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  چكيده                                                   

در . نوشتة ديويد پانتر است ارهعاستبخش اول آن ترجمة كتابي با عنوان : اين رساله از سه بخش تشكيل شده       
مفهوم استعاره را پيشينة نويسنده ابتدا . هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است اين كتاب، استعاره از ديدگاه

و سپس به مقايسة آن با مفهوم استعاره در ادبيات شرق دور ) 1فصل ( بررسي كرده بالغت كالسيك غربيدر 
اي عمومي و اجتماعي در دنياي امروز مورد توجه  اره را به عنوان مقولهوي سپس استع). 2فصل (پرداخته است

و ارتباط استعاره با ) 4فصل (ديدگاه جريان پساساختارگرا نسبت به استعاره ). 3فصل (قرار داده است
تعلق استعاره به . از ديگر مطالب كتاب پانتر است) 6فصل (شناختي  و برخي مفاهيم روان) 5فصل (روانكاوي 

مطلب ديگريست كه نويسنده به آن  )7فصل ( ك ساحت فرهنگي و دشواري ترجمة آن به ساحتي ديگري
و سرانجام كتاب ) 8فصل (وي نقش استعاره را در مطالعات پسااستعماري نيز مورد توجه قرار داده . پرداخته

  .ان رسانده استبندي مطالب پيشين و ارائة ديدگاه كلي خود در باب استعاره به پاي خود را با جمع

در اين بخش تعريف و مفهوم . بخش دوم رساله به بررسي استعاره در بالغت اسالمي اختصاص دارد       
يب تطرح كلي اين بخش از رساله و تر .استعاره در كتب شاخص بالغت اسالمي بررسي شده است

در اين بخش سير مفهوم . هاي آن بيشتر بر اساس سير تاريخي و زماني بالغت اسالمي بوده است قسمت
دانان شاخص و مطرح مسلمان همچون جاحظ، رماني، ابوهالل عسكري، ابن رشيق،  استعاره در آثار بالغت

در اين ميان به نظرات جرجاني به خاطر . عبدالقاهر جرجاني، زمخشري و سكاكي بررسي شده است
  .گستردگي و اهميت آنها توجه بيشتري شده است

بندي مطالب دو بخش اول و دوم، به  ، ضمن جمعنام دارد» بندي و جمع مقايسه« رساله كهدر بخش سوم       
اين مقايسه و بررسي در سه قسمت انجام شده . مقايسه و بررسي تطبيقي آنها با يكديگر پرداخته شده است

ره در بالغت ، استعا)شامل بالغت كالسيك، رومانتيك و نو(استعاره در بالغت اسالمي و بالغت غربي : است
  .شناختي، استعاره در بالغت اسالمي و رويكردهاي تحليل گفتماني هاي روان اسالمي و ديدگاه

  

  .هاي استعاره استعاره، بالغت اسالمي، بالغت غربي، نظريه: ها كليدواژه                         
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  گفتار پيش 

مفهوم كلي  .همگان آشناست و در مورد آن سخن بسيار گفته شدهايست كه كمابيش براي  استعاره مقوله   
كم در دورة  اين مقوله، دست. استعاره به كار بردن چيزي به جاي چيزي ديگر بر اساس قياس يا مشابهت است

ها در جريان استفادة  توان گفت تمامي انسان مي .شود جديد، صرفاً به مثابه امري منحصر به زبان ادبي تلقّي نمي
دهد كه  مطالعات جديد نشان مي. هستنندها، در مفهوم عام آن،  استعاره بردناگزير از كار ،خود از زبان روزمره

عالوه بر اين، مطالعات انجام شده در . رود تي زبان علمي نيز به كار ميهاي زبان و ح استعاره در انواع گونه
هاي  استعاره منحصر به زبان نيست و در ساير نظام شناسي بيانگر اين مطلب است كه اساساً كاربرد حوزة نشانه

هاي  ها و تحليل برخي ديدگاههمچنين . رود نقاشي، سينما و نظام پوشاك نيز به كار مياز قبيل اي  نشانه
شناختي و ذهني مورد بررسي قرار  اي زباني كه به عنوان فرايندي روان روانكاوانه، استعاره را نه به عنوان مقوله

  . اند داده

اي گسترده و درازدامنه است؛ چراكه از يك سو استعاره كاربردي فراگير در  بنابراين مطالعة استعاره، مطالعه 
هاي  اين مقوله از جنبههاي متفاوت ديگر دارد و از سوي ديگر  ادبيات، دين، فلسفه، علم، زبان روزمره و حوزه

ها و رويكردها  در اين رساله به برخي از اين جنبه .قابل تحليل و بررسي استمختلف و با رويكردهاي متفاوت 
  . پرداخته شده است

پرفسور ديويد پانتر  مؤلف كتاب، .است 2ترناثر ديويد پا 1استعارهبرگردان فارسي كتاب  رساله، بخش اول 
وي بيش از بيست . انگلستان است در 3، استاد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه بريستول)م در لندن1949متولد (

    توان به از جمله آثار وي مي. كتاب و صدها مقاله در زمينة ادبيات انگليسي و نقد ادبي تأليف كرده است

                                                           

1. Metaphor 

2. David Punter 

3. Bristol  
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 تأثير و) م2000( 6پسااستعماري تخيالت ،)م1989( 5رومانتيك ناخودآگاهي ،)م1996( 4وحشت ادبيات
خود هم به بررسي پيشينة  و تأليفات وي در مطالعات. اشاره كرد) م2005( 7معاصر نوشتار بر مدرنيسم پست

ادبي انگلستان، به خصوص آثار رومانتيك و گوتيك، عالقه نشان داده و هم به تفكرات جديد در حوزة 
به م 2007هاي اوست كه در  از آخرين كتاب استعاره.  مند بوده است مطالعات فرهنگي و پسااستعماري عالقه

 ها با تأكيد بر برخي ديدگاه است پژوهشي در مورد استعاره ،اين كتاب. شد منتشر 8انتشارات معتبر راتلج همت
كتاب مذكور شامل ده فصل است كه همة آنها به استثناي فصل نهم  .اند مورد توجه پانتر قرار داشتهكه بيشتر 

و مبحث جديدي  ات انگليسي اختصاص داشتهايي از ادبي مثال و تحليل فصل نهم تنها به ذكر. اند ه شدهمترج
هاي فراواني ذكر شده بودند، از ترجمة آن  ير فصول نيز مثال؛ با توجه به اينكه در سادر آن مطرح نشده بود

ها، شهرها  اسامي كسان، كتاب(همچنين ذكر اين نكته ضروريست كه ضبط صورت اصلي اعالم  .نظر شد صرف 
آورده شده و توضيحات مترجم كه در پايان هر فصل آمده، شمارة آن در ميان در پاورقي ذيل هر صفحه ...) و 

  . در داخل متن مشخص شده است[] قالب 

در مورد استعاره پرداخته نشده و يا  ي مطرح غربيها از آنجا كه در كتاب مذكور به برخي نظريات  و ديدگاه 

بر اين كتاب  تكملهي به عنوان خششد كه باين ضرورت احساس اي مختصر قناعت شده بود،  تنها به اشاره

آن را پيش از آغاز سواد اولية استعاره در غرب است كه  فهومماين بخش، جستاري در باب سير  . افزوده شود
و اصالحاتي كه  ها همراه برافزودهبه ديد استاد بزرگوار راهنما،   به صالح دم و اكنونترجمة اين كتاب نگاشته بو

هاي  در اين تكمله بيشتر بر جنبه. در اين رساله درج شد ،اي بر كتاب پانتر به عنوان تكمله در آن صورت گرفت،
بايد به  عالوه بر اين. آنكه پانتر به ساير ابعاد استعاره بيشتر پرداخته است ادبي و زباني استعاره تأكيد شده؛ حال

ويد پانتر در ايتداي بخش سوم رساله آمده مطالب كتاب ديجامعي از بندي و تحليل  جمع اين نكته اشاره كرد كه
  .توان براي درك بهتر ديدگاه كلي پانتر در باب استعاره به آن مراجعه كرد كه مي است

                                                           

4. The Literature of Terror  

5.The  romantic Unconscious 

6. Postcolonial Imaginings 

7. The Influence of Postmodernism on Contemporary Writing  

8. Routledge 
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مفهوم  تالش شده تا در اين بخش. بخش دوم رساله به بررسي استعاره در بالغت اسالمي اختصاص دارد 
اند، از قرن  اي كه اين آثار در آن قرار گرفته محدوده. گردد مسلمان تبييندانان  در آثار شاخص بالغت استعاره

پس از قرن هشتم، دانيم،  طور كه مي همان. يابد شود و تا قرن هشتم هجري امتداد مي دوم و سوم هجري آغاز مي
اي در اين زمينه نيستيم؛   شوند و ديگر شاهد نظر وسخن تازه مباحث بالغت اسالمي به طور كامل تثبيت مي

آراء پيشينيان پردازي در عرصة بالغت، به شرح و تفسير  ق نيز بيش از نظريه 8و  7رچه كه طي دو قرن اگ
ترتيب مباحث در اين بخش بوده است؛ نظم و سير تاريخي بالغت اسالمي مبناي اصلي . پرداخته شده است

ريان فكري نيز در كنار اگرچه به معيارهاي ديگري چون همگوني نظرات با يكديگر يا تعلق داشتن به يك ج
  .توجه شده استترتيب تاريخي 

بندي و تحليلي از مطالب دو بخش اول و دوم  ابتدا جمع، داردنام » بندي مقايسه و جمع«در بخش سوم كه  
هاي ديگر مقايسه شده  آن در برخي ديدگاه سپس مفهوم استعاره در بالغت اسالمي با مفهوم وله ذكر شده رسا

براي اينكه چنين . اند از دل بالغت غربي و مطالعات جديد در مورد استعاره استخراج شده ها اين ديدگاه. است
چراكه مقايسة بالغت  بندي شوند هاي متفاوت طبقه اين ديدگاه اي انجام شود، ضروري بود كه ابتدا مقايسه

نظريات  مطالب كتاب پانتر،گيري  با بهرهبنابراين . اسالمي با مجموعة اين نظريات متفاوت كاري ناممكن بود
شناختي و رويكردهاي تحليل  هاي روان ديدگاهغربي،  هاي موجود در بالغت در سه دستة ديدگاهرا  استعاره

  .بالغت اسالمي دست يازيديم استعاره در اي ميان آنها و اديم و آنگاه به مقايسهگفتماني قرار د

                                                    □  □  □  

هايي  براي اين رساله، اهميت اين مفهوم در ادبيات و ساير حوزه» استعاره«انگيزة اصلي از انتخاب موضوع   
شود كه  گستردگي آن موجب ميهمچنين فراگير بودن اين مفهوم و . در مطالب فوق به آنها اشاره شداست كه 

اين . هاي تطبيقي تلقي شود سبي براي مطالعات و بررسياز زواياي گوناگون مورد توجه قرار گيرد و موضوع منا
تواند در مورد جايگاه استعاره در دو سنت بالغي مختلف، يعني بالغت غربي و بالغت  بررسي تطبيقي هم مي

شناسي،  اسالمي، صورت گيرد و هم در مورد مفهوم استعاره در دو حوزة شناختي متفاوت، مثالً بالغت و روان
  . انجام شود
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  : چنين بوده است آغازين اين پژوهش اصلي و هاي پرسش 

توان آنها در قالبي منسجم  در بالغت اسالمي چه نظريه يا نظرياتي در مورد استعاره وجود دارد و چگونه مي. 1 
  ؟ئه كردارا

هاي  هساير ديدگامفهوم آن در بالغت غربي و همچنين  توان با آيا مفهوم استعاره در بالغت اسالمي را مي. 2
 هايي ها و تفاوت چه شباهت اي صورت گيرد، جديد در اين باب مقايسه نمود؟ در صورتي كه چنين مقايسه

  ؟ يافت ميان آنهاتوان  مي

ايم، به اين  آنها بودهارزيابي ايم و در پي  فرضياتي كه ما به عنوان پاسخي براي اين سؤاالت در ذهن خود داشته 
  :شرح است

نظرات قابل توجهي در مورد استعاره وجود دارد كه ساير پژوهشگران كمابيش به وجود در بالغت اسالمي . 1
  .را دارند با ساير نظريات سي، تحليل و مقايسهو قابليت برر نداين نظرات حايز اهميت. اند آنها اشاره داشته

 هاي تغربي، شباه از آنجا كه مفهوم كلي استعاره در بالغت اسالمي و مفهوم آن در بالغت توان گفت مي .2
اما در مورد نظريات و رويكردهاي جديد . بررسي تطبيقي آنها كامالً ممكن و رواست ،بسياري به يكديگر دارند

هاي استعاره در بالغت اسالمي مقايسه كرد كه  بايد گفت كه ممكن است برخي از آنها را بتوان با برخي از جنبه
در مجموع پاسخ به پرسش دوم تحقيق را بايد در بخش سوم . دارد اين امر نياز به تأمل بيشتر و شناخت كافي

هاي موجود در اين  ها و تفاوت به بررسي همين موضوع اختصاص دارد و  در آن به شباهترساله يافت كه 
  . زمينه اشاره شده است

ديگري نيز اشاره كرد  اند، بايد به نكتة هاي اصلي اين تحقيق مطرح بوده عالوه بر موارد فوق كه به عنوان فرضيه 
استعاره به زبان شود و آن ترجمة كتابي انگليسي در زمينة  كه يكي از اهداف ضمني اين پژوهش محسوب مي

 گشايد و اهل يك اي به جهاني ديگر مي ضمن آنكه دريچه جديد، دانيم، ترجمة هر متن چنانچه مي. فارسي است
ها و همچنين تنگناهاي احتمالي يك زبان را  سازد، ظرفيت آشنا ميزباني ديگر  زبان را با آثار و دستاوردهاي اهل

ها و شواهدي از شعر و نثر  كه سرشار از مثال و نقد ترجمة متني تخصصي در حوزة ادبيات. گذارد به نمايش مي
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آيد؛ تجربة كلنجار  آموزنده براي مترجم آن به شمار مي در عين حال اي دشوار و زبان انگليسي نيز بود، تجربه
ها در برابر  ها و مترداف هاي نحوي زبان مادري و تالش براي يافتن بهترين معادل رفتن با كلمات و ساخت

توان با كمك آن به شناخت بيشتري از زبان فارسي دست يافت و  ايست كه مي تجربهواژگان زبان خارجي، 
  .آن را بهتر شناخت مضايقامكانات يا 

راهنما جناب آقاي دكتر بزرگوار قدر، استاد  دانم كه از زحمات استادان گران در پايان بر خود فرض مي  
. پورنامداريان و استادان مشاور جناب آقاي دكتر رادفر و سركار خانم دكتر افراشي تشكر و قدرداني نمايم

م خانم سيده عزيز اند و همسر تحصيل پشتيبان من بودههمچنين از اعضاي خانوادة خود كه در همة مراحل 
  .ياري داد، كمال تشكر را دارم نيز در انجام اين پژوهشاز جمله فاطمه موسوي كه مرا 

     9عشقست و عاشقيست كه باقيست تا ابد        دل بر جز اين منه كه به جز مستعار نيست           

                                                                                                          

  

  

     

 

        

  

  

  

  

                                                           

  .الدين بلخي است بيت از موالنا جالل. 9
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  مقدمة مؤلف  

اگر از ما بخواهند تعريفي از متن . توان با توجه به طبيعت متن و خود واژة متن آغاز نمود مطالعة استعاره را مي 
رسد  يابيم كه در نگاه اول به نظر مي كنيم و آنجا تعريفي مي رجوع مي يك لغتنامهارائه دهيم، احتماالً ابتدا به 

  :دقيقاً همان تعريف مورد نياز ماست

كه واژگان آن را طبق قواعد آن زبان  ]زباني[كردن چيزي به صورت نوشته يا چاپ شده؛ ساختاري  بيان«     
  ). فرهنگ لغات اكسفورد(»دهند؛ تعداد زيادي از واژگان، عبارات و جمالت نوشته شده شكل مي

ردهاي ممكن است اين طور به نظر رسد كه اين معنايي واضح و قاموسي است و مشخصاً برخي از كارب   
. بريم، به طور كامل در خود خالصه كرده است روزمرة اين واژه را كه ما هنگام غور در مطالعة ادبيات به كار مي

توانند دامنة كاربرد واژة متن را در  عباراتي  توان چنين پنداشت كه معاني لغتنامه نمي با اين وجود باز هم مي
  . پوشش دهند چون پيامك متني

به هر حال هنگامي كه در تعريف لغتنامه كندوكاو بيشتري كنيم، اين زمين به ظاهر محكم، سست بودن خود    
در واقع پيشينة بيشتري از اين واژه، درست در همان ابتداي مدخل لغتنامه . دهد را به شكل واضحتري نشان مي

توان گفت متن  بر اين اساس مي. شده استبه معني بافتن، اخذ  texere  اين واژه از فعل التيني: آمده است
 چيزي است بافته شده؛ اما مراد ما از اين سخن به طور دقيق چيست؟  آيا منظور ما ساختار اصلي كاغذ يا

papyrus توان  توان اين دو را به طور كامل از هم جدا نمود؟ مي است و يا به خود نوشتار اشاره دارد؟ آيا مي
اريم، يكي از كاغذ و يكي از كلمات روي كاغذ؛ اما در واژة متن اين دو تصوير با هم گفت ما اينجا دو تصوير د

  . اند و گفتن اينكه كدام يك تقدم دارد، دشوار است جمع شده

از طريق آن چيزي  - ترين تعريف  طبق رايج -قرار داريم؛ فرايندي كه   پس اينجا ما در دل فرايندي از استعاره 
صحبت ) كه كاربرد خاصي از استعاره است(گاو  وقتي ما از بيست رأس. شود داده مي قرار به جاي چيز ديگر

دوند يا اينكه واقعاً آرام در مزرعه  كنيم، منظور ما اين نيست كه بيست كلة گاو در دل دشت و صحرا مي مي
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اينجا واژة رأس يا سر  . توقع چنين معنايي را ندارند دانيم كه شنوندگان و خوانندگان ما نيز اند؛ و مي ايستاده
مشخصاً اين . معناي رايج مورد انتظار را ندارد اما به جاي چيز ديگر يعني به جاي خود گاوها هم نيامده است

.  به يك جزء منحصر به فرد و شاخص) در اين مورد حيوان(تقليل دادن چيزي : است 10مجاز اي از نمونه

اغلب بسته به نحوه و جايگاه كاربردشان، ممكن است   - ن سر هاي رايجي چو و البته به خصوص واژه - ها  واژه
ي كه به يك »سر«رأس يك مدرسه يا نهاد، به معناي شخص مسؤول؛ سر رودخانه؛ : معاني متعددي داشته باشند

اشاره ) 1387( 12افسانة سر توپاسدر  11همان گونه كه جفري چاسر(؛ سر اسلحه ]1[روي سكه داللت دارد
سري كه با تندي تمام به زمين ... از چوب مرغوب سرو «گويد ساخته  اي سخن مي دارد، آنجا كه از نيزه

؛ سر ساز زهي؛ سر تخت خواب؛ سر به معني نوك گرد و پربرگ درخت ] )chaucer1912: 504[» نشيند مي
: شود به ما يادآور مي 13سپنسربا نقل اين مثال از ادموند ا] لغتنامة آكسفورد[ OEDيا بوته، همان كه 

 Spenser(» . اند شان را به پايين خم كرده آيند كه سرهاي پرشكوفه چنين به نظر مي... ترين درختان  ظريف«

شود گفت تمامي اينها كاربردهاي استعاري  مي. توان ادامه داد و اين سياهه را همچنان مي)   702 :2001
شود،  ر را كه به عنوان قسمت خاصي از بدن انسان يا حيوانات تعريف ميهستند، به اين معنا كه واژة محوري س

هاي  يابيم كه شيوه  تر بنگريم، درمي با اين وجود اگر دقيق. اند بر قلمروهاي ديگري از زندگي منطبق ساخته
سر فقط  به طور كلي اين كاربردها، به نحوي بر اين تصور متكي هستند كه. كاركرد استعاره فراتر از اينهاست

بدن، در » برتر«قسمت  - ايم  آن طور كه ما فهميده - باالترين قسمت بدن انسان از لحاظ فيزيكي نيست، بلكه 
درست است كه اين تصور خطا با گفتن اين مطلب توجيه . رود اللفظي، نيز به شمار مي معنايي نه چندان تحت

ما بدون كبد ] بايد گفت[ي زنده نخواهيم ماند؛ اما شود كه ما بدون سر براي مدت زيادي يا در واقع هيچ مدت مي
با اين وجود براي اين اندامها همان مقام و موقعيت سر را . يا هر دو كليه نيز زمان زيادي زندگي نخواهيم كرد

  .قائل نيستيم

                                                           

10. metonymy 

11. Geoffrey Chaucer 

12. The Tale of Sir Thopas 

13. Edmund Spenser 
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خواهم به طور ضمني  از اين مثال بيان كنم و شرحش را در فصلهاي آينده ادامه دهم، اين است كه  آنچه كه مي 
و با كاربرد اين اصطالح، جسورانه  14»در جريان«گويم  مي. در جريان هستند همه جافرايندهاي استعاره در زبان 
منظور ما از . وقفه در حال كار نيستند ب و زور و بيالبته اين فرايندها با ضر. گذارم قدم در قلمرو استعاري مي

به تصوير مناسبي نياز داريم كه به ما . اين است كه به گمان ما چيزي در حال روي دادن است» در جريان«
كم ظرفيت استعاري  اگر كل زبان استعاري باشد، يا دست. بفهماند آنچه در حال روي دادن است، چيست

اي از كنشهاي  توان گرفت كه كل زبان در سلسله اشد، پس احتماالً اين نتيجه را نيز ميمسلمي به آن اعطا شده ب
توان درك، فهم يا  تر مي  شود، به چيزي كه آسان ترجمة چيزي كه به دشواري درك مي: ترجمه گرفتار است

ي ارتباطي هستند يا ترين آنها، كنشهاي ترين تا پيچيده در نهايت تمامي كاربردهاي زبان، از ساده. تصوير كرد
بنابراين در پشت اين . شوند شوند يا نمي حداقل در صددند كه كنشهاي ارتباطي باشند، حال يا موفق مي

به نظر . كوشد خواننده يا شنونده را درگير خود سازد اي ضمني در همان سطح وجود دارد كه مي كاربردها انگيزه
اگرچه تا حد ناممكن دشوار است، ولي اگر بتوان زباني . استرسد استعاره مكمل اين نياز به درگير كردن  مي

ممكن است اين بحث . آور و بيش از حد محدود خواهد بود تهي از استعاره را تصور كرد، زباني عميقاً مالل
كه اين زبان خيالي وضعيتي نزديك به رياضيات خواهد داشت، ولي حتي اين  -و مطرح هم شده  - مطرح شود 

محسوب  15»تصويري«كم  د است؛ به طور مشخص نظام اعداد رومي به تعبيري استعاري يا دستهم مورد تردي
شود، به اين معنا كه تعداد عاليم روي كاغذ نشانگر تالشي براي بازنمايي تصويري مفاهيم يگانگي، دوگانگي  مي

  .  و غيره است

گاهي تصور شده كه تشبيه . است 16هتشبي يكي از پربسامدترين كاربردهاي استعاره، كاربرد آن به صورت  

اي از استعاره است، تنها با اين تفاوت  صنعتي ادبي متفاوت از استعاره است؛ اما در حقيقت تشبيه زيرمجموعه
، 18اثر گراهام گرين) 1938(17 صخرة برايتوندر كتاب  .]2[كند كه مفهوم مانندسازي را آشكارا در خود حفظ مي

كند كه در آن كمابيش از شرارتهاي خود در گذشتة دور  مي اي را تجربه  لحظه - ضد قهرمان داستان  - پينكي 
  : احساس پشيماني دارد

                                                           

14. at work 

15. figurative 

16. simile  

17. Brighton Rock 

18. Graham Greene 
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نمود، رهايي  اي دور از دسترس مي فشرد و در جايي كه به طور مأيوس كننده مي قلب و روحش درهم«      
مرده بود و پس از مرگ گويي . اي خالي از ترس و بيزاري و حسادت گستره. كرد حدومرزي را مجسم مي بي

كلماتي را كه براي آمرزش به زبان رانده . آورد هاي خود را نزد كشيش به ياد مي خاطره شيرين يكي از اعتراف
چرا كه او هرگز قادر به . اي بيش باشد توانست خاطره ولي حتي در صورتي كه مرده بود، اين كلمات نمي. بود

هاي آهني همواره او را در ته ورطه نارستگاري ابدي نگاه مي  وجودش چون ميله. شد تجربة حس ندامت نمي
  ]3[ )289 :1383ترجمه ) (Green 1970:179(    ».داشت

 asهاي  هميشه با واژه] در انگليسي[تشبيه . (بيان شده است» like steel bands«اينجا تشبيه در عبارت       
تر و  در اينجا گرين آن فشار روحي را كه آزارندة پينكي است، به تصوير مادي متعارف.) شود بيان مي  likeيا

كند كه هم ارتباط خاصي با خواننده را در پي دارد و هم نياز خود پينكي را به بازگويي  تري مانند مي جسماني
  . كند اش از طريق چيزي عيني، بيان مي تجربه

تر از ديگر شكلهاي استعاره باشد، بدين معنا كه ظاهراً تشيبه، صنعتگري  تشبيه ناپخته به يك تعبير شايد    
وقتي از شتران به . توان گفت كه تشبيه شكل اصلي استعاره است اما متقابالً مي. كند خويش را پنهان نمي

اين واژه از : ر دارداگرچه از كالم افتاده، گويي حضو» مانند«شود، واژة محذوف  تعبير مي» هاي صحرا كشتي«
  . برقرار است 19»همانندي«كالم ساقط شده اما مفهوم 

رسد، امروزه  به نظر مي. تأمل كرد 20»فاشيست«توان در مورد واژة  به عنوان مثالي متفاوت براي استعاره، مي   
اند  بيستم وابسته اي از معاني ضمني معين را در بر دارد كه عمدتاً به جنبشهاي سياسي اواسط قرن اين واژه حوزه

اخذ شده كه   Fasces؛ اما خود واژة فاشيست از واژة التيني !)خود به وضوح استعارة ديگري است 21»جنبش«(
  :  شرح آن چنين است

اين چوبها را . اش از آن ميان بيرون زده باشد يك دسته چوب، بسته شده به تبري در وسط كه تيغه«       
  ) OED(» .كردند م به منزلة نشاني از قدرت آنان حمل ميخادمان پيشاپيش قضات عالي رو

                                                           

19. likeness 

20. Fascist 

21. movement 
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توان حدس زد هنگامي كه جنبش فاشيست اين تصوير را در اختيار خود گرفت، از نيروي  با احتياط مي   
خبر نبود؛ اين واژه بر اساس آنچه گفته و اشاره شده، مثالً چيزي در باب قدرت و سلطه و  استعاري آن بي

  . دربارة خطر خشونت ذاتي در نظم ظاهري بود

دانيم؛  انديشيم يا حتي از آنها چيزي نمي بريم، لزوماً به اين چيزها نمي وقتي ما واژة فاشيسم را به كار مي  
اي  استعاره«شناسان چنين پنداشت كه آنچه با آن سر و كار داريم،  نتقدان و زبانتوان همچون برخي م بنابراين مي

اند كه از فرايندهاي ارتباطي  است، به اين معنا كه معاني و اشارات ضمني اولية آن تا حدي فرسوده شده 22»مرده
. اي است ده يا نه، مسئلة پيچيدهالبته اين مسئله كه يك استعاره كي مرده و يا اينكه آيا اصالً مر. اند ما خارج گشته

  : توجه كنيد 24 »خفتنچگونه «با نام  23به عنوان مثال، به بند اول شعري ظاهراً ساده از فيليپ الركين

                     طفلي در رحم                                                                                                                    

  يا قديسي در يكي آرامگاه 

  به كدامين طريق بيارامم

  تا به خواب روم؟

  25ماه تند و تيز

  نگرد، خيره از پس آسمان مي

  اند ابرها همه به خانه رفته

  ) (Larkin 1988: 35.                          چون گوسفنداني هدايت شده

هاي طفل در رحم و تمثال آرامگاه براي بازنمايي خواب،  تواند ادعا كند كه استعاره به نظر من، هيچكس نمي  
وقتي . يابيم اند كه ما كالً استعاري بودن آنها را به سختي درمي در حقيقت آنها آن قدر قديمي.  جديد هستند
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23. Philip Larkin 

24. How to Sleep 
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كند و  تمثال اين چنيني در آرامگاهي صحبت مياز دو  26»آرامگاهي در اروندل«الركين در شعر ديگري به نام 
ترديد مانندسازي ميان  ،  بي) Larkin 1988: 11o(» كردند كه چنين طوالني بيارامند آنها گمان نمي«: گويد مي

اي كه از  به همين شكل استعاره . شود ها و خواب به حدي پوشيده است كه به زحمت درك مي تمثالخاموشي 
هاي تصويري  شوند نيز به هيچ وجه تازه نيست؛ بلكه بالعكس آن را در قالب به گوسفند ميطريق آن ابرها بدل 
 .توان يافت  هاي كودكان مي صدها مورد از كتاب

هاي به ظاهر مرده، از طريق موقعيتي كه در اين بند  توان چنين ادعا كرد كه اين استعاره در عين حال مي  
كه » ماه تند و تيز«روي داده باشد؛ چرا كه تصوير  27اين اتفاق به علت همنشيني شايد. اند اند، احياء گرديده يافته

: در سنت غربي، ماه  صفات زيادي دارد.  شود، به هيچ وجه تصويري فرسوده نيست خيره مي» از پس آسمان«
» تند و تيز«نه؛  اما پيشه و زنا پابرجاي، عاشق: ناپايدار، فناپذير، زردرو؛ اما در همان حال و گاه به شكلي متناقض

در معناي واقعي » تند و تيز«گيرد كه ماه،  اين استعاره قدرت خود را از اين مفهوم مي. در ميان آنها جايي ندارد
در واقع استعاره كه در طي بند . »پرشور و پرحرارت«و چه در معناي » تيز و برنده«آن نيست؛ چه درمعناي 

شود دوباره به خشونت ضمني در تصوير  بندد كه موجب مي به كار ميآميز را  گيرد، نيرويي تحريك شكل مي
اي كه زبان همواره  هاي پيچيده در حقيقت بر اساس يك از آن شعبده.  توجه كنيم» گوسفندان هدايت شده«

ماهي كه : شايد از طريق دعوت به تماشاي اين تصوير ممكن باشد) keen(»تند و تيز«و » ماه«سازد، ارتباط  مي
چنين . دهد اي به كلي متفاوت كه معني گريستن و زاري كردن مي بر فراز صحنه است؛ واژه Keeningحال در 

مفهومي در جاي خود رنگ فضا را تغيير خواهد داد و ما را بر خواهد انگيخت كه به آرامش ظاهري كودك و 

اصطالحي براي اشاره به دو واژه  ؛28آوايي هماين پديده نزديكي بسياري دارد به مبحث تأثير . قديس ترديد كنيم

  . ]4[كه تلفظ همانند و معناي كامالً متفاوت دارند

دكتر به نام  29اين استعاره در اصل در رماني از يان فلمينگ.اي ديگر را نيز مختصراً بررسي كنيم بگذاريد استعاره 
در حاشيه . بدل شده است 31باند هاي جيمز هاي طوالني فيلم يافته شده؛ اما به حلقة اتصال مجموعه) 1958( 30ون
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اي براي نشان دادن استحكام  در عين حال استعاره) bond(» باند«توان اشاره كرد كه واژة  به اين نكته نيز مي
از  32»نامه است فالني حرفش ضمانت«مالي است كه به طور خاص در اين قول مشهور كه ) bond(نامة  ضمانت

نوشيدني «: هر روي، آن عبارات خاصي كه مورد نظر ماست، چنين است به. داردشرافتمندي و اعتبار حكايت 
» تكان داده شده، اما درهم نياميخته. همراه با برشي از ليموي پوست كنده –ودكاي ماليم و مارتيني تلخ 

)Fleming 1958: 208 .(نشانگر » ماليم«واژة . هاي اين نقل قول طنيني استعاري دارند تقريباً همة واژه
. ش باند است و اين كه او قادر به حفظ تمركز خود در خالل هرج و مرجي است كه پيرامون او قرار داردآرام

است؛ تفريحي طنزآميز پيش از سكانس ) dry wit(» طبعي تلخ شوخ«نشانگر گونة خاصي از ) dry(» تلخ«واژة 
يا حتي چنان كه معمول است  –ساختن مارتيني با ودكا . كشت و كشتاري كه خطر وقوعش در ادامه وجود دارد

نشانگر فرديت باند است و در همان حال قابليت بسيار و انعطاف پذيري او بر اينكه جهان را وادارد  –با جين 
وجود دارد، از دقيق » برشي از ليموي پوست كنده«دقت غير طبيعي كه در عبارت . تا به آرزوهايش تن دهد

  . درجه دوها حكايت دارد  اي درجه دو يا حتي بهترينميلي او به تحمل چيزه بودن باند و بي

محتواي آن . هاي استعاري وجود دارد رشتة كاملي از معادل» تكان داده شده اما درهم نياميخته«در عبارت    
كامالً مشتاق است اما ) شود» تكان داده«اين كه (شخصيت باند به آميزش جنسي : اصوالً جنسي و عاطفي است

به معناي استعاري مشهور آن يعني از لحاظ عاطفي درگير بودن يا (شدن او » در آميخته«اكي از اين اشتياق ح
تر اين عبارت نشانگر اشتياق باند به درگير شدن با حوادث پيرامون اوست  در تعبيري گسترده. نيست) شدن

اش باز  نجام به وضع قبليخورد، سرا آنچه تكان مي. بدون آنكه اين درگيري با تغييري در شخصيتش همراه باشد
اي تركيب يا آميزه  آميزد ممكن است شكل اصلي خود را از دست بدهد و بدل به گونه گردد؛ آنچه درمي مي

همين نكته . دهد هجايي باند، جدايي اساسي او را از جهان پيرامونش نشان مي اما نامگذاري استعاري و تك. شود
دهند، اگر چنين » تكان«ما را ] داستان[ما توقع داريم كه حوادث : گردد يبه خواننده يا تماشاگر فيلم هم منتقل م

كرديم؛ با اين وجود در پايان انتظار نداريم كه با اين حوادث  گشايي دنبال نمي نبود داستان را در پي گره
ستودني باند را از دست   sang-froidشد، احتماالً بخشي از آن  شويم، چراكه اگر چنين مي» درآميخته«

توان  از اين اظهار نظر مختصر مي). ترجمه كرد» خونسردي«آن را به  توان اصطالحي فرانسوي كه مي! (داديم مي
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: ايم ، به شكلي استعاري كمك گرفته33مليت انگليسيدريافت كه ما اينجا از كليت يك باور اساطيري در باب 

هاي بيگانگان؛ قادر به حفظ تعادل حتي تحت  در برابر افسون آرام در كشاكش فشارهاي پيرامون؛ مقاوم
دهد، اين است كه عناصري چون ودكا و مارتيني را  در واقع آنچه كه باند مشخصاً انجام مي. ترين شرايط سخت

      . 34»گرداند برمي«انگليسي  ةاسطورگيرد و آنها را به صورت عناصر يك  از بيگانگان مي

. يكي از مقاالت به قلم واين س. استعاره در دانشگاه شيكاگو برگزار شد ي در بارةهمايش 1978در سال   
  :شده است ، اين گونه آغاز 35بوث

.                      تا پيش از به نيمه رسيدن قرن حاضر هيچ همايشي در باب استعاره در هيچ فرهنگي برگزار نشده بود«     
توانست  ضمن گاليه از سطحي بودن اغلب مباحثات استعاره، مي 36يجان ميدلتون مار 1927در اواخر سال 

هاي مشخص در مورد استعاره به شكل  در پنج سال گذشته، بحث... » تعداد آنها زياد نيست«: چنين بگويد
درست [. اين افزايش صرفاً در راستاي افزايش وسيع متون انتقادي و علمي نبوده است. عجيبي زياد شده است

اند  نيز افزوني يافته 40و چارلز دوم 39، ديكنز38و همچنين پژوهشگران در باب هومر 37كسپيرشناسانش ]است كه
پژوهان ما از عالمان متافيزيك  گمان به زودي تعداد استعاره بي... اند اما پژوهندگان استعاره به شدت انبوه گشته

ام، در آن مقطع تعداد  كرده 2039ام براي سال  در واقع طبق برآوردي كه با ماشين حساب جيبي... شود بيشتر مي
  Booth in Sacks 1979: 47)(                           !  »مردم بيشتر خواهد شدپژوهندگان استعاره از تعداد 

همين حاال كه من در حال نوشتن اين   - اگرچه تا حدودي ترسناك است  –شوخي كرد؛ با اين وجود  واين   
العة استعاره و ايم و هيچ نشاني از كاهش در مط رسيده 2039و  1978مطلب هستم، تقريباً به نقطة مياني مابين 

   . شود عالقه به آن ديده نمي
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به هر روي  حقيقت اين است كه مطالعة استعاره در طول سي سال اخير تغييرات بسيار زيادي كرده؛ به     
پيدايش انواع جديدي از نظرية ادبي، كمك ويژة . دشوار بوده است 1978بيني آن در سال  اي كه پيش گونه

گراي  و نقد مادي 43گرايي نو به بررسي متن، توجهي كه تاريخ 42و ژاك دريدا 41متفكراني همچون ژاك الكان
هاي مختلف در دگرديسي انديشة  كنندة مجاز و بالغت نشان دادند، همگي اينها از راه به قدرت تعيين 44فرهنگي

راي هدف اين كتاب ترسيم مسيري در خالل همين تحوالت جديد ب. اند ما در باب استعاره مشاركت داشته
؛ سپس جايگاه نسبي اين )1فصل (شود  زمينة كالسيك آغاز مي كتاب با گفتن نكاتي در باب پس. خواننده است

؛  در ادامه بر پيوستگي اساسي )2فصل (شود  اش با روايت شرقي از استعاره  جستجو مي سنت از طريق مقايسه
هاي تأثيرگذاري اين  ؛ راه)3فصل (گردد  هاي عمومي زبان و سياست تأكيد مي ميان نظريات استعاره و حوزه

؛ )4فصل (شوند  بررسي مي» استعاره و متن جايگزين«كاربردهاي عمومي بر كاربردهاي ادبي در فصل 
؛ )5فصل (گيرند  عاملي اساسي براي درك عملكرد استعاري مورد توجه قرارمي هاي روانكاوي به عنوان ديدگاه

مي شود  كه از طريق آن متن به طور پيوسته و به سبكي عجيب از  اي اساسي تلقي همچنين استعاره زمينه
رود، با اين تذكر كه اين مسأله ممكن است بيشتر يا كمتر از چيزي باشد كه خود متن بيان  خودش فراتر مي

ماند، بررسي آن به مثابه پاسخي به سپهر  ؛ در هر حال نكتة مهم كه در باب استعاره باقي مي)6فصل (كند  مي
فصل . (ها را بسازد و بيازمايد ها و تفاوت تواند شباهت هنگي بزرگتر و مخصوصاً به مثابه پايگاهي است كه ميفر
توان عملكرد استعاره را از جهات ادبي و عمومي در دل آن يافت و اين  هاي اصلي كه مي ؛ يكي از حوزه)7

؛ اگرچه در هريك از )8فصل (است  45مارياي ويژه در نظر گرفته، حوزة پسااستع كتاب آن را به عنوان نمونه
شوند، اين مهم است كه  برخي هاي متفاوت طرح و بررسي مي هاي استعاره از عرصه فصول اين كتاب مثال

بندي  گيري برسيم كه در پي جمع ، تا پس از آن به يك نتيجه)9فصل (ها به تفصيل بررسي شوند  مثال
  ).10فصل (فعلي آن براي خواننده است هاي جديد نظرية استعاره و جايگاه  گسترش

اما پيش از آن كه اين حكايت را آغاز كنيم، بگذاريد به آخرين مثال استعاره هم توجه كنيم؛ مثالي كه با    
كشد و همچنين به اهميت اساسي استعاره در زندگي  بار سنگيني از معاني را بر دوش مي وضوحي فراوان، كوله
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شود كه به ساختمان سازاني با اصليت هندي  اين استعاره به شركتي در لندن مربوط مي. روزمرة ما نيز اشاره دارد
ها را امتحان كرديد؛  كابوي «: آنها چند سال پيش بر روي كاميون خود اين شعار را نگاشته بودند. تعلق دارد

نيز هستند  46دست، كه لطيفه هايي از اين از يك ديد، سخن گفتن در باب استعاره»  !ها را بيازمايييد اكنون هندي
؛ تا حدي به اين خاطر كه صحبت از آنها ]5[قرار دارند، دشوار است 47اي از آيروني يا حداقل در دايرة پيچيده

 48كنش گفتارياي از  ها را به ويژه چونان گونه خطر به هم خوردن آن توازن ظريفي را به همراه دارد كه استعاره

توان قدمي براي توصيف حوزة استعاري كه اينجا در جريان است،  كم مي با اين همه، دست. كند حفظ مي
ها و  كابوي(”cowboys and Indians“ اي   توان با مفهوم معمولي عبارت كليشه بحث را مي. برداشت

ها بازنمايي  اي كه عمدتاً در فيلم آغاز نمود كه معرف يك گونة فرهنگي امريكايي است؛ گونه) ها سرخپوست
اي در  توان گفت كه اين استعاره باري، مي.       و ديگران نيز حضور دارد 49هاي زين گري در داستان شده اما

اي كه آمده تا نمايندة دوره كاملي از تاريخ آمريكا باشد؛ با همراهي اين انديشه كه  خود است؛ استعاره
تان را در برابر دنياي بدوي داس» طرف خوب« –شوند  مشخص مي» كابوي«ها كه با لفظ  همان –سفيدپوستان 

زند كه  اي ديگر ميانبر مي اين استعاره در عين حال به اسطوره. نمايند سرخپوستان آمريكاي شمالي باز مي
 51اي كه امروزه هنوز با آن فراوان سر و كار داريم، چه در  موضع بقاگراي اسطوره. است 50»ياغي «اسطورة 

52در ادبيات تگزاسي جرج دبليو بوش جناح راست افراطي و دهاتي آمريكا و چه
استمرار اين اسطوره مؤيد   .
كند و در همان حال رموز و  كاربرد استعارة كابوي براي هر كسي است كه خارج از قاعده و قانون زندگي مي

تو بايد درستكار «: بيان كرده است 53چكيدة اين اسطوره را باب ديلن. شيوة خاص خود را در حفظ شرافت دارد
  .  Dylan 1994:349)(» ، با زيستن خارج از قاعده و قانونباشي

ما فاصلة زيادي از . آمريكايي را تأييد كند 54اي است كه تازه به وجود آمده تا مفهوم فردگرايي اين استعاره  
يك كابوي كله زرد، همان قدر ساده كه ممكن «: داريم كه در آن اين اصطالح چنين كاربردي داشت 1787سال 
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