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 چکیده
های اندازهای متعددی بررسی و نظریهازجمله موضوعاتی است که از چشم ،استعاره در غرب

تعریف و کاربرد، قلمرو  نظرت بالغی اسالمی از سنّ آن ارائه شده است. استعاره در ةمختلفی دربار
پردازان استعاره، هم در غرب و هم در بالغت اسالمی، بر این باورند که نظریه ةمحدودتری دارد. هم

دو  ،اما در این میان ؛ثانویه و مجازی است یدارای معنای ،اللفظیاستعاره عالوه بر معنای حقیقی و تحت
پذیرند. این مبنا را نمی ،رضا اصفهانیود دارد. دونالد دیویدسون و محمدوجآمد عادت دیدگاه خالف

 ةها مربوط به حوزدیگر ندارد و بحث استعاره یاللفظی، معنایها استعاره جز معنای تحتدر باور آن
 ةکند. در باب نظریخاص ایجاد می ةها و تأثیری است که این کاربرد در یک بافت و زمینکاربرد آن

م شیخ اصفهانی با وجود مقدّ که نظریةدر حالی  ،های بسیاری نوشته شدهها و رسالهمقاله ،دسوندیوی
ناشناخته مانده است. این مقاله ضمن  ،ی در میان اهل بالغت ایرانیحتّ ،بودن بر دیدگاه دیویدسون

 پردازد.می ،دیویدسون با آن ریةهای نظبه بیان شباهت ،ل دیدگاه اصفهانیبررسی مفصّ

 .اللفظی استعاره، اصفهانی، دیویدسون، کاربرد، معنای تحت :کلیدواژه
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 مقدّمه. 0
تاکنون داشته  باستان روزگار از ،قانمحقّ برای هالعادفوق یابیتجذّ ،استعاره مطالعة

 به عمده طوربه است که آمده وجود به ها در باب استعارهدیدگاه از زیادی عتنوّ. است

 ،ترتیببه که جدید ةمکتب استعار و تیسنّ ةمکتب استعار شوند؛مکتب تقسیم می دو

د کنتفسیر می ،شناخت ةو دومی استعاره را در حوز بالغت ةحوز را در اولی استعاره

(Low,  Cameron & Todd, 2010)ماهیت ةدربار نظری انعکاس ،حاضر قرن . تا 

 استعاره ،آن اساس بر که کردمی دنبال را فکری خط یک طورکلیبه استعاره نقش و

اظهارات  به ادبی، زینت یک عنوانبه استعاره. است بالغی صنعت یک ،اصل در

 ،جدید پردازاننظریه با وجود این، افزاید.می بیشتری جاذبة و زیور ،کالمی و نوشتاری

 به را استعاره زینتی نقش این (،9110) 2(، لیکاف و جانسون9111) 9ماکس بلک مانند

 کهاند قدرتمندی شناختی ابزار هااستعاره که باورند این بر و دهندمی لتنزّ حاشیه

بر  .شوند وبازگ اللفظیساده و تحت زبان به معنی، دادن دست از بدون توانندنمی

ل تی، دیگر خاص شعر و ادبیات و تخیّاستعاره، برخالف تعریف سنّ»، اساس این نظریه

فهومی بشر است و فرایندی شناختی است که در اره در نظام مادبی نیست. جایگاه استع

 .(10: 9911)براتی، « دهدها رخ میانسان ذهن همة

های استعاره در غرب با تعریف آن در نظریه ،تعریف استعاره در بالغت فارسی

 ،شود. در غربانواع مجاز را نیز شامل می ،هایی دارد. استعاره در غربتفاوت

با یک  ،که در بالغت اسالمیدرحالی ؛ستعاره وجود داردهای متفاوتی در باب انظریه

ها چه معنایی استعاره»ة در مقال 9دیویدسونرو هستیم. دونالد هت بالغی روبسنّ

 ةهای فلسفی که درباربحث کند نشان دهد که بیشترالش میت(، 9111) 4«دهندمی

نبساطی یا استعاری تا حد زیادی در فرض معنای متفاوت، ا ،ماهیت استعاره شده است

                                                           

1.Max Black 

2.George lakoff and Mark Johnson 

3.Donald Davidson 

4.What Metaphors Mean 
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دانان اسالمی، شیخ محمدرضا در میان بالغت ها دچار اشتباه شدند.استعاره رایب

دونالد  ة مشهور استعاره دارد. نظریةاصفهانی دیدگاهی خاص و متفاوت از نظری

 هایی با نظر اصفهانی دارد.قرابت ،دیویدسون

 – 9902فهانی )اص ای یدرضا مسجدشاهمحمّ خیمعروف به ش ،یرضا نجفدمحمّ

در فقه، اصول، فلسفه، منطق،  یاست. و ینجف نیدحسمحمّ خیفرزند ش ،(..ق.هـ 9211

 است. اصفهان سرآمد بوده ةیعلم ةدر حوز ان،یو اد اتیاضیکالم، شعر، ر

فقه و  ژهیوبه ،اصول و فروع علوم مختلف یعالوه بر احاطه بر مبان یاصفهانشیخ 

شعر  یو عرب یبه دو زبان فارس اصفهانی .مند بودعالقه زیاصول، به شعر و ادب ن

الروض توان به . از جمله آثار ادبی او میاست یاشعار او به زبان عرب شتریو ب سرودیم

، حکم الشعر یالعطر ف هیغال، شعر( وانی)د ضیمن القر هیف لیقال او ق مایف ضیاالر

اشاره  یمتنبّ وانید بر شرح یحواشو  عیعلم البد یرقاب منکر یعل عیالصن فیالس

 کرد.

د و مبحث مجاز و استعاره را در ة بالغت ندارکتاب خاصی دربارشیخ اصفهانی، 

عربی و در علم اصول االذهان، کتابی به زبان  کند. وقایهمطرح می االذهان وقایهکتاب 

ای نو با آن آشنا کند. حدود کوشد طالبان این علم را به شیوهلف میفقه است که مؤ

 پردازد.( به بررسی حقیقت و مجاز می941-909)  صفحه از این کتاب 10

 پژوهش ةمسئل. 0-0

. ستاستعاره آشنا فارسی، کمتر کسی با دیدگاه برجستة اصفهانی دربارةدر بالغت 

هیچ اثری تاکنون در مورد معرفی یا نقد این نظریه در مجالت دانشگاهی منتشر تقریباً 

استعمال »و کنایه،  فقط استعاره، بلکه همه انواع مجاز نه ،نشده است. در نگاه اصفهانی

ی استعاره در با تعریف کلّ از همین رو ؛(901: 9499)اصفهانی،هستند « در ما وضع له

ی دارد. در تمام خوانی و نزدیکی بیشترهم ،شودغرب که شامل انواع مجاز می

اللفظی فرض تیر تحشده، استعاره دارای یک معنی مجازی و غهای ارائهنظریه

فرض  ،درضا اصفهانیمحمّ ر دیدگاه دونالد دیویدسون و نظریةکه د حالی رشود، دمی
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این دو  ، مردود است. مسئلة این پژوهش، بررسی و مقایسةمعنای مجازی برای استعاره

 دیدگاه است.

 پژوهش ةپیشین. 0-0

بررسی دیدگاه شیخ تر بیان شد، هیچ اثری به طور اختصاصی به گونه که پیشهمان

خود با عنوان  ( در مقالة9911) همکارانی براتی و اصفهانی نپرداخته است. مرتض

 ند.اهبه این نظریه اشاره کرد ،«شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بالغت اسالمیمفهوم»

آثاری به زبان فارسی موجود است،  ،های فلسفی دیویدسوناگرچه در باب دیدگاه

 مجازدر کتاب ( 9919) ها، حسین دباغاص او در مورد معنای استعارهخ ةنظری ةدربار

 ، مطالبی را بیان کرده است.علم در هااستعاره ورود حقیقت؛ در

 

 های معنایی استعارهادعاهای دیویدسون علیه نظریه. 0
اما مرتبط  ؛اادعای مجزّ سهتوان حداقل میدیویدسون نخست مقاله  ةدر چند صفح

علیه  یکسانی داشته باشند( که دیویدسون ة)شاید برخی از ادعاها ریش تشخیص دادرا 

 کند:می ارائه های معنایی استعارهنظریه

اللفظی کلمات چیزی فراتر از معانی تحتهیچ یا عبارات استعاری، هااستعاره .9 

که اللفظی کلماتی چیزی فراتر از معانی تحت نیز گویند و سازندگان استعارهها نمیآن

 ؛گویندکنند، نمیاستفاده می

 ؛ندارند «یخاص»یا مجازی  «یهثانو»ها، معنای استعاره .2

)فراتر  «یمحتوای شناخت»یا  «کنندهایی را منتقل نمیمفاهیم و ایده»ها استعاره .9

 کاررفته بیان شده است( ندارند.اللفظی کلماتِ بهوسیله معانی تحتازآنچه به

 .(49: 9111)دیویدسون، 

در باب نخست  ةاو در درج .اندیهای دیویدسون سلبباید توجه داشت استدالل

. داردبحث و استدالل  ،دهندمعنا نمی چگونهکنند و ها چگونه عمل نمیاستعاره اینکه

 گی ایجاد استعارهچگوناز  در مورد یک بررسی مثبت و ایجابی کمتر ،مراتباو به
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وضوح دارای ویژگی به ،کندمثبتی که بیان می حال، اظهارات این کند. بابحث می

شود ما به شباهت بین دو چیز توجه کنیم و با یک استعاره باعث می» .هستند 9یمصداق

چیز دیگر  ةمثاب و به عنوانشود ما چیزی را بهاستعاره باعث می»یا  «آن همراه شویم

وضوح نقاط به ،، استعارهرویکردیدر چنین  .(Davidson, 1979: 37) «ینیمبب

و دیدگاه مصداقی  ا دیویدسون هر دو شکلمشترک زیادی با مقایسه و تشبیه دارد؛ امّ

تشبیه مختصر است )که  ،کند. او این دیدگاه را که استعارهای استعاره را رد میمقایسه

اللفظی تشبیه یکسان است( رد اللفظی استعاره با معنای تحتدهد معنای تحتنشان می

عباراتی است که در تفسیر  ةکاربرد خالقان ،شین او که استعارهه دلیل فرض پیکند؛ بمی

 همان(.اند )نادرست ،ی آشکاراگونهاللفظی خود، عجیب یا بهتحت

در برابر ادعاهایی هستند که قائل به وجود معانی استعاری  ی سلبیهااستدالل    

 استعاره چیستی درک به نیاز ما) دهدنمی توضیح را چیزی ،استعاری معنای .هستند

 استعاره، شود گفته است ممکن(. دریابیم را استعاری معنای چیستی بتوانیم تا داریم

 بعضی در چیزی هر، واقع در و نامحدودند و مبهم هاشباهت اامّست؛ هاشباهت اظهار

 (. همان) است دیگر چیز هر مثل هاجنبه

برای نشان فقط بیانی  ،«القی بودتولستوی یک کودک اخ»اگر عبارت  ،برای مثال

این ها بین تولستوی و کودک وجود دارد، برخی شباهت دادن این امر بود که

تولستوی  ؟دنده بودتولستوی یک ؟دل بودها چه هستند؟ تولستوی سادهشباهت

نی وجود که در اینجا هیچ فهرست معیّ باور است نیخودمحور بود؟ دیویدسون بر ا

رسد ا به نظر میامّ ؛گسترده دارد یک معنای ،گفته شود که استعارهممکن است  ندارد.

اللفظی باشد. در تعیین معنا، هرگز روشن نیست که در این فقط توصیف معنای تحت

ترسیم  ،پس این امر ؛شودط میاللفظی مسلّرسد و معنای تحتکجا استعاره به پایان می

 .ندکمی ناممکنبین دو نوع معنا  را هر خطی

 اامّ ؛اندها تشبیهات محذوفممکن است گفته شود استعاره ،به اعتقاد دیویدسون    

استعاره داریم که قطعاً از  معناهاییاوقات،  یگاه .متفاوت خواهد بود ،تشبیه متناظر»
                                                           

1.Referentialist 
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درست ها استعاره ةهما امّ اند؛تشبیهات درست ةهم .القاییمعانی مانند ؛ تشبیه نیستند

 .(91: )همان «نیستند

 :دهدیمسه بینش به دست  دیویدسون در بیان نکات سلبی، نظریة

 هاشباهتبه سمت توجه به  شنونده ،آن در که تشبیه است مانند حدی تا استعاره. 9

 ؛شودکشیده می

 تخیّل از استفاده شنونده، با که ی استامکالمه تلویحات مانند حدودی تا استعاره. 2

 یی و نامعقولی معنایمعنایب اساس بر دودیح و تا واقعی دنیای دانش و خود

 ؛عبارات اضافی معانی اساس بر نه ،کندیمبه این امر توجه  گفتارپاره اللفظیتحت

رؤیاها  مانند چون ؛ای متفاوت استمکالمه تلویحات و تشبیه با همچنین استعاره اامّ. 9

در  طور معناییبهکه  هایی نیستگزاره ،«گیردموردتوجه قرار می»نقاشی، آنچه  و

 «لیّتخ»نوع  همچنین، د.شده یا مدنظر گوینده باش یکدگذار ،کاررفتهبهعبارتِ 

 (.Stainton, 2003: 351) است متفاوت تا حدیدر استعاره،  کاررفتهبهو  درگیر

نقص اساسی دیگری  ،عنوان دیدگاه تشبیه فشردهدیویدسون، استعاره به در نگاه

ن یعنی ای ؛کندمصداقی و ارجاعی مشترک می هیم از نظردارد که آن را با نوع دو

 همان کهاللفظی تشبیه یکسان است؛ با معنای تحت ،دیدگاه که معنای مجازی استعاره

استدالل  دیویدسون .(Tirrell, 1991: 126) نامدمی «یلیتشبیه تقل نظریة» آن را،تیرل

روشن و واضح  ،حد از کند که هر دو دیدگاه، معنای استعاری خاص را بیشمی

 است،« یتاهمبسیار بی»اغلب که اللفظی تشبیهی زیرا آن را با معنای تحت» ؛کنندمی

دیگر  هایچیزها شبیه از بعضی جنبههر چیزی  زیرا ؛اهمیت استبی .دهندهویت می

او معتقد است، چنین دیدگاهی، نکات خاص  (.Davidson, 1979:37)« است

ها ممکن است ما را به کشف تشبیه از جهت دیگر( در آن یاشباهت را که استعاره )

رفاً این ادعا را دارد کند؛ یعنی صش میاللفظی مقایسه هدایت کند، مشوّمعنای تحت

د با نتواننمی هامانند دیگری است بدون اینکه وارد جزئیات شود. استعاره ،که یک چیز

ها معنای این سبب که آند، نه به نتشبیه یا عبارت زبانی دیگری تفسیر شو
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چیزی برای  اصالً»بلکه به این دلیل که  ؛فرد یا مرموزی دارندمنحصربه اللفظیغیرتحت

هایی که است که بینش این باوردیویدسون بر  (.90: )همان «نداردتفسیر وجود 

 ،کنند(های که شنونده را از آن آگاه میشباهت)شوند ها میها منجر به آناستعاره

 .ای نیستالً از نوع گزارهمعمو

هایی که استعاره هاییچیزی به نام معنای استعاری، بیرون از واژه ،به نظر دیویدسون

هایی است که برای هژهمان معنای وا ،ها بیان شده، وجود ندارد. معنای استعارهبا آن

مانند ای ممکن. عمل استعاره هترین معناللفظیدر تحت همآنبیان آن به کار رفته، 

بیرون از حوزة  ،این تأثیر شناختی دارد؛تأثیری روان ،گردان است. استعارهروان قرص

دیدگاه مصداقیِ » یک توانیم رویکرد دیویدسون رادرنتیجه می زبان و معنی است.

 ها به شباهت بین اشیانشیب 9گرالقایا  2استعاره را، علت ،این دیدگاه» ؛میبنام 9«یعلّ

 (.Leezenberg, 2001:126)« آن 4گرنه بیان ،داندمی

 

 دیویدسون و اصفهانی ةتطبیقی نظری ة. مقایس9
رو که  آن از ؛کریم آغاز شد قرآن از ،بحث مجاز و استعاره در جهان اسالم

های اعجاز ز بارزترین جنبهکاربرد مجاز و استعاره و دیگر صنایع بالغی در قرآن، ا

 ةک جستند که بیشتر جنببه شبهاتی تمسّ ،شناخته شده است. البته منکران قرآنبیانی 

 تا ادبی و بالغی: کالمی دارد

 .انددانسته کذب برابر را مجاز برخی. 9

 روی مجاز به گاهآن ممتکلّ اندگفته و اندگرفته یاضطرار حالتی را آن برخی. 2

 یا کذب هرگونه آنکه حال ؛باشد گرفته قرار تنگنا در حقیقت آوردن از که آوردمی

 .است دوربه الهی قدس ساحت از ،عجز

                                                           

1.causal referentialist view 

2.cause 

3.inspire 

4.express 

http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
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 را مجاز وجود دلیل بدین شهود، و کشف اهل افراطیون نیز و سلفیون از برخی .9

 جمال ذات عالیه صفات از حقایق سلب و معانی نفی موجب که اندشده منکر قرآن در

 . (11: 9912 نصیری،) شودمی کمال و

اند ابیت و زیبایی کالم دانستهرونق و جذّ ةبه کار بردن استعاره را مای ،علمای ادب

باره، سرآمد همه و در حدّ اِعجاز پیش رفته است. اساساً به کار بردن  این در قرآنکه 

خاص خود را داشته و  ، جلوةموجب شده است این سخن الهی قرآنانواع استعاره در 

 :نویسدهمان(. ابن رشیق قیروانی در باب اهمیت استعاره می) اشدسرآمد همگان ب

های بدیعی در هر سخن نغزی است و در استعاره، بهترین نوع مجاز و سرآغاز نکته»

 (.291: 9101 ابن رشیق،) «آراستن سخن، زینتی بهتر از استعاره نیست

در کاربرد  ما وضع له( است.) شده براى آنحقیقت، کاربرد لفظ در معناى وضع

البته گاهى  .کندمى تبادر شنونده ذهن بهاى حقیقى، معنا مستقیم و بدون نیاز به قرینه

ه کاربرد لفظ در معناى مانند جایى ک ؛گرددمنقلب به معناى حقیقى مى ،معناى مجازى

مظفر، ) اى، آن معنا از لفظ تبادر کندمجازى به حدّى برسد که بدون نیاز به قرینه

9911، 9/21 .) 

مجاز در لغت به معنای طریق )راه راست(، گذشتن و عبور کردن و راه گذر است 

به  لفظ ، عبارت است از استعمالدیدگاه مشهور (. مجاز، در211: 9919)شیرازی، 

ه و مناسبت میان در غیر معنایی که برای آن وضع شده است، به سبب عالق قرینه کمک

 ةشجاع در جمل انسان برای« شیر»مانند استعمال لفظ  ؛له آن معنا و معنای موضوعٌ

 مشابهت بین انسان شجاع و شیر در ةبه خاطر عالق ،«شیری را در میدان نبرد دیدم»

 میدان نبرد(. )و به کمک قرینه  شجاعت

کنند و ما آن لفظ را در شناسان، لفظی را برای معنایی وضع میحقیقت لغوی: لغت

شناسان برای نوعی خوراکی که را لغت« نان»لفظ  ،برای مثال ؛همان معنا به کار ببریم

ی که ارا در معنای اصلی« نان»لفظ  حال اگر ما اند.وضع کرده ،شوداز گندم تهیه می

http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.erfan.ir/farsi/quran/
http://www.wikifeqh.ir/ذهن
http://www.wikifeqh.ir/ذهن
http://www.wikifeqh.ir/تبادر
http://www.wikifeqh.ir/تبادر
http://www.wikifeqh.ir/دیدگاه_مشهور
http://www.wikifeqh.ir/دیدگاه_مشهور
http://www.wikifeqh.ir/لفظ
http://www.wikifeqh.ir/لفظ
http://www.wikifeqh.ir/قرینه
http://www.wikifeqh.ir/قرینه
http://www.wikifeqh.ir/انسان
http://www.wikifeqh.ir/انسان
http://www.wikifeqh.ir/شجاعت
http://www.wikifeqh.ir/شجاعت


 88 ــــ درضا اصفهانی و دونالد دیویدسونمحمّشیخ ها از نظر بررسی تطبیقی معنای استعاره

مثالً ) گویندبه آن حقیقت لغوی می ،به کار ببریم ،اندشناسان برای آن وضع کردهلغت

 خواهد(. زید در نانوایی به نانوا بگوید که دو نان می

کنند و ما آن لفظ را در شناسان، لفظی را برای معنایی وضع میمجاز لغوی: لغت

زید در  ،برای مثال اند به کار ببریم؛آن وضع کرده شناسان برایلغتغیر از معنایی که 

نانی  و به آب هم انجام دهند، گوید که اگر فالن کار را باای به دوستش میجمله

شناسان معنایی که لغت نان را در معنایی غیر از و لفظ آب ،خواهند رسید. در اینجا زید

 گویندکه به این کاربرد، کاربرد مجازی می استبه کار برده  ،اندبرای آن وضع کرده

 (.999: 9902 )محقق داماد،
المجاز هو استعمال اللفظ فی »در باب مجاز  تعریف مشهور ،گونه که بیان شدهمان

در معنای انسان شجاع. در باب اینکه آیا در  شیرمانند کاربرد  است؛« ضع لهغیر ما وُ

توان گفت اگر اجازه می ،ضع نیاز است یا خیروا ةاستعمال در غیر ما وضع له، اجاز

 کفایهمجاز رجوع کنیم. کسانی مانند صاحب  9هایباید به عالقه ،واضع نیاز باشد

کافی  ،که ذوق سلیم آن را بپذیردواضع نیست و همین ةمعتقدند که نیازی به اجاز

 .)همان( است

« فی غیر ما وضع له استعمال اللفظ»دیدگاه دیگری در باب مجاز است که مجاز را 

کنند. تفتازانی در توضیح این دیدگاه منسوب می سکّاکیداند. این دیدگاه را به نمی

زیرا  مجاز عقلی است و نه لغوی؛ ،[ معتقدند که استعارهسکّاکیبرخی ]مانند  نویسد:می

کنیم؛ یعنی اگر ف میکنیم، بلکه در امر عقلی تصرّف نمیما در استعاره، در لغت تصرّ

ایم انسان آن است که ادعا کرده از گوییم، این اطالق پسبه انسان شجاع، شیر می

به( بعد از ادعای داخل شدن مشبه در جنس مشبهٌ) شجاع، فردی از افراد شیر است

 (.10، 9991تفتازانی، )

 العلوم مفتاحتوان به بیان او در کتاب می سکّاکیتر شدن دیدگاه برای روشن 

. مجاز لغوی که 9ن که مجاز نزد عالمان علم بیان بر دو نوع است: بدا رجوع کرد:

. مجاز 2 ؛گویندکاربرد لفظ در غیر ما وضع له[ و به آن مجاز مفرد می] شرح آن رفت
                                                           

 اللفظی و معنای مجازی واژه وجود دارد.مجاز، پیوندی است که میان معنای تحت ةمنظور از عالق .9
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معنای کلمه  لغوی بر دو نوع است: نوعی که به عقلی که مجاز در جمله است. مجاز

گردد. مجازی در کالم است برمیبه حکمی که برای کلمه  ،گردد و نوعی دیگربرمی

بر دو نوع است: مجاز مفید و مجاز غیرمفید. مجاز مفید  ،گرددکه به معنای کلمه برمی

نیز بر دو نوع است: مجاز بدون مبالغه در تشبیه و مجاز دارای مبالغه در تشبیه که 

 (.900: 9991 ،سکّاکیشود و انواع مختلفی دارد )استعاره نامیده می

 حقیقی( فعل به فاعل غیر لغوی یا عقلی بودن مجاز )اسناد ةدربار کّاکیسدیدگاه 

عقلی یا لغوی بودن مجاز، در  ةچندان روشن نیست. او ضمن بیان دو دیدگاه دربار

 ،ولی در ادامه ؛گیردحاتمی( جانب لغوی بودن مجاز را می) آغاز همانند استاد خودش

های لغوی و بندی بین دیدگاهر جمعگراید. وی دبیشتر به سمت عقلی بودن آن می

بدان که وجه توفیق ادعای شیر بودن برای انسان است با  نویسد:عقلی بودن مجاز می

فرد و مصداق »اند: یکی این ادعا که افراد و مصادیق شیر به طریق تأویل بر دو نوع

که همان شیر با شکل و صورت خاص و دارای قدرت و جرئت زیاد است. « متعارف

است؛ یعنی کسی که همان قدرت و جرئت « مصداق و فرد غیرمتعارف»داق دیگر، مص

 (.904 همان،) ولی شکل و هیئت شیر را ندارد ،را دارد

لفظ  ،در استعاره بلکه حقیقت لغویه است. ،مجاز نیست ،استعاره ،سکّاکیدر باور 

ه در بلک ،خودش حقیقت نیست اما ؛در همان معنای اصلی خود به کار رفته است

جایی که  مثال در عنوان به گیرد؛ف عقلی و ذهنی صورت مینوعی تصرّ ،استعاره

یکی از  ،کنیم که شخص شجاعدر ذهن خود ادعا می ،نامیمشخص شجاع را شیر می

را برای شخص شجاع به کار وقتی لفظ شیر  بنابراینمصادیق کلی حیوان درنده است. 

همان حیوان درنده است و حیوان درنده  یم که اوخواهیم نشان دهواقع می دربریم، می

در این  ها شیر درنده و دیگری شخص شجاع است.دو مصداق دارد که یکی از آن

 فرع است. ،اصل و معنای دوم ،معنای اول ،حالت

مجاز، کاربرد لفظ در معنای ما وضع  ،سکّاکیاینکه مشهور است در نظر  وجود با

تر اصل عبارت با بررسی دقیق ،(9491بروجردی،  ؛9911میرزای قمی، رک. ) له است
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شیخ محمدرضا  ةنظری)مجاز ادعایی  هیابیم که نظریدرمی ،در باب استعاره سکّاکی

خر چنین باوری تفاوت دارند )غالب اهل بالغت متأ هم با سکّاکی ةاصفهانی( و نظری

یقی و اصفهانی ادعا شده است که لفظ در معنای حق ةندارند(؛ زیرا در نظری

، استعمال لفظ در غیر ما سکّاکی ةا در نظریامّ ؛اللفظی خود به کار رفته استتحت

 ؛کند که شیر دو مصداق و فرد داردگوینده ادعا می ،سکّاکی ةدر نظری وضع له است.

ولی به سبب اینکه لفظ شیر برای فرد حقیقی وضع شده است، کاربرد آن در فرد 

مجاز این عبارت  ةدربار سکّاکیاصل عبارت  است. وضع له کاربرد غیر ما ،ادعایی

 فهو الکلمه المستعمله فی غیر ما هی موضوعه له بالتحقیق، استعماالً و اما المجازُ» است:

 «فی الغیر بالنسبه الی نوع حقیقتها، مع قرینه مانعه عن اراده معناها فی ذلک النوع

  (.900: 9991 ،سکّاکی)

استعاره(، ادعای مصداق بودن ) مشابهت ةز به عالق، در نظر او در مجادر حقیقت

 وجود دارد.

از استعاره را تعمیم  سکّاکیتعریف  ،االذهان وقایهدر کتاب  محمدرضا اصفهانی

 ویداده و آن را به همه انواع مجاز، چه استعاره و چه غیر استعاره، کشانده است. 

گاه در وضع له است و هیچ استعاره را چنین تعریف کرده که لفظ همیشه مستعمل فیما

دیدگاه مشهور در باب  ، نخست خالصةرود. اصفهانیغیر ما وضع له به کار نمی

حقیقت و اگر در  ،لفظ اگر در ما وضع له به کار رود» .کندحقیقت و مجاز را بیان می

« غلط و اشتباه است ،غیر ما وضع له استعمال شود، مجاز است و غیر این صورت

 ،اگر وجه استعمال ؛دانندمجاز را بر دو نوع می ،اهل بالغت (.909 :9499 )اصفهانی،

مانند زید شیر است و اگر وجه استعمال،  ؛گویندبه آن استعاره می ،مشابهت باشد

به  ،جزء و کل( هگانه باشد )مانند عالقوپنجق بیستیبلکه یکی از عال ،مشابهت نباشد

 چشم(.مانند زید عین ) گویند؛آن مجاز مرسل می

پذیرد و مدعی شده است حقیقت و مجاز هر دو از اصفهانی این دیدگاه را نمی

 مجازها، برای وضع اثبات دشواری خاطر به ضع له است:باب استعمال لفظ فی ما وُ

 افتادند فاتیتکلّ در پس نیست، وضعی هاآن داللت که شدند ملتزم امر این به گروهی
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 آن در هاآن برادران ترپیش که است فسادی از ترآشکار و تربزرگ ،فساد نظر از که

 .(909)همان:  بودند افتاده

های پیش از در ابتدا به انکار دیدگاه ،دونالد دیویدسون نیز همانند شیخ اصفهانی

پردازان استعاره پیش از او در پردازد و معتقد است تمام نظریهخود در باب استعاره می

 ةنظری در بحث از استعاره، مناسب دچار اشتباه شدند. ةفهم استعاره و بیان یک نظری

فاقد هرگونه معنی  ،سخن و بیان استعاری دیویدسون به سبب این ادعای او که

ن ای ةالبته توافق چندانی دربار .انگیز است، بسیار بحثاللفظی مشخصی استغیرتحت

نظریات پیشین، از  استعاره وجود ندارد. وی به تمام ادعای او در بین پژوهشگران حوزة

اشتباه اساسی که  داند:اعتبار میها را بیتازد و آنمکس بلک، می ن ارسطو تا دورةزما

اللفظی، این است که استعاره افزون بر معنای تحت ،آن سخن خواهم گفت در ردّ

دارای معنای دیگر است. این اندیشه در باور بسیاری از کسانی که در باب استعاره 

در آثار منتقدان ادبی )مانند ریچاردز، امپسون، وینترز(،  .وجود دارد ،اندهمطلبی نوشت

ن پیش از اسکینر شناساشناسان از فروید تا روانفالسفه از ارسطو تا ماکس بلک، روان

 .(21: 9111شناسان از افالطون تا یوریل واینرایش )دیویدسون، و پس از او زبان

که  -روش دیگری نیز وجود دارد  ،جازدر م محمدرضا اصفهانی معتقد است:

کند و هر ذهن سالم و مستقیمی آن را مطابق با وجدان است و برهان از آن پشتیبانی می

و آن طریق این است که الفاظ در  -کندپذیرد و هر ذهن بیماری آن را رد میمی

ند و از کها نیز معنی جدیدی ایجاد نمیآن دروند و کاربرمعانی اصلی خود به کار می

ها معانی نخستینشان را اراده کرده است بلکه از آن ل نکرده،د نخست خود عدوتعهّ

 . (909: 9499 )اصفهانی،

دهد که گوینده طبع سلیم شهادت مینویسد: او در توضیح و بیان این مطلب می

جز با مرد  ،«دیروز با ماه فروزانی دیدار کردم»و « ای جنگیدمامروز با شیر درنده»

معنی اصلی  رو نشد و جز القایهتابناکی روب ةباکی نجنگید و جز با چهراع و بیشج
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حتی اگر مطابق  ،خواهدچیز دیگری را نمی ،موضوع له به شنونده و فهماندن آن به او

 .(904: همان)با واقعیت و یا بر سبیل جد نباشد 

بانی که توسط های زو با انکار وجود مکانیسم« معنای استعاری»دیویدسون با رد 

ها دارند، چه جمله معتقد است جمالت استعاری معنا قل شده،مفهوم استعاری منت

ها فقط معانی ا او مدعی است معانی آنامّ اثبات باشند یا نباشند؛ صورت تجربی قابلبه

ترین تفسیر خود، اللفظیمعنی آنچه کلمات، در تحتاستعاره به»اللفظی است. تحت

 ،(. مطابق نظر دیویدسون90: 9114)دیویدسون، « نه چیزی بیشتر دهند ومعنی می

او  ،«زندگی و زندگی، حماقت زمان است ةاندیشه، برد»گوید: که هاتسپر میهنگامی

 بردة اللفظی آن کلمات،واقع( در معانی کامالً تحت گفت که اندیشه )درمی تنها

 حماقت زمان است. ،و به همین ترتیب، زندگی زندگی است

ها، همان تأثیری است که شاعر با ایجاد یک معنای استعاره ،در باور دیویدسون

همان کلماتی که  کند. این تأثیر را جز باخاص، آن را به ذهن شنونده القا می ةصحن

توان القا کرد. تأثیری که از خواندن شعر اند، نمیاللفظی به کار رفتهای تحتگونهبه

های شارحان شعر حافظ برای ما حاصل با معنایی که از نوشتهشود، می حافظ به ما القا

 ،اللفظیها فاصله دارد. قائل شدن معنایی دیگر جز معنای تحتفرسنگ گردد،می

شعر چیزی  که گویدنوعی ترجمه کردن است. رابرت فراست در تعریف شعر می

 (.11 :9191)فراست،  روداست که در ترجمه از بین می

 اللفظی و واقعی کلمات دارد؟نایی جز همان معنای تحتآیا شعر زیر مع

 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند             تو خنده زده بر حدیث قند ای پستة

آن به شنونده  یدر باور اصفهانی برای استعمال و کاربرد، معنایی جز افهام و القا

 یست.یا هزل بودن آن تفاوتی ن نیست و در صدق یا کذب بودن و جدّ

 گوید:بنابراین وقتی ابن عمید می 

 سٌ أَعَزُّ عَلَیَّ مِنْ نَفْسِیــْنَف                                      قَامَتْ تُظَلِّلُنِی مِنَ الشَّمْسِ         

 مِنَ الشَّمْسِشَمْسٌ تُظَلِّلُنِی                                      قامَتْ تُظَلِّلُنِی ومِنْ عجَبٍ          
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که خورشید بر او سایه اندازد، جایی برای دیگر هنگامی ،این معانی نباشد ةاگر اراد

 تعجب شاعر از محبوبش نیست.

 داند که آرزو دارد بر او سایه اندازد:مولوی نیز محبوب خود را خورشیدی می

 ع مقیم این لگن گرددوان شم                   بر ما خورشید سایه اندازد                 

هایی با در نظر گرفتن معنایی غیر از فصاحت و بالغت و شکوه چنین تصویرسازی

 رود.ها، از بین میمعنای اصلی بر آن

شود، صدای او زئیر، شیر خوانده می ،به همین سبب است که وقتی شخص شجاعی

ن زیبایی را آهو که زگاهیا آن شودبچه شیر( و مکانش خیس خوانده می) اش شبلبچه

اش کناس خوانده اش خشف )بچه آهو( و خانهآواز آهو(، بچه) بخوانیم، صدایش بغام

شیری دیدم »و اگر از این نظام روی بگردانیم و از آن تبعیت نکنیم و بگوییم  شودمی

در این  ،«کردآهویی دیدم که طفلش را حمل می»یا « که کودکش در پی آن بود

بچه شیر( همراهش )شیری را دیدم که شبلش »مراتب کمتر از فصاحت آن به ،صورت

 است. )اصفهانی، ،«کردآهویی دیدم که خشفش را )بچه آهو( حمل می»یا « بود

9499 :900). 

کند و معتقد است که بسیاری از جعفر سبحانی نیز به همین مطلب اشاره می

ای نوشته گونهمشهور در باب استعاره، به ةهای قرآن، با پذیرش نظریتفسیرها و ترجمه

برادران حضرت یوسف نزد  ،برای مثال .برندها را از بین میشوند که بالغت آیهمی

حضرت یعقوب آمدند و گفتند فرزند تو سرقت کرده است و اگر حرف ما را قبول 

 ،در آن زمان 1.«لْنا فیها وَ إِنَّا لَصادِقُونَأَقْبَ کُنَّا فیها وَ الْعیرَ الَّتی الَّتی هوسْئَلِ الْقَرْیَ»نداری، 

برخالف زمان ما که به معنای روستا  ،شدقریه به شهر )مانند شهر مصر( اطالق می

غتی در آن مشاهده اند از اهل قریه سؤال کنید که بالآیه گفته ةدر ترجم است.

دیوار  و ست که درقدری دزدی بنیامین معروف اا مراد آیه این است که بهامّ شود؛نمی

                                                           

 12آیه سوره یوسف، .9
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در معنای حقیقی و « قریه»دانند که او دزدی کرده است. بنابراین، به کار بردن هم می

 کند.اصلی است که بالغت و تصویر را در این آیه حفظ می

حجراالسود در کعبه دست بزند و ببوسد،  به خواستمی )ع( که امام سجادهنگامی

ام منتظر بود که نوبتش برسد و از دیدن این همه به سبب مهابت امام کنار رفتند. هش

 صحنه عصبانی شد و پرسید او کیست؟ فرزدق در جواب گفت: 

 و البیت یعرفه و الحل و الحرم        هذا الذی تعرف البطحاء وطئته  

دانند و حتی حل و ها محل گام گذاردن او را مییعنی این کسی است که سنگریزه

اند یعنی اهل حل و حرم او را ینکه بعضی در ترجمه گفتهشناسد. احرم نیز او را می

 (.990: 9491 سبحانی، نک:شناسند، بالغت آن را نادیده گرفته است )می

مشهور مجاز، یعنی کاربرد لفظ در  ةبه نظری ،دو دلیل دیگر شیخ اصفهانی با ارائة

 کند:غیر معنای حقیقی، انتقاد می

رود، در باب در غیر معنای اصلی به کار می کسی که معتقد است در مجاز، لفظ. 9

بلکه شیر  ،فالنی شجاع»و « بلکه فرشته است او پادشاه،»گوید: این عبارات چه می

 کند.یها اضراب ماز آنسپس  و در این عبارات گوینده ابتدا نام را ذکر«. است

مانند  ؛ستاضراب در بدیع، اعراض از ماقبل و توجه به مابعد با استعمال لفظ بل ا 

 های زیر:بیت

 بل بهشتی در میانش کوثری                    ایعارضش باغی دهانش غنچه

 اللفظی عبارت دارد.کید بر فرض معنای تحتأگوینده ت ،در این موارد

چه  ،صراحت معنای حقیقی نفی شده استکاربردهایی که به ةیا دربار. 2

 .«ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِالَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ» وسف:ی ةسور 99 ةگویند؟ مانند قسمتی از آیمی

ولی او بنا  ؛این موارد، معانی اصلی است ةمقصود از هم ،مطابق رأی شیخ اصفهانی

 به که کسی بر امر ایننویسد: صورت گسترده به این موضوع بپردازد. او میندارد به

 فن در موضوع ما بکتا و است روشن است، آگاه بدیع صناعت و بیان فن حقایق

 عنان اامّ ؛باشد بیشتری شواهد ارائه برای مجالی تا بالغت فنون در نه و است فقه اصول
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 شبمحبو ةدربار را معتوق ابن گفته اینکه تا نیست او بر گناهی و دادم دست از را قلم

 .(900: 9499 اصفهانی،) کند ثابت

 گوید:می ق(9011 -9021) ابن معتوق 

 فی صدرها فنظرتُ ما لم أنظرِ              فأثّر کفّها           و تنهدت جزعاً 

 أسطرِ هسـِ البلّورِ خم هحیفـبص                            نَ بعنبرٍــأقالمَ مرجانٍ کتب

  پنج سطر بر صفحه بلوری نوشتند(. ،های مرجان با جوهر عنبرین)قلم

اش است که ن زیبای حنابسته به سینهز ةضرب ،انگیزدآیا سببی که تعجب او را برمی

های قلم وسیلةیا حقیقتِ نوشتن پنج سطر بهشود اش کبود میسینه ،به سبب همین ضربه

صرف وضع و  ،مرجان و با جوهر عنبر بر روی بلور است؟ آیا بالغت این شعر

است  جای سیاهی و سپیدی سینهجای انگشتان و الفاظ عنبر و بلور بهها بهقراردادن قلم

 است معتقد آن الفاظ است؟ )همان(. وییا در وضع معانی این الفاظ در جایگاه معانی 

 .رود می بین از شعر بالغت ،استعاری معنای فرض با که

( است: 110 دهد، شعر وأواء دمشقی )ممثال دیگری که اصفهانی ارائه می

او در توضیح « .وردا و عضت علی العناب بالبرد فاستمطرت لؤلؤا من نرجس و سقت»

بندند و بی ذهن تو نقش می ، کدام تصویر را در آینةگوید که این الفاظاین شعر می

لؤلؤ از  آیا باریدن ؟آورندکنند و بی سماع تو را به وجد میشرابی تو را سرمست می

سرما یا آن حالت اندوهناک  ةوسیلنرگس و آبیاری گل سرخ و گزیدن عناب به

گزد؟ )همان(. خود شیخ در پاسخ گرید و انگشتانش را میمییعنی زنی که  ،مضطرب

 و کردم اشتباه من پس باشد، تو انصاف قضاوت این و بپذیری را دومی اگر گوید:می

 نیک نیز تو و است نیکوتر نظم نظر از پس ،باشد اولی اگر اما ؛است نگفته نیکو وأواء

 .(900: )همان کردی فهم

تأمل در توضیحات و شاهد مثال خود و پرهیز از  خواننده را به ،شیخ اصفهانی

 این از آنچه در تأمل حق اگر کند:می دعوت های اهل بالغتاستدالل گفتهپذیرش بی

 از آن نظایر برای اینمونه را آن و آوری جابه ،کردم آگاه هاآن از را تو هامثال
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 را آن ،تردید و شک که کرد خواهی پیدا دست علمی به بدهی، قرار استعمال صنوف

 وضع بلکه ،نیست لفظ محل در لفظ وضع ،مجاز که یابیدرمی و کرد نخواهد آشفته

 و بردمی ارث به را آن مالحت که است چیزی همان این و است معنی محل در معنی

 )همان(. کندمی واجب رااغراق  و مبالغه

هارات، دروغ و عنوان اظتواند بهکند که استعاره میدیویدسون همچنین ادعا می

تفاوت در  ،آنچه باعث تفاوت بین دروغ و استعاره است عهد و پیمان به کار رود:

دهند )در هر مفهوم دقیقی از معنا( ها چه معنایی میروند و یا آنکلماتی که به کار می

نیست؛ بلکه در چگونگی کاربرد کلمات است. استفاده از یک جمله برای دروغ گفتن 

قدر متفاوت آن برای یک استعاره، کاربردهای کامالً متفاوتی است؛ آنبا استفاده از 

طور تواند یک توهین و همین.. این می.توانند تداخلی با یکدیگر داشته باشندکه نمی

آنچه استعاره را «... تو یک خوک هستی»ادعا باشد که به یک انسان بگویند  یک

 .(99: 9114)دیویدسون، معنا نیست، بلکه کاربرد است  ،کندمتمایز می

گوید مجاز پردازد که میر میای مقدّبه شبهه ،بحث خود ةاصفهانی در ادام

گوید که باید بین است. وی در پاسخ می شما کذب گونه که ذکر شد، مطابق نظرآن

 و از قبیح و ناپسند ،نظر عقلی تمایز نهاد. کذبی که از ،استعمالی ةی و ارادجدّ ةاراد

و  خالف واقع به شنونده یکذبی است که غرض از آن القا ،حظور استم ،نظر شرعی

ی واقعی مطابق با جدّمعنای لفظ است و در اینجا ارادة  او به جهل و تصدیق اغرای

معنی به شنونده فقط  ، غرض از القایا در مجازامّ شود؛استعمالی و کاربردی میارادة 

اعتقاد به آن را بخواهد. به همین  بدون اینکه تصدیق و ،ر صرف او از آن استتصوّ

ی جدّ ورند که در تعاند و تضاد با ارادةآرا در کالم می 9«معانده قرینة»سبب است که 

 (.901: 9499 از کالم است )اصفهانی،

کند. مطابق استعمالی اشاره می ةی و ارادجدّ ، به تفاوت ارادةاصفهانی با بیان فوق

ة ولی اگر اراد ؛رودضع له به کار میر معنای ما وُلفظ همیشه د ،در مجاز ،نظر ایشان

هم  هم مطابقت داشته باشند، کاربرد حقیقی است و اگر با ی باجدّ استعمالی و ارادة
                                                           

 شود.می کالم اللفظیتحت معنای ةاراد مانع که ایقرینه .9
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 ةماه را استعمال کند و اراد ،بنابراین اگر گوینده .کاربرد مجازی استمطابق نباشند، 

ی همان ی جدّزی است. ارادهکاربرد مجا ،ی از آن، زن زیبارو باشد، در این حالتجدّ

کاربرد لفظ در یک بافت و بستر خاص  ،استعمالی ةحالت وضعی کلمه است و اراد

نظر داشت و معتقد  مدّ( Use)از کاربرد است. این همان چیزی است که دیویدسون 

دش را ، معنای خاص خو(Context)بود که هر لفظی در هر بستر و زمینه خاص 

 دارد.

 

 ی و مجازی. کاربرد حقیق9
تفاوت وجود دارد. او این  ،میان وضع و کاربرد یا استعمال لغات ،در نظر اصفهانی

 دهد:توضیح می چنینتفاوت بین استعمال و وضع را 

سپس دیگران آن لفظ را  ،واضع، نخست لفظی را برای معنایی در نظر گرفته .الف

 اند.( کردهUseدر آن معنا استعمال )

اعم از معنای  ،ا استعمال و کاربردامّ ؛با معنای حقیقی استوضع همیشه مطابق  .ب

 حقیقی و مجازی است.

 استعمال و کاربرد لفظ بر سه نوع است:

مانند کاربرد لفظ  آن،« ما وضع له»ردن لفظ در معنای کاربرد حقیقی: به کارب .9

 در معنای حیوان درنده. شیر

با توجه به وجود « ما وضع له». کاربرد مجازی: به کاربردن لفظ در غیر معنای 2

 مانند کاربرد لفظ شیر برای انسان شجاع. ،نسبت و رابطه

بدون وجود نسبت و « وضع له ما»کاربرد غلط: به کار بردن لفظ در غیر معنای  .9

قد. بنابراین بین مقام وضع و مانند به کاربردن لفظ شیر در معنای انسان کوتاه رابطه،

اوت وجود دارد؛ یعنی برای وضع، واضع هرکدام از لفظ و معنا تف ،مقام استعمال الفاظ

ولی در مقام استعمال، لفظ  ؛دهدمعنا قرار می کند و لفظ را نشانةاگانه لحاظ میرا جد

 شود.مرآتیت برای معنا دارد و گویی در معنا فانی می ةجنب
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 مجازی چنین است: و حقیقی کاربرد میان دندا تمیز روش و حقیقت معالی

یعنی اینکه یک معنا زودتر از معانی دیگر به ذهن فراخوانده و متبادر  الف. تبادر:

 دهندة اصل وضع اهل لغت برای آن معناست.نشان که شود

ت سلب: اگر مدلول لفظ را به وجه نتوان از لفظ سلب کرد، کاربرد ب. عدم صحّ

 ،برای مثال ت؛، کاربرد مجازی اسحقیقی است و اگر قابل سلب باشد، در این صورت

انسان نادان، خر » برای اشاره به فرد نادان، مجازی است؛ به این سبب که« خر»کاربرد 

 درست است(.یست )سلب خر بودن از انسان نادان، غلط ن، «نیست

طـّـراد: اطراد در لغت به معنای متابعت کردن جزئی از چیزی از جزء دیگرش ج. ا

و در اصطالح اهل اصول، استعمال لفظ در معنای مشکوک  (292: 9492)راغب،  است

صورت در تمام مصادیق است، البته با الغای هر آنچه صالحیت برای  در هر حال و 

صادیق معنای مشکوک و در قرینه بودن داشته باشد. پس اگر استعمال لفظ در تمام م

)مظفر، د، عالمت مجاز خواهد بود اعالمت حقیقت و عدم اطر ،هر حال صحیح بود

اطراد به معنای شمول و فراگیری است و مراد از آن، کثرت استعمال لفظ  (. 21: 9911

بنابراین برای کشف اینکه آیا  های مختلف آن( است؛در یک معنا )و برای مصداق

باید دریابیم که آیا کاربرد آن لفظ در همة مصادیق آن  است یا نه،کاربرد، حقیقی 

چون گرچه  ، کاربرد شیر برای شجاع مجازی است؛معنا صحیح است یا نه. برای مثال

 گیرد. شجاع را دربر نمی گیرد، اما دزدِحسن و حسین شجاع را در بر می

کاربرد و  ةط به حوزدیویدسون نیز بحث استعاره را مربو ،گونه که گفته شدهمان

 کاربرد ةحوز به متعلق انحصاری طوربه استعاره ،من باور در داند:استعمال الفاظ می

 آمیزیموفقیت نتیجة به جمالت و کلمات لیتخیّ کارگیریبه با که است چیزی. است

 جمالتی عادی معانی به ،درنتیجه و هاواژه این عادی معانی به کامل طوربه و رسدمی

  .(91: 9111)دیویدسون،  دارد بستگی شوند،می شامل که را

با تمسک به تمایز میان معنا و  ،«ها چه معنایی دارنداستعاره» عمدة بحث مقالة

من به تمایز بین آنچه کلمات معنی  تازد:استعاری می ةمعانی کلم ةکاربرد، به اید

کنم عتقاد دارم. فکر میا ،شود تا انجام دهندها به کار گرفته میدهند و آنچه آنمی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32230#_ftn1
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کند که کاربرد است... این هیچ کمکی نمی ةمتعلق به حوز ،طور انحصاریاستعاره به

برای فرض معانی استعاری و یا نمادین یا انواع  توضیح دهیم چگونه کلمات در استعاره

 ها استعاره را توضیحروند. این ایدهخاصی از حقیقت شاعرانه و یا استعاری به کار می

 ،کنیمکه ما استعاره را درک میدهد. هنگامیها را توضیح میدهند، استعاره آننمی

ای( بگوییم اندازه بنامیم و )تا «حقیقت استعاری»توانیم آنچه را که درک کردیم می

مانند  قرار دادن، سادگی این معنا را در استعارها بهامّ چیست؛ «معنای استعاری»که 

برد با گفتن اینکه قرص ه چرا یک قرص شما را به خواب میتوضیح دادن این است ک

اللفظی اللفظی و شرایط حقیقت تحتآوری دارد. جمالت تحتیک قدرت خواب

ها و جمالت اختصاص داده شوند. های خاص کاربرد، به واژهتوانند، جدا از زمینهمی

 (.99: همان) ها قدرت توضیحی واقعی داردبه آنکه گرویدن  به همین دلیل است

 ،اللفظی و واقعییعنی کاربرد لفظ در معنای تحت ،برای این تعریف از استعاره

هایی از کاربرد نمونه ،نظامی عروضی مقاله چهار. در آوردتوان های مختلفی میمثال

پاسخی است که اسکافی  ،خاص آمده است. مورد نخست ةعبارات در بافت و زمین

 ةدهد. اسکافی در پاسخ نامدیدات امیر نوح سامانی میدبیر البتگین به وعیدها و ته

یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا »نویسد: تنها این آیه از قرآن را می ،سراسر تهدید امیر سامانی

 ةمراد از وعده در این آیه، وعد 1.«فَأَکْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ

ا کاربرد و امّ کافران است؛ خواری برای مؤمنان و وعید ذلت و ةلهی دربارنصرت ا

ی لفظ حتّ ، معنای دیگری به آن بخشیده است،استعمال آیه در این زمینه و بافت خاص

 نوح نیز کاربرد دیگری پیدا کرده است.

ه کداستان معانقه کردن مأمون با دختر فضل برمکی است پیش از آن ،مثال دیگر

عنان عقل از دست داده  ،رسمی و شرعی انجام شود. مأمون که با دیدن دختر مراسم

  2.«أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» :ا دختر گفتامّ ؛دراز کرد تا با او معانقه کنددست  ،بود

                                                           

 92 آیة هود، سورة .9

 9سورة نحل، آیة . 2



 000 ــــ درضا اصفهانی و دونالد دیویدسونمحمّشیخ ها از نظر بررسی تطبیقی معنای استعاره

مأمون دست » :نویسدکاربرد بجا و مناسب آیه در این بافت خاص می ةنظامی دربار

ست که او را غشی افتد از غایت فصاحت آیت و لطف به کار بردن بازکشید و خوا

[Use]  او در این واقعه[Context] »،(.90: 9920 )نظامی عروضی 

کاربرد  ةمربوط به حوز ،و محمدرضا اصفهانی های دیویدسوناستعاره در نظریه

جدید،  ةشده برای یک معنای خاص در یک بافت و زمیناست. کاربرد لفظ وضع

در « کمرم شکست»مثال، عبارت  عنوانبه ؛کندیی جدید و تازه کسب میمعنا

 های متفاوت، معانی مختلفی دارد:بافت

مانند مرگ یکی از  ،در یک بافت)کنم الف. مصیبت و بالی سختی را تحمل می

 ؛اعضای خانواده(

 ؛اندازه( از در بافت کار و سختی بیش) ب. خسته شدم

 .در بافت تصادف شدید() ی کمرم شکستندهاها و استخوانپ. مهره

معتقد است  دهد وتوضیح می سکّاکیبا دیدگاه  را تفاوت دیدگاه خود ،اصفهانی

 ،در باب مجاز استعاری گفته سکّاکیبا آنچه  ،مجازها بیان کرده که آنچه او در همة

ف در امر مبتنی بر تصرّ سکّاکیمتفاوت است. تفاوت دیگر این است که دیدگاه 

به مصداق دیگر نیز دارد که همان کند که مشبهٌلی است و اینکه مستعیر ادعا میعق

خود را آماج انتقادات قرار داده است؛ زیرا لفظ موضوع  ،له است و با این کار مستعارٌ

وی دیدگاه خود را مبتنی بر  فرد واقعی است و نه ادعایی که همان مجاز لغوی است.

 داند )اصفهانی،ا در اعالم شخصی هم جاری و عملی میداند و آن رچنین ادعایی نمی

9499 :909.) 

بین حقیقت و مجاز فقط یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه در  ،مطابق این دیدگاه

 ؛شودمصداقی جدید ارائه می ،ولی در مجاز ؛شودمصداق جدیدی ارائه نمی ،حقیقت

، از آن خبر کند و بعدر میوّابتدا ادعای عینیت را در ذهن تص ،به این معنا که فرد

یعنی یوسف یک مصداق از  ؛«ان هذا اال ملک کریم»گوید یعنی وقتی میدهد؛ می

معموالً یکی از این سه غرض را دنبال  ،کندکسی که مجازگویی می .فرشته است

 :کندمی



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 000

ال
س

 
ـ 

م 
ده

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
89

31
 

تم
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

آورد تا در زیبایی یا شجاعت و فرد به مجاز روی می: مجاز در مقام مبالغه کردن .9

خوانیم وقتی یوسف وارد مجلس زنانه در قرآن می ،برای مثال د؛ن مبالغه کنثال آام

ها مدعی شدند یعنی زن ؛ها گفتند: حاش هلل ما هذا بشرا ان هذا اال ملک کریمشد، زن

گویند مراد از آیه این است که مشهور می .که حضرت یوسف از مصادیق فرشته است

در این  ،اشد فرشته را در یوسف استعمال کنیممرد زیبایی است. اگر بنا ب ،یوسف

 ،ولی اگر نظر شیخ اصفهانی را بپذیریم، در این صورت ؛رودبالغت از بین می ،هنگام

 ای زیبا است )سبحانی،فرشته ،زیرا طبق نظر او یوسف ؛شودمبالغه کامالً درک می

9491 :991.) 

؛ «فٍ لَهُ لَبدٌ اظفاره لم تُقلّملدی أسدٍ شاکی السالح مقذّ»گوید: مثال دوم: شاعر می

ش نکند. گردها حمله مییعنی نزد من شیری است که سالح او تیز است و در جنگ

شاعر در مقام توصیف  ،در این بیت .انددارای یال و کوپال است و چنگال او را نگرفته

این  در ،اگر اسد را در معنای مرد شجاع به کار ببریم .قهرمانی است که در ذهن دارد

 ؛شودبالغت حاصل می ،همان شیر باشد ،ولی اگر مراد ؛رودبالغتش از بین می ،حال

کند و هم یال و کوپال دارد و یعنی شیری که هم سالحش تیز است و هم حمله می

فردوسی نیز پهلوانان و  امةشاهنهمان(. در ) ت خودش باقی استقوّچنگالش هم به 

آن سهراب دیگر  ،شوند. برای نمونه در بیت زیرمیجنگاوران، شیران و پلنگان خوانده 

 بلکه پلنگی با بر و یال شکوهمند است: ؛های بشری نیستسهراب با ویژگی

 گرفت آن بَر و یال جنگی پلنگ                 غمی بود رستم بیازید چنگ

 (100-2/291/110: 9919 فردوسی،)                                                    

 ای دارد ور کنیم که معشوقهمردی را تصوّ ،برای مثال: مجاز در مقام ایجاد تعجب .2

افکند. شاعر آید و سایه بر او میاش میبعد معشوقه ،خود در آفتاب دراز کشیده است

 «شمس تظللنی من الشمس قامت تظللنی و من عجب»گوید: در توصیف این صحنه می

خورشید  ةاخت و در شگفتم که خورشیدی برای من، سای)برخاست و بر من سایه اند

رو شاعر  این شمس در معنای زن زیبا به کار رفته است و از ،در این مثال .دیگری شد(
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تعجب در صورتی  ،دار شده است. در این مثالکند که چطور خورشید سایهتعجب می

 ان(. )هم انه زن زیب ،دهد که شمس در معنای حقیقی به کار رودرخ می

 نور زیر کتانی لباس اگر که دارد وجود ایعامیانه باور: تعجب رفع مقام در مجاز .9

 پیرهن از یعنی ؛«قمر علی ازراره زر قد غاللته بلی من تعجبوا ال». پوسدمی ،باشد مهتاب

 اندبسته ماه پیکر بر را آن هایدکمه زیرا نکنید؛ تعجب است پوسیده که من زیرین

 مشهور نظر مطابق اگر حال(. هستم او کنار در هاشب من و است ماه من ةمعشوق زیرا)

 تعجب من زیرپیراهنی شدن پوسیده از که شودمی گونهاین شعر معنای، کنیم عمل

 که است آشکار حالت این در. اندبسته زیبایی زن بر را آن هایدکمه زیرا ؛نکنید

 )همان(. آیدنمی دست به تعجب رفع و رودمی بین از بالغت

 

 این نظریه هایی دربارة. نقدها و پاسخ9
گوید اگر در کند و میاین نظریه مطرح می ةسبحانی چند اشکال و جواب دربار

 پس فرق بین آن دو چیست؟ ،حقیقت و مجاز، کاربرد لفظ در معنای حقیقی باشد

ولی  ؛این است که در کاربرد حقیقت، ادعایی وجود ندارد ،کندپاسخی که مطرح می

فی مصداق جدید یعنی مجازگو در مقام معرّ ، ادعای مصداقیت وجود دارد؛در مجاز

 .کندمیر و بعد آن را معرفی است. او ابتدا مصداقیت و عینیت را تصوّ

پرسش دیگر این است که آیا این ادعا منحصر به استعاره است یا اینکه در مجاز 

شیری را در حمام »گوییم: ی میمرسل هم صادق است؟ برای مثال، در استعاره وقت

شود. اکنون آیا در این ادعا وجود دارد که مصداق جدیدی از شیر معرفی می ،«دیدم

کتب الی »فرماید: امیر مؤمنان که می»نویسد: چنین است. سبحانی می ،مجاز مرسل هم

کند؟ در آیا او مصداق جدیدی از عین که چشم باشد را معرفی می ،«عینی بالمغرب

یعنی این فردی که امیر  جاز مرسل هم همان ادعا وجود دارد؛سخ باید گفت که در مپا

حیثیتی ندارد مگر اینکه هیچ  ،عنوان مراقب فرستاده استالسالم او را بهمؤمنان علیه

 (. 990: 9491 )سبحانی،« یعنی سراپا در حال مراقبت استچشم باشد؛ 
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بسیار روشن  ،بین مجاز و کنایهفرق  ،مورد دیگر این است که طبق نظر مشهور

کاربرد لفظ در  ر معنای غیرحقیقی و کنایه، دربارةاست؛ زیرا مجاز، کاربرد لفظ د

گوییم زید کثیر الرماد )خاکستر منزل زید زیاد برای مثال وقتی می ؛معنای حقیقی است

 ،درنتیجه ؛مهمانش زیاد است بوده،داللت بر این دارد که زید سخاوتمند  ،است(

شیخ اصفهانی، مجاز  ا مطابق نظریةامّ اکستر منزل او برای پخت غذا زیاد است؛خ

 کاربرد لفظ در معنای حقیقی است.  ةهمانند کنایه، دربار

الفرق هو وجود االدعاء فی المجاز و عدمه فی »شود این است پاسخی که ارائه می»

شود و چیز دیگری میبلکه یک چیزی گفته  ،ادعایی وجود ندارد ،در کنایه «.الکنایة

به این معنا است که او اهل  ؛گویند فالنی دستش بسته استمثالً می ؛شوداراده می

ولی  ؛خوانیم: وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدیهِمسخاوت نیست. در قرآن نیز می

 همان(.) «ادعای جدید وجود دارد ،در مجاز

ولی  ؛صحیح است )مانند زید، شیر است( ،های جنسدر اسم این ادعای مصداقیت 

او »ییم گوانسان زیبا میبرای مثال، وقتی به  ؛چنین ادعایی معنا ندارد ،های علمدر اسم

یک  ،لملم است و عَعَ ،زیرا یوسف ؛توانیم چنین ادعایی کنیم، نمی«یوسف است

 .مصداق بیشتر ندارد

چنین ادعایی وجود دارد و فرد در  ،شخصی همدر پاسخ باید گفت که در اعالم » 

توان همچنین می همان یوسف است. مقام ادعای این است که بگوید آن انسان زیبا

به این معنا که یوسف به  ؛گفت: یوسف و حاتم در این موارد از علمیت درآمده است

تم به اعلی رسیده است و حا ةمعنای بسیار زیبا و کسی که است که در جمال به مرتب

 «اعلی رسیده است ةمعنای بسیار سخی و کسی است که در سخاوت به مرحل

 (.992: 9499 اصفهانی،)

ای ندارد و همان ادعایی حرف تازه ،ای بر این باورند که دیدگاه شیخ اصفهانیعده

 مطولگفته و در متن  العلوم مفتاححدود هشتصد سال قبل در کتاب  سکّاکیاست که 

چنین  سکّاکی» پاسخ اصفهانی این است: .ذکر شده است ،ستا مفتاحکه تلخیص 
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یعنی  ؛است باالدعاء له استعمال لفظ در غیر ما وضع ،گوید مجازادعایی ندارد. او می

گوییم بلکه کند که غیر ما وضع له، مصداق ما وضع له است. ما چنین نمیفرد ادعا می

 )همان(. «ما وضع له استگوییم ابتدا ادعا وجود دارد و بعد استعمال در می

 

 گیری. نتیجه9
اللفظی )غیر تی و مشهور، به کاربردن لفظ در معنای غیرتحتاستعاره در دیدگاه سنّ

برانگیز دارد دیدگاهی بسیار بحث ،ما وضع له( است. دونالد دیویدسون در باب استعاره

 ،ر باور دیویدسونآن نوشته شده است. د ةهای بسیاری دربارها و رسالهو تاکنون مقاله

اش، معنای اللفظیاستعاره عالوه بر معنای تحتکه معتقدند  پردازان استعارهنظریه ةهم

اند. به ، راه اشتباهی را در درک معنای استعاره پیمودهنیز دارد )معنای مجازی( دیگری

ین تراللفظیدر تحت هاواژهکه  هستندهمان معنایی دارای ها استعارهنظر دیویدسون، 

دیدگاهی  ،االذهانوقایهشیخ محمدرضا اصفهانی نیز در کتاب دارند.  ،تفسیر ممکن

 ة همهمشهور استعاره و نظری مشابه دیدگاه دیویدسون دربار ةآمد عادت نظریخالف

به قلمرو کاربرد تعلق  ،و اصفهانیدیویدسون  منظراز  استعاره کند.انواع مجاز ارائه می

اللفظی کلمات یزی بیش از همان معنای تحتچ، استعارهدارد و معنای 

)مانند  واحد ةما وقتی با یک جملو به همین دلیل است که  اش نیستدهندهتشکیل

ممکن است یکی را  ،شویمدر دو بافت و کاربرد متفاوت مواجه می کمرم شکست(

در ها را استعاره ، کلید مسئلةدیویدسوناستعاری و دیگری را غیراستعاری درک کنیم. 

شود ما به شباهت بین باعث میگذارد و ثیر میأبر ما تیک استعاره  داند.می هاتأثیر آن

شود ما چیزی را استعاره باعث می. همچنین دو چیز توجه کنیم و با آن همراه شویم

ینیم و درک کنیم. شیخ اصفهانی نیز معتقد است فرض چیز دیگر بب ةمثابو به عنوانبه

 باعث از بین رفتن این تأثیر و بهی استعاره و دیگر انواع مجاز، برا معنای ثانویه

که فرض معنای همچنان ؛شودرفتن فصاحت و بالغت کالم میاز بین ،یطورکلّ

های قرآن و رفتن بالغت بسیاری از آیهاللفظی، باعث از بینمجازی و غیر تحت

همانندی میان دو چیز  ةطایجاد راب ،شعرهای شاعران شده است. استعاره، مانند تشبیه
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او »و « فالنی شیر است» هایدر جمله ،یعنی برای مثال همانی است؛نیست، بلکه این

 ،خواندمی ای زیبا را در ذهن فراتصویر شیری پرهیبیت و فرشته ،شنونده ،«فرشته است

تصویرسازی  ،و فرشته. اگر چنین کند اوب از شیر و فرد شجاع یا نه تصویری مرکّ

 رود.از بین می ،شدهمانجا
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