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استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه
تاریخ دریافت مقاله94/12/15 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 95/11/13

چکیده
در مقالۀ حاضر تالش شدده بدا روش تللیدل ملتدوا و تو دیفی ،آرای متعددد و مختلد اهدل بیدان از
ورود این ا طالح به عر دۀ بالغدت عربدی و فارسدی تدا زمدان حاضدر ،بررسدی تطبیدق و نقدد شدود؛
نتددایج تلقیدددق ،مبدددین آن اسدددت کددده اهدددل بالغدددت ،عدددالوه بدددر اردددتال در ندددا گدددذاری و
پریشانگویی هدای زیداد در تعرید میدادیق آن ،چهدار دیددگاه مداهوی درریدوص کمیدت و کیفیدت
استعارۀ تمثیلیه دارند .به نظر مدیرسدد باتوجدهبده لفد تمثیدل و معدانی آن ،دیددگاه اول دلیح و بدا
این نا گذاری تطبیدق دارد؛ هرچندد بدرای رهدایی از ایدن همده ندا گدذاری و پریشدانگدویی ،پیشدنهاد
میشود جاییکه مجاز مرکب اسدت و بدها دطالح از امدور متعددد انتدزا مدیشدود ،قائدل بده تفیدیل
شددد و در ددورتیکدده ارتبدداب بددین عبددارم مددذکور و معنددای دو آن غیرمشددابهت باشددد ،آن را مجدداز
مرکددب نامیددد ،و در ددورتیکدده ارتبدداب بددین عبددارم مددذکور و معنددای دو  ،عالقددۀ مشددابهت باشددد و
عبارم مذکور مَثَل یدا در حکد مَثَدل بدوده ،آن را اسدتعارۀ تمثیلیده نامیدد ،و اگدر عبدارم مدذکور مَثَدل
یا در حک مَثَل نباشد ،آن را استعارۀ مرکب نامید.
واژههای کلیدی :استعاره ،استعارۀ تمثیلیه ،سکاکی ،قزوینی ،تفتازانی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

kiamars1344@gmail.com
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.1مقدمه
استعارۀ تمثیلیه یا مجاز مرکب باالستعاره ،یدا تمثیدل بدر سدبیل اسدتعاره یدا تمثیدل ،کده
زمدانی مماثلدت رواندده مدیشدد و در علد بددیع جدای داشدت و بعضدی آن را در بددا
کنای ده ذکددر مددیکردنددد ،همددواره یک دی از ش دیوههددای رای دج بی دان غیرمسددتقی معنددا و
مفداهی بشدر بددوده و زبدانهدای زندددۀ دنیدا آکندده از ایدن ندو فدن بیدان هسدتند .بدده
عبارم روشنتر ،اسدتعارۀ تمثیلیده ندوعی از اسدتعارۀ تیدریلیه اسدت کده در آن ،مشدبه
ملذو که هیئتی انتزاعی از امور متعدد اسدت ،بده مشدبهبده مدذکور (تیدریحشدده) کده
آن نیز هیئتدی انتزاعدی از امدور متعددد و غالبدا از امثدال رایدج اسدت ،تشدبیه مدیشدود،
درحالیکه بهجهت مبالغه ،ادعدای دردول مشدبه در جدن

مشدبهبده مدیشدود ،و جدامع

آن نیز مرکب و انتزاعی از امدور متعددد و قریندۀ آن همیشده حالیده اسدت؛ بدرای مثدال،
اگر مَثَل «آ در هاون کوبیددن» را بدرای کسدی کده در حدال تالشدی بدینتیجده اسدت
به کار ببری  ،شخص تالشکنندۀ بیهدوده را (مشدبه) بده شخیدی تشدبیه کدردهاید کده
در حددال کوبیدددن آ در هدداون اسددت (مشددبهبدده) ،و وجددهشددبه (جددامع آن در اسددتعاره)

انجا دادن کار بیهوده است.
.2پیشینۀ تلقیق
هرچند میادیق استعارۀ تمثیلیه در ادبیام عربی و فارسی پیش از اسدال بدهوفدور یافدت
میشود ،آنچه در اینجا مقیود است ،آغاز ورود ا طالح استعارۀ تمثیلیه در مقدا فندی از
فنون عل بیان و بهتبع آن عل بالغت در ادبیام است .بلث استعارۀ تمثیلیه را متقددمان
دو گروه بررسی و استفاده کردهاند .گروه نخست ،مفسران قرآن بودهاند که در تفسیر آیاتی

از قرآن که این نو فن را داشتهاست ،به آن اشاره کردهاندد :ابدنقتیبده ( )1973در تأویدل
مشکل القرآن ،زمخشری ( )1998در کشا  ،زرکشی (بیتا) در البرهان فدی علدو القدرآن،
سیوطی ( )1376در االتقان فی علو القرآن ،ابنعاشور ( )1884در التلریر و التنویر و بیشتر
مفسران بعدی به استعارۀ تمثیلیه به ورم موجز اشاره داشتهاند .گروه دو  ،اهدل بالغدت
بودهاند که از جاح در اللیوان و قدامة بن جعفر در نقدد الشدعر و ابدوهالل عسدکری در
الیناعتین شرو شد و به ورم بلثی غیرمستقل بدان اشاره کردهاند تا سدکاکی کده در
مفتاح العلو و شارحان بعدی و دانشمندان معا ر عل بالغت که آن را در قالب یک بلث
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مستقل بررسی کردهاند .در آن منابع ،همانطور که رواهد آمد ،استعارۀ تمثیلیه با عنداوین
مَجاز مرکب باالستعاره یا تمثیل بر سبیل استعاره یا تمثیل یا مماثلت یا مَثَل یا ارسالالمثل
بررسی شدهاست.
.3دیدگاههای متقدمان
نخستینبار جداح بددون ذکدر اسدتعارۀ تمثیلیده و بدا عندوان «مَثَدل» بده میدادیق ایدن
نو استعاره اشاره کدردهاسدت .جداح (133 :1966دد )135بیدت زیدر را از ابدنمیداده نقدل
کرده و توضیح دادهاست:
ناراه :نارٌ نارُ کل مُدَفَّعٍ

وأُرری یییبُ المُجرمینَ سعیرُها

(یعنی :او را دو آتش است؛ آتشی که بینوایان را گر میکندد و آتشدی کده گددازهاش مجرمدان را

میسوزاند) و گفتهاست که مراد شاعر ،آتشی است بر سبیل مَثَل نه حقیقت .بدون تردید ،اشدارۀ
او به «بر سبیل مثل نه حقیقت» ،همین مفهو است که بعدها استعارۀ تمثیلیه نا گرفت.
قدامددة بددن جعفددر ا ددطالح تمثیددل را بدده نلددوی توضددیح داده کدده دقیقددا معددادل
مفهو استعارۀ تمثیلیده در تعداری علمدای بعدد از قدرن پدنج اسدت؛ هرچندد از ظداهر
تعری او چنین برداشت مدیشدود کده کداربرد آن فقد در نظد اسدت نده نثدر .وی در
تعری

تمثیل گفتهاست« :أن یریدُ الشاعرُ اشدار للدی معندی فَیضَدعُ کالمدا یددُلُّ علدی معندی

آرر وذلدک المعندی ارردر والکدال مُنبئدان عمدا یریددُ الشداعرُ للیدهِ» (قدامدة بدن جعفدر:1963 ،

( .)159یعنی :تمثیل آن است که شداعر مدیرواهدد بده معندایی اشداره کندد؛ پد

سدخنی کده

بددر معنددای دیگددری داللددت مددیکنددد مددیآورد ،و آن معنددای دو و آن کددال  ،از آنچدده ارادۀ

شاعر است ربر میدهد) و بیت زیر را از ابنمیاده شاهد آوردهاست:
ألَ تَکُ فی یُمنی یَدَیک جَعَلتَنی

فال تَجعَلَنَّی بعدها فیشمالکا
(همان)158 :

(یعنی :مگر مرا در دست راست رویش قرار نداده بودی؟ پ

از آن توجده و عنایدت ،مدرا در

دست چپ رویش قرار مده).
ابددوهالل عسددکری ( )238 :1995ایدن نددو اسددتعاره را مماثلددت نامیدددهاسددت؛ اگرچدده
نددزد او مماثلددت فراتددر از اسددتعارۀ تمثیلیدده و تشددبیه تمثیددل را نی دز شددامل مددیشددود:
«المماثلة :أن یرید المتکل العبار عدن معندی ،فیدأتی بلفظدة تکدون موضدوعة لمعندی آردرَ ،لال
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أندده ینبِد ُ لذا أوردَهُ عددن المعندی الددذی أرادَهُ»( .یعندی :مماثلددت آن اسددت کدده مددتکل بخواهددد
به معنایی اشاره کندد ،امدا سدخنی بیداورد کده بدرای معندای دیگدری وضدع شدده باشدد ،و بده
هنگا آوردن آن عبارم [با قرینهای] به معنای ارادهشده اشاره کند).
یکی از مثالها و شواهدی کده ابدوهالل بدرای مماثلدت ذکدر کدرده ،عبدارم «فدالنٌ
نقدی الثددو » اسددت ،حددال آنکده ایددن عبددارم کنایدده از دفت اسددت .همچنددین آیددۀ «لَددا
تَجْعَلْ یدَكَ مَغْلُولَة لِلَى عُنُقِدکَ وَلَدا تَبْسُدطْهَا کُدلَّ الْبَسْد ِ فَتَقْعُددَ مَلُومدا مَلْسُدورا» (اإلسدرا )29 :

را شاهد آورده با این توضیح که «فرد بخیدل» دسدت ردود را بدرای بخشدش کدردن بده
سمت مدرد دراز نمدیکندد ،لدذا در ایدن آیده ،آن فدرد بخیدل بدا آن تو دی  ،بده فدرد
دستبسته تشبیه شدهاست (ابوهالل عسکری.)238 :1995 ،
ابنرشیق از تمثیل ندا بدرده و آن را ندوعی از اسدتعاره دانسدته و گفتده ایدن همدان
اسددت کدده بعض دی آن را مماثلددت نددا گذاشددتهانددد .تعری د

ابددنرشددیق قیروانددی (:1981

 )277بسیار مبه اسدت؛ زیدرا گفتده« :آن اسدت کده چیدزی بده چیدزی کده در آن اشدارهای

هست ،تشبیه شدود» .چدهبسدا منظدور وی از «اشداره» همدان اسدتعاره باشدد ،همدانگونده
که ملمد ملییالدین عبداللمیدد ،شدارح و حاشدیهندوی
دارد (همان) .قیروانی این شعر از امرو القی

کتدا العمدده ایدن اعتقداد را

را شاهد آوردهاست:

وَما ذَرَفَت عَیناك لال لِتَقدَحِی

بِسَهمَیکَ فی أعشارِ قلبٍ مُقَتَّلِ

و توضیح وی این است که شداعر دو چشد آن زن را بده دو تیدر قمدار کده مشدهور بده
معلی (تیر هفتپر) و رقیب (تیر سهپدر) تشدبیه کدرده و پد

از آن گفتده کده ایدن مثدال،

دارای تمامی جهام استعاره و تمثیل است (همان).
قیروانددی تمثیددل مددوردنظر رددود را کدده آن را یددک نددو از اسددتعاره برشددمرده ،از
«مثل سائر» جدا دانستهاسدت ،زیدرا وی یدک بدا را بده «مثدل السدائر» ارتیداص داده؛
هرچنددد بسددیاری از آیددام و احادیددث و عبددارام ذکرشددده بددرای مثددل سددائر ،شدداهدی
هستند برای استعارۀ تمثیلیه (همان.)282 :
عبدددالقاهر بددا ددراحت بدده تمثیدل باالسددتعاره اشدداره کددرده و آن را در ضددمن یدک
مثال به این نلو توضیح دادهاسدت« :وأمدا التمثیدل الدذی یکدون مجدازا لمجیئدک بده علدی
حد االسدتعار  ،فمثالده قولده للرجدل یتدردد فدی الشد بدین فعلده وترکده :أراک تُقدد ُ رِجْدال و
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تُددّرر أُرددری» ( ( .)68 :1992یعنددی :امددا تمثیلددی کدده مجدداز اسددت و هماننددد اسددتعاره آن را
میآوری ،مثالش این است کده بده کسدی کده در کداری مدردد اسدت بگدویی :تدو را مدیبیدن
که یک پایدت را پدیش مدیگدذاری و دوبداره همدان پدا را پد

مدیگدذاری) .ایدن جملده در

ا ل بده معندای ایدن اسدت کده تدو را مدیبیدن کده مانندد انسدان مدردد ،گداهی جلدو
میروی و گاهی عقب میآیی؛ سدس
گویی واقعا پایش را پ

کدال مختیدر شدد و بدهگوندهای آورده شدد کده

و پیش مدیکندد .همدانطدور کده مدا بگدویی شدیری را دیدد

و منظورمددان ایددن اسددت کدده مددردی همچددون شددیر را دیددد ولددی لفدد را گونددهای
آوردهای که گویی او رود شیر است.
آنچدده از کتددا اسددرار البالغدده و دالئددل االعجدداز عبدددالقاهر جرجددانی (67 :1992د د80؛

151 :2001د )186برداشت میشدود ایدن اسدت کده اسدتعارۀ تمثیلیده در ندزد عبددالقاهر اوال
جملهای است که در غیدر معندی ا دلی ردود بدا عالقدۀ مشدابهت اسدتفاده شدده باشدد ،و
ثانیا وی بر مرکب بدودن مشدبهبده (مسدتعارمنه) تأکیدد دارد ،و ثالثدا مشدبه ملدذو باشدد،
و سرانجا اینکه وجهشبه ورتی است که از امور متعدد انتزا شده باشد.
ابناثیر تمثیدل را از اقسدا کنایده بده شدمار آورده و آن را تشدبیهی دانسدته کده بدر
سددبیل کنایدده باشددد .او در ایددن قسدد از کنایدده سددخنی از تشددبیه تمثیددل و اسددتعارۀ
تمثیلیه بیان نکرده ،ولدی مثدالهدایی کده آورده ،بعضدی کنایده و بعضدی تشدبیه تمثیدل
و بعضدی اسددتعارۀ تمثیلیدده هسددتند؛ و تعری د وی از ای دن ددنعت ،بدده تعری د اسددتعارۀ
تمثیلیدده نزدی دکتددر اسددت« :التمثی دل :وهددو التشددبیه عل دی سددبیل الکنای دة ،وذلددک أن تددرادُ
االشار للی معنی ،فتوضع ألفاظ تددل علدی معندی آردر وتکدون تلدک األلفداظ وذلدک المعندی
مثدداال للمعنددی الددذی قیدددم اإلشددار للیدده» (ابددناألثیددر 1375 ،ق( .)157 :یعنددی :تمثیددل،
تشبیهی بر سبیل کنایده اسدت ،و آن عبدارم اسدت از اینکده رواسدته شدود بده معندایی اشداره
شددود ،پ د

الفدداظی را کدده بددر معنددای دیگددری داللددت دارنددد ،آورده مددیشددود ،و آن الفدداظ و

معنددای قددراردادهشددده ،مثددالی [تمثیلددی] بددرای اشدداره بدده معن دی قیدشددده هسددتند» .یک دی از
مثالهدایی کده قطعدا اسدتعارۀ تمثیلیده اسدت و ابدناثیدر در ذیدل همدین تعرید بیدان
داشته ،آیۀ «أَیلِدبُّ أَحَددُکُ ْ أَنْ یأْکُدلَ لَلْد َ أَرِیدهِ مَیتدا فَکَرِهْتُمُدوهُ وَاتَّقُدوا اللَّدهَ لِنَّ اللَّدهَ تَدوَّا ٌ

رَحِی ٌ» (اللجرام )12/است.
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.4دیدگاه سکاکی
سکاکی توضیح زیدادی دربدارۀ اسدتعارۀ تمثیلیده ندداده و آن را در پایدان بلدث اسدتعارۀ
میددرحۀ تلقیقی دۀ قطعی ده (نددو اول از تقس دیمام پددنجگانددۀ او از اسددتعاره) ،در قالددب ی دک
مثددال ذکددر کددردهاسددت ،و همدین امددر موجددب شددده کدده ایدن شدائبه ایجدداد شددود کدده
سددکاکی اسددتعارۀ تمثیلیدده را در زمددرۀ مجدداز مفددرد بدده شددمار آوردهاسددت .آنچدده از ایدن
گفتۀ سکاکی ( )376 :1987بده دسدت مدیآیدد ،ایدن اسدت کده اسدتعارۀ تمثیلیده ،تشدبیه
ورتی انتزاعی از امدور متعددد بده دورم انتزاعدی دیگدری و حدذ مشدبه و ادعدای
مشبهبه است:

درول مشبه در جن

ومن األمثلدة اسدتعار و د لحددی دورتین منتدزعتین مدن أمدور لو د األردریٰ،
مثل أن تجد لنسانا استفتی فدی مسدألة ،فَدیهِ ُّ تدار بدالطالق اللسدان لیجیدب ،والیهِد ُّ
أرریٰ ،فتأرذ ور تردده هدذا ،فتُشدبهُها بیدور تدردد لنسدانٍ قدا لیدذهب فدی أمدرٍ،
فتددار یری دد الددذها فیق دد ُ رجددال وتددار الیری دد فی دّررُ أرددریٰ ،ث د تدددرل ددور
المشددبه ف دی جددن

ددور المشددبهبدده رومددا للمبالغددة ف دی التشددبیه ،فتکسددوها و د

المشبهبه من غیدر تغییدر فیده بوجده مدن الوجدوه علدی سدبیل االسدتعار  ،قدائال :أراك
أیها المفتی تُقد ُ رجدال وتُدّررُ أردری ،وهدذا نسدمیه التمثیدلَ علدی سدبیل االسدتعار ،
ولکددون األمثددال کلهددا تمث دیالم عل دی سددبیل االسددتعار الیجددد التغیی در للیهددا سددبیال.
(یعن دی :و از مثددالهددای اسددتعاره ،کدداربرد یک دی از دو ددورم انتزاع دی از امددور متعدددد
بهجای ورم انتزاعی دیگدری اسدت ،بده مانندد آنکده انسدانی را بیدابی کده چیدزی از
او پرسدیده شددود کده گدداهی ارادۀ تکلد و پاسددخگدویی مددیکندد و گدداهی نمدیرواهددد
پاسخ گوید؛ پ

ایدن حالدت شدک و تردیدد ،او را بده حالدت انسدانی تشدبیه مدیکندی

کدده در رفددتن بددرای انجددا کدداری دچددار شددک و تردیددد اسددت؛ گدداهی ارادۀ رفددتن
میکند و یک گا جلدو مدیگدذارد و گداهی اراده را از دسدت مدیدهدد و یدک گدا بده
عقب برمیگردد .سدس

وضدع و حالدت مشدبه را در جدن

مشدبهبده بده نیدت مبالغده

در تشبیه ادغا مدیکندی و مشدبه را بدا و د مشدبهبده بدر سدبیل اسدتعاره تو دی
میکنی؛ بدین ورم که مدیگدویی :ای کسدی کده از تدو سدّال شدده مدیبیدن کده
یک گا جلو میگذاری و گدا دیگدری بده عقدب .ایدن همدان اسدت کده آن را تمثیدل
بر سبیل استعاره مینامی  ،و همۀ مثلها تمثیل بر استعاره هستند).
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.5دیدگاه رطیبِقزوینی
قزوینی استعارۀ تمثیلیده را بدا ندا مجداز مرکدب بیدان کدرده؛ هرچندد در اواسد بلدث
رود با نا تمثیل بر سدبیل اسدتعاره از آن یداد کدرده و گفتده تمثیدل بدر سدبیل اسدتعاره
گاهی تمثیل مطلدق (یعندی بددون هدیچ قیددی) نیدز نامیدده شدده اسدت .رطیدبِقزویندی
( )306 :2011از اینکددده سدددکاکی اسدددتعارۀ تمثیلیددده را در قسدددمت اسدددتعارۀ میدددرحۀ
تلقیقیۀ قطعیه ذکر کدرده ،ایدن برداشدت را دارد کده او آن ندو اسدتعاره را مجداز مفدرد
پنداشتهاست؛ لذا بر آن ایراد وارد میکند و میگوید:
وفسر التلقیقیدة بمدا مدر ،وعدد التمثیدل علدی سدبیل االسدتعار منهدا وفیده نظدر ،ألن
التمثیدل عل دی سددبیل االسددتعار الیکددون لال مرکبددا کمددا سددبق ،فکی د یکددون قسددما
من المجاز المفرد؟ ولو ل یقیدد االسدتعار بداإلفراد .وعرفهدا بالمجداز الدذی أریدد بده مدا
شبه بمعناه األ دلی مبالغدة فدی التشدبیه( .یعندی :او [سدکاکی] اسدتعاره را آنگونده کده
گذشددت ،بیددان کددرد ،و تمثیددل بددر سددبیل اسددتعاره را از آن نددو بدده شددمار آورد،
درحالیکه در آن ایراد است؛ زیدرا همدانگونده کده گذشدت ،تمثیدل بدر سدبیل اسدتعاره
جددز در مرک دب واقددع نمددیشددود ،پ د

چگوندده قسددمی از مجدداز مفددرد باشددد؟ هرچنددد

استعاره را مقید به مفرد بدودن نکدرده و آن را مجدازی دانسدته کده بدهسدبب مبالغده در
تشبیه ،توس آن ،معنایی شبیه معنای ا لی اراده شده باشد).

رطیبِقزوینی (همان )297 :با برطدر سدارتن ایدراد ردود بدر نظدر سدکاکی ،تعرید
استعارۀ تمثیلیه را اینگونه بیان میدارد:
وأما المجاز المرکب فهو اللفد المرکدبُ المسدتعملُ فیمدا شُدبه بمعنداه األ دلی تشدبیهَ
التمثیدل للمبالغددة فدی التشددبیه ،أی تشددبیه لحدددی ددورتین منتددزعتین مددن أمددرین أو
أمددور بدداألرریٰ ،ث د تدددرل المشددبهة ف دی جددن

المشددبه به دا مبالغددة ف دی التشددبیه،

فتدذکر بلفظهددا مدن غیدر تغییدر بوجده مددن الوجدوه( .یعندی :امددا مجداز مرکددب ،لفظدی
است که در معنایی شبیه بده معندای ا دلی و نخسدتین ردود ،بده گوندۀ تشدبیه تمثیدل
و برای مبالغه در تشبیه بدهکدار رفتدهاسدت ،یعندی تشدبیه یکدی از دو دورم انتزاعدی
از دو امر یا بیشتر [از متعدد] ،بده دیگدری ،سدس
مشبهبه وارد کندی ،پد
وجود آوری ،ذکر کنی).

مشدبه را بدهسدبب مبالغده در جدن

لفد مشدبهبده را بددون اینکده در آن هدیچ ندو تغییدری بده
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.6دیدگاه تفتازانی
تفتازانی ،بررال رطیبِقزوینی ،مَ جداز مرکدب را مانندد مجداز مفدرد ،بدر دو ندو تقسدی
کردهاست :یکی مجداز مرکدب بدر سدبیل اسدتعاره و دیگدری مجداز مرکدب غیراسدتعارهای
[یعنددی اسددتعارۀ مرکددب مرسددل]؛ لددذا در ددورتیکدده بددین دو حالددت انتزاعددی ،عالقدده
مشددابهت باشددد ،آن را بددر سددبیل اسددتعاره ،و اگددر عالقدده غیرمشددابهت باشددد ،آن را مجدداز
مرکددب غیراسددتعاره نامیدددهاسددت (تفتددازانی .)605 :2004 ،و بدددین دلیددل آن را اسددتعاره

دانسته که مشبهبه ذکر میشود ولی مشبه بهطورکلی ملذو است (همان.)604 :
نکتۀ دیگری که تفتدازانی بدر آن تأکیدد دارد ،ایدن اسدت کده چدون اسدتعمال مجداز
مرکب بر سبیل اسدتعاره شدایع اسدت ،آن را مَثَدل نامیددهاندد .بده عبدارم دیگدر مَثَدل را
استعارۀ تمثیلدی شدایع و رایدج مدیداندد؛ بندابراین گفتدهاسدت مجداز مرکدب باالسدتعاره
گاهی استعارۀ تمثیلی و گاهی تمثیل نامیدده مدیشدود .دلیدل تمثیدل نامیددن ایدن ندو
مجاز ،نزد وی ایدن اسدت کده وجدهشدبه آن از امدور متعددد گرفتده شددهاسدت؛ و بدرای
اینکه مخاطب ،تمثیل را با تشدبیه تمثیدل اشدتباه نکندد ،مدیگویدد فدرق آن دو در ایدن
است که تشبیه تمثیل همیشه مقیدد بده قیدد تمثیدل یدا تمثیلدی اسدت و بدا تمثیدل بده
معنددای اسددتعارۀ تمثیلیدده اشددتباه نخواهددد شددد (همددان) .مقیددود وی ای دن اسددت کدده در
تشبیه تمثیلی ،بعد از لف تشبیه حتما قید تمثیل یا تمثیلی است.
تفتازانی (همدان) پد

از بیدان تعرید رطیدبِقزویندی از مجداز مرکدب و شدرح آن،

چنین نتیجه میگیرد:
حا ل سدخن در بلدث مجداز مرکدب باالسدتعاره آن اسدت کده آن ،تشدبیه یکدی از
دو هیئددت و سددیمای برداشددتشددده از امددور متعدددد بدده هیئددت و سددیمای برداشددتی
دیگر است ،سس
پ

ادعدا شدود سدیمای مشدبه از جدن

سدیمای مشدبهبده مدیباشدد؛

لفظی که بدرای سدیمای مشدبهبده بده دورم داللدت مطدابقی وضدعشدده ،بدر

سیما و هیئت مشبه اطالق میگردد.

نکتدددۀ آردددری کددده تفتدددازانی در بدددا اسدددتعارۀ تمثیلیددده آوردهاسدددت ،رد ایددراد
رطیدبِقزویندی بددر سدکاکی اسددت؛ چراکده بده اعتقدداد رطیدبِقزویندی ،سدکاکی مجدداز
مرکب را مفرد دانستهاسدت ،چدون در بلدث اسدتعارۀ میدرحۀ تلقیقیده بده آن پردارتده
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بود .تفتازانی (بیتا )109/2 :دو دلیل بدر رد ایدراد رطیدبِقزویندی مطدرح مدیسدازد :دلیدل
اول اینکه سکاکی تمثیل را جدز مطلدق اسدتعارۀ تلقیقیده قدرار داده [کده شدامل مفدرد
و مرکدب مدیشددود] ،نده اسدتعارهای کدده مجداز مفددرد اسدت« :والجدوا أنده عدد التمثیدل
قسما من مطلدق االسدتعار التیدریلیة التلقیقیدة ال مِدن االسدتعار التدی هدی مجداز مفدرد».

دلیل دو اینکه آنچه در سدخن سدکاکی تقسدی شدده ،مجداز مفدرد نیسدت ،بلکده اعد
از مفرد و مرکب است ،تفتازانی (همان) چنین میگوید:
لن المجدداز عنددد السددل قسددمان :لغددوی وعقلدی ،واللغددوی قسددمان راجددع للدی معندی الکلمددة
وراجددع للدی حکد الکلمددة ،والراجددع للدی المعن دی قسددمان :رددالٍ عددن الفائددد ومتضددمن لهددا،
والمتضددمن للفائددد قسددمان :اسددتعار وغیراسددتعار  ،وظدداهر أن المجدداز العقل دی والراجددع لل دی
حکد الکلمددة رارجددان عددن المجدداز بددالمعنی المددذکور؛ فیجددب أن یریدد بددالراجع للدی معندی

الکلمددة اع د مددن المفددرد والمرکددب لییددح اللیددر ف دی القسددمین( .یعن دی :مجدداز در نددزد
گذشددتگان بددر دو نددو بددود :لغددوی و عقل دی؛ لغددوی دو قس د اسددت :یک دی راجددع بدده
معنای کلمه و دیگری راجع بده حکد کلمده [منظدور در اعدرا اسدت] ،و مجداز راجدع
به معنی کلمده دو قسد اسدت :ردالی از فایدده و متضدمن فایدده ،و متضدمن فایدده دو
قس اسدت :اسدتعاره و غیراسدتعاره .ظداهر گفتدار ایدن اسدت کده مجداز عقلدی و راجدع
به حک کلمه ،ردار از معندای مجداز بده معندای مدذکور اسدت؛ ازایدنرو الز اسدت از
مجاز راجع به معنای کلمده ،اعد [کلدیتدر] از مجداز مفدرد و مجداز مرکدب اراده شدود
تا حیر در اقسا مذکور لیح باشد.

.7دیدگاههای دیگر شارحان قدی
طیب دی ( )193 :2011در البی دان و التبیددین بلددث اسددتعارۀ تمثیلیدده را بددا ذکددر شددواهدی
تشریح میکند ،و تعری او تفاوم بدارزی بدا تعرید رطیدبِقزویندی نددارد ،جدز اینکده
از منظر او ،موضدو اسدتعارۀ تمثیلیده بده جدامع بدین مسدتعار و مسدتعارله برمدیگدردد،
ولدی وی آن جددامع را در حک د واحددد دانسددتهاسددت« :وهددو أن یکددون الجددامعُ ف دی حُکْ د
الواحدِ ،وذلک بأن تأردذ و د لحددی الیدورتین المنتدز ِ مدن أمدور فتشدبهُهُ بو د
أُرریٰ یشابِهُهُ ،ثُد َّ تُددْرِلَ دور المشدبه فدی جدن

دور

دور المشدبهبده مبالغدة»( .یعندی :و آن

[استعارۀ تمثیلیده] اسدتعارهای اسدت کده جدامع آن در حکد واحدد باشدد ،و بده ایدن نلدو اسدت
که یکی از دو دورم انتزاعدی از متعددد را اردذ کندی و بده دورم دیگدری کده دارای وجده
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شددباهت بددا آن اسددت تشددبیه کنددی ،سددس

ددورم مشددبه را در جددن

ددورم مشددبهبدده ،بددا

هد مبالغه ،وارد آوری).

نکتددۀ دیگددری کدده طیب دی (همددان )194 :بددر آن اشدداره کددرده ،تفدداوم ب دین مَثَددل و
تمثیدل اسددت؛ بدده اعتقدداد او اگددر مسددتعار در ایدن نددو اسددتعاره سددخن رایدج و متددداول
باشد ،مَثَدل اسدت و در غیدر ایدن دورم ،تمثیدل« :فالمسدتعار لذا کدان قدوال سدائرا یشدبِهُ
مضربَه بمورده 1سُمی مَثَال ،وللا سُمی تمثیال».

سُدبکی ( )193 :2009نکتددۀ تددازهای دربددارۀ اسددتعارۀ تمثیلیدده ندددارد و بدده شددرح دیددگاه
قزوینی اکتفدا کدرده و فقد نظدر قزویندی را دربدارۀ جایگداه اسدتعارۀ تمثیلیده و ایدراد او را
بددر سددکاکی پذیرفتدده و از آن دفددا کددردهاسددت؛ بنددابراین ابتدددا نظددر رطیبدی در رد ایدراد
قزوینی را مطرح مدیسدازد و سدس

آن را بدا اسدتدالل ردود رد مدیکندد و مدیگویدد« :و

أجا الخطیبی :بأن المرکب قد یطلَدق علیده کلمدة ،فتکدون مدراده بالکلمدة فدی حدد المجداز مدا
هو أع من المفدرد والمرکدب» (یعندی« :و رطیبدی در پاسدخ [قزویندی] گفتدهاسدت :گداهی کلمده
بر مرکب نیز اطالق میشود؛ پد

منظدور او [سدکاکی] از کلمده در حدد مجداز بدوده کده اعد از

مفددرد و مرکددب اسددت) .وی در ادامدده بددر ای دن نظددر رطیب دی ای دراد وارد مددیکنددد ،بددا ای دن
استدالل که اطالق کلمده بدر مرکدب و کدال مجداز اسدت و همچندین ایجدا مدیکندد
که مرکب معنای وضعی داشدته باشدد« :وفیده نظدر ،ألن لطدالق الکلمدة علدی الکدال مجداز،
وایضا فالنه یستلز أن یکون المرکب موضوعا» (همان.)193 :

ایجدی ( )90 :1991اسددتعارۀ تمثیلیدده را اسددتعارهای مددیدانددد کدده مَثَددل بدده شددمار مددیآیددد
ولی تشبیه تمثیل نیست« :فاالستعار المتمثیلیة هی التی تُعَد مثال ولی تشبیهَ التمثیلِ».
.8دیدگاههای معا ران
مراغی ( )287 :1993استعارۀ تمثیلیده را ندوعی اسدتعاره دانسدته کده بدین هیئدت انتزاعدی
مشددبه و هیئددت انتزاعددی مشددبهبدده عالقددۀ مشددابهت باشددد ،و از طددر دیگددر ایددن
هیئتها برگرفته از امور متعدد باشند:

 .1منظور از «مورد» حالت ا لی است که سخن در آن وارد شدهاست [مستعار یا ترکیبی که در کال نقل شدهاست] و منظور از
«مضر » حالتی است که به آن سخن تشبیه شدهاست یا حالتی که مقیود کال است [مستعارله] (التهداونی)1449/2 ،1996 ،؛
به عبارم دیگر ،معنای حقیقی مَثَل را مورد و معنای مجازی آن را مضر مینامند.
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مددا کانددت عالقتدده المشددابهة بدین الهیئددة المسددتعارمنها والهیئددة المسددتعارلها ،بددأن تشددبه
لحدددی ددورتین منتددزعتین مددن أمددرین أو أمددور بدداألُرریٰ ،ثدد یدددعی أن الیددور
المشددبه مددن جددن

الیددور المشددبهةبها ،فیطلددق عل دی الیددور المشددبه اللف د الدددال

بالمطابقددة عل دی الیددور المشددبه به دا مبالغددة ف دی التشددبیه (یعن دی :اسددتعارۀ تمثیلیدده آن
اسددت کدده عالقددۀ آن بددین هیئددت مسددتعارمنه و مسددتعارله عالقددۀ مشددابهت باشددد،
بدین ورم که یکدی از دورمهدای انتزاعدی از دو امدر یدا امدوری بده دیگدری تشدبیه
شود ،سدس

ادعدا شدود کده دورم مشدبه از جدن

دورم مشدبهبده اسدت؛ پد

در

تشبیه ،لفظی که بدرای مشدبهبده بده دورم داللدت لفظدی مطدابقی وضدع شدده ،بدرای
مبالغه ،بر ورم مشبه اطالق میشود.

او در ادامه میگوید :این قسد از اسدتعاره ،اسدتعارۀ تمثیلیده و اسدتعاره بدر سدبیل تمثیدل
یدا تمثیدل بدددون هدیچ قیددی نامیدده مدیشددود و مددالک جدددایی آن از تشددبیه مرکددب آن
است که به تشبیه مرکدب ،تشدبیه تمثیدل یدا تمثیلدی گفتده مدیشدود (همدان .)287 :وی ایدن
نو استعاره را مبالغهآمیزترین استعارههای مفرد و مرکب میداند (همان.)288 :
از نظر مراغدی (همدان )287 :مَثَدل ،اسدتعارۀ تمثیلیده اسدت ولدی اشدتهار و اسدتعمال
زیادی دارد و همیشه به یک شکل میآیدد؛ چده بدرای مفدرد و چده مدذکر و چده دیگدر
فددرو آن دو« :ولذا اشددتهرم االسددتعار التمثیلیددة وکثددر اسددتعمالها سُددمیت مددثَال ،والیغیددر
مطلقددا ملافظددة عل دی االسددتعار  ،فیخاطددب بدده المفددرد والمددذکر وفرعهمددا بطریقددة واحددد ،
کقوله  :أحشدفا وسدو کیلدة( »1یعندی :هرگداه اسدتعارۀ تمثیلیده اشدتهار یابدد و کثیراالسدتعمال
شود ،مَثَل نامیده میشود ،و برای میدون مانددن ،اسدتعاره هرگدز تغییدری نمدیکندد ،پد

بده

وسیلۀ آن ،مفرد و مدذکر و فدرو آن دو ،بده یدک شدیوه مدورد رطدا واقدع مدیشدود؛ مانندد
این سخن عر که ه ررمای پَست میدهی و ه پیمانۀ بد [ک فروشی میکنی].

حبنکدده ( )265 :1996در تعری د مختیددر رددود ،اسددتعاره در مرکددب را اسددتعارۀ تمثیلیدده
دانسددتهاسددت« :وأن االسددتعار فددی المرکددب تسددمی االسددتعار التمثیلیددة» .وی بعددد از ایددن
گفتار کوتاه ،آن را شرح مدیدهدد و مدیگویدد :آن اسدتعارهای اسدت کده لفد مسدتعار در
 -1در این عبارم :مستعار له (مشبه) انسانی است که از دو ناحیه زیان دیده است .مستعار منه (مشبه به) هیأتی مرکدب
و وجه شبه (جامع) زیان حا ل از امور گوناگون است .و جمله مذکور لف مستعار میباشد.
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آن لفظدی مرکددب باشددد ،و ایدن لفد مرکددب در غیدر معنددای وضددعی رددود در ا ددطالح
تخاطب ،بدهسدبب عالقدۀ مشدابهت بدین معندی ا دلی و معندی مجدازی ،اسدتعمال پیددا
کردهاست ،به همراه قرینهای که مانع از ارادۀ معنای ا لی آن شود (همان).
قلقیله ( )62 :1992به شیوۀ دیگدری اسدتعارۀ تمثیلیده را تبیدین کدردهاسدت ،کده اگرچده
دارای مفهو دیدگاه جمهور است ،بهسبب نو بیان مطلب ،حائز اهمیت است:
واالسددتعار التمثیلیددة ضددر مددن االسددتعار التیددریلیة؛ ففیهددا نیددرح بالمشددبهبدده
المددذکور ف دی مکددان المشددبه ،والفددرق ب دین اسددتعارتین :التیددریلیة والتمثیلی دة لال أن
واحد منهمدا تجدری فدی المفدرد واألردریٰ تجدری فدی المرکدب .نقدول للقائدد العائدد
منتیرا :عاد السی للدی قرابده (یعندی :و اسدتعارۀ تمثیلیده ندوعی از اسدتعاره تیدریلیه
اسددت کدده در آن مشددبهبدده آشددکار اسددت و در ملددل مش دبه قددرار دارد و فرق دی ب دین
اسدتعارۀ تیدریلیه و تمثیلیده نیسدت جددز اینکده یکدی از آن دو در مفدرد و دیگددری در
مرکددب اجددرا مددیشددود؛ مددثال بدده فرماندددهی کدده بددا پیدروزی بدده راندده برگشددتهاسددت
میگوی  :شمشیر به غالفش برگشت).

نکتهای که دیگدران بددان اشدارهای نداشدته و قلقیلده (همدان )63 :آن را بیدان کدرده،
این است که قرینۀ استعارۀ تمثیلیده بدهدلیدل تغییدر نکدردن در همدۀ حالدتهدا ،همیشده
حالیه است و نه لفظی یا مقالی« :والتکون قرینة التمثیلیة لال حالیة».

شمیسا ( )176 :1374مجداز باالسدتعارۀ مرکدب را اسدتعارهای مدیداندد کده مشدبهبده آن
جمله است؛ جملهای کده بدا تأمدل عقلدی مدیشدود فهمیدد کده در معندای ردود بده کدار
نرفته ،بلکده بدا عالقدۀ مشدابهت ،معندای دیگدری را افداده مدیکندد؛ مانندد آ در هداون
کوبیددن ،کدده مددراد از آن بدده قی داس عالقددۀ شددباهت ،عمددل لغ دو و بیهددوده اسددت .نکتددۀ
مهمی که وی مطرح کرده این است کده مدیگویدد« :امدا بهتدر اسدت کده اسدتعارۀ تمثیلدی را
در مواردی به کار ببری کده اسدتعارۀ مرکدب ،جنبدۀ ارسدالالمثدل یدا ضدر المثدل داشدته باشدد،
پ

چنانچه قبال گفته شد ،اسدتعارۀ تمثیلدی ،مشدبهبده مرکبدی اسدت کده حکد مثدال را داشدته

باشددد» (همددان .)177 :در ایددن عبددارم ،دو نکتددۀ تأمددلبرانگیددز وجددود دارد؛ یکددی اینکدده
شمیسددا گفتدده کدداربرد اسددتعارۀ تمثیلددی در مددواردی اسددت کدده اسددتعارۀ مرکددب جنبددۀ
ارسالالمثل یا ضدر المثدل داشدته باشدد ،در دورتیکده ارسدالالمثدل بدهکداربردن ردود
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مَثَددل در عبددارم اسددت و بددر مثددل داللددت ندددارد ،چنانچدده گرکدانی ( )40 :1377در تعرید
آن گفتددهاسددت :ارسددال مَثَددل آن اسددت کدده مددتکل در سدخن رددویش مَثَددل مشددهوری را
در کند .مدورد دو اینکده شمیسدا گفتدهاسدت اسدتعارۀ تمثیلدی ،مشدبهبده مرکبدی اسدت
که حک مثال را داشته باشد ،که نشان میدهد مثال در نظر ایشان مَثل است.
شفیعیکدکنی ( )116 :1375اسدتعاره را از ایدن جهدت کده در کلمده باشدد یدا در جملده،
بدر دو ندو تقسدی کدرده و اعتقداد دارد اسدتعارۀ مرکدب شدامل اغلدب ضدر المثدلهددا و
همچنین در مواردی است که مشبه و مشبهبه برگرفته از امور متعدد باشند:
استعاره را بده دو ندو اسدتعارۀ مرکبده یدا تمثیلیده و اسدتعارۀ مفدرده تقسدی کدردهاندد.
بررویه اغلب ضر المثلهدا در مقولدۀ اسدتعارۀ مرکبده یدا تمثیلیده قدرار مدیگیرندد،
و نیز هرجا کده مجموعدۀ امدوری مدوردنظر باشدد ،یعندی مجموعدۀ معدانی یدک جملده
را د کدده از نظددر لغددوی ،مفهددومی ردداص دارد د انتقددال ده دی بدده مددوردی غی در از
مفهو لغوی آن.

هاشمی ( )346 :1367استعارۀ تمثیلیه را چنین معرفی میکند:
المجازُ المرکبُ باالستعار التمثیلیدة :هدو ترکیدب اسْدتُعمِل فدی غیدر مدا وضدع لده لعالقدة
المشابهة مدع قریندة مانعدة مدن لراد معنداه الوضدعی بلیدث یکدون کدل مدن المشدبه و
المشبهبه هیأ منتزعة من متعددد دد و ذلدک بدأن تشدبه لحددی دورتین منتدزعتین مدن
أمرین ،أو أمور بأرری؛ ث تددرل المشدبه فدی الیدور المشدبهبهدا مبالغدة فدی التشدبیه د
ویسدمی باالسددتعار التمثیلیدة (یعندی :مجدداز مرکددب بدده اسددتعارۀ تمثیلیدده ،ترکیبدی اسددت
کدده بددا عالقددۀ مشددابهت در غیدر از چیدزی بددهکاررفتدده کدده بددرای آن وضددع شدددهاسددت،
همراه قرینهای کده مدانع از ارادۀ معندای وضدعی آن اسدت بدهگوندهایکده تمدا مشدبه و
مشبهبه ،هیئتدی اسدت کده از چندد چیدز گرفتدهشددهاسدت د و آن بددینگونده اسدت کده
یکدی از دو ددورم برگرفتدهشددده از دو امدر یدا امددور متعددد ،بدده دیگدری ماننددد شددود ،و
آنگداه مشدبه در شدکل مشدبهبده بدهسدبب مبالغده در آن ظداهر شدود د و آن را اسدتعارۀ
تمثیلیه نامیدهاند).

هاشددمی ( )350 :1367تفدداوم بددین تشددبیه تمثیددل و اسددتعارۀ تمثیلیدده را در چهددار
چیز میداند .1 :در تشدبیه تمثیدل ،مشدبه و ادام تشدبیه ذکدر مدیشدود ،درحدالیکده در
اسددتعارۀ تمثیلیدده فق د مشددبهبدده مددذکور اسددت و مشددبه و ادام آن ملددذو اسددت؛ .2
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جایز است تشبیه تمثیل بین دو مفرد باشدد ،درحدالیکده اسدتعارۀ تمثیلیده فقد بدین دو
ترکیب انتزاعدی مدیآیدد؛  .3تشدبیه تمثیدل نیداز بده قرینده نددارد ،درحدالیکده اسدتعارۀ
تمثیلیه نیاز به قرینه دارد تدا مدانع از ارادۀ معندای ا دلی شدود؛  .4تشدبیه تمثیدل ندوعی
از حقیقت است درحدالیکده اسدتعارۀ تمثیلیده مجداز اسدت ،لدذا مبالغدهآمیزتدر از تشدبیه
تمثیل است.
.9نقد و تللیل دیدگاهها و نتیجهگیری
درریوص ایدن اسدتعاره ،اردتال در ندا گدذاری و جایگداه و فهد و تعرید  ،اردتال
ماهوی وجدود دارد .ایدن فدن در سدیر و تطدور تداریخی ردود ،عنداوینی چدون «مَثَدل» و
«تمثیددل» و «مماثلددت» و «تمثیددل بددر سددبیل تشددبیه» و «تمثیددل باالسددتعاره» و «مجدداز
مرکددب» و «مجدداز مرکددب باالسددتعاره» و «اسددتعارۀ تمثیلیدده» را بددر رددود دیدددهاسددت.
درریددوص جایگدداه آن ،عدددهای آن را در بلددث تشددبیه آوردهانددد و عدددهای در بلددث
کنایه ،اما عموما این فن را نوعی استعاره دانستهاند.
بدا بررسدی و دقدتنظددر در آرای نقدلشدده و در یدک جمددعبنددی مدوجز ،مدیتددوان
چهار دیدگاه درریوص استعارۀ تمثیلیه برشمرد:
 .1مشبهبده (لفد مسدتعار) مَثَدل یدا جملدۀ حِکَمدی باشدد؛ ایدن نظدر ،باقددمتتدرین
دیدددگاه اسددت کدده امثددال جدداح و قدامددة بددن جعفددر و ابددوهالل عسددکری و سددیروس
شمیسا بر این نظر بودهاند.
 .2اسددتعارۀ تمثیلیدده نددوعی کنایدده اسددت ،یعنددی بددر اسدداس تشددبیه نیسددت و پایدده و
اساس کنایی دارد ،که نظر ابناثیر است.
 .3اسددتعارۀ تمثیلیدده ترکیبددی اسددت کدده بددا عالقددۀ مشددابهت در غیددر از چیددزی
بدهکاررفتدده کده بددرای آن وضدع شدددهاسددت ،همدراه قرینددهای کده مددانع از ارادۀ معنددای
وضعی آن است ،بهگونهای که تمدا مشدبه و مشدبهبده هیئتدی اسدت کده از چندد چیدز
گرفتهشدهاسدت؛ ردواه مشدبه بده مَثَدل بدا جملدۀ حکمدی بدوده و ردواه غیدر از ایدن دو
باشددد .ایددن دیدددگاه را مددیتددوان دیدددگاه جمهددور نامیددد و کسددانی ماننددد ابددنرشددیق
قیروانددی و عبدددالقاهر جرجددانی و سددکاکی و رطیددبِقزوینددی و تفتددازانی و مراغددی و
شفیعیکدکنی بر این اعتقاد بودهاند.
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 .4اگر مستعار (مشدبهبده) سدخن رایدج و متدداول باشدد ،مَثَدل اسدت و در غیدر ایدن
ورم تمثیل ،که حسن طیبی قائل به این تفییل است.
به نظر میرسد باتوجهبده لفد تمثیدل و معدانی آن ،دیددگاه اول دلیح باشدد و بدا
ایددن تعری د تطبیددق دارد؛ هرچنددد بددرای رهددایی از ایددنهمدده ارددتال نظددر ،پیشددنهاد
میشود درجاییکه مجداز مرکدب اسدت و بدها دطالح معندا و مفهدو مدوردنظر از امدور
متعدد انتزا میشود ،قائدل بده تفیدیل شدد ،بددین نلدو کده اگدر ارتبداب بدین عبدارم
مدددذکور و معندددای دو آن ،غیرمشدددابهت باشدددد ،آن را مجددداز مرکدددب نامیدددد و
در ددورتیکدده ارتبدداب بددین عبددارم مددذکور و معنددای دو  ،عالقددۀ مشددابهت باشددد و
عبددارم مددذکور مَثَددل یددا در حک د مَثَددل باشددد ،آن را اسددتعارۀ تمثیلیدده بنددامی  ،و اگددر
عبددارم مددذکور مَثَددل یددا در حک د مَثَددل نباشددد ،آن را اسددتعارۀ مرکددب نامیددد .شدداید
سادهترین و کامدلتدرین تعرید ایدن فدن را مدیتدوان چندین گفدت :اسدتعارۀ تمثیلیده
مَثَددل یددا جملددهای در حک د مَثَددل اسددت کدده در غی در معنددای ا ددلی رددود ،بددهسددبب
مشددابهت معنددای ا ددلی بددا معنددای غیرا ددلی بدده همددراه قرینددهای کدده مددانع از ارادۀ
معنای ا دلی کدال مدیشدود بده کدار مدیرود؛ بدرای نمونده اگدر مَثَدل «آ در هداون
کوبیدن» را برای کسی کده در حدال تالشدی بدینتیجده اسدت بده کدار ببدری  ،شدخصِ
بیهوده و بینتیجه تدالشکنندده را (مشدبه) بده شخیدی تشدبیه کدردهاید کده در حدال
کوبیدن آ در هاون است (مشبهبه) ،و وجهشبه ،کار عبث است.
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