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Abstract
The subject of metaphor began to receive attention in Persian rhetoric books when Tarjomān al-Balāqah
as the first rhetoric one was published. Since then, it has gone through various rises and falls and has turned
into one of the most controversial and even contradictory issues. Therefore, the review of the historical
account of metaphor, the critical analysis of the ethical issues in this regard, mentioning the pros and cons in
Persian rhetoric books, and finally coming up with some resolutions for the disorders in this subject can
affect not only the accurate and scholarly presentation of the development of metaphor in Persian poetry and
literature but also the precise understanding of this vital rhetorical concept.
This article aims at presenting a comprehensive display of the concept of metaphor in Persian rhetorical
books using descriptive and comparative analysis, and then answer the following research questions: 1)
What is the necessity of reviewing the subject of metaphor?; and 2)What components and criteria should be
taken into account in the review of metaphor?
Discussion
Over time, the metaphor has gone through different periods and meaningful transformations, and even in
some cases, it has overlooked some essential issues. With a multidimensional look at the subject of metaphor
in Persian rhetoric books, three stages could come to account:

A. Genesis: This stage begins with the first Persian rhetoric books and continues up until the
10th century.
B. Expansion: This stage begins from the 10th century, coincidental with the Safavid dynasty,
and continues up until today in some Persian books.
C. Trimming and Revision: In this stage, the contents of books are based on the books
belonging to the second stage; however, there is sometimes a trace of the concepts in the books of the
first stage, too. The contents of the books in this stage are dividable into two main titles: 1)The critical
analysis of metaphorical issues in the books of the second stage; and 2) Addition of some new
subcategories to metaphor.
In the review of metaphor, we can raise some recommendations, the most important of which include the
necessity of:

1. Revision in the definition and types of metaphor
2. Attention to the overlooked aspects of metaphor
3. Critical application of the research in the field of metaphor in other languages.
Conclusion
A review of metaphorical issues in Persian rhetorical books reveals that all the potentials of this figure of
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speech are not used appropriately and adequately due to the following reasons:

- Lack of a comprehensive definition of metaphor
- Negligence to the essence of the Persian language in the analysis of this issue
- Negligence to metaphorical criticism
- The philosophy behind the formation of metaphor and the transformation of this figurative
element in literature
- Imitation of Arabic and western rhetorical subjects without any pathology
- Extremist particularity and expression-formation
- Lack of a determined place for metaphor in literary genres and the writing and oral discourse
of Persian speakers
Therefore, it is necessary to pay special attention to the following points in the retrospective review of
metaphorical issues:

- Giving an accurate definition of metaphor
- Elimination of unnecessary types of metaphor and admitting the adequacy of explicit,
implicit, and allegorical metaphor
- Paying attention to the developmental process of metaphor in Persian poetry and literature
- Presentation of accurate criteria for metaphorical criticism concerning the analytical and
critical perspective of Abd al-Qaher Jorjani and the analytical and conceptual viewpoints of western
studies
- Paying attention to the essence of the Persian language in the review of metaphorical issues
- Writing a metaphor dictionary in the Persian language
- Differentiation between the artistic and poetic function of metaphor and its scientific role as
we witness the artistic and poetic application of metaphor is negligible in western theories and
schools
- Paying attention to the state of metaphor in the writing and oral discourse of Persian speakers
and their interrelation
- Specifying the place of metaphor in other branches of science and knowledge
Keywords: Persian rhetoric, rhetorical criticism, figures of speech, metaphor, metaphoric criticism
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چکیده
این پژوهش پس از نشاندادن تصویری جامع از بحث استعاره در کتب بالغي فارسي و برشمردن نقاط قوّت و ضعف آن،
در روشي توصیفي-تحلیلي راهي برای اصالح این بحث و برونرفت از تنگناهای آن گشوده است .استعاره در گذر زماان سا
مرحلة پیدایش ،گسترش و ویرایش را پشت سر گذاشت و در طي این مراحل س گانا  ،از ایااازی م ال با اطناابي ممال و
سراناام ب نقدی سازنده متمایل شده است .جامع و مانعنبودن تعریف استعاره ،بيتوجهي ب ماهیت زبان فارسي ،تدویننشدن
فرهنگ استعاری زبان فارسي ،اصطالحسازیهای بيمورد و بهرهگیریهای مقلّدان و غیرانتقادی از پژوهشهای عربي و غربي،
عامل اصلي ناکارآمدی و ضعف بحث استعاره ب شمار ميآید؛ ازاینرو بایست است در بازنگری بحث استعاره در کتب بالغاي
زبان فارسي ،از دورههای اوج بالغت عربي ب ویژه پژوهشهای عبدالقاهر جرجاني بهره گرفت و با بهرهگیری منتقدان از نگااه
تحلیلي و محتوایي پژوهشهای غربي ،ب چرایي کاربرد استعاره ،فایدة آن و تعیین معیارهایي برای ارزشگذاری و نقد استعاره
پرداخت و ضمن پایبندی ب ماهیت زبان فارسي و توج ب سیر تحول استعاره در متون ادب فارسي ،بر کارآمادی و آماوزش
آسان این بحث مهم بالغي توج کرد.
کلیدواژهها :بالغت فارسي ،نقد بالغي ،صورخیال ،استعاره ،نقد استعاره
 .1مقدمه
مبحث استعاره از دیرباز یکي از مهمترین مباحث کتابهای بالغي و نقد ادبي در میان ملل م تلاف باوده اسات .در کتااب هاای
بالغي فارسي ،بحث استعاره با تألیف ن ستین کتاب بالغي ،ترجمان البالغ  ،اساس بحاث باوده اسات و از آن پاس ،فرازوفرودهاای
بسیاری را از سرگذارنده و ب یکي از بحثبرانگیزترین مباحث کتابهای بالغي فارسي تبدیل شده و بحاث هاای متناوّ و چا بساا
متناقضي را ب وجود آورده است .بنابراین بررسي سیر تحوّل تاری ي بحث استعاره ،نقد و تحلیال نکاات اختالفاي ایان بحاث ،بیاان
نقاط قوّت و ضعف مبحث اساتعاره در کتااب هاای بالغاي فارساي و ساراناام با دسات دادن راهکارهاایي بارای بارونرفات از
آشفتگيهای بحث استعاره ميتواند از یکسو در ترسیم دقیق و عالمانة سیر تحول استعاره در شعر و ادب فارساي تأییرگاذار باشاد و
از سوی دیگر ،در درک و فهم دقیق و یادگیری این موضو مهم بالغي راهگشا باشد؛ ازاینرو در این مقال کوشش ميشود ضمن بیاان
تصویری جامع از مبحث استعاره در کتابهای بالغي فارسي ،ب نقد و تحلیل آن پرداخت شود.
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 .1-1بیان مسئله
این مقال با نشاندادن تصویری جامع از بحث استعاره در کتابهای بالغي فارسي در شیوهای توصیفي-تحلیلي و تطبیقاي
ب دنبال پاسخگویي ب این پرسشهاست-1 :ضرورت بازخواني بحث استعاره چیست؟  -2در بازنگری مبحاث اساتعاره بایاد
چ معیارها و میزانهایي توج کرد؟
.2-1پیشینة تحقیق
باوجود دیرینگي بحث استعاره ،نقد آن سابقة چنداني در پژوهشهای ادبي نادارد .ن ساتینباار بادیعالزماان فروزانفار در
ضمن تدریس معاني و بیان در مقطع دکتری ادبیات فارسي در سال  1323-1324با نقاد بحاث اساتعاره پرداختا اسات کا
مباحث آن در ضمیمة شمارة  3نامة فرهنگستان با عنوان معاني و بیان ،تقریرات استاد بدیعالزماان فروزانفار در ساال  1376با
کوشش سیدمحمد دبیرسیاقي منتشر شده است .پس از فروزانفر ،جاللالدین همایي در کتاب معاني و بیان ،شفیعي کادکني در
کتاب صورخیال در شعر فارسي ،شمیسا در کتاب بیان و کورش صفوی در کتاب از زبانشناسي ب ادبیات (جلد دوم :شعر) در
ضمن مباحث دیگر علم بیان با نگاهي انتقادی ب بحث استعاره پرداخت اند .ن ستینبار کورش صفوی در کتاب استعاره ب طاور
مستقل ب نقد و تحلیل این مبحث پرداخت است؛ اما هیچیک از این پژوهشها ،راهکارهایي برای بازنگری بحث استعاره بیاان
نکردهاند .مقال ءحاضر کوشیده است ضمن بهرهگیری از این پژوهشها ،راهکارهایي کااربردی بارای رفاع کاساتيهاای بحاث
استعاره و بازنگری این مبحث مهم بالغي پیشنهاد کند.
 .2بحث
استعاره در گذر زمان ،دورههای م تلف و دگرگونيهای معناداری را تارب کرده است .ازاینرو در ادامة مقالا باتوجا با
دگرگونيهای اساسي بحث استعاره در کتابهای بالغي و برای دستیابي ب نتیح ای درخور ،در دو عنوان جداگانا با نقاد و
بررسي این موضو ميپردازیم .عنوانهای دوگان عبارتاند از -1 :سیر استعاره در کتابهای بالغي فارسي -2 .پیشانهادهایي
برای بازنگری بحث استعاره.
 .1-2سیر استعاره در کتابهای بالغی فارسی
با نگاهي دقیق ب بحث استعاره در کتابهای بالغي فارسي ميتوان س مرحل در سیر تحول آن شناسایي کارد-1 :مرحلاة
پیدایش -2 .مرحلة گسترش-3 .مرحلة پیرایش و ویرایش.
 .1-1-2مرحلة پیدایش
این نامگذاری برگرفت از جملة ترجمانالبالغ در توضیح استعاره است« :آن قسم اندر بوساتان بالغات تاازهبرگاي اسات»
(رادویاني .)148 :1380 ،این مرحل از آغاز تألیف کتابهای بالغي فارسي شرو ميشود و تا ابتدای قرن دهم ادام مايیاباد.

کتابهایي چون ترجمان البالغ  ،حدائق السحر ،المعام ،دقایق الشعر ،حقایق الحدایق ،معیار جماالي ،بادایع اففکاار و بادایع
الصنایع از مهمترین کتابهای این مرحل اند؛ اما مطالب س کتاب ن ست ،جامع دیدگاههای این مرحل در باب استعاره اسات.
مهمترین ویژگيهای بحث استعاره در این مرحل عبارت است از -1 :تصریح ب ماازبودن استعاره ،تعریفي کوتااه از اساتعاره
و تأکید بر وجود عالقة مشابهت بین دو معنا در اساتعاره -2 .در ایان مرحلا هناوز از تفکیاک اجازای اساتعاره و برشامردن
گون های آن برمبنای اجزا ،خبری نیست .تنها شمس قیس در توضیح اساتعاره و برشامردن اناوا ماااز از مناا ره و مکالماة
جمادات و حیوانات غیرناطق س ن ميگوید ک از توج ویژة او ب تشا ی

حکایات دارد؛ بادون آنکا ناامي از ایانگونا

استعاره بیاورد (شمس قیس رازی)319 :1373 ،؛ هم او ب دنبال مبحث استعاره از «تمثیال» سا ن مايگویاد و آن را ازجملاة
ة

استعارات ميداند (همان .)320 :اصطالح تمثیل ،اولین اصطالح شکلگرفت در ذیل استعاره اسات کا در کتاابهاای مرحال
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سوم ،محور اختالفهای بسیاری شده است-3 .آنچ در کتابهای این مرحل برجست است ،غلبة نمون های استعارة مکنیّا و
تش ی

در ذیل استعاره است بدون آنک نامي از این دو اصطالح در میان باشد .نکتة درخور توج آن است ک تعریافهاای

استعاره در این کتابها ،نا ر براستعارة مصرّح است؛ درحاليک نمون ها از نو اساتعارة مکنیّا اناد .ایان ویژگاي در تماامي
کتابهای این مرحل مشترک است-4 .در تمامي کتابهای این مرحلا  ،نمونا هاای اساتعارة مصارّح  ،ذیال «تشابی کنایا »

1

آمدهاند .این نکت یکي از نشان های آشفتگي در بحث استعاره است و از ناتواني کتابهای این مرحل  ،در شناسایي مرز تشابی
و استعاره حکایت دارد .کوشش در شناسایي مرز تشبی و استعاره ،از کتاب ترجمانالبالغ آغاز ميشود؛ اما نبود درک روشاني

از این تمایز در کنار جمل های پیچیدة مؤلّف ،خود بر آشفتگي بحث ميافزاید (← رادویاني  .)158 :1380،تعیاین دقیاق مارز
تشبی و استعاره تا کتابهای پایاني این دوره نیز همچنان از دغدغ های نویسندگان کتابهاای بالغاي اسات .ایان ویژگاي از
کتاب بدایعالصنایع-از کتابهای پایاني این مرحل پیداست .نویسندة کتاب ،پاس از نقال جماالت شامس قایس ماينویساد:
«خالصة کالم شمس قیس است و مشهور این است و میان استعارت ب این معني و تشبی کنایت فرقي اهر نیست» (حسایني
نیشابوری .)220 :1384 ،هرچند با طرح «تشبی اضمار» در کتاب حدائقالسحر و کتابهای دیگار ایان مرحلا  ،تشابی کنایا ،
کامالً مترادف استعارة مصرّح ب شمار آمده است و نمون های معلّق بین تشبی و اساتعاره ،در ذیال تشابی اضامار یاا مضامر
مطرح شدهاند ،اما نزدیکي معنایي تشبی کنای (استعارة مصرّح ) با تشبی مضمر نتوانست اسات ابهاام ایان حاوزه را بکاهاد و
درعوض ،درآمی تگي مرز استعاره و تشبی مضمر ،جانشاین درآمی تگاي تشابی کنایا و اساتعاره شاده اسات .ایان نکتا از

توضیحاتي ک دقایقالشعر در توضیح نو اول استعاره یعني استعاره مصرّح ارائ ميکناد ،آشاکار اسات (← تااجالحاالوی،
 .)47 :1383درآمی تگي نمون های ترکیبهای تشبیهي و تشبی بلیغ با استعاره نیز یکي دیگر از نشان های ناتواني در شناساایي
مرز تشبی و استعاره در کتابهای این مرحل است .دقت در این نمون  ،نشاندهندة این ویژگي است« :و از اساتعارات لطیاف
چنانک عمادی گفت است:
باااااا حملاااااة بااااااز هیبااااات تاااااو

شاااااااهین قضااااااا کبااااااوتر آمااااااد»
(شمس قیس)318 :1373 ،

-5نمون هایي از نقد ذوقي استعاره و ذکر فواید آن در ضمن مباحث کتابهای این مرحل ب چشم ميخورد .نفي اساتعارة
بعید در حدائق السحر (← وطواط )29 :1362 ،و ب دست دادن نمون هایي از استعارههای مطبو  ،دلپسند و لطیف و ناپساند
در المعام همراه با نقد نمون ها (شمس قیس رازی )319-318 :1373 ،مواردی از نقد استعاره در کتابهای این مرحل است.
این مرحل  ،همزمان با عصر صفوی و غلبة کتابهای بالغي عربي بر بالغت فارسي پایان ميیابد و باز در دورة بازگشت ادباي
در کتابهایي چون مدارجالبالغ از سر گرفت ميشود .نگاه ب استعاره در کتابهای مرحلة اول ،در ن ستین نوشت های بالغي
عالم اسالم ،ب ویژه در کتاب البدیع ابن معتز ریش دارد.
 .2-1-2مرحلة گسترش
بحث استعاره در این مرحل  ،از قرن دهم و مقارن با عصر صفوی آغاز ميشود و تا امروز ،در برخي کتابهای بالغي ادام
ميیابد .ميتوان گفت چارچوب اصلي بحث استعاره در کتابهای امروز ،یادگاری از ایان مرحلا اسات .کتاابهاایي چاون
انوارالبالغ از محمدهادی بن محمد صالح مازندراني ،رسالة بیان بدیع از میرزاابوطالب فندرسکي و کتاب مطلع از رضيالادین
محمّد و کتابهایي ک در عصر قاجار تألیف شدهاند؛ مانند ابد البدایع از شمسالعلماء گرکاني و کتابهای عصر پهلوی چون

« .1تشبی کنایت آن است ک خالي باشد از حروف تشبی ؛ چنانک عنصری گوید:
گاه بر ماه دوهفت گرد مشک آری پدید /گاه مر خورشید را در غالی پنهان کني» (شمس قیس)308 :1373 ،
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معالمالبالغ از محمدخلیل رجایي و دررافدب از حسامالعلماء آقاُولي ،نمون هایي از کتابهایي هستند ک نگاهي یکساان با
بحث استعاره دارند .مهمترین ویژگي بحث استعاره در کتابهای این مرحلا عباارت اسات از -1 :تعریاف اساتعاره در آنهاا
روشنتر و کاملتر از مرحلة اول است؛  -2بحث استعاره در این مرحل  ،ترجم ای است از کتاابهاای بالغاي عرباي و آیاار

عبدالقاهر جرجاني ،مفتاح العلوم سکّاکي ،تل ی

و ایضاح خطیب قزویني و م تصر و مطوّل تفتازاني و با ماهیت زبان عربي

همخوان است؛  -3در این مرحل  ،ب تفکیک مرز تشبی و استعاره و همچنین بیان نسبت این دو توجا بیشاتری شاده اسات:
«استعاره همان تشبی است ب طور اختصار نهایت آنک ابلغ از تشبی است؛ چ اصل استعاره ،تشبی بوده کا یکاي از دو طارف
آن با وج شب و ادات شب آن حذف شده» (آقاولي)162 :1373 ،؛  -4ساختار استعاره و تفکیک اجزای آن چاون مساتعارهل ،
مستعارهمن  ،جامع و قرین در این مرحل مورد توجّ قرار ميگیرد .همین نگاه موجب شکلگیری گونا هاای م تلاف اساتعاره
برمبنای اجزای آن و سرآغاز بروز آشفتگيهای جدی در بحث استعاره شده است .بحث اساتعاره در نوشات هاای بالغاي ایان
دوره ،در ذیل حقیقت و مااز لغوی و عقلي مطرح ميشود و استعاره نیز همچون یکي از گون های مااز لغوی مفارد بررساي
شده است .استعاره در کتابهای این مرحل  ،ب س قسم اصلي تقسیم ميشود :مصرّح  ،مکنیّا و ت ییلیا (صاالح مازنادراني،
 )280 :1376و سپس برمبنای اجزا ،گون های دیگری دارد :وفاقی  ،عنادی (تهکّمی  ،تملیحی ) ،استعارة عامی و خاصای  ،اصالی ،
تبعی  ،استعارة مطلق  ،مارّده ،مرشّح  ،مارّدة مرشّح  ،استعارة تحقیقی و اسناد ماازی .تناقضگاویي و توسّال با معیارهاای
ذوقي ،نتیا ای است ک از این جزیينگریها در این کتابها ،ب چشم ميخورد .نزدیکي گون های استعاره در کتابهای ایان
مرحل ب اندازهای است ک نویسندگان این آیار ،خود در بیان تفاوت این گون ها و شاناخت آنهاا عاجزاناد (هماان)311 :؛ -5
بحث استعاره در کتابهای مرحلة دوم از حوزة علم بدیع و صنعت خارج ميشود و در ذیل علم بیاان بررساي مايشاود؛ در
حاليک در مرحلة اول چنین نبوده است -6 .در این مرحل  ،نقد استعاره و ذکر فواید و شرایط زیبایي آن ،بیشتر از مرحلاة اول
ب چشم ميخورد .افزوني مبالغ در استعاره در مقایس با تشبی  ،ضرورت حذف وج شاب در اساتعاره ،همراهاي اساتعاره باا
لوازم و مناسبات مستعارهمن آنگون ک در استعارة مرشّح وجاود دارد ،پرهیاز از لغاز و معمّااگویي در اساتعاره و ابلاغباودن
استعاره از تشبی از نکاتي است ک در این مرحل برجست شده و با شرح و بسطي همراه است؛  -7ویژگي بارز بحث اساتعاره
در این مرحل آن است ک نمون های فارسي آن برخالف مرحلة اول ،بسیار اندک است؛ ب گون ای ک در کتاب انوارالبالغ تنها
یک نمونة فارسي برای ذکر شاهد آمده است .البت در کتابهای عصر قاجاری و پهلوی ،بر شواهد فارسي افازوده مايشاود و
این ویژگي یکي از مصادیق تغییر و تحوّل در کتابهایي است ک ب سبک و سایاق مرحلاة دوم تاألیف شادهاناد و  -8رناگ
کالمي کتابهای این مرحل در اصطالحسازی و در استدفلها کاامالً آشاکار اسات (← هماان 311-303 :و میرفندرساکي،
 .)53 :1381همین ویژگي یکي دیگر از عوامل پیچیدگي بحث استعاره در این مرحل است ک در مرحلة سوم نقد شده است.
 .3-1-2مرحلة ویرایش و پیرایش
پای و اساس مطالب کتابهای این مرحل  ،کتابهای مرحلة دوم است و البت گاه نیمنگاهي ب نوشت های مرحلاة اول نیاز
در این آیار ب چشم ميخورد .مطالب کتابهای این مرحل را ميتوان در دو عنوان کلّي جای داد -1 :نقاد و تحلیال مباحاث
استعاره در تألیفهای مرحلة دوم -2 .افزودن برخي مطالب و مباحث جدید در ذیل استعاره.
 .1-3-1-2نقد و تحلیل مباحث استعاره در کتابهای مرحلة دوم
نگاه انتقادی ب بحث استعاره از این دوره آغاز ميشود ک سراناام ب نگاهي زبانشناسان و توج ب پژوهشهاای بالغاي
غرب منتهي ميشود .کتابهایي چون معاني و بیان همایي ،معاني و بیان فروزانفر ،صور خیال در شعر فارسي شفیعي کادکني،
بیان کزّازی ،بیان شمیسا و کتاب از زبانشناسي ب ادبیات و استعاره از کورش صفوی از کتابهایي هستند کا نقاد اساتعاره در
آنها اساس بحث است .مهمترین نکات انتقادی این کتابها عبارتاند از:
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الف– نقد تعریف استعاره :فروزانفر ازجمل افرادی است ک ب نقد تعریف استعاره پرداختا اسات (← فروزانفار:1376 ،
)24؛ محور بحث فروزانفر آن است ک استعاره برخالف نظر قدما ،مااز عقلي است ن مااز لغوی (هماان  .)25 :هماایي نیاز
اگرچ درتعریف استعاره مانند قدما ،مااز لغویبودن را ميپذیرد؛ در توضیح مااز عقلي نشان ميدهد با نظر فروزانفر همگاام
است (همایي .)201 :1374 ،عالوه بر نقد محتوایي استعاره ک در کتاب فروزانفر برجست است ،شمیساا نیاز از نظار صاوری،
نقدی بر تعریف پیشینیان دارد« :قدما در تعریف استعاره ميگفتند :تشبیهي است ک از آن فقط یکي از طرفین ب جا مانده باشد؛
ن آنطور ک ما گفتیم ک فقط مشبّ ب ب جا ماند» (شمیسا .)171 :1378 ،این دیدگاه شمیسا دربارة تعریف قدما ،با تعریفهای
کتابهای بالغي سازگار نیست و از بيتوجهي ب بحثهای تاری ي استعاره حکایت دارد؛ چراک پیشینیان در تعریف اساتعاره
هم ب حذف طرفین و هم ب حذف مشبّ اشاره کردند .هرچند حذف مشبّ در تعریف پیشینیان برجست تر است.
ب .نقد و تحلیل قرین در استعاره :بحث قرین در استعاره در کتب مرحلة اول ب چشم نميخورد و برگرفت از کتابهاای
عربي و یادگار مرحلة دوم است .در کتابهای مرحلة سوم ،بحث قرین با دقت بیشتری بررسي شده اسات؛ با گونا ای کا از
نقش آن در ساختار استعاره و گون های آن س ن گفت ميشود و بيتوجهي ب قرین در ساختار استعاره را یکي از نشاان هاای
ضعف و سستي آن دانست اند .خالصة نظر کتابهای این مرحل دربارة قرین در استعاره بدین شرح است -1 :حضور قرین در
استعاره ضروری است و فقدان آن ،عامل ضعف و سستي استعاره است (همایي)173 :1374 ،؛  - 2قرینة صارف تنهاا ذهان را
از معنای حقیقي منصرف مي کند؛ اما برای فهم معنای ماازی ماورد نظار کاافي نیسات؛ بناابراین قریناة صاارف و معیّنا (در
کلم های مشترک) ب طور توأمان در استعاره ب کار ميآید (همان .)173 :چنین نگاهي ب قرین در بیان شمیسا نیاز آماده اسات
(شمیسا)205 :1378 ،؛ -3قرین ها ب لفظي و معنوی (مقالي و حالي) تقسیم ميشوند و گاه دایرة قرین بسیار گسترده ميشاود:
« فزم نیست ک قرین همیش در لفظ باشد ،بلک ممکن است وضع و حال گوینده یا شهرت مطلاب و ساابقة ذهناي شانونده،
قرینة مقصود باشد» (همایي .)174 :1374 ،این گستردگي دامنة قرین تا بداناا ادام ميیابد ک شمیسا ،بيربطي باین دو جملا
را قرین ميداند (شمیسا)166 : 1378 ،؛ -4توج ب نقشي ک قرین در شکلگیری گون هاای اساتعاره چاون اساتعارة ماارّده،
مطلق و مرشّح دارد .غالب کتابهای این مرحل  ،ب پیروی از کتابهای مرحلاة دوم ،نقشاي بارای قریناة صاارف در تعیاین
استعارههای مذکور قائل نیستند (←همایي .)189 :1374 ،اما شمیسا نظر دیگری دارد ک جاای تأمّال دارد و از دقات نظار او
حکایت دارد« :در استعارة مارّده برخالف مرشّح  ،مالئم و قرین یکي هستند» (شمیسا )160 :1379 ،و البتا درباارة اساتعارة
مرشّح مينویسد« :در استعارة مرشّح برخالف مارّده ،قرین و مالیم یکي نیستند و قارائن ضاعیف یاا ریاف و با هرحاال
غیرآشکار هستند» (همان)159 :؛ ج-نقد گون های استعاره :آنچ بیش از همة عوامل ،موجاب آشافتگي بحاث اساتعاره شاده،
شکلگیری اصطالحات و گون های م تلف در ذیل آن است ک غالباً چرایي شکلگیری گون ها مش

نیست و تنهاا تغییار

زاویة دید ،موجب شکلگیری آنها شده است؛ ازاینرو غالب اصطالحات شکلگرفت همپوشاني دارند و گاه با تعریف استعاره
همخوان نیستند .ازآنااک برخي از این گون ها در ارتباط با یکدیگر محور بحث این کتابها هستند ،ميتوان موارد اختالفي را
در چهار عنوان دست بندی کرد -1 :استعارة مطلق  ،مرشّح و مارّده؛  -2استعارة مکنیّ  ،تشا ی

 ،اساتعارة ت ییلیا  ،تبعیا و

اسناد ماازی؛  -3استعارة عنادی  ،وفاقی  ،تهکّمی و تملیحی و  -4استعارة تمثیلي .د -نقد نگاه کالمي در بحث اساتعاره :نگااه
کالمي در بحثهای بالغي از کتابهای عربي آغاز شد و ب ویژه محصول دورة رکاود و پژمردگاي علاوم بالغاي شاده اسات
است .گسترش نگاه کالمي در علوم بالغي با کتاب مفتاح العلوم سکاکي آغاز شده و در مقلّدان و شاارحان ایان کتااب ،اداما
یافت است و در کتابهای بالغي فارسي عصر صفوی و بعد از آن ،ب پیروی از این کتااب ،برجسات شاده و از میازان ذوق و
رافت بحثهای بالغي کاست است .نگاه کالمي ب بحث استعاره در کتابهای مرحلة سوم (ویارایش و پیارایش) نقاد شاده

است .سرآغاز این نقدها در گفتار فروزانفر ب چشم ميخورد (← فروزانفر .)5 :1376 ،شافیعي کادکني نیاز در بحاث ماااز
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عقلي ،نگاه کالمي را نقد کرده و آن را در تمام عرصة بالغت نکوهیده است (← شفیعي کادکني .)104 :1372 ،نگااه کالماي
ب ویژه در شکلگیری و تشتّت گون هایي از استعاره چون استعارة مکنیّ  ،تش ی

 ،اساتعارة ت ییلیا  ،تبعیا و اساناد مااازی

دخالت دارد (← شمیسا .)177 :1378 ،فاصل گرفتن از بحثهای کالمي در ذیل استعاره ميتواند از شکلگرفتن اصاطالحات
جدید و همپوشاني آنها جلوگیری کند و ه -نقدی بر بيتوجهي ب ماهیت زباان فارساي (← هماایي 205 :1374 ،و پااورقي
 186و فروزانفر 6 :1376 ،و شفیعي کدکني.)102 :1372 ،
 .2-3-1-2افزودن برخی یافتهها و بحثهای جدید در ذیل استعاره
در این مرحل ب بحثهایي توج شده است ک ميتوان از این بحثها برای رفع آشفتگيهای بحث استعاره کمک گرفت.
مهمترین نکاتي ک دراین مرحل  ،رویکرد تازهای ب همراه دارد ،عبارتاند از :توج ب ترکیبهای استعاری و بیان تفاوتهاای
آن با ترکیبهای اضافي مشاب  ،توج ب شرایط و لوازم ساخت استعاره ،ذکر فواید استعاره و مقایساة آن باا تشابی  ،ضارورت
تدوین فرهنگ استعاری ،توج ب بالغت غرب و معادلسازی اصطالحات غربي ذیل استعاره ،توج ب ارزشگذاری استعاره و
ردهبندی گون های آن و بیان نسبت استعاره با فطرت بشر ازجمل مواردی است ک نشاان مايدهاد در مرحلاة نقاد از توجا
صرف ب اجزای استعاره و اصطالحسازی بيمورد فاصل گرفت اند؛ هرچند در این نوگرایيها گاه جانب تعادل را از دست داده
و بحثهای غیرضروری را در ذیل استعاره برجست کردهاند .در یک نگاه کلّي ميتوان بحثهاای کتاابهاای مرحلاة ساوم را
توج ب مطالب ریش ای در باب استعاره دانست .بهرهگیری از این یافت ها برای ساماندهي بحث استعاره و رفع آشافتگيهاای
آن کارآمد خواهد بود .توج ب تفاوت ترکیبهای استعاری ،تشبیهي و اقتراناي در کتااب بیاان کازّازی ،را مايتاوان مثاال زد
(←کزّازی)137-132 :1370 ،
 .2-2پیشنهادهایی برای بازنگری بحث استعاره
باتوج ب سیر تاری ي استعاره و بروز آشفتگيهایي در این بحث در گذر زمان ،ضرورت نگاهي انتقادی ب مبحث استعاره،
ضرورتي گریزناپذیر است؛ ازاینرو در ادامة مباحث ،پیشنهادهایي برای اصالح بحث استعاره مطرح ميشاود .مهامتارین ایان
پیشنهادها عبارتاند از -1 :لزوم بازنگری در تعریف و گون های استعاره؛  -2لزوم توجا با جبنا هاای مغفاولمانادة بحاث
استعاره و  -3ضرورت بهرهگیری منتقدان از پژوهشهای زبانهای دیگر در حوزة استعاره.
 .1-2-2لزوم بازنگری در تعریف و گونههای استعاره
بدون تردید جامع و مانعنبودن تعریف استعاره در کتابهای بالغي یکي از مهمترین عوامل بروز آشفتگي در ایان مبحاث
بالغي است؛ بااینحال دقت در تعریفهای بیانشده و است راج نکات برجستة آنها ،خود ميتواند زمینة ارائة تعریفي دقیاق از
استعاره را فراهم آورد .مهمترین این نکت ها عبارتاند از -1 :استعاره ،تشبی محذوف است؛  -2حذف مشبّ یا مشابّ هبهاي کا
با قرینة لفظي باشد ،استعاره شکل نميدهد؛  -3وجود قرین های آشکاری چون ضمیرها و صفتهای اشاره ک بر حذف مشابّ
یا مشبّ هب دفلت کند ،تشبی را ب استعاره تبدیل نميکند؛  -4وجود ادات تشبی باوجود حاذف یکاي از طارفین ،تشابی را با
استعاره تبدیل نميکند؛  -5تشبی و استعاره در طول همند ن در عرض هم؛ -6در استعاره از ارکان تشبی تنها یکاي از طارفین
باقي ميماند یا مشبّ یا مشبّ هب ؛ -7استعاره ب معنایي اشاره دارد ک معنای قاموسي نیسات؛  -8نسابت باین معناای قاموساي و
غیرقاموسي در استعاره ،نسبت تشبیهي است؛  -9وقو استعاره و فهم معنای غیرقاموسي نیازمند قرین ای است ک بادان قرینا
صارف گویند؛ -10قرینة استعاره ميتواند لفظي یا معنوی باشد؛  -11قرین های استعاره ميتواند در محور افقي و عمودی کالم
باشد؛  -12استعاره در ساختار جمل ماال هور ميیابد و گاه ،خود ،جملا اسات و  -13اساتعاره موجاب تاازگي و احیاای

واژگان و گستردگي معنایي آنهاست .باتوج ب این ویژگيها ميتوان گفت :استعاره ،عنصر خیالي با سرچشمة تشبیهي است ک
غالب اجزای تشبیهي آن جز یکي از طرفین ،بدون هیچ نشانة لفظي و آشکار تشبیهي ،حذف شده باشد؛ ب گونا ای کا طارف
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باقي مانده همراه با قرین صارفة لفظي یا معنوی و با نسبت تشبیهي ک ب اتّحااد بادل شاده اسات ،در معناایي غیار از معناای
قاموسي ب کار رود و بر گسترة معنایي کلم ها بیفزاید و کلم ها را از معنای محدود و مبتذل رها سازد.
پس از تعریف استعاره ،نگاه انتقادی ب گون های آن نیز ميتواند در رفع آشفتگي بحث استعاره کارساز باشد.
الف -استعارة مجرّده ،مطلقه و مرشّحه :این گون ها باتوج ب وجود یا نبود مالئم برای طرفین استعاره شکل گرفت اند؛ با
این معني ک در مارّده ،مالئم برای مستعارهل و در مرشّح  ،برای مستعارهمن است و در مطلق  ،طارفین بادون مالئام یاا دارای
مالئم برابرند .اگرچ اشاراتي کلّي و مبهم دربارة چرایي شکلگیاری ایان گونا هاا در کتاابهاای بالغاي وجاود دارد ،علال
شکلگیری آنها ب طور دقیق روشن نیست .دقت در تعریفهای این گون ها نشان ميدهد گویا ردهبندی میزان ابهام گونا هاای
استعاره ،دست بندی استعارهها برمبنای درک و فهم م اطاب و ساراناام ارزشگاذاری اساتعارههاا برمبناای وضاوح و ابهاام،
مهمترین عامل شکلگیری این گون هاست؛ اما بناب دفیلي چند ایان گونا هاا در تحقّاق اهدافشاان ،چنادان کارآماد نیساتند.
مهمترین این دفیل عبارتاند از -1 :نسبيبودن مفهوم مالیم و سازگار ک مهمترین عامل تمایز این گون هاسات؛  -2ابهاام در
نقش قرینة صارف در شکلگیری این گون ها؛  -3کلیش ای و تکراریشدن استعارهها ک م اطب ،بدون توجا با مالیامهاا و
سازگارها و حتي بدون توج ب قرینة صارف در نگاه ن ست ،معنای استعاری را در ميیابد و  -4تزلزل در تعیین مصداقهاای
این گون ها .این تزلزل در توضیح استعارة بیتي از خاقاني در کتاب بیان کزازی آشکار است:
آوی تاااااااااااي آفتااااااااااااب را دوش

از سلسااااال هاااااای جعاااااد پااااارخم
(کزّازی)102 :1370 ،

ميتوان گفت این تقسیمبندی ،معیار دقیقي برای ارزشگذاری استعاره در اختیار م اطب قارار نمايدهاد؛ زیارا تاریاد و
ترشیح نميتواند ذاتاً ویژگي منفي یا مثبت استعاره باشد؛ بلک باتوج ب تکراری یا نوبودن استعاره ميتواند کااربردی متفااوت
داشت باشد .ب این معني ک در استعارههای بکر ،تارید موجب زیبایي استعاره ميشود؛ همچنان ک در استعارههاای تکاراری،
ترشیح زیباتر است .البت اگر تکرار استعاره ب گون ای نباشد ک خوانناده را از تأمّال در ساازگارها باازدارد و از ارزش ترشایح
بکاهد .ب ناچار راه دیگری باید در ردهبندی و ارزش گذاری اساتعاره در پایش گرفات .ازآنااکا یکاي از معیارهاای مهام در
ارزشگذاری استعاره یا هر عنصر بالغي ،بکربودن آن است ،تنها در سایة تدوین فرهنگ استعاری زبان فارسي و ترسایم خاط
سیر تحوّل استعارههای آن ،ميتوان راهي برای تش ی

تازگي یا ابتذال استعاره گشاود و از ایان طریاق ،ساهم ادیباان زباان

فارسي را در استعارهسازی ،بازسازی استعاره یا تقلیدیبودن استعارههای آنها دریافت و ب نقد استعارههای آیارشان پرداخت و
از توسّل ب معیار متزلزلي چون استعارة مرشّح  ،مارّده و مطلق رهایي یافت.
ب-استعارهءمکنیّه ،تشخیص ،استعارهءتخییلیه ،اسناد مجازی و استعارهءتبعیهه (اسهتعاره در فعهل ،حهر

و صهت ):

آشفتگي بحث استعاره در این گون ها ب اندازهای است ک ب ش عمدهای از بحث استعاره در راستای رفع این آشفتگي شاکل
گرفت و چ بسا تالش برای رفع این آشفتگي ،گاه بر میزان آشفتگي افزوده است .نارساایي تعریاف اساتعاره ،بايتاوجهي با
بنمای های تشبیهي استعاره ،تقلید از بالغت عربي و سراناام درآمی تگي نگاه بالغي و کالمي ،عوامل اصلي شکلگیاری ایان
گون ها و بروز آشفتگي است .آنچ در این گون ها جالب توج است ،امکان ایبات همزمانِ غالاب ایان گونا هاا در مصاداقي
واحد است؛ ب این معني ک تنها با تغییر زاویة دید ميتوان همة این گون هاا را در مصاداقي واحاد توضایح داد .بارای نمونا
تمامي گون های مذکور ،در این بیت مسعود سعد قابل توجی است:
دهااااان مملکااا ات ن نااااادد خاااااوش

تاااااا سااااار تیاااااغ تاااااو نگریاااااد زار
(شمیسا)185 :1378 ،

نکت ای ک در کتاب انوارالبالغ با آن اشااره شاده اسات (←صاالح مازنادراني .)311 :1376 ،مايتاوان گفات از میاان
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اصطالحاتي چون استعارة مکنیّ  ،تش ی

 ،استعارة ت ییلی و اسناد ماازی تنها استعارة مکین برای توجی مصداقهاا و تفسایر

جنب های خیالي ایر کافي است و ضرورتي ب استعمال سایر اصطالحات نیست .درعوض ،بایست است ب سیر تحاوّل اساتعارة
مکنیّ و فرازوفرودهای آن در ادب فارسي پرداخت و از چرایي شکلگیری این عنصر خیالي در ادوار م تلاف ادب فارساي و
تفاوت مصداق های آن س ن گفت و استعارة تبع ّی هم در صورتي ک نسابت باین حقیقات و ماااز تشابیهي باشاد ،در ذیال
استعارة مصرّح قابل طرح است و در صورتي ک نسبت حقیقت و مااز ،فزم و ملزومي باشد ،در ذیل کنای جای ميگیرد.
ج -استعارة عنادیه ،وفاقیه ،تملیحیه و تهکّمیه :امکان یا امکاننداشتن جمعشدن همزمان طرفین در ش صي یا چیزی ،مبنای
شکلگیری این گون هاست .در عنادی  ،طرفین قابل جمع نیستند ،اما در س گونة دیگر قابلیت جمعشدن هست .ب نظار مايرساد
اصطالح وفاقی  ،تملیحی و تهکّمی در پي استعارة عنادیا و در راساتای عالقاة علماای بالغات در سااختن زوجهاای متضااد و
جزئينگریهای افراطي شکل گرفت باشد .بنابراین دقت در استعارة عنادی  ،تکلیف س اصطالح دیگر را روشن ميسازد.
نمون های ذیل استعارة عنادی غالباً دو ویژگي برجست دارند -1 :از امور عقلي هساتند و -2نسابت حقیقات و ماااز در آنهاا
نسبت تضادّی است ن تشبیهي و دو اصطالح تملیحی و تهکّمی  ،نا ر بر فلسفة کاربرد استعارة عنادی است؛ ب این معني کا اگار
استعارة عنادی را برای تمس ر ب کار ببریم ،تهکّمی و اگر برای نمکینکردن کالم و رافتي ب کار ببریم ،تملیحی خوانده ميشود.
ازآنااک در تمام نمون های استعارة عنادی و دو زیرماموعة آن ،نسبت بین حقیقت و مااز ،نسبت تضاادی اسات ،نمايتواناد از
گون های استعارهای ب شمار آید ک نسبت حقیقت و مااز در آن تشبیهي است و این نسبت ،در هایچ حاالي از تعریاف اساتعاره
جدا نميشود .ب دلیل وجود چنین نقصي در اصطالح استعارة عنادی است ک کتاب انوارالبالغ در توجی آن ،گرفتار تکلّفي بسایار

شده است (← انوارالبالغ )286 :1376 ،؛ ازاینرو استعارة عنادی و دو زیرماموعة آن ،از نو مااز مرسل ب عالقة تضااد اسات
ن استعاره .استعارة وفاقی نیز ک ب پیروی از استعارة عنادی شکل گرفت است ،دو حالت دارد-1 :یا از اماور عقلاي شاکل گرفتا
است ک در این صورت اگر نسبت تشبیهي بین حقیقت و مااز برقرار باشد ،در قالب استعارهءمصرّح قابل نامگذاری اسات و با
اصطالح وفاقی نیازی نیست -2 .در غالب نمون ها ،نسبت حقیقت و مااز در اساتعارة وفاقیا  ،نسابت فزم و ملزوماي اسات نا
تشبیهي؛ برای نمون در بیت زیر ،نسبت حقیقت (زنده) با ماااز (شااد و سارخوش) نسابت فزم و ملزوماي اسات نا تشابیهي،
بنابراین نميتوان چنین نسبتي را در ذیل استعاره و تحت نام استعارة وفاقی معرّفي کرد:
از لباااات زنااااده گشاااات جااااان همااااا

وَ ماااانَ الماااااء کُاااال شَاااايء حااااي
(همایي)186 :1374 ،

بنابراین حذف اصطالحات چهارگان از زیرماموعة استعاره ،خللي در آن ایااد نميکند .ب این معني ک ب شي از شواهد
آنها در ذیل استعاره مصرّح و ب شي دیگر در ذیل مااز مرسل و ب شي در ذیل کنای  ،قابل طرح هستند و در هر حال ب این
اصطالحات نیازی نیست.
د-استعارة تمثیلی :بحث استعارة تمثیلي ،ن ستینبار در کتاب المعام شمس قیس آمده و از آن پس همواره محل مناقشاة
علمای بالغت بوده است تا این ک سراناام با توضیحات همایي و طارح اصاطالح «امثاال کناایي» مقاداری از آشافتگي ایان
اصطالح کاست شده و وجوه مشابهت و مفارقت آن با اصطالحات مشابهي چون مااز مرسل مرکّب و کنای تا حدودی روشن
شده است .آنچ موجب آشفتگي بحث استعارة تمثیلي شده ،ویژگي ماهوی آن است ک با محور عمودی کالم و کاربرد مثلها
در زبان روزمره نسبت مستقیم دارد .ازآنااک در نگاه بالغي پیشینیان ،مبنای تعریف اصطالحات غالباً توه ب محور افقي کاالم
است ،تعریف استعارة تمثیلي ک با محور عمودی کالم و فضای س ن مرتبط است ،با دشواریهایي همراه شاده اسات .نکتاة
دیگری ک برخي کاربردهای بالغي را در کتابهای بالغت ،متزلزل کرده است ،بيتوجهي ب شیوههای ب کارگیری ادیبان هاای
زبان فارسي در ت اطب روزمرة فارسيزبانان است و همین بيتوجهي موجب شاده اصاطالحاتي کا از درآمی تگاي ایان دو
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حوزه برخاست  ،اصطالحات متزلزل و بيدروپیکری جلوه کند .استعارة تمثیلي ،تعریض و مااز مرکّب از این دست اند .عالوهبر
موارد مذکور ،پایبندنبودن ب تعاریف این اصطالحات و بيتوجهي ب عالق ها ک در شناسایي دقیق آنها نقش اساساي دارناد،
در هور این آشفتگي تأییر بسیاری داشت است.
بنابراین ،توج ب عالقة میان معني حاضر و غایب ،توج ب پیوند ادبیاات و ت اطاب ،توجا با محاور عماودی کاالم و
سراناام توج ب مقتضای حال و مقام ميتواند در شناسایي دقیق اصطالحاتي چون کنای  ،استعارة تمثیلي و مااز مرکّب بسیار
کارآمد باشد ک کتابهای بالغي چندان توجهي ب این موارد نکردهاند .درنتیا ميتوان گفت مثلهای زبان اگر نسبت تشبیهي
با شرایط داشت باشند ،استعارة تمثیلی و اگر نسبت تضادی با شرایط داشت باشند ،مااز مرکّب ب عالقة تضاد و اگر رابطة فزم
و ملزومي داشت باشند ،کنای است .آنچ در تعیین این موارد راهگشاست ،درک شرایط و فضای ب کارگیری این مثلها و توج
ب پیوند ت اطب روزمره با ادیبان های زبان است ک بحثي مغفولمانده در کتابهای بالغي است.
 .2-2-2لزوم توجّه به جنبههای مغتول ماندة بحث استعاره
متأسفان جزیينگری و عطش اصطالحسازی کتابهای بالغي در بحث استعاره ،این کتابها را از پرداختن ب موضاوعات
اساسي بازداشت است؛ موضوعاتي چون جایگاه استعاره در هور و بروز اندیش هاای شاعر و ادب فارساي ،چگاونگي پیوناد
استعاره با زمان ،زبان و جامع  ،جایگاه استعاره در سبکها ،انوا و قالبهاای ادباي ،معیارهاای دقیاق ارزشگاذاری اساتعاره،
ضرورت تدوین فرهنگ استعاری از جمل مهمترین موضوعاتي است ک در بحث استعاره از آنها غفلت شده است .بيتاوجهي
ب این موضوعات ،شعر و ادب فارسي را از رفیتهای بحث استعاره محروم کرده و در تحلیل فرازوفرودهاای آن با بیراها
کشانده است؛ جز در کتاب صورخیال در شعر فارسي ،بیان شمیسا و استعارة صفوی ک ب طور گذرا ب این موضاوعات اشااره
شده ،چنین موضوعاتي هیچگاه دغدغة کتابهای بالغي نبوده است ،حال ک هریاک از موضاوعات ماذکور مايتواناد محاور
پژوهشي مستقل باشد .پژوهشهایي ک روزنة تازهای بر روی پژوهندگان شعر و ادب فارسي ميگشاایند و زمیناة بهارهگیاری
عالمان را از رفیتهای بحث استعاره فراهم ميکنناد و ای بساا در ساایة چاین نگااهي ،لازوم باازنگری در بحاث اساتعارة
کتابهای بالغي بیش از پیش خودنمایي کند.
 .3-2-2ضرورت بهرهگیری منتقدانه از پژوهشهای زبانهای دیگر در حوزة استعاره
معیار درست بهرهگیری از این پژوهشها ،توج ب ماهیت زبان فارسي است ک متأسفان در غالب اخذ و اقتباسها مغفاول
مانده است؛ ازاینرو بحث استعاره در بهرهگیری از پژوهشهای موازی در زبان عرباي و زباان هاای غرباي ،گرفتاار افاراط و
تفریط شده است .در نگاه سنتّي ،ماهیت زبان عربي و در نگاه نو ،ماهیت زبانهای غربي ،جایي برای بوميگرایي باقي نگذاشت
است« :با نیمنگاهي ب نوشت های امروزی در باب این فرایند ،ما با دو نگرش متمایز از یکدیگر مواج ميشویم ک یکي گرفتار
سنّت دیرینة مطالعة استعاره شده و دیگری آنچنان عاشقان ب سراغ حرفهای تازه در باب استعاره رفتا اسات کا هار ناو
درکي را ب این فرایند نسبت ميدهد» (صفوی  .)7 :1396 ،ازاینرو بایست است در آغاز باا آسایبشناساي دو نگااه عرباي و
غربي ک نگاه مسلّط بر مباحث بالغي از مل بحث استعاره هستند ،ن ست از آسیبها جلوگیری کرد و سپس زمینة بهرهگیاری
مطلوب از پژوهشهای این دو حوزه را فراهم آورد.
در ادام در دو عنوان جداگان  ،فرازوفرودهای بحث استعاره را در کتابهای عربي و پژوهشهای غرباي بررساي خاواهیم
کرد و در ضمن این بررسي از ضرورت بهرهگیری یا بيتوجهي ب این پژوهشها س ن خواهیم گفت.
 .1-3-2-2پژوهشهای کتابهای عربی
در یک نگاه کلي ميتوان نگاه استعاری کتابهای عربي را ب س دوره تقسیم کرد -1 :دورة آغااز کا باا تاألیف ن ساتین
کتابهای ادبي ب زبان عربي آغاز ميشود و از این دوره ميتوان با عنوان پای و اساس شکلگیری بحثهای استعاری در زبان
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عربي یاد کرد .بحثهایي ک بعدها یکي از سرچشم های شکلگیری نگاه استعاری کتابهای فارساي شادهاناد و تاأییر آن را
ميتوان در کتابهای دورة «پیدایش» در زبان فارسي ردیابي کرد .کتابهایي چون البیان و التبیین جااحظ ،معاانيالقارآن فارّا،
البدیع ابن معتز از مهمترین این آیارند .بیان تعریفي نارسا از استعاره ،تناسب نگاه استعاری با ماهیت زبان عربي ،بيتوجهي با
فلسفة شکلگیری استعاره و فایدة آن و سراناام ذکر نمون های متعدّد ذیل استعاره بدون هیچ توضیحي از ویژگيهای برجستة
این کتابهاست .ازاینرو پیروی از نگاه این کتابها در تدوین بحث استعاره ،سرآغاز انحراف این بحث در کتابهای فارساي
ب شمار ميآید ک خود مستلزم پژوهشي مستقل است -2 .دورة اوج بحثهای بالغي ،ازجمل بحاث اساتعاره در کتاابهاای
عربي ک با نام عبدالقاهر جرجاني و دو کتاب اسرارالبالغ و دفیلافعااز او گره خورده است .دیدگاههای عبدالقاهر جرجاني
دربارة استعاره ،دیدگاههای نابي است ک ب دفیلي ازجمل تقلید و رونویسي کتابهای بالغي فارسي از یکادیگر و شااید هام
جنب های نو و تحلیلي آن ،نقشي در تدوین بحث استعاره در کتابهای فارسي نداشت است .تحلیل روانشناسانة خلق اساتعاره در
ذهن متکلّم و تأییر آن بر م اطب ،نقش عاطفي و زیباشناختي استعاره در خلاق و خاوانش آن ،توجا با ارزشگاذاری اساتعاره
برمبنای غرابت ،تازگي و جزئينگری و تحلیل ویژگيهای وج شب در استعاره از نکت های مهمي است کا در بحاث اساتعاره از
نگاه عبدالقاهر برجست شده است .بحثهایي ک تمرکز بر آنها ميتوانست در ساماندهاي بحاث اساتعاره در کتاابهاای فارساي
بسیار ایرگذار باشد؛ اما متأسفان مؤلفان کتابهای بالغي فارسي با بيمهری با آن برخورد کاردهاناد .ازایانرو در باازنگری بحاث
استعاره در کتابهای فارسي ،توج با دیادگاههاای جرجااني ضارورتي گریزناپاذیر اسات -3 .دورة ابتاذال بحاث اساتعاره در

کتابهای عربي ک از کتابهایي چون مفتاحالعلوم سکّاکي ،تل ی

و ایضاح خطیب قزویني و م تصار و مطاوّل تفتاازاني آغااز

شده و تا امروز نیز نگاهي مسلّط در بحث استعاره و دیگر بحاثهاای بالغاي اسات .دورة «گساترش» بحاث اساتعاره و ب اش
عمدهای از بحثهای دورة «ویرایش و پیرایش» در کتابهای بالغي فارسي ،محصول پیروی از این نگاه است.
اصطالحسازیهای افراطي ،جزئينگریهای بيمورد ،بيتوجهي ب فلسف و فایدة استعاره ،درآمی تگاي بحاث اساتعاره باا
بحثهای کالمي ،منطقي و فلسفي و بيتوجهي ب ماهیت زبان فارسي ب پیروی از این کتابها ،در کتابهاای بالغاي فارساي
راه یافت است .بنابراین در بازنگری استعاره در کتابهای بالغي فارساي ،بایسات اسات در بهارهگیاری از ایان دوره ،دقّات و
وسواس بیشتری ب کار گرفت شود .م ل

کالم اینک در تادوین مبحاث اساتعاره در کتاابهاای بالغاي فارساي ،با جاای

بهرهگیری از دورة اوج کتابهای عربي از دورة آغاز و ابتذال این کتابها ،بهره گرفت شاده اسات .ازایانرو بایسات اسات در
بازنگری استعاره در کتابهای بالغي فارسي از این ویژگي پرهیز شود.
 .2-3-2-2پژوهشهای غربیان در بحث استعاره
در نگاهي کلّي ميتوان پژوهشهای بالغیون و منتقدان غربي را در باب موضو استعاره ب سا دوره تقسایم کارد :الاف-
دورة ارسطویي .ب -دورة غلب نگاه دیني ب استعاره و ج -دورة نگااه افالطاوني .آنچا موجاب شاکلگیاری ایان سا دوره
ميشود ،مبنایي فکری است ن مبنایي صرفاً زماني و تاری ي .در ترسیم این سا دوره ،بحاث اساتعاره از موضاوعي ادباي با
موضوعي زباني و سراناام ب موضوعي علمي و معرفتي تبدیل شده است .آنچ در استعارهپژوهي امروز غرب و ب پیاروی از
آن در پژوهشهای استعاری زبان فارسي امروز تأییرگذار است ،دورة سوم است ک ب معرفي آن ميپردازیم.
نگاه افالطوني ک ب دیدگاه رمانتیک در مقابل دیدگاه کالسیک ارسطو معروف است (هاوکس ،)135 :1380 ،استعاره را ن
زینت ک جزء جدایيناپذیر زبان ميداند و تمایزی بین زبان علم و منطق و شعر نميبیند و زبان را یاک کالّ واحاد مايداناد.
طرفداران این نگاه ک خود را «دنبال روان افالطون» ميدانند (همان ،)56 :استعاره را از محدودة آیار ادباي بیارون مايآورناد و
بحث آن را در بستر علوم و دانشهای بشری گسترش ميدهند .در این نگاه «استعاره آفرینش زبان جدید و عبور از تنگناهاای
زبان طبیعي است .ادبا برای جنب های ت یّلي استعاره و عالم و فیلسوفان برای ساماندادن نظریات علمي از آن بهره مايگیرناد.
استعاره زبان علم را زایا ميکند» (دبّاغ .)6 :1393 ،چنین نگاهي ب استعاره در قرن بیستم با ریچاردز و کتاب فلسفة بالغات او
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رواج و اوج گرفت و استعاره را با نظری های شناخت و بحث ادراک پیوند ميدهد و مکاتب م تلفي را شکل ميدهد .دیادگاه
تعاملي بلک ( )Blackک ب پیوند علم و استعاره و ب تحلیل کاربردی استعاره نظر دارد؛ دیدگاه علّي دیویدسون ()Davidson
ک دامنة کاربرد استعاره را در تمامي هنرها ميداند و ب دنبال علّتي روانشناختي برای القای مقایس و تشبی در اساتعاره اسات؛
دیدگاه شناختي لیکاف ) (Likoffو جانسون ( )Johnsonک استعاره را مدلي برای اندیشیدن ميداند؛ نظریاة عصابشاناختي
استعاره از کوچش ( )131 :1393ک ب کارکرد استعاری مغز توج دارد و نظری ها و مکتبهای دیگر ،محصول نگااهي اسات
ک گسترة نفوذ استعاره را در علوم و دانشهای بشری جستاو ميکند؛ ازاینرو در دورة غلبة نگاه افالطوني ک پاژوهشهاای
امروز را دربر ميگیرد ،بحث استعاره در قلمرو زباني ،ادبي ،کااربردی ،شاناختي و معرفاتشناساي و علماي گساترده شاده و
برخالف نگاه ارسطویي ،رنگ شعری و هنری آن فراموش شده است و پیوند استعاره با زادگاه اصلي آن یعني ادبیات از یادهاا
رفت و ب بحثي خشک تبدیل شده است .چنین نگااهي با اساتعاره بادون هایچ مالحظا ای و تنهاا از طریاق ترجما هاا با
پژوهشهای حوزة استعاره در زبان فارسي تحمیل شده است و بیم آن ميرود ک اساتعاره در مارز ت یّال و تعقّال با عناوان
عنصری ناسازگار با پژوهشهای ادبي جلوه کند .پس باید مرز دانشها را تفکیک کرد و کارآمادی اساتعاره را در حاوزههاای
م تلف علمي وهنری ،بدون توسّل ب اصطالحسازیهای نافزم نشاان داد و در باازنگری اساتعاره بایاد راه میانا ای در پایش
گرفت و با نگاهي نقّادان از پژوهشهای بومي و غیربومي در این حوزه بهره گرفت.
 .3نتیجه
بررسي مبحث استعاره در کتب بالغي فارسي نشان ميدهد ک نبود تعریفي جامع و مانع از استعاره ،بيتوجهي با ماهیات
زبان فارسي در تدوین این بحث ،غفلت از نقد استعاره ،فلسفة شکلگیری آن و سیر تحوّل این عنصر خیاالي در متاون ادباي،
تقلید از مباحث بالغي عربي و غربي بدون آسیبشناسي ،جزئينگریها و اصطالحسازیهای افراطي و سراناام تعییننکاردن
جایگاه استعاره در قالبها و انوا ادبي و نوشتار و گفتار فارسيزبانان ،موجب شاده کا از رفیاتهاای ایان عنصار بالغاي
ب شکل شایست و بایست ای بهره گرفت نشده است؛ ازاینرو ضروری است در بازنگری بحث استعاره ب ماواردی چناد توجا
شود -1 :بیان تعریفي دقیق از استعاره -2 .حذف گون های غیر ضرور آن و اکتفا با اساتعارة مصارّح  ،مکنیّا و تمثیلاي-3 .
توج ب سیر تحوّل استعاره در شعر و ادب فارسي -4 .ارائة معیارهای دقیق برای نقد استعاره باتوج ب نگاه تحلیلي و انتقاادی
عبدالقاهر جرجاني و نگاه تحلیلي و محتوایي پژوهشهای غربي -5 .توج ب ماهیت زبان فارسي در بازنگری بحاث اساتعاره.
 -6تدوین فرهنگ استعاری زبان فارسي -7 .تفکیک کارکرد هنری و شعری استعاره از کارکرد علمي آن ک بيتاوجهي با آن
در نظری ها و مکتبهای غربي ،نقش هنری و شعری استعاره را کمرنگ کرده است -8 .توجا با جایگااه اساتعاره در متاون
نوشتاری و گفتار فارسيزبانان و در پیوند این دو-9 .تعیین نقش و جایگاه استعاره در سایر علوم و دانشها.
منابع
 .1ابن معتز ( .)1395کتاب البدیع ،چاپ اول ،ترجم و تحقیق یحیي کاردگر ،بهاءالدین اسکندری ،قم :بوستان کتاب.
 .2آق اولي ،عبدالحسین ناشر حسامالعلما ( .)1373درراألدب ،چاپ سوم ،قم :هارت.
 .3تاجالحالوی ،علي بن محمّد ( .)1383دقایقالشعر ،چاپ دوم ،تصحیح محمدکا م امام ،تهران :دانشگاه تهران.
 .4جاحظ ( .)1926البیان و التبیین ،الطبع افولي ،مصدّر بترجم للااحظ مستفیض بقلم محقّق و شاارح حسان الساندوبي،
الازءافوّل ،المطبع التااری الکبری ،بيجا.
.5

جرجاني ،عبدالقاهر ( .)1374اسرارالبالغ  ،چاپ چهارم ،ترجمة جلیل تالیل ،تهران :دانشگاه تهران.

 .6جرجاني ،عبدالقاهر ( .)1368دفئلافعااز في القرآن ،چاپ اول ،ترجمة سید محمد رادمنش ،مشهد :آستان قدس رضوی.
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 .7حسیني نیشابوری ،برهانالدین عطاءاهلل محمود ( .)1384بدایعالصانایع ،چااپ اول ،تصاحیح رحایم مسالمانیان قبادیااني،
تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار.
 .8دبّاغ ،حسین ( .)1393مااز در حقیقت (ورود استعارهها در علم) ،چاپ اول ،تهران :هرمس.
 .9رادویاني ،محمدبنعمر ( .)1380ترجمانالبالغ  ،چاپ اول ،تصحیح احماد آتاش ،با کوشاش و ترجماة مقدما توفیاق
سبحاني و اسماعیل حاکمي ،تهران  ،انامن آیار و مفاخر فرهنگي.
 .10رجایي ،محمّدخلیل ( .)1372معالم البالغ  ،چاپ سوم ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 .11ریچاردز ،آی  .ا ( .)1382فلسفة بالغت ،چاپ اول ،تهران :قطره.
 .12شفیع مستوفي ،رضيالدین محمد بن محمد ( .)1389مطلع ،تصحیح فاطم مهدوی ،پایاننامة کارشناسي ارشد ،دانشگاه قم.
 .13شفیعي کدکني ،محمدرضا ( .)1372صورخیال در شعر فارسي ،چاپ پنام ،تهران :آگاه.
 .14شمسالعلمای گرکاني ،حاج محمدحسین ( .)1377ابد البدایع .چاپ اول ،ب اهتماام حساین جعفاری ،باا مقدماة جلیال
تالیل ،تبریز :احرار.
 .15شمس ف ری اصفهاني ( .)1389معیار جمالي ،چاپ اول ،تصحیح یحیي کاردگر ،تهاران ،کتاب انا  ،ماوزه و مرکاز اساناد
مالس شورای اسالمي.
 .16شمس قیس رازی ( .)1373چاپ اول ،ب کوشش سیروس شمیسا ،تهران :فردوس.
 .17شمیسا ،سیروس ( .)1378بیان ،چاپ هفتم ،تهران :فردوس.
 .18صالح مازندراني ،محمدهادی بن محمد ( .)1376انوارالبالغ  ،چاپ اول ،تصحیح محمادعلي غالمايناژاد ،تهاران :مرکاز
فرهنگي نشر قبل و دفتر نشر میراث مکتوب.
 .19صفوی ،کورش ( .)1383از زبانشناسي ب ادبیات ،جلد دوم :شعر ،چاپ اول ،تهران ،سورة مهر.
 .20صفوی ،کورش ( .)1396استعاره ،چاپ اول ،تهران :نشر علمي.
 .21فروزانفر ،بدیعالزمان (« .)1376معاني و بیان» ،ب کوشش سید محمّد دبیرسیاقي ،تهران ،فرهنگستان زباان و ادب فارساي،
نامة فرهنگستان ،ضمیمة شمارة .3
 .22فندرسکي ،میرزاابوطالب ( .)1381رسالة بیان بدیع ،چاپ اول ،تصحیح سایده ماریم روضااتیان ،اصافهان :دفتار تبلیغاات
اسالمي شعب اصفهان.
 .23کزّازی ،میر جالل الدّین ( .)1370بیان ،چاپ دوم ،تهران :نشر مرکز.
 .24کوچش ،زُلتن ( .)1393مقدم ای کاربردی بر استعاره ،چاپ اول ،ترجمة شیرین پورابراهیم ،تهران :سمت.
 .25لیکاف ،جرج و جانسون ،مارک ( .)1395استعارههایي ک با آنها زندگي ميکنیم ،چااپ دوم ،ترجماة هااجر آقااابراهیمي،
تهران :نشر علم.
 .26واعظ کاشفي سبزواری ،کمالالدّین حسین ( .)1369بدایعاألفکار في صنایعاألشعار ،چاپ اول ،ویراساتة میارجاللالادین
کزّازی ،تهران :نشر مرکز.
 .27وطواط ،رشیدالدین محمّد عمر کاتب بل ي ( .)1362حدائق السحر في دقایق الشاعر ،چااپ اول ،تصاحیح عبااس اقباال
آشتیاني ،تهران :کتاب انة طهوری و سنایي.
 .28هاوکس ،ترنس ( .)1380استعاره ،چاپ دوم ،ترجمة فرزان طاهری ،تهران :نشر مرکز.
 .29هدایت ،رضاقليخان ( .)1383مدارجالبالغا  ،چااپ اول ،تصاحیح حمیاد حساني ،همکااری بهاروز صافرزاده ،تهاران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
 .30همایي ،جالل الدین ( .)1374معاني و بیان ،چاپ سوم ،تهران :نشر هما.

