
 

 

 
  
  
  
  

  
  
  
 

  تمثيليه در كتب بالغي ةتشبيه تمثيل و استعار
 

  ٭دكتر احمد رضايي جمكراني

   دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم
  

  چكيده

يكي از موضوعات اصلي بالغت، استعاره است؛ مبحثـي كـه هميشـه ذهـن بالغيـون را بـه خـود        
اين رونـد در روزگـار مـا     . اندداختهمعطوف كرده و محققان اين حوزه به پژوهش در جوانب آن پر

پـژوهش در جوانـب   . انـد اندازهاي متفاوتي بـدان توجـه كـرده   پوياتر شده و پژوهشگران از چشم
انـد و   بـا ديگـر مباحـث بالغـي در هـم آميختـه      گاه دهد محققان اضالع آن را استعاره نشان مي

ازجمله مباحثي كه در اين حوزه بـا   .اند توجه به موضوع، نظر ديگران را تكرار كرده گروهي نيز بي
در بسياري از كتـب بالغـي ايـن مبحـث را بـا      . ديگر موضوعات درآميخته، استعارة تمثيليه است

در اين پژوهش ضمن تبيين تمثيل، تشبيه تمثيـل  . انديكي دانسته حتيتشبيه تمثيل آميخته و 
ايـم و نشـان   تب بالغـي پرداختـه  و استعارة تمثيليه، به نقد، بررسي و تحليل اين دو موضوع در ك

هايي با هم اشتراك داشته باشند، بـرخالف  ايم كه هرچند اين دو حوزه ممكن است در مؤلفهداده
  .تصور برخي از پژوهشگران بالغي، اين دو قلمرو كامالً از يكديگر مجزا هستند
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  مقدمه -1
 كـه  بدانجاسـت  تـا  آن اهميـت  و  بـوده  بالغي كتب اصلي مباحث از يكي همواره استعاره

 كه است چيزى شعر« استعاره. و تشبيه دارد: ركن دو شعر است معتقد قيرواني رشيق ابن
 فضـل  را گوينـده  آنهـا  ماسواى در و باشد دلكش اى استعاره و خوش تشبيهى بر مشتمل

 مباحـث  گسـترش  مـوازات بـه  .)7 :1372 كـدكني،  شفيعي از نقل (به »بس و بود خواهد وزنى
 ماننـد  آثـاري  در مبحـث  اين كه چنان شد؛ گسترده يزن استعاره به مربوط مسائل بالغت،
 و اسرارالبالغه ،الصناعتين مانند بعدي آثار در و است مختصر و... نقدالشعر ،البديع ،البيان
 و جديـد  موضـوعات  پيـدايش  اسـت  روشـن  شود. مي ترگسترده و... البالغه معالم ،مطول
 فقـط  البيان مانند نخستين آثار در اگر مثالً آورد؛ مي فراهم را كالم بسط زمينة نو، مسائل

 و اسـتعاره  تعريـف  بـه  فقـط  يا )115 :1923 (جاحظ، شده بسنده استعاره ابتدايي تعريف به
 متـأخر  آثـار  ،)135 :1973 قتيبـه،  (ابـن  انـد پرداخته هنري و حقيقي معناي ميان رابطه انواع

 اسـتعاره  موضـوعات  و جوانـب  تدوين و تبويب به كرده، بررسي ديگر زواياي از را مباحث
 طـرح  با جانسون، و ليكاف مانند پژوهشگراني ما روزگار در كه جايي تا اند، گماشته همت
 انسـاني  تفكـر  و شـناختي  حـوزة  اصـلي  مسـائل  از را اسـتعاره  مفهـومي،  اسـتعارة  نظرية
 اسـتعاري،  الگوهـاي  كـه  كنـد  مي دفاع موضوع اين از مفهومي استعارة نظرية« اند: دانسته
 زبـان،  غنـاي  بـراي  زبـاني  ابـزاري  تنها و هستند بشر تفكر فرايند بنيادي و فراگير مؤلفة

 غـرض  .)91 :1394 ديگـران،  و (نورگـارد  »شـوند  نمـي  محسـوب  ادبي، هاي گفتمان در ويژه به
 بـا  امـروزه  بلكـه  نيافتـه،  كـاهش  تنهـا نه موضوع اين هاي كرانه در در تدقق و تأمل اينكه
    است. شده دوچندان آن اهميت ،پويا و متفاوت هايي نگرش

 ماننـد  نيـز  اسـتعاره  مبحـث  در بالغت، محققان دهد مي نشان بالغي كتب در تفحص
 شوند، مي وارد موضوعي به كه هنگامي ديدند مي خود وظيفة گويا بالغي، موضوعات ديگر
 تـا  د؛كنن بيان تر پيچيده گاهي و ديگر زباني به را ديگران سخن يا بيفزايند آن بر اي نكته

 و تكـراري  غيرضرور، نادرست، هاي بندي تقسيم به گاهي ها جويي نكته سير اين كه بدانجا
 مطـالبي  انباشت يا خواننده سردرگمي جز چيزي كار، اين نتيجة است. شده منتهي مبهم
 كنيم، بررسي را اي نمونه بخواهيم موردي صورت به اگر است. نبوده ذهني و انتزاعي كامالً
 زمـاني  و تمثيل با را آن محققان گاه بالغي، كتب در كرد. ياد تمثيليه استعارة از توان مي
 اگـر  - بـوده  متـداخل  بسـيار  تمثيليـه  اسـتعارة  با كه مبحثي اما اند! انگاشته يكي مثل با



  و استعارة تمثيليه ... تشبيه تمثيل
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 نشـان  مسـأله  ايـن  جوانـب  در پژوهش است. تمثيل تشبيه - شده پنداشته يكي نگوييم
 بـا  مجـزا  سـاختار  دو تمثيـل  تشبيه و تمثيليه ةاستعار افراد، اين ديدگاه برخالف دهد مي

 پژوهشـگران  انگاشـت.  يكي را مقوله دو اين توان نمي روي هيچ به و اند متفاوت كاركردهاي
 مبنـايي  صـورت  بـه  مقولـه  دو ايـن  تمـايزات  و هـا  تفـاوت  بررسـي  بـه  گاه هيچ حوزه اين

 مبحـث  در ويژه به بالغي، كتب ديد خواهيم شود، دنبال موضوع اين سير اگر اند. نپرداخته
 الزم گويـا  و انـد  پرداختـه  يكـديگر  هـاي  نمونـه  حتي و سخنان تكرار به تمثيليه، استعارة

 اختصار به اگر بينديشند. موضوع جوانب در نيز خود ديگران، گفتة از نظر صرف ديدند نمي
 منجـر  آنچه رسد مي نظر به بنگريم، فرايندي چنين به بخواهيم گفتمان تحليل دريچة از
 سـلطة  بـا  اينكـه  از بـيش  اينجا در گفت توان مي است. متون تسلط شده، امري چنين به

  مواجهيم. متون سلطة با باشيم، رو به رو انديشه و عقل
 محققـان  ديدگاه نقد و بررسي به نخست موضوع دو اين تفكيك براي پژوهش اين در
  نماييم. تبيين را اصطالح اين اتمختص كنيم مي تالش و پردازيم مي تمثيل تشبيه دربارة
 كنـيم.  مـي  نقـد  و بنـدي  دسته تمثيليه استعارة پيرامون را پژوهشگران نظرات آن از پس

 دو ايـن  شـد  خواهد روشن مبنايي، تمايزات و صوري تشابهات نهادن هم كنار با سرانجام
 توان مي طرفي از داد. قرار هم سلك در را آنها توان نمي و اند متفاوت هم با اساساً اصطالح
  آورد. شمار به 2متن كالن را تمثيل تشبيه و دانست1متن خرده را تمثيليه استعارة

  
  تمثيل تشبيه -2
    مختلف هاي ديدگاه نقد و بررسي -2-1
 در امـروز  تـا  گذشـته  از بالغت محققانِ است. تمثيل تشبيه تشبيه، حوزة مسائل زجملها

 و انـد  انگاشـته  يكي تشبيه با را آن برخي اند. ردهك ارائه فراواني نظرات موضوع اين جوانب
 كـه  حـالي  در انـد،  داده قـرار  تمثيـل  عداد در را آن تشبيهي، جنبة به توجه بدون گروهي

 تـوان  مي مختلف نظرات به توجه با اند. كرده محسوب استعاره شمار در را آن ديگر اي عده
 مقولـه  ده در تمثيلـي،  تشـبيه  و تمثيـل  و تشـبيه  رابطـة  دربـارة  را گوناگون هاي ديدگاه
  كرد: بندي دسته

                                                 
1. Microtext 
2. Marotext 
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 بـدان  لغـوي  جنبة از تنها برخي لغوي): جنبة به (توجه وي امثال و اثير ابن ديدگاه -1
 اسـت:  گفته السائر  المثل در اثير ابن كه چنان اند، دانسته مترادف را تمثيل و تشبيه پرداخته،

»هتدر زمخشـري  و )373 :1420 اثيـر،  (ابـن  »به مثّلته يقال: كما الشيء بهذا الشي هذا شب 
 در سـخن  ديگـر  بـه  ).193 /2 ،1419 (زمخشري، »شبهه به: مثّله« است: آورده البالغه  اساس
 غـرض  بلكـه  نيسـت،  بالغـي  اصطالح دو يا يك عنوان به تمثيل و تشبيه از سخن اينجا،
 از دارنـد  قصـد  ريزمخشـ  و اثيـر  ابـن  رسد مي نظر به است. واژه دو اين معنايي هم تبيين
 عبـارتي  بـه  بداننـد.  يكي نيز را آنها اصطالحي معناي دو، اين واژگاني معناي بيان طريق
 بسياري رهگذر اين از و است شده منجر اصطالحي هم به معنايي، هم همين گفت توان مي
  اند. انگاشته يكي را اصطالح دو اين

 ماننـد  ديگـر  بعضي تشبيه): مرةز در استعاره و تمثيل (قراردادن رشيق ابن ديدگاه -2
 و تمثيـل  تـر  دقيـق  عبـارت  بـه  انـد؛  دانسته تشبيه زمرة در را استعاره و تمثيل رشيق، ابن

 الّـا  التشبيه، من االستعاره و التمثيل« نباشد: آن در ادات كه دانند مي تشبيهي را استعاره
 تمثيـل  و تشبيه ميان نيز ثيرا ابن .)280 :1995 رشيق، (ابن »اسلوبه غير علي و اداته بغير نهاا

 گيـرد  مي خرده اند، شده قائل تمايز دو اين ميان كه كساني بر اتفاقاً و شود نمي قائل فرقي
 تشبيه نه است، تمثيل از سخن نيز اينجا در شود، مي مالحظه كه چنان .)112 تا:بي اثير، (ابن

 سـخن  اسـت،  تشبيه تعاره،اس و تمثيل پاية كه باشد اين رشيق ابن نظر اگر ليكن تمثيلي.
  دانست. يكي را تمثيلي تشبيه و تمثيل توان نمي اما است؛ درستي

 ديـدگاه  نظـر  سـومين  :قـراردادي)  هـاي  شبهم و (تمثيل عسكري ابوهالل ديدگاه -3
 از وي دريافـت  لكـن  دانـد؛  مي تمثيل را تشبيه در رايج طريق وي است. عسكري ابوهالل
 بـه  ادبـي  سـنن  براسـاس  كه را هايي به مشبه نخست، گاهن در است: آشفته تمثيل، تشبيه
 شـجاعت،  نظـر  از شـير  ماننـد  داند، مي تمثيل اند،شده تبديل قراردادي هاي مشبه عنوان
 در تمثيـل  تشـبيه  از اينكـه  بدون دوم نگاه در اما و...؛ سختي در آهن استواري، براي كوه

 دمنه و كليله از مثالً كه هايي نمونه براساس آورد، ميان به سخني آن بالغي رايج اصطالح
  ).336 :1372 (عسكري، است داشته نظر در را تمثيل تشبيه وي شد مدعي توان مي آورده،
 موضـوع  سـير  در ديـدگاه  چهـارمين  تمثيـل):  يـا  تأويلي (تشبيه جرجاني ديدگاه -4
ـ  اينكـه  از بـيش  جرجـاني  ديـدگاه  گفت توان مي است. جرجاني ديدگاه تمثيل، تشبيه  رب
 تبيـين  را آن معنـايي،  سـاختار  بـه  توجـه  بـا  بپـردازد،  مسـأله  تبيـين  بـه  صورت مبناي
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 كـه  تشبيهي كند: مي ياد تشبيه نوع دو از تشبيه، دربارة بحث هنگام جرجاني است. كرده
 دسـت  بـه  توضيح و تأويل نوعي با شبه وجه آن در كه تشبيهي دوم باشد، واضح و روشن

 در تشـبيه  طرفين پيوند است معتقد هايي، نمونه ذكر از پس وي .)50 :1374 (جرجاني، آيد
 از ديگـر  برخـي  كـه  درحـالي  يابنـد،  درمـي  را آن همگـان  و اسـت  روشن ساختارها برخي

 جرجاني يابند. درمي را آن خاصي گروه تنها و هستند تأويل نيازمند تشبيهي ساختارهاي
 تمثيـل  و عـام  تشـبيه  كـه  بـاش  آگاه پس« :كند مي اذعان و داند مي تمثيل را دوم گونة
53 (همـان:  »نيست تمثيل تشبيهي، هر و است تشبيه تمثيلي هر پس است، آن از اخص(. 
 و دانـد  مـي  گسترده اياستعاره را تمثيل كه است ديدگاهي همان بر ناظر جرجاني سخن

 بـود.  خواهـد  تشـبيه  نيز تمثيل اساس پس است، تشبيه اي استعاره هر اساس كه آنجا از
 بـا  تمثيل كه نيست معنا بدين سخن اين است، تشبيه تمثيلي هر اساس كه بپذيريم راگ

  است. يكي تمثيلي تشبيه
 را اي مختصـه  سـكاكي  متعدد): امور از انتزاع و غيرحقيقي (صفات سكاكي ديدگاه -5

 تشـبيه  و تمثيـل  اصـلي  ويژگـي  عنـوان  بـه  مختلف، ادوار در كه داشته بيان باب اين در
 صـفات  و صـورت  در تشـبيه  كـه  هنگـامي  اسـت  معتقـد  وي اسـت.  شده هشناخت تمثيل

 .)349 :1987 (سكاكي، كنيم مي تمثل آن به شود، منتزع امور تعدادي از و باشد غيرحقيقي
 اصـطالح  ايـن  اصـلي  ركن دو عنوان به برشمرده، تمثيل تشبيه براي وي كه را مختصاتي

 از: انـد  عبـارت  ركـن  دو ايـن  انـد؛  كرده دتأكي آن بر بالغت محققان ما روزگار تا و درآمده
  متعدد. امور از انتزاع و شده ديگرگون عقلي امور به البته كه غيرحقيقي صفات
 جملـه  از قزوينـي  خطيب تمثيل): تشبيه اصطالح (كاربرد قزويني خطيب ديدگاه -6

 سـخنان  همـان  آن توضـيح  در لكـن  كرده، ياد تمثيل تشبيه اصطالح از كه است كساني
 وجـه  كـه  داند مي تشبيهي را تمثيل تشبيه االيضاح در قزويني است. كرده نقل را يسكاك
 آن در شـبه  وجـه  كـه  است تشبيهي تمثيل، تشبيه است: مختلف امور از منتزع آن شبه

 نباشـد  خـواه  باشـد  مربـوط  واحـدي  شـيء  به تعدد اين خواه باشد، متعدد امور از منتزع
 اسـت  داده توضيح را تمثيل اينجا در وي رسد مي نظر به  .)254-258 :1411 قزويني، (خطيب

 مختلـف  امـور  از منتـزع  آن شـبه  وجـه  كه را تشبيهي خطيب، البته را. تمثيل تشبيه نه
 وجـه  انتـزاعِ  يعنـي  مختصـه  اين .)236 تا:بي قزويني، (خطيب است دانسته غيرتمثيلي نباشد،
 وي از پس كه كساني آراء در ،كند مي تأكيد آن بر قزويني خطيب كه متعدد امور از شبه
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 تشـبيه  شاخصـة  يـا  اساسـي  ويژگـي  عنـوان بـه  اند، آورده ميان به سخن تمثيل تشبيه از
 بـه  فقـط  تمثيـل  تشـبيه  تعريف در األدب درر مؤلف كه چنان است؛ شده پذيرفته تمثيل،
 متبـادر  ذهـن  بـه  پرسـش  اين اينجا در .)147 :1315 (ناشـر،  بس و كرده اشاره نكته همين

 تمثيـل  جـزو  آن، شبه وجه ساختار به توجه با هم مركّب تشبيه آيا كه است اين شوديم
 متعـدد  امـورر  از منتـزع  شـبهي  وجه مركّب، تشبيهات انواع زيرا نه؟ يا شود مي محسوب

 شـود  مـي  مالحظـه  وقتـي  آورد. شمار به تمثيل تشبيه را آنها توان نمي حال اين با دارند،
 موضـوع  اهميـت  داننـد،  مـي  تمثيـل  را تشـبيه  مركـب،  شبه وجه به توجه با فقط برخي

 شـبه  وجـه  اعتبـار  بـه  تشبيه بندي تقسيم موضوع در گفتار هنجار در شود. مي دوچندان
 شـبه  وجـه  داراي (كـه  اولي كه نباشد يا باشد مركب شبه وجه آنكه اول، نوع« است: آمده

    ).172 :1363 (تقوي، »گويند تمثيلي را است) مركب
 فـرق  بيـان  در همايي : قزويني) خطيب و جرجاني ديدگاه (تلفيق همايي ديدگاه -7
 از شـبه  وجه بايد تمثيل در زيرا است؛ تمثيل از اعم تشبيه« است: معتقد تمثيل و تشبيه
 تمثيلـي  هـر  پـس  نيسـت.  شـرط  تشـبيه  در كلي امر اين و باشد شده انتزاع متعدد امور

 ديـدگاه  بـه  اگـر  .)191 :1374 (همـايي،  »نيسـت  تمثيـل  تشبيهي هر اما هست، هم تشبيه
 عـام  بـر  مبنـي  را جرجـاني  نظر همايي ديد خواهيم بازگرديم، قزويني خطيب و جرجاني

 شـبه  وجـه  اسـت  معتقـد  كه قزويني خطيب ديدگاه با تمثيل بودن خاص و تشبيه بودن
 هكـ  را مذكور هاي ويژگي و كرده تلفيق هم با است، مختلف امور از منتزع تمثيلي تشبيه
    است. نموده ارائه است، تمثيل و تشبيه تفاوت بر ناظر

 متـأخرين  را آنچه كدكني شفيعي نظر از معادله): (اسلوب كدكني شفيعي ديدگاه -8
 - بيـت  سوي دو ميان شباهت نوعي لحاظ به كه است اي معادله اسلوب دانند، مي تمثيل

 چيـزي  دوم مصـراع  در و گويـد  مي چيزي اول مصراع در شاعر و دارد وجود - مصراع دو
 بـراي  شـايد  و يكديگرنـد  بـه  تبديل قابل شباهت رهگذر از معادله اين سوي دو اما ديگر؛

 تشـبيه  يـا  تمثيـل،  قـدما  را آنچه تا خواند معادله اسلوب را آن بتوان اشتباه از جلوگيري
 ثـل الم ارسـال  كـه  - را مثل كاربرد همچنين كنيم؛ جدا تعريف قلمرو از اند خوانده تمثيل
 حـوزه  اين از نيز - اند خوانده تمثيل را آن و است شده ادب اهل بعضي اشتباه ماية و است
 تأمـل  درخـور  جهـت  چنـد  از نيـز  ديدگاه اين ).84-85 :1372 كدكني، (شفيعي كنيم خارج
 انـد.  دانسته يكي را تمثيل تشبيه و تمثيل قدما قول بر تأكيد با ايشان اينكه نخست است:
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 از بخـش  اين بلكه نيست، معادله اسلوب با آن مقايسة و تمثيل در ورود ام قصد اينجا در
 صـحه  تمثيـل،  تشـبيه  و تمثيـل  داشـت يكي بر مبني قدما قول بر كه است استاد سخن

  نمايد.نمي پذيرفتني بخش اين كه اند گذاشته
 اغلـب  در كـه  مـذكور  هاي ديدگاه به توجه با تمثيل): (تبيين پورنامداريان ديدگاه -9
 روشـن  را تمثيل حدود اگر رسد مي نظر به اند، آميخته هم در تمثيل و تمثيل تشبيه آنها

 بـه  تمثيـل « است: معتقد پورنامداريان شد. خواهد برطرف موضوع ابهام از بخشي نماييم،
 ديني، عرفاني، اخالقي، پيامي يا فكر كه است بلندي يا كوتاه داستان يا حكايت كلي طور

 منطقـي  نتيجة عنوان به پيام يا فكر اين اگر كند. مي بيان را آن جز يا سياسي و اجتماعي
 يـا  مثـل  را آن شـود،  ذكـر  صـراحت  به يا و باشد آشكار و پيدا كالم در داستان يا حكايت
 كشـف  و باشد پنهان كلي به داستان يا حكايت در پيام يا فكر اين اگر و گوييم مي تمثيل

 »ناميم مي رمزي تمثيل را آن باشد، داشته تفسير و لتخي و انديشه فعاليت به احتياج آن
 حـوزة  بـه  شـده،  متمركـز  تمثيـل  بـر  ايشان است پيدا كه چنان .)147 :1375 (پورنامداريان،

 يـادي  آن طـرفين  يـا  تشـبيه  از اينجـا  در كـه  اي گونـه  بـه  انـد،  نشـده  وارد تمثيل تشبيه
 از بيش معنايي هاي جنبه به نيجرجا ديدگاه مانند نيز اينجا در گفت توان مي است. نشده

    است. شده توجه شكلي مختصات
 هـايي  ديدگاه جمله از قزويني): خطيب و سكاكي ديدگاه (تلفيق شميسا ديدگاه -10

 ايـن  تفـاوت  كـه  است آن پي در و كرده تمركز تمثيل با آن تفاوت و تمثيل تشبيه بر كه
 تشـبيه  در شـبه  وجه انتزاع دربارة كه ايرادي به ايشان شميساست. ديدگاه بنماياند، را دو

 بـه  تمثيـل  تشـبيه  هرچند است معتقد و گفته پاسخ شد، وارد قزويني خطيب به تمثيل،
 تشـبيه  مركّبي، تشبيه هر لكن است، مركّب به مشبه داراي شبه، وجه بودن مركّب لحاظ
 تمثيـل،  تشـبيه « بنـابراين  اسـت،  خصـوص  و عموم آنها ميان عبارتي به و نيست تمثيل

 مشـبه  تمثيـل  تشبيه در باشد. داشته حكايت يا مثل جنبة آن به مشبه كه است تشبيهي
 ذكـر  محسـوس  و مركّب بهي مشبه آن اثبات و تقرير براي كه است مركّب و معقول امري
 تشـبيهي  سـاختار  بـر  تأكيـد  ضـمن  شميسا فقره، اين در .)110 :1379 (شميسا، »شود مي

 و  بـودن  انتزاعـي  دارد: ويژگـي  دو مشـبه  تشبيهي، ينچن در است معتقد تمثيل، تشبيه
  دارد. حكايت جنبه عمدتاً نيز به مشبه همچنين بودن. مركّب
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  نگاه يك در ها ديدگاه بررسي -2-2
 ارائـه  تمثيـل  تشـبيه  دربـارة  كـه  را نظراتـي  از يـك  هـيچ  توان نمي شد مالحظه كه چنان
 بيـان  كـه  چنـان  باشد. اصطالح اين مختلف جوانب روشنگر كه دانست ديدگاهي اند، شده
 اسـت  روشـن  بنـابراين  اسـت،  نداشته كاربردي اصطالح اين قزويني خطيب روزگار تا شد

 گيـرد  قرار هايي ديدگاه شمار در تواند نمي شده، عرضه زمان اين تا كه نظراتي از بسياري
 جرجـاني  امثـال  نظـرات  از هرچنـد  نماينـد؛  مـي  كمـك  اصـطالح  اين شدن روشن به كه
 بيـان  را هـايي  ويژگـي  يـاورده، ن نـامي  تمثيـل  تشـبيه  از اينكه با وي شد. غافل توان مين

 قزوينـي  خطيـب  از پس كه هم نظراتي از بسياري باشند. كارگشا توانند مي كه است كرده
 عمـدة  ايـن  بـر  عـالوه  است. ديگري نظر با آن تلفيق يا است مطالب همان تكرار يا آمده

 ديگـر  بـه  كننـد؛  مـي  حكايـت  تمثيل و تمثيل تشبيه ميان اطارتب از مذكور، هاي ديدگاه
 تمثيـل  تبيين به شميسا فقط و است تشبيه اي گونه تمثيل كه اند متفق آنان اكثر سخن،

 امثـال  كـه  است هايي ويژگي تلفيق حاصل گويا وي ديدگاه است. پرداخته تمثيل تشبيه و
 بـراي  كـه  هـايي  ويژگي نيز و اند كرده ايراد تمثيل تشبيه دربارة قزويني خطيب و سكاكي
    است. كرده اشاره نيز تمثيل و مركب تشبيه تفاوت به شميسا اينكه ضمن شد، ياد تمثيل

 جداسـازي  در كـه  عناصـري  از يكـي  رسد مي نظر به شد، ذكر كه مختصاتي بر عالوه
 ،انـد  كـرده  غفلت آن از مذكور هاي ديدگاه و است تأثيرگذار بسيار تمثيل تشبيه و تمثيل
 كـه  تشبيه ادات حضورِ دليل به تمثيل تشبيه ساختار در است. تشبيه ادات نشاندار عامل
 و »سـياقت  بـدين  اليق« ،»كه بدان ماند راست« ،»كه ماند بدان« (مانند: اند مركّب اغلب

 چنين زير امثال در مثالً گردد؛ مي آگاه تشبيه وجود از خواننده ،»)سياقت اين اخوات از«
    است:آمده

 نـدامت  بر مقصور و مالمت بر مبني او كار عواقب ننهد وقار و حزم ثَبات بر خود كار قاعدة ركهه
 بـه  دسـت  تـا  نهـاد  راه در بصيرت بي قدم كه است زاهد آن حكايت سياقت بدين اليق و باشد...
    .)260-261 :1373 منشي، نصراهللا( »بكشت... را گناه بي راسوي بيچاره و بيالود ناحق خون
  .)546 :1385 (سعدي، نيفشاند تخم و راند گاو كه ماند بدان نكند عمل و خواند علم ههرك

  
 همـين  گفـت  بايد بدانيم، تمثيل تشبيه در نشاندار عاملي را تشبيه ادات اگر بنابراين

 ادات از تمثيـل  در عبـارتي  بـه  است؛ تمثيل و تمثيل تشبيه اصلي تمايز ساز زمينه عنصر
 طريـق  از و داريـم  سروكار به مشبه با تنها عمدتاً تمثيل در رفيط از نيست. خبري تشبيه
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 »گسـترده  اسـتعارة « عنوان به را تمثيل نوع ترينمهم« ،رو اين از يابيم، درمي را مشبه آن
 اما شود؛ مي فهميده تلويحاً ضمني شباهتي تمثيل در هم استعاره در هم اند. كرده تعريف

  ).143 :1375 (پورنامداريان، »يابد مي سترشگ و ادامه ضمني شباهت استعاره در
  

  تمثيل تشبيه مختصات -2-3
 ايـن  هـاي  ويژگـي  توان مي آمد، تمثيل تشبيه دربارة كه نظراتي و مطالب داشت درنظر با

 شـرح  بـدين  گـردد،  مـي  نزديـك  اصـطالحات  ديگـر  از آن تمـايز  موجـب  كه را اصطالح
    كرد: بندي دسته

 امـور  از منتـزع  قزوينـي  خطيب قول به يا دارد مركّب ساختاري تمثيل تشبييه الف)
  است. متعدد
 محسـوس  اي مقوله عمدتاً به مشبه كه درحالي است، انتزاعي مشبه ساختار اين در ب)

 يـا  حسي به مشبه و انتزاعي مشبه ساختار از تمثيل تشبيه ديگر سخني به است. عيني و
  است. برخوردار عيني

 يـا  ادات هسـتند،  تمثيـل  تشـبيه  تشـخيص  در مهمـي  عامـل  مركب تشبيه ادات ج)
ِ  تمثيـل  بـا  نـه  اسـت  رو روبه تمثيل تشبيه با خواننده كه اندآن مبين مذكور نشاندارهاي

  شود. نمي ديده نشاندارهايي چنين معادله اسلوب و تمثيل در يعني صرف:
 ييعنـ  اسـت؛  مدار مخاطب و گراشكل تمثيل تشبيه اينكه ديگر برجستة مشخصة د)
 كـه  اسـت  آن پي در نمايد، مي بيان را آن چهارگانة اجزاء تمام اينكه بر عالوه متن مؤلف
 پنهـاني  يـا  غامض نكتة هيچ و كند روشن مخاطب براي نيز را آن معنايي هاي كرانه تمام

  نگذارد. باقي را
  

  تمثيليه استعارة -3
  مختلف هاي ديدگاه -3-1

 اسـتعارة  و تمثيل تشبيه آميختن هم در يا نانگاشت يكي اصلي بحث شد، اشاره كه چنان
 اسـتعارة  شـده،  داخـل  هـا  حـوزه  ديگـر  در تمثيل تشبيه كه طور همان اما است، تمثيليه
 آن مشختصـات  بيـان  و تعريـف  در محققان و است كرده پيدا وضعيتي چنين نيز تمثيليه
  كرد: بندي دسته مقوله چهار در را آنها توان مي كه اند كرده ارائه متفاوتي نظرات
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 اسـت  اين فراگير ديدگاه نخستين تمثيل: تشبيه و تمثيليه استعارة انگاشتن يكي -1
 ايويژگـي  نخستين اتفاقاً و اند دانسته يكي تمثيل تشبيه با را تمثيليه استعارة گروهي كه
 ديـده  بسـيار  نيـز  تمثيلـي  تشبيه تبيين در هيأتي، از انتزاع يعني شده، ذكر آن براي كه
 اسـت  مركبـي  لفـظ  تمثيليه استعارة« است: معتقد البالغه انوار صاحب كه چنان شود؛ مي

 متعـدد  از منتـزع  هيـأتي  در مشابهت عالقة سبب به ركيبيت له، موضوع غير در مستعمل
 - كـاري  در باشـد  بـوده  متردد كه شخصي به شود گفته كه چنان تشبيه، در مبالغه جهت
 - ايستد باز آن از موانع اعتبار به آن متعاقب و شود او كردنِ متوجه سبب آن، دواعي گاه
 در تردد بيان براي از است موضوع تركيب اين چه، »أَخري تُؤَخِّرُ و رجالً تُقَدم اَراك انّي«

 رفـتن  از گاهي و گذارد مي پيش پايي و شود مي رفتن متوجه گاهي آنكه اعتبار به مشي،
 در او تـردد  اظهار براي از شده مستعار اينجا در و گذارد، مي پس پايي و شود مي پشيمان
 هيـأتي  كـه  آن، از ايسـتادن  بـاز  آن از بعد و فعلي بر اوست اقدام شبه وجه و ديگر. كاري
 كـه  تشبيهي كه گويند مي جهت آن از تمثيليه استعارة را اين و چيز، چند از منتزع است
 شـد  معلوم تشبيه بحث در كه آنچنان تمثيلي) (تشبيه و است تمثيلي تشبيه او ضمن در
 .)297 :1376 (مازنـدراني،  »متعـدد  از منتـزع  باشـد  بـوده  هيـأتي  شـبه  وجـه  كـه  است آن

 در الـف)  بيند: مي پيونديهم تمثيل تشبيه و تمثيليه استعارة ميان دليل دو به مازندراني
 نخستين حكم پاية بر دوم ويژگي  ب) است؛ نهفته تمثيل تشبيه تمثيليه، استعارة ضمن

 چنـين  نيـز  تمثيليه استعارة پس است، هيأتي از منتزع تمثيل تشبيه چون است: شده بنا
 مطالـب  همـان  رسـد  مـي  نظـر  بـه  مشخصـه،  دو همـين  به تأكيد با نيز فندرسكي است.

    است: آورده را مازندراني
 متعـدد  از منتـزع  آن، شـبه  وجه كه تشبيهي يعني است، تمثيل تشبيه از عبارت تمثيليه، استعارة

 امـر  آن در شروع عزم گاهي كه باشد متردد امري، در كه كسي با كه چنان عربي، از نظيرش باشد.
 كـه  را تـو  بيـنم  مي يعني ،»أخري تؤخّر و رجالً تقدم أراك« گويي كند، عزيمت فسخ هيگا و كند
  .)49 :1381 (فندرسكي، پس پايي و گذاري مي پيش پايي

  
 مركـب  مجـاز  را تمثيليـه  اسـتعارة  ديگـر  اي عـده  مركب: مجاز و تمثيليه استعارة -2

    است: آورده بمرك مجاز تعريف در االدب درر نويسندة اند. كرده گذاري نام
 از مانعه قرينة با مشابهت عالقة به له موضوع معني غير در شود استعمال كالمي كه است چنين
 از يـا  امـر  دو از منتزعـه  صورت دو از يكي شود تشبيه كه است چنين آن و حقيقي معني ارادة
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 تعارةاسـ  را آن و »اللـبن  ضـيعت  الصـيف « مثـل:  ديگـر  امـور  يا امر از منتزعه صورت به اموري
    .)115 :1315 (ناشر، گويند تمثيليه

 يـا  حقيقـي  معناي از غير معنايي در لفظ) (نه كالم كاربرد بر االدب درر سخن اساس
 سـخن  همان اي گونه به مؤلف است. شباهت براساس كاربرد اين البته و است. له وضع ما

 مجـاز  كـه  گرفتـه  را ايـرادي  مازنـدراني  البتـه  است؛ آورده مختصر صورت به را مازندراني
    است: شباهت براساس آن رابطة بگوييم كه نيست تمثيليه استعارة فقط مركب

 مجـاز  انـد:  گفتـه  و تمثيليـه  اسـتعارة  به را مركب مجاز اند داده تخصيص فن، اين محققين اكثر و
 از منتزع هيأتي در مشابهت عالقة سبب به تركيبي له موضوع غير در مستعمل است لفظي مركب

 غلـط  اين و بود نتواند ديگر عالقة سبب به مركب مجاز كه شود مي مستفاد حرف اين از و دد.متع
 وضـع  بـه  نمـوده  وضـع  بسـيطه  معـاني  جهـت  را الفاظ مفردات چنانچه واضع چه، است. محض

 از فعل تركيب نوع چه، نوعي. وضع به تركيبيه معاني براي از نموده وضع نيز را مركبات شخصي،
 بـراي  از مفعـول  بـا  او تركيـب  نوع و است موضوع تركيبي معني از نوعي افادة براي از فاعل براي
 معنـي  از نـوعي  براي از اندموضوع يك هر تركيبات انواع ساير قياس اين بر و ديگر. تركيبي معني

 و مشـابهت  عالقـة  افـرادي  لـه  موضـوع  غير در شوند مستعمل هرگاه مفردات كه چنان و تركيبي،
 نيـز  مركبات استعاره، غير ديگر تقدير بر و است استعاره اول تقدير بر و بود، واندت مي غيرمشابهت

 پـس  اسـت،  ممكـن  غيرمشـابهت  و مشابهت عالقة ،تركيبي له موضوع غير در شوند مستعمل گاه
   .)298 :1376 (مازندراني، ندارند استعاره به خصوصيتي و است متصور نيز آنها در غيراستعاره

 كه تمثيليه استعارة« است:كرده مختصر و تلفيق را پيشينيان سخن همان نيز همايي
 خـود  اصـلي  معنـي  غير آن در كه است اي جمله گويند نيز استعاره به مركب مجاز را آن

 انتـزاع  متعـدد  امور از كه است صورتي شبه وجه و شباهت؛ عالقة به باشد شده استعمال
 تمثيليـه  اسـتعارة  الـف)  است: آمده نكته دچن فقره اين در .)190 :1374 (همايي، »است شده
 خـود  حقيقـي  معناي در كه است اي جمله تمثيليه استعارة ب) است؛ مركب مجاز همان

 اي گونـه  (چـون  شـود  مـي  استفاده  تمثيليه استعارة در كه اي عالقه ج) است؛ نرفته كار به
  است. عددمت امور از منتزع شبه وجه د) است؛ مشابهت عالقه آمده) حساب به مجاز
 اسـتعاره  يـا  تمثيـل  را آن ديگـر  برخـي  است: استعاره يا تمثيل تمثيليه، استعارة -3

 و اسـتعاره  سـبيل  علـي  تمثيـل  بخـش  دو به را مركب مجاز تفتازاني كه چنان اند؛ دانسته
 ناميده تمثيل باشد چيز چند از گرفته شبه وجه اگر« است: معتقد و  كرده تقسيم تمثيل

 گـردد. مي اشتباه بود تشبيه كه تمثيل آن با است استعاره [كه] مثيلت اين پس شود. مي
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 تشبيه آن ليكن و است االستعاره علي تمثيل همين آن مراد بود قيد بدون تمثيل (هرجا
 ناميـده  تمثيلـي  تشـبيه  يا تمثيل تشبيه است چيز چند از شده، گرفته آن شبه وجه كه
 بـدون  تمثيليـه  استعارة است معتقد مازندراني هك حالي در ).364 :1375 (تفتازاني، »شود مي
 اند گفته نيز تمثيل و گويند مي نيز االستعاره سبيل علي را آن و« است تمثيل قيدي هيچ
 اسـت:  آمـده  نيـز  البالغـه   معـالم  در سـخن  همـين  .)297 :1376 (مازنـدراني،  »قيـدي  بدون

 اسـت  آن گوينـد،  نيز ستعارها وجه بر تمثيل يا تمثيليه استعارة را آن كه مركب استعارة«
  ).194 :1392 (رجايي، »كه...

  ازجملـه  انـد؛  خوانـده  مثل را تمثيليه استعارة  نيز گروهي مثَل: و تمثيليه استعارة -4
 اسـتعارة  و«[ گويند: مثل را آن باشد، پركاربرد تمثيليه استعارة اگر است معتقد مازندراني
 شود مستعمل آن تركيبي له موضوع غير ختلفهم متعددة] مواضع در بسيار هرگاه تمثيليه

 كـه  ،»اخـزم  مـن  اعرفهـا  شنشـنه « مانند گويند، مي مثل را آن تمثيليه استعارة طريق به
 نيكـي  توقع مقابل در و كند كسي با نيكي كسي كه جايي هر در آن استعمال است شايع

 كـه  ديگران از آن سبب به و بيند آزار و بدي ها، نيكي آن پاداش او از و باشد داشته آن از
 متفـاوت  سـخني  در سپس وي .)297 :1376 (مازندراني، »كشد آزارها نيز بند او به منسوب
    شد: خواهد بدل مثَل به باشد، غرابتي بر مشتمل تمثيله استعارة اگر نمايد مي اذعان

 مثَـل  لفظ، باراعت به و باشد، بوده غرابتي بر مشتمل كه صورتي در گردد مي مثل تمثيليه استعارة و
 »نَاراً استَوقَد الَّذي كَمثَلِ مثَلُهم« كريمة چون عجيبي قصة و غريب حال براي از گيرند مي عاريه را

 چـون  و اسـت.  مسـتوقدي  چنين غريبة قصة و حال مانند منافقان غريب قصة و عجيب حال يعني
 يعنـي  »الْمتَّقُونَ وعد الَّتي مثَلُالْجنَّةِ« كريمة و »بهالعجي الصفه له« يعني »الْأَعلَى الْمثَلُ ولَه« كريمة

    .)297 (همان: است بهشت غريبة قصة است مذكور مجيد قرآن در كه عجيبه هاي قصه جمله از
  
 واسـطة  به تمثيليه ستعارةا« شود: مي ديده مازندراني سخنان همان نيز االدب درر در
 مفـرد  مخاطـب  خـواه  شود، نمي حاصل آن در ريتغي و است جاري مثل استعمال كثرت
 اسـت  معتقـد  نيـز  شميسـا  .)115 :1315 (ناشر، »مؤنث يا باشد مذكر جمع يا تثنيه يا باشد
 بهتـر  امـا  گويند، مي هم تمثيليه استعارة مركب استعارة به« نهاد: تمايز آنها ميان توان مي

 المثـل  ارسال جنبة مركب تعارةاس كه ببريم كار به مواردي در را تمثيلي استعارة كه است
 گـز  بـه  مهتـاب  ماننـد  باشـد.  تمثيلـي  تشـبيه  از مأخوذ يعني باشد، داشته المثل ضرب و

 يـا  المثل ارسال و تمثيليه استعارة ميان رسد مي نظر به .)206 :1390 (شميسا، »و... پيمودن
  دانست. سنخ يك از را آنها توان نمي و است هايي تفاوت المثل ضرب
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  ها ديدگاه نقد و رسيبر -3-2
 تكـرار  -1 اسـت:  مالحظه قابل عمده ويژگي دو كنيم، درنگ قدري مذكور نظرات در اگر

 ديگـران  هـاي  گفتـه  و نظـرات  بينـيم  مي بنگريم، موارد اين از يك هر در ديگران: نظرات
 توليد قوانين گفت بتوان موارد اين در ابوزيد حامد نصر قول به شايد شود. مي تكرار چقدر

 اينجـا  در آنچـه  سخن ديگر به گراست؛ متن باشد، گرا عقل اينكه از بيش اينجا در عرفتم
 محققـان  ).59 :1394 (ابوزيـد،  اسـت  متـون  سلطة است، توجه درخور ديگر هرچيز از بيش
 در اگرچـه  موضوع اين اند. پرداخته يكديگر از نقل به كنند، تأمل موضوع در اينكه از بيش
 فردي انديشة بروز و ظهور آنجا در ليكن شد، مي ديده اي گونه هب نيز تمثيل تشبيه بخش
 نكتـة  مختلـف:  مقـوالت  آميخـتن  هـم  در -2 بود؛ ديگران مطالب بازگفت يا نقل از بيش
 مثـل  تمثيل، تمثيل، تشبيه مانند اصطالح چند اينجا در كه است اين ديگر اهميت حائز

 دو آشـفتگي  ايـن  منشـأ  كـه  رسد مي نظر به است. شده آميخته هم در تمثيليه استعارة و
 مبحـث  در پيشـتر  كـه  چنان اصطالحات اين لغوي معناي به صرف توجه الف) است: چيز

 برداشـت  پايـة  بـر  مـذكور  اصـطالحات  مختصات از برخي تداخل ب) آمد؛ تمثيل تشبيه
 تشـبيه  ميـان  مشـترك  و برجسـته  وجـه  چيـز  چند از منتزع هيأت مثالً بالغيون؛ برخي
 آثـار  برخي در كه آشكاراست چنان گاه آشفتگي اين است. بوده تمثيليه عارةاست و تمثيل
 پيرامون را مازندراني دريافت يا ديدگاه درنهايت خواننده شود مي موجب انوارالبالغه مانند
 تمثيـل،  تشـبيه  را تمثيليـه  اسـتعارة  گـاهي  او كرديم اشاره كه چنان درنيابد؛ مباحث اين

-298 :1376 (مازنـدراني،  دانـد  مـي  مثَل سرانجام، و استعاره ديگر وقتي تمثيل، را آن زماني
 اساسـاً  و دارنـد  ويژه اي حوزه اصطالحات اين از يك هر شود، دقت اگر كه حالي در .)297

 قلمـرو  در را اي حـوزه  اشـتراكي،  جنبـة  يـك  بـه  توجـه  با آنها گويا اند. متفاوت يكديگر با
 ديگـري  معني در كالم تمثيليه استعارة در اينكه به هتوج با مثالً اند. كرده مي وارد ديگري

 اسـت،  شـباهت  براسـاس  ثانوي و حقيقي معني رابطة كه انديشه اين نيز و رود مي كار به
 كـه  امـر  ايـن  بـه  توجه بدون اند؛ نموده محسوب استعاره اي گونه صرفاً را تمثيليه استعارة
 مشـابهت  براسـاس  رابطـه  ايـن  اسـت  ممكن اينكه يا است ديگري معني داراي نيز كنايه
 كه صورتي در تمثيليه استعارة مازندراني قول به يا باشد؛ الزميت مبناي بر شايد و نباشد

 شدن برجسته يا مشخصه يك با تنها حال هر به . است... مثل ديگر شود، كثيراالستعمال
  برد. ديگر قلمرو به قلمروي از را چيزي توان نمي ويژگي يك
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  تمثيليه استعارة و تمثيل تشبيه مبنايي تمايزات و صوري تشابهات -4
 لفظـي  شايد و صوري عوامل عمدتاً گفت توان مي مذكور، هاي ديدگاه مقايسه و بررسي با

 يكـي  دو ايـن  گـاهي  كـه  جا بدان تا شده تمثيليه استعارة و تمثيل تشبيه اختالط موجب
 حكايـت  مبنـايي  هـاي  تفـاوت  از مذكور ساختارهاي در تأمل كه حالي در اند. شده انگاشته

  كرد: بندي دسته صورت بدين توان مي را ساختارها اين تمايزات و ابهاتتش دارد.
  
  تشابهات -4-1
 موجـب  امـر  ايـن  اصـطالح:  دو ايـن  در صفتي) يا اضافي صورت (به تمثيل قيد وجود -1

 بايـد  كه حالي در شود؛ دقت تركم استعاره و تشبيه يعني ،دو اين نخستين بخش به شده
 يـا  روشـن  را آن اصـطالحي  حـوزة  است ممكن اجزا، اين از هريك بر تمركز داشت توجه

 فقـط  را تمثيـل  تشـبيه  كـه  كسي شود مي مشاهده شد، نقل كه آرائي در نمايد. دگرگون
 يـا  اسـت؛  وانهاده را آن اصلي و اساسي بخش و كرده توجه آن قيد به فقط دانسته، تمثيل
 بخـش  يـك  بـه  نگريسـته،  تمثيـل  يـا  استعاره منظر از فقط ار تمثيليه استعارة كه كسي

  است. كرده توجه مذكور تركيب
 كـه  اسـت  اي ويژگي دو، اين پنداشتن يكي ديگرِ عاملِ چيز: چند از منتزع هيأتي -2
 تشـبيه  خواهنـد  مي كه هنگامي يعني چيز. چند از منتزع هيأتي اند: كرده ذكر آنها دربارة
 كـه  هنگـامي  همچنين دانند. مي چيز چند از منتزع هيأتي را آن دهند، توضيح را تمثيل

 چنـد  از منتزع هيأتي را آن ويژگي نخستين نمايند، تبيين را تمثيليه استعارة خواهند مي
 ديـده  سـاختار  دو ايـن  ميـان  اي اساسـي  هـاي  تفاوت كه حالي در دارند. مي محسوب چيز
 روي هـيچ  بـه  تمثيليـه  اسـتعارة  و تمثيـل  تشـبيه  پنداشتن يكي آنها، وجود با كه شود مي

  نيست. پذيرفتني
  

  تمايزات -4-2
 يـك  در آيـد  برمـي  آنهـا  نام از كه طور همان تمثيل: تشبيه در تشبيهي ساختار وجود -1

 از: انـد  عبـارت  تشـبيه  ايـن  هاي ويژگي استعاره. با ديگري در و مواجهيم تشبيه با ساختار
 اسـت؛  كامـل  تشبيهي تشبيه، اين ديگر بارتع به شود، مي ذكر مذكور تشبيه اركان تمام

 طريـق  از دارد قصـد  مؤلـف  تمثيل تشبيه در يعني عيني؛ بهي مشبه و انتزاعي مشبهي با
 ايـن  در كـه  ركنـي  ترينمهم طرفي از بپردازد. انتزاعي مشبهي تبيين به عيني بهي مشبه



  و استعارة تمثيليه ... تشبيه تمثيل

 

٤٧  
  

 

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

 ديـدن  ضمحـ  بـه  كه است مركب تشبيه ادات است، ساختارتشبيهي دهندة نشان فرايند
 چنـين  تمثيليـه  اسـتعارة  در كـه  حـالي  در بـريم؛  مـي  پـي  تشـبيهي  ساختار وجود به آن،

 بـا  مـواردي  در بلكـه  نـداريم،  سـروكار  مشـبه  با ساختار اين در شود. نمي ديده مختصاتي
 اسـت  ممكـن  بلكـه  باشـد،  مشـابهت  براسـاس  تواند نمي الزامًا رابطه و روييم روبه به مشبه

  باشد. شده برقرار الزميت براساس
 در اسـت:  مقولـه  دو ايـن  در مخاطـب  جايگـاه  ديگر نكتة مخاطب: جايگاه تفاوت -2

 را آن تعمـق  بـا  بايـد  مخاطـب  و است واحدي جملة دوش بر معنايي بار تمثيليه استعارة
 بـه  مشـبه  طريـق  از را موضـوع  جوانـب  تمـام  مؤلف تمثيل، تشبيه در كه حالي در دريابد،
  گذارد. مي باقي مخاطب ةانديش و درنگ براي يجاي تركم و كند مي روشن
 بـر  تأكيد تمثيليه استعارة در كه آنجا از تمثيليه: استعارة در ثانوي معناي اهميت -3
 آن دادن قـرار  آن شـناخت  راه بهترين رود، مي كار به ثانوي معنايي در كه است اي جمله

 هـر  و دارد معنـا  دو كه هستيم ور به رو اي جمله با كنايه در تشبيه: نه است كنايه كنار در
 در اسـت؛  ثـانوي  معنـاي  شـرايط،  بـه  توجـه  با گوينده منظور ليكن هستند، كاربردي دو

 نخسـتين  معنـاي  لـيكن  هسـتيم،  رو روبـه  معنـايي  سـاختار  دو بـا  نيـز  تمثيليـه  استعارة
 خانـه  درِ ،»اسـت  بـاز  فالنـي  خانـة  در« كنايـة  در اگـر  مـثالً  نيست. كاربردي روي هيچ به
 آب بـر  حقيقتـاً  تواند نمي كسي »زدن آب بر گره« جمله در اما باشد، باز تواند مي يقتاًحق
  تمثيليه. استعارة دومين و است كنايه اولي ،رو اين از بزند؛ گره

 خـورد،  مـي  چشـم  بـه  دوساختار اين در كه ديگري تفاوت متن: كالن و متن خرده -4
 گـاه  يعنـي  اسـت،  وابسته متن كالن يا بزرگ متني به تمثيل تشبيه اينكه از است عبارت
 نمـود  داستاني و حكايت صورت به اوقات از بسياري و شود مي گسترده بسيار آن به مشبه
 تشـبيه  گسـتردگي  آن و نيسـت  بـيش  متنـي  خرده تمثيليه استعارة كه حالي در يابد؛ مي

  ندارد. را تمثيل
 تشـبيه  بـا  آن پيونـد  و ليـه تمثي اسـتعارة  دربارة كه چيزي تنها رسد مي نظر به نهايتاً

 تمثيـل  تشـبيه  را تمثيليـه  اسـتعارة  سـاخت  ژرف گـاه  كه است اين گفت توان مي مثيلت
 سـاختاري  هـاي  تفـاوت  هـا،  ويژگـي  ديگـر  در حـوزه  دو ايـن  آنكه حال دهد؛ مي تشكيل
  دارند. متعددي
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  گيرينتيجه -5
 ديگـر  ماننـد  تمثيليـه،  اسـتعارة  و تمثيـل  تشـبيه  اصـطالح  شـد  مالحظـه  كه طور همان

 محققـان  و مؤلفان اند.آميخته هم در بالغي كتب از بسياري در بالغت، حوزة اصطالحات
 يكـديگر  بـا  را نظـر  چنـد  مـواردي  در يا و پرداخته ديگران نظر تكرار به اغلب عرصه اين

 بر نقل اينكه از است عبارت است، تأمل درخور اصطالح اين سير در آنچه اند. كرده تلفيق
 از است. عقل بر متن تسلط تي،فقرا چنين در حاكم گفتمان عبارتي به دارد؛ طتسل تعقل
 روشـن  را آنهـا  دامنـة  زيادي حد تا دست، اين از اصطالحاتي در درنگ با توان مي ،رو اين
  شد. موضوعات تداخل مانع و كرد

 باعـث  نقـل  و متن سلطة تمثيليه، استعارة و تمثيل تشبيه مبحث در رسد مي نظر به
 در »چيـز  چنـد  از منتـزع  هيـأتي « و »تمثيليه يا تمثيل« عنصر دو بر فقط بالغيون شده

 معنـاي  مـداري،  مخاطـب  ماننـد  اساسـي  هـاي  تفاوت از و كنند تمركز مذكور اصطالحات
 تمـايزات  كه حالي در ورزند، غفلت تشبيهي ساختار وجود و متن كالن و متن خرده ثانويه،
  دهد. مي قرار مجزا ردة دو در را اصطالح دو اين مذكور

 هـاي  حـوزه  اصـطالحات  تـر  دقيـق  عرضة براي دهد مي نشان دست اين از هايينمونه
 ناقالن از را آراء صاحبان نخست بايد پيشينيان، تالش به نهادن ارج ضمن بالغت، مختلف
  كنيم. دگرگون تعقل سيطرة به را متون سيطرة آن، از پس و نماييم مجزا
  
    منابع
 محمـد  المحقـق:  ،الشـاعر  و الكاتـب   أدب فـي  السـائر   المثل )،1420( محمد بن راهللانص األثير، ابن

  والنشر. للطباعة العصرية المكتبة بيروت: الحميد، عبد الدين محي
، قدم لـه و حققـه و علـق    المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر) تابي(اثير، نصراهللا بن محمد  ابن

  .دارنهضه: قاهره عليه احمد الحوفي و بدوي طبانه،
 آدابـه،  و الشـعر   محاسـن  فـي  العمـده  )،1955( القيروانـي]  رشـيق  بن الحسن أبوعلى[ رشيق ابن

  الكبري. التجاريه المكتبه مصر: عبدالحميد، الدين محيي محمد محقق:
  .بيجا .صقر احمد :نشر و شرحه ،القرآن مشكل تأويل )،3197( مسلم بن عبداهللا ابومحمد قتيبة، ابن
  نيلوفر. تهران: خلخالي، موسوي احسان ترجمة حقيقت، قدرت، متن، )،1394( نصرحامد يد،ابوز

  .فرهنگى و علمى تهران: فارسى، ادب در رمزى هاى ن داستا و رمز )،1375( تقى پورنامداريان،
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 ،)هـا  نـه كرا(مختصرالمعاني، شرح فارسي ، )1375(تفتازاني، سعدالدين مسعودبن عمربن عبداللّه 
  .هجرت: سن عرفان، قم، ح3ج 
  اصفهان. فرهنگسراي اصفهان: گفتار، هنجار )،1363( نصراهللا تقوي،

  .تهران دانشگاه تهران: تجليل، جليل دكتر ترجمة اسرارالبالغه، )،1374( عبدالقاهر جرجانى،

، محققـه و شـارحه حسـن السـندويي،     البيان و التبيـين  ،)1923(جاحظ، ابوعثمان عمر بن بحر 
  .مكتبه التجاريهدارال: مصر

البالغه: المعاني، البيان، البـديع،   االيضاح في علوم)، 1420خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحيم (
مراجعه: دكتور محمد السعدي فرهود، تعليق و تحقيق: دكتور محمد عبدالنعم خفاجي  ،1ج 

  ني.و دكتور عبدالعزيز شرف، قاهره و بيروت: دارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبنا
 دانشگاه مشهد: زاهدي، (جعفر) الدينزين ترجمه و شرح ،المفتاح تلخيص تا)، (بي ــــــــــــــ

  مشهد.
  شيراز. دانشگاه شيراز: بديع، بيان، معاني، علم در البالغه، معالم )،1392( محمدخليل رجائي،

 دارالكتـب  روت:بيـ  السود، عيون باسل محمد تحقيق: البالغه،  أساس )،1419( جاراهللا زمخشري،
  العلميه.

  مروي. تهران: رهبر، خطيب خليل كوشش به گلستان، )،1385( عبداهللا بن  مصلح سعدي،
: ، نعـيم زرزور، بيـروت  مفتـاح العلـوم   ،)1987(يعقـوب يوسـف   الدين، ابو سكاكي خوارزمي، سراج

  .دارالكتاب العلميه
  آگاه. تهران: فارسى، شعر در خيال صور )،1372( محمدرضا كدكني، شفيعي
  فردوس. تهران: بيان، )،1379( سيروس شميسا،

  ميترا. تهران: چهارم، ويراست بيان، )1390( ــــــــــــــ
  نـژاد، غالمي محمدعلي كوشش به البالغه، انوار )،1376( محمد بن  هاديمحمد مازندراني، صالح

    قبله. نشر فرهنگي مركز تهران:
 علـوم  مباحـث  در اى مقدمه البالغْه، معيار )،1372( سهل بن عبداهللا بن حسن هاللابو عسگري،

 انتشـارات  تهـران:  نصـيرى،  جـواد  محمـد  ةترجمـ  صـناعتين  كتاب ةترجم انضمام به بالغت
  .تهران دانشگاه
 اصـفهان:  روضـاتيان،  مـريم  سـيده  تحشيه بديع، بيان رساله )،1381( ابوطالب ميرزا فندرسكي،
  اسالمي. تبليغات دفتر

  الهجره. انتشارات ،االدب  درر )،1315( اولي) آق العلماء (حسام دالحسينعب ناشر،
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 تهـران:  طهرانـي،  مينـوي  مجتبـي  تصـحيح  ،دمنـه  و كليلـه  )،1373( ابوالمعالي منشي، نصراهللا
  اميركبير. انتشارات

 احمـد  ترجمة ،شناسيسبك فرهنگ )،1394( روسيو مونتوريو، و بئاتريكس بوسه، نينا؛ نورگارد،
  مرواريد. تهران: فرهمند، مسعود و ييرضا

  ، به كوشش ماهدخت بانو همايى، تهران: هما.معانى و بيان)، 1374الدين (همايى، جالل


