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 چکیده 
 ستین هیاز عنوان استعاره مکن یخبر یبالغ هیاست. در آثار اول انیاز مسائل مورد مناقشه در علم ب یکی ،ییکنا ای هیمکن استعاره

 در مفتاح العلوم یدر باره آن ذکر کرده اند. بعدها سکاک یحاتیبدون اشاره به عنوان آن، توض یو جرجان یو تنها جاراهلل زمخشر

ساختار  نیا «یاستعارگ» ون،یاز بالغ گرید یو برخ یسکاک فیتعر یکه بر مبنا یدر حال پرداخته است.بحث  نیبد لیبه تفص

ر هم فقط نظ یآورند و گروه یمضمر به حساب م هیاستعاره بودن آن را قبول ندارند و آن را تشب گرید یاست؛ برخ یرفتنیپذ

 لیو استعاره آورده نشده، تحل هیصورت عار به یلفظ ه،یّمکن ستعارهدر ا هکنیبا مشاهده ا ایگو ،ی. سکّاککنند یرا تکرار م گرانید

ن با استناد به ای. شده استبه استعاره آورده  مشبّهٌ یکه براساس آن، لفظ مشبّه برا ه استارائه داد هیّاز استعاره مکن یگرید

 ه،یناما در بحث استعاره مک ،فتهمنظومه قرار گر نیا شیمالک سرا ی،تفتازان متن مختصرِ نکهیالذهب، با وجود ا کهیدر سباشارات، 

 بیآورده شده است. خط یو تفتازان یسکاک یبر آرا یبرجسته شده و نقد و ینیقزو بیضمن اشاره به اختالف نظرها، نظر خط

کرد که  ریتعب« مُضَمر در نفس هیتشب»به  هیّمکن ارهاز استع ینیزبیو با ر یاست، با ردّ نظر و یسکّاک یکه شارح آرا ینیقزو

ته است. لذا در این پژوهش که به شیوه به اصالح نظر دانشمندان متقدّم پرداخ گونه،نیو بد شودیتسامح، به آن استعاره گفته مبا

تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ایی صورت گرفته، به شرح این مصدادیق پرداخته شده است. نتایج حاصل  -توصیفی

ضمن اشاره به این اختالف اقوال، به اقوال مخالفی  الذهب کةیمنظومه سبربردارنده این مضمون است که در شده از این تطبیق، د

چون خطیب قزوینی اشاره کرده و در بحث استعاره مکنیه، بیشتر بر دیدگاه خطیب تاکیید شده که انعکاس این استعاره ها در 

 آثار هنری مشهود است. 
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 مقدمه 

ا ب وستهیموضوعات پ ایشاخه ها  ،یبالغـ یبالغت بوده و طبعا با گسترش حوزه ها یاستعاره همواره از موضوعات اساس

ـعت  زیآن ن ـتهیوس ـت. اصل استعاره بر تشب اف  هیاز تشب رکن کیدر استعاره فقط  نکهیا لیاستوار است و به دل هیاس

ـــود و خواننده را به تالش ذهن یذکر م تر  زیانگ الیو خ باتریز ،رساتر هیاستعاره از تشب ،لذا .دارد یوا م یشتریب یشـ

س ستعاره مکن ت.ا ستعاره گفته م یبه نوع هیا شبه را همراه با  شودیاز ا شاعر م  یهایژگیو ایاز اجزا  یکیکه در آن 

شبه ست که  به عبارت دیگر، .آوردیبه مم شبه»آن ا شبه به» یژگیاز لوازم و و یکیبه همراه « م ذکر گردد و خود « م

 مانده یاستعاره است که فقط مشبه آن باق ینوع زین هیاستعارة مکن( 1377درتعریف شمیسا ). حذف شود« مشبه به»

اضافه: به نظر او در دستور زبان به  صورت ه. ب1: داندی را از نظر شکل بر دو نوع م (هیمکن)وی استعارة نوع دوم . است

ضاف ستعاری م ةآن ا ضاف ریصورت غ به. 2. ندیگویا ست هیلییو تخ هیمکن نی: که در آن بیا صله ا سا،  فا شمی (1377 :

68.) 

 هیمورد اختالف بوده، استعاره مکن ،یآثار بالغ یریاز موضوعات مربوط به اســـتعاره کـــه از هـــمان آغاز شکل گ یکی 

 یمنظومه بالغ در می باشد. الذهب کةیمنظومه سب، بهره برده شده استاستعاره  از در آنکه  آثار مهمییکی از . است

لذهب ا کةیمنظومه سب نکهیبا وجود ا یشود. و یم دهیاختالف، د نیاثر ا نیز یکاشان یعلو محمد دیس الذهب کهیسب

 ،رسد یم هیلییو تخ هیبه بحث استعاره مکن یاما وقت ،کرده است میتنظ ،یتفتازان یخود را بر اساس متن مختصر المعان

  .ردیگ یم یپ هیدر مورد استعاره مکن ینیقزو بیخط یمبان تیمحورربحث را با  نیخود عدول کرده و ا هیرو نیاز ا

خی استعاره در بر این نوع از در ارائه و همچنین شیوة کاربرد یکاشان یمحمد علو دیس می توان این گونه بیان کرد که

ست ستعاره .موارد نوآوری کرده ا  الذهب وی دور از پیچیدگی و ابهام معمول کهیسب یمنظومه بالغ در درکنار اینکه ا

ست.  در متن تفتانی عمل کرده ستعاره را  می ها این ویژگیا سی و مطالعة ا یه وی توج یمنظومه بالغ این درتواند برر

 تیاشوند تا در نه یباره بررس نیالزم است نظرات مختلف در ا ،یاز متن تفتازان یبردن به علت عدول و یپ یبرا. کند

ش بر مبنای روکه این پژوهش در لذا،  است. کتریبه ساحت قبول نزد هیمعلوم شود که کدام نظر در مورد استعاره مکن

ت جداگانه بررسی شده اسدیوان شاعر جداگانه  ار رفته دره کهای ب استعاره همة، انجام گرفته استتحلیلی  -توصیفی

 . اند رویکرد تحلیل محتوا تک تک استعاره ها از دیدگاه های مختلف بررسی و تحلیل شده بر اساسو سپس، 

ـأل یاصطالح، از روزگار سکاک نیبحث و تبادل نظر درباره ا  ینجرجا ،یمـفتاح آغــاز گشـته است. اما قبل از و فیو ت

شته اند ول ییباره بحث ها نیدر ا یو زمخشر ستعاره مکن یدا ستفاده نکرده اند. آرا ه،یاز اصطالح ا اثر از مت یسکاک یا

رده ه کهم ارائ یدر باره استعاره دارد نقطه نظرات منحصر به فرد که یشتریبب لیدر کنار تفص یاست گرچه و یجرجان

سکاک ست. بعد از  ستعاره و انواع آن به و فیرا در تعر یسکاک یمبنا یگروه ،یا ستعاره مکن ژهیا و  رفتهیپذ هیدر باره ا

ـــده و  نیوارد ا یبا نگاه نقادانه ا گریدر آثار خود تکرار کرده اند در مقابل، گروه د ـــکاک یآرا یبرخبحث ش را به  یس
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 کهیمنظومه ســب هیلییو تخ هیو شــرح بخش مربوط به اســتعاره مکن حیتوضــ یپژوهش، برا نیاند. در ا دهیچالش کشــ

رار ق یآورده شده و مورد بررس ینیقزو بیو خط یو تفتازان یو سکاک یو زمخشر یچون جرجان یونیبالغ یالذهب، آرا

به عنوان، به بحث درباره  حیدر آثار خود بدون تشر یو زمخشر یبار جرجان نیآن جا که نخست ازدر نهایت،  .ردیگ یم

 و نفر مورد بررسی قرار گرفته است.د نیا یآراابتدای این مقاله،  ، درپرداخته اند هیلییوتخ هیاستعاره مکن

 

 استعاره مکنیه در نگاه جرجانی

د انواع شاهبررسی سخنان جرجانی در دو کتاب بالغی دالئل اإلعجاز و اسرار البـالغه نشان می دهد که وی با وجود ذکر 

 مثال ها برای استعاره، تعریف جامعی از استعاره و بیان انواع آن، ارائه نکرده است.

وی تنها به ذکر دو نمونه مفید و غیر مفید برای استعاره می پردازد که متاخرین این دو نوع را استعاره تصریحیه و مکنیه 

 نامیده اند.وی در باره استعاره نوع اول می گوید:

ینکه کلمه را از مـسّمای اصـلی خـود به یک چـیز ثـابت معلوم، نقل کـنی که به جـای آن اسـم به کار رفته و یکی ا» 

مـا  )مـادّه آهـویی برابر« عنّت لنا ظبیه»رابطه آن با معنی بعدی رابطه موصوف با صفت است. مـثل اینکه گفته شود 

)روشنایی را نشان دادم( که مراد از روشنایی، هدایت و « دیتُ نوراًابـ»نـمایان شـد( و مراد زنی باشد. و یا گفته شود:

بیان و استدالل و برهان و مانند آن باشد که می توان گفت از آن واژه، این معنی اراده شده یا بـه ایـن مـفهوم، کـنایه 

 «منتقل گردیده است شـده است و از مسمّای اصـلی خـود بر سبیل استعاره و مبالغه در تشبیه به یک معنی دیگر

 .(42 :1396)جرجانی، 

در مقابل این نوع از استعاره، که رکن دوم در آن، چیز معیّنی است استعاره دیگری وجود دارد که در آن، اسـم از 

مـوقعیت حقیقی خود به یک معنایی منتقل می شود که نمی توان به روشنی در آن به چیزی اشاره کرد. چنان که نمی 

(. وی 42ن، از آن اسم، مراد است و یا بر آن، اسـتعاره شده و این، جانشین اسم اصلی شده است )همان، توان گفت ای

 سپس به این بیت استناد می کند که: وَغَداَة ریٍح َقدْ کَشفْتُ َوِقرَّةٍ  إذْ  صْبَحَْت بِیدِالشَّمالِ زِمَاُمهَا 

ود برطرف نمودم، در آن هنگام که مهار باد به دست باد )چه بسا صبح ها کـه بـاد سخت و شدت سرما را از قوم خ

 شمال افتاد( 

جرجانی استدالل می کند که شاعر دستی را به باد شمال منتسب کرده است در حـالیکه نـمی توان آنگونه که )آهو ( 

الی که هـمین به زن اطالق شده است، در اینجا نیز چیزی را معین کرد که واژة دست به آن اطالق شده باشد. در ح

کلمة دست در جمله ای مانند )أتـنازعـنی فی یدٍ بها أبطشُ و عینٍ بِهَا أبصرُ آیا می کوشی مرا در دستی که با آن حمله 

می برم و از چشمی که با آن می بینم محروم کنی( به مرد اشاره دارد. بر خالف این نمونه ها  که آهو، استعاره از زن 
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مردی قدرتمند است و می توان یک هستی یا وجود معیّنی را تشخیص داد که در ذهن )نفس( زیبا و دست، استعاره از 

حضور دارد، ولی در استعاره موجود در بیت باال، که چنین حضوری را نمی توان متصوّر شد، تنها راه کشف استعاره و 

انند پادشاه قدرتمندی است که امور کارکردهایش آن است که نزد خود تصوّر کنیم که باد شمال در بازگرداندن صبح، م

 را با تدبیر اداره می کند. و این جز با تخیّل و تصور امکان پذیر نیست و چیز ملموسی نمی توان دریافت.

نمی توان گفت که مراد شاعر از به کار بردن کلمه دست چنین و چنان است و یا چنین و »جرجانی در ادامه می گوید: 

ست دانسته است. نهایتاً می توان گفت که شاعر خواسته است در رابطة باد شمال با سحرگاهان، چـنان چـیزی را مانند د

هـمان حالت تصرّف و تسلّطی را که آدمیان با دست در کارها پیدا می کنند به آنها بـبخشد. برای همین، شاعر دست 

در استعاره آوردن زمام برای صبح نیز صادق  را برای بـاد شـمال استعاره آورده تا در مشابهت مبالغه کند. همین حالت

است، زیرا هیچ چیز معیّنی نیست که به واسطه زمام مشخّص شده باشد و به آن ارجاع داده شود. شاعر در هـر دو مورد 

به درستی مبالغه کرده است و برای صبح زمامی قرار داده است تا اداره و هدایت آن را به غایت ممکن بتواند بیان کند، 

همان گونه که برای باد شمال دستی قائل شده است تا آن را در مـبالغه آمـیز ترین شکل اعمال سلطه و قدرت در 

                 .(42 :1396، جرجانی؛ 334 :1997)جرجانی، « ایت صبح نشان دهدهد

ونگی جنبه های متعدد چگ نکته دیگر که جرجانی بدان پرداخته، نحوه شناخت استعاره مکنیه و تصریحیه است. جرجانی

شناخت این دو نوع استعاره را بیان می کند. وی ابتدا تفاوت دو استعاره را بر اساس تشابه بر می شمارد. از نگاه جرجانی، 

در نوع اول، شباهت که پایه و اساس استعاره است، به راحتی قابل درک است. بنابراین در استعاره )رأیتُ أسدًا شیری 

گفت مردی را مانند شیر دیدم یا مردی را دیدم که شیر را می مانست. اما درک تشابه در استعاره نوع  دیدم( می توان

دوم )اسـتعاره مـکنیه( به راحتی عملی نیست و نیاز به تامل و دقت بیشتری دارد. مثال در مثال فوق گفتن اینکه چیزی 

را دارا شده است، بی معنی است. و پی بردن به  شبیه دست، صفت بـاد شـمال اسـت یا باد شمال چیزی شبیه دست

تشبیهی که در این مثال هست با دقت بیشتر و کنار زدن پرده هایی که تشبیه در پس آن ها پنهان شده است امکان 

 پذیر است.

شباهت را نه در خود آنچه به عـاریت گرفته »جرجانی در تشریح نحوه درک مشابهت در استعاره مذکور می نویسد: 

ده است بلکه در آنچه بدان مربوط است باید یافت... در اینجا هدف مقایسه باد شمال با دست نیست بلکه هدف این ش

است کـه بـاد شمال را چون موجود زنده ای بدانیم که دست دارد و همان قدرت یا حالتی را که شخص دارنده دست 

 (. 44ـ43 :1396رجانی، )ج« در انـجام امـور دارا اسـت برای باد شمال اثبات کنیم

تـفاوت بـین دو نوع استعاره تصریحیه و مکنیه را از زاویه دیگر نیز می توان مورد بررسی قرار داد و آن تامل در ماهیت 

 وجه شبه است.

از نگاه جرجانی، تشابه در نوع اول ناشی از صفت موجود در ذات مستعار منه است ولی در نوع دوم، مثال در همان مثال 

 ، ناشی از صفت خود دست نیست بلکه ناشی از کیفیتی است که دست آن را مانند قدرت در انجام کاری مشخصدست
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تفاوت دیگری که جرجانی بدان پرداخته است تفاوت از حیث انتقال است. در نوع دوم استعاره، نمی . کسب کرده است

وان گفت دست از چیزی به چیز دیگر انتقال یافته توان گفت انتقالی انجام شده است. مثال در مثال باد شمال، نمی ت

باشد. زیرا شاعر قصد نداشته است چیزی را بـه دسـت تـشبیه کند. امّا وقتی به باد عملی را نسبت داده است متناظر با 

ال انتق وع اول اینعمل مـردی کـه چیزی را هدایت می کند، او دست را برای باد به عاریت گرفته است.  اما در استعاره ن

 .(46)همان،  انجام شده است

قدر مسلم از عبارات جرجانی این است که وی این ساختار را به عنوان یکی از انواع استعاره می پذیرد و آن را جزو 

استعاره های مفید قرار می دهد. گرچه نامی بر آن نمی گذارد. از طرفی وی درک این استعاره را نیازمند تخیل و تصور 

 .ندذهنی می دا

نکته دیگری که در عبارات جرجانی وجود دارد این است که وی تصریح می کند که این نوع استعاره، وضوح و روشنی 

 استعاره نوع اول را ندارد. که مراد وضوح وجه شبه در آن است. 

 

 استعاره مکنیه از نگاه زمخشری

استعاره دارد و مـعتقد اسـت که یکـی از راز و رمزهای زمخشری نیز مانند جرجانی در عبارات خود اشاره به این نوع از 

بالغت و لطافت آن، این است که لفظ مستعار را ذکـر نـمی کنند، آنگاه بـا ذکر یکی از لوازم مستعار به آن اشاره می 

طور که  ( همان38٠)تفتازانی، مختصر ، 4کنند و بـا آن اشـاره، بـه موقعیـت و وجـود آن مستعار، آگاهی می بخشند.

 می بینیم این عبارت وی با تعریف استعاره مکنیه مطابقت دارد ولی در عین حال عنوانی برای آن انتخاب نمی کند.

النقض: الفسخ و فک الترکیب. فإن قلت: من أین ساغ »می گوید: « ینقُضُونَ عَهَْد اللَّهِ...»وی همچنین در تفسیر آیه 

من حـیث تسمیتهم العهد بالحبل علی سبیل اإلستعارة، لما فیه من ثبات الوصلة استعمال النقض فی إبطال العهد؟ قلت: 

بین المتعاهدین... و هذا من اسرار البالغه و لطائفها أن یسکتوا عن ذکر الشیء المستعار، ثم یرمزوا الیه بذکر شیء مـن 

لم یغترف منه الناس. لم تقل هذا الّاوقد روادفـه، فینبهوا بتلک الرمزة علی مکانه و نحو قولک شجاع یفترس أقرانه و عا

  .(95: 2٠٠8)زمخشری، « نبّهت علی الشجاع و العالم بأنهما أسد وبحر

جمله پایانی کالم زمـخشری، بیانگر آن است که گاهی لفظ مستعار را در کالم نمی آورند و یکی از لوازم آن را ذکر می 

ر د شجاعی که اشخاص هّمتای خود را می درد(.« ) شجاع یفترس أقرانه»کنند تا به مستعار اشاره کنند مثالً می گویند:

                                                           
شیئ من روادفه فینبهوا بذلک االمر علی مکانه  - 4 ستعار ثم یرمزوا الیه بذکر  شی الم سکتوا عن ذکر ال سرار البالغه و لطائفها ا ن ی ان من ا

 الشجاع اسدنحو شجاع یفترس اقرانه ففیه تنبیه علی ان 
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را « رسیفت»را برای شجاع استعاره بیاوریم « اسد»تشبیه شده است ولی به جای اینکه « اسـد»به « شـجاع»این مـثال 

 است. « اسد»که یکی از لوازم آن است آورده ایم که نشان می دهد مراد از شجاع یکی از افراد 

این مقدمه به سراغ بحث استعاره مکنیه و تخییلیه در منظومه سبیکه الذهب و ترجمه و شرح آن می رویم وی، بحث با 

 مربوط به استعاره مکنیه و تخییلیه را با اشاره به مثال معروف، شروع می کند و می گوید:

 مکنیه حوی و تخییلیه   و انشبت مخلبهاالمنیه

 ،محتوی استعاره مکنیه و تخییلیه است.و انشبت مخلبها المنیه  ترجمه:

 شاهد مثالی که مولف بدان اشاره کرده است این بیت معروف است که:

 .(263: 1391، )سیوطی الفیت کل تمیمة ال تنفع  و اذا المنیه أنشبت أظفارها 

)زمانی که مرگ چنگال هایش را فرو ببرد متوجه می شوی که هیچ کدام از مهره ها)مهره های رفع چشم زخم( نفعی  

ندارند( شاهد مثال در مصرع اول است که هم حاوی استعاره بالکنایه است و هم حاوی استعاره تخییلیه. اما استعاره 

 مکنیه و تخییلیه چیست؟

 ف این دو نوع استعاره، اقوال مختلفند. اما مولف قول مشهور را ذکر کرده و می گوید: به عقیده مولف در معنا و تعری

 و االظهر الذی علیه االکثر  و القوم فی معناهما تشاجروا

 موقف ما استعیر ما له ردف ان التی بها اکتنیت ان یقف

 ما لیس بالثابت اعنی السبعا  ففی المثال مستعار اوقعا

 فی سیف هذا اللیث کان قاطعا جعاللموت کاللیث لمرء ش

 بدا بل الذی له قد لزما   و لکن الذی استعیر فیه ما

  ...    کنّا به و المخلب العویص

و بالغیون در معنای استعاره مکنیه و تخییلیه اختالف کرده اند و نظر اظهر که اکثر قوم بر آن هستند این است : ترجمه

 که...

 وردی به جای مستعار له آورده شود.آن چه که به وسیله آن کنایه آ

 پس در مثال، مستعار، قرار داده است آن چه را که ثابت نیست یعنی سبع...
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 ...برای موت و مانند لیث برای انسان شجاع در مثال: سیف هذا اللیث کان قاطعا

 ... و لکن مستعار فیه روشن نیست بلکه آنچه که برای او) مستعار فیه( به تحقیق الزم شده است

 کنایه آورده می شود به وسیله آن همراه با المخلب العویص

 

 شرح

طبق این ابیات، استعاره مکنیه این است که در آن، آن چه که به وسیله آن، کنایه آورده می شود به جای مستعار له 

دارد، آورده می شود. قرار گیرد.یا به عبارت دیگر به جای ذکر صریح لفظ مستعار، ردیف و الزم آن که بر آن داللت 

بنابراین در اظفار المنیه منظور ما از آن، استعاره سبع برای منیه است مانند وقتی که لفظ اسد را برای مرد شجاع 

استعاره می آوریم با این فرق که در اینجا مستعار یعنی سبع صریحا آورده نمی شود بلکه به ذکر الزم آن که اظفار باشد، 

 اظفار که الزم سبع است به آن منتقل می شویم. بسنده می شود چون از

در مثال مذکور )انشبت مخلبها المنیه( موت به چیزی غیر ثابت یعنی سبع و حیوان درنده ای تشبیه شده است ولی 

مشبه به در کالم ذکر نشده است. همچنین در مثال سیف هذا اللیث کان قاطعا ، لیث )شیر( برای مرد شجاع استعاره 

ه است و لکن مستعار له در کالم ذکر نشده است )و لکن الذی استعیر فیه ما بدا( ولی یکی از مختصات آن آورده شد

یعنی سیف در کالم ذکر شده است. لذا در ادامه بیت می گوید: )بل الذی له قد لزما( که در مثال اخیر به وسیله مخلب 

همان طور که می بینیم این تعریف از استعاره مکنیه،  عویص که از مختصات حیوان درنده است، کنایه آورده می شود.

با آن چه که زمخشری در عبارات خود بدان اشاره کرده، تا حدودی مطابقت دارد. و این نظر تفتازانی است که به توضیح 

 بیشتر در این باره می پردازیم:

 

 دیدگاه تفتازانی 

گفته را درباره این اصطالح عرضه کرده است. همان طور که تفتازانی با تـمسک بـه قول زمخشری، همان تعریف پیش 

گفته شد زمخشری عقیده دارد یکی از راز و رمزهای بالغت و لطافت آن، این است که لفظ مستعار را ذکر نمی کنند. 

اهی می آنگاه بـا ذکـر یکـی از لوازم مستعار به آن اشاره می کنند و با آن اشاره به موقعیت و وجود آن مستعار، آگ

تعاره به این نوع اس»سـپس بـه توجیه مکنیه و تخییلیه بودن آن می پردازد:  تفتازانی، . (38٠: 1376 بخشند )تـفتازانی،

کنایه نیز گفته می شود و چون کـنایه در بـرابر تصریح است، در این جا نیز به تشبیه تصریح نشده است و یکی از 

ثبات می کنیم. از این رو، استعاره تخییلیه است. برای اینکه چیزی از جنس ویژگی های مشبه بـه را بـرای مـشبه ا

مشبه به برای مشبه، عـاریه آورده شده است و به وسیله آن چیز مشبه به در وجه شبه کمال می یابد و یا قـوام پیدا 
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چنانکه  .(372-371 :1376 )تفتازانی،« مـی کند. و این کـار را می کنیم تا پنداشته شود مشبه از جنس مشبه به است

مالحظه می شود، تفتازانی نـه در تـعریف اصطالح و نه در تبیین قیود آن، نوآوری یا ابتکاری نداشته و سخنان او تکرار 

 نظرات رایج در این مورد اسـت. 

 تفتازانی در توضیح استعاره مکنیه چنین می گوید:

دیگر ارکان تشبیه اشاره ای نمی شود و بر این تشبیه داللت می  گاهی تشبیه در نفس مضمر است و به غیر از مشبه به

شود به وسیله اثبات امری که مختص مشبه به است به مشبه؛ پس این تشبیه مضمر در نفس استعاره مکنیه نامیده می 

ها، که منیت ارشود. و اثبات امر مختص به مشبه به، به مشبه، استعاره تخییلیه نامیده می شود مانند انشبت المنیه اظف

ایی ه و مرگ در نفس هذلی به درنده ای تشبیه شده که نفوس را با قهر و غلبه می کشد برای همین برای مرگ چنگال

 را اثبات می کند که بدون آن چنگال ها آن درنده نمی تواند کشتن را انجام دهد.

 نقد خطیب قزوینی بر دیدگاه تفتازانی در مورد استعاره مکنیه 

قزوینی در تلخیص، این تبیین را از استعاره مکنیه نمی پذیرد و از نظر وی، آن چه که گفته شد تشبیه مضمر  اما خطیب

 است و نه استعاره. ناظم سبیکة الذهب در ادامه به این نظر خطیب اشاره کرده و می گوید:

 و جزم الخطیب فی التخلیص     ...

 نُبِّذا )طرح(ما غیر ما شبه فیه    بانها اضمار تشبیه و ذا

 شبه فی النفس المنون باالسد  ففی الذی مّر من المثال قد

 بین سخیفه الحجی و الحذقه   فی غوله الوری بغیر تفرقه

 و بین من برّ و بین من منع  و بین من ضرّ و بین من نفع

 اهالکه و ذا یکون مخلبا   ثم له اثبت ما به ربا

 

 ترجمه

نظر داده است به اینکه آن، اضمار تشبیه است و آن غیر از آن چیزی است که خطیب قزوینی در کتاب تلخیص خود 

 مشبَّه بِه آورده نشود
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در کشتنش مردم را، بدون اینکه فرق . ود،مرگ را به شیر تشبیه کرده استپس در مثالی که گذشت شخص در نفس خ

د و برد و بین کسی که بخشش می کن و بین کسی که ضرر می کند و بین کسی که نفع می بگذارد بین نادان و عاقل

سپس برای آن ثابت می کند چیزی را که هالک کردنش به وسیله آن کامل می گردد و . بین کسی که بخل می ورزد

 .آن همان مخلب)چنگال( می باشد

 

 شرح

یده به عق ناظم سبیکه الذهب در اینجا به نظر خطیب قزوینی در مورد استعاره مکنیه اشاره می کند. و می گوید که

 .(24٠: 1992)خطیب قزوینی، 5 خطیب قزوینی در این جا اضمار تشبیه صورت گرفته است و این اصال استعاره نیست

شاعر که هذلی باشد در مثالی که گذشت )اذا المنیه انشبت اظفارها الفیت کل تمیمه ال تنفع( در نفس خود مرگ را به 

با زور و چیرگی می کشد بدون اینکه بین افراد نافع و مضر به حال جامعه  حیوان درنده ای تشبیه کرده است که مردم را

فرقی بگذارد و به کسی که نیاز به رحم و عطوفت دارد، ترحم کند و یا بین افراد بخیل و سخاوتمند فرقی گذارد. سپس 

ت می کند که هالک کردن بعد از این تشبیهی که در نفس خود آن را پنهان کرده است برای مرگ اظفار) چنگال( را ثاب

مردم توسط مرگ به وسیله آن ممکن و میسر می گردد. اما آیا نقد خطیب به تفتازانی وارد است؟ و آیا نظر تفتازانی 

مستندی در آثار گذشتگان ندارد؟ همان گونه که گفته شد نخستین بار سکاکی به این بحث به طور مفصل پرداخته 

ذهب، به بررسی آرای سکاکی در باره استعاره، به ویژه استعاره مکنیه و تخییلیه پرداخته است لذا همگام با ناظم سبیکه ال

 می شود.

خطیب قزوینی در ذیل عبارات تفتازانی توضیحاتی دارد که در روشن شدن معنای استعاره مکنیه و تخییلیه خالی از 

ن به امر مختص بالمشبه به، اضافه می کند: ملطف نیست. اوال وی در ذیل عبارت تفتازانی که می گوید بان یثبت للمش

 .غیر ان یکون هناک امر متحقق حسا او عقال یطلق علیه ذلک االمر

یعنی اثبات این امر مختص به مشبه به، برای مشبه، در حالی است که ما همراه مشبه، چیزی را که تحقق عقلی یا 

آن قرار دهیم مثال در مثال فوق ما همراه مرگ چیزی نمی  حسی داشته باشد نمی یابیم تا نام ان ویژگی مشبه به را بر

 یابیم که چنگال را بتوانیم برای آن به عنوان عاریه به کار ببریم.

 اما خطیب، در ذیل علت نامگذاری استعاره مکنیه تخییلیه، می گوید: 

لت برخی خواص مشبه بدان دال اما علت اینکه بدان مکنیه می گویند چون به مشبه تصیح نمی شود و تنها از طریق ذکر

می شود. اما علت نامگذاری ان به استعاره، یک نامگذاری بدون مناسبت است چون در اینجا استعاره ای به وقوع نپیوسته 

                                                           
 هذا و لکن تفسیر االستعاره بالکنایه بما ذکره المصنف شیء ال مستند له فی کالم السلف و ال هو مبنی علی مناسبة اللغویة - 5
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است. چون استعاره زمانی بود که ما واژه ای را از کسی یا چیزی به عاریت گرفته و بر چیز دیگری به کار ببریم مثال 

شیر عاریت گرفته وبر مردی شجاع استفاده کنیم. اما در اینجا یک تشبیه درونی و نفسی وجود دارد و لفظ اسد را از 

گرنه منیت )مرگ( در معنای خود استفاده شده و برای چیزی عاریت گرفته نشده است و چنگال نیز همین طور در 

 ه تشبیه منیت و مرگ به درنده باشد.معنای خود استفاده شده است. و تنها یک تشبیه ذهنی و درونی وجود دارد ک

بله اگر )السبع( در کالم ذکر می شد و )المنیه( در کالم نمی آمد و مراد از )السبع( در کالم، )المنیه( بود در این صورت 

 ه)السبع( استعاره بود برای )المنیه(. ولی وقتی هم منیت و هم اظفار هر دو در معنای خود استفاده شده اند دیگر استعار

ای در کار نیست. )فعلی هذا کل من لفظی االظفار و المنیه، حقیقه مستعمله فی معناها الموضوع له و لیس فی الکالم 

 مجاز لغوی(

اما ذکر یکی از ویژگی های مشبه به برای مشبه استعاره تخییلیه است چون چیزی که مختص به سبع است برای مرگ 

  به عاریت گرفته شده و استفاده شده است.

هدف از استعاره تخییلیه نیز، بیان مبالغه است به طوری که شنونده خیال کند مرگ نیز به عنوان یکی از افراد سبع 

 دارای اظفار) چنگال( است.

ن دیگر مجاز لغوی که به کار گرفت« انشبت المنیه...»خطیب قزوینی می گوید: طبق بیان تفتازانی در اینجا، در مثال 

موضوع له است وجود ندارد. و تنها اتفاقی که افتاده است این است که اظفار به مرگ اسناد داده شده واژه در غیر معنای 

است که اسناد مجازی و مجاز عقلی است نه حسی. بنابراین دیگر در قلمرو الفاظ نیست بلکه این دو استعاره از افعال 

 متکلمند که متالزم هم هستند و هر دو باهم می آیند.

 این تفسیر وی از استعاره مکنیه و تخییلیه، مستندی در»نی، بعد از تبین کامل سخن تفتازانی، می گوید: خطیب قزوی

کالم گذشتگان ندارد و آن ها استعاره مکنیه را اینگونه تفسیر نکرده اند.)ال مستند له فی کالم السلف( از طرفی این 

درونی و ذهنی است و در ذهن متکلم رخ می دهد و مبتنی بر استعاره ای که تفتازانی بیان می کند مبتنی بر مناسبات 

در حالی که استعاره مبتنی بر مناسبات لغوی بود و ما عاریه . مناسبات لغوی نیست )و ال هو مبنی علی مناسبة لغویه(

 گرفتن لفظی از معنایی به معنای دیگر را استعاره می گفتیم.

ما لفظ مستعار را صریحا ذکر نمی کنیم. »مکنیه را چنین می گوید:  خطیب قزوینی از قول گذشتگان تعریف استعاره

، استعاره سبع برای منیه است همان «اظفار المنیه»لکن الزم آن را که داللت بر آن دارد، می آوریم پس منظور ما از 

اینجا هست این است طور که وقتی اسد را می آوریم وآن را استعاره برای مرد شجاع قرار می دهیم اما تفاوتی که در 

که ما به جای مستعار یعنی سبع، به ذکر اظفار که از لوازم سبع است بسنده می کنیم تا از این الزم به ملزوم یعنی سبع 

منتقل شود همان طور که در کنایه نیز چنین بود و از الزم به ملزوم منتقل می شدیم. پس لفظ سبع مستعار است و 

 .(24٠ :1992)خطیب قزوینی،  «ستعار له منیه استمستعار منه حیوان مفترس و م
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 باره استعاره مکنیه و تخییلیهنظر خطیب قزوینی در

ه ستعاره مکنیه چیزی جز تشبیخطیب قزوینی به طور کلی نظر پیروان سکاکی را مورد نقد قرار داده است. از نظر وی، ا

ز اسـتعاره نـمی پذیرد و آن را در دایره تشبیه می داند. . گویا خطیب قزوینی،استعاره مکنیه را به عنوان گونه ای انیست

وی معتقد است استعاره بالکنایه و استعاره تخییلیه دو امر معنوی است و داخل در قلمرو مجاز اصطالحی نیست و 

، ستخییلیه بودن آن به این دلیل است که یکی از ویژگی های مشبه به را برای مشبه اثبات مـی کنیم. بـر این اسـا

گاهی تشبیه در درون انسان ها پنـهان مـی گردد و بـه هیچ یک از ارکان تشبیه غیر از مشبه تصریح نمی شود و اینکه 

یکی از ویژگی های مشبه به را برای مشبه  می آوریم، بر آن تشبیه پنهان داللت  می کند؛ بـا اینـکه هـمراه مشبه، 

د ندارد تا ما نام آن ویژگی مشبه به را بر آن بگذاریم. پس این تشبیه چیزی که تحقق عقلی یا حسی داشته بـاشد وجـو

پنهان شده در درون، استعاره بالکنایه یا استعاره مکنیه نـامیده مـی شود. امـا به آن کنایه می گویند چون به آن تشبیه، 

گی ت می شود و اینکه یکی از ویژتصریح نمی شود. تنها بـه وسیلة ذکر یکی از ویژگی ها یا لوازم مشبه به بر آن دالل

 .(198-197: 1989های مشبه به را برای مشبه اثبات  می کنیم اسـتعاره تـخییلیه است )خطیب قزوینی، 

می توان گفت که استعاره مکنیه به عقیده خطیب هـمان نـیت تشبیه است که امری عـقلی اسـت نه ، به عبارت دیگر

لفظی. و استعاره تخییلیه، اثبات لوازم مشبّه به است برای مشبّه که آن هم مجاز عقلی است )از باب اثبات چیزی بر 

ـقلی است و ربطی به عالم ألفاظ ندارد و چون غیرما هوله، نه مـجاز لغـوی(. پس هر دو استعاره در نظر او، امـری ع

تخییلیه، همراه با مکنیه است، پس با یکدیگر مالزمند. شکی نیست که خطیب دراین تعریف، تعریف متأثر از سـخنان 

جـرجانی بوده است. مخصوصا اینکه در ایضاح بعد از تعریف این نوع استعاره، مثالی می آورد و شرحی را ارائه می دهد 

رجانی بارها آن مثال و شرح را هم در دالئل اإلعجاز و هم در اسرار البالغه آورده اسـت. یعنی بیت: وَ غداةَ ریحٍ َقدْ که ج

 إذْ أصبَحَتْ بِیدِالشِّمالِ زَِمامُهَا کَشفْتُ وَ قِرَّةٍ 

 گذشت. که شرح جرجانی در مورد این بیت

 نظر سکاکی در مورد استعاره مکنیه و نقد آن

 که الذهب در ادامه بحث از استعاره مکنیه، به دیدگاه سکاکی می پردازد و می گوید:صاحب سبی

 فی ذا المثال فسر المکنیه   و صاحب المفتاح بالمنیه

 بنحو موت فی المثال االسد  قال بدعوی االفتراس یقصد

 تجوز ثمه کان حاصال   و ذکر مخلب قرینه علی

 الموضوع له فی ذلک المثال   و رد ذا بانها مستعمله
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 و ال یکون المستعار هکذا  کذا الذی حذوا المثال قد حذا

 الیقتضی ترادف اللفظین   دعوی اتحاد المتشابهین

 معنی بها ارید ما تحققا   و قال تخییلیه ما مطلقا

 مصور بصوره المحقق   بل هو وهمی بال تحقق

 شبه فالوهم سریعا اخذا   فانه باالسد الموت اذا

 ردفا له نظیر ذاک و اخترع  الشکل و الذی یقعفی جعله فی 

 له فلفظه علیه اطلقا  شکال کشکل مخلب تحققا

 

 ترجمه

و گفته است قصد شده است به دعوای . و صاحب مفتاح)سکاکی( در آن مثال، مکنیه را به منیة تفسیر کرده است»

و این  بر تجوّز که در این جا حاصل استو آوردن مخلب قرینه است  افتراس و درندگی، موت و مرگ مانند اسد)شیر(

 «.ادعای صاحب مفتاح رد می شود به اینکه آن در این مثال در معنای موضوع له استعمال شده است

 مانند آن مثالی که مانند همین مثال بود، در حالی که مستعار اینچنین نیست) در موضوع له استعمال نمی شود(

 دو لفظ نیست ادعای اتحاد متشابهین مقتضی ترادف

سکاکی گفته است استعاره تخییله مطلقا) چه حسی و چه عقلی( معنایی نیست که به وسیله آن، چیزی که  ،همچنین

 تحقق یافته، اراده شود

یه پس زمانی که موت به اسد تشب. بلکه آن وهمی است و تحقق نیافته است و به صورت تحقق یافته تصویر شده است

 اخذ کرده است...شده است پس وهم سریعا 

 در قرار دادن موت در شکل و آن چه که مرادف آن و نظیر آن واقع می شود )داشتن چنگال( و اختراع کرده است ...

 شکلی را مانند شکل مخلب)چنگال( که برای آن تحقق یافته است و لفظش را برای آن اطالق کرده است.
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 شرح 

ل عبارات خود به استعاره مکنیه بدون تصریح به عنوان آن اشاره در خالطور که گفته شد جرجانی و زمخشری همان 

هایی کرده بودند اما نخستین کسی که به تفصیل به بحث استعاره پرداخته است، سکاکی است. او شرایطی را برای 

شبیه از آن ت استعاره بیان کرده و آن را ابلغ از حقیقت دانسته و بر پایه تناسی تشبیه قرار داده است به طوری که بوی

به مشام نرسد. از نگاه سکاکی این امر در صورتی ممکن است که مشبه، داخل در جنس مشبه به و یکی از افراد آن 

فرض شود؛ بر این اساس اسـتعاره، دیگـر مجاز لغوی نیست چرا که مـشبه، از افراد مشبه به فـرض می شود و در این 

-369 :1987ز مانند استعمال انسان در معنی زید و عمرو )سکاکی، صورت استعمال مشبه به، حقیقت است نه مجا

سکاکی معتقد است اگـر بـه استعاره چنین نگاهی نداشته بـاشیم، یعـنی قـائل به داخل شـدن مـشبه در جنس  .(37٠

نه استعاره  تیممشبه به نـباشیم، در حـقیقت به مبالغه در استعاره قائل نشده ایم که در این صورت با تشبیه مواجه هس

 .(372-37٠)همان، 

از نظر سکاکی شاخصه استعاره مکنیه این است که در آن، مشبه را ذکر و با ذکر قرینه ای، مشبه به را قصد می کنیم. 

(. 379-378قرینه ای که از لوازم مشبه به و مختص به آن است ولی مبنای این استعاره، بر اساس تشبیه است. )همان، 

 همین تعریف، مالک و مبنای استعاره مکنیه در آثار بالغی بعد از وی گردید.بعد از سکاکی 

سـکاکی در مورد استعاره و انواع آن، دیدگاهی را عرضه می دارد که گرچه تاثیر پذیرفته از آرای جرجانی است  ،بنابراین

 ولی منحصر به فرد است و مورد اقبال و ادبار بالغیون قرار گرفته است.

نظر سکاکی در مفتاح و سخنان تابعان وی، داللت بر این دارد که سکاکی استعاره را بر پایه تناسی تشبیه  هاینک خالصه

و ابلغ بودن مجاز از حقیقت، قرار می دهد به طوری که بوی تشبیه از آن فهمیده نشود و این زمانی است که مشبه 

 .(477 :1987، )سکاکی ه و یکی از افراد آن، مفروض گرددداخل در جنس مشبه ب

سکاکی تاکید می کند در صورتی که استعاره را بر مبنای تشبیه و نه تناسی تشبیه در نظر بگیریم و قائل به دخول 

مشبه در جنس مشبه به نشویم ابلغ بودن استعاره قابل توجیه نیست و چیزی جز تشبیه نخواهد بود. لذا مبالغه زمانی 

و مشبه به باشیم. بنابراین اگر طبق نظر جمهور، بگوییم شیری را دیدم و  تحقق می یابد که مدعی وحدت بین مشبه

انسان شجاعی اراده گردد؛ در اینجا مبالغه ای به چشم نمی خورد . به نظر سکاکی زمانی مبالغه و به تبع آن، ابلغیت 

دارای دو مصداق است « أسد»استعاره محقق می شود که آن انسان را از افراد شیر فرض کنیم. یعنی از دیدگاه او کلمه 

(. بر این اساس استعمال شیر در هر یک 48٠یکی متعارف )شیر جنگلی( و دیگری غیر متعارف )شخص شجاع( )همان، 

از دو فرد مانند استعمال کل در جزء و در نتیجه حقیقت لغوی است. همچنین اینکه برای شیر دو فرد متعارف و غیر 

می شود و ت عقلی است که از طریق ادعای دخول مشبه در جنس مشبه به حاصل متعارف قائل شویم این از تصرفا

(. وی برای اثبات دیدگاه خود می گوید به خاطر همین ادعای دخول 361: 1376 )تفتازانی، مجاز عقلی تلقی می گردد

 مشبه در جنس مشبه به  است که در این بیت تعجب صحیح می گردد: 
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 قَامَتْ تُظـَلُِّنی وَ مَنْ عَجَبٍ شمسٌ تُظَلّلُنی مِنْ الشَّمْسِ )سکاکی، لشَّمِْس نَفْـسٌ أعـَزُّ عـَلَی مِنْ نَْفسِیقَامَتْ ُتظَلِّنــُی مَِن ا

در آغـاز « شـمس»شاهد بر سـر  ،در این مثال .(64ـ63 :1989؛ خطیب قزوینی، 369 :1376 ؛ تفتازانی،479 :1987

از معشوق است. در اینجا اگر مطابق نظر سکاکی، ادعا نشود که مشبه )معشوق(  بیت دوّم است که استعاره در مصراع دوّم

فردی از افراد خورشید حقیقی و داخل در جنس مشبه به است و صرفا به معنای انسانی خورشید گونه است، تعجب در 

 ن شاعر تعجبگون از خورشید تعجبی ندارد. حال چوچون سایه افکندن انسانی خورشسید این بیت بی معنی است.

نیم که آن شخص زیبای خورشیدگون داخل در جنس خورشید حقیقی است و بدیون ر ککرده است پس باید تصو

 وسیله برای خورشید دو فرد متعارف و غیر متعارف قائل شویم. تنها در این صورت است که تعجب معنی پیدا می کند.

جیه این نظر خود این است که ابلغ بودن استعاره را نسبت با کمی دقت می توان متوجه شد که تمام سعی سکاکی در تو

 به حقیقت برساند. چون همان طور که می دانیم هدف استعاره، مبالغه در توصیف است.

امّا در باره اسـتعاره مـکنیه، آنچه از کالم سکاکی فهمیده می شود این است که به عقیده او استعاره موجود در مثال 

 استعمال شده در مشبّه« مـنیه»به این صورت اسـت کـه لفـظ مـشبّه یـعنی « لمـنیة اظـفارهاأنشبت ا»هایی مانند 

باشد. بدین بیان که بعد از تشبیه منیه به سبع، ادّعا شده که مشبّه عین مشبّه به و از جـنس آن است و « سبع»به که 

اراده شده است به اّدعای ثبوت سبعیت برای  «سبع»اطالق شده و از آن مشبّه به « منیه»روی همین اصل، لفظ مشبّه 

چیز دیگری نیست. و قرینه این اسـتعمال کـه استعمال مجازی است، اضافه « سبع»غیر از « منیه»و اینکه « منیه »

« منیه»مستعار منه و « سبع»است. بنابراین درمثال مذکور « منیه»به   -است« سبع»که از خواص  -کردن اظفار 

تعمال جز اینکه در شیر اس .مستعار است. این استعاره نـظیر اسـتعاره شیر برای مرد شجاع است« منیه» مستعارله و لفظ

  . (478، 399 :1987سکاکی، شبّه در مشبّه به است )مشبّه به در مشبّه است و اینجا استعمال لفظ م

 قـرار داده و هر دو را از اقسام استعاره اما در خصوص استعاره تخییلیه، سکاکی استعاره تخییلیه را در مقابل تـحقیقیه

مصرّحه دانسته و آن ها را بدین صورت تفسیر کرده است: استعاره تحقیقیه آن است که معنی آن حساً یا عقالً متحقّق 

(. اما تخییلیه آن است که معنی آن متحقّق نباشد نه حسا و نه عقال بلکه صورتی باشد  48، 478، 4٠2باشد )همان، 

امّا « و اذا المنیة انشبت اظفارها»که آن را مجّرد وهم اختراع کـرده بـاشد. مانند لفـظ اظفار در قول شاعر: وهمی 

استعاره تخیلیه از نگاه سکاکی این است که وقتی مرگ را بـه درندة مجازی وهمی کامال شبیه درندة خارجی تشبیه 

ورتی وهمی مثل صورت چنگال مختص به درنده حقیقی، در کردیم، الزم می آید کـه وهـم بـرای آن درندة مجازی، ص

که موضوع برای صورت حسّی و عینی درنده حقیقی است بر « چـنگال » شکل و اندازه اختراع کند و سپس لفـظ 

چنگال وهمی اطـالق شود. و در نـتیجه، یک استعاره مصرّحه تخییلیه )مقابل مصرّحه تحقیقیه ( پدید می آید. زیرا 

ه )چنگال خارجی و حـقیقی( ذکر شده و مشبّه )چنگال و همی و اختراع شده ذهنی( که برای صورت و همی و مشبّه ب

ذهـنی مرگ در نظر گرفته شـده، اراده گـردیده است. پس استعاره مصرّحه تحقّق می یابد. از سوی دیگر چون مشبّه 

یلیه نام دارد نه حقیقیه، به زبان دیگر تخیلیه از این استعاره، غیر واقعی و حقیقی است )وهمی و ذهنی است( پس تخی

از معنای اصلی خود یعنی چنگال حقیقی و خارجی به صورت وهمی، یعنی چنگال « چـنگال»آن رو است که لفظ 
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صورت ذهنی درنده مجازی نقل پیدا کرده است. پس چنگال حقیقی خارجی مشبّه به، و چنگال مجازی ذهنی و وهمی، 

رینه بر اینکه چنگال از معنای اصلی خود نقل کرده و به معنی دیگری اطالق شده این است که به مشبّه اسـت و قـ

مرگ نسبت داده شده است. بدین معنی که چنگال در مرگ حقیقی، مـوجود نیست. پس باید معنایی را در آن مرگ، 

یعنی لفظ چنگال حّسی، بر  ست.در نظر گرفت که لفظ چنگال بر آن اطالق شود و آن، جز صورتی وهمی از مرگ، نی

چنگال »شکل وهـمی آن کـه یک معنی متخیلِ متوهّمِ بدون ثبوت و تعّین است، اطالق شده است. پس وقتی می گوییم

درواقع چنگال واقعی و حسّی را گفته ولی چنگال توهّمی ذهنی مرگ را که همان درنده مجازی باشد، اراده مـی « مرگ

 .(487، 399، 192کنیم )همان، 

تعاره چون اس .باید توجه داشت که از نگاه سکاکی، استعاره مکنیه نمی تواند از استعاره تخییلیه جدا باشد ،همچنین

تخییلیه از لوازم مشبه به است و در صورت ذکر شدن، و اراده مشبه به از آن، ناچار باید لوازم مشبه به موجود باشند تا 

 .(487 :1987 )سکاکی، کن استمساله ) انفکاک تخییلیه از مکنیه( مم دلیل بر این تشبیه شوند ولی عکس این

 

 نقد نظر سکاکی

نیست و از پیچیدگی خاصی برخوردار است لذا ناظم سبیکه  فُسعَهمان گونه که می بینیم این نظر سکاکی خالی از تَ

 الذهب، از نگاه منتقدان سکاکی در این باره می گوید:

 فیه و فیه من عداه خالفا   و ذاک تفسیر لقد تعسفا

 فیها و ما ذا بته صحیح   قیل اذا یندرج الترشیح

 رد و قال الحال کالمنیه   و تبعیه الی المکنیه 

 و قیل فی ابطال هذا المذهب   و نطقت قرینه کمخلب

 علیه تخییلیه ما صدقت   فان حقیقه یقدر نطقت

 لیست حقیقه علی ما اختاره   اذ ابدا هذه االستعاره

 لها و کل قال بالمالزمه   فلم تکن مکنیه مستلزمه

 فقوله ال یدفع افتقاره   ان لم یقدر فهو استعاره

 فی نطق الحال بذاک فانتبه   الی الذی سوائه یقول به



 89 فصل زمستان 36 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

 عنوان مقاله: مضامین استعاره ها در منظومه سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن وانعکاس آن در مصداق هنری

144 

 ترجمه

 . در آن است و در این نظریه، ماعدای سکاکی مخالفت کرده اند فُتَعَسو این تفسیری است که به تحقیق، 

 است در این هنگام ترشیح، مندرج در استعاره تخییلیه می شود و آن مسلما صحیح نیستگفته شده 

و به تبع استعاره مکنیه، صاحب مفتاح رد کرده است و گفته است مثال )نطقت الحال....( نیز مانند مثال )انشبت المنیه 

 ...( است

تا اگر حقیق ابطال این مذهب و نظریه سکاکی و در این مثال )نطقت( مانند )مخلب( قرینه است و گفته شده است در

چون هرگز این استعاره، حقیقت  .در این صورت بدان استعاره تخییلیه صدق نمی کند .)نطقت( در تقدیر گرفته شود

پس استعاره مکنیه مستلزم استعاره تخییلیه است و همه قائل به ، نیست بنا بر آن چه که سکاکی اختیار کرده است

اگر نطقت در تقدیر گرفته نشود پس استعاره تخییلیه، استعاره خواهد . استعاره تخییلیه و مکنیه شده اندمالزمه بین 

 به چیزی که غیر سکاکی قائل به آن است در نطق الحال بود پس قول سکاکی دفع نمی کند افتقار استعاره تخییلیه را...

 .... پس متنبه باش

 

 شرح 

ه است عمدتا از جانب خطیب قزوینی است. از نظر خطیب، طبق نظر سکاکی، اظفار و نقدی که در این ابیات آورده شد

منیة در معنای حقیقی خود به کار رفته اند و مجاز لغوی که به کار گیری واژه در غیر معنای موضوع له است در اینجا 

اره مکنیه و تخییلیه از قلمرو الفاظ وجود ندارد و تنها اثبات اظفار برای مرگ اسناد مجازی و مجاز عقلی است. لذا استع

نیستند تا مجاز لغوی باشند. بنابراین در استعاره مکنیه نوعی تشبیه درونی به کار رفته است و متکلم در ذهن خود 

چیزی را به چیزی دیگر، تشبیه کرده است همچنین در استعاره تخییلیه نیز متکلم چیزی را برای مشبه، اثبات می کند 

 ،«هاانشبت المنیه اظفار»وقتی می گوییم ، ازم یا ویژگی های مشبه به را برای مشبه می آورد. بر این اساسو یکی از لو

بیه ترشیح برای تش ،. که در این جا در واقع«المنیة الشبیهة بالسبع انشبت اظفارها»در واقع می خواهیم بگوییم که 

لسبع بوده و اظفار به منیة نسبت داده شده است و این ، اا که مشبه، المنیة است و مشبه بهچر .صورت گرفته است

 .(28٠ :1992 ،)خطیب قزوینی تشبیه است و نه استعاره تخییلیه نسبت اظفار به منیة، ترشیح
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 ی آن در آثار هنریشناس ییبایاستعاره و ز

س ییبایز تیماه ست یشنا س ییبایشود؛ ز یدرک نم یاغلب به در شاخه ا یشنا شته  ست ییدر گذ سفه بوده ا  .از فل

 ,Huneker) «باستیز ءیش کیدانست که چرا  میمن ما هرگز نخواه دهیبه عق: »دیگو یم 6که آناتول فرانس همانطور

انسان نسبت به اشکال  تیحساس یرو به مبان نیاست. از ا یاز فلسفه و روانشناخت یا زهیمعاصر آم و دوره (45 :1907

سا ارتباط مختلف هنر و سفه و اخالق، د ریآن با  سع ن،یمباحث فرهنگ، فل صنعت پرداخته و  شف ا یعلم و   نیدر ک

 دانسته و درک آن عتیمرتبه وجود، طب نیتر نییعالم محسوسات را مربوط به پا ییبایمسلمان ز یحکما .ارتباط دارد

 د. دانن یمرتبه درک، احساس م نینازلتر عنوان را به

اگر  قتیگردد. در حق ییبایو از جمله خالق ز ییبایتر ز یعال مراتب متوجه دیانســان با ییبایز نیبا مشــاهده و درک ا

و نظر و عرفان و شهود و مکاشفه  رتیکنند، بص یرا درک م یظاهر یهایی بایحواس ز ریچشم و گوش و پوست و سا

قابل  مراتب با چشم دل و قلب نیا . کهندیرا ادراک و فهم نما ییبایباالتر ز یمراتب دیو ممارست با تیهستند که با ترب

ست؛ بهره هر چ سته جمال و ز ییحکما، به اندازه ا نزد با،یز زیدرک ا ست که توان  سازد. طبق یمطلق را متجل ییبایا

سا نیدر زم آنچه از حکما و عرفا یینظر عده ا ست  صل ییا هیا ست از ا سمان یا صل ینیزم ییبایپس ز ،یآ  یهم از ا

ل انسان متشک. عالم معناست ییبایاز ز ییو جلوه ا یتجل ،یمحسوس و ماد ییبایز قتیحق برخوردار است. در ییماورا

 یمثلث راس و عشق سه ییبایاز فطرت انسان است. انسان ز ییجز ییبایز ایاست. عشق  یها و وجوه متعدد از ساحت

س ستفاده از رموز و  سلیمی مذهبی که در گذارند یم شیرا به نما یمعنو ییبایز ها، بلیاند که هنرها با ا . طرح های ا

هنر اسالمی بیان کننده مفهومی از استعاری از کالم قرآن می باشد و در ذهن خواننده همان درک و مفهوم ا زیبایی را 

ست  سالمی قرین ا شق و  ات،یحی ساحت هادر این بین،  .(1 شکل)به جود می آورد که به تعالیم دینی ا سان، ع ان

سطح نیو در ا دارند ییهم مرتبه ا اتیتجل ،ییبایز ست که اگر به دن یهم  سد، ماندن ایا سان بر  جهیتن ایدن نیدر ا ان

 (.24: 1371)ایروانی و خداپناهی،  دیخواهد رس یاله یمتوجه باشد به لقا تیآن خواهد بود و اگر به معنا و معنو

    
 (.1398مذهبی، )نگارنده، طرح های اسلیمی . 1شکل 

                                                           
6 Anatole France 
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 رانیا هنراستعاره در  گاهیجا

 خود در عالم واال براساس یاست. از نمونه ازل یباور است که هر آنچه در جهان است نماد و تکرار نیبر ا یانسان سنت

سان خود مظهر آفر نیا شمار م یو تجل نشیباور ان ست تا ا دیآ یحق به   صفات خداوندوارش را به نیو همواره بر آن ا

 زبان نیدارند. ا ازیمشــترک ن یبه زبان ســتندین یســطح واحد معنو کیها همه در  در آورد. از آنجا که انســان تیفعال

شترک ست با تک م ستعاره ا سالم یادهایبر بن هیهمان زبان ا  در یاطنب قیحقا انی( به بانیرانیا ی)برا یرانیو ا یسنن ا

 .پردازد یصورت م قالب

ستعاره  ،یطرف از شد که ا ست. پس به تجارب ز یختاری – یاجتماع دهیپد کیگفته  شر مربوط م یستیا  ود، وش یب

شرط ییدوران ها همان سر گذرانده که ب ست. از ا یرا از  ضوع بحث، کیراه نزد نیسودمند تر نرویکرده ا  شده به مو

ــ ــتعاره م ندیفرآ یبررس ــد.  یاس ــ یعنیباش ــتعاره، به عنوان پد دهیا نکهیا یبررس  هک رانیا یختاری – یاجتماع دهیاس

 (.11٠: 1378 ،ی)احمد زبان بوده، چه سرگذشته داشته استمختلف به  ینگرش ها محصول

 زمان رانیچه ا د؛یآ یبه نظر نم یقبل و بعد از اســـالم کار چندان درســـت یبه دوره ها رانیا یفرهنگ یبند میتقســـ

ــ ــفو رانیبا ا یهخامنش ــله، از لحاظ فرهنگ تفاوت خ 2٠٠٠  ،یزمان ص ــال فاص از جنگ  شیپ رانیبا ا یکمتر یلیس

صله، دارند. برا 3٠امروز،  رانیو ا دومی جهان ستاره ناه رانینمونه در ا یسال فا شت،  شتر یا آناهیتا( دیقبل از زرت  )ای

ـاتسـرور دشـت و »، «نماد کامل زنانگی»منزلة  ایشتر بهاست. ها بوده  آن یبانو زدیا ده آم« جنگجو ملکـة»، «حیوان

ــاب و دو ها و پنجه حضور شیر به همراه بال. است« شیر»و « پر ستارة هشت»است. نماد ایشتر  پرنده در دو  های عقـ

شباهت ست های دیگر این ایزدبانو طرف وی،  صدفی،  ا شکل  (137: 1381)جلیلوند  سالم رانیا و در (2) آب به  یا

ستاره زهره،  نیعنوان کاب ضرت زهرا )س( همان زهره،  ستان دیناه یعنیح شدی م یبا . در آن دوران، بدون بردن نام با

و  فیاز اســـالم همراه با تعر بعد رانیماشـــاءاهلل در ا انیکردند، که برابربا ب ینم ادی ییکویبه ن یزیچ ایاز کس  "زدیا"

 »برم هست که در بتخانه آذر نباشد نیمیس یبت زدینام ا به» :دیگو یاست. آنچنانکه حافظ م یزیچ ای یاز کس دیتمج

ی و بدور از سلسله مراتب قرار داشت و استعاره ها یحلقو یاز اسالم در فضا شیدر دوران پ رانیا یهمه معمار نیا با

 (.151: 1378 ،ی)احمد اشته استد حماسی – یجنبه اسطوره ا آن
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 (.137: 1381)خزایی، های ترکیبی، قرن پنجم یا ششم هجری  با رنگنقش پارچة ابریشم، سفید . آناهیتا، 2شکل 

 

س یاز اجزا یکی سا ست ،یدیتوح ینیجهان ب یا  به یشناخت وحدت جهان به مثابه خلقت خداوند و توجه به جهان ه

ی منظر کردند، هنگا ایاند که به باطن دن یخدا کسان ایاول»را مستتر دارد؛  ییخود معنا یاست که در ورا یصورت عنوان

شمندان .«ستندیمردم به ظاهر نگر که س لیمسلمان از قب دان سخ د یو فاراب یرازیش نیقطب الد نا،یابن  ارند اعتقاد را

ـــت؛ به عبارت نشیدر آفر مختلف به طرق یکه حکمت اله ـــمارند.  یم یالله یجهان را تجل گر،ید یاو منعکس اس ش

ز ا یاریذهن انسان را به بس ،یظاهر اتیفیو ک تیتوسط انسان، به جز درک کم یا دهیپد هر یاحساس ماد ایصورت 

 د،ابنی یم یو ارزش متفاوت یتوجه و تفکر معان افتنیکند، که با عمق  یم تیو هدا متوجه میها و امور و مفاه دهیپد

شکال  شته باشند. در هنر ا یمختلف یمعان ممکن است کسانیا صل رانیدوره از ا نیدا ستعاره به محور ا ر و زبان شع یا

از  گانیشـا وشیدانسـت که بعدها دار یا هیو روح یرانیوام دار عرفان ا دیمورد را با نیا و ابدی یم یسـیدگرد یمعمار

س نی. هنر اکرد ادی "یمکتب رند"آن به عنوان  ستان  سفر پ ریزمان دا ست. پس از آنکه خداوند بار  شیدایو   یعالتیا

چشمش به  د،یگشا یم دهیگردد، د یدمد، انسان جاندار م یمقدس خود در آن م روح سازد، یانسان را از گل م کریپ

 یتاب یاز ب زیناگر بایز یکند که خدا یم یقرار یگردد. آنقدر ب یافتد و عاشق م یم مطلقیی بایر یچشمان هوش ربا

شت م را . و آندوندیآفر یاو حوا را م سان یبه به ستد. ان سان با من تنها اغاز نم تیفر  تو –شود، بلکه در رابطه من  یان

راه، او را  نیانسان آزمودن عشق او در ا تیبه منصه ظهور گذاشتن انسان یکل برا یدانا .ردیگ یاو شکل م تاجتماعی

 (. 11)همان،  راند یم بهشت گرداند و از یدور م شیاز خو

 

 نتیجه گیری

با توجه به آن چه که گفته شد سه قول در استعاره مکنیه وجود دارد قول اول که به زمخشری اختصاص دارد این است 

که استعاره مکنیه، استعاره ای است که مستعار، در لفظ آورده نشود مانند انسبت المنیه اظفارها که متکلم در نفس 
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رده و سپس لفظ سبع را عاریه گرفته است. عالمت این استعاره ای خود تشبیه را انجام داده و منیه را به سبع تشبیه ک

 برای منیه است. -از لوازم سبع–که در نفس متکلم تحقق یافته، نسبت دادن اظفار 

اما قول دوم که نظر سکاکی است و بر اساس آن تشبیه در نفس اتفاق افتاده است و مشبه در کالم آورده شده است. با 

یعنی )منیه( در معنای حقیقی استعمال شده است با این توضیح که مشبه که منیه باشد برای این تفاوت که مشبه 

 رساندن مبالغه، از جنس مشبه به دانسته شده است. بنابراین برای آن لوازم مشبه به )اظفار( تخیل می گردد. 

 ورده نمی شود. بلکه ردیف و الزماما قول سوم که نظر خطیب است این است که در استعاره مکنیه،لفظ مستعار صریحا آ

آن که بر آن داللت می کند آورده می شود. بنابراین مقصود ما از اظفار المنیه، استعاره سبع برای منیه است همان طور 

که کلمه اسد را برای مرد شجاع استعاره می آوردیم با این تفاوت که در اینجا مستعار یعنی سبع را نمی آوریم و تنها 

یکی از لوازم مختص بدان یعنی اظفار بسنده می کنیم تا از آن، به ملزوم یعنی سبع منتقل شویم. همان طور  به آوردن

 ، انتقال انجام می شود. ه در کنایه نیز از الزم به ملزومک

اره خبری استعبنابراین با بررسی آثار بالغی معروف روشن می شود که در آثار اولیه با وجود اینکه از تقسیم بندی های 

نبوده اما مثالهایی که اکنون قائالن به استعاره مکنیه آن ها را جزو استعاره مکنیه به حساب می آورند تحت عنوان 

استعاره از آن ها بحث می شده است. اما بعد از سکاکی که به تفصیل در این باره بحث کرده، و اصطالح استعاره مکنیه 

این باره پدید آمد تا جایی که حتی عده ای آن را خارج از استعاره و مندرج در  را وضع نمودف اختالف نظرهایی در

تشبیه دانسته اند. در منظومه سبیکه الذهب نیز، ضمن اشاره به این اختالف اقوال، وی بر خالف رویه معمول خود در 

لف از جمله نظر خطیب قزوینی منظومه خود، صرفا به تنظیم مطالب بر اساس آرای تفتازانی نپرداخته و به اقوال مخا

نیز اشاره می کند. همچنین ضمن درج آرای سکاکی در این باره، نظر منتقدان سکاکی به ویژه خطیب قزوینی را نیز 

 بیان می کند. که به نظر می رسد وی در بحث استعاره مکنیه بیشتر نظر خطیب را ترجیح می دهد.

 یکه در پ یکه هنرمند ارائه کرده است توسط مخاطب ییکدها بیتعق لهیمعنا به وس یجستجوهمچنین، از آنجا که  

 یمتفاوت یها افتیدر اتشیو تجرب یو فرهنگ یاجتماع نهیمخاطب بر حسب پس زمو  ردیگ یمضمون است صورت م

 موضوع نیا دهد. یبه اثر نسبت م یرا به صورت استعار یو فرهنگ یمختلف اجتماع یو مفهوم ها دارد یاثر هنر نیاز ا

به  و حال که پر از مضمون نیدر عهستند و ها  شهیمصور اند در مجموعدر نظر داشت که  آثار هنر ایرانیاز  دیرا هم با

، بلکه هر کس می تواند درکی استعاری از آن داشته باشد که به نوعی بیان کننده همان خلق نشده اند ییخاطر سوژه ا

 ی باشد. یی در علم بیان مکنا ای هیمکناستعاره 
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