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 1یکوشور یشهول امرثیک
 ذهیا واحد یاسالم آزاد دانشگاه استادیار

 13/11/95 مقاله پذیرش تاریخ ؛15/12/94: مقاله دریافت تاریخ

  دهیچک
ان از ید د و مختلد  اهدل ب  متعدد  یآرا ی،فیل ملتدوا و تو د  ید بدا روش تلل شدده  تالش  مقالۀ حاضردر 

؛ شدود ق و نقدد  ید تطب یررسد ب ،تدا زمدان حاضدر    یو فارسد  یبالغدت عربد   ن ا طالح به عر دۀ یورود ا

گدددذاری و  عدددالوه بدددر اردددتال  در ندددا  ،اسدددت کددده اهدددل بالغدددتآن مبدددی ن  ،ایج تلقیدددقنتددد

ت درریدوص کم یدت و کیفید   هدای زیداد در تعرید  میدادیق آن، چهدار دیددگاه مداهوی         گویی پریشان

ح و بدا  لفد  تمثیدل و معدانی آن، دیددگاه اول  دلی      بده  باتوجده رسدد   به نظر مدی  استعارۀ تمثیلیه دارند.

پیشدنهاد   ،گدویی  گدذاری و پریشدان   هرچندد بدرای رهدایی از ایدن همده ندا        گذاری تطبیدق دارد؛  این نا 

قائدل بده تفیدیل    شدود،   مدی ا دطالح از امدور متعددد انتدزا       اسدت و بده  که مجاز مرکب  یشود جای می

آن را مجدداز  ،مشددابهت باشدددعبددارم مددذکور و معنددای دو  آن غیر ارتبدداب بددین کدده در ددورتیشددد و 

مشددابهت باشددد و  ، عالقددۀارتبدداب بددین عبددارم مددذکور و معنددای دو  کدده در ددورتیمرکددب نامیددد، و 

، و اگدر عبدارم مدذکور مَثَدل     نامیدد  اسدتعارۀ تمثیلیده  آن را  ،در حکد  مَثَدل بدوده    عبارم مذکور مَثَل یدا 

 نامید. استعارۀ مرکبیا در حک  مَثَل نباشد، آن را 

 

 .ی، تفتازانینی، قزوی، سکاکاستعارۀ تمثیلیه استعاره،: ی کلیدیها واژه

                                                           
 kiamars1344@gmail.com           امۀ نویسندۀ مسئول:. رایان1
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 مقدمه.1

ل، کده  ید ا تمثید اسدتعاره   لیل بدر سدب  ید ا تمثید ا مجاز مرکب باالستعاره، ی استعارۀ تمثیلیه

آن را در بددا   یو بعضد  داشدت  یع جدا یو در علدد  بدد  شدد  یمماثلدت رواندده مد    یزمدان 

معنددا و  غیرمسددتقی ان یددج بیددرا یهددا وهیاز شدد یکددی، همددواره کردنددد مددیه ذکددر یددکنا

بدده  .هسدتند ان یددبفدن  ن ندو   یددا آکندده از ا ید دن زندددۀ یهدا  و زبدان  بددودهبشدر    یمفداه 

 مشدبه  ،کده در آن  اسدتعارۀ تیدریلیه اسدت   از  یندوع  تمثیلیده اسدتعارۀ   ،تر عبارم روشن

کده   (شدده  تیدریح )مدذکور   بده  مشدبه بده   ،از امور متعدد اسدت  یانتزاع یتئیملذو  که ه

، شدود  مدی ه یتشدب ، اسدت ج ید و غالبدا  از امثدال را   از امدور متعددد   یانتزاعد  یهیئتد ز یآن ن

و جدامع   ،شدود  مدی  هبد  مشدبه در جدن    مشدبه دردول   یادعدا  ،جهت مبالغه به که درحالی

بدرای مثدال،    ه اسدت؛ ید شده حال یآن هم ندۀ یو قر متعددد انتزاعی از امدور  مرک ب و ز یآن ن

اسدت   نتیجده  بدی  یکده در حدال تالشد    یکسد  یرا بدرا  «دنید آ  در هاون کوب»اگر مَثَل 

کده  اید    کدرده ه یتشدب  یبده شخید   (مشدبه )را  بیهدوده  کنندۀ  ، شخص تالشیبه کار ببر

 )جددامع آن در اسددتعاره( شددبه وجددهو  ،(بدده مشددبه)اسددت هدداون دن آ  در یدددر حددال کوب

 هوده است.یب انجا  دادن کار

 تلقیق پیشینۀ.2

یافدت   وفدور  بده از اسدال   پیش در ادبیام عربی و فارسی  استعارۀ تمثیلیهمیادیق  هرچند

فندی از  در مقدا    استعارۀ تمثیلیهآغاز ورود ا طالح  ،، آنچه در اینجا مقیود استشود می

ن را متقددما  استعارۀ تمثیلیهبلث  .استآن عل  بالغت در ادبیام  تبع بهعل  بیان و  فنون

آیاتی  تفسیرکه در  اند بودهقرآن  ناند. گروه نخست، مفسرا کردهاستفاده  بررسی وگروه  دو

تأویدل  در  (1973) قتیبده  ابدن  اندد:  کردهبه آن اشاره ، است داشتهرا که این نو  فن قرآن  از

، علدو  القدرآن  البرهان فدی  در  (تا )بی، زرکشی کشا در  (1998) ، زمخشرینمشکل القرآ

و بیشتر  التلریر و التنویردر  (1884) عاشور ابن، االتقان فی علو  القرآندر  (1376)سیوطی 

اهدل بالغدت    ،گروه دو  .اند داشته ورم موجز اشاره  به استعارۀ تمثیلیهبه بعدی  مفسران

ابدوهالل عسدکری در    و نقدد الشدعر  قدامة بن جعفر در و  اللیوان جاح  درکه از  اند بوده

در کده  تا سدکاکی  اند  کردهن اشاره بدا غیرمستقلبلثی   ورم بهو شد شرو   الیناعتین

که آن را در قالب یک بلث  و دانشمندان معا ر عل  بالغتبعدی ن و شارحا مفتاح العلو 
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عنداوین  با  استعارۀ تمثیلیه ،که رواهد آمد طور همان ،آن منابعدر  .اند کردهمستقل بررسی 

 المثل ارسالیا مَثَل یا  مماثلتیا  لیا تمثیل استعاره یل بر سبیا تمثی جاز مرکب باالستعارهمَ

 .است بررسی شده

 نامتقدم یها دگاهید.3

ن ید امیدادیق  بده   «مَثَدل »عندوان   بدا  و اسدتعارۀ تمثیلیده  بددون ذکدر   بار جداح    نخستین

اده نقدل  ید م زیدر را از ابدن  ت ید ب (135دد 133: 1966)جداح    .اسدت  هکدرد ره نو  استعاره اشا

 :است  دادهو توضیح کرده 

 رُهاینَ سعیبُ المُجرمییی یوأُرر     ناراه: نارٌ نارُ کل  مُدَفَّعٍ

اش مجرمدان را   و آتشدی کده گددازه    کندد  )یعنی: او را دو آتش است؛ آتشی که بینوایان را گر  می

 ، اشدارۀ دیبدون ترد. قتیل مَثَل نه حقیاست بر سب ی، آتششاعراست که مراد  و گفته سوزاند( می

 .نا  گرفت استعارۀ تمثیلیه بعدهااست که  همین مفهو  ،«قتیل مثل نه حقیبر سب»او به 

کدده دقیقددا  معددادل  دادهجعفددر ا ددطالح تمثیددل را بدده نلددوی توضددیح   قدامددة بددن

 از ظداهر  هرچندد  اسدت؛ از قدرن پدنج    در تعداری  علمدای بعدد     استعارۀ تمثیلیده مفهو  

وی در . در نظد  اسدت نده نثدر     فقد  کداربرد آن   کده  شدود  مدی چنین برداشت تعری  او 

دُلُّ علدی معندی    ید ضَدعُ کالمدا    یفَ دُ الشاعرُ اشدار  للدی معندی    یریأن » :است گفتهتعری  تمثیل 

 :1963 ،امدة بدن جعفدر   قد) «هِید الشداعرُ لل  دُید ریعم دا   نبئدان الکدال  مُ آرر وذلدک المعندی ارردر و   

پد  سدخنی کده     ؛بده معندایی اشداره کندد     رواهدد  مدی تمثیل آن است که شداعر  : یعنی) (.159

 از آنچدده ارادۀ کددال ، آن و، و آن معنددای دو  آورد مددی کنددد مددیمعنددای دیگددری داللددت   بددر

 است: شاهد آورده میاده ابناز زیر را بیت و  (دده ر است ربر میشاع
 شمالکا فیفال تَجعَلَنَّی بعدها     یک جَعَلتَنیألَ  تَکُ فی یُمنی یَدَ

 (158: همان)
 مدرا در  ،پ  از آن توجده و عنایدت   ؟مگر مرا در دست راست رویش قرار نداده بودی)یعنی: 

 .(مده قرار رویش چپ دست

 اگرچدده ؛اسددت نامیدددهن نددو  اسددتعاره را مماثلددت یددا (238: 1995) یابددوهالل عسددکر

 :شددود مددیشددامل ز یددنرا ل یدده تمثیتشددب و اسددتعارۀ تمثیلیددهمماثلددت فراتددر از نددزد او 

 لال آردرَ،  یلمعند  موضدوعة  تکدون  بلفظدة  یأتید ف ،یمعند  عدن  العبار  المتکل  دیری أن :ةالمماثل»
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  بخواهددد مماثلددت آن اسددت کدده مددتکل: یعنددی) «.هُأرادَ یالددذ یالمعندد عددن هُأوردَ لذا نبِدد ُی أندده

وضدع شدده باشدد، و بده      یگدر ید یمعندا  یکده بدرا  اورد ید ب یاشاره کندد، امدا سدخن    ییبه معنا

 .(کندشده اشاره  اراده یبه معنا[ یا نهیبا قر]هنگا  آوردن آن عبارم 

فدالنٌ  »عبدارم  ذکدر کدرده،   بدرای مماثلدت   ی کده ابدوهالل   ها و شواهد یکی از مثال

 لَددا» همچنددین آیددۀ اسددت.، حددال آنکده ایددن عبددارم کنایدده از  دفت   اسددت «نقدی  الثددو  

 (29: اإلسدرا  ) «مَلْسُدور ا  مَلُوم دا  فَتَقْعُددَ  الْبَسْد ِ  کُدلَّ  تَبْسُدطْهَا  وَلَدا  عُنُقِدکَ  لِلَى مَغْلُولَة  دَكَی تَجْعَلْ

بده   کدردن  بخشدش  بدرای را  دسدت ردود   «بخیدل فرد »توضیح که  با اینآورده شاهد را 

بده فدرد    ،فدرد بخیدل بدا آن تو دی     آن  ،در ایدن آیده   لدذا ، کندد  مدی سمت مدرد  دراز ن 

 .(238: 1995، یعسکرابوهالل ) است تشبیه شده بسته دست

ایدن همدان    گفتده و عی از اسدتعاره دانسدته   وآن را ند  وبدرده  از تمثیل ندا   رشیق  ابن

: 1981)قیروانددی  رشددیق ابددن تعریدد . انددد گذاشددتهی آن را مماثلددت نددا  اسددت کدده بعضدد

 ای اشداره ر آن آن اسدت کده چیدزی بده چیدزی کده د      » گفتده: زیدرا   ؛بسیار مبه  اسدت  (277

 گونده  همدان ، باشدد اسدتعاره  همدان   «اشداره »منظدور وی از   بسدا  چده  .«شدود تشبیه  ،هست

ایدن اعتقداد را    العمدده کتدا    ندوی   حاشدیه شدارح و   ،عبداللمیدد  الدین ییملکه ملمد 

 :است آوردهشاهد  را امرو القی  این شعر از قیروانی. (همان)دارد 

 لِتَّقَمُ قلبٍ أعشارِ یف کَیهمَسَبِ    یقدَحِتَناك لال لِیت عَفَرَما ذَوَ

دو تیدر قمدار کده مشدهور بده      را بده   آن زناین است که شداعر دو چشد     ویو توضیح 

 ،کده ایدن مثدال    گفتده از آن پد   و  کدرده تشدبیه   (پدر  سهتیر )و رقیب  (پر هفتتیر )ی معل 

 .(همان)دارای تمامی جهام استعاره و تمثیل است 

از  ،برشددمردهاز اسددتعاره  یددک نددو آن را کدده  را رددودنظر مددوردتمثیددل  قیروانددی

 ؛ارتیداص داده  «مثدل السدائر  »را بده   وی یدک بدا   زیدرا   اسدت،  دانستهجدا  «سائرمثل »

شدداهدی  ،بددرای مثددل سددائرشددده م ذکراادیددث و عبددارو احبسددیاری از آیددام  هرچنددد

 .(282: همان) استعارۀ تمثیلیههستند برای 

ک یددو آن را در ضددمن کددرده االسددتعاره اشدداره ل بیددعبدددالقاهر بددا  ددراحت بدده تمث

 یئدک بده علد   یکدون مجدازا  لمج  ی یل الدذ ید أمدا التمث و» :اسدت  دادهح ین نلو توضیمثال به ا

أراک تُقدد  ُ رِجْدال  و   : ترکده ن فعلده و یالشد  بد   یتدرد د فد  یحد  االسدتعار ، فمثالده قولده للرجدل     
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اسددت و هماننددد اسددتعاره آن را  امددا تمثیلددی کدده مجدداز  : یعنددی ) .(68 :1992) «یتُددّر ر أُرددر

بیدن    مثالش این است کده بده کسدی کده در کداری مدردد اسدت بگدویی: تدو را مدی           ،آوری می

جملده در  . ایدن  (گدذاری  را پد  مدی   همدان پدا   دوبداره و گدذاری   پدیش مدی  را  پایدت که یک 

جلدو  گداهی   ،بیدن  کده مانندد انسدان مدردد      تدو را مدی   ا ل بده معندای ایدن اسدت کده     

آورده شدد کده    ای گونده  هبد سدس  کدال  مختیدر شدد و      ی؛آی عقب میو گاهی  روی می

شدیری را دیدد    مدا بگدویی    کده   طدور  همدان . کندد  پایش را پ  و پیش مدی  واقعا گویی 

 ای گونددهایددن اسددت کدده مددردی همچددون شددیر را دیددد  ولددی لفدد  را     مددانو منظور

 است. که گویی او رود شیر  یا هآورد

؛ 80ددد67: 1992)جددانی عبدددالقاهر جر ئددل االعجددازدالو  غددهاسددرار البالآنچدده از کتددا  

اوال  در ندزد عبددالقاهر    اسدتعارۀ تمثیلیده  ایدن اسدت کده     شدود  میبرداشت  (186د151: 2001

 ، وشدده باشدد  اسدتفاده  مشدابهت   ۀعالقد  ابد ردود   یا دل  یر معند ید است که در غ یا جمله

 ،ملدذو  باشدد   مشدبه ا  ثالثد  وتأکیدد دارد،   (منهمسدتعار ) بده  مشدبه ب بدودن  مرک بر ثانیا  وی 

 .که از امور متعدد انتزا  شده باشد است ی ورت بهش وجه اینکه انجا سر و

دانسدته کده بدر     یهیو آن را تشدب  ه بده شدمار آورده  ید ل را از اقسدا  کنا ید تمث اثیر ابن

اسددتعارۀ ل و یدده تمثیاز تشددب یه سددخنیددن قسدد  از کنایدداو در اباشددد. ه یددل کنایسددب

ل ید ه تمثیتشدب  یه و بعضد ید کنا ی، بعضد آوردهکده   ییهدا  مثدال  یان نکرده، ولد یب تمثیلیه

اسددتعارۀ   یدد، بدده تعر ددنعتن یدداز ا وی  یددتعر و ؛هسددتند اسددتعارۀ تمثیلیدده یو بعضدد

 ذلددک أن تددرادُة، ویددل الکنایسددب یه علددیهددو التشددبو: لیددالتمث» :تددر اسددت کیددنزد تمثیلیدده

 یذلدک المعند  األلفداظ و آردر وتکدون تلدک     یمعند  ی، فتوضع ألفاظ تددل  علد  یمعن یاالشار  لل

 ،لیددتمث :یعنددی) .(157 :ق 1375، األثیددر ابددن)« هیددقیدددم اإلشددار  لل  یالددذ یمثدداال  للمعندد 

اشداره   ییبده معندا  اینکده رواسدته شدود    ه اسدت، و آن عبدارم اسدت از    ید ل کنایبر سب یهیتشب

و آن الفدداظ و  ،شددود مددی آوردهداللددت دارنددد،  یگددرید یرا کدده بددر معنددا یشددود، پدد  الفدداظ

از  یکددی. «هسددتندشددده قید یاشدداره بدده معندد یبددرا ]تمثیلددی[ یشددده، مثددال قددرارداده یمعنددا

ان ید   بید ن تعریل همد ید در ذ اثیدر  ابدن اسدت و   اسدتعارۀ تمثیلیده  کده قطعدا     ییهدا  مثال

 تَدوَّا ٌ  هَاللَّد  لِنَّ اللَّدهَ  اتَّقُدوا وَ فَکَرِهْتُمُدوهُ  ت دا یمَ هِید أَرِ لَلْد َ  أْکُدلَ ی أَنْ أَحَددُکُ ْ  لِدبُّ یأَ»ۀ یآ ،داشته

 .است (12/اللجرام)«  ٌیرَحِ
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 یدگاه سکاکید.4

ان بلدث اسدتعارۀ   ید و آن را در پا دهنددا  اسدتعارۀ تمثیلیده   دربدارۀ  یادید ح زیتوض یسکاک

ک یدد، در قالددب (او از اسددتعاره گانددۀ مام پددنجینددو  اول از تقسدد)ه یددقطع ۀیددقیتلق میددر حۀ

جدداد شددود کدده یائبه ان شددیددکدده ا هن امددر موجددب شدددیاسددت، و همدد کددردهمثددال ذکددر 

ن یددآنچدده از ا. اسددت مجدداز مفددرد بدده شددمار آورده را در زمددرۀ اسددتعارۀ تمثیلیدده یسددکاک

ه یتشدب  ،اسدتعارۀ تمثیلیده  ن اسدت کده   ید اآیدد،   بده دسدت مدی    (376: 1987) یسکاک گفتۀ

 یو ادعدا  مشدبه و حدذ    یگدر ید یانتزاعد   دورم بده   از امدور متعددد   یانتزاع ی ورت

 :است هب مشبهدر جن   مشبهدرول 

 ،یٰن مدن أمدور لو د  األردر    ین منتدزعت ی دورت  یومن األمثلدة اسدتعار  و د  لحدد    

  ُّهِد یوال ،بید جیتدار  بدالطالق اللسدان ل     ُّهِیفَد  ،مسدألة  یفد  یاستفت مثل أن تجد لنسانا 

 ،أمدرٍ  یذهب فد ید قدا  ل  د لنسدانٍ ها بیدور  تدرد   هُشدب  فتُ ،ده هدذا فتأرذ  ور  ترد  ،یٰأرر

ثدد  تدددرل  ددور   ،یٰأرددر رُّر یددد فیددریتددار  الو رجددال   ُد قددید الددذها  فیددریفتددار  

فتکسددوها و دد   ،هیالتشددب یللمبالغددة فدد رومددا  بدده مشددبهجددن   ددور  ال یفدد مشددبهال

أراك  :قدائال   ،ل االسدتعار  یسدب  یه بوجده مدن الوجدوه علد    ید ر فیید ر تغید من غ به مشبهال

 ،ل االسدتعار  یسدب  یعلد  لَید ثه التمی، وهدذا نسدم   یأردر  رُّر تُد و رجدال    ُقد تُ یها المفتیأ

 .ال یهددا سددبیر للییددجددد التغیل االسددتعار  الیسددب یالم علددیولکددون األمثددال کلهددا تمثدد

از امددور متعدددد  یانتزاعدد  از دو  ددورم یکددی کدداربردعاره، اسددت یهددا و از مثددال :یعنددی)

از کده چیدزی    یابید را ب یاسدت، بده مانندد آنکده انسدان      یگدر یدانتزاعی جای  ورم  به

رواهددد  نمدی  یو گدداه کندد  مددی ییگدو    و پاسددخارادۀ تکلد  یگدداه کده  شددودپرسدیده  او 

 کندی  مدی ه یتشدب  یانسدان  حالدت او را بده   ،دید شدک و ترد  حالدت ن ید اپ   پاسخ گوید؛

رفددتن  ارادۀ یگدداهد اسددت؛ یدددچددار شددک و ترد یانجددا  کدداربددرای کدده در رفددتن 

گدا  بده   ک ید و دهدد   مدی اراده را از دسدت   یو گداه  گدذارد  مدی ک گا  جلدو  یو کند  می

ت مبالغده  ید بده بده ن   مشدبه را در جدن    مشدبه  وضدع و حالدت  سدس    گردد. یمعقب بر

تو دی   ل اسدتعاره  یسدب بدر  بده   مشدبه و د   را بدا   مشدبه و  کندی  ادغا  مدی ه یدر تشب

کده   بیدن   مدی  شدده  سدّال  از تدو  کده   یکسد  یا: گدویی  مدی ن  ورم که ی؛ بدکنی می

ل ید ان اسدت کده آن را تمث  ن همد ید ا بده عقدب.   یگدر یو گدا  د  گذاری میک گا  جلو ی

 .(ل بر استعاره هستندیها تمث مثل همۀ و ،نامی  میل استعاره یبر سب



 155 / 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 

 قزوینی رطیبِدگاه ید.5

در اواسد  بلدث    هرچندد  ان کدرده؛ ید را بدا ندا  مجداز مرکدب ب     استعارۀ تمثیلیده  ینیقزو

ه تمثیدل بدر سدبیل اسدتعار     و گفتده  هکدرد اد ید ل اسدتعاره از آن  یل بر سدب یرود با نا  تمث

 یند یقزو رطیدبِ . اسدت  شدده   دهید ز نامید ن (یدید چ قیبددون هد   یعند ی)ل مطلدق  یتمث یگاه

 را در قسدددمت اسدددتعارۀ میدددرحۀ اسدددتعارۀ تمثیلیددده ینکددده سدددکاکیاز ا (306: 2011)

ن برداشدت را دارد کده او آن ندو  اسدتعاره را مجداز مفدرد       ید اکدرده،  ه ذکر یقطع ۀیقیتلق

 :دیگو یو م ندک میراد وارد یاآن لذا بر  ؛است پنداشته

ه نظدر، ألن   ید فل االسدتعار  منهدا و  یسدب  یل علد ید عدد  التمث ، وة بمدا مدر   ید قیفس ر التلقو

کددون قسددما  ی  یددکددون لال مرکبددا  کمددا سددبق، فکیل االسددتعار  الیسددب یل علددیددالتمث

د بده مدا   ید أر یعرفهدا بالمجداز الدذ   و. د االسدتعار  بداإلفراد  ید قی من المجاز المفرد؟ ولو ل 

گونده کده    اسدتعاره را آن  [ی]سدکاک او : یعند ی) .هیالتشدب  یمبالغدة فد   ی دل شبه بمعناه األ

 ل اسددتعاره را از آن نددو  بدده شددمار آورد،  یل بددر سددب یددان کددرد، و تمثیددگذشددت، ب

ل اسدتعاره  یل بدر سدب  ید تمث ،کده گذشدت   گونده  همدان را ید ز راد است؛یدر آن ا که درحالی

 هرچنددد؟ باشددداز مجدداز مفددرد  ی، پدد  چگوندده قسددمشددود مددیب واقددع نجددز در مرک دد

مبالغده در  سدبب   دانسدته کده بده    یآن را مجداز  و مفرد بدودن نکدرده  د به یاستعاره را مق

 .(باشد شدهاراده  یا ل یه معنایشب ییمعنا ،آنتوس  تشبیه، 

  ید ، تعریسدکاک  نظدر ردود بدر   راد ید اسدارتن   با برطدر   (297: همان) ینیقزو رطیبِ

 :دارد یان میگونه ب نیرا ا استعارۀ تمثیلیه

هَ یتشدب  یمدا شُدب ه بمعنداه األ دل    یأما المجاز المرکب فهو اللفد  المرک دبُ المسدتعملُ ف   و

ن أو ین مددن أمددرین منتددزعتی ددورت یه لحدددیتشددب یه، أیالتشددب یل للمبالغددة فددیددالتمث

ه، یالتشددب یا مبالغددة فددبهدد مشددبهجددن  ال یة فددمشددبه، ثدد   تدددرل الیٰأمددور بدداألرر

 یلفظدد ،امددا مجداز مرکددب : یعنددی) .لوجدوه ر بوجده مددن ا ییددر تغیددفتدذکر بلفظهددا مدن غ  

ل ید ه تمثیتشدب  بده گوندۀ   ،ردود و نخسدتین   یا دل  یه بده معندا  یشب ییاست که در معنا

 یانتزاعد   دو  دورم از  یکد یه یتشدب  یعند ی، اسدت  رفتده کدار   بده  هیمبالغه در تشب یبراو 

مبالغده در جدن    سدبب   را بده  مشدبه ، سدس   یگدر یبده د  ،[از متعدد]شتر یا بیاز دو امر 

بده   یریید ندو  تغ  هدیچ اینکده در آن  بده را بددون     مشدبه لفد    پد  ، کندی وارد  به همشب

 .(کنیذکر  ،وجود آوری
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 یدگاه تفتازانید.6

تقسدی    جداز مرکدب را مانندد مجداز مفدرد، بدر دو ندو        مَ ،ینیقزو رطیبِرال  بر ،یتفتازان

 یا اسدتعاره ریمجداز مرکدب غ  دیگدری  ل اسدتعاره و  یمجداز مرکدب بدر سدب    یکی  :است کرده

عالقدده  ،ین دو حالددت انتزاعددیبدد کدده در ددورتی لددذا[؛ مرسددل اسددتعارۀ مرکددبیعنددی ]

مشددابهت باشددد، آن را مجدداز ریل اسددتعاره، و اگددر عالقدده غیآن را بددر سددب ،مشددابهت باشددد

اسددتعاره  ین دلیددل آن رابدددو . (605 :2004، یتفتددازان) اسددت دهیدداسددتعاره نامریمرکددب غ

 .(604: همان)ملذو  است  یکلطور به  بهمش لیوشود  میبه ذکر  مشبهکه  دانسته

ن اسدت کده چدون اسدتعمال مجداز      ید ، اداردآن تأکیدد   بدر  یکه تفتدازان  یگرید نکتۀ

مَثَدل را  بده عبدارم دیگدر    . اندد  دهید ع اسدت، آن را مَثَدل نام  یل اسدتعاره شدا  یمرکب بر سب

ره مجداز مرکدب باالسدتعا    اسدت  گفتده  بندابراین  ؛داندد  مدی  تمثیلدی شدایع و رایدج    استعارۀ

ن ندو   ید دن اید ل نامید ل تمثید دل شدود.  یده مد ید ل نامیتمث یو گاه یلیتمث استعارۀ یگاه

 یو بدرا  ؛اسدت  آن از امدور متعددد گرفتده شدده     شدبه  وجده کده  ایدن اسدت   نزد وی  ،مجاز

ن ید د فدرق آن دو در ا ید گو یل اشدتباه نکندد، مد   ید ه تمثیل را با تشدب یتمث ،نکه مخاطبیا

ل بده  ید بدا تمث و  اسدت  یلد یا تمثید ل ید د تمثید قد بده  ید شه مقیل همیه تمثیاست که تشب

ن اسددت کدده در یددا یمقیددود و. (همددان) اشددتباه نخواهددد شددد اسددتعارۀ تمثیلیدده یمعنددا

 .است یلیا تمثیل ید تمثیه حتما  قیبعد از لف  تشب ،یلیه تمثیتشب

از مجداز مرکدب و شدرح آن،     یند یقزو رطیدبِ   ید ان تعرید از ب پد   (همدان ) یتفتازان

 :دگیر چنین نتیجه می

از  یکد یه یحا ل سدخن در بلدث مجداز مرکدب باالسدتعاره آن اسدت کده آن، تشدب        

 و سددیمای برداشددتی هیئددتمتعدددد بدده امددور از  شددده برداشددت و سددیمای هیئددتدو 

 ؛باشدد  مدی  بده  مشدبه  سدیمای از جدن    مشدبه  سدیمای سس  ادعدا شدود    گر است،ید

بدر  ، شدده  وضدع  یداللدت مطدابق    دورم بده  بده   مشدبه  سدیمای  یکه بدرا  یپ  لفظ

 .گردد میاطالق  مشبه هیئتسیما و 

راد یدددرد ا ،اسدددت آورده اسدددتعارۀ تمثیلیدددهدر بدددا   یکددده تفتدددازان یآردددر نکتدددۀ

مجدداز  ی، سدکاک ینددیقزو رطیدبِ کده بده اعتقدداد   ؛ چرااسددت یبددر سدکاک  یند یقزو رطیدبِ 

ه بده آن پردارتده   ید قیتلق حۀمیدر  اسدت، چدون در بلدث اسدتعارۀ     مرکب را مفرد دانسته
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ل ید دل: سدازد  مدی مطدرح   یند یقزو رطیدبِ راد ید ل بدر رد ا یدو دل (2/109: تا یب) یتفتازان. بود

کده شدامل مفدرد    ]ه قدرار داده  ید قیتلق ل را جدز  مطلدق اسدتعارۀ   یتمث ینکه سکاکیاول ا

ل یددالتمث ه عدد  ن ددأ والجدوا   » :کدده مجداز مفددرد اسدت   یا ، نده اسدتعاره  [شددود مدی و مرکدب  

 «.مجداز مفدرد   یهد  ین االسدتعار  التد  ة ال مِد ید قیة التلقیلیمن مطلدق االسدتعار  التیدر    قسما 

، بلکده اعد    نیسدت مجداز مفدرد    شدده،   یتقسد  یآنچه در سدخن سدکاک  نکه یل دو  ایدل

 :گوید مین یچن (همان)تفتازانی از مفرد و مرکب است، 
الکلمددة  یمعندد یقسددمان راجددع للدد یواللغددو ،یوعقلدد یلغددو :المجدداز عنددد السددل  قسددمان ن ل

، ن لهدداعددن الفائددد  ومتضددم  رددالٍ :قسددمان یالمعندد یوالراجددع للدد ،حکدد  الکلمددة یوراجددع للدد

 یوالراجددع للدد ین المجدداز العقلددأوظدداهر  ،اسددتعار ریاسددتعار  وغ :ن للفائددد  قسددمانوالمتضددم 

 یمعندد ید بددالراجع للددیددرین أجددب یف ؛المددذکور یحکدد  الکلمددة رارجددان عددن المجدداز بددالمعن

مجدداز در نددزد : یعنددی) .نیالقسددم یاللیددر فدد یددح یمددن المفددرد والمرکددب ل الکلمددة اعدد  

راجددع بدده  یکددی: دو قسدد  اسددت یلغددو ؛یو عقلدد یلغددو: گذشددتگان بددر دو نددو  بددود

و مجداز راجدع    ،[اسدت  در اعدرا  منظدور  ]راجع بده حکد  کلمده     یگریکلمه و د یمعنا

ده دو ید ن فاده، و متضدم ید ن فاده و متضدم ید از فا یردال : کلمده دو قسد  اسدت    یبه معن

و راجدع   ین اسدت کده مجداز عقلد    ید ظداهر گفتدار ا   راسدتعاره. یاسدتعاره و غ : قس  اسدت 

رو الز  اسدت از   نید ااسدت؛ از مدذکور   یمجداز بده معندا    یبه حک  کلمه، ردار  از معندا  

 مرکدب اراده شدود  مجداز  مفدرد و  مجداز  از  تدر[  ]کلدی  کلمده، اعد    یاراجع به معنمجاز 

 .ح باشدیتا حیر در اقسا  مذکور  ل

  قدی نشارحادیگر  یها دگاهید.7

 یرا بددا ذکددر شددواهد  اسددتعارۀ تمثیلیددهبلددث  نیددیو التب انیددالبدر  (193: 2011) یبددیط

نکده  ینددارد، جدز ا   یند یقزو رطیدبِ   ید بدا تعر  ی  او تفاوم بدارز ی، و تعرکند میح یتشر

، گدردد  مدی و مسدتعارله بر ن مسدتعار  یبده جدامع بد    اسدتعارۀ تمثیلیده  موضدو    ،از منظر او

 کْدد حُ یکددون الجددامعُ فددیهددو أن و» :اسددت دانسددتهآن جددامع را در حکدد  واحددد  یو یولدد

ن المنتدز ِ مدن أمدور فتشدبهُهُ بو د   دور        یالیدورت  یذلک بأن تأردذ و د  لحدد   الواحدِ، و

و آن : یعند ی. )«مبالغدة  بده  مشدبه جدن   دور  ال   یفد  مشدبه شابِهُهُ، ثُد َّ تُددْرِلَ  دور  ال   ی یٰأُرر

ن نلدو اسدت   ید   واحدد باشدد، و بده ا   اسدت کده جدامع آن در حکد     یا اسدتعاره [ استعارۀ تمثیلیده ]

وجده   یکده دارا  یگدر ید  دورم کندی و بده   از متعددد را اردذ    یاز دو  دورم انتزاعد   یکیکه 
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بددا  ،بدده مشددبهرا در جددن   ددورم  مشددبه، سددس   ددورم کنددیه یشددباهت بددا آن اسددت تشددب

 .(آوریوارد  ،مبالغههد  

مَثَددل و ن ی، تفدداوم بددکددردهبددر آن اشدداره  (194: همددان) یبددیکدده ط یگددرید نکتددۀ

ج و متددداول یددن نددو  اسددتعاره سددخن راید بدده اعتقدداد او اگددر مسددتعار در ا ل اسددت؛ید تمث

شدبِهُ  یفالمسدتعار لذا کدان قدوال  سدائرا      » :لید تمث ،ن  دورم ید ر اید در غو  باشد، مَثَدل اسدت  

 «.ال یتمث یلل ا سُم مَثاَل ، و یسُم  1مضربَه بمورده

دگاه یددو بدده شددرح د ندددارد عارۀ تمثیلیددهاسددت دربددارۀ یا تددازه نکتددۀ (193: 2009) یبکسُدد

را راد او ید و ا اسدتعارۀ تمثیلیده  گداه  یجارا دربدارۀ   یند ینظدر قزو  کدرده و فقد    اکتفدا  ینیقزو

راد یدددر رد ا یبددیابتدددا نظددر رط اسددت؛ بنددابراین فتدده و از آن دفددا  کددردهریپذ یبددر سددکاک

و » :گویدد  مدی و کندد   مدی سدس  آن را بدا اسدتدالل ردود رد     سدازد و   مدی را مطرح  ینیقزو

المجداز مدا    حدد   یه کلمدة، فتکدون مدراده بالکلمدة فد     ید طلَدق عل یبأن  المرکب قد : یبیأجا  الخط

کلمده   یگداه : اسدت  گفتده [ یند یقزو]در پاسدخ   یبد یو رط: »یعند ی) «المرکدب هو أع   من المفدرد و 

از کلمده در حدد مجداز بدوده کده اعد  از       [ یسدکاک ]پد  منظدور او    شود؛ میز اطالق یبر مرکب ن

ن یددبددا ا ،کنددد مددیراد وارد یددا یبددین نظددر رطیدددر ادامدده بددر ا یو. اسددت(فددرد و مرکددب م

 کندد  مدی جدا   ین ایاستدالل که اطالق کلمده بدر مرکدب و کدال  مجداز اسدت و همچند       

الکدال  مجداز،    یه نظدر، ألن  لطدالق الکلمدة علد    ید فو» :داشدته باشدد   یوضع یکه مرکب معنا

 (.193: همان)« عا کون المرکب موضویستلز  أن یضا  فالن ه یاو

 آیددد مددیکدده مَثَددل بدده شددمار دانددد  مددی یا را اسددتعاره اسددتعارۀ تمثیلیدده (90: 1991) یجددیا

 .«لِیهَ التمثی  تشبیلتُعَد  مثال  و یال ت یة هیلیفاالستعار  المتمث» :ستیل نیه تمثیتشب یول

 نمعا را یها دگاهید.8

 یانتزاعد  هیئدت ن یکده بد   دانسدته  اسدتعاره  یرا ندوع  استعارۀ تمثیلیده  (287: 1993) یمراغ

ن یددگددر ایمشددابهت باشددد، و از طددر  د عالقددۀ  بدده مشددبه یانتزاعدد هیئددتو  مشددبه

 :از امور متعدد باشند برگرفتهها  هیئت

                                                           
و منظور از  است[ است ]مستعار یا ترکیبی که در کال  نقل شده حالت ا لی است که سخن در آن وارد شده« مورد». منظور از 1
(؛ 2/1449، 1996است یا حالتی که مقیود کال  است ]مستعارله[ )التهداونی،   حالتی است که به آن سخن تشبیه شده« مضر »

 نامند. به عبارم دیگر، معنای حقیقی مَثَل را مورد و معنای مجازی آن را مضر  می
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لها، بددأن تشددبه ئددة المسددتعاریالهئددة المسددتعارمنها وین الهیمددا کانددت عالقتدده المشددابهة بدد

أن  الیددور   یدعیددثدد    ،یٰن أو أمددور بدداألُرر ین مددن أمددر ین منتددزعتی ددورت یلحددد

اللفدد  الدددال   مشددبهالیددور  ال یطلددق علددیبها، فةمشددبهمددن جددن  الیددور  ال مشددبهال

آن  اسددتعارۀ تمثیلیدده: یعنددی) هیالتشددب یا مبالغددة فددبهدد مشددبهالیددور  ال یبالمطابقددة علدد

مسددتعارمنه و مسددتعارله عالقددۀ مشددابهت باشددد،    هیئددتن یآن بدد اسددت کدده عالقددۀ 

ه یتشدب  یگدر یبده د  یا امدور ید از دو امدر   یانتزاعد  هدای   دورم از  یکد ی ورم که  نیبد

در  پد   اسدت؛  بده  مشدبه از جدن   دورم    مشدبه عدا شدود کده  دورم     شود، سدس  اد 

 بدرای ، شدده وضدع   یمطدابق لفظدی  داللدت    دورم  بده  بده  مشدبه  یکه بدرا  یلفظ تشبیه،

 شود. میطالق ا مشبهبر  ورم  ،مبالغه

ل ید ل تمثیو اسدتعاره بدر سدب    عارۀ تمثیلیده اسدت ن قسد  از اسدتعاره،   یا: دیگو یاو در ادامه م

ه مرکددب آن یآن از تشددب ییو مددالک جدددا شددود یده مددیددنام یدیددچ قیل بدددون هددیددا تمثیدد

ن ید ا یو. (287: همدان )شدود   یگفتده مد   یلد یا تمثید ل ید ه تمثیه مرکدب، تشدب  یاست که به تشب

 .(288: همان)داند  یمفرد و مرکب م یها استعاره آمیزترین مبالغهنو  استعاره را 

اشدتهار و اسدتعمال    یاسدت ولد   اسدتعارۀ تمثیلیده   ،مَثَدل  (287: همدان ) یمراغد از نظر  

گدر  یمفدرد و چده مدذکر و چده د     یچده بدرا   د؛ید آ یک شکل میشه به یو هم دارد یادیز

ر یددغیت مددثاَل ، والیکثددر اسددتعمالها سُددم  ة ویددلیلذا اشددتهرم االسددتعار  التمثو» :دو آنفددرو  

قددة واحددد ، یفرعهمددا بطرخاطددب بدده المفددرد والمددذکر و یر ، فاالسددتعا یمطلقددا  ملافظددة علدد

االسدتعمال  ریو کثیابدد  اشدتهار   اسدتعارۀ تمثیلیده  هرگداه  : یعند ی) «1لدة یسدو  ک أحشدفا  و : کقوله 

کندد، پد  بده     ینمد  یریید اسدتعاره هرگدز تغ   ،میدون مانددن   برایشود، و  یده میمَثَل نامشود، 

مانندد   ؛شدود  مدی وه مدورد رطدا  واقدع    یشد  کید بده   ،مفرد و مدذکر و فدرو  آن دو   ،آن لۀیوس

 .[کنی می فروشی ک ]بد  مانۀیو ه  پ یده یست مپَ یه  ررماکه  ن سخن عر یا

 اسددتعارۀ تمثیلیددهاسددتعاره در مرکددب را  ،  مختیددر رددودیدددر تعر (265: 1996)حبن کدده 

ن یددبعددد از ا یو .«ةیددلیاالسددتعار  التمث یالمرکددب تسددم  یأن  االسددتعار  فددو» :اسددت دانسددته

اسدت کده لفد  مسدتعار در      یا آن اسدتعاره : گویدد  مدی و دهدد   مدی آن را شرح  ،گفتار کوتاه

                                                           

 مرکدب  یتیأه( به مشب ه)مستعار منه  .ده استیان دیه زیکه از دو ناحاست انسانی  (مشب ه)مستعار له : در این عبارم - 1
 .باشد می لف  مستعارمذکور جمله  و .است ان حا ل از امور گوناگونیز( جامع)وجه شبه  و
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رددود در ا ددطالح  یوضددع یر معنددایددن لفدد  مرکددب در غیددو ا مرکددب باشددد، یآن لفظدد

دا ید اسدتعمال پ  ،یمجداز  یو معند  یا دل  ین معند یمشدابهت بد   سدبب عالقدۀ   تخاطب، بده 

 .(همان) شودآن  یا ل یمعنا ۀکه مانع از اراد یا نهیاست، به همراه قر کرده

 اگرچده کده   اسدت،  کدرده ن یدی را تب اسدتعارۀ تمثیلیده   یگدر ید وۀیبه ش (62: 1992)له یقلق

 :استت یحائز اهم ،ان مطلبینو  بسبب  به ،دگاه جمهور استیمفهو  د یدارا

 بدده مشددبههددا نیددر ح بالیة؛ ففیلیة ضددر  مددن االسددتعار  التیددر یددلیاالسددتعار  التمثو

ة لال أن  یددلیالتمثة ویلیالتیددر: نین اسددتعارتیالفددرق بدد، ومشددبهمکددان ال یالمددذکور فدد

نقدول للقائدد العائدد    . المرک دب  یفد  یتجدر  یٰاألردر المفدرد و  یفد  یواحد  منهمدا تجدر  

ه یلیاز اسدتعاره تیدر   یندوع  اسدتعارۀ تمثیلیده  و : یعند ی) رابده ق ی  للد یعاد الس: منتیرا 

ن یبدد یو فرقدد قددرار دارد بهمشددو در ملددل آشددکار اسددت  بدده مشددبهکدده در آن  اسددت

در  یگددریاز آن دو در مفدرد و د  یکد ینکده  یسدت جددز ا یه نید لیه و تمثیلیتیدر  اسدتعارۀ 

اسددت  بدده راندده برگشددته یروزیددکدده بددا پ یمددثال  بدده فرمانددده ؛شددود مددیمرکددب اجددرا 

 .(ر به غالفش برگشتیشمش:  یگو یم

 ،ان کدرده ید ن را بآ (63: همدان )لده  ینداشدته و قلق  یا ن اشداره گدران بددا  یکه د یا نکته

شده  یهدا، هم  حالدت  نکدردن در همدۀ  ر یید ل تغید دل بده  استعارۀ تمثیلیده  نۀین است که قریا

 «.ةیة لال حالیلینة التمثیتکون قروال» :یا مقالی یه است و نه لفظیحال

آن  بده  مشدبه کده   داندد  مدی  یا را اسدتعاره  سدتعارۀ مرکدب  مجداز باال  (176: 1374)سا یشم

ردود بده کدار     یکده در معندا  فهمیدد   شدود  مدی  یتأمدل عقلد   کده بدا   یا جمله جمله است؛

مانندد آ  در هداون    ؛کندد  مدی را افداده   یگدر ید یمعندا  ،مشدابهت  نرفته، بلکده بدا عالقدۀ   

 نکتددۀ .اسددتهددوده یبو  وشددباهت، عمددل لغدد اس عالقددۀیددکدده مددراد از آن بدده ق دن،یددکوب

را  یلد یتمث ۀامدا بهتدر اسدت کده اسدتعار     » :گویدد  مدی ن است کده  یاکرده مطرح وی که مهمی 

 داشدته باشدد،   المثدل  ضدر  ا ید  المثدل  ارسدال  ، جنبدۀ اسدتعارۀ مرکدب    کده  یبه کار ببر یدر موارد

اسدت کده حکد  مثدال را داشدته       یمرکبد  بده  مشدبه ، یلد یتمث ، اسدتعارۀ پ  چنانچه قبال  گفته شد

نکدده یا یکددی وجددود دارد؛ برانگیددز تأمددل ، دو نکتددۀن عبددارمیدددر ا .(177: همددان) «باشددد

 جنبددۀ اسددتعارۀ مرکددباسددت کدده  یدر مددوارد اسددتعارۀ تمثیلددیکدداربرد  فتددهگسددا یشم

کداربردن ردود    بده  المثدل  ارسدال  کده  در دورتی  ا ضدر  المثدل داشدته باشدد،    ی المثل ارسال



 161 / 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 

  یدددر تعر (40: 1377) یانعبددارم اسددت و بددر مثددل داللددت ندددارد، چنانچدده گرکدد مَثَددل در

را  یش مَثَددل مشددهوریخن رددو  در سدد: ارسددال مَثَددل آن اسددت کدده مددتکلاسددت گفتددهآن 

اسدت   یمرکبد  بده  مشدبه ، اسدتعارۀ تمثیلدی   اسدت  گفتده شمیسدا  نکده  یدو  امدورد  . کنددر  

 شان مَثل است.یمثال در نظر ادهد  نشان میکه حک  مثال را داشته باشد، که 

 ،ا در جملده ید ن جهدت کده در کلمده باشدد     ید اسدتعاره را از ا  (116: 1375) کدکنی شفیعی

و  هددا المثدل  ضدر  شدامل اغلدب    اسدتعارۀ مرکدب  و اعتقداد دارد   کدرده   یبدر دو ندو  تقسد   

 :از امور متعدد باشند برگرفته به مشبهو  مشبهکه است  ین در مواردیهمچن

اندد.     کدرده یمفدرده تقسد   ه و اسدتعارۀ ید لیا تمثید ه اسدتعارۀ مرکبد  استعاره را بده دو ندو    

رندد،  یگ یه قدرار مد  ید لیتمث اید ه اسدتعارۀ مرکبد   در مقولدۀ  هدا  المثل ضر اغلب  ه  رویبر

ک جملده  ید  یمعدان  مجموعدۀ  یعند ینظر باشدد،  مدورد  یامدور  ز هرجا کده مجموعدۀ  یو ن

ر از یددغ ی  بدده مددوردیردداص دارد د انتقددال دهدد   یمفهددوم ،یرا د کدده از نظددر لغددو  

 .آن یمفهو  لغو

 کند: یم یمعرفچنین را  استعارۀ تمثیلیه (346: 1367) یهاشم

ر مدا وضدع لده لعالقدة     ید غ یب اسْدتُعمِل فد  ید ة: هدو ترک ید لیالتمثالمجازُ المرکبُ باالستعار  

و  مشدبه کدون کدل  مدن ال   یث ید بل یندة مانعدة مدن لراد  معنداه الوضدع     یمدع قر  المشابهة

ن مدن  ین منتدزعت ی دورت  یو ذلدک بدأن تشدبه لحدد    دد   أ  منتزعة من متعددد یه به مشبهال

 ه د یالتشدب  یمبالغدة فد  ا بهد  مشدبه الیدور  ال  یفد  مشدبه ؛ ث  تددرل ال ین، أو أمور بأرریأمر

اسددت  یبددیترک ،اسددتعارۀ تمثیلیددهمجدداز مرکددب بدده : یعنددی) ةیددلیباالسددتعار  التمث یسدم  یو

اسددت،  آن وضددع شددده یکدده بددرا کاررفتدده بدده یزیددر از چیددمشددابهت در غ کدده بددا عالقددۀ

و  مشدبه کده تمدا     یا گونده  آن اسدت بده   یوضدع  یمعندا  کده مدانع از ارادۀ   یا نهیهمراه قر

اسدت کده    گونده  یند و آن بدد   اسدت  شدده  گرفتده ز ید اسدت کده از چندد چ    یئتد یه ،به مشبه

و  ماننددد شددود، یگدر یبدده د ،ا امددور متعددد یدداز دو امدر   شددده برگرفتده از دو  ددورم  یکد ی

اسدتعارۀ  و آن را  دسدبب مبالغده در آن ظداهر شدود       بده  بده  مشدبه در شدکل   مشدبه گداه   آن

 .اند( دهینام تمثیلیه

را در چهددار  اسددتعارۀ تمثیلیدده ل و یدده تمثین تشددبیتفدداوم بدد  (350: 1367) یهاشددم

در  کده  درحدالی شدود،   یه ذکدر مد  یو ادام تشدب  مشدبه  ،لید ه تمثیدر تشدب . 1: داند میچیز 

 .2و ادام آن ملددذو  اسددت؛  مشددبهمددذکور اسددت و  بدده مشددبهفقدد   اسددتعارۀ تمثیلیدده
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و ن دیفقد  بد   اسدتعارۀ تمثیلیده   کده  درحدالی ن دو مفرد باشدد،  یل بیه تمثیز است تشبیجا

اسدتعارۀ   کده  درحدالی نده نددارد،   یاز بده قر ید ل نید ه تمثیتشدب  .3د؛ ید آ یمد  یب انتزاعد یترک

 یل ندوع ید ه تمثیتشدب  .4شدود؛   یا دل  یمعندا  نه دارد تدا مدانع از ارادۀ  یاز به قرین تمثیلیه

ه یاز تشدب  آمیزتدر  مبالغده لدذا  اسدت،  مجداز   اسدتعارۀ تمثیلیده   کده  درحدالی قت است یاز حق

 .استل یتمث

 گیری نتیجه و ها دیدگاهیل نقد و تلل.9

اردتال    گدذاری و جایگداه و فهد  و تعرید ،     ن اسدتعاره، اردتال  در ندا    ید ا درریوص

و « مَثَدل »ینی چدون  تداریخی ردود، عنداو    تطدور ایدن فدن در سدیر و     وجدود دارد.  یماهو

مجدداز »و « باالسددتعارهتمثیددل » و« تمثیددل بددر سددبیل تشددبیه »و « مماثلددت»و « تمثیددل»

اسددت.  را بددر رددود دیددده « اسددتعارۀ تمثیلیدده»و  «رکددب باالسددتعارهمجدداز م» و« مرکددب

ای در بلددث  انددد و عددده را در بلددث تشددبیه آوردهای آن  عدددهآن، جایگدداه  درریددوص

 اند. را نوعی استعاره دانستهاین فن  کنایه، اما عموما 

 تددوان مدی  مدوجز،  بنددی  جمددعدر یدک   و شدده  نقدل نظددر در آرای  بدا بررسدی و دقدت   

 :برشمرد استعارۀ تمثیلیه درریوص دیدگاه چهار

رین تد  قددمت ؛ ایدن نظدر، با  باشدد   مدی کَحِ مَثَدل یدا جملدۀ    مسدتعار( لفد   ) بده  مشبه. 1

و سددیروس  ابددوهالل عسددکری جعفددر و قدامددة بددن اسددت کدده امثددال جدداح  ویدددگاه د

 ند.ا هشمیسا بر این نظر بود

و پایدده و نیسددت بددر اسدداس تشددبیه نددوعی کنایدده اسددت، یعنددی  اسددتعارۀ تمثیلیدده. 2

 است. اثیر ابناساس کنایی دارد، که نظر 

 یزیددر از چیددمشددابهت در غ اسددت کدده بددا عالقددۀ   یبددیترک اسددتعارۀ تمثیلیدده . 3

 یمعنددا کده مددانع از ارادۀ  یا نددهیاسددت، همدراه قر  آن وضدع شددده  یکده بددرا  کاررفتدده بده 

ز ید اسدت کده از چندد چ    یئتد یه بده  مشدبه و  مشدبه که تمدا    ای گونه بهآن است،  یوضع

حکمدی بدوده و ردواه غیدر از ایدن دو       ؛ ردواه مشدبه بده مَثَدل بدا جملدۀ      اسدت  شده رفتهگ

 رشددیق ابددن دیدددگاه جمهددور نامیددد و کسددانی ماننددد  تددوان مددی. ایددن دیدددگاه را باشددد

 تفتددازانی و مراغددی و  و قزوینددی رطیددبِ سددکاکی و قیروانددی و عبدددالقاهر جرجددانی و 

 .اند بوده بر این اعتقاد کدکنی شفیعی
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و در غیدر ایدن    اسدت  مَثَدل  ،سدخن رایدج و متدداول باشدد     (بده  مشدبه )مستعار اگر . 4

 این تفییل است.قائل به ، که حسن طیبی  ورم تمثیل

و بدا  باشدد  دیددگاه اول  دلیح    ،لفد  تمثیدل و معدانی آن    بده  باتوجه رسد میبه نظر 

پیشددنهاد  نظددر، ارددتال همدده  بددرای رهددایی از ایددن هرچنددد تطبیددق دارد؛ تعریدد ایددن 

از امدور  نظر معندا و مفهدو  مدورد   ا دطالح   که مجداز مرکدب اسدت و بده     درجاییشود  می

ارتبداب بدین عبدارم     اگدر  ین نلدو کده  ، بدد قائدل بده تفیدیل شدد    شود،  میمتعدد انتزا  

و  ، آن را مجددداز مرکدددب نامیدددد  مشدددابهت باشدددد دو  آن، غیرمدددذکور و معندددای  

و  مشددابهت باشددد عالقددۀ ،ارتبدداب بددین عبددارم مددذکور و معنددای دو   کدده در ددورتی

و اگددر  بنددامی ، اسددتعارۀ تمثیلیددهآن را  باشددد،عبددارم مددذکور مَثَددل یددا در حکدد  مَثَددل  

شدداید  نامیددد. اسددتعارۀ مرکددبعبددارم مددذکور مَثَددل یددا در حکدد  مَثَددل نباشددد، آن را   

 اسدتعارۀ تمثیلیده  ن گفدت:  یچند  تدوان  مدی را ایدن فدن     ید ن تعریتدر  ن و کامدل یتر ساده

سددبب  بدده رددود،  یا ددلمعنددای ر یدداسددت کدده در غ   مَثَددلای در حکدد مَثَددل یددا جملدده

 کدده مددانع از ارادۀ یا نددهیهمددراه قر بدده ا ددلیریغ یبددا معنددامعنددای ا ددلی مشددابهت 

آ  در هداون  »بدرای نمونده اگدر مَثَدل      ؛رود بده کدار مدی    شدود  یکدال  مد   ا دلی  یمعنا

  ، شدخصِ یجده اسدت بده کدار ببدر     ینت یبد  یکده در حدال تالشد    یکس یرا برا «دنیکوب

کده در حدال   اید    کدرده ه یتشدب  یبده شخید   (مشدبه )را  کنندده  جه تدالش ینت ییهوده و بب

 .است عبث کار ،شبه جهوو  ،(به مشبه)است دن آ  در هاون یکوب
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