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 چکیده
ترین شگردهای معناساز کالم است استعاره یکی از برجسته

که ابتدا در راستای کشف اعجاز بیانی قرآن در زبان عربی 
مورد توجه ادیبان و بلیغان قرار گرفت و سپس به ادبیات 

، در راستای دانان معاصر فارسیفارسی نیز راه یافت. بالغت
سازی فن استعاره، گاه با تقلید و گاه با ابداع، دست به بومی

نظر و اند که به دلیل اختالفهایی زدهبندیتقسیم
خورد، مورد بحث هایی که در آن به چشم میتناقض

پژوهش حاضر قرار گرفته است. نگارندگان این جستار 
خوانشی برآنند با نگاهی به استعاره از آغاز تاکنون، با 

های بالغت دانان معاصر در این حوزه، به انتقادی از دیدگاه
بپردازند، زیرا « مالئمات»بررسی انواع استعاره بر مبنای 
های متفاوت بسیار بوده همین قِسم، محل تالقی دیدگاه

های ادیبان است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تالش
است؛  فارسی در این خصوص، در مجموع موفق نبوده

های بالغی فارسی، رغم کثرت کتابچنانکه امروز، علی
هنوز کتاب جامع و درخوری در باب علم بالغت و فن 
استعاره وجود ندارد! چرا که اغلب نویسندگان، در نگارش 
آثار خود، گاه بسیاری از نکات وظرایفِ موجود در امهات 

ن اند و گاه در خصوص آکتّب بالغی عربی را نادیده گرفته
بندی انواع اند، به همین سبب در تقسیمدچار بدفهمی شده

اند. همچنین برخی از آنان، استعاره اشتباهاتی فاحش داشته
های عربی مأخوذ از قرآن و ها و نمونهدر تحلیل شاهد مثال

ادبیات عرب نیز دچار لغزش شدند و در نتیجه در 
یمودند. هایِ فارسی نیز راه خطا پسازی شاهد مثالجایگزین

شایان ذکر است خطاهای موجود در کتب بالغی، با وجود 
گستردگی و فراوانی به آسانی و با اندکی دقت در کتب 

 بالغت عربی مرجع، قابل حل است.

استعاره، مالئمات  ان،یعلم ب ،یخوانش انتقاد ها:کلیدواژه

 .یمعاصر فارس یاستعاره، کتب بالغ
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Abstract 

Metaphor is one the most prominent devices of 

meaning in the word, that the first was considered by 

rhetoricians in order to discover the expressive miracle 

of the Qoran in Arabic. Then it found way in to 

Persian literature. Contemporary Persian rhetoricians 

in order to by imitation and sometimes by invention, 

divided the metaphor that due to the differences and 

contradictions that exist in them, this study paid 

attention to them. The authors of this essay want to 

study the types of metaphors based on proportionate 

by looking at metaphors from the beginning, with a 

critical reading of the views of contemporary 

rhetoricists in this field, because this case has been the 

confluence of many different perspectives. The results 

show that the efforts of Persian rhetorical books, there 

is still a comprehensive and worthy book in the field 

of rhetoric and the art of metaphor. Most author make 

mistake in choosing examples when writing their 

works. These errors despite their breadth and 

frequency can be easily and with a little precision 

solved in reference Arabic rhetoric books. 
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 مقدمه. 1
در علوم نوین ادبی، استعاره یکی از انواع مجاز 

ای که در آن رابطه میان دال و مدلول، رابطه است
مجازی از جنس شباهت است. با توجه به 

هایی که در ساختار معنایی و زبانی کالم جاییجابه
های دهد، صورتدر مفهوم استعاره روی می
های گیرد که شیوهمتعددی از استعاره شکل می

زند. متفاوت ارسال پیام و دریافت معنا را رقم می
کتب بالغی، استعاره به دو نوع مصرّحه و مکنیّه  در

و هر کدام از آنها از نظر تناسب با واژگان دیگری 
مالئمات(، به سه ) کنندکه استعاره را همراهی می

شوند؛ اما نوع مجرّده، مرّشحه و مطلقه تقسیم می
بندی همواره برای انواع استعاره آیا این نوع تقسیم

دانان معاصر مامی بالغتتثبیت شده بود؟ و آیا ت
اند؟ تعریف واحدی از اشکال استعاره ارائه کرده

ها نیاز به تحلیل نظریات برای پاسخ به این پرسش
بالغی در خصوص مفهوم استعاره است که الزم 
است از کتب بالغی عربی آغاز کرد، چراکه 
سرچشمه علوم بالغی در زبان فارسی را باید در 

این پژوهش بر آن است متون عربی جستجو کرد؛ 
با نگاهی به سیر تاریخی استقالل فن استعاره، به 

ترین نظریات مطرح شده در این تحلیل برجسته
های اندیشمندان معاصر حوزه بپردازد و دیدگاه

فارسی در خصوص مبحث استعاره را با نگاهی 
 نقادانه بررسی کند.

های بسیاری در خصوص استعاره و پژوهش
نظریه پردازان آن انجام گرفته که تفسیر نظریات 

سعی بر آن است ، جهت عدم همپوشانی اطالعات
در ارتباط با ، از تکرار مباحث اجتناب شود

، توان به چند مقالهپژوهش صورت گرفته می
انواع استعاره از دیدگاه عبدالقاهر و »ازجمله: 

خطیب ، زمخشری، بالغت دانان برجسته بعد از او
بندی استعاره از طبقه»(؛ 1392) «قزوینی و تفتازانی

تحلیل و نقد ، بررسی»، (1397) «دیدگاه جرجانی

، (1398) «طبقه بندی استعاره در آثار بالغی
تحلیل و نقد تطور تعریف استعاره در آثار ، بررسی»

سیری در »( و مقاله 1398) «بالغی غربی و فارسی
 «استعاره و انواع آن در مهم ترین کتب بالغی

پیشنهادهایی برای سامان دهی تشتّت »و( 1394)
 «تعاریف استعاره و تقسیماتش در بالغت فارسی

( اشاره کرد. پژوهش های صورت گرفته 1398)
تبیین ، غالباً با محوریّت بررسی تعریف استعاره

استعاره در ارتباط با دو ، نظریات بالغیّون نخستین
تحلیل در زمانی استعاره و ، مبحث مجاز و تشبیه

نین تعریف استعاره در ارتباط با انواع آن به همچ
 . اندهاین مقوله پرداخت

این پژوهش بر آن است نظام معنایی استعاره را 
از منظر مالئمات آن بررسی نماید و با نگرشی 

های انتقادی بر نظریات بالغیون متقدم، دیدگاه
بندی بالغیون معاصر فارسی را در ارتباط با طبقه

بررسی نماید؛ بدین منظور با مطالعه انواع استعاره 
های مرجع و پایه در حوزه بالغت در دو زبان کتاب

عربی و فارسی و بررسی مروری نظریات برجسته و 
 کند:سیر تاریخ استعاره دو هدف را دنبال می

اوّل: کشف آبشخورهای دانش امروزی در 
 خصوص مفهوم استعاره 

سی دوّم: درک ساختار کنونی استعاره و برر
انتقادی نظریات بالغیون معاصر در باب انواع 

 .استعاره

 «استعاره»برسیر تاریخی  مروری. 2

 استعاره برابر با تشبیه و مجاز. 5ـ3
شاید بتوان جاحظ را اولیّن کسی دانست که در 

به تعریف استعاره پرداخته « البیان و التبیین»کتاب 
 گوید:است. وی در تعلیق خود بر ابیات زیر می

آن را ، ای منزلگاهی که کهنگی و فرسودگی» 
از ، قلم بر روی آن کشیده شده استگویا که چنان

و  در آن منزلگاه سکونت سازندگانِاست.  بین برده



 163 یمعاصر فارس یبالغ هایاز استعاره در کتاب یانتقاد یخوانش

 

و چشمان ابری  آن را ویران ساخته، گذر شبانگاهان
شروع به گریستن بر آن ، پوشانده رامکان که آن 
 «.ی خالی کرده استگستره

ابر است. شاعر به « عین»ی ژهمقصود از وا
طریق استعاره از باران به عنوان اشک چشم ابر 
تعبیر کرده و استعاره آن است که شئ را به نامی 

 «جانشین اسم اصلی شود، دیگر بخوانی و آن نام
(. وی در کتاب 153ـ1/152: 1985، الجاحظ)
نیز با عباراتی چون بر سبیل تشبیه یا بر « الحیوان»

، یا اشتقاق به مفهوم استعاره اشاره کردهسبیل مثال 
ولی بین معانی این اصطالحات تفکیکی قائل نشده 

 .(5/28تا: بی، الجاحظ) است
المبرد و ، بعدها علمای بالغت چون ابن قتیبه

هایی شبیه به تعریف جاحظ ابن المعتز نیز تعریف
گوید: چنانکه ابن قتیبه می، از استعاره ارائه کردند

ای را به جای کلمه دیگری به ی کلمهگاه، عرب»
کار می برد و آن زمانی است که بین دو کلمه 

مجاورت و مشابهت وجود ، روابطی چون سببیّت
(. ابن قتیبة بر 35: 1973، ابن قتیبة) «داشته باشد

تعریف جاحظ یک نکته افزوده و آن اسبابی است 
که موجب جایگزینی یک اسم در محل اسم دیگر 

، بیان عالقه هایی چون سببیّت شود. ولیمی
دهد وی قائل به نشان می، مجاورت و شباهت

تفکیک بین مجاز و استعاره نیست و استعاره را با 
 داند.مجاز مرسل یکی می

به « البدیع»معتز در کتاب  ابن، پس از وی
جانشین ، استعاره از دیدگاه وی، پردازداستعاره می
که پیش از این ای است ای برای پدیدهکردن کلمه

به آن شناخته نشده باشد؛ وی با توجه به اهمیّت 
اولین باب از بدیع را بدان اختصاص داده ، استعاره

این آیه است: و إنه فی ، های بدیعو گفته از نمونه
(. 3: 1935، ابن معتز) (4زخرف/) «لدینا  م الکتابأ

، وی تمییزی بین استعاره و مجاز قائل نشده است
ی در مورد فرق بین مجاز و حقیقت بیان ااما نکته

 کند و آن افزونی مبالغه و ایضاح در مجازمی
استعاره( نسبت به حقیقت است. ابن معتز در )
های خود توجه ها در مثالبه انواع استعاره« البدیع»

نشان داده؛ اما آنها را به صورت تفکیکی و 
 مشخص شده ذکر نکرده است.

الوساطة بین »اب ( در کت366) قاضی جرجانی
گامی بلند در راستای تعریف « المتنبي و خصومه

دارد. وی استعاره را از تشبیه بلیغ جدا استعاره برمی
شود. چنانچه کند و بین آن دو فرق قائل میمی
گوید: برخی از ادیبان برای استعاره انواعی می

 دانند:شمرند و بیت زیر را از آن جمله میبرمی
 نت راکُبه الُحب  ظهٌر أ

 فإذا صرفَت عناَنه انصَرفا
این مورد و موارد مشابه را مشمول عنوان 

دانم. معنای بیت این است که عشق استعاره نمی
مانند پشت است که اگر عنانش را در دست بگیری 

توان گردد. این را میبه هر طرف که بخواهی می
در حیطه مثال و یا تشبیه شئ به شئ دانست؛ ولی 

گوینده را( از ) آن است که اسم مستعار استعاره
نیاز سازد و آن است که عبارتی ذکر لفظ اصلی بی

از مکان اصلی خود منتقل شده و در جای دیگری 
جایی نیز شباهت و مناسبت بنشیند. مالک این جابه

میان لفظ مستعارله و مستعار منه و درآمیختن لفظ 
حس  ای که تنافری بین آن دوبا معناست به گونه

 یک از دیگری روی گردان نباشدنشود و هیچ
 (.45: 2116، الجرجانی)

 استقالل مفهوم استعاره . 3ـ3
 395) ابوهالل حسن بن عبداهلل بن سهل عسکری

ر تعریف استعاره و د« الصناعتین»هـ/ق( در 
اغراض آن آورده است: استعاره انتقال عبارت از 
مورد استعمال لغوی آن به موردی دیگر به 

های خاصّ مقصودی خاصّ است؛ این غرض
تأکیدو یا مبالغه باشد و یا ، تواند توضیح بیشترمی
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مورد ، بازگو کردن مطلب با استفاده از الفاظ کمتر
به عنوان فنّی ، استعاره، نظر باشد. در این کتاب

گیرد؛ هر چند در مورد مستقل مورد بحث قرار می
نی گفته ذکر یا عدم ذکر ارکان و مالئمات آن سخ

ها نیز در این کتاب در شود. غالب شاهد مثالنمی
 حوزه استعاره مکنیّه است.

العمده فی محاسن »در  هـ/ق( 456) رشیقابن
« باب االستعاره»در فصل « الشعر و آدابه و نقده

تشبیه را از انواع ، ضمن پرداختن به مبحث مجاز
ترین نوع مجاز دانسته و در نهایت استعاره را عالی

در  .«441 تا:بی، قیروانی»کندمجاز معرفی می
العمده نیز به مبحث استعاره به صورت عام توجه 

های آن مطرح نشده شده ولی تمایزی میان گونه
رشیق استعاره را به دو نوع حَّسَّن و البته ابن، است

های استعاره گوید: از نمونهقبیح تقسیم کرده و می
مدح عمربن ابیاتی است که کثِّیر در ، قبیح

 عبدالعزیز سروده است: 

  وترمق أحیاناً بعینٍ مریضةٍ
 وتبسم عن مثل الجمان المنظم

نگرد و گاه با گاهی با چشمان بیمار می
زند. وی توصیف مرواریدهای منظم لبخند می

استعاره مکنیه( و تشبیه دندان به ) چشم به بیماری
ند دااستعاره مصرحه( را افراطی نازیبا می) مروارید

هایی گاهی از استعاره، گوید: شاعران قدیمو می
کردند که اکنون زشت و مبتذل به نظر استفاده می

 .«272ـ1/271: 1981، قیروانی» رسدمی

 تفکیک استعاره مصرّحه از مکنیّه . 2ـ3
« دالئل اإلعجاز» برای نخستین بار در کتاب

هـ/ق( استعاره در دو مفهوم نزدیک  472) جرجانی
به ، شود. جرجانیه و مصرّحه دریافت میبه مکنیّ

 پردازد:صورت کلّی به طرح مفهوم استعاره می
حه[ نوعی از استعاره این است که استعاره مصرّ »]

کنیم؛ ولی نه چیزی را به چیز دیگر تشبیه می

به مشبه عاریه ، به را آوردهبلکه لفظ مشبه، صریحاً
م؛ مانند: کنیبه را بر مشبه جاری میدهیم و مشبهمی

او در بخش  .(119: 1368، جرجانی) «رأیت اسداً
آگاه باش »دیگر در شرح این قسمت آورده است: 

ایی در که استعاره در جمله این است که واژه
هنگام وضع لغت اصلی شناخته شده باشد و 
شواهدی داللت کند که به هنگام وضع بدان معنی 

واژه سپس شاعر یا غیر شاعر این ، اطالق می شده
را در غیر آن معنی اصلی به کار گیرد و این معنی 

انتقالی که نخست الزم ، را به آن لفظ منتقل سازد
 ( 17همان:) «نبوده و به مثابه عاریت است.

نیز استعاره را « اسرارالبالغه»جرجانی در کتاب 
بندی در دو مفهوم نزدیک به مکنیّه و مصرّحه طبقه

ا به دو مبحث در کند. وی استعاره سودمند رمی
گوید: زمانی که کند و میاسم و فعل تقسیم می
دو وجه دارد. اوّل آنکه ، لفظ مستعار اسم است

اسم مستعار را از معنای اصلی خود به معنای ثابت 
کنی و بین لفظ مستعار و معنای آن معیّنی نقل می

ارتباطی نزدیک چون ارتباط موصوف با صفت 
ماده آهویی «: ت لنا ظبیهعنَّّ»کنی. همچون: ایجاد می

در این ، برای ما نمایان شد که مراد یک زن است
توان گفت: از این اسم این معنا اراده یا موارد می

از معنای اصلی خود خارج شده ، کنایه شده و اسم
و به شیوه استعاره و مبالغه در تشبیه برای معنایی 

 .(25ـ28: 1374، جرجانی) دیگر به کار رفته است
 توان استعاره مصرّحه دانست. ن استعاره را میای

نوع دوم از استعاره در اسم، آن است که اسم از 
معنی حقیقی خود منتقل شده و در معنایی به کار رود 

توان که نتوان به وضوح به آن اشاره کرد. چنانکه نمی
گفت: مقصود از این اسم، فالن معنی است و یا این 

است و این اسم، جانشین  اسم، استعاره از فالن اسم
 است. مانند قول لبید: اسم اصلی شده

 و َغداه ِريح  َقد َکشفُت و قّره  إذ
 أصبحت بيدالشمال زماُمها
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وزید و زمام آن بامدادان که باد سرد شمال می
باد به کف باد شمال بود و من سرما را از خود دفع 

کردم. در این بیت شاعر برای باد شمال دستی می
این  .(25ـ  28: 1374، جرجانی) «شده است. قائل

نوع از استعاره نیز استعاره مکنیه است که جرجانی 
 بر آن نامی ننهاده است.

هایی بندیطبقه، زمخشری نیز برای استعاره
جایی و حذف بهدهد که در ارتباط با جاانجام می

، به و شیوه بیان مالئمات آنان نیستمشبه و مشبه
پی آن است که ارتباط معنایی بین بلکه بیشتر در 

به را به دست دهد و از این طریق در مشبه و مشبه
شود و حتی گاهی دو حوزه تشبیه و تمثیل وارد می

 رود.از این مفاهیم نیز فراتر می

 استعاره بر مبنای مالئمات آن. 3ـ3
هـ/ق( اولین کسی است که در  626) سکاکی

، سه قِسم معانیعلوم بالغت را در « مفتاح العلوم»
کند. وی همچنین بندی میبیان و محسنات طبقه

استعاره و کنایه ، تشبیه، اولیّن کسی است که مجاز
ی علم بیان دانسته و استعاره را نام را زیرمجموعه

ی طرف دیگر بردن یکی از دو سوی تشبیه و اراده
تشبیه تعریف کرده است. سکاکی در این کتاب به 

ی استعاره دست یافته است ینههایی در زمنوآوری
نمود یافته است؛ یکی ذکر که در دو صورت 

عناوین مصرّحه و مکنیه برای مفاهیمی است که 
آن نزدیک شدند و دیگری  تعریفپیشینیان فقط به 

اجزای آن و توجه به استعاره از بُعد توجه به روابط 
به با آن که دو صورت ذکر مالئمات مشبه و مشبه

شحه را نیز شکل داده است. سکاکی مجرّده و مرّ
استعاره ، ضمن تقسیم استعاره به مصّرحه و مکنیّه

کند که در آخرین را در هشت حوزه بررسی می
بخش به بررسی مجرّده و مرّشحه بودن استعاره می 

قسمت هفتم و هشتم در مورد استعاره »پردازد: 
مجرّده و مرشّحه است. بدان در عبارتی چون 

، اگر صفت و توضیحی ذکر نشود« عندی أسد»
استعاره نه مجرّده است و نه مرشّحه. صفات تجرید 

گیرد و ترشیح زمانی برای استعاره مورد استفاده می
که پس از آن عبارتی توضیحی ذکر شود. صنعت 

منه استعاره ناگریز از دو جزء مستعار له و مستعار
صفت یا توضیحی ، است. هرگاه پس از استعاره

مجرّده نام ، استعاره، با مستعارله ذکر شودمتناسب 
گیرد و اگر توضیح یا صفاتی متناسب با مستعار می

مرشّحه نام دارد. مثال ، استعاره، منه ذکر شود
ساورت اسدا شاکی السالح طویل »استعاره مجرّده 

ای بلند حمله به شیری سراپا مسلح با نیزه) «القناۀ
رت أسدا عظیم ساو»کردم( مثال استعاره مرشّحه: 

به شیری با یالی بلند و ) «اللبدتین منکر الزئیر
  (.163تا: بی، سکاکی) غرشی ترسناک حمله کردم(

هرچند سکاکی تعریفی مطابق با معنای  
امروزی برای انواع استعاره ارائه داده است و فضل 

بندی که بالغیون بعد از آن بهره تعریف و تقسیم
بین ، ولی این تفاوت ،گرددبرمیاند به وی برده

آرای او و برخی بالغیون بعد از او وجود دارد که 
هر یک از تجرید و ترشیح را نوعی مستقل از وی 

استعاره به شمار آورده است و نه یکی از انواع 
 1استعاره مکنیّه و مصرّحه.

تلخیص »هـ/ق( در کتاب  739خطیب قزوینی )
اکی را سک« مفتاح العلوم»بخش سوم کتاب « المفتاح

خالصه نمود و قواعدی نیز به آن افزود. قزوینی 
استعاره را با توجه به طرفین تشبیه و ارکان آن به سه 
دسته تقسیم کرده است که از نظر مفهومی 

دهد. نویسنده های کنونی را پوشش میبندیتقسیم
این سه دسته تقسیم بندی را به صورت عامّ، زیر 

ت بدین معنا که هر مجموعه استعاره تلقی نموده اس
 شود.دو نوع استعاره مصرحه و مکنیه را شامل می

عنوان استعاره  مفتاح العلوموی نسبت به کتاب 
مطلقه را نیز افزوده است. در این کتاب آمده است: 
استعاره به اعتباری دیگر غیر از دو طرف جامع و 
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لفظ، نیز سه قسم است: مطلقه / مجرده / مرشحه؛ گاه 
لدی أسد »شوند: جرید با هم جمع میترشیح و ت

)شیری « شاکی الساّلح مقذّف له لبد أظفاره لم تقّلم
که سر تا پا مسلح و جنگ آزموده است؛ او دارای 

هایش کوتاه هایی بر شانه ریخته است و ناخنیال
(. قزوینی در 89ـ91: 1388نشده است.( )قزوینی، 

اهتمام بندی استعاره ، نیز به طبقه«اإلیضاح»کتاب 
 (.453ـ454: 1421، وورزیده است )هم

هـ/ق( در کتاب 792پس از قزوینی، تفتازانی )
استعاره را به اعتبار دیگری غیر از اعتبار « المطوّل»

طرفین و جامع و لفظ به سه دسته تقسیم کرده 
شود به چیزی که مالئم مشبه و است: یا همراه می

ئم مشبه شود به آنچه مالبه است، یا قرین میمشبه
شود به آنچه مالئم مستعار منه است یا قرین می

ها استعاره را در است، وی در بخشی از این بررسی
سه نوع، مطلقه، مجرّده و مرّشحه تقسیم بندی نموده 

: 2117دهد )تفتازانی، های آن را توضیح میو مثال
(. او در این کتاب در مورد استعاره مجرّده، 611

بندی را کند و این تقسیمبحث میمطلّقه و مرّشحه 
دهد؛ به نوعی خاص از استعاره اختصاص نمی

بنابراین انواع مجرده، مرشحه و مطلقه از دیدگاه 
گردد و هم نویسنده هم شامل استعاره مصرّحه می

بندی بندی بعدها به عنوان تقسیماین تقسیم مکنیّه.
معیار در بالغت عربی کاربرد یافت و پژوهش 

 ز همین تقسیم را اساس کار خود قرار دادهحاضر نی
 پردازد.و بر مبنای آن به نقد کتب بالغی فارسی می

 استعاره در کتب بالغی فارسی. 3

 کتب بالغی قدیم. 5ـ2
اوّلین کتاب در زمینه بالغت به زبان فارسی را 
رادویانی در نیمه دوّم قرن پنجم نوشت. رادویانی 

جانی به تعریف نیز همچون نویسندگان ماقبل جر
هایی از استعاره نام کند. وی نمونهاستعاره اکتفا می

های بندی گونهولی تالشی برای تقسیم، بردمی

 (.28ـ29: 1339، رادویانی) استعاره انجام نمی دهد
هـ/ق (  573) رشیدالدین وطواط، پس از وی

استعاره را بدون در نظر « حدائق السحر»در کتاب 
هایی های آن ذکر کرده و نمونهگرفتن انواع و گونه

از قرآن مجید و اشعار و متون نثر فارسی ارائه داده 
 (.29ـ31بی تا: ، وطواط) است

قرن هفتم( در کتاب ) شمس قیس رازی
استعاره را یکی از انواع مجاز معرفی « المعجم»

بیشتر از ، کندهایی که ارائه میکند. وی در مثالمی
های تشبیهی در مفهوم فههای مکنیّه و اضااستعاره

 برد.استعاره بهره می
نهایه »هـ/ق( در کتاب 616) فخرالدین رازی

هایی که در به ذکر مثال« اإلیجاز فی درایه اإلعجاز
کتب پیشنیان خصوصا عبدالقاهر جرجانی وارد 

 .(256: 1985، رازی) کند.اکتفا می، شده است
درر »هـ/ق( در کتاب  1323ـ  1269آق اولی )

در مبحث هشتم به بررسی استعاره به اعتبار « دباأل
اتصال به مالئم و عدم اتصال به آن پرداخته و 
تعریفی همسان با نویسندگانی که به این نوع 

دهد با افزودن این اند، ارائه میاستعاره توجه نموده
نکته مهّم که : بدیهی است که اعتبار ترشیح و 

با قرینه؛ پس  تجرید بعد از تمام شدن استعاره است
قرینه مصرّحه را تجرید نگویند چنانچه قرینه مکنیّه 
را ترشیح اطالق نکنند، بلکه ترشیح و تجرید زاید 

(. نویسنده این 169: 1373)آق اولی، « بر آنهاست.
کتاب نکته بسیار مهمی را در خصوص مالئمات 
استعاره یادآور شده و آن، این است که مالئم بعد از 

سان دو نکته را شود و بدینه ذکر میاتمام استعار
کند: اول اینکه مالئم با قرینه یکی نیست؛ مطرح می

 دوم اینکه مالئم زائد بر اصل استعاره است.
 درر األدبالزم به ذکر است که در کتاب 

استعاره با توجه به اعتبار اتصال به مالئم و عدم 
اتصال به آن تقسیم بندی شده است نه به اعتبار 

توان با توجه به حه و مکنّیه بودن! بنابراین میمصرّ
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اولی، استعاره را تنها در  کتب پیشین ادعا نمود آق
 مفهوم سه دسته مطلقه، مرّشحه و مجرّده دیده است. 

 کتب بالغی جدید .3ـ2
 هنجار گفتار. 5ـ3ـ2

استعاره را « هنجار گفتار»نصراهلل تقوی در کتاب 
منقسم به « عدم آن به اعتبار ذکر مالیم طرفین و»

مرّشحه و آنکه ، مجرّده، داند: مطلقهچهار قسم می
استعاره مجرّده و مرّشحه جمع شود؛ یعنی مالئم 

وی  .(189ـ191: 1317، تقوی) طرفین ذکر شود
هایی به زبان پارسی از این نوع استعاره در این مثال

میان گنجانده و همچنین قرینه ها و نوع استعاره را 
ای به انواع استعاره ا توضیح داده و اشارههدر مثال

  مکنیّه نکرده است.
ه به انواع علت عدم تقسیم بندی استعاره مکنیّ

شحه و مطلقه در این کتاب و سایر مرّ ، دهمجرّ
دو چیز ، های بالغی دیگر که ذکر خواهد شدکتاب

استعاره به ، آن که در منابع عربی است: دلیل اول
ئمات به سه نوع تقسیم صورت مطلق بر اساس مال

هایی که برای انواع استعاره و بیشتر مثال است شده
و کمتر مکنیه را می باشد مصرحه گردیده ذکر 

بیانگر شمول این ، این مساله؛ گیرددربرمی
، با این حال ؛بندی بر دو نوع استعاره استتقسیم

این نکته مورد توجه نویسندگان فارسی قرار 
تقسیم بندی نوع دوم ن ؛ بنابرای است نگرفته

 اند. گانه را ذکر نکردهاستعاره به انواع سه
تر از دلیل اول است و برخی دلیل دوم که قوی

به آن اشاره « همایی»از نویسندگان از جمله 
آن است که اساس استعاره مکنیه بر ، اندکرده

بندی استعاره مبتنی بر تخییل تخییل است و تقسیم
به مجرده ، ر آن محذوف استبه نیز دکه لفظ مشبه

 و مرشحه و مطلقه درست نیست.

 معالم البالغه .3ـ3ـ2
« معالم البالغه»کتاب محمد خلیل رجایی در 

استعاره را طبق سنت بالغت نویسانی که به این 
؛ تعریف نموده و در بخش اندهمبحث پرداخت

تقسیم باعتبار اقتران طرفین به مالئمات و عدم آن 
مرّشحه  ـ مجرّده ـ سه قسم: مطلقهاستعاره را به 

ابتدا بر اساس ، های کتابتقسیم کرده است و مثال
جواهر »های بالغت عربی چون هایی از کتابنمونه

از آنها  نقل شده و سپس برای هر یک« البالغه
 هایی از ابیات فارسی نیز ذکر شده است.نمونه

 ( 312 ـ313 :1376، رجایی)

 آیین سخن .2ـ3ـ2
 ،«آیین سخن»( در کتاب 1337 صفا )اهللذبیح

داند که شرط آن وجود استعاره را نوعی مجاز می
عالقه مشابهت است، وی استعاره را به اعتبار طرفین 

-به استعاره تصریحیّه و استعاره بالکنایه تقسیم می

( حُسن کتاب وی نسبت به 55: 1337کند. )صفا، 
از متون ها را کند مثالپیشنیان آن است که سعی می

ادبی فارسی انتخاب کند. وی به انواع استعاره از نظر 
های یاد شده دو نوع مالئمات نپرداخته، امّا در مثال

مصرّحه مرشّحه و مجرّده را در نظر گرفته است. 
رسد صفا نیز قائل به تقسیم بنابراین به نظر می

 استعاره مکنیّه بر اساس مالئمات نیست.

 اعات ادبیفنون بالغت و صن .3ـ3ـ2
فنون بالغت و »الدین همایی در کتاب جالل

( استعاره را به دو دسته 1361) «صناعات ادبی
و ضمن آن نیز  تحقیقیه و مکنیه تقسیم بندی نموده

تخییلیه اند، هدو زیر مجموعه برای آن قائل شد
برای مکنیّه و مرشّحه برای تصریحیّه و نامی از 

 ه است. مجرّده و مطلقه به میان نیاورد
استعاره عبارت است از »همایی معتقد است: 

آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر 
و  .(251: 1375، همایی) «را اراده کرده باشند.

ترین اقسام استعاره را دو قسم دانسته است: معروف
دو قسم استعاره ، معروف ترین اقسام استعاره»
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در  .(251ن: هما) «تحقیقیه و استعاره مکنیه است
استعاره مکنیّه الزم است که چیزی از لوازم مشبه 
به ]مستعار منه[ را در کالم بیاورند و آن را به 

به مستعارله( نسبت دهند؛ اثبات لوازم مشبه) مشبه
، همایی) «گویندرا برای مشبه استعاره تخییلیه می

وی در خصوص فرق بین تخییلیه و  .(183: 1384
تخییلیه با مکنیّه و مرّشحه با نویسد: مرشّحه می

جا همراه است. همایی همچنین بر آن مصرّحه همه
است که اقسام مرشّحه و مجرّده و مطلقه به نوع 
استعاره مصرّحه مربوط است. اما در استعاره مکنیّه 

به در لفظ نیست فقط استعاره تخییلیه را که مشبه
اره داریم که همه جا با مکنیّه مالزمت دارد و استع

مجرّده و مطلقه اصال در مکنیه مورد ندارد. نکته 
کند این است که دیگری که همایی به آن اشاره می

تجرید و ترشیح بعد از آنست که اساس استعاره و 
ارکان آن با قرینه کامل شده باشد و بدین سبب 
نمی توان قرینه استعاره تصریحیّه را تجرید و قرینه 

گر چیزی بعد از قرینه مکنیّه را ترشیح بگوییم. ا
: 1384، همایی) آمد ترشیح و تجرید است

188/181). 
امری بدیهی ، مالزمت استعاره مکنیّه با تخییل

است که ابتدا توسط سکاکی مطرح شد و بعدها 
توسط ادیبان دیگری مورد تایید قرار گرفت؛ ولی 

امری ، مصرّحه با ترشیحلزوم همراهی استعاره 
یی مطرح شده و است که تنها توسط هما

 مسألهنویسندگان قبل و بعد از وی به این 
رسد وی مالزمت استعاره اند. به نظر مینپرداخته

داند که این با ترشیح را بدین سبب ضروری می
رسد به غایت خود می، نوع استعاره در تناسی مشبه

وی در ، ترین نوع استعاره است. در حقیقتو قوی
رین نوع آن را صحیح تحه فقط قویاستعاره مصرّ

شمارد و دو نوع دیگر را در زمره استعاره می
ها خودداری ی از ذکر آنداند و از این رو حتِنمی
منحصر به شخص همایی ، البته این دیدگاه ؛کندمی

است و نویسندگان پس از او در این خصوص از 
 اند.او تبعیت نکرده

 معانی و بیان. 1ـ3ـ2
استعاره « بیان نی ومعا»جلیل تجلیل در کتاب 

مصرّحه را در بحث مصرّحه و مرّشحه تحلیل کرده 
های دیگر آن نشده است؛ در بندیو وارد تقسیم

بندی به دو دسته مکنیّه و واقع به جای تقسیم
، بندی را در چهار دسته مصرّحهمصرّحه این تقسیم

  مرّشحه و مکنیّه و تخییلیّه انجام داده است:

 مصرّحه  استعاره
 گوید:جلیل در تعریف استعاره مصرّحه میت
آن است که مشبه را از تشبیه ، استعاره مصرّحه»

حذف کنیم و تنها مشبه به را ذکر نماییم چنانکه از 
یک جوان بلند باالی خوش هیکل فقط به سرو یا 

 درخت گل اشاره تعبیر کنیم. مانند:
 یکی درخت گل اندر میان خانه ماست
 امتش پستندکه سروهای چمن پیش ق

این مثال را نویسنده به عنوان شاهد مثال استعاره 
مصرّحه ذکر کرده و در توضیح این بیت نوشته: 
چنانکه از یک جوان بلند باالی خوش هیکل فقط به 

تعبیر کنیم. به نظر  سرو یا درخت گل )مشبه به(
رسد تأکید نویسنده روی مصراع اوّل هست نه دوّم. می

  ع دوم استعاره، مرّشحه است.زیرا با احتساب مصرّ

 استعاره مرّشحه
وی همچنین در خصوص استعاره مرّشحه 

استعاره مرشحه آن است که به همراه »گوید: می
شود و به مناسبات آن به لوازم آن نیز ذکر میمشبه

ذکر کرده که به  و برای آن چند مثال« مقرون است.
 پردازیم:ن مینقد دو مورد از آ

  و فرشیدوردبنزدیک لهاک 
 پر از غم دل و لب پر از باد سرد

 (64: 1376، تجلیل) 



 169 یمعاصر فارس یبالغ هایاز استعاره در کتاب یانتقاد یخوانش

 

در خصوص دیدگاه تجلیل در استعاره مرشّحه 
باید این نکته را مد نظر داشت که هر صفتی که همراه 

به باشد لزوماً ترشیح نیست؛ زیرا و متناسب با مشبه
ممکن است جزیی از مستعار منه باشد. مثالً در 

این ترکیب، استعاره از غم و اندوه « باد سرد»عبارت 
است و جدا کردن سرد از باد به اصل استعاره ضربه 
وارد و آن را از ساخت استعاری معنادار خارج 

به تنهایی داللت بر اندوه ندارد؛ «باد »کند؛ چراکه می
را که خود، جزیی از مستعار « سرد»توان بنابراین نمی

ر آورد و همینگونه منه است مالئم مستعار منه به شما
است در خصوص سایر واژگانی که به عنوان صفت، 

منه حال، یا مضاف إلیه به قصد تکمیل معنای مستعار
شوند. باید برای داللت احسن بر مستعارله همراه می

به این نکته توجه کرد که ترشیح تنها زمانی اتفاق 
منه، ـ بدون صفت و مشابهات آن ـ افتد که مستعارمی

عنای مستعار له داللت کند، سپس واژگان و یا بر م
جمالتی در تناسب با آن بیان شود. ولی در صورتی 

له تنها با وجود که داللت مستعار منه بر معنای مستعار
یک صفت یا مضاف الیه و.. ممکن باشد )مانند باد 
سرد( آن وصف، جزیی از بدنه مستعار منه به شمار 

همین دلیل از دایره ترشیح آید و نه مالئم آن، و به می
 خارج است.

وی در مورد استعاره مطلقه و مجرّده سخنی 
 نگفته است.

 استعاره مکنیه 
گوید: در تجلیل در تعریف استعاره مکنیّه می

شود و جای خود استعاره مکنیّه مشبه به حذف می
را به یک یا چند تا از مناسبات و اوصاف خود 

استعاره مکنیّه ذکر  هایی برایدهد و سپس نمونهمی
  کند که برخی از آنها جای درنگ دارد. از جمله:می

 رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او
 فردا ببرد هاگر امروز نبرده است ک
 (65، همان)

، اضافه تشبیهی است که «رهزن دهر»ترکیب 
نویسنده به اشتباه آن را را استعاره مکنیه خوانده 

در آیه زیر »گوید: یاست. سپس در موضعی دیگر م
که به معنای خرید و « اشتراء»از قرآن کریم، کلمه 

فروش است در مفهوم معاوضه و مبادله و اختیار به 
کار رفته است. لکن سود و ربح که از مناسبات 

است ذکر گردیده است و این استعاره مکنیه « اشتراء»
اولئک الذين اشتروا الضاللة بالهدى فما »خواهد بود. 

 (.66: 1376( )تجلیل، 16)بقره/« ت تجارتهمربح
از « اشتراء»نویسنده در خصوص استعاره لفظ 

ولی آن  ؛تحلیلی درست ارائه داده« معاوضه»مفهوم 
 ه خوانده است. با توجه به اینکهرا به اشتباه مکنیّ

به نیز ذکر تشبیه شده و مشبه« اشتراء»به « معاوضه»
است. در « هبعیّت» حه و از نوع استعاره مصرّ، شده

ه نیز وجود دارد که قرینه یک استعاره مکنیّ، این آیه
به « ضاللة»بدین صورت که  ؛ه استاستعاره تبعیّ

که از لوازم آن « اشتراء»یک کاال تشبیه شده و 
 ذکر شده است. ، است

سود و »وجود کلمات ، همانطور که پیداست
تأثیری در تشکیل هیچ یک از دو نوع استعاره « ربح

، ولی با توجه به تناسبی که با اشتراء دارد ؛داردن
، در نتیجه، شودموجب ترشیح در استعاره می

از  ـ« ربح»و « سود»برداشت نویسنده مبنی بر اینکه 
داللت بر بر مکنیّه بودن استعاره  ـمناسبات اشتراء 

 درست نیست. ، دارد

 بیان. 3ـ3ـ2
قع به استعاره در وا»گوید: می بیانشمیسا در کتاب 

کار بردن یک واژه به جای واژه دیگر به عالقه 
مشابهت و وجود قرینه است یا تشبیهی است که از 

: 1371، شمیسا) آن فقط مشبه به به جا مانده باشد
141.) 

یابیم که شمیسا با این تعریف ارائه شده درمی
کند استعاره مکنیّه را همانطور که در ادامه ذکر می
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ند و معتقد است قدما یک دانوعی استعاره نمی
مورد دیگر از صور خیال را هم به غلط استعاره نام 

که مقصود وی استعاره مکنیّه است. از ، اندگذاشته
بندی استعاره به اعتبار مالئمات این رو در تقسیم

حه را به نهد و استعاره مصرّ مکنیّه را کناری می، آن
، کند: استعاره مصرحه مجرّدهسه دسته تقسیم می

 .استعاره مصرّحه مرّشحه و استعاره مصرّحه مطلقه

 دهحه مجرّاستعاره مصرّ
به همیشه مشبه، وی معتقد است در استعاره مجرّده

حسی است. او در خصوص استعاره مصرّحه 
 مجرّده فرمول: مشبه به + یکی از صفات

گوید: استعاره کند و میمالئمات( را ارائه می)
به با مشبه، ر کالممصرحه مجرّده آن است که د

مستعارله( همراه ) قرائن( مشبه) یکی از مالئمات
چمیدن از صفات ، باشد. در مثال سرو چمان

معشوق بلند قد( است. ) مربوط به مشبه محذوف
 اند یعنی خالیمجرّده گفته، به این گونه استعاره

 مجرّد( از اغراق. )
 «کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی»

رینه همان مالئم مشبه است، از لفظ در این مثال ق
چمان متوجه می شویم که اوالً سرو در معنای خود 
به کار نرفته است و ثانیاً مراد از آن انسان است. لفظ 

 مستعار که همان مستعار منه است سرو است.
سواره درآیند  به شهر شما شیر و ببر و پلنگ

 هر سه به جنگ؟
ز پهلوانان اشیر و ببر و پلنگ هر یک استعاره 

که از مالئمات مشبه هستند و سواره و جنگ 
: 1371، شمیسا) «هستند حکم قرینه را دارند.

 .(146ـ147
شمیسا در تعریف استعاره مصرّحه مجرّده دچار 

 هایی شده است که قابل بررسی است.لغزش
در استعاره مصرّحه، مشبه »اوّل آنکه گفته است: 

های بسیاری نه، حال آنکه نمو«به همیشه حسی است

های ساده و یا عالی به عقلی در صورتاز مشبه
استعاره مصرّحه وجود دارد که این نظر را نقض 

 ها اشاره کرد: توان به این مثالکند؛ از آن جمله میمی
ستعاره معقول برای محسوس با جامع عقلی؛ ا

ا َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناُکْم ِفي اْلَجارِ » مانند: ا َلَمّ )الحاقة « َيةِ ِإَنّ
عقلی  واست  طغیان مستعارٌمنه، آیهاین  در( 11/

. و حّسی است و، فزونی آب مستعارٌلهو  است
« مَّنْ بَّعَّثَّنَّا مِنْ مَّرْقَّدِنَّا»استعاره معقول از معقول مانند: 

( که رقاد )= خواب( را استعاره از مرگ 52)یس/ 
 است و مرگ و خواب هر دو عقلی هستند.

فرمول استعاره مصرّحه مجرّده را  دیگر آنکه
مشبه به + یکی از »اینگونه تعریف کرده است: 

دانیم در صورتی که می« مالئمات( مشبه.) صفات
جزء وجود چند ، برای تشکیل استعاره مصرّحه

واجب است و در صورت نبود یکی از اجزاء 
مستعارله( که ) گیرد. اوّل مشبهاستعاره شکل نمی

تًا عدم اشاره به آن در فرمول محذوف است و طبیع
مستعار ) مذکور خالی از عیب است. دوّم: مشبه به

قرینه صارفه است ، منه( که ذکر آن الزم است. سوّم
گیری استعاره دارد. که نقش بسیار مهمی در شکل

گانه از لوازم ضروری وجود این اجزاء سه
گیری استعاره است و حذف هریک مساوی شکل

این است ، تار استعاره است. نکتهاز بین رفتن ساخ
که این عنصر در فرمول ذکر نشده و به جای آن 

از آنجایی که قطعاً آمده است. « مالئم» واژه
آن را ، به اهمیّت وجود قرینه واقف بوده« شمیسا»

با توجه به آنچه خود ، بلکه ؛نادیده نیانگاشته
قرینه ، کندهای بعد بدان اشاره میصراحتاً در مثال

چنانچه در مثال  با مالئم یکی پنداشته است! را
را تجرید به شمار « چمان»قرینه « سرو چمان»

آورده و از این مهم غفلت ورزیده که وجود قرینه 
بندی استعاره واجب و وجود مالئم یک در صورت

، امر جایز و از اختیارات نویسنده یا شاعر است
 توان این دو را یکی دانست؟ حال چگونه می

http://wikifeqh.ir/آیه
http://wikifeqh.ir/آیه
http://wikifeqh.ir/مستعارمنه
http://wikifeqh.ir/مستعارمنه
http://wikifeqh.ir/طغیان
http://wikifeqh.ir/طغیان
http://wikifeqh.ir/مستعارٌله
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قرینه که » های بعدی گفته است:در مثال وی
ذکر این نکته ضروری « همان مالئم مشبه است...

است که قرینه در استعاره مصرّحه همیشه متناسب 
با مشبه و در استعاره مکنیه همیشه متناسب با مشبه 

اگر این ادعای خطا که قرینه ، مستعار منه( است) به
اینگونه ید با، همان مالئم است را درست بپنداریم

های مصرّحه از تمامی استعاره نتیجه بگیریم که
های مکنیّه از اساس اساس مجرّده و تمامی استعاره

تر از تجرید اند و از آنجایی که ترشیح قویمرّشحه
های مکنیّه ـ بدون در نظر است پس تمامی استعاره

های مصرّحه گرفتن مالئمات ـ از تمامی استعاره
های آنکه این ادعا را با مثالتر است! حال قوی

 توان رد کرد.متعدد می

 استعاره مصرّحه مرشّحه

استعاره مصرّحه مرشّحه را نیز با فرمول: ، شمیسا
دهد مشبه به + یکی از مالئمات مشبه به نشان می

کند که در استعاره و سپس به این نکته اشاره می
قرینه و مالیم یکی نیستند ، مرشّحه برخالف مجرّده

و قرائن ضعیف یا ظریف و به هر حال غیر آشکار 
از این رو استعاره مرشّحه به سمبل نزدیک ، هستند

می شود که در آن معنای اصلی لغت هم ملحوظ 
  .(147: 1371، شمیسا) است

آید که چگونه مالئم حال این پرسش پیش می
یک بار با قرینه ـ که وجودش ، که امری جایز است
واجب است ـ یکی است و یک در ساختار استعاره 

یکی  بار از آن جداست؟ علّت این تناقض و
دانستن قرینه و مالئم در استعاره مجرّده و تفکیک 
آن دو در استعاره مرّشحه چیست؟ این سؤالی 

و  است که در کتاب شمیسا پاسخی بدان داده نشده
 اند.نویسندگان نیز پاسخی برای آن نیافته

  استعاره مصرّحه مطلقه 

در کتب سنتی استعاره مطلقه را دو نوع تعریف 
اند: یکی آن که در سطور گذشته خواندید و کرده

یی استعاره، اند استعاره مطلقهدیگر این که گفته
است که در آن هیچکدام از مالئمات مشبه یا مشبه 

رسد که این تعریف صحیح به نباشد. به نظر نمی
ی استعمال یی برازیرا در این صورت قرینه، باشد

لغت در معنای ما غیر وضع له در دست نخواهد 
نمیتوان مدعی ، مثالً اگر بگوییم شیری را دیدم، بود

مگر این که قرینه ای ، شد که شیر استعاره است
در همه مثال هایی ، بیاوریم: شیری را درجبهه دیدم

جای  اندهکه در این مورد در کتاب های سنتی زد
  .(149: 1371، شمیسا) تأمل دارد

همان اعتقادی است که شمیسا ، منشأ این سخن
در یکی دانستن قرینه و مالئم دارد؛ وی از آنجایی 

حذف مالئم را ، داندکه قرینه و مالئم را یکی می
در صورتی که ، پنداردمخّل ساختار استعاره می

بالغیون سنتی خود به این مهّم وقوف داشته و 
 اند.ه مرتکب نشدهاشتباهی در تعریف استعاره مطلق

 استعاره مکنیّه

های ذکر شده، معتقد شمیسا ضمن تکرار فرمول
است: در همه انواع استعاره با مشبه به، سروکار داریم 

شود، پس جز در این نوع أخیر که مشبه ذکر می
ساختمان استعاره نوع دوم اساساً مطابق الگوی سایر 

ستعمال استعاره ها نیست؛ عالوه بر این، استعاره، ا
لفظ در معنای غیر ما وضع له به عالقه مشابهت است 

« دست روزگار او را ادب کرد»حال آنکه در مثال 
روزگار در معنای اصلی خود به کار رفته است و مراد 
از دست در اینجا قدرت و عمل است که آن هم 
مجاز به عالقه ی سبب و مسبب است نه مشابهت. 

مجازی است و  پس دست روزگار در حقیقت اضافه
 . اطالق استعاره بر آن صحیح نیست

همانطور که بر اساس تعریفی که شمیسا از 
توان می (141: 1371 سا،یشم)  استعاره ارائه شد

، هدیدگاه شمیسا نسبت به استعاره مکنیّدریافت، 
بدین صورت که مکنیّه را ، دیدگاهی متفاوت است
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ن و بر ایشمارد خارج از تعریف استعاره برمی
تصویری را،  این نوع می توان اعتقاد است که

بندی و بر همین اساس از تقسیم دانست شاعرانه
  کرد.آن بر اساس مالئمات خودداری 

-علت اینکه شمیسا، استعاره مکنیّه را استعاره نمی

داند، آن است که به ظرافت دریافته در بسیاری از 
، به محذوفانواع این استعاره، قائل شدن به مشبه

مغایر با غرض شاعر یا نویسنده است و به همین 
-دلیل بر آن، نامِ تصویر شاعرانه نهاده است. بالغت

دانان سنتی بین تصویر شاعرانه و استعاره مکنیّه گاه 
اند که آن را اسناد بدین صورت تمایز قائل شده

اند. اما عموماً هر دو نوع را استعاره مجازی نامیده
همچنانکه شمیسا هر دو نوع را اند، مکنیّه خوانده

تصویر شاعرانه نامیده است؛ اما تفاوت این دو 
چیست؟ در استعاره مکنیّه، همانطور که معلوم ادیبان 

به است، مقصود شاعر، ارائه تصویری از یک مشبه
شود، ولی با لوازم است که لفظ آن در جمله ذکر نمی

اع: مذکور قابل فهم است؛ مانند استعاره در این مصر
 «اندعشق او در جان ما کاریده»

به اینکه عشق به نهالی تشبیه ، تفسیر این مصراع
ذکر شده؛ مورد ، ی آن شده و کاشتن به عنوان الزمه

استعاره مکنیّه ، اتفاق همه ادیبان است و این نوع
تصویری  «تصویر شاعرانه» از، اما مقصود نام دارد؛

چیزی که ، به واسطه آن است که شاعر یا نویسنده
کند را کند و حالتی که تجربه یا لمس میحس می
به ایوان »در عبارت ، دهد. برای مثالنشان می

 روم و انگشتم را بر پوست کشیده شب میمی

فقط بیان احساسی است که از ، غرض شاعر« کشم
روزن دارد. وی لمس امتداد و کشیدگی شب بی

که شب را به جانداری تشبیه کند ، هرگز نخواسته
پوستی دارد! که چنین برداشتی اگر به شاعر نسبت 

بسیار ، داده شود از ارزش شعر و ادبیّت آن
همان موردی است که شمیسا به ، کاهد. اینمی

 درستی از اطالق نام استعاره بر آن ابا دارد.

 زیباشناسی سخن پارسی ، بیان. 0ـ3ـ2
بیان، »الدین کزازی در کتاب دکتر میرجالل

آشکار( ) استعاره مصرّحه« سخن پارسیزیباشناسی 
استعاره ، مجرده() استعاره پیراسته»را به سه نوع: 

مطلقه( تقسیم ) مرشّحه( و استعاره رها) پرورده
بندی کرده و همچون سایر نویسندگان کتب بالغی 

مکنیّه( ) بندی برای استعاره پنهانهیچ گونه تقسیم
های بندیانجام نداده و نکته جدیدی به تقسیم

 (1368)کزازی،  پیشین نیفزوده است.
مهمترین مشکلی که خوانندگان این کتاب با آن 
مواجهند آن است که سختی زبان کتاب، که به فارسی 
سرّه نوشته شده است، خواننده را چنان درگیر فهم 

کند که از هدف اصلی کتاب که واژگان جدید می
 دارد.فراگیری علم بالغت است، دور نگاه می

 معانی و بیان. 1ـ3ـ2
زاده و علوی مقدم از اشرف معانی و بیاندر کتاب 

انواع استعاره مصرّحه بر اساس مالئمات، تنها به یک 
نوع مرّشحه اکتفا شده و استعاره مکنیّه نیز 

بندی نشده است. ضمن اینکه، اساس در تقسیم
وارگی و جاندارانگاری دانسته استعاره مکنیه نیز انسان

: 1387، هزادعلوی مقدم و اشرفشده است )
(. این، تعریفی اشتباه است و شواهد 121ـ118

 بسیاری بر عدم صحت این مدعا موجود است.

، روش گفتار علم البالغه در فـن معـانی. 1ـ3ـ2
 بدیع، بیان

استعاره را به ، زاهدی در بخش اقسام استعاره مفرد
مکنیّه و ، اعتبار ذکر طرفین بر سه گونه مصرّحه

کند و تعریفی طبق تعریف قدماء یلیه تقسیم میتخی
دهد. وی همچنین استعاره باعتبار از آن ارائه می

بر چهار قسم  هر یک از طرفین را ذکر مالئم
کند و مرشّحه مطلقه و مخلوطه تقسیم می، مجرّده

گوید: استعاره مجرّده در شرح استعاره مجرّده می
، ر شودآنست که از مالیمات مستعارله در آن ذک
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ُه ِلَباَس » چنانکه در سوره نحل می فرماید: َفَأَذاَقَها الَلّ
اِذاقه و چشانیدن از  (112نحل/ ) «اْلُجوِع َواْلَخْوِف 

مالیمات طعام و حالت گرسنگی است نه از لوازم 
 توان گفت.را استعاره تخیلیه نیز میلباس و لذا این

سخن نویسنده، در این بخش جای تأمل دارد، 
ورتی که استعاره مصرّحه باشد، احساسی که در ص

دهد با هنگام گرسنگی و ترس به انسان دست می
وجه شبه پوشانندگی به لباس تشبیه شده و اذاقه از 
مالئمات مشبه و در نتیجه استعاره مجرده است. ولی 
ارتباط آن با تخییل چیست؟ در این آیه تنها به یک 

توجیه کرد و  توان وجود استعاره تخییله راشکل می
آن، بدین صورت است که احساسی که هنگام درد 

گیرد به احساس ناشی از و رنج انسان را فرا می
خوردن غذای بد تشبیه شده و اذاقه به نسبت 

(؛ 272: 1379استعاره مکنیه، تخییل است )هاشمی، 
که استعاره را مصرّحه مجرّده و در عین ولی این

رممکن است و حال اذاقه را تخییل بنامیم غی
 نویسنده در فهم این استعاره دچار اشتباه شده است! 
زاهدی در تقسیم بندی انواع استعاره بر اساس 

، یک نوع به نام استعاره مخلوطه افزوده، مالئم
ومخلوطه آنست که از مالیمات هر دو طرف در 

 چنانکه زهیر بن ابی سلمی گوید: ، آن موجود باشد
 ذفلدَّی اسد شاکی السالح مق

 2له لبد اظفاره لم تقلم
، دهد: استعاره مخلوطه در قوهاو توضیح می

مطلقه است. چون اعتبار ترشیح و تجرید بعد از 
چه آنکه قرینه در ، اتمام استعاره با قرینه آنست

پس هرگاه ترشیح و تجرید ، حالیّه یا مقالیّه باشد
در یک استعاره فراهم آیند آن دو قرینه در معنا با 

گردند و استعاره به رض نموده ساقط میهم تعا
 .(276: 1346، زاهدی) صورت مطلقه خواهد آمد

ای که بین استعاره، وی با این تسمیه جدید
ای که مالئم هر دو طرف در آن ذکر شده و استعاره
فرق ، مالئم هیچ یک از طرفین در آن ذکر نشده

 گذاشته است.

 معانی و بیان() بالغت فارسی. 57ـ3ـ2
گلی در کتاب بالغت خود، استعاره را در سه  احمد

نوع مجرده، مرشحه، مطلقه تقسیم بندی کرده و 
هایی ذکر کرده است که تا برای هر یک شاهد مثال

حد زیادی قابل قبول است. نکته قابل توجه آن 
های است که وی در تالیف این کتاب به سایر کتاب

بالغی که پیشتر نوشته شده، نظر داشته و 
های آنان را نیز ذکر کرده است. برای مثال، به گاهدید

نقل دیدگاه شمیسا در مورد یکی بودن قرینه و 
پردازد ولی اشکال کار آنجاست که هیچ مالئم می

-ها بر زبان نمیسخنی دال بر رد یا تایید آن دیدگاه

توان (. در مجموع می157ـ156: 1399آورد )گلی، 
تر ، بهتر و دقیقگفت: این کتاب در مبحث استعاره

های همانند خود عمل کرده است؛ از سایر کتاب
هرچند، نویسنده، گاه اشتباهاتی ـ هر چند کوچک ـ 

ها داشته است؛ چنانکه در ذیل مثال در شرح شاهد
 استعاره مرشحه آمده:

 به الله تخته گل را تراشید
 به لؤلؤ گوشه مه را خراشید 

و گل، استعاره  الله، استعاره از انگشتان حنا کرده
از صورت است. در مصرع دوم، لؤلؤ و مه استعاره 
از اشک و چهره است و استعاره ها یکدیگر را 

( نویسنده، بر این باور است 155 :پرورند )همانمی
ها ترشیح برای سایر که هریک از استعاره

هاست؛ حال آنکه هیچ ارتباطی بین واژگان استعاره
ود ندارد. جز اینکه لؤلؤ و مه با گل و الله وج

مقصود نویسنده را محصور بر مصراع اول بدانیم و 
 گل و الله را ترشیح برای یکدیگر در نظر بگیریم.

 صور خیال در شعر فارسی. 55ـ3ـ2
های بالغی معاصر به خوبی آشفتگی نگاهی به کتاب

-بندی اقسام استعاره را نشان میدر تعریف و تقسیم

دکنی نیز بدان اشاره کرده شفیعی ک ای کهدهد، مسأله
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ها در کتب ترین تعریفو استعاره را یکی از پریشان
(. 117: 1375بالغت دانسته است )شفیعی کدکنی، 

شفیعی عالوه بر اشکال بر تعریف استعاره در کتب 
معاصر، بر نظر بعضی از بالغیّون متقدّم انتقاداتی وارد 

ی هادر باب استعاره وصورت» گوید:کند و میمی
گوناگون آن در کتب بالغت بحث ها ونکته ها 

های مختلف استعاره را اند و از دیدگاهآورده
 ها مثل تقسیمبندیاند، این تقسیمبندی کردهتقسیم
های تشبیه اگرچه برای تبیین و نشان دادن انواع بندی

های ممکن بیان استعاری، به جای استعاره و شکل
کی برای گسترش خود ارزشمند است، اما هیچ کم

دهد و یا قدما از این کار صورخیال شاعرانه انجام نمی
اند. شاید علّت اصلی این امر، این بهره کافی برنداشته

باشد که در طرز تفکر قدما، توجه به وظیفه و نقش 
هر چیز، چندان اهمیّت نداشته که بحث درباره 

های آن. در باب هر یک از مباحث ها و صورتشاخه
اند، شعر که داخل تحقیق وجستجو شدهادب و 

آنکه دقیقاً میزان اهمیت و ارزش آن چیز را بررسی بی
(. ولی در نهایت 114: 1375)شفیعی کدکنی، « کنند

درکتاب شفیعی نیز راهکاری برای خروج از این 
 ها ارائه نشده است.آشفتگی

 گیرینتیجه
ای گانهجزیی از سه، در کنار معانی و بدیع، بیان

دهد و مباحثی ست که علم بالغت را تشکیل میا
دهد. از چون مجاز و استعاره و کنایه را پوشش می

ای اصالتاً عربی دارد و با ریشه، آنجا که این علم
هایی از تالش، ترجمه به زبان فارسی انتقال یافته

زبان برای تطبیق مباحث بالغی جانب ادیبان فارسی
اما نویسندگان ، استبر ادبیات فارسی انجام گرفته 

اند که در انتقال این مباحث چندگانه عمل کرده
موجب آشفتگی برخی مباحث بیانی از جمله 

 موضوع بحث حاضر یعنی استعاره شده است. 
های بالغت  از جمله اشکاالت وارد بر کتاب

بندی استعاره بر فارسی این است که در تقسیم

ه گرفته و اساس مالئمات، استعاره مکنیّه را نادید
استعاره مصرّحه را بر اساس مالئمات به سه یا چهار 

اند. یکی از علل این امر، آن بندی کردهقسم دسته
های بالغی عربی این مسأله است که در کتاب

تفکیک نشده و به صورت کلی از تقسیم استعاره به 
سه جزء مجرّده، مرّشحه و مطلقه سخن به میان رفته 

ثالها در این قسم، از استعاره اشت؛ همچنین بیشتر م
مصرّحه است. این مسأله، موجب اشتباه برخی 
بالغت دانان فارسی شده است، چنانکه در تقسیم 
بندی استعاره بر مبنای مالئمات، استعاره مکنیه را 

اند. برخی چون همایی نیز با این نادیده گرفته
استدالل که استعاره مبتنی بر تخییل است و بنابراین 

گانه ندارد، آن را بندی به انواع سهزی به تقسیمنیا
اند؛ از سوی دیگر، بیشتر نویسندگان کتاب نپذیرفته

های بالغت معاصر، نتوانستند از قید و بند مثال 
های عربی خارج شوند و برای اقسام استعاره شاهد 

هایی فارسی بیابند؛ حتی زمانی که دست به مثال
د، در تحلیل آن بکارگیری مثال های فارسی زدن

دهد این اند که این امر نشان میدچار اشتباهاتی شده
نویسندگان به نکات و ظرایف موجود در مبحث 

اند آن را در استعاره تسلط کافی نداشته و نتوانسته
در « تجلیل»فارسی همسان سازی کنند. چنانکه 

تحلیل استعاره مکنیّه دچار اشتباه شده و حتی در 
بیهی را مکنّیه خوانده است یا مثالی، اضافه تش

به را در استعاره مصرّحه، همواره مشبه« شمیسا»
دانسته و قرینه را که جزیی از لوازم استعاره « حسی»

است با مالئم که جزیی اختیاری و خارج از 
ساختمان استعاره است یکی دانسته و در همین 
راستا در تعریف قدما از استعاره مطلقه ـ مبنی بر 

هیچکدام از مالئمات دو طرف در جمله ذکر اینکه 
نشود ـ را اشتباه خوانده است، در صورتی که این 
تخطئه نه متوجه تعاریف قدماء از استعاره مطلقه 
بلکه متوجه خود نویسنده است که تمایزی میان 

که در « کزازی»قرینه و مالئم قائل نشده است و یا 
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ادار های سنتی وفبندیمبحث استعاره، به تقسیم
مانده است، از زبانی برای نوشتار استفاده کرده که 
خواننده را درگیر فهم معنای مفردات می کند و از 

 دارد.غرض اصلی باز می
-البته شمیسا و زاهدی دست به ابداع زده و نام

، اندهای جدیدی برای برخی انواع پیشنهاد داده
مانند: انتخاب نام تصویر شاعرانه برای مواردی که 

ه بر آن اطالق نام استعاره مکنیّ، ز نظر معناییا
بر « مخلوطه»صحیح نیست؛ و یا اطالق نام 

مالیمات هر دو طرف در آن موجود ای که استعاره
که مالئمات هیچ یک  ـ «مطلقه»تا میان آن و ، است

 فرقی ایجاد شود.  ـاز طرفین در آن نیست 
متفاوت و  نظرهایِهمه این اظهار

چندگانه در باب استعاره نشانگر  یِ هابندیتقسیم
سازیِ فنّ استعاره هایی است که در فارسیتالش

ولی به صورت کامل موفق عمل نکرده ، انجام شده
 های قدما وبندیالبته با تدقیق در تقسیم ؛است

ابداعاتی که برخی از ادیبان در در این زمینه به 
مع یعنی با نگاه به بالغت سنتی و جاند، هخرج داد

بندی توان به یک تقسیمهای معاصر میآن با دیدگاه
واحد برای استعاره در زبان فارسی دست یافت. با 

این ، همین نگاه برای استعاره بر مبنای مالئمات
حه و شود: استعاره مصرّ بندی پیشنهاد میتقسیم

مطلقه و ، شحهمرّ، دهمجرّ ) ه هر دو شامل انواعمکنیّ
های استعاره ز صورتبرخی ا و مخلوطه( هستند

به محذوف را ه که از لحاظ معنایی مشبهمکنیّ
نوعی اسناد مجازی است که آن را ، طلبدنمی

 نامیم.تصویر شاعرانه می

 هانوشتپی
 

القسم السابع و القسم الثامن فى تجريد االستعاره و ». 1
نحو عندى أسد اذا لم تعقب  اعلم ان االستعاره فى *ترشيحها

بصفات أو تفريع کالم ال تکون مجرده و ال مرشحه و انما 
يلحقها التجريد أو الترشيح اذا عقبت بذالک ثم ان الضابط 
هناک أصل واحد و هو أنک قد عرفت ان االستعاره ال بدلها من 

 

 
مستعار له و مستعار منه فمتى عقبت بصفات أو تفريع کالم 

ه سميت مجرده و متى عقبت بصفات أو مالئم للمستعارل
تفريع کالم مالئم للمستعار منه سميت مرشحه، مثال ها فى 
التجريد ان تقول ساورت اسدا شاکى السالح طويل القناه 
صقيل العضب و حاورت بحر اما اکثر علومه و ما أجمعه 

 .(163تا: )سکاکی، بی «للحقائق و ما أوقفه على الدقائق
شجاعت مانند شیر است، و اسلحه  نزد مردی که در. 2

وی کامل و جنگ آزموده می باشد، و بال ها و موهایی 
 .نشده است کوتاهریخته بر شانه دارد،  ناخن های او 
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