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Abstract 
It has been about four decades since George Lakoff and Mark Johnson 

brought up the notion of conceptual metaphor in their book Metaphors We 

Live By (1980). Since then, this theory has found numerous followers and 

accordingly it has been applied to Persian linguistic and literary researches 

as well. This essay contends that these two thinkers were not in fact the 

originator of conceptual metaphor and that, as Richards says, the 

theorization of this type of metaphor goes back to the olden times. The 

article attempts to compare literary and conceptual metaphor through the 

thoughts of Islamic and western masters of eloquence and the definitions of 

literary and conceptual metaphor that they have given in order to highlight 

the point that the definition of these two kinds of metaphor should be 

distinctly recognized and the consideration of one should not result in the 

overlooking of the other. Considering these two types as the same, 

undermines their value and independence and may even force the mind to 

choose one and ignore the other- there are cases in which this has happened 

or at least some writers have intended to do so. On the one hand George 

Lakoff’s insistence on rejecting traditional definitions of metaphors in his 

essay titled “The Contemporary Theory of Metaphor” (1993) and on the 

other hand the enthusiastic acclamation of conceptual metaphor in recent 

years are some of the reasons for doing this study. In this article, however, 

neither of these two notions are denied and efforts are made to consolidate 

the status of both of them. So the outcomes of conceptual metaphor in both 

language and literature are illustrated and it is argued that this new type of 

metaphor does not cause limitation to literary metaphor, but can be an 

appropriate element in linguistic and literary studies. 
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یمفهوم رۀاستعاو  یادب استعارۀ  
 

 یرین ۀزاد حسن محمدحسن
 ، تهران، ایرانطباطبائی عالمۀ دانشگاه یفارس اتیادب و زبان اریدانش

 9حمیدفر اصغر علی
 ، تهران، ایرانیطباطبائ عالمه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 4/8/9398 مقاله: پذیرش تاریخ ؛92/6/9398 :مقاله دریافت تاریخ
 (23 ص تا 9 ص از)

 دهکیچ
 (م.9981) کنیم مي هایي که با آنها زندگي استعارهدر کتاب  جانسون مارك و لیکاف جرج که زمانی از

 نسبتاً های سال این در که گذرد می دهه چهار به نزدیک ،اند کرده مطرح را مفهومی استعارۀ بحث
 نگاه نیز فارسی ادبی هاي پژوهش و زبانی های بررسی در و یافته بسیاری طرفداران آنان نظریۀ طوالنی،

اي به این  ابتدا اشاره ،مقاله این در. است کرده پیدا ای ویژه جایگاه آمریکایی، شناس زبان دو این اندیشۀ به
طور که  همان اند و گذار استعارۀ مفهومي نبوده نظر، درواقع مبدع و بنیان که این دو صاحب شود مي تهنک

به مدد  ؛ سپس،گردد گونه از استعاره به زماني بسیار دورتر بازمي سابقۀ این ریچاردز گفته است،
به  مفهومی استعارۀ و ادبی بالغت و تعاریفي که از استعارۀ اسالمي و غربيِ نظران هاي صاحب دیدگاه

 یک هر که شود تأکید نکته این بر تا شود می پرداخته از استعاره نوعاین دو  های تفاوت به اند، دست داده
 نادیده را دیگری یکی، پذیرش با توان نمی و شوند پذیرفته خود جای در باید استعاره از تعریف دو ینا از

ممکن است  حتي و کند یکي دانستن این دو مقوله، ارزش ذاتي و استقالل هر دو را مختل مي .گرفت
مابیش رخ داده است، که این اتفاق ک واردار کند؛ همچنان یکي و نادیده گرفتن دیگري ذهن را به انتخابِ

 نظریۀ» مقالۀ در لیکاف جرج اصرار سو، یک از اند. زدن چنین اتفاقي بوده به دنبال رقمکم کساني  یا دست
 اقبالدیگر،  سوی از و استعاره سنتی های ریفتع دانستنِ نادرست برای( م.9993) «استعاره معاصر
 با اند. بوده مقاله این گیری شکل علل از ،ستا شده مفهومی استعارۀ به اخیر سالیان طی که واری شیفته

 دو هر جایگاه تثبیت برای و ایم اه نکردهنگ مقوله دو از یک  هیچ به انکار دیدۀ با در این نوشته، حال،  این
بنابراین، دستاوردهاي استعارۀ مفهومي، هم در زبان و هم در ادبیات تبیین شده و  .است شده تالش مفهوم

تواند  ادبي تنگ کند، مي ۀاست که این گونۀ نوظهور، بدون آنکه عرصه را بر استعار دهاین نتیجه حاصل ش
 ادبي، ابزار بسیار مناسبي باشد. هاي زباني و در پژوهش

 

 .ریچاردز جانسون، لیکاف، مفهومی، استعارۀ ادبی، استعارۀ :یدیلک های واژه
 

 مقدمه .9
این رد. کاف و جانسون جستجو یکش از لیتوان در ادوار پ یرا م یمفهوم ۀش استعاریدایپ

 حوزۀدر  های غربی اینکه بسیاری از دیدگاه باای طوالنی دارد.  نوع نگاه به استعاره، پیشینه
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ش متفاوتی های کمابی اند، نگاه عربی بوده -های ایرانی غالباً مشابه دیدگاه استعاره و تشبیه،
ها اشاره  آن ( به اهمّم.9961ـ9893که ایور آرمسترانگ ریچاردز ) نیز وجود داشته

( م.9822ـ9992ی )به شلّفراگیر به استعاره،  نگاه أترین سرمنش مهم دربارۀ. او است کرده
 است: ه گفتهککند  اشاره می
دهد و شناخت  اشیاء را نشان می ناشناختۀیعنی روابط قبالً  روره استعاری است؛زبان بالضّ»

هایی که از هم  اگر شاعران نو به خلق مجدد تداعی ،بنابراین بخشد.... ها را تداوم می آن
]یعنی[ گفتگو و  ترش اند، اقدام نکنند، زبان کارایی خود را نسبت به اهداف اصیل پاشیده

 .(911: 9382)ریچاردز،  «دهد از دست می ها معاشرت انسان
به آن  خواند و بر آن است که ادیبان توجهی ریچاردز این سخن شلّی را استثنایی می    

اند و تنها عالمان تاریخ زبان را یک گام  فالسفه نیز عملکردی بهتر از ادبا نداشته .اند نکرده
ای پس از  اند که هر واژه به این نکته رسیده داند که در اثنای مباحث خود تر می پیش
 او خلفِ گفتۀمی بنتام را که به رِوی سخنی از جِسپس، رسد.  یابی به یک استعاره می ریشه

عمالش ا همۀذهن و »کند:  بازگو می ،بیکن و هابز است، چونان تأییدی بر آنچه گفته شد
بردلی و  ،کالریج ن نوع نگاه به استعاره را در آراییا ،نیز .(919همان: )« تخیلی هستند

هیچ کالمی را خالی از استعاره  زینریچاردز  خودِ .(همانر.ک؛ ) دهد ینشان م ویهینگر
 ر.ک؛)توان استعاره را از کالم زدود  آسانی نمی آن است که در هیچ بافتی بهبیند و بر  نمی

داند. وی  می یادب ۀاستعاررا بسیار فراتر از  استعاره. این یعنی آنکه ریچاردز (912همان: 
 رؤیت است،  زبان است و با تیزبینی محض قابلدر جا حاضر  اصل همه هاستعار»گوید:  می
یک کالم سیال عادی را بیان  جملۀدر نیستیم بدون استعاره سه ما قا ...که  طوری  به

ی متفاوتی نیز همواره وجود ها های ریچاردز، نگاه در کنار دیدگاه .(912ـ919)همان: « کنیم
 ناآگاهی رِدادن معنای استعاره را از سَ  توسعه (م.2111ـ9993) ل ریکورپُ :جمله از است؛ داشته
دنیای قیاس فلسفی نشان  باتفاوت جهان استعاره را  کهن است داند و بر آ آن می اءاز منش

های استعاره با قیاس، به نحوی  . سخنان او در تبیین تفاوت(91ـ94: 9394ریکور،  ر.ک؛) دهد
 ریکور ضمن برشمردن برخی علل .دهند هایی است که استعاره را گسترش می دیدگاه ردّ
در  کند که ی اشاره میا به نکته ،های فلسفی ههای ادبی با دیدگا آفرین بین دیدگاه هتباش

طور   چندمعنایی منظم هستی و چندمعنایی پوئتیک به»بسیار گویاست:  تبیین نگاه او
، خود را همچون یک نگهبان روند. گفتمان فلسفی ای در سطوح متمایزی پیش می ریشه
بسط آزاد معنا  قابلکند، در م ند معنا مراقبت میم کند که از بسط نظام گیر معرفی میسخت

اما هرچه  ؛استعاره در نظر ریکور، حدی ندارد کرانگی رهایی و بی (.96)همان: « در پوئتیک
بخش  های خشک فلسفی که مبتنی بر قیاس هستند، بسیار دور است. باشد، از چارچوب
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واهیم اند و به آن خ کاف و جانسون گفتهیبا آنچه ل ،کرانی استعاره( )بیاین سخن اول
مفهومی در تعارض  استعارۀ، با بخشی از تعاریف اما قسمت دوم آن ؛اخت، تناسب داردپرد

 گیرد. های منطقی و فلسفی را نیز در بر می بسیاری از قیاس مفهومی استعارۀاست؛ زیرا 
 در تعارضنظریات جدید غربی با  ینحو  به، ریاخ یها ه در دههک ییها از حوزه یکی

در  9«یمفهوم استعارۀ»ار آمدن مبحث ک یه با روکتعاره است اس حوزۀ ،قرار گرفته یظاهر
بحث  .است شدهنادیده انگاشته  آن  بعضاً ارزش ذاتی، 3جانسونو  2لیکاف یها دگاهید

 و مارک جانسون افیکجرج ل یها شهیدار اندش از همه وامی، بکیا ادرای یمفهوم استعارۀ
بزرگ، بر  یهمچون انفجار ،داشتهه ک یبا وجود مخالفان و منتقدان هین نظریاست. ا

رویکردهای  ثمرۀمفهومی که  استعارۀاست.  اثرگذار بوده ها و دانش ها از حوزه یاریبس
آمدنِ فرایندهای  پدید ای است به چگونگی آید، نگاه تازه مفهومی و شناختی به حساب می

لیکاف  یشیدان حاصل هم ،که در هیئت کنونی یها به عناصر زبان شدن آن  لیتبد ذهنی و
ه با ک ییها استعارهتاب ک درمیالدی،  9981در سال بار   برای نخستین وو جانسون است 

و  افیکرات لکتف ثمرۀ .(9: 9399اف و جانسون، یکل ؛کر.)شد مطرح  4کنیم یم یها زندگ آن
با  ن دویاهن بود. ک یبالغ مقولۀ یک دریچۀاز  زبان یایتازه به دن ی، نگاهجانسون

و به  نددانست یاستعار یشه را مقهور ساختارهایزبان و اند یایاستعاره، دن یاگسترش معن
 غالباً، رد و ذهن انسانیپذ یاستعاره صورت م دریچۀه شناخت از ک نددیجه رسین نتیا

 ارک گوناگون و به یمفهوم یها حوزه یم و معناهایمفاه گرفتن  تیعار  ناخودآگاه در حال به
ه ک ییها استعارهتاب کاف و جانسون در یکگر است. لید یمفهوم یها در حوزه ها آنبستن 
ا ی ،مینک یر مکآن ف پایۀه بر ک ما کینظام ادرا» نند:ک یح میتصر ،مینک یم یها زندگ با آن

ما » و (21: 9391، یساسان :)به نقل از« تاس یتاً استعاریم، ماهیده یرا انجام م ییها تیفعال
: 9399اف و جانسون، یک)ل« است یاستعار ،ما یعاد یومشتر نظام مفهیه بکم یهست یمدع

 استعارۀو  یادب ۀان استعاریه مکشود  یپرداخته م یلیدل ین مختصر، به تقابل بیدر ا .(99
 سخنانندارد و  یلین تقابل و تعارض دلیه اک، تا نشان داده شود شدهایجاد  یمفهوم

 یف سنتینادرست خواندن تعار یابر« معاصر استعاره نظریۀ» مقالۀدر  ویژه ، بهافیکل
است؛  بودهف خود از استعاره، از آغاز ناروا یدگاه و تعرینشاندن د یرسکبه و  استعاره

 .ستیروا ن ،اند سخن رانده یمفهوم ۀاستعار ه در ردّکنیز  یسانکه تالش ک  چنان
 ۀ پژوهشپیشین .2
 ینگاهه ک شکل گرفته مفهومی استعارۀبا محوریت  زیادیهای  های اخیر، پژوهش سال در

 یمخالف یها هم نگاه ندرت به .گنجد ینم هن مقالیدر ا ،ها ن آنیعناوهمۀ هرچند گذرا به 
 یها آن در پژوهش ۀنفوذ گستردانتقاد از م ک ا دستی، یمفهوم ۀاستعار ه در ردّکد آمده یپد
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نتی با های س استعاره مقایسۀنقد و تحلیل و » مقالۀ جمله اند؛ از سخن رانده یفارس
، بلکه یانتقاد ینگاهکه  توان نام برد یم را« های مفهومی لیکاف و جانسون استعاره

د محض از یا تقلیآ: »است در این مقاله آمده د.ردا اف و جانسونیکل یها دگاهیانکاری به د
 یزدن به زبان فارس  دو زبان، صدمه یها رساختیها بدون توجه به ز گر زبانیمباحث د

 یزبان فارس یبرا یدیاف و جانسون چه ارمغان جدیکل یممفهو یها عارهاست... ست؟ین
« پردازند؟ یم یتر مباحث متون فارسشیق آن با بین اندازه با شتاب به تطبیه اکاست  داشته
اند تا از  دهیوشکخود  مقالۀدر  یاران وکو هم یمختار .(91: م.2198اران، کو هم ی)مختار

آن در فرهنگ  رویۀ بیم رواج ک دست -یمفهوم استعارۀمقابلِ نند و در کدفاع  یادب استعارۀ
 یرفتنی، پذیادب ۀاثبات استعار یبرا یمفهوم ۀاستعار ردّ هکافزون بر آناما  ؛ستندیبا -یرانیا

ست. در یدفاع ن  قابل ز اساساًین شانیا مقالۀ یها ها و داده افتهی یبرخ ست،ین یو منطق
در هر دو » اند: نوشته از استعاره یف سنتیون با تعاراف و جانسیکف لیات تعارکبحث مشتر

وضوح آن  سبب  ه بهکهستند  یاستعار یها ها و نگاشت رساختیاصل ز "شباهت" ،هینظر
ن مقاله یه در اک عللیاز  یکی، خواهیم دیده ک چنان . اتفاقاً(98)همان: « ستیاز به شواهد نین

رساخت ین زیشرح داده شود، هم یادب ۀاراستعبا  یمفهوم ۀاستعارتا تفاوت  شود مطرح می
ن است بدیهی به کظاهر مم به ،ن حوزه از زیرساخت تشبیهییمندی ا . بهرهاست یهیتشب

ادبی  استعارۀمفهومی با زیرساخت  استعارۀان زیرساخت یم یچندان یاما همانند ،نظر برسد
 یگرید نکتۀ .دانست توان این دو را از حیث مبتنی بر تشبیه بودن، یکی وجود ندارد و نمی

اربرد آن کو  یمفهوم ۀاستعار یدر ارزشمند کیکادشده محل بحث است، تشی مقالۀه در ک
ن مقاله گفته خواهد یه در همک چنان -اتفاقاً هک  یحال در ؛است یات فارسیدر زبان و ادب

 .است یارآمدکار یز ابزار بسین یل متون ادبیدر تحل یمفهوم استعارۀ -شد
 پرسش چند .3
 :جمله ؛ ازآید به ذهن میپرسش  چنددر آغاز ، ۀ مورد بحثدو استعار مقایسۀ یبرا
ار آمدن ک یتوان با رو ینه هستند و میزم یکدر  یادب استعارۀو  یمفهوم استعارۀا یآـ 

 ده گرفت؟یرا ناد یادب استعارۀ، یمفهوم استعارۀ

ات یادب حوزۀدر  یبیا آسی د، چه دستاوریسنت استعارۀ یبه جا یمفهوم استعارۀ ینیگزیجاـ 
 دارد؟

 ؟است بوده یمفهوم استعارۀش یدایبه پ یازی، نیادب استعارۀا با وجود یآـ 

 ست؟یات چیادب حوزۀدر  یمفهوم استعارۀت یاهمـ 
ادبی،  استعارۀمفهومی و  استعارۀ یها و چارچوب فیمرور تعار ، پس ازها افتن پاسخی یبرا
 شود. می این دو عرصه پرداخته مقایسۀبه 
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 یسنت استعارۀ تعاریف .4
 ، بهنیبنابرا ؛گر استیدیکمشابه  یادیگذشتگان و معاصران از استعاره، تا حد ز های فیرتع

 شود: یف بسنده میچند تعر ارائۀ
 .(99: 9381س، ک)هاو« گریز دیچ یراب یزیاستعمال نام چاستعاره عبارت است از »ارسطو:  -
ان یواژه ب یکه در قالب کاست  یهیتشب شدۀمختصراستعاره صورت »سرون: یس -
 .(94: 9391 گران،یو و دک)ا« گردد یم
لمه کن یا .است شدهلمه فشرده ک یکه در که است یتشب شدۀ کوتاهصورت  ،استعاره» -

خود آن  یجا یه انگار به راستکرد یگ یقرار م ،ه به آن تعلق نداردک یگاهیدر جا یطور
 ،نباشد یچ شباهتیه یشود، اما اگر حاو یالتذاذ م مایۀ ،افت باشدیدر  و اگر قابل است

 .(21: 9381س، ک)هاو« شود یمطرود م
و  داشتند یمتفاوت یها قتیه حقک یافتین دو ملزوم یب کیهرگاه صفت مشتر»سکاکی:  -

تا با برابر  یو تو بر آن بود داشت یرتریگماز آن دو ظهور و بروز چش یکیآن صفت در 
تر را بر  ی، اسمِ ملزوم قویوندیتر بپ یتر را به طرفِ قو فیطرفِ ضع ،ها آندادن   نشان

ملزوم  تر، از جنس فیه ملزوم ضعک ینک یار ادعا مکن یو با ا یگذار یتر م فیملزوم ضع
وه، با یش  نی. بد6بندی یم یه و مانندگیراه را بر تشب ،1آنتر است. آنگاه با تنها آوردن  یقو

دست  ،یا و به آنچه خواسته یده یز برابر جلوه میزم را نبرابر نهادن ملزومات، لوا
 .(394: ق 9419، کیاکّ)س ...«یابی یم
، باید مناسبتی داشته باشد که آن مناسبت را یاصل یر معنیاستعمال لفظ در غ»: ییهما -

مشابهت  عالقۀمیان معنی مجازی و حقیقی،  عالقۀدر صورتی که  . گویند... عالقه می
 .(211ـ249: 9368، یی)هما« گویند استعاره میباشد، آن را 

معاصر ایرانی و عرب نیز کمابیش مشابه همین سخن همایی  بالغیانهای دیگر  تعریف    
 .و...( 394ـ393: 9399هاشمی،  ؛913: 9386ر.ک؛ شمیسا، )هستند 

به  یعنی گذار از هر موضوع د؛یاب دامه میمعنایی مختلف ا در دو جهتِکالم : »9یاکوبسن -
گیرد.  ها صورت می یا بر اساس مشابهت آن دو یا بر اساس مجاورت آن ،ع دیگرموضو

 شیوۀاستعاری است و برای مورد دوم،  شیوۀترین اصطالح برای مورد اول،  مناسب
به د جنونی که با وجو -نیز یعنی از دید یاکوبسن؛ (39: 9389)فالر و دیگران، « مجازی...

ای به  جانشینی واژه» :استعاره عبارت است از -دهد نسبت می دنیای تخییل و هنرِ زبانی
 یاریف استعاره بر اساس سخنان ارسطو و بسیتعر «.مشابهت عالقۀبه  دیگر، واژۀجای 

، اونظر دارد. طبق  یاسالم -یرانیا یف علمایتفاوت عمده با تعار یکان، یگر از غربید
طبق این تعریف، تشبیه بلیغ نیز  د.یآ یمه حذف شود، استعاره به وجود یه ادات تشبک  نیهم
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ح شده یتصرسرون یس امثال فیرهرچند در تع طور.  ره است، تشبیه مؤکد نیز همیناستعا
از  و است ر نشدهیدگاه فراگین دیا ،دیآ ید میه استعاره پدکبه است  ه تنها با ماندن مشبهٌک
اند، هم بازماندن مشبه و  دانسته (Metaphor)به را استعاره هم بازماندن مشبهٌان یرباز، غربید

، شود یغ دانسته میه بلی، تشبیو عرب یآثار فارسه در ک یزیه؛ چیبه را بدون ادات تشب مشبهٌ
م؛ یار دارکسرو ییها ن استعارهیز با چنین یمفهوم استعارۀ یها رساختیدر ز .نه استعاره

غ یه بلیتشب و عربی یفارس خوانده شده، در« استعاره» یمفهوم استعارۀه در ک یادیبن یعنی
« تشبیه مفهومی»آن را گرفت،  از این منظر، شاید اگر این دیدگاه در ایران شکل می است.

ترجمه  «تشبیه مفهومی»رسد بهتر بود این دیدگاه در فارسی  ، به نظر مینیز نامیدند. می
 .«مفهومی استعارۀ»، نه شد می

شده که اگر مشبه یا ادات تشبیه در سخن همواره تأکید  ،عربی -در آثار بالغی ایرانی
وار ذکر شده باشد!  ای اشاره گونه حتی اگر مشبه به است، هر شوند، استعاره به وجود نیامدهظا
استعاره نامیدنِ  این تفاوت را تبیین کنند و راه را بر تااند  سکّاکی بسیار کوشیده اثیر و ابن

: .ق 9419سکّاکی،  و 2/92تا:  اثیر، بی .ک؛ ابن)ر دات)بلیغ و مؤکّد( ببندندتشبیهات مضمراأل

خوبی تفاوت تشبیه  بحث مستوفایی در این زمینه وجود دارد و به المطوّل، در نیز. (311ـ314
. همین بحث که برگرفته از (181ـ199: م.2193تفتازانی،  )ر.ک؛ است شدهبا استعاره تبیین 

خطیب  )ر.ک؛است  دهآمنیز عیناً وی  یضاحاإلدر  خطیب قزوینی است، المفتاح تلخیص
 .(293ـ292: م.2113قزوینی، 

 یمفهوم استعارۀ تعاریف .1
موضوعِ زبانِ  و یش بالغیلِ شاعرانه و آرایتخ یبرا یشتر مردم ابزاریاستعاره به نظر ب

ها  واژه یعنیزبان،  مشخصۀاستعاره فقط در  ؛ اماروزمره ی، نه زبانِ عاداست یرعادیغ
استعاره  ه بدونکنند ک یر مکشتر مردم فی، ب؛ از این روا رفتاریشه یه اندشود، ن یر میتعب
 روزمرۀ یه استعاره در زندگکم یا افتهیس، ما درکامل روزگار گذراند. برعک طور  توان به یم

 (.9: 9399اف و جانسون، یک)ل ز نفوذ داردیشه و عمل نیه در اندکتنها در زبان، بل ما نه
خود،  نظریۀدادن تعریفی دقیق از   دست  ان آغاز به جای بهاز هملیکاف و جانسون 

مفهومی  استعارۀاند؛ یعنی به جای آنکه بگویند  بر تکذیب تعاریف سنتی نهاده بنای خود را
« معاصر استعاره نظریۀ» مقالۀلیکاف در آغاز  «.چه نیست»مفهومی  استعارۀاند  چیست، گفته

 :نویسد می
مربوط به  ینه موضوع ،شود یم یتلق یزبان ی، استعاره موضوعزبان یکالسک یها هیدر نظر»

امالً متفاوت ک یایو قلمرو زبان روزمره و معمول دو دن یان استعاریه بکشه. فرض بر آن بود یاند
رون از یب ییارهاکو استعاره از سازو از استعاره است یعار ،گرند: زبان روزمرهیدیک کنندۀ سلبو 
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 یتلق یهیها چنان بد قرن یط یکالسک نظریۀرد. یگ یبهره م قلمرو زبان معمول روزمره
طور  نی. ااست بودهه ینظر یکن فقط یه اکاند  نبرده یته پکن نیاز مردم به ا یاریه بسک است شده

و  یاستعاره قطع نظریۀن دوره، یا یه در طکنند، بلک یه را درست تلقین نظریه اک است بودهن
 (.936ـ931: 9391گران، یو و دک)ا ...«است شده یر تلقیدناپذیترد

 ادعا کردند: اف و جانسونیکل    
 یاستعار یتیما از ماه هرروزۀ یاند بخش اعظم نظام مفهوم افتهیدر یعمدتاً بر اساس شواهد زبان»

ل خودآگاه کبه ش یه در زندگکجا حاضر است  و همه یعیطب ی، اصلیاستعار اندیشۀ برخوردار است.
م و ییگو یم، سخن مینک یها را تجسم م ه آنک یا وهیبه ش ءایاش دربارۀرود. ما  یمار ک و ناخودآگاه به

تنها  رو، استعاره نه  نیا در تجربه و فرهنگ ماست و از 8دار شهید و البته ریامالً جدک ین امریا
 زیما را ن یها افتیات و درکه ساختار ادراکشود، بل یما م یها شهیشتر اندیب ییرایموجب وضوح و گ

 ینظام مفهوم حوزۀدر  یم انتزاعیه مفاهکدند یجه رسین نتیبه اها  آن ،نیدهد. همچن یل مکیتش
ه در کدهد  یزبان به ما نشان م یعنیشود؛  یم یبند سازمان ینیم عیاز مفاه یریگ انسان، با بهره

شه در یره کن نوع استعاره را یا ها آنم. ینک یم کا دریان یرا چگونه ب ینیم عیمفاه ،شیذهن خو
ا ی یو مفهوم ینیامور ع پایۀبر  یامور انتزاع کبر در یزبان روزمره و متعارف دارد و اساساً مبتن

: 9389، ی)هاشم «دندینام "کیا ادرای یمفهوم استعارۀ"است،  یم ذهنیردن مفاهک  یریتصو

 .(924ـ923

 یبیور تقرط  به یتجرب یقلمرو یکق آن یه از طرکاست  یشناخت یارکسازو ،استعاره»ـ 
ق یاز طر یدوم تا حدود یه قلمروک یطور  شود، به یگر نگاشت مید یتجرب یبر قلمرو

 .9(91: 9391)بارسلونا، « گردد یم کاول در یقلمرو
ها را از  توان آن یاما م ؛91کنند یدا نمیتظاهر پ یصورت زبان  ها و مجازها اغلب به استعاره»ـ 

در ارتباط  ن است اصالًکا ممیرد کان یب یرزبانیغ یاطارتب یگر ابزارهایا دیها  ق حالتیطر
: م.9981اف و جانسون، یک)ل« مان باشندیرفتارها یبرخ انگیزۀمطرح نشوند و تنها ناخودآگاه، 

اف و جانسون غالباً از یکه لکنیا مجموع، با در .(94ـ93: 9391بارسلونا،  :به نقل از ؛918ـ916
مفهومی را از خالل مباحث  استعارۀتوان تعریف  مید، ان خود طفره رفته یۀق نظریف دقیتعر

ن دو یرار در اثر اکپرت یها از مثال یکی ،«بحث جنگ است» استعارۀ .برداشت کرد شانیا
 یلید، دلیآ یر آنچه در ادامه مینظ یها و عبارات جملهمعتقدند  شانیاست. ا پرداز هینظر

 وجود دارد:« 99استجنگ بحث »به نام  ییرساخت استعاریه زکنیا یهستند برا
 ترم. ... چون من از شما گنده

 )ارعاب(
 دانم و تو... . یمن م ،ینک... چون اگر گوش ن

 د(ی)تهد
 ام. سیئ... چون من ر

 )قدرت(
 .یودنک... چون تو 

 ن(ی)توه
 .(81: 9399اف و جانسون، یکلر.ک؛ )ر(... ی. )تحقینک ی... چون تو معموالً اشتباه م
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 :ردکافت یاف و جانسون دریکاز سخنان ل یقیدقنسبتاً ف یتوان تعر یها م ن مثالیبا هم
وسته یپ هم مرتبط و به ه برخاسته از چند بافتکاست   یهیتشب یرساختیز یمفهوم استعارۀ
 آن زیرساختِ تشبیهی در ذهنضمن اینکه،  افته باشند.یها بروز ن آن همۀاگر  یحت است،

اف و یکل .است کردهصورت ناخودآگاه بروز پیدا   به کنند، کسانی که از آن استفاده می
 نظام» د:یآ ید میل ناخودآگاه پدکبه ش یمفهوم استعارۀه کاند  ردهکد کیجانسون بارها تأ

با این تعریف،  .(91: همان) «میار باشیشه معموالً نسبت به آن هکست ین یزیما چ یمفهوم
از این . اند ز یک تشبیه نشئت گرفتها بشر شناختی درستی بسیاری از بنیادهای هستی به

های شناختی بشر دانست که به  ل، تخیل را نخستین گامکُ تشبیه و در توان می ،منظر
زندگی، نخستین  خته به امور بسیار آشنا و ناگزیرناشنا با تشبیه امور هتوانست آن می کمک

گاه از   ین رویکرد هیچا که باید پذیرفت ،حال  این با .ها را برای شناخت هستی بردارد گام
امروزی هم ادامه دارد و  پیشرفتۀکه در زندگی  چنان ؛است همواره ادامه یافته و میان نرفته

زبان  ، پیوستگیبه قول ریچاردز توان یافت. نمودهای آن را در کتاب لیکاف و جانسون می
ها  رهاین استعا .ساختپیاپی  جملۀتوان سه  آن نمی دوناست که ب چنان 92تشبیهبا 

ها، لیکاف و  استعاره مرگِ بارۀدر مقابلِ دیدگاه سنتی در ابدی هستند. -هایی ازلی استعاره
تری  فیزیکی مستقیم تجربۀها و مجازها که بنیاد  ترین استعاره غنی»جانسون معتقدند که 

 .(94: 9391بارسلونا و دیگران،  :)به نقل از« میرند ندرت، اگر هم موردی دیده شود، می دارند، به
 توان به یان میم  آن ه ازک وجود داردف ین تعاریا در محل اختالف نکتۀ چند فعالً

 استعارۀبودن  ای شبکه»، «یهیرتشبیغا ی یهیرساخت تشبیز» ،«یا ناخودآگاهی یخودآگاه»
ها  به بررسی آن ه،ردکاشاره « ا فراتر از آنیزبان  حضور استعاره در بافت» و« یمفهوم

معاصر  نظریۀ» مقالۀدر  ، به برخی نظرهای لیکافها تفاوت روشن شدنای اما بر ؛پرداخت
 .پرداختخواهیم  ها تفاوتاین  همۀشود و سرانجام، به تحلیل  هم اشاره می« استعاره

 کهن استعاره از نگاه لیکاف تعاریف .6
 یبرا است دهیوشکاف یکل ،ادبی و مفهومی، در جای خود مفیدند استعارۀهر دو  هکنیا با

برای رسیدن به این  یو بپردازد. یادب ۀطرد استعار ی، به نقد و حتّیمفهوم ۀاثبات استعار
سنتی از  ها در اذهان پیشینیان را دلیل پیدایش تعریف رضف هدف، وجود برخی پیش

های  گویی لیکاف نخواسته تفاوت ؛تعریف ناروایی است ،که به نظر او است دانسته استعاره
آنجا  مفهومی نیست. استعارۀاستعاره چیزی غیر از که  یرد و بر آن بودهاین دو عرصه را بپذ

معاصر  نظریۀ» مقالۀیعنی در  ند؛ک یم یشناس بیرا آس یسنت یها اف استعارهیکه لک
استعاره  یف سنتیها در تعار فرض شین پیتر یادیبن مثابۀ  بهرا  ( پنج نکتهم.9993« )استعاره

« تعبیر نادرست از استعاره»را « یکالسک» یها تعارهاس ،ن رهگذریاز ا وشمارد  یبرم
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ای آن را از اساس نادرست ه ها و چهارچوب سنتی و تعریف استعارۀلیکاف  یعنی ؛خواند می
اند تا  و سبب شده اند هایی که به نظر لیکاف در ذهن پیشینیان بوده فرض . پیشددان می

 ند از:نند، عبارتمفهومی تعریف ک استعارۀاستعاره را به شکلی غیر از 
 ست.ین یاست و استعار یقیحق ،یلکطور   روزمره، به ـ زبان متعارف

 رد.ک کو بدون استعاره در یقیتوان با زبان حق یز را میچ  همهـ 

 ذب باشد.کتواند محتمل صدق و  یم یقیتنها زبان حقـ 

 ستند.ین یند و استعارهست  یقیزبان، حق یکلغت   شده در فرهنگ ف ارائهیتمام تعارـ 

 ,Lakoff)ستند ین یدام استعارک  چیند و ههست  یقیرفته در دستور زبان حق ارک م بهیمفاهـ 

 .(324: 9399اف و جانسون، یکل ؛کر. نیز و 922ـ929: 9389، یهاشم :به نقل از ؛187 :1993
ای که  گانه نیز با محوریت نکات پنج و های یادشده از تفاوت یک اکنون با محوریت هر

دقت  حوزه به های این دو شود هم تفاوت است، تالش می ها انگشت نهاده اف بر آنلیک
 چگونگی ،یف سنتیاف در نادرست خواندن تعاریکنظر ل نشان داده شود، هم ضمن ردّ

 .گردد تبیینمفهومی  استعارۀادبی و  استعارۀمندی ادبیات از  بهره
 های ادبی و مفهومی یک از استعاره هر شمول .9

مفهومی(، شمول  استعارۀتشبیه ادبی با تشبیه مفهومی ) عمدۀهای  ز تفاوتیکی ا
زی انگیز چیزی یا چیزهایی به چی خیال ادبی بر مبنای مانندگی استعارۀهاست. تشبیه و  آن

انواع مجاز هم در شمار  همۀمفهومی،  استعارۀاما در  گیرند، یا چیزهای دیگری شکل می
 نیا با دارد. یهیرساخت تشبیه زکاز مجاز است  یاره تنها نوعاستع اند. استعاره قرار گرفته

اند  قرار داده یمفهوم یها ز در شمار استعارهیرا ن 93مجاز گریاف و جانسون انواع دیکحال، ل 
به جای « پایین»و « باال»همچنین، استفاده از جهات  .(11ـ49: 9399اف و جانسون، یکلر.ک؛ )

 .است شدهقرار داده  یمفهوم ۀز در شمار استعاربیش و کم یا خوب و بد و... نی
از  ، اصالً زیرساخت تشبیهیشانتابکاف و جانسون در یکل به اذعان مکرر خودِ

ها باشند، گرچه در  بر شباهت یتوانند مبتن یها م استعاره: »مفهومی نیست استعارۀملزومات 
ها  ه اساس آنکهستند  یفمتعار یها بر استعاره یها خود مبتن ن شباهتیا ،موارد یاریبس

)همان: « بودن شدتِ اثر است  یکنزد»در موارد دیگر هم، مثل  .(981)همان: « ستیشباهت ن

ها و  انگیز نیست و با تشبیه وجود داشته باشد، خیال  یهیرساخت تشبیهم ز اگر ،(961
جاز م ،بودن است؛ یعنی در آن  یکنزد الزمۀ ،شدت اثر های ادبی متفاوت است. استعاره

البته تشبیهی  توان با تأویل به تشبیه رسید، ، میدر چنین مواردی ملزوم وجود دارد. و  الزم
 انگیزی ندارد. یا اصالً خیال ،انگیز نیست که چندان خیال
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 یا ناخودآگاهی خودآگاهی .8
صورت ناخودآگاه   مفهومی به استعارۀه کشده ح یتصر یدرست به مفهومی استعارۀدر بحث 

 یها اهل زبان از حوزه یها گونه است و استفاده  نیدر زبان هم البتهرد. یگ یل مکش
ا یه یه، تشبیناک یکاگر  یحت .گیرد صورت میگر، غالباً ناخودآگاه یدیک یبه جا یمفهوم

بودنِ آن   شتر از آگاهانهیار بیآن بس یار برود، احتمال ناخودآگاهک در زبان به یادب استعارۀ
رساخت ین زیآگاهانه به ا ،«است شدهس منحرف کفالن »د یگو یم یسک یاست. وقت

ن یتا بر اساس ا ،«ر استیمس یکمانند  یزندگ»ه کده یشیندین (مفهومی استعارۀ) یهیتشب

ات، یاما در ادب ؛بنامد« رافانح»ست را یناشا یارهاکنفر به  یکآوردن   یرساخت، رویز
را در  یم ناخودآگاهیند و اگر بخواهیآ ید مده به وجویشیها خودآگاه و اند هیها و تشب استعاره

ط و دانش فرد یر محیم تأثیتوان یباال م م، دستیل بدانیز دخین یادب یها هات و استعارهیتشب
؛ 94کنیم ین عرصه تلقیدر ا یاز ناخودآگاه یها را نمود به ها و مشبهٌ شبه نش وجهیر گزب

آگاهی در سخنان یگری از ناخودد گونۀ .مؤثر نیست هم که البته چندان رنگ کم نمودی
اشعار های مولوی که  شود؛ مانند سروده اند، دیده می حال بوده و وجد شاعرانی که مغلوب

 ،آمدن استعاره و تشبیه را در سخن او توان پدید است و می بداهه سروده را به زیادی
مفهومی متفاوت  استعارۀهم با ناخودآگاهی در  باز اما ؛دای از ناخودآگاهی قلمداد کر گونه

کم پس از پیدایش آن  آورد، دست ای پدید می است. شاعری که ارتجاالً تشبیه یا استعاره
از  اما ما در سخنان خود ؛است شدهمتوجه است که وارد این عرصه  ،تشبیه یا استعاره

 آن از  پسنیم که نه پیش از پیدایش و نه ک های مفهومی بسیار زیادی استفاده می استعاره
ها و  هیدر ساختن تشب یپس وجه خودآگاه ؛نداریم آن  به زیرساخت تشبیهی جهیتو

اند  امالً مشهود است و شاعران همواره در تالش بودهک ی، در بافت ادبیادب یها استعاره
ندرت  به، یرکن تالش و تفیاورند. چنید بیها را پد هات و استعارهین تشبیتر ن و تازهیباتریز

زبان  یقیاربرد حقکدانسته در نظام  ،یزبان مجاز» رفت وید پذخواهناخودآگاه صورت 
 یخودآگاه یبه معن ،سکدر سخن هاو« دانسته» دِی. ق(92: 9381س، ک)هاو« ندک یتصرف م

اینکه قدما با فرض خودآگاهی، نتیجه،  در .است یهات ادبیها و تشب در ساختن استعاره
 که اند، باعث نشده ناگزیر دانسته ادبی ستعارۀا بارۀو خودآگاهی را در کردهاستعاره را تعریف 

تعریف آنان  الزمۀفرضی  دهند. اتفاقاً چنین پیشبه دست « ریف نادرستی از استعارهتع»
 که خودآگاهی از اصول آن است. بوده، استعاره و تشبیه ادبی آنان؛ زیرا تعریف است بوده
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 تشبیهی زیرساخت .9
ا اغراق ی یزیانگ الی، غالباً با هدف خهستندرساخت یزه ک ییها هی، تشبیمفهوم استعارۀدر 
 رابطۀ» هیاست. تشب 91مشبه بارۀدر یح و روشنگریها توض ه هدف آنکاند، بل امدهید نیپد

پدید  خودکار به شکل هایی هستند که زمینه ،«به راه یه زندگیتشب»ا ی، «عاشقانه به سفر
ها  هم در آن اگر .است بودهها ن یدایش آناز علل پ یزیآم و اغراق یزیانگ الیخاند و  آمده
ها اصالً در ذهن گوینده  زیرا این زیرساخت ؛باشد، غالباً محسوس نیست   انگیزی خیال
را « است بست رسیده ما به بن رابطۀ»ای همچون  جمله« ناخودآگاه» ،اند. یک اهل زبان نبوده

رو،   نیا از .اندیشد نمی ،«سفر است ،عشق» و ابداً به وجود زیرساخت تشبیهی سازد می
ز دارد و وجه یانگ الیز و خیآم اغراق یهیتشب رساختیآن، ز یو سنت یادب یاستعاره در معنا

 رساختیوجود ز ،سو  از یک، یمفهوم استعارۀاما در  .رنگ است کمدر آن  یروشنگر
و  حیتوض های تشبیهی، زیرساخت هدف از آن، دیگر  سویی و ازندارد  یلزوم انگیز خیال

در شمار اهداف « گرداندن مشبه  روشن» ،هنکهای  فیاز تعر یاریدر بس است. یروشنگر
که تقریباً نادر است متن بالغی کهنی که به این خبط   ای گونه  به است، تشبیه قرار گرفته
 یعنیو منطق سازگار است؛  یعلوم تجرب یها هیشتر با تشبیب فین تعریدچار نشده باشد. ا

ه کاند  ه به دست دادهیق از تشبیردقیغ یفی، تعریان سنتیشمندان و بالغاز دان یاریبس
 را با هدف هیتشب توان پیدایش میات، یشتر است. در عالم ادبیح بیازمند اصالح و توضین

شبه در آن  ه وجهک شود انتخاب می یبه اساس، مشبهٌ  نیا ست و بردانشبه  اغراق در وجه
گرداندن   ات، روشنیه در عالم ادبیرد تشبکارکن، یبنابرا داشته باشد. یشتریبروز و ظهور ب

 عمدۀتفاوت  مشبه! گرداندن روشناست، نه در وجود مشبه شبه  ب به ذهنِ وجهیو تقر
کوشد به مدد  تشبیه در عالم ادبیات و خارج از آن این است که تشبیه ادبی می

ه واقعاً ک یزیراتر از آن چشبه دارند، مشبه را ف بیشتری از وجه بهرۀهایی که  به مشبهٌ
ترین  شبیه ، با آوردن(ی)علم های غیرادبی اما در تشبیه ، در ذهن مخاطب بنشاند،هست

هایی که  بسیاری از تشبیه کنند. توصیف می ،ه واقعاً هستکگونه   چیزها، مشبه را آن
 یدرست سا بهیروس شمیس ند.تر نزدیکیر نوع اخبه  مفهومی هستند، استعارۀزیرساخت 

ر.ک؛ ) 96است ات به حساب آوردهیه در عالم ادبیتشب یها یژگیرا از و« ذب بودنکبر  یمبتن»

 .رنگ است کم ،مفهومی استعارۀهای  زیرساخت در این ویژگی که (69ـ66: 9386شمیسا، 
اند )در آثار لیکاف و  مفهومی دانسته شده استعارۀاین، در بسیاری از مواردی که  بر  افزون

 مجاز است.غالباً  زیرساخت تشبیهی وجود ندارد و آنچه هست، جانسون( اصالً
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 مفهومی استعارۀبودن  ای ادبی و شبکه استعارۀ وحدت .91
 استعارۀ یکاست.  یادب یها گر تفاوت آن با استعارهیز دین یمفهوم استعارۀبودن   ای شبکه
مرتبط با  اهیممف ای از شبکهه بر اساس کاست   تشبیهی رساختیز ،قتیحق ، دریمفهوم
 استعارۀه در ک  . چنانتوان آن را تعیین کرد ، میابدیبروز آنکه  بیرد و یگ یل مکهم ش
وسته یپ هم به مجموعۀ یکن استعاره حاصل یشود، ا یده مید« عشق سفر است» یمفهوم
اف و یکل خود یها ش آن را بر اساس مثالیدایپ یها نهیتوان چند مورد از زم یه مکاست 

 سون به دست داد:جان
 م.یا ]در عشق[ آمده ین چه مسافتیبب»

 م.یهست یما بر سرِ دوراه

 ر راه خود را ادامه خواهد داد.یدام از ما ناگزک هر

 م.یم برگردیتوان ینون نمکا

 .(69: 9399اف و جانسون، یک)ل «...برسد یین رابطه به جاینم اک ینم رکف

ر، عشق یه در تقدکد یجه رسین نتیبه اتوان  یرها میها و تعب ن جملهیاز مجموع ا
در سطح جمله، با  ، در سطح واژه یایادب یها اما در استعاره ؛است شدههمچون سفر دانسته 

از  یگریبه( و بخش د م )مشبهٌینیب یارا مکاز آن را آش یه بخشکم یهست ه مواجهیتشب یک
ستند و ین یکیمفهوم ن دو یه اکدهد  یز نشان مین تفاوت نی. ااست شدهآن )مشبه( حذف 

ده گرفت و تعریف قدما را نادرست خواند. یرا ناد یگریها، د از آن یکیرش یتوان با پذ ینم
اند و ادات تشبیه حذف  ذکر شده به کالسیک غربی نیز مشبه و مشبهٌبر اساس تعاریف 

 مفهومی ندارد. استعارۀهم نسبتی با  که باز است شده
 یکات، یآن است. در ادب یهیرساخت تشبیاره با زارتباط استع یگر، چگونگید نکتۀ

گر یو د است مانده یبر جاآن به  ه تنها مشبهٌکاست  یهیتشب ،قتیاستعاره)مصرحه( در حق
 کدر دقیقه، اگر استعاره یبازگرداندن استعاره به تشب یبرا یعنیاند؛  ر رفتهیان به تقدکار

 یلی، تأویمفهوم استعارۀدر  یهیتشبرساخت یاما ز شود؛طی نمی  یطوالن یشده باشد، راه
نه و جمله در ی، الزم است چند قر بودهرساخت یه در زک یهیافتن تشبی یبرا یعنیاست؛ 

 اند. های خود طی کرده مثال همۀای نار هم قرار داده شود؛ راهی که لیکاف و جانسون برک
 زبان و ادبیات از یکدیگر جدایی .99

های بالغیان سنتی در تعریف  فرض ها را پیش که آن ای انهگ از نکات پنج اف در بند اولیکل
، زبان روزمره یکالسک یها دگاهیه بر اساس دکاست  بر آننادرست استعاره دانسته، 

مشهور،  یها المثل، مصراع ه، ضربیناکاست! وجود هزاران  یته یاز زبان ادب یلک به
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ها،  زبان همۀمردم، تقریباً در  روزمرۀو... در زبان  یز ادبیانگ الیخ یها هیها و تشب استعاره
، یان سنتیبان و بالغیه از نظر ادکن بوده یاف ایکن سخن است. اگر مراد لیا ناقض

اما سخن  ؛اصالت ندارد، درست است یرادبیغ ات است و در زبانیاستعاره مختص ادب
و عوامل وران شیاز گو یک هر ت، دانشیبافت، موقع فراخور به، یه در هر زبانکنجاست یا
پس استعاره  مند است. ز بهرهیات نیادب یمختلف از چاشن یها گر، زبان روزمره به نسبتید

در زبان روزمره  یچاشن یکات وجود دارد و هم در قالب یهم در ادب ،آن ادبی یبه معنا
ات اصالت دارد و حضورش در زبان معمول و یدر عالم ادب ادبی استعارۀ رود. یار مک به

ه کشناسانه است  زبان مقولۀ یک، یمفهوم استعارۀاما  ؛گونه است همانیم یرروزمره، حضو
اف با آوردن یکل .استبسیار سودمند  یادب یها هم در پژوهش اربرد دارد وکهم در زبان 

 خواند، یمنادرست  است، یاز استعاره ته یقیحق زبان اند ه گفتهکبان را یاد سخنن بند، یا
 در زبان یمفهوم استعارۀ یق فراوان از وجود استعاره در معنایدادن مصاد  آنگاه با نشان

 یادب استعارۀاما اوالً  دهد، یمجلوه  اساس بیرا  یان سنتیبان و بالغیمعمول، سخن اد
معمول هم وجود دارد و کسی از ادیبان یا اهل بالغت منکر  در زبان یچاشن یکچونان 

 از این  شیه پک یلیده، به دالینام« تعارهاس»اف یکاً آنچه لی، ثاناست شدهاین آمیختگی ن
 که به فکر حضور آن در زبان یا غیر آن بوده باشند. است بودهقدما استعاره ن ی، براشد گفته
 استعاره وظیفۀ .92

 ،اف و جانسونیکاستعاره از نظر ل یژگیه دو وکم ینیب ی، میمفهوم استعارۀف یدر تعر
 استعارۀ بارۀاما تنها در ؛الً درست استامکف ین توصیاست. ا« ییرایگ»و  «وضوح»

و « وضوح»اما قاعدتاً هدفش  ؛شود یگفتار م« ییرایگ»باعث  یادب استعارۀ .یمفهوم
 کاردر زبان روزمره به  که هنگامیو چه  یچه در بافت ادب -ست. استعارهین« یروشنگر»
در  چوناما  ؛دشو یتر آن بر شنونده م ر افزونیشتر سخن و تأثیب ییرایباعث گ -ودریم

تر شدن سخن  د است موجب روشنیشود، بع یم استفاده میرمستقیاز زبان غادبی  استعارۀ
ار ک م بهیزبان فخ ،س هندسهیس به وقت تدرک چیه»است:  ز گفتهیه ارسطو نک چنانشود. 

 وجود داشته باشد یهیتشب ادید بنی، بایادب استعارۀاصوالً در  .(23: 9381س، ک)هاو« !ردیگ ینم
در اما  مشابهت. عالقۀاستعاره عبارت است از مجاز به  یعنید؛ یایتا استعاره به وجود ب

از جمالت و عبارات،  یاریاساس، بس  نیا . برندهست  استعاره هامجاز ۀهم مفهومی، استعارۀ
ها  با آن»که   ای گونه  رند؛ بهیگ یم را در بر میشتر مفاهیجه، بینت ابند و دری یم یوجه استعار
الف حاصل این اخت استعاره سخن بگوییم. مدد بیتوانیم  ینم یحتّیا و « کنیم زندگی می

 های دیگر است. معنای استعاره و تعمیم آن به بسیاری از حوزه ها و گسترش تفاوت تعریف
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خوانده  «مفهومی ۀاستعار»نوظهور همواره  گونۀن یات، بهتر است اکن نیبا توجه به ا
بر  یا ه نام تازهکآن یبه جا در تعاریف جدید، آنکه  حال. خلط نشود یباد استعارۀ باود تا ش

 استعارۀ ،شده ر دادهییتغ یصنعت ادب یک مثابۀ  به، نام استعاره گذاشته شود نوظهور یافتۀ
 یادب استعارۀپس  ؛(938: 9391گران، یو و دکار.ک؛ ) است شدهخوانده  (Poetic Metaphor) یشعر

اما در ذات  ؛ستیت تفاهم نیتقو یبرا یمشابهت، ابزار مناسب قۀعالمجاز به  یبه معنا
، به ندهست  دست  این ازمختلف هم  یه مجازهاک یمفهوم یها یزبان، انواع همپوشان

اما  ،دیآ یار مک ها به عرصه همۀدر  یمفهوم استعارۀجه، ینت در انجامند و یت تفاهم میتقو
 .ات استیادب فقط، یادب استعارۀجوالنگاه 

 و کذب در استعاره صدق .93
 ،دانسته یکالسک استعارۀ پدیدآورندۀهای  فرض پیش را ها آناف یکل ی کهن بندیدر سوم

ن سخن البته یتابد. ا یذب را برمکصدق و  یقیه تنها زبان حقکته پرداخته شده کن نیبه ا
. وندادرست ارزیابی شن یادب استعارۀ شود تعاریف باعث نمی اما ؛درست است یاز منظر

در  یحت ست،ین ی، استداللعلمچون زبان منطق و است و هم یات، زبان عاطفیادب زبان
 یست. وقتیذب نکا خواننده بر صدق و یشاعر  یز بناین یهات ادبین تشبیمشهورتر

 نده با هدف اغراق در وجهیشود، گو یه میبه لعل تشب یا لبیبه سرو  ییباال به ماه، ییمایس
به  جه، نه خودش و نه مخاطبانشینت در است. ی را ساختههیتشبین چن، موردنظر خود شبه 

استعاره، صدق  یکالسکف یپس در تعر ؛قامت معشوق و باالی سرو معتقد نیستند یبرابر
ذب کصدق و  اما ؛«ذب اوست احسن اوکا چون» :توان گفت یم یندارد و حتّ ییذب جاکو 

د یه بایمثال، در تشب یز وجود دارد؛ براین یادب هیاستعاره و تشب حوزۀدر  ،گرید یدر سطح
ه چهره به ماه و یتشب یاگر به جا ق شود وین باشد تا تصدین طرفیب کیا وجوه مشتریوجه 

 ه سرو و قامت او به ماه مانندب یسک یمایها عوض شود و س به مشبهٌ یقامت به سرو، جا
مثل )ن باشدیدر ب یا هیه هدف ثانوکمگر آن ب خواهد شد،یذکالبته ت یهین تشبیشود، چن

اً ید، ثانیآ یبه حساب نم یبی، اوالً عیزبان مجاز اذب نبودنکپس صادق و  ؛(ا هجویطنز 
این حوزه نیز نتیجه،  در ذب وجود دارد.کز صدق و ین ی، در زبان مجازیمتفاوت در سطح

 های قدما حکم داده شود. نادرستی دیدگاه برای آن نیست که به  علتی پذیرفتنی
 متفاوت مقولۀدو  جشسن .94

 یراستعاریم، همان زبان غیانتقال مفاه ین بستر برایاستعاره، بهتر سنتیف یطبق تعار
 استعارۀاما در  ؛است کردهقدما اشاره  ذهنی زمینۀبه این  یدرست بهاف یکل یعنیاست؛ 

برود، استعاره  یگرید یمفهوم حوزۀبه  یمفهوم حوزۀ یکاز  یا هرگاه گزاره مفهومی،
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در نظر داشت و بر  مفهومی را که بسیار فراگیر است، استعارۀتوان تعریف  پس نمی ؛است
نادرست انگاشت. بنا  پردازد، جزئی می مقولۀکه به یک  سنتی را استعارۀاساس آن، تعریف 

« متفاوت مقولۀسنجش دو »، این کار، مصداق اشاره کردیمها  آن بهبه دالیل متعددی که 
اما  ؛شود می« پ»و  «ب» ،«الف»ادبی شامل  استعارۀمثال،  یبرا نماید؛ است و روا نمی

با  زیادیهای  پس این دو، تفاوت ؛گیرد را در بر می« ی»تا  «الف»مفهومی، از  استعارۀ
را در بر  «ی»تا  «ت»ادبی را بدان سبب که از  استعارۀتوان  نمی ،نتیجه یکدیگر دارند و در

 گیرد، نادرست پنداشت. نمی
 حقیقی ـ معنای مجازی در سطح واژه یمعنا .91

فرض  شین پیاز استعاره، ا یکالسک یها فیه در تعرکلیکاف بر این نکته نیز تأکید کرده 
رد یکن رویاهاست.  آن یقیحق یر از معنایغ یزیها، چ واژه یاستعار یه معناکوجود دارد 

ل، یف اصیاررا طبق تعی؛ زاست« متفاوت مقولۀسنجش دو »هم برخاسته از همان  باز
 حوزۀقرار دادن آن در  یبرا ییمعنا حوزۀ یکاز  یا گرفتن واژه  تیعار یعنی ،استعاره

در  یعنیباشد؛  یهیتشب رابطۀمستعارٌمنه با مستعارٌله،  رابطۀه ک شرطی بهگر، ید  ییمعنا
ه کف، البته ین تعریبه. با ا همان مشبهٌ له همان مشبه باشد و مستعارٌمنهرساخت، مستعارٌیز

. چنین ارتباطی به این شکل در است یقاموس یر از معنایغ یزی، چیاستعار یمعنا
 استعارۀمفهومی نیست و این هم از مواردی است که لیکاف آن را در تعارض با  استعارۀ

 است. سنتی را نادرست خوانده استعارۀ ،و بدین سبب است مفهومی یافته
 معنای مجازی در سطح جمله -حقیقی معنای .96
موجود در زبان، همه  ینحوها هکوجود دارد  یسنت اندیشۀدر این برداشت ، لیکاف گفتۀبه 
 تعارضین یباعث شده چنها  فیهم تفاوت تعر باز ست.یار نکدر  یهستند و مجاز یقیحق
. اصوالً مجاز وجود دارد یهم مجاز و یقیحق یها ه در زبان، هم گزارهکالبته  .دیاید بیپد

 عالقۀژه مجاز به یو ز، بهیانگ الیخ یات باشد. مجازهایادب مختص هکست ین ایمقوله
و هم در زبان  یگر مجازها، هم در زبان ادبیاما د ،نددار یادب اصالتِمشابهت )استعاره( 

رو،   نیا از ؛ندهست  زبان یوشک مکاز مجازها معلول  یاریبس یاربرد دارند. حتّکمعمول 
مردم  همۀ» یدارد تا مثالً به جا ی، سخنور را وامیاد زبان. اقتصیند تا ادبهست  یشتر زبانیب

پس  ؛«شهر آمده بود» :یا اصالً بگوید ،«شهر آمده بودند همۀ» :دیبگو ،«شهر آمده بودند
 ؛روا نیست یدانان سنت بان و بالغتیاد فرضی در ذهن به وجود چنین پیش نشد  قائل
 یه مجازهاک اندبر آن یدانشمندان سنت اما است، ندانسته یزبان را از مجاز خال کسی چون
ن یهم گفته شد، اگر ا از این  شیه پک دارند. همچنان یرد ادبکارکژه استعاره، یو ، بهیهنر
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؛ ات استیادب یهنر یایزبان از دن یریگابند، وامیبه زبان معمول و روزمره راه ب یصور ادب
حضوری گسترده  مفهومی رۀاستعاساحات زبان نیست و  همۀادبی در  استعارۀپس اینکه 

نباید  ،رو  این از ؛گردد به تفاوت این دو عرصه بازمیهم  در انواع کارکردهای زبان دارد، باز
اند که مجازها را در بر  تعریف کرده ای گونه  بهتعاریف سنتی را به دلیل اینکه استعاره را 

 تعارض تقابل و یابر یلیدل هم این است که گیرد، نادرست دانست. حاصل سخن باز نمی
 یثمربخش یستیز توانند هم ین دو میاستعاره وجود ندارد و ا یو مفهوم یسنت یها فیتعر

های  )اعم از استعاره و غیر از آن( و استعاره هاکردن تمام مجاز کاسه یک داشته باشند.
ای تمام کارکرده اندازۀبه مفهومی،  استعارۀجهتی و برخی موارد دیگر، بدان سبب بوده تا 

 است و در در معنای ادبی، چنین هدفی نداشتهاما استعاره  یابد.  گستردگیذهن و زبان 
اند،  ادبی بوده استعارۀپس تعاریف سنتی هم که ناظر بر  هم ندارد.  تیجه، چنین فراگیرین

 هدف این دو متفاوت است. ستند ونادرست نی
 در زبان یا فراتر از آن استعاره .99

نشود و در  ین است استعاره اصالً در زبان متجلک، ممیمفهوم تعارۀاسف یبر اساس تعار
 یسنت یه استعاره در معناکنیگر منتقل شود. با توجه به ایا به قرائن دیات و حاالت، کحر

ار دارد، این کا ملفوظ سرویتوب کآن، چه در سطح واژه و چه در سطح جمله، با صورت م
ادبی نیز  استعارۀادبی است. در تشبیه و  استعارۀبا مفهومی  استعارۀهای  هم از دیگر تفاوت

استعاره اما صورت زبانی آن است که  ؛گیرد درآمیختن دو دنیای متفاوت در ذهن شکل می
یک  است در یک حرکت یا حالتمفهومی ممکن  استعارۀ ؛ ولیشود یا تشبیه نامیده می

 آنکه بر زبان آید یا نوشته شود. شخص تجلی یابد، بی
 یمفهوم استعارۀ میتاه .98

دفاع از  هدف ماه کجاد شود ین تصور این است اکمم ،یمگفتنجا یتا ابر اساس آنچه 
در  یحت یمفهوم ۀت استعاریه اهمک  یحال در ؛است  یمفهوم ۀاستعار و ردّ یادب ۀاستعار
های ادبی ثمرات  هشمفهومی در پژو استعارۀ. گرفتن نیستده ینادقابل  یادب یها یبررس
مفهومی بر  استعارۀ شاعران بسیار کارآمد است. بینی ویژه در کشف جهان به انی دارد،فراو

های لیکاف و جانسون، یک اصل و چند فرع دارد. اصل همان است که از  اساس دیدگاه
تشبیهی است که  جملۀها یک  شود که اساس آن های یک حوزه دریافته می مجموع جمله

بحث »های مشهوری نظیر  همان یک جمله هستند. جمله زادۀپیوسته،  هم به شبکۀآن  همۀ
های  تبیین اما انواع مجازها و نیز انواع ؛در این شمارند ،«عشق سفر است»یا  ،«جنگ است

 مفهومی هستند که در ذهن استعارۀ، فروع «کم پایین است»یا « زیاد باالست»جهتی، مانند 
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ی ندارند. دهند، جای قرار می ادبی یک پژوهش اساسمفهومی را  استعارۀبیشتر کسانی که 
 گیرد. ها قرار می اساس پژوهش ،مفهومی استعارۀ غالباً همان محور اصلی

 اتیدر ادب یمفهوم استعارۀ ثمربخشی .99
، آن( وجه اصلی و بنیادین)یمفهوم استعارۀنگاه  ز بازین یادب یها ن گونهیتر یدر تخصص

، یر از سعدیدر غزل ز مثال، یبرا ند؛ک کمکمتون  بهتر که به درکت را دارد ین ظرفیا
در تعارض  یادب یها ه با استعارهکآن یه بکد یآ یار به چشم مکآش یمفهوم استعارۀ یک

 ند:ک یم کمکبهتر غزل  کباشد، به در
ــدازه» ــرون زان ــنه بی ــاقی، ام تش ــار س  را آب آن بی
 کـس  هـیچ  ندانـد  مـن  چـون  ،همـنفس  یار مقدار ...

ــی در وقتــی ــا آب ــان ت ــایی و ســتید ،می ــی پ  زدم م
 اوفــتم  کنــاری بــا  تــا ،ام غرقــه  حــالی امــروز

ــی گــر ــایی ب ــی وف ــه یرغــو ،کردم ــاآن ب ــی ق  بردم
 او مشـــتاقان دســـت از ،رقیـــب دارد مـــی فریـــاد
 مـرو  دیگـر  او نزدیـک  ،بری می جورش چو! سعدی

 

ــرا اول  ــیراب م ــه ،کــن س ــده وانگ  را اصــحاب ب
ــد قیمــت ،اوفتــد خشــک بــر کــه مــاهی  را آب بدان

 را پایــاب  بــی دریــای  ،پنداشــتم همــان  اکنــون
 را غرقــــاب دل درد ،گویمــــت حکایــــت آنگــــه

 را احبـاب  سـنگدل  ویـن  ،کشـد  مـی  اعـدا  کافر کان
ــرب آواز ــرا در مطـ ــت ،سـ ــ زحمـ ــوّ دوَبُـ  را اببـ
 «را قــالب دشَــکَ مــی او روم؟ مــی مــن! بصــر بـی  ای

 .(121: 9381، شیرازی ی)سعد                       

را یکی از « ا استیعشق در» جملۀتوان  یم ،اف و جانسونیکل یها دگاهیبر اساس د
سخنانی به میان آمده که  ،ن غزل دانست؛ زیرا در این سرودهیا های بنیادین رساختیز

 جمله: مؤید وجود این زیرساخت هستند؛ از
 است. رون افتادهیه از آب بکاست   یعاشق همچون ماهـ 

 ست.یات آن آگاه نطراخماز  ،مر در آب باشدکه تا ک یسکـ 

 شود. یاد میشدن و مردنش ز  ه آب از سرش بگذرد، احتمال غرقک یسکـ 

 تواند حالش را شرح دهد. ینم ،در دام امواج است که زمانیشده تا  غرقـ 

تواند از مصائب  ینده، مکاف ینارکا او را به یو در است افتهیشدن نجات   ه از غرقک یسکـ 
 .99بگویدشدن سخن   غرقـ 

 رود. یم ،شندشکب یاز خود ندارد و هر سو یاریه به دام افتاده، اختک  یماه ـ
د با یانداخت، شا یبه متون ادب یمفهوم ۀاستعار ۀچیتوان از در یه مک یرینگاه فراگ

ها، پرده از نوع نگاه  رساختیرا با ورود به ژرفاها و زیر نباشد؛ زیپذ انکام یگریچ ابزار دیه
ن یمثال، هم یبرا سازد؛ یار مکآنان را آش ینیب دارد و جهان یرمسندگان بیشاعران و نو

 یها و عارفانه ها از عاشقانه یاریو بس یتوان در آثار سعد یرا م« استیعشق در» ۀاستعار
تواند  یتا چه اندازه م یرین نگاه جامع و فراگیه چنکافت یرد و درکگر جستجو یشاعران د

  نجامد.یب ینگر به ژرف یمتون ادب یدر بررس
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 سنتی استعارۀاصالت و  بنیاد .21
ست و یها در زبان ن ل اصالت آنیدل ،رهدر زبان روزم یکه گفته شد، وجود عناصر ادب چنان

ات یه ادبکن است یا ،توجه ۀ قابلتکاما ن ؛دارند یات جایهمچنان در قلمرو ادب ن عناصریا
الم، کشتر یب یرگذاریت زبان و تأثیتقو یه دارد، براک یا گسترده یت عاطفیو ظرف
ارسطو  .است شدهار گرفته ک مختلف به یها رباز در فرهنگیه از دکاست  یز استواریدستاو

کار طبیعت  ادامۀیک دسته هنرهایی هستند که در  کند: نرها را به دو دسته تقسیم میه
یی دیگر، هنرها دستۀ زارسازی را در این گروه جای داد.توان اب مشخصاً می کنند، سیر می

. این دسته که (492ـ9/499: 9391)ر.ک: کاپلستون، کنند  هستند که از طبیعت محاکات می
خود اویند، همان  آفریدۀهایی است که  حاصل تخیل بشر و بازتاب هنری طبیعت در قالب

از زمان ارسطو و شاید  ( هموارهشود و ادبیات )شعر چیزی است که امروزه هنر دانسته می
 زمینۀ، با 98هنرهای  یکی از گونه مثابۀ  بهادبیات )شعر( . است بودهشمار  پیش از آن، در این

معمول متمایز است  ، چنان از زبانِواقع اما در ،دارد یهای متعدد اشتراک ،)زبان( آن  مادی
در  هرگز کامل نخواهد بود و ضرورتاً باید سیشنا دانش زبان دستاوردهای که بررسی آن با

 خاص خودش بررسی شود. ابزارهایبا  شناسی، های ارزشمند زبان افتهمندی از ی کنار بهره
 نتیجه .29

 استعارۀمفهومی با  استعارۀتقابل  اگر ؛ردک اشارهته کچند نبه توان  یم ،یبند در مقام جمع
گرفتند؛  گونه شکل نمی های این حاضر و بسیاری دیدگاه نوشتۀد، اصوالً ش مطرح نمیادبی 

مفهومی بر کسی پوشیده نیست و اگر سخنی در این نوشته به میان  استعارۀزیرا اهمیت 
 استعارۀ ، نه اصلاست دلیل پدید آمده که به نظر ما بی با تقابلی استآمده، در مقابله 

دانست؛ از  یادب استعارۀن یگزیرا جا یمفهوم استعارۀتوان  یل نمیبه چند دل مفهومی.
 جمله:

د یغالباً ناخودآگاه پد یمفهوم استعارۀاما  ؛ردیگ یل مکده شیشیخودآگاه و اند یادب استعارۀ
 د.یآ یم
د یپد -دارد یزیآم و اغراق یزیانگ الیخ یژگیه وک -یه ادبیبر اساس تشب یادب استعارۀ -

اگر هم  نیست.ز یانگ الیخز و یآم غراقلزوماً ا، یمفهوم استعارۀرساخت یزاما  ؛است هآمد
 آید. شم نمیبه چ بودنش  باشد، به دلیل پوشیده

ای از  ، شبکهیمفهوم استعارۀاما در  ؛ه استیپا هیتشب یکوابسته به  ،یادب استعارۀ یک -
 رسند. یم یهیرساخت تشبیز یکتأویل، به  ها به مدد روساخت
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 استعارۀاما روساخت در  ؛99استه یان تشبکن از ارکا دو ری یکدآمده از یپد یادب استعارۀ -
 یهیتشب رساختیرد، به زیچند ساختار مشابه قرار بگ نارکه در ک، آنگاه یمفهوم

 ؛م استی، بازگشتی مستقآن  یهیرساخت تشبیبه ز یادب استعارۀبازگشت  یعنیگردد؛  یبازم
 است. یلیرساختش، بازگشتی تأویبه ز یمفهوم استعارۀاما بازگشت 

انواع تمام  یوممفه استعارۀاما  ؛مشابهت است عالقۀمجاز به  یتنها به معن یادب استعارۀ -
ز در بر یو... را ن ها فیو تعر ها فیاز توص یاریها، بس گزاره جایی مجاز، بسیاری از جابه

 رد.یگ یم
ب و...( جزءنگر ک، مریلیه، تمثیش)تبعین ساختارهایتر در گسترده یحتّ یادب استعارۀ -

 ر دارد.یفراگ ی، همواره نگاهیمفهوم استعارۀاما  ؛است
 استعارۀاما  ؛ردیگ یل مکا نوشتار( شیا در بافت زبان)اعم از گفتار تنه یادب استعارۀ -

مختلف  یها همچون حالت ید؛ عناصریآ ید میز پدین یفرازبان یدر قالب عناصر یمفهوم
ف یتعر ینیگزیاستعاره و جا بارۀدر یف سنتیها و تعار دگاهیار دکان یاصرار برا چهره و...

 ستند.یمقوله ن یکن دو از یرا ایهوده و نارواست؛ زیب ی، اصراردیجد
مطرح  یان سنتیبان و بالغیاد یها فرض شیعنوان پ  اف بهیکه لک یا گانه موارد پنج

ا یستند، یه روا نیا از پایبدهد،  یأدگاه آنان رید یق به نادرستین طریند تا از اک یم
 انست.د جدیددگاه یو جایگزینی د یف سنتیتعار ردّ یبرا یلیها را دل توان آن ینم

 یمنطق یردکارکن ی، چنیادب استعارۀاما در  ؛است ی، روشنگریمفهوم استعارۀ وظیفۀ
 وجودِ درشبه   وجه ن و روشنگریییتب ی، برایه ادبیتشبست و وجود ندارد. استعاره و ین

 کتوان وجه مشتر یرا نم یرو، روشنگر  نیا از ؛ن مشبهییتب ینه برا ،ندیآ ید میپد مشبه
 دانست. یمفهوم استعارۀ و یادب استعارۀ

ار ارزشمند است و یدارد، بس یادب استعارۀه با ک ییها با وجود تفاوت یمفهوم استعارۀ
 فراوان برد. بهرۀ یادب یها یو هم در بررس یزبان یها یتوان از آن، هم در بررس یم

ود موج ان که از مجموع تعبیرها و مفاهیمس  مفهومی یک بنیاد اصلی دارد؛ بدین استعارۀ
مادر و نهفته ساخته  ها بر اساس یک تشبیه آن همۀشود که  در یک حوزه، دانسته می

اما  ؛های ادبی کاربرد فراوانی دارد در پژوهشمفهومی  استعارۀاند که این بخش از  شده
 استعارۀو...( در شمار  ن استییم پاکهای جهتی)زیاد باالست،  اینکه انواع مجازها، توصیف

 های ادبی، چندان کارایی ندارد. وند، از فروع آن است که در بررسیمفهومی قلمداد ش
 ،داده شوندهای زبانی قرار  ذیل بررسی ،های ادبی بررسی یکی از عواملی که باعث شده

شد، این دو از یک مقوله  ای هم اشارهکه  اما چنان ؛و ادبیات استیکی دانستن زبان 
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به هر دو ساحت  های مشترک، د و مالکنیستند و بررسی این دو حوزه بر اساس قواع
 آسیب خواهد رساند.

 ها نوشت پی
 است. افتهیرواج میالدی  9981در سال  ،مینک یم یها زندگ ه با آنک ییها استعارهتاب کدگاه با ید این .9

2. George Lakoff. 
3. Mark Johnson. 
4. Metaphors We Live By 

 .به ر مشبهٌکحذف مشبه و ذ یعنی .1
 .یشو یوارد م یهمان نیاستعاره و ا حوزۀبه  عنیی .6

تا  بودو همواره بر آن  دانست شناسی نمی را جدا از زبان جدی ادبیات طور  یاکویسن نخستین کسی باشد که به رومنشاید  .9
ا در او ر توان آرای توجه به این رویکرد، می(. با 98: 9399سجودی،  شناسی بگنجاند )ر.ک؛ را ذیل زبانشعرشناسی 

 اند. شناسی به ادبیات نگریسته زبان دریچۀبینیم، لیکاف و جانسون نیز از  که می تر گرفت؛ زیرا چنان جدی گونه، این یهای بررسی

قرار « جدید» استعاره در خدمت یک تعریف« دارِ ریشه» ی است که اصطالحبه این معن« دار شهید و البته ریجد» تعبیر .8
 است. گرفته

 ؛های لیکاف و جانسون است ز دیدگاهحاصل درک او ا ودهد  مفهومی به دست می استعارۀاست که بارسلونا از  تعریفی این .9
 پردازان نیست. اما تعریفِ خود نظریه

دا یتظاهر پ یصورت زبان  ها و مجازها همیشه به استعاره»این جمله باید به یکی از این دو صورت باشد: که رسد  نظر می به .91
 «.نندک یدا میتظاهر پ یصورت زبان ها و مجازها اغلب به استعاره»یا  ،«نندک ینم

تشبیه بلیغ است، در فرهنگ غربی استعاره دانسته  ،که گفته شد، این جمله که در قاموس فارسی و عربی همچنان .99
تر  هم کوتاه تشبیه باید باز ـ عربی، در تعاریف ایرانی«. انند جنگ استبحث م» جملۀ ازشده  شود؛ زیرا صورتی است کوتاه می

 به باقی بماند تا بتوان آن را استعاره نامید. شود و تنها مشبهٌ

هایی که در این نوشته آورده شد، در چنین  اما بنا به استدالل ،است آمده« استعاره»، آسیابادی از سخن ریچاردز ترجمۀ در .92
 استعاره.ترجمه کنیم، نه « تشبیه»را  Metaphorمواردی بهتر است 

د با توجه یترد یه بکاستفاده شده « هیناک» واژۀاز « مجاز» یبه جا ،کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعارهتاب ک ترجمۀ در .93
، «لکُ یجزء به جا»ه ندارند؛ مثل یناکبا  یانواع مجاز هستند و ارتباط ،ق آنیرا مصادیبه تعاریف امروزی، نادرست است؛ ز

ه و یناک یها هم به معنا نامه در واژه Metonymy واژۀه کن خطا از آنجا ناشی شده یا . و...« محصول یجاننده به کدیتول»
ترجمه « جازم»د ین واژه بایه اکشود  یار مکه در متن آمده، آشک یقیالم و مصادک یاما از فحوا است. آمده  جازم یهم به معنا

است  را آورده« الزم و ملزوم عالقۀمجاز مرسل به » ،Metonymy جمۀتردر  یه فرزانه طاهرک ه؛ همچنانیناکنه  شد، یم
 (.91: 9381س، کهاو ؛ک)ر.

کند، شاعری که اهل زهد و عرفان است و این  شاعری که با طبیعت مأنوس است، بیشتر از طبیعت محاکات می مثالً .94
 . متأثر از همین دنیاست و... آفرینی نیز غالباً مفاهیم بر ذهن او غلبه دارند، در تصویرسازی و تشبیه

در ادامه توضیحی داده خواهد شد؛ زیرا در برخی آثار بالغی کهن، روشنگری نیز از وظایف تشبیه دانسته  زمینه، این در .91
 .است شده

و البته سخن او بدین معنی است که در تشبیه ) ،واقع  اما به اند، یسا خرده گرفتهنظران بر این سخن شم از صاحب بسیاری .96
نتیجه، کذب در اینجا به معنای همان  در کند. ستند و شاعر ادعای برابری میشبه برابر نی مندی از وجه طرفین در بهره ،استعاره(

اگر این اغراق و ادعا نباشد، دیگر تشبیه به معنای  های ادبی نهفته است؛ چراکه استعاره اغراقی است که در ذات تشبیهات و
 داشت.ادبی وجود نخواهد 

نتیجه، او  در «.است عشق، جسد او را به ساحل انداخته ای است که دریای مرده»البته  ،سعدی اندیشۀکسی در  چنین .99
یابند که پایان راه عاشقی  او درمی جان بلکه دیگران با دیدن جسم بی برای دیگران از مصائب این راه سخن بگوید، تواند نمی

 چیست.
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یا  است های خاص که در متون کهن فارسی آمده نه هنر به معنای توانایی ر، معنای امروزی آن است،راد از هناینجا م در .98
 تخنه در آثار افالطون.

که گفته شد، بر اساس  اما چنان ؛شود ، استعاره ایجاد میاگر یک رکن باقی بماند ،ـ عربی اساس قواعد بالغت فارسی بر .99
 است. تشبیه بیایند، استعاره پدید آمدهبه( بدون ادات  ه و مشبهٌقواعد بالغی غربی، اگر دو رکن )مشب
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