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آغاز سخن

 در گذرد. می سال بیست حدود ،شناخت و هاستعار کتاب نخست چاپ انتشار زمان از
،یپژوه شناخْت  ویژه به و زبان تیشناخ علوِم  حوزۀ در زیادی اّتفاقات ،مّدت این طّی 

و ها دیدگاه سو، یک از است. افتاده ،هاستعار یکولوژِی سنوروپ و پژوهی عصْب 
 درک به مربوط مسائل به را پژوهشگران نگرش که اند فرابالیده جدیدی های مدل

 ،کلمات ترکیب ،واکنش زمان به وابسته رهایمتغیّ  سنجش و یسشنا روش ،استعاره
 ،دیگر سوی از و اند داده تغییر استعاره در مندیدقص و  انگیزه ،ذهنی تصاویرِ  نقش
 ،ادبّیات تا گرفته یعلم  های سازی لدم از ،بشری دانش و علم از ای گسترده های ُحوزه
 قرار استعاره با ارتباط در ،تبلیغات و سیاست تربیت، و تعلیم درمانی، روان هنر،

 های کتاب به توان می ردی،کاربُ  و نظری وسیع ۀدامن ینا از نمونه دو عنوان به اند. گرفته
اثر ،نوازندگان برای هایی استعاره و )۲۰۰۸( فلدمن جروم اثر استعاره تا مولکول از

 کرد. اشاره )۲۰۰۵( تبرشتا هال  رندی
 بلکه رود، نمی سخن ادبی آرایۀ و کالم زینت عنوان به استعاره از دیگر، روزه،ام

 یاد تفّکر در گشتار مندِی  توان و قدرت نیز و یساز مفهوم ظرفّیت و توانایی نوانع به
ویژگی به بردن پی برای .تحّول و تغییر حال در و متنّوع است جهانی ما جهان شود. می

 در دارد. وجود بندی طبقه نوعی به نیاز فرایندها و دادها رخ ،ها پدیده اشیا، از بسیاری
 ،تعریف شود. می تعریف دیگری چیز اعتبار به چیزی هر که است بندی هطبق این پرتو

از را چیزی خواهیم می که حال عین در آن، جریان در که است سازوکاری کّلی، بیان به
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 و یدور این مبنای بر کنیم. می نزدیک دیگری چیز به را چیز نآ بکنیم، ُجدا چیزی
 ها بندی هطبق گیرند. می قرار بندی طبقه مورد و شوند  می تعریف اشیا که است نزدیکی

و ّیتاهّم  براساس یا و تکوینی ،کارکردی ،ساختاری های ویژگی برمبنای عموماً 
داران پستان یا داران غیرمهره از داران مهره جداکردن مانند :گیرند می صورت ضرورت،

اصطالح ما تر اختصاصی سطح در اّما جانوران. از گیاهان حّتی یا داران غیرپستان از
 اطالق آید، می کار به نگارش و نوشتن در چه آن هر به اغلب که داریم را افزار نوشت

انواع مثالً  بیاییم اگر حال است. کارکردی مبنای دارای بندی طبقه جا این در شود. می
بیش  و  کم بندِی  طبقه به جا، یک هم را ها خودنویس و دهیم قرار جا یک را خودکارها

جا این در باشد. تکوینی بندی، هطبق مبنای است ممکن هیگا ایم. پرداخته یساختار
نام گیرند، می قرار دگردیسی چرخۀ در خود تکامل یا تحّول در که را موجوداتی توان می
 از تکوین مختلف مراحل لحاظ از را استدالل و منطق ،رتفکّ  گیری شکل یا ُبرد

و اهمّیت صرفاً  نیز گاهی کرد. مقایسه هم با و داد قرار توّجه مورد ،انسان تا ها تینخس
 یا توصیف در معموالً  ما مثالً  گیرد. قرار بندی طبقه اساس است ممکن ضرورت

لحاظ از یتشباه ظاهراً  که کنیم می استفاده "هوا و  آب" ترکیب از اقلیمی تشریح
 ندارند. هم با تکوین و کارکرد ،ساختار

خصوصّیت یک فقط ها پدیده و اشیا که آن نخست :کرد اشاره نکته دو به باید حال
 های بندی طبقه در ،مختلف های ویژگی مبنای بر است ممکن و ندارند ویژگی یک یا

 کّلی، بندی طبقه لحاظ از عنصر این بگیرید. نظر در را طال مثالً  گیرند. قرار متفاوتی
 قرار زرد اشیای زمرۀ در است، زرد تقریباً  رنگش چون اّما شود. می تلّقی اتفلّز  جزءِ 
 "زریر. دزر شود چند اگر زر نشود باشد/ زر د،َو بُ  زرد او که چیز آن هر نه"( گیرد می

 است قیمتی فلّز  دیگر، های ویژگی و ییاب کم عّلت به احتماالً  طال همان ).ناصرخسرو
قرار قیمت گران اشیای و گنج و سّکه و پول به مربوط بندی طبقه در نظر این از و

 ،دیگر اشیای به شدن تبدیل و ،درخشان و زرد رنگ ،خواری چکش سبب به و گیرد. می
 در و زند نمی زنگ که جا آن از و گیرد می جای زیورآالت دستۀ در آن، نبود قیمتی و

محسوب ثروت نوعی ،است داری نگه قابل و شود نمی حّل  ها حّالل از بسیاری
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و قصد برحسب و گیرد می قرار مختلفی های گاه جای در طال ،ترتیب این به شود. می
 .کرد آن از متفاوتی های برداشت توان می ،گو سخن نّیت

بندی تقسیم عینی اصطالْح  به های ویژگی مبنای بر صرفاً  ها پدیده و اشیا که  آن دّوم
،ها آن از ما مغز برداشت ،حرکتی ـ  حّسی سیستم بر اثرگذاری اعتبار به بلکه شوند، نمی

گیرند. می قرار بندی طبقه مورد نیز کنند، می ایجاد درما که هیجانی و عاطفی حالت
 بازخورد بسا، چه ،درخشندگی عّلت به بگیریم، نظر در را طال همان اگر مثال، عنوان به

ای سرمایه یا ذخیره است ممکن ،پولی ارزش سبب به یا بیاورد وجود به ما در مثبتی
 در مثالً  .دربیاو پدید "ایمنی" احساس ما در ،درنتیجه و شود تلّقی مبادا روز برای

 مدد به حافظ "بازوست. در زور ترازوست، در زر را که هر" :خوانیم می سعدی گلستان
 و طال زرد رنگ با چهره زردِ  رنِگ  شباهت برمبنای و دجدی های ترکیب خلق و تخّیل
 ،معنایی به خود که ـ  را خاک حّتی را چیز همه تواند می که کیمیا مفهوم از گرفتن الهام

گشت زر تو مهر کیمیای از" :گوید می ،کند تبدیل زر به ـ  است فلّزات ۀهم ۀسرچشم
خواهد می هم ،حافظ جا این در "شود. زر خاک شما لطف ُیمن به آری من/ روی

 خاک حّتی کند، می تبدیل طال به را چیز همه که سازد برجسته را عشق اهّمّیت و ارزش
 عشق درهرصورت، اّما .پردازد می یار هجران و دوری از گالیه به ،حوین به ،هم و را؛

 !است نموده طال به تبدیل را خاک و است کرده را خود کار
 گاهیجای و خیزد می بر هایی ترکیب و ها تشبیه ،ها مقایسه چنین درون از استعاره

 گونه چه زد، نمی ترکیبی چنین خلق به دست اگر حافظ کند. می پیدا تفّکر در واال
و "دستی ِم دَ " عنصر هرحال به که ـ  خاک تبدیل یعنی ،عشق  ۀزمعج از توانست می

 سازوکاری به ،ُمعجزه این اّما بگوید. سخن طال به ـ  است "زمینی" و موجود جا همه
امروزی زبان به را معجزه شد. می داده نسبت کیمیاگری و کیمیا به قدیم در که دارد نیاز
 نقش ،دیگر جای در حافظ آید. می وجود به مفاهیم در که بنامیم گشتاری توانیم می

 و ثروت شود، ذکر طال واژۀ که آن بدون آن در که کند می بازگو متفاوتی گونۀ به را کیمیا
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 و کوش عیش در دستی تنْگ  هنگام" :گیرد می قرار توّجه مورد نیازی بی و برخورداری
 که کند می را کار همان مستی و عیش ."را گدا کند قارون هستی، کیمیای کاین مستی/

 و اعتنایی بی کند، می مند ارزش را ارزش کم چیز هر کیمیا که طور همان کند، می کیمیا
کند. ـ  نیاز بی یعنی ـ  قارون به تبدیل را ـ  نیازمند فرد ـ  گدا تواند می هم خواهی فزونغیرا

این اّما گیرد. می صورت بندی طبقه نوعی هم استعاره در بینیم می که چنان
متداوِل  هاِی  بندی طبقه در چه آن اساس بر ـظاهر به کم دست ـ  است ممکن بندی طبقه

 اشیای به بخشی کمال اثر از برخورداری لحاظ به کیمیا نباشد. گیرد، می صورت علمی
"مستی و عیش و عشق ،مهرورزی" مثالً  که گیرد می قرار ای مقوله همان در ،ارزش کم

طال به تبدیل را مس کیمیا دهند. می تغییر را شیء جوهر دو، هر ها آن دارند. قرار
 .دارد وجود هم تفاوتی اّما نماید. می دگرگون را هستی معنای و هستی عشق، ،کند می
کیمیاگر خواست به ارتباطی چندان که گیرد می صورت تیانفعاال و فعل اّولی، در

 سطح ترین عمیق با که است کار در درونی تجربۀ وعین دّومی، در ولی ندارد،
 سطح باالترین به حال، عین در و شود می آمیخته درهم انسانی، عواطف و ها خواست

گاهی و شعور  تحلیل و تجزیه با ما که جا آن هم :هستند زندگی جزء دو، هر رسد. می آ
شخصّیت و هوّیت که جا آن هم و داریم سروکار عینی اصطالْح  به جهاِن  ترکیب و

 از را زندگی وجهِ  دو این که باشد بهتر شاید حّتی گیرد. می قرار محور عنوان به خودمان
 حّسی تجربۀ از حال، هر در که کنیم نگاه پیوستار یک شکل به را ها آن و نکنیم ُجدا هم

 ـ  ادراکی های درآمیختگی و ها بندی فرمول و ها برداشت به و شود می آغاز حرکتی و
 فرایندی و شود نمی متوّقف هم جا آن در تردید بی .رسد می اعیتزان های مقوله و عاطفی

 وارد ضرورتاً  نیز اعیتزان سطح ترین عالی حّتی که طوری به ،گیرد می شکل آن برعکس
 تفّکر و خورند می محک ها ایده و ها فرض گونه بدین و گردد می حرکتی و حّسی زندگی
 که هروقت بود گفته که شود می قلن وایلد اسکار از آورند. می وجود به خّالق

این آوریم. می روی استعاره و جازمَ  به بگوییم، سخن مستقیم و آشکارا توانیم نمی
 لعاب و رنگ سخن، که مواردی مخصوصاً  باشد، درست مواردی در شاید حرف،

 نگرش نوعی ،درواقع استعاره، رود، می این از فراتر استعاره قشن اّما کند. می پیدا کنایه
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 و گزیند برمی را تمثیلی رسم و راه عمدتاً  تفّکر آن در که نگرشی است، جهان به
 دهد. می ارایه ها پدیده و اشیا بین ساختاری مطابقت یا فرافکنی بر مبتنی تصویری

 بلکه دهند، نمی تشکیل تصویر بدون اصطالْح  به های زارهگُ  تنها را ما زندگِی 
 بخِش  و هستند ما زندگی جزء نیز ما های هیجان و بازخوردها ،راتثّ تأ ها، برداشت

 شود. می دار عهده یا استعاره پردازش را جنبه این زبانِی 

* * * 
 ۀترجم و تدوین تألیف، ۀدربار را ای نکته ،گفتار پیش عنوان به مایلم جا این در

 در شناختی علوم کّالً  و یپژوه شناخْت  یا شناخت علم ۀحوز در علمی های کتاب
 این اعتباری به یا علم این که اینک بگذارم. درمیان عزیز خوانندگان با خودمان ۀجامع
 آن وقت است، داده اختصاص خود  به گاهی جای و پایگاه ما کشور در علوم از دسته

 برای الزم های ریزی برنامه آن، ضرورت و اهّمیت هدف، با متناسب که است رسیده
 های جنبه جمله ازآن و یشناخت های زمینه از بسیاری در عملی و نظری تحقیقات انجام

 های کارَبست و پژوهش آموزش، وسوی سمت و آید عمل به ،زبان کارُبردشناختی
 آثار از گیری بهره حرکت، این در گام نخستین احتماالً  شود. مشّخص باره، دراین یعمل

 رکود و سکون با دانش و علم است. مختلف جوامع در گران پژوهش و نظرورزان یلمع
 وگویِی  گفت و گفتمانی ماهّیت قدیم، روزگاران از ندارد. ای میانه »یاندیش تک« و

 ۀسابق و زمینه هر با ملل و اقوام که است بوده ای گونه به یعلم تفّکرِ  )(دیالوژیِک 
 در و اند جسته سود دیگر یک های یافته و ها اندوخته از ،سیاسی و جغرافیایی ،تاریخی

 ها، مسافرت بر عالوه ،اثرگذاری و اثرپذیری این متداول های راه از یکی راستا این
 ۀسرمقال در قبالً  من است. بوده مفید و مهّم  آثار ۀترجم ها، گردی جهان و دادوستدها

 ،۲۹-۳۰ ۀشمار ،۱۳۹۲( رفتار و مغز شناخت، ۀدربار ای نشرّیه ،دانش بازتاب ۀمجلّ 
 شاید جا این در آن تکرار و ام گفته سخن ترجمه اهّمیت و نقش ۀدربار )،۳-۶ صص

 درِک  قابل و دقیق درست، انتقال اهّمیت و ترجمه ۀدربار اّما باشد. نداشته ضرورتی
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 شود، گفته سخن هرچه )سازوکارها و فرایندها ،مفاهیم ،تعاریف (درقالب اّطالعات
شناختی عالی سطح در یا چندالیه و پیچیده سنجیده، فرایندی ترجمه، است. کم

 و معانی تنها نه ترجمه، جریان در طلبد. می ُپرمایه زبانی و پرورده ذهنی که است
 زبانی ۀگستر یک به زبانی ۀگستر یک از باید نویسنده »ذهنِی  فضای« بلکه مفاهیم،

ایجاد کند، می بازی را اساسی نقش ،انتقال و نقل این در چه آن شود. داده انتقال دیگر
 های مطابقت یا تناظرها آن ایجاد برای بنابراین، است. ذهنی های دربازنمایی تناظر

 به سازد. آشنا ذهنی فضای آن با را خود همه، از پیش و همه از بیش باید مترجم ی،ذهن
 مترجم، سهم و است بازآفرینی و بازیابی بلکه نیست، برگردانی نوعی ترجمه معنا این
 یک عنوان به شناخت علم در امروزه، ما است. نویسنده سهم با زترا هم مواردی، در

 نیازمند زبان، و تفّکر در قوی بسیار سازوکار و ابزار عنوان به استعاره و ای رشته میان علم
 هستیم. بارآور های ایده از برخاسته تحقیقات آن، کنار در و دقیق های ترجمه

* * *

گشای ره آثار و اّول دست منابع از بسیاری به مراجعه با حاضر، کتاب تدوین در
 سازی مدل و نظری جهت از چه استعاره، مختلف های جنبه شده  سعی نظران، صاحب

 گونه همان گیرند. قرار بررسی و مطالعه مورد شناسی، روش و پژوهشی حیث از چه و
بندی سازمان اّما اند. بوده خارجی زبان به باره، این در منابع اکثر رود می انتظار که

نیز مواردی در و است بوده نگارنده ۀعهد بر ها گیری نتیجه و ها گیری سمت مطالب،
 است. شده ابراز کار، اسلوب و ها نظرورزی از برخی مبانی به نسبت انتقادی دیدگاه
 ظرفّیت از استفاده با نیز و سرزمین این ادب و شعر بزرگان از گرفتن الهام با آن،برعالوه
به پرداختن راه ام کوشیده گر، روشن و مناسب شواهد ارایة در فارسی زبان باالی

بحثی و ای چندجنبه و پیچیده واقع، در که استعاره »فریِب  ظاهر نماِی  ساده« موضوع
 شود. هموار حّدی تا رسد، می نظر به ناپذیر چهارچوب و گریزپا

آن از ام. داده ارایه شناخت و استعاره کتاب در قبالً  را ها فّعالّیت نوع این از ای نمونه
خردمند ایدهان  در (زبان زبان اهمّیت دربارة سعدی شعر تحلیل و تجزیه جمله
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ای (ُگزاره دوگانه رمزگردانی رویکرد با بار نخستین برای که ببرم نام باید را چیست،...)
 به توّجه با چنین، هم است. شده ارایه مدلی باره، آن در و شده بررسی تصویری) و

 ساز دوران شعر نوآورانۀ و بدیع های ویژگی ام کرده سعی استعاره، گشتارزایی قدرت
 استعاره( کتاب این در تر، بیش هرچه وضوح با را بود،...) دانا که هر بود (توانا فردوسی

 بگذارم. نمایش به )شناخت و
 های طرح عنوان به و دارند »بومی« بوی و رنگ حاضر کتاب در که هایی ایده اّما

با ارتباط در که است آزمایشی و مقّدماتی تحقیق یکی کرد، یاد ها آن از باید مقّدماتی
 داده توضیح ،۵ فصل در و گرفته صورت استعاره، گیری شکل در طبیعت مظاهر نقش
 بر تکیه دیگری و باشد؛ رفته پیش مطالعات برای سرآغازی تواند می خود و است شده

 در که است روزمّره های استعاره با شعر در استعاره کارکردِی  و ساختاری های تفاوت
 گویای های نمونه از ها تفاوت این دادن نشان برای و است شده پرداخته آن به ۶ فصل
 است.شده استفاده فارسی، شعر

و ها مقاله ۀهم تقریباً  است. آمده شناسی کتاب و منابع از فهرستی کتاب، پایان در
صرفاً  مواردی در اّما اند. گرفته قرار استفاده مورد مستقیم طور به ها کتاب از بسیاری

تا است شده ذکر شناسی کتاب اّطالعات عنوان به ها کتاب از برخی مشّخصات
  نماید. پیدا رسی دست منبع به ،نیاز درصورت بتواند مند عالقه ۀخوانند
اگرچه هستیم. یگزین واژه و ها معادل وضع از ناگریز گاه علمی، مطالب انتقال در
 مواردی در اّما کنم، استفاده موجود اصطالحات از که است بوده آن بر اغلب من سعی

 برابر در معادلی باید و دارند تازگی ما علمی ۀجامع در که خوریم برمی فّنی هایی واژه به
 شّکی کند. ایجاد معنایی تناظر نوعی خواننده ذهن در تا شود انتخاب یا وضع ها آن

اصالً  نیز گاهی د.نکن می باز ذهن در را خود راه تدریج به ها معادل نوع این که نیست
گیرند. نمی قرار پذیرش مورد
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* * *
 دربارۀ ای تاریخچه مقّدمه، یا ۱ فصل در است. شده تدوین فصل ۶ در کتاب این

 در است. شده ذکر ُجرجانی و ارسطو های نظرپردازی به اشاره با استعاره مفهوم
 فصل، این در اند. شده داده توضیح ،استعاره دربارۀ امروزی عمدۀ های نگرش ،۲فصل

 و گبر گالکس نظرّیۀ ،لسْر  دیدگاه ،تعاملی نگرش ی،ا مقایسه و جانشینی نگرش
 و ها نگرش این بر نیز هایی بحث برآن، عالوه اند. شده بیان تفصیل به رن گنت دیدگاه
 طریق از یادگیری ،انتقال طریق از یادگیری ،تمثیلی استدالل :اند شده افزوده ها دیدگاه

 ،ینحو به ها، حثب این .علمی های تبیین در ها مدل نقش و مدل ،خّالقّیت ـ  اعتزان
 استعاره ،۲ فصل پایان در گاه آن کنند. می برجسته علمی تفّکر در را اه استعاره شنق
 در است. شده داده توضیح )،سون جان و لیکاف (نگرش مفهومی ساختار عنوان به

مبانی به مخصوصاً  و است شده پرداخته استعاره با آن تفاوت و یآمیز حّس  به ،۳ فصل
فصل، این پایان در است. شده اشاره چاندرانراما دیدگاه و یآمیز حّس  شناختی عصْب 
 به ،۴ فصل است. آمده بود، محروم کردن فراموش هنر از که مردی دربارۀ لوریا تحقیق

مخصوصاً  ،ها کره نیم نقش مانند مسائلی دارد. اختصاص ،استعاره لوژیپسیکونورو
 دونیمه مغزِ  دربارۀ که مختلفی تحقیقات ،سوبرتری موضوع استعاره، در راست کرۀ نیم

یحتوض فصل این در ،مغزی ضایعات در اّطالعات پردازش نیز و است، آمده عمل به
،یپژوهش های یافته و ها دیدگاه تفاوت همسأل به خاّصی اهمّیت و اند شده داده
 و نوظهوری و یپندار آشنا و آشنایی موضوع ،بندی جمع عنوان به و است شده داده

 لمد به فصل، این پایان در است. فتهقرارگر توّجه کانون در ،استعاره در خاستگیفرا
 ،اه استعاره تجربی خاستگاه ، ۵ فصل در است. شده اشاره نیز استعاره ای شبکه

 سخن استعاره دربارۀ جدیدی دیدگاه از گفت توان می و شده انتخاب بررسی موضوع
خوانی هم مبنای بر همکاران و نگارنده که ماتیمقّد  تحقیق فصل، این در است. رفته

کید و است گرفته قرار بحث مورد اند، داده انجام ها اندیشه مظاهر برنقش آن، در تأ
 دربارۀ که قبلی کارهای از گرفتن الهام با است. بوده اه استعاره خلق در طبیعت
های واژه بین ارتباط کردیم سعی ما گرفته، صورت تکلما وسیله به کلمات سنجش
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 ،کوه قبیل از اسمی کلمات با را وفاداری ،سختی ،عشق ،مهربانی مانند توصیفی
توان می فقط را تحقیق این دهیم. قرار بررسی مورد غیره و رودخانه ،گل ،دریا ،سنگ

برای هایی فرضّیه آن، درون از احتماالً  و گرفت نظر در پژوهی پیْش  بررسِی  یک عنوان به
 مختلف های زبان از استفاده کار،  این اصلی ویژگی کرد. استخراج بعدی، تحقیقات

 مبنای بر ،فصل این است. تادبّیا در استعاره دربارۀ ،۶ فصل باألخره و بود.
تنظیم و کار اصول بندی فرمول تا هنوز و گرفته شکل نویسنده، فکری "های جوالن"

 ،فصل این در دارد. وجود زیادی فاصلۀ ،یافته سازمان فکرِی  سیستِم  یک در ها یافته
است. شده پرداخته تفصیل به است، آمده حافظ از بیتی در که گونه آن ،زندگی مفهوم به

 است. کتاب و فصل این بخش پایان ،سخن ُشکوه و زدایی آشنایی های بحث
 دانست. استعاره دار نظام و علمی بررسی بر ای مقّدمه باید را کتاب این
است. یافته فزونی تاحّدی ما جامعۀ در یپرداز استعاره و استعاره به توّجه بختانه خوش

و ای سلیقه های یگیر سمت و ها پردازی گمان به که آن از پیش ،توّجه این است امید
 و دقیق های سازی مدل و مدّون پژوهشی هاِی  برنامه قالب در شود، ُمنتهی نیافته پاالیش

 گردد. یابی سامان و بندی فرمول ،سنجیده
،اند آمده گرد مختلفی های زمان در کتاب این اّولّیۀ مطالب که این به توّجه با

 توضیح یا طرح در تکرار احیاناً  یا آهنگی همونا آرایی ناهم نوعی گاه است ممکن
 در مندان، عالقه و خوانندگان یاری به است امید بخورد. چشم به سازوکارها و مفاهیم

  شود. کاسته آن میزان از بعدی های ویراست
 علمی مطالعۀ در بزرگی سهم بتوانند ایرانی گران پژوهش آینده، در که روزی امید به

  .دهند اختصاص خود به جهانی سطح در استعاره
ح. ق.

1397پاییز 
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مقّدمه

یا کند می گوش دیگری شخص حرف به کسی وقتی که نماید می چنین اّول نگاه در
 هر و دبر می پی نوشته یا بیان آن لفظِی  یا غویلُ  معنای به خواند، می را ای نوشته

 د.گیر می صورت لفظی یا لغوی معنای این مبنای بر آورد، می عمل به که تفسیری
 و سّنتی های جنبه به مربوط های پژوهش حّتی و ادبّیات از مّهمی بخش بنابراین،

پیدا اختصاص نزبا لفظی کاربرد درک گونگی چه به ان،زب کالسیک ِی شناس روان
 اصلی منظور یا ضمنی منظور که افتد می اّتفاق مواقع، بسیاری در اّما کند. می

ینده  یا آن، اساس بر که است ای وسیله الفاظ بلکه نیست، الفاظ "متداول" معنای ،گو
مثال، عنوان به برساند. را دیگری ۀنکت یا مضمون ،معنا خواهد می او آن، ۀواسط به

واقعّیِت  یک به اشاره بر عالوه تواند می ،"است زمستان" مانند ای ساده ۀجمل و بیان
نیز و برف، و سرما به مربوط ضمنی معانی خورشید، دور به زمین چرخش و فصل

 و نشانه نقش در تواند می حّتی و کند القا را زمستان به یشناخت روان و عاطفی گرایش
 یک در همه ها این مسّلماً  نماید. پیدا خاّصی کامالً  مضمون و شود ظاهر نیز نماد

 یا شنونده درک که است متن و بافت زمینه، همان و افتند می اّتفاق متن و بافت زمینه،
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ینده منظور به را خواننده یسنده، یا گو  تمایز نوع این اعتبار به سازد. می نزدیک نو
و تمثیل ،تشبیه ،مجازی زبان از منطق، و بیان فّن  و ادبّیات در که است بوده معنایی

 ،استدالل مختلف های شیوه و بالغی اصول ،ادبی صنایع انواع کّالً  و تمثیلی قیاس
 ن،زبا یشناس روان در امروزه چه آن میان، این از است. آمده میان به سخن
 برخوردار زیادی اهّمّیت از یپژوه شناخْت  و یشناخت علوم و یشناخت یشناس روان
 است، کرده جلب خود به را پژوهندگان و ننظرا صاحب از بسیاری توّجه و است

 نباشد، دشوار زیاد شاید بیان، در استعاره تشخیص است. یا هاستعار بیان و استعاره
ییم بتوانیم شاید نیست. پذیر امکان سادگی به آن تعریف اّما ییم می وقتی که بگو  گو

 اشاره مقام در وقتی بنابراین، ایم. گفته سخن استعاری است، "ب" ما منظور و "الف"
بی خبر که شخصی حالی خوش به ییم، می است، شده داده او به خو گلش از گل" گو

ایجاد و او لبان بر خند لب نشستن شخص، آن ۀچهر تغییر ما منظور ،"شکفت
ید می سعدی وقتی یا است. شخص آن در رضایت و خوب احساس  َطَرب" گو
واقعاً  دّوم، مصرع در او منظور ،"جوْی  به رفته آب ناید دگر که مجوی/ پیر ز نوجوان

 کند. توصیف را نزما ناپذیری برگشت خواهد می بلکه نیست، جوی و آب
 تشکیل )١(متافور استعاره را ما کالمی ارتباط از مهّمی بخش ،ترتیب این به

 ممکن که شوند می ما زندگی وارد خودانگیخته و طبیعی قدری به اه استعاره دهد. می
ـ زیستی فرایندهای و ها پدیده از بسیاری مانند و نکنند جلب خود به را یتوّجه است
 است کافی ولی کنند. جلوه تبیین و توصیف از نیاز بی و ساده دیگر، ارتباطی و روانی
بسا چه و پیچیدگی ۀمتوّج  تا کنیم مطالعه و بررسی یاندک را اه استعاره ترین ساده حّتی

 و ادبّیات در قدیم، های زمان از ،بختانه خوش بشویم. ها آن ضرورت و اهّمّیت
گیرند قرار بندی طبقه و تعریف مورد اه استعاره که است شده سعی ی،فلسف های بحث

جایگاهی ی،آرای سخن و بالغت ،خطابه ،شعر در بالغی یا ادبی موضوعی عنوان به و
 ی،شناخت زبان های جنبه به تر کم ها بحث این در اگرچه دهند. اختصاص خود به

1. Metaphor
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مفاهیمی و تعاریف از ،هرحال به اّما است، شده اشاره یشناخت معرفت و یشناخت روان
 کار به را ما استعاره سازوکار یینتب در امروزه است ممکن که است آمده میان به سخن
 آیند.

جرجانی عبدالقاهر و ارسطو
 داده نظر استعاره ۀدربار که دانند می فیلسوفی نخستین را م.) ق. ۳۲۲ تا ۳۸۴( ١ارسطو
 [که چیزی مورد در نامأنوس و غریب نامی کاربرد" از داند می عبارت را استعاره او است.

 است جنس از یا دیگر] چیز به چیزی از نام [انتقال انتقال این نیست]. شناخته نام آن به
 صورت ،تمثیلی قیاس طریق از یا و نوع به است نوع از یا جنس، به است نوع از یا نوع، به

 ]خطابه [فّن  ریطوریقا و ]شعر [فّن  بوطیقا در ارسطو ).۸۱ ص ،۱۹۷۷ (بیلو، ."گیرد می
 مختلِف  انواع ۀدربار شده ارایه های نمونه است. پرداخته استعاره توصیف و تعریف به

  :است جالب دیگر، چیز به چیزی از نام انتقاِل 
 در که ،نوع به جنس از انتقال ـ "کند) می (توّقف ایستد می جا این من َکشتی" .۱

 است. انداختن لنگر از تر عام ایستادن آن

 از انتقال - "است داده انجام تحسینی شایان کار هزار ده اودیسه که درستی به" .۲

 است. گرفته کار به بسیار جای به را هزار ده هومر آن در که جنس، به نوع

 جای به خاص ای کلمه آن، در که ـ "فراکشید. را اش زندگی شمشیر، با او" .۳

 گرفته صورت نوع به نوع از انتقال یا نشسته دیگر خاّص  ای کلمه

است]. آمده کردن قطع معنای به [فراکشیدن
 "د و ج" مانند درست ،"ب و الف" :قبیل از مفروضی عناصر تناسب یا ارتباط" .۴

شود. می گرفته نظر در تمثیلی قیاس نوعی آن در که ـ است
 استعاره با ارتباط در موارد، سایر از تر بیش را چهارم) (نوع انتقال اخیر نوع این ای عّده

 یا است روز به شامگاهان نسبت ثلم انسان، ُعمر با پیری نسبت مثالً  کنند. می تعبیر

1. Aristotle
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 کند می توصیف "بهار فصل بدون سال" جنگ، در را جوانان مرگ ١پریکلس وقتی
 فصل چهار آن، در که آورد می روی تمثیلی قیاس به )،۱۳۶ ص ،خطابه فنّ  ،(ارسطو

 تلّقی سال در بهار فصل مانند عمر، در جوانی جایگاه :شود می تعبیر زندگی کِلّ  سال،
 که نامیم می (دانه) کاشتِن  شده، شخم زمیِن  در را دانه پاشیدن ،چنین هم گردد. می

 فرض مزرعه را زمین کّل  اگر حال گیرد. می انجام دیگری سیستم یا فرد ۀوسیل به معموالً 
  )."کارد می" زمین در را خود نور (یا پاشد می زمین به را خود نور نیز خورشید کنیم،

ق. م.) 322تا  384 ارسطو(

 طور به که است ای کلمه ،استعاره تعریف در "نامأنوس و غریب نام" از ارسطو منظور
 لحاظ از که دیگر ای کلمه توضیح یا توصیف برای ولی دارد، چیزی بر داللت معمول

 ممکن ،"چیز" از منظور شود. می استفاده کند، نمی داللت چیز آن بر "لغوی یا لفظی"
 کلمه در انتقالی چنین وقتی باشد. احساسی و انتزاعی انگارۀ یا فیزیکی شیء هر است

 عبارِت  یا کلمه: دهد می انجام کار دو زمان، هم طور به جمله گرفت، صورت
 داللت چیزی به حال، همان در و سازد، می منتقل را خود قراردادی معانی ،شده جانشین

 یا جمله جنبۀ دو این آید. برنمی ها عبارت و کلمات آن از قراردادی، طور به که کند می

1. Pericles
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 ).۸۱-۸۲ ،۱۹۷۷ (بیلو، نامیم می مجازی معنای و لفظی معنای را عبارت

 و ذاتی ۀجنب نه و دانست می کالم زینت را استعاره ارسطو که شود می گفته ،اغلب
 فّن  در او کرد. می نگاه آن به ١یشناخت سبْک  جانشین عنوان به تر بیش یعنی آن؛ ضروری

 آن منشأ است، مسّرت ۀانگیز ی،بالغ های عبارت تر بیش در چه آن" :گوید می خطابه
 از نقل (به "یابد درمی را آن بعداً  مخاطب که ،پیچیدگی و ابهام مقداری و است استعاره
 کلماِت " که شود می نقل ارسطو از حال، عین در ).۱۱۱ ص ،۱۳۵۸ ،کدکنی شفیعی

 چیز به استعاره طریق از ولی سازند. می منتقل دانیم می قبل از ما که را چه آن فقط معمولی
 با توان نمی صورت، این در ).۱۳۹ ص ،۱۹۹۲ ،کوزک از نقل (به "رسیم می جدیدی
 حّدی تا اّما است. نبوده استعاره غیرجانشینی وجه توّجهم ارسطو که کرد اظهار قاطعّیت

 جداگانه کیفّیت دو ،٣مجازی زبان و ٢لفظی زبان دیدگاه، این از که شود می معلوم
 بازتاب ،ای مقایسه یا تطبیقی های نظرّیه در امروزه، نگرش، این آیند. می حساب به

 فنّ  در بلکه کرده، مطرح خطابه فّن  و شعر فّن  در را استعاره تنها نه ارسطو است. یافته
 تعاریف بین باید که است ساخته خاطرنشان نیز ک)تی دیالک استدالل ،(توپیکا جدل

 بود. ها آن در مستتر تیرگی و ابهام مواظب و شد قایل قرف اه استعاره و حقیقی
کید وجود با ارسطو درهرصورت،  به ،استعاره یآرای سخن و بالغی نقش بر تأ

 :دارند تازگی حّدی تا ما برای نیز امروزه که است کرده توّجه نکاتی
 استعاره و تشبیه مفهوم دو نزدیکی به که است متفّکرانی نخستین جزء که این نخست

 چونان آشیل" که گوید می وقتی شاعر نویسد می خطابه فّن  کتاب در او است. کرده توّجه
 سر بر شیر" گفت می اگر اّما است. برده کار به تشبیه ،"آمد فرود دشمن سر بر شیری
 وجه نکردن بیان یا کردن بیان در فقط ،تفاوت است. برده کار به استعاره ،"آمد فرود دشمن

 شود می استفاده تشبیه از ،تر بیش ،شعر در که است معتقد ارسطو است. )"چونان"( شبه

1. Stylistic 2. Literal 

3. Figurative 
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 هایی دایه به را سیاسی مبّلغان که آورد می مثال ١دموکریت از استعاره. از تر بیش ،نثر در و
 لب را خود دهان آب بعد و گذارند می خودشان دهان را غذا های لقمه که کند می تشبیه

 که خیزند برمی هایی نسبت و اه شباهت روابط، از اه استعاره که این دّوم مالند. می بّچه
 ذهنی فقط که کند می اشاره فلسفه به ارتباط این در ارسطو نیستند. واضح و آشکار چندان

 وقتی بنابراین، دریابد. را هم از جدا مفهوم دو بین شباهت که تواند می درخشان و تیز
 با که نحوی به شود، می او عاید کلمه آن از جدیدی وجه شنود، می را یا استعاره ،شنونده

 ارسطو که هایی مثال جمله از ."کردم! نمی فکر طور این قبالً  من آها،" که گوید می خود
 "است جعفری های برگ چون یسویش،گ های حلقه انتهای" :است مثال این آورد، می

 طور به اه چیستان و طنزها ها، المثل ضرب در اّتفاق این ).۱۴۱ ص ،۲۰۰۴ ،خطابه فنّ (
  افتد. می واضح

 پرتو در را استعاره گوید. می سخن یا استعاره بیان در برازش نوعی از که این سّوم
 نوع هیچ که نحوی به کند، می توصیف تمایز و ،جذابّیت ،بیان سبک در شفافّیت و وضوح

 چیزی استعاره که کند می اضافه و نیست هایی خصوصّیت چنین یارای را دیگری بیان
 که نحو همان به درست ).۱۲۲ ص ،۲۰۰۴ ،خطابه فنّ ( بیاموزد دیگری به کسی که نیست

 آن گویای باید نیز استعاره شود، می اطالق چیزی یا کسی به که برچسبی یا عنوان ،لقب
 ارتباط هم به را مفهوم دو مطلوبی، شکل به و است رتمست آن در که باشد یخصوصّیت

 از ارسطو برازش، توضیح برای کند. ایفا را خود نقش توانست نخواهد وگرنه دهد می
 ارهعاست در که عنصری دو آهنگِی  هم ،کند می استفاده )"یهارمون"( "آهنگی هم" اصطالح

 خود از ،استعاره در برازش و آهنگی هم بیان برای یعنی ،باره دراین او د.ننشین می هم کنار
 مرد این تن بر لباسی چه" بگوییم خود با ما که این مثل :گوید می و کند می استفاده استعاره

 ).۱۲۲ (ص "نیست او ۀبرازند پوشند، می جوانان چه آن مسّلماً  است؟ برازنده مند سال
 هایی ویژگی ازجمله ،برازش و نوآوری تشبیه، اب استعاره ارتباط یعنی جنبه، سه این امروزه،
  گیرند. می قرار تحقیق و بحث مورد استعاره در که هستند

1. Democritus 
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و اند رانده سخن استعاره ۀحوز در ریبسیا متفّکران و فیلسوفان ،ارسطو از پس
 آموزنده، بسیار نکات و  کرده برجسته را استعاره هنری و بالغی ادبی، وجه عموماً 
های جنبه به ای اشاره چندان درهرحال، اّما اند. کرده مطرح را پرکششی و جالب

 شود مراجعه تر بیش اّطالعات (برای اند نکرده یشناخت روان مخصوصاً  و یشناخت زبان
شاید میان، آن از ).۱۳۷۷ طاهری، فرزانه ۀترجم ،هاوکس ترنس اثر ،استعاره کتاب به

 که گونه آن .شمرد استثنا تاحّدی را ق.) . ه ۴۰۰-۴۷۱( ُجرجانی عبدالقاهر بتوان
 شرح "یُجرجان ۀاستعار بندی طبقه" عنوان تحت خود ۀمقال در )۱۳۷۰( ابودیب

ماهّیت موضوع به را اسرارالبالغه خود، کتاب از ای عمده بخش ُجرجانی دهد، می
 ۀدربار او کند. می تفسیر تشابه مبنای بر را استعاره و دهد می اختصاص ه،شب وجه
و وجو ُجست ذهنِی  فرایند نوعی به ،گوینده ذهن در بهش وجه گیری شکل گونگی چه

 بین مشترک صفت که ه،شب وجه که است فرایند این طّی  در نماید. می اشاره ب،انتخا
 در فرایند، این گیرند. می قرار سایه در صفات، دیگر و شود می برجسته است، شیء دو

 ی،ا استعاره بیان و گردد می مشّخص هشب وجه درنتیجه، و شود می فّعال نیز شنونده ذهن
با متناسب که دریافت اصل )۱ :کند می اشاره اصل دو به ُجرجانی شود. می معنایابی

 با ارتباط در هشب وجه قدر هر و کند می عمل شیء، یک یاجزئی کّلی صفات ادراک
 اصل )۲ و کند؛ می طلب را یتر بیش تأّمل و دّقت گیرد، قرار جزئی و ویژه صفت
هر گیرد. می قرار تکرارپذیری و زودیابی ۀپدید با مقابل در که ،دیریابی و ُندرت

داشت. نخواهد بر در بدیعی و تازه مفهوم باشد، عادی و معمولی اگر شباهتی
تواند می را جدیدی معنای گیرد، می قرار توّجه مورد ندرت به که شباهتی برعکس،

 خلق ۀدربار ارسطو، از اثرپذیری وجود با ُجرجانی رسد می نظر به نماید. منتقل
شفیعی است. ساخته مطرح را جدیدی نکات ذهن، در ها پدیده و اشیا بین شباهت
 بازگو چنین استعاره ۀدربار را ُجرجانی نظر فارسی شعر در خیال ُصَور کتاب در کدکنی

 :کند می
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شود که گویی  می شود و چنان عمل ، نام و عنوان اصلی از شیء جدا میدر استعاره"
در دل نهان که قصد اصلی ما بوده،  پذیرد و تشبیه خود میبه  اسمی ندارد و نام دیگری

تواند بیان را صورت ببخشد و  در این است که در هر لحظه می ... فضیلت استعارهماند می
و از خصوصّیات دیگر آن، یکی این از یک واژه، در نتیجه چندین فایده حاصل شود... 

دهد و از یک صدف، چندین مروارید  اندک نشان می است که معنای بسیار را در لفظ
  ).١٢٣تا  ١٠٧، ص ١٣٥٨، (شفیعی کدکنی "آورد... بیرون می

نشان اند، داده توضیح ابودیب و کدکنی شفیعی که گونه آن ،ُجرجانی نگرش
جهت از را آن یشناخت روان های جنبه ،استعاره ادبی های جنبه بر عالوه او که دهد می

 در را استعاره ۀشنوند و آفرینننده ذهنی تالش و داده قرار مّدنظر حّدی تا نیز درک و تولید
 بخش الهام تواند می نیز امروزه که ای نکته است، کرده تلّقی مهم ،شباهت وجه کشف
  باشد.

. ق.) ه 400-471عبدالقاهر جرجانی (




