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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ
ش . هـ 1397 ، پاییز48 شماره، ادبیات عربی

 83-102صص ، م 2018

 «شدهکوتاه هیتشب: استعاره» یةنظر یبررس

 استعاره دیجد یهاهیو نسبت آن با نظر 

 (دیویدسونو ، مکس بلک، یاز سکاک هیسه نظر: یمورد ةمطالع) 
 4عادل رفیعی، 3خاقانی محمد، 2الرسولسید محمدرضا ابن، 1یصالح معصومریام

 دانشگاه اصفهان یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 1

 اصفهان زبان و ادبیات عربی دانشگاهاستاد گروه . 2

 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان. 3

 اصفهاندانشگاه  شناسیزبان استادیار گروه. 4
 1397/ 08/ 11: پذیرش تاریخ    1396/ 08/ 13: دریافت تاریخ

 چکیده
 یاستعاره را نمود هینظر نیا. است« شدهکوتاه هیتشب» یةنظر، استعاره یمعن ۀدربار دگاهید نیو مشهورتر نیترکهن

در هر دو سنت « شدهکوتاه هیتشب». داندیم هیتشب یآن را همسان با معن یو معن، هیتشب یسازکوتاه ندیبرآمده از فرا

ـا    زبان رشیمورد پذ یطوالن یزمان یبرا یـ رُم  یونانی یشناسو زبان یـ اسالم  یعرب یشناسزبان ـان بـود ت شناس

ـا   نقد و نظر نیا ةمواجه ۀویش. رو شدروبه یدیجد یهایپردازهیآنکه با انتقادها و نظر ـا ب ـب »ه ـاه  هیتش « شـده کوت

 ۀدر نگـر ، آن را توسـعه داده  گـر ید یگرفتند و برخ شیجدا از آن پ کسری یراه هاآناز  یبرخ، نبود؛ چه کسانی

 تواندیآن م ةو مطالع دینمایم یموضوع مهم دیجد یهاهیبا نظر« شدهکوتاه هیتشب» انینسبت م. خود به کار بردند

 ةاست تا با مطالعدهیمقاله کوش نیا. نشان دهد دیجد یهاهینظر یریگو روند شکل تیاز ماه یترروشن ریتصو

 یهایکاست، یلیـ تحل یفیوصتو با کاربست روش  ادشدهی یشناساندر هر دو سنت زب« شدهکوتاه هیتشب» یقیتطب

« شدهکوتاه هیتشب»که  رسدیبه نظر م نیچن. کند یمتفاوت به آن را بررس کردیدهد و دو رو حیرا توض هینظر نیا

ـاالتر  طحآن را بـه سـ   دیبا ای، روازاینکند؛  انیشگفت و باشکوه استعاره ب یمعن یبرا یمناسب لیتحل تواندینم  یب

 .دیآن برگز یرا به جا گرید یهادگاهیبه کنار گذاشت و د کسرهیآن را  دیبا ایراند و  شیپ

  . دیویدسوندونالد  ؛مکس بلک ؛یسکاک ؛شدهکوتاه هیتشب ؛استعاره: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
شناسی معاصر غربـی اراهـه   شناسی عربی و زبانزبانهای مختلفی در دربارۀ معنی استعاره نظریه

، ترین رویکـرد بـه تحلیـل معناشـناختی اسـتعاره     شدهترین و شناختهگمان کهناما بیاست هشد

 .شناساندمی« شدهتشبیه کوتاه»ن دیدگاهی است که استعاره را به عنوا

اگـر  ، آید؛ بـرای نمونـه  به دست می با حذف برخی ارکان تشبیه ارهاستع، بر پایة این دیدگاه

جملـة اسـتعاری   ، حـذف شـود  « افکندزید را دیدم که مانند شیر تیر می»مشبه و ادات تشبیه از 

 .به دست خواهد آمد« 1افکندشیری دیدم که تیر می»

آید کـه  به شمار میه شناسی یادشداز رویکردهای مشترک دو شاخة زبان« شدهتشبیه کوتاه»

هـای ارسـطو   از گفتـه آنچـه  . اسـت ه انش ظاهری سخنان ارسطو در باب اسـتعار برگرفته از خو

ک داند که تنها با یـ آن است که او تشبیه و استعاره را دو نمود زبانیِ یکسان می شودفهمیده می

 شوند:تفاوت کوچک از هم جدا می

 هنگـامی کـه  . وجـود دارد  هـا آنولی تفاوت انـدکی میـان   است ه تشبیه نیز یک استعار

اسـت  ه این یک تشبی، «مانند شیر بر دشمن پرید»گوید که او ]هومر[ در مورد آشیل می

تشبیه درست مانند اسـتعاره  .  ..است هاین یک استعار، «آن شیر پرید»: گویداما وقتی می

و جز در مـورد تفـاوت یادشـده    ، ندچیزیک راستیبهزیرا این دو  ؛شودبه کار گرفته می

 .(b1406: 11، 1924، فن خطابه، ارسطو) ]فرقی ندارند[

تشـبیهات بـا   »: گـردد به حذف یا ذکر ادات تشبیه باز مـی ، گویدتفاوتی که وی از آن سخن می

 .(a1407: 11، همان) «شوندبه شکل استعاره پدیدار می، حذف کلمات توضیحی

شناسان بر جای گذاشت؛ تا آنجا که با نگـاهی گـذرا   این سخنان تأثیر ژرفی در اندیشة زبان

شناسـی  هایی از هر دو سنت زبانکم بخشدریافت که دست روشنیبهتوان به سخنان ایشان می

تفاوت تشبیه و اسـتعاره را  ، برای مدتی طوالنی نگاهی صرفاً ساختاری به ماهیت استعاره داشته

 .اندکاستهسئلة ذکر یا حذف ادات تشبیه فرو به م

                                                                                                                   

 
 «.رأیتُ أسداً یرمی». 1
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همـاوردش را  جایگاه یگانه و بـی  ،های جدیدشده پس از طرح نظریهتشبیه کوتاه، هرحالبه

به نقـش خـود ادامـه     قدرتمنداز دست داد اما توانست همچنان به عنوان دیدگاهی کاربردی و 

های استعاره سودمند باشـد و  شناسی نظریهتواند در جریانبررسی این نظریه می، روازایندهد؛ 

، های جدیـد همة نظریه، افزون بر این. ترسیم کند هاآنگیری تری را از روند شکلتصویر دقیق

کننـد؛  شـده آغـاز مـی   کار خود را با نقـد بنیادهـای تشـبیه کوتـاه    ، در شاخة فلسفة زبان ویژهبه

 .نمایدها ضروری میتر این نظریهایی با آن برای فهم درستآشن، رویبدین

تحلیلی به مطالعة تطبیقی ایـن نظریـه در   ـ  فییوصتبا استفاده از شیوۀ  کوشدمیاین جستار 

 :شناسی معاصر غربی بپردازد و به دو پرسش زیر پاسخ گویدشناسی عربی و زبانزبان

  تنهـا توضـیحی سـاختاری از رونـد زایـش      ، رسـد به نظر می کهچنان «شدهتشبیه کوتاه»آیا نظریة

 توان از آن در تحلیل معناشناختی استعاره نیز استفاده کرد؟یا می، استعاره از عبارتی تشبیهی است

 ها چگونه است؟ آیا این نظریه «شدهتشبیه کوتاه»های جدید استعاره با نظریة رابطة نظریه

 آیند؟یا به نوعی پیشبرد آن به شمار می در گسست کامل با آن قرار دارند

تشـبیه  »پـردازان بـا   در مقالة حاضر کوشیده شـده تـا چگـونگی برخـورد برخـی از نظریـه      

محـدود   هـا آنتـرین  دامنة بحث را به سه تن از برجسته، در این راستا. بررسی شود« شدهکوتاه

 دیویدسـون نظریـة کـنش متقابـل( و    ) مکس بلک، له تأویلی(موضوعٌنظریة ) سکاکی: ایمنموده

و دو ، سـکاکی  مفتـاح العلـوم  کتاب  اند از:عبارت بع مورد مراجعه نیزابیشترین من. نظریة عِلّی()

 «بیشـتر دربـارۀ اسـتعاره   »( و دیگـری بـا نـام    1955) «اسـتعاره »مقاله از مکس بلک یکی به نام 

 .(1987) «دهندیم یمعن هااستعارهآنچه »با نام  دیویدسونای از دونالد و مقاله، (1977)

ضـوع  ویلیام الیکان کـه در بخـش پایـانی بـه مو     زبان ةفلسفشده در آثاری چون کوتاهتشبیه

نه در زبان عربی و نـه در   تاکنونای بررسی شده ولی تا اندازه، استدهی استعاره پرداختهمعنی

 .استهنشده ذاشتای تطبیقی به بحث گارچوب مطالعههدر چ ،فلسفة زبان

ها و نقـدهای وارد  در دو بخش جداگانه به توضیح کوتاه این نظریه و اشکال، در این نوشته

 .شناسی معاصر پرداخته خواهد شدشناسی عربی و زبانبر آن از نگاه زبان
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 شناسی عربیدر زبان« شدهتشبیه کوتاه». 2
، «تشـبیه »کلمـات  شناسی عربی ارتباطی ناگسستنی با تشبیه دارد و بسامد باالی استعاره در زبان

دهنـدۀ  نشـان  خـوبی به، هایی که به بررسی استعاره اختصاص دارددر نوشته« بهمشبهٌ»و ، «همشبّ»

نهـاده   بر تشـبیه یکسره استعاره  نبنیا، از نگاه برخی بالغیان مسلمان. این ارتباط تنگاتنگ است

: گویدمی اسرار البالغهجرجانی در ، برای نمونه ؛تشبیه استو ماهیت آن برآمده از ماهیت شده 

 .(47: 2001، جرجانی) «بدان که استعاره همیشه بر تشبیه تکیه دارد»

رود برای ساخت یک استعاره تنهـا  است که گاه گمان می ایاندازه بهپیوند تشبیه و استعاره 

هایی است کـه  این تصویر برخاسته از تحلیل. کافی است برخی از ارکان یک تشبیه حذف شود

، گوینـد؛ بـرای نمونـه   سـخن مـی   شـبیه شدۀ تکوتاهگونة صراحتاً یا تلویحاً از استعاره به عنوان 

تشبیهی ، استعاره و مجازبرآنند که اهل ادب ... »: دگویمی میزان األصولسمرقندی در  ینعالءالد

شـاید  . (373: 1، 1984، سـمرقندی ) «دنشـو بدون ادات تشبیه بیان می، که برای ایجاد مبالغه هستند

 :باشد المثل الساهر بن اثیر درهای اگفته، آشکارترین سخن در این زمینه

: شـود دو بخـش تقسـیم مـی   آن است که مجاز به ، رسدآنچه نزد من درست به نظر می

تشـبیه  . تشبیه تامّ و تشبیه محـذوف : دارد هتشبیه خود دو گون. و تشبیه، ع در کالمتوسّ

کـه  ، و تشـبیه محـذوف  ، به هـر دو در کـالم ذکـر شـوند    مشبه و مشبهٌ تامّ آن است که

ایـن اسـم بـرای    . بـه در کـالم بیایـد   آن است کـه ]تنهـا[ مشـبهٌ   ، شوداستعاره نامیده می

توان هر دو را تشبیه یا هر دو را می، تشبیه محذوف از تشبیه تامّ است وگرنه نکردجدا

 .(343: 1، 1420، ابن اثیر) استعاره بنامیم

 «شدهتشبیه کوتاه»نقد . 1-2
ای از فراینـد  توانـد توضـیح سـاده   رسـد و مـی  شده هرچند کارآمد به نظر مینظریة تشبیه کوتاه

 :استهرو شدبهبا اشکاالت و نقدهایی نیز رو، پیدایش استعاره به دست دهد

تشبیه نیز بایـد صـورت   ، تشبیه استماهیت استعاره برگرفته از ماهیت ، شودادعا می کهچناناگر 

آن را بـه  ، توان بـا حـذف برخـی از ارکـان تشـبیه     که می گونههمان، یافتة استعاره باشد؛ پسگسترش

اسـتعاره را نیـز بـه تشـبیه     ، افزودن چند واژه و اظهار ارکان محذوفباید بتوان با ، استعاره تبدیل کرد
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ایـن  ، کـم هر تشبیهی را به شکل استعاره در آورد یا دست تواننمیتبدیل کرد؛ این در حالی است که 

 :گویدمی بارهدراین اسرار البالغه درجرجانی . کار همیشه با سادگی همراه نیست

ننـد شـبی هسـتی کـه مـرا در بـر       تـو هما »: شـاعر از سـخن  چگونـه  پس به من بگـو  ... 

شبی را دیدم که مرا در بـر  »: توانی بگوییبه استعاره برسی؟ آیا میتوانی می... «استگرفته

پس آشکار شد که هر تشبیهی کـه  ... نعمان بن منذر را قصد کنی؟[، و ]از شب «گرفته بود

بدین گونـه کـه    ؛استعاره نقل شودتواند به شیوۀ نمی، آیددر آن می صراحتبهادات تشبیه 

 .(179 - 177: 2001، جرجانی) به بسنده شودمشبهٌ هب، مشبه از آن حذف شده

کـم از نگـاه برخـی از    دسـت ، سخنان جرجانی شاهدی است بر اینکه رابطة اسـتعاره بـا تشـبیه   

کـه همـة   چنـان نبـوده   ، و از دید ایشـان است هرسیدرابطة چندان مستقیمی به نظر نمی، بالغیان

 .ها را بتوان به استعاره تبدیل کردتشبیه

ها به برگردان استعاره، رودشده میانتظاری که از نظریة تشبیه کوتاه برخالف، از سوی دیگر

، هـا پیچیـده شـوند   های کامل نیز همیشه با سادگی همراه نیست و چنانچه اسـتعاره شکل تشبیه

ایـن   دالهـل االعجـاز  جرجـانی در  . به صورت تشبیه بازنویسی کـرد  سادگیبهرا  هاآنتوان نمی

 :استهتوضیح داد تفصیلبهمشکل را 

نیکـویی  ، بدان که شأن استعاره چنان است که هرچه قصد تشبیه خود را بیشتر بپوشانی

کـه  شود مینگیزترین حالت استعاره وقتی اای؛ تا جایی که شگفتتر ساختهآن را افزون

بـه چیـزی   ، ساخته شده باشد که اگر بخواهی آن را با تشبیه آشکار کنی اینهگوبهکالم 

گفتة ابن معتز ، آن مثالِ. افکندشناسد و گوش آن را به دور میس آن را نمیرسی که نفْ

آیـا  . «عنـاب رویانـد  ، چیننـد میهای کف دستش برای کسانی که نیکویی شاخه»: است

، دتشبیه ]نهفته در پس[ این گفته را آشـکار سـاز   تابینی که اگر خویشتن را واداری نمی

بـرای  ، انگشتان دستش که شبیه شـاخة درخـت اسـت   »: شوی که بگویینیازمند آن می

این چیزی  و «رویاندشان میشدهچیزی شبیه عناب از نوک حنابسته، جویندگان نیکویی

 .(451-450: 1992، جرجانی) مایگی آن پنهان نیستبیو است که پوچی 

نباید میان معنـی آن در  ، به در استعاره آخرین بازماندۀ ارکان چهارگانة تشبیه باشداگر مشبهٌ

زیـد ماننـد شـیر    »در « شـیر »واژۀ ، روشـن اسـت   کهچناناستعاره و تشبیه تفاوتی دیده شود اما 
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در غیر معنـی  « شیری دیدم»حیوان درنده( به کار رفته ولی در جملة ) لهموضوعٌدر معنی « است

تشـبیه دانسـته   ، چنانچـه خاسـتگاه اسـتعاره   ، اکنون. استهانسان شجاع( استفاده شد) لهموضوعٌ

همـان  ، شـیر( در اسـتعاره  ) بـه ؟ اگـر مشـبهٌ  چگونه باید این تفاوت معنایی را توجیه کـرد ، شود

چرا باید پس از حذف برخی از ارکان تشـبیه دچـار دگرگـونی معنـایی     ، به در تشبیه باشدمشبهٌ

. اسـت هزیرا معنایی دیگـر یافتـ   ؛خواند« بهمشبهٌ»را در جملة دوم « شیر»اید ظاهراً دیگر نبشود؟ 

چیـزی بـدان تشـبیه    ، است که مانند جملة نخست« بهمشبهٌ»آنگاه شایستة عنوان « شیر»، درواقع

هـای  ست که در نگارشروازایناست؟ ملة دوم چه چیزی به آن تشبیه شدهاما در ج ؛شده باشد

ایـن  . (370: 1987، سکاکی: نگر) کنندیاد می« منهمستعارٌ»یا « مستعار»به « بهمشبهٌ»از ، م بالغیانمتقدّ

بـه   النکترمانی در . استهبه پدید آمدر نهاد مشبهٌاصطالح جدید خود نشانة تغییری است که د

 :استهاین تفاوت معنایی اشاره کرد

در ، شـود با ادات تشبیه در کالم دیده میتفاوت میان استعاره و تشبیه آن است که آنچه 

اما استعاره چنین . شوداز آن اصل دگرگون نمی، در هنگام کاربرد، ماندهاصلِ خود باقی 

زیرا پدید آمدن استعاره بر پایة چیزی است که عبارتْ ]= لفـ[[ در اصـلِ زبـان     ؛نیست

 .(86-85: 1976، رمانی) بر آن وضع نشده

وجـود  ، های جدید از سوی بالغیانی چون جرجانی و سـکاکی دالیل اراهة نظریهرسد یکی از به نظر می

سـکاکی ایـن   ، خواهـد آمـد   کهچنان، حالبااین است؛هشده بودهایی در دیدگاه تشبیه کوتاهچنین اشکال

 .گیردارچوب نظریة خود به کار میهگذارد بلکه آن را در چکنار نمی طورکلیبهرویکرد را 

 «شدهتشبیه کوتاه»له تأویلی و ارتباط آن با موضوعٌنظریة . 2-2
یکی از مشـهورترین   .اراهه شد ههای دیگری دربارۀ معنی استعارنظریه« شدهتشبیه کوتاه»پس از 

وی در سـاخت ایـن   . اسـت « له تأویلیموضوعٌکاربست لف[ در : استعاره»نظریة سکاکی ، هاآن

« شـده تشـبیه کوتـاه  : اسـتعاره »و « لـه موضـوعٌ کاربست لف[ در غیـر  : استعاره»نظریه از دو ایدۀ 

 .استهاستفاده کرد

در  هـا آنتشبیه از نظر ذکر یا حذف ارکان چهارگانه مراتب مختلفی دارد که هر یـک از  ، از دید وی

ن تـوان آ ، هرگاه رکنی از ارکان تشبیه حذف شـود ، از دید وی. توان تأثیرگذاری با یکدیگر تفاوت دارند

او تشـبیه را بـه هشـت مرتبـه     . انجامـد شود و این حذف سرانجام به پیدایش اسـتعاره مـی  نیز بیشتر می
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 (4؛ ادات تشـبیه  حـذف  (3؛ مشبه فقـ  صوری  حذف (2؛ ذکر ارکان چهارگانة تشبیه (1: کندتقسیم می

وجـه  و حـذف  مشبه صوری  حذف (6؛ وجه شبه حذف (5؛ ادات تشبیهحذف مشبه و حذف صوری 

 .(355: 1987، سکاکی) به فق ذکر مشبهٌ (8؛ ادات تشبیه و وجه شبه حذف (7؛ شبه

با ذکـر آن تفـاوتی   ، ها مانند هم هستند زیرا حذف صوری مشبه از کالمبرخی از این مرتبه

 :به سه مرتبة اصلی زیر دست یافت، گرفتن موارد مشابهتوان با نادیدهمی، ندارد؛ بنابراین

 افکند )ذکر ارکان چهارگانه(؛او را دیدم که تیر می .زید در شجاعت مانند شیر است .1

 ؛حذف ادات تشبیه() افکنداو را دیدم که تیر می. شیر است، زید در شجاعت .2

 .حذف وجه شبه() افکنداو را دیدم که تیر می. زید شیر است .3

 :د آمدبه دست خواه ایاستعاره، نیز یکسره کنار گذاشته شودنانچه مشبه چ، حال

 .حذف مشبه() افکندی دیدم که تیر میشیر .4

از . دهـد تحلیلی معناشناختی نیز از استعاره به دست می، اما سکاکی در کنار این روند لفظی

لـه  موضـوعٌ ) «حیـوان درنـده  »افـزون بـر   « شـیر »لف[ که  کرده ادعاپدیدآورندۀ استعاره ، نگاه او

ایـن واژه در  ، روازایـن  اسـت؛ هوضع شدله تأویلی( نیز موضوعٌ) «انسان شجاع»برای ، تحقیقی(

 :گویدچنین می« حقیقت»وی در تعریف . استهرفته کار له بموضوعٌی معندر « شیری دیدم»

بـه کـار   ، وضـع شـده   یشکه برا ییدر معنا، در وضع یلِاست که بدون تأو یاکلمه یقتحق

 ؛جستن از اسـتعاره ذکـر کـردم   را تنها برای دوری« تأویل در وضعبدون »و من قید . ..استهرفت

شود که کلمه در آنچه برایش وضع چنین در نظر گرفته می، ترزیرا در استعاره بنا بر نظر صحیح

 .(358: همان) استهشده به کار رفت

اسـت  هادعـا کـرد   تـر پـیش سبب چنین تأویلی آن بوده که پدیدآورندۀ استعاره ، وی به گفتة

 هـا آندرآمـده و یکـی از   « شیر»در شمار یکی از افراد جنس ، به دلیل شجاعت فراوانش« زید»

بـر زیـد اطـال     ، های شیر که همان نـام او اسـت  ویژگی ترینمهمیکی از ، روازاین است؛هشد

 :گویدوی در تعریف استعاره می. استهشد

 ارادهطـرف دیگـر را   ، و از آن استعاره آن است که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر کنـی 

با اثبـات   کهدرحالی است؛هشدبه داخل ادعا داری مشبه در جنس مشبهٌ کهدرحالیکنی؛ 

 .(369: همان) فهمانیرا میاین ادعا ، به برای مشبهویژگی مشبهٌ
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شود که سکاکی نخست استعاره را برآیندی از حذف و اختصار تشبیه دانسته و سـپس  دیده می

اما چگونه حذف برخی از ارکـان تشـبیه بـه    . استهدرآمیختخود « وضع تأویلی»آن را با نظریة 

رسد که حذف ارکـان تشـبیه در نگـاه سـکاکی     انجامد؟ به نظر میچنین میای اینتولید استعاره

 .گذارددر معنی آن تأثیر می، که در ساختار لفظیِ جمله تغییر ایجاد کندبیش از آن

سبب « زید در شجاعت مانند شیر است»ای چون حذف وجه شبه از جمله، به باور سکاکی

و « زیـد »کـه  رساند میمعنی را  زیرا این؛ (355: همان) شودمی« عمومیت وجه شبه»ایجاد مفهوم 

؛ پس اگر نیـاز باشـد کـه    با هم شباهت دارند چیزهمهکه در ، «شجاعت»صفت در  تنهانه« شیر»

میـان او و شـیر در   ، بـاکی باید افزون بر شجاعت و بـی ، در ذهن ترسیم شود« زید»تصویری از 

 .صفاتی دیگر نیز همخوانی پدید آید

ض اغـرا در بالغت عربی است که یکی از ای قاعدهبرآمده از از حذف وجه شبه  آمدهدستبهعمومیت 

در « خواندفرامی» حذف مفعول فعل، مثالبرای کند؛ معرفی می «تعمیم»ایجاد معنی  را ذف متعلقات کالمح

خداونـد   دهـد کـه  را به دست می معنیاین  ،(25: 10، یـونس ) «1خواندفرامیبه سراى سالمت وند و خدا» آیة

 .(228: 1987، سکاکی: نگر) نه فرد یا افراد خاصی را، خواندفرامیبه سرای سالمت  «همه را»

ای حملیـه  شود تا ظاهر جملـة تشـبیهی بـه صـورت ق ـیه     حذف ادات تشبیه نیز سبب می

 :به دو جملة زیر توجه کنید. یددرآ

 .زید شیر است( 2. زید انسان است( 1

رابطـة   هـا آنحمـل شـده و میـان    « زیـد »بـه طـور حقیقـی بـر     « انسـان »واژۀ ، در جملة نخست

زیرا آشـکار   ؛توان دربارۀ جملة دوم نیز گفتاما چنین چیزی را نمی ؛استهبرقرار گردید« همانیاین»

؛ (354: همـان ) پـذیرد را نمـی  هـا آنمیان « همانیاین»نیست و عقل رابطة « شیر»حقیقتاً « زید»است که 

همچـون  « زید شـیر اسـت  »جملة شود که ظاهر هر دو جمله یکی است و همین سبب می، حالبااین

برای شـنونده پدیـد آورد؛ گـویی    « زید»و « شیر»تصویری از همانندی میان ، «زید انسان است» جملة

کـه  ، دیگر نه یـک انسـان  « زید»که همانندی برقرار است و ، چنین ادعا شده که میان این دو نه تشبیه

 .است« زید»جاع به نام که انسانی ش، هم نه حیوانی درنده« شیر»است و مقصود از « شیر»

                                                                                                                   

 
 (25: 10)یونس،  .وَاللّهُ یدْعُو إِلَی دَارِ السَّالَمِ. 1
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در : هماهنگ اسـت ، تعبیر کرده« تشابه»به « تشبیه»این روند با آنچه سکاکی از آن به تبدیل 

در جملـة  « شـجاعت »مـثالً   اسـت؛ ه تر از مشببه قویوجه شبه غالباً در مشبهٌ، جمالت تشبیهی

وجه شبه در دو طرف تشـبیه بـه یـک    ، اما گاه. است« زید»بیشتر از « شیر»در ، «زید شیر است»

: را با هم عـوض کـرد و گفـت    بهمشبهٌتوان جای مشبه و که می ایگونه بهشود؛ اندازه دیده می

توان به جای اصطالح در این وضعیت می، به گفتة سکاکی. «شیر زید است»و « زید شیر است»

شبه مسـاوی هـم    وجهدر  بهشبهٌمهنگامی که مشبه و »: استفاده کرد« تشابه»از اصطالح « تشبیه»

یک از دو طرف بتواننـد مشـبه و    تا هر نهاده شود وا «هتشاب»به  «شبیهت»بهتر آن است که ، شوند

 .(346: همان) «...قرار گیرند بهمشبهٌ

نـد تـا از   کتشبیه چگونـه زمینـه را آمـاده مـی    تا اینجا دیده شد که حذف وجه شبه و ادات 

اکنون باید به بررسی نقش حذف . به دست آید«همانندی دو چیز با هم»، «تشبیه دو چیز به هم»

 :مشبه پرداخته شود

توانـد پیشـرفت   مـی ، در جای آن بهمشبهٌو قرار دادن « زید شیر است»حذف مشبه از جملة 

« زید»از « شیر»جانشینی . به وجود آورد« شیر»و « زید»بزرگی در رابطة تشبیهی/ همانندی میان 

رسـیده  « شیر»با  ای از همانندیبه مرتبه« زید»رساند که این معنی را می« یری دیدمش»در جملة 

« شـیری دیـدم  »و « زید را دیـدم »تفاوتی میان ، است؛ بنابراین« زید»به معنی ذکر « شیر»که ذکر 

 .«شیر است، زید»اثبات شد که  ترپیشزیرا  ؛نیست

تعبیـر  « تناسـی تشـبیه  »کـه گـاه بـه    چیزی است ، گرداندن از آنحذف یکسرۀ مشبه و روی

مقصود از این اصطالح آن است که پدیدآورندۀ استعاره بـا حـذف   . (268: 1998، قزوینی) شودمی

گویی رابطة تشبیهی میان آن دو را به فراموشی سـپرده و ادعـا   ، بهمشبهٌمشبه و جانشین ساختن 

. باشد انسانی شجاع مانند شیر تیر افکندهنه اینکه ، استهافکندکه واقعاً شیری تیر میاست هکرد

و یک اسـتعارۀ  است ه تناسی تشبیه یکی از شروط زیبایی و تأثیرگذاری استعار، به گفتة سکاکی

 :اش رها کندموفق باید بتواند خود را از بند خاستگاه تشبیهی

شـود  نیکـو مـی  ، را داشته باشد هاآنبرای نیکو شدن استعاره شروطی وجود دارد که اگر »

ایـن  یکی از آن شـروط   ...که به زشتی نیز گرفتار آید بساچه، از نیکویی تهی گشته، وگرنه

 .(388: 1987، سکاکی) «که به استعاره در سخنت از جهت لف[ بوی تشبیه نرسانیاست 
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دو « تشـبیهِ »محصول فرایندی است که از از نگاه سکاکی استعاره  که به طور خالصه باید گفت

و « تناسی تشـبیه »سپس و « تشابه» به مرحلة، حذف برخی از ارکان آن با، آغاز شدهچیز به هم 

جملة جدیدی بیرون کشیده شده که از نظر « تشبیه»از ، در این روند. رسدمی« ادعای همانندی»

 .استعاره: تشبیه استتر از معنایی بسیار پیچیده

 شناسی معاصردر زبان« شدهتشبیه کوتاه». 3
، در ایـن دیـدگاه  . اسـت « مقایسه»دیدگاه ، دهی استعارهرویکردهای مهم به مسئلة معنییکی از 

مقایسـه  ، های استعاره تشکیل شـده تشبیهی که از همان واژه یاللفظتحتمعنی استعاره با معنی 

 .(95: 1993، سرل) «هستند اللفظیتحتهای ها تشبیههمه استعاره»، بر اساس این رویکرد. شودمی

در اصل با تغییراتی که در ساختار لفظـی  « 1آشیل شیر است»جملة استعاری ، این دیدگاهدر 

معنـی اسـتعاری ایـن    ، روازایـن  اسـت؛ هآمدبه دست ، ایجاد شده« آشیل مانند شیر است»جملة 

، تربه بیان صریح. شودجملة دیگر یکسان یا مشابه در نظر آورده می اللفظیتحتجمله با معنی 

آن در جملة دیگر به یک معنی  اللفظیتحتدر این جمله با کاربرد « شیر»کاربرد استعاری واژۀ 

 .شودگرفته می

، در نگـاه پیـروان ایـن نظریـه    . دهـد شده را تشکیل میدیدگاه مقایسه بنیاد نظریة تشبیه کوتاه

تفاوت چنـدانی  « دمانن»گیرند و بود یا نبود ادات تشبیه و استعاره در یک سطح معنایی قرار می

هـا  همـة اسـتعاره  »در ایـن نظریـه   ، گویـد سـرل مـی   کهچنان. کندایجاد نمی هاآندر فهم ما از 

 «فهمـیم شدۀ تشـبیه مـی  ا استعاره را به صورت نسخة کوتاهو م... هستند اللفظیتحتهای تشبیه

و تـوان  ، تشـبیه  اللفظیتحتمعنی استعاره همانند معنی ، یندیابر پایة چنین فر. (95: 1993، سرل)

؛ پس قرار است از (562: 1999، آهودی) شودشناختی آن نیز همانند توان شناختی تشبیه دانسته می

 .«آشیل مانند شیر است»همان چیزی فهمیده شود که از « آشیل شیر است»جملة 

                                                                                                                   

 
اسـتعاره  « انسان گـر  اسـت  »، و «ید استژولیت خورش»، «آشیل شیر است»هایی چون در ادبیات غربی، نمونه. 1

)نگـر: فاضـلی،   است داری را برانگیختهئله بحث دامنهشوند، نه تشبیه. در میان بالغیان مسلمان نیز این مسدانسته می

)زیدٌ أسدٌ( به اسـتعاره  « زید شیر است»عباراتی چون  معتقدند. برخی از بالغیان چون بهاءالدین سبکی (209: 1388

 .(23: 2، ج 2003سبکی، )نگر: تر هستند، تا به تشبیه بلیغ نزدیک
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را تنها در یـک   هاآناین نظریه نگرشی کامالً صوری به استعاره و تشبیه دارد و همة تفاوت میان 

تنها تفاوت تشبیه بـا اسـتعاره در آن   ، به گفته بلک. کندحذف یا ذکر ادات( خالصه می) مسئلة لفظی

سـخنان  . (283: 1955، بلـک ) شـود و در دیگـری نـه   مشابهت میان دو چیز بیان مـی ، است که در یکی

 :کندپرده به این دیدگاه اشاره میهایی است که بیاز نوشته زبانِ هنرنلسون گودمن در کتاب 

: ایـن اسـت کـه بگـوییم    شـدۀ  شکل کوتاه« غمگین است، این تصویر»: آیا اینکه بگوییم

شده تفسـیر  استعاره غالباً به عنوان تشبیهی کوتاه «؟غمگین استانسانی تصویر همانند »

غمگـین  »در « تصـویر »و « انسـان »گوید این است که آنچه تشبیه می، درواقع... شودمی

و دیگـری بـه صـورت     اللفظـی تحـت مثل هم هسـتند ]امـا[ یکـی بـه صـورت      « بودن

گفتـار خـواه    شـیوۀ . اهمیـت اسـت  تفاوت میان تشبیه و استعاره ناچیز/ بـی ... استعاری

 «تصویر»، عینیم وجه مشترک نشیخت ]جمله[ با گزیر، «هست»باشد یا  «مانندِهست »

 .(77: 1968، گودمن) کندتشبیه می« انسان»را به 

 «شدهتشبیه کوتاه»نقد . 1-3
رو بـه شناسـان و فیلسـوفان زبـان رو   شده با انتقادهای متعددی از سوی زبـان نظریة تشبیه کوتاه

 :شوددر اینجا به ذکر چند اعتراض مهم بسنده می. استهشد

کم دو های ارسطو است که توانسته دستاز گفته زدهشتاباین نظریه برآمده از خوانشی  .1

تـوان بـا   و مـی اسـت  ه شـد استعاره تشـبیهی کوتـاه   الف(: تصور نادرست از استعاره پدید آورد

معنی استعاره با معنی تشبیه یکـی   ب(ای دوباره آن را به تشبیهی کامل تبدیل کرد؛ افزودن واژه

 .شوندفهمیده میشده کوتاه ها به صورت تشبیهستعارهاست و ا

نیست  یهدوسواز دید ارسطو ارتباطی  هاآنارتباط ، با وجود پیوند تنگاتنگ استعاره و تشبیه

 اسـت هتشبیه را نوعی اسـتعاره دیـد  ، شده ندانسته بلکه برعکساو استعاره را تشبیه کوتاه چراکه

از تبدیل استعاره به تشـبیه سـخن نگفتـه بلکـه      گاههیچارسطو ، درواقع. (415: 2، 2014، نُوُخاتکو)

بـه  ، تشبیهات با حذف کلمات توضـیحی »: استهصرفاً به مسئلة تبدیل تشبیه به استعاره پرداخت

چنانچـه فرضـاً   ، ؛ بنـابراین (a1407: 11، 1924، فـن خطابـه  ، ارسـطو ) «شوندشکل استعاره پدیدار می

بایـد ارتبـاطی   ، دیدگاه وی میان تشبیه و استعاره ارتباطی برقرار شودخواسته شود که بر اساس 

 .شود ریزیطرحآن هم از تشبیه به سوی استعاره( ) سویهیک
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بـه ایـن گفتـة ارسـطو     . ندندارمعنای کامالً یکسان و برابری  تشبیه و استعاره، افزون بر این

 :دقت کنید

بیـان بـا    کـه فقـ  در روش اراهـه/   اسـت   هیک استعار، گفته شد ترپیش کهچنان، تشبیه

جذابیت کمتـری ]نسـبت بـه    ، تر استاستعاره تفاوت دارد و تنها به دلیل اینکه طوالنی

؛ «آن اسـت ، ایـن »گویـد کـه   تشبیه به صورت مطلق نمـی ، افزون بر این. استعاره[ دارد

 .(a1410: 11ج ، همان) شودمند میشنونده کمتر به ایدۀ ]تشبیهی[ عالقه، روازاین

 ماننـد گیرد و فق  چیـزی بـه چیـزی دیگـر     انجام نمی ایگذارینامدر تشبیه هیچ ، به گفتة وی

همـان شـیر   ، توان ادعا کـرد کـه آشـیل   نمی« آشیل مانند شیر است»در جملة ، روازاینشود؛ می

ـ ، گیرد و گوینده با انتقال نام شـیر بـه آشـیل   چنین ادعایی فق  در استعاره انجام می. است ه او ب

 .بخشدهویتی تازه می

: ارسـطو  ةبـه گفتـ  . برخوردارنـد « مشـابهت »استعاره و تشبیه هـر دو از عنصـر مشـترک     .2

درگیـر دو چیـز   ، همیشه مانند اسـتعاره  هاآنزیرا  ؛استعاره هستند، تشبیهات موفق نیز در معنی»

متفـاوت   ایگونـه به هاآنیک از  باید دانست که هر، همهبااین؛ (b1412: 11، همان) «مشابه هستند

بایـد توجـه   . چیزی را به مـا بفهمانـد  ، کند تا با استفاده از ساختار مخصوص به خودتالش می

« برخـورداری از ماهیـت یکسـان   »نباید به  وجههیچبه« برخورداری از عنصر مشترک»داشت که 

آن را چیـزی توصـیف    نباید، استهاستعاره با نگاه به یک تشبیه بنا شد کهاین، تفسیر شود؛ پس

 .کند که تنها در ریخت با تشبیه تفاوت دارد

ادعای این نظریه که تنها تفاوت استعاره و تشبیه را به مسئلة لفظی حذف یـا ذکـر    برخالف

تفـاوت سـاختاری اسـتعاره بـا تشـبیه بـه اسـتعاره معنـایی متفـاوت          ، کاهدادات تشبیه فرو می

 احتاًصـر ، باشند شدهکوتاهها تشبیهاتی اگر استعاره»ید گومی دیویدسونکه  گونههمان. بخشدمی

 نـه ، اسـت  سـازی مخفـف شکلی از ، سازیوتاهکگویند زیرا تشبیهات میگویند که چیزی را می

 .(39: 1978، دیویدسون) «بودن غیرمستقیمیا ]صورتی از[ بازگفت 

کـه آن را  ، کنـد نمـی  دهـی اسـتعاری را سـاده   مسئلة معنـی  تنهانهشده کوتاه نظریة تشبیه .3

به چیـز دیگـر اسـت؛     چیز یکانتقال نام ، دهدزیرا آنچه در استعاره رخ می ؛سازدتر میهپیچید

منتقل « آشیل»به انسانی با نام ، نام مخصوص به حیوانی درنده« آشیل شیر است»در جملة ، مثالً
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بلکـه بـرای    ،د را نداردپیشین خو اللفظیتحتدیگر ارجاع « شیر»واژۀ ، در این جمله. استهشد

انتقـال  »توان گفـت کـه کـارکرد اسـتعاره     رود؛ پس میآشیل( به کار می) ارجاع به چیزی دیگر

شـود و واژۀ  چنـین انتقـالی دیـده نمـی    « آشیل مانند شیر است»اما در جملة . است« ارجاع واژه

 .استهخود استفاده شد اللفظیتحتهمچنان در ارجاع عادی و « شیر»

آشـیل  »مثالً شیر( در جملة اسـتعاری  ) روشن نیست چگونه یک واژۀ واحد، توضیحبا این 

« آشیل مانند شیر است»ای تشبیهی و در جمله دهدارجاع اصلی خود را از دست می« شیر است

سبب تفـاوت در معنـی دو    ،ولی این تفاوت در ارجاع ؛شوداش به کار گرفته میبا ارجاع اصلی

هایی را کـه  دیدگاه مقایسه فق  ویژگی ارجاعی عبارت»: گویدسرل می کهچنان. شودجمله نمی

 .(91: 1993، سرل) «کنددر هم و بر هم می، استعاری استفاده شدند

توضـیح  . دهدساده از معنی استعاری به دست می ازاندازهیشبشده تصویری تشبیه کوتاه .4

 فیلسـوفان پیچیده نیست که  قدرآن، شدهاز آن حذف « مانند»استعاره به عنوان تشبیهی که واژۀ 

، در دیدگاه مقایسـه  چراکه داردواهای مختلف را به طرح نظریه هاآنزبان را درگیر خود کند و 

یـک تشـبیه در    اللفظـی تحـت تر خود را به صورت معنـی  هرچه تمام روشنیبهمعنی استعاری 

به هیچ دانش فرازبانیِ  اللفظیتحتبیه برای فهم تش ازآنجاکه»: به گفتة سرل. گذارداختیار ما می

بـرای شـنونده و    تـر پیش، بیشترین شناختی که برای فهم استعاره الزم است، خاصی نیاز نیست

 .(95: همان) «گوینده فراهم شده است

مکـس بلـک پـس از توضـیح     . استه انتقاد فیلسوفان زبان به این نظری ترینمهم، این انتقاد

، هـای اسـتعاری  در ایـن دیـدگاه[ عبـارت   »]: گویـد شده میتشبیه کوتاهدیدگاه مقایسه و نظریة 

آنچـه بـه   »: بـه گفتـة مـارتینیش   . (284: 1955، بلک) «دهندتأثیرگذاری و امتیازشان را از دست می

]ایـن رویکـرد[   ... اسـت ه کـردن اسـتعار  بد اراهه درواقع، شودعنوان شایستگی و مزیّت اراهه می

در نظـر  ، شـود که برای حل چگونگی عملکرد استعاره صـرف مـی   تالش ذهنی و محاسباتی را

 .(5441–5440: 1998، مارتینیش) «آوردنمی

 او دربـارۀ . های ارسطو نیز همخوانی نداردشده از این نگاه حتی با دیدگاهکوتاه نظریة تشبیه

این چیزی . استه مهارت یافتن در استعار، ترین چیزعظیم، وضوحبه»: گویدجایگاه استعاره می

: 11، 1924، فـن شـعر  ، ارسـطو ) «ای از نبوغ اسـت توان از دیگران آموخت و نیز نشانهاست که نمی
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a1459) .گوید تـا ایـن انـدازه    آیا باید نبوغی را که ارسطو از آن سخن می، با توجه به این سخن

را از تشـبیه  « ماننـد »یافتنی و مبتذل دانست؟! بر اساس این نظریه تنها کافی اسـت کلمـة   دست

تـوان از دیگـران   این چیزی اسـت کـه نمـی    راستیبهآیا . ای به دست آیدحذف کرد تا استعاره

 :گویددر این زمینه می دیویدسونآموخت؟! 

... سـازد یافتنی مـی آشکار و دست ازاندازهبیشمعنی پنهان استعاره را خیلی ]این نظریه[ 

 هـا آن بازگفـت کـه   شودمیگفته ، روازاین شوند؛میتفسیر دشوار خیلی  ها غالباًاستعاره

ـ  در دســترس معمـول   بـه طـور   بازگفــتتفسـیر و  ، نظریـه اممکن اسـت امـا بــا ایـن    ن

 .(39: 1978، دیویدسون) گیردترین افراد قرار میتجربهبی

اسـتفاده کـرد؟ شـاید     هـا آنچرا بایـد از  ، یافتنی هستندها تا این اندازه دستاساساً اگر استعاره

بـه  ، حلّ یک معما به خواننـده  دالیلی چون خروج از ابتذال و نثروارگی یا بخشیدن حسّ لذتِ

هـا را  بایـد اسـتعاره  ، ها پذیرفتـه شـود  عنوان پاسخ به این اشکال پیشنهاد شود اما اگر این پاسخ

 .شوندبا تشبیه برابر دانسته می سادگیبهزیرا  ؛ینی دانستیو تز غیرضروریسخنانی 

 «شدهتشبیه کوتاه»با  هاآنو ارتباط  نظریة کنش متقابل و نظریة عِلّی. 2-3
شناسـان و  زبـان ، خوردبه چشم می« شدهتشبیه کوتاه»هایی که در ها و اشکالبا توجه به کاستی

از ، یکـدیگر دارنـد   با همة اختالفی که با سوندیویدفیلسوفان زبانی چون مکس بلک و دونالد 

انـد تـا طـرح    اند و هر یـک کوشـیده  کردهانتقادهای فراوانی بر آن وارد ، زدهباز  پذیرش آن سر

هرچند هـیچ تـوافقی در مـورد اینکـه     »: به گفتة آهودی. جدیدی برای معنی استعاری اراهه کنند

 هـا آنانـد کـه   به دست نیامـده امـا همگـان پذیرفتـه    ، کنندو چگونه عمل می ندچیستها استعاره

 .(562: 1999. آهودی) «تشبیهات مختصرشده نیستند

آیـور  از سوی  ترپیشکه « مشارکت همکاری/»مکس بلک با استفاده از دیدگاه ، برای نمونه

را « کـنش متقابـل  »نظریـة  ، مطـرح شـده بـود    فلسفة بالغتآرمسترانگ ریچاردز در کتابی با نام 

که از مشـارکت آن  ، معنی استعاره نه از واژۀ استعاری، بر پایة سخنان ریچاردز. دهدپیشنهاد می

دو ، بـریم ای بـه کـار مـی   وقتی استعاره، ترین بیاندر ساده»: آیدها به دست میواژه با دیگر واژه

احد کـه  کنند و توس  یک واژه یا عبارت وفکر از چیزهای متفاوت داریم که با یکدیگر کار می

 .(93: 1936، ریچاردز) «شوندحمایت می، شان برآمده از کنش متقابل آن دو چیز استمعنی
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کند کـه معنـی اسـتعاری از مشـارکت آنچـه او      بلک بر اساس این دیدگاه چنین پیشنهاد می

آشـیل شـیر   »در جملـة   ،بـرای نمونـه  . آیدبه دست می، نامدمی موضوع اصلی و موضوع فرعی

موضـوع اصـلی( بـر    ) «شـیر »موضـوع اصـلی( و   ) به عنوان یک انسـان « آشیل»از کنش « است

هـای شـیر همچـون    آید که مجموعة معینـی از ویژگـی  تصویری از آشیل به دست می، یکدیگر

 .دهدرا بازتاب می هااینشکوه و مانند ، قدرت، شجاعت

ع هـای موضـو  موضوع اصلی در حکم پردۀ نمـایش فـیلم اسـت و ویژگـی    ، از نگاه بلک

تصـویری  پدیدآورندۀ استعاره با افکندن . شودتصاویری هستند که روی آن انداخته می، فرعی

دهـد و برخـی   های او را مورد تأکید قرار مـی برخی از ویژگی، «آشیل» بر« شیر»های از ویژگی

هـای آشـیل   آن دسته از ویژگی، «آشیل»بر « شیر»با حمل ، به بیان دیگر. گیرددیگر را نادیده می

هـای  شود و بر دیگر ویژگـی برجسته و پررنگ می، های شیر همخوانی داشته باشدکه با ویژگی

شـود تـا خواننـده    کاربرد موضوع اصلی سـبب مـی  ، از سوی دیگر. شوداو سرپوش گذاشته می

، هایی که به موضوع فرعی تعلق دارند؛ یعنیدر ویژگی، دوباره دست به گزینش بزند اما این بار

، داردمـی واهـای انسـان   خواننده را به گزینش برخی از ویژگی« شیر»های که ویژگی گونههمان

دست به گـزینش بزنـد و   « شیر»های تا از میان ویژگی انگیزدبرمینیز او را « آشیل»کاربرد کلمة 

 .تناسب دارند« آشیل»را انتخاب کند که با موضوع  هاییآنتنها 

های مشـترک  سیمایی از ویژگی، هم بر« شیر»و « آشیل»تصویری از با افکندن ، در این نگاه

بلکـه   ،شود که نه کامالً انسـان و نـه کـامالً شـیر اسـت     به خواننده نشان داده می هاآنو موازی 

آشـیل شـیر   »توان گفـت کـه مقصـود گوینـده از     می، چیزهایی از هر دو در خود دارد؛ بنابراین

 .(1977و 1955، بلک) استهانسانی است که نمودی شیرسان یافت، «است

 نظریـة ، در پیش گرفتن رویکردی کاربردگرایانه بـه معنـی اسـتعاره   با  یزن دیویدسوندونالد 

 یـا آن را واژه ، اسـتعاره  یبـرا  یـژه و یـا پنهـان   ینکار هرگونه معنوی با ا. کندرا اراهه می« عِلّی»

فراتـر از معنـی    یاستعاره چیـز »: استهاستفاده شد اشاللفظیتحت یکه در معن داندیم یعبارت

فراتـر از معنـی   چیـزی  ، آندر کاربسـت   نیـز  پدیدآورندۀ اسـتعاره و گوید اش نمیاللفظیتحت

آشـیل شـیر   »در « شـیر »معنـی واژۀ  ، ؛ برای نمونـه (32: 1987، دیویدسون) «گویدمین اللفظیتحت

 .ویژۀ دیگرنه هیچ معنی ، حیوان درنده( است) «شیر» اللفظیتحتهمان معنی « است
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کاربرد خاص واژۀ اسـتعاری   درواقع، شودشناخته میآنچه به عنوان معنی استعاری  معتقد استوی 

ای که زبان برد ویژهکار .نیست بلکه کاربرد است معنی، کندیز میاآنچه استعاره را متم»: نه معنی آن، است

زیرا استعاره ... باشد چنینهمتواند و نمینیست  فتن چیزی ویژهگ، دهیمبدان اختصاص میرا در استعاره 

آشـیل  »آنچه جملـة  ، بنابراین. (43: 1987، دیویدسون) «دهددر ظاهرش نشان میگوید که میرا چیزی  فق 

نیسـت بلکـه کـاربرد    « شیر»واژۀ  اللفظیتحتمعنی غیر ، کندرا به عبارتی استعاری تبدیل می« شیر است

به عنوان یک انسان است و همین کاربرد است که خواننده را به سوی درک « آشیل»آن برای  اللفظیتحت

 .(1987، دیویدسون) کندهدایت می« شیر»و « آشیل»نوعی مشابهت میان 

کـردن/  دعـوت »هـایی چـون   هـا از فعـل  سـتعاره بـرای توضـیح ایـن عملکـردِ ا     دیویدسون

ها ما استعاره»، به باور او. کنداستفاده می« کردنترغیب»و ، «داشتنوا»، «برانگیختن»، «فراخواندن

استعاره ... کردیمتوجه نمی هاآنبه  ترپیشهایی از چیزها توجه کنیم که تا به جنبه دارندمیوارا 

تـا   داردمـی وامـا را  ، انگیزدبرمیکند یا آن را را الهام می یکه بینش اللفظیتحتبا ساخت بیانی 

این سخنان یادآور گفتة ارسـطو  . (47-46: 1987، دیویدسون) «ببینیم یچیز دیگروان به عنرا  یچیز

 «خوب مستلزم درک مستقیمی از مشابهت در چیزهـای ناهماننـد اسـت    یک استعارۀ»: است که

 .(a1459: 11، 1924، فن شعر، ارسطو)

آشـکارا در گسسـت کامـل بـا      دیویدسـون های مکس بلـک و  نظریه، شوددیده می کهچنان

و نباید( که برای ) های این دو نظریه نیازی نیستبنا بر آموزه. شده قرار دارندنظریة تشبیه کوتاه

اساسـاً بایـد مسـیری    نمودهای دیگر زبانی چون تشبیه متوسّل شد بلکه توضیح معنی استعاره به 

 .یکسر جدا را در پیش گرفت

 گیرینتیجه. 4
و با نگـاه   «شدهتشبیه کوتاه»شناسی معاصر غربی به شناسی عربی و زبانزبان با مقایسة رویکرد

 :توان نتایج زیر را به دست آوردمی دیویدسونمکس بلک و ، به سه نظریة سکاکی

 شده و هم در انتقادهایی شناسی یادشده هم در شیوۀ طرح تشبیه کوتاههر دو جریان زبان

دهندۀ آن است کـه  این یکسانی نشان. اندسان را در پیش گرفتهراه و روشی یک، که بر آن دارند

درک ، ای از زمـان کـم در بـازه  دسـت ، شناسان این دو حوزه تحـت تـأثیر سـخنان ارسـطو    زبان
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های این رویکـرد  اند اما هر دو پس از مدتی به نارسایییکسانی از ماهیت معنی استعاری داشته

 .روی آوردندهای جدید پردازیبه نظریه، پی برده

 پنـداری ماهیـت معنـی اسـتعاره و تشـبیه و      شـده همسـان  تشـبیه کوتـاه   اشکال ترینمهم

 یادشدهنظریة  هر سه، درواقع. است فروکاست معنی استعاره به معنی ساده و در دسترس تشبیه

تـر از یـک تشـبیه    تـر و پیچیـده  شـگفت ، تـر اند تا از استعاره تصـویری کامـل  به نوعی کوشیده

 .شده ترسیم کنندهکوتا

 از آن برای اهداف آموزشی استفاده کرد اما « شدهتشبیه کوتاه» شاید بتوان به دلیل سادگی

 .اش برای تحلیل معناشناختی استعاره بهره بردتوان از آن در شکل سنتیگمان نمیبی

  بـه ایـن نظریـه     دیویدسـون با رویکرد مکس بلـک و  « شدهتشبیه کوتاه»رویکرد سکاکی به

کشـد بلکـه   هرگز از آن دست نمـی « شدهتشبیه کوتاه»های سکاکی با وجود اشکال: متفاوت است

نظریـة جدیـدی از آن بیـرون    ، کوشد با اراهة تحلیلی معناشناختی از روند حذف ارکـان تشـبیه  می

. ن بـه شـمار آورد  شده و پیشـبرد آ کوتاه توان نظریة وی را خوانشی نو از تشبیهمی، روازاینآورد؛ 

شـده در پـیش گرفتنـد؛ گـویی     راهی یکسر جدا از مسیر تشبیه کوتاه دیویدسوناما مکس بلک و 

به جای تالش بـرای  ، استفاده و ناکارآمد دیدهآن را بی، های فراوان این نظریهبه دلیل کاستی هاآن

  .ی مستقل روی آورندهاپردازیاند تا به نظریهتر دیدهدرست، ویرایش یا خوانش دوبارۀ آن
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 دراسة نظریة التشبيه الملّخص وعالقتها

 بالنظریات الجدیدة لالستعارة 
 ودیفيدسون نموذجاً(، مکس بلك، ثالث نظریات للسکاکي) 

 4عادل رفيعي، 3محمد خاقاني، 2الرسولسيد محمدرضا ابن، 1أميرصالح معصومي 

 اصفهان طالب الدکتوراة يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة. 1
 اصفهانجبامعة اللغة العربیة وآداهبا  قسم يفأستاذ . 2
 أستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة اصفهان. 3
 جبامعة اصفهاناأللسنیات يف قسم  مساعد أستاذ. 4

 صالملخّ 
كظاهرة مشتقة هذه النظریة تعرف االستعارة  . نظریة التشبیه امللخص هي أقدم وأشهر وجهة نظر ملعىن االستعارة

هذه النظریة مت  قبوهلا يف اللسانیات العربیة ـ اإلسالمیة . التشبیه یوتُقارن معناها مبعن، من عملیة تقصری التشبیه
مل تكن طریقة تعامل . حىت واجهت نظریات جدیدة وانتقادات عدیدة ةواللسانیات الیونانیة ـ الرومانیة لفرتة طویل

واحد حیث إن بعضها اختذت طریقة خمتلفة متاماً  یمستو  یالتشبیه امللخص" علهذه النظریات واالنتقادات مع "
حتاول هذه املقالة بیاَن عیوب النظریة . يف حني أن البعض اآلخر طو رها واستخدمها ضمن فحواها، طریقتها عن

ویبدو أن . معهاوهکذا دراسَة نوعني خمتلفني من التعامل ، املبحوث عنها مستخدمًة املنهج الوصفي ـ التحلیلي
فیجب إما نقلها إىل مستوى ، هذه النظریة ال ميكن أن تعطي التحلیل املناسب للمعىن املدهش واالفخم لالستعارة

 .بدالً منها رىأو طرحها جانباً واختیار وجهات نظر أخ، یأعل
 
 .دونالد دیفیدسون ؛مکس بلك ؛السکاکي ؛التشبیه امللخص ؛االستعارة: رئيسةال الکلمات

 

                                                                                                                   

 

الکاتب املسؤول                       Ibnorrasool@yahoo.com 


