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چکیده
کهنترین و مشهورترین دیدگاه دربارۀ معنی استعاره ،نظریة «تشبیه کوتاهشده» است .این نظریه استعاره را نمودی
برآمده از فرایند کوتاهسازی تشبیه ،و معنی آن را همسان با معنی تشبیه میداند« .تشبیه کوتاهشده» در هر دو سنت
زبانشناسی عربی ـ اسالمی و زبانشناسی یونانی ـ رُمی برای زمانی طوالنی مورد پذیرش زبانشناسـان بـود تـا
آنکه با انتقادها و نظریهپردازیهای جدیدی روبهرو شد .شیوۀ مواجهة این نقد و نظرهـا بـا «تشـبیه کوتـاهشـده»
یکسان نبود؛ چه ،برخی از آنها راهی یکسر جدا از آن پیش گرفتند و برخی دیگـر آن را توسـعه داده ،در نگـرۀ
خود به کار بردند .نسبت میان «تشبیه کوتاهشده» با نظریههای جدید موضوع مهمی مینماید و مطالعة آن میتواند
تصویر روشنتری از ماهیت و روند شکلگیری نظریههای جدید نشان دهد .این مقاله کوشیدهاست تا با مطالعة
تطبیقی «تشبیه کوتاهشده» در هر دو سنت زبانشناسی یادشده و با کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی ،کاستیهای
این نظریه را توضیح دهد و دو رویکرد متفاوت به آن را بررسی کند .چنین به نظر میرسد که «تشبیه کوتاهشده»
نمیتواند تحلیل مناسبی برای معنی شگفت و باشکوه استعاره بیان کند؛ ازاینرو ،یا باید آن را بـه سـطح بـاالتری
پیش راند و یا باید آن را یکسره به کنار گذاشت و دیدگاههای دیگر را به جای آن برگزید.
کلیدواژهها :استعاره؛ تشبیه کوتاهشده؛ سکاکی؛ مکس بلک؛ دونالد دیویدسون.

نویسندۀ مسئول

Ibnorrasool@yahoo.com
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 .1مقدمه
دربارۀ معنی استعاره نظریههای مختلفی در زبانشناسی عربی و زبانشناسی معاصر غربـی اراهـه
شدهاست اما بیگمان کهنترین و شناختهشدهترین رویکـرد بـه تحلیـل معناشـناختی اسـتعاره،
دیدگاهی است که استعاره را به عنوان «تشبیه کوتاهشده» میشناساند.
بر پایة این دیدگاه ،استعاره با حذف برخی ارکان تشبیه به دست میآید؛ بـرای نمونـه ،اگـر
مشبه و ادات تشبیه از «زید را دیدم که مانند شیر تیر میافکند» حـذف شـود ،جملـة اسـتعاری
«شیری دیدم که تیر میافکند »1به دست خواهد آمد.
«تشبیه کوتاهشده» از رویکردهای مشترک دو شاخة زبانشناسی یادشده به شمار میآید کـه
برگرفته از خوانش ظاهری سخنان ارسطو در باب اسـتعاره اسـت .آنچـه از گفتـههـای ارسـطو
فهمیده میشود آن است که او تشبیه و استعاره را دو نمود زبانیِ یکسان میداند که تنها با یـک
تفاوت کوچک از هم جدا میشوند:

تشبیه نیز یک استعاره است ولی تفاوت انـدکی میـان آنهـا وجـود دارد .هنگـامی کـه
[هومر] در مورد آشیل میگوید که او «مانند شیر بر دشمن پرید» ،این یک تشبیه اسـت
اما وقتی میگوید« :آن شیر پرید» ،این یک استعاره است ...تشبیه درست مانند اسـتعاره
به کار گرفته میشود؛ زیرا این دو بهراستی یکچیزند ،و جز در مـورد تفـاوت یادشـده
[فرقی ندارند] (ارسطو ،فن خطابه.)1406b :11 ،1924 ،
تفاوتی که وی از آن سخن میگوید ،به حذف یا ذکر ادات تشبیه باز مـیگـردد« :تشـبیهات بـا
حذف کلمات توضیحی ،به شکل استعاره پدیدار میشوند» (همان.)1407a :11 ،
این سخنان تأثیر ژرفی در اندیشة زبانشناسان بر جای گذاشت؛ تا آنجا که با نگـاهی گـذرا
به سخنان ایشان میتوان بهروشنی دریافت که دستکم بخشهایی از هر دو سنت زبانشناسـی
برای مدتی طوالنی نگاهی صرفاً ساختاری به ماهیت استعاره داشته ،تفاوت تشبیه و اسـتعاره را
به مسئلة ذکر یا حذف ادات تشبیه فرو کاستهاند.

« .1رأیتُ أسداً یرمی».
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بههرحال ،تشبیه کوتاهشده پس از طرح نظریههای جدید ،جایگاه یگانه و بـیهمـاوردش را
از دست داد اما توانست همچنان به عنوان دیدگاهی کاربردی و قدرتمند به نقـش خـود ادامـه
دهد؛ ازاینرو ،بررسی این نظریه میتواند در جریانشناسی نظریههای استعاره سودمند باشـد و
تصویر دقیقتری را از روند شکلگیری آنها ترسیم کند .افزون بر این ،همة نظریههای جدیـد،
بهویژه در شاخة فلسفة زبان ،کار خود را با نقـد بنیادهـای تشـبیه کوتـاهشـده آغـاز مـیکننـد؛
بدینروی ،آشنایی با آن برای فهم درستتر این نظریهها ضروری مینماید.
این جستار میکوشد با استفاده از شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی به مطالعة تطبیقی ایـن نظریـه در
زبانشناسی عربی و زبانشناسی معاصر غربی بپردازد و به دو پرسش زیر پاسخ گوید:
 آیا نظریة «تشبیه کوتاهشده» چنانکه به نظر میرسـد ،تنهـا توضـیحی سـاختاری از رونـد زایـش
استعاره از عبارتی تشبیهی است ،یا میتوان از آن در تحلیل معناشناختی استعاره نیز استفاده کرد؟
 رابطة نظریههای جدید استعاره با نظریة «تشبیه کوتاهشده» چگونه است؟ آیا این نظریهها
در گسست کامل با آن قرار دارند یا به نوعی پیشبرد آن به شمار میآیند؟
در مقالة حاضر کوشیده شـده تـا چگـونگی برخـورد برخـی از نظریـهپـردازان بـا «تشـبیه
کوتاهشده» بررسی شود .در این راستا ،دامنة بحث را به سه تن از برجستهتـرین آنهـا محـدود
نمودهایم :سکاکی (نظریة موضوعٌله تأویلی) ،مکس بلک (نظریـة کـنش متقابـل) و دیویدسـون
(نظریة عِلّی) .بیشترین منابع مورد مراجعه نیز عبارتاند از :کتاب مفتـاح العلـوم سـکاکی ،و دو
مقاله از مکس بلک یکی به نام «اسـتعاره» ( )1955و دیگـری بـا نـام «بیشـتر دربـارۀ اسـتعاره»
( ،)1977و مقالهای از دونالد دیویدسون با نام «آنچه استعارهها معنی میدهند» (.)1987
تشبیهکوتاهشده در آثاری چون فلسفة زبان ویلیام الیکان کـه در بخـش پایـانی بـه موضـوع
معنیدهی استعاره پرداختهاست ،تا اندازهای بررسی شده ولی تاکنون نه در زبان عربی و نـه در
فلسفة زبان ،در چهارچوب مطالعهای تطبیقی به بحث گذاشته نشدهاست.
در این نوشته ،در دو بخش جداگانه به توضیح کوتاه این نظریه و اشکالها و نقـدهای وارد
بر آن از نگاه زبانشناسی عربی و زبانشناسی معاصر پرداخته خواهد شد.
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« .2تشبیه کوتاهشده» در زبانشناسی عربی
استعاره در زبان شناسی عربی ارتباطی ناگسستنی با تشبیه دارد و بسامد باالی کلمـات «تشـبیه»،
«مشبّه» ،و «مشبهٌبه» در نوشتههایی که به بررسی استعاره اختصاص دارد ،بهخـوبی نشـاندهنـدۀ
این ارتباط تنگاتنگ است .از نگاه برخی بالغیان مسلمان ،بنیان استعاره یکسره بر تشـبیه نهـاده
شده و ماهیت آن برآمده از ماهیت تشبیه است؛ برای نمونه ،جرجانی در اسرار البالغه میگوید:
«بدان که استعاره همیشه بر تشبیه تکیه دارد» (جرجانی.)47 :2001 ،
پیوند تشبیه و استعاره به اندازهای است که گاه گمان میرود برای ساخت یک استعاره تنهـا
کافی است برخی از ارکان یک تشبیه حذف شود .این تصویر برخاسته از تحلیلهایی است کـه
صراحتاً یا تلویحاً از استعاره به عنوان گونة کوتاهشدۀ تشـبیه سـخن مـیگوینـد؛ بـرای نمونـه،
عالءالدین سمرقندی در میزان األصول میگوید ...« :اهل ادب برآنند که استعاره و مجاز ،تشبیهی
هستند که برای ایجاد مبالغه ،بدون ادات تشبیه بیان میشـوند» (سـمرقندی .)373 :1 ،1984 ،شـاید
آشکارترین سخن در این زمینه ،گفتههای ابن اثیر در المثل الساهر باشد:

آنچه نزد من درست به نظر میرسد ،آن است که مجاز به دو بخـش تقسـیم مـیشـود:
توسّع در کالم ،و تشبیه .تشبیه خود دو گونه دارد :تشبیه تامّ و تشبیه محـذوف .تشـبیه
تامّ آن است که مشبه و مشبهٌبه هـر دو در کـالم ذکـر شـوند ،و تشـبیه محـذوف ،کـه
استعاره نامیده میشود ،آن است کـه [تنهـا] مشـبهٌبـه در کـالم بیایـد .ایـن اسـم بـرای
جداکردن تشبیه محذوف از تشبیه تامّ است وگرنه ،می توان هر دو را تشبیه یا هر دو را
استعاره بنامیم (ابن اثیر.)343 :1 ،1420 ،

 .2-1نقد «تشبیه کوتاهشده»
نظریة تشبیه کوتاهشده هرچند کارآمد به نظر میرسـد و مـیتوانـد توضـیح سـادهای از فراینـد
پیدایش استعاره به دست دهد ،با اشکاالت و نقدهایی نیز روبهرو شدهاست:
اگر چنانکه ادعا میشود ،ماهیت استعاره برگرفته از ماهیت تشبیه است ،تشبیه نیز بایـد صـورت
گسترشیافتة استعاره باشد؛ پس ،همانگونه که میتوان بـا حـذف برخـی از ارکـان تشـبیه ،آن را بـه
استعاره تبدیل کرد ،باید بتوان با افزودن چند واژه و اظهار ارکان محذوف ،اسـتعاره را نیـز بـه تشـبیه
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تبدیل کرد؛ این در حالی است که نمیتوان هر تشبیهی را به شکل استعاره در آورد یا دستکـم ،ایـن
کار همیشه با سادگی همراه نیست .جرجانی در اسرار البالغه دراینباره میگوید:

 ...پس به من بگـو چگونـه از سـخن شـاعر« :تـو هماننـد شـبی هسـتی کـه مـرا در بـر
گرفتهاست» ...میتوانی به استعاره برسی؟ آیا میتوانی بگویی« :شبی را دیدم که مرا در بـر
گرفته بود» و [از شب ،نعمان بن منذر را قصد کنی؟] ...پس آشکار شد که هر تشبیهی کـه
ادات تشبیه بهصراحت در آن میآید ،نمیتواند به شیوۀ استعاره نقل شود؛ بدین گونـه کـه
مشبه از آن حذف شده ،به مشبهٌبه بسنده شود (جرجانی.)179 - 177 :2001 ،
سخنان جرجانی شاهدی است بر اینکه رابطة اسـتعاره بـا تشـبیه ،دسـتکـم از نگـاه برخـی از
بالغیان ،رابطة چندان مستقیمی به نظر نمیرسیدهاست و از دید ایشـان ،چنـان نبـوده کـه همـة
تشبیهها را بتوان به استعاره تبدیل کرد.
از سوی دیگر ،برخالف انتظاری که از نظریة تشبیه کوتاهشده میرود ،برگردان استعارهها به
شکل تشبیههای کامل نیز همیشه با سادگی همراه نیست و چنانچه اسـتعارههـا پیچیـده شـوند،
نمیتوان آنها را بهسادگی به صورت تشبیه بازنویسی کـرد .جرجـانی در دالهـل االعجـاز ایـن
مشکل را بهتفصیل توضیح دادهاست:

بدان که شأن استعاره چنان است که هرچه قصد تشبیه خود را بیشتر بپوشانی ،نیکـویی
آن را افزونتر ساختهای؛ تا جایی که شگفتانگیزترین حالت استعاره وقتی میشود کـه
کالم بهگونهای ساخته شده باشد که اگر بخواهی آن را با تشبیه آشکار کنی ،بـه چیـزی
رسی که نفْس آن را نمیشناسد و گوش آن را به دور میافکند .مثالِ آن ،گفتة ابن معتز
است« :شاخه های کف دستش برای کسانی که نیکویی میچیننـد ،عنـاب رویانـد» .آیـا
نمیبینی که اگر خویشتن را واداری تا تشبیه [نهفته در پس] این گفته را آشـکار سـازد،
نیازمند آن میشوی که بگویی« :انگشتان دستش که شبیه شـاخة درخـت اسـت ،بـرای
جویندگان نیکویی ،چیزی شبیه عناب از نوک حنابستهشدهشان میرویاند» و این چیزی
است که پوچی و بیمایگی آن پنهان نیست (جرجانی.)451-450 :1992 ،
اگر مشبهٌبه در استعاره آخرین بازماندۀ ارکان چهارگانة تشبیه باشد ،نباید میان معنـی آن در
استعاره و تشبیه تفاوتی دیده شود اما چنانکه روشـن اسـت ،واژۀ «شـیر» در «زیـد ماننـد شـیر
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است» در معنی موضوعٌله (حیوان درنده) به کار رفته ولی در جملة «شیری دیدم» در غیر معنـی
موضوعٌله (انسان شجاع) استفاده شدهاست .اکنون ،چنانچـه خاسـتگاه اسـتعاره ،تشـبیه دانسـته
شود ،چگونه باید این تفاوت معنایی را توجیه کـرد؟ اگـر مشـبهٌبـه (شـیر) در اسـتعاره ،همـان
مشبهٌبه در تشبیه باشد ،چرا باید پس از حذف برخی از ارکان تشـبیه دچـار دگرگـونی معنـایی
شود؟ ظاهراً دیگر نباید «شیر» را در جملة دوم «مشبهٌبه» خواند؛ زیرا معنایی دیگـر یافتـهاسـت.
درواقع« ،شیر» آنگاه شایستة عنوان «مشبهٌبه» است که مانند جملة نخست ،چیـزی بـدان تشـبیه
شده باشد؛ اما در جملة دوم چه چیزی به آن تشبیه شدهاست؟ ازاینروست که در نگارشهـای
متقدّم بالغیان ،از «مشبهٌبه» به «مستعار» یا «مستعارٌمنه» یاد میکنند (نگر :سکاکی .)370 :1987 ،ایـن
اصطالح جدید خود نشانة تغییری است که در نهاد مشبهٌبه پدید آمدهاست .رمانی در النکت بـه
این تفاوت معنایی اشاره کردهاست:

تفاوت میان استعاره و تشبیه آن است که آنچه با ادات تشبیه در کالم دیده میشـود ،در
اصلِ خود باقی مانده ،در هنگام کاربرد ،از آن اصل دگرگون نمیشود .اما استعاره چنین
نیست؛ زیرا پدید آمدن استعاره بر پایة چیزی است که عبارتْ [= لفـ]] در اصـلِ زبـان
بر آن وضع نشده (رمانی.)86-85 :1976 ،
به نظر میرسد یکی از دالیل اراهة نظریههای جدید از سوی بالغیانی چون جرجانی و سـکاکی ،وجـود
چنین اشکالهایی در دیدگاه تشبیه کوتاهشده بودهاست؛ بااینحال ،چنانکه خواهـد آمـد ،سـکاکی ایـن
رویکرد را بهطورکلی کنار نمیگذارد بلکه آن را در چهارچوب نظریة خود به کار میگیرد.

 .2-2نظریة موضوعٌله تأویلی و ارتباط آن با «تشبیه کوتاهشده»
پس از «تشبیه کوتاهشده» نظریههای دیگری دربارۀ معنی استعاره اراهه شد .یکی از مشـهورترین
آن ها ،نظریة سکاکی «استعاره :کاربست لف] در موضوعٌله تأویلی» اسـت .وی در سـاخت ایـن
نظریه از دو ایدۀ «استعاره :کاربست لف] در غیـر موضـوعٌلـه» و «اسـتعاره :تشـبیه کوتـاهشـده»
استفاده کردهاست.
از دید وی ،تشبیه از نظر ذکر یا حذف ارکان چهارگانه مراتب مختلفی دارد که هر یـک از آنهـا در
توان تأثیرگذاری با یکدیگر تفاوت دارند .از دید وی ،هرگاه رکنی از ارکان تشبیه حذف شـود ،تـوان آن
نیز بیشتر میشود و این حذف سرانجام به پیدایش اسـتعاره مـیانجامـد .او تشـبیه را بـه هشـت مرتبـه
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تقسیم میکند )1 :ذکر ارکان چهارگانة تشبیه؛  )2حذف صوری مشبه فقـ ؛  )3حـذف ادات تشـبیه؛ )4
حذف صوری مشبه و حذف ادات تشبیه؛  )5حذف وجه شبه؛  )6حذف صوری مشبه و حـذف وجـه
شبه؛  )7حذف ادات تشبیه و وجه شبه؛  )8ذکر مشبهٌبه فق (سکاکی.)355 :1987 ،
برخی از این مرتبه ها مانند هم هستند زیرا حذف صوری مشبه از کالم ،با ذکـر آن تفـاوتی
ندارد؛ بنابراین ،میتوان با نادیدهگرفتن موارد مشابه ،به سه مرتبة اصلی زیر دست یافت:
 .1زید در شجاعت مانند شیر است .او را دیدم که تیر میافکند (ذکر ارکان چهارگانه)؛
 .2زید در شجاعت ،شیر است .او را دیدم که تیر میافکند (حذف ادات تشبیه)؛
 .3زید شیر است .او را دیدم که تیر میافکند (حذف وجه شبه).
حال ،چنانچه مشبه نیز یکسره کنار گذاشته شود ،استعارهای به دست خواهد آمد:
 .4شیری دیدم که تیر میافکند (حذف مشبه).
اما سکاکی در کنار این روند لفظی ،تحلیلی معناشناختی نیز از استعاره به دست میدهـد .از
نگاه او ،پدیدآورندۀ استعاره ادعا کرده که لف] «شـیر» افـزون بـر «حیـوان درنـده» (موضـوعٌلـه
تحقیقی) ،برای «انسان شجاع» (موضوعٌله تأویلی) نیز وضع شدهاسـت؛ ازایـنرو ،ایـن واژه در
«شیری دیدم» در معنی موضوعٌله به کار رفتهاست .وی در تعریف «حقیقت» چنین میگوید:
حقیقت کلمهای است که بدون تأویلِ در وضع ،در معنایی که برایش وضـع شـده ،بـه کـار
رفتهاست ...و من قید «بدون تأویل در وضع» را تنها برای دوریجستن از اسـتعاره ذکـر کـردم؛
زیرا در استعاره بنا بر نظر صحیحتر ،چنین در نظر گرفته میشود که کلمه در آنچه برایش وضع
شده به کار رفتهاست (همان.)358 :
به گفتة وی ،سبب چنین تأویلی آن بوده که پدیدآورندۀ استعاره پـیشتـر ادعـا کـردهاسـت
«زید» به دلیل شجاعت فراوانش ،در شمار یکی از افراد جنس «شیر» درآمـده و یکـی از آنهـا
شدهاست؛ ازاینرو ،یکی از مهمترین ویژگیهای شیر که همان نـام او اسـت ،بـر زیـد اطـال
شدهاست .وی در تعریف استعاره میگوید:

استعاره آن است که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر کنـی و از آن ،طـرف دیگـر را اراده
کنی؛ درحالیکه ادعا داری مشبه در جنس مشبهٌبه داخل شدهاست؛ درحالیکه با اثبـات
ویژگی مشبهٌبه برای مشبه ،این ادعا را میفهمانی (همان.)369 :
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دیده می شود که سکاکی نخست استعاره را برآیندی از حذف و اختصار تشبیه دانسته و سـپس
آن را با نظریة «وضع تأویلی» خود درآمیختهاست .اما چگونه حذف برخی از ارکـان تشـبیه بـه
تولید استعارهای اینچنین میانجامد؟ به نظر میرسد که حذف ارکـان تشـبیه در نگـاه سـکاکی
بیش از آنکه در ساختار لفظیِ جمله تغییر ایجاد کند ،در معنی آن تأثیر میگذارد.
به باور سکاکی ،حذف وجه شبه از جملهای چون «زید در شجاعت مانند شیر است» سبب
ایجاد مفهوم «عمومیت وجه شبه» میشود (همان)355 :؛ زیرا این معنی را میرساند کـه «زیـد» و
«شیر» نهتنها در صفت «شجاعت» ،که در همهچیز با هم شباهت دارند؛ پس اگر نیـاز باشـد کـه
تصویری از «زید» در ذهن ترسیم شود ،باید افزون بر شجاعت و بـیبـاکی ،میـان او و شـیر در
صفاتی دیگر نیز همخوانی پدید آید.
عمومیت بهدستآمده از حذف وجه شبه برآمده از قاعدهای در بالغت عربی است که یکی از اغـراض
حذف متعلقات کالم را ایجاد معنی «تعمیم» معرفی میکند؛ برای مثال ،حذف مفعول فعل «فرامیخواند» در
آیة «و خداوند به سراى سالمت فرامیخواند( »1یـونس ،)25 :10 ،این معنی را به دست میدهـد کـه خداونـد
«همه را» به سرای سالمت فرامیخواند ،نه فرد یا افراد خاصی را (نگر :سکاکی.)228 :1987 ،
حذف ادات تشبیه نیز سبب میشود تا ظاهر جملـة تشـبیهی بـه صـورت ق ـیهای حملیـه
درآید .به دو جملة زیر توجه کنید:
 )1زید انسان است )2 .زید شیر است.
در جملة نخست ،واژۀ «انسـان» بـه طـور حقیقـی بـر «زیـد» حمـل شـده و میـان آنهـا رابطـة
«اینهمانی» برقرار گردیدهاست؛ اما چنین چیزی را نمیتوان دربارۀ جملة دوم نیز گفت؛ زیرا آشـکار
است که «زید» حقیقتاً «شیر» نیست و عقل رابطة «اینهمانی» میان آنهـا را نمـیپـذیرد (همـان)354 :؛
بااینحال ،ظاهر هر دو جمله یکی است و همین سبب میشود که جملة «زید شـیر اسـت» همچـون
جملة «زید انسان است» ،تصویری از همانندی میان «شیر» و «زید» برای شـنونده پدیـد آورد؛ گـویی
چنین ادعا شده که میان این دو نه تشبیه ،که همانندی برقرار است و «زید» دیگر نه یـک انسـان ،کـه
«شیر» است و مقصود از «شیر» هم نه حیوانی درنده ،که انسانی شجاع به نام «زید» است.

 .1وَاللّهُ یدْعُو إِلَی دَارِ السَّالَمِ( .یونس)25 :10 ،
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این روند با آنچه سکاکی از آن به تبدیل «تشبیه» به «تشابه» تعبیر کرده ،هماهنگ اسـت :در
جمالت تشبیهی ،وجه شبه غالباً در مشبهٌبه قویتر از مشبه اسـت؛ مـثالً «شـجاعت» در جملـة
«زید شیر است» ،در «شیر» بیشتر از «زید» است .اما گاه ،وجه شبه در دو طرف تشـبیه بـه یـک
اندازه دیده میشود؛ به گونهای که میتوان جای مشبه و مشبهٌبه را با هم عـوض کـرد و گفـت:
«زید شیر است» و «شیر زید است» .به گفتة سکاکی ،در این وضعیت میتوان به جای اصطالح
«تشبیه» از اصطالح «تشابه» استفاده کرد« :هنگامی که مشبه و مشبهٌبه در وجه شبه مسـاوی هـم
شوند ،بهتر آن است که «تشبیه» به «تشابه» وا نهاده شود تا هر یک از دو طرف بتواننـد مشـبه و
مشبهٌبه قرار گیرند( »...همان.)346 :
تا اینجا دیده شد که حذف وجه شبه و ادات تشبیه چگونـه زمینـه را آمـاده مـیکنـد تـا از
«تشبیه دو چیز به هم»« ،همانندی دو چیز با هم»به دست آید .اکنون باید به بررسی نقش حذف
مشبه پرداخته شود:
حذف مشبه از جملة «زید شیر است» و قرار دادن مشبهٌبه در جای آن ،مـیتوانـد پیشـرفت
بزرگی در رابطة تشبیهی /همانندی میان «زید» و «شیر» به وجود آورد .جانشینی «شیر» از «زید»
در جملة «شیری دیدم» این معنی را میرساند که «زید» به مرتبهای از همانندی با «شیر» رسـیده
که ذکر «شیر» به معنی ذکر «زید» است؛ بنابراین ،تفاوتی میان «زید را دیـدم» و «شـیری دیـدم»
نیست؛ زیرا پیشتر اثبات شد که «زید ،شیر است».
حذف یکسرۀ مشبه و رویگرداندن از آن ،چیزی است کـه گـاه بـه «تناسـی تشـبیه» تعبیـر
میشود (قزوینی .)268 :1998 ،مقصود از این اصطالح آن است که پدیدآورندۀ استعاره بـا حـذف
مشبه و جانشین ساختن مشبهٌبه ،گویی رابطة تشبیهی میان آن دو را به فراموشی سـپرده و ادعـا
کردهاست که واقعاً شیری تیر میافکندهاست ،نه اینکه انسانی شجاع مانند شیر تیر افکنده باشد.
به گفتة سکاکی ،تناسی تشبیه یکی از شروط زیبایی و تأثیرگذاری استعاره است و یک اسـتعارۀ
موفق باید بتواند خود را از بند خاستگاه تشبیهیاش رها کند:

«برای نیکو شدن استعاره شروطی وجود دارد که اگر آنها را داشته باشد ،نیکـو مـیشـود
وگرنه ،از نیکویی تهی گشته ،چهبسا که به زشتی نیز گرفتار آید ...یکی از آن شـروط ایـن
است که به استعاره در سخنت از جهت لف] بوی تشبیه نرسانی» (سکاکی.)388 :1987 ،
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به طور خالصه باید گفت که استعاره از نگاه سکاکی محصول فرایندی است که از «تشـبیهِ» دو
چیز به هم آغاز شده ،با حذف برخی از ارکان آن ،به مرحلة «تشابه» و سپس «تناسی تشـبیه» و
«ادعای همانندی» میرسد .در این روند ،از «تشبیه» جملة جدیدی بیرون کشیده شده که از نظر
معنایی بسیار پیچیدهتر از تشبیه است :استعاره.

« .3تشبیه کوتاهشده» در زبانشناسی معاصر
یکی از رویکردهای مهم به مسئلة معنیدهی استعاره ،دیدگاه «مقایسه» اسـت .در ایـن دیـدگاه،
معنی استعاره با معنی تحتاللفظی تشبیهی که از همان واژههای استعاره تشکیل شـده ،مقایسـه
میشود .بر اساس این رویکرد« ،همه استعارهها تشبیههای تحتاللفظی هستند» (سرل.)95 :1993 ،
در این دیدگاه ،جملة استعاری «آشیل شیر است »1در اصل با تغییراتی که در ساختار لفظـی
جملة «آشیل مانند شیر است» ایجاد شده ،به دست آمدهاسـت؛ ازایـنرو ،معنـی اسـتعاری ایـن
جمله با معنی تحتاللفظی جملة دیگر یکسان یا مشابه در نظر آورده میشود .به بیان صریحتر،
کاربرد استعاری واژۀ «شیر» در این جمله با کاربرد تحتاللفظی آن در جملة دیگر به یک معنی
گرفته میشود.
دیدگاه مقایسه بنیاد نظریة تشبیه کوتاهشده را تشکیل میدهـد .در نگـاه پیـروان ایـن نظریـه،
تشبیه و استعاره در یک سطح معنایی قرار میگیرند و بود یا نبود ادات «مانند» تفاوت چنـدانی
در فهم ما از آنها ایجاد نمیکند .چنانکه سـرل مـیگویـد ،در ایـن نظریـه «همـة اسـتعارههـا
تشبیههای تحتاللفظی هستند ...و ما استعاره را به صورت نسخة کوتاهشدۀ تشـبیه مـیفهمـیم»
(سرل .)95 :1993 ،بر پایة چنین فرایندی ،معنی استعاره همانند معنی تحتاللفظی تشـبیه ،و تـوان
شناختی آن نیز همانند توان شناختی تشبیه دانسته میشود (آهودی)562 :1999 ،؛ پس قرار است از
جملة «آشیل شیر است» همان چیزی فهمیده شود که از «آشیل مانند شیر است».

 .1در ادبیات غربی ،نمونههایی چون «آشیل شیر است»« ،ژولیت خورشید است» ،و «انسان گـر

اسـت» اسـتعاره

دانسته می شوند ،نه تشبیه .در میان بالغیان مسلمان نیز این مسئله بحث دامنهداری را برانگیختهاست (نگـر :فاضـلی،

 .)209 :1388برخی از بالغیان چون بهاءالدین سبکی معتقدند عباراتی چون «زید شیر است» (زیدٌ أسدٌ) به اسـتعاره
نزدیکتر هستند ،تا به تشبیه بلیغ (نگر :سبکی ،2003 ،ج .)23 :2
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این نظریه نگرشی کامالً صوری به استعاره و تشبیه دارد و همة تفاوت میان آنها را تنها در یـک
مسئلة لفظی (حذف یا ذکر ادات) خالصه میکند .به گفته بلک ،تنها تفاوت تشبیه بـا اسـتعاره در آن
است که در یکی ،مشابهت میان دو چیز بیان مـیشـود و در دیگـری نـه (بلـک .)283 :1955 ،سـخنان
نلسون گودمن در کتاب زبانِ هنر از نوشتههایی است که بیپرده به این دیدگاه اشاره میکند:

آیا اینکه بگوییم« :این تصویر ،غمگین است» شکل کوتاهشـدۀ ایـن اسـت کـه بگـوییم:
«تصویر همانند انسانی غمگین است؟» استعاره غالباً به عنوان تشبیهی کوتاهشده تفسـیر
میشود ...درواقع ،آنچه تشبیه میگوید این است که «انسـان» و «تصـویر» در «غمگـین
بودن» مثل هم هسـتند [امـا] یکـی بـه صـورت تحـتاللفظـی و دیگـری بـه صـورت
استعاری ...تفاوت میان تشبیه و استعاره ناچیز /بـیاهمیـت اسـت .شـیوۀ گفتـار خـواه
«هست مانندِ» باشد یا «هست» ،ریخت [جمله] با گزینش وجه مشترک معینی« ،تصویر»
را به «انسان» تشبیه میکند (گودمن.)77 :1968 ،

 .3-1نقد «تشبیه کوتاهشده»
نظریة تشبیه کوتاه شده با انتقادهای متعددی از سوی زبـانشناسـان و فیلسـوفان زبـان روبـهرو
شدهاست .در اینجا به ذکر چند اعتراض مهم بسنده میشود:
 .1این نظریه برآمده از خوانشی شتابزده از گفتههای ارسطو است که توانسته دستکم دو
تصور نادرست از استعاره پدید آورد :الف) استعاره تشـبیهی کوتـاهشـده اسـت و مـیتـوان بـا
افزودن واژه ای دوباره آن را به تشبیهی کامل تبدیل کرد؛ ب) معنی استعاره با معنی تشبیه یکـی
است و استعارهها به صورت تشبیه کوتاهشده فهمیده میشوند.
با وجود پیوند تنگاتنگ استعاره و تشبیه ،ارتباط آنها از دید ارسطو ارتباطی دوسویه نیست
چراکه او استعاره را تشبیه کوتاهشده ندانسته بلکه برعکس ،تشبیه را نوعی اسـتعاره دیـدهاسـت
(نُوُخاتکو .)415 :2 ،2014 ،درواقع ،ارسطو هیچگاه از تبدیل استعاره به تشـبیه سـخن نگفتـه بلکـه
صرفاً به مسئلة تبدیل تشبیه به استعاره پرداختهاست« :تشبیهات با حذف کلمات توضـیحی ،بـه
شکل استعاره پدیدار میشوند» (ارسـطو ،فـن خطابـه)1407a :11 ،1924 ،؛ بنـابراین ،چنانچـه فرضـاً
خواسته شود که بر اساس دیدگاه وی میان تشبیه و استعاره ارتباطی برقرار شود ،بایـد ارتبـاطی
یکسویه (آن هم از تشبیه به سوی استعاره) طرحریزی شود.
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افزون بر این ،تشبیه و استعاره معنای کامالً یکسان و برابری ندارند .بـه ایـن گفتـة ارسـطو
دقت کنید:

تشبیه ،چنانکه پیشتر گفته شد ،یک استعاره اسـت کـه فقـ در روش اراهـه /بیـان بـا
استعاره تفاوت دارد و تنها به دلیل اینکه طوالنیتر است ،جذابیت کمتـری [نسـبت بـه
استعاره] دارد .افزون بر این ،تشبیه به صورت مطلق نمـیگویـد کـه «ایـن ،آن اسـت»؛
ازاینرو ،شنونده کمتر به ایدۀ [تشبیهی] عالقهمند میشود (همان ،ج .)1410a :11
به گفتة وی ،در تشبیه هیچ نامگذاریای انجام نمیگیرد و فق چیـزی بـه چیـزی دیگـر ماننـد
میشود؛ ازاینرو ،در جملة «آشیل مانند شیر است» نمیتوان ادعا کـرد کـه آشـیل ،همـان شـیر
است .چنین ادعایی فق در استعاره انجام میگیرد و گوینده با انتقال نام شـیر بـه آشـیل ،بـه او
هویتی تازه میبخشد.
 .2استعاره و تشبیه هـر دو از عنصـر مشـترک «مشـابهت» برخوردارنـد .بـه گفتـة ارسـطو:
«تشبیهات موفق نیز در معنی ،استعاره هستند؛ زیرا آنها همیشه مانند اسـتعاره ،درگیـر دو چیـز
مشابه هستند» (همان)1412b :11 ،؛ بااینهمه ،باید دانست که هر یک از آنها بهگونـهای متفـاوت
تالش میکند تا با استفاده از ساختار مخصوص به خود ،چیزی را به مـا بفهمانـد .بایـد توجـه
داشت که «برخورداری از عنصر مشترک» بههیچوجه نباید به «برخـورداری از ماهیـت یکسـان»
تفسیر شود؛ پس ،اینکه استعاره با نگاه به یک تشبیه بنا شدهاست ،نباید آن را چیـزی توصـیف
کند که تنها در ریخت با تشبیه تفاوت دارد.
برخالف ادعای این نظریه که تنها تفاوت استعاره و تشبیه را به مسئلة لفظی حذف یـا ذکـر
ادات تشبیه فرو میکاهد ،تفـاوت سـاختاری اسـتعاره بـا تشـبیه بـه اسـتعاره معنـایی متفـاوت
میبخشد .همانگونه که دیویدسون میگوید «اگر استعارهها تشبیهاتی کوتاهشده باشند ،صـراحتاً
چیزی را میگویند که تشبیهات میگویند زیرا کوتاهسازی ،شکلی از مخفـفسـازی اسـت ،نـه
[صورتی از] بازگفت یا غیرمستقیم بودن» (دیویدسون.)39 :1978 ،
 .3نظریة تشبیه کوتاهشده نهتنها مسئلة معنـیدهـی اسـتعاری را سـاده نمـیکنـد ،کـه آن را
پیچیدهتر میسازد؛ زیرا آنچه در استعاره رخ میدهد ،انتقال نام یک چیز به چیـز دیگـر اسـت؛
مثالً ،در جملة «آشیل شیر است» نام مخصوص به حیوانی درنده ،به انسانی با نام «آشیل» منتقل
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شدهاست .در این جمله ،واژۀ «شیر» دیگر ارجاع تحتاللفظی پیشین خود را ندارد ،بلکـه بـرای
ارجاع به چیزی دیگر (آشیل) به کار میرود؛ پس میتوان گفـت کـه کـارکرد اسـتعاره «انتقـال
ارجاع واژه» است .اما در جملة «آشیل مانند شیر است» چنـین انتقـالی دیـده نمـیشـود و واژۀ
«شیر» همچنان در ارجاع عادی و تحتاللفظی خود استفاده شدهاست.
با این توضیح ،روشن نیست چگونه یک واژۀ واحد (مثالً شیر) در جملة اسـتعاری «آشـیل
شیر است» ارجاع اصلی خود را از دست میدهد و در جملهای تشبیهی «آشیل مانند شیر است»
با ارجاع اصلیاش به کار گرفته میشود؛ ولی این تفاوت در ارجاع ،سبب تفـاوت در معنـی دو
جمله نمیشود .چنانکه سرل میگوید« :دیدگاه مقایسه فق ویژگی ارجاعی عبارتهایی را کـه
استعاری استفاده شدند ،در هم و بر هم میکند» (سرل.)91 :1993 ،
 .4تشبیه کوتاهشده تصویری بیشازاندازه ساده از معنی استعاری به دست می دهد .توضـیح
استعاره به عنوان تشبیهی که واژۀ «مانند» از آن حذف شده ،آنقدر پیچیده نیست که فیلسـوفان
زبان را درگیر خود کند و آنها را به طرح نظریههای مختلف وادارد چراکه در دیدگاه مقایسـه،
معنی استعاری بهروشنی هرچه تمامتر خود را به صورت معنـی تحـتاللفظـی یـک تشـبیه در
اختیار ما میگذارد .به گفتة سرل« :ازآنجاکه برای فهم تشبیه تحتاللفظی به هیچ دانش فرازبانیِ
خاصی نیاز نیست ،بیشترین شناختی که برای فهم استعاره الزم است ،پیشتـر بـرای شـنونده و
گوینده فراهم شده است» (همان.)95 :
این انتقاد ،مهمترین انتقاد فیلسوفان زبان به این نظریه است .مکـس بلـک پـس از توضـیح
دیدگاه مقایسه و نظریة تشبیه کوتاهشده میگویـد[« :در ایـن دیـدگاه] عبـارتهـای اسـتعاری،
تأثیرگذاری و امتیازشان را از دست میدهند» (بلک .)284 :1955 ،بـه گفتـة مـارتینیش« :آنچـه بـه
عنوان شایستگی و مزیّت اراهه میشود ،درواقع بد اراههکـردن اسـتعاره اسـت[ ...ایـن رویکـرد]
تالش ذهنی و محاسباتی را که برای حل چگونگی عملکرد استعاره صـرف مـیشـود ،در نظـر
نمیآورد» (مارتینیش.)5441–5440 :1998 ،
نظریة تشبیه کوتاهشده از این نگاه حتی با دیدگاههای ارسطو نیز همخوانی ندارد .او دربـارۀ
جایگاه استعاره میگوید« :بهوضوح ،عظیمترین چیز ،مهارت یافتن در استعاره است .این چیزی
است که نمی توان از دیگران آموخت و نیز نشانهای از نبوغ اسـت»
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 .)1459aبا توجه به این سخن ،آیا باید نبوغی را که ارسطو از آن سخن میگوید تـا ایـن انـدازه
دست یافتنی و مبتذل دانست؟! بر اساس این نظریه تنها کافی اسـت کلمـة «ماننـد» را از تشـبیه
حذف کرد تا استعارهای به دست آید .آیا بهراستی این چیزی اسـت کـه نمـیتـوان از دیگـران
آموخت؟! دیویدسون در این زمینه میگوید:

[این نظریه] معنی پنهان استعاره را خیلی بیشازاندازه آشکار و دستیافتنی مـیسـازد...
استعارهها غالباً خیلی دشوار تفسیر میشوند؛ ازاینرو ،گفته میشود کـه بازگفـت آنهـا
نـاممکن اسـت امـا بــا ایـن نظریـه ،تفسـیر و بازگفــت بـه طـور معمـول در دســترس
بیتجربهترین افراد قرار میگیرد (دیویدسون.)39 :1978 ،
اساساً اگر استعارهها تا این اندازه دستیافتنی هستند ،چرا بایـد از آنهـا اسـتفاده کـرد؟ شـاید
دالیلی چون خروج از ابتذال و نثروارگی یا بخشیدن حسّ لذتِ حلّ یک معما به خواننـده ،بـه
عنوان پاسخ به این اشکال پیشنهاد شود اما اگر این پاسخها پذیرفتـه شـود ،بایـد اسـتعارههـا را
سخنانی غیرضروری و تزیینی دانست؛ زیرا بهسادگی با تشبیه برابر دانسته میشوند.

 .3-2نظریة کنش متقابل و نظریة عِلّی و ارتباط آنها با «تشبیه کوتاهشده»
با توجه به کاستیها و اشکالهایی که در «تشبیه کوتاهشده» به چشم میخورد ،زبـانشناسـان و
فیلسوفان زبانی چون مکس بلک و دونالد دیویدسون با همة اختالفی که با یکـدیگر دارنـد ،از
پذیرش آن سر باز زده ،انتقادهای فراوانی بر آن وارد کردهاند و هر یـک کوشـیدهانـد تـا طـرح
جدیدی برای معنی استعاری اراهه کنند .به گفتة آهودی« :هرچند هـیچ تـوافقی در مـورد اینکـه
استعارهها چیستند و چگونه عمل میکنند ،به دست نیامـده امـا همگـان پذیرفتـهانـد کـه آنهـا
تشبیهات مختصرشده نیستند» (آهودی.)562 :1999 .
برای نمونه ،مکس بلک با استفاده از دیدگاه «همکاری /مشارکت» که پیشتر از سوی آیـور
آرمسترانگ ریچاردز در کتابی با نام فلسفة بالغت مطـرح شـده بـود ،نظریـة «کـنش متقابـل» را
پیشنهاد میدهد .بر پایة سخنان ریچاردز ،معنی استعاره نه از واژۀ استعاری ،که از مشـارکت آن
واژه با دیگر واژهها به دست میآید« :در سادهترین بیان ،وقتی استعارهای بـه کـار مـیبـریم ،دو
فکر از چیزهای متفاوت داریم که با یکدیگر کار میکنند و توس یک واژه یا عبارت واحد کـه
معنیشان برآمده از کنش متقابل آن دو چیز است ،حمایت میشوند» (ریچاردز.)93 :1936 ،
96

معصومی ،ابنالرسول ،خاقانی و رفیعی

بررسی نظریة «استعاره :تشبیه کوتاهشده»...

بلک بر اساس این دیدگاه چنین پیشنهاد میکند کـه معنـی اسـتعاری از مشـارکت آنچـه او
موضوع اصلی و موضوع فرعی مینامد ،به دست میآید .بـرای نمونـه ،در جملـة «آشـیل شـیر
است» از کنش «آشیل» به عنوان یک انسـان (موضـوع اصـلی) و «شـیر» (موضـوع اصـلی) بـر
یکدیگر ،تصویری از آشیل به دست میآید که مجموعة معینـی از ویژگـیهـای شـیر همچـون
شجاعت ،قدرت ،شکوه و مانند اینها را بازتاب میدهد.
از نگاه بلک ،موضوع اصلی در حکم پردۀ نمـایش فـیلم اسـت و ویژگـی هـای موضـوع
فرعی ،تصاویری هستند که روی آن انداخته میشود .پدیدآورندۀ استعاره با افکندن تصـویری
از ویژگیهای «شیر» بر «آشیل» ،برخی از ویژگی های او را مورد تأکید قرار مـیدهـد و برخـی
دیگر را نادیده میگیرد .به بیان دیگر ،با حمل «شیر» بر «آشیل» ،آن دسته از ویژگیهـای آشـیل
که با ویژگیهای شیر همخوانی داشته باشد ،برجسته و پررنگ میشود و بر دیگر ویژگـیهـای
او سرپوش گذاشته میشود .از سوی دیگر ،کاربرد موضوع اصلی سـبب مـیشـود تـا خواننـده
دوباره دست به گزینش بزند اما این بار ،در ویژگیهایی که به موضوع فرعی تعلق دارند؛ یعنی،
همانگونه که ویژگیهای «شیر» خواننده را به گزینش برخی از ویژگیهـای انسـان وامـیدارد،
کاربرد کلمة «آشیل» نیز او را برمیانگیزد تا از میان ویژگیهای «شیر» دست به گـزینش بزنـد و
تنها آنهایی را انتخاب کند که با موضوع «آشیل» تناسب دارند.
در این نگاه ،با افکندن تصویری از «آشیل» و «شیر» بر هم ،سیمایی از ویژگیهای مشـترک
و موازی آنها به خواننده نشان داده میشود که نه کامالً انسـان و نـه کـامالً شـیر اسـت ،بلکـه
چیزهایی از هر دو در خود دارد؛ بنابراین ،میتوان گفـت کـه مقصـود گوینـده از «آشـیل شـیر
است» ،انسانی است که نمودی شیرسان یافتهاست (بلک1955 ،و .)1977
دونالد دیویدسون نیز با در پیش گرفتن رویکردی کاربردگرایانه بـه معنـی اسـتعاره ،نظریـة
«عِلّی» را اراهه میکند .وی با انکار هرگونه معنی پنهـان یـا ویـژه بـرای اسـتعاره ،آن را واژه یـا
عبارتی میداند که در معنی تحتاللفظیاش استفاده شدهاست« :استعاره چیـزی فراتـر از معنـی
تحتاللفظیاش نمیگوید و پدیدآورندۀ اسـتعاره نیـز در کاربسـت آن ،چیـزی فراتـر از معنـی
تحتاللفظی نمیگوید» (دیویدسون)32 :1987 ،؛ برای نمونـه ،معنـی واژۀ «شـیر» در «آشـیل شـیر
است» همان معنی تحتاللفظی «شیر» (حیوان درنده) است ،نه هیچ معنی ویژۀ دیگر.
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وی معتقد است آنچه به عنوان معنی استعاری شناخته میشود ،درواقع کاربرد خاص واژۀ اسـتعاری
است ،نه معنی آن« :آنچه استعاره را متمایز میکند ،معنی نیست بلکه کاربرد است .کاربرد ویژهای که زبان
را در استعاره بدان اختصاص میدهیم ،گفتن چیزی ویژه نیست و نمیتواند همچنین باشد ...زیرا استعاره
فق چیزی را میگوید که در ظاهرش نشان میدهد» (دیویدسون .)43 :1987 ،بنابراین ،آنچه جملـة «آشـیل
شیر است» را به عبارتی استعاری تبدیل میکند ،معنی غیر تحتاللفظی واژۀ «شیر» نیسـت بلکـه کـاربرد
تحتاللفظی آن برای «آشیل» به عنوان یک انسان است و همین کاربرد است که خواننده را به سوی درک
نوعی مشابهت میان «آشیل» و «شیر» هدایت میکند (دیویدسون.)1987 ،
دیویدسون بـرای توضـیح ایـن عملکـردِ اسـتعارههـا از فعـلهـایی چـون «دعـوتکـردن/
فراخواندن»« ،برانگیختن»« ،واداشتن» ،و «ترغیبکردن» استفاده میکند .به باور او« ،استعارهها ما
را وامیدارند تا به جنبههایی از چیزها توجه کنیم که پیشتر به آنها توجه نمیکردیم ...استعاره
با ساخت بیانی تحتاللفظی که بینشی را الهام میکند یا آن را برمیانگیزد ،مـا را وامـیدارد تـا
چیزی را به عنوان چیز دیگری ببینیم» (دیویدسون .)47-46 :1987 ،این سخنان یادآور گفتة ارسـطو
است که« :یک استعارۀ خوب مستلزم درک مستقیمی از مشابهت در چیزهـای ناهماننـد اسـت»
(ارسطو ،فن شعر.)1459a :11 ،1924 ،
چنانکه دیده میشود ،نظریههای مکس بلـک و دیویدسـون آشـکارا در گسسـت کامـل بـا
نظریة تشبیه کوتاهشده قرار دارند .بنا بر آموزههای این دو نظریه نیازی نیست (و نباید) که برای
توضیح معنی استعاره به نمودهای دیگر زبانی چون تشبیه متوسّل شد بلکه اساسـاً بایـد مسـیری
یکسر جدا را در پیش گرفت.

 .4نتیجهگیری
با مقایسة رویکرد زبانشناسی عربی و زبانشناسی معاصر غربی به «تشبیه کوتاهشده» و با نگـاه
به سه نظریة سکاکی ،مکس بلک و دیویدسون میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
 هر دو جریان زبانشناسی یادشده هم در شیوۀ طرح تشبیه کوتاهشده و هم در انتقادهایی
که بر آن دارند ،راه و روشی یکسان را در پیش گرفتهاند .این یکسانی نشاندهندۀ آن است کـه
زبانشناسان این دو حوزه تحـت تـأثیر سـخنان ارسـطو ،دسـتکـم در بـازهای از زمـان ،درک
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یکسانی از ماهیت معنی استعاری داشتهاند اما هر دو پس از مدتی به نارساییهای این رویکـرد
پی برده ،به نظریهپردازیهای جدید روی آوردند.
 مهمترین اشکال تشـبیه کوتـاهشـده همسـانپنـداری ماهیـت معنـی اسـتعاره و تشـبیه و
فروکاست معنی استعاره به معنی ساده و در دسترس تشبیه است .درواقع ،هر سه نظریة یادشده
به نوعی کوشیدهاند تا از استعاره تصـویری کامـلتـر ،شـگفتتـر و پیچیـدهتـر از یـک تشـبیه
کوتاهشده ترسیم کنند.
 شاید بتوان به دلیل سادگی «تشبیه کوتاهشده» از آن برای اهداف آموزشی استفاده کرد اما
بیگمان نمیتوان از آن در شکل سنتیاش برای تحلیل معناشناختی استعاره بهره برد.
 رویکرد سکاکی به «تشبیه کوتاهشده» با رویکرد مکس بلـک و دیویدسـون بـه ایـن نظریـه
متفاوت است :سکاکی با وجود اشکالهای «تشبیه کوتاهشده» هرگز از آن دست نمـیکشـد بلکـه
میکوشد با اراهة تحلیلی معناشناختی از روند حذف ارکـان تشـبیه ،نظریـة جدیـدی از آن بیـرون
آورد؛ ازاینرو ،میتوان نظریة وی را خوانشی نو از تشبیه کوتاهشده و پیشـبرد آن بـه شـمار آورد.
اما مکس بلک و دیویدسون راهی یکسر جدا از مسیر تشبیه کوتاهشـده در پـیش گرفتنـد؛ گـویی
آنها به دلیل کاستیهای فراوان این نظریه ،آن را بیاستفاده و ناکارآمد دیده ،به جای تالش بـرای
ویرایش یا خوانش دوبارۀ آن ،درستتر دیدهاند تا به نظریهپردازیهای مستقل روی آورند.
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رفيعي4

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

المل ّخص

نظریة التشبیه امللخص هي أقدم وأشهر وجهة نظر ملعىن االستعارة .هذه النظریة تعرف االستعارة كظاهرة مشتقة
من عملیة تقصری التشبیه ،وتُقارن معناها مبعنی التشبیه .هذه النظریة مت قبوهلا يف اللسانیات العربیة ـ اإلسالمیة
واللسانیات الیونانیة ـ الرومانیة لفرتة طویلة حىت واجهت نظریات جدیدة وانتقادات عدیدة .مل تكن طریقة تعامل
هذه النظریات واالنتقادات مع "التشبیه امللخص" علی مستوی واحد حیث إن بعضها اختذت طریقة خمتلفة متاماً
عن طریقتها ،يف حني أن البعض اآلخر طورها واستخدمها ضمن فحواها .حتاول هذه املقالة بیا َن عیوب النظریة
املبحوث عنها مستخدمةً املنهج الوصفي ـ التحلیلي ،وهکذا دراسةَ نوعني خمتلفني من التعامل معها .ویبدو أن
هذه النظریة ال ميكن أن تعطي التحلیل املناسب للمعىن املدهش واالفخم لالستعارة ،فیجب إما نقلها إىل مستوى
أعلی ،أو طرحها جانباً واختیار وجهات نظر أخرى بدالً منها.

الکلمات الرئيسة :االستعارة؛ التشبیه امللخص؛ السکاکي؛ مکس بلك؛ دونالد دیفیدسون.

الکاتب املسؤول

Ibnorrasool@yahoo.com
102

