدارند.تريپیچیده

ــورد و  ــه زاغ خـ ــین کـ ــاووس بـ ــونآطـ ــه از گلـ گـ
هــــــاي منقــــــا برافکنــــــدریــــــزهگــــــاورس

)134: 1374(خاقانی 

جزو مالئمـات  هم »زاغ«.اما خودش هم استعاره است،صارفه استۀقرین»زاغ خوردن«
از یـا صـفت تواندمیواستکردنیماهیت مالئم هم خیلی تأملکهآنضمن؛طاووس است

بلکــه جــزو ؛ مالئــم صــفت طــاووس نیســتجــاایــنبایــد گفــت کــه ،متناســبانش باشــد
از که طاووسـی  نای،مصرع بعدکل طور همین. متناسبان اواز درواقعهاي اوست و خانوادههم
در استعارة مرکـب قرینـه   رسد مینظر قرینۀ صارفه است و بهبیرون ریزدکرده ارزن پاكگلو

.شودمله بدل میاز کلمه به ج

استعاره و انواع آن. 8
رواضـح اسـت کـه دیگـر     گفته شد و نوع نگـاه مـا بـه اسـتعاره، پ    جااینبا توضیحاتی که تا 

اما تـا پدیدارشـدن یـک    ،بندي استعاره به مصرحه و مکنیه براي ما اعتبار چندانی نداردتقسیم
کـه در همـین   یم بـرآن کهآنافاً مض؛نیمکزبان مشترك ناگزیریم از همین اصطالحات استفاده 

الیه بندي استعاره در مسـند ترین آن تقسیمبندي اشکاالت ساختاري وجود دارد که مهمتقسیم
شود.است که به آن استعارة مصرحه گفته می

مصرحه و اقسام آنةاستعار1.8
آن اسـت کـه  «کنـد:  استعارة مصـرحه را چنـین تعریـف مـی    ۀغالبالانوار مازندرانی در 

رأیت اسداً یرمـی ”در “اسد”مانند ،آن مشبه باشدبه [در کالم] مذکور و مراد ازمشبه“
استعاره را به اعتبـار  ،). سپس280: 1376است (مازندرانی “رجل شجاع”که مراد از آن 

بـا آن  کـه آن. 1کنـد:  دخالت امور خارجه (مالئمات) در آن به چهار قسـم تقسـیم مـی   
له نیامـده باشـد و آن را اسـتعارة    منه و مسـتعار مسـتعار » سـبات صفات و منا«یک از هیچ

کـه آن. 2رجـل شـجاع باشـد؛   » اسد«هرگاه منظور از ؛»عندي اسد«مانند ،نامدمطلقه می
مانند ،گویندو آن را استعارة مجرده می» مقرون به یکی از مناسبات مستعارله بوده باشد«
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از مناسـبات و  » تیرانـدازي «کـه  » انـداخت مـی شیري دیدم که بر اسبی سوار بود و تیر«
. نوعی که با آن یکی (یـا بـیش از یکـی) از مناسـبات و     3مالئمات انسان شجاع است؛ 

اولئـک الـذین   «مثل ،گوینده میحمنه مذکور باشد و آن را استعارة مرشمالئمات مستعار
ز بـراي معنـی   که اشـتروا مسـتعار اسـت ا   » «اشتروا الضالله بالهدي فما ربحت تجارتهم

ـ به طریـق اسـتعارة تبع  “اختاروا”و “استبدلوا” و “ربـح ”شـده بـر او نفـی    ه و متفـرّع ی
له هـم  ر. نوعی که با آن هم از مناسبات مستعا4؛ »منه استکه مناسب مستعار“تجارت”

کـه آنماننـد  ،گوینـد منه بیاید و آن را اسـتعارة مجـردة مرشـحه مـی    از مناسبات مستعار
هاي گوناگون بـود و بـا  هاي تیز دیدم که با او سالحبا یال بلند و چنگالشیري«بگوییم 

).297-295(همان: » جنگیدمهارت می
از دو تـر بـیش بینیم که در اول کـار  کنیم، خوب میبندي تأمل میوقتی در تاریخ این رده

رسـد  ی مـی به ذهن برخکمکم،بعد.یکی مجرده و یکی مرشحه:اندشناختهنوع براي آن نمی
دیگـر  ،(مجـرده) منهیکی وجود مالئمات مستعار:امکان چهار وضعیت وجود داردکه منطقاً

یا عـدم  9مرشحهةمجرده یا مجردۀ(مرشحو سپس وجود هر دو،(مرشحه)لهوجود مستعار (
اند.هر دو که نوع مطلقه را هم بر آن افزوده

توان اعالم کرد که اسـاس سـاخت   میبا توضیحاتی که در بخش مالئم و قرینه ارائه شد، 
+ قرینه که بنابه مضمون و تـالش  منه)(مستعارنیست؛ یعنی مستعارتربیشیکی این استعاره

هـاي دیگـري خـواه متعلـق بـه      هـا یـا وابسـته   تواند بـا مالئـم  کردنش میشاعر براي خیالین
مستعارهـاي  هـا و دیگـر آرایـه   هي پیدا کند و حتـی در اسـتعار  تربیشله توسعۀ منه یا مستعار

ضرب شود.،یه و کنایهبمانند تش،بیانی

استعارة مکنیه و تبعیه2.8
نویسد:در تعریف استعارة مکنیه چنین میۀغالبالر انواصاحب 

اي است که گفته که آن استعارهکشاف.] صاحب 1و در استعارة مکنیه سه قول است: [
، مـتکلم در نفـس   »اظفارهـا ۀُنیالمانشبت «درکهچنان،مستعار در اصل در لفظ نباشد

و لفظ سبع را بـراي آن عاریـه گرفتـه. و دلیـل بـر      سبعرا به»همنی«خود تشبیه نموده
که از لوازم سبع »همنی«این استعاره در نفس متکلّم شده اثبات اظفار است براي کهاین

شبیه آن مضـمر در نفـس و   .] و سکاکی گفته که استعارة مکنیه آن است که ت2[؛است
کهآنبه باشد به ادعاي مشبه مذکور و مراد از آن مشبه بـه اسـت.   مشبه از جنس مشـبه



231)یدوحید میرمحمديسو سعید شفیعیون(دهی تشتّت تعاریف استعارهنهادهایی براي سامانپیش

در مثـال  کـه چنانبه شده برعکس استعارة مصرحه؛ پس استعارة لفظ مشبه براي مشبه
آن دعوي نمـوده کـه   ه را به سبع و بعد ازمذکور متکلم در نفس خود تشبیه نموده منی

منیدو چیزي است که ه و سبع یک معنی دارند. و معنی هره از جنس سبع است و منی
دار باشد، خواه چنگال واقعی داشته باشد و خـواه چنگـاه تـوهمی. و    مهلک و چنگال

منی  لـه، و بـه ایـن    ه در عبارت اطالق و ارادة این معنی شده که اعم اسـت از موضـوع
ه مجاز و استعاره است و جهت لفظ منی    ز و اسـتعاره اثبـات الزم   قرینـه بـر ایـن تجـو

ـ     به است براي مشبهمشبه اظفـار اسـت بـراي منی و 3[؛هو آن در مثال مذکور اثبـات [.
گفته که در استعارة مکنیـه تشـبیه مضـمر در نفـس و مشـبه      المفتاحتلخیصصاحب 

اره در مذکور شد، لیکن مراد از مشبه معنی حقیقی اوست و استعکهچنانمذکور است. 
).137: 1376نه لفظاً و نه کنایتاً (مازندرانی،اصل نشده

کننـد اسـتعارة   به را کـه بـراي مشـبه اثبـات مـی     دهد که آن الزمِ مشبهتوضیح می،سپس
ق نـدارد  لـ ه گویند، به این اعتبار که از راه وهم و خیال چیزي را که حقیقتاً به مشـبه تع یتخییل

(همان).ایمبه آن نسبت داده
کـه جمـع   ،تفتازانی است. در این دیدگاهیدگاه دیگر در کنار این سه دیدگاه از آنِِد

حـقّ آن اسـت کـه    «کند که بین دیدگاه جرجانی و سکاکی است، تفتازانی چنین بیان می
بـدان اشـاره شـده؛    “مـرگ ”است که با ذکـر واژة  “حیوان درنده”استعارة بالکنایه لفظ 

مسـتعارله  “مرگ”دانسته شده است. و “حیوان درنده”ف اي که از روي ادعا مترادواژه
دیگر، تفتازانی ابتدا مانند جرجانی مسـتعار  عبارتبه». مستعارمنه باشد“حیوان درنده”و 

کند که از روي مبالغـه در تشـبیه   میعا دا،سپس.گیردبه محذوف درنظر میرا لفظ مشبه
به لفظ مشبه مترادو دخول جنس مشبه در مشبهدر کهچنانبه محذوف است؛ ف با مشبه

یکـی شـده   » حیوان درنـده «و » همنی«ادعا شده که لفظ » و اذا المنیۀ انشبت اظفارها«مثال 
ایـم  به (حیـوان درنـده) از واژة مشـبه (مـرگ) اسـتفاده کـرده      هجاي واژة مشباست و به

).169-168: 1396لو معصومی کلهبنگرید به (
ـ تبعو ه یاصـل کند: به دو قسم تقسیم می،بنابر لفظ مستعار،امازندرانی استعاره ر و پـس  هی

که در آن مستعار اسم جنس است، به تعریف و توضـیح  ،از تعریف و توضیح استعارة اصلیه
رسد:استعارة تبعیه می

بلکه فعل یا مشتقات از فعـل  ،و استعارة تبعیه آن است که مستعار اسم جنس نبوده باشد
سم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و افعل تفضیل و اسم زمـان و اسـم   مانند ا،باشد

).151: 1376(مازندرانیکان و اسم آلت، یا حرف بوده باشدم
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اسـتعاره در افعـال و   «دهد کـه  وي وجه تسمیۀ این نوع استعاره را چنین توضیح می
،سـپس ....»تبعیت استعارة دیگر است که مقصود بالـذات اوسـت  مشتقات و حروف به

در افعال و مشـتقات افعـال اسـتعارة اصـلی در معنـی مصـدري       دهد که مثالًتوضیح می
» نطقـت «،»انطقـت الحـال بکـذ   «در الً،مـث .اندتبعِ مصدر استعاره شدهها بههاست و آنآن
است، استعاره شـده اسـت.   » دلّ«که استعاره از معنی مصدري ،»نطق«تبع معنی مصدر به

شـود  سلف بالغت عربی درادامه وارد بحث استعاره در حرف هم میتبع استادانوي به
خـوان نیسـت و مـا از آن بـه همـین دلیـل       که با اساس فکري ما و نیز زبان فارسی هـم 

(همان).گذریمدرمی
شـود و  دانیم و محل مجاز گاه در صفت و حال پدیدار مـی جاز میکه استعاره را مجاآناز

بـا  چیزي که آن؛تبعیه استةاصل استعاره همان استعاردرواقع،این مجاز اگر تصویري باشد
ـ  ،حـاوي مجـاز نیسـت   شناسیم عمـالً می»مکنیهةاستعار«نام  زیـرینش اسـاس   ۀولـی در الی

تشبیهی را ساخته است که خصلت تصویري مجاز استعاري آن صـفت و حالـت مـدیون آن    
انست که بسیار هم در سـخن  توان چنین سخنی را حاصل ضرب تشبیه و استعاره داست، می

براي مثال در شعرِشاعرانه شایع و معمول است.
این مرغ آشیان ازل را به تیـغ عشـق  

ــیش ســراي ــده پ ــردة او ســر بری امپ
)647: 1374(خاقانی

کـه مـرغ   شودمطمئن میبه ترکیبات اضافی آشیان ازل و تیغ عشق کامالًتوجهمخاطب با
اش پرده و سر بریـدن هـم در معنـی قاموسـی    سراي،تبع آنبه،در معنی چیز دیگري است و

دلش را مرغی دانسته که دربرابر وجود معشـوق قربـانی کـرده    جااینشاعر در ،آرينیست.
کـه حـاوي   جاآنایـن شـعر از  .دادگی عاشق استاین تصویر تعبیري از دل،درواقع،واست 

کـه  اسـتعارة مرکـب اسـت؛ درحـالی    انـد،  تصویري چندجزئی است و دیگر اجزا هم استعاره
فقـط بـودن اسـتعاره،   حسب احتساب مفـرده ،) در این بیت200: 1394(آقاحسینی و همتیان

و 10کنـد تـوفیري نمـی  »دل«که خیلی بـا  »جان«اند و البته استعاره از را استعاره دانسته»مرغ«
اند.مالئمات دانستهورا جزو ...»سربریدن«و »پردهسراي«

ما با یک اسـتعارة کـانونی و   ،چه در استعارة مفرده چه در استعارة مرکب،حساببااین
ما ،درنتیجهها در صورت وجود زیر سایۀ او حضور دارند.اصلی مواجهیم و دیگر استعاره

صـورت  در،ازنظـر مـا  ،تبع مجـازبودنش یم و مستعار هم بهیروهبا یک مستعار اصلی روب
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در اسـتعاره بـه ایـن    در جاي لفظ اصلی نشسته اسـت. سخن همیشه همان لفظی است که 
گوییم.به میلفظ مشبه

تواند پایۀ این دعوي شـود کـه در ظـاهر سـخن مسـتعار مـا دو       می،ازنظر ما،این سخن
نشـیند یـا مسـندي    الیهی دیگـر مـی  جاي مسندالیهی است که بهیا مسند:نداردتربیشماهیت 

حال و صـفت  مستعار یا صاحب،دیگرعبارتبه.استدرآمده جاي مسندي دیگربهکهاست
مـا بـا دو نـوع اسـتعاره در روسـاخت سـخن       ،وصـف باایناست یا خود آن حال و صفت.

رو نیستیم.هروبتربیش
انـد و اسـتعارة دوم مـوردنظر مـا را     استعارة نخست را قدما استعارة مصـرحه نامیـده  

وجـه  بنـدي بـی  گذاري و درجـه ا این نوع ناماستعارة تبعیه یا استعارة در فعل که ازدید م
آید که پاي استعارة آمیخته با دستور خالی از مسامحه نیست و این اشکال وقتی پیش می

تـا  ؛پنهان در سخن است،بنابه نظر قدما،اي کهاستعاره؛شودمکنیه هم به بحث وارد می
امـا مشـکل   .اندرست گفتهو دهم نامیده»کنایت«یا »تشبیه پنهان«حدي که برخی آن را 

قسـیم استعارة مکنیـه و تبعیـه   بندي منطقی نیست و عمالًست که این نوع تقسیمجااین
بنـدي  روست که از همـان آغـاز طـرح ایـن تقسـیم     هم ازاینآیند.شمار نمیبهدیگریک

رسـمیت  اند و هر دسته یکـی از ایـن دو اسـتعاره را بـه    بالغیون به دو دسته تقسیم شده
ته است.شناخ

ساخت این نوع اسـتعاره باشـد، امـا    تواند منکر تشبیه پنهان در ژرفکس نمیالبته که هیچ
که استعاره از جنس مجاز است و در اسـتعارة مکنیـه مشـبه همـان کلمـۀ اصـلی       واسطۀ آنهب

کننـد. پـس   در جایی است که از آن به استعارة تبعیه تعبیر میبرانگیز دقیقاًاست، نقطۀ تعجب
ثقـل  ۀتواند نقطـ می،یعنی همین مجاز،برانگیزيروش ما در اتکاي اصلی به نقطۀ تعجباین

نامند.می»تبعیه«اي باشد که آن را محکمی براي اثبات رسمیت استعاره
بریخت چـنگش و فرسـوده گشـت دنـدانش    

چو تیز کـرد بـر او مـرگ چنـگ و دنـدان را     
)117: 1365(ناصرخسرو

پـس در چنـین   ؛دهد که موضوع مرگ است و وصـف چیرگـی آن  بافت سخن نشان می
از هجـوم و  هاسـت کـه اسـتعار   »چنگ و دندان تیزکردن مرگ«برانگیزي کالمی نقطۀ تعجب

امـري دیگـر   بودن مرگ از بار عینیت تصـویر او کاسـته  که انتزاعیمرگ است؛ حال اینۀغلب
هـاي دیگـري   استعاره با شاعرانگیولی الزم است بگویم باز میان این.تر گفتیماست که پیش
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شوند و ازنظر مـا چیـزي فراتـر از اسـناد مجـازي نیسـتند       استعارة مکنیه شناخته میبا نام که 
و »بازشــدن«در معنــی »دیــوار خندیــد«تفــاوت بســیاري هســت. منظورمــان تمــایز میــان  

ل اول مثـا دیـوار گریسـت و الغیـر.   به همـان معنـیِ  »دیوار گریست«با است»خوردنترك«
زدن منطقـی اندیشـه و نـوعی    برهمماهیت تصویري دارد و مثال دوم ماهیت ادراکی و صرفاً

دارانگاري که ممکن است تا سرحد تشخیص هم برسد.جان
همین اصالت تصویري است که هرچه به حـوزة محسوسـات نزدیـک شـود اسـتعاره را      

ـ تر میغنی اي کـه  کشـد تـا انـدازه   رمـی زیـرین سـخن ب  ۀکند و تشبیه مضمر در آن را از الی
خـود جزئـی آشـکار از    هم کند و در تشبیه ورود پیدا میهم صاحب آن حال و صفت عمالً 

شـود  تصویر از حالت استعاري به تشبیهی نزدیک می،تربیان سادهشود. بهمیتصویر تشبیهی
شـاعران شـبیه مجمـل مـواجهیم.   تبـا یـک   و اگر تشخیص و کنش را از آن بگیـریم، عمـالً  

اند.کار بردهتصویرساز بسیار از این نوع استعاره در سخن خود به

)13: 1320(حافظ

و ازطرفـی ماننـد زیبـارخی اسـت کـه مـویش       دار استمفتول گرهةبنفشه مانند طر
مفتول است.

نقـاب ابر هزمان پیش روي آسمان بندد 
آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر شود
)23: 1363(منوچهري

،عبـارتی بندد. بـه و ضمناً شخصی است که نقاب بر روي آسمان میاستنقابمانندابر 
نی است که در این نوع اسـتنادات بـه لفـظ    یا همان جا» آنیمیزم«این امر نتیجۀ ناگزیر ویژگی 

شود.موردنظر بخشیده می
ایهـام در ایـن نـوع اسـتعمال     ــ ) توانسته با استفاده از کنایه44: 1387(خوانساري زاللی

خوبی مشهود است:تري بسازد که در ابیات ذیل بهتوجهتصاویر بسیار جالباستعاره
به بـزمش شـمع مـا کـاري کـه دانـد      

خـــورد انگشـــتی و اشـــکی فشـــاند

زدبنفشــه طــرة مفتــول خــود گــره مــی     
صــبا حکایــت زلــف تــو در میــان انــداخت
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اگر خواهی ز سوزم شـعله را جـوش  
بر لب باش خاموشچو شمع انگشت 

ــت  ــارش انگش ــان از ک ــر را در ده تب
کــوبی پتــک در مشــتگــره در ســینه

اسـت و  برانگیزي بیت باال انگشت در دهان ماندن براي تبرنقطۀ تعجبکهآنیعنی ضمن
از پشـتیبانی معنـی کنـایی    شاعرتیغۀ آن قرار گرفته،ۀتبري است که در دهنۀبه دستمشبهآن
ماهیت استعاري آن معنی اولی کنایـه  هم استفاده کرده است و عمالً»گشت به دهن ماندنان«

که تبـر و ملزومـاتش همـه جـزو عـالم      جاآناز،کند. طبعاًرا هم براي ذهن مخاطب زنده می
افتـد و تصـویري زنـده و    تشبیه مضمر تبر به انسان هم بر روي کـار مـی  ،محسوسات است

تبــع همــین تصــویر و مصــرع دوم هــم بــهافتــد.بــوع اتفــاق مــیامــا رســا و مط،رازدحــامپ
11.بردار استسازي معنیشخصیت

کننـدة  درپـیچ و گـیج  نیازي از تقسیمات پیچضمن بی،تابه این سبب بود ها این مثالذکر 
ها توجـه دهـیم   ها در شواهد و امثال کتابنگريبه مقداري از سطحی،حالها، درعیناستعاره

پـروري سـخن را از   توان با اصل قراردادن رویکـرد تصویرسـازي یـا ادراك   میو بگوییم که
یافته در انواع تشبیه و کنایه ارتقـا داد و محکـی   هاي تودرتو و ضرباستعارهبهاسناد مجازي

هـا را  آرایـه ۀتر به ترفنـدهاي بالغـی نگـاه کننـد و همـ     خواهند عمیقکه میباشد براي آنان
ب نرانند.وبرهم با یک چودرهم

گیرينتیجه. 9
طـرز  رمحتـوایی و اهمیتشـان بـه   هاي بالغت عربی و فارسی با همۀ پدر بحث استعاره کتاب

جاکـه بـراي   انـد تـا بـدان   هـاي زائـد و غیرادبـی   بنديباري آمیخته به مطالب و تقسیمتأسف
،اسـاس خورد. بر ایـن چشم میها و تناقضات عجیبی بهگر گاه آشفتگیمخاطب ادبی تحلیل

در پـی  )foregrounding(ها سازي فرمالیستبه اصل برجستهتوان باتوجهرسد که مینظر میبه
تر حـوزة مبحـث اسـتعاره    طور خاصنوعی هنجارستیزي زبانی در ساحت معنوي کالم و به

دهی و تسهیل مسئله پرداخت. با همین رویکرد در ایـن مقالـه برخـی    تا حد زیادي به سامان
مصرحه و نیز استعارة مکنیه و تبعیه بـه  ةهاي استعاري مثل انواع استعاربنديقسیمتزاحمات ت

از نظـر  ،بیـان روشـن  اسـت. بـه  ه شـد هایی براي حل آن ارائه نهادپیشبحث گذاشته شده و 
افتـد و مسـتعار جـز مسـتعارمنه نیسـت.      استعاره یا در اسم یا در صفت اتفاق مینگارندگان، 
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سـاخت  تشبیهی است کـه در دلِ اسـتعاره و ژرف  فقطنیه اصلی ندارد و استعارة مک،روازاین
کـه آنشناسـیم؛ یعنـی   استعارة تبعیه مینامسخن قرار دارد و مستعار همان چیزي است که با 

، گیسو بر دامـن ریخـتنِ شـب    »شب گیسوان خود را به بر دامنش ریخت«مستعار در تصویر 
گستردهاست که مشبه اما بیرون از این اتفـاقی کـه در سـاخت و    ،ب استشدن تاریکی شبه

سبب تشخیص و روح انسانی کـه در شـب دمیـده شـده،     صورت زبان اتفاق افتاده است، به
هـا همـه البتـه در منطـق سـخن اسـت نـه در        قاعدتاً شب به انسان تشبیه شده اسـت و ایـن  

گرفتـه قـرار نمـی  دقـت موردتوجـه   برخی مسائل که چندان بـه ،هابراینروساخت آن. افزون
هـاي بیـانی، مطـرح و    و تودرتـویی آرایـه  ،یـافتگی ضـرب ،مالئـم ،، مانند انواع قرینـه است
که اصل استعارة معروف بـه مصـرحه بـر تجریـد     برآنیمالًبحث قرار داده شده است. مثمورد

تواند تا پیش از رسـیدن بـه   یابد و میمنه درجۀ ترشیح میمالئمات مستعاروسیلۀ بهاست که 
شان به مسـتعار  ها و دوري و نزدیکیجاگیري مالئمات و قرینه،دیگرعبارترمز ادامه یابد. به

تواند تا حدودي در مخاطب متوسـط ایـن درجـۀ    بودنشان میو صراحت ساختاري یا تأویلی
ترشیح را کم و زیاد نشان دهد.

گـاهی کـامالً  مبانی فکري این تحلیل بر اصـالت تصـویري اسـتعاره و ن   کهآنو سرانجام 
ادبی و فرمالیستی بدون هرگونه تفسیر کالمی و غیرادبـی اسـتوار شـده اسـت تـا بتوانـد بـر        

و مانند آن فائق آید.،کنایه،ها در بخش اسناد مجازيها و هماننديبسیاري از پریشانی

هانوشتپی
هـاي اصـطالحات   سازيظاهراً چونان بسیاري از معادلepitetسازي صفت هنري و درباب معادل. 1

بنگریـد  (و استعاره دچار توسع و احیاناً تسامحی شده استmetaphorبالغی فرنگی و ایرانی مثل 
- 27: ب1393(ایـم کـه اسـتاد شـفیعی کـدکنی     ناچار از بیان این نکته،ضمناً).202: 1375دادبه

را اسـتعاره  »پوشـان ازرق«ۀکنایـ ضمن توضیح این اصطالح، در استشـهاد بـه بیـت حـافظ     ،)28
مطابق با تعاریف سنتی استعاره نیست.نگارندگانعقیدة اند که بهگرفته

منـدان بـه   کـه عالقـه  ، البیان و التبیینمندرج در )110، 3ج : ق1423(این قول شایع جاحظ،مثالً. 2
دهد، بسـیاري از محققـان   ها رجوع مینامهکسب دانش و مهارت در بالغت را به کاروند و خداي

اول با اتکا به منـابع عربـی   ۀرفتن اصل بسیاري از منابع درجتا با وجود ازمیاناست ا بر آن داشته ر
فـاروق نعمتـی و دیگـران    بنگریـد بـه  الً،مث(ایرانیان بگردند ةهاي بالغی مورداستفادبه دنبال آرایه

؛ 1395مقـدم عمـارتی بنگرید به،براي مقایسۀ بالغت فرنگی و عربی،چنین. هم)51- 37: 1394
.1394ابودیب
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بر انتساب افعال مـردم  خطیب در بحث مجاز عقلی یکی از انواع حقیقت را قول معتزلی مبنی،مثالً. 3
مجـاز  ،هرروي. بهاستخالف عقیدة گویندة معتزلی این سخن ،وينظربه،داند کهبه خداوند می

موردبحـث  تـر بـیش ه و در عالم اسـالم  هاي بیانی با مباحث کالمی گره خورداز بقیۀ آرایهتربیش
کـه مورداسـتفادة   ،»شفی الطبیب المریض«شواهد و امثالی مانند ،دیگرسخنیبهاصولیان بوده است.

انـد،  وردههـاي بالغتشـان آ  و بعدها خطیـب و امثالـه در کتـاب   استعالمان این حوزه قرار گرفته
انبـت الربیـع   «یعنی ،آورندراهش میري که هممثال دیگ،البته.ادبی نیستاصالًنگارندگان،ازنظر 

نماید.اي که در آن وجود دارد، اندکی ادبی میبخشیسبب جانباز به،»لقالب
توسـع در کـالم و   جا که مجاز را بـه م آنیا) گرفته343، 1ج : ق1420(اثیراین اصطالح را از ابن.4

بنـدي کـرده   که همان استعاره است، بخش،تشبیه تقسیم و سپس تشبیه را به دو قسم تام و ناقص
گوید:وي در این باب میاست.

شود: توسع در کـالم و  رسد آن است که مجاز به دو بخش تقسیم مینظر مینزد من درست بهچهآن
آن اسـت کـه مشـبه و    مو تشبیه محـذوف. تشـبیه تـا   متشبیه. تشبیه خود بر دو گونه است: تشبیه تا

شود، آن است کـه [تنهـا]   نامیده می»استعاره«م ذکر شوند و تشبیه محذوف، که به هر دو در کالمشبه
توان هر وگرنه می؛استمبه در کالم بیاید. این اسم براي جداساختن تشبیه محذوف از تشبیه تامشبه

).هماندو را تشبیه یا هر دو را استعاره بنامیم (
کند تطبیق نـدارد و  اي که سوسور مطرح میشینینو هماین جانشینی با بحث محورهاي جانشینی. 5

است.دیگریکجاي ها بهمنظورمان جانشینی مدلولجااینکالً در 
) در 53، 1ج : ق1423(کـه جـاحظ  ،را» التعجـب موضـع «) اصطالح 297: 1391(شفیعی کدکنی.6

هـم دربـر  هاي بسیاري چون موسیقی بیرونی شعر راصعوبت ترجمۀ شعر آورده و عمالً خصلت
نامیـده  »نقطـۀ شـگفتی  «و آن را تعمـیم داده » زدایـی آشـنایی «ت کالم با تعبیر گیرد، به کل ادبیمی

سـازي را در اسـتعاره و   برانگیـزي و برجسـته  ایـم ایـن تعجـب   اما ما سعی کـرده جاایناست. در 
، اسـت رفتـه کـار  انگیـزي در معنـی غیـرلفظ خـود بـه     که با انگیزة خیال،مشخصاً بخشی از زبان

هایمـان  را کانون استعاره بدانیم و تمام تجزیه و تحلیـل » مستعار«عبارتی موردتوجه قرار دهیم و به
.کنیمرا بر آن استوار 

هاي استعارة مکنیه را در حالـت غیراضـافی بـا اسـتعارة تبعیـه      توان مثالکه می. شمیسا به این7
کـه  فقط در حالت غیراضافی دانسته هم اینکه آن راا هم اینما،توجیه کرد اشاره کرده است

شمیسـا  بنگرید به از آن گذشته است (» تبعیت از سنّت«و » المشاحه فی االصطالح«با توجیه 
1393 :60،63.(

ایـم کـه آن   خلیل رجایی گرفتهمحمدمعالم البالغۀتقوي و هنجار گفتاررا از کتاب » مقوم«اصطالح . 8
بنـدي را ارائـه داده   بعداً کزازي نیز همین تقسـیم .اندذکر کردهه یتخییلعارة بندي انواع استرا در تقسیم

).138- 137: 1389کزازي ؛309- 306: 1353رجایی؛196- 195: 1363تقويبنگرید به است (
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منه باز هم موجب شـده کـه در   له و مستعارو متعلق به مستعاراندنکه گاهی مالئمات ذووجهیاین. 9
هاي مرشحۀ مجرده یا مجردة مرشـحه بپندارنـد  دستۀ دیگري از زیرمجموعهاین را همبرخی منابع 
).210: 1394و همتیان (آقاحسینی

بودن ماهیت له تا این حد دشوار است هم به انتزاعیکه گاه تشخیص دقیق مستعاردلیل این. 10
از یـک  »ودوجـ «و ،»جـان «،»دل«گـردد هـم عمـالً برخـی کلمـات ماننـد       این اسامی بازمی

نبایست در تشبیه مـوارد انتزاعـی بـه عینـی انتظـار تنـاظر عناصـر        ،ترسادهبیانبهند. اخانواده
بنگریـد بـه  نیـز  ؛451-450: 1992(نظـر جرجـانی  خـالف ،داشته باشـیم و ایـن  راتشبیهی

انگیزي استعاره ندارد و دلیل عـدم  ربطی به غنا و شگفت،)100-99: 1396لومعصومی کله
ـ ئلهاین مسـ تنها تطبیق امري انتزاعی به عینی است.،که گفتیمچنان،ابقشتط خصـوص در  هب

امري کـه تنهـا ظـاهري از تمهیـدات     ؛گرددتشبیه چیزي انتزاعی به چیز انتزاعی دیگر بازمی
تصویرساز دارد و عمالً ادراکی است.

پردازي عناصر و موجـودات  دارانگاري و شخصیتدر سبک هندي پایۀ تمام سخن بر جان،الًمث.11
انگیز استوار شـده اسـت کـه صـاحب     انتزاعی و غیربشري و تزریق نوعی فضاي استعاري و وهم

: 1385(خوانسـاري  زاللـی ،الًکند. مـث سوار میها راسخن بعد بر آن الگوهاي تشبیه و سایر آرایه
:  استکردهگريتصویرچنینپشتالكتوصیفدر) 64- 57

غـول شستاجلکفشاززدهسربوالفضــولرســگریبــانشخصــم
نیز:  

ــاب  ــه آفتـ ــان برهنـ ــون یتیمـ لرزد و لـرزان گریـزان در سـحاب   چـ
ــوه ــاموش  ک ــالکان خ ــا س ــداه نــداسـر بـه زانــو و تیـغ بـر دوش    ن

ــم را سـت دم را فانوسـی نصیحت کهنـه  ــینه غ ــاند درون س ــه رقص ک

کشـیدن  دنبالهاي بیانی و بدیعی و بهدیگر آرایهر و پیمان خیالین گاه با ضرب دراین فضاي پ
شود که در عیوب بیـانی آن را  هریک از کلمات شبکۀ معنایی خاص خود موجب اختالل معنا می

مثل بیت،گویندمی»تزاحم تصویر«
زلف را باز سـیه بـر طبـل جـان انداختـه     دالن طبل حبـاب بسته بر گلگون اشک بی

)79:(همان

و دکتـر  ،الرسـول، دکتـر فتـوحی، دکتـر نیکـویی     دکتـر ابـن  ،دانیم از استادانزم میدر پایان ال
آن هایشـان بـراي حـک و اصـالح     نهادپـیش هـا و  پـاس مطالعـۀ مقالـه و راهنمـایی    به،آقاحسینی

کنیم.تشکر



239)یدوحید میرمحمديسو سعید شفیعیون(دهی تشتّت تعاریف استعارهنهادهایی براي سامانپیش

نامهکتاب
.کریمقرآن
المحقق: محمـد  ،والشاعرالکاتبأدبفیالسائرالمثل)،ق1420(اهللا بن محمدنصرالدین األثیر، ضیاءابن

.والنشرللطباعۀالعصریۀالمکتبۀبیروت: ،الدین عبدالحمیدمحی
تهـران: ،ترجمۀ فرزان سجودي و فرهـاد ساسـانی  ،جرجانینظریۀدرخیالصور)،1394(کمال،ابودیب

.علم
خطـی] تـاریخ   . [نسـخۀ 1/6854شمارة نسخۀ ، مجلس: مجازوحقیقتق)،951ین (دالاسفراینی، عصام

ق.1111کتابت 
فروشی فروغی.جا: کتاب، تصحیح حسین آهی، بینجفیةدر)، 1362قلی میرزا (آقا سردار، نجف

تهران: سازمان مطالعه و تـدوین  ،بیانعلمبهتحلیلینگاهی)، 1394، حسین و محبوبه همتیان (آقاحسینی
ها (سمت).کتب علوم انسانی و دانشگاه

، تهران: هجرت.االدبررد)،1373سین (اولی، عبدالحآق
، تهران: بنیاد قرآن.بیانمعانی)، 1360حسین (آهنی، غالم

تهران: توس.،اهتمام چهرزاد بهاربه،بهاردیوان)،1394بهار، محمدتقی (
، تصحیح محمدکاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.الشعردقایقتا)، الحالوي، علی بن محمد (بیتاج

سراي اصفهان.اصفهان: فرهنگ،گفتارهنجار)، 1363(نصراللّهسیدتقوي،
یۀ.العلمالکتب دار محمد باسل عیون سود، بیروت: ۀتحشی، الحیوان)،ق1423(جاحظ، عمرو بن بحرال
: القـاهرة ،المحقـق: محمـود محمـد شـاکر    ،اإلعجـاز دالئل)، 1992(عبدالقاهر بن عبدالرحمنی،جرجانال

.دار المدنی: وجدة، المدنیمطبعۀ
ــمس ــافظ، ش ــدح ــدین محم ــوان)،1320(ال ــه،دی ــی  ب ــم غن ــی و قاس ــد قزوین ــام محم ــران: ،اهتم ته

مجلس.خانۀچاپ
، تصـحیح رحـیم مسـلمانیان    الصـنایع بـدایع )، 1384اللّه بـن محمـود (  الدین عطاءحسینی، امیر سیدبرهان

قبادیانی، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار یزدي.
تهران: زوار.،الدین سجاديتصحیح ضیاء،شروانیخاقانیدیوان)، 1374(خاقانی

، )اروپـایی /فارسـی ادبـی اصـطالحات ومفـاهیم نامۀواژه(ادبیاصطالحاتفرهنگ)، 1375داد، سیما (
تهران: مروارید.

سـخۀ  . [ن53شـمارة  نسخۀ مجلس: ،الصنایعبدایع)، ق10(قرن الدیندشت بیاضی، محمدکریم بن فصیح
ق.964تألیف خطی]

.32ش،میراثآیینمجلۀ ،»تاریخچۀ علوم بالغت«)، 1385، مصطفی (ذاکري
، تصحیح احمد آتش، تهران: اساطیر.غۀالبالترجمان)، 1362ی، عمر بن محمود (الرادویان

یراز: دانشگاه پهلوي.، شغۀالبالمعالم)، 1353(دخلیلممحرجایی، 
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خانـۀ مجلـس   تهران: کتـاب ،تصحیح سعید شفیعیون،خوانساريزاللیتکلیا)، 1385زاللی خوانساري (
شوراي اسالمی.

المحقـق: الـدکتور   ،المفتـاح تلخیصشرحفیاألفراحعروس)، 2003ی (حمد بن علاالدین السبکی، بهاء
.والنشرللطباعۀالعصریۀالمکتبۀبیروت: ،عبد الحمید هنداوي

ــن عثمــانســیبویه،  ــاب)،1988(عمــرو ب ــق: عبدالســالم محمــد هــارون ،ســیبویهکت ــاهرة،المحق : الق
.الخانجیمکتبۀ

تهران: سخن.،کلماترستاخیز)، 1391(شفیعی کدکنی، محمدرضا
تهران: آگه.،فارسیشعردرخیالصورالف)، 1393(شفیعی کدکنی، محمدرضا

تهران: آگه.،شعرموسیقی)، ب1393شفیعی کدکنی، محمدرضا (
تهران: سخن.،هنديسبکوخوانساريزاللی)، 1387(شفیعیون، سعید 

.نا، تهران: بیالبدایعابدعق)،1328دحسین (مالعلماء گرکانی (قریب)، محشمس
تهران: میترا.،معانیوبیان)، 1393شمیسا، سیروس (

، ترجمۀ محمدرضا ترکی، تهران: سمت.بالغتعلومرتطووتاریخ)، 1383، شوقی (ضیف
.هرمستهران:،مدینهتاآتنازبالغت)، 1395(داوودقدم،عمارتی م

،»سـازي زبـان)  و شخصی،شناسی ادبی (سرشت سخن ادبی، برجستگیسبک«)، 1388فتوحی، محمود (
.41ش،)سابقادبوزبان(عالمهدانشگاهپارسیادبوزبانمجلۀ 

دانشـگاه انسـانی علـوم وادبیاتشکدةدانمجلۀ:در،»مرغینانیالکالممحاسن«)، 1362فشارکی، محمد (
.پیاپی4و ، 1،2،3ش ،25س،تهران

. [نسـخۀ خطـی]   8820شـمارة نسـخۀ  مجلـس:  ،قندزيبالغت)، قنهمد (قرن مقندزي، محمود بن مح
ق.821تألیف 

تهران: فراسخن.، فارسیزباندربدیعفن)، 1388(کاردگر، یحیی
، تهران: کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز).)پارسیسخنزیباشناسی(بیان)، 1389الدین (کزازي، میرجالل

نـژاد، تهـران:   کوشش محمـدعلی غالمـی  ، بهغۀالبالانوار)،1376دصالح (مدهادي بن محممازندرانی، مح
مکتوب قبله.

،»شناسی کالسیک عربی و فلسـفۀ زبـان  مطالعۀ تطبیقی مجاز در زبان«)، 1396لو، امیرصالح (معصومی کله
هاي خارجی دانشگاه اصفهان.دانشکدة زبان،نامۀ دکتريپایان

تهران: زوار.،کوشش محمد دبیرسیاقیبه،دامغانیمنوچهريدیوان)، 1363منوچهري (
مـریم روضـاتیان، اصـفهان: دفتـر     تصـحیح سـیده  ، بدیعبیانرسالۀ)، 1381میرفندرسکی، میرزا ابوطالب (

تبلیغات اسالمی.
ه یـ ه و استعارة مکنیبررسی سیر تحول تاریخی اسناد مجازي، استعارة تبع«)، 1397(میرمحمدي، سیدوحید

دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانی ،نامــۀ کارشناســی ارشــدپایــان،»هــاي بالغــی فارســیدر کتــاب
اصفهان.دانشگاه



241)یدوحید میرمحمديسو سعید شفیعیون(دهی تشتّت تعاریف استعارهنهادهایی براي سامانپیش

.تهران: دانشگاه تهران،تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق،ناصرخسرودیوان)، 1365ناصرخسرو (
خانۀ مجلس.چاپتهران: اهتمام حسن نراقی، ، بهالبیاننخبۀ)، 1335ذر (نراقی، محمدمهدي ابن ابی

تهران: توس.،تصحیح بهروز ثروتیان،شیرینوخسرو)، 1366نظامی (
وادبـی نقـد نامۀپژوهش،»هاي بالغت در ایران باستانجلوه«)،1394(پوروحید سبزیانفاروق و،نعمتی

.2ش،4س،بالغت
ازي، تهـران:  زن کالدیتصحیح میرجالل، االفکاربدایع)، 1369الدین حسین (واعظ کاشفی سبزواري، کمال

مرکز.
تصحیح عبـاس  ، الشعردقایقفیالسحرحدائق)، 1362وطواط، رشیدالدین محمد عمري (کاتب بلخی) (

اقبال، تهران: سنایی.




