
 32ـ23صص، 5211ستان تابو بهار ، 1 یاپی، پاول، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربرددوفصلنامة علمی 

  ؟ییادعا قتیحق ای یمجاز عقل

 (صیتشخ بخشییبایدر عنصر ز ی)تأمّل

Rational Admissible or Alleged Verity? “Contemplation on the Aesthetic Element of Personification” 

 یحافظ حاتم

 14/19/1398: تاریخ دریافت

 17/12/1399: تاریخ پذیرش

 چکیده

از صُوَر  یکی( یبخشتی)شخص صیتشخ یصنعت ادب
آن در منابع  قیاست که دامنة مبحث و مصاد یالیخ

مبهم و  یاهم و تا اندازهگسترده، در اریمختلف بس
سخن، در  بخشِییبایعنصر ز نیاست. ا نیآفرمشکل

 ،یو عرب یمتقدّمان ادب فارس یهایمطالعه و بررس
و  هیمکن تعارۀو اس یمبحث اسناد مجاز لیاغلب ذ

 زیمعاصر ن یهااست. در پژوهشده شدهگنجان هیلییتخ
با  یتا حدود ن،یشیپ تیگسترۀ بحث آن با حفظ موقع

و  ییچون استعارۀ کنا یتراصطالحات تازه
پژوهش  نیدارد. ا یدگیتنهمو در وندیپ یدارانگارجان

 لیو تحل یفیتوص ،یاسناد ،یآورجمع وۀیکه به ش
 قیدق یشود، بر آن است که با بررسیمحتوا ارائه م

فنون  گریبا د صیصنعت تشخ ربازید وندیپ ،یعلم
 ییهانمونه انیمستقل آن را با ب گاهیساختار و جا ،یادب

و معاصر نشان دهد.  یسنت اتیاز متون متفاوت ادب
که:  شودینکات م نیکه سرانجام منتج به ا یموضوع

سال  جاهتا حدود پن یهر چند در آثار بالغت فارس
 المفتاحصنعت از  نیامّا ا ،امدهین صیاز تشخ ینام ریاخ

و شروح آن گرفته تا آثار عبدالقاهر  یخوارزم یسکّاک
پررنگ  یمعاصر حضور اتیو امثال آن تا ادب یجرجان
آن  قیها و مصادگوناگون مؤلّفه ریاست و با تعابداشته

 شهمورد توجّه و البتّه اغلب با خلط مبحث، ابهام و خد
 است.همراه بوده

 ه،یاستعارۀ مکن ،یفنون بالغت، اسناد مجاز ها:واژهکلید
 .یدارانگارجان ص،یتشخ
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Abstract 

The literary devices personification is one of the 

imaginative spheres which scope and subject 

matter in various sources is vast, entangled, and 

somewhat ambiguous and problematic. This 

aesthetic element of speech has been included in 

the study of contemporary Persian and Arabic 

literature, often under the figural Proportion and 

Imaginary metaphor. Contemporary research 

also extends its discussion by preserving its 

former position, partly with more recent terms 

such as Imaginary metaphor and animism. This 

research, which is presented as a way of 

collecting, documenting, descriptive and content 

analysis, seeks to scientifically investigate the 

long-standing link between the recognition 

industry with other literary techniques, its 

structure and its status by expressing examples of 

different texts of traditional and contemporary 

literature. Finally, although no mention has been 

made in the Persian rhetoric for about fifty years, 

the industry has ranged from Sakaki’s al-Meftah 

and its Descriptions and the works of Abdul 

Qahir Jarjani and the like to contemporary 

contemporary literature; Various interpretations 

of the components and their contexts have been 

noted and, of course, often confused with debate, 

ambiguity and defamation. 

Keywords: Literary Devices, Figural Proportion, 

Imaginary Metaphor, Personification (prosopopeia) 

Animism. 
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 مقدّمه .1

 مسئله . بیان5ـ5
یکی از دالیل طرح این موضوع نقد نقل قولی 

و منتقد معاصر  ، نویسندهشوقی ضیفاست از 
. او عقیده تطوّر و تاریخ البالغةدر کتاب عرب؛ 
بین شعر  الموازنة».ق( صاحب  371)م. آمِدیدارد: 

تا حدّ زیادی مسؤول گنجانیدن « ابی تمام و الُبحتری
است. چون « استعاره»در باب « تشخیص»نسنجیدۀ 

دیگر عالمان بالغت به پیروی از او بود که آن را 
 اند. مردهجزو استعاره ش

من االستعارات  طائفةو یمضی اآلمدی فیعرض »
ما  کثرةتمام و قبحها عنده یرجع الی القبیحه عند ابی

( او در 131: 1119)ضیف، «. ُیجری فیها من تشخیص
، البدیع، صاحب کتاب المعتز ابناست: ادامه افزوده

 تمام ابو« استعارات مکنیة»نخستین منتقدِ غرابت 
ها ایراد نیز بر این استعاره ت عربدر تاریخ ادبیا

 است. وارد کرده
شفیعی و هم  شوقی ضیفاز طرف دیگر هم 

سان مشکل این مبحث را در نگاه یک کدکنی
و « تشخیص»تشبیهی یا استعاری منتقدان به مبحث 

 اند. دانسته ابوتمامترکیبات و تعابیر امثال 
تعاره و هو مخطٌئ فی هذِه القاعده التی َوضَعها لإلس»

ُیّسمیه  ارسطوما سّمه العرُب باإلستعارة المکنیه و کان 
ای بّث الحیاة و الحرکة فیه و  «وضُع الشیء تحت العین»

. و هو «تشخیص»تسمیه البالغة الغربیة الحدیتة باسم 
ینفصل عن اإلستعارة القائمة علی التشبیه، إذ هو َجعٌل و 

عانی عن خلٌق و تجسیٌد و نقٌل لعناصر الطبیعة و للم
 (131. )همان: عاَلمها الی العاَلم الحّی المتحّرک

شود که نویسنده طرح مبحث مشاهده می
را ذیل « شخصیت بخشیدن به اشیاء»معروف 

خطا دانسته، در استقالل « تشبیه»و « استعارۀ مکنیه»
و بالغت معاصر غرب  ارسطوجایگاه آن به قول 

ا که کاری ر نیز شفیعی کدکنیاست. استناد کرده
و در مورد سخن  الوساطهدر  جرجانی عبدالقاهر

؛ یعنی پای انجام داده« الغیثُ أبخَلُ مَن سَقی»
« صنعت تشخیص»دستور زبان را برای حلّ معمّای 

است و قائل شده که: مَن )کسی( به وسط کشیده
جا برای ابر رود و در اینکار میشعور بهبرای ذی

چنین عدم توجّه مشده، نادرست و هکار گرفتهبه
هایی از این دست اهل بالغت و منتقدان به نمونه

در مورد روز « صفت عقیم»مانند  قرآن کریمدر 
( را مورد 55)حج/ «. أو یأتِیَهُم عذابُ یومٍ عقیمٍ »...

است. )ن.ک: شفیعی کدکنی، اعتراض قرار داده
1375 :155-154.) 

نظران علوم بالغی معاصر و از اغلب صاحب
شوقی نیز در این زمینه با  سیروس شمیسا جمله
جایز نیست »اند: هم عقیده شفیعی کدکنیو  ضیف

 ـ استکه بیان سنتی به ما دادهـ بر حسب جوازی 
فالن چیز به انسانی تشبیه »جا بگوییم که: در همه

است و سپس یکی از مالئمات آن ذکر شده
الدّین میر جالل(. 188: 1392)شمیسا، « است.شده

موضوعات « استعارۀ کنایی»نیز تحت عنوان  زازیک
و « استعارۀ مکنیه»، «تشخیص»مربوط به 

سرهم طرح و عنوان و با را پشت« انگاریدارجان»
 اند. هایی معرّفی کردهنمونه

 . ضرورت و پیشینة تحقیق3ـ5

عنوان بخشی( به)شخصیت« تشخیص»اصطالح 
ب فارسی صنعتی ادبی، پیشینة چندانی در مطالعات اد

یوسف اعتصام ظاهراً نخستین بار در مقالة ندارد. 
، این پروین اعتصامی، در نقد و بررسی شعر الملک

انگلیسی نهاده شد  (personificationاصطالح معادل )
و البتّه اندکی قبل از رواج در زبان فارسی، در زبان و 

به « تشخیص»مبحث ادبیات عرب رایج شده بود. 
های صنایع ادبی متقدّم و نو خلط لهنوعی با دیگر مقو

است و در منابع مختلف از اصطالحاتی مانند شده
گرفته تا « اسناد مجازی»و « استعارۀ مکنیه و تخییلیه»

دارگرایی )کزازی، گونگی و جاناستعارۀ کنایی و آدم
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مدارانه و وارگی، انساننسان( ا128: 1368
بخشی، ( اندام184: 1392انگاری )شمیسا، انسان
انگاری بخشی و انسانانگاری، شخصیتدارجان

( و ... در کنار تشحیص، 73: 1393)فتوحی، 
بخشی، جان بخشیدن به اشیاء و مانند آن شخصیت

است. از طرف در کتب درسی و آموزش نام برده شده
ها نیز متعدّد و مختلط و ها و مصداقدیگر نمونه

د دیگر به این عوامل و موارد متعدّ  اند.تودرتوی
شناخت و شناساندن درست این عنصر خیالی و 

های آن، ارتباط این صنعت با دیگر شواهد و نمونه
« تشخیص»تر از آن، معرّفی صنایع ادبی و مهم

عنوان یک سنت ادبی و به عبارتی حقیقتی ادعایی به
 کند. تری میپُرکاربرد به مخاطب کمک بیش

ارسی صور خیال در شعر فدر نخستین چاپ 
( بحثی نسبتاً جامع، امّا 1351) شفیعی کدکنی

چنان زیر سایة دیگر صنایع ادبی، در باب این هم
حال است. با اینها مطرح شدهعنصر خیالی با نمونه

مانند  صور خیالدر دیگر آثار بالغی تقریباً معاصر 
فنون و  هنجار گفتار تقوی، معالم البالغة رجایی

است و مورد ذکر نشده چیزی در این بالغت همایی
است. حّتی آمده« استعارۀ تخییلیه»ها ذیل همان نمونه

فرهنگ و  نامة دهخدالغتهایی مانند در فرهنگ
این مدخل و در این معنا و مفهوم  فارسی معین

، ذیل فرهنگ بزرگ سخنجایی ندارد. در 
به عنوان اصطالح ادبی، شخصیت « تشخیص»

صورت انسان را بهها انسانی دادن به اشیا و آن
است. قید شده لسان الغیبمجسّم کردن، با مثالی از 

این فرهنگ بعد از این توضیح کوتاه و مثال، از 
بخشی و بدون توضیح مدخل تشخیص به شخصیت

 است.دوباره به خودِ مدخل تشخیص ارجاع داده

 بخشی( . تشخیص )شخصیت2
دی گونه که اشاره شد، این اصطالح سابقة زیاهمان

در مطالعات ادبیات فارسی ندارد و از طرف دیگر 

های علم معانی، دامنة بحث آن با بسیاری از مقوله
انگیز )تخّیل( در بالغت نو و بیان و عناصر خیال

است و اغلب شده مخلوطنقد و نظریة ادبی 
های های انتخابی برای آن، از عناصر و مؤلّفهنمونه

در منابع « تشخیص»اند. تعاریف دیگر علوم بالغی
های آموزشی و درسی، درهم ویژه کتابمختلف؛ به

 است.  کننده و گستردهو مخدوش، مبهم و گمراه
عنوان اصطالح ادبی، شخصیت تشخیص؛ به»

صورت انسان ها را بهانسانی دادن به اشیاء و آن
 : ذیل تشخیص(1381)انوری، « مجسّم کردن

 روی به روی بگفتو عیبم  آمد سرشکم

 غمّازمست اشکایت از که کنم؟ خانگی
 (331: 1389)حافظ، 

ای تصویر چنین است که گوینده« تشخیص»
معانی مجرّده، اشخاص، تصوّرکرده، کردار و گفتار 

یوسف « )زندگان را به آنان منسوب دارد.
 شمیسا (184: 1392نقل از شمیسا،  الملکاعتصام

  :مسعود سعدبیت 
 دهن مملکت نخندد خوش

 ر تیغ تو نگرید زارتا س
 (264: 1364)مسعود سعد، 

 «دارانگاریتشخیص و جان»را مثالی برای 
مکنیة »است: در استعارۀ است و اشاره کردهدانسته
به متروک در اکثر موارد، انسان است مشبه  « تخییلیه

« مدارانهاستعارۀ انسان»و به دنبال آن اصطالح 
(anthropomorphicرا عنوان کرده )غربیان به است :

گویند که در ( میpersonificationاین نوع استعاره )
مدارانه، وارگی، انسان)انسان« تشخیص»فارسی به 

است. انگاری( و نظایر آن ترجمه شدهانسان
شود که ( مالحظه می184: 1392)شمیسا، 

اند و دارانگاری دو مقولة مستقلتشخیص و جان
 است.ز به میان آمدهنی« مکنیة تخییلیه»پای استعارۀ 

امّا نخستین بار بحث نسبتاً جامع و مستوفای این 
صور خیال در شعر بخش سخن در عنصر زیبایی
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 ، آن راکدکنی شفیعیاست. جایی که آمده فارسی
داند و پس از بحث مفصّل، نتیجه میتصرّف ذهن 

در زبان فارسی و ادبیات جهان « تشخیص»گیرد: می
شاید »شماری دارد. یهای گوناگون و بصورت

ترین شکل آن همان نوعی باشد که به عنوان کوتاه
اند و در تعبیرات قدما از آن یاد کرده« استعارۀ مکنیه»

فراوان دیده « دست روزگار»رایج زبان از قبیل 
 (155و  149: 1375)شفیعی کدکنی، « شود.می

معتقد است: استعاره مبتنی  الدّین هماییجالل
است نه مجاز لغوی؛ یعنی کار با  بر مجاز عقلی

تخیّل شاعرانه و تصرّف در امر ذهنی و عقلی است 
نویسان. گوینده مفهوم مجازی کلمه نه با ضبط لغت

زند و آن را به گونه و حالت را رنگ حقیقت می
دهد... آفتابی درخشید. گُلی مفهوم حقیقی جلوه می

را دیدم. منظور رخسار رخشنده و صورت زیبا را 
ا تخیّل و تصرّف در امر ذهنی و عقلی یکی از ب

کند؛ افراد و مصادیق حقیقی آفتاب و گُل فرض می
یعنی فرد با دو ساحت مختلف، یکی آفتاب آسمان 
و یکی آفتاب زمین )چهره(. این نوع حقیقت، در 
اصطالح اهل ادب، حقیقت ادعایی است دربرابر 

 ( 254-255: 1371حقیقت عقلی. )ن.ک: همایی، 
ارغ از هر تعریف و استناد و خلط مبحث در ف
تصرّف ذهن های بالغت، این اشاره، یعنی کتاب

 جان طبیعتشاعر و نویسنده در اشیاء و در عناصر بی
تر است. برای همین است که در عالم خیال پذیرفتنی
خندد یا از گیری از این عنصر خیالی، گل میو با بهره

گریند و از رها میکشد. ابدیوار همسایه سَرَک می
ها به سخن خندند. کوهها میگریة آنها سبزه

ها شود. پروانهآیند. اتاق شاد یا غمگین میمیدر
ها و کنند. اینها اعتراض میرقصند. آپارتمانمی

عبارتی موارد متعدّد دیگر همه واقعیات ادبیات یا به
گاهی اند که گاههای زبان ادبیسنت ادبی و کلیشه

آید. کافی دست میها بهتر هم از آنفات تازهتصرّ
، از نجدی بیژنهای زیر از است به نمونه

های نو توجّه نویسان معاصر و متمایل به سبکداستان
های زبانی و گیری از ظرفیّتشود که چگونه با بهره

ها و درنهایت به سازیها، برجستههنجارشکنی
دار بارها ورسد و در این گیرزدایی میآشنایی

 رسد.های نو میزند و به زمینهها را عقب میزمینهپیش
، از چند قبر ایستادهجاده،  ته ،هاآن رویبهروو »

مشت خون، روی  و یک» ،«د...شیمدور دیده 
زمستانی که بوی در » ،«یخت...رمی صورت خیابان

را تا کنار درشکه  درختیداد، درشکه می چرم
پنجره »، «رختی نبود...بدرقه کردیم که دیگر د

از » ،...«صدای پپسی را بشنودتوانست گریة بی
)نجدی، « .... ذشتگآینة بلندی میوسط خیابان 

که  ردندکا خیال میهچراغ(. »84و  68، 66: 1389
های سرخ غچرا» ،«است...هنوز از شب چیزی مانده

سوراخ سیاه یک استخوان . سکوت دور زد. دور زد
 آب، طاهر» .(54و  16: 1391دی، نج« )...دور زد

: ویسدنپاییز روی درختان می» ،«را بغل کرده بود...
تا  را گرفت مرتضی هایتابستان کتف»، ««پاییز...»

  (191و  141: 1391 )نجدی« بنشیند.او بتواند 
هم این مبحث و هم  الدّین کزازی،میر جالل

دارانگاری و استعارۀ مکنیه و تخییلیه را ذیل جان
ها ذکر هایی هم برای آناستعارۀ کنایی آورده، نمونه

را با رفتاری هنری در « استعارۀ کنایی»است: کرده
 ـ شود( خوانده میpersonificationکه )ـ ادب اروپا 

توان سنجید و برابر شمرد؛ امّا استعارۀ کنایی در می
تری دارد. از این ساخت ادب پارسی کاربرد گسترده

گونگی و آدم»ادب پارسی فراتر از  شناختی درزیبا
است... استعارۀ کنایی دارگرایی بهره برده شدهجان

در ساخت اضافه )اضافة استعاری( مرگ، چنگال 
گشوده شد. در این آمیغ  چنگال مرگخود را کشید. 

به( سترده بر ماننده ویژگی یا اندام مانسته )مشبه 
 ( 131: 1368است. )کزازی، )مشبه( افزوده شده

شود: متذکّر می مضاف بر آن، شفیعی کدکنی
است در کتب بالغی فارسی نیامده« تشخیص»مسئلة 
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چه معادل و ما حّتی نامی برای آن نداریم و آن
(personification فرنگی است، کار ناقدان غرب )

نزد « تشخیص»است که است. در ادامه قید کرده
و  فرنگیان، بخشیدن خصایص انسانی به غیرانسان

ویژه احساس انسانی به بخشیدن صفات انسانی به
چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و موضوعات 
غیرانسان یا چیزهای زندۀ دیگر است. )ن.ک: 

جا هم تعریف و ( تا این151: 1375شفیعی کدکنی، 
ها و نزد غربی« تشخیص»دایرۀ نسبتًا گستردۀ 

 صور خیالچنین نقل و نقد صائب صاحب هم
دارد، امّا موضوع فراتر از این است. درست مشکلی ن

شناسی ادب فارسی و است که در مباحث زیبایی
تقریبًا تازه « تشخیص»حتّی ادبیات عرب، اصطالح 

استعارۀ مکنیه و »، «اسناد مجازی»است، امّا بحث در 
و  سکّاکی المفتاحو مانند آن از دیرباز و از « تخییلیه

تا حال  رجانیعبدالقاهر جشروح آن و در آثار 
 شوقی ضیفاست؛ همین موضوعی که وجود داشته

تنیدگی و چنین درهماست. هممتعرّض آن شده
تر، آشفتگی در تعاریف عبارت رساترآمیختگی و به

های این عناصر و مضاف بر آن عنصر و مصداق
دار بودن در معنای باور بشر به جان« انگاریدارجان»

افالک و نقش و تأثیر  ها و عناصر و ازجملهپدیده
ها در سرنوشت بشر، تزویج آبای علوی )پدران آن

برین( با امهات اربعه )آخشیج چهارگانه( و تولّد 
ها، قربانی گانه( خشم آنموالید ثالثه )فرزندان سه

که ریشه در باورهای ـ شان و... کردن برای
ها و ها، افسانهاساطیری، حضور در حماسه

و موضوعاتی از این دست،  ـ الگوها داردکهن
آمد همین موضوع است. نقطة مقابل این نقل پی

عبارتی ها یا بهصور خیال، پیوند دادن همة این
ها در مبحث تشخیص محدود کردن آن

بخشی، جان بخشیدن به اشیاء( در )شخصیت
آموزان و دانشجویان است های درسی دانشکتاب

 ر است. بَ ها کاری مفصّل و زمانکه احصای آن

هم از مدخل  ادبی اصطالحات فرهنگدر 
است و ارجاع داده شده« گونگیآدم»به « تشخیص»

است، که را در میان کشانده« استعارۀ کنایی»پای 
گونگی آدم»این هم خلط این مباحث مستقل است. 

( در personification=prosopopeia)تشخیص(: )
جان اصطالح بیان، آن است که گوینده عناصر بی

 وار بیاراید: یا امور ذهنی را به رفتار آدمی
 بر لشکر زمستان، نوروز نامدار

 است رای تاختن و قصد کارزارکرده
 (39: 1385)منوچهری دامغانی، 

استعارۀ بالکنایه یا استعارۀ »چه در توصیف آن
گیرد... از گونگی را نیز دربرمیآمده، آدم« کنایی

عنوان استعاره، با بهگونگی یا تشخیص رو، آدماین
استعارۀ بالکنایه )کنایی( برابر است. در زبان 

( از مصدر personificationانگلیسی اصطالح )
(personify) است، که خود نیز کلمة اخذ شده
(person)  شخص یا آدم است، بر رفتاری اطالق

شود که گویندگان در توصیفات خود از طبیعت می
گیرند. )داد، کار میهنی بهجان یا امور ذیا اشیای بی

 (. 2و  1: 1392
 :(John Miltonمثال از میلتون )

“Sky lowered, muttering thuder, some sad drops, 
wept at completing of the mortal sin” 

بار، های غمآسمان فرود آمد/ رعد ناالن/ قطره
 چندی در تکمیل آن گناهِ مهلک گریست/

ه شده تا مبحث هایی کبا همة سفارش
تشخیص وارد مقولة استعارۀ نوع دوم نشود، 

گونه تعریف فرهنگ ادبی دیگری آن را این
نمایی( نمایی، انسانتشخیص )آدماست: کرده

دانند؛ صناعتی است که آن را مرتبط با استعاره می
های روحیات که گویی از حیات و ویژگیطوریبه

 (.375 :1388انسان برخوردارند. )سبزیان.م، 

و فرهنگ دانشگاهی  Longmanدر فرهنگ 
Merriam Webster’s  عنوان یک ترجمة این واژه به

تجسّم انسانی چیزی،  (literary termاصطالح ادبی )
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عنوان ای مانند تجسّم عدالت بهعنصری یا پدیده
انتساب خصوصیات آدم  یک زن در ادبیات و هنر؛

خیالی و مانند  ها و امور انتزاعی،به اشیاء و پدیده
 است: مدهآن آ

“the personification of a thing or quality as a 
person in literature or art. the personification of 
justice as a woman. (Longman dictionary” 1995: 
p.1054).  
“attribution of a personal qualities, esp 
representation of thing or abstraction as a person 
or by the human form. 
- a divinity or imaginary being representing a 
thing or abstraction. 
- embodiment incarnation; (Merriam Webster’s 
collegiate dictionary, 1998: p867). 

ذیل دو اصطالح  بالغت تصویر فتوحی،در 
 بخشی/شخصیت»و « یانگارداربخشی/جاناندام»

زبان استعاری »است: اشاره شده« انگاریانسان
قابلیت برای بیان این حاالت ]بیگانگی و پیوند 
ذات شاعر و شیء[ دارد؛ زیرا استعاره درحقیقت 

بستان است میان دو موضوع. یک نوع امتزاج و بده
سازی براساس فرایند تصویر« استعارۀ مکنیه»در 
بخشی ن و اشیاء )از طریق اندامستد میان انساوداد

گیرد. در یک حالت بخشی( صورت میو شخصیت
شاعر اندام و اعضای حیوان زنده را در شیء یا در 

جان را در کالبد بیند و شیء بیموضوع می
کشد. این نوع تصویر موجودی زنده به تصویر می

 است.« استعارۀ مکنیه»یکی از اقسام 

 استچیده نارنج سرخ آسمان را دست شب

 هنوز دندان کُهسارانخون او جاری است از 

 (73: 1393)نادرپور، نقل از فتوحی، 
، ذات شاعر صفات «انگاریانسان»در حالت 

دهد و به گوهری انسانی را به شیء و موضوع می
بخشد. در این فرایند آن روح و جوهر انسانی می

 به( انسان است. )ن.ک:منه )مشبه  استعاری، مستعار 
 (56-74: 1393فتوحی، 

شاعری دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن »
نامی گفت: شما/ ....من در این خانه به گممی

ام/ من صدای نفس باغچه را نمناک علف نزدیک

شنوم/ ]و صدای ظلمت را، وقتی از برگی می
ریزد[/ ... عطسة آب از هر رخنة سنگ/... ]نبض می
ا سرنوشت تر آب، گیرم[ / آشنا هستم بها را میگل

)سپهری، نقل از حقوقی، « عادت سبز درخت/
 ( 172-171و  164: 1389

بالغت های یکی از ابهامات در تعاریف و نمونه
گذاری متفاوت )بهتر بود ، هم نامتصویر

انگاری و بخشی و انسانبخشی و اندامشخصیت
دارانگاری با هم باشد(، دیگری آمیخته کردن دو جان

انگاری و دارتشخیص و جان» مبحث متفاوت
ها است. کشاندن پای استعارۀ مکنیه به ساحت آن

نمایی، نمایی، انسانگونگی، آدمبرخی اصطالح آدم
انگاری را معادل داربخشی و حتّی جانشخصیت

اند و گروهی دیگر، بحث تشخیص ذکر کرده
انگاری را دارمدارانه و جانتشخیص و استعارۀ انسان

ها را از هم تفکیک جدا از هم دانسته، آندو مقولة 
بخشی و انداماند. موضوع دیگر مرادف دانستن کرده
است. مطلب سوم، قائل شدن دست  انگاریدارجان

به انسانی یا حیوانی( و دندان )از مالئمات مشبه 
برای شب و کهسار در مثال نخست، از مصادیق 

بخشی است. در بخشی، تشخیص یا شخصیتاندام
است که تشخیص یک های درسی هم آمدهکتاب

های کنایی، است، امّا همة استعاره« استعارۀ کنایی»
های کنایی شوند. در استعارهتشخیص محسوب نمی

به، انسان باشد، تشخیص محسوب اگر مشبه 
هایی از شود. در ادامه و با توضیح و بیان نمونهمی

اسناد مجازی، استعارۀ مکنیة تخییلیه و 
تر به دریافت درست تعریف دارانگاری بیشنجا
 شویم. های آن نزدیک میو مثال« تشخیص»

 تشخیص و إسناد مجازی .5ـ3

 سکّاکی المفتاحدر نخستین منابع علوم بالغت مانند 
در شرح آن تا  مختصرو  مطوّلو انواع  خوارزمی

 چنینو ... انواع اسناد اإلعجاز مفاتیحو  اسرارالبالغه
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و هی اسناُد الفعِل  حقیقٌة عقلیةٌ ُثّم اإلسناُد منُه » است:آمده
أو معناُه الی ما ُهو له. و منه مجاٌز عقلٌی )و ُیسّمی مجازًا 
ُحکمیًا و مجازًا فی اإلثبات و إسنادًا مجازیًا( و هو اسناده 
)ای اسناُد الفعِل او معناه( الی مالبٍس له )ای للفعل او 

المالبس الذی الفعل او معناه معناه( غیر ما هو له. ای غیر 
مبنٌی له؛ یعنی غیَر الفاعل فی المبنی للفاعل و غیر المفعول 

به )بتأّول( و له مالبسات شتی. به فی المبنی للمفعول
به و المصدر و الزمان و المکان و ُیالِبس الفاعَل و المفعول

السبب( فاسناده الی فاعل او مفعول به اذا کان مبنیًا له 
)با «. مجاٌز  للمالبسةکما مّر و إسناده الی غیر هما  حقیقةٌ 

 ( 37-41: 1383تلخیص تفتازانی، 
اسناد ممکن است حقیقتی عقلی باشد که همان 

چه فعل، مصدر و ...( است به آناسناد فعل یا )شبه
 داند.فعل را از آن میمتکلّم ظاهراً فعل یا شبه

 یکی را به سر برنهد تاج بخت
 اندر آرد ز تختیکی را به خاک 

 (34: 1372)سعدی، 
که از قول گویندۀ موحّد است؛ یعنی خبر است و 
قابل صدق و کذب و فاعل آن )خدا( نیز حقیقی 
است. اسناد دیگر، همان مجاز عقلی است. )مجاز 
حُکمی و مجاز در اثبات یا اسناد مجازی( و آن 

چیزی است که با فعل و فعل به آناسناد فعل یا شبه
ل مقارنت و مالزمت دارد و درحقیقت فعل فعشبه

فعل به آن تعلّق ندارد. )اسناد به غیر آن و شبه
فعل برای آن ساخته مالزم و مقارنی که فعل یا شبه

چه برای فاعل یا برای است( یعنی اسناد آنشده
مفعول ساخته شده، به غیر فاعل و مفعول، البته با 

انند فاعل، نوعی تأویل. فعل، مالزمات گوناگونی م
به، مصدر، زمان، مکان و سبب دارد. اسناد مفعول  

فعل به فاعل یا مفعول در صورتی که فعل یا شبه
برای آن ساخته شده باشد، حقیقت است و اسناد 

به به سبب مالزمت و آن به غیر فاعل و مفعول
 مقارنت، مجاز است. 

 سال را نابود کرد.خردسال را پیر و کهن گذر ایّام 

 اَب الصغیَر و أفنی الکبیَر أش
 و َمرُّ العشی  الَغداةکرُّ 
 (41: 1383)الصلتان العبدی، نقل از تفتازانی، 

اسناد چه در خبر »گفتار،  هنجارو به قول صاحب 
باشد و چه در انشاء منقسم است به حقیقت و 

چه فاعل است مجاز. اسناد فعل معلوم به سوی آن
عول است؛ در چه مفو اسناد فعل مجهول به آن

واقع به اعتقاد متکلّم به حساب ظاهر حالش، 
 ( 26: 1363)تقوی، « حقیقت عقلیه است.

اسناد هرچه در معنی فعل است، مثل اسم 
فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل و 

ها، در حکم فعل است. اسناد فعل به سوی غیر این
 غیرفاعل و مفعول از سایر متعلّقات فعل، یا اسناد

فعل به یکی از متعلّقات فعل، مجاز عقلی شبه
است، مثل مصدر، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، 

غرض از عدول از حقیقت به مجاز، مبالغه »سبب. 
 ( 28: 1363)تقوی، « در اسناد است.
 پرّ اوآمد  دشمن طاووس

 ای بسی شه را بکشته فرّ او
 (218، دفتر اوّل، ب: 1379)مولوی، 

سیّد ، مضاف بر قول جاییمحمّد خلیل ر
به اعتقاد متکلّم  ـ غیر ما هو لهـ ، قید نصراهلل تقوی
که که داللت داشته باشد بر اینـ  ایو ذکر قزینه

است. )رجایی،  افزوده ـ اسناد غیرحقیقی است
1379 :35 ) 
مجاز بر دو گونه است، مجاز عقلی و مجاز »

لغوی؛ مجاز عقلی که عبارت است از اسناد و 
بت دادن چیزی به چیزی که از آنِ او نیست؛ و نس

آن را مجاز حکمی، اسناد مجازی، مجاز اسنادی 
خوانند و این نوع مجاز جز در ترکیب وجود می

ندارد. مجاز لغوی که نقل کردن و انتقال دادن 
الفاظ است از معانی حقیقی به معانی دیگر به 
مناسبت پیوند خاص؛ و این گونه از مجاز، گاه 

د وجود دارد و گاه در ترکیب استعمال مفر
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)شفیعی « است در معنای غیر ما وضع له.شده
 (99: 1375کدکنی، 

در این قسمت، ما چندان کاری با اسنادهای 
در همین مبحث، یا مثالً  موالنادیگر مانند بیت 

جَری نهر = رود جاری شد، اسکندر مقدونی ایران 
ها به را فتح کرد و موارد مشابه نداریم و تن

الیه غیرانسانی، دهیم که مسند اسنادهایی ارجاع می
دهد و معموالً این موارد نیز کار انسان را انجام می

اند و از مصادیق وارد شده« تشخیص»در مبحث 
طور کلّی این صنعت ادبی تشخیص نیستند. به

در علم معانی و این یکی در « اسناد مجازی»بحث 
 علم بیان است.

 ته در شومیفرش عمرت نوش
 این دو فرّاش زنگی و رومی

 (217: 1374)سنایی غزنوی، 
 دیر بماندم در این سرای کهن من

 تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن
 (168 :1378)ناصر خسرو، 

 زدبنفشه طُرۀ مفتول خود گره می
 صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

 (16: 1389)حافظ، 

/ آن طرف خند زدپنجره لبصبح شد/ »

/ خاک پر از بوی کشیدیاس نفس میاش/ دهخن

های او/ شیر آب باز بود/ خانه پر از شُرشُر نفس
نژاد، نقل از سالجقه، )افسانه شعبان« آب بود/

1378 :266) 

. تشخیص و استعارة مکنیه )بالکنایه، کنایی، 3ـ3
 تخییلیه(

شناسی بحث از دیرباز علمای بالغت و زیبایی
اند. نقل کرده« تشبیه»مبحث را در ادامة « استعاره»

مانندی و یا ایجاد به بیان ساده، در تشبیه ادّعای هم
رابطة مشابهت مطرح است و در استعاره ادّعای 

ساخت آنی یا یکی شدن و تجرید. ژرفهم

استعاره، تشبیه است، به عبارت دیگر، استعاره یک 
است که از  (condensed simile)تشبیه فشرده 
به= استعارۀ مصرّحه/ ه، یکی )مشبه ارکان چهارگان

به= استعارۀ آشکار یا مشبه و یکی از مالئم مشبه  
جا ما مکنیه، بالکنایه و پوشیده( باقی بماند. در این

کار داریم؛ چرا که با توجّه وبا استعارۀ نوع دوم سر
نوعی با این به« تشخیص»به منابع متقدّم عنصر، 

. از طرف دیگر از نوع استعاره وابستگی کهن دارد
بیرون « استعارۀ تخییلیه»درون این استعاره، 

و « تشخیص»های است که همواره نمونهآمده
را « اسناد مجازی»و حتّی گاهی « دارانگاریجان»

 اند. با آن تبیین کرده
فی البیان »و در فصل  المختصردر  تفتازانی

 ت:اسآورده« اإلستعاره بالکنایه و اإلستعاره التخییلیه
ُح بشی» ٍء من ارکانه قد ُیضَمر التشبیه فی النفس فال ُیَصرِّ

ِسوی المشبه و َیِدلُّ علیه )ای ذلک التشبیه الُمضَمر فی 
به. فُیسّمی النفس( ِبأنَّ ُیثبت للمشبه، امٌر مختٌص بالمشبه

التشبیه )المضمر فی النفس( استعاره بالکنایه او مکنیًا 
«. به، استعاره تخییلیهعنها و اثبات ذلک االمر للمش

 ( 239: 1383)تفتازانی، 
گاه باشد که تشبیه در نفس مضمر یا پوشیده بماند 

نشود و کدام از ارکان، جز مشبه تصریح و به هیچ
به، به با آوردن یکی از مالئم یا خصایص مشبه  

شود. این تشبیه پوشیده در موضوع تشبیه اشاره می
شود و خوانده می« هاستعارۀ بالکنایه یا مکنی»نفس 

اثبات آن امر مختص را در اصطالح استعارۀ 
 خوانند. تخییلیه می

که الهُذلی شاعر پوشیده یا در ضمیر مانند این
خود، مرگ را در صفت ربودن نفوس به حیوانی 

، از مالئم آن، باز کردن درنده تشبیه کرده
 است. سرانگشتان )چنگال( را ذکر کرده

 َشَبت أظفاَرهاأن   الَمنیةُ و إذا 
َت کلَّ  َفُع  َتمیمةٍ ألَفی   ال َتن 

 (239: 1383)ابو ذؤیب الهزلی، نقل از تفتازانی، 
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که مرگ چنگال خود را فرو بَرَد، در هنگامی
 فایده است. یابی که هر تعویذی بیمی

استعارۀ تخییلیه آن است که: با استعارۀ مکنیه، »
ا در لفظ به( رچیزی از لوازم مستعار منه )مشبه  

بیاورند و آن را به مستعار له )مشبه( نسبت دهند تا 
قرینه بر تشبیه مضمر باشد و به همین دلیل است 

از « استعارۀ تخییلیه»گویند: که علمای ادب می
جا است؛ یعنی همه« استعارۀ مکنیه»لوازم و فرع 

( 252: 1371)همایی، « همراه و توأم با مکنیه است.
ر کشور بال و پر امنیت و آسایش بر س

است؛ امنیت و آسایش در ضمیر به مرغ گسترده
وپر، یعنی از لوازم مرغ، به آن است و بالتشبیه شده

وپر برای امنیت و است. اثبات بالنسبت داده شده
 است.« استعارۀ تخییلیه»آسایش 

« استعارۀ تخییلیه»در تعریف از  جلیل تجلیل
دشواری و به ندرتاستعارۀ مکنیه به» است:آورده

تواند در عبارت و در تاروپود کالم از عُلقة می
دور و برکنار باشد؛ زیرا این استعاره به اِسناد به

مجرّد تشکیل و توصیف، ناگزیر بر کسی یا چیزی 
شود و همین اسناد، که مسلماً نوعی اسناد اسناد می

دهد. مجازی است، بدان رنگ و حالت تخییل می
عارۀ مکنیه، همان استعارۀ به عبارت دیگر است

تخییلیه است، لکن مجرّد از اسناد در نظر گرفته 
 (66: 1371)تجلیل، « است.شده

 این رمه مر گرگ مرگ راست همه پاک 
 که خشک و نزار استکه چو دنبه است و آنآن

 مانده به چنگال گرگ مرگ شکاری
 گر چه تو را شیر مرغزار شکار است

 (48: 1378)ناصر خسرو، 
ر استعارۀ مکنیه اثبات امری را، که از خواصّ د

اند که قرینة مستعار است، استعارۀ تخییلیه خوانده
( برخی 115: 1375مکنیه است. )شفیعی کدکنی، 

را در مقابل « استعارۀ تخییلیه» سکّاکی مانند
قرار داده، هردو را از اقسام استعارۀ « تحقیقیه»

ه: معنی آن اند. تخییلیه آن است کمصرّحه دانسته
محقّق نباشد، نه حساً و نه عقالً، بلکه صورتی باشد 

باشد...؛ وهمی که آن را مجرّد وهم اختیار کرده
استعارۀ »را تابع « استعارۀ تخییلیه» سکّاکییعنی 
ندانسته ]است[ و به عقیدۀ او ممکن است « بالکنایه

 ( 318-318: 1379)رجایی، « مستقالً در کالم باشد.
آن است که توضیح این موارد مشکل دیگر 

انگاری[ به کمک استعارۀ دار]تشخیص و جان
پذیر و احیاناً مضحک است؛ دلنا« مکنیة تخییلیه»

ها بر مبنای مجاز عقلی یا امّا توضیح و تفسیر آن
اسناد مجازی، یعنی اسناد فعل یا صفت به فاعل یا 

: 1392مسند الیه غیرحقیقی اشکالی ندارد. )شمیسا، 
، الدّین کزازیمیر جاللاز دیدگاه که چنان( هم188

تر بر در ادب پارسی، بیش« استعارۀ کنایی»بنیاد 
است. به نهاده شده« دارانگاریگونگی و جانآدمی»

تر آدمی منه )مانسته( بیشسخنی دیگر، مستعار 
 (127: 1368دار... )ن.ک: کزازی، است، یا جان
دوم ]مکنیه، در استعارۀ نوع »، شمیسااز قول 

و  به محذوف، حیوان استگاهی مشبه  بالکنایه[ 
توان مدارانه است و میداراصطالح، استعاره جانبه

انگاری گفت. مثل چنگال مرگ در داربه آن جان
که گذشت و در توضیحات  الهزلی ابو ذؤیببیت 

استعارۀ »پاورقی همان صفحه به این قسمت، 
پس تشبیه »است: شود و قید شدهگفته می« مکنیه

مرگ به سَبُع )حیوان درنده( از الزم، یعنی چنگال، 
: 1392)شمیسا، « بریم.پی به ملزوم، یعنی سَبُع می

( این نکته و این شاهد مثال، مقایسه شود با 184
و توضیحات مربوط به آن که در  فردوسیبیت 

آیا اطالق استعاره به استعارۀ نوع دوم، »پاسخ سؤال 
کتاب بیان(  194-191صص « )صحیح است؟

 است:آمده
 قضا ز آسمان چون فرو هشت پر

 همه عاقالن کور گردند و کر
 (191: 1392)نقل از شمیسا، 
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هم قضا و هم روزگار در معنای اصلی خود 
( او نتیجه 192: 1392اند. )شمیسا، کار رفتهبه

گیرد با توجّه به ]وجود[ سه نوع استعارۀ می
که در هر سه -و مطلقه مصرحة مجرّده، مرشّحه 

به و مالئم ]رکن[ مشبه سروکار نوع با ]رکن[ مشبه  
توان به آن ]استعارۀ مکنیه/ بالکنایه[ نمی -داریم

استعاره گفت و مواردی مانند مجاز، استعارۀ تبعیه، 
دارانگاری، تشخیص و التشبیه فی النفس را جان

 است.نهاد دادهجای آن پیشبه
ای به نقل قول م اشارهدر پایان این مبحث ه

ظاهر های بهدر مورد استعاره آمدیو  شوقی ضیف
های شود. که دراصل مصداقمیابوتمام نادرست 

اند و صرفاً از منظر استعاره و تشبیه به «تشخیص»
 است. ها نگریسته شدهآن

ما جاء »( باب 282-261در صفحات ) آمِدی
زء اوّل از ج« فی شعر ابی تمام من قبیح االستعارات

های بیست و دو مورد از استعاره« الموازنه»کتاب 
را ذکر ابوتمّام، حبیب ابن أوس طائی، اشعار 

های مشابه دیگری هم است. )ظاهراً نمونهکرده
أشباه هذا ِمما إذا تتبعّته فی شعره وجدته »است.( یافته

)آمدی، «. هذه الفاظ غثائة]کثیرًا[؛ َفجعل کما َتری مع 
های دیگری از . و در ادامه هم استعاره(265: 1119

خودِ شاعر و دیگر شعرای عرب برای نشان دادن 
است و برای های درست و نادرست آوردهاستعاره

های نادرست هم دلیل یا دالیلی هرکدام از استعاره
است. در بخش نخست با عنوان: فَمِن را نقل کرده

 مَرذول الفاظه و قبیح استعاراته، قوله: 
َدَعیَک َفَقدیا  م  ِمن أخ   دهُر َقِوّ

َججَت هذا األناَم ِمن ُخُرِقک    أض 
 (261: 1119)ابوتمّام طائی، نقل از آمدی، 

های گردنت را راست و استوار ای روزگار! رگ
های خود فریاد و فغان بگردان؛ زیرا با حماقت

 ای! مردم را برآورده
للدهر نویسنده اشکال را در تصویر فرض 

 است. یا:اخدع )رگ گردن( برای دهر دانسته اخدعاً
 َتروُح علینا کلَّ یوٍم و َتغتِدی

َرعُ   خطوٌب کأنَّ الّدهَر ِمنُهنَّ ُیص 
 (261)همان: 

هایی بر هر صبح و شام چنان مصائب و سختی
چون مبتال شود که گویی روزگار نیز همما وارد می

ها خورد. ورود سختیبه بیماری صرع بر زمین می
 آمدییماری )صرع( برای دهر، موجب اشکال و ب

است. مواردی را شده ابوتمامبر این تصویر زیبای 
شود و که تحت عنوان اضافة استعاری خوانده می

ها انسانی است، از نظر نگارنده ذیل به آنمشبه  
گیرد. رکاب همین مبحث، یعنی تشخیص، قرار می

فتح، عنان ملک، گردن و گوش مدح، دیدۀ 
، چشم عقل، کام ظلم، نفس باد، سایة سعادت

 .دولت، برید صبح و ... 
 گذار پرآشوبدر این ره چشم عقلبه 

 ثبات و پُرخلل استجهان و کار جهان بی
 (45: 1389)حافظ، 

 به گُرز هیبت او شد شکسته بازوی فتنه
 به تیغ نصرت او شد بریده گردن خذالن

 (317: 1379)المعی جرجانی، نقل از رجایی، 

 آنیمیسم( دارانگاری )تشخیص و جان .2ـ3

که هنوز در ادبیات زنده و ـ در تفکّر بشر قدیم »
آمد، است. باد میدار بودهچیز جانهمه ـ رایج است
خندید[ و ... که رفت، ]خورشید خانم میشب می

بیان »معموالً جنبة هنری دارند، با امکانات علم 
بیر و تفسیر تع« مکنیة تخییلیه»به استعارۀ « سنتی

 (187: 1392)شمیسا، « شوند.می
دارانگاری در گونگی و جاناز دیدی بنیاد آدم»

های باستانی و باورهای به فرهنگ« استعارۀ کنایی»
ها، رسد... در جهان جادویی افسانهمیای بازاسطوره

چیز در چون جهان شگفت پندارها، همههم
ن پوید. انساتپد و میتاب است و میوتب

بیند و ای در هرچیزی نشانی از خود را میاسطوره
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یابد. در چشم او جهان به همه فراخی آن، دنباله می
 (127: 1368)کزازی « و گسترۀ انسان است.

توان یادآور مواردی را که در نقد این تعبیر می
دارانگاری شد این است که: الف( منظور از جان

(animism) عناصر و  دار بودن همةقائل به جان

کم در سنت شعر اشیای طبیعی نیست و دست
هایی چون افالک )ماه، خورشید، فارسی ما با مقوله

های طبیعی دیگر مثل زهره و...( و برخی پدیده
)شب، روز، روزگار یا دهر، باد، دریا، طوفان، سیل 
و...( مواجهیم. در نخستین اشعار گویندگان فارسی 

 چون رودکی سمرقندی:
 دی آزادوار داد مرازمانه پن

 زمانه چون نگری سر به سر همه پند است
 زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه

 کِرا زبان نه به بند است، پای در بند است
 (494: 1341)رودکی، نقل از نفیسی،

ها، ها، الالییتا روزگار معاصر و حتّی در ترانه
چشمک بزن »های کودکان و... مثل سروده

رنگ دارند. ب( این موارد ری پُرحضو« ستاره....
، چه سنتی و چه نو، به «بیان»با امکانات علم 

« استعارۀ کنایی»یا بر پایة « استعارۀ مکنیة تخییلیه»
شوند. و در مبحثی مستقل به نام تعبیر و تفسیر نمی

 اند.قابل بحث و بررسی« دارانگاریجان»
 نگاهش رفته تا آن سوی خانه

 دیوارلب یک ظرف خالی پای 
 ها پیچیده امروزمیان برف

 های دیوارهقصدای تلخ هق
 (262: 1387نژاد، نقل از سالجقه، )افسانه شعبان

رستم و پس از ذکر بیت زیر از داستان  کزازی
ارزش »کند که: به این نکته اشاره می سهراب

ها بر اساس باورشناختی این موضوع در اسطوره
پیش از « روانپریدن »شناختی است؛ یعنی پندار

« که پندار شاعرانه باشد، باوری باستانی است.آن
 (129)همان: 

 کسی کز تو مانَد ستودان کند
 بپرّد روان، تن به زندان کند

 (233: 1،ج1، مج1379)فردوسی، 
توجّه در مورد این بیت و موارد نکتة قابل

مشابه، این است که داستان پریدن روان )روح( از 
( است که symbolicنمادین )بدن امری رمزی یا 

و آثار  سینا ابنکم به قصیدۀ عینیة سابقة آن دست
گردد. معموالً میو امثال آن بر اشراق شیخو  سنایی

است که روح به شکل کبوتر یا بازی مصوّر شده
 ،میل خود خالفوحی که هبوط یا صعود دارد. ر

بسا از این چهآن هنگام ترک  مهمان تن است و
 خوش نیست:دل فراق چندان

 األرفعَهَبَطت ِاَلیَك من المحِل 
ِز و ُتَمّنع  َورقاء ذاُت َتَعزُّ

 ُمقلة عارٍف  َمحجوبة عن کل
 و هی التی َسَفرت و لم َتَتبرقع

 (59: 1376)ابن سینا، نقل از پورنامداریان، 
در  فرخزاد فروغمثال زیر را از  شمیسا سیروس 

ه درمورد آن است که البتدارانگاری آوردهبحث جان
شاعر شب )مشبه( را چون حیوانی توان گفت: می

است و پوست را از به( مثاًل گاو مجسّم کرده)مشبه 
است که همان استعارۀ نوع به( ذکر کردهمالئم )مشبه 

 دارانگاری نیست. دوم است و جان

پوست کشیدة روم و انگشتانم را/ بر به ایوان می»

نقل از شمیسا، )فروغ فرخزاد، « کشم/می شب

1392 :187.) 
که از بهترین ـ  چنین در مورد نمونة زیراو هم

سؤالی را با  ـ دارانگاری استهای صنعت جاننمونه
که معموالً برای استبعاد یا ـ  های نگارشی)؟!(نشانه

آور یاد ـ رودنهایت دوری دو قضیه از هم به کار می
به  توان گفت که ]شاعر[ شب رااست: آیا میشده

است و سپس یکی از مالئمات او انسانی تشبیه کرده
است؟! در ذکر کرده ـ که معصوم بودن باشدـ را 
تر است که بگوییم گونه موارد بهتر و پذیرفتنیاین
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است که داری مستقل انگاشته شدهخودِ شب جان
جا المثل معصوم یا دژآیین باشد. در اینتواند فیمی

ب را به انسانی تشبیه کند، که شاعر شنیازی به این
نیست؛ اصالً شاعر براساس همان باور باستانی معتقد 

تواند مثالً مخاطب دار است و میاست شب جان
 فرض شود و به سخن گوش دهد.

سالم ای شب معصوم/ سالم ای شبی که »
های های بیابان را به حفرههای گرگچشم

نار کنی/ و در کاستخوانی ایمان و اعتماد بدل می
جویبارهای تو، ارواح بیدها/ ارواح مهربان تبرها را 

های بویند/ .... زمان گذشت و شب روی شاخهمی
های پنجره سُر لخت اقاقی افتاد/ شب پشت شیشه

های روز رفته ماندهخورد/ و با زبان سردش/ تهمی
 (36و  31: 1363کشید/ )فرخزاد، را به درون می

 سکینیبه درد دل من ت ای ماهامشب 

 تو همدرد من مسکینی ای ماهآخر 

 (213: 1371)شهریار، 
  الشعرای بهار:یا بیت ملک

 ای دیو سپید پای در بند
 ای گنبد گیتی! ای دماوند!

 (188: 1392)بهار، نقل از شمیسا، 
باید یادآور شد که در باور مردم، دیو ضمن 

تواند شعور هم است و طبیعتاً میداری، ذیجان
طور کلّی ع شود. امّا در مورد دماوند یا بهمخاطب واق

هایی که یا عناصر و پدیده مخاطب قرار دادن قلّة کوه
گوش شنوا نداشته باشند، مانند ای صبا، نیز در قلمرو 

دار بودن عناصر طبیعی و از نوع همین باور به جان
 ( است. animismانگاری )دارجان

ز شود چنین گفت که بسیاری اتقریباً می
ها و توضیحات دیگر این مبحث، چه در این نمونه

کتاب و چه منابع دیگر، که اتّفاقاً بنا بر فضل تقدّم، 
طرح موضوعات بعد از استعاره در این اثر 

اند، چندان ارزشمند همه گوشة چشمی به آن داشته
دهندۀ مرز بین تشخیص گشا و یا نشانراه

جازی، انگاری، اسناد مداربخشی(، جان)شخصیت
تر سنت ادبی و استعارۀ مکنیه و از همه مهم

شدگی نیست. مثالً در مورد شعر سپهری: کلیشه
)نقل از حقوقی، « بود سایة داناییباغ ما در طرف »

در آن دانایی مضمراً به »است: ( آمده161: 1389
که ـ گاهی باغ )سایة باغ دانایی( یا دیواری یا پناه

: 1392)شمیسا، .« استتشبیه شده ـ سایه دارد
( هم در این نمونه و هم در موارد مشابه، به 185

ها هم مصداق استعارۀ نوع رسد که ایننظر می
اند، منتهی با این ویژگی دوم، یعنی استعارۀ مکنیه

ها حذف ها در ساخت آنکه یکی از واسطه
« سایة دانایی»، «سایة باغ دانایی»جای است. بهشده
دا دانایی به باغی تشبیه است؛ یعنی ابتآمده
به، یکی از مالئمات یا است و از باغ/ مشبه شده

 است. لوازم آن/ سایه آمده
« پشت دانایی اردو بزنیم: »صدای پای آبیا در 

(. پشت دیوار خانة دانایی 181: 1389)حقوقی، 
 اردو بزنیم.

 مقایسه شود با:
 تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

 به روی خلق بگشایی رحمتد که از باش دری

 (211: 1391)سعدی، 
که در آن ترکیب ـ جای در خانة رحمت به

است و از مالئم ای تشبیه شدهرحمت به خانه
در رحمت  ـ استبه، ذکر شدهخانه/ مشبه  

 است. آمده
ید/دست، «. یدُاهللِ فوقَ ایدیهِم»یا در مثال آیة 

قس. دستور ابزار قدرت در معنای خودِ قدرت. )
نامه و در معنای صاحب قدرت و وزیر در سیاست

دیگر منابع متقدّم فارسی( در مبحث مجاز مرسل، 
مجاز به عالقة آلیه/ ابزاریه، ترجیحاً و یا مجاز به 
عالقة سببیه در برخی از منابع مورد بررسی قرار 

است و طرح عقاید اهل کالم از جمله مشبهه گرفته
اوند به انسان و... در این و مجسّمه و تشبیه خد



 35 (صیتشخ بخشییبایدر عنصر ز ی)تأمّل ؟ییادعا قتیحق ای یمجاز عقل

 است.مبحث، مشکلی را حل نکرده
آمد از ره این زمان آن صبح/ لیک افسوس/ »

گرچه از خنده شکفته/ زیر دندانش ز چرکین شبی 
داری روی خاکستر سواری/ ماند لکهتیره نهفته/ می

« کاری/بهردیف نادمد بر صورت خاکی/ هممی
 (311: 1373)نیما یوشیج، 

ام طول شب/ کاین سیاه سالخورده انبوه در تم»
های مزوّر/ ریزد/ و ز درون تیرگیهاش میدندان
های زندگان در های قبرهای مردگان و خانهسایه

 (424)همان: « آمیزد/هم می
ای سوزان است/ مغرور و و خورشید لحظه»

گریز پای/ لحظة مکرّر سوزانی است/ از همیشه/ و 
بر ساحل جاودانگی پا پنداری/ در آن دم که می

تر گریزوقتی پا درای/ این تنگ چشم/ از همهنهاده
 ( 37: 1357)شاملو،  «است

نیایش مجنون با زهره و مشتری در صفحات 
، از زیباترین لیلی و مجنون( منظومة 178-179)

های جاندارانگاری و اشاره به باور گذشتگان نمونه
 در مورد افالک است. 

 ت اوّلبر زهره نظر گماش
 ای به تو بخت را معوّل»گفت: 

 افروزای زهرۀ روشن شب
 «ای طالع دولت از تو پیروز...

 (178: 1381ای، )نظامی گنجه
 چون مشتری از افق برآمد

 با او زِ در دگر درآمد
 کــای مشتری ای ستارۀ سعد

 ای در همه وعده صادق الوعد
 (179)همان: 

 گیرینتیجه
ادبیات فارسی در مطالعات « تشخیص»مبحث 

یوسف پیشینة چندانی ندارد و نخستین بار در مقالة 
معادل  پروین اعتصامیو در نقد شعر  الملکاعتصام

(pessonificationفرنگی انتخاب شده ) .است
سکّاکی های این تصویر خیالی مستقل از نمونه

و  صور خیال در شعر فارسیتا تألیف  خوارزمی
، ذیل وس شمیساسیر بیانمنابع متأخّر مانند 

« استعارۀ تخییلیه»استعارۀ نوع دوم و فروع آن مثل 
اند. تعریف و مصادیق این نوع ادبی در جای گرفته

منابع آموزشی و دانشگاهی و حتّی در آثار 
تخصصی، مخدوش، درهم، گُنگ و مبهم و با اسناد 

دارانگاری مجازی، استعارۀ مکنیه و تخییلیه و جان
از هر تعریف و جدای  است.نیز خلط گردیده

های بالغت، استناد و خلط مبحث در کتاب
حقیقتی عنوان ترین خاصیّت تشخیص، بهمهم

ادعایی، تصرّف ذهن شاعر، نویسنده و هنرمند در 
. برای جان طبیعت استاشیاء و در عناصر بی

گیری از این همین است که در عالم خیال و با بهره
رد. صفات انسانی گیچیز جان میعنصر خیالی، همه

کند و درنهایت فعل انسانی پذیرد. اندام پیدا میمی
 دهد.انجام می

 منابع
 .قرآن کریم

بین  الموازنة.ق(. 1119آمِدی، ابوالقاسم حسن ابن بِشر )
الطبعة . تحقیق احمد صَقْر. شعر ابی تمام و البحتری

 القاهره: دارالمعارف. .الرابعة
. چاپ اوّل. گ سخنفرهنگ بزر(. 1381انوری، حسن )

 تهران: سخن. 
های رمزی در رمز و داستان (1376) تقی پورنامداریان،

 (..های عرفانی.تحلیلی از داستان) ادب فارسی
 .علمی و فرهنگی. تهران: چاپ دوم

. چاپ پنجم. معانی و بیان(. 1371تجلیل، جلیل )
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مختصر (. 1383ر )تفتازانی، سعدالدّین مسعود ابن عم
. المعانی )شرح تلخیص المفتاح خطیب قزوینی(

 چاپ هشتم. قم: دارالفکر. 
هنجار گفتار در فنّ معانی و ( 1363نصراهلل )تقوی، سیّد

سرای چاپ دوم. اصفهان: فرهنگ بیان و بدیع.
 اصفهان.
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. دیوان(. 1389) الدّین محمّدحافظ شیرازی، شمس
تیاری. چاپ تصحیح و مقدّمة حسین پژمان بخ

 دوازدهم. تهران: امیرکبیر.
. شعر زمان ما سهراب سپهری( 1389حقوقی، محمّد )

 چاپ هجدهم. تهران: نگاه.
. چاپ فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1392) داد، سیما

 ششم. تهران: مروارید.
معالم البالغه در علم (. 1379رجایی، محمّدخلیل )

نشگاه . چاپ پنجم. شیراز: دامعانی و بیان و بدیع
 شیراز. 

(. 1388الدّین )سبزیان.م، سعید و کزازی، میرجالل
فرهنگ نظریه و نقد ادبی )واژگان ادبیات و 

 چاپ اوّل. تهران: مروارید. .های وابسته(حوزه

بوستان/ ( 1372سعدی شیرازی، مصلح ابن عبداهلل )
تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی.  نامه.سعدی

 .چاپ چهارم. تهران: خوارزمی
. تصحیح حبیب یغمایی و غزلیات(. 1391) ـــــــــ.

به کوشش مهدی مدائنی. چاپ دوم. تهران: 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

های از این باغ شرقی )نظریه(. 1387سالجقه، پروین )
چاپ دوم. تهران:  نقد شعر کودک و نوجوان(.

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
حدیقة . (1374) مجدود بن آدمابوالمجد  غزنوی،سنایی 

تحشیه مدرّس  تصحیح و .الحقیقة و شریعة الطریقة
  .دانشگاه تهران تهران: چاپ چهارم. .رضوی

. چاپ چهارم. ققنوس در باران( 1357شاملو، احمد )
 تهران: نیل.

صُوَر خیال در شعر ( 1375شفیعی کدکنی، محمّدرضا )
ر تطوّر ایماژهای شعر فارسی )تحقیق انتقادری د

 چاپ ششم. تهران: آگاه. .فارسی و...(

. ویراست چهارم. تهران: بیان( 1392شمیسا، سیروس )
 میترا.

کلیات (. 1371حسین بهجت )محمّدشهریار، سیّد
چاپ یازدهم.  .تصحیح خطّی خودِ استاد .دیوان

 تهران: انتشارات زرین و نگاه.
الطبعة . تاریخ تطوّر و البالغة.ق( 1119ضیف، شوقی )
 القاهره: دارالمعارف. .الحادیة عشرة

. تصویر بالغت(. 1393فتوحی رود معجنی، محمود )
 چاپ سوم. تهران: سخن.

ایمان بیاوریم به آغاز فصل ( 1363فرخزاد، فروغ )
 . چاپ ششم. تهران: مروارید.سرد

. براساس چاپ شاهنامه( 1379فردوسی، ابوالقاسم )
 میدیان. تهران: قطره.مسکو. به کوشش سعید ح

. دیوان اشعار(. 1378قبادیانی بلخی، ناصرخسرو )
تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. چاپ پنجم. 

 تهران: دانشگاه تهران.
شناسی سخن زیبایی(. 1368الدّین )کزازی، میرجالل

 ( بیان. چاپ چهارم: تهران. نشر مرکز.1. )پارسی

. تصحیح و ندیوا( 1364الهوری، مسعود سعد سلمان )
اهتمام مهدی نوریان. چاپ اوّل. اصفهان: انتشارات 

 کمال.
. به دیوان(. 1385منوچهری دامغانی، احمد بن قوص )

محمّد دبیر سیاقی. چاپ ششم. تهران: اهتمام سیّد
 انتشارات زوّار.
مثنوی (. 1379) الّدین محمّدجاللمولوی بلخی، 

چاپ . تصحیح رینولد نیکلسونراساس ب .معنوی
 چهارم. تهران: ققنوس.

پنجم.  چاپ های ناتمام.داستان(. 1389نجدی، بیژن )
 تهران: نشر مرکز.

نهم.  چاپ ها.دوباره از همان خیابان(. 1391) ـــــــــ.
 تهران: نشر مرکز.

 اند.یوزپلنگانی که با من دویده(. 1391) ـــــــــ.
 هفدهم. تهران: نشر مرکز. چاپ

لیلی و (. 1381بن یوسف )ای، الیاس نظامی گنجه
. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. مجنون

به کوشش سعید حمیدیان. چاپ چهارم. تهران: 
 قطره.

محیط زندگی و احوال و اشعار ( 1341) نفیسی، سعید
 چاپ دوم. تهران: کتابخانة ابن سینا. رودکی.

فنون بالغت و صناعات (. 1371الّدین )همایی، جالل
 م. تهران: نشر هما.. چاپ هفتادبی

مجموعة کامل ( 1373یوشیج، نیما/ اسفندیاری، علی )
. به کوشش سیروس طاهباز. چاپ سوم. اشعار

 تهران: نگاه.
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