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 چكيده
ترین مبحث علم بیان است. استعاره یک مهم« استعاره»

ضرورت اجتماعی است که ماهیتی جمعی و اشتراکی 
آید. اغلب بر اساس نیاز گوینده بر زبان می، داشته

 است؛خلق فضایی خاص در ذهن شنونده ، هدف از آن
فضایی که بتواند بین گوینده و خواننده ارتباطی بر 

، استعارهمبنای اشتراک یا اشتراکاتی ایجاد کند. در واقع 
 در شکل زبان است.افکار،  تداعیتخیّل و تحقّق  تجلّی

سبب کارکرد بنیادینی که در آفرینش آثار استعاره به
از دیرباز مورد توجه قدما بوده است. ، ادبی دارد

ولی در اند، کردهبندی استعاره را به انواع مختلفی دسته
 ای که ما آنجای استعاره، هابندین این تقسیممیا
نامیم خالی است و تاکنون شاید می« جمعۀ استعار»را

به وجود این نوع استعاره اشاره ه صراحت، کسی ب
به برای آوردن چندین مشبه، جمع استعارۀنداشته است. 

استعاره  اولیةیک مشبه است. تالش برای گذر از شکل 
، ر پی شاعر برای یک مشبههای پی دو تصویرسازی

شود. در این مقاله موجب پیدایش این استعاره می
ذکر شاهدهای  وتحلیلی ـتوصیفی روشبرآنیم تا با 

پاسخ دهیم که آیا این نوع استعاره  بدین پرسش، شعری
 گیرد؟وجود دارد؟ چگونه این نوع استعاره شکل می

 ۀستعارا ر،یتصو ه،یبالغت، استعاره، تشب ها:کليدواژه
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Abstract 

"Metaphor" is the most important issue of the 

science of expression. Metaphor is a social 

necessity that has a collective and shared 

character, often referred to as the speaker's need. 

Its purpose is to create a special atmosphere in 

the mind of the listener, a space that can create a 

communication or communication between the 

speaker and the reader. In fact, metaphor, 

manifestation of imagination and the realization 

of the association of thoughts in the form of 

language. The metaphor has long been 

considered by the ancestors for its fundamental 

function in the creation of literary works. The 

metaphor has been categorized into several 

types, but among these divisions, the metaphor 

for which we call the "metaphor of aggregate" is 

empty, and so far perhaps no one has explicitly 

referred to the existence of this kind of metaphor. 

The aggregation of metaphor is bringing several 

layouts to a grid. The attempt to transcend the 

original form of metaphor and the sequential 

illustrations of the poet for a mash embodies the 

emergence of this metaphor. In this article, we 

are going to answer the question of whether there 

is such a metaphor with the descriptive-analytical 

method and the poetic evidence. How does this 

metaphor form? 

Keywords: Rhetoric, Metaphor, Simile, Image, 

Aggregate of Metaphor. 
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 طرح مسئلهمقدمه و 
به جهت  را« استعاره»، در میان انواع صور خیال

باید موثر،  و بسیار قوی ایجاز و تخّیل
استعاره »دانست.  هترین کشف شاعرانهنرمندانه

و به اصطالح نقاشی در  تخیل کارآمدترین ابزار
در میان استعاره  .(154: 1381، )شمیسا« تکالم اس

 یک ترفند سبکی برجستهخیال،  تصاویر بسیاری از
شده  ترمهمبالغت  است. امروزه استعاره از خودِ 

ارتباط با استعاره است که به بالغت  اًصرف»است. 
هاست. مادر آرایه ةو استعاره آرای، دهدارزش می

 .(332ـ335: 1388، )کاس« صنایع ادبی است همة
روند که حتی اولمان و دیگران تا جایی پیش می

کار انواع صور خیال به همةاستعاره را برای »
با ، مبنای مشابهت برند و دیگر صنایع را برمی

 .(347: )همان« کننداستعاره همانند می
دلیل کارکرد فراوان در زبان و تعاره بهسا

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ، ادبیات
زیرا  ؛ترین عنصر در شعر غنایی استاستعاره قوی»

تواند عواطف و احساسات قلبی زبان استعاره می
، را ندارد بیان آن شاعر را که به زبان معمولی توانِ

دور از منطق معمولی ه با زبانی لطیف و نرم و ب
 .(112: 1366، )شفیعی کدکنی« سخن بیان کند

 یشه، برایاندزبان و  ضروریاستعاره از لوازم 
نقش تخیّل در  برای شاهدیبیان جهان است و نیز 

 تمایزی، اینبربنا. است گریاستداللو  سازیمفهوم
 کارگیریبهبین زبان خودکار و زبان ادب در 

برخی معتقدند  حتّیوجود ندارد. استعاره، 
ما  زندگی هایواقعیتاز  ایعمدهبخش  هااستعاره

قرار باشد ی ر زماناگ»، به این خاطر، سازندیرا م
ار رفته در زبان روزمرّه را کهب هایاستعارهکه 

مانیم که آیا زبان استعاره است و یدرم، برشماریم
 زندگییا استعاره زبان است. و اگر بگوییم که 

« ایمبه گزاف نگفته حرفی، استعاره است
.(46 :1378، نیای)شریف

در سراسر تاریخ »معتقد است:  1دزرریچا
العاده به نوعی تردستی فوق، به استعارهبالغت 

ماهرانه و مجالی برای استفاده از عوارض 
ای ییرناپذیر}معنی{ کلمات و چیزی که تا اندازهغت
اما مستلزم مهارت و دقت غیرعادی  ؛جاستهب

 (.111: 1382، )ریچادرز «اندنگاه کرده، است
توجه قدما بوده است.  مورداستعاره ، از دیرباز

مند صورت روشبهنخستین کسی است که  «ارسطو»
 Abrams and) به این مبحث پرداخته است

Harpham: 2005: 163111: 1358، شفیعی کدکنی ؛). 
استعاره به معنی عاریت خواستن ، در بالغت اسالمی

است  2به معنی فرابردن، و در بالغت غرب
ای در اصل واژه»استعاره ؛(11: 1377، هاوکس)

معنای عاریت بهاست، استفعال  عربی و مصدر باب
/ 3: 2115، )ر.ک. االفریقی «استن و طلب کردنوخ

استعاره  ابب اختالف نظرهای زیادی دراما  .(2818
ای به گونهدارد، بندی آن وجود و تعریف و تقسیم

ها در کتب بالغت ترین تعریفیکی از پریشان»که
های مختلف و استعاره است. تعریف، پیشینیان

های گوناگونی که از این کلمه در آثار متقدمان نمونه
مفهوم و ۀ دهد که ایشان همواره دربارنشان می، آمده

)شفیعی  «اندمتزلزل بوده، های معنوی این کلمهحوزه
 دربارۀتا امروز نیز بالغیون  .(117: 1388، کدکنی

اند. گستردگی دامنه استعاره به نظر واحدی نرسیده
ر زبان هم مزید بر علت شده استفاده از استعاره د

های استعاره از ازل موضوع بحث»است. 
شناختی بوده روان ختی وشنازیبایی، شناختیزبان
 .(231: 1391، )اکو «است

 :شودگفته میاستعاره،  از در تعریفیامروزه 
ه مشابهت ب عالقةای را به واژهاستعاره، شاعر در »

، ی کدکنی)شفیع« برددیگری به کار می جای واژه
استعاره به شناسان، زباناز نظر  .(153: 1388

1. Richards

2. metapherein
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قالب در انتزاعی، هرگونه فهم و بیان تصورات 
رومن »شود. به نظراطالق میتر، ملموستصورات 
زبان شناسیک به دو روش  نشانةهر ، «یاکوبسن

دو ة ارائ»؛ یابد: گزینش و ترکیبمختلف نظم می
نی ممکن نشانه زبا از هر« مورد تأویلی»گونه 

. پیام زمینةگردد و دیگری به ه رمز براست؛ یکی ب
لیل دهب، گرددآن مورد تأویلی که به رمز بازمی

میان مورد تأویلی و موضوع ، همانندی و شباهت
)استعاره(. آن  گیرد و بنیانش گزینش استشکل می

دلیل بهگردد، تأویلی که به زمینه باز میمورد 
بنیانش  گیرد ومیل شکدیگر، جواری با عناصر هم

، نظر یاکوبسنبر ترکیب است)مجاز مرسل(. به
نسبت ، گزینش نسبت همانندی و ترکیب

بنا بر  .(62: 1392، )احمدی« جواری استهم
استعاره را تشبیه ، همین اصل شباهت و همانندی

بنیان ، 1نورتروپ فرای»دانند. شده میخالصه
تشبیه را بر و بنیان  2همانیاستعاره را بر اساس این

 (.Hart, 2005: 172« )داندمی 3اساس همانندی

 پژوهش  پیشینة
معانی » کتاب، استعاره هش درموردنخستین پژو

کریا یحیی بن زیاد کوفی ملقب به فُراء زابو «القرآن
استعاره از نامیدن ، فراء عقیدۀق( است. به 217)م:

آید )ر.ک. به دست میاش چیزی به غیر نام اصلی
ق( در 296)م:  بن معتزاعبداهلل  .(3، 1383صفوی
استعاره را کاربرد لفظ در غیر ، خود «البدیع» کتاب

ترین نظر داند. شاید بتوان دقیقاش میمعنی اصلی
 در، ق(474)م: عبدالقاهر جرجانیاز استعاره را  دربارۀ

جرجانی معتقد  .(4 )همان:دانست « اسرارالبالغه»
نام اصلی شیء از ضمن جدا شدن ، است که استعاره

نام دیگری برحسب شباهت ظاهری و ارتباط ، آن
رین کتاب در تگیرد. مهممی شکل عقلی جایگزین آن

از  «المعجم فی معاییر اشعار العجم»، کتاب قرن هفتم
الدین محمد قیس رازی است. او معتقد است شمس

براساس عالقه نوعی مجاز است که ، که استعاره

های البته در سال .(5مان: ه) شودشباهت ساخته می
استعاره را نوعی از ، ادبی محققان برخی ازنیز، اخیر 

 دانند. می« شباهتة مجاز به عالق»مجاز، 
 در نخستین کسی که در غرب به مطالعه

ارسطو بود. از دیگر کسانی که ، استعاره پرداخت
ریچادرز ، توان به اولمانمی، اندبه استعاره پرداخته

 .شاره کردو یاکوبسن ا
های زیادی درباره تا به امروز نیز بررسی

نقش آن در بالغت و ، گیریشکل نحوۀ، استعاره
1های آن شده است.بندیبیان و تقسیم

 عارهگیری استشکل
ای به پدیدارهای پیرامون خود شاعر نگرش ویژه

نو، ای دارد؛ این نگرش ویژه با برقرار کردن رابطه
شاعر تصویر  برساختةواژگان میان واژگان فرسوده یا 

شود. زبان شاعر، بازتاب تصویرهای روان اوست. می
گمان تشبیه و از میان ابزارهای بالغی شاعران، بی

ترین شگرد های وابسته به آن، کاربردیآرایه
ارسطو، تشبیه را یکی از »تصویرسازی آنان است. 

که با استعاره اندک ، دانستساز میعناصر سبک
شاید ارسطو (. »Habib, 2005: 76« )ارد.تفاوتی د

های تأثّری زبان ترین کسی است که به جنبهقدیم
(. برای Malmkjær, 2002: 449« )اندیشیده است.

تصویرسازی در زبان، تشبیه و استعاره نقشی 
تشبیه و »کننده دارند؛ به همین دلیل است که تعیین

ین های بالغی، بیشترشناسی آرایهاستعاره در سبک
( و در میان شاعران Klarer, 2004: 32) «دارندبسامد را 

شوند. کار گرفته میهای متفاوت بهمختلف، به شکل
شاعران تصویرپرداز، شگردهای بالغی را یکسان »
گرا، گیرند؛ برای نمونه دو شاعر استعارهکار نمیبه

 (.314: 1391)فتوحی،  «ندارندسبک یکسانی 
که شاعران برای  همان روشی است، «مضمون»

1. Northrop Frye

2. Identity
3. likeness
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شان ها اندیشهبندند. آنکار میبهخود  اندیشةبیان 
و  استعاره، گاه با نماد، گاه با لحن، گاه با تصویر را

معلم ریاضی که برای  همچون دارند؛می... عرضه 
گاه ، گاهی از شکل، «ضرب و تقسیم»انتقال مفهوم

کند گاهی سیبی را چند قسمت می، از مداد و کاغذ
سازد از پرتقال فروش و داستانی می و گاه
، کلماتشعر، در با این تفاوت که فروش. پارچه
 اهمیّت دارد.شان نیز ترتیب و لحن

 توان انتقال داد:معنا و مفهوم را به سه طریق می
الهام و . 3زبان بشری؛ . 2؛ هاعالئم و نشانه. 1

پلهان، به نظر . انتقال مستقیم مفاهیم در ذهن و دل
مجموعه رویدادهای »کلمه عبارت است از  مضمون

کلمه در آگاهی ما  وسیلةشناختی که به روان
شود. مضمون کلّ پویا، سیّال و بغرنج برانگیخته می

زاده، )قاسم« گیرداست که چنین حوزه را در برمی
اما با قرار دارد، تنها یک معنی  . هر کلمه(67: 1379

ه اصل های مختلف و با توجه بگرفتن در متن
های های دیگر، مضموننشینی و استفاده از واژههم

ها تنها با توجه به گیرد که فهم آنمختلفی را دربرمی
 گیرد. موقعیتشان صورت می

، شناس معاصر در پردازش کالمیروان« کولکا»
معنا ، بیان، ءشی»به چهار رکن اساسی معتقد است: 

حرکت  ه مهمئلمس، مضمون. در پردازش هنری و
از سمت مضمون به سوی معنا یا برعکس است. 

این پردازش با بیان صورت صورت، در هر 
گیرد. جالب این است که مضمون ارتباط می

(67)همان:  دارد. ءمستقیم با شی

 معنا و بيان ـو مضمون  ءشيرابطه . 5نمودار 

های شاعران برای تصویرسازی از تشبیه، در ابتدا
ترین لوازم ابتدایی»کردند. تشبیه ساده استفاده می

های انگیزی و هسته و مرکز اغلب خیالخیال
(؛ 181: 1374بوده و هست )پورنامداریان، « شاعرانه
به مرز استعاره ، تشبیهة کم با فشرده کردن زاویاما کم

رسیدند. در زبان انگلیسی، تشبیهی را که ادات تشبیه 
گویند از ساختمان آن حذف شده باشد، استعاره می

(Klarer, 2004: 33; Quinn, 2006: 389 با این تفاوت .)
بین دو چیز آشکار است و از  مقایسةدر تشبیه »که 

دهد؛ همین رو آزادی تفسیری کمتری به خواننده می
امّا در استعاره آزادی تفسیری بیشتری برای خواننده 
وجود دارد؛ زیرا استعاره از بافتی که در آن روی 

 (.Black, 2006: 109« )شوددهد، متأثّر میمی
آن و  شعریلبتّه از نوع ا) یاستعار تصویرهای
ل و وخود که شامل سمب کلّی معناینه استعاره در 

 ادبیخاصّ  معنایمعموالً در  شود(میمجاز هم 
با ، هاو در آن استتشبیه ساده  یکشامل ، خود

به  چیزی، یهمانند یکشبه و وجه یکاستفاده از 
های استعاری به رکیبت. »شودمیچیز دیگر تشبیه 

دراز های در قالب، کنایه تمثیل و، شکل تشبیه
ها از اندازی این ترکیبشوند. راهذخیره می مدت

با طرح موقعیت، طریق درک شباهت یک رویداد یا 
و نیز درک تناسب با آن ، ها ذخیره شدهداده

در . (353: 1379، زاده)قاسم« گیردصورت می
، فعل، کلمه) دال یک وقتیاستعاری،  تصویرپردازی

 با (تمثیل و تصویر یا، گزاره و جمله، عبارت
 خود طبیعی و معمول و نخستین مدلول ازعدول، 

کند، پیدا می داللت دوم مدلول بر، تشبیه طریق به
 در عبارت یا کلمه یک، بالغت اهل قول به یا

 و مجازی معنای همان یا «له ماوضع» غیر معنای
آید. وجود میاستعاره به، ار رودکهب خود اصلی غیر

نامعمول و غیر ۀ همیشه یک پدید، در استعاره
شود تا یک چیز و کس طبیعی به عاریت گرفته می

بیانشی

مضمون امعن
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و یا یک پدیده و موقعیت را با همانندان خود 
این » به همین دلیل است که ؛سازی کندهمسان

بلندمدت را  یدسترسی به حافظه، تصویرسازی
سرعت بازیابی ، پذیرینعطافکند. در اآسان می
( دهدا تشکیل میکه تفسیر استعاره ر) اطالعات

، استعاره در خالء در واقعد... شومؤثر واقع می
شود. گوینده و رمزگردانی و رمزگشایی نمی
خود رجوع  حافظةشنونده برای درک استعاره به 

توان ظرفیت ذهنی برای حافظه را می .ندکمی
  .)همان( «طی زمان دانستداری اطالعات در نگه

وجه به گزینش ت، شرط دیگر استفاده از استعاره
و تفاوت مجاز و استعاره در  و جانشینی کلمه است

در میان انواع مجازهای »شود: جا آشکار میاین
به گزینش و بنیادین، ای استعاره به گونه، بیان

مرسل، جانشینی موارد مشابه وابسته است و مجاز 
در بیان  .سازی موارد همجوارنشینهمبه ترکیب و 

ای را به جای واژه، استعاری به دلیل مشابهت
 بریم. در بیان مجازی برای دیگر به کار میواژه

ای ای را به جای واژهواژه، اساس نسبتی درونی
 .(63 :1392، )احمدی «بریمکار میه دیگر ب

بار عاطفی کلمه هم در درک استعاره » همچنین
بعضی از کلمات با کلمات خاص  مهم است.

مطلوب  کلمةبا  «فریاد» مثالً، دیگری ارتباط دارند
 «، قوی و تا حدی مهربان تناسب داردبلند، گرم

.(354: 1379، زاده)قاسم

 انواع استعاره
 برای «یعبدالقاهر جرجان»، در جهان اسالم

و  استعاره پرداخته است بندیطبقهنخستین بار به 
هایی انجام بندیبالغیون نیز تقسیم دیگر، پس از آن

و  «مصرحه» وعنبه دو کلی، طور استعاره به اند.داده
، اصلیهۀ تقسیم شده است؛ همچنین استعار «مکنیه»

های استعاره بندیتبعیه و مرکب از دیگر تقسیم
؛ 285: 1372، رجایی؛ 357 :1417)تفتازانی  است

 .به بعد( 181: 1371، همایی
، «طالحات البالغیه و تطورهامعجم االص»در 

نام برده شده ، و هفت مورد از انواع استعاره سی
لف تقسیم بندی های مختاست که با توجه به جنبه

احتمالیه، اصلیه، ۀ راز جمله: استعا است؛شده
، مرشحه، تخیلیه، تحقیقیه، تجریدیه، تبعیهبالکنایه، 
، خاصیه، حقیقیه، تهکمیه، تملیحیه، تمثیلیه، مصرحه
فی ، غیر مفیده، عنادیه، عقلیه، عامیه، خیالیه

، کثیفیه، قطعیه، حروف، فی الفعال، فی االاالسماء
، )مطلوب ...و مقیده ، مطلقه، فاقیهو، مجرده، هیلطیف

 .(82ـ114: 2117
ع خاصی از به نو، هابندیما در تمام این تقسیما

 «جمع»ۀکه ما آن را استعار استعاره توجهی نشده
امیم.نمی

 جمع استعارۀ
، اعتبار به این کلمه است؛استعاره، واحد ساختمانی 

 استعاره یک قالب شناختی است و از دیدگاه
 .نگاهی دیگر داشتتوان به آن میروانشناسی، 

 چند معنایی بودن کلمه ایجاد کند؛ استعاره را باید
فقط یک معنای کلمات، ید که آکم پیش می چون

که بافت زبان  جاآناز  اشند.منحصر و ویژه داشته ب
یک معنا را از معانی متنوع احتمالی یک کالم، و 

معنای نشینی سازد و محور همواژه متمایز می
ا نزد هنشینی واژهاصلی کلمه را در بافت و هم

تعاره بر اساس اس، کندواژگان دیگر مشخص می
عنوان یک هگیرد و بواژه شکل میۀ ظرفیت گسترد

ۀ و شنوند، شودرمز گردانی می در حافظهشبکه، 
استعاره باید ارتباط بین معنای استعاری واژه را از 

 معنای غیر استعاری آن متمایز کند.
گیرد. صورت نمی خألدر ، گردانی استعاره رمز

ناگزیر از مراجعه به ، شنونده برای درک استعاره
حافظه ظرفیت ذهنی برای  خویش است. حافظة

دراز  حافظة طی زمان است.در اطالعات، نگهداری 
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رک مفاهیم د ؛دهدکارهای متنوعی انجام می، مدت
در اطالعات، بندی و سازمان مسئلهجدید و حل 

، زادهقاسم)گیرید ت انجام میدراز مد حافظة
1379 :353). 

بلندمدت را  حافظةدسترسی به ، تصویرسازی
پذیری و سرعت و در انعطافسازد، آسان می

تفسیر استعاره را تشکیل  پایةکه )بازیابی اطالعات
موثر است. بدون شک استعاره و معنای (، دهدمی

با معانی دیگر آن پیوند و ارتباطی واژه، استعاری 
بر مبنای شباهت دو  اصوالًذهنی دارد که این پیوند 

استعاره از طریق  یرد.گدر ذهن شکل میمعنا، 
امکان ، کالمیو  تصویرسازی، ویژگی تصویرگری

فراخوانی اطالعات از  سبی را برای پردازش ومنا
و پیام را به نحو  کندمیدراز مدت پیدا  حافظة

 کند.روشن و زنده منتقل می
چالش ذهنی است که  از تصاویریاستعاره 

قدرت دارد. آدمی را به تفکر وا می کند.ایجاد می
ترین خالقگیرد و یکی از می عالیتاستنباط را به ف

عنی مبهزیرا شناخت  تی است؛شناخ فرآیندهای
 دیدن چیزی به مثابه چیزی دیگر است.

و دامن،  بسیار گستردهاستعاره فرآیندی 
در زبان دارد؛ تا به  و طویل کارکردی عریض

استعاری  کالًزبان  کرد که توان ادعاکه می ایاندازه
خاص، بان غیراستعاری شامل اسامی ز است.

دانیم اسامی ه میدرحالی ک معنی منطقی آن است؛به
های طبیعی وجود معنای منطقی در زبانبهخاص، 
طبیعی،  خواندن چیزی به نامی در زبان ندارند.

هایی به آن و آوردن آن یعنی نسبت دادن مشخصه
لذا ما تا شروع به سخن  هایی غیردقیق؛زیر عنوان
ین ؛ اسروکارمان با استعاره است، کنیمگفتن می
شناسی و بحث نشانهاز  ناشیاخیر، تحلیل 

ها داللت زیرا دال ا است؛هقراردادی بودن تمام دال
قراردادی است  هاآنلکه داللت بندارند، طبیعی 
.(353: 1379، زاده)قاسم

ی ائلهشبه در استعاره، مسو وجه عنصر جامع
در ، اندیشیدن را باستعاره ما ا قابل تأمل است.

استعاره »به قول دیوسن کند.میکمک درک شباهت 
که کند و اینشباهت را تعریف نمی، به خودی خود

بخشی از معنای استعاره ، هیچ شباهت خاصی
اثبات هندسی  این تشبیه را در نظر بگیرید: نیست.

کند که این جمله بیان می مانند تله موش است.
هایی میان دو سوی تشبیه وجود دارد و شباهت

، کندمی ای ممکن را توصیههفکر کردن به شباهت
های این مشخصه کند که به کداماما تعیین نمی

 .(391ـ391: )همان «موضوعات باید فکر کرد
ای را واژه، دلیل شباهتبهاستعاری، در بیان 

بریم و در بیان مجازی بر کار میهای بجای واژههب
ی اجای واژهای را بهواژهدرونی، اساس نسبتی 

به بنیادین، ای ه به گونهاستعار ریم؛بکار میهدیگر ب
گزینش و جانشینی موارد مشابه وابسته است و 

 مجاز به ترکیب و همنشینی موارد همجوار.
پس ، دانندترین نوع تشبیه میرا عالی استعاره 

تشبیه را ابتدا باید ، برای بررسی و درک استعاره
بشناسیم. جرجانی از تشبیه در کنار تمثیل و 

کند که ول بزرگی یاد میوان اصعنبهاستعاره، 
، )جرجانیاند محاسن کالم را دربرگرفته ترینمهم

شبیه چهار رکن اصلی دارد ، ت«بیان»در. (16: 1374
ادات تشبیه و ، بهمشبه، مشبه از:که عبارتند 

، تشبیهی که تمام ارکان را داشته باشدبه شبه. وجه
گوییم و هرکدام از ارکان ارکان میتشبیه تمام 

 آید. وجود میهنوعی از تشبیه ب، حذف شود تشبیه
به جز مشبهه، بتشبیهی جملةاگر تمامی اجزای 

آید. به عبارت وجود میهاستعاره بحذف شود، 
، کار گرفته شدههدر استعاره تنها جزء ب»، دیگر
این نکته بیان  .(29: 1387، )صفوی« به استمشبه

 نظریةارسطو است که با عنوان ۀ همان عقید
شود. ارسطو معتقد بود که از آن یاد می، 1ایقایسهم

3است که بر قیاس 2تلویحی مقایسةاستعاره نوعی 
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شده استوار است. او استعاره را یک تشبیه خالصه
تشبیه نیز »بود که باورارسطو بر این  داند.می

دلیل او «. کاستعاره است و تفاوت بین آن دو اند
در هر دو انتقال  آن بود کهپنداری، همسانبر این 

 یهنگام»صفت و خصوصیّت صورت گرفته است. 
ی به سان شیر»گوید: یکه شاعر در مورد آشیل م

 وقتیتشبیه است و  «جهیددشمن ی بر رو
جا استعاره است. در این، «شیر جهید: »گویدیم

چون ، را به آشیل انتقال داده است «شیر»شاعر نام 
 :1371، )ارسطو« اندهر دو مظهر شجاعت

 .(217ـ216
به انواع مختلفی شکل، فرم و  تشبیه از نظر

تشبیه » یکی از انواع آن .بندی شده استتقسیم
در تعریف تشبیه جمع  هماییعالمه  است.« جمع

چیز را به چند چیز  یک» گوید آن است کهیم
 71 تا هالل تشبیه در کهچنان. باشندمانند کرده 

، همایی)« اندهآورد عربی و فارسی قصاید در تشبیه
همین  نیز، تقریباًدیگر بالغیون  .(156 :1367

یک شرط مهم را  نگارندهالبته ، اندتعریف را آورده
 و جمع تشبیه در: »ه استآوردبرای این تشبیه 

 چند به چیز یک تشبیه در شبهوجه بایدنیز،  تسویه
و  یکسان( است متعدد یا مفرد شبهوجه اگر) زچی

در ، باشد مختلف هایبهمشبهبا  مشبه یک بین ثابت
ۀ افاد درستیبهند تواینم تشبیهصورت،  این غیر

 .(2: 1388، )طاهری« مقصود کند
که استعاره همان تشبیه با توجه به این

دور از ذهن نخواهد بود که ، شده استخالصه
جمع استفاده کرده باشند؛ یعنی  استعارۀشاعران از 

که  مشبه واحد به برای یکچندین مشبهآوردن 
 اوجین استعاره، در واقع در احذف شده است. 

که سازی چندین تشبیه را شاهدیم خالصه
ۀ استعار گیرد.برمی ای از تصویرها را درمجموعه
در  از تشبیه جمع است. برساخته برآمده وجمع، 
 شود؛یک چیز به چند چیز مانند میجمع، تشبیه 

 .مختلف متعدد ویا  واحد ثابت وشبه البته با وجه
 استعارۀاست،  فشرده تشبیه که استعاره گونههمان

 است. فشرده جمع جمع هم تشبیه
 با آن ارتباط و استعاره از چهآن به نظر با

 یک که گفته شد، استعاره حافظه و زبان روانشناسی
 واحد و است کلمه یک دیگر معانی از معنا

 کهاین به نظر با واست،  کلمه نیز آن ساختمانی
 معانی با واژه یک از معنا یک شباهت مدار بر استعاره

 شباهت که دالی هر گیرد؛ لذامی شکل واژه آن دیگر
 مشترک وجه یک صورتبه دیگر دال با را الزم

 برای .کند برقرار پیوند استعاره با تواندباشد، می داشته
 با زیباچهرۀ  از شود استعاره تواندمی ماهمثال، 

 هم خورشید حال .درخشش و ییزیبا شبهوجه
گل  .کند پیدا استعاری معنای و مفهوم چنین واندتمی
 معشوقۀ چهر استعاری داللتعهدۀ  از نیز گلبرگو 
ماه،  واژگان بین پیوندیذهن،  در لذا یند؛آبر توانندمی

 تناسب و شودمی ایجاد گل و خورشید، برگ، گلبرگ
رو،  ینا زا و گرددمی برقرار هاآن بین شگفتی و قوی
 برای بیشتر یا دال دو از تواندمی نویسنده یا شاعر
 طرحترتیب،  بدین و کند استفاده معنا یک بیان

که نگارنده در این مقاله آن را  برافکند را یااستعاره
  1خواند.جمع می استعارۀ

تصویرسازی ، هدف شاعر برای آوردن استعاره
ه ی بتراست و گاه این تصویرسازی شکل پیچیده

به به به چندین مشبهگیرد و از یک مشبهخود می
ها اشاره به یک مشبه دارند.آن همةکه رسیم، می

 برای نمونه در شعر:
دو نیم  روشنان ناخنةع بیم کند/ را گرز قط سیب
 (8ص، )هفت پیکر کند

روشنان  ناخنة مصرحه از ماه وۀ سیب استعار
امع هر ج وجه ومصرحه از ماه است و ۀ نیز استعار
.شکل و رنگ است، دو استعاره

1. Comparison Theory

2. implicit Comparison
3. analogy
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 شب چراغان با چراغشت باغ همه/ گپر سهی سرو 
 (161ص ، )هفت پیکر همه

 استعارۀدو  سهی سرو وشب چراغان هر
 شبهدو وجه بااند، قامت بلند زیبارویان مصرحه از

  مختلف.
و سرو  صدبرگ گل/ را لعبت چین ورددر برآ
 (261ص، )هفت پیکر را سیمین

، سیمین سرو گل صدبرگ و و چینلعبت 
 هستند. هرسه استعاره از زیبارو

 عقیقمهر یاقوت بر نهاد/  یقچشمه رح لب بر آن
 (261ص، )هفت پیکر نهاد
استعاره از لب  هر دو، چشمه رحیق وعقیق 

 .که سرخی استرنگ، جامع  ند با وجه وامعشوق
ی را زتاج گوهرون کرد/ را به تیغ گلگ ینرگس

 (273ص، هفت پیکر) بیرون کرد
چشم داللت  ثانویمدلول  یا لفظ بر دال هر دو

گفتنی  ند.امصرحه از چشم استعارۀیعنی  ؛دارند
 حیات وای ادبی، هدر نشانه است که شرط داللت

 داللتوگرنه است، دال  یهاربرد رایج مدلول اولک
تعبیر دیگر، به  شود.سرد می ستعاری، سست وا

کاربرد رایج بی، اد نشانةظهور  شرط حضور و
زمان ، چنین نباشد اگر زبانی نیز هست وة نشان

 رسد.یم فرا آنضرورت نوسازی  مرگ تصویر و
نرگس وقتی ارزش تصویری دارد که هم معنای 

 هم چشم. گل بدهد و
گشاده  گوهررج دُسرو بلند/ گشاد  نرگسچون دو 

 (279ص، )هفت پیکر گشت ز بند
 اند؛کار رفتههدال در مدلول ثانوی چشم ب هر دو

 مصرحه از چشم شخصی به نام خیر. استعارۀعنی ی
واند استعاره از دهان نیز تمیایهام، البته درج گوهر به 

باشد.
چرخ نیلگون  ل شد یعنی شبانگاه/ زحصارش نی

 (77ص، )هفت پیکر زد آن ماهبر سر
 نیلوفرموصل کرد / پوش پروین حلیکفلک را کرد 

 (77ص  ،)خسرو و شیرین به نسرین
ایست که استعاره از جامه هر دو و نیلوفرکحل 
 است.ن کرده ت شیرین بر

 خدنگیبه باالی  /تذرویدید بر پشت  همایی
 (82ص، ) خسرو و شیرین سرویرسته 
 تذرو و استعاره از شاهخدنگ،  ترتیب هما وبه

 ازاسب.سرو استعاره 
 خورشید شببه  /ماه شب افروزبه بر  نافشا عبیر
 (82ص، )خسرو و شیرین د در روزپوشیمی

، استعاره ماه شب افروز استعاره از زلف/عبیر 
ستعاره ا وخورشید، شب استعاره از زلفو  از روی
 است. از روی
دیدم و لب تر  یفرات/ یافتم زو بر نخوردم بهاری
(86ص ، )خسرو و شیرین نکردم

 استعاره از شیرین هستند. ، هر دوراتف بهار و
شده در مهد ماهی / جای همایی دید بر کالغی

(391ص ، )خسرو و شیرین اژدهایی
 استعاره از شکار )زن( استعاره از شکار )زن(

سعی  / درجاستنه این قبلهآن احرام چه بندیم چو
(57، )حافظرفت  صفامروه  چو ازچه کوشیم 

صفا با تناسب بسیار زیبایی استعاره از  و قبله
 اند.معشوق

 ماهتاببه  آفتابی/ رسید آبجوی تشنه به  سرو
 (379، ص)هفت پیکر رسید

به  «آفتاب»و  «سرو» ۀدر این شعر دو استعار
به  «ماهتاب»و  «جوی آب»ۀ و دو استعارعاشق، 
به سرو و واقع دو مشبه دارند؛ در داللتمعشوق 
اشاره به یک مشبه محذوف دارند. ما در آفتاب، 

 جا چهار تشبیه ساده داریم:این
 ست.بلند و زیباند سرو عاشق مان

 عاشق مانند آفتاب زیبا و درخشان است.
)به نسبت تشبیه قبلی برای  معشوق مانند جوی آب

 بخش است.کننده و آرامشسرو( سیراب
)به نسبت تصویر قبلی برای  معشوق مانند مهتاب
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 بخش است.آفتاب( آرامش
کوتاه، تصویر در قالب یک بیت  این چهار همة
تساوی هجاها و وزن عروضی  قیدکه  فوقدر شعر 

شاعر چندین تصویر  گرفته است. جایدارد، را 
فشرده را برای بیان مضمون مورد نظر خود آورده 

جای مشخص، ها را در یک قالب آن ةاست و هم
شاعر از معنای مضاعف کلمه ، جاداده است. در این
ای به شکل کاربرد واژه» است؛استفاده کرده 

ای دیگر در یک معنی واژهجای هباستعاری، 
بلکه این انتخاب همراه با حفظ ، متفاوت نیست

معنایی این دو واحد واژگانی است. این  رابطة
معنی »نوانعهمان شرایطی است که از آن به

ی اصلی معن، که براساس آن، شودیاد می« مضاعف
زمان و به موازات و واحد استعاری به شکل هم

 «اندهم ادغام شده اند و گویی دریکدیگر فعال
خود، (. او برای بیان منظور 115: 2118، )مولر

های استعاری آورده است که تصویرسازی
 ترین شکل تشبیه است.فشرده

در جمع، ادغام چندین استعاره  استعارۀدر واقع 
ای از که نوع پیشرفتهاست، یک تصویر  ساختار

استعاره است که بیشتر در شعر شاعران بعد از 
 ار رفته است.کراسانی بهسبک خ

موسی خضر / خسرو موسی سخن، صبح سپهرِ جالل
 (35: 1375)خاقانی،   خضر سکندر جناب، اعتقاد

تمامی چهار استعاره به یک مشبه بیت، در این 
محذوف )ممدوح( اشاره دارند. شاعر با تصویرسازی 

سعی در ستایش از ممدوح خود دارد و این پیاپی، 
دهد. جمع انجام میۀ از استعارکار را با استفاده 

 بینیم:همین شگرد بیانی را در بیت زیر هم می
قطبِ سماک / بحرِ نهنگ پیکان، ابر درخش بیرق

 (277، )همان بدرِ ستاره لشکر، نیزه
خلق فضایی خاص در استعاره، هدف از کاربرد 

های شناختی ذهن شنونده است، فضایی که از جنبه
و بتواند اشتراک نظر  بسیار قوی برخوردار باشد

گوینده و شنونده را ایجاد کند. در این بافت 
کالمی، شاعر معنا یا معانی خاصی را از میان 

گزیند و خواننده با در نظر معانی برمی مجموعة
موفق به ، واژگانهمنشینی  شیوۀگرفتن فضا و 

شود و همین باعث لذت رمزگشایی استعاره می
این ۀ جمع، استعار گردد. درکشف در خواننده می

ای از چند استعاره است که با هم مجموعه فضا
ارتباط دارند و کشف آن مستلزم تالش بیشتر 

 است. و خوانندهشنونده 

 گیرینتیجهبحث و 
ترین مباحث علم بالغت است که از مهماستعاره، 

استعاره  دربارۀبسیار مورد بحث بوده و هست. 
استعاره از جهات  کنند.مینظریات مختلفی را بیان 

 در برگرفتهبندی شده و انواع متعدد را مختلف تقسیم
است. یکی از انواع استعاره که تاکنون مورد بحث 
قرار نگرفته است، نوعی از استعاره است که ما آن را 

به آن مقاله، نامیم و در این می« جمع»ۀاستعار
که استعاره را تشبیه ایم. با توجه به اینپرداخته
به باقی دانند که از آن تنها مشبهای میه شدهخالص

که در میان انواع مانده است و همچنین با نظر به این
تشبیهات، تشبیه جمع داریم، دور از ذهن نیست که 

جمع هم استفاده کنند. در واقع  استعارۀشاعران از 
و ، به برای یک مشبه محذوف بیاورندچندین مشبه

ستعاری را در یک بیت به چندین تصویر اکار، با این 
نمایش بگذارند تا ذهن خواننده با کشف این 

 به لذت بیشتری برسد. تصاویر، مجموعه 
رسد این نوع استعاره، نوع پیشرفتة به نظر می

شگرد بیانی است که شاعران برای تصویرسازی پی 
کنند و بیشتر در یک بیت از آن استفاده میپی، در 

شود.م به بعد دیده میدر اشعار شاعران قرن پنج

  منابع
 .تا متن تصویریهای از نشانه(. 1392بابک )، احمدی

مرکز.تهران: نشر 
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 .یترجمة پرخیده ملک .فنّ خطابه(. 1371ارسطو )
اقبال.تهران: 

الدین محمّد بن مکرم بن منظور جمال، األفریقی
. مراجعه و تدقین یوسف العربلسانم(. 2115)

بیروت: . الدین و نضال علیمسالبقاعی و ابراهیم ش
 مؤسسه األعلی للمطبوعات.

استعاره در مبانی تفکر و ابزار (. 1387امبرتو )، اکو
گروه مترجمان به کوشش . آفرینی استعارهزیبایی

 تهران: سوره مهر.. فرهاد ساسانی
. قم: کتاب مطولق(. 1417سعدالدین )، تفتازانی

 اهلل مرعشی نجفی.کتابخانة آیت
تصحیح محمد . دیوان (1362) الدین محمدشمس ،حافظ

 .قزوینی و قاسم غنی. چاپ چهارم. تهران: زوار
(. 1375الدین بدیل بن علی. )افضل، خاقانی شروانی

. الدین کزازیمیرجالل تصحیح دیوان خاقانی.
 تهران: نشر مرکز.

شیراز:  البالغه.معالم (. 1372محمدخلیل )، رجایی
 شیراز.دانشگاه 

علی  ترجمة. فلسفه بالغت(. 1383ا. آی. )، ریچادرز
قطره.محمدی آسیابای. تهران: 

«. ، ترجمهیاستعاره، زندگ(. »1379نیا، مسعود )یشریف
دانشگاه شهید  انسانیادبیات و علوم  دانشکدۀ نشریة

 .6 پیاپی. 7و6 شمارۀجدید.  دورۀ باهنر کرمان.
صور خیال در شعر (. 1388)محمدرضا ، شفیعی کدکنی

آگاه.تهران: . ارسیف
 فردوس.. چاپ نهم. تهران: بیان(. 1381شمیسا، سیروس )

 مجلة. «مرگ استعاره»(. 1383کورش )، صفوی
 .1ۀشمار، 37سال .دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 .1ـ16ص
تهران:  .استعاره از نگاهی دیگر(. 1387) ـــــــــ.

  انجمن شاعران ایران.
چاپ  .یشناس معنیبر  یدرآمد(. 1383)ـــــــــ. 

 .سوره مهر :تهران .دوم
. چهارمین ی در عکسانکته (1388حمید )، طاهری

، های زبان وادبیات فارسیکنفرانس پژوهش
 گیالن. دانشگاه

، هاشناسی: نظریّهسبک(. 1391محمود )، فتوحی
 .سخنتهران:  .. چاپ اوّلهارویکردها و روش

چاپ  .عاره و شناختاست(. 1379اهلل )حبیب، زادهقاسم
 تهران: نشر فرهنگان.  .لاو
 .هاجوی نشانهودر جست(. 1388جاناتان )، کاس

تهران:  .چاپ اول .لیال صادقی و تینا امرالهی ترجمة
علم.نشر 
معجم االصطالحات البالغیه م(. 2117) احمد، مطلوب

.لبنان مکتبةبیروت:  و تطورها.
 سعید کوشش به .رپیک هفت. (1381)ای گنجه نظامی

قطره. :هرانت .چهارم اپچ .حمیدیان
 سعید کوشش به .شیرین و خسرو. (1378) ـــــــــ.

 قطره. :تهران .سوم پاچ .حمیدیان
فنون بالغت و صناعات (. 1367) الدینجاللهمایی، 

 نشر هما.: تهران .چاپ چهارمی. ادب
هما.تهران: نشر  معانی و بیان.(. 1371) ـــــــــ.
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