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Metaphor during the time:
Review, Analysis and Criticism of the Evolution of the Metaphor Definition
in the Rhetorical Arabic and Persian Works

Ahmad Rezaei

Abstract
Among the primitive issues in the rhetorical works of Arabic and Persian is the
defining metaphor. It seems a plurality of definitions have led some to think that it is
not a common point among them or that the definition of metaphor is tangled; while
reviewing definitions in the rhetorical works of Arabic and Persian suggests shared
components between them. On the other hand, it should be considered in the
overtime and intellectual and cultural conditions as steps of evolution in metaphor. In
other words, expanding of rhetorical studies, intellectual and cultural structures have
provided different backgrounds to understand metaphor that would be understood
differently in other contexts and conditions. If we categorize the definitions of
metaphor based on the outstanding and shared elements, in addition to explaining the
common elements, also we will show the steps of the evolution of metaphor.
In the present study, meanwhile, analyzing the definitions of metaphor in the
rhetorical works of Arabic and Persian, based on the outstanding elements, they have
been classified into seven groups:
1. Renaming something instead of using its common name, or replacement.
2. A meaning outside the original or lexical meaning.
3. Metonymy + Similarity.
4. Specific phrase and purpose.
5. Exaggeration in simile or linkage of similarity.
5.1. Definitions based on similarities.
5.2. Definitions based on both sides of simile.
6. Metaphor and analogy.
7. Linkage.
The main components of these seven categories are:
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1. Renaming something instead of using its common name or replacement.
2. Use of the word in the non-meaning of the word.
3. Metonymy + Similarity.
4. The use of a word in the non-meaning+ special purpose.
5.1. Use the word in the meaning + similarity + metonymy.
5.2. Vehicle or tenor.
6. Use of the word in the non-meaning of the word.
7. A word in the non-meaning + linkage of similarity (Which is the same as
metonymy and simile) + a symbol that blocks the meaning of the subject.
If we put together the main elements, we shall see the metaphor definitions are
very close to each other:
If we assume that number 2 is an expression of number 1, we shall see that
numbers 1, 2, and 6 are quite like each other. It is also a part of the numbers 4, 5-1,
and 7 repetitions of the same component of the former numbers. Number 5.1 is the
result of a combination of numbers 3 and 2 and number 7 is a combination of number
2 (which are repeated in 1 and 6), 3, and 5 plus a new element called the linkage. In
fact, number 7 is a compilation of all the previous numbers along with the new
component, linkage.
According the results, not only the definitions of metaphor in the Arabic and
Persian rhetorical tradition are not distressed and disturbed, but also many seeming
definitions have repeatedly benefited from each other’s elements. In other words,
many of these definitions are repetition of the words of their predecessors and
sometimes along with this repetition, a new element has been added to the earlier
definitions.
Keywords: metaphor, definition, analysis, criticism, rhetorical works.
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فنون ادبی (علمی  -پژوهشی)
سال یاز دهم ،شماره ( ۱پیاپی  )۲6بهار  ،۱۳98ص 7۲- 6۳

استعاره در گذر زمان؛
بررسی ،تحلیل و نقد تطوّر تعریف استعاره در آثار بالغی عربی و فارسی
احمد رضایی



چکیده
تعریف استعاره ازجمله موضوعات نخستین آثار بالغی عربی و فارسی است .کثرت تعاریف موجب شده است برخی تصوور
کنند وجه مشترکی میان آنها نیست یا ای نکه تعاریف استعاره بسیار پریشوان اسوت در حوا یکوه بررسوی تعواریف در بیشوتر
کتابهای بالغی فارسی و عربی حاکی از وجود مؤ فههای مشترک بین آنهاست .از طرفی باید این موضوع را در بستر زمان و
شرایط فکری و فرهنگی در نظر گرفت .گسترش حوزة مطا عات بالغی ،ساختار فکری و فرهنگی زمینه ساز دریافتهوایی از
استعاره شده است که با دریافت آن در زمینة فکری دیگر متفاوت خواهد بود .مویتووان بوا دسوتهبنودی تعواریف بور مبنوای
مؤ فه های برجسته و مشترک ،عالوه بر تبیین عناصر مشترک آنها ،مراحل تطور استعاره را نیز نشان داد .در پژوهش حاضر با
بررسی و تحلیل تعاریف استعاره در بیشتر متون بالغی عربی و فارسی ،مؤ فههای کانونی آنهوا اسوتخرا و در هفوت گوروه
دستهبندی شدند )۱ :تکرار کامل تعاریف  )۲تکرار بخشی از تعاریف  )۳تلفیق چند تعریف .از میان هشت گروه تعریفی که در
هفت طبقه دستهبندیشده ،چهار تعریف یکمؤ فهای است که از میان آنها سه تعریف تکراری است دو تعریف نیز دومؤ فهای
است که بخشی از آنها تکرار تعاریف یک مؤ فه ای است همچنین یک تعریف سه مؤ فه ای و یک تعریف چهارمؤ فوهای اسوت
که همه از ترکیب تعریفهای یک یا دومؤ فهای حاصل شده اند.
کلید واژهها :استعاره ،تعریف ،تحلیل  ،نقد ،آثار بالغی
 .1مقدمه
استعاره از آغازین مباحث کتب بالغی است .نخستین موضوع در حوزة استعاره  ،ارائة تعریفوی از ایون اصوطال بوه منظوور
روشنشدن چارچوب یا مناط بحث است .بررسی آثار بالغی نشان میدهد بیشتر آنها ،چه آثاری که بسیار موجز و مختصر به
این موضوع توجه کردهاند و چه آثاری که به صورت مفصل به تبیین جوانب آن پرداختهاند  ،در نخستینگوا در پوی تعریوف
استعاره بودهاند به سخنی دیگر میتوان گفت مبحث استعاره با تعریف این اصطال آغاز شده است ،آنگاه با گذشت زمان و
گسترش حوزة بالغت ،محققان به جوانب مختلف این اصطال توجه کرده اند در نتیجه در روندِ تطور ،برخوی تعواریف بوه
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نهان خانة فراموشی سپرده شده یا در مواردی قیدهای جدیدی به تعاریف او یه افزودهاند همین امر اختالفاتی ( جزئی) را در
تعاریف استعاره در پی داشته و باعث شده است محققانی تعریف استعاره را از پریشانتورین تعریوفهوا ]ی حووزة بالغوت[
بدانند (شفیعی کدکنی  )۱07 :۱۳75 ،در حا یکه این گونه به نظر نمیرسد و نمیتووان تعواریف ایون اصوطال را مصودا
پریشیدگی دانست به عبارتی باید روند تعریف استعاره را در بستر زمان در نظر گرفت .طبیعتاً انتظار میرود با گذشت زمان ،
روند دریافتها نیز دگرگون شود بدین معنا که آثار نخستین با منابعی اندک ،دریافت او یة خویش را عرضه کرده اند زان پس ،
چنین پژوهش هایی سنت تحقیق در آن حوزه قلمداد شده و بنابر تنوع و گستردگی حوزة بالغت  ،دریافتهای دیگری بورای
تکمیل یا رفع نواقص تحقیقات پیشین ارائه شده است از این رو چنین روندی را نمیتوان پریشیدگی محسوب کورد  ،بلکوه
باید آنها را مراحل تطور این اصطال محسوب کرد .از طرفی با توجه به شرایط زمانی نمیتوان توقع داشت چنین نگرشهایی
کامالً سیر خطی داشته باشند! به هر حال ،بررسی آثار نشان میدهد پژوهشهای این حوزه چندان هم از یکدیگر دور و مجزا
نبوده اند .شاید بیتوجهی به چگونگی تطور این اصطال از سویی و در نظر نگرفتن منابع فارسی در کنار منابع عربی موجب
شده است درک درستی از چگونگی تحول این اصطال ارائه نشود و گاهی استعاره در سنت بالغی اسالمی  -ایرانی را بوه
سنت بالغت یونانی گره بزن یم.
در این پژوهش با بررسی مراحل تطور تعریف استعاره در کتب بالغی عربی و فارسی  ،هدف این اسوت توا نشوان دهویم
تعریف استعاره چندان پریش یدگی نداشته است بلکه در روند تحوالت تاریخی ،در هر دوره ،محققان چیزی بر تعاریف او یه
افزوده یا از زاویهای دیگر به این اصطال نگریستهاند .در این روند تعاریف متعارض و متقابل دیده نمیشود  ،بلکه عمده آنها
حول یک محورند از این رو برای نشان دادن تطور تعریف استعاره ،تعاریف مذکور بر اساس مؤ فه هوای اصولی دسوتهبنودی
شده اند .این امر بدان معنا نیست که برخی ویژگیهای استعاره در آثار بالغی کامالً مغفول بوده است ،بلکه بدین معناست که
چنین مؤ فه هایی در تعریف استعاره داخل نشده اند و ممکن است به صورت مبحثی مجزا در آثار بالغی بررسی شده باشند
مثالً تعاریفی که قرینه را جزو مؤ فههای استعاره نیاوردهاند ،ممکن است در بخشی مجزا بدان توجه ک رده باشند بورای مثوال
تعریف تفتازانی مبتنی بر مجازبودن استعاره است ،و ی در دیگربخشها به جایگاه قرینه نیز پرداخته است بنابراین در پژوهش
حاضر برای نشان دادن تطور تعاریف استعاره ،همة تعاریف مدنظر در امهات آثار عربی و فارسی  ،بر مبنوای عنصور اصولی و
مشترک آنها ذیل هفت عنوان اصلی طبقهبندی و تحلیل شده اند.
 .1.1پیشینة پژوهش
ازجمله پژوهش هایی که در اینباره انجا شده است میتوان از مقا ة « انگارهای نو برای تاریخ استعاره» ناصر قلی سوار ی

( )۱۳87یاد کرد که به گفتة نویسنده طرحی برای نگارش تاریخ استعاره است همچنین کتواب االسوتعاره نشوتتها و تطورهوا
تت یف دکتر محمود شیخون ( )۱994اثر دیگری در این زمینه است که در فصل نخست به صورت موجز به مباحث استعاره در
آثار هشت تن از بالغیون از قرن پنجم تا قرن هشتم هجری قمری پرداخته است .به نظر میرسد طبقه بنودی ،تحلیول و نقود
تعاریف استعاره موضوع اصلی تحقیقات مذکور نبوده است.
 .2طبقهبندی تعاریف استعاره بر اساس مؤلفههای اصلی
در اینجا نخست تعاریف استعاره طبقهبندی و نقد شده و پس از آن دیدگاههای هفتگانه با یکدیگر مقایسه گردیده است.
 .1 .2نامیدن چیزی به نامی دیگر
نخستین تعریف استعاره بسیار کوتاه است و بر نامیدن چیزی به جای چیز دیگر تتکید میکند  ،بدون ای نکه قیودی بور آن
بیفزاید« :استعاره عبارت از نامیدن چیزی به نا دیگری است که جایگزین آن شود» (جاحظ .)۱۱5 :۱9۲۳ ،مالحظه میشود در
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این تعریف جاحظ بر «نامیدن چیزی به جای چیزِ دیگر» یا « جایگزینی» تتکید کرده است.
تعریف جاحظ به کتاب های دیگر نیز تسرّی پ یدا کرد و پس از وی  ،تعریف مذکور در قواعدا شعر ثعلب (ثعلوب :۲005 ،
 ۳۱و  )47و ا وساطه بین ا متنبی و ا خصومه  ،تت یف ابوا حسن علی ابون عبودا عزیز جرجوانی ( جرجوانی  )45 :۲005 ،دیوده
میشود .چن ین روندی در کتاب های بالغی فارسی نیز از همان آغاز ،ضمن توجه به معنای واژگوانی اداموه یافوت چنوان کوه
رادویانی در ترجمان ا بالغه آورده است« :فی االستعاره :معنی وی چیزی عاریت خواستن باشذ و این صنعت :چنان بوذ کوی
اندر او چیزی بوذ نامی را حقیقی یا فظی بوذ کی مطلق آن به معنی باز گردذ مخصوص ،آنگه گوی نده مر آن نا را یا آن فظ
را به جای دیگر استعارت کنذ بر سبیل عاریت» (رادویانی .)4۳- 40:۱949 ،سپس رشیدا دین وطواط همین تعریف را به کوار
میگیرد و ی به نظر میرسد وی به دریافتِ دینوری نیز توجه داشته است :االستعاره :معنی استعارت جیزی عاریت خو استن
باشذ کی فظی را معنی باشذ حقیقی بس دبیر آن فظ را از آن معنی حقیقی نقل کنذ و به جای دیکر بر سبیل عاریت به کار
بندذ و این صنعت در همة زبان ها بسیار است و جون استعارت بع ید نباشذ و مطبوع بوذ سخن را آرایش تما حاصل کوردذ»
(وطواط ،بیتا .)۲9- ۲8:همین تعریف در معیار جما ی (فخری اصفهانی )۲74 :۱۳89 ،و حقایق ا حدایق رامی تبریزی نیز دیده
میشود (رامی تبریزی .)۳4 :۱۳4۱ ،
 .2 .2معنایی غیر از معنای اصلی یا لغوی
در مرحلة بعد در تعریف استعاره عبارتی جا خوش کرد که بعدها بسیار بدان توجه شد :کاربرد غتی در معنوایِ غیور موا
وُضِعَ ه چنان که ابوا حسن علىبنعیسى رمانى ( ۳86ه ) .درکتاب ا نکت فی االعجاز ا قرآن  ،اسوتعاره را بوا هموین تعبیور
تعریف میکند« :تعلیق ا عباره علی غیرما وضعت ه فی اصل ا لغه علی جهه ا نقل البانه» .رمانی همین امر را موجوب افتورا
تشبیه و استعاره می داند زیرا در تشبیه معنای حقیقی واژه حفظ میشود در حا یکه استعاره بر «غ یر ما وضع ه» دال ت دارد.
از نظر او استعارة نیکو مایة بالغت سخن است  ،به گونهای که حقیقت نمیتواند جانشین آن شود (ضیف.)۱۳8- ۱۳7 :۱۳8۳ ،
به نظر میرسد بخشی از این تعریف یعنی کاربردِ عبارت در معنایی غیر از معنای ما وُضِعَ ه ،بیشتر در نظر بوده اسوت .ایون
فقره نیز از تعاریف او یه است که مؤ فههای چندانی ندارد میتوان گفت عنصر اصلی این تعریف «کاربرد فظی در معنایِ غیر
ما وُضِعَ ه» است  ،مؤ فهای که میتواند شکل دیگر تعبیر جاحظ محسوب شود.
 .3 .2مجاز و مشابهت
در برخی دیگر از تعاریف استعاره ،محققان بر مجازبودن و رابطة مشابهت آن اصرار ورزیده اند به سخنی دیگر ،در ایون
آثار تعاریف استعاره با مجاز آغاز میشود پس از جاحظ ،ابن قتی به دی نوری در تتویل مشکل ا قرآن که ا بته کتواب بالغوی بوه
معنای خاص نیست ،ق یدی به تعریف جاحظ افزوده است .وی در باب استعاره ضمن تتکید بر «به کارگیری چیزی بوه جوای
چیزی دیگر»  ،ارتباط میان معنای حقیقی و مجازی را الز می داند سپس وجود چنین پیوندی را به سه شکل سببیت ،مجاورت
و تشبیه ممکن میداند (ابن قتیبه )۱۳5 :۱97۳ ،پس از آن ابن رشیق قیروانی استعاره را برترین نوع مجاز می داند « :االستعاره
افضل ا مجاز و اول ابواب ا بدیع و یس فی حلی ا شعر اعجب منها ،و هی مون محاسون ا کوال اذا وقعوت موقعهوا و نز وت
موضعها ،و ا ناس مختلفون ف یها :منهم من یستعیر لشیء ما یس منه و ال ا یه» (ا قی روانی  .)4۲7:۱9۳4،توجه به تعریف استعاره
بر اساس مجاز  ،بعدها در دیگر آثار روا یافت چنانکه تفتازانی نیز استعاره را مجازی میداند که رابطة معانی در آن بر اساس
مشابهت است « :استعاره مجازی است که مناسبتِ بین معنای مجازی و حقیقی آن مشابهت است» (تفتازانی .)۲69 :۱۳75 ،در
کتب بالغی فارسی نیز چنین دیدگاهی مالحظه میشود از جمله شمس قیس رازی معتقد است« :و مجاز بر انواع است و آنج
از آن جمله به اسم استعارت مخصوص است آن است کی اطال اسمی کنند بر جیزی کی مشابه حقیقت آن اسوم باشود در
صفتی مشترک جنانک [مرد] شجاع را شیر خوانند به سبب د یری و اقدامی کی مشترک است میان هر دو» (شمس قیس رازی ،
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 .)۳66- ۳65:۱۳7۳همچنین امیر برهان ا دین عطاء اهلل محمود حسینی  ،صاحب بدایع ا صنایع  ،استعاره را مجازی میداند کوه
عالقه آن مشابهت است« :مجاز بر انواع است و آن جمله آنچه او را استعارت گوی ند ،آن است که عالقه مجاز مشابهت باشود
میان موضوع ه و معنیای که مراد است چنانکه در فظ شیر و معنی د یر» ( حسینی  .)۲59 :۱۳84 ،در تعاریف مبتنی بر مجاز
بودن استعاره  ،عالقة چنین مجازی  ،یعنی مشابهت نیز حاظ شده است .در اینگونه تعاریف دیگر «نامیدن چیزی به نا دیگر»
یا «کاربرد فظی در معنایِ غیر ما وُضِعَ ه» دیده نمیشود .دو مؤ فة اصلی تعاریفی از این دست مجاز و عالقة مشابهت است.
 .4 .2عبارت و غرض خاص
دیدگاه چهار را میتوان مختص ابوهالل عسگری دانست ابوهالل در تعریف استعاره آورده است« :آن است که عبارتی
را از موضع استعما ش در اصل غت ،به جهت غرضی خاص به معنای دیگری منتقل کنند» ( ا عسکری  .)۳6۲ :۲006 ،وی در
این تعریف بر دو نکته تتکید کرده است :استعمال عبارت در معنایی دیگر ب) غرض خاص .در این تعریف بوه جوای فوظ،
عبارت آمده است همین موضوع بهظاهر ساده ،باعث شده است ابوهالل استعاره و کنایه را (کوه بحوث در کوال یوا عبوارت
است) با هم درآمیزد و بسیاری از کنایات (قرآنی) را استعاره بداند .از سوی دیگر  « ،داشتن غرض خاص» را در این تعریوف
بسیار برجسته میکند و چهار غرض برای استعاره در نظر میگیرد :ا ف) شر معنا و روشونگری ،ب) تتکیود و مبا غوه  ،پ)
اشاره نمودن به فظی اندک و ت) نیکونمودن عبارتی که استعاره در آن قرار میگ یرد .میتوان گفت اغراض استعاره از نظور
ابوهالل در چهار چیز خالصه میشود :تتکید ،مبا غه ،ایجاز و ظرافت در کال .
ابوهالل معتقد است استعاره دقیق و درست دربردارندة تما این ویژگیهاست همچنین اذعان میکند کوه اگور اسو تعاره
نتواند بیش از معنای حقیقی کال مؤثر واقع شود ،مزیتی بر آن مترتب نیسوت ( ا عسوکری  .)۳- ۳6۲ :۲006 ،مویتووان گفوت
تعریف یا دریافتِ ابوهالل همان است که امثال جاحظ و رمانی بیان کرده اند جز اینکه ابوهالل داشتنِ «غرض خاص» را در
تعریف خویش گنجانده است.
 .5 .2مبالغه در تشبیه یا عالقه مشابهت
توجه به نقش تشبیه در ساختار استعاره از همان ادوار نخستین دیده میشود چنان که ابن قتی به یکی از عوامل پیونود دو
سوی استعاره را تشبیه می داند ( ابن قتی به )۱۳5 :۱97۳ ،و بعد از وی نیز قدامه بن جعفر نیز در نقدا شعر مشابهت میان مستعار
ه و مستعار منه را اصل الز میان مستعار ه و مستعار منه میداند (قدامه بن جعفر، )67 :۱۳0۲ ،آنگاه اِبْن سِنان خَفاجی (466ه.
) در سرا فصاحه معتقد است رونق استعار ه به تشبیهی وابسته است که اساس آن استعاره را سامان داده است ( ابون سونان،
 .)46 :۲0۱0با وجود این ،شاید بتوان گفت پس از تعریفی که جرجانی از استعاره ارائه داد و اساس آن را بر تشبیه و قیواس

مبتنی دانست ،توجه به جایگاه تشبیه در تعریف استعاره مشهودتر میشود به نظر میرسد دیدگاهِ سوکاکی در مفتوا ا علوو
سرآمد چنین تعاریفی است وی مبا غه در تشبیه را شرط استعاره میداند « :استعاره عبارت است از اینکه چیزی به جای چیز
دیگر قرار گیرد ،به شرط مبا غه در تشبیه .رایتَ اسد فی ا حما » (سکاکی  .)۳75 :۱987 ،پس از وی نیوز در ب یشوتر تعواریف
استعاره ،به چنین مختصهای اشاره میشود .بر این اساس ،میتوان تعاریف میتنی بر تشبیه را به دو دسته تقسیم کرد.
 .1 .5 .2تعاریف مبتنی بر مشابهت
توجه به رابطة مشابهت  ،شاکلة بسیاری از تعاریف استعاره را تشکیل میدهد همانطور که اشاره شد ابن قتیبه ،قدامه بن
جعفر ،ابن سنان خفاجی و برخی از متقدمان به این مختصه اشاره کردهاند .در آثار فارسی نیز به رابطة مشابهت میان معنوای
حقیقی و عاریتی اشاره شده است چنانکه واعظ کاشفی نیز در بدایع االفکار عالقه بین معنای حق یقی و عاری تی را بر مبنوای
مشابهت می داند « :استعارت در غت چیزی به عاریت خواستن است و در اصطال نقل فظی باشد از معنی حقیقی به معنوی
دیگر که آنجا بر سبیل عاریت مستعمل باشد و عالقه بین ا معنیین مشابهت بود» (واعظ کاشفی .)۱05- ۱04 :۱۳69 ،شمیسا نیز

استعاره د ر گذر زمان بررسی ،تحلیل و نقد تطّور تعریف استعاره در آثار بالغی عربی و فارسی 67 /

مانند دیگران ،نخست معنای غوی استعاره را تبیین کرده است و رابطة واژهای را که به جای واژه دیگر به کار گرفته میشود،
به عالقة مشابهت می داند « :استعاره در غت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خو استن غتی به جای غتی دیگوری زیورا
شاعر در استعاره  ،واژه ای را به عالقة مشابهت به جای واژه دیگری به کار میبرد» (شمیسا .)۱57:۱۳9۳ ،هرچند هر مشابهتی
نمیتواند اساس استعاره قرار گیرد چون ممکن است از مقو ة تشابه باشد .با این حال به نظر میرسد غرض از مشابهت در
این موارد ،تشبیه است کن به چگونگی یا کاربرد این مشابهت اشاره نشده است.
 .2 .5 .2تعاریف مبتنی بر طرفین تشبیه
در کنار تعاریفِ مبتنی بر مشابهت میان معنای حقیقی و عاریتی در استعاره  ،تعاریف دیگری دیده میشود که بور حضوور
داشتن یا نداشتن طرفین تش بیه تتکید میکنند به سخنی دیگر ،هرچنود در اینجوا هوم سوخن از تشوبیه اسوت ،بوه مشوابهت

نمیپردازند بلکه حذف یکی از طرفین تشبیه یا به طور خاص ،حذف مشبه مد نظر است محمود گاوان در منواظر االنشواء
آورده است « :استعاره فظی است که مستعمل است در معنی که تشبیه کرده شده است آن معنی به معنی اصلی آن فظ  ،مثول
رأیت اسد که آن رجل شجاع است ،تشبیه کرده شده است ]به[ آن معنیای که فظ اسد و حیوان مفترس است .و بعضی چنین
تعریف کرده اند که هی استعمال فظ ا مشبه به ،یعنی استعاره استعمال فظ مشبه به است .مثل فظ اسد در مشبه  ،مثل رجول
شجاع» (گاوان.)86 :۱۳8۱ ،
تقوی نیز در هنجار گفتار ضمن تتکید بر تشبیه  ،مبنای تعریف استعاره مصرّ حه و مکنیه را مشبه یا مشبه به می داند « :استعاره
مبتنی بر تشبیه است در نفس .پس اگر مشبه به ذکر شود و مشبه ترک شود استعاره مصرّحه است و اگر عکس شود استعاره
مکنیه است» (تقوی  .)۱80- ۱07 :۱۳۱7 ،شمس ا علماء گرکانی در ابدع ا بدایع معتقد است « :استعاره آن است که یکی از دو
طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبهٌ به را گفته و طرف دیگری را به ادعای ای نکه مشبه از جنس مشبهٌ به است ،حاظ کنند» (گرگانی ،
 .)58- 56:۱۳77همایی نیز معتقد است استعاره حاصل حذف ادات و یکی از طرفین تشبیه است« :در استعاره باید ادات تشبیه و
یکی از طرف ین تشبیه در فظ نباشد .پس هر کجا ادات تشبیه یا طرفین تشبیه در فظ آید استعاره نخواهد بود» (همایی :۱۳70،
 .)۱8۲توجه به مشبهٌ به یا یکی از طرفین تشبیه ،چنانکه مشهود است در آثار بالغی فارسی بسیار مد نظر بوده است.
 .6 .2استعاره و قیاس
جرجانی استعاره را گونه ای از تشبیه و تمثیل میداند و معتقد است همان طور که اساس تشبیه قیاس است و بن یاد قیاس،
اندیشه ،بنابراین میتوان گفت آنچه در استعاره اهمیت دارد اندیشه است« :اما استعاره نوعی از تشوبیه و نمووداری اسوت از
تمثیل  ،و تشبیه خود قیاس است و قیاس همان چیزی است که دلها و اندیشههای ما آن را درک میکند و این دریافت اندیشه
هاست که مورد بازخواست و پرسش واقع میشود نه گوش ها و سامعهها» ( جرجانی  .)۱۲ :۱۳74 ،سوپس اسوتعاره را واژه ای
میداند که در معنای شناخته شدة آن به کار نرفته است ،بلکه در معنایی دیگر غیر از معنای مرسو به کار گرفته شوده اسوت.
بخش درخور توجه در سخنان جرجانی عبارت است از ای نکه وی به صراحت میگوید هر واژة ساختگی نمیتواند به استعاره
بدل شود بلکه باید شواهدی مبنی بر کاربرد این واژه در معنای او یه وجود داشته باشد .به سخنی دیگر  ،از نظر او تثبیت واژه
در معنای او یه بسیار حائز اهمیت است .نمیتوان واژه ای ساخت و آن را در قا ب استعاره به کار برد« .آگاه باش که استعاره
فی ا جمله این است که واژهای درهنگا وضع غت اصلی شناخته شده و شواهدی دال ت کند که به هنگا وضع بودان معنوی
اطال میشده  ،سپس شاعر یا غی رشاعر این واژه را در غیر آن معنی اصلی به کار گیرد و این معنی را به آن فظ منتقل سازد
انتقا ی که نخست الز نبوده و به مثابه عاریت است» (همان.)۱7 :
جرجانی نیز هرچند به جنبه های گوناگون استعاره به صورت خاص و دقیق توجه کرده ،در تعریف این اصوطال هموان
عبارت معروف کاربرد فظ در معنای غیر ما وضع ه را به کار گرفته است.
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 .7 .2قرینه
«کاربرد غتی به جای غتی دیگر» یا «نامیدن چ یزی به نا دیگر» مستلز نشانه ای است که دالّ بر کاربرد جدید باشد بوه
عبارتی هنگامی که از معنای عاریتی سخن به میان میآید ،نشانهای الز است که از طریق آن ،ذهن متوجه معنای غیرحقیقی یا
عاریتی شود ،این نشان همان قرینه است میتوان گفت جرجانی نخستین کسی است که به زو نشانهای بورای نشوان دادن
ساخت استعاری اشاره میکند .ا بته وی به اصطال قرینه اشاره نمیکند  ،بلکه معتقد است گاهی اوقوات سواختار جملوه بوه
گونهای است که هیچ دال تی بر استعاره بودن آن ن یست آنچه هویداست معنای اصلی جمله یا ساختار نحوی آن از قبیل مبتدا
و خبر است اما با رجوع به قرائن حا یه و ذهنی در می یابیم کال در معنایی استعاری به کار رفتوه اسوت ( جرجوانی :۱۳75 ،
 .)۲۱0تفتازانی نیز معتقد است از آنجا که استعاره گونهای مجاز است ،ناگزیر از قری نه است ،قرینهای که ذهن را از ارادة معنی
موضوع ه (معنای حقیقی) باز دارد .در استعاره ممکن است یک قرینه داشته باشیم یا بوا بویش از یوک قرینوه مواجوه شوویم
(تفتازانی  ،عرفان .)۲9۱:۱۳75 ،نکتة در خور توجه ای نکه اگرچه وجود قرینه را ضرورت استعاره میدانسوته انود ،در تعریوف
استعاره جایگاهی برای قری نه متصور نبوده اند .میتوان گفت نخست ین جایی که در تعریف استعاره به ضورورت قرینوه اشواره
میشود ،انوارا بالغه است .بر اساس نظرِ مازندرانی ،استعاره «کلمهای است مستعمل در غیر موضوع ه به سبب عالقة مشابهت
با قرینة مانعه از ارادة موضوع ه» (صا ح مازندرانی  .)۲8۱- ۲80:۱۳76،میرزا ابوطا وب می رفندرسوکی از محققوان نزدیوک بوه
روزگار انوارا بالغه  ،در رسا ه بیان بدیع  ،تعریف مشابهی در این باب عرضه کرده است « :استعاره فظی است مستعمل در غیر
معنی حقیقی به عالقة مشابهت آن معنی غیر حقیقی با معنی حقیقی  ،به شرط آن که قرینهای باشد که دال ت کند بر آنکه مراد
معنی حقیقی نیست» (فندرسکی  .)96 :۱۳8۱ ،درراالدب نیز ضمن تتکید بر حضور قرینوة صوارفه ،اسوتعاره را هموان تشوبیه
مختصر می داند « :استعاره در غت به معنی طلب عاریه کردن است و در اصطال بیان استعمال فظ است در غیر معنی موضوع
ه به عالقه مشابهت با قرینه ای که صارفه باشد از ارادة معنی اصلی و استعاره همان تشبیه است به طور اختصوار» (آ او وی ،
 .)۱۱0 :۱۳۱5معا ما بالغه نیز بر حضور عالقه مشابهت و وجود قرینة صارفه تتکید میکند (رجایی .)۱80:۱۳9۲ ،
تعاریف این گروه را میتوان دربردارندة بیشترین مشخصههای استعاره دانست که در فقرات پیشین به صورت مجزا به آنها
اشاره شده بود.
 .3جمعبندی دیدگاهها
 در دیدگاه نخست  ،یعنی «نامیدن چیزی به نا چیزی دیگر»  ،تعریف بسیار مبهمی از استعاره ارائه شوده اسوت! آیوا هورجایگزینی را میتوان استعاره محسوب کرد؟ رابطة معانی در این جایگزینی چگونه است؟ معنای او یه و ثانویه چگونه معلو
میشود؟ پرسش هایی از این دست و پرسشهای دیگری که چنین تعریفی در ذهن ایجاد میکند ،ابها این تعریوف را بیشوتر
نشان میدهد .اهمیت تعریف مذکور فقط قدمت آن در تطور استعاره در جایگاه نخستین تعریف است هرچند این تعریف در

برخی آثار او یه مؤثر بوده ،اشکاالت متعددی بر آن مترتب است .چنانکه آمد ،مؤ فة اصلی این تعریف عبارت است از :نامیدن
چیزی به جای چیزِ دیگر یا جایگزینی.
 در دیدگاه دو یعنی «کاربرد غتی در معنایِ غیرماوُضِعَ ه» نیز همان اشکاالت دیدگاه نخست دیده میشود همانطورکه گفته شد این تعریف  ،تقریر دیگری از تعریف جاحظ است .مع ا وصف بخش نخست تعریف رموانی در تعواریف مرسوو

استعاره جای گرفت یعنی «بهکارگیری غتی در معنایِ غیر ما وُضِعَ ه».
 اساس دیدگاه سو را «مجاز و مشابهت» تشکیل داده است .در این فقره پس از بحث بر سر مجاز عقلی یا غوی بودن،در نهایت استعاره را مجاز غوی می دانند که رابطوة دو سووی معنوای آن مشوابهت اسوت .در چنو ین دیودگاهی از «نامیودن،
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بهکارگیری غتی در معنای غیرماوضع ه» و  ...خبری نیست .عناصر این فقره عبارتاند از :مجاز +مشابهت.
 در دیدگاه چهار گویا ابوهالل قیدی به تعریف رمانی افزوده است .به عبارتی وی دیدگاه رمانی را تکرار میکند  ،کنآن را برای چهار غرض در نظر میگیرد :تتک ید ،مبا غه ،ایجاز و ظرافت در کال  .شاکلة تعریف ابوهالل بدین صوورت اسوت:

بهکارگیری غتی در معنایِ غیرماوُضِعَ ه  +غرض خاص.
 دیدگاه پنجم که تعریف استعاره را مبتنی بر «تشبیه یا مشابهت» می داند ،از دیدگاههای قدیم و فراگیری اسوت کوه درتعریف استعاره دیده میشود .چنان که اشاره شد بخش نخست این دیدگاه به مشابهت اشاره میکند کوه ا بتوه ایون مشوابهت
میتواند تشابه را نیز در بر بگیرد  ،در دیدگاه های مبتنی بر تشابه « استعمال فظ در معنای غیر ماوضع ه و عالقة مشابهت»کوه

نشان دهندة توجه به مجاز است دیده میشود سه عنصر این تعاریف عبارت اند از :استعمال فظ در معنوای غیرماوضوع وه +
مشابهت  +مجاز.

حاصل سخن اینکه این دیدگاه تلفیقی از دیدگاه های دو و سو است اما در بخش دو  ،یعنی تعاریف مبتنی بر طورفین
تشبیه ،از استعمال فظ در معنای غیر ماوضع ه یا مجاز و  ...خبری نیست .تعریف استعاره در اینجا یک مؤ فه دارد :مشبهٌ به یا
یکی از طرفین تشبیه.
 دیدگاه ششم را میتوان مختص عبدا قاهر جرجانی دانست .وی نخست از طریق قیاس به تبیین استعاره میپوردازد وآن را اساس استعاره می داند ،پس از آن به اهمیت اندیشه در استعاره پرداخته است و سپس استعاره را غتی می دانود کوه در
معنای غیر اصلی آن به کار رفته است .به عبارتی جرجانی نیز پس از تبیین جایگاه استعاره بر همان معنای «غیر ماوضوع وه»
تتکید میکند .ا بته جرجانی نیز در مباحث بعدی به زو قرینه اشاره کرده است ،و ی در تعریف وی  ،قرینه جایگاهی نودارد.

خالصة دیدگاه جرجانی عبارت است از :تتکید بر قیاس و بهکارگیری غتی در معنایِ غیر ما وُضِعَ ه.
 اما دیدگاه هفتم بر ضرورت قرینه ای اشاره میکند که معنای او یه و ثانویه را باز مینمایاند .ا بته همان طور کوه پیشوترآمد  ،آثار بالغی زیادی به زو قرینه اشاره کرده اند  ،اما آن را در تعریف استعاره حاظ نکرده اند .میتوان گفت در میوان آثوار
بالغی ،دست کم آثار بالغی فارسی  ،انوارا بالغه تعریفی از استعاره ارائه کرده که تما ویژگیهای پیشگفتوه را در آن حواظ

کرده است :کلمهای در غیرموضوعٌ ه +عالقة مشابهت (که همان مجاز و مبحث تشبیه است) +قرینة مانعه از ارادة موضوع ه.
به نظر میرسد تعاریفی که در این فقره آمده  ،بیشترین عناصر را برای تعریف استعاره در خود جای داده اند  ،عناصری که
بیشتر آنها در دیگرطبقات آمده است.
 .4نتیجه
بررسی تعریف استعاره در آثار بالغی عربی و فارسی نشان میدهد که تطور این اصطال مراحل گوناگونی را گذرانده است و
در هر مرحله ،مؤ فه ای برجستهتر بوده است .کثرت تعاریف دالِّ بر اختالف اساسی آنهوا نیسوت  ،بلکوه نشوان دهنودة تطوور
موضوعی است که ممکن است حاصل تمرکز اندیشمندان آن حوزه با توجه به شرایط  ،بر مؤ فة تازه باشد .بر این اساس اگر
عناصر اصلی بررسی و بحثشده را در کنار هم قرار دهیم ،خواهیم دید تعاریف استعاره تا چه اندازه به هم نزدیک اند عناصر
تعاریف بررسیشده عبارت اند از:
 )۱نامیدن چیزی به جای چیزِ دیگر یا جایگزی نی.
 )۲به کارگیری غتی در معنایِ غی رماوُضِعَ ه.
 )۳مجاز  +مشابهت.
 )4به کارگیری غتی در معنایِ غیرماوُضِعَ ه  +غرض خاص.
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 )۱- 5استعمال فظ در معنای غیرماوضع ه  +مشابهت  +مجاز
 )۲- 5مشبهٌ به یا یکی از طرفین تشبیه.
 )6بهکارگیری غتی در معنایِ غیرماوُضِعَ ه.
 )7کلمهای در غی رموضوعٌ ه +عالقة مشابهت (که همان مجاز و مبحث تشبیه است)  +قرینة مانعه از ارادة موضوع ه.
اگر شمارة دو را تقریری از شمارة یک بدانیم ،مالحظه میشود شمارههای یک ،دو و شش کامالً مانند یکدیگرند .همچنین
بخشی از شماره های چهار ۱- 5 ،و هفت تکرار همان مؤ فة شمارههای پیشگفته است .شمارة  ۱- 5حاصل ترکیب شمارههای
سه و دو است و شمارة هفت ترکیبی از شمارههای دو (که در یک و شش هم تکرار شده)  ،سه ،پنج به عالوة عنصوری توازه
یعنی قرینه است .درواقع  ،شمارة هفت تلفیقی از تما شمارههای پ یشین همراه با مؤ فه قرینه است.
حاصل اینکه نه تنها میان تعاریف استعاره در سنت بالغی عربی و فارسی پریشانی و آشفتگی دیوده نمویشوود ،تعواریف
به ظاهر متعدد مکرراً از عناصر یکدیگر سود برده اند .به سخنی دیگر  ،بسیاری از این تعاریف تکرار سخن پیشوینیان اسوت و
گاهی در کنار این تکرار ،عنصری بر تعاریف پیشین افزوده شده است.
منابع
 .1ابن سنان خفاجی  ،ابومحمد عبداهلل بن محمد ( .)۲0۱0سرّ ا فصاحه  ،محقق ابراهیم شمسا دین ،بیروت :کتابه ا ناشرون.
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 .4تا ا حالوی  ،علی بن محمد ا مشتهر (بیتا) .دقایق االشعار  ،به تصحیح و با حواشی و یادداشتهای سید محمد کاظم اما ،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .5تفتازانى ،سدیدا دین عمر ( .)۱۳75مختصرا معانی  ،تفتازانی  ،شر فارسی (کرانهها)

 ، ۳حسن عرفان  ،قم  :هجرت.

 .6تقوی  ،نصر اهلل ( .)۱۳۱7هنجار گفتار  ،تهران :چاپخانة مجلس.
 .7جاحظ ،ابوعثمان عمر بن بحر( .)۱9۲۳ا ب یان و ا تبیین  ،محققه و شارحه حسن ا سندویی  ،مصر :دارا مکتبه ا تجاریه.
 .8جرجانى ،عبدا قاهر( .)۱۳74اسرارا بالغه  ،ترجمة جلیل تجلیل ،تهران :ان تشارات دانشگاه.
 .9حسینی ،امیربرهان ا دین عطاء اهلل محمود ( .)۱۳84بدایع ا صنایع  ،مصحح رحیم مسلمانیان قبادیانی ،تهران :بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار.
 .۱0رادویانى ،محمدبنعمر( .)۱949ترجمان ا بالغه  ،به تصحیح و اهتما پرفسوور احمود آتوش اسوتانبول :چاپخانوة ابوراهیم
خروس.
 .۱۱شمس قیس رازى ،شمس ا دین محمد بن قیس ( .)۱۳7۳ا معجم فى معاییر اشعار ا عجم ،به کوشوش سویروس شمیسوا،
تهران :فردوس.
 .۱۲رامی تبریزی  ،شرف ا دین حسن بن محمد ( .)۱۳4۱حقایق ا حدائق  ،به تصحیح و با حواشی و یادداشت های سویدمحمد
کاظم اما  ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .۱۳رجایی  ،محمد خلیل ( .)۱۳9۲معا م ا بالغه ،در علم معانی  ،بیان ،بدیع  ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 .۱4سار ی ،ناصرقلی ( « .)۱۳87انگارهای نو برای تاریخ استعاره»  ،فصلنامة پژوهشهای ادبی  ،سال  ، 5شمارة  ، ۱9صوص- 7۱
.88
 .۱5سکاکی  ،سرا ا دین ابویعقوب یوسف بن ابی بکر ( .)۱987مفتا ا علو  ،نعیم زرزور ،بیروت :دارا کتاب ا علم یه.
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 .۱6شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)۱۳75صور خیال در شعر فارسی  ،تهران :آگاه.
 .۱7شمیسا ،سیروس ( .)۱۳85بیان  ،تهران :میترا.
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