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چکیده
تعریف استعاره در بالغت اسالمی با نظریههای استتعاره در غر

شباهتهایی دارد .با این

حال ،به صتترو ود د شتتباهت نمیت ان گفت که همان نظریۀ ستتیتی میت اند امروزه نیز
کارایی خ د را داشتته باشد و دیرر نیازی به بازاندیشی در تعریف سیتی و ارائۀ تعاریف ن
نیستتت .چیین رویکردی قطعاً راه بهدایی نخ اهد برد و به ایجاد دیدگاهی ن میتج نخ اهد
شتد .نتیجۀ اینگ نه تالشها محص ر کردن استعاره در ح زۀ بالغت و لفظ خ اهد ب د .در
غر

استعاره دیرر خاص شعر و ادبیات و ابزاری برای آراستن کالم نیست ،بلکه استعارهها

به ح زۀ اندیشتته و شتتیاخت وارد شتتده و در مرکز تفکر بشتتری قرار گرفتهاند .همچیین
استتعاره در غر

از چشتا اندازهای مختلفی مانید زبانشیاسی ،فلسفه ،روانشیاسی و غیره

مطالعه و در بستیاری از لل م به کار گرفته شتده است .این مقاله بر آن است تا ضمن ارائۀ
ستیر تط ر تاریخی مفو م استتعاره در بالغت اسالمی و در غر  ،معایو و مزایای بررسی
تطبیقی استعاره را نیز بیان کید.
کلیدواژهها :استعاره ،بالغت اسالمی ،نظریههای استعاره ،مفو مشیاسی.
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درآمد

مطالعۀ استتتعاره شتتاخۀ ددیدی از مطالعۀ زبانی استتت و برای محققان از روزگار باستتتان تاکی ن
دذابیت ف قالعادهای داشتتته استتت .دیدگاههای متی ع در با استتتعاره را به ط ر لمده به دو مکتو
استتعارۀ ستتیتی و استتتعارۀ ددید تقستیا میکیید که به ترتیو استتتعاره را در ح زۀ بالغت و شتیاخت
تفستتیر میکید .استتتعارۀ ستتیتی و یا مطالعۀ استتتعاره در خب بالغت را میت ان از ارستتط تا ریچاردز
پیریری کرد .ارستتط در ا ر معروو خ د فن شتتعر ،استتتعاره را اینگ نه تعریف میکید« :استتتعاره آن
استت که نامی را که متعلق به شیئی است ،بر شی دیرری برذاریا انتقال یا از دیس به ن ع ،یا از ن ع
به دیس و یا از ن ع به ن ع و یا بر اساس قیاس است» (.)Chun, 2005: 120
سیر تاریخی مطالعۀ استعاره در غرب

از روزگار ارستط تا میانههای قرن بیستا ،دربارۀ ماهیت و نقش استعاره دیدگاه ابتی دریان داشت
که بر استاس آن استتعاره در اصت  ،صیعتی بالغی دانسته میشد .اما نظریهپردازان شیاختی ددید مانید
لیکاو و دانست ن ،این نقش زییتی استتعاره را به حاشیه تیزل میدهید و بر این باورند که استعاره ابزار
شتتیاختی قدرتمیدی استتت و ایدههایی را بیان میکید که نمیت انید بدون از دستتت دادن معیی ،به زبان
ستاده بازگفت شت ند .در این میان ،فیلس فان نیز روی خ شی به استعاره نشان نمیدادند زیرا فلسفه به
دلی و ا بات میپردازد و هیچ نیازی به فصاحت و بالغت نمیبیید.
در بالغت التین ،ستیسرو 1و ک ئنتیلیان 2همانید ارسط با استعاره بر حسو سبک و نه بر حسو
گفتمان معیادار شتتایستتتۀ آن برخ رد کردند اما در حالی که ارستتط استتتعاره را ارزشتتمیدتر از تشتتبیه
میدانستت ،ایشان این رابطه را معک س کردند و استعاره را صرفاً شک ک تاه شدۀ تشبیه فرض کردند.
ستیسترو معتقد است که «استعاره شک فشردۀ تشبیه است که در کلمهای و در دایراه و م قعیتی دای
میگیرد که به آن تعلق ندارد و اگر درستتت به کار رود و تشتتخی

پذیر باشتتد ،لذتبخش خ اهد ب د،

اما اگر حاوی هیچ شتتباهتی نباشتتد ،رد میشتت د» ( .)Hawkes, 1972: 13همین باور را ک ئنتیلیان
تکرار میکید« :در ک  ،استعاره شک ک تاه شدۀ تشبیه است» (.)ibid

1. Cicero
2. Quintilian
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درستت استت که استتعاره و تشتبیه با ها تفاوت دارند اما این تفاوت اساسی نیست .هر دو صرفاً
شتتک هایی از مقایستته هستتتید و هیچکدام نقش شتتیاختی ندارند ،بیابراین تمرکز اصتتلی بر استتتفاده و
ست ت استتتتفاده از آنها به لی ان صتتتیایف لفظی ب د .ترنس هاوکس 1ک ئنتیلیان را «نقطۀ اوج این ن ع
رویکرد به زبان و به استتعاره» میداند و مین یستد« :ارزش نوایی استتعاره و ارزشتی که استتفادۀ آن از
کلمات و لبارات را در طریقی «نامیاستتو» ت دیه میکید ،زییتی ب دن آن استتت .استتتعاره زییتِ لالیِ
سبک است» (.)ibid: 14
متفکران قرون وستتطی که با بحا استتتعاره ستتر و کار داشتتتید ،دو ن ع خب فکری ارائه دادند.
از طرفی به استتعاره و دیرر شتی ههای مجاز تیوا به لی ان مسائ سبکی اهمیت میدادند که با محت ای
شتتیاختی هیچ ارتباطی ندارد به لبارت دیرر ،آنها را ضتتمیمهای و قاب چشتتاپ شتتی میدانستتتید:
«بالغت از میطق متمایز شتد و ست س به شتی هنامۀ سبک تقلی یافت بیابراین استعاره که به ط ر سیتی
ذیت بالغت به حستتتا میآمد ،ابزاری ستتتبکی شتتتد که از بحا فلستتتفی ددی ددا شتتتده ب د»
(.)Johnson, 1981: ix
از طرو دیرر ،این واقعیت که کتا مقدس از صتتیایف مجازی بستتیاری بوره برده استتت باید م رد
ت ده قرار میگرفت .صتترو ود د این ویژگی در کتا مقدس مانف کاستتتن از ارزش کلی استتتعاره
شتده ب د .از این رو ،میبایستت کاربردی قیاستی از زبان ود د داشتته باشد که در سطحهای مختلف
لم کید .در حالی که این ن ع استتتتفاده از کلمات ممکن استتتت حقیقتی را در م رد خدا انتقال دهد،
همچیین میت اند به پیامدهای نامیاستو میجر ش د پس موا است که فقب آن دسته از شباهتها را که
میاسواند ،ب ذیریا.

در دورۀ روشتتیرری و فلستتفۀ مدرن یعیی تا زمان تجربهگرایی قرن شتتانزدها ،بحاهای در م رد
استتعاره و زبان مجازی به ط ر کلی معم الً در زمییۀ بالغت ب د که به لی ان یک رشته تا حد زیادی با
ستبک مرتبب ب د .ت ماس هابز 2نخستتین تجربهگرایی استت که به استتفاده از استعاره در هر بحیی در
م رد حقیقت تاخت .او با تمایز نوادن بین استتتفادۀ درستتت و نادرستتت از گفتار ،استتتفادۀ اس تتعاری از
کلمات را محک م کرد یعیی «استتفاده از آنها در غیر معیایی که برای آن وضتف شتده است و درنتیجه

1. Terence Hawkes
2. Thomas Hobbes
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برای فریتو دیرران» ( .)Hobbes, 1905: 25او بر این بتاور ب د کته زبان واقعی و تحتاللفظی تیوا
رستانۀ میاستو برای گفتمان فلستفی است و استعاره انحرافی غیرضروری و خیانتکار از آن است .هر
لبارت استتتتعاری ها میت اند و ها باید در لبارت تحتاللفظی ذاتاً برتری که نیازی به افزایش آرایش
و تزیین ندارد ،از ن لبارت بیدی 1شت د به ط ری که به وسیلۀ افرادی که تفکر آنها از احساسات تأ یر
نمیپذیرد ،ددی تلقی ش د.

دان الک 2که طالیهدار انتقاد تجربهگرای کالستتتیک نه تیوا از استتتتعاره ،بلکه از همۀ زبان مجازی
استت ،در فصلی با لی ان «س

استفاده از کلمات» 3به انکار زبان مجازی میپردازد .حتی اگر الک قادر

نب د گفتمتان خ د را به ط ر کام از لبارات مجازی محروم کید ،معیار م فقیتآمیزی را ایجاد کرد که
بالا شتد ن یسیدگان بعدی از ن شتن واقعی و تحتاللفظی حمایت کیید .برای میال ،هر بهصراحت
الالم کرد «[استتتتعاره] حتی در باالترین دردۀ خ د میت اند تیوا به لی ان زییتی ستتتاده برای ا ر هیری
ظاهر ش د» (.)Hegel, 1920: 41
امان ئ کانت ،ژان ژاک روست و فردریش نیچه تا اندازهای با این روند مقابله کردند .کانت و روس
نقش استتعاره و انتقال معیا را در رشتد خالق زبان م رد ت ده قرار دادند ،اما هیچ یک درک درستی از
استتعاره که به ط ر مستتقیا با مفو م دانش در ارتبا باشتد ،به دست ندادند .در مقاب  ،نیچه استعاره را
فرآییتدی کام و درستتتت از خ د اندیشتتته و درنتیجه آن را دداییناپذیر از حقیقت میدانستتتت .او
مین یسد:
«حقیقت چیستتتس ستت اه ستتیال استتتعارهها ،مجازها و انستتانانراریهاستتت :به ط ر خالصتته،
مجم لهای از روابب انستانی که با تأکیدی شتالرانه و بالغی ،دگرگ ن و آراستته شتد و پس از استفادۀ
ط النی در نظر یک ملت ،میطقی و الزامآور به نظر میرسد» (.)Nietzsche, 1995: 180
دانس ن زبده و چکیدۀ دیدگاه نیچه را اینگ نه بیان میکید:

ما واقعیت را به گ نهای استتعاری تجربه میکییا .آنچه را که میدانیا ،به گ نهای استعاری میدانیا
و «حقایق ابت» فرهیگ ما چیزی دز دریافتهای استتتعاری نیستتتید که وقتی استتتعاری ب دن آنها
فرام ش ش د ،متعارو و قراردادی میش ند (.)Johnson, 1981: 16
1. rephrased
2. john locke
3. Of the Abuse of Words
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بیا بر آنچه گفته شتد ،بررستی استعاره که در سطح مالحظات نظری تا حدودی به پایان رسیده ب د،
در قلمرو بالغت محصت ر شتد و به لی ان ویژگی یک کلمه بررستی شد یک زییت سبکی صرو که
در آن یک اصتتطال به گ نهای «نادرستتت» برای بیان چیزی به کار میرود که میت ان آن را با استتتفاده
از گفتار تحتاللفظی نیز بیان کرد .زوال بالغت به لی ان یک رشتتتته و اصت ت  ،استتتتعاره را از مباحا
فلستفی و کالمی ددی بیرون برد اما در لم  ،استتعاره هرگز حاضتر نب ده استت بهسادگی به حاشیه
برود .در ستطح لم  ،استتعاره هم اره پایدارتر ب ده استت و شیاخت و ارزش گستردۀ قدرت او هرگز
کامالً ناپدید نشتده و تکیه بر ت انایی آن برای بیان حقیقت همیشته م رد نیاز ب ده استتت .انسان همیشه
در لم از استعاره برای بیان مفاهیا انتزالی استفاده میکید.
با اف ل پ زیتی یستا ،م ض ع استعاره از ن ارزیابی شد و استعاره در دردۀ نخست نه به لی ان یک
صتتیعت بالغی ،بلکه به دلی ت انایی میحصتتر به فرد خ د در بیان معیای واقعی م رد ت ده قرار گرفت.
دو پژوهشتترر در آغاز این بوب د نقش مومی داشتتتید .نخستتت ،آی .ای ریچاردز 1میتقد ادبی استتت که
ت ده فلستتفی به استتتعاره را دوباره زنده کرد ،اما ل املی مانف پذیرش آنیِ دیدگاههای او شتتد .از دمله
این که مقالۀ او در با استتتعاره ،درستتت پیش از فروپاشتتی پ زیتی یستتا و نفرت و بیزاری آن از زبان
مجتازی ارائه شتتتد ( .)ibid: 18پس از او ،ماکس بلک 2فیلست ت و تحلیلی ب د که نه تیوا از ادلاهای
ریچتاردز حمایت کرد ،بلکه روشت تی تازه و روشتتتن را برای ارزیابی لم استتتتعاره به لی ان لبارتی
شیاختی ارائه داد.

ریچاردز در مقالۀ «استتتعاره» از دایراه و چشتتاانداز بالغت با گرایشتتی کامالً معیایی به م ضتت ع
استتعاره پرداخت .او به دنبال بررستی چیزی بیش از تشخی

و تحلی ادبی استعاره ب د و میخ است

راه و روش ت لید معیا در استتتعاره را بیابد .این میش او بیانرر تغییر در ستتمتوستت یی ب د که پیشتر
ریچتاردز در حمایت از نظریهای کامالً احستتتاسمح ر دربارۀ استتتتعاره در پیش گرفته ب د .او پیشتر
تتأکید کرده ب د که زبان مجازی معیایی را انتقال نمیدهد ،بلکه برای «ابراز یا تحریک احستتتاستتتات و
نررشها» به کار میرود .رویکرد ددید او به این م ضت ع دست کا سه نکتۀ موا در بر داشت :او ادلا
کرد که استتعاره اص الییفک زبان است و نه زییتی ضمیمهای و قاب چشاپ شی ( Richards, 1964:

1. I. A. Richards
2. Max Black
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 .)92–93مالحظات فلستتفی که فیلستت فان للیه استتتعاره به کار میبردند ،ممل از زبان مجازی ب د و
همین دلی برای ا بات این واقعیت کفایت میکرد .همچیین او مبیایی مفو می برای درک استتتعاره ارائه
کرد:
«در ستادهترین قالده ،هیرامی که از استتعاره استفاده میکییا ،به ص رت همزمان ،به دو شی و امر
مختلف در کیار ها میاندیشتیا که با کلمه یا لبارتی پشتتیبانی میش ند که معیای آن حاص تعام آن
دو پدیده /اندیشه است» (.)ibid: 93
ریچاردز در کیار این بیان لم می ،دو اصتطال فیی برای هر نیمه از واحد استعاره پیشیواد میدهد:
«وی در کتا فلستفۀ بالغت ،ستاختمان استتعاره و تشبیه را به دو بخش تفکیک میکید و به دای دو
دز مشتبه و مشتبهبه ،از واژههای هدو 1و بردار 2استتفاده میکید .بیا به استتدالل ریچاردز ،اندیشته و
م ضت ع اصتلی ،هدو (مشبه) و تص یر یا مستعار ،بردار است» (داد .)24 :1310 ،هدو ،ایدۀ اساسی و
یا م ضت ع اصلی است و بردار ،بخش مجازی است که ت صیفی از هدو فراها میکید .هدو و بردار،
با ها یک معیی دارند .انتقال معیا در ستتطح کلمه از ح زۀ «میاستتو» به «نامیاستتو» ص ت رت نمیگیرد
( .)Richards, 1964: 97یتک میال ستتتاده که پس از او ماکس بلک در م رد استتتتعارۀ ستتتاده ارائه
میدهد ،لبارت زیر استت« :انستان گر استت» .در این لبارت ،هدو (انسان) برحسو شرایب بردار
(گر ) شر داده شده است.
ستت مین نکتۀ مومی که ریچاردز به دستتت میدهد این استتت که استتتعاره لفظ نیستتت ،بلکه خ د
م ضت ع اندیشته استتت« .استتعاره به ط ر استتاستی استتتقراض و مراودۀ افکار استت ،دادوستتتدی بین
زمییههاستت .اندیشه استعاری و حاص مقایسه است و استعارههای زبان از آن ناشی میش ند» ( ibid:

.)94
در ستتال  ،1111ماکس بلک مقالۀ مومی میتشتتر کرد که در آن به بررستتی ستته دیدگاه از چر نری
لم استتعاره پرداخت .دو دیدگاه نخستت (دیدگاه دانشتییی و دیدگاه مقایستهای استعاره) استعاره را
صتیعتی بالغی و ستبکی تلقی میکیید .دیدگاه س م (نظریۀ تعاملی بلک) ،برای فیلس فانی که لالقهمید

1. tenor
2. vehicle
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به ت انایی استتتعاره برای انتقال محت ای شتتیاختیای هستتتید ،کاتالیزور و ستتازماندهیدهای استتت که
نمیت اند به سطح بیان تحتاللفظی تقلی یابد.

بر استتتاس دیدگاه دانشتتتییی ،استتتتعاره (و یا حتی لبارت استتتتعاری پیچیدهتر) دایرزین لبارتی
تحتاللفظی میشت د که معیایی معادل با آن دارد .به لی ان میال ،استتعارۀ «ریچارد شتیر است» به معیی
«ریچارد شتجاع استت» میآید .ماهیت استتعاره شباهت و یا قیاس بین کلمات «شیر» و «شجاع» است.
دیدگاه مقایستهای تفاوت چیدانی با دیدگاه نخست ندارد و بلک نیز آن را به لی ان یک م رد خاص از
نظریۀ دایرزییی میداند .نظریهپردازان این دیدگاه معتقدند که استتعاره «نمایش قیاس یا شباهت ضمیی
استتتت» و به این ترتیو در م رد هر بخش از استتتتعاره چیزی میگ ید .معادل تحتاللفظی استتتتعارۀ
«ریچارد شیر است» این لبارت است« :ریچارد مانید شیر است (در شجاع ب دن)».
به دلی این که تمرکز و تأکید نظریههای دانشتتییی و مقایستتهای بر لبارات و واژههای استتتعاره
استت ،تیوا در سطح واژگانی تفسیر معتبر هستید و در همین سطح باقی میمانید .از این رو برای تفسیر
معیایی استتتتعاره به نظریۀ کام تری نیاز داریا .هیرامی که استتتتعارهها با ت ده به نظریۀ دانشتتتییی و
مقایستهای تفستیر میش ند ،نتیجۀ آن تفسیری تحتاللفظی خ اهد ب د .در م رد استعارههای کااهمیت
و مبتذل ،این ن ع تفستیر ممکن استت کامالً میاستو باشتد .به لی ان میال ،این که بر ییا شتغ کسی
«ک چه بنبستتی» استت احتماالً به معیی آن است که هیچ امکان ارتقا و یا پیشرفتی در آن ود د ندارد
اما استتفاده از این نظریات برای ت ضتیح استتعارههای استاستی و بردسته کارایی ندارد و به ابوام میجر
میش د.
محدودیتهای دو دیدگاه اول بالا شتد ماکس بلک روشی ن برای درک استعاره پیشیواد کید .به
دای این که استتتعاره را روشتتی تزیییی و یا ستتاده فرض کییا که چیزی را بیان میکید که میت اند به
معیای واقعی و تحتاللفظی کلمه ها گفته شتت د ،میت انیا آن را دستتتاورد ذهیی ممتازی بدانیا .بلک
استتتتعاره را فیلتری میداند که به وستتتیلۀ آن ویژگیهای خاصتتتی از بخش مجازی لبارت (در مقاله
ریچاردز «بردار») برای طر ریزی بر روی م ضتت ع اصتتلی («هدو») انتخا شتتده استتت .در م رد
استتتعارۀ «انستتان گر استتت» ،م ضت ع فرلی (گر ) «نظامی از ادزا و لیاصتتر مرتبب» را به ذهن فرا
میخ اند که به ط ر کلی ویژگیهای پذیرفتهشتدۀ گر ها هستتید (چه درستت باشتید و چه نباشید).
ویژگیهای خاصتتی از این نظام ،بستتته به زمییه و بافت لبارت ،برای م ض ت ع اصتتلی (انستتان) به کار
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و برخی را بردستتته و مؤکد میکید و به ط ر

خالصه ،نررش ما دربارۀ انسان را سازماندهی میکید» ).(Black, 1962: 35
در مقاب استتتعارههای نستتبتاً ستتاده ،ارزش لمدۀ بستتیاری از استتتعارهها در بییشتتی استتت که ارائه
میکیید چیزی که هیچ معادل تحتاللفظیای ندارد.

در ستال  ،1110لیکاو و دانس ن فرضیهای شیاختی ارائه کردند که به ود د مجم لهای از مفاهیا
استتتعاری قائ ب د که بر استتاس آنها میت ان دوان و یا دوانبییی خ د را مفو مستتازی کرد .آنها بر
این باورند که استتتعاره م ضت ع تجربه و یا زندگی روزمره استتت و نه صتترفاً م ضت ع زبان« :استتتعاره
ابزاری کتامالً معم لی استتتت کته متا آن را نتاخ دآگتاه و به ط ر خ دکار به کار میبریا ...استتتتعاره
دایرزینناپذیر استتتت :به ما ادازه میدهد تا خ د و دوانمان را به طرقی درک کییا که با هیچ شتتتی ۀ
تفکر دیرری نمیت ان چیین ب د» (.)Lakoff & Turner, 1989: IX
لیکاو و دانست ت ن بر آنید که بخشتتتی از «نظام مفو می انستتتان به گ نهای استتتتعاری تعریف و
ستتاختارمید شتتده استتت» (.)Lakoff & Johnson, 1980: 6بیابراین ،دیبههای خاصتتی از زندگی را
میت ان در قالبی استتعاری به روشتی نظاممید مفو مستازی کرد .ایشان طیف گستردهای از استعارهها را
ارائه میدهید که دیبههای استتاستتی زندگی را با ستتاختارمید کردن استتتعاری یک دیبه برحستتو دیبۀ
دیرر ،در بر میگیرند.
مفهومشناسی استعاره در بالغت اسالمی

استتعاره در فرهیگ اسالمی از دیرباز در شعر به کار میرفته ،اما ظو ر اصطالحی آن متأخر است و
پس از بحاهای دانشتمیدان در پاست به شتبواتی که در م رد الفاظ و مصادیق معیایی بعضی از آیات
قرآن مطر میشتد و بعد از میاظره و مشالره بین شالران در دورههای مختلف به ود د آمد« .استعاره
از ریشتتۀ «ل ر» گرفته شتتده و به معیاى لاریه خ استتتن و لاریه گرفتن استتت» (ابن میظ ر،1113 ،
ج ،۸11 :4ذی «ل ر») .امّا برای استتتعاره در مقام یک اصتتطال ادبی ،تعریفهای بستتیاری ارائه شتتده
است که مواترین آنها به شر زیر است:
کتتا مجتاز القرآن اب لبیتده ( 201ه.ق ).را بتذر پیتدایش لل م معتانی و بیان میدانید (البی می،
1171م .)47 :.البته در این کتا بهط ر صتتریح در با استتتعاره ستتخیی نرفته استتت .یکی از کونترین
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م ارد کاربرد کلمۀ «استتتعاره» ،به ط ر صتتریح در کتا الیقائض اب لبیده آمده استتت دایی که شتتعر
فرزدق را میال میآورد:
ال قتو مم وأکترروم ُمتن تتومتِیا ،إذر غ تودْتم

ل تذ ذُ ال تیَستتتتْا ِ یذستتتتْق ترنو ک تواَد تْالِ

اب لبیده میگ ید «میظ ر از "ل ذ الیستا " زنانی استت که فرزندانشتان همراهشتانید .اصت "ل ذ"
شتتتری استتت که بچهاش با اوستتت .لر آن را به زنان نق داده و این استتتعاره استتت که لر آن را
بستتیار به کار میبرد" .اَدال" گروه گاوها و بزهای ک هی استتت» (اب لبیده1101 ،م .)271 :.بیابراین
میت ان اینگ نه برداشتتت کرد که استتتعاره نزد اب لبیده به معیای انتقال کلمه استتت از معیای اصتلی که
برای آن وضف شده به معیایی که برای آن وضف نشده است.

داحظ (مت فی  211ق ).متکلا ،ادیو و لغتشتتیاس مشتتو ر لر و شتتاگرد اب لبیده در کتا
البیان و التبیین به تعریف استتعاره میپردازد« :استتعاره نامگذاری چیزی با اسا دیرری است هیرامی که
دتایرزین آن شت ت د» (داحظ1141 ،م .)112 :.با تأملی در این تعریف درمییابیا که در باور داحظ،
استتعاره به معیای انتقال لفظ استت از معیای معروو که در اصت زبان با آن شتیاخته میش د به معیای
دیرری که با آن شتتیاخته نمیش ت د .داحظ این نق را به قید و شتترطی محدود نمیکید ،هدو از این
انتقال را ت ضیح نمیدهد و رابطه و لالقۀ استعاره با اصلش را مشخ

نمیکید.

ابن قتیبه (مت فی  27۸ق ).در کتا خ د تأوی مشتتک القرآن در م رد استتتعاره بحا میکید و به
زمانی اشتتاره میکید که مفستتران در آیات و الفاظ قرآن بهویژه در الفاظی که در غیر ما وضتتف له به کار
رفتهاند با مشتتک م اده میشتتدند .در این باره میگ ید« :الرا کلمهای را به لاریت میگیرند و آن را
در مکان کلمۀ دیرری قرار میدهید ،به این دلی که یا مجاور آن و یا هاشتتک آن استتت میالً به باران
آستتمان گ یید زیرا از آستتمان نازل میشتت د (ابن قتیبه1112 ،م .)103 :.وی استتتعاره را به لی ان
دایرزییی کلمهای به دای کلمۀ دیرری به ستتبو لالقه و ارتباطی که بین این دو استتت ،میداند .وی
این رابطه را یا مبتیی بر للت و معل ل و یا بر اساس مشابوت میداند.
مبروَد (مت فی  211ق ).استتتعاره را «انتقال لفظ از معیایی به معیای دیرر» میداند (المبرَد 1323 ،ق:.
 )373بدون این که این نق را محدود و مقید کید و آن را نیازمید شرایطی بداند.
مالحظات ح ل استعاره از زمان داحظ تا دوره مبرَد را میت ان اینگ نه خالصه کرد:

11۸
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الف .تط ر لفظی در تعریف «داحظ» در تعریف استتعاره به این نکته بستیده کرده که استعاره نق
لفظ از معیای اصتلی به معیای دیرری است که به آن شیاختهشده نیست .او به رابطۀ بین دو معیی یعیی
رابطۀ بین معیی اصتتلی و معیی گرفته شتتد ،اشتتاره نمیکید ،اما پس از آن ابن قتیبه به این تعریف مطلبی
را افزود و آن ،بیان رابطه و لالقه بین دو معیی با اشاره به رابطۀ للت و معل لی و یا مشابوت است.

 .اه بالغت در این روزگار در ورای این نق بر آن ب دند تا بدون افتادن در معرض اغراق در
تخی و یا دوری لفظ از حقیقت ،ایضتتا فکر و اندیشتتۀ خ د کیید به این ستتبو که معیار زیبایی برای
آنها فقب روشتیرری و ت ضتیح معیا ب د .برای این امر لفظی را انتخا میکردند که میاسو معیا باشد
و آن را زنده کید و نه لفظی که فقب ص رت را بیاراید و دانو معیا را فروگذارد.
تعریف استتتعاره در این دوران نق

ها و کاستتتیهای روشتتیی دارد زیرا از ورود غیر استتتعارهها به

آن ،متانید الالم میق ل ،تشتتتبیه محذوواالدات و مجازی که بر مبیای غیر مشتتتابوت ایجاد میشت ت د،
دل گیری نمیکید (شیخ ن 1411 ،ق.)10 :.
علو (مت فی  211ق ).در کتا ق الد شتتتعر از استتتتعاره بحا میکید البته نه تحت نام «بیان» یا
«بدیف» بلکه آنجا که به بررستتی ستتاختار شتتعر میپردازد ،از استتتعاره نیز ستتخن میگ ید« .استتتعاره به
لاریت گرفتن استا یا معیی دیرری برای یک شتی است» ( علو 1141 ،ق .)47 :.علو برای تعریف
خ د از استعاره ش اهد شعری بسیاری ارائه میدهد.

ابن معتز (مت فی  21۸ق ).در تتاری لل م بالغتت بتا تتألیف بتهنام خ یش یعیی کتا البدیف
شتورت یافته استت .در نراه او ،استعاره به لاریت گرفتن کلمهای از چیزی است که با آن شیاخته شده
است ،برای شیئی که به وسیلۀ آن شیاخته نشده است (ابن معتز 1142 ،ق.)17 :.
قدامه بن دعفر (مت فی  337ق ).در کتا خ د نقد شتعر ،در م رد استعاره سخن تازهای نمیگ ید
و با خاص یا لی ان مفصتتلی آنگ نه که برای دیرر صتتیایف بالغی در نظر گرفته ،به آن اختصتتاص
نمیدهد .او در میان کالم خ د در با «معاظله» (مداخله یک چیز در چیز دیرر) از استتتعاره نیز ستتخن
میراند ،اما در کتا دوم خ د نقد نیر ،استتعاره را اینگ نه میشتیاسد« :وام گرفتن برخی از کلمات در
م قعیت و دایراه برخی دیرر است بر ت سف و مجاز» (قدامة بن دعفر1141 ،م.)212 :.
قاضتتی دردانی (مت فی  3۸۸ق ).هیرام پرداختن به بدیف از استتتعاره یاد میکید و میظ ر از آن را
چیز دالو و ن (الطریف و الجدید) میداند .از مطالبی که دردانی آورده اینگ نه برمیآید که استتتعاره
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به کار بردن لفظ در غیر معیای اصتلی آن و با لالقۀ مشابوت است (الجردانی1111 ،م .)41 :.وفق رأی
قاضتی دردانی ،مالک و معیار استتعاره تقریو وده شتبه ،میاسبت مستعار له و مستعار میه و آمیختن
لفظ با معیی استت به نح ی که بین آنها تیافر و الراض از یکدیرر نباشد .دردانی نخستین کسی ب د
که تشبیه بلیغ را از استعاره ددا کرد (همان).
رذَمَْانی (مت فی  314ق ).در کتا الیوَکت فی إلجاز القرآن مین یستتد «استتتعاره نق کلمه از معیایی
استت که برای آن وضتف شده به معیایی که برای آن وضف نشده باشد» (الرمانی111۸ ،م .)11 :.او نیز در
تعریف استتتعاره راه پیشتتیییان را میرود ،با این تفاوت که بین استتتعاره و تشتتبیه فرق مینود و میگ ید
تشتتبیهِ با ادات ،تشتتبیه در کالم استتت و میشتتأ آن در کاربرد و استتتعمال تغییر نکرده استتت ولی در
استتتعاره اینگ نه نیستتت زیرا مخرج استتتعاره مخردی استتت که در اص ت زبان لبارتی برای آن ایجاد
نشتده استت (همان) .رمانی فایدۀ نق لبارت را از معیای اصلی و حقیقی به معیای مجازی و استعاری،
تبیین و روشیرری میداند.
اب هالل لستتکری (مت فی  311ق ).در با نوا کتا خ د الصتتیالتین که در آن به بررستتی فی ن
بدیف میپردازد ،از استتتعاره بحا میکید .در نراه او ،استتتعاره انتقال لبارت از دایراه اصتتلی خ د به
دایراه دیرری و به میظ ری خاص استت یعیی یا برای ت ضتیح و شر معیا و یا برای تأکید و مبالغه
و یا برای بیان معیای بستتیار در لفظ اندک استتت و این ت صتتیفات در یک استتتعارۀ خ

ود د دارد

(لستتکری1112 ،م .)111 :.اگر تعریف اب هالل لستتکری را با تعاریف پیشتتیییان از استتتعاره مقایستته
کییا ،درمییابیا که روشتنترین و مبینترین آنهاست ،چرا که تعریف مزب ر ،آن اغراضی را که نق را
در استتعاره دایز میداند ،بردستته میکید )1 :شر معیا و نزدیک کردن آن به ذهن شی نده  )2ت ضیح
و تأکید معیا  )3مبالغه در داخ کردن مشتبه در دیس یا ن ع مشبه به  )4ارائۀ معیا به شک غیرمیتظرهای
برای ترغیو به معرفت آن  )1اشتتاره به معیای بستتیار با لفظ اندک (ایجاز)  )۸تزئین لبارت و بیان آن
در دامهای پردل ه که نفس را خ اهان و ح اس را مجذو

کید.

ابن رشتتیق قیروانی (مت فی  4۸3ق ،).در کتا العمده از استتتعاره یاد میکید و میگ ید «استتتعاره
بوترین مجاز و نخستتین با از بدیف استت و دامهای شرروتر از آن برای شعر ود د ندارد و اگر در
دایراه و مکان میاسو خ د به کار رود ،از محاسن کالم است» (ابن رشیق1107 ،م.)110 :.
لبدالقاهر دردانی (مت فی  471ق ).در تعریف استعاره اینگ نه مین یسد:
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«بدان که استتعاره فی الجمله این استت که واژهای در هیرام وضتف لغت ،اصتلی شیاختهشده داشته
باشتد و ش اهدی داللت کید که به هیرام وضف بدان معیی اطالق میشده س س شالر یا غیر شالر این
واژه را در غیر آن معیی اصتتلی به کار گیرد و این معیی را به آن لفظ میتق ستتازد .انتقالی که نخستتت
الزم نب ده و به میابه لاریت استتت» (دردانی .)17 :13۸1 ،دردانی استتتعاره را به دو ن ع کلی مفید و
غیرمفید تقسیا میکید و برای استعارۀ مفید نیز ان الی برمیشمرد.
فخر رازی (مت فی  ۸0۸ق ).استتعاره را به دو ن ع استتعارۀ اصتلی و استتعارۀ تبعی تقسیا میکید و
بین استتتعاره و تشتتبیه تمییز مینود« .تشتتبیه حکا اضتتافی استتت که دز بین دو چیز یافت نمیشت د و
غرض مطل

در استتعاره مبالغه در تشتبیه استت و غرض و مقص د از یک چیز خ د آن چیز نیست.

استتتعاره همانید تشتتبیه به معیای ایجاز استتت اما نمیت انیا بر ییا که از با تشتتبیه استتت» (الرازی،
 .)11 :1327در باور او حسن استعاره از طریق پیوان ب دن تشبیه در آن به دست میآید.
در نراه ستکاکی (مت فی  ۸2۸ق ،).استعاره ذکر یکی از طرفین تشبیه و ارادۀ طرو دیرر آن است
با این ادلا که مشتبه در دیس مشتبهبه داخ میش د و آنچه مخص ص مشبهبه است برای مشبه ا بات
میشت د (ستکاکی 1317 ،ق .)1۸3 :.او استتعاره را ذی دو ن ع دای میدهد :استعارۀ تصریحی همانید
«شتتیری در حمام استتت» و استتتعارۀ مکییه مانید «مر چیرالهایش را در فالنی فرو کرد» .در ن ع اول
از میان طرفین ،مشتبهبه ذکر میشت د و در ن ع دوم مشتبه مذک ر استت .او شر زیبایی استعاره را در
پیوان ب دن تشتبیه در آن میداند هرچید با این ود د ،بر روشن و معل م ب دن شباهت بین مستعار له و
مستتعار میه تأکید دارد .دلی این امر که شباهت بین مستعار له و مستعار میه باید آشکار و معروو باشد
این است که در غیر این حالت ،استعاره مبوا و تبدی به معما میش د (همان.)1۸4 :
اه بالغت بهویژه متأخرین آنها مانید ستکاکی در تقستیا استعاره و بیان ان اع مختلف آن ،استعاره
را بر مبیای مالحظات مختلفی تقستتتیا کردند .ستتتکاکی نیز آن را به التبار طرفین ،به التبار دامف ،به
التبار طرفین و دامف و به التبار لفظ تقستیا میکید .آنچه از بررستی سکاکی از استعاره به ط ر خاص
و ان اع بالغی به ط ر لام مالحظه میشت د ،غلبۀ روش میطقی کالمی در تألیف اوستتت به گ نهای که
در بسیاری از احکام خ د به تکلف ،تعقید و تب یو و تفریف مای است.
آنچه پس از ستتکاکی در با استتتعاره و دیرر صتتیایف بالغی میآید ،تلخی
پیشیییان است و مطلو تازهای به دست نمیدهد.

و حاشتتیه بر آ ار
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مزایا و معایب تطبیق دیدگاه سنتی استعاره با نظریههای جدید
تالش برای میطبق دانستن نظریۀ سیتی استعاره در بالغت فارسی با دیدگاههای ددید فایدهها و
خطراتی دارد .بازخ انی نظریۀ سیتی استعاره و در شک کلیتر بالغت اسالمی بالا احیای
دستاوردهای ن آورانه اما مغف ل آن است که پژوهشهای ب می امروزی را به گ نهای مرتبب با سیَت
بالغی اسالمی و م ازی با دیدگاههای ددید زبانشیاختی و بالغی به پیش خ اهد برد (سارلی:1317 ،
 .)72دمفآوری ،تدوین و بررسی دیدگاههای سیتی در با استعاره این امکان را فراها میکید تا ضمن
ارائۀ شکلی نظاممید از این دیدگاهها ،مطالو و نکتههای بدیعی را نیز از آنها بیرون بکشیا .روندی که
پس از سکاکی در بالغت اسالمی ایجاد شد ،بیشتر بر شر و تلخی

دیدگاههای پیشیییان متمرکز ب د

و محققان ح زۀ بالغت نیز از ارائۀ تحلی های انتقادی آ ار گذشتران لادز ب دند و یا به این سمت و
س گرایشی نشان نمیدادند .بازخ انی این آ ار و مقایسۀ آنها با دیدگاههای ن میت اند ما را به یافتن
نکتههای ظریفی که به ص رت پراکیده در میان آنها آمده است ،رهیم ن باشد.
اصتتترار بر میطبق کردن دیتدگتاههتای ست تیتی اهت بالغتت متا بر نظریههای ددید غربی ،رک د
نظریهپردازی ما را لمیقتر و گستتتردهتر میکید .اگر با ایجاد هر نظریۀ ددیدی در غر بر آن باشتتیا تا
آن را با هر تأوی و تفستیری بر دیدگاههای سیتی خ د میطبق کییا ،بیشک چیین فرآییدی راه بهدایی
نخ اهتد برد و بته ت لیتد نظریته نمیانجتامد .البته در بزرگی و ژرونرری بستتتیاری از محققان ح زۀ
بالغت دای هیچ تردیدی نیستت کستانی مانید اب هالل لسکری ،لبدالقاهر دردانی ،سکاکی و امیال
آنهتا در زمرۀ دانشتتتمیدان بزر زمان خ د ب دند که آ ارگرانستتتیری از خ د بر دای گذاشتتتتید .با
این ود د ،بازگشتت به گذشته و مباهات به آن بدون هیچ نراه انتقادی ،سیری قوقرایی خ اهد ب د .در
غر  ،نظریهپردازان بستیاری دیدگاه ارستط در با استعاره را به چالش کشیده و در م اردی آن را رد
کردهاند ،اما در بالغت فارستتی شتتاهد اینگ نه چالشها و نقادیها نستتبت به نظریههای ستتیتی خ د
نیستتتیا .فقدان نظریههای ددید در بالغت فارستتی و به ط ر کلی بالغت استتالمی مشتتو د استتت به
گ نتهای که پس از ستتتکاکی تا زمان حال دیدگاه ددیدی در بالغت ما نمیت ان یافت .نکتۀ دیرر این
که تعریفی که برای «متاف ر» 1ود د دارد ،با تعریف استتتتعاره در بالغت استتتالمی تفاوتهایی دارد و
ح زۀ وسیفتری را پ شش میدهد .در بررسیهای مقایسهای ،اینگ نه تفاوتها نیز باید مد نظر باشد.
1. metaphor
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مالحظۀ کلی جایگاه استعاره در غرب و در بالغت فارسی

استتعاره را در بالغت استالمی به ط ر لام و در بالغت فارسی به ط ر خاص میت ان از دو دوت
تحلی و بررستی کرد :نخستت این که ت صیفی از فرآیید شک گیری و سیر تاریخی استعاره در بالغت
استتالمی یا فارستتی انجام دهیا و دیرر این که نکات و اظوارات بدیف و ظریفی را که گاهی بعضتتی از
للمای بالغت در با استعاره بیان داشتید بررسی و تحلی کییا.
استتتعاره در ستتیت بالغی استتالمی دیبۀ زیباییشتتیاختی و تزیییی ق یتری دارد و بیشتتتر از این
چشتاانداز بررستی میش د و این امر مانعی بر بررسی دقیق و راستین استعاره و تطبیق آن با نظریههای
استتعاره در غر استت .در بالغت استالمی با ن لی سیت بالغی روبرو هستیا در حالی که در غر
نظریههای متفاوت و نررشهای متفاوتی نستتبت به استتتعاره دریان دارد .در نتیجه ،استتتعاره در ح زۀ
بالغت و شتتعر و نیر ادبی محصتت ر نمانده و به ح زههای بستتیاری از دمله فلستتفه ،زبانشتتیاستتی،
روانشتیاستی ،ستیاست و بسیاری ح زههای دیرر وارد شده است .استعاره در بالغت اسالمی صیعتی
بالغی به شتتتمار میآید که کالم را تازه و ن میکید و دامهای ددید بر اندام معیا میپ شتتتاند و آن را
میآراید .استتتعاره ابلغ از حقیقت استتت و دایی که حقیقت در انتقال مطلو نات ان میش ت د و دل های
ندارد ،وارد میش د تا این ضعف و نق

را برطرو کید.

محک و معیارهای ارزیابی استتعاره در بالغت ما غالباً میاسو مقام ب دن ،بدیف ب دن ،زیبایی و مؤ ر
ب دن هستتید .از میان این م ارد ،بدیف و بکر ب دن استتعاره مستئلهای است که بیشتر اه بالغت بر آن
انرشتتت تأکید نواده و در با آن داد ستتخن دادهاند .اه بالغت استتالمی به ط ر ک و بالغتدانان
ایرانی به ط ر خاص در با معیا و مفو م استتتعاره مطالو بستتیاری نراشتتته و برای آن طبقهبیدیهای
متعددی ایجاد کردهاند .با تأملی در این آ ار درمییابیا که در نراه آنان مواترین و استتاستتیترین نکته در
بحا از استعاره ،ت ده و تمرکز بر زیبایی و کارایی و مؤ ر ب دن استعاره است.
در بالغت ددید غربی نه با مفو م و معیایی واحد بلکه با معانی متفاوتی از استتتعاره روبرو هستتتیا
به بیان بوتر ،در غر یک «نظریۀ» استتتعاره در میان نیستتت ،بلکه «نظریهها»ی استتتعاره ود د دارد .بر
همین استاس ،هرگ نه مقایستۀ کلی میان بالغت غربی و بالغت فارسی ناممکن مینماید بیابراین بوتر
و اصت این است که مفو م استعاره در بالغت اسالمی با مفو م آن در بالغت سیتی غربی مقایسه ش د
و یا این که مفو م استتتعاره در نراه یکی از اه بالغت فارستتی یا یکی از نظریههای استتتعاره در غر
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و بالغت اسالمی

مقایسته و تطبیق شت د که همین امر نیز دشت اریها و مسائ خاص خ د را دارد و بهسادگی انجامپذیر
نیست.
هرچید در بین اه بالغت استتالمی و ایرانی در با معیا و مفو م استتتعاره تفاوتهایی نیز ود د
دارد ،اما بیان این امر که در بالغت فارستتی با نظریههای استتتعاره م اده هستتتیا ،دشتت ار مینماید ،در
حالی که در غر نظریهها و دیدگاههایی در با استتتتعاره ود د دارد که از چشتتتااندازهای بستتتیار
متفاوتی به آن نرریستتتهاند .در غر رویکردهای تعاملی ،رویکرد دی یدستت نی ،رویکرد شتتیاختی و
رویکردهای دیرری نستتبت به استتتعاره ود د دارد ،اما تقریباً میت ان گفت که در بالغت فارستتی تیوا
یک رویکرد کلی به استعاره داریا با اندکی تغییر در تعریف و تعداد طبقهبیدیهای آن.
پیرو نظریتۀ ارستتتط  ،استتتتعتاره در غر لم ماً به تمام صتتتیایف مجازی اشتتتاره میکید .هرچید
تفاوتهای لمدهای میان صتیایف مجازی در بالغت فارسی و انرلیسی ود د ندارد ،اما استعاره در زبان
فارسی دزئیتر از مجاز و درواقف ،ن لی مجاز به لالقۀ مشابوت است.
این که استتعاره در ستطح زبان و واژهها رخ میدهد ،تا میانههای قرن بیستا باور غالو در غر به
شتمار میآمد .مایک ردی )1171( 1این رویکرد را به چالش کشتید و استتدالل کرد که کان ن استعاره
تفکر و اندیشتۀ بشتری است .در نراه او ،زندگی روزمرۀ ما پر از استعاره است و درک استعاری ما را از
تجربیتات خ د بیتان میکیتد و زبتان تیوا ابزاری برای تجلی افکار استتتت .درج لیکاو ( ،)1111این
دیدگاه را گسترش داد و نظریۀ استعاره مفو می خ د را ارائه کرد.
استتعارۀ مفو می فرزند مشتروع مراحلی است که د امف غربی را از قرن ن زدها تا تقریباً پایان قرن
بیستتتا به ستتمت نظاممید شتتدن پیش برد .ذهییت غربی با به ود د آمدن د امف ،انجمنها ،اتحادیهها،
حز های ستیاستی ،ستازمانها و مؤستستهها نظاممید شتد و از این پس ،تقریباً هر چیزی در غر به
صت رت ن لی نظام دیده میشتد .استتعارۀ مفو می لبارت استت از نراشتت تمامیت قلمرو مقصد بر
تمامیت قلمرو مبدأ .به ط ر میال ،وقتی میگ ییا «ستتفر لشتتق استتت» ،به رابطۀ میان دو نفر اشتتاره
میکییا که از لحاظ وستای نقلیهای که در ط ل ستفر استتفاده میش د ،مراح سفر ،م انف سفر و غیره
اهمیت دارد ()Abu Libdeh, 2011: 236

1. Michael Reddy
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در این هیرام ،استتتعاره دیرر ابزاری آرایشتتی و محصتت ر در قلمرو بالغت و شتتعر نیستتت ،بلکه
ویژگی اندیشته و تفکر بشتر است که در همۀ ابعاد زندگی روزمرۀ او وارد شده است .لیکاو مقالههای
بستیاری در با کاربرد استتعارۀ مفو می در ستیاستت میتشر میکرد که در آنها به بحا و مخالفت با
دیتگهای خلیجفارس در ستتتالهای  1111و  2003میپرداخت .او در این مقاالت نشتتتان میداد که
چر نه آمریکا و هاپیمانان غربی او استتتتعارههای مفو می را به بوترین وده برای اقیاع افکار لم می و
برای حمایت از اقدامات خ د به کار میگرفتید.
یک میال دالو از این استتعارهها این لبارت استت« :صتدامحستین هیتلر استت» .رفتار یا شباهت
مشتترک میان «هیتلر» و «صدام»« ،بیرحمی» است و مشبهبه و مشبه هر دو به قلمرو مشابه ،یعیی انسان
تعلق دارند .در این استتتتعارۀ مفو می ،ک قلمرو مبدأ (هیتلر) بر ک قلمرو مقصتتتد (صتتتدامحستتتین)
نرتاشتتتت میشت ت د و بتا اطمییتان میت انیا بر ییا کته نهتیوا مفو م «بیرحمیِ» «هیتلر» ،بلکه مفو م
«فردام» و «سترن شتت» «هیتلر» نیز بر قلمرو «صدام حسین» نراشت میش د« :صدام» که به «بیرحمی
هیتلر» استت ،به سترن شت «هیتلر» دچار خ اهد شد و شکست خ اهد خ رد .این مسئله برای پیروزی
در م ضت لی که زمییهسازی برای دیگ محس

میشد ،بسیار سرن شتساز ب د و البته دیگ بهواقف

اتفاق افتاد :صدام شکست خ رد و الدام شد (.)ibid: 237
از نم نههای دیرر کاربرد استعاره در سیاست غربیها میت ان به م ارد زیر اشاره کرد.
استتتعارۀ مفو می ستتیاستتت «چماق و ه یج» ) (stick and carrotکه معم الً زمانی به کار میرود
که ستیاستمداران ابرقدرتها برای شکست کش رهای دوان س م به آنها پیشیوادهای ناچیزی (ه یج)
میدهید تا ایشتان را تسلیا خ است خ د کیید ،در غیر این ص رت بهشدت (با چماق) با آنها برخ رد
میکیید .استتعارۀ مفو می در این میال به این صت رت استت که قلمرو کشت رهای دوانس م بر قلمرو
حی انات گیاهخ ار که بدون کتک خ ردن حرکت نخ اهید کرد ،نراشتتت میشتت د .استتتعارۀ «مح ر
شتترارت» ( )the Axis of Evilکه د رج دبلی ب ش رئیسدمو ر آمریکا در ستتال  2002آن را برای
کشت رهای ایران ،لراق و کره شتمالی به کار برد ،نم نهای دیرر از کاربرد استعارۀ مفو می برای پیشبرد
ستتیاستتتهای دولتهای غربی و ت دیه اقدامات خ د در ستتراستتر دوان استتت تا به وستتیلۀ چیین
استعارههایی ،اذهان مخاطبان را به سمت نتیجهگیری م رد نظر خ د بکشانید.
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نم نههای ارائهشتده بیانرر ورود استتعاره به همۀ ابعاد زندگی بشتر است .استعارهها به ح زۀ لل م
تجربی نیز وارد شدهاند و کتا ها و مقالههای بسیاری نیز در این باره ن شته شده است.
بیتا بر آنچته گفتته شتتتد ،استتتتعاره در غر به بالغت و آرایش کالم محدود نمانده ،بلکه به همه
زمییهها و ح زههای زندگی بشتتتری پا گذارده و در همۀ این م ارد ،استتتتعاره به صت ت رت کاربردی و
لملی م رد استتفاده قرار گرفته استت اما استتعاره در ح زۀ کش رهای اسالمی و از دمله در ایران در
حصتتتار بالغت گرفتار مانده و در بعد نظری ،راهی برای ورود به لل م مختلف و زندگی روزمره پیدا
نکرده استتت .در ح زۀ ادبیات نیز به دلی بهروز نب دن کرستتیهای ادبیات در دانشتتراههای ما ،دانش
ادبی در این باره بهروز نشتده استت و برخی از بالغتدانان(!) ما هی ز بر این باورند که استعاره صیعتی
آرایشتی و مخت

ادبیات استت در صت رتی که ماهیت زبان استتعاری استت و ذهن انسان و اساس

تفکر بر مبیای قیاس ،نراشتتتهای مفو می و ابزارهای استتتعاری و مجازی کار میکید .تأکید بیش از
اندازۀ اه بالغت استالمی بر طبقهبیدی بالا شتده استت تا بیشتر تالش ایشان صرو ارائۀ طبقهبیدی
بوتر و کام تری نستتبت به استتالو شتت د و از ت ده به دیبههای دیرر و ارائۀ دیدگاهی متفاوت غاف
بمانید.
بررسی تطبیقی موردی

با بررستتی م ردی هر یک از ن یستتیدگان ح زۀ بالغت کون فارستتی با یکی از نظریهپردازان غربی
میت ان شتتباهتهایی را در دیدگاههای آن یافت و البته این امری بدیوی استتت زیرا با ود د این که
تعریف استتتعاره در بالغت استتالمی و بالغت فارستتی با تعریف (تعریفهای) آن در غر در بعضتتی
دیبهها متفاوت استتت ،همۀ آنها به تعریف یک اصتتال خاص (استتتعاره) میپردازند و همۀ آنها ،ها
اه بالغت استالمی و ها نظریهپردازان غربی ،تعریف ارستط را از استعاره در پیش چشا خ د دارند.
محققان نخستتتین ح زۀ بالغت استتالمی با تردمۀ آ ار ارستتط آشتتیایی داشتتتید و بیتردید از آن تأ یر
پذیرفتید ،بیابراین ود د برخی شتتباهتها بدیوی استتت .از آنجا که در بالغت استتالمی نه با نظریههای
مختلف ،که با ن لی ستتیت بالغی م ادویا ،تعریف استتتعاره در بالغت استتالمی با تعریف ارستتط یی
استتتعاره همخ انی بیشتتتری دارد .در غر  ،نظریههای مختلف و گاه متیاقض تی در با استتتعاره ایجاد
شده است و بسیاری از آنها تعریف ارسط را نامقب ل میدانید و نقدهای اساسی به آن وارد کردهاند.
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بیا بر آنچه گفته شتد ،معل م میش د که تعریف استعاره در بالغت اسالمی با تعریفها و نظریههای
استتتعاره در غر شتتباهتهایی دارد .برای میال این نظر ماکس بلک که استتتعاره تشتتبیه نیستتت ،با نظر
بالغتدانان ایرانی ستتازگار و مطابق استتت .لبدالقاهر دردانی و ستتکاکی نیز استتتعاره را چیزی ورای
تشتبیه میدانید .سکاکی در مفتا العل م در تعریف خ د از استعاره آن را ذکر یکی از دو طرو تشبیه و
ارادۀ طرو دیرر میخ اند و در ادامه میافزاید« :مف ستتد طریق التشتتبیه بافراده فی الذکر» (ستتکاکی،
 1317ق .)203 :.مطابق نظر ستکاکی ،با ود د آن که استعاره ذکر یکی از دو طرو تشبیه و ارادۀ طرو
دیرر استتت ،راه تشتتبیه شتتمردن آن همچیان مستتدود استتت .در اییجا ستتکاکی مانید ماکس بلک ادلا
میکید که استعاره همان تشبیه نیست.
دردانی نه فقب با ماکس بلک م افق استت که استتعاره تشبیه نیست ،بلکه یک قدم از او ها فراتر
میرود و معتقد استتت پارهای از تشتتبیهها حتی فاقد این صتتالحیتاند که بالق ه بت ان بر مبیای آنها
استعارهای بیا کرد (اژهای.)41 :137۸ ،
در مباحا گذشتتران گاهی تمییز نوادن میان معیا و مفو م دش ار است .دردانی استعارههای مفید
را آنهایی میداند که درگیر معیا هستتتید و نه با کلمات و یا اشتتکال کلمه ،که با معیا ستتروکار دارند.
بیتابراین آنها خاص زبان 1نیستتتتید و میت انید راحتتر از استتتتعارههای غیر بیانی و نامفید تردمه و
تفستتتیر شت ت نتد .بیابراین در نزدیکی نظر دردانی با نظریۀ استتتتعاره مفو می لیکاو دای تأم و به
پژوهش بیشتتتر نیاز استتت .تأیید این قرابت و همخ انی مستتتلزم تبیین و ت ضتتیحی بیش از آن چیزی
استتتت که دردانی ارائه میدهد .لالوه بر این ،او در هیچ دا تعریف صتتتریح و روشتتتیی از «معیا» به
دستت نمیدهد و نه آن را به اندیشته و فکر مرب
تشتتتخی

و نه از آن متمایز میکید .بیابراین اینگ نه است که

این کته نظریتۀ او را باید به لی ان نظریهای ت صتتتیفگرا 2یا مفو مگرا 3طبقهبیدی کرد ،تا

اندازهای دشت ار مینماید ( .)leezenberg, 2001: 68فومیدن معیای یک لفظ با تص ر مفو م برای آن
متفاوت استت .بین معیا و مفو م تفاوت بستیاری ود د دارد :معیا در ارتبا میان لفظ و مسمای به لفظ
طر میشت د اما مفو م در ارتبا میان صت رت ذهیی و مصتتداق تحقق مییابد .مفو م یعیی چیزی که
در مقاب مصتداق استت یعیی همان معیایی که در ذهن تص ر شده (ود د ذهیی و کلی) ،اگرچه معیا
1. language-specific
2. Descriptivist
3. conceptualist
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و مدل ل لفظ نباشتد .به لبارت دیرر ،مفو م ،ود د ذهیی شی است و مصداق ،ود د خاردی آن .ما
برای بستتتیتاری از کلمات معیا داریا اما مفو م نداریا .معیا از زبانی به زبان دیرر متفاوت میشت ت د اما
مفو م چیین نیستت ،معیا قراردادی استت و مفو م نیستت .فوا معیا دایر بین نفی و ا بات است اما فوا
مفو م امری تشتکیکی استت و ستلسلهمراتو دارد .بدین ترتیو مفو م یعیی چیزی که از یک حقیقت
حکایت میکید ،ولی چیزی که از یک حقیقت حکایت میکید ها میت اند دزئی باشتتتد و بر یک فرد
صتتدق کید و ها میت اند کلی باشتتد و بر مصتتداقهای گ ناگ ن انطباق یابد مانید مفو م انستتان که
مصتداقهای بستیاری دارد .لبدالقاهر دردانی اصت را در استعاره ،معیا میداند و نه لفظ ،اما از آن رو
که تعریف معیا در دیدگاه او مشتتخ

و روشتتن نیستتت و نمیدانیا که آیا او از معیا همان مفو م را

مدنظر داشته است یا خیر ،نمیت انیا دیدگاهی مفو می صریحی برای او متص ر ش یا.
نتیجه

در بالغت استتالمی ،روی ها رفته یک ستتیت بالغی ود د دارد که برای هریک از صتتیایف تعریف
خاص و مشتخصتی ارائه میدهد که در ستیر تاریخی خ د تقریباً ابت ب ده است .برای میال با در نظر
گرفتن همۀ تعاریف ارائهشتده از استعاره در بالغت اسالمی ،میت ان تعریفی نسبتاً دامف از آن به دست
داد .بیشتتر همت اه بالغت ما صترو طبقهبیدی استتعاره شتد و کان ن ت ده آنها بر زیبایی استعاره
ب د و بیشتتترین اقداماتی که در زمییۀ ستتاختار و فرایید ت لید و درک استتتعاره انجام دادهاند بر همین مبیا
شتتک گرفت .در بررستتی تطبیقی تعریف استتتعاره باید به این امر ت ده کرد که تعریف استتتعاره در
بالغت ایرانی و استتالمی محدود به یکی از ان اع مجاز (مجاز به لالقه مشتتابوت) استتت در حالی که
استتعاره در غر تعریف گستتردهتر و دایرۀ شتم ل وسیفتری دارد و ان اع مجاز ،کیایه و آیرونی را در
بر میگیرد .شتتاید این امر به دلی لالقۀ دیرییۀ اه بالغت فارستتی به ایجاد طبقهبیدیهای بیشتتتر برای
صتیایف بالغی باشتد که برای ان اع مجاز نیز صتادق است و آن را بر اساس لالقههای بیستوپیج گانه
تقستیا میکیید .استتعاره در غر سالهاست که حصار لفظ و بالغت را شکسته و به قلمرو اندیشه و
شتتیاخت وارد شتتده استتت .در غر نظریههای متفاوتی در با استتتعاره ود د دارد در حالی که در
بالغت استالمی میت ان تعریف نستبتاً دامعی از همۀ تعریفهای ارائهشتده برای استعاره به دست داد.
با بررستتی تطبیقی میت ان به نکات بدیعی در آ ار اه بالغت استتالمی دستتت پیدا کرد .ش تباهتهایی
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بین نظریۀ استتتعاره در بالغت استتالمی و نظریههای استتتعاره در غر ود د دارد برای میال دردانی
استتتعاره را چیزی فراتر از یک تشتتبیه ستتاده میشتتمارد و ماکس بلک نیز استتتعاره را به تشتتبیه متیاظر
تقلی پذیر نمیداند .در داهایی نیز اینگ نه مینماید که دردانی به نظریۀ مفو مگرا نزدیک میشت ت د.
دیدگاه ستتکاکی نیز شتتباهتهایی با نظریۀ دونالد دی یدستت ن( 1نظریۀ استتتعارۀ بیمعیا) دارد .امیال این
نکتههای ظریف را میت ان در بازخ انی آ ار بالغتدانان گذشتتته آشتتکار کرد اما صتترو ود د چیین
شتباهتهایی نمیت اند بررستی تطبیقی دامعی ایجاد کید .پس آنچه در اییجا باید اهمیت داشته باشد و
م رد ت ده قرار بریرد ،بررستتی انتقادی نظریۀ استتتعاره در بالغت استتالمی استتت تا ضتتمن پیدا کردن
نکات بدیف ،به ایجاد نظریههای ددید نیز بییجامد.
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