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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  مجلة علمي ـ
ش .هـ 1394 تابستان، 35ادبيات عربي، شماره 

 101- 122م، صص  2015

  شناسيِ شناختي زبانعربي و   استعاره از منظر بالغت
  2خاني مرضيه قربان ،1∗∗∗∗محمدخاقاني اصفهاني

  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات عربياستاد گروه  .1
  دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان .2

  20/11/93 :تاريخ پذيرش          20/09/92 :تاريخ دريافت

  چكيده
، پژوهان پژوهان عرب مانند ساير بالغت بالغت. هاي بالغي است استعاره يكي از زيباترين آرايه

آن را در اقسام ، انواع استعارهاند با بررسي  اي داشته و همواره كوشيده به استعاره توجه ويژه
نيز جايگاه  شناسي زباناين مفهوم در علم  .بندي كنند طبقه...ومكنيه ، مختلفي مانند مصرحه

بررسي  شناسيِ شناختي زبان ةدر حوز ويژه به است و خاصي را به خود اختصاص داده
به زبان ادبي تعلق  ان اين حوزه اين است كه استعاره صرفاًشناس زباناستدالل اصلي . است شده

ايشان معتقدند . در زبان روزمره نيز حضوري پررنگ اگرچه ناخودآگاه و پنهان دارد، نداشته
 درواقعپردازي است و  استعاره يكي از ابزارهاي اصلي براي ساختاربندي ذهن انسان و مفهوم

اين مقاله .تندهاي استعاري هس ساخت تحت تأثيرهاي شناختي در انسان تا اندازه زيادي فرايند
ان شناختي شناس زبانپژوهان زبان عربي و  اي به بررسي استعاره نزد بالغت با رويكردي مقايسه

توان به  ها مي اين شباهت ازجمله. كند وجوه تشابه و تفاوت نظرات آنان را بيان مي، پرداخته
در  مرده ارةبرخي از اين اقسام مانند استع بندي استعاره به اقسام مختلف و شباهت تقسيم

هايي در حوزة كار دو گروه قابل  نيز تفاوت. شاره كردي و استعاره مبتذل در بالغت اشناس زبان
، انحصار عالقه استعاره در مشابهت، بررسي استعاره در سطح كلمات: مانند، استمشاهده 

ره عربي، بررسي استعاهاي صوري و زباني براي تشخيص استعاره در بالغت  استفاده از مالك
اي از  گذاري پاره ي و تفاوت در نامشناس زبانهاي تجربي در  استفاده از مالكدر سطح جمله، 

  .اقسام استعاره در دو علم
  

  .استعاره مفهومي شناسيِ شناختي؛ ؛ زبانبالغت عربي ؛استعاره :ها كليدواژه
                                                                                                                                                       

∗∗∗∗
  Mohammadkhaqani@yahoo.com                         :نويسندة مسئول 
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  مقدمه. 1
  .بحث استعاره استشود،  ميبررسي ) بيان شاخة(باحث مهمي كه در بالغت عربي يكي از م

تر مقاصد خود اسـتفاده   هاي بيان واضح ران هر زباني از تشبيه به عنوان يكي از راهو گويش
را بـا كمـك امـري    ) مشـبه ( امر مجهولي، هاي ادبي تشبيه عالوه بر داشتن زيبايي كنند؛ زيرا مي

  .سازد مي ، آشكارو از طريق مقايسه) به مشبه( معلوم
تشبيه است با اين تفاوت كه در استعاره تنها يكي از طرفين تشبيه ذكـر  اي  استعاره نيز گونه

و بـر عواطـف    داردانگيـزي بيشـتري    خيـال ، استعاره عالوه بر دربرداشتن فوايد تشبيه. شود مي
با تـالش خـود   ، يكي از طرفين تشبيه ذكر شدنشنونده پس از  زيراشنونده تأثيرگذارتر است؛ 

را هاي آن استعاره  زيبايي، رف ديگر تشبيه وجود دارد كشف كردهو ط، شبهي را كه بين آن وجه
و آنان همواره داشته اي  پژوهان اهميت ويژه استعاره همواره براي بالغت رو ازاين. كند درك مي

هاي آن با  و درصدد يافتن تفاوت كردهبررسي  )و حتي زبان روزمره(ون ادبي اين آرايه را در مت
  .اند تشبيه بوده

انـد، هرچنـد هركـدام دربـارة آن      كـرده توجه به استعاره  ان نيز در مطالعات خودناسش زبان
اره تنهـا بـه   معتقدند كه اسـتع ) و فالسفه( انشناس زباناي از  دسته. اند نظرات مختلفي ارائه داده

 رمانتيكپردازان جريان  دسته دوم نظريه شود؛ و در زبان روزمره يافت نمي زبان ادبي تعلق دارد
شناسـيِ   زبـان اما دسته سـومي كـه اصـحاب     ؛دانند دبيات هستند كه كل زبان را استعاره ميدر ا

تنهـا متعلـق بـه زبـان ادبـي       اسـتعاره را  آنهـا . اند برگزيدهتري  نام دارند موضع متعادل شناختي
هم  زبان ادبي وهم در توان استعاره را  بلكه مي، و معتقدند كل زبان نيز استعاره نيست دانند نمي

  .هاي آن را مشخص ساخت و نمونهكرد روزمره بررسي  در زبان
پژوهان زبان عربي  و بالغت انشناس زبان كه اين مقاله پس از ارائة گزارشي از آراي ازآنجايي

و قصـد مقايسـه بـين ايـن      كنـد  مـي به دستاوردهاي آنان در اين زمينـه اشـاره   ، استعاره دربارة
گويي به آنهاسـت،   هايي را كه مقاله در پي پاسخ پرسشين تر توان اصلي مي، دستاوردها را دارد

  :گونه بيان كرد اين
  با يكديگر تفاوت دارد يا تشابه؟، آيا مطالعات اين دو گروه از محققان پيرامون استعاره �
  ترين وجوه تشابه و تفاوت استعاره در مطالعات اين دو گروه از محققان چيست؟ مهم �
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تـأثير  پژوهان  ان در مطالعات خود از دستاوردهاي بالغتشناس زبانتوان گفت كه  آيا مي �
  ميزان اين تأثير تا چه حد است؟پاسخ، و در صورت مثبت بودن  اند گرفته
  اند؟ داشته  ان در موضوع استعاره نوآوريشناس آيا زبان �
  

  پيشينه پژوهش
ـ   در مورد پيشينة زد محققـان هـر دو   پژوهش نيز بايد گفت به علت اهميت موضوع اسـتعاره ن

مطالعـات   ازجملـه انـد كـه    هاي متعددي بـه بررسـي آن پرداختـه    مقاالت و رساله، كتب، گروه
زهـره  ( »اسـتعاره مفهـومي از ديـدگاه ليكـاف و جانسـون      نظرية«توان به مقالة  ميان شناس زبان

، )1381، راد يوسـفي  و فاطمه ارسالن گلفام( »و استعارهشناختي  يِشناس زبان«، )1389، هاشمي
 و همچنين رسالة) 1382فرزان سجودي، (» رمعاص نظرية استعارة«مقالة ليكاف با عنوان ة ترجم

اشـاره  ) 1382، حدائق رضايي( »شناسيِ شناختي زباناستعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه «
و  اسـت  بـوده گيـري بالغـت مطـرح     در زبان عربي نيز اين موضوع از همان ابتداي شكل. كرد
اي  مقايسـه ، گونه كه شايسـته اسـت   آن تاكنونلعات بسياري در اين زمينه صورت گرفته اما مطا

حاضـر قصـد پـرداختن بـه ايـن       ققان صورت نگرفته كه مقالةبين نظريات اين دو گروه از مح
  .را دارد موضوع

سـت، بـديهي اسـت كـه     ا) تطبيقـي ( اي رويكرد اين مقاله مقايسـه  كه ازآنجايي گفتني است
اسـتعاره   آنـان در مـورد   گروه از محققـان، نـاگزير از ارائـة آراي    اين دو ر مقايسة آرايمنظو به

هاي مقاله براي هركدام از  بخشي از قسمت تكراري شدنحدودي منجر به ايم كه اين امر تا بوده
حـدودي  ها تا گيري داده تحليل و نتيجه اميد است بخشِ درنهايتشود؛ اما  دو گروه محققان مي

  .جديدي را پيش روي محققان باز كندهاي  افق
  

  شناسيِ شناختي استعاره در دانش زبان. 2
به خود اختصاص  شناسي زباناستعاره از مفاهيمي است كه همواره جايگاه خاصي را در دانش 

كه در  شناسي زبانليكن بايد توجه داشت كه سرآغاز بررسي اين مفهوم نه در دانش . است داده
مند اين پديـده را   توان ارسطو را اولين كسي دانست كه به طور نظام مي. است بودهعلم بالغت 
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برد و آن را صنعتي  از استعاره نام مي 2بالغتو  1شعرشناسيدر دو كتاب  ويژه بهاو . كردبررسي 
قابل  نكتة. اشاره به چيزي ديگركاربردن نام چيزي براي  داند كه عبارت است از به مي 3مجازي

خاصـي از متـون و يـا     از نظر او استعاره صرفاً به دسـتة  ديدگاه ارسطو اين است كه توجه در
از نظر ارسـطو كـاربرد   درواقع، . خاصي كه همانا گفتمان ادبي باشد تعلق دارد 4گفتمان درواقع

و بيشـتر در زبـان شـعر كـه      ؛نه امري الزم و ضروري و امري تزييني و زيباستاستعاره صرفاً 
جايگاهي در زبان روزمره  توان آن را يافت و بنابراين چندان  مي، در بيان است اش تمايز ويژگي

روي در كـاربرد   ؛ چراكـه زيـاده  دزبان منطق و خطابه ندار در و گفتار مردم عادي و غيراديب و
نيـز  . )22: 1377، هـاكس ( م به شعر شبيه كندبيش از حد الزاستعاره ممكن است زبان متعارف را 

بايد به اين نكته توجه كنيم كه در يونان باستان استعاره و ساير صنايع مجازي بخشي از دانـش  
ها به پذيرفتن براي تأثيرگذاري بر افراد و ترغيب آناند و اين دانش كه  شده بالغت محسوب مي

 اسـت  دهبوصرفاً در اختيار خواص و نخبگان  ،شده گرفته مي كار  ها به بعضي از عقايد و انديشه
 اهميـت خاصـي داشـته   در ميان اين صنايع بالغي اسـتعاره  . و مردم عادي راهي به آن نداشتند

، اوانـز و گـرين  ( اسـت  شـده  ر ميان ساير صنايع شناخته ميكه به عنوان صنعت اصلي د اي گونه به

ايـن   قابل توجه ديگر در رابطه با تعريف استعاره در علم بالغت يونان باستان نكتة. )293: 2006
اي پنهـان و غيرمسـتقيم در مقابـل تشـبيه بـه       است كه از زمان ارسطو استعاره به عنوان مقايسه

  .)همان(است  بودهاي آشكار و مستقيم مطرح  عنوان مقايسه
متمادي اعتبار خود را حفظ كـرد   هاي نبندي ارسطو از استعاره تا قر ستهاگرچه تعريف و د

ـ  هاي شكلو به  بـا ظهـور بعضـي از     شـد، ولـي  ي گونـاگون اسـتفاده   مختلف در مطالعات ادب
بـا ظهـور   ، براي مثـال . وجود آمدهاي فكري تغييرات و اصالحاتي اساسي نيز در آن به  جريان

هاي كالسيك و سنتي به طور كامـل   ديدگاه، در در ادبيات اروپاي قرن نوزدهم رمانتيكجريان 
  .شدو بنيادي تجديدنظر 

بلكـه  ، تعلق ندارد، استعاره تنها به متون ادبي و شعررمانتيسم، پردازان جريان  از نظر نظريه

                                                                                                                                                       

1. Poetics 

2. Rhetorics 

3. Figurative Device 

4. Discourse 
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، ؛ سـعيد 1377، هـاكس ( مـاهيتي اسـتعاري دارد   درواقعزبان انسان اساساً مملو از استعاره است و 

دهد؛ زيـرا   تفكيك يا تمايز استعاري از غيراستعاري معناي خود را از دست مي، بنابراين. )2009
  .و ابزارهاي مجازي در زبان وجود نداردچيزي به غير از استعاره 

مطـرح شـد    شـناس  زبـان يـك   وسيلة وسيلة شعرا و فالسفه بلكه به ديدگاه ديگري كه نه به
مطـرح شـد   ) 1956( بنيادهاي زباناين ديدگاه كه ابتدا در كتـاب  . است رومن ياكوبسنديدگاه 

ه با بعضـي از اخـتالالت زبـاني    را در رابط 2و مجاز 1و استعاره داردشناختي  اساساً ماهيتي زبان
رود كه استعاره و مجاز را به ترتيب  ياكوبسن تا آنجا پيش مي. كند بررسي مي 3پريشي چون زبان

رسد كـه در   كند و به اين نتيجه مي مقايسه مي 5پريشي مجاورت و زبان 4پريشي مشابهت با زبان
دوم، در نوع  كه ، درحاليستهاي استعاري ني قادر به درك عبارت اول، شخصپريشي نوع  زبان

بر اساس چنـين  . درك كند، است كه در آنها مجاز به كار رفتههايي را  تواند عبارت نمي شخص
و  6رسـد كـه در زبـان دو قطـب اسـتعاري      بنـدي مـي   مقايسه و استداللي او نهايتاً به اين جمع

هـاي ادبـي و    جرياناز نظر او ژانرها و . وجود دارند كه در تعارض با يكديگر هستند 7مجازي
در ، بـراي مثـال  . هنري مختلف حاصل تفوق و برتري يكي از اين دو قطب بر ديگري هسـتند 

 گرايي اين قطبِ در جريان واقع كه درحالي ،شاهد برتري قطب استعاري هستيم رمانتيك،جريان 
يـك   برتـري البته بايد توجه داشت كه از نظر ياكوبسن سلطه يـا  . دارد مجازي است كه برتري

بلكه هر دو قطب در زبان حضـور دارنـد و در    ،قطب به معناي حذف كامل قطب ديگر نيست
. ت به ديگري داردها صرفاً بسامد وقوع بيشتري نسبريان ادبي يا هنري خاص يكي از آنيك ج
شان  ميزان وابستگي بر اساسهاي هنري و ادبي مختلف را  توان مكتب چنين الگويي مي بر پاية

  .)1965، ياكوبسن و هال(كرد دو قطب تحليل به يكي از 
مطرح  شناسيِ شناختي زبان ها، رهيافتي قرار دارد كه در حوزةمقابل اين رويكرد اما در نقطة

                                                                                                                                                       

1. Metaphor 

2. Metonymy 

3. Aphasia 

4. Similarity Aphasia 

5. Contiguity Aphasia 

6. Metaphoric 

7. Metonymic 
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هايي كه بـا آنهـا زنـدگي     استعارهعنوان  با) 1980(ر كتاب ليكاف و جانسون با انتشا. است شده

بلكـه دانـش   ، ه اساسـاً بـه چـالش كشـيده شـد     اسـتعار دربارة  هاي قبلي ديدگاه تنها نه ،كنيم مي
نيز دچار تحول شد و عمالً زمينه براي پيدايش جرياني جديد در اين دانش فراهم  شناسي زبان
هاي متعدد در  ، در كنار پيشرفتبتوان گفت انتشار كتاب ليكاف و جانسون جرئت بهشايد . شد

شـده   ديدگاه مطرح. شناختي را فراهم آوردشناسيِ  زبانعمالً امكان ظهور ، شناختي علومِ حوزة
معاصـر   نظريـة «يا  1»استعاره مفهومي نظرية«يزي است كه از آن با عنوان در اين كتاب همان چ

جانبه  حضوري فراگير و همه در زبان انسان ،بر اساس اين نظريه استعاره. شود ياد مي 2»استعاره
 رمانتيـك شعراي يدگاه و ديدگاه ميان اين د اگرچه. شود و صرفاً به متون ادبي محدود نمي دارد

زبان  ،شناختي انِشناس زبانكامالً با آن يكسان نيست؛ زيرا در نظر ، ولي هايي وجود دارد شباهت
امـا  . هاي زبان در اصل غيراسـتعاري هسـتند   به طور كامل استعاري نيست و بسياري از عبارت

اسـتعاره صـرفاً   ، شـناختي  انِشناسـ  زبـان ر از نظ. استري اين نظريه در جايي ديگر نهفته نوآو
ما از جهان خارج مرتبط  با زبان در ارتباط باشد با تجربة موضوعي زباني نيست و بيش از آنكه

استعاره در اصل موضـوعي  «: كنند مطرح مي )153، همان( طور كه ليكاف و جانسون همان. است
ضي يا ثانويه با زبـان ارتبـاط پيـدا    رَاست كه با انديشه و كنش ارتباط دارد و تنها به صورت ع

در زبان دارند، بلكه ايـن   جانبه حضوري فراگير و همه تنها نهها  استعاره، بر اين اساس. »كند مي
  .)9: 2007، تريم( تفكر ما اهميتي حياتي و بنيادين دارد حضور براي نحوة

استعاره و تجربيات ما  تعاملي است كه ميان، اي كه در اين رابطه بايد به آن توجه كرد نكته
شناسيِ شـناختي تجربـة بشـر از جهـان      طوركلي، در الگوي زبان به. از جهان خارج وجود دارد

از «: كند ان ميبي )113: 2009( تندالكه  گونه همان. تعامل با آن اهميت زيادي دارد خارج و نحوة
ذهن  توجه به اجزاي ديگرِزبان نظامي مجزا و منفرد نيست كه بدون ، شناختي انِشناس زبانديد 

ذهن و بدن در تعامل مداوم ، ان زبانشناس زباناز ديد اين . »و جسم بشر بتوان آن را مطالعه كرد
هاي شناختي به صـورت جـدا و مسـتقل از جسـم وجـود       فعاليت درواقعبا يكديگر هستند و 

در . كند يدي بازي ميو زبان استعاره نقشي كل ،بدن، در چنين تعاملي ميان ذهن. )همان( »ندارند
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كند و تعامل ميان اين سه پديده را آسان  بسياري از موارد استعاره به عنوان يك واسطه عمل مي
مطرح كـرد   شناسيِ شناختي زبانتوان تعريفي از استعاره در  با توجه به اين تفاسير مي. سازد مي

  :اي را نشان دهد كه به نوعي اين كاركرد واسطه
هـاي   ميـان حـوزه   3يا تناظرهايي 2ها است كه نگاشت 1فرافكني مفهومياستعاره صورتي از 

  .)136: 2007، اوانز( شود متفاوت را شامل مي 4مفهومي
هاي مفهومي متفـاوت   استعاره ميان حوزه، دهد نشان مي خوبي بهگونه كه اين تعريف  همان

امكـان درك و دريافـت   گوينـد   مي »نگاشت«اين رابطه كه به آن . كند به نوعي رابطه برقرار مي
) 6: 2001( لـي از نظـر  . كند مفهومي ديگر را فراهم مي يك حوزة مفهومي در چهارچوب حوزة

چهـارچوب  يك حوزه از تجربـه را در   5پردازي استعاره اساساً ابزار يا صناعتي است كه مفهوم«
 مفهـوميِ  هـاي  قابل توجه در اين رابطه آن است كه حـوزه  نكتة. »شود اي ديگر شامل مي حوزه

گر هـا بـا يكـدي   س نيستند و ميزان انتزاعـي بـودن آن  عموماً از يك جن ،درگير در فرايند استعاره
اي  گيـرد عمومـاً حـوزه    آن صـورت مـي   ازكه نگاشت  6مبدأ بر اين اساس، حوزة. تفاوت دارد

اي  گيرد عموماً حـوزه  كه نگاشت به روي آن صورت مي 8مقصد كه حوزة است، درحالي 7عيني
) 1999، 1980( ليكاف و جانسـون ، براي مثال. )2009، ؛ تندال2001، ؛ لي1995، تيلور( انتزاعي است

مكـان كـه    ولـة مق چهـارچوب برند كه غالباً در  اي انتزاعي نام مي از مقوله زمان به عنوان مقوله
 در اين چهارچوب، دو استعارة. شود يدهي م دازي و سازمانپر تر است مفهوم نسبت به آن عيني

حركـت  ، در مورد اول. اهميت خاصي دارند »زمان شيء است«و  »زمان مكان است«مفهومي 
بر ايـن  . شود پردازي مي حركت در محورهاي عمودي و افقي مكان مفهوم چهارچوبزمان در 

لب اين استعاره قابل توجيه هستند در قا »زندگي سفر است«هاي ديگري چون  استعاره، اساس
توان با استفاده از حركت اساسيِ مكانيِ سفر  به اين معنا كه حركت اساسيِ زمانيِ زندگي را مي
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 نظـر  در مورد دوم نيز زمان به عنوان يـك شـيء در  . سازي و در ذهن ساختاربندي كرد مفهوم
تواند روي محورهـاي   ت و ميوارگي برخوردار اس شود كه به نوعي از عينيت و شيء گرفته مي

مـان را در  اين دو اسـتعاره مفهـومي امكـان درك مقولـه انتزاعـي ز     درواقع، . مكان حركت كند
ذهن با سهولت بيشـتري ايـن مقولـه را     درنتيجهكنند و  عيني مكان فراهم مي چهارچوب مقولة

  .كند پردازش مي
شـناخت  «مفهـوم  ، اسـتعاره  مقولـة شناسيِ شناختي به  ويكرد زبانپاياني در رابطه با ر نكتة

توجه آن به  شناسيِ شناختي زبانگفته شد كه يكي از وجوه اساسي  تر پيش. است 1»يافته تجسم
عنـوان  ) 1999( شايد به همين دليـل ليكـاف و جانسـون   . و زبان است ،بدن، تعامل ميان ذهن

، از اين منظر. گذارند يم در برابر تفكر غربي يافته چالش ذهن تجسم: فلسفة متجسمكتاب خود را 
است؛ زيرا  2شناختي عقيده دارند تنها معناي موجود و ممكن معناي كاربردشناختي انِشناس زبان

بـه  . )132: 1995، تيلـور ( گيـرد  هاي اجتماعي و فيزيكي صـورت مـي   سازي اساساً در بافت مفهوم
ا با جهان خارج شـكل  معنا صرفاً در اثر تجربيات فيزيكي و تعامالت اجتماعي م، عبارت ديگر

اي است كه منجر بـه بسـط و گسـترش     استعاره شيوه، در همين راستا. شود گرفته و ساخته مي
 حاصل تجربيات مسـتقيم فيزيكـي هسـتند    3شود زيرا اگرچه مفاهيم اصلي فهم و ادراك ما مي

سـازي   هايي مفهوم استعاره چهارچوبمفاهيم غيراصلي كه حاصل اين تجربيات نيستند در ولي 
 بـاره  درايـن اي كه  نكته. )2011، شاپيرو( شوند كه با آن مفاهيم اصلي و عيني در ارتباط هستند مي

هـاي   ماننـد ديگـر پديـده   ، اسـتعاره  شناسيِ شناختي زبانبايد به آن توجه كرد اين است كه در 
طور كه اوانـز و   همان درواقعتجربيات فيزيكي و جسماني وابستگي دارد و  شدت به دار، بهمعنا

اسـتعاره مفهـومي بـا دو مـورد از فرضـيات اصـلي        نظريـة «كننـد،   بيان مـي  )286: 2006( گرين
  :شناختي رابطه مستقيم دارد معناشناسيِ

 داند؛ يافته كه منشأ ساختار مفهومي را تجربه فيزيكي يا جسماني مي شناخت تجسم. 1

  .»فهومي استساختار معنايي بازتابي از ساختار م. 2
با توجه به  شناسيِ شناختي زبانها در الگوي  بندي استعاره توان گفت طبقه مي، بر اين اساس
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مالك صوري  گونه گيرد و هيچ ميزان وابستگي آنها به تجربيات فيزيكي و جسماني صورت مي
  .نيستدر اين كار دخيل  1يا غيركاربردي

  

  شناسيِ شناختي زبانبندي انواع استعاره در  تقسيم. 3
 )244: 1980( پيش از ورود به اين مبحث بايد به اين نكته اشاره كرد كه از نظر ليكاف و جانسون

مفـاهيم را   دانـد و همـة   و اساس آن را بر پاية شباهت مي ديدگاهي كه ماهيت استعاره را كلمه
شـتباه اسـت؛ بلكـه    ا، داند حقيقي فرض كرده و استعاره را مربوط به بخش غيرحقيقي زبان مي

كـه در   گفتنـي اسـت  چنـين  هم. مفهـوم و اسـاس آن تجربيـات انسـان اسـت      ،ماهيت استعاره
 شود كـه در بالغـت سـنتي از آنهـا بـا      گفته مي تعبيرات استعاري به تمام موارديشناسي،  زبان

چنــين  كــل و بــالعكس و هــم از قبيــل ذكـر جــزء و ارادة  3متــانيمي، اســتعاره، 2عنـوان تشــبيه 
ـ  شناسـي  زبـان اسـتعاره در   سـان،  بـدين . )164: 1372، يارمحمدي( شود مي ياد 4اتاصطالح ي غرب

علم بيان در بالغت عربـي   ، مجاز مرسل و كنايه كه اجزاياستعاره، با همة انواع تشبيه زمان هم
  .مترادف است آيند، به شمار مي
تقسـيم   6هاي نو و استعاره 5هاي متعارف مفهومي به استعاره شناسيِ شناختي استعارة در زبان

  :شود مي

  
  استعارة متعارف. 1-3

تـوان بـه دو نـوع     هـا را مـي  اند و آن ما تثبيت شده) واژگاني( تعبيراتي هستند كه در نظام زباني
هـايي اسـت كـه     ، اسـتعاره منـد  نظام هاي منظور از استعاره. تقسيم كرد 8مند و غيرنظام 7مند نظام
اي منسجم و مرتبط و هر گروهي را به تصوري واحد منتسـب   هها را به مجموعتوان همة آن مي
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  :كنيم ها اشاره مي، خود انواعي دارد كه در زير به آناين نوع استعاره نيز. )168، همان( ساخت
  

  1استعارة ساختاري. 3- 1-1
اسـت،   شدهتصور و مفهوم ديگري سازمان داده است كه در آن يك مفهوم بر اساس  اي استعاره
» زنـدگي قمـار اسـت   «مفهـومي   كه اين استعاره از اسـتعارة » ختمام را با زندگي«: عبارتمانند 

  :است 2هادي اي مشهور استعاره ساختاري استعارةه يكي از نمونه. )169، همان(است  برخاسته

   ؛شـيء هسـتند  ) مفـاهيم ( تصـورات   -1: استعارة هادي شامل سه اسـتعارة مفهـومي اسـت   
 است، مانند جملـة ) دادوستد(رستادن ف، ارتباط زباني  -3 ؛هستند ظرف، اصطالحات زباني  -2

  .)1386، شعاعي( »شد آن مفهوم را به او رساند سخت مي«استعاري 
  

  3استعارة جهتي .2-1-3
، عقب، پايين، باال مانند، 4فضايي گيري اساس جهت بر را مفاهيم عمدتاً كه هستند هايي استعاره

: ماننـد عبـارت  ، )127: 1389، هاشـمي ( كننـد  مـي  مفهـومي  و دهي سازمان، ...ونزديك ، دور، جلو
بلكه آنها مبنايي در تجربه شخصي و  ،نيست دلبخواهي يهاي چنين استعاره«. باالست فشارخونم

  .)1386، شعاعي( »فرهنگي ما دارند
  

  5استعارة وجودي. 3-1-3
مـثالً  ، كنـيم  درك مي شده شناخته اشياير قالب د در اين استعاره مفاهيم و تصاوير ناشناخته را 

مرگ دارد نزديـك  « :دهد اين عبارت را شكل مي» مرگ موجودي زنده است«استعاره مفهومي 
  :شود وجودي به دو نوع تقسيم مي استعارة. )169: 1372، يارمحمدي(» شود مي

، بيـرون اسـت  دانيم كه داراي درون و  در اينجا مفهوم را چون ظرفي مي: 1استعارة ظرفي ) الف
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: 1382، رضايي(خيزد  برمي» فكر ظرف است« ةاين استعاره از استعار؛ »رفتم تو فكر«مانند عبارت 

31(.  
هايمـان از مفهـوم    ها و دانسـته  در اين استعاره مفهوم را از طريق ويژگي: 2بخشي شخصيت )  ب

ادة جـزء و  ذكـر كـل و ار  «در ادبيـات   كـه  بخشـي  يكي از انواع شخصيت. كنيم انسان درك مي
كـه ايـن   » دلش راضي شـد «مانند ، اشاره به همين نوع استعاره است ،شود خوانده مي» عكسبر

  .)32، همان(خيزد  برمي» انسان است، دل«عبارت از وجود عبارت استعاري 

  
  3استعارة مرده . 4-1-3

خود در زبان در واژگان  اي كه به دليل كاربرد زياد و عبارات كليشه ،ها المثل ضرب اصطالحات،
 هاتوان معناي آن مي، مانند ساير واژگان، اند و معموالً با مراجعه به فرهنگ لغات زبان تثبيت شده

منـد،   نظـام منـد و غير  تقسيم استعاره متعارف به نظام يز در ادامةيارمحمدي ن. )همان( را دريافت
بـرخالف اسـتعارات   «: گويـد  مـي و  شمرد ميمند بر غيرنظام گونه استعاره را از انواع استعارة اين

اي بـا   غيره در داخل شبكه، اغراق وها كليشه، مند مانند اصطالحات استعارات غيرنظام، مند نظام
 »هـا توجيـه مجزايـي ارائـه نمـود     فـرد آن  توان براي فـرد  بلكه مي، گيرند اجزاي مرتبط قرار نمي

  .)169: 1372، يارمحمدي(

  
  هاي نو استعاره . 2-3

هاي  يافتن جنبه و حاصل نوآوري و خالقيت در كه قبالً در زبان وجود نداشتهاي است  استعاره
مانند عبارت ، دادن هستند  كه از طريق استعاري قابل ارتباطاست مفهومي  جديدي از دو حوزة

احساس موجـود  «مفهومي  ؛ اين عبارت، استعارة»هوايي بخوردبگذاريم كه احساس «استعاري 
  .است را خلق كرده» ده استزن
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  شناسيِ شناختي زباناستعاره در 

  ربيبالغت ع استعاره در. 4
  :پردازيم به بررسي اين موضوع در بالغت عربي مي شناسي زبانپس از بررسي استعاره در 
 عنـاي حقيقـي خـود اسـت، بـه سـبب عالقـة       كاربردن واژه در غيرم استعاره در اصطالح به

 ارادةاي كـه از   د؛ اما وجـود قرينـه  مشابهتي كه ميان معني حقيقي و معني غيرحقيقي وجود دار
نيـز معتقـد    )48: 1367( سـيوطي . )276: 1365، فاضـلي ( الزم اسـت ، معني حقيقي جلوگيري نمايد
درواقع استعاره مجازي است با  آيد؛ چراكه به وجود مياستعاره  ،است از تركيب مجاز و تشبيه

؛ شـبه يـا همـان م   ؛ مسـتعارله به يا همان مشبه مستعارمنه: استعاره سه ركن دارد. مشابهت عالقة
  .رود كار مي بهيا همان لفظي كه به دو معني حقيقي و مجازي  مستعار

  

  بندي استعاره تقسيم. 5
نـاظر بـر وجـه    ، هاكدام از آناند كه هر هايي براي استعاره وضع كرده بندي پژوهان تقسيم بالغت

؛ ...ويا از لحاظ لفظ مسـتعار  ، مثالً تقسيم استعاره از لحاظ ذكر طرفين، خاصي از استعاره است
. شوند هاي ديگري تقسيم مي به زيرشاخه، اعتبارات مناسب ، بنا بهها مجدداً بندي گاه اين تقسيم

ـ  ، به همين دليلپژوهان نيست بالغت كه رويكرد اين مقاله نقد آراي ازآنجايي ن بخـش در  در اي
پژوهـان و   بالغـت  منظور مقايسة آراي نكرديم و تنها به اي وارد خدشهها،  بندي اصلِ اين تقسيم

 اكتفـا كـرديم و تفصـيل آن را بـر عهـدة     ان به ذكر انواع اسـتعاره در بالغـت عربـي    شناس زبان

  
  
 استعارة
  مفهومي

  
  

 استعارة. 1
  متعارف
  

  )هادي استعارة(استعارة ساختاري . 1- 1

  جهتي استعارة. 1- 2

 استعارة. 1- 3
  وجودي

  ظرفي استعارة) الف
  بخشي شخصيت استعارة) ب

  مرده استعارة. 1- 4

  نو استعارة. 2
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  :گذاريم خوانندگان مي
  

  استعاره از لحاظ ذكر طرفين) الف
شـيري  : اننـد به باشد، م هاي تشبيه، مشبه استعارة مصرحه آن است كه طرف مذكور از طرف. 1

  .)482: 1420سكاكي، (كرد  ديدم كه تيراندازي مي
به را اراده كنيم و  مشبه، اي با درنظرگرفتن قرينه، مكنيه آن است كه مشبه را ذكر كرده ةاستعار . 2

حيوان درنده كه  به، مانند تشبيه مرگ، به مشبه است، به يكي از لوازم مشبه دادن نسبتآن قرينه 
 تصـور به اسـت بـراي مـرگ     داشتن چنگال را كه يكي از لوازم مشبه، تخييليه ةبر مبناي استعار

  .)487، همان( هاي مرگ براي فالني آشكار شد چنگال: كنيم و به آن اضافه مي كرده

  استعاره از لحاظ لفظ مستعار) ب
، )489: 1420، سـكاكي ( اسـت ] جامد[اي كه لفظ مستعار آن اسم جنس  استعاره: اصليه استعارة . 1

كتـابي كـه آن را بـه    ( ﴾١: ١٤بـراهيم إ/ النُّـورِ إلَـی  ُلمـاتِ الظُّ اَس ِمـَن رَُج النـَِّکتاٌب أنَزلناُه إلَيَك لَِتْخـ﴿«: مانند
: 1384، هاشـمي ( »)آورديم تا مردم را از تاريكي به سـوي روشـنايي بيـرون آوري    سوي تو فرود

303(.  
اسامي ، ]اسم فعل[، در فعل ازجملهاجناس است  هاي اسماين استعاره در غير : استعارة تبعيه. 2

تبعيه بودن آن اين است كه در تشبيه كه اصلِ استعاره از  و علتو يا حرف ] اسم مبهم[، مشتق
: ماننـد ، مشبه بايد موصوف باشد حال آنكه فعل و امثـال آن ايـن ويژگـي را ندارنـد    ، آن است

ْرهم ِبعـذاٍب ألـيمٍ ﴿« » بشرهم«لفظ ( )و آنان را به عذابي دردناك بشارت بده( ﴾٢١ :٣عمـران  آل/ فـََبشِّ
  .)489: 1420، سكاكي( »)»أنذرهم«استعاره براي معناي 

  استعارة تمثيليه) پ
از تقسيمات استعاره برشمرديم از نوع مجاز مفرد به استعاره بود؛ زيرا استعاره تنها  تاكنونآنچه 

مشـابهت   معني حقيقي خود و با عالقة اي در غير در يك لفظ نمود پيدا كرده بود اما اگر جمله
داشته باشـد، مجـاز مركـب بـه     اي دال بر خروج آن از معني حقيقي وجود  رود و قرينه كار  به

اين نوع استعاره كه طرفين آن هركدام هيئت و تركيبـي هسـتند كـه از    . مثيليه نام داردت استعارة
تـرين انـواع    اين نوع استعاره بليـغ . شود يافت مي وفور بهها  لَثدر م، شوند امور متعدد انتزاع مي
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شـده از   شـبه آن يـك هيئـت انتـزاع     ست كه وجـه تشبيه تمثيلي ا، استعاره است؛ زيرا مبناي آن
  .)همان( ي متعدد و گوناگون استچيزها

پژوهان استعاره را به انـواع ديگـري ماننـد     در پايان يادآوري اين نكته الزم است كه بالغت
در ايـن  ، كـالم  منظور احتراز از طـوالني شـدن   كنند كه به ندي ميب  نيز تقسيم... وعناديه ، وفاقيه

توانند براي مطالعه انواع ديگر استعاره  مي مندان عالقه. ترين انواع آن اشاره شد مقاله تنها به مهم
  . به كتب بالغي مراجعه كنند

  استعاره در بالغت عربي
  استعارة مصرحه. 1- 1  استعاره از لحاظ ذكر طرفين. 1

 استعارة مكنيه. 1- 2

  استعارة اصليه. 2- 1  استعاره از لحاظ لفظ مستعار. 2

  استعارة تبعيه. 2- 2

  استعارة تمثيل. 3

  تشبيه و استعارهتفاوت  . 6
اين ) 1365( پژوهان عربي است؛ فاضلي هاي موردتوجه بالغت تفاوت تشبيه و استعاره از بحث

  :كند تفاوت را به سه قسمت تقسيم مي

  تفاوت شكلي) الف
له و مسـتعار ( يكي از دو طرفلزوم ذكر  در تشبيه و) بهٌ مشبه و مشبه( ذكر طرفين زومل �
؛در استعاره) منهمستعار  
� در زبان عربي( به اختصاص جايگاه مسند به مشبه (  اليه و قيـد و جايگـاه مسـند ) مبتـدا ،
  .به استعاره )مفعول يا مجرور به حرف جر و يا اضافه، فاعل

  تفاوت معنايي)  ب
به در معني  هركدام از مشبه و مشبه زيراتشبيه استعمال لفظ در معني حقيقي خود است؛   �

اسـتعاره   ، ولـي شـود  دو ايجـاد مـي    ند و با تشبيه تنها ارتباطي ميـان آن ا كار رفته اصلي خود به
استعمال لفظ در غير معني حقيقي خود است تا جايي كه گويا دو طرف تشبيه را يك چيز قرار 
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بـه واقعيـت    تشـبيه  رو ؛ ازايـن ايم گويا ديگري را آورده درواقعداده و با آوردن يكي از طرفين 
  .انگيزتر است استعاره خيالحال آنكه ، تر است نزديك
هر استعاره در درون خود حامل يك ( توان به يك تشبيه تبديل كرد اي را مي هر استعاره �

شـبه آن   توان به استعاره تبديل كرد مگر آنكـه وجـه   حال آنكه هر تشبيهي را نمي، )تشبيه است
  .اي در كالم وجود داشته باشد پيچيده نباشد و قرينه

  كاربرديتفاوت  ) پ
بـه دليـل   ، ماننـد نثـر علمـي    كه با عقل سروكار دارندبيشتر از تشبيه در متوني  استفادة �

استعاره بيشتر بـه نثـر    و اختصاصگونه مسائل  دقت و قابل درك بودن در اين ،وضوحاهميت 
  .ادبي و شعر

تخيل  با برشمردن دو قوة كولريج. است شدهي معاصر نيز به اين تفاوت توجه شناس زباندر 
ش تشـبيه  يپيـدا  درنتيجـه نشـيني دو عنصـر مختلـف و     هم موجبو وهم معتقد است كه وهم 

 شـود  گيري استعاره مي موجب شكل، حال آنكه تخيل با يكي كردن دو عنصر مختلف، شود مي
  .)74، 1377، هاكس(
  

7 .»أسد بين تشبيه و استعاره »زيد  
طـرفين تشـبيه   ، معتقدند در اين حالـت  چراكهدانند؛  ان چنين جمالتي را استعاره ميشناس زبان

پژوهان عربي بـر سـر اينكـه ايـن      حال آنكه بالغت 1.اند به وحدت رسيده درواقعيكي شده و 
اي آن را استعاره و گروه ديگـر   عده؛ نظر دارند جمله تشبيه است يا استعاره با يكديگر اختالف

در ادامه بر اساس آنچه . كنند و هريك از دو گروه داليل خاص خود را ارائه مي دانند تشبيه مي
  :پردازيم به بررسي اين موضوع مي، به آن اشاره كرده) 1365( فاضلي

  :دانند معتقدند كه كساني كه اين جمله را استعاره مي
فـي  «عبـارت   مـثالً ، به باشد مشبه به آيد كه جارومجروري متعّلق در اين مثال بسيار پيش مي. 1

اي اسـت   و منقول به واژه )جاعُش( ل به مشتقمؤو ،بهٌ آن است كه مشبه ؛ و تعلق، نشانة»الحرب
                                                                                                                                                       

  100: 1377هاكس، : ك.ر .1
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رفـت   مـي  كـار   است؛ زيـرا اگـر در معنـي اصـلي بـه      رفته كار  معني حقيقي خود به كه در غير
  .گرفت جارومجروري به آن تعلق نمي

است و نه معني  »شجاع«معني مشبه و به معني  رندةبردا در درواقعدر اين جمله  »أسد«لفظ  .2
تشبيهي است كـه بـا هـدف رسـاندن معنـي       ،اين جمله كساني كه معتقدندحقيقي خود و نظر 

بايـد در معنـي    »أسد«است، باطل است؛ زيرا در اين صورت كلمة  شدهادات آن حذف ، مبالغه
؛ توانـد شـير باشـد    انسان نمي حمل شود و بديهي است كه »زيد«و بر  رود حقيقي خود به كار

را مجـاز از مـرد    »اسـد «حال آنكه اگـر  ، بنابراين بايد گفت ادات تشبيه نيز بايد محذوف باشد
  .)432: 1، ج1388، تفتازاني( صحيح است »زيد«حمل آن بر ، شجاع بدانيم

بـه كـرد    توان مشبه را جايگزين مشبه اين است كه در استعاره مي در تفاوت تشبيه و استعاره. 3
اي كـه ايـن    و هـر جملـه  ) رود هرچند مبالغه از بين مـي ( بدون اينكه خللي در معنا ايجاد شود

توان در آن بـه جـاي    ؛ چراكه مي»زيد أسد« ، مانند جملةويژگي را دارد استعاره است نه تشبيه
ري را قرار درواقعبه كه  مشبهاٌع کاألَسدِ زيٌد َرُجٌل ُشج«: داد و گفت خبر زيد است مشبه مقد«.  

  :اما كساني كه اعتقاد دارند اين جمله تشبيه است نيز داليلي دارند
 ركـا  به در معني حقيقي خود بـه ٌ اند و مشبه اينكه در اين جمله هر دو طرف تشبيه ذكر شده. 1

  .اند شبه آن حذف شده اين جمله تشبيه بليغي است كه ادات و وجه به همين دليلاست؛  رفته
لفظ مستعار است حال آنكه لفظ مستعار در جمله در  »أسد«جمله را استعاره بدانيم  اگر اين . 2

  .رود به كار نمي) مسند( قالب خبر يا آنچه در حكم آن است
هاي تشبيه و استعاره اين است كه در تشبيه اگـر ادات را ذكـر كنـيم از زيبـايي و      از تفاوت . 3

چون استعاره ( اگر ادات در استعاره ذكر شود شود؛ حال آنكه فصاحت و بالغت آن كاسته نمي
 دهـد  جمله زيبايي و فصاحت و بالغت خـود را از دسـت مـي   ) يكي از طرفين تشبيه را ندارد

  .)278: 1365، فاضلي(
در بالغت عربي جمالتي از اين دست را بيشـتر  ، مشاهده شد كه با توجه به موارد ذكرشده

 از شروط استعاره اين است كـه رايحـة  سكاكي نيز معتقد است يكي . دانند تا استعاره تشبيه مي
  .)497: 1420، سكاكي( تشبيه در كالم از جانب لفظ احساس نشود
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  گيري  نتيجه. 8
بندي  تبيين و طبقهبراي ، ي به مفهوم استعاره توجه كردهشناس زباندانش بالغت پيش از  �

ز ابزارها يا صناعات كالمي است كه در دانش اگرچه استعاره صرفاً يكي ا. است آن تالش نموده
ترين صناعت يا شگرد  مهميل اهميت زياد آن همواره در جايگاه به دلشده ولي بالغت بررسي 

  .اند و ديگر شگردها عمالً زير سايه آن قرار گرفته است بودهادبي مورد توجه 
شود  و روزمره سوار ميشود كه بر زبان عادي  اي معرفي مي آرايه در علم بالغت استعاره �

بنـابراين ميـان گفتمـان ادبـي و     . بخشد كيفيتي شاعرانه و زيباشناختي به آن زبان مي درنتيجهو 
هاي ادبي چون  غيرادبي مرز روشن و آشكاري وجود دارد كه با توجه به ميزان استفاده از آرايه

 ، وليمنكر وجود استعاره در زبان روزمره نيستند پژوهان بالغتهرچند ، شود استعاره تعيين مي
و ايـن صـنعت در ادبيـات بـا      برد استعاره در ادبيات بيشتر اسـت يت و كيفيت كاركممعتقدند 

هايي كـه در بالغـت    مالك، بر همين اساس. شود اهداف خاص و زيباشناسانه به كار گرفته مي
 تحت تأثير اين مرزبندي مشخص هستند شود كامالً بندي استعاره ارائه مي براي تعريف و طبقه

مالحظه شد ، مثال براي. شوند متني تعيين مي با توجه به معيارهاي صوري و درون طوركلي بهو 
شـبيه و ذكـر هـر دو    كه مالك اصلي براي تمايز تشبيه و استعاره از يكديگر اسـتفاده از ادات ت 

آرايـش و   چنين نحوة هم. ي استطرفين در دوم و حذف ادات و يكي از طرف تشبيه در اولي
 منـه در داخـل جملـه يكـي از     به يا مستعار و مسـتعار ٌ قرار گرفتن عناصري چون مشبه و مشبه

تـوان گفـت    مـي درمجمـوع،  . رود مـي  كـار   ها از يكديگر بـه هايي است كه براي تمايز آن مالك
انواع اسـتعاره در   تمايزات دقيق و متنوع و زباني نقش بسيار مهمي در ارائة هاي صوري مالك

  .كنند دانش بالغت بازي مي
اعـم از  ، اسـتعاره در زبـان   جانبة اساساً به حضور فراگير و همه شناسيِ شناختي زبانديدگاه 

شناختي آن است كه اسـتعاره  ي شناس زبانقابل توجه در  نكتة. غيرادبي، قائل استزبان ادبي و 
در ايـن  . گيرد مي و زبان قرار ،بدن، ميان ذهندر مركز تعامل ، صرفاً زباني خارج شده از حوزة

و ، چنـين تعـاملي را آسـان    ابزارهايي است كه در جايگاه واسطه، استعاره يكي ازچهارچوب، 
هـاي مفهـومي متفـاوت را     نيز امكان نگاشت ميان حـوزه . سازد مي پذير امكان حتي در مواردي

كنند كه  تر هستند اين فرصت را پيدا مي عيهايي از تجربه كه انتزا كند و بنابراين حوزه فراهم مي
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تمـايزي تجربـي ميـان    ، بر ايـن اسـاس  . پردازي شوند تر مفهوم هاي عيني حوزه چهارچوبدر 
تجربيات عيني يـا   ةهاي مبدأ عموماً دربرگيرند حوزه. گيرد هاي مبدأ و مقصد صورت مي حوزه

طور كه مالحظه  همان. تجربيات انتزاعي هستند برگيرندةهاي مقصد عموماً در انضمامي و حوزه
بنـدي اسـتعاره مطـرح     براي تعريف و دسـته  اي شود در اين رويكرد هيچ نوع مالك صوري مي

، بنـابراين . شـود  اسـتفاده مـي   هاي تجربي بـراي انجـام ايـن امـر     الكعوض از مشود و در نمي
تعامـل او بـا ايـن     چنين نحوة هم بشر از جهان خارج و زيادي در تجربيات ها تا اندازة استعاره

  .ها بدون توجه به چنين تعاملي عمالً ممكن نيستن ريشه دارند و درواقع تبيين آنجها
شناسي،  ت و استعاره در زبانتوان گفت از نظر منطقي بين استعاره در بالغ مي درمجموع �
ژوهان اسـتعاره  پ از نظر بالغت آنچهبدين معني كه  ؛عموم و خصوص مطلق برقرار است رابطة

 شناسـي  زبـان حال آنكه استعاره در ، نيز به عنوان استعاره موردقبول است شناسي زباناست در 
در ، در بالغـت  هايي از تشبيه و مجاز مرسـل  چراكه گاه نمونه ؛اعم از استعاره در بالغت است

طور كه  مانو ه» زندگي سفر است«شوند، مانند جملة  تعاره شناخته ميبه عنوان اس شناسي زبان
گذاري چنين جمالتي به تشبيه يا استعاره بـا يكـديگر    پژوهان عربي در نام مالحظه شد بالغت

كساني كـه   درنهايتاما  ،نظر داشته و هركدام براي اثبات نظر خود داليلي ارائه كردند  اختالف
ل بـه  ه قائبه رد نظر كساني پرداختند ك معتقدند چنين جمالتي تشبيه است با ذكر داليل منطقي

  .گونه جمالت هستند استعاره بودن اين
 ؛ درواقـع اسـت  زبان عربي مجازي است كه با عالقة شـباهت شـكل گرفتـه    استعاره در �

يـك عبـارت   ، شـود  گرفتـه مـي   نظر عبارتي كه در بالغت عربي به عنوان اصلِ يك استعاره در
توان در قالب يك تشـبيه بيـان    ميـ   متعدد هاي حتي گاه با تأويل ـ تشبيهي است و استعاره را  

و گـاه عبـاراتي كـه بـر      مسئله عموميت ندارداين ان معاصر معتقدند شناس زبانحال آنكه ، كرد
بنابراين عبـارتي را كـه اسـتعاره از آن    ؛ دنساز باش د استعارهنتوان اند نيز مي مبناي تشبيه بنا نشده

  .هي بيان كردتوان در قالب يك عبارت تشبي شود همواره نمي ناشي مي
 درواقعو  رود به كار ميخاص در جمله  زبان عربي بيشتر در مورد يك كلمة استعاره در �

پژوهان به لفظ مسـتعار و مسـتعارله و    هاي استعاره و توجهي كه بالغت بندي بسياري از تقسيم
جز استعارة هب(بي است كه استعاره ناشي از همين اعتقاد در بالغت عر، اند ه منه نشان دادمستعار 
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حـال آنكـه   ، شـود  در سطح كلمات اتفـاق افتـاده و در همـان سـطح نيـز بررسـي مـي       ) تمثيل
گونـه تقسـيمات و    ابـراين ايـن  بـن ؛ ان معاصر معتقدند ماهيت اسـتعاره كلمـه نيسـت   شناس زبان
آنان كل يـك   درواقعزيرا  شود، شناسان مشاهده نمي زباندر مطالعات  پژوهان يهات بالغتتوج

  .دانند عبارت را استعاري مي جمله يا
ان برخـي تقسـيمات و   شناسـ  زبـان پژوهـان و   هـاي مطالعـات بالغـت    از ديگر تفـاوت  �

هـاي جهتـي و ظرفـي كـه      اسـتعاره : بايد گفـت  باره اين، كه درها در اين حوزه است گذاري نام
 درواقـع و  انـد  گذاري بررسـي نشـده   اند در بالغت عربي با اين نام پرداخته هاان به آنشناس زبان
  .ان دانستشناس زبانهاي  بندي اين انواع را از نوآوري گذاري و طبقه توان نام مي

ذكـر كـل و ارادة   كه از آن بـا عنـوان    شناسي زبانبخشي در  بخشي از استعاره شخصيت �
رود نـه   مـي  شـمار   در حوزه بالغت عربي از انواع مجاز مرسل به، شود عكس ياد ميجزء و بر

استعاره از  درواقعكليه يا جزئيه است و نه شباهت كه ، مجاز در اين حالت، عالقةه استعاره؛ چ
  .شود آن ناشي مي

جـه  در بالغت عربي نيـز موردتو  شناسي زبانمرده در  اي يا همان استعارة استعارة كليشه �
اگـر  البتـه بايـد توجـه كـرد كـه      . شود مبتذل يا عامي نام برده مي بوده و از آن با عنوان استعارة

مبتـذل معرفـي    به عنوان اسـتعارة  ها بيفتد ممكن است لزوماً فراگير شده بر سر زبان اي استعاره
توجه اين است كه هر دو  نكته قابل. دانند نشود بلكه در اين حالت آن را يك حقيقت ثانويه مي

  .اند به اين نوع از استعاره اشاره كرده، گذاري گروه از محققان با وجود اختالف نام
مـورد  در بالغـت عربـي   ، شـود  مطرح مـي  شناسي زبانهاي نو در  آنچه با عنوان استعاره �

توانـد وجـود    توان گفت اين نوع استعاره در هر زباني مي اما مي، است اشارةمستقيم قرار نگرفته
ده تفااي را براي اولين بار اس اي استعاره مثالً در زبان عربي نيز اگر شاعر يا نويسنده، داشته باشد

اين استعاره در قالب يكي ديگر از انـواع اسـتعاره    توان آن را استعارة نو ناميد؛ هرچند كند، مي
  .بيان شده باشد... ومانند مكنيه يا مصرحه 

توجه به تفاوت استعاره و تشبيه نيز از ديگر مواردي است كه هـر دو  ، كه ديديم گونه همان �
  .اند پرداختههاي مختلف به آن  گروه از محققان از جنبه

 هـاي موجـود بـين آراي    استنتاج كرد كه تفاوتگونه  توان اين از مجموع آنچه گفته شد مي
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هرچنـد در  ، اسـتعاره چنـدان جـدي نيسـت     ةصر درباراان معشناس زبانپژوهان عربي و  بالغت
علـم  هاي جديدتري از اين پديده ارائه شده و مفهوم آن در ايـن   بندي معاصر دسته شناسي زبان

  .است يافته توسعه

  
  كتابنامه

  عربي) الف

  .امساعيليان: چاپ پنجم، دو جلد، قم شرح املختصر،، )شـ١٣٨٨(التفتازاين، سعدالدين 

دارالکتب : لبنان ،  بريوت عبداحلميد هنداوی،: حتقيق، ، مفتاح العلوم)هـ١٤٢٠( حممد بن   السکاکی، ابويعقوب يوسف
  .العلميه

  .منشورات رضی، ٣چاپ دوم، جلد ، اإلتقان فی علوم القرآن، )شـ١٣٦٧( بکر ابی بن  عبدالرمحن الدين  سيوطی، جالل

  .مؤسسه مطالعات و حتقيقات فرهنگي: dران ،دراسة و نقد يف مسائل بالغيه هامه، )شـ١٣٦٥( فاضلی، حممد

  .حممدمهدی فوالدوند: قرآن کرمي، مرتجم

  .حقوق اسالمی: حممود خورسندی و محيد مسجدسرايی، قم: رتجمم ،جواهر البالغه، )شـ١٣٨٤( هامشی، امحد

  
  فارسي) ب

نامه  پايان ،شناسيِ شناختي استعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبان، )شـ1382( رضايي، حدائق
 .شناسي، دانشگاه اصفهان شناسي همگاني، گروه ادبيات فارسي و زبان ارشد زبان كارشناسي

، پژوهي مجله ادب ،»نظريه استعاره مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون«، )شـ1389( هاشمي، زهره
  .140- 119، صص 12شماره 

  .مركز: فرزانه طاهري، تهران: مترجم استعاره،، )شـ1377(هاكس، ترنس 

 ،»نظري نو به تعبيرات استعاري و مسائل مربوط به ترجمه آنها«، )شـ1372(اهللا  يارمحمدي، لطف
  .نويد: ، شيرازشناسي كاربردي و ترجمه مقاله در زبانشانزده 
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  لبالغة العربية و اللسانيات املعرفيةاالستعارة بني ا
  ۲خانی مرضية قربان ،∗∗∗∗١خاقانی إصفهانیحممد 

  آداxا جبامعة إصفهان فرع اللغة العربية وفی أستاذ . ١
  طالبة مرحلة الدکتوراه يف فرع اللغة العربية و آداxا جبامعة إصفهان. ۲

  صامللخّ 
االستعارة من أمجل الصناعات األدبية والبالغيون العرب کسائر نظرائهم، اهتموا xذه الظاهرة واليزالون حياولون 

مازال هذا املفهوم مطمح النظر يف علم اللسانيات . لكواملکنية وغري ذ صرحهامل: إىل أقسام خمتلفة منها اتقسيمه
باالستعارة أکثر من سائر  تاهتم يتاملعرفية هو أحد العلوم العلم اللسانيات . وحاز درجة مرموقة يف العلم نفسه

يعتقد علماء هذا الفرع من اللسانيات بأّن االستعارة ال ختتّص باللغة األدبية فحسب، بل هلا مکانتها يف . العلوم
ساسية لتنظيم يقول اللسانيون املعرفيون إّن االستعارة من األدوات األ. ولو من دون وعي داولةاللغة اليومية املت

يف قالة تسعى هذه امل. العقول وتصور الفکرة ويف احلقيقة العمليات املعرفية يف الناس تتأثّر کثرياً باملفاهيم االستعارية
واالفرتاق بني  شبهنظرة مقارنية إىل دراسة االستعارة عند البالغيني للغة العربية واللسانيني املعرفيني وتبيني وجوه ال

تقسيم االستعارة إىل شىت األقسام وتشابه بعض هذه األقسام : شاxات ميکننا اإلشارة إىلته الومن هذ. آرائهم
دراسة : فروق بني نتاج الفريقني العلمي منها ةَمثَّ و . مثل االستعارة امليتة يف اللسانيات واالستعارة املبتذلة يف البالغة
ملـُشاxة فقط دون غريها واستخدام املعايري الصورية االستعارة يف مستوى الکلمات، حصر عالقة االستعارة يف ا

واللغوية لتمييز االستعارة يف البالغة العربية ودراسة االستعارة يف مستوى اُجلمل واستخدام املعايري التجريبية لتمييز 
  .االستعارة يف اللسانيات واالفرتاق يف تسمية بعض أقسام االستعارة يف هذين العلمني

  
  .االستعارة املفهومية ؛اللسانيات املعرفية العربية؛ البالغة ؛االستعارة :سةرئيالکلمات ال
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