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Abstract  

      So far, several generations of literature students in Iran have learned 

rhetoric. Taking a look at the topic of allegory in the academic rhetorical 

textbooks, one finds these books fraught with confusion and inconsistency. 

In order to examine the issue and the corresponding causes and factors, we 

have first studied the evolution of this rhetorical topic in traditional 

rhetorical texts and then, based on the results, we have reviewed the 

contents of contemporary rhetoric books. The results show that the main 

reason for confusion and inaccuracy of the contents in the contemporary 

rhetorical books is the lack of knowledge of their authors about the classical 

texts on Islamic rhetoric or their superficial and incorrect understanding of 

these texts. Some of this confusion and inaccuracy is also due to the 

problems that exist in the classical texts themselves. One of them is 

disagreement between Abdul Qahir and Sakaki and Khatib Qazvini on the 

issue of whether the pseudo- aspect in the simile of allegory is rational and 

credible or sensory and real. Another problem is the confusion and 

ambiguity in the definition given by Khatib Qazvini for compound 

figurative concepts, through which many contemporary authors in 

particular have been misled and have reached incorrect conclusions. Our 

research method in this article is descriptive- analytical. 
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 چکيده

تریو صتتیعیا ای ی ا تت  ر  یا   ع   م ندد  دی  م  دید    وج ت  د   تتده یکی از نخستتنيو م م  تمثيل 

هعی   ع ی  دی   عید وج اا ذیل مبحث تشتبي  مررد  م ا ناعا  تمثي ي   سنو رری  یااعیی ا ت   یا رنع 

   مبحث تمثيل یا  نگعهی ز وج  تتخو اهن  ا تت  ر  یا رن    ع ی م ندد ن یو ذیل تخيدل م تصتت یر ا

وم خنگعج ای يدعت یا رش ا مع   ع   اا از طریق هعی وم ز ی   ع   یانشگعهی ر  چید نسل از یانشرنع 

   گ یی ا هع مم  د از تشتند  م و تنگی م تیع  یا ایو رنع یهد ر  ایو مبحث اند نشتعج میون ع وم خن 

یا ایو گتنعا،  رای  را تی ایو م و   م یعهنو ل ل م ل امل وج، مدددمنع   ير تو دا ایو مبحث   ع ی اا یا 

 هعی   ع   ماعصتتر اا نددمن ج   ع ی  تتیدنی  را تتی م  تتمب  ر مبیعی ننعی  اعصتتل از وج، موعی  رنع 

 ای   رریه

 ع ی هعی    م تیع   م نعیا نی موعی  رنع ندیهد ر  ل د  اص ی تشننعی     ی ت  ومده نشتعج می

ماعصتر لد  اط ع  ملیدتعج ون ع از من ج ر ع ي    ع   ا  عمی م یع یا  م  ریا    وحی م نعیا   ون ع 

  م نعیا نی م نع سعمعنی نيز نع ی از مشک عت م ماض عت م اخن عف نداز ایو من ج ا ت   مدداای از ایو تش

 م  کدعرینظرهعیی ا ت  ر  یا خ ی من ج ر ع تي  م  ی یاای  از وج  م   یکی اخن عف نظر لبدایدعهر م 

خوي   زمییی یا عا  ایو م وت   ا ت  ر  م    تب  یا تشتبي  تمثيل لد ی م النبعای ا ت  یع اسی م 

ض م تاديد م ا  ع  تاریتی ا تت  ر  خوي   زمییی  رای موعز مررد  ومایه ا تت  ر  اديدی  ییگر،  م 
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 ،عی اند  امش تحديق مع یا ایو مد خصت    سيعای از ملیدتعج ماعصر    ما وة وج،    ننعی  نعیا نی ا يده

 تی ا   ي صت - تح ي ی

  مررد  یا نعنی، موعز مررد ، ا ناعا تمثيل، تشبي  تمثيل، ا ناعا  تمثي ي ، مثل، تمثيل هعی ر يدی: ماژه

 م مددد -2

  يعج مسأی  -2-2

بيان از  ایشاخه»در علم بلاغت كردن است و و تشبيهآوردن ني مثالدر لغت به معتمثيل 

كه ست ا ای از روایت، شيوهگویياز داستانبه عنوان سبکي و از تشببيه است، ای و گونه

از ای هدستالبته پوشباند  مي از سباختار داسبتانيای لفّافهرا در  ای غيرداسبتانيمایهدرون

بيه كه تشآن را نوعي و گروهي دیگر  انددانسبتهمترادف تشببيه ، تمثيل را علمای بلاغت

مجاز اسببتعاره و از زمرة تمثيل را گروه سبوم  باشبد از امور متعدّد شببه آن مركّ  وجه 

در بلاغت فرنگي ( Allegory) را معبادل الگوریچهبارم آن و دسبببتبة  انبددانسبببتبه

 ( 001: 0311فتوحي، « )اندكردهفرض

، مثل، ههای مختلف آن )تشبببيه تمثيل، اسببتعارة تمثيليبررسببي مبحت تمثيل و جلوه

های آموزشبببي بلاغت بخصبببوت كتا  و تمثيل داسبببتاني( در متون بلاغي معاصبببر

ت و ضببد و مملوّ از تشببتّ ،حت بلاغي در این متوناین مب دهد كهدانشببگاهي، نشببان مي

ه شود ككند و مانع آن ميبه حدّی كه جوینده را دچار سرگرداني مي  نقيض گویي است

 به برداشت و تصوّری روشن از این سرفصل بلاغي دست پيدا كند 

آموختگان زبان و يّت موضببود در اینجاسببت كه تا به امروز چند نسببل از دان اهمّ

د و انها آموختهاني و بيان و بدیع را از طریق این كتا ات فارسببي در كشببور ما معادبيّ

گذرد بيشببتر به این آشببفتگي، رانند و هر روز كه ميهمچنان در این مسببير به پي  مي

ه كه ر بدون این ،افزایندآميخته و نادرسببت ميزنند و بر انبوه این مطال  درهمدامن مي

ه ببه جایي ببرند و بتوانند بر سبببر یع تعریف جامع و مانع برای این اصبببطلای بلاغي 

 درک كنند  ،درستيتوافق برسند و ماهيت آن را ب
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حال با این مقدمه باید پرسببيد: این آشببفتگي آیا از این منابع سببنّتي به ت ليفات این 

سبنّتي جست یا ناشي از مطالعة  مؤلّفان راه یافته اسبت و ریشبة آن را باید در این منابع

سبطحي و درک و برداشبت نادرسبت این محققان از مطال  این منابع سّنتي است و یا 

از سبببوی این  ابداعي های كاذ  و طری مطال  نسبببنجيده و ناآزموده ونتيجة نوآوری

بلکه در بسبببياری دیگر از مباحت علوم  ،نه تنها در مبحت تمثيلهمان طور كه ؟ مؤلّفان

 هایيهبای دیگری مانند عروض و اافيه نيز با چنين نوآوریي و همچنين در دان بلباغ

از سبوی بعیبي از مؤلّفان مت خّر روبرو هسبتيم كه در حّد حدسببّيات فاسدی است كه 

 كند خطور مي شخصهنگام برخورد با یع مطل  تازه به ذهن 

ه كند كه ابتدا سير تطوّر این مبحت بلاغي را بها ااتیا ميپاسبخگویي به این پرس 

د كنيم و سپس بر مبنای نتایج حاصل از این بررسي به نقاختصار در منابع سنتّي بررسي 

 های آموزشي بلاغت دانشگاهي بپردازیم مطال  كتا 

 

 یة پژمهشيپيش -2-1

 ،آن جملهصبببورت گرفته اسبببت كه از ابلاً،  ،در زمينة نقد بلاغت سبببنّتي هایيپژوه 

 «تاریخ و تطوّر علوم بلاغت»شببواي ضببيف در كتا  توان به این موارد اشبباره كرد: مي

( نظریبات بلباغي علمبای بلباغبت ابل از عبدالقاهر را به اختصبببار بيان كرده و 0313)

همچنين نظریات عبدالقاهر، سبببکّاكي و خطي  ازویني را از روی آ ار ایشبببان گزارش 

ي در سير علوم بلاغ»را نقد كند  عبدالخالق پرهيزی در كتا   كرده است بدون اینکه آنها

های سببنّتي بلاغت فارسببي را ذیل هریع از مباحت ( مطال  كتا 0391« )اد  فارسببي

بلباغي به اختصبببار گزارش كرده و البته چون مطال  این كتابها در كتابهای آموزشبببي 

دا های آموزشي پيل  كتا به مطا ارتباط چندانيبلاغت مورد اسبتناد وااع نشبده است، 

( شببيوة 0311« )شببيوة سبکّاكي در بلاغت»كند  محسبن محمّدی فشباركي در مقالة نمي

سبکّاكي را در بلاغت از دیدگاهي خات مورد نقد و بررسي ارار داده و پيشنهادهایي را 
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به نقد فنّي و تطبيقي كه در این مقاله مطری اسببت،  ارتباطيمطری كرده اسببت كه هي  

های بلاغت نگباهي انتقبادی ببه مباني نظری و روش»محمود فتوحي در مقبالبة  نبدارد 

( ایرادهایي بر جوان  مختلف مباحت بلاغت سببنّتي وارد كرده اسببت كه 0311« )سببنّتي

های آموزشبببي بلاغت معاصبببر و نقد و به كتا  ارتباطيجنبة كلّي و عام دارد و چندان 

وش در مقالة رضببایي هفتاد ر و حسببين چراغيها ندارد  غلام عباس بررسببي مطال  آن

( تصببویر هنری را از دیدگاه 0390« )نقدی بر تصببویر هنری از دیدگاه بلاغت سببنّتي»

ند ابلاغت سبنّتي مورد بررسي ارار داده و تفاوت آن را با دیدگاه بلاغت جدید بيان كرده

 نقدی بر»الة در مق حت این مقاله ندارد  مرتیبببي جعفریكه هي  وجه مشبببتركي با مبا

شناسي مباحت علم آسبي »( و محمّد یزدانجو و دیگران در مقالة 0393« )بلاغت سبنّتي

( ایرادهایي كلّي بر بعیببي از مباحت بلاغت 0390« )های بلاغت فارسببيبيان در كتا 

اند كه غير از مطال  مورد بحت های ادیم و معاصبر بلاغت وارد ساختهسبنّتي در كتا 

 است  ما در این مقاله

 

 هعی   ع ی  دی  ير مبحث تمثيل یا رنع  -1

ن اسبببلامي تا دورة هایي اسبببت كه از ابتدای تمدّمنظور از متون بلباغي ادیم آن كتا 

 اند معاصر دربارة بلاغت نوشته شده و به نحوی به مبحت تمثيل پرداخته

 

 یا من ج   ع ی  بل از لبدایدعهر تمثيل -1-2

لين بار اصطلای تمثيل برای اوّ« عرالشّنقد » ق ( در كتا  خود هببب 330بن جعفر )م  مةقدا

هببببب ق ( در  013اني )م را به كار برده اسببت  بعد از ادامه، ابوبکر محمّد بن طيّ  باال

ناعتين» ق ( در كتا  هببببب 390و ابوهلال عسببکری )م « قرآنالاعجاز»كتا   این « الصببّ

فی  ةالعمد» ق ( در كتا  هبببب 013ني )م اند  ابن رشببيق ايرواناميده« مما له»صببنعت را 

فصلي را به بررسي تمثيل اختصات داده است و ابن سنان خفاجي « الشعر و نقده عةصنا
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های بلاغت و فصاحت از در ضمن ویژگي« الفصاحهسرّ»هبببب ق ( نيز در كتا   011 )م

 تمثيل نام برده است 

ه در اینجا نيازی ب ،بنابراین ت،عبدالقاهر مرحلة بلوغ بلاغت اسببلامي اسبباز آنجا كه 

پرداختن تفصبيلي به مطال  مؤلّفان بلاغت ابل از عبدالقاهر نيسبت و در بحت و تحليل 

موضود این مقاله هم نظرات این مؤلّفان هي  جا مطری نشده و مورد استناد ارار نگرفته 

 دهد  است، و مجال تنگ این مقاله هم اجازة این كار را به ما نمي

تحقيقات عبدالقاهر را كه جنبة ذواي و ادبي داشت به اال  منطق كشيد و سبکّاكي 

صورت علمي به آن داد و مفاهيم را تحدید كرد و برای اصطلاحات تعریف دايق علمي 

های عبدالقاهر برخي نتبایج منطقي از گفته ،در ضبببمن این كبار و منطقي ارایبه كرد، و

 و كمال بخشيد   های او را گسترش داداستخراج كرد كه یافته

تلخيصبي كه خطي  ازویني به انجام رسببانده بود، مقبوليّت عام یافت   ،در این ميان

ازم این نکته نيز لا ر خطي  ازویني معيار بلاغت بوده اسببت  ذكر  ،در طي این چند ارن

اسبت كه خطي  ازویني در ضمن تلخيص و تهذی  و تکميل كتا  سّکاكي در بعیي 

نقد  ت با نظرات او پرداخته و آرای جدیدی به ميان آورده اسبببت موارد نيز ببه مخبالف

البته از ميان شببروحي كه بر كتا    خطي  ازویني نقد چند ارن بلاغت اسببلامي اسببت

اند، شببروی مختصببر و مطوّل سببعدالدین تفتازاني از همه خطي  ازویني نوشببته شببده

 مشهورتر و بيشتر مورد استفادة طالبان علوم بلاغي است 

 ،مبحت تمثيل را از دید عبدالقاهر و سبببکّاكي و خطي  ازویني دامه،در ا این رو از

 كنيم ميبررسي 

 

 هت  ق ( 072لبدایدعهر  ر عنی )   -1-1

باش كه واتي دو چيز به یکدیگر تشبببيه  آگاه» د:نویسببمي مورد تمثيلدر عبدالقاهر 

كه تشبيه از جهت روشن و واضحي صورت  بشبوند این تشببيه دو اسم است یکي این
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توضيح به  ویل و دیگر آنکه وجه شبه با نوعي ت  گيرد كه نيازمند ت ویل و توضيح نباشد

نمونة اسم نخست، تشبيه چيزی است به چيزی از جهت صورت و شکل و   «دست آید

كه صببورت و رنگ با هم باشببند و یا تشبببيه از جهت هي ت  یا از جهت رنگ و یا این

نيز داخل در مقولة هي ت است  و همچنين  باشد و آوردن حالت حركت و جنب  اجسام

اسبت هر آن تشببيهي كه در المرو محسوسات دو چيز را با هم جمع بکند، و همچنين 

ا هاست تشبيه شخص به شير در شجاعت و به گرگ در هشياری و زیركي و همة خوی

مانند ده  و بزرگواری و پسبتي كه داخل در دایرة غریزه است و همچنين تشبيه كسي 

، اهت و سختي و نيرومندی و هر چه به اینها پيوندد  در همة این تشبيهكسبي در شدّ به

   نياز به ت ویل نيست    آشکار و روشن است و در آوردن آنشبه  وجه

: گویيكه ب آید، مانند ایننمونة ]نود[ دوم تشبيهي است كه با نوعي ت ویل پدید مي»

داني كه     مي مثل خورشيد است ،این برهاني است كه در آشکاری  مسِالش َّکَّ ةج َّحُه هذِ

گوید كه آن ت ویل این اسببت كه عبدالقاهر مي« شببوداین تشبببيه جز با ت ویل كامل نمي

بگویي همچنانکه آشبکاری خورشبيد به آن است كه پرده و حجابي در مقابل آن نباشد، 

رک آن نشود و شع و درنگ در ای مانع از دآشبکاری حجّت هم به آن اسبت كه شبهه

 افزاید:آن موردی نداشته باشد  بعد مي

  گردد، سخت تفاوت وجود داردالبته[ در بين مواردی كه با روش ت ویل كامل مي»]

سهولت رشتة مطل  را به فهم و رسبيدن به آن آسبان اسبت و ببرخي از آنها نزدیع به 

وّل شمرده شود كه ت ویل در آن بطوری كه نزدیع اسبت از تشبيه نود ا ،دهددسبت مي

    نود دیگر آن اسبت كه در آن به ادری ت مّل و اندیشيدن نياز داریم و برخي  راه ندارد

اندیشبببي و از این نود آنچنبان غامض و پيچيده اسبببت كه برای درآوردن آن به باریع

 لطافت فکر زیاد نيازمندیم 
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برشمردم همين توصيفي است كه های آنچه در آسباني و نزدیکي م خذ من از نمونه

در ، در رّات مانند نسيم است ، های  در رواني مثل آ  اسببت كلمهاند: از سبخن كرده
      شيریني حکم عسل را دارد 

امّا آنچه نياز اوی به ت ویل دارد آنگونه كه به مجرّد شنيدن، مقصود از تشبيه دریافته 

مهلّ  وی را به پي  حّجاج فرستاده اش سخن كع  اشتری است آنگاه كه نشبود نمونه

كدامين          و در پایان سخن، حجّاج از او پرسيد: و او فرزندان مهلّ  را وصبف كرده
آنان حلقة مفرّغي را مانند كه دو سببوی آن از سر یا پا تشخيص گفت:  آنها برتر اسبت؟

هيچکدام را  ]یعني همة آنان در دان  و نيرومندی چنان كامل هسببتند كه شببودداده نمي

  توان ترجيح نهاد[بر دیگری نمي

كه جز كسبببي كه مطالعه و دات نظر بالاتر از سبببطح فهم  دكنيدر اینجا ملاحظه مي

     « فهمدعمومي داشته باشد، این را نمي

 خواهد فرق تشببببيه و تمثيلعبدالقاهر با این بحثي كه از او نقل كردیم، در وااع مي

 گوید:در ادامه ميرا توضيح بدهد از این رو 

اكنون كه فرق بين این دو اسبم تشببيه دانسبته شبد پس آگاه باش كه تشبيه عام و »

تمثيل اخص از آن اسبت  پس هر تمثيلي تشببيه است و هر تشبيهي تمثيل نيست  و در 

 این بيت ايس بن خطيم:

 وَّ قَّد لاحَّ فی الصُُُُ اِ الیُر  ا لِمََّ یَّ  
 

 حََُّّ نَّم َّیا حُّ ُُةٍکَُّعُُنُقُمُِ مُُ ُُا 
 

]بامدادان  ریّا در برابر دیدگان نمایان شببد آنگونه كه پنداری خوشببة انگور ملاحي 

 است آنگاه كه شکوفه درآورد [

كه  پس آن مشابهات ت ویل شدهاین یع تشبيه خوبي است نه تمثيل    گویي كه مي

شود   نميكند در المرو مشبابهات اصببلي و آشببکار محسوعقل ما از چيزها انتزاد مي

بلکه شببه عقلي آن است كه در آن گویي بدستياری عقل دو چيز به همدیگر مانند شده 

    (10-01: 1111( و )عبدالقاهر، 00-01: 0311)عبدالقاهر، « است
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باشد    تشببيه تمثيل از نظر عبدالقاهر تشببيهي است كه وجه شبه آن عقلي و مركّ 

چيزی است كه مرجع آن با عقل باشد و به كمع بينيم كه مقصود عبدالقاهر از عقلي مي

كه مؤلّفان بلاغت سببنّتي مانند سببکّاكي و  اياس و اسببتدلال عقلي دریافته شببود در حالي

ي به كار بردهخطي  ازویني كه بعد از عبدالقاهر آمده ند  ااند، عقلي را به معني غيرحسبببّ

مرد به شبببير را از لحا  كبه همچنبانکه در بالا ذكر كردیم عبدالقاهر تشببببيه  كمبا این

شبجاعت از تشببيهات نود اوّل، یعني از تشبيهاتي كه بدون ت ویل اابل درک است و در 

ه ك آورد در حاليعقلي است، به حسا  ميبندی او غيروااع وجه شببه آن بنا به تقسبيم

ّسي( حگفتة عالمان بعد از او عقلي )غيروجه شبه در این تشبيه كه شجاعت است، بنا به 

قاهر را به تعبيری كه عبدال« عقلي»اسببت  اگر بخواهيم كلمة دیگری پيدا كنيم كه مفهوم 

همان  ، یعني«ت ویلي»ای بهتر از از آن اراده كرده اسببت بيان كند شبباید نتوانيم هي  كلمه

 چيزی كه خود عبدالقاهر به كار برده است، پيدا كنيم 

اشتي كه عبدالقاهر از آن دارد، با آنچه   بودن هم، بنا به بردبه ظنّ غال  مفهوم مركّ

 كند  اند، فرق ميعالمان بعد از او از این مفهوم اراده كرده

یَّلِ ثُم َّ لم  َّحمِ مها کَّمَّ ةمَّیَّلُ الذ  ََّ حُمِ  ما التمینمونة این، سببخن خدای تعالي اسببت: 

رفتند( د و برنداشتند )نپذیرا برداری ةتمیامثل ایشان كه آنان را گفتند   الحِمایِ  َّحمِلُ اَّسفایاً

شبه از وجه در این نود »افزاید: او در ادامه مي  «ها را برگيردحکایت خر است كه كتا 

جملة صببریح مانند:   «داشببتن یع جملة صببریح یا آنچه در حکم جمله اسببت ناگزیری

دارد مانند و آنچه حکم جمله را « كمان را سازندة آن به دست گرفت  اَّخَّذَّ القَّمسَّ بایِئُها»

 یا این گویي وكه با مصدر مي« به دست گرفتن آ   القَّ ضُ عَّ ی الماءِ    » كه بگویي: این

ه مانند ب  کَّالقابِضِ عَّ یَّ الماءِ« »وی آ مانند نویسبببنده ر  کَّالر اقِمِ عَّ ی الماءِ»گویي كه مي

فاعل  آوری  از آنکه مصبدر و اسبمكه به جای جمله اسبم فاعل مي« دسبت گيرندة آ 

جملة صبریح نيسبتند ولي حکم جمله را دارند زیرا با مصبدر و اسم فاعل عمل فعل را 
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مانند   کَّاالحاُ  و لَّّسَّ لَّهُ بَّعّرٌ»    و نيز آنگباه كه حال وااع شبببود مثل:  دهيانجبام مي

جملة حاليه « ليس له بعير»عبارت « خواند و شببتر نداردكسببي اسببت كه آواز حدی مي

( و )عبدالقاهر، 11: 0311)عبدالقاهر،  «      به به آن نيازمند اسببتاسببت و در وااع شبب

1111 :90-91)    

، عبدالقاهر در همة این مباحت هي  سببخني دربارة طرفين تشبببيه شببوداگر دات 

)مشببّه و مشبّه  به( و كيفيت آنها كه مفرد باشند یا مرّك ، حّسي باشند یا عقلي، به ميان 

وجه شبببه متمركز اسببت و تعریف خود را بر مبنای كيفيت  نياورده اسببت و نگاه او بر

وجه    بودناگر مانند عبدالقاهر عقلي بودن و مركّ بر این اساس،نهد  وجه شبه بنياد مي

وانند مفرد تشبببه را معيار ارار بدهيم، خواهيم دید كه طرفين تشبببيه در تشبببيه تمثيل مي

ه مشبّه بينيم كتشببيه تمثيل اسبت مي كه در این آیة شبریفه كه یع هم باشبند  كما این

مَّیَّلُ الذ ََّ  ُنفُِقمنَّ اَّممالَُّهم ِفی سَّ ِّل ال ِه کَّمَّیَِّل »مفرد مقيد اسبت و مشببّه  به مركّ  اسبت: 

نابِل فِی کُل ِ    ةٍحَّ يلي و در ابيات زیر چهار تشبيه تمث« ...الخ  ةٍحَّ ةمأ ةٍ َّن ُسُُ اَّن َّتَّت سَُّ ََّ سَُّ

شبببه آنها عقلي و مركّ  اسببت( كه در هر چهار تشبببيه، طرفين آمده اسببت )چون وجه 

 )مشبّه و مشبّه  به( هر دو مفرد هستند:

 گریببان بگبباه اهقهببه همچو صبببراحيم

 امچون شمع هست یع ش  و صد بار گریه

 

امخنببدان ميببان خون جگر چون پيببالببه   

امچون نای هست یکدم و صد گونه ناله  

(010: 0303همایي، )                       

عببدالقباهر متوجّبه تمثيبل داسبببتباني هم بوده و آن را بعنوان یکي از اشبببکال و 

ری كه نگآیا به این كلام خداوندی نمي»: های تمثيل به خوبي تبيين كرده اسببتصببورت

ماءِ فَّاخت َّبَّ بِهِ نَّ ااُ الای ِ  ةِاِن مُا مَّیَُّلُ الحَّّا»فرموده:   مِم ا  َّأکلُالدنّا کَّماءٍ اَّنزَّلناهُ مََِّ السَُُُّ

النُاسُ و الانعاُُ حَّت َّی اِاا اَّخَّذَّاِ الای ُ ُُخرُفَّها و اََُّّ  َّنَّت و َََّ َّ اه ُها اَّن ها قاُِیونَّ عَّ َّّها اَّتاها 

حکایت زندگاني این جهاني   حَّصُُُّداً کَّأن لَّم ت نی بِالامسِ امرُنُا لّ ُاً اَّو نَّهُایاً فَّجَّعَّ ناها

ست و در ها ریم تا بدینوسيله در زمين رستنيحکایت آبي است كه از آسمان فروفرستاد
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هم آميخبت از آنچبه مردم و چهبارپبایان خورند تا آنکه زمين آرای  خوی  گرفت و 

وز فرمان ما به آن زمين هنگام ش  یا ر ،ناگاه  زمينيان پنداشبتند كه بر زمين توانا گشتند

    (01/10)یونس « ه و پژمرده كردیمپس آن را چون كاه دروید  بيامد

امّا »هد: درا اینچنين توضببيح مي هاسببتعارة تمثيلي« دلایل الاعجاز»عبدالقاهر در كتا  

آوریم  تمثيلي كه مجاز اسببت به جهت آن اسببت كه آن را در درجه و حدّت اسببتعاره مي

ای اسبت در مورد فردی كه در كار خود ميان انجام و ترک آن مرّدد است مثال آن جمله

اَّیاکَّ فی تَّرَُّ ُِِکَّ کَّمََّ كه اصبل آن چنين است:   تُقَّد ُُِ یِج اً و تُؤَّخ ِرُ اُخر اَّیاکَّ گویيم: مي

كلام مختصبر شبده اسبت و این گونه وانمود شده كه  ،سبپس   ُقَّد ُُِ یِج اً وَّ  ُؤَّخ ِرُ اُخر 

ی  تُ رود  همچنانکه در جملة گذارد و بعد عق  ميشبببخص مردّد وااعاً ادم پي  مي

دِین اسبت: اصبل ا اَّسُدا  «شير است تاً حقيقو چنين وانمود شبده كه   ی  تُ یج اً کالاسَُّ

    (10: 1110( و )عبدالقاهر، 00-01: 0313)عبدالقاهر 

ها تشخيص تمثيل از استعاره، یا به عبارت دیگر گوید كه بعیبي واتعبدالقاهر مي

صلي دربارة مفشود و بحت تمثيلي مشکل مياز اسبتعارة غير هص اسبتعارة تمثيليتشبخي

رض اصلي از استعاره )استعارة فرق این دو آورده اسبت كه خلاصبة آن این اسبت كه غ

ورمان و منظ« شببيری را دیدم»گویيم: واتي كه ميتمثيلي( مبالغه در تشبببيه اسببت  غير

مردی اسبت كه در شبجاعت مانند شبير است، ت كيد و مبالغه در اینهماني یا ه ووه وو ميان 

كه اگر این سخن را بصورت تشبيه بيان كنيم  ایم، در حاليه اوج رساندهمرد و شبير را ب

این ت كيد و مبالغه در آن نيسببت  و هدف اسببتعاره همين مبالغه در تشبببيه اسببت  امّا در 

 ( هدف و غرض اصلي، این مبالغه در تشبيه نيست  هتمثيل )استعارة تمثيلي

تمثيل هدف از بيان شببباهت دو امر، آید كه در از فحوای كلام عبدالقاهر چنين برمي

كي بر اخواهيم دید كه سکّ تبيين و توضبيح و توصبيف و مجسّم كردن مشبّه است ]بعداً

همه جا و  داندرا هم مبالغه در تشبيه مي هخلاف عبدالقاهر هدف تمثيل یا استعارة تمثيلي

    [كندبر این نکته ت كيد مي
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 تمثيلي( حصول اختصاراستعاره )استعارة غيراف و اغراض كه یکي از اهد دیگر این

و منظورمان مردی اسببت « شببيری را دیدم»گویيم: واتي مي ،و ایجاز در كلام اسببت  مثلاً

كه در دليری شبببباهت به شبببير دارد، اختصبببار و ایجاز را در كلام و بيان خود به اوج 

بّه  به )شير( و هم ایم، چرا كه با یع كلمه )شبير( هم به مشبه )مرد( و هم به مشرسبانده

 ایم  به شباهت این دو )دليری( و هم به مبالغه در شباهت اشاره كرده

د، مثلًا شواگر چه اختصار و ایجازی در كلام حاصل مي ،(هدر تمثيل )اسبتعارة تمثيلي

يه كسي تو شب»منظورمان این است كه: « زنيتو بر آ  رام مي»گویيم: واتي به كسي مي

و این سببخن از آن مختصببرتر و موجزتر اسببت امّا بيان « زندم ميهسببتي كه بر آ  را

ة توان گفت كه اگرچه در استعارتمثيل هميشه با نوعي تفصيل همراه است و در وااع مي

شبود امّا حصول اختصار و ایجاز از هم اختصبار و ایجاز تا حدودی حاصبل مي هتمثيلي

 اغراض اصلي آن نيست 

ود شاز معني اصلي خودش به معني دیگری منتقل مي كه در اسبتعاره لف  دیگر این

گيرد و الفا  در تمثيل به معني اصببلي خودشان به امّا در تمثيل انتقال لف  صبورت نمي

و منظورمان مرد شجاعي است، لف  « شبيری را دیدم»گویيم: واتي مي روند  مثلاًكار مي

رد تو بر آهن س»گویيم: اتي ميشير از حيوان درنده به مرد شجاد منتقل شده است  امّا و

در  «كوبدتو مانند كسبي هسبتي كه بر آهن سرد مي»و منظورمان اینسبت كه: « كوبيمي

ر ب اینجا طرفين تشببيه )مشببه و مشبّه  به، یعني تو و كسي( سرت جایت خودشان هستند و

ه شبه است جبه مشبّه انتقال نيافته است بلکه استعاره در و ،خلاف استعاره، لف  مشبّه  به

مشّبه  ایم و آن را بهیعني ما وجه شبه )بر آهن سرد كوبيدن( را از مشبّه  به )كسي( گرفته

ایم  بنابراین اسببتعارة تمثيليه )تمثيل( از نود اسببتعارة مکنيه اسببت نه )تو( نسبببت داده

 دانيم كه در استعارة مکنيه طرفين تشبيه به معني اصلي خودشان بهاسبتعارة مصرّحه  مي

و  یابد امّا یکي از مشخصّاتبه مشبّه انتقال نمي ،روند و لف  مسبتعار از مشببه  بهكار مي

 دهيم گيریم و آن را به مشبّه نسبت ميمناسبات مشبّه  به را مي
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است كه هآید كه تشببيه تمثيل از این نود تشبيهاز فحوای كلام عبدالقاهر چنين برمي

ندارد  مثلاً كسبي كه سخن زیبایي را از دهان شخص اابليت تبدیل شبدن به اسبتعاره را 

ف ظر»در اینجا « عسلي خوش در ظرفي بد»گوید: ای شبنيده است، ميزشبت و بدايافه

ت این را ندارد كه به تنهایي برای شخص زشت استعاره بشود و محال است كه اابليّ« بد

ا وجه شبه در اینجا تنهرا بفهمد بلکه « آدم زشت»و شنونده از آن « ظرف بد»ما بگویيم: 

( و )عبدالقاهر، 010-001: 0311آید )عبدالقاهر، از رابطة عسبل و ظرف بد به دست مي

1111 :111-100)    

عبدالقاهر با اشببباراتي كه در سبببخنان خود آورده، یکي بودن مثل و تمثيل را ت یيد 

مثل نيز برای آن  و هر چه نتوان آن را تمثيل ناميد، واژة»گوید: كرده است  او یع جا مي

( و جببای دیگر 11: 1111( و )عبببدالقبباهر، 00: 0311)عبببدالقبباهر، « رودببه كببار نمي

یي از كلام برای تو پس این بود یکي از طراي كبه شببببه عقلي از ميان جمله»گویبد: مي

« دانمشبببود و من این را از نيرومندترین علل و اسببببا  پيدای  مثل ميحباصبببل مي

    (91: 1111( و )عبدالقاهر، 11: 0311)عبدالقاهر، 

رینة اسبت، یعني سببخني كه به ا« هاسبتعارة تمثيلي»یا « تمثيل»همان « مثل»بنا بر این 

ود ربه كار نمي« مثل»رود  البته هر تمثيلي به صبببورت حال در موارد مشبببابه به كار مي

هور و ه مششود كناميده مي« مثل»رود و به كار مي« مثل»واتي به صبورت « تمثيل»بلکه 

 رایج باشد 

باید ببينيم سکّاكي و خطي  ازویني با این نظریات عبدالقاهر چگونه برخورد اكنون 

اند و چه چيزی را از آن پذیرفته یا اند و چه چيزی بر آن افزوده و یا از آن كاسبببتهكرده

 اند رد كرده
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  کدعری -1-1

نتایج تحقيقات عبدالقاهر را  «مفتای العلوم»( كه در كتا  خود هبببب ق  111سببکّاكي )م 

تشبيه »بصبورت منطقي تبوی  و تدوین كرد و به آن سبر و سبامان بخشيد، در تعریف 

نویسبد: و بدان كه تشبيه هر گاه كه وجه شبه در آن یع وصف غير حقيقي و مي« تمثيل

 نگردد  مانند آنچه كه در گفتة ایمخصوت مي« تمثيل»برگرفته از چند امر باشبد، به نام 

 شاعر است:

وبببببا  وو اتنّو موببن اودّوبببتوببه فتببي الصبببّ

 حوببتّببي توببراه  م ببورابباً نبباضبببتببراً
 

 كوببالع ودت ی سبببقوي المبباغو فتي غورسبببتببهت 

رتو متن ی بسبببتببهت   بوعببدو الّببذی اوبصبببو
 

 ،كني چون شاخة سبز است كه به هنگام كاشتن]مسلّما آنکه را در خردی  اد  مي

آب  دهند تا ببيني كه برگ برآورده و سبرسببز گشببته اسببت از پس آنکه خشکي او را 

  دیدی[

بيني یع امر تصورّی است نه یع وصف حقيقي، ]وجه شبه در اینجا[ چنانکه مي    

    (300-301:  0910، سکّاكي« )و با وجود این برگرفته از چند امر است

مثال را از عبدالقاهر گرفته است  حال  این هر دو سکّاكيكه  اشباره شود لازم اسبت

نامد با وجه شبببهي كه   ميباید دید این وجه شبببه كه سببکّاكي آن را غيرحقيقي و مركّ

ناميد، یکي اسبببت یا نه؟ اگر یکي باشبببد، پس   و عقلي یا ت ویلي ميعببدالقاهر مركّ

 سکّاكي در تعریف تشبيه تمثيل با عبدالقاهر هي  اختلاف نظری ندارد 

ا وصف ی»   سبکّاكي در تقسبيم بندی تشببيه بر اسباس وجه شببه آن آورده است: 

صببفت در این حال ]یعني در حالي كه بين دو چيز مشببترک باشببد[ از دو اسببم بيرون 

از  هایي كه با هر كدامنيسبت: یا مسبتند به حسّ است مانند كيفيّات جسماني ]از صفت

« حقيقي»مستند به عقل است  و عقلي یا شبوند[    و یا حواس پنجگانة ظاهری درک مي

بودن به اوصاف تيزهوشي و بيداری و معرفت و ات نفساني مثل متّصفاسبت مانند كيفيّ

علم و ادرت و كرم و بخشبندگي و بردباری و غی  و آنچه شبيه آن است از غرایز و 
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  و محضبودن به یع چيز تصوّری و توهّمي اسبت مانند متّصف« اعتباری»اخلاق  و یا 

ودن بالعدمبودن یا مطلو الوجودبودن چيزی به مطلو اسببت مانند متّصببف« نسبببي»یا 

بودن چيزی بببه مورد طمع بودن یببا دور بودن از طمع نفس برای نفس و یببا متّصبببف

    (91، 3: ج 0310( و )عرفان، 330-333: 0910، سکّاكي)

دهد كه ده است، نشان ميت مّل در بيانات سبکّاكي و امثله و شبواهدی كه او ذكر كر

اراده كرده اسببت، دايقاً با مفهوم « عقلي غير حقيقي»یا « عقلي اعتباری»مفهومي كه او از 

از دید عبدالقاهر، یکي اسببت  دیدیم كه سببکّاكي وجه شبببه تشبببيه « ت ویلي»و « عقلي»

 داند تمثيل را از این نود )عقلي اعتباری( مي

ندی ب؟ سکّاكي بر خلاف خطي  ازویني در طبقهچطور هامّا در مورد اسبتعارة تمثيلي

مجاز و اسببتعاره هي  سببخني از مجاز مركّ  به ميان نياورده اسببت امّا در ذیل اسببتعارة 

 و با ذكر شواهدی نشان« ارینة استعاره»مصبرّحه یع بحثي دایر كرده است تحت عنوان 

ي واتها چند معني داده اسببت كه ارینة اسببتعاره بعیببي واتها یع معني واحد و بعیبب

 [ اسبت  او برای این امر یع استعارة مصّرحه را شاهد آورده مربوط به هم ]یعني مركّ

   :است كه ارینة آن مركّ  است  سپس گفته است

شواهد این امر این است كه وصف یع صورت منتزد از چند امر ]یعني مرّك [  از»

ای را از كسببي لهمسبب  د امر  مثلاًرا اسببتعاره كنيم برای یع صببورت دیگر منتزد از چن

كند كه زبان باز كند و جوا  پرسبي و او در جوا  دادن مردّد است، یکبار اصد ميمي

بندد  تو صببورت تردید او را تشبيه شبود و زبان فروميبدهد و یکبار دیگر پشبيمان مي

كند كه يمكني به تردید كسبي كه بلند شده است كه برود امّا مردّد است، یکبار اصد مي

شببود و یع ادم پس گذارد و یکبار دیگر از رفتن پشببيمان ميبرود و یع ادم جلو مي

ني كنهد  بعد به اصبد مبالغه در تشبيه، صورت مشبّه را داخل در صورت مشبّه  به ميمي

گویي: يكني و مو وصبف مشببه  به را، بر سبيل استعاره، بدون تغيير، بر مشبه اطلاق مي

ّل التمی»و این را ما  نهيگذاری و یع ادم پس ميينم كبه یع ادم جلو ميبای مفتي مي
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ناميم و چون همة امثال تمثيل بر سببيل اسببتعاره هستند، هي  مي «ع ی سُ ّل الاسُتعایه

    (301-300: 0910، سکّاكي« )كنندوات تغيير نمي

آن به  درک در اینجا باید توجّه خواننده را به یع نکتة بسببيار باریع جل  كنيم كه

كه: درست است كه سکّاكي این مثال را به دنبال یع مثال  ت مّل بسيار نياز دارد و آن این

  بوده است و درست است كه گفته است دیگر آورده اسبت كه اسبتعارة مصبرّحة مركّ

در این مثال هم مانند مثال ابلي ارینة اسبتعاره مركّ  اسببت اّما در اینجا نگفته است كه 

كنيم برای یع صورت دیگر منتزد از چند منتزد از چند امر را اسبتعاره ميیع صبورت 

یع  كنيم براییع صورت منتزد از چند امر را استعاره مي مصفامر، بلکه گفته اسبت: 

صورت دیگر منتزد از چند امر و این یعني استعاره در طرفين تشبيه نيست بلکه استعاره 

  به عبارت دیگر استعاره از نود مصّرحه نيست در ارینة اسبتعاره یا در وجه شببه اسبت

 بلکه از نود مکنيه است  

ثال دانيم كه مگفتيم كه مثال اوّل سکّاكي از نود استعارة مصّرحة مرّك  است اّما مي

و همان مثال مشببهوری اسببت كه عبدالقاهر برای اسببتعارة  هدوّم از نود اسببتعارة تمثيلي

د اند  اصببلاً موضببوعد از او وسببيعاً آن را تکرار كردهذكر كرده اسببت و مؤلّفين ب هتمثيلي

بلکه ارینة اسبتعاره است ولي طرز بيان او این  ،بحت سبکّاكي در اینجا اسبتعاره نيسبت

كند كه این دو مثال هر دو از یع نود هسبببتند و سبببکّاكي اصبببطلای توهّم را ایجاد مي

الي اطلاق كرده است، در ح ،مثال را بطور یکسان بر هر دو« میّل ع ی س ّل الاستعایهالت »

 است  شدههمين توهّم  دچارخواهيم دید كه خطي  ازویني  ،كه چنين نيست  و بعداً

اسببتعارة تمثيليه خودش از نود اسببتعارة مصببرّحه )اطلاق لف  مشبببه  به بر مشبببه( 

 وند وليربلکه در اسبتعارة تمثيليه مشبه و مشبه  به به معني خودشان به كار مي ،نيسبت

ه دهيم، همان ویژگي كه وجه شبه تشبيهای مشبه  بته را به مشبه نسبت ميیکي از ویژگي

تمثيل اسبت  و این ویژگي كه ارینة استعارة تمثيليه است، خودش یع استعارة مصّرحه 

 است  
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كه درست است كه استعارة تمثيليه است ذكر شود و آن این یع نکته در اینجا لازم 

ه ك ه اسبت امّا نود خاصّي از آن است كه دو ویژگي دارد: یکي ایناز نود اسبتعارة مکني

اسبتعارة مکنيه ممکن اسبت تحقيقيه باشد یا تخييليه ولي استعارة تمثيليه هميشه از نود 

 ،معمولاً ،كه در استعارة مکنيه دیگر این  تحقيقيه است و هي  وات از نود تخييليه نيست

ای كه در شببود نه اسببتعارة مصببرّحهخود اسببتعارة مکنيه اسبباس بيان گویندگان وااع مي

ارینة آن وجود دارد امّا در اسبببتعارة تمثيليه معمولا خود اسبببتعارة تمثيليه اسببباس بيان 

يان اساس ب ای كه در ارینة آن وجود داردبلکه استعارة مصرّحه ،شودگویندگان وااع نمي

 شود وااع مي

لي سبپس، همانا كه تشبببيه تمثي»در پایان بحت تشببيه تمثيل آورده اسبت:  يسبکّاك

اميده ن« مثل»كند، اسبتعمال آن بصبورت استعاره است لا غير، كه واتي كه رواج پيدا مي

: 0910، سکّاكي« )كنندشبود  و چون ورود امثال بصبورت اسبتعاره اسبت تغيير نميمي

 دهد  مي توضيح« مثل»و  هاستعارة تمثيلي ( و به این ترتي  نسبت تمثيل را با 309

 

 خوي   زمییی -0-1

ي  نگاشببته اسببت  خط« تمثيل»افکنيم بر آنچه خطي  ازویني در بارة اكنون نظری مي

 ازویني گفته است:

تمثيل آن  تمثيل  وشببود به تمثيل و غيرم ميو تشببيه به اعتبار وجه شبببه آن تقسببي»

د اكي آن را مقيّ امر باشبد چنانکه گذشت، و سکّ اسبت كه وجه شببه آن برگرفته از چند

تفتازاني، )« حقيقي بودن چنانکه در تشبيه مثل یهود به مثل خر دیدیمكرده اسبت به غير

 (  091-019، 3: ج 0310( و )عرفان، 111-110: 1110

چنانکه گذشببت یعني چنانکه ابلاً در »گوید: مي« تلخيص المفتای»تفتازاني شبباری 

خوشبة انگور و تشببيه گرد و غبار برانگيخته همراه شمشيرها به شبي كه  هبتشببيه  ریّا 

دار است و غير ای كه در دسبت رعشبهریزد و تشببيه خورشبيد به آیينههای  ميسبتاره



 227 جوهعی وم ز ی   ع   یانشگعهی م  را ی ل ل م ل امل و تنگی مبحث تمثيل یا رنع 

 

 

 

این تشببيهات را بعنوان تشببيهاتي كه در آنها وجه شبه  خطي  ازویني ابلاً« ذلع دیدیم

 ن تشبيهات است:است، یاد كرده است  مراد ای مررد  اسدی

تشببببيه  ریّا به خوشبببة انگور را در بالا در بحت مربوط به عبدالقاهر نقل كردیم و 

گفتيم كه عبدالقاهر آن را بعنوان نمونة تشببببيهي كه وجه شببببه آن بدون ت ویل دریافت 

یني تمثيلي است، یاد كرده است  خطي  ازوود تشبيه صریح یا تشبيه غيرشبود و از نمي

 يو وج متریطرهو    اسیمرردابلا این تشببيه را بعنوان نمونة تشبيهي كه وجه شبه آن 

 ( 003، 3: ج 0310( و )عرفان، 090 :1110)تفتازاني،  است، ذكر كرده است

و وهمي  اكيسکّ بينيم كه خطي  ازویني ايد عقلي بودن یا به اول به این ترتي  مي

اعتباری بودن وجه شببه را از تشبيه تمثيل برداشته است و از نظر او هر تشبيهي كه وجه 

ي  –شبببه آن مركّ  باشببد  تشبببيه تمثيل اسببت   -چه مركّ  عقلي و چه مركّ  حسببّ

همة  كند كه تشبيه  ریا به خوشة انگور از نظرتفتازاني، شباری كتا  ازویني، تصریح مي

 تشبيه تمثيل است  ، سکّاكيعلمای بلاغت، بجز 

 یتظیمجاز مركّ  »آورده اسببت: « مجاز مركّ »همچنين خطي  ازویني در تعریف 

شود در معنایي كه شبيه به معنای اصلي آن است  و این بر حس  اسبت كه استعمال مي

تشببيه تمثيل اسببت، برای مبالغه در تشببيه  مانند آنکه به كسببي كه در كاری تردید دارد 

يل تمث»  و این نهيگذاری و یع ادم پس ميبينم كبه یبع ادم جلو ميترا ميگویي: مي

ه شببود  و واتي كناميده مي« تمثيل»شببود و گاهي مطلقاً ناميده مي «هعلي سبببيل اسببتعار

شود  مي ناميده« مثل»استعمال آن به این صورت، یعني بر سبيل استعاره، رواج پيدا كرد، 

ر كه كاربرد تمثيل بر سببيل اسبتعاره است، امثال تغيي و به همين دليل، یعني به دليل این

ر كند رود و اگر آن لف  تغييكنند ]چون در استعاره لف  مشبّه  بته برای مشبّه بکار مينمي

  «و عين مشبّه  بته نباشد، دیگر استعاره نيست و تمثيل نيست[

و مثل را  هخطي  ازویني نسبببت بين تشبببيه تمثيل و اسببتعارة تمثيلي ،به این ترتي 

« عارهتمثيل بر سبببيل اسببت»دهد كه چون كند  شباری، یعني تفتازاني، توضببيح ميبيان مي
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ود، برای ششبود و ايد بر سبيل استعاره برای آن ذكر نميناميده مي« تمثيل»گاهي مطلقاً 

ذكر « تشبيه تمثيل»اشتباه نشود تشبيه تمثيل را هميشه با عنوان « تشببيه تمثيل»كه با  این

( و )عرفان، 130-131: 1110)تفتازاني،  ناميملقاً تمثيل نميكنيم و هيچوات آن را مطيم

    (310-310، 3: ج 0310

، اگر چه «مطوّل»و نه تفتازاني در كتا  « الاییبببای»نبه خطيب  ازویني در كتبا  

، هي  انداند و شبواهد بيشتری برای آن ذكر كردهمطل  را بيشبتر شبری و تفصبيل داده

و  110-111: 1111اند )خطي  ازویني، مفيدی اضافه بر آنچه گفته شد نياوردهتوضبيح 

    (310-309: 0010تفتازاني، 

 

 تمثيل یا رن    ع ی ماعصر -1

 « يعجماعنی م »  عل ایدیو همعیی یا رنع   -1-2

 ای م  ویند گاسبتعارة تمثيليه: استعارة تمثيليه كه آن را مجاز مركّ  بالاستعاره نيز مي»

سبت كه در غير معني اصبلي خود اسبتعمال شبده باشبد بعلااة مشببابهت  و وجه شبه ا

صببورتي اسببت كه از امور متعدّد انتزاد شببده مانند جملة ذیل كه آن را به معني تحيّر و 

  (091: 0303)همایي،    « اَّیاکَّ تُقَّد ُُِ یِج اً و تُؤَّخ ِرُ اُخرَّ كنند: تردّد و دودلي استعمال مي

خواهند حالت شخصي یا امری را مجسّم هر وات مي»دیگری آورده است: در جای 

های مثلي مشببّه  به مركّ  اسببت كه مشّبه آورند  پس در حقيقت جملهكنند یع مثل مي

آید كه از عهدة او ساخته نيست مفرد دارد  مثلاً در مورد كسبي كه در صبدد كاری برمي

گاهي مثل را در تشبببيه مركّ  به مركّ   گویيد: طعمة هر مرغکي انجير نيسببت    ومي

 آورند مي

مثل كنایي:    تمييز مثل از كنایه در بعض موارد خيلي سببهل و آسببان اسببت    امّا »

ه گل آفتا  را ب :شببوند از ابيلبعیببي موارد داریم كه كاملاً مثل و كنایه بهم مشببتبه مي
یعني مشرف بمرگ و  بامآفتا  ل  یعني هنر كسبي را پنهان و ضبایع كردن، و  اندودن
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تحقيق مسبب له بنظر نگارنده  آخر عمر، و آنچه از این ابيل اسببت آیا مثل اسببت یا كنایه 

این اسبت كه ممکن است یع جمله بدو اعتبار هم كنایه باشد و هم مثل، یعني اصل آن 

 ركنایه باشد امّا چون همان كنایه را بر سبيل مجاز تشبيهي یعني استعاره در موردی به كا

شبود    اینها همه بر آن فرض است كه بخواهيم كنایه را اسم ببرند داخل عنوان مثل مي

مقباببل مثل ارار بدهيم و اگر كنایه را اعم از مثل و غير مثل ارار دادیم خود بخود همة 

    (093-091: 0303)همایي « مشکلات حل خواهد شد

 ای دانسته است كه در غيرم   بينيم كه مؤلّف محترم مجاز مركّ  بالاستعاره را مي

شبود به علااة مشابهت  این را، چنانکه خواهيم دید همة معني اصبلي خود اسبتعمال مي

اند امّا دیدیم كه خطي  ازویني در مؤلّفين معاصببر ظاهراً از ایشببان گرفته و تکرار كرده

 به كار برده است   «یتظ»به كار نبرده بلکه « جمله»این مورد 

ف بعیبي از مؤلّفين معاصبر معتقد اسبت كه طرفين تشبببيه در تشبيه همایي بر خلا

  توانند مرّك  هم باشند و هميشه مركّ توانند مفرد بسبي  یا مقيّد باشند و ميتمثيل مي

ه تواند از نود تشبيه مرّك  به مرّك  باشد، هميشنيسبتند و لذا تشببيه تمثيل اگر چه مي

 مركّ  به مركّ  نيست 

كه ایشببان در تعریف اسببتعارة تمثيليه فق  ايد مركّ  بودن را برای  نکتة دیگر این

اند و لذا در این موضود پيرو اند و به عقلي بودن آن اشاره نکردهوجه شببه آن ذكر كرده

 خطي  ازویني هستند نه پيرو عبدالقاهر و سکّاكي 

 

 « دیا ع   یا ل   ماعنی،  يعج م ماعی  ایب»خ يل ا عئی یا رنع  محمدد -1-1

زد تمثيل: تمثيل آن است كه وجه شبه در آن صفتي باشد منتتشبيه یا تمثيل است یا غير»

ل تهاوی لي»به « نقع مثار»از چنبد چيز، مثل تشببببيه  ریّا بعنقود ملاحية منوّر و تشببببيه 

د این ت  و مانندر ابياتي كه ابلاً گذشبب« ُی کف اشُُل ةمرا»به « شببمس»و تشبببيه « كواكبه

 :منوچهری   اشعار 
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 آن اطرة ببباران بين از ابر چکيببده

 آویخته چون ریشببة دسببتارچة سبز

 

 گشببته سببر هر برگ از آن اطره گهربار 

 «سبيمين گرهي بر سبر هر ریشة دستار

 (000: 0391)رجایي                      

این مؤلّف در كليّات و جزیيات این مبحت تابع خطي  ازویني و تفتازاني اسببت و 

تمامي شببواهد و امثلة عربي خود را در كتاب ، چه در این مبحت و چه در سببایر  تقریباً

مباحت، عيناً از ایشان نقل كرده است و لذا هر انتقادی كه به خطي  ازویني وارد باشد، 

 به ایشان هم وارد است  

تنها مركّ  بودن وجه شببه را شببرط دانسته و به عقلي  ،او در تعریف تشببيه تمثيل

ای كه از منوچهری نقل كرده بينيم كه نمونهمي در نتيجه،اشبباره نکرده اسببت   بودن آن

های سبز انبوه( از دید اسبت، )وجه شبه آن: اشکال گرد و كوچع درخشان بر سر رشته

ا تواند باشد چون وجه شبه آن مرّك  است امّ یع تشبيه تمثيلي نمي سکّاكيعبدالقاهر و 

 عقلي نيست 

 

 «ماعنی م  يعج»یا رنع  يل تو يل    -1-1

تشبيه تمثيل: تشبيه تمثيل آن است كه وجه شبه در آن از امور متعدد انتزاد شده باشد و »

ن ای از آدهد  نمونهای نشان ميچنانکه یاد شد صحنه یا تابلویي را از رویدادی یا منظره

 در این ابيات متجلّي است:

 ابرار در كبف آزادگببان نببگببيرد مببال

 

دل عاشق، چو آ  در غربالچو صبر در    

(10: 0311سعدی، )                         

 دوش برون شبد ز دلو یوسف زرین نقا 

 

 كرد بر آهنگ صبح جای به جای انقلا  

 (                         00: 0311خاااني، )                       
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کار صلي به علااة مشابهت بای در غير معني اتمثيل یا استعارة تمثيليه: هرگاه جمله»

تکيه بر »رود، آن را تمثيل یا اسببتعارة تمثيليه گویند  چنانکه سببنایي در بيت زیر عبارت 

 را در معني كار بيهوده انجام دادن به كار برده است:« آ  زدن

 ای كببه ببر چبرم ایمني زینهببار
 

 ای هشببببدارتببکببيببه بببر آ  كببرده 

 (       11: 0310تجليل، )                     
 

این نکته را نباید از نظر دور داشبت كه در اینگونه اسبتعاره وجه شبه از امور متعدد 

ه گردد و بعبارت دیگر اینگونه استعارانتزاد شبده و از این حيت به تشببيه مركّ  باز مي

وان ترا مجباز آميخته به اسبببتعاره توان گفت، چنانکه این معني را در این مثل تازی مي

     (11: 0310)تجليل    « ایاک تقد ُ یج ا و تؤخ ر اخر رد: بررسي ك

مثل: تفاوتي كه مثل با اسبتعارة تمثيليه و دیگر انواد مجاز دارد این است كه مثل به »

 درجة شهرت و پایگاه شياد رسيده و زبانزد مردم گشته است   

يل تمثتوان گفت كه گاهي میبببمون یع حکایت حالت    در با  مثل و تمثيل مي

« اند   های عالي آن را آوردهدارد، چنانکه سببعدی در گلسببتان و مولوی در مثنوی نمونه

   (19: 0310)تجليل 

ه شبه   بودن وجاند، تنها به مركّایشبان هم در تعریفي كه برای تشببيه تمثيل آورده

خطي  اند و لذا از این جهت از انبد و ايد عقلي بودن آن را ذكر نکردهآن اشببباره كرده

اند  ایشبببان نيز در تعریف اسبببتعارة تمثيليه آن را جمله ازویني و تفتازاني تبعيت كرده

اند و ما در بحت مربوط در این خصوت از استاد همایي پيروی كرده اند و ظاهراًدانسته

 به استاد همایي این دیدگاه را نقد كردیم 

    در اینگونه استعاره وجه »اند: همچنين در بحت از اسبتعارة تمثيليه نوشبتهایشبان 

نيم كه بيمي« گرددشببه از امور متعدد انتزاد شبده و از این حيت به تشببيه مركّ  باز مي

این عبارت ایشببان اگر چه در مورد نود دوّم اسببتعارة تمثيليه یعني اسببتعارة بر آمده از 

ی اعارة مصرحهدر مورد نود اوّل آن یعني است ،لاًتشببيه مركّ  به مركّ  درست است، اوّ



 04  ،  معا2000تع سنعج ، یم  يس  م   عل ،نعم رعمشهص یعمة ل می  211

 

كند و دربارة آن چيزی به دسببت كه در ارینة اسببتعارة تمثيليه وجود دارد، صببدق نمي

يه كند كه تشبببيه تمثيل عين تشباین عبارت ایشبان این توهم را ایجاد مي ،دهد   انياًنمي

 شببود كهاز این عبارت ایشببان چنين به ذهن متبادر مي ، الثاً و مركّ  به مركّ  اسببت

وجه شببه برگرفته از امور متعدد باشد یعني مركّ  باشد، طرفين تشبيه نيز مرّك  هرگاه 

 هستند و این درست نيست 

 

 « يعج» يرمس  ميسع یا رنع   -1-0

تشببيه تمثيل: تشببيهي را كه وجه شببه آن مركّ  باشبد در برخي از كت  بياني، تشبيه »

ا  است كه تشبيه تمثيل هم به لحاند حال آنکه بين آنها فرق اسبت  راسبت تمثيل گفته

   است اما به هر تشبيه مرّكبي تشبيه تمثيلمركّ  بودن وجه شببه، دارای مشببّه  به مركّ

توان گفت و در وااع بين آنها نسبت عموم و خصوت است، یعني هر تشبيه تمثيلي نمي

 بي، تمثيل نيست مركّ  هست امّا هر تشبيه مركّ

تشببيه تمثيل، تشببيهي اسبت كه مشببه  به آن جنبة مثل یا حکایت داشبته باشد  در 

اسببت كه برای تقریر و ا بات آن مشبببّه  بهي مركّ  تشبببيه تمثيل مشبببّه امری معقول و 

 شود    مركّ  و محسوس ذكر مي

ه در شببویم كهای تشبببيه مركّ  و تشبببيه تمثيل دات كنيم، متوجّه مياگر در مثال

ز شببود و وجه شبببه را اسببازی رعایت نميتمثيل بر خلاف تشبببيه مركّ  ارینه تشبببيه

 یابيم:مجمود اجزاغ مشبّهً به به صورت كلّي در مي
 اش رخسار چون آت  ببيندر ميان طرّه

 

 گو ميبان مشبببع و عنبر مجمری را یببافتم 

(011: 0300شميا، )                     

سازی رعایت شده است: مشع و عنبر در ارینه  اسبت زیرا در آن این تشببيه مركّ

مقابل طرّه و مجمر در مقابل رخسببار  و علاوه بر این، مشبببّه  به جنبة ضببر  المثلي هم 

  (011-010: 0300)شميسا، « شود   سازی رعایت ميندارد    در ارسال المثل هم ارینه
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 مركّ    استعاره در جمله است، یعني بااستعارة مركّ  و تمثيليه:    مجاز بالاستعارة »

مشبّه  بهي سر و كار داریم كه جمله است  در این صورت باید به ت مّل عقلي دریافت كه 

ند  كجمله در معنای خود به كار نرفته است و به علااة شباهت معنای دیگری را افاده مي

اياس )علااة شباهت(  مثلاً آ  در هاون كوبيدن ممکن )متعارف( نيست و مراد از آن به

 عمل لغو و ابلهانه است 

گویند اّما بهتر اسببت كه اصطلای استعارة به اسبتعارة مركّ  اسبتعارة تمثيليه هم مي

را در مواردی به كار ببریم كه اسبتعارة مركّ  جنبة ارسبال المثل یا ضر  المثل  هتمثيلي

كه  مشّبه  به مرّكبي است هداشبته باشبد، پس چنانکه ابلاً هم اشباره شبد اسبتعارة تمثيلي

شود(: مثل مهتا  به گز حکم مثال را داشبته باشبد )در ارسبال المثل مشببه هم ذكر مي

  انداز عمل لغو و ناممکن هپيمودن یا خورشيد را به گل اندودن، كه استعارة تمثيلي

ا رباید توجّه داشبت كه مشبّه  به نباید طولاني باشد و مثلا  روایت و حکایتي باشد زی

 شود    چند مثال دیگر:در این صورت تمثيل ناميده مي

 دهاو وزیری داشببت گبر و عشببوه

 

 كبو ببر آ  از مببکببر بربسبببتي گره 

 (11: 0، ج 0310مولانا، )                 

ایشببان تشبببيه  ،دهد كه اوّلاًداّت در عباراتي كه از این مؤلّف نقل كردیم نشببان مي

رّك  اند و معتقدند كه هر تشبيه تمثيلي ممركّ  به مركّ  را اعم از تشببيه تمثيل دانسته

به مركّ  اسبت امّا هر تشببيه مركّ  به مركّبي تشبيه تمثيل نيست و ما در بحت مربوط 

کس ع سببکّاكيبه خطي  ازویني نشببان دادیم كه نظر خطي  ازویني مانند عبدالقاهر و 

 یعني به نظر او تشبيه تمثيل اعم از تشبيه مركّ  به مركّ  است  ست،ا این

بعد مؤلّف به همين مقدار هم بسبنده نکرده و در این مسير انحرافي كه اتخاذ كرده، 

در صببدد این برآمده كه وجه  ،لاًباز هم چند ادم جلوتر رفته اسببت، به این ترتي  كه: اوّ

فته است ه مركّ  به مرّك  پيدا كند و لذا گامتيازی برای تشبخيص تشبيه تمثيل از تشبي

بّه به آن جنبة آید كه مشكه تشببيه مركّ  به مركّ  فق  واتي تشبيه تمثيل به حسا  مي
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حا  راست است كه تشبيه تمثيل هم به ل»مثل یا حکایت داشبته باشبد   انيا گفته است: 

ه نظر ایشان هر تشبيهي كیعني به «   است   مركّ  بودن وجه شبه، دارای مشبّه  به مركّ

   باشد، مشبه به آن هم مركّ  است كه نادرستي آن آشکار است وجه شبه آن مركّ

د اّما در شوسازی ميگفته است كه در تشبيه مركّ  به مركّ  ارینه ،همچنينایشبان 

ّك  به شود  گفتيم كه تشبيه تمثيل هميشه از نود تشبيه مرسازی نميتشببيه تمثيل ارینه

سازی رعایت شود یا نشود و در تشبيه مركّ  به مرّك  هم   نيست كه در آن ارینهمركّ

ظر ای شگفت به نسازی رعایت شود  امّا چيزی كه تا اندازهچنين نيست كه هميشه ارینه

رسبببد این اسبببت كه مؤلّف محترم در حالي كه معتقد اسبببت كه در تشببببيه تمثيل مي

كه  داند، معتقد استا هم نوعي از تشبيه تمثيل ميشود و ارسال المثل رسبازی نميارینه

 شود سازی ميدر ارسال المثل هم ارینه

ها عیيولي ب ،فرق دارد هایشبان معتقد هسبتند كه اسبتعارة مركّ  با استعارة تمثيلي

كه برای جدا كردن آنها از یکدیگر بهتر است كه  توضبيح دادهو  كردهآنها را با هم خل  

نيم كه ایشان بيالمثلي داشبته باشبد  ميبناميم كه جنبة ضبر  ها تمثيليای رفق  اسبتعاره

اشببد امّا تمثيليه فراي داشببته بيليه باید با اسببتعارة غيراند كه اسببتعارة تمثاحسبباس كرده

توانند دریابند كه تفاوت آنها در چيسببت  و با این تعریفي كه برای اسببتعارة تمثيليه نمي

 شود و چه چيزی آن را از استعارة تمثيليهچه مي« مثل»تکليف اند، باید پرسيد پس آورده

 كند؟جدا مي

كه، اگر چه در تشببببيه تمثيل وجه شببببه ت ویلي و مركّ   نکتة اابل ذكر دیگر این

توان گفت كه هميشبه مشبه یع امر معقول و مركّ  و مشّبه  به یع امر ولي نمي ،اسبت

  هستند و نه مركّ  ،و مشبّه  به نه لزوماً محسبوس و مركّ  است چون هر كدام از مشبّه 

م و تبيين  ،محسببوس یا معقول هسببتند  امّا در اسببتعارة تمثيليه ،لزوماً اغل  برای تجسببّ

 كنند موضود معقول، امر محسوس و ملموسي را استعاره مي
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و « انيتمثيل داست»است به  محدود كرده را« تمثيل»، در وااع اصبطلای به این ترتي 

 اایل شببده و مثل( تفاوت هانواد دیگر تمثيل )تشبببيه تمثيل و اسببتعارة تمثيلي بين آن و

  «شوددر ارسال المثل مشبه هم ذكر مي»اند است  این هم عجي  است كه گفته

 اند ایشان هم مانند همایي مجاز مركّ  را جمله دانسته

 

 « يعج»یو رزدازی یا رنع  ایدد  علمير -1-1

[ تمثيل، به راسببتي، گونة پرورده و گسببتردة تشبببيه آميغي ]مركّ  تشببيه تمثيل: تشبببيه»

ه[، تواند بود  مانروی ]وجه شبترین گونة تشبيه نيز همان ميترین و هنریاست  و پرمایه

در تشببيه تمثيل، ویژگيي اسببت برآمده از چند چيز، چندین پيوند شبباعرانه، در ميانة دو 

آميزند، مانرویي آميغي و پندارین د و در هم ميپيوندنسببوی تشبببيه، آنگاه كه با هم مي

ت اس ایشبان ظاهراً پندارین را به معني عقلي به كار برده –]وجه شببهي مركّ  و عقلي 

ود    از شسبازند كه تشبيه تمثيل بر بنياد آن ساخته ميگرچه معادلي دايق نيسبت[ را مي

زون از یع بستر تشبيه، بيشتر، فآنجا كه پندار شباعرانه، در تشبيه تمثيل، گسترده است، 

    (01-00: 0311)كزازی، « بيت است   

يز ن« تمثيلي»اسببتعارة آميغي )مركّ (: اسببتعارة آميغي )مركّ ( كه آن را اسببتعارة »

ر ، دهای اسبت كه در آن مسبتعار، جمله اسبت نه واژه  استعارة تمثيلينامند، اسبتعارهمي

ماند، در المرو آن هنر  در اسببتعارة آميغي، همچون المرو اسببتعاره، به تشبببيه آميغي مي

در  حقيقي[ است كه از دو یا چند پيوندپندارین ]هي تي غير ایتشبيه آميغي، جامع پيکره

آید  ناگفته اند پدید مياند و در هم تنيدهميبانة دو سبببوی اسبببتعاره كه با هم درآميخته

ده هایي چند پدید آمباید از پارهيپيداسبت كه در اسبتعارة آميغي دو سوی استعاره نيز م

 باشند 

ید هایي چند پدآن است كه دو سخن را كه از پاره هبه سبخني دیگر اسبتعارة تمثيلي

اند، به یکدیگر مانند كنند، سببپس مسببتعار  له را با این گمان و انگيزه كه آنچنان به آمده
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تعار  منه را در سببخن ماند كه با آن یکي شببده اسببت، بسببترند و تنها مسببمسببتعار منه مي

    (011: 0311)كزّازی « بياورند   

بينيم كه این مؤلّف نيز تشببببيه تمثيل را نوعي خات از تشببببيه مركّ  به مركّ  مي

دانسببته اسببت و همچون مؤلّف ابلي تشبببيه مركّ  به مركّ  را اعم از تشبببيه تمثيل 

ك  است شبيه آميغي یا مرداند  به اول ایشبان تشببيه تمثيل گونة پرورده و گستردة تمي

كه معلوم نيسبت مقصبود ایشان از گونة پرورده و گسترده به زبان علمي چيست  ما در 

 سطور بالا به تفصيل نادرستي این نظر را توضيح دادیم 

ظر نامند كه این طبق نهم مي هاند كه اسببتعارة مركّ  را اسببتعارة تمثيليایشببان گفته

یف و توضببيحات ایشببان هم فق  دربارة نود دوّم خطي  ازویني درسبت اسببت امّا تعر

ند و دربارة كاسبتعارة تمثيليه )یعني اسبتعارة برآمده از تشبيه مركّ  به مركّ ( صدق مي

ای كه در ارینة استعارة تمثيليه وجود دارد( چيزی به نود اوّل آن )یعني استعارة مصرّحه

 دهد دست نمي

 جمله دانسبته است كه بحت آن ابلاً  هثيليایشبان هم لف  مسبتعار را در اسبتعارة تم

ت، اند كه در تشبيه تمثيل بستر تشبيه بيشتر فزون از یع بيت اسگذشبت  همچنين گفته

 تر بود  گفتند دايقكه اگر فزون از یع جمله مي

 

 «  ع   تص یر»م ی هن ای یا رنع  مح -1-1

را از  و این موضودایشبان در كتا  خود فصبلي مشبع به بررسي تمثيل اختصات داده 

همة جوان  و زوایای آن كاویده اسببت  از جمله سببير تاریخي مبحت تمثيل را، هم در 

منابع لاتين و هم در منابع اسبلامي، به اختصبار بررسبي كرده اسبت، گرچه این بررسي، 

وار است و از عمق و داّت لازم برخوردار نيست  بخصوت در مورد منابع اسلامي، اشاره

واد و اشبببکال مختلف تمثيل را، هم از جهت اال  و صبببورت و هم از نظر بعلباوه، ان
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و فرق تمثيل را با دیگر انواد تشبببيه و  و بررسببي كرده محتوا، بطور كامل احصببا نموده

 است  استعاره و همچنين با نماد توضيح داده

 ایشبان در توضيحات كلّي خود بيشتر كوشيده است كه ما را با مفهوم تمثيل و فرق

آن با سبایر مجازها )تشببيه و استعاره و نماد(، آشنا كند و كمتر در پي آن بوده است كه 

ر این زمينه به نقد علمای بلاغت را د هایدیبدگباهتعریفي دايق از تمثيبل ارایبه كنبد و 

رسد كه همانند دیگر مؤلّفان معاصر تصوّر و برداشتي دايق و روشن ر ميبکشد  و به نظ

است كه  مرردبیتمثيل، تشبببيه »گوید: چنانکه یکجا از اول عبدالقاهر مياز تمثيل ندارد  

( در این مورد به 101: 0390)فتوحي، « وجه شبببه آن از یع یا چند جمله منتزد باشببد 

بلاغيان اسبببلامي تمثيل را نوعي »گوید: توضبببيحات ابلي رجود كنيد  و جای دیگر مي

از تفاوتهای استعاره با نماد در با  تمثيل و  دانند  از این رو بسياریاسبتعارة مركّ  مي

    (100: 0390)فتوحي، « نماد نيز صادق است

ارة را نوعي اسببتع هاین درسببت اسببت كه خطي  ازویني تمثيل یا اسببتعارة تمثيلي

بار ارینة آن بلکه به اعت هداند امّا گفتيم كه این نه به اعتبار خود اسببتعارة تمثيليمركّ  مي

 الاّ خود استعارة ارة مركّ  از نود اسبتعارة مصبرّحة تحقيقيه است واسبت كه یع اسبتع

 از نود استعارة مکنيه است   هتمثيلي

نود  را یع هبه پيروی از خطي  ازویني اسبببتعارة تمثيلي ،همگي ،مؤلّفين معاصبببر

 اند بدون ایناند و دربارة آن الم فرسایي كردهاسبتعارة مصبرّحة مركّ  به حسا  آورده

كه در یکي از كت   ه باشبند كه در اصبل، ایبيه از چه ارار است  دریز از اینكه متوجّ

 ،عااطاین است كه به ضرس !ای شبده باشدله اشباره بلاغي معاصبر به حقيقت این مسب

توان گفت كه هيچيع از مؤلّفان كت  بلاغي معاصر تصوّر درست و روشني از تمثيل مي

جمله  همؤلّف نيز لف  مسببتعار را در اسببتعارة تمثيلياند  این نداشببته هو اسببتعارة تمثيلي

سببت ا ای م  مجاز مركّ  بالاسببتعاره یا اسببتعارة تمثيليه، »دانسببته و آورده اسببت: 

اند به الاییای خطي  (  ایشان این گفته را ارجاد داده100: 0390)فتوحي، « اسبتعاری   
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در   ضببع تعریف مجاز مركّدیدیم كه خطي  ازویني در الاییببای در مو ابلاً و ازویني

به هر حال نتوانسببتيم این عبارت را در «  جمله»اسببت، نه  به كار برده« لف »این مورد 

ایم ولي ایشان لف  را به جمله الاییای پيدا كنيم و ظاهراً همان عبارتي است كه ما آورده

 اند ترجمه كرده

 

 ننيو  -0

تواند اظهار نظر كند، حق را به نگبارنده تا جایي كه در حدّ وسبببع و توان خود مي

و معتقد است كه خطي  ازویني با این كار خود مرز  دهدميجان  عبدالقاهر و سکّاكي 

به رغم  ،ارندهنگبه نظر را با غير آن به هم ریخته است   هتشببيه تمثيل و اسبتعارة تمثيلي

كه تشببببيهي مانند تشببببيه  ریا به خوشبببة انگور  توان پذیرفتنظر خطي  ازویني نمي

ملاحي كه وجه شبه آن مركّ  حسّي است، تشبيه تمثيل باشد  اگر خطي  ازویني با این 

از اسبببتعارة مركّ   هنظر خود كار را خرا  نکرده بود، حق آن بود كه اسبببتعارة تمثيلي

 شود ناميده ن هتمثيلي )مجاز مركّ  بالاستعاره( جدا باشد و هر استعارة مركّبي استعارة

سيار كرده اسببت، ب هتعریفي كه خطي  ازویني از مجاز مركّ  و اسبتعارة تمثيلي -0

ای در گمراه كردن مؤلّفان غبامض و مبهم و معقّد اسبببت و به همين دليل سبببهم عمده

معاصبر كتابهای بلاغي داشته است و بعیي از مؤلّفان معاصر نتایج بسيار ت ّسف انگيزی 

كه بعیبي از مؤلّفان، تشبيه مركّ  به مركّ  را اعم از  اند  مثلا اینخراج كردهاز آن اسبت

بيه اند هر تشببيه تمثيلي مركّ  به مرّك  است اّما هر تشاند و گفتهتشببيه تمثيل دانسبته

مركّ  به مركّبي تشببيه تمثيل نيسبت، نتيجة نادرسبتي است كه از این تعریف استخراج 

 عکس این ایيه درست است كه  شده است، در حالي

نتيجة دیگری كه اكثر مؤلّفان معاصبببر از این تعریف خطي  ازویني به دسبببت  -1

را یع اسبتعارة مركّ  از نود اسببتعارة مصّرحه  هاند، این اسبت كه اسبتعارة تمثيليآورده

 از نود اسببتعارة مکنيه هكه این خلاف وااع اسببت و اسببتعارة تمثيلي در حالي ،انددانسببته
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ای در ارینة آن وجود دارد كه مركّ  اسببت چون برآمده از امّا اسببتعارة مصببرّحهاسببت 

وجه شببه تشببيه تمثيل است كه هميشه مركّ  است و این استعاره است كه اساس بيان 

 شود نه خود استعارة تمثيليه گویندگان وااع مي

ند، در او خطي  ازویني از تشبببيه تمثيل كرده سببکّاكيتعریفي كه عبدالقاهر و  -1

نزد هر سبه محقّق مبتني و متمركز بر وجه شبه است و هر سه نفر در مرّك  بودن وجه 

شببه تشببيه تمثيل اتّفاق نظر دارند و هيچکدام از ایشان طرفين تشبيه )مشبه و مشبه به( 

اند  بنابراین طرفين تشببيه در تشبيه تمثيل از نظر هر سه را در تعریف خود دخالت نداده

تواند مفرد )مفرد بسبببي  یا مقيد( یا مركّ  باشبببد  لذا نظر بعیبببي از مؤلّفان محقّق مي

معاصببر كه طرفين تشبببيه تمثيل را مركّ ، و تشبببيه تمثيل را نوعي از تشبببيه مركّ  به 

 دانند، نادرست است مركّ  مي

و أمّا المجاز المركّ  فهو »خطي  ازویني در تعریف مجاز مركّ  گفته اسبببت:  -0

( و )خطي  130-131: 1110)تفتازاني، « مسبتعمل فيما شبه بمعناه الاصلي   الخال ای تظ

ت از اسبببتاد همبة محققين معباصبببر، ظاهراً به تبعيّ ( تقریببا110ً-111: 1111ازویني، 

اند كه نادرسبت است چون ترجمه كرده« جمله»را در اینجا به « لف »ین همایي، الدّجلال

 ها مركّ  هست امّا جمله نيست بعیي واتلف ت مستعار در استعارة مركّ  

 

 میع ا

 هعایف( رنع 

(، سبببير علوم بلاغي در اد  فارسبببي، تهران: انتشبببارت 0391پرهيزی، عبدالخالق )  0

 فردوس و نشر فرهنگ روز 

 (، معاني و بيان، چاپ سوم، تهران: مركز نشر دانشگاهي 0310تجليل، جليل )  1

مؤسسة المعاني، بيروت، لبنان: مختصرم(،  1110 -هب  ق  0010ین )تفتازاني، سعدالدّ  3

 التاریخ العربي 
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  ةآ مکت ةهب  ق (، المطول في شری تلخيص المفتای، ام:  0010) -------------  0

  ال ه العظمی المرعشی النجفی

البلاغه في علم البيان، عّلق حواشيه الّسيد محّمد اسرارم (،  1111جرجاني، عبدالقاهر )  0

  ُایالمعرفةلبنان:  –، بيروت الط عة الاولیرشيد رضا، 

الاعجاز، شببرحه و علّق عليه و وضببع فهارسببه م (، دلایل 1110) ------------  1

 الکتا  العربي لبنان: دار –، بيروت الط عة الاولیمحمّد الت نجي، 

(، اسبببرارالبلباغه، ترجمة جليل تجليل، چاپ دوّم، تهران: 0311) ------------  0

 مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 

الباعجباز في القرآن، ترجمه و تلخيص و تحليل (، دلبایبل0313) ------------  1

 اشعار و شواهد سيد محمد رادمن ، چاپ دوّم، اصفهان: شاهنامه پژوهي 

(، دیوان غزليّات، به كوش  خليل 0311الدین محمد )  حاف  شبيرازی، مولانا شبمس 9

 خطي  رهبر، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صفي عليشاه 

(، دیوان، به كوشببب  0311  خاااني شبببرواني، افیبببل الدین بدیل بن علي نجار )01

 ضياغالدین سجادی، چاپ سوّم، تهران: انتشارات زوّار 

الا ضُُُاح فی ع مُ م(،  1111الرحمن )ین محمد بن عبدالبدّخطيب  ازویني، جلبال  00

  اله ال ةمکت ُای و لبنان:  -، بيروتقد ُ له و بم به و شرحه الدکتمی ع ی بم م حم غة،ال  ا

البلاغه در علم معاني، بيان و بدیع، چاپ چهارم، (، معالم0391خليل )رجایي، محمّد  01

 شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز 

گلسبتان، تصبحيح و توضيح غلامحسين یوسفي، تهران: (، 0311  سبعدی شبيرازی )03

 انتشارات خوارزمي 



 212 جوهعی وم ز ی   ع   یانشگعهی م  را ی ل ل م ل امل و تنگی مبحث تمثيل یا رنع 

 

 

 

م (،  0910 –هببب   ق   0010، ابویعقو  یوسف بن ابي بکر محمّد بن علي )سکّاكي  00

 -يروت ، بالط عة الیانّةمفتای العلوم، ضبببطه و كت  هوامشببه و علق عليه نعيم زرزور، 

   الع مّةُای الکتب لبنان: 

 (، بيان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات فردوس 0300شميسا، سيروس )  00

درضا تركي، تهران: (، تاریخ و تطوّر علوم بلاغت، ترجمة محمّ 0313ضيف، شواي )  01

 سمت 

المعاني تفتازاني، جلد سّوم، ها/ شبری فارسبي مختصر(، كرانه0310عرفان، حسبن )  00

 چاپ سوّم، ام: مؤسسة انتشارات هجرت 

 (، بلاغت تصویر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن 0390فتوحي، محمود )  01

(: بيان، تهران: نشببر 0(، زیباشببناسببي سببخن پارسببي )0311ین )الدّكزّازی، ميرجلال  09

 مركز 

(، مثنوی معنوی، جلد اوّل، به اهتمام رینولد الّين 0310  مولبانبا، جلال الدین محمد )11

 علي اكبر علمي  نيکلسون، چاپ دوم، تهران:

(، فنون بلاغت و صبببناعات ادبي، چاپ پنجم، تهران: 0310الّبدین )  همبایي، جلبال10

 مؤسّسه نشر هما 

(، معاني و بيان، به كوشبب  ماهدخت بانو همایي، چاپ 0303) -------------  11

 دوّم، تهران: مؤسسة نشر هما 

 هع ( مدعی 

های نقد ادبي و سبببع ، پژوه «سببنّتينقدی بر بلاغت »(، 0393  جعفری، مرتیببي )0

  01-00، صص 0393(، تابستان 01)پي در پي  0شناسي، شمارة 

نقدی بر تصویر هنری از »(، 0391وش، حسين )عبّاس و چراغي  رضبایي هفتاد ر، غلام1

  011-010، صص 0390، بهار 0، سال 0، اد  عربي، شمارة «دیدگاه بلاغت سنّتي



 04  ،  معا2000تع سنعج ، یم  يس  م   عل ،نعم رعمشهص یعمة ل می  211

 

، «های بلاغت سببنّتينگاهي انتقادی به مباني نظری و روش»(، 0311)  فتوحي، محمود 3

  30-9، صص 0311اد  پژوهي، شمارة سوّم، پایيز 

، آیينة پژوه ، شماره «شيوة سکّاكي در بلاغت»(، 0311  محمّدی فشباركي، محسبن )0

  130-100، صص 0311، بهمن و اسفند 10

شببناسببي مباحت علم بيان در كتابهای آسببي  »(، 0390  یزدان جو، محمّد و دیگران )0

، پایيز و زمسببتان 1، شببمارة 0، پژوهشببنامة نقد ادبي و بلاغت، سببال «بلاغت فارسببي

  101-110، صص 0390


