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 אف درسאهد

 :آشنایی با
 علم بیان؛تعریف، موضوع و אهدאف  
  علم بیان؛های باب 
 .روش تصریحی 

 درآمد

معانی بر پایۀ علم . با علم معانی و مباحث مربوط به آن به تفصیل آشنا شدیم) ۱(در درس علوم بالغی 
دאشته  و تبعی  نكتۀ ثانوی كلمات آنباشد وهماهنگ ی حال و مقام است كه با مقتض אسخنی بلیغ و شیوא

 ، تعریف علم بیاندر آغاز با. مباحث مربوط به علم بیان رא فرא خوאهیم گرفت) ۲(در درس علوم بالغی . باشد
 .شویم آشنا میموضوع و هدف آن 

 تعریف علم بیان

  لغویمعنای) אلف

. شود میخالصه  ظهور و אیضاح ،كشف  که تمامی אین معانی درشماری دאرد بیلغوی  معانی »بیان« ۀوאژ
 ١.אست )אیضاح(ی و هم متعدّ) ظهور( هم الزم »بیان« لغوی معنای بنا بر אین،

  אصطالحیمعنای) ب

های گوناگون אز نظر وضوح  روش و ها قالب مفهوم در کی ییאصول و قوאعدی كه آدمی رא در بازگوبه 
 ٢.ان گویندعلم بیند، ساز توאنمند میداللت 

 אز אین کی هر که کردی گوناگونی بازگو ها شكلتوאن به   رא می»كرم و بخشندگی«برאی نمونه وصف 
 .م و بخشندگی با هم متفاوت אست مفهوم كرییی بیانی در بالغت و شیوאیی و گویاها روش و ها אسلوب

 :كنیدها توجه  אین نمونه به تر بیشبرאی آشنایی 

                                                           
كانَ الزِماً؛ » אلظُّهور«كانَ مُتَعَدِیّاً، وإنْ كانَ بِمَعنَی » אإلیضاح«یضاحُ وאلظُّهورُ؛ فإذא كانَ مَعنَی אلبیانِ لُغَةً אلكَشفُ وאإل:  אلبَیان.1

 .۵، ص ۲ج ، جوאهر אلبالغه
 אلعَقلِیَّةِ عَلَی نَفسِ ذلكَ אلمَعنَی؛  أصولٌ وقَوאعِدُ یُعْرَفُ بِها إیرאدُ אلمَعنَی אلوאحِدِ بِطُرُقٍ یَختَلِفُ بَعضُها عَن بَعضٍ في وُضوحِ אلدّاللَةِ.2

 .۵، ص ۲ج ، جوאهر אلبالغه
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 ٣.אو بخشنده אست؛  هو كریمٌ.۱
 ٤.ست אم همچون دریاאو در بخشش و كر؛ حرِالبَ هو كَ.۲
 ٥.אو همان دریای بخشش و كرم אست؛  هو אلبحرُ.۳
 ٦. دریای بخشش و كرم روی آوردسویאد به ؤ ف؛حرِلی אلبَإ אدٌؤ فُلَبَأقْ .۴
، بخشش دیگرאن رא یرددلی رא در نظر گا كس بخشش و كرم دری  هر٧؛یاوאقِلَّ אلسَّقَستَאِ حرَ אلبَدَصَ قَنْ مَ.۵
 .אرزش پندאرد بی

 .م رא אز نعمت شما دאنستم زندگی٨؛یكَادِأی نْ مِيیاتتُ حَمْلِ عَ.۶
 .אست در حركت ، بخشش و كرم به هر جا كه אو روאن אست٩؛سیرُ یَثُیْ حَودُ אلجُرَا س.۷

در قالب و کدאم هر  و دאردها با هم تفاوت  نمونه  אزکهر یی بالغی ها داللت بینیم، یكه مهمان گونه 
 .ان آورده شده אستی علم بیها אسلوبאسلوبی אز 

 .گویند میبه آن אسلوب تصریحی در אصطالح  آمده אست كه א وصف بخشش آشكارنخست نمونۀدر 
 .آمده אست) كَالبَحر، אلبَحر(ه  دوم و سوم وصف بخشش در قالب تشبینمونۀدر 
 .آمده אست» אلبَحر«تعاره در وאژۀ  چهارم و پنجم وصف بخشش به صورت אسنمونۀدر 
 .بازگو شده אست» كییادِأ«ۀ وאژصورت مجاز در   هب ششم وصف كرم نمونۀ در
 با ممدوح در  هموאره بخششكه אین אدعا به شكل كنایه آمده אست باگی  در نمونۀ هفتم وصف بخشندو

 .حرکت אست
 ی تصریحی سخنها قالب אبوאب تشبیه، אستعاره، مجاز، كنایه و بررسی دאر عهده علم بیان ،אین بر بنا
 .های عربی אز جنبۀ تصریح، تشبیه، אستعاره، مجاز و كنایه אست  عبارتאز אین رو موضوع علم بیانאست؛ 

 گرد مجاز אلقرآندر كتاب برאی نخستین بار  رא علمאین  مسائل אست که ١٠אبو عبیدهگذאر علم بیان  بنیان
 ١١.آورده אست

ی سخن و بررسی بالغت ها אسلوبشناسایی   אز אسرאر كالم منثور و منظوم، آگاهینتیجه و هدف אین علم
 . אستאنوאع سخن

 روش تصریحی

 تشبیه،( دیگر یها روش علوم بالغی برאی تعریف علم بیان אز روش تصریحی و های در تمامی كتاب

                                                           
 . אستאسلوب تصریحی אین אسلوب در אصطالح علم بیان .3
 . نامندتشبیه אین روش رא در علم بیان .4
 . گویندتشبیه بلیغ אین אسلوب رא در علم بیان .5
 . نامندאستعارهאین نمونه رא . 6
 . گویندمثیلیهאستعارۀ ت אین روش رא .7
 . نامندمجاز مرسل אین אسلوب رא .8
 . گویندكنایه אین روش رא .9

 .اگرد خلیل بن אحمد فرאهیدی אستهجری ش ۲۱۱یا  ۲۱۰به سال درگذشته ر بن مثنی  אبو عبیده معم10ّ.
 .۸، ص ۲، ج جوאهر אلبالغه برگرفته אز كتاب .11
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 ١٢.بازگو شده אستها  روشی א نمونه ها روشאین אز  کهر ی برאی تطبیق و אستفاده شده )مجاز، אستعاره و كنایه
 یا قانونی تدوین نشده باب برאی روش تصریحی אما אی دאرد، گستردهאبوאب ،  אستعاره، مجاز و كنایهتشبیه،

 جایگاهی بسیار دقیق و )المאلسّ علیهم(ن امعصومشریف  و אحادیث کریم אین روش در قرآن كه אین با אست؛
 :אست، توجه کنید) آله و یهعل אهللا یصلّ(אکرم  پیامبر بارۀنمونه به آیات زیر كه در برאی . عمیق دאرد
 ١٣﴾ذیرאًنَ رאً وشِّبَ و مُ إنَّا أرسَلنَاכَ شَاهِدאًאلنَبِیُّیَا أیُّها ﴿ .۱
 ١٤﴾كَبِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِن رَ بَلِّאلرَّسُولُیُّهَا یَا أ﴿ .۲
 ١٦﴾ٍةاشكمِ ك١٥َهِنُورِ لُثَمَ﴿ .۳
 ١٧﴾یَّلَحَی إِوم یُكُثلُ مِبَشَرٌا نَأما نَّإ لْقُ﴿ .۴

 ۀ در آی،»رسول« دوم ۀ در آی،»نبیّ«رא ) آله و علیه אهللا یصلّ(אکرم  پیامبر نخست ۀتعال در آیمخدאی 
אکرم  در هر آیه پیامبر وند خدאتر روشنبه عبارت . كند معرفی می» بشر« چهارم ۀ و در آی»نور«سوم 

 تصریحی باال وب تمامی آیات مبارکאسل. قرאر دאده אستمخاطب  رא אز جهتی و مقامی) آله و  علیه אهللا یصلّ(
به دیگر سخن אرزیابی مقامی و אوصافی هر شیء و . هر یک متفاوت אستبالغی  داللت كه אین با وجود ،אست

 .های تصریحیِ بالغی علم بیان אست روش אز  وאحد مشترک אست،كه در یک حقیقتِوאژگانی بازگویی آن با 
 :ه كنیدبحث به چند آیۀ زیر نیز توجبرאی تكمیل 

 ١٨﴾אلصِّرَאطَ אلمُستَقِیمَا نَدِهْאِ﴿ .۱
 ١٩﴾نْفُسَكُمْ وَ أأنْفُسَنَا نِسَاءَنا وَ نِسَاءَكُمْ وَ بْنَاءَكُمْ وَأالَوْא نَدْعُ أبْنَاءَنَا وَ قُلْ تَعَ﴿ .۲
 ٢٠﴾אلنَّبَإِ אلْعَظِیمِعَنِ  * ونَلُئاسَتَ یَمَّعَ﴿ .۳

در یک آیه ) علیه אلسالم(ن، אمیر بیان پیشوאی مؤمناس  یعنی وجود مقدّشخص، در آیات مبارک باال یک
 معرفی »אلنَّبَإِ אلْعَظِیمِ«صورت ه  دیگر بۀ و در آی»نْفُسَنَاأ« دیگر به شكل ۀ در آی،»یمَقِستَ אلمُאطَرَلصِّא« عنوאن با

 از אفرאد رא ب ما نیكه אینچه  .شده אستنگاه  گوناگون های  موضوع אز مقامیک به عبارت بهتر به ٢١.شده אست
، در »جوאن«فردی رא گاهی زنیم؛ برאی نمونه  های گوناگون صدא می  با ناممختلفهای  جنبهدر نظر گرفتن 

 خطاب »عالم« و با در نظر گرفتن مقام دیگر אو رא »فرزند«אو رא  در جای دیگر ،»دאنشجو«אو رא אی دیگر  مرتبه

                                                           
؛ )روش تصریحی(وאلجَهلُ یَقْعَدُ بِالفَتَی אلمَنسُوب   سیسِ إلی אلعُلَی ؛ אلعِلمُ یَنْهَضُ بِالخ۲۱۳َ، ص جوאهر אلبالغه .12

 ).روش تشبیهی(אلعِلمُ نَهرٌ 
 .۴۵/  אحزאب.13
 .۶۷/  مائده.14
 ).صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(؛ ذَهَبَ أكثَرُ אلمُفَسِّرینَ إلی أنّهُ نَبِیُّنا محمّدٌ ۲۸۲، فخر אلدین طریحی، ص تفسیر غریب אلقرآن .15
 .۳۵/  نور.16
 .۱۱۰/ كهف. 17
 .۶/  حمد.18
 .۶۱/ آل عمرאن. 19
 .۲ و ۱/ نبأ. 20
در تمامی تفاسیر . אست) علیه אلسّالم(، אمیر مؤمنان علی »אلصّرאط אلمستقیم« آمده אست که مرאد אز تفسیر نور אلثقلین در .21

» نبأ عظیم« یكی אز مصادیق مجمع אلبیان تفسیر دאنسته شده و در) علیه אلسّالم(אمام علی » أنفسنا«شیعی و אهل سنت مرאد אز 
 .معرفی شده אست) علیه אلسّالم(אمیر مؤمنان، علی 
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دقیق و فرאگیر ش تصریحی بسیار  رومشترک دروאژگان برد كارتوאن دریافت که  با אین توضیحات می .كنیم می
 .אست

 چكیده

 .ضاح אستظهور و אی، كشف، »بیان« لغوی معنای 
 . علم بیان نامند،كه אز نظر بالغت با هم متفاوت אسترא، ی گوناگون ها شكل در عنا میکآوردن  
 .شود تشبیه، אستعاره، مجاز و كنایه بررسی می אبوאب ،در علم بیان 
 .ه אستتصریح، تشبیه، אستعاره، مجاز و كنای אز جنبۀ عربیهای  عبارتوع علم بیان موض 
گرد  مجاز אلقرآنكتاب אست که مسائل אین علم رא برאی نخستین بار در  دهאبو عبیگذאر علم بیان،  بنیان 

 .آورده אست
 جاز قرآن و אرزیابی رאهیابی به אعهویژه بو م ونظم ور ونثم یابی به אسرאر کالم بیان، دستهدف علم  

 .אستتفاوت درجات سخن 
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 تشبیه و معناى لغوى و אصطالحى آن؛ 
 .های تشبیه אركان، אلفاظ و ویژگی 

 درآمد

گذאر آن آشنا شدیم و   بنیاندر جلسۀ پیشین با معنای لغوی و אصطالحی علم بیان، موضوع، هدف و
های  همچنین گفتیم که شیوه. های گوناگون אست دאر بیان یک معنا به شیوه آموختیم که علم بیان عهده

در جلسۀ پیشین با روش . شود گوناگون سخن در پنج سبک تصریح، تشبیه، אستعاره، مجاز و كنایه خالصه می
 .شویم ینده با روش تشبیه آشنا میتصریحی آشنا شدیم و در אین جلسه و چند جلسۀ آ

 تعریف تشبیه

 معنای لغوی) אلف

 .אست» همانند کردن«در لغت به معنای » تشبیه«

 معنای אصطالحی) ب

أنْتَ «در אصطالح مشاركت دو شیء در وصف یا אوصافى به وسیلۀ אلفاظ تشبیه אست؛ مانند » تشبیه«
 .وصف مشترک אست» אلضِّیاء«شیء دوم و » אلشَّمْس«ست، شیء نخ» أنْتَ«که در آن » كَالشَّمْسِ في אلضِّیاء

) אلضِّیاء(به و به وصف مشترک  مشبّهٌ) אلشَّمس(مشبّه، به شیء دوم ) أنت(در אصطالح به شیء نخست 
 .گویند وجه شبه می

 אركان تشبیه

 . شبه ـ وجه۴ـ אلفاظ تشبیه؛ ۳به؛  ـ مُشَبَّه۲ٌـ مُشَبَّه؛ ۱: تشبیه چهار رکن אصلی دאرد
به  وصف مشترک در مشبّه پنهان و مخفی و در مشبّهٌ. گویند به، دو طرف تشبیه نیز می به مشبّه و مشبّهٌ

به دیگر سخن، وصف و . ظاهر و آشكار אست و אین همانندی برאی آشكار کردن وصف پنهانِ مشبّه אست
مجهول رא با אلفاظ تشبیه  و به همین منظور شیئی نامعلوم. های مشبّه برאی مخاطب گویا و روشن نیست حالت

 . شبه در مشبّه نیز آشكار شود زنند تا وجه شبه معلوم و آشكارتر אست، پیوند می به شیئی كه در وجه 
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به دقیق و كارآمد  هرگاه אنتخاب مشبّهٌ. אی درست و سرآمد باشد به در وجه شبه نمونه شایسته אست مشبّهٌ
گیرد، باید با غرض  به قرאر می אی كه مشبّهٌ  به دیگر سخن، نمونه.نباشد، بالغت تشبیه אز بین خوאهد رفت

 :برאی دریافت بهتر مطلب به אین حدیث شریف توجه کنید. متكلم کامالً هماهنگ باشد
سُ مَثَلي فیكُم مَثَلُ אلشَّمسِ ومَثَلُ عَلِيٍّ مَثَلُ אلقَمَرِ، فَإذא غابَتِ אلشَّم«): صلّی אهللا علیه وآله(قالَ אلنّبيُ 
 ٢٢».فَاهْتَدُوא بِالقَمَرِ

) صلّی אهللا علیه و آله(با غرض و هدف پیامبر אکرم » אلقَمَر«و » אلشَّمسِ«بینید دو وאژۀ  همان گونه که می
کامالً هماهنگ هستند؛ زیرא روشنایی و برطرف كردن تیرگی برאی خورشید موضوعی אنکارناپذیر و وصف 

با אین تشبیه، ) صلّی אهللا علیه و آله(شكار אست؛ אز אین رو پیامبر אکرم كمال و زیبایی برאی ماه אمری وאضح و آ
جویی אست، در وجود نبی و ولی برאی مردم به خوبی  وصف مخفی رא، كه رهایی אز تیرگی و هدאیت و كمال

 .آشكار کرده אست

 אلفاظ تشبیه

صورت אسم، فعل و حرف به كار אنجامد، אلفاظ تشبیه نام دאرد که به سه  گیری تشبیه می آنچه که به شکل
 .رود مى

 אسم) אلف

قُلْ إنَّما ﴿: אز אلفاظ تشبیه هستند؛ مانند» مِثل، شِبه، شَبیه، مُماثِل، مُضاهي و تشبیه«هایی همچون  אسم
من در جسد جسمانی و ظاهری همچون شما : فرمود) صلّی אهللا علیه و آله( پیامبر אکرم ٢٣.﴾أنَا بَشَرٌ مِثلُكُم

 .لفظ تشبیه אست كه تشبیه رא پدید آورده אست» مِثل«אینجا وאژۀ در . هستم

 فعل) ب

ـ אفعال غیر یقین و رجحان؛ ۲ـ אفعال یقین و رجحان؛ ۱: אند گیرند، دو گونه אفعالی كه لفظ تشبیه قرאر می
 .»حاكَی، یُحاكي«و » ماثَلَ، یُماثِلُ«: مانند

آوردن אلفاظ یقین و رجحان، مبالغه رא در تشبیه به همین منظور . نتیجۀ تشبیه، یقین یا رجحان אست
؛ دنیا همچون سرאبی אست و گاه אین منظور با »אلدُّنیا كَسَرאبٍ«: شود كند؛ برאی نمونه گاه گفته می تر می بیش

 همین رو אز. ؛ یقین دאرم كه دنیا سرאبی فریبنده אست»رَأیتُ אلدُّنیا سَرאباً غَرّאرאً«: شود؛ مانند אفعال یقین بازگو می
 .نام دیگر تشبیه، قیاس شبهی אست و نتیجۀ قیاس یقین یا رجحان אست

 :نمونۀ كاربرد אلفاظ غیر یقین אین شعر אست
 ٢٤         وאلشَّمسُ مِنْ بَینِ אألرאئِكِ قَدْ حَكَتْ                     سَیفاً صَقیالً في یَدٍ رَعشاء

 .لفظ تشبیه אست» قَدْ حَكَتْ«در אین بیت 

                                                           
همچون ماه ) علیه אلسالم(مَثَل من در میان شما همچون خورشید و مَثَل علی «: ؛ ترجمه۱۳، ح ۷۶، ص ۲۴، ج بحار אألنوאر .22

 ».هدאیت جویید] والیت[غروب كند، به ماه ] نبوت[אست؛ آن گاه كه خورشید 
  .۱۱۰/  كهف23.
.) درختی که با چوب آن مسوאک کنند(و درخشش خورشید אز میان درختان پیلو «: אین شعر אز قاضی نعمان אست؛ ترجمه. 24

 ».مانند شمشیر برאقی אست که در دستی لرزאن باشد
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 حرف) ج

مَثَلُ «:  مانند٢٥אز حروف مشبّهه به فعل אز אلفاظ تشبیه هستند؛» كَأنَّ«אز حروف جرّ و » כ«حرف 
 ٢٧.﴾كَأنَّها كَوكَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴿ و ٢٦»אلمُؤمنِ كَمَثَلِ אلسُّنْبُلَةِ

، خبر »كَأنَّ«به در   אین تفاوت كه مشبّهٌبا. به پس אز אلفاظ تشبیه אست باید دאنست جایگاه كاربرد مشبّهٌ
 .گیرد אلیه قرאر می به؛ و در אلفاظ تشبیه אسمی، مضافٌ ، مجرور به حرف جرّ؛ در فعل، مفعولٌ»כ«آن؛ در 

 های تشبیه ویژگی

ـ هرگاه تشبیه در آغاز سخن باشد، برهانی آشكار אست و هرگاه در پایان سخن باشد، سبب توضیح و ۱
 سَِبیلِ אللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ یثَلُ אلَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمْوאلَهُم فِمَ﴿ :رאه با دلیل و برهان אست؛ مانندتثبیت معنا هم
 ٢٨.﴾ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍیسَبْعَ سَنَابِلَ فِ

که »  كَمَثَلِ אلسُّنْبُلةِمَثَلُ אلمُؤمنِ«رود؛ مانند  ـ گاه تشبیه برאی پیوند אمر معقول به محسوس به كار می۲
كه אمری محسوس אست، ) خوشۀ گندم(» سُنبُلَة«به » כ«که אمری معقول אست، با حرف » مؤمن«جا  در אین

 .تشبیه شده אست
אلشَّیخُ في أهْلِهِ كَالنَّبِيِّ في «: رود؛ مانند ـ گاه تشبیه برאی پیوند אمر محسوس به معقول به كار می۳
 ٢٩».أمَّتِهِ

 یانینكتۀ پا

و گاه با توجه به » أنتَ كَالشَّمْسِ في אلضِّیاءِ«: رود؛ مانند گاه تشبیه با تمام אركان آن در كالم به كار می
» אلبحر«مشبّه و » هو«که در آن » هو אلبَحرُ«: شود؛ مانند نوع تشبیه و غرض آن אز אجزאی تشبیه كاسته می

محور אصلی و كاربرد وصفی آن אست كه باید تمام אجزאی به دیگر سخن گاه كاربرد تشبیه بر . به אست مشبّهٌ
 :آن در نظر گرفته شود و گاه كاربرد تشبیه، كاربرد فرعی و تبعی אست که برאی دو منظور אست

 .ـ به وجود آوردن אنوאع دیگر تشبیه، همچون تشبیه بلیغ یا مؤكَّد۱
 .شود ـ غرض تشبیه که سبب تصرّف در אجزאی آن می۲

 چكیده

 .، همانند کردن אست»تشبیه«لغوی معنای  
 .به در وصفی یا אوصافی به وسیلۀ אلفاظ تشبیه אست تشبیه در אصطالح علم بیان، مشاركت مشبّه و مشبّهٌ 

                                                           
فعل یا » كأنَّ«به باور אیشان هرگاه خبر .  باشددאنند كه خبر آن جامد رא هنگامی אز אلفاظ تشبیه می» كأنَّ« برخی אز نحویان .25

رسد אین אفرאد به  אما به نظر می. آید رود و برאی معنایی همچون یقین و ظن و شک می مشتق باشد، אز אلفاظ تشبیه به شمار نمی
» كأنَّ«جامد باشد، بنا بر אین چه خبر جامد و چه غیر . אند؛ زیرא هدف تشبیه یقین و رجحان אست نتیجۀ تشبیه توجهی نکرده

 . توאند برאی تشبیه به كار رود می
 .۳۱، ح ۱، ص ۷۴، ج بحار אألنوאر .26
 .۳۵/  نور.27
 .۲۶۱/  بقره.28
  .۴، ح ۱۳۷، ص ۷۲، ج بحار אألنوאر .29
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 .ـ وجه شبه۴ـ אلفاظ تشبیه؛ ۳به؛  ـ مشبّه۲ٌـ مشبّه؛ ۱: تشبیه چهار رکن אصلی دאرد 
 .به رא دو طرف تشبیه گویند مشبّه و مشبّهٌ 
 .گیرد فاظ تشبیه شکل میتشبیه با אل 
 :אلفاظ تشبیه سه گونه אست 
 .»مُماثِل«و » شِبْه«، »مِثل«: ـ אسم؛ مانند۱
 .»حاكَی«و » ماثَلَ«: و אفعال غیر یقین؛ مانند» وَجَدَ«، »رأی«: ـ فعل؛ شامل אفعال یقین؛ مانند۲
 .»كَأنّ«و » כَ«: ـ حرف؛ مانند۳
אلیه و   مجرور به حرف جرّ، پس אز אلفاظ تشبیه אسمی، مضافٌ،»כ«، خبر؛ پس אز »كأنَّ«به پس אز  مشبّهٌ 

 .به אست پس אز אفعال یقین و غیر یقین، مفعولٌ
 .ـ فرعی۲ـ אصلی؛ ۱: كاربرد تشبیه بر دو پایه אست 
وجود دאرد و در كاربرد ) به، אلفاظ تشبیه و وجه شبه مشّبه، مشّبهٌ(در كاربرد אصلی تمامی אجزאی تشبیه  

 .»هو אلبَحرُ«: شود؛ مانند به در سخن ذكر می  طرف تشبیه، یعنی مشبّه و مشبّهٌفرعی تنها دو
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 אهدאف درس

 .אساس طرفین آن آشنایی با אنوאع تشبیه بر 

 درآمد

در אین جلسه و . آشنا شدیم) شبه و אلفاظ تشبیه به، وجه  مشبه، مشبهٌ(در جلسات پیشین با אجزאی تشبیه 
 . هیم شدچند جلسۀ آینده با אنوאع تشبیه آشنا خوא

طرفین تشبیه אز سه جهت . אست) ٌبه مشبه، مشبه(یکی אز אنوאع تشبیه با توجه به طرفین آن 
 :شود می بررسی
 .  و یا یکی محسوس و دیگری معقول אست٣٠طرفین تشبیه یا هر دو محسوس، یا هر دو معقول. ۱
 . فرد و دیگری مرکب אست و یا یکی م٣١، یا هر دو مرکب)مطلق، مقید(طرفین تشبیه یا هر دو مفرد . ۲
 . طرفین تشبیه متعدد אست. ۳

 نکته 

حوאس . نامند گانه قابل درک باشد، طرفین تشبیه رא محسوس می به با حوאس پنج  هرگاه مشبه و مشبهٌ. ۱
 : אند אز گانه عبارت پنج

 ؛»یلِلَّال کَعرُאلشَّ«:  مانندباصره؛) אلف
 ؛»مارِصَوتُ אلحَسَنِ کَالمِز«: ه؛ مانند سامع)ب
 ؛»אلفَوאکِهُ کَالعَسَلِ«: ذאئقه؛ مانند) ج
 ؛»אلجِسمُ کالحَریرِ«: المسه؛ مانند) د
 .»אلرَّیحانُ کَالمِسْكِ«:  مانندشامّه؛)  ه
در אین مجموعِ به هم. به مجموعی אز אمور متعدد باشد، تشبیه رא مرکب نامند  هرگاه مشبه و مشبهٌ. ۲

                                                           
 .گانه אحساس شود، خوאه مُدرَک عقلی، ذهنی، وهمی یا وجدאنی باشد منظور אز معقول، هر چیزی אست که با حوאس پنج. 30
شود؛ زیرא با فرض جدאیی אجزא،  دهد، אز همدیگر جدא نمی گاه אجزאیی که مرکب رא تشکیل می. ۱:  مرکب نیز بر دو گونه אست.31

در אین . » قامَ فیها إمامُهاةٍصُفوفُ صَال  کان سهیالً وאلنّجومُ وَرאءَهُ«: ؛ مانند رود   אز بین می) تصویرسازی(هدف متکلم 
شبه مرکب אز  گونه تشیبه هرگاه אجزאی مرکب אز هم جدא شود، وجه در אین.  متعدد به وجود آمده אستشعر هیئتی مرکب אز אشیای

توאن אز هم جدא کرد، ولی با فرض جدאیی אجزא، فایدۀ تشبیه به فایدۀ دیگری تبدیل  گاه אجزאی مرکب رא می. ۲. بین خوאهد رفت
توאن به  אجزאی مرکب در אین شعر رא می. »دُرَرٌ نُثِرْنَ عَلَی بِساطٍ أزرَقَ  وکانَ أجرאمُ אلسَّماءِ لَوאمِعاً «: شود؛ مانند می

رא به فایدۀ ) تحسین(ولی אین تفکیک، فایدۀ تشبیه . بازگو کرد» کانَ אلسَّماءُ بِساطاً أزرَقَ«و » کانَ אلنّجومُ دُرَرٌ«صورت دو تشبیه 
 . رود אز بین می» تحسین«به برאی  ٌ الً אز هیئت مشبهکه غرض متکلم مث  حال آن،کند تبدیل می) بیان حال مشبه(
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گرفته شده و یا אجزאی אمور متعدد، אمری ) وאقع(ء אز جهان بیرون تنیده אز אمور متعدد، یا אجزאی شی
 . אنتزאعی و ذهنی אست

 אساس طرفین آن אنوאع تشبیه بر

 تقسیم دو طرف تشبیه به حسّی و عقلی) אلف

 هر دو محسوس. ١

  ٣٢؛﴾رٍنْقَعِهُمْ أعْجازُ نَخْلٍ مُكَأنَّ﴿
 . هر دو محسوس אست) نَخْلٍأعْجازُ (به  و مشبهٌ) هُم(در אین آیۀ مبارک، مشبه 

 هر دو معقول. ۲

  ٣٣؛»אلعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ אهللاُ في قَلْبِ مَنْ یَشاءُ«
 . به معنای معرفت نورאنی، هر دو معقول אست) نورٌ(به  و مشبهٌ) אلعِلمُ(در אین حدیث شریف، مشبه 

 یكى معقول و دیگرى محسوس. ۳

 ٣٤؛﴾ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ אشْتَدَّتْ به אلرِّیحُهِمْبِّلُ אلَّذینَ كَفَرُوא بِرَثَمَ﴿
 .به אست و אمری معقول به אمری محسوس تشبیه شده אست  مشبهٌ» رَمادٍ«مشبه و » أعْمَالُهُمْ«در אین آیه 

 ٣٥؛﴾هُنَّكُمْ وَ أنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ لِباسٌ لَ﴿
  ٣٦.ین تشبیه رא محسوس به معقول نامندא. به אست  مشبهٌ) پوشش(» لِباسٌ«مشبه و » هُنَّ«در אین آیه 

 تقسیم دو طرف تشبیه به مفرد و مركب) ب

 هر دو مفرد . ۱

 ٣٧؛»ةِمَثَلُ אلمُؤمِنِ کَمَثَلِ אلسُّنبُلَ«
 . אست) بدون قید(هر دو مفرد مطلق  )ةِمَثَلُ אلسُّنبُلَ(به   و مشبهٌ) مَثَلُ אلمُؤمِنِ(مشبه 

 ٣٨؛»مِ عَلَی אلماءِאلسّاعي بِغَیْرِ طائِلٍ کَالرّאقِ«

                                                           
 .۲۰/ ؛ قمر﴾كن شده بودند هاى نخلى بودند كه ریشه گویى تنه﴿ 32.
 . ۹، ص )شیعی(، محمد بن جریر طبری  אلمسترشد؛ ».אفکند علم نوری אست که خدאوند بر دل هر کس خوאست، می «.33
د كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن مانَ ی، كردאرهایشان به خاكسترى مكه به پروردگار خود كافر شدند مَثَل كسانى﴿. 34
 .۱۸ /؛ אبرאهیم﴾بوزد
 .۱۸۷/ ؛ بقره﴾ آنان برאى شما لباسى هستند و شما برאى آنان لباسى هستید﴿35. 
شبیه در زبان عرب بجا אست؛ زیرא אین نوع ت  ناگمان، אین .  אند که تشبیه محسوس به معقول وجود ندאرد  برخی تصور کرده36. 

 .کاربرد دאرد
 . ۳۱، ح ۱، ص ۷۴، ج بحار אألنوאر؛ ».مَثَل مؤمن مَثَل خوشۀ گندم אست «37.
 .کند، مانند نگارندۀ نقش بر آب אست کسی که بیهوده تالش می38.
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 ٣٩.هر دو مفرد مقید אست) کَالرّאقِمِ عَلَی אلماءِ(ٌبه  و مشبه) אلسّاعي بِغَیْرِ طائِلٍ(مشبه 

 هر دو مركب . ۲

  ٤٠؛﴾ذینَ حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ אلْحِمَارِ یَحْمِلُ أسْفارאًمَثَلُ אلَّ﴿
پذیرفتن تورאت و دستورאت آن و زیر (» ذینَ حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَاثَلُ אلَّمَ«در אین آیۀ مبارک، مشبه 

در אین تشبیه، مشبه و . אست) אالغى كه بار אو كتاب باشد(» مَثَلِ אلحِمَارِ یَحْمِلُ أسْفارאً«به  و مشبهٌ) بار نرفتن
 .تگرفته אز אمور متعدد אس به، هر دو مركب و بر مشبهٌ

 یكى مفرد و دیگرى مركب . ۳

 ٤١؛﴾فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ אلْكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ﴿
و تشبیه، مفرد به مرکب » كَمَثَلِ אلْكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ«به   و مشبهٌ» مَثلُهُ«مشبه 

 . אست
 ٤٢؛﴾ אلَّذِینَ אتَّخَذُوא مِنْ دُوِن אللَّهِ أوْلِیاءَ كَمَثَلِ אلْعَنْكَبُوتِ אتَّخَذَتْ بَیْتاًمَثَلُ﴿

و تشبیه، مرکب به مفرد » كَمَثَلِ אلْعَنْكَبُوتِ«به   و مشبهٌ» مَثَلُ אلَّذِینَ אتَّخَذُوא مِنْ دُونِ אللَّهِ أوْلِیاءَ«مشبه 
 . אست

 ار تعدد تقسیم دو طرف تشبیه به אعتب) ج

 ملفوف . ۱

 ٤٣شَعرٌ ووَجْهٌ وقَدٌّ    لَیْلٌ وبَدْرٌ وغُصْنٌ 
אین تشبیه رא ملفوف نامند؛ زیرא . ٌبه و در مصرאع دوم سه مشبه آمده אست در مصرאع نخست، سه مشبه

 .هاى متعدد و در كنار هم آمده אست به به شكل مشبه و مشبهٌ

 مفروق. ۲

 ٤٤.»کُنْ کَالنَّحلِ وال تَکُنْ کَالنَّملِ«): ه وآلهِصلّی אهللاُ علی(قالَ رسولُ אهللاِ 
אین تشبیه . »ال تَکُنْ کَالنَّملِ«و دیگری » کُنْ کَالنَّحلِ«یکی : در אین حدیث شریف دو تشبیه وجود دאرد

 . ها אز یکدیگر جدא هستند رא مفروق نامند؛ زیرא تشبیه
                                                           

 هر چیزی که به ؛غیقید بال. ۲ها، حال، تمییز، جارّ و مجرور ناقص و توאبع؛  مفعول: ؛ مانندقید نحوی. ۱:  قید אنوאعی دאرد39.
 .، قید بالغی نام دאردددر کالم אنجام) وجه شبه(آشکار شدن وصف مشترک 

ل خرى ثَگاه آن رא به كار نبستند، همچون مَ   آن،]و بدאن مكلّف گردیدند[تورאت بر آنان بار شد ] عمل به[كه  ل كسانىثَمَ﴿ .40
 .۵/ ؛ جمعه﴾.كشد یهایى رא بر پُشت م אست كه كتاب

باز  [،آورد و אگر آن رא رها كنى  زبان אز كام بر،ور شوى אگر بر آن حمله] كه[ אین رو دאستانش چون دאستان سگ אست אز﴿ .41
 .۱۷۶/ ؛ אعرאف﴾آورد زبان אز كام بر] هم
אى אى بر خانه] با آب دهان خود[אند، همچون دאستان عنكبوت אست كه  كه غیر אز خدא دوستانى אختیار كرده دאستان كسانى﴿ .42

 .۴۱/ ؛ عنکبوت﴾خویش ساخته
  . شب، ماه تمام و شاخه، گیسو، چهره و قدّ אو אست.43
 . بسان زنبور عسل باش، نه مورچه.44
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 تسویه . ۳

 ٤٥یالِيکِالهُما کَاللَّ    صُدْغُ אلحَبیبِ وحالِي
های گوناگون  אین نوع تشبیه رא تسویه نامند؛ زیرא مشبه. به یکی אست در אین شعر، مشبه متعدد، ولی مشبهٌ

 . در یک شیء مساوی אست

 جمع. ۴

 ٤٦مُنَضَّدٍ أو بَرْدٍ أو أقاحٍ    کَأنَّما یَبْسِمُ عَنْ لُؤلُؤٍ
אین . و مفرد אست» یَبْسِمُ«در فعل » هو«لی مشبه ضمیر متعدد אست، و) لُؤلُؤٍ مُنَضَّدٍ، بَرْدٍ و أقاحٍ(به  مشبهٌ

 . به جمع آمده אست نوع تشبیه رא جمع نامند؛ زیرא وجه شبهِ مشبه در سه مشبهٌ

 چکیده 

 : گیرد می بر موאرد زیر رא در) ٌبه مشبه، مشبه(אنوאع تشبیه با در نظر گرفتن طرفین تشبیه  
 . و معقول و یا یکی محسوس و دیگری معقول אستطرفین تشبیه یا هر دو محسوس، یا هر د. ۱
 .، یا هر دو مرکب و یا یکی مفرد و دیگری مرکب אست)مطلق، مقید(طرفین تشبیه یا هر دو مفرد . ۲
 .شود طرفین تشبیه אز نظر تعدّد به ملفوف، مفروق، تسویه و جمع تقسیم می. ۳
 .شود درک می)  سامعه و باصرهذאئقه، المسه، شامه،(گانه  محسوس آن אست که با حوאس پنج 
 .گانه درک نشود؛ خوאه مُدرَک عقلی، ذهنی، وهمی و یا وجدאنی باشد معقول آن אست که با حوאس پنج 
 .مفرد آن אست که אز אمور متعدد گرفته نشده باشد و مرکب آن אست که אز אمور متعدد گرفته شده باشد 
 .دمطلق آن אست که طرفین تشبیه بدون قید بالغی باشن 
  هر جزئی אز سخن که به فهمیدن وجه شبه. مقید آن אست که طرفین تشبیه قید بالغی دאشته باشند 

אنجامد، قید بالغی نام دאرد؛ خوאه אین قید אضافه، جارّ و مجرور، وصف و یا شرط باشد و خوאه אجزאی 
 .אصلی در کالم باشد

 .شود یهرگاه هر دو طرف تشبیه متعدد باشد، تشبیه ملفوف نامیده م 
 .هرگاه تشبیهی در کنار تشبیه دیگر بیاید، تشبیه رא مفروق نامند 
 .هرگاه مشبه متعدد باشد، تشبیه رא تسویه نامند 
 .ٌبه متعدد باشد، تشبیه رא جمع گویند هرگاه مشبه 

 

                                                           
 .موی آویخته بر شقیقۀ یار و حال من، هر دو چون شب אست. 45

  .زند آمده یا تگرگ یا گل بابونه لبخند می گویا אز مروאریدِ به رشته در46. 
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 هدف درس

 .شبه אساس אلفاظ تشبیه و وجه آشنایی با אنوאع تشبیه بر 

 درآمد

شدیم و دאنستیم که طرفین تشبیه אز سه جهت  אساس طرفین آن آشنا در جلسۀ پیشین با אنوאع تشبیه بر
 :شود بررسی می
 אست؛ کی محسوس و دیگری معقولطرفین تشبیه یا هر دو محسوس، یا هر دو معقول و یا ی. ۱
 אست؛ ، یا هر دو مرکب و یا یکی مفرد و دیگری مرکب)مطلق، مقید(طرفین تشبیه یا هر دو مفرد . ۲
 .شود می אست که در אین حالت تشبیه به ملفوف، مفروق، تسویه و جمع تقسیم طرفین تشبیه متعدد. ۳

بندی دیگر  אما در אین جلسه با تقسیم. بود) هب  مشبه و مشبهٌ(אساس طرفین تشبیه  تقسیمات پیشین بر
 .شد شبه آشنا خوאهیم אساس אلفاظ تشبیه و وجه تشبیه، یعنی אنوאع تشبیه بر

 אنوאع تشبیه

 אساس אلفاظ تشبیه אنوאع تشبیه بر) אلف

 مرسل. ۱

إنَّما אلدُّنیا «: در كالم باشد، تشبیه رא مرسل نامند؛ مانند) جارّه و مانند آن» کاف«(گاه אلفاظ تشبیه  هر
  ٤٧.»کَبَیْتٍ نَسْجُهُ مِن عنکبوتٍ

 مؤکَّد. ۲

 ٤٨.»أنتَ نَجْمٌ في رِفْعَةٍ«: گاه אلفاظ تشبیه در کالم نباشد، تشبیه رא مؤکَّد نامند؛ مانند هر
 

                                                           
 .אی אست كه تار و پودش אز عنكبوت אست دنیا مانند خانه. 47
 .אی سان ستاره تو در بلندی به 48.
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 شبه אساس אلفاظ تشبیه و وجه אنوאع تشبیه بر) ب

 بلیغ

אلنّشرُ مِسْكٌ وאلوُجُوهُ «: رא بلیغ گویند؛ مانندشبه نباشد، تشبیه  گاه در تشبیه אلفاظ تشبیه و وجه هر
 ٤٩.»دَنانیرُ

 شبه אساس وجه אنوאع تشبیه بر) ج

 تمثیل. ۱

شبه در אین تشبیه אز אمور متعدد  وجه.  نامند٥١ باشد، تشبیه رא تمثیل٥٠شبه مرکب گاه در تشبیه وجه هر
به دیگر . نیست  אست، در تشبیه شرطشبه، که همان هیئت مرکب אز אمور متعدد آوردن وجه. אست آمده پدید

شبه تأثیری در  بودن وجه آشکار یا پنهان. باشد توאند آشکار و یا پنهان شبه در אین تشبیه می سخن، وجه
 در אین بیت حالت هالل ٥٢.»غَرِقَتْ في صَحیفَةٍ زَرْقاءَ وکَأنَّ אلهِاللَ نُونُ لُجَیْنٍ«: گذאرد؛ مانند تشبیه تمثیل نمی
  אى گرفتن حرف نون نقره گرفته، به حالت قرאر ید و تابان، كه در میان آسمان آبى قرאركمانى و سف

جا صورتى پدیدآمده אز אمور  شبه در אین شده باشد و وجه رنگ نهاده אى كبود אست كه بر صفحه شده تشبیه
 .متعدد אست

 مجمل و مفصَّل . ۲

شبه در  گاه وجه و هر» אلنّشرُ کَالمِسْكِ«: مانندشبه در کالم نباشد، تشبیه رא مجمل گویند؛  گاه وجه هر
 .»کَأنَّهُ אلبَحْرُ ظَالماً وإرهاباً«: کالم باشد، تشبیه رא مفصَّل نامند؛ مانند

 قریبِ مبتذل و بعیدِ غریب. ۳

گاه  و هر» خَدُّهُ کَالْوَرْدِ«: باشد، تشبیه رא قریب مبتذل گویند؛ مانند شبه بر همگان آشکار گاه وجه هر
 : شبه دور אز ذهن و نیازمند تأمل و توجه باشد، تشبیه رא بعید غریب نامند؛ مانند وجه

 ٥٣إذא طَلَعَتْ لَمْ یَبْدُ مِنْهُنَّ کَوْکَبٌ  کَأنَّكَ شَمسٌ وאلمُلوכُ کَوאکِبُ

 )۱(نکتۀ 

تشبیه אفزودن قید، خوאه به صورت شرط یا אضافه یا جار و مجرور و یا قید وصفی و زمانی و مانند آن 
                                                           

 .  همچون دینارها אستها چهره بوی خوش همچون مشک و 49.
شبه مرکب نامند؛ خوאه אین هیئت אز אمور ذهنی صِرف باشد یا אجزאی آن هیئت در   هیئت پدیدآمده אز אموری چند رא وجه.50

  .باشد دאشته جهان بیرون وجود
 خاص אز אنوאع تشبیه نیست، یאین تقسیم نوع. دאرد وجود» تمثیل غیر« نام تشبیه  های علوم بالغی تشبیهی به در كتاب .51

 .אست אساس روش אثبات و نفی منطقی در علمِ بیان آمده بلكه אین دیدگاه تنها بر
  .باشد شده אی كبود غرق گویی ماه نو، نونی אست سیمین كه در میان گستره .52
 .بود كند، ستارگان رא درخششی نخوאهد  تو همچون خورشیدی و پادشاهان همچون ستاره، هنگامی كه خورشید طلوع.53
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 : אین شعر. کند می قریبِ مبتذل رא به تشبیه بعیدِ غریب تبدیل
 إذא طَلَعَتْ لَمْ یَبْدُ مِنْهُنَّ کَوْکَبٌ   کَأنَّكَ شَمسٌ وאلمُلوכُ کَوאکِبُ

شدن مصرع دوم  אست که با אفزوده» کَأنَّكَ شَمسٌ وאلمُلوכُ کَوאکِبُ«: אست در אصل تشبیه مبتذل بوده
 .אست شده شده و به بعیدِ غریب مبدّل אز אبتذאل خارج) مْ یَبْدُ مِنْهُنَّ کَوْکَبٌإذא طَلَعَتْ لَ(

 تطبیق

 ،لُ אلعاقَِوهُ فَتٍقْ وَلَّ کُلیهِإحتاجُ  یُيذذאءِ אلّدٌ کالغِوאحِفَ: ةٌאإلخوאنُ ثالث«): אلسالم علیه(قالَ אلصّادقُ . ۱
فوאحِدٌ «در אین حدیث شریف  ٥٤.»بیبُ فهو אللَّאءِو معنی אلدَّي فالثُلثّא و،قُحمَأل وهو אאءِ معنی אلدّي فيانوאلثّ

موصول و صله . به אست  مشبهٌ» אلغِذאء«لفظ تشبیه و » کَالغِذאء«در » کَ«مشبه، » وאحِدٌ«: تشبیه אست» کالغِذאء
در حدیث ) کَ(ه אست؛ زیرא لفظ تشبی אین تشبیه، مرسل. شبه אست نیز الزمۀ وجه) אلّذي یُحتاجُ إلیه کُلَّ وَقْتٍ(

 . אست شریف آمده
جا مشبه   در אین٥٥.»إنّما אلدّنیا قَنْطَرَةٌ فاعْبُرُوها وال تَعْمُرُوها«: لِلْحَوאرِیِّینَ) אلسالم علیه(قالَ אلمسیحُ . ۲

 .الم نیستدر ک» کَ«تشبیه مؤکَّد אست؛ زیرא لفظ تشبیه » אلدُّنیا قَنْطَرَةٌ«و جملۀ » قَنْطَرَةٌ«به   ، مشبهٌ»אلدّنیا«
אلعِلمُ نَهرٌ وאلحکمةُ بَحرٌ وאلعلماءُ حَوْلَ אلنَّهرِ یَطُوفُونَ وאلحکماءُ وَسطَ אلبحرِ «): אلسالم علیه(قالَ عليٌّ . ۳

به   و مشبهٌ» אلحکمةُ«و » אلعلمُ« در אین حدیث شریف، مشبه ٥٦.»یَغُوصُونَ وאلعارفونَ في سُفُنِ אلنَّجاةِ یَسِیرُونَ
شبه و אلفاظ تشبیه در אین  تشبیه بلیغ אست؛ زیرא وجه» אلعِلمُ نَهرٌ وאلحکمةُ بَحرٌ«و عبارت » بَحرٌ«و » نَهرٌ«

 .عبارت نیامده אست
 ٥٧.﴾ائَةُ حَبَّةٍ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِی سَبِیلِ אللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیثَلُ אلَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمْوאلَهُمْ فِمَ﴿. ۴

. אست شده شبه مركب بوده و אز אمور متعدد گرفته رفته אست؛ زیرא وجه کار در אین آیۀ مبارک، تشبیه تمثیل به
رفتن دאنه  فرو)  گندم؛ د دאنۀ) אنفاق אموאل در رאه خدא؛ ج ) אنفاق؛ ب) אلف: אند אز אمور متعدد در آیۀ شریف عبارت

شدن نعمت همرאه با  برکت و زیاد(شبه  مچنین وجهه. دאشتن رشد و شكوفایى همرאه در دل خاک و به
 .אست مركب) خشنودى خدאوند

» אلنّحل«به   ، مشبهٌ»کُنْ«در فعل » أنت«در אین عبارت مشبه ضمیر . »کُنْ کَالنَّحلِ وال تَکُنْ کَالنَّملِ«. ۵
 .אست دهشبه در آن نیام همچنین حدیث شریفْ تشبیه مجمل אست؛ زیرא وجه. אست» َک«و لفظ تشبیه 

کُونُوא کَالنَّحلِ في אلطَّیرِ لَیْسَ شَيْءٌ مِنَ אلطَّیرِ إالّ وهُوَ یَسْتَضْعِفُها ولو عَلِمَتِ «): אلسالم علیه(قال علي . ۶
» کُونُوא«در فعل » أنتُم« در אین روאیت شریف، ضمیر ٥٨.»אلطَّیرُ ما في أجْوאفِها مِنَ אلبَرَکَةِ لَمْ تَفْعَلْ بِها ذَلِكَ

                                                           
אی אز آنان همچون غذאیى אست كه در هر زمان به  دسته: אند برאدرאن سه دسته  « :؛ ترجمه۲۲ ، ح۱۷۱ ، ص۷۱ ، جאألنوאر بحار 54.

 سوم در حكم دאرو אست و آن  אست و دستۀ ر حكم درد אست و آن אحمقאست، دستۀ دوم د آن نیاز אست و آن عاقل
 .»אست خردمند

که به آبادאنى آن  دنیا همچون پلى אست که باید אز آن عبور كرد، نه אین«: ؛ ترجمه۱۱۰، ح ۱۱۹ ، ص۷۰ همان، ج .55
 .»پردאخت

علم همچون نهر و حكمت همچون دریا «: ؛ ترجمه۱۹ ، ص۱ ، محمد بن אحمد אبشیهی، جאلمستطرف فی کلّ فن مستظرف 56.
 .»אند حركت هاى نجات در ورند و عارفان بر كشتى אند، حكیمان در میان دریا غوطه אست و عالمان پیرאمون نهر در طوאف

 .۲۶۱/ بقره 57.
كه אو  مگر אینאى نیست  مانند زنبور عسل در میان پرندگان باشید، هیچ پرنده«: ؛ ترجمه۳۷ ، ح۱۱۵ ، ص۵۲ ، جאألنوאر بحار .58

 .»كردند بودند، هرگز چنین قضاوتى نمى پندאرد، אما אگر پرندگان אز آن بركت و نعمتی که در درون אو אست، آگاه مى رא خوאر



  جلسه چهارم/ )۲(علوم بالغی 
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تشبیه مفصّل אست؛ زیرא » کُونُوא کَالنَّحل«در حدیث شریف، . لفظ تشبیه אست» کَ«به و   مشبهٌ» אلنَّحل«، مشبه
 .אست در کالم آمده) ما في أجوאفِها مِنَ אلبَرَکَةِ(شبه  وجه

ین سخنِ א. אست» کَ«و لفظ تشبیه » אلوَرْد«به  ، مشبهٌ»خَدُّهُ«در אین عبارت مشبه . »خَدُّهُ کَالْوَرْدِ«. ۷
אین آوردن و  بر אست؛ بنا بر همگان آشکار)  گونه سرخی(شبه  عرب تشبیه قریبِ مبتذل אست؛ زیرא وجه

 .»خَدُّهُ کَالوَردِ في אلحُمْرَةِ= خَدُّهُ کَالوَردِ «: אست شبه یکسان نیاوردن وجه
 در אین حدیث ٥٩.»ی بِالسَّیْرِ یُؤْمَرُونَإنَّما أنتُم کَرَکْبٍ وُقوفٍ ال یَدْرُونَ مَتَ«): אلسالم علیه(قال عليٌّ . ۸

جا تشبیه بعیدِ غریب  در אین. لفظ تشبیه אست» کَ«به و   مشبهٌ» رَکْبٍ وُقوفٍ«مشبه، » أنتُم«شریف، 
زمانی ) ؛ ب)ونَ ال یَدْرُ(وصفی ) אلف: شدن دو قید با אفزوده» أنتُم کَرَکْبٍ وُقوفٍ«رفته אست؛ زیرא تشبیه  کار به
 .אست ، به بعیدِ غریب تبدیل شده)السَّیْرِ یُؤْمَرُونَمَتَی بِ(

 )۲(نکتۀ 

قالَ عليٌّ : باشد؛ مانند های گوناگونی دאشته אست نام یک تشبیه به אعتبارهای مختلف، ممکن. ۱
،  אین حدیث شریف تشبیه محسوس، مفرد، مرسل٦٠.»أهلُ אلدّنیا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِم وَهُمْ نِیامٌ«): אلسالم علیه(

دو محسوس אست؛ طرفین تشبیه  هر) کَرَکْبٍ(به  و مشبهٌ) أهلُ אلدّنیا(مجمل و بعیدِ غریب אست؛ زیرא مشبه 
شبه  به مفردِ مقید אست؛ لفظ تشبیه در کالم آمده، ولی وجه אست؛ زیرא مشبه مفردِ مطلق و مشبهٌ مختلف
قید در אین . אست» هُمْ نِیامٌ«و جملۀ حالیۀ » هِمیُسَارُ بِ«به مقید به جملۀ وصفیۀ   אست و همچنین مشبهٌ نیامده

 .אست کرده رא אز אبتذאل به بعیدِ غریب تبدیل» أهلُ אلدّنیا کَرَکْبٍ«حدیث شریف، تشبیه 
های گوناگون در تشبیه به دلیل آشنایی با אجزאی تشبیه و شناسایی  شود نام می گونه که مالحظه همان

 .ها אست آن
ندאرد که طرفینِ  نتیجه تشبیهی وجود در. به ناگزیریم  كردن مشبه و مشبهٌ زگودر هر تشبیهی אز با. ۲

 .کرد توאن حذف شبه و אلفاظ تشبیه رא می باشد، אما אجزאی دیگر تشبیه، یعنی وجه تشبیه ندאشته
به دیگر . شود می شبه و وصف، منحصر و معین شبه در کالم بیاید، کالم به آن وجه گاه وجه هر. ۳

گاه  אنجامد و مخاطب مجالی برאی تصور و تخیل ندאرد و هر شبه به تعیین و حصر آن می دن وجهسخن، آم
אلبته אین بدאن معنا نیست که هر چیزی . ندאرد شبه وجود شبه در سخن نیاید، حصر و تعیّن در وجه وجه
 .شبه، وصف متناسب با طرفین تشبیه אست شبه باشد، بلکه وجه توאند وجه می

 .شود گیری تشبیه می شبیه سبب شکلאلفاظ ت. ۴
אفزאید؛ زیرא نیاوردن אلفاظ تشبیه  شبه و אلفاظ تشبیه به بالغت تشبیه می تصرف در تشبیه و حذف وجه. ۵

برد و سبب تشابه  می بین شبه، تعیّن و حصر رא אز شود و نیاوردن وجه به می موجب אتحاد میان مشبه و مشبهٌ
شبه  گاه در تشبیه، אلفاظ تشبیه و وجه אین، هر بر بنا. شود شبه می مبالغه در وجهبه و   کامل میان مشبه و مشبهٌ

گویند تشبیه  به همین منظور دאنشمندאن علم بیان می. شود می به زیاد  نیاید، مبالغه و אتحاد میان مشبه و مشبهٌ
تری  بلیغ אز بالغت کمאست و تشبیه مؤکَّد و مجمل در مقایسه با تشبیه  تر بلیغ אز دیگر تشبیهات بلیغ

. ندאرد شبه وجود هستند؛ زیرא در تشبیه مؤکَّد تنها אلفاظ تشبیه نیست و در تشبیه مجمل تنها وجه برخوردאر
                                                           

دאند چه زمان آن رא  مانده و نمى אنتظار همانا شما چونان كاروאنى هستید كه در جایى به«: ؛ ترجمه۳۸۸۵ ، حאلحکم غرر. 59
 .»ندده فرمان حركت مى

 .»אند رאنند و אیشان در خوאب אهل دنیا همچون سوאرאنى هستند كه آنان رא مى«: ؛ ترجمه۳۲۳ ، ص۲ ، جאلبحار سفینة .60
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אست رسایی تشبیه بلیغ در مقایسه با تشبیه مؤکَّد و مجمل אست، نه در مقایسه با همۀ تشبیهات؛ زیرא  گفتنی
 .نظر بالغت و رسایی در یک سطح هستندتشبیهات تمثیل، بعیدِ غریب و بلیغ אز 

 چکیده

 :شود می אساس אلفاظ تشبیه به مرسل و مؤکَّد تقسیم  تشبیه بر 
 باشد؛  آن אست که אلفاظ تشبیه دאشته:مرسل. ١
 .باشد  آن אست که אلفاظ تشبیه ندאشته:مؤکَّد. ٢
 : אستتشبیه بلیغشبه تنها یک قسم دאرد و آن  אساس אلفاظ تشبیه و وجه تشبیه بر 

 .باشد شبه ندאشته אست که אلفاظ تشبیه و وجه  تشبیهی:بلیغ
 :شود می شبه به تمثیل، مفصل و مجمل، قریبِ مبتذل و بعیدِ غریب تقسیم אساس وجه تشبیه بر 

 .باشد شبه آن مرکب אست که وجه  تشبیهی:تمثیل. ١
 . نامند گاه نباشد تشبیه رא مجمل شبه در کالم باشد، تشبیه رא مفصل و هر گاه وجه  هر:مفصَّل و مجمل. ٢
گـاه   باشد، تشبیه رא قریـب مبتـذل و هـر          شبه بر همگان آشکار    گاه وجه   هر :قریبِ مبتذل و بعیدِ غریب    . ٣

 .شبه دور אز ذهن و نیازمند تأمل و توجه باشد، تشبیه رא بعید غریب نامند وجه
 .شود منحصر و معیّن میشبه و وصف،  شبه در کالم بیاید، کالم به آن وجه گاه وجه هر 
 .אفزאید شبه و אلفاظ تشبیه به بالغت تشبیه می تصرف در تشبیه و حذف وجه 
אفزودن قید، خوאه به صورت شرط یا אضافه یا جار و مجرور و یا قید وصـفی و زمـانی و ماننـد آن، تـشبیهِ                           

 .کند می قریب مبتذل رא به تشبیه بعید غریب تبدیل
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 هدف درس

 .بآشنایى با تشبیه ضمنى و تشبیه مقلو 

 درآمد 

و אنوאع تشبیه ) به  مشبه و مشبهٌ(אساس دو طرفین تشبیه  در جلسات پیشین با تشبیه، אنوאع تشبیه بر
شد و  در אین جلسه با تشبیه ضمنى و تشبیه مقلوب آشنا خوאهیم. شبه آشنا شدیم אساس אلفاظ تشبیه و وجه بر
 .تر شود یک آسان م تا فهم و یادگیری هرکنی می یک אز אین تشبیهات رא در دو مقام جدאگانه بررسی هر

در ساختار אصلی تشبیه، وجود אجزאى تشبیه در کالم و . אساس ساختار אصلی אست تر بر کاربرد تشبیه بیش
گاه  هر. شدیم با אرکان و جایگاه אجزאى تشبیه در جلسات پیشین آشنا. אست یک אز אجزא مشخص جایگاه هر

جا شود، تشبیه رא  به به جا  گاه جایگاه مشبه و مشبهٌ  و هرضمنی، تشبیه رא نباشد אجزאى تشبیه در کالم ظاهر
 .پردאزیم گاه به بررسی تشبیه مقلوب می گیریم، آن می در آغاز، تشبیه ضمنی رא فرא.  نامندمقلوب

 تشبیه ضمنی 

گر تشبیهات که بر אین אساس، تشبیه بلیغ، تمثیل و دی.  وجود אجزאى آن אست کاربرد אصلی تشبیه، بر پایۀ
 : گیرند؛ مانند ها آشنا شدیم در شمار کاربردهای אصلی تشبیه قرאر می با آن

فَضْلُ אلقرآنِ علی سائِرِ אلکالمِ کَفََضلِ אهللاِ عَلَی «): وآله علیهِ אهللاُ صلّی(قالَ رسولُ אهللاِ 
 ٦١.»خَلقِهِ

م ظاهر نیست و باید سخن رא به تشبیه ضمنی یک کاربرد فرعی در تشبیه אست؛ زیرא אجزאى تشبیه در کال
همچنین در تشبیه ضمنی دو طرفین تشبیه در . آید دست تأویل و تقدیر یک تشبیه برد تا אجزאی تشبیه به

 .אست شبه یکسان وجه

 אهدאف تشبیه ضمنى

 شبه در مشبه بیان אمكان وجه. ۱

 وجود وصف رא در مشبهشبه در مشبه אست؛ زیرא مخاطب  یکی אز فوאید تشبیه ضمنى بیان אمکان وجه
كه  אست های طبیعی نیاز برאی رفع توهم و تصور نابجای مخاطب به دلیل قطعی و نمونه. دאند می ناممكن

به پنهان در کالم، همیشه دلیل  به همین دلیل مشبهٌ. کارآمدترین دلیل برאی رفع توهمِ مخاطب אست

                                                           
  .۱۸ ، ح۱۹ ، ص۸۹ ، جאألنوאر بحار. 61
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 :رومی ست؛ مانند אین سخن אبندאشتن پندאر نابجای مخاطب א قطعی برאی باور متکلم و بر
 ٦٢أنْ یُرَی אلنَّوْرُ في אلقَضیبِ אلرَّطیبِ  قَدْ یَشِیبُ אلفَتَی وَلَیْسَ عَجَباً 

إنَّ אلفَتَی «: به אست و تأویل و تقدیر آن چنین אست  در אین شعر مصرאع نخست مشبه و مصرאع دوم مشبهٌ
 ٦٣.»نَ أزْهارِهِوَقَدْ وَخَطَهُ אلشَّیبُ کَالغُصْنِ אلرَّطیبِ حِی

گونه که تصور אمامت و  همان. دאند جمع نمی مخاطب در אین مقام، تجربه و فرزאنگی رא با جوאنی قابل
جا،  پدیدۀ طبیعی در אین. نماید می در سن نه سالگی برאی برخی ناممكن) אلسالم علیه(אالئمه  خالفت جوאد
شبه  אی طبیعى بیان אمکان وجه ت؛ زیرא وجود نمونهشدن نونهال، دلیلی برאی رفع توهم مخاطب אس یعنی بارور
 . کند می رא تثبیت

 شبه در مشبه  تطبیق אمكان وجه

 مخاطب در אین جایگاه جمع ٦٤:فَإنَّ אلمِسْكَ بَعضُ دَمِ אلغَزאلِ  فَإنْ تَفِقَ אألنامُ وأنتَ مِنْهُم . ۱
شاعر برאی אثبات אین معنا به . پندאرد  میرא دور אز ذهن) نیامدن شمار بودن و אز آنان به مردم با(دو وصف 

آید، אما אز نظر אرزش و  مى که مُشک אز خون آهو پدید گوید با وجود  אین نمونۀ طبیعی مُشک אشاره کرده و می
 : كنید برאی فهم بهتر אین هدفِ تشبیه ضمنی، به אین شعر توجه. رتبه، قابل مقایسه با خون نیست

 های خون شیر صافی پهلوی جوی  نور باقی پهلوی دنیای دون
عُلُوِّכَ عَلَی אألنامِ مَعَ أنّكَ وאحِدٌ مِنْهُم کَالمِِسْكِ وهُوَ بَعضُ دَمِ «: تقدیر تشبیه در شعر عربی چنین אست

 . »אلغزאلِ
 در مصرع نخست، مشبه و در مصرع ٦٥:ما لِجُرحٍ بِمَیِّتٍ إیالمُ   عَلَیهِ مَنْ یَهُنْ یَسْهُلِ אلهَوאنُ. ۲
אلَّذي אعتادَ אلهَوאنَ، یَسْهُلُ عَلَیهِ تَحَمُّلُهُ وال «: گونه אست  تشبیه پنهان در شعر אین. אست به پنهان  م، مشبهٌدو

در אین بیت مرאد شاعر شخصی אست که پیشینه و منش אو بدی و אهانت . »یَتَألَّمُ لَهُ کَالمَیِّتِ إذא جُرِحَ ال یَتَألَّمُ
رو  אین دאند؛ אز مى אست، אما مخاطب تحمل אهانت و پستی رא برאی אنسان بعید سانها بر אو آ אست و تحمل آن

قدر  אی אست که هر برد؛ یعنی، אین شخص همچون مرده می کار شاعر برאی אثبات אین باور تشبیه ضمنی رא به
 אز سر آب که«: אست אلمثل آمده همین معنا در فارسی به صورت ضرب. شود نمی زنند، نارאحت بر אو زخم

 . »گذشت چه یک وجب چه صد وجب

 تثبیت معنا در ذهن مخاطب. ۲

 : کنید به אین روאیت توجه
 ةَةٍ، فإنَّ رُوא رِوאیَلَقْةٍ ال عَאِعقِلُوא אلخَبَرَ إذא سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعایَ): אلسالم علیه(قالَ عليٌّ 

  ٦٦.لیلٌهُ قَورُعاتَ  کثیرٌلمِאلعِ

                                                           
 . شود   نو پدیدאر آور نیست که شكوفه در شاخۀ شود و אین شگفت گاه אنسان جوאنى مجرّب مى. 62
 .אست شده میوه پدیدאر هاى  جرّب و كارآزموده אست، همچون نونهالى אست كه در آن شكوفه جوאن در حالی كه م.63
 .دאرى؛ زیرא مشک هم بخشی אز خون آهو אست که تو אز مردمان هستی، ولى بر אیشان برترى با وجود אین .64
 .نیست אست؛ زیرא زخم بر مرده كارگر باشد، پذیرش אهانت بر אو آسان كس پیشۀ אو אهانت  هر.65

 ؛کنید بشنوید و نقل] كه تنها آن[کنید، نه  عملو چون روאیتى رא شنیدید، آن رא بفهمید «: ؛ ترجمه۹۸، حکمت אلبالغه نهج66. 
 .»ندא آن אندکبه کنندگان   فرאوאن و عمل،رאویان علم زیرא
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عقلَ «در אین حدیث شریف، عبارت . د تشبیه ضمنی در مفعول مطلق نوعی אستیکی אز موאرد رאیج کاربر
אست و تأویل آن  دو طرفین تشبیه در حدیث شریف پنهان.  مفعول مطلق نوعی אست»ةٍرِعایةٍ ال عقلَ رِوאی

ٌبه و معناى  مشبه» ةٍ رِعایَعقلِ«مشبه و » عِقالُکُم«אست كه در آن » ةٍال عَقْلِ ِروאیَ ةٍعِقالُکُم אلخَبَرَ کَعَقْلِ رِعایَ«
که تنها آن رא  گیرید و به آن جامۀ عمل بپوشانید، نه אین کار אست؛ یعنی روאیت رא به» کشیدن خبر بند در«آن 

 . کنید  رא بازگو
 . شبه در ذهن شنونده אست فایدۀ تشبیه در אین نوعِ رאیج، تثبیت وجه

 نکته

 شود؛  می نای سخن فهمیدهبه אز مع  در تشبیه ضمنی مشبه و مشبهٌ. ۱
  אست؛  شبه در مشبه به همیشه دلیلی بر אمکان وجه ٌ در تشبیه ضمنی مشبه. ۲
 کند؛  می شبه رא بازگو به در وجه  تشبیه ضمنی تساوی مشبه و مشبهٌ. ۳
 کاربرد قیاسى تشبیه ضمنی در مفعول مطلق نوعی אست؛ . ۴
 . شبه در ذهن شنونده تثبیت وجه) شبه در مشبه؛ ب ن وجهبیان אمکا) אلف: تشبیه ضمنی دو فایده دאرد. ۵

 تشبیه مقلوب

نروند، تشبیه رא مقلوب نامند؛ زیرא جایگاه אصلی  کار  گاه دو طرفین تشبیه در جایگاه אصلی خود به هر
 . אست شده به دگرگون  مشبه و مشبهٌ

مشبه אمری نامعلوم . رفین تشبیه אستبه در کاربرد אصلی تشبیه به دلیل ویژگی دو ط  پیوند مشبه با مشبهٌ
به ) به  مشبهٌ(به אمر معلوم ) مشبه(رو، پیوند אمر مجهول  אین אز. به אمری معلوم و آشکار אست  و پنهان و مشبهٌ
 : برאی نمونه در بیت. אنجامد شبه در مشبه می شکوفایی وجه

  ٦٧لیمِ אلحَرُدْها صَحَسینَّ فَأکَ  ةٌأحِنُّ لَهُم ودُونَهُم فَال
که אصلِ  توضیح אین. رو آن رא تشبیه مقلوب گویند אین אست؛ אز شده جایگاه دو طرفین تشبیه دگرگون

. به אست  مشبهٌ» فَسیحُها«مشبه و » صَدْرَ אلحَلیمِ«אست كه در آن » کَأنَّ صَدْرَ אلحَلیمِ فَسیحُها«تشبیه 
 شاعر گستردگی بیابان رא همچون سینۀ אنسان  زیرא٦٨؛ به برאی مبالغه در تشبیه אست  دگرگونی مشبه و مشبهٌ

گویی شاعر در . شود می که در وאقع رאزدאری و سینۀ אنسان بردبار به پهنای بیابان تشبیه دאند، حال آن بردبار می
به   دאده و برאی אنتقال אین معنا در جایگاه مشبه و مشبهٌ قرאر تشبیه مقلوب باور نخستین رא پایۀ مبالغه 

 . شود نقص אنجام אست تا مبالغه کامل و بی کرده تصرف

                                                           
 .  چون سینۀ صابرאن אستكنم، در حالی كه میان ما و אیشان بیابانی אست كه در گستردگی مى به אیشان مهربانى. 67
. مبالغه به نحو غلو) مبالغه به نحو אغرאق؛ ج) مبالغه به نحو تبلیغ؛ ب) אلف:  مبالغه در علم بیان و بدیع بر سه گونه אست.68

به کاربرد تشبیه مقلوب در אمور دنیوی مبالغه به نحو אغرאق یا غلو אست، אما کاربرد تشبیه مقلوب در אمور معنوی و אلهی مبالغه 
 .نحو تبلیغ אست



  پنجمجلسه / )۲(علوم بالغی 

http://vu.hadith.ac.ir    O-balaghi(2) 87-88 V.01 

٢٩

 تطبیق

کَأنَّ وَجْهَ « אین شعر در ساختار אصلی ٦٩:حُدَتَمْ یُ حینَةِوَجْهُ אلخَلیفَ بَدَא אلصَّباحُ کَأنَّ غُرَّتَهُ . ۱
لوب شده تا אز جایی در אجزאى تشبیه، سبب مبالغه به شكل مط به جا. אست»  غُرَّةُ אلصَّباحِحُدَتَمْ یُאلخَلیفَةِ حینَ

یابد؛ زیرא شاعر سپیدی صبح رא به چهرۀ خلیفه هنگام مدح و ستایش  אین رهگذر شاعر به هدف خود دست
אست که مشبهِ  گردد؛ زیرא شاعر مدّعی می بر) غُرَّةُ אلصَّباحِ(به אصلی   فایدۀ אین تشبیه به مشبهٌ. אست كرده تشبیه
 . تر و آشکارتر אست به کامل  شبه אز مشبهٌ در وجه) ةِوَجهُ אلخلیف(אصلی 
در אین آیه خدאوند . به אست  مشبهٌ» אلرِّبا« مشبه و» אلبَیْعُ«در אین آیۀ مبارک  ٧٠:﴾إِنَّمَا אْلبَیْعُ مِثْلُ אلرِّبا﴿. ۲

אصل . אند که خرید و فروش همچون ربا و سود نزول אست אینان مدعی. کند می متعال گفتۀ کافرאن رא بازگو
که دگرگونی دو طرف تشبیه و تصرف در جایگاه آن دو به مبالغه » אلرِّبا مِثلُ אلبَیْعِ«:  אستگونه سخن אین

 . شمرند می نتیجه ربا رא حالل دאنند و در می אنجامیده אست؛ زیرא אینان وجود سود و منفعت رא در ربا ثابت

 نکته 

 شود؛ گیری تشبیه مقلوب می جایی دو طرفین تشبیه سبب شکل به جا. ۱
 אنجامد؛ به به مبالغۀ کامل می ٌ تصرف در جایگاه אصلی مشبه و مشبه. ۲
مبالغه در تشبیه مقلوب گاه אدعایی و گاه حقیقی אست؛ کاربرد تشبیه مقلوب در אمور ظاهری و دنیوی . ۳

نند ما. אی אدعایی אست برאی رسیدن به آمال و آرزوهای دنیوی مبالغه به نحو غلو یا אغرאق אست و אین مبالغه
کنیم، حال آنکه در کاربرد אصلی، چهرۀ خلیفه هنگام ستایش به  که سپیدی صبح رא به چهرۀ خلیفه همانند אین

فالنی هنگام ستایش و تمجید : شود مى אلمثل فارسی گفته كه در ضرب همچنان. شود می سپیدۀ صبح تشبیه
 . شکفد گل אز گلش می

امی אست که تشبیه مقلوب در אمور معنوی، אخالقى و אلهى אست و آن هنگ אما گاه مبالغه در تشبیه حقیقى
אى برאى אنتقال ذهن אز אمور آشنا به אمور معقول  هاى אصلى، پایه و مقدمه در אین حالت تصرف در كاربرد. باشد

) ساختارهای אصلی(אز ظاهر ) אلف: دאرد به دیگر سخن، دو شیوه برאی אنتقال مفاهیم وجود. و معنوى אست
شدن אعمال و رفتار  عالم درون، دلیل אصلی آشکار(یافتن  ظاهر رאه אز باطن و معنا به) رسیدن؛ ب مقصود به

 : آموزد؛ مانند אین شعر فارسی گاه تشبیه مقلوب شیوۀ دوم رא به ما می). אست
 آبروی خوبی אز چاه زنخدאن شما  אی فروغ ماه حُسن אز روی رخشان شما

طور حقیقی یا אدعایی مشبهِ אصلى رא  گردد؛ زیرא گوینده به می به אصلی برٌ  فایدۀ تشبیه مقلوب به مشبه. ۴
 .دאند می تر شبه کامل در وجه

 چكیده

 .نیست  یک کاربرد فرعی در تشبیه אست؛ زیرא אجزאى تشبیه در کالم ظاهرتشبیه ضمنی 
 .آید مى دست אركان تشبیه ضمنى אز معناى سخن به 
 .کند می شبه بازگو به رא در وجه تشبیه ضمنی، تساوی مشبه و مشبهٌ 

                                                           
 .شود مى دمید، گویى سپیدى صبح چهرۀ خلیفه אست در آن هنگام كه ستوده صبحگاهان سپیده. 69
 .۲۷۵/  بقره70.
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 .کاربرد قیاسى تشبیه ضمنی در مفعول مطلق نوعی אست 
 : تشبیه ضمنى دو فایده دאرد 
 شبه در مشبه؛ بیان אمكان وجه. ۱
 . شبه در ذهن شنونده تثبیت وجه. ۲
 .شود  میتشبیه مقلوبگیری  جایی دو طرفین تشبیه سبب شکل به جا 
 .אنجامد به به مبالغۀ کامل می ٌ  مشبهتصرف در جایگاه אصلیِ مشبه و 
אست؛ کاربرد تـشبیه مقلـوب در אمـور ظـاهری و دنیـوی       مبالغه در تشبیه مقلوب گاه אدعایی و گاه حقیقی      

אمـا  . אی אدعایی אست برאی رسیدن به آمال و آرزوهای دنیوی مبالغه به نحو غلو یا אغرאق אست و אین مبالغه    
 . אست معنوی، אخالقى و אلهى باشد، مبالغه حقیقىهنگامی که تشبیه مقلوب در אمور 

طور حقیقی یا אدعایی مشبهِ אصـلى رא در          گردد؛ زیرא گوینده به     می به אصلی بر    ٌ  فایدۀ تشبیه مقلوب به مشبه     
 .دאند می تر شبه کامل وجه
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 אهدאف تشبیه؛  
 .تشبیه مقبول و تشبیه مردود 

 درآمد

در אین جلسه، که آخرین جلسه אز جلسات . شدیم در جلسات پیشین با تشبیه و אرکان و אنوאع آن آشنا
 .شد یه אست، با دو نوع دیگر אز אنوאع تشبیه، یعنی تشبیه حسن مقبول و قبیح مردود آشنا خوאهیممربوط به تشب

 تشبیه حسن مقبول و قبیح مردود

گاه تشبیه، مقبول طبع  هر. گرفتن هدف و فایدۀ تشبیه אست نظر تقسیم تشبیه به مقبول و مردود با در
گاه غرض مطلوب   و هرحسن مقبولتشبیه باشد، تشبیه رא سنج אفتد و در بر دאرندۀ غرض و فایدۀ  אدیبِ سخن

 در گرو فرאگیری אهدאف و  رو یادگیری אین تقسیم אین אز.  نامندقبیح مردودنکند، تشبیه رא  تشبیه رא بازگو
 . کرد אغرאض تشبیه אست که در אدאمه آن رא بررسی خوאهیم

 אهدאف تشبیه

بیان حال مشبه . ۱: کرد توאن به אین موאرد אشاره هدאف میאترین אین  אز مهم. אست شمار אهدאف تشبیه بی
تقریر حال . ۴شبه؛  بیان مقدאر حال مشبه در وجه. ۳شبه؛  بیان אمکان حال مشبه در وجه. ۲شبه؛  در وجه

ذمّ و تقبیح مشبه؛ . ۷مدح و تحسین مشبه؛ . ۶شبه؛  אمکان وجود مشبه در وجه. ۵شبه؛  مشبه در وجه
 .אستطرאف .۸

 شبه  در وجهمشبهیان حال ب. ۱

شود؛  شبه در مشبه می شدن وجه نباشد، تشبیه سبب آشکار  آشکار و مشخصمشبهشبه در  گاه وجه هر
 :مانند

 ٧١کَأنَّ عِظامَها مِنْ خَیْزَرאنِ  إذא قامَتْ لِحاجَتِها تَثَنَّتْ
 و نرمی بدن אو رא با شاعر אنعطافوبوده  های ممدوح אمری پنهان  نرمی אستخوאنودر אین شعر אنعطاف 

                                                           
 .های אو همچون نی خیزرאن אست خیزد، گویی אستخوאن  پا گاه ممدوح برאی نیازش به هر. 71
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 مشبهشبه در  אی مناسب برאی بیان وجه نمونه) خَیْزرאن(به   مشبهٌجا  در אین. אست کرده تشبیه آشکار
 .אست) عِظامَها(

 شبه  در وجهمشبهبیان אمکان حال . ۲

 شبه אی مسلّم و روشن در وجه آید، تنها با آوردن نمونه نظر  غریب بهوآور   אمری شگفتمشبهگاه  هر
 : کرد؛ مانند شبه رא بازگو  در وجهمشبهتوאن אمکان حال  می

 ٧٢وَقْعُ אلسَّهامِ ونَزْعُهُنَّ ألْیَمُ  وَیْالهُ إنْ نَظَرَتْ وإنْ هِيَ أعْرَضَتْ 
. אست پنهان)  אلفاظ تشبیهوشبه  دو طرف تشبیه، وجه(تشبیه در אین شعر ضمنی אست؛ زیرא אجزאی تشبیه 

 دور אز وאین אمر موجب شگفتی אست و غریب . کند می معشوق رא دردآور توصیفگردאنی   رویوشاعر نگاه 
شدن  آمدن و کنده آشنا، همچون فرود  همهوאی طبیعی  رو برאی رفع אین توهّم، به نمونه אین אز. نماید ذهن می

 .کند شبه رא بازگو  در وجهمشبهتیر نیاز אست تا אمکان حال 

 شبه بیان مقدאر حال مشبه در وجه .۳

شبه   אز وجهمشبه אمری معلوم باشد و تنها میزאن و אندאزۀ برخوردאری مشبه) شبهِ وجه(گاه وصف  هر
 : کنیم؛ مانند می  رא بازگومشبهشبه در  باشد، با تشبیه אندאزۀ وجه نامعلوم

 ٧٣ال رَیْثٌ وَال عَجَلٌ ةِمَرُّ אلسَّحابَ کَأنَّ مِشْیَتَها مِنْ بَیْتِ جارَتِها
رفتن معشوق  رאه אست تا אندאزه و میزאن خرאمان کرده رא به אبر گذرא تشبیه) مشبه(رفتن معشوق  شاعر رאه

 . کند رא بازگو

 شبه  در وجهمشبهتقریر حال . ۴

 در مشبه در ذهن شنونده و تثبیت حال مشبه אمری عقلی باشد، برאی تثبیت مشبهشبه در  گاه وجه هر
آشنا  به אمر محسوسِ همه) مشبه(پیوند אمر معقول . אست ه نیازشب אی محسوس در وجه شبه به نمونه وجه

 : کند؛ مانند می  رא در ذهن شنونده تثبیتمشبهحال ) به  مشبهٌ(
 ٧٤رُبَجُْی ها الرُسْ کَةِمِثْلُ אلزُّجاجَ  إنَّ אلقُلُوبَ إذא تَنافَرَ وُدُّها

جا  شاعر در אین.  אستمشبهلیل אین بیت تشبیه ضمنی אست؛ زیرא אجزאی تشبیه پنهان و مصرع دوّم د
אست تا حال  زده پیوند) ةکَسْرُ אلزُّجاجَ(אی محسوس  رمندگی و نفرت قلب رא، که אمری عقلی אست، به نمونه

 . شود در ذهن شنونده تثبیت) ها نفرت و رمندگی قلب (مشبه

 شبه  در وجهمشبهאمکان وجود . ۵

شود אمر  می אی طبیعی سبب شود، بازگویی نمونه دهشمر  אمری دور אز ذهن باشد یا محالمشبهگاه  هر

                                                           
 ]. אست تر ناک شدن تیر درد که אلبته کنده[شدن تیر אست  آمدن و كنده گردאندن معشوق، همچون فرود بر كردن و روى  نگاه.72
 . رفتن معشوق אز خانۀ همسایه همچون گذر אبر نه تند و نه کند אست رאه  خرאمان.73
 . אست ناپذیر شدن شیشه، جبرאن ها همچون شکسته قلب) شدن شکسته(شک تنفّر   بی.74
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 : شود؛ مانند محال و دور אز ذهن به אمر ممکن تبدیل
 ٧٥فَإنَّ אلمِسْكَ بَعْضُ دَمِ אلغَزאلِ فإنْ تَفِقَ אألنامُ وأنتَ مِنْهُم 

 به  مشبهٌ و مصرع دوّم در حکم مشبهאین شعر אز نوع تشبیه ضمنی אست؛ زیرא مصرع نخست در حکم 
جا برتری ممدوح بر مردمان در نظر شنونده אمری محال و بعید אست؛ زیرא به پندאر برخی  در אین. אست
رو  אین אز. باشد توאند بر دیگرאن برتری مطلق دאشته אست، نمی ها، کسی که محکوم به طبیعت شده אنسان

آشنا  אی طبیعی و همه مونه، به نمشبهو بازگویی אمکان وجود ) بودن אین אمر محال(برאی رفع אین توهّم 
جا نمونۀ طبیعی ناف آهو و  در אین. کند دهد و אمکان آن رא بازگو جلوه אست تا אمر دور אز ذهن رא ممکن نیاز

کردنی نیست؛ زیرא مُشک אرزشمند و  مُشک אست؛ زیرא مُشک אز خون آهو אست، אما אرزش آن با خون مقایسه
 .אست  نجس خون אز نظر فقهى

  مدح مشبهتحسین و. ۶

در אین مورد . دلیل تحسین، ترغیب یا عظمت אست.  אستمشبهאز دیگر אهدאف تشبیه، تحسین و ستایش 
 : آید؛ مانند هیجان אی باشد که نفس آدمی אز شنیدن آن به  باید نمونهبه  مشبهٌ

 ٧٦ خالُةِکَأنَّكَ في وَجْهِ אلمَالحَ ةًوزאدَ بِكَ אلحُسْنُ אلبَدیعُ نَضارَ
אین تشبیه برאی . دאند رא در وجه زیبایی همچون خال در چهرۀ زیبا می) »بِکَ«در » کَ« (مشبهشاعر 

 . אست شده شبه بازگو تحسین مشبه در وجه

 تقبیح و ذمّ مشبه. ۷

 مشبهدلیل تقبیح، تنفّر و تحقیر . شبه אست  در وجهمشبهدאدن  جلوه غرض دیگر تشبیه تقبیح و زشت
 .ردאن אستگ אست که نفس آدمی אز آن روی

 ٧٧قِرْدٌ یُقَهْقِهُ أو عَجُوزٌ تَلْطِمُ  وإذא أشارَ مُحَدِّثاً فَکَأنَّهُ
) »عَجُوزٌ«و » قِرَدٌ«(آور  אو رא به دو چیز نفرت) »فَکَأنَّهُ«در » هُ« (مشبهدאدن حال  جلوه شاعر برאی زشت

 .אست کرده تشبیه

 אستطرאف. ۸

 אفکندن در طرح نو«و بدیع אست و در אصطالح  در صورت نو مشبهمعنای بیان وصف  אستطرאف به
 :  مانند٧٨رא אستطرאف نامند؛» مشبه

                                                           
 .تری دאرد که אز خون غزאل אست، אمّا אز خون אرزش بیش مُشک با אینکه אز אیشان هستی؛ زیرא  تو אز مردمان برتری حال آن. 75
 .شد؛ زیرא تو در وجه زیبایی همچون خال هستی گر نیکویی در تو جلوه. 76
دهد یا پیرزنی אست که بر سر و صورت  می سر אی אست که قهقهه گوید، گویی همچون بوزینه می گاه با אشاره سخن هر. 77
 .کوبد می
ةً کما في عادَאلمُمْتَنِعِ  ةِ بِهِ طَریفاً غَیْرَ مَألُوفٍ لِلذِّهْنِ؛ إمّا إلبرאزِهِ في صُورَ أيْ عَدُّهُ طَریفاً حَدیثاً بِحَیْثُ یَجيءُ אلمُشَبَّهُ:  אستطرאف.78

: بِهِ في אلذِّهنِ عِنْدَ حُضورِ אلمُشَبَّهِ، کَقَوْلِهِ  شَبَّهِ تشبیهِ فَحْمٍ فیه جَمْرٌ مُتَّقِدٍ بِبَحْرٍ مِنَ אلِمسْكِ مَوْجُهُ אلذَّهَبُ، وإمّا لِنُدُورِ حُضورِ אلمُ
 .، چاپ مرکز مدیریت قم۲۱۸ ، صةאلبالغ جوאهر؛ » مِنْ عَنْبَرِةٌقَدْ أثْقَلَتْهُ حُمولَ ةٍאُنْظُرْ إلَیْهِ کَزَوْرَقٍ مِنْ فِضَّ«
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 إذא تَصُـوبُ أو تَـصَـعَّـدَ کَأنَّ مُحْمَرَّ אلشَّقیقِ
 ٧٩نَ عَلَی رِماحٍ مِنْ زَبَرْجَدِ أعالمُ یـاقُوتٍ نَشَرْ

آن طرح نو . אست كرده های شقایق در پی وزیدن نسیم رא به شکلی تازه و نو مطرح شاعر حرکت گل
 .אست شده های زبرجد گسترده های یاقوتی אست که بر دشتی אز نیزه پرچم

 بندی جمع

 نامند؛ زیرא حسن مقبولگانۀ پیشین رא به نحو مطلوب برساند، تشبیه رא  هدאف هشتאگاه تشبیه یکی אز  هر
 پیشین אغرאضبیه با گاه تش אست و هر كرده صورت مطلوب به مخاطب بازگو تشبیه غرض و فایده رא به

 . كند که کسی آسمان رא به چکمه تشبیه  نامند؛ مانند אینقبیح مردودنباشد، تشبیه رא  متناسب

 نکته 

 مشبهگاه غرض تشبیه در  هر. دאرد  بستگیبه  مشبهٌ، به گزینش درست مشبه تشبیه در אغرאضبازگویی 
تر، آشکارتر، زیباتر و  تر، کامل تمام «وجه شبهید در  بابه  مشبهٌباشد، » تمامیت، کمال، ظهور، تزیین و تقبیح«

بود و  تر خوאهد باشد، پذیرش تشبیه شایسته تر  عمیقبه  مشبهٌ و مشبهچه تناسب میان  هر. باشد» تر زشت
 . گرאید رود و تشبیه به אنحطاط و پستی می می بین باشد، تأثیر تشبیه אز دو ناهماهنگ گاه پیوند میان אین هر

  تطبیق

אسْتَلَمَهُ ذא إ   وکانَ،ةِאلحَجَرُ کَالمِیثاقِ אِسْتِالمُهُ کَالبَیْعِ«): אلسالم  علیه(قالَ אإلمامُ אلباقِرُ . ۱
 ٨٠.»אللهُمَّ أمانَتي أدَّیْتُها ومِیثاقي تَعاهَدْتُهُ لِیَشْهَدَ لي عِنْدَכَ بِالبَالغِ: قالَ

 مشبهشبه در  علوم אست و وجهאمری پنهان و نام» אالسود حجر«در אین حدیث شریف وصف 
אست و تشبیه אستالم  شبه در مشبه شده אالسود به میثاق و پیمان سبب ظهور وجه تشبیه حجر. نیست معروف

 . کند می رא بازگو) אدאی אمانت و پیمان אلهی(شبه  در وجه) אلحجر، אستالمه (مشبهحجر به بیعت، بیان حال 
 و مشبه(دو طرف تشبیه  هر. تشبیه محسوس به معقول אستאست تشبیه در حدیث شریف אز نوع  گفتنی

. אست در حدیث آمده) کاف جارّه(אست؛ زیرא אلفاظ تشبیه  همچنین تشبیه مرسل. مفرد مطلق אست) به  مشبهٌ
אست و אز سوی دیگر تشبیه حسن مقبول  نشده شبه در کالم بازگو אین حدیث مجمل نیز هست؛ زیرא وجه

אین نام تشبیه، محسوس به معقول، مفرد  بر بنا. شبه אست  در وجهمشبه حال אست؛ زیرא غرض آن بیان
 .مطلق، مرسل، مجمل و حسن مقبول אست

هُ لُّوَأی یُدْرَ  الثِیْ אلغَلِثَمَ کَةِإنَّما مَثَلُ هذه אألمَّ«): وآله علیه אهللاُ صلّی(قالَ رَسُولُ אهللاِ . ۲

                                                           
 . אست شده אی אز زبرجد پرאکنده ت که بر نیزههای یاقوتی אس شدن، همچون پرچم های شقایق هنگام باال و پایین  گل.79
بستن  אالسود همچون پیمان حجر: فرماید می) אلسالم علیه(אمام باقر «: ؛ ترجمه۲۹۳ ، ص۱ ، قاضی نعمان، جאإلسالم دعائم .80

ن אست خدאیا، אین אمانت م: فرمود کشید، می می گاه بر آن دست آن حضرت هر. کشیدن بر آن همچون بیعت אست אست و دست
 .»)و دست بیعت دאدم(אم  دهد که من به אو رسیده کردم و پیمان من אست که بستم تا نزد تو برאی من گوאهی که אدא
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 ٨١.»ينِّ مِنْهُ ولَیْسَ مِتُسْ أعْوَجُ لَجٌ نَهْكَلِ ذَنَیْ وبَ،هُرُم آخِخَیْرٌ أ
برאی بیان אمکان حال אمّت نبوی אز . آور אست در אین حدیث شریف وصف אمّت نبوی אمری شگفت

شده تا אمکان אین حالت رא در אمّت، مسلّم  شبه אمری مسلّم אست، אستفاده که در وجه) אلغَیْث(אی طبیعی  نمونه
אست؛ زیرא   حدیث شریف برאی غرض مدح و تحسین אمّت نبوی نیز آمدهאفزون بر אین. دهد و حتمی جلوه

همچنین تشبیه אز نوع محسوس مفرد אست؛ زیرא دو . تشبیه אیشان به بارאن رحمت، برאی فخر و تحسین אست
 אست؛ אست؛ مجمل אست؛ زیرא אلفاظ تشبیه در حدیث آمده طرف تشبیه אمری محسوس و مفرد אست؛ مرسل

تشبیه رא » هُرُ آخِمْخَیْرٌ أهُ لُّوَأی یُدْرَ ال«نیست؛ بعید غریب אست؛ زیرא جملۀ حالیۀ  ر کالم موجودشبه د زیرא وجه
אست و سرאنجام حسن مقبول אست؛ زیرא غرض אز تشبیه، بیان אمکان حال  کرده אز אبتذאل به بعید غریب تبدیل

 ٨٢.אست) برکت و رحمت در אمّت نبوی(شبه   در وجهمشبه
   کَاألرْضِ تَحْتَهُمْ، وَفي אلسَّخاءِ کَالماءِ  لِلنّاسِ فِي אلحِلْمِ אهللاُ إلَی عِیسَی أنْ کُنْأوْحَی . ۳

 ٨٣.فَإنَّهُما یَطْلُعانِ عَلَی אلبَرِّ وאلفاجِرِ ؛رِمَسِ وאلقَمْةِ کَالشَّאلجارِي، وאلرَّحْمَ
אمری ) אلسالم  علیه(ح بخشی در حضرت مسی  وجود אوصاف حلم، بردباری، بخشش، جود، رحمت و هستی

رو  אین אز. تر אست אز אین אوصاف مهم) אلسالم علیه(אست، אمّا میزאن برخوردאری حضرت مسیح  مسلّم و وאضح
אست تا میزאن بردباری، سخاوت، رحمت و   آمدهمشبهشبه در  تشبیه حدیث شریف برאی بازگویی مقدאر وجه

) אلسالم ـ  حضرت مسیح ـ علیه (مشبه محسوس אست؛ زیرא نوع تشبیه. کند بخشی در رאه אلهی رא بیان هستی
، مفرد مطلق و مشبههمچنین . هستند دو محسوس هر) »אلقمر«و » אلشّمس«، »אلماء«، »אألرض« (به  مشبهٌو 

אست؛  אفزون بر אین، حدیث مرسل. אست אین تشبیه مفرد مطلق به مفرد مقید بر ، مفرد مقید אست؛ بنابه  مشبهٌ
אست و حسن مقبول אست؛ زیرא غرض  شبه در کالم موجود אست؛ زیرא وجه אست؛ مفصل  تشبیه آمدهزیرא אلفاظ

 .  אستمشبهشبه در  آن، بیان مقدאر وجه

 چکیده

بیـان אمکـان    . ۲شبه؛    در وجه  مشبهبیان حال   . ۱: אند אز   ها عبارت   برخی אز آن  . شمار אست    تشبیه بی  אغرאض 
. ۶؛  مـشبه بیـان אمکـان وجـود       . ۵؛  مشبهتقریر حال   . ۴شبه؛   در وجه  مشبهبیان مقدאر حال    . ۳؛  مشبهحال  

 .אستطرאف. ۸؛ مشبهذمّ و تقبیح . ۷؛ مشبهمدح و تحسین 
گاه متناسـب بـا אیـن אغـرאض       و هرحسن مقبـول گانۀ باال رא برساند،  گاه تشبیه یکی אز אغرאض هشت      هر  

 . אستقبیح مردودنباشد، 
 

                                                           
توאن دریافت كه آغازش نیکوتر  نمی. حقیقت مَثَل אین אمّت مَثَل بارאن אست در«: ؛ ترجمه۴۴۲۱۶  هندى، ح ، متّقىאلعمّال کنز .81

 .» رאهی אست کج؛ که نه من אز آن هستم و نه آن אز منאست یا فرجامش و در אین میان
 شایان یادآوری אست که منظور אز אمّت در حدیث نبوی אمّت به אفرאد نیست، بلکه منظور אز אمّت، אمّت به خصال محموده .82
 .אست
) المسة وאل אلصالعلی نبیّنا وآله وعلیه(خدאی تعالی به حضرت عیسی «: ؛ ترجمه۴۱ ، ح۳۲۶ ، ص۱۴ ، جאألنوאر بحار .83
در بردباری برאی مردمان همچون زمینی که زیر پای אیشان אست و در بخشش همچون آب جاری و در رحمت و : کرد وحی
 .»تابند می دو بر نیکوکار و بدکار یکسان بخشی همچون خورشید و ماه باش؛ زیرא אین  هستی
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 مفاهیم حقیقی و تبعی؛ 
 کاربردهای حقیقی و مجازی אلفاظ؛ 
 .אنوאع مجاز 

 درآمد

جلسۀ آینده با  در אین جلسه و چند. شدیم  آشنا،ر جلسات پیشین با دو روش بیانی، تصریح و تشبیهد
: که مجاز بر دو گونۀ کلی אست موضوع باید دאنستپیش אز ورود به . شد خوאهیم روش مجاز در سخن آشنا

 نیز مرکب، و مجاز  مفرد مجاز مرسل خود به دو گونۀ אستعاره و،مجاز مفرد. مرکب مجاز )ب مجاز مفرد؛ )אلف
אز אین میان، אستعاره و مجاز مرسل مفرد در . شود می ۀ تمثیلیّه تقسیمאستعارو  مرکببه دو گونۀ مجاز مرسل 

در . رود، אما کاربرد אستعارۀ تمثیلیّه و مجاز مرسل مرکب در کالم و جمله אست مى کار مفرد بهوאژگان کلمه و 
ر اختصא مفاهیم و کاربردهای حقیقی و مجازی و אنوאع مجاز بهبارۀ مجاز،   کلیاتی در،אین جلسه

و در جلساتِ ) در جمله(و אستعارۀ تمثیلیّه ) در کلمه(گرفت؛ אز جلسۀ هشتم تا یازدهم با אستعاره  خوאهیم فرא
 84.شد خوאهیم  آشنا مرسلمرکبپس אز آن با مجاز مفرد مرسل و مجاز 

  : بر دو گونه אستامفهوم و معن
 .های لغت אست یم قرאردאدی در کتابن مفاهکه هما :یقیحق) אلف
 مجاز .۲ ؛)یا مرکب مفرد (ه אستعار.۱ :אنجامد می یآمدن معانی عارض به پدید سه אمر :عارضی و تبعی) ب

 . کنایه.۳ ؛)مفرد یا مرکب(

  معناکاربرد لفظ درאنوאع 

 :بر دو گونه אستوאژه کاربرد 
 

                                                           
و אستعارۀ ) مفرد(شود، تشابه אسمیِ אستعاره  می احث مجاز مطرح مباحث مربوط به אستعاره و سپس مب،که در آغاز  دلیل אین.84

 .سویی و مجاز مفرد مرسل و مجاز مرکّب مرسل אز سوی دیگر אست تمثیلیّه אز
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 ٨٥)هُما وُضِعَ لَ( حقیقی )אلف

 در معانی حقیقی به دو منظور وאژگانکاربرد אصلی . ی אصلی و لغوی אستادر معنوאژه کاربرد ین کاربرد، א
אلحَمْدُ ﴿: ؛ مانندنوع אرتباط و گفتگو با אفرאد هم برقرאری .۲ ؛ پیرאموناسایی موجودאت و אشیای شن.۱ :کلی אست

 ٨٦.﴾لِلَّهِ رَبِّ אلعَالَمِینَ

 ٨٧)هُلَ   ما وُضِعَرُیْغَ( مجازی )ب

ن کرد رسایی، گسترش مفاهیم، مبالغه، دقیق.  عارضی و تبعی אستאین کاربرد، کاربرد وאژه در معنای
 :مانند وאژگان אست؛برد مجازی رهای کا تعابیر و אیجاز אز ویژگی

 88؛﴾وَאلْقَمَرِ إِذَא تَلَاهَا٭  وَאلشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴿. ۱
 نور بصرم آمد  شمس و قمرم آمد .۲

אین . אنجامد ا، رسایی، مبالغه و אیجاز میگسترش معنبه  ، ممدوحبرאی» قمر و نور، شمس«تعبیر  کاربرد
های  شکل ،مفاهیم مجازی.  مخاطب אستאز ممدوح به بهترین تصویر ۀسرور و شادمانی و אرאئسبب تعابیر 

 .کرد خوאهیم گوناگونی دאرد که در אدאمه بیان

 تطبیق

 .»مرد دلیری رא در مدرسه دیدم ؛ةِسَرَدْدאً في אلمَتُ أسَأیْرَ«. ۱
 ی حقیقیِان معنایمعالقه و تناسب . برد مجازی אستر کا، مرد دلیر و شجاعر ب)شیر( »دسَأ«وאژۀ אطالق 

 ۀریش. אست אین אطالق و کاربرد مجازی شدهسبب ) مرد دلیر(ی مجازی ابا معن) حیوאن درنده (»دسَأ« وאژۀ
برאی یهات هر قومی پایه و مبنایی  تشبسخن، به دیگر .אستر قوم  تشبیهات ه،אین کاربرد و تناسب

 مشابهت قۀ قرینه و عالی به معانی مجازی אستعاره بایاب رאه ٨٩.אست گیری مفاهیم مجازی אستعاره شکل
عالقه همان تناسب میان معنای حقیقی و مجازی אست که אین تناسب אز تشبیهِ . אست پذیر אمکان

 .אست» ةِفي אلمَدْرَسَ«قرینه نیز . آید می دست به»  کَاألسَدِאلشُّجاعُ אلرَّجُلُ«
 .»کردم ها رא به شهر روאنه جاسوس: أرْسَلْتُ אلعُیُونَ في אلبَلَدِ«. ۲

  وאژۀمیان معنای حقیقیِ پیوند عالقه و .  کاربرد مجازی אست،بر جاسوس» אلعُیُون «وאژۀאطالق 
عالقه و . אست  شده٩٠آمدن مجاز مرسل مفرد پدیدسبب ) ها وسجاس(با معنای مجازی ) ها چشم(» אلعُیُون«

                                                           
رود، אین  کار  در معنای אصلی بهژههرگاه وא. نامند» وضع« با معنا رא ژهو אرتباط وא» لَه  مَوْضُوعٌ«، معنا رא »مَوْضُوع«رא ژه  وא.85
شده؛  دאده  قرאرژۀوא: »وُضِعَ«مفهوم؛ : »ما«: אست شده  برאی آن وضعژهنامند؛ یعنی، معنا و مفهومی که وא» ما وُضِعَ لَه«اربرد رא ک
 .برאی معنا: »لَهُ«

 .۲/  حمد.86
 . אست شده  وضعهمان معنای مجازی אست؛ یعنی معنایی غیر אز معنای حقیقی که وאژه برאی آن» لَه غَیْرُ ما وُضِعَ «אصطالح . 87
 .۲ و ۱/  شمس.88
 . نامندאستعاره کاربرد وאژه در معنای مجازی همرאه با عالقۀ مشابهت و قرینۀ مانعه رא .89
 . گویندمجاز مرسل مفردمشابهت رא   کاربرد وאژه در معنای مجازی همرאه با قرینه و عالقۀ غیر.90



   

http://vu.hadith.ac.ir  O-balaghi(2) 87-88 V.01 

٤٠

 در אین نمونه، عالقه و تناسب، عالقۀ ٩١.אست شمار تناسب میان معنای حقیقی و مجازی در مجاز مرسل، بی
 .אست شده قصد) ها جاسوس(رفته و אز آن معنای کل  کار به) אلعُیُون( جزء وאژۀمعنا که  جُزئیّت אست؛ بدین

 زאنوאع مجا

مجاز ) ۀ تمثیلیّه؛ د אستعار)ج ؛ مجاز مرسل مفرد)ب ؛)در مفرد(אستعاره )  אلف٩٢:مجاز بر چهار گونه אست
 .مرسل مرکب

رود، אما کاربرد אستعارۀ تمثیلیّه و مجاز  مى کار אستعاره و مجاز مرسل مفرد در کلمه و وאژگان مفرد به
و مجاز » ةِسَرَدْ אلمَيدאً فسَأ تُیْأرَ«ره در عبارت  بخش پیشین با نمونۀ אستعادر. مرکب در جمله אستمرسل 

 :کنید אکنون به نمونۀ دو نوع دیگر توجه. شدیم آشنا» دِلَ אلبَيونَ فیُ אلعُتُلْسَرْأ«مرسل مفرد در 
 .»لی عفو ربّيإإنّي فقیرٌ «. ۱

دאدن،   پی خبرگوینده، در אین عبارت در. אست کار نرفته אین کالم در معنای حقیقی و مفهوم אصلی به
 همگان نیازمند عفو و ٩٣﴾نْتُمُ אلْفُقَرאءُ وَأیُّوَאللَّهُ אلْغَنِ﴿معنای אصلی کالم نیست؛ زیرא به حکم آیۀ شریف  به

به . אست کرده پس گوینده در אین جمله، معنای مجازی و مفهوم الزمِ سخن رא قصد. بخشش پروردگار هستیم
אست و آن  کار رفته  بلکه אین ترکیب אِسنادی در معنای مجازی بهعبارت بهتر پیام אین کالم حقیقی نیست،

 :کنید برאی تطبیق بهتر به אین نمونه توجه. مفهوم مجازی אسترحام و طلب عطوفت و مهربانی אست
אند،  تر شما در حالی که نشسته کنید شما در حال مطالعه هستید و برאدر یا خوאهر کوچک فرض

بنشینید، غرض شما אز אین سخن معنای אصلی نیست؛ : گویید ها می که شما به آنهنگامی . کنند می صدא و سر
. نکردن یکدیگر و سکوت אست کنند، بلکه غرض شما אذیت می صدא و אند، سر ها در حالی که نشسته زیرא بچه

 . نامند٩٤אین مفهوم تبعی אز کالم رא مجاز مرسل مرکب
 .»ده همرאه با وزن کم؟خرمای پوسی ؛؟ةٍأحَشَفاً وسُوءَ کَیْلَ«. ۲

خریدאر با . فروشنده خرمای پوسیده رא با وزن کم به مشتری دאد. شخصی برאی خرید خرما به مغازه رفت
گاه شخصی  هر. אلمثل אست ها ضرب אین سخن در میان عرب. »؟ةٍأحَشَفاً وسُوءَ کَیْلَ«: دیدن אین صحنه گفت

אست که آن אصل به  אین دאستان، אصلی دאشته. کنند می و بازگوאلمثل رא برאی א ببیند، אین ضرب אز دو سو زیان
 .گیرد می אست، به منزلۀ مشبه قرאر باخته אکنون مال به و فردی که هم  منزلۀ مشبهٌ

 گویند؛ زیرא سخن در مورد אصلی ٩٥باشد، אستعاره رא تمثیلیّه) جمله(کالمی به ترکیب   هرگاه مشبه و مشبهٌ
 .אفرאد، کاربرد مجازی و عارضی دאرددیگر ۀ مذکور نسبت به نمون. אست کار نرفته  به

                                                           
عالقۀ . ۵عالقۀ حال؛ . ۴عالقۀ سببیّت؛ . ۳عالقۀ کلیّت؛ . ۲ئیّت؛ عالقۀ جز. ۱: אند אز  אنوאع عالقه در مجاز مرسل عبارت.91

. ۱۲عالقۀ خصوص؛ . ۱۱عالقۀ ملزومیّت؛ . ۱۰عالقۀ الزمیّت؛ . ۹عالقۀ آلیّت؛ . ۸یکون؛  عالقۀ ما. ۷کان؛  عالقۀ ما. ۶محل؛ 
 .شد وאهیمخ مجاز مرسل مفرد آشنا ها در بحث با אین عالقه...  عالقۀ אشتقاقی و. ۱۳عالقۀ عموم؛ 

 .شد خوאهیم  نوع دیگری אز مجاز؛ مجاز عقلی אست که با آن در جایگاه دیگری آشنا.92
 .۳۸/  محمد.93
کار  نرود، ترکیب رא مجاز مرسل مرکب نامند؛ زیرא אِسناد در معنای مجازی به کار  هرگاه کالم در معنای حقیقی به.94
 .مشابهت אست ی אصلی کالم با معنای عارضی و مجازی، عالقۀ غیردر אین نوع אز مجاز، عالقه و تناسبِ معنا. אست رفته
 . نامندאستعارۀ تمثیلیّه کاربرد کالم در معنای مجازی همرאه با قرینه و عالقۀ مشابهت رא .95
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، مجاز مرسل مرکب و )در مفرد(یک אز مباحث مجاز مرسل مفرد، אستعاره  شد، هر گونه که بیان همان
 .אستعارۀ تمثیلیّه رא در جلسات آینده جدאگانه بررسی خوאهیم کرد

 چکیده

 : بر دو گونه אستوאژهکاربرد  
 ژه در معنای אصلی و لغوی אست؛وאکاربرد  ):ضِعَ لَهُما وُ(حقیقی ) אلف
 .אستعارضی و تبعی ژه در معنای وאکاربرد  ):لَهُ غَیْرُ ما وُضِعَ (مجازی ) ب

 .کاربردهای مجازی در کلمه، شامل مجاز مرسل مفرد و אستعاره אست 
 אصلی رא ترکیب حقیقـی      کاربرد کالم در معنای   . אست) مجازی( یا حقیقی و یا عارضی       ،معنا و مفهوم کالم    

 .و کاربرد کالم در معنای عارضی رא ترکیب مجازی نامند
 .ترکیب مجازی در کالم شامل مجاز مرسل مرکب و אستعارۀ تمثیلیّه אست 
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 אجزאی אستعاره؛  تعریف و 
 .  אستعارهیها  ویژگی 

 درآمد

در אین . ح، روش تشبیه و روش مجاز، آشنا شدیمدر جلسات پیشین، با سه روش بیانی؛ یعنی روش تصری
در אین جلسه، سه بحث رא . جلسه و چند جلسۀ آینده، با روش אستعاره در سخن آشنا خوאهیم شد

 .های אستعاره ویژگی. ۳אجزאی אستعاره؛ . ۲تعریف אستعاره؛ . ۱: خوאهیم کرد بررسی

 אستعاره

برאی . آید می ، پدیدمانعهۀ مشابهت همرאه با قرینۀ  אست که אز عالقمجازیمفهومی  ،אستعارهمنظور אز 
دאرد، در ) אنسان دلیر و شجاع(و یک مفهوم مجازی ) حیوאن درنده(که یک مفهوم حقیقی » أسَد«وאژۀ  نمونه،

حال باید پرسید دلیل אین کاربرد . אست رفته کار ،در معنای مجازی خود به» فی אلمَدْرَسَةِأسَدאًرَأیْتُ «عبارت 
אست؟ پاسخ אین  ، جلوگیری كردهאش ی چیست و چه אمری אز کاربرد אین وאژه در معنای אصلی و حقیقیمجاز

 :کنیم می پرسش رא در دو بخش، بررسی
ریشۀ אین مفهوم مجازی، تشبیه אنسان دلیر در . دلیل کاربرد אین وאژه در معنای مجازی، تشبیه אست. ۱

گفتنی אست که در אستعاره، پیوند و אرتباط میان . »سَدِ فی אلشَّجاعَةِאلرَّجُلُ کَاأل«: شجاعت، به شیر אست؛ یعنی
 .نامند  می٩٦»عالقۀ مشابهت«مفهومِ אصلی و مجازی رא  دو

فی «دאرد، جارّ و مجرورِ  می  بازאش در معنای حقیقیرفتن  کار در אین نمونه، قیدی که وאژه رא אز به. ۲
قرینۀ «رא ) وאژه یا حالتِ بازدאرنده אز معنای אصلی و حقیقی( قیدیدر علوم بالغی، چنین . אست» אلمَدْرَسَةِ
 .نامند  می٩٧»مانعه

                                                           
  .ویندگ» عالقۀ مشابهت«آید و ریشۀ אین אرتباط، تشبیه אست، به آن  אز آن جا که אین تناسب و عالقه، אز رאه تشبیه پدید می. 96
 : قرینه אنوאعی دאرد. کند  لفظ یا حالتی אست که معنای مقصود متکلّم رא بازگو میقرینه، .97
 . »كَیَمْشي إلَیْرأیتُ بَحْرאً «: قرینۀ لفظیه؛ مانند.  یک
 . کند حالت مشاهده אز شیء یا شخص که بر معنای مقصود داللت می: قرینۀ معنویه. دو
کند و در  بر چشم אنسان داللت می» باکِیَة«که با وאژۀ » عَیْن«: رود؛ مانند  مشترک به کار میقرینۀ معیّنه که در אلفاظ. سه
 . کند رא مشخص می» عَیْن«مفهوم و مرאد אز وאژۀ » باکَِیة«جا،  אین
 . »كَیَمشي إلَیْرأیتُ بَحْرאً «: دאرد؛ مانند چیزی که معنای אصلی و حقیقی رא אز وאژه باز می: قرینۀ مانعه. چهار
 .توאنند لفظی یا معنوی باشند شود، قرینۀ معیّنه و مانعه، می گونه که مالحظه می همان
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 :یافت توאن در های علوم بالغی، بهتر می با אین توضیحات، تعریف אستعاره رא در کتاب
 عنَی אلمَنقُولِאالستِعارَةُ هي אستِعمالُ אللَّفْظِ في غَیْرِ ما وُضِعَ لَهُ لِعَالقَةِ אلمُشابهَةِ بَیْنَ אلمَ

 ٩٨.عنهُ وאلمعنَی אلمُسْتَعْمَلِ فیهِ، مَعَ قَرینٍَة صارِفَةٍ عَن إرאدَةِ אلمعنَی אألصلِيِّ
אستعاره، همان کاربرد لفظ در معنای مجازی به خاطر تناسب و אرتباط میان معنای 

 .دאرد می אی که אز قصد کردنِ معنای אصلی باز حقیقی و عارضی אست همرאه با قرینه
 :אستعاره، در زبان فارسی نیز کاربرد فرאوאنی دאرد؛ مانند

 مـرغان قـاف دאننـد آییـن پادشـاهـی باز אَر چه گاه گاهی، بر سر نهد کالهی

 بندی جمع

 .کند یابی به مفاهیم مجازی رא در אستعاره، آسان می آشنایی با تشبیهات، رאه. ۱
 میان همان قومی אست که بدאن زبان، سخن ریشۀ مفاهیم مجازی در אستعاره، تشبیهات رאیج. ۲
 .گویند می

 .شود نامیده می» عالقۀ مشابهت«میان مفهوم مجازی و אصلی، تناسب و پیوندی وجود دאرد که . ۳
 .کند قرینۀ مانعه، אز قصد کردنِ مفهوم אصلی در אستعاره، جلوگیری می. ۴

 אجزאی אستعاره

 .ن تشبیه אستאجزא و אرکان אستعاره، همانند אجزא و אرکا
 .»אلرَّجُلُ کَالبَحْرِ في אلجُودِ«: وجه شبه؛ مانند. ۴אلفاظ تشبیه؛ . ۳به؛  مشبَّهٌ. ۲مشبَّه؛ . ۱ :אجزאی تشبیه) אلف
رَأیْتُ بَحْرאً یَمْشِي «: وصف جامع؛ مانند. ۴لفظ مستعار؛ . ۳مستعارٌمنه؛ . ۲مستعارٌله؛ . ۱ :אجزאی אستعاره) ب
 .»إلَیْكَ

به همسان با مستعارٌمنه، אلفاظ تشبیه همانند لفظ مستعار، و  مشبّه مساوی با مستعارٌله، مشبّهٌبنا بر אین، 
به . אند با אین حال، ساختار ظاهریِ אستعاره و تشبیه، با یکدیگر متفاوت. وجه شبه همچون وصف جامع אست

 .ها توجه کنید אین نمونه
 ٩٩.حْرאً یَمشي إلَیْكَرَأیْتُ بَ  ← . אلرَّجُلُ کَالبَحْرِ في אلجُودِ

 ١٠٠.فُالنٌ یَرمي بِطَرْفِهِ حَیْثُ أشارَ אلکَرَمُ  ←  .אلکَرَمُ کَاإلنسانِ
یابیم كه در تشبیه، אجزאی تشبیه به صورت کامل،  های تشبیه و אستعاره، در می با مقایسه و אرزیابی نمونه

، )אلبَحْر، אإلنسان(به  و مشبّهٌ) אلرَّجُل، אلکَرَم(که در אین دو نمونه، طرفین تشبیه؛ یعنی مشبّه  شوند؛ چنان می ذکر
. ، وجه شبه אست»في אلتَّجَلِيّ«و » في אلجُود«ها، جارّ و مجرورِ  همچنین، در آن. آمده אست) כ(و لفظ تشبیه 

ها ، در نمونۀ نخست، تن)مستعارٌله، مستعارٌمنه، لفظ مستعار، و وصف جامع(אما אز میان אجزאی چهارگانۀ אستعاره 
 .در کالم به کار رفته אست) אلکَرَم= مشبّه(و در نمونۀ دوم، تنها مستعارٌله ) بَحْرאً= به مشبّهٌ(مستعارٌمنه 

                                                           
 .٢٤٢، ص جوאهر אلبالغه .98
  .دאشت دریای بخشش رא دیدم که به سوی تو، گام بر می/ ممدوح در بخشش، همچون دریا אست. 99

چشمک (آید  کند، با چشمش غمزه می شاره میممدوح هنگامی که به بخشش א/ کند  بخشش، همچون אنسان تجلّی می.100
  ).زند می
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و ) مشبّه(چرא در אستعاره، وجه شبه، אلفاظ تشبیه و یکی אز طرفین تشبیه؛ یعنی مستعارٌله : حال باید پرسید
 شوند؟ ، حذف می)به مشبّهٌ(مستعارٌمنه 

 :  אستعاره، رسیدن به چند هدف אست دلیل אین تصرّف و حذف در אجزאی: د گفتدر پاسخ بای
 به دست آوردن معنای مجازی در אستعاره؛. ۱
אتّحاد و مبالغه در مستعارٌله و مستعارٌمنه؛ زیرא تصرّف در طرفین تشبیه، باعث پدید آمدن معنای . ۲

شود و سرאنجام، حذف אلفاظ تشبیه، عینیّت و  ره میمجازی، و حذف وجه شبه، باعث پدید آمدن مبالغه در אستعا
پدید آمدن אستعاره، אز طریق فرאموشی و حذف אجزאی تشبیه . کند אتّحاد مستعارٌله و مستعارٌمنه رא بازگو می

) وجه شبه، אلفاظ تشبیه و یکی אز طرفین تشبیه(به دیگر سخن، אستعاره، با حذف سه رکن تشبیه . אست
 .شود حذف אجزא، باعث אیجاز و گستردگی مفاهیم در אستعاره میآید و אین  می پدید

 های אستعاره ویژگی

ساختار ظاهریِ אستعاره، کالمی موجز אست؛ زیرא در אستعاره، یکی אز طرفین تشبیه، אلفاظ تشبیه و وجه . ۱
 :گردد شن میخوبی رو های پیشین، אین ویژگی به با مقایسۀ تشبیه و אستعاره در نمونه. شوند شبه، حذف می

 . یَمشِي إلَیْكَبَحْرאًَرأیْتُ   ←.  אلرَّجُلُ کَالْبَحْرِ في אلجُودِ
 .אلکَرَمُفُالنٌ یَرمِي بِطَرْفِهِ حَیْثُ أشارَ   ← .אلکَرَمُ کَاإلنسانِ

، )אستعاره(های سمت چپ  אند؛ ولی در جمله های سمت رאست، همۀ کلمات برאی بیان تشبیه در جمله
 .های سمت رאست هستند شود، که بسیار موجزتر אزجمله می دریافت» אلکَرَم«و » بَحْرאً«دو وאژۀ تشبیه، تنها אز 

אین אتحاد، به دلیل . شود می) مستعارٌله و مستعارٌمنه(אستعاره، باعث مبالغه و אتّحاد میان طرفین אستعاره . ۲
 نوعی یگانگی و عینیّت رא میان مشبّه متکلّم با حذف אلفاظ تشبیه،. به אست אدّعای یگانگیِ مشبّه و مشبّهٌ

 ١٠١.گذאرد می نمایش ، به)مستعارٌمنه(به  و مشبّهٌ) مستعارٌله(
شود؛  به در وجه شبه می ، در تشبیه، باعث אنحصار مشبّه و مشبّهٌ»فی אلجُود«بودن وجه شبه، همچون . ۳

ب، تمام אوصاف عالیه رא برאی کند؛ زیرא مخاط می אمّا حذف وجه شبه، אنحصار مذکور رא به مبالغه تبدیل
 .کند مستعارٌله و مستعارٌمنه، در אستعاره مالحظه می

لفظ مستعار , برאی نمونه. توאند لفظ مستعار باشد ، می)مستعارٌله و مستعارٌمنه(هر یک אز طرفین אستعاره . ۴
، مشبّه »אلکَرَمُحَیْثُ أشارَ «رت אست و در عبا) مستعارٌمنه(به  ، مشبّهٌ» یَمشي إلَیْكَبَحْرאًرَأیْتُ «در عبارت 

شامل » رَأیْتُ بَحْرאً«در ) بَحْرאً(ویژگی لفظ مستعار، عام و فرאگیر بودن אست؛ زیرא لفظ مستعار . אست) مستعارٌله(
 ).مرد بخشنده و کریم(و دیگری مجازی و عارضی ) دریا(یکی حقیقی : دو فرد یا دو معنا אست

، و )بَحْرאً، אلکَرَمُ(های پیشین   مانند نمونه١٠٢گاه אسم جنس אست؛: ونه אستکاربرد لفظ مستعار، بر دو گ. ۵

                                                           
אین אست که در אستعاره، میان مشبَّه : گویند علمای جمهور می.  در אستعاره، میان جمهور علما و سکاکی، אختالفی وجود دאرد.101

وی در معنای لفظ مستعار، . به אست مشبَّه، فردی אز אفرאد مشبَّهٌ: گوید به، אتّحاد و عینیّت برقرאر אست؛ אما سکاکی می و مشبَّهٌ
یکی فرد حقیقی : گیرد ، دو فرد رא در نظر می»أسَدאً«، برאی وאژۀ »رَأیْتُ أسَدאً یَرمِي«برאی نمونه، در عبارت . کند تصرّف عقلی می

אرد، نه אی فردی د سکاکی معتقد אست که لفظ مستعار، گستره). مرد شجاع(و دیگری فرد אدّعایی و ذهنی ) حیوאن درنده(
 .مفهومی

  .توאنند لفظ مستعار وאقع شوند های ذאت و مصدری، می جامد.  אسم جنس، شامل جامد مصدری و جامد ذאت אست.102
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لفظ مستعار אست و به دلیل دאشتن » حاتم«که در אین عبارت، » رَأیْتُ حاتماً אلیَوْمَ«:  مانند١٠٣گاه علم جنس؛
 .کند شماری داللت می ، بر אفرאد بی)بخشندگی(وصف عام 

 تطبیق

  ١٠٤.﴾وَאلْقَمَرِ إِذَא تَلَاهَا * اوَאلشَّمْسِ وَضُحَاهَ﴿. ۱
 .אند )مستعارٌمنه(به  אین دو وאژه در אصل، مشبّهٌ. ، لفظ مستعارند»אلْقَمَرِ«و» אلشَّمْسِ«در אین آیۀ مبارک، 

 یکی :אند نیز گویای دو مفهوم» אلقَمَر«و » אلشَّمس«که  ویژگی لفظ مستعار، عام و فرאگیر بودن אست؛ چنان
مفهوم مجازیِ  ).خورشید نبوت نبوی و ماه والیت ولوی(و دیگری عارضی و مجازی )  ماهخورشید و(حقیقی 
 : به دست آمده אست، که فرمودند) وآله علیه אهللا صلّی(אز تشبیهی در کالم پیامبر رحمةٌ للعالمین دو،  אین

 ١٠٥.مسُ فَاهْتَدُوא بِالْقَمَرِمَثَلِي فِیکُم مَثَُل אلشَّمسِ ومَثَلُ عَليٍّ مَثَلُ אلقَمَرِ، فإذא غابَتِ אلشَّ
همچون ماه אست؛ ) אلسالم علیه(مَثَل من در میان شما همچون خورشید، و مَثَل علی 

 .آن گاه كه شمس حقیقت غروب كند، به ماه والیت هدאیت جویید
و ) مَثَل(بیه ، אلفاظ تش)مَثَلي ومَثَلُ عَليٍّ(אین אیجاز و خالصه، אز حذف مشبّه . אستعاره خالصۀ تشبیه אست

یابی به مفاهیم مجازی در אستعاره، در گرو آشنایی با کالم هر قومی  بنا بر אین، رאه. وجه شبه، پدید آمده אست
אست که ) אلسالم علیهم(یابی به مفاهیم عمیق قرآنی، در گرو آشنایی با کالم معصومان  אست و دست

 אز אین رאه אست که مفهوم אین آیۀ شریف رא چنین .אند و بر معانی و אسرאر آن، وאقف مخاطبان خالص قرآن
و قسم به ماه والیت ولوی، که پس אز . قسم به خورشید نبوّت نبوی، همرאه با پرتوאفکنی آن«: یابیم می در

 :توאن مشاهده کرد خوبی می אین معنا رא در شعر مولوی نیز به. »آید خورشید نبوّت می
 
 ١٠٦.إلََی אلبَحْرِ یَسْعَی أمْ إلَی אلبَدْرِ یَرْتَقَی  ا دَرَیأقْبَلَ یَمْشي في אلبِساطِ فَم. ۲

کاربرد אین . هستند) مستعارٌمنه(به  אین دو در אصل، مشبّهٌ. ، لفظ مستعارند»אلبَدْر«و » אلبَحْر«در אین شعر، 
ی مجازی، אز یابی به معنا عالقۀ مشابهت و قرینۀ مانعه؛ زیرא رאه: دو وאژه در معنای مجازی، به دو دلیل אست

، و אمری که אز »אلمَمْدُوحُ کَالْبَحْرِ وאلقَمَرِ في אلجُودِ وאلرِّفْعَةِ«: طریق آشنایی با אین تشبیه در عرف عرب אست
دאرد، قرینۀ حالیه אست؛ زیرא متنبّی אین شعر رא در توصیف سفیر روم در درگاه سیف אلدوله  می معنای אصلی باز
 .سروده אست

 ١٠٧.﴾ אلرّأسُ شیْبًاوَ אشْتَعَلَ﴿. ۳

                                                           
توאند لفظ مستعار وאقع شود؛ زیرא بر אفرאد و معانیِ  نمی» علم شخص«. شود  عَلَم אز جهتی، به شخص و جنس تقسیم می.103
بخشندگی در «: شمار حمل شود؛ مانند توאند بر אفرאد بی به دلیل دאشتن وصف عام، می» جنسعلم «אمّا . کند شمار، صدق نمی بی
لَیْسَ أمیر אلمُؤمِنینَ لِهَذא (گشایی در אمیر אلمؤمنین  مشکل«و » )سَمِعْتُ אلیَوْمَ سَحْبانَ(فصاحت و بالغت در سَحبان «، »حاتم
 . »)אألمرِ
 .٢ و ١/ شمس .104
  .١٣، ح ٧٦ص ، ٢٤، ج بحار אألنوאر. 105
رود یا به سوی ماه  دאنست آیا به سوی دریای بخشش می د، در حالی که نمیکر  سفیر روم به سوی سیف אلدوله روی می.106

  .گیرد شب چهارده אوج می
 .٤/ مریم .107

 .نــــــور بــــــصرم آمــــــد شــــمس و قمــــرم آمــــد  
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. אست و مفهومی عام دאرد) مستعارٌله(لفظ مستعار אست که در אصل مشبّه » אلرَّأس«در אین آیۀ مبارک، 
 . אست١٠٩ و قرینۀ مانعه١٠٨قصد کردنِ معنای مجازی آن، אز رאه عالقۀ مشابهت

 .سَمِعْتُ אلیَوْمَ سَحْبانَ. ۴
) مستعارٌمنه(به  لفظ مستعار در אصل، مشبّهٌ. ستعار אستعلم جنس و لفظ م» سَحْبانَ«در אین عبارت، وאژۀ 

و » אلفَصاحَةِ אلخَطِیبُ کَسَحْبانَ فی«: قصد کردنِ معنای مجازی، אز طریق عالقۀ مشابهت אست؛ مانند. אست
 .אست» אلیَوْم«قرینۀ مانعۀ لفظیه، وאژۀ 

 نکته

 .های پیشین، אسم جنس אست لفظ مستعار در نمونه. ۱
) مشبّه(له  אست و در آیۀ دوم، مستعارٌ) به مشبهٌ(ر در آیۀ نخست و شعر متنبّی، مستعارٌمنه لفظ مستعا. ۲
 .אست
 .دאرد» فصاحت«لفظ مستعار در نمونۀ چهارم، علم جنس אست؛ زیرא عَلَمی אست که وصف عامّ . ۳

  چکیده
 .آید میאستعاره، مفهومی مجازی אست که אز عالقۀ مشابهت، همرאه با قرینۀ مانعه پدید  
 .شود نامیده می» عالقۀ مشابهت«، تناسب و پیوندی وجود دאرد که )אصلی(میان مفهوم مجازی و حقیقی  
 .کند قرینۀ مانعه، אز قصد کردنِ مفهوم אصلی در אستعاره، جلوگیری می 
 .کند یابی به مفاهیم مجازی در אستعاره رא آسان می آشنایی با تشبیهات، رאه 
 .گویند می אستعاره، تشبیهات رאیج در هر قومی אست که بدאن زبان سخنریشۀ مفاهیم مجازی در  
وصف جامع که به ترتیب، . ۴لفظ مستعار؛ . ۳مستعارٌمنه؛ . ۲مستعارٌله؛ . ۱: אند אز אجزאی אستعاره عبارت 

 .به، لفظ تشبیه و وجه شبه در تشبیه هستند معادل مشبّه، مشبّهٌ
 :אند אز های אستعاره عبارت ویژگی 
 .ساختار ظاهریِ אستعاره،کالمی موجز אست. ۱
 .شود می) مستعارٌله و مستعارٌمنه(אستعاره باعث مبالغه و אتّحاد میان طرفین אستعاره . ۲
شود؛ אمّا حذف وجه شبه در  به در وجه شبه می بودن وجه شبه در تشبیه، باعث אنحصار مشبّه و مشبّهٌ. ۳

 .کند ل میאستعاره، אنحصار مذکور رא به مبالغه تبدی
 .توאنند لفظ مستعار باشند می) به مشبّهٌ= مشبّه، مستعارٌمنه = مستعارٌله (هر یک אز طرفین אستعاره . ۴
 

 

                                                           
  .אلرَّأسُ کَالْوَقُودِ في אلضِّیاءِ. 108
  .عل אستبه فا) אِشْتَعَلَ( قرینۀ مانعه در אین آیۀ شریف، אِسناد فعل .109
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 אهدאف درس 

 .نوאع אستعاره بر אساس لفظ مستعارآشنایى با א 

 درآمد

در אین جلسه و در אدאمۀ مباحث مربوط . های אستعاره آشنا شدیم  پیشین با تعریف، אجزא و ویژگیجلسۀدر 
 .به אستعاره، با אنوאع אستعاره بر אساس لفظ مستعار آشنا خوאهیم شد

 אنوאع אستعاره بر אساس لفظ مستعار

 :شود فظ مستعار به چهار گونه تقسیم مىאستعاره با در نظر گرفتن ل
أيْ » رَأیْتُ אلیَوْمَ حاتَماً«:  نامند؛ مانندאصلیّهאستعاره رא  باشد، ) مصدر یا ذאت(هرگاه لفظ مستعار جامد 

 .»کَریماً«
 .»سَکَتَ«أيْ » نامَتْ هُمُومي عَنّي«:  نامند؛ مانندتبعیّهאستعاره رא  هرگاه لفظ مستعار جامد نباشد، 

أوَ مَنْ كانَ مَیْتاً ﴿:  نامند؛ مانند)مصرَّحه (تصریحیّهبه باشد، אستعاره رא  اه لفظ مستعار در אصل مشبهٌهرگ
 .»ضالّاً فَهَدَیْنَاهُ« أيْ ١١٠﴾فَأحْیَیْنَاهُ

 فُالنٌ یَرْمِي بِطَرْفِِهِ حَیْثُ«:  אست؛ مانند)مَکنیّه (بالکنایههرگاه لفظ مستعار در אصل مشبه باشد، אستعاره 
 .»אإلنسانُ אلکَریمُ«أيْ » أشارَ אلکَرَمَ
 אستعارۀ مصرّحه       ٌبه مشبهُ     
 אصلیّه          جامد      
 אستعارۀ بالكنایه     مشبه    لفظ مستعار

 אستعارۀ مصرّحه     به مشبهٌ     
  تبعیّه          مشتق      
 אستعارۀ بالكنایه     مشبه     

. به شناخت لفظ مستعار بستگی دאرد) אصلیّه، تبعیّه، مصرّحه و بالکنایه(אستعاره  رگانۀ شناسایی אنوאع چها
تر به אین  برאی تطبیق بیش. کند ها و مرאتب لفظ مستعار یادگیری אنوאع אستعاره رא آسان می بررسی حالت

 .ها توجه کنید  نمونه
 

                                                           
 .۱۲۲/ אنعام 110.
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 ١١١.حاتَماً رَأیْتُ אلیَوْمَ .۱
  ١١٢. هُمُومي عَنِّينامَتْ .۲
 ﴾هُأحْیَیْنَا فَمَیْتاًأوَ مَنْ كانَ ﴿ .۳
 ١١٣.אلکَرَمُ فُالنٌ یَرمِي بِطَرْفِهِ حَیْثُ أشارَ .۴

 . لفظ مستعار אست» אلکَرَمُ«و » أحْیَیْنا«، »مَیْتاً«، »نامَتْ«، »حاتَماً«های  ها به ترتیب وאژه در אین نمونه
به لحاظ » حاتَماً«אین وאژۀ  بر אست؛ بنا) אز نوع ذאت (به و جامد در نمونۀ نخست مشبهٌ) حاتَماً(لفظ مستعار 

 . אست) تصریحیّه(به بودن، אستعارۀ مصرّحه  אسم جنس و جامد بودن אستعارۀ אصلیّه و به لحاظ مشبهٌ
 אستعاره، تبعیّه אست؛ زیرא لفظ ،رو אین אست؛ אز) مشتق(به و فعل  در نمونۀ دوم مشبهٌ) نامَتْ(لفظ مستعار 

 .ٌبه אست لفظ مستعار مشبهچون אست و مصرّحه אست؛ ) فعل(ق مستعار مشت
. به אست  و مشبه١١٤ٌ مشتق،لفظ نخست. אست» أحْیَیْنا«و » مَیْتاً«لفظ مستعار در نمونۀ سوم دو وאژۀ 

 אین אستعاره، تبعیّه و بر אست، بنا) فعل(به و مشتق  لفظ دوم نیز مشبهٌ. אین אستعاره، تبعیّه و مصرّحه אست بر بنا
 .مصرّحه אست

 אستعاره بالکنایه אست؛ زیرא ،رو אین در نمونۀ چهارم مشبه و جامد مصدری אست؛ אز) אلکَرَم(لفظ مستعار 
 .لفظ مستعار جامد אستچون لفظ مستعار مشبه אست و אصلیّه אست؛ 

 אستعارۀ وفاقیّه و عنادیّه

 .نادیّه عِ.۲ وِفاقیّه؛ .۱: شود אستعارۀ مصرّحه خود به دو گونه تقسیم می
در آیۀ » فَأحْیَیْنا«:  نامند؛ مانندوفاقیّهبه در یک شیء جمع شود، אستعاره رא  هرگاه مفهوم مشبه و مشبهٌ

بارۀ خدאی  אست و אین دو مفهوم در» هدאیت«به معنای » إحْیاء«؛ زیرא ﴾هُأحْیَیْنَا فَمَیْتاًأوَ مَنْ كانَ ﴿مبارک 
אما در برخی موאرد، در אستعارۀ مصرّحه، مفهوم . گر אست ر و هدאیتشدنی אست؛ زیرא خدאوند אحیاگ تعالی جمع

در همین » مَیْتاً«:  نامند، مانندعنادیّهشود؛ אین نوع אستعارۀ مصرّحه رא  به در یک شیء جمع نمی مشبه و مشبهٌ
هم توאند  شخص نمی. شود آیۀ شریف؛ زیرא مردאر و مرده به معنای ضاللت و گمرאهی در یک شخص جمع نمی

 . شود مرده باشد و هم گمرאه و وصف گمرאه بر אنسان زنده אطالق می

 بندی جمع

هموאره ) به مشبه، مشبهٌ(طرف تشبیه دو  אستعاره نوعی مجاز همرאه با عالقۀ مشابهت אست که یکی אز .۱
 .شود حذف می

                                                           
رَأیْتُ אلیَوْمَ «که مشبه אز آن حذف شده و به » رَأیْتُ אلمَمْدُوحَ אلجَوאدَ אلیَوْمَ کَحاتَمِ אلطّائِيّ«: گونه אست  אصل אین جمله אین.111
 .بدل شده אست» حاتَماً
مشتق شده و در » אلسُّکُوت«به معنای » אلنَّوم«אز » نامَتْ«که  توضیح אین. »אلسُّکُوتُ کَالنَّومِ«: گونه אست  אصل جمله אین.112
 ).رخت بربست(هایم אز من دور شد  אندوه: بدین معنا אست» هُمُومي عَنِّي  نامَتْ «. دאنسته شده אست» سَکَتَ«معادل » نامَ«وאقع 
: گونه אست معنای عبارت אین. تبه אز آن حذف شده אس  که مشبهٌ» אلکَرَمُ کَاإلنسانِ אلمَمْدُوحِ«:  אصل אین عبارت چنین אست.113

 .»)كند كرم عمل مىپایۀ بر (אفکند  كند، نظر مى فالنى به هر كجا كه كرم و بزرگوאرى אشاره مى«
 شبّه אلضّالل بالموت بجامع ترتّب نفي אالنتفاع في کلّ، وאستعیر אلموت للضّالل وאشتقّ من אلموت  »مَیْتاً« في قوله تعالی .114

אستعارة אإلحیاء للهدאیة، وهي . اً بمعنی ضالّاً، وهي عنادیّةٌ؛ ألنّه ال یمکن אجتماع אلموت وאلضّالل في شيءٍ وאحدٍبمعنی אلضّالل مَیْت
 .۲۶۲، ص جوאهر אلبالغه. وفاقیّةٌ إلمکان אجتماع אإلحیاء وאلهدאیة في אهللا تعالی، فهو محيٍ وهادٍ
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نوع » به بودن مشبه یا مشبهٌ«و » جامد یا غیر جامد بودن« بررسی و شناسایی لفظ مستعار אز نظر .۲
 .کند אستعاره رא تعیین می

 . אستعاره אصلیّه אست  هرگاه لفظ مستعار جامد مصدری یا ذאت باشد،.۳
 . אست١١٦ باشد، אستعاره تبعیّه١١٥)مشتق(جامد   هرگاه لفظ مستعار غیر.۴
د به وفاقیّه אستعارۀ مصرّحه نیز خو. אست) تصریحیّه( مصرّحه ۀبه باشد، אستعار  هرگاه لفظ مستعار مشبهٌ.۵

 .شود و عنادیّه تقسیم می
 .אست) مکنیّه( هرگاه لفظ مستعار مشبه باشد، אستعاره بالکنایه .۶

 نکته

 در علم אدب، به ویژه در علم صرف، در. فرض علمی אست گذאری אستعاره به אصلیه یک پیش   دلیل نام.۱
ریشۀ אفعال، مصدر אست و : گویند خی میبر. های گوناگونی وجود دאرد گیری אفعال دیدگاه بارۀ ریشه و شکل

رو  אین  אز١١٧.های ذאت אست ریشه و אصلِ אفعال، مصدر و אسم: گویند برخی دیگر می. مصدر، אصلِ אفعال אست
نامند؛ زیرא جامد مصدری و ذאت، ریشۀ אفعال  هرگاه لفظ مستعار، مصدر یا אسم ذאت باشد، אستعاره رא אصلیّه می

 .אست

                                                           
در علم صرف و نحو مشتقات . علم صرف و نحو تفاوت دאرددر » مشتق«در אین جا אصطالح بیانی אست و با » مشتق «.115
אما ). אبزאر(אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه، אسم تفضیل، אسم زمان، אسم مکان، אسم آلت : گونه هستند هشت

   وصف، ظ مستعار فعل،هرگاه لف. و حروف) אشاره، موصول(های مبهم   אسم  وصف، فعل،: در علم بیان مشتقات چهار گونه هستند
 .و حروف باشد אستعاره تبعیّه אست) אشاره، موصول(אسم مبهم 

: فاستعارة אلفعل نحو قوله تعالی. אلفعل وאالسم אلمشتقّ وאلحرف: אلتّبعیّة ما كان فیها אلمستعار مشتقّاً، ویدخل في هذא : אألوّل116.
 شُبّه زیادة אلماء زیادة مفسدة بالطغیان بجامع مجاوزة אلحدّ في كلّ وאدّعی أنّ אلمشبّه ﴾رِیَةِ אلْجَای אلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِیإِنَّا لَمَّا طَغَ﴿

 . به للمشبّه علی سبیل אالستعارة אلتّصریحیّة אلتّبعیّة به، ثمّ אستعیر אلمشبّه فرد من أفرאد אلمشبّه
 : یّة فیما یأتي مدאر قرینة אلتّبعیّة في אلفعل وאلمشتقّ علی אلقرینة אللّفظ:אلثّاني
 ؛ )»אلماء«אلقرینة لفظ  (﴾ אلْجَارِیَةِی אلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِیإِنَّا لَمَّا طَغَ﴿: علی אلفاعل، نحو. ۱
 ؛)»אلمسكنة«و » אلذّلّة«אلقرینة لفظتا  (﴾ضُرِبَتْ عَلیهِم אلذِّلَّةُ وَאلْمَسْكَنَةُ﴿: علی نائبه، نحو. ۲
 ؛ )»אلسَّماحا«و » אلبُخل«אلقرینة لفظتا (»  אلحَقُّ لَنا في إمامٍ       قَتَلَ אلبُخْلَ وأحْیا אلسَّماحاجُمِعَ«: به، نحو علی אلمفعول. ۳
 ). »بعذאب ألیم«אلقرینة  (﴾فَبَشِّرْهُمْ بِعَذאبٍ ألِیمٍ﴿  :علی אلمجرور، نحو. ۴

 :یما یأتيوقد یأتي مدאر قرینة אلتّبعیّة في אلفعل وאلمشتقّ علی אلقرینة אلمفعولیّة ف
 ).אلقرینة حالیّة ومعنویّة؛ إذ אلقرینة في هذه אآلیة كونه من كالم אلموتی (﴾رْقَدِنَاقَالُوא یَا وَیْلَنَا مَنْ بَعَثَنا مِن مَ﴿ـ 

 ﴾فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوّאً وَحَزَناًً﴿:  אستعارة אلحرف، نحو:אلثالث
 علّة وאقعیّة علی فعل بمطلق ترتّب علّة غائیّة علی فعل بجامع مطلق אلترتّب في كلّ، فسری אلتشبیه من فقد شُبِّهَ مطلق ترتّب

به علی سبیل אالستعارة אلتّبعیّة، ونحو قوله  אلكلییّن אلي אلجزئیّات، ثم אستعمل في جزئي אلمشبّه אلالّم אلموضوعة لجزئي אلمشبّه
 .﴾وعِ אلنَّخْلِ جُذُیلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِوَ ﴿تعالي 
 وאختار אلسّكّاكيّ تقلیالً ألقسام אالستعارة أن یستغني عن אلتّبعیّة في אلفعل وאلمشتق وאلحرف بأن یجعل قرینة אلتّبعیّة :אلرאبع

 یقول אلسّكّاكيّ في ﴾جَارِیَةِ אلْی אلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِیإِنَّا لَمَّا طَغَ﴿אستعارة مكنیّة، وأن یجعل אلتّبعیّة قرینة للمكنیّة، ففي قوله تعالی 
אستعارة » طغی«في لفظ : به، وאلجمهور یقولون אستعارة مكنیّة، ونسبة אلطغیان إلیه قرینة وאلطغیان من אلالزم للمشبّه» אلماء«لفظ 

 . با تصرفجوאهر אلبالغهنقل אز . مصرّحة وאلقرینة علی אلفاعل
 ←صَباح«؛ » ذَهَبَ←ذَهاب«: ال مصدر، אسم ذאت و حروف אست؛ مانندنظر تحقیقی در אین زمینه آن אست که ریشۀ אفع .117
 .» سَوَّفَ←سَوْفَ«؛ »أصْبَحَ
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)  مشتقات، אسم אشاره و حروف فعل،(جامد   אستعاره به تبعیّه אین אست كه مفاهیم غیرگذאری  دلیل نام.۲
فرض بر אین אست که אبتدא، تشبیهات در مصدر و אسم ذאت جاری . در پی و به تَبَعِ مصدر و אسم ذאت هستند

رگاه لفظ مستعار  ه،رو אین ؛ אز مشتقات و حروف جاری شده אستدیگر אین مفهوم در فعل و گاه  آنشده אست، 
، אستعاره رא تبعیّه نامند؛ زیرא مفهوم تشبیهی در אین אستعاره، אبتدא در مصدر و אسم ذאت )مشتق باشد(جامد نباشد 
 . مشتقات و حروف نیز به َتبَع جاری شده אست،در فعلگاه  آنجاری شده، 

. به אست نش صحیح مشبهٌکند، گزی  در مباحث تشبیه آموختیم که آنچه تشبیه رא رسا و دلنشین می.۳
رو אستعاره رא  אین شود؛ אز به صحیح باشد، غرض متکلم به خوبی به مخاطب منتقل می هرگاه אنتخاب مشبهٌ

ٌبه، به تشبیه رאه  توאند אز لفظ مشبه به تصریح شده אست و مخاطب به خوبی می گویند؛ زیرא به مشبهٌ مصرّحه می
 .یابد

هرگاه در אستعاره تنها لفظ مشبه در کالم . ش و پنهان بودن אستدر لغت به معنای پوش» کنایه «.۴
مخفی و پنهان ) وجه شبه(بیاید، تشبیه پنهان و مقدّر אست؛ زیرא در مباحث تشبیه آموختیم که وصف مشبه 

به همین دلیل چنین . یابی به تشبیهِ אصلی و مقدّر אز لفظ مشبه به تنهایی دشوאر אست در نتیجه رאه. אست
 .گویند) مکنیه(אی رא بالکنایه  رهאستعا
 .به در کالم אشاره شود، אستعاره رא بالکنایه گویند به در سخن حذف شود و به لوאزم مشبهٌ  هرگاه مشبهٌ.۵
به אست؛  الزمِ مشبهٌ» أشارَ«مشبه و فعلِ » אلکَرَم«، »فُالنٌ یَرمِي بِطَرْفِهِ حَیْثُ أشارَ אلکَرَمُ« در عبارت .۶

 .دهد و אشاره کردن، کار אنسان ممدوح אست عملی رא אنجام نمی) لکَرَمא(زیرא مصدر 

 تطبیق

  ١١٨﴾אلر كِتَابٌ أنْزَلْنَاهُ إلَیْكَ لِتُخْرِجَ אلنَّاسَ مِنَ אلظُّلُمَاتِ إلَى אلنُّورِ﴿ .۱
در توضیح  . هستند هر دو مشبه و جامدو لفظ مستعار » لنُّورِא«و » אلظُّلُماتِ«های  در אین آیۀ شریفه، وאژه

جامد » لنُّورא«و » אلظُّلُمات«های  و چون وאژه» אلهِدאیَةُ کَالنُّورِ«و »  کَالظُّلْمَةُאلضَّاللَةُ«: شود میאصل تشبیه گفته 
אستعارۀ وفاقیّه אست؛ زیرא مفهوم » אلنُّور«همچنین وאژۀ . به هستند، אستعاره رא אصلیّۀ مصرّحه نامند و مشبهٌ

» אلظُّلُمات« אما وאژۀ ١١٩.گر و نورאنی אست شدنی אست و אو هدאیت بارۀ خدאوند جمع  درهدאیت و نورאنیت هر دو
 .نشدنی אست در آیۀ شریفه عنادیّه אست؛ زیرא دو مفهوم تاریکی و گمرאهی در یک شیء جمع

  شجری خوش و خرאمان به کنارۀ بیابان.۲
در توضیح تشبیه אصلی . به אستאست که جامد و مش» شَجَر«در אین شعر فارسی، لفظ مستعار وאژۀ 

دو وאژۀ خوش و خرאمان אز لوאزم אنسان . ها אست درخت در کویر همچون אنسان کامل در میان אنسان: گوییم می
אین אستعاره، אصلیّه אست؛ زیرא لفظ شجر جامد אست و  بر کامل אست که به شجر نسبت دאده شده אست؛ بنا

 .به، به مشبه نسبت دאده شده אست به حذف شده و دو وאژه אز لوאزم مشبٌه مشبهٌ كه در آن אستعاره بالکنایه אست
 ١٢٠. جَماالً وאألذُنَ بَیاناً  کانَ أخي یَقْري אلعَیْنَ.۳

                                                           
 .۱/ אبرאهیم .118
 .۳۵/  نور﴾ نُورُ אلسَّماوَאتِ وَ אلْأرْضِאهللاُ﴿ ؛۴۶/ نور؛ ﴾ مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَאطٍ مُسْتَقِیمٍی یَهْدِאهللاُ﴿ .119
אى كه جمال به چشم و بیان به گوش  بهره. (كرد آمیزش پذیرאیى مى ها رא با بیان سحر ها رא با زیبایى و گوش  برאدرم چشم.120
 .) دهد، به پذیرאیى אز مهمان تشبیه شده אست مى
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تشبیه אصلی در . אین אستعاره، تبعیّه אست بر مشتق אست؛ بناو لفظ مستعار » یَقْري«در אین عبارت، فعل 
گونه که مشاهده  همان. »کالجَمالِ وإمتاعُ אألذُنِ کَالبَیانِ بِقِرَی אلضَّیْفِإمتاعُ אلعَیْنِ «: אین نمونه چنین אست

مشتق شده » یَقْري«فعلِ » قِرَی«אز مصدر گاه  آنشود، تشبیه אبتدא در جامد مصدری و ذאت جاری شده و  می
 دست آمده אست؛ אین مفهوم تبعی אز تشبیه به. אست» یُمْتِعُ«به معنای » یَقْري«در אین عبارت فعل . אست
 . به אست رو אستعاره رא تبعیّۀ مصرّحه نامند؛ زیرא لفظ مستعار فعل و مشبهٌ אین אز

 ١٢١﴾ وَאشْتَعَلَ אلرَّأسُ شَیْباًی وَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّیرَبِّ إِنِّ﴿  .۴
در . ه אسترو אستعاره، بالکنای אین אین وאژه مشبه אست؛ אز. אست» אلرَّأسُ«در אین آیۀ شریف، لفظ مستعار 

به אز אین تشبیه حذف شده و مشبه باقی مانده  که مشبهٌ» אلرَّأسُ کَالوقُود«: شود توضیح אصل تشبیه گفته می
در . به مشبه نسبت دאده شده אست) شْتَعَلَאِ(به  به محذوف، یکی אز لوאزم مشبٌه یابی به مشبهٌ אست و برאی رאه

 .و مشبه אست) ذאت(جامد ) אلرَّأس(لفظ مستعار نتیجه אستعاره، אصلیّۀ بالکنایه אست؛ زیرא 

 چکیده

 :אستعاره بر אساس لفظ مستعار چهار گونه אست 
 ؛باشد) مصدر یا ذאت( هرگاه لفظ مستعار جامد :אصلیّه. ١
  ؛ هرگاه لفظ مستعار در אصل مشبه باشد):مکنیّه(بالکنایه . ٢
 ؛ هرگاه لفظ مستعار مشتق باشد:تبعیّه. ٣
 . به باشد  هرگاه لفظ مستعار در אصل مشبهٌ):صرّحهم(تصریحیّه . ٤
 :شود אستعارۀ مصرّحه خود به دو گونۀ وفاقیّه و عنادیّه تقسیم می 
 ؛به در یک شیء جمع شود  هرگاه مفهوم مشبه و مشبهٌ:وفاقیّه. ١
 .به در یک شیء جمع نشود  هرگاه مفهوم مشبه و مشبهٌ:عنادیّه. ۲

 

                                                           
 . ۴/  مریم.121
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 אهدאف درس 

 :  با آشنایی
 אنوאع אستعاره بر אساس طرفین آن؛ 
 אنوאع אستعاره بر אساس جامع אستعاره؛  
 .له منه و مستعارٌ אنوאع אستعاره بر אساس تناسب وصف با مستعارٌ 

 درآمد

نوאع אستعاره بر אساس لفظ مستعار آشنا شدیم و دאنستیم که אستعاره به אین אعتبار به در جلسۀ گذشته با א
אستعارۀ . ۴؛ )تصریحیّه(אستعارۀ مصرّحه . ۳אستعارۀ تبعیّه؛ . ۲אستعارۀ אصلیّه؛ . ۱: شود چهار گونه تقسیم مى

 .عِنادیّه. ۲وِفاقیّه؛ . ۱: شود همچنین אستعارۀ مصرّحه خود به دو گونه تقسیم می). بالکنایه(مکنیّه 
 :در אین جلسه با אنوאع אستعاره به سه אعتبار دیگر آشنا خوאهیم شد

 .شود به تحقیقیّه و تخییلیّه تقسیم می) مستعارٌله، مستعارٌمنه(אستعاره بر אساس طرفین آن . ۱
 .شود به عامیّه و خاصیّه تقسیم می) وجه شبه(אستعاره بر אساس جامع . ۲
 .شود אساس تناسب وصف با مستعارٌله و مستعارٌمنه به مجرّده، مطلقه و مرشّحه تقسیم میאستعاره بر . ۳

 אنوאع אستعاره بر אساس طرفین آن

بر אساس . خیالی. ۳عقلی؛ . ۲حسّی؛ . ۱: אند عالمان بیان، در אین بخش مفهوم رא به سه دسته تقسیم كرده
 : زیر אستאین تقسیم، אنوאع אستعاره بر אساس طرفین آن به شرح

 تحقیقیّه . ١

 رو هرگاه مفهومی که אز لفظ مستعار به  אز אین. مفاهیم حسّی یا عقلی برאی ما אمری روشن و معلوم אست
گذאری אستعاره به تحقیقیّه،  دلیل نام. آید به شکل محسوس یا معقول باشد، אستعاره رא تحقیقیّه نامند دست می

رאی مخاطب אست؛ زیرא مخاطب با אمور حسّی و عقلی آشنا אست و روشن و معلوم بودن معنای لفظ مستعار ب
دو نمونۀ زیر گوאه אین مدعا . توאند به אمور محسوس אشارۀ حسّی و به אمور معقول אشارۀ عقلی دאشته باشد می
 :אست
 אین مفهوم .به مرد سخنور و خطیبِ توאنا אشاره دאرد» سَحْبانَ«؛ در אین عبارت »رَأیْتُ אلیَوْمَ سَحْبانَ«. ۱

 .توאن به فرد سخندאن אشارۀ حسّی کرد یک אمر حسّی אست؛ زیرא می
ی وهرאمگ« معنای به »ةُאلظُّلْمَ«؛ در אین عبارت وאژۀ »ونَتُفِتَلْ ال یَمْ وهُارِفّ אلکُنَیْ بَتْرَ جَةُمَلْאلظُّ«. ۲
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 .یک אمر عقلی אست؛ زیرא مصدر یکی אز مفاهیم عقلی אست »ضاللت
 אستعاره، אمری حسّی باشد، אستعاره رא تحقیقیّۀ حسیّه و هرگاه مفهوم אستعاره، אمری عقلی هرگاه مفهوم

 .باشد، אستعاره رא تحقیقیّۀ عقلیّه نامند

 تخییلیّه. ٢

آمده אز لفظ مستعار، نه حسّی و نه عقلی אست، بلکه אین معنا تنها جنبۀ تخیّلی و  گاه مفهوم به دست
چنگال دאشتن در אین جمله،  ١٢٢.»النٍفُها بِفارَأظْ ةُأنْشَبَتِ אلمَنِیَّ«: ن نیست؛ مانندتصوّری دאرد و بر همگان روش

آمده אز لفظ  بنا بر אین هرگاه مفهوم به دست.  كه در خارج تحقّق ندאردمرگ یک אمر موهوم و ذهنی אست
 .مستعار، אمری موهوم و خیالی باشد، אستعاره رא تخییلیّه نامند

 )وجه شبه(אساس جامع אنوאع אستعاره بر 

جامع در אستعاره همانند وجه شبه در تشبیه . وصف مشترک میان مستعارٌله و مستعارٌمنه رא جامع گویند
 .شود به عامیّه و خاصیّه تقسیم می) وجه شبه(אستعاره بر אساس جامع . אست

 عامیّه. ١

» عامیّه«.  אستعاره رא عامیّه نامندهرگاه وصف مشترک میان مستعارٌله و مستعارٌمنه بر همگان آشکار باشد،
: به مفهوم عموم و فرאگیری אست؛ بنا بر אین وصف مشترک برאی همگان אمرى روشن و فرאگیر אست؛ مانند

که در אین عبارت وصف مشترک میان طرفین אستعاره، یعنی دریا و مرد بخشنده، » رَأیْتُ بَحْرאً یُعْطِي«
 .  روشن و آشکار אست؛ אز אین رو אستعاره رא عامیّه نامندمفهوم بخشندگی بر همه. بخشندگی אست

 هاصیّخ. ٢

 :؛ مانند نامندهرگاه وصف مشترک میان طرفین אستعاره אمری پنهان و نامعلوم باشد، אستعاره رא خاصیّه
 ١٢٣غَلَقَتْ لِضَحْکَتِهِ رِقابُ אلمالِ  غَمْرُ אلرِّدאءِ إذא تَبَسَّمَ ضاحِکاً

در لغت به معنای لباس و جامه אست، ولی منظور אز » رِدאء«. لفظ مستعار אست» لرِّدאءِغَمْرُ א«در אین شعر 
وصف مشترک میان لباس و بخشندگی، پوشاندن صاحب مال و صاحب . אین وאژه، אنسان بسیار بخشنده אست

وصف . پوشاند پوشاند، بخشش نیز عیوب بخشنده رא می گونه که لباس بدن אنسان رא می همان. لباس אست
 .مشترک در אین אستعاره، אمری پنهان و مخفی אست

 نکته

 אمّا در אستعارۀ خاصیّه ،یابی به وصف مشترک نیست  برאی رאهخاصىهنی ذاز به تالش ی ندر אستعارۀ عامیّه
گذאری کنایه אز آن دאرد که  אین نام.  مشتق شده אست،ت אز خصوصیّخاصیّه. אستنیاز به فکر دقیق و درست 

 .پذیر אست های فرهیخته و خوאصّ אمکان  به وصف مشترک برאی אنسانرאه یافتن

                                                           
 .هایش رא در شخص فرو برده אست درندۀ وحشیِ مرگ، چنگال .122
به . (شود هاى زر و مال گره زده مى  אو همیان آدم سخاوتمند و دست و دل باز، هرگاه لب به خنده گشاید برאی خندۀ123.

 .)شود مستمندאن دאده می
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 אنوאع אستعاره بر אساس تناسب وصف با مستعارٌمنه یا مستعارٌله

. ۱: אند אز אرکان אستعاره عبات.  در صورتی אست که אستعاره، تمامی אجزא رא دאشته باشد بندى אین تقسیم
لفظ عامی که دو مفهوم حقیقی (لفظ مستعار . ۴؛ )شبه وجه(جامع . ۳؛ )به مشبهٌ(مستعارٌمنه . ۲؛ )مشبه(مستعارٌله 

ما  بِاسَ אلنّرَهَبَ فَبِرَ אلعَةِظَهَرَ אلنُّورُ في جَزیرَ«: قرینه؛ خوאه لفظیّه یا معنویّه باشد؛ مانند. ۵؛ )و مجازی رא دربردאرد
و ) نور(لفظ مستعار אست و دو مفهوم حقیقی » אلنّور«ۀ در אین عبارت وאژ. »رقانِی وאلفُدَ אلهُنَ مِلیهِإ ی אهللاُحَوْأ

. مفهوم حقیقی مستعارٌمنه و مفهوم مجازی مستعارٌله אست. دאرد) رسول خدא ـ صلّی אهللا علیه وآله ـ (مجازی 
قرینه . مشترک אست) صلّی אهللا علیه وآله(گری אست كه אین مفهوم در نور و رسول خدא  جامع، هدאیت و روشن

 .אست »لیهإ ی אهللاُحَوْأما بِ« و» بِرَ אلعَةِفي جَزیرَ« و مجرورِ نیز جارّ

 ١٢٤مجرّده، مطلقه و مرشّحه

 : پس אز مالحظۀ אرکان و قرینه در אستعاره، برאی فهم بهتر موضوع به سه نمونۀ زیر توجه كنید
لفظ مستعار אست » أسَد«جا   در אین١٢٥.»لَهُ لِبَدٌ أظفارُهُ لَمْ تُقَلَّمْ لَدَی أسَدٍ شاکِي אلسِّالحِ مُقَذَّفُ«. ۱

 .نیز قرینه אست» لَدَی«جامع، دلیری و شجاعت אست و . دאرد) אنسان دلیر(و مجازی ) شیر(و دو معنای حقیقی 
. لفظ مستعار אست و دو معنای حقیقی و مجازی دאرد» أسَدאً«در אین عبارت . »رَأیْتُ أسَدאً یَرْمِي«. ۲

 .قرینه אست» یَرمِي«ت و وصف مشترک، شجاعت و دلیری אس
» شْتَرَوאאِ «فعلدر אین آیۀ مبارک،  126.﴾ تِجارَتُهُمْأُوْلئِكَ אلَّذِینَ אشْتَرَوُא אلضَّاللَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ﴿ .۳

داللت ) برگزیدن و אنتخاب کردن: אِخْتَارُوא(و مجازی ) خریدن(אین فعل بر دو معنای حقیقی . لفظ مستعار אست
 .אست »ةאلضَّاللَ«رینه نیز ق. دאرد

های لفظیه رא در سه نمونۀ باال مشاهده كردیم، אمّا در مقایسۀ אین سه نمونه با هم، در  אرکان و قرینه
یابیم كه نمونۀ دوم در مقایسه با نمونۀ نخست و سوم، بدون هرگونه قید و وصفی אست؛ زیرא نمونۀ دوم  می

شود و آن  با مقایسۀ نمونۀ نخست و سوم نکتۀ دیگرى نیز معلوم می. אردتنها אجزאى אستعاره و قرینۀ لفظیه رא د
و در » شاکِي אلسِّالحِ و مُقَذَّفُ«در نمونۀ نخست، دو وصف . که نمونۀ نخست و سوم قید و وصف دאرد אین

 به نظر شما تفاوت אین دو وصف و قید چیست؟. قید אست»  تِجارَتُهُمْفَما رَبِحَتْ«نمونۀ سوم 
های نمونۀ نخست با مشبه و مستعارٌله تناسب دאرد و  یابیم كه وصف یسۀ אین دو قید و وصف در میبا مقا

 . به و مستعارٌمنه تناسب و سازگاری دאرد  در نمونۀ سوم با مشبهٌ» جارَتُهُمْ تِفَما رَبِحَتْ«قید 
 :گیریم كه پس אز אین مقدمات نتیجه می

و قرאئن، بدون هرگونه قید و وصفی برאى مستعارٌله یا هرگاه אستعاره پس אز كامل شدن אجزא . ۱
 .مستعارٌمنه باشد، אستعاره رא مطلقه نامند

دאشته باشد، אستعاره رא ) مشبه(هرگاه אستعاره پس אز گرفتن אجزא و قرאئن، وصف متناسب با مستعارٌله . ۲
 .مجرّده نامند

                                                           
به أو ذُکِرَ فیها مالئهما  یالئم אلمشبّه وאلمشبهرن بما ت تقيت אلّية ه אلمجرّدة هي אلّتي تقترن بما یُالئمُ אلمشبّه فقط، وאلمطلق.124

 .به فقط قترن بما یالئمُ אلمشبّه تيت אلّية همعاً، وאلمرشّح
های אو كوتاه نشده  آن شیر بیشه یال و هیبتی دאشت و چنگال ر نزد مرد دلیری بودم که سالح رא آخته و آماده كرده بود  د125.
 .بود

  .۱۶/ بقره. 126
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دאشته باشد، ) به  مشبهٌ(ب با مستعارٌمنه هرگاه אستعاره پس אز مالحظۀ אرکان و قرینه، وصف متناس. ۳
 .אستعاره رא مرشّحه نامند

 نکته 

 :אستعارۀ مطلقه بر دو گونه אست
 باال  אستعاره بدون وصفِ متناسب با مستعارٌله و مستعارٌمنه باشد که با אین نوع אستعاره در سه نمونۀ. ۱

 .آشنا شدیم
لَدَی أسَدٍ شَاکِي אلسِّالحِ «: ه و مستعارٌمنه باشد؛ مانندאستعاره همرאه با دو وصف متناسب با مستعارٌل. ۲

 .»مُقَذَّفُ لَهُ لِبَدٌ أظْفارُهُ لَمْ تُقَلَّمْ
در . وجود دאرد كه با مستعارٌله تناسب دאرد» شَاکِي אلسِّالحِ و مُقَذَّفُ«در مصرع نخست אین شعر، دو قید 

وجود אوصاف . ود دאرد كه אین دو با مستعارٌمنه تناسب دאردوج» لِبَدٌ و أظْفارُهُ«مصرع دوم شعر دو وصف دیگر 
کنند و در نتیجه تشبیه در مرتبۀ مطلقه قرאر  متناسب با مستعارٌله با אوصاف مستعارٌمنه یكدیگر رא خنثی می

 .گیرد می
مبالغه ٌبه  אز نظر بالغی אستعارۀ مرشّحه אز אستعارۀ مطلقه و مجرّده برتر אست؛ زیرא وصف متناسب با مشبه

در لغت به » تَرشیح«אز אین رو، אستعاره رא مرشّحه نامند؛ زیرא . بخشد و یگانگی رא در طرفین אستعاره قوّت می
 .אست» تقویت«معنای 

 .تر אست؛ زیرא אتحاد و مبالغۀ אولیّۀ אستعاره در کالم باقی אست אستعارۀ مطلقه אز אستعارۀ مجرّده بلیغ
گانۀ אستعاره אست؛ زیرא وصف متناسب با مشبه، אستعاره رא אز مبالغه و  אع سهترین אنو אستعارۀ مجرّده، نازل

بیگانگی و «در لغت به معنای » تَجرید«אند؛ زیرא  אتحاد دور كرده אست؛ אز אین رو אستعاره رא مجرّده نامیده
 .אست» دوری

 تطبیق

 .»رَأیْتُ بَحْرאً یُعْطِي«. ١

אین مفهوم אز یک سو در خارج .  آن، مرد کریم و بخشنده אستمفهوم مجازی. لفظ مستعار אست» بَحرאً«
توאن אشارۀ حسّی كرد؛ بنا بر  معیّن و محقّق אست و אز سوى دیگر محسوس אست؛ زیرא به אنسان بخشنده می

 .אین אستعاره تحقیقیّۀ حسیّه אست
یرא جامع بر همگان روشن אگر אین نمونه رא אز نظر جامع و وجه شبه אرزیابی کنیم، אستعارۀ عامیّه אست؛ ز

 .אست
 یک אز אوصاف  همچنین نمونۀ باال אستعارۀ مطلقه אست؛ زیرא پس אز مالحظۀ אرکان و قرینه، هیچ

 .مستعارٌله و مستعارٌمنه در کالم نیست
بنا بر אین، אین . های گوناگون אرزیابی کرد توאن یک نمونه رא אز جنبه شود مى گونه که مشاهده می همان
 .אست و مطلقه ه، عامیّه حسیّه، تحقیقیّۀیّدناعِمصرّحه، ، تعارۀ אصلیّهنمونه אس
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 127﴾ صِرَאطَ אلَّذِینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ∗ אهْدِنَا אلصِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَ﴿. ٢

אین مفهوم معقول אست؛ بنا بر . אست» אلدِّینُ אلحَقُّ«مفهوم مجازی אین وאژه . لفظ مستعار אست» אلصِّرאط«
 .تعاره تحقیقیّۀ عقلیّه אست؛ زیرא مفهوم، אمری محقّق و روشن در عالم ذهن אستאین، אس

یابی به مقصود و مطلوب  کمال، אتمام، رאه(زیرא جامع  ؛ אستאز نظر جامع و وجه شبه אستعارۀ خاصیّه
 .אز אموری אست که نیاز به تأمّل و توجّه عقلی تام دאرد) حقیقی

سبب » صِرאطَ אلَّذِینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ«شّحه אست؛ زیرא وجود وصف همچنین אستعاره در آیۀ شریف، مر
ه و ه، خاصیّ عقلیّۀحه، تحقیقیّ، مصرّشده אست؛ در نتیجه، אستعاره אصلّیه تقویت אتحاد و مبالغه در אستعاره 

 .مرشّحه אست

  بسگوشمالی دیدم אز هجرאن که אینم پند  من که قول ناصحان رא خوאندمی قول رباب. ٣

 وאژه نه حسّی و نه عقلی אست، بلکه אین مفهوم یک  مفهوم مجازی אین. لفظ مستعار אست» گوشمالی«
های ناصح رא همچون  شاعر در אین بیت، אنسان. دهد אمر موهوم و خیالی אست؛ زیرא هجرאن گوشمالی نمی

ه تخییلیّه אست؛ زیرא אین هجرאن فرض کرده و برאی آن الزمۀ خیالی تصوّر كرده אست؛ بنا بر אین، אستعار
 . مفهوم برאی هجرאن وجود ندאرد
زیرא وجه شبه بر همگان روشن نیست؛ چرא که گوشمالی و هجرאن  وصف  ؛ אستאز طرفى אستعاره خاصیّه

 .آورد و جامع عقلی دאرند و אذیت و رنج אین دو پند و عبرت رא برאی אنسان به אرمغان می
 . متناسب אست) مستعارٌله(א مصرع אول وصفی دאرد که با مشبه همچنین אستعاره مجرّده אست؛ زیر

 چکیده

 . شود به تحقیقیّه و تخییلیّه تقسیم می) مستعارٌله، مستعارٌمنه(אستعاره به אعتبار طرفین אستعاره  
 . هنگامی که مفهوم به دست آمده אز لفظ مستعار، محسوس یا معقول باشد:تحقیقیّه. ۱
 .  مفهوم به دست آمده אز لفظ مستعار، یک אمر موهوم و خیالی باشد هنگامی که:تخییلیّه. ۲

 .شود به عامیّه و خاصیّه تقسیم می) وجه شبه(אستعاره با در نظر گرفتن جامع  
 .  هرگاه وصف مشترک میان مستعارٌله و مستعارٌمنه بر همگان آشکار باشد:عامیّه. ۱
 . ، אمری پنهان و نامعلوم باشد هرگاه وصف مشترک میان طرفین אستعاره:خاصیّه. ۲

 .شود אستعاره به אعتبار تناسب با مستعارٌله و مستعارٌمنه به مطلقه، مجرّده و مرشّحه تقسیم می 
 هرگاه אستعاره پس אز گرفتن אجزא و قرאئن، بدون هرگونه قید و وصفی برאی مستعارٌله یا :مطلقه. ۱

 .مستعارٌمنه باشد
 .دאشته باشد) مشبه(אز گرفتن אجزא و قرאئن، وصف متناسب با مستعارٌله  هرگاه אستعاره پس :مجرّده. ۲
دאشته ) به  مشبهٌ(هرگاه אستعاره پس אز مالحظۀ אرکان و قرینه، وصف متناسب با مستعارٌمنه : مرشّحه. ۳

 .باشد
 

                                                           
  .۷ و ۶/  حمد.127
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 אهدאف درس

 ).مركّب(آشنایی با אستعارۀ تمثیلیّه  

 درآمد

در אین جلسه אستعاره رא در . کردیم یشین אنوאع אستعارۀ مفرد رא، كه در كلمه אست، بررسیدر جلسات پ
 .کرد אِسناد سخن بررسی خوאهیم

 אستعارۀ تمثیلیّه

صورت شعر یا نثر  در אستعارۀ تمثیلیّه، جمله אست؛ خوאه جمله به) مستعارٌمنه، مستعارٌله(دو طرف אستعاره 
 :باشد؛ مانند
 ١٢٨فَقَدْ بَطَلَ אلسِّحْرُ وאلسّاحِرُ  سَی وألْقَی אلعَصاإذא جاءَ مُو. ۱
 .آب در هاون کوبیدن. ۲

אلمثلی  در אین نوع אستعاره، مستعارٌمنه ضرب. دو طرف אستعارۀ تمثیلیّه مرکّب و در אِسناد سخن אست
برאی . אست هگرفت معروف در میان مردم و مستعارٌله هیئت مرکب کالمی אست که אز رفتار و گفتار אفرאد شکل

אین کار همچون آب در هاون : گویند گاه تالش فردی، درست و در رאه صحیح نباشد، به אو می  نمونه هر
אین در אستعارۀ  بر بنا. אست شده بیهودگی אست که אز אمور گوناگون گرفته) جامع ( شبه وجه. کوبیدن אست

رو عالمان بیان در  אین אز. نیست در سخن موجود) ارٌلهمستع(آید و مشبه  می) به  مشبهٌ(تمثیلیّه تنها مستعارٌمنه 
 : گویند تعریف אستعارۀ تمثیلیّه می

ةِ مَعناهُ رאدَإ نْ مِنِعَةٍ ماةٍرینَ قَعَ مَةِهُوَ تَرکیبٌ אسْتُعْمِلَ في غَیْرِ ما وُضِعَ لَهُ لِعَالقَةِ אلمُشابَهَ
 ١٢٩.אلوَضعِيِّ

 نکته

 هیئتی אست که אز אمور گوناگون برآمده אست؛هر یک אز مستعارٌمنه و مستعارٌله . ۱
 אست؛ بوده و در אِسناد سخن جارى گرفته مرکّب هیئت شکل. ۲

 
                                                           

 .شد خوאهد گری تباه  آن زمان که موسی بیاید و عصای خویش رא بیفکند، جادو و جادو.128
אست و دلیل אین کاربرد عالقه و تناسب مشابهت אست،  کار نرفته  در مجرאی אصلی بهאست که  אستعارۀ تمثیلیّه نسبتی.129

 .دאرد می אی که אز معنای אصلی باز همرאه با قرینه
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 آید؛ می) منه مستعارٌ(به   در אستعارۀ تمثیلیّه تنها مشبهٌ. ۳
 باشد؛ אلمثل אست؛ خوאه شعر یا نثر  به ضرب  مشبهٌ. ۴
 ندאرد؛ یتאلمثل در אستعارۀ تمثیلیّه אهم אصل و ریشۀ ضرب. ۵
 .رود می کار אلمثل برאی تمامی אفرאد، خوאه مذکر یا مؤنث، یکسان به ضرب. ۶

 تطبیق

 .شود می گو های تطبیقی در دو بخش نثر و شعر باز  نمونه

 كالم منثور) אلف

 ١٣٠.في אلصِّیْفِ ضَیَّعْتِ אللَّبَنَ. ۱
توجهی و تکبر אز  دلیل بی ولی بهאست،  بوده شود که אمری برאی אو ممکن می אین مثال برאی کسی آورده

 .אست دستی خوאهان آن شده زده، אما هنگام تنگ باز آوردن و אستفاده אز آن سر دست به
אین کار אنسان غافل یا متکبر شبیه . هیئت مرکب و جمله אست) مستعارٌله(جا مشبه  אین در אین بر بنا
 .فتن فرصت و تفریط در אنجام کارها אستر بین شبه در آن אز אلمثل معروف کالم عرب אست و وجه ضرب
کسی که   هر אلمثل برאى אلمثل مدّ نظر نیست، بلكه אین ضرب بینیم، אصل אین ضرب گونه که می آن

معادل אین سخن در . تر باشد شود؛ خوאه شخص مذکر، مؤنث، یک نفر یا بیش می دهد آورده دست فرصت رא אز
 : אست فارسی אین

 کر زمستونت نبودف  جیک جیک مستونت بود
 ١٣١.إنّي أرאכَ تُقَدِّمُ رِجْالً وتُؤَخِّرُ أخْرَی. ۲

و ) به  مشبهٌ(ٌمنه  אلمثل باال مستعار ضرب. אست گردאن مشبه אنسانی אست كه در אنجام אمور متحیر و سر
 .گردאنی אست شبه سر وجه

 .ةٍأحَشَفاً وسُوءَ کَیْلَ. ۳
. دیده مرد یا زن باشد אست؛ خوאه אین فرد زیان دیده یه زیانאنسانی אست که אز دو ناح) مستعارٌله(مشبه 

نیز زیان حاصل אز אمور گوناگون ) جامع(شبه  وجه. אلمثل باال אست هیئت مرکّب و ضرب) منه  مستعارٌ(به  ٌ مشبه
 . אست

 كالم منظوم ) ب

 فَقَدْ بَطَلَ אلسِّحْرُ وאلسّاحِرُ  إذא جاءَ مُوسَی وألْقَی אلعَصا. ۱
ها به خیر و درستی  ها و ناشایستگی אنسان کاملی אست که با حضور אو خرאفات و بدعت) له مستعارٌ ( مشبه

 .رفتن אمور باطل אست بین شبه אز شعر باال و وجه) منه مستعارٌ(به  ٌ אنجامد، مشبه می
 .نیست هرگاه در کالم ظا אست و אجزאى دیگر هیچ به آمده  بینیم، در کالم تنها مشبهٌ گونه که می آن

                                                           
زن جوאن پس אز . كرد دאری با دختر جوאنی אزدوאج אست که پیرمرد سرمایه در عرب حکایت. كردى  در تابستان شیر رא ضایع.130

دאر אز  کرد، אما پیرمرد سرمایه تقاضاپیشین אز زوج . دאشت روزی به پول نیاز. كرد وאنی فقیر אزدوאجگرفت و با ج مدتی طالق
 . »في אلصَّیْفِ ضَیَّعْتِ אللَّبَنَ«: ورزید و گفت كردن دریغ کمک
 .کشی می گذאرى و پای دیگر رא پس مى بینیم که پایی پیش تو رא می. 131
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 طلب  غیژ و אو رא می سوی אو می אدب لنگ و لوک و خفته شکل بی. ۲
سوی کمال حقیقی  پندאرد باید تمام אسباب فرאهم باشد تا بتوאند به مشبه אنسان غافلی אست که می

 .نبودن درنگ אست شبه جایز به شعر باال و وجه کند، مشبهٌ حرکت
 ١٣٢جِدْ مُرّאً بِهِ אلماءَ אلزُّالالیَ  ومَنْ یَكُ ذא فَمٍ مُرٍّ مَریضٍ. ۳

ها  گیرد و سبب نارאحتی آن  ورزی، بر دیگرאن خرده می دلیل نادאنی و غرض مشبه אنسانی אست که به
 .شبه نادאنی و نبودن قریحۀ ذאتی אست אلمثل אست و وجه به شعر معروف و ضرب ٌ مشبه. شود می

אست؛  کار رفته در ترکیبی دیگر به) אلمثل ضرب (ها، خوאه شعر یا نثر، ترکیب אصلی در تمامی نمونه
رو אستعارۀ تمثیلیّه، کاربرد مجازی در אِسناد و جمله אست؛ زیرא ترکیب و אِسناد در غیر معنای אصلی جمله  אین אز
 .אست کار رفته به

 چکیده

وאقـع   شـده و در    ون گرفته دو אز אمور گوناگ    ، هر )به    مشبهٌ(و مستعارٌمنه   ) مشبه(در אستعارۀ تمثیلیّه مستعارٌله      
 .هر دو ركن אستعاره، جمله אست؛ خوאه شعر یا نثر باشد

در אین نوع אستعاره، مـستعارٌمنه      . אست و در אِسناد سخن جارى     دو طرف אستعاره در אستعارۀ تمثیلیّه، مرکّب       
 אز رفتـار    در میان مردم و مستعارٌله هیئت مرکّب کالمی אست کـه          ) خوאه شعر یا نثر   (אلمثلی معروف    ضرب

 . אست گرفته אفرאد شکل
 .ندאرد بودن آن אهمیتی אلمثل و مذکر و مؤنث یا مفرد و جمع در אستعارۀ تمثیلیّه אصل و ریشۀ ضرب 
 .آید در كالم مى) به ٌ مشبه( تمثیلیّه تنها مستعارٌمنه  در אستعارۀ 

                                                           
 .یابد می  آب صافی و زالل رא تلخکس که کامش مبتال به مرض شود، هر. 132
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 אهدאف درس

 .آشنایی با مجاز مفرد مرسل 

 درآمد

در جلسۀ هفتم . شدیم کنون، با سه روش تصریح، تشبیه و אستعاره آشنا تا) ۲(אز آغاز درس علوم بالغی 
مجاز . ۲مجاز مفرد؛ . ۱: گونۀ کلی אست אی گذرא به مجاز نیز پردאختیم و بیان دאشتیم که مجاز بر دو گونه به

گونۀ مجاز مرسل  ، و مجاز مرکب نیز به دو مجاز مرسل مفردگونۀ אستعاره و ود به دومجاز مفرد خ. مرکب
میان، אستعاره و مجاز مرسل مفرد در کلمه و وאژگان مفرد  אین אز. شود می ۀ تمثیلیّه تقسیمאستعارمرکب و 

ز جلسۀ هشتم تا یازدهم א. رود، אما کاربرد אستعارۀ تمثیلیّه و مجاز مرسل مرکب در کالم و جمله אست مى کار به
در אین جلسه و دو جلسۀ آینده با אنوאع دیگر مجاز . شدیم آشنا) در جمله(و אستعارۀ تمثیلیّه ) در کلمه(با אستعاره 

  ١٣٣.شد خوאهیم آشنا
یافتن بحث مجاز، در مجموع چهار روش بیانی رא شناختیم و تنها یک روش بیانی،  אست با پایان گفتنی

پایان  ترتیب مباحث علم بیان به کنیم و بدین می ماند که آن رא در دو جلسۀ پایانی بررسی  یعنی کنایه، باقی
 .رسید خوאهد

 مجاز مفرد مرسل

:  نامند؛ مانندمجاز مفرد مرسلمشابهت رא  کاربرد کلمه در معنای مجازی همرאه با قرینه و عالقۀ غیر
یک کاربرد مجازی » ها جاسوس«در معنای » אلعُیُون«برد وאژۀ  در אین جمله، کار١٣٤.»أرْسَلْتُ אلعُیُونَ في אلبَلَدِ«

אست و عالقه و » أرْسَلْتُ«قرینه در אین عبارت، فعل . אین کاربرد مجازی به قرینه و عالقه نیاز دאرد. אست
عالقۀ جزئیّت אست؛ زیرא ) جاسوس(و معنای مجازی ) ها چشم(» אلعُیُون«تناسب میان معنای حقیقی وאژۀ 

 .ئی אز אنسانِ جاسوس אستچشمْ جز
אین قرینه . אست مشابهت الزم گیری مجاز، وجود قرینه و عالقۀ غیر گونه که گفتیم، برאی شکل همان

یَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ ﴿در نمونۀ پیشین و یا معنوی باشد؛ مانند آیۀ شریف » أرْسَلْتُ«: باشد؛ مانند توאند لفظی می
»أنامِل«، )אنگشتان(» أصابِع«کاربرد مجازی دאرد؛ زیرא مرאد אز » أصَابِعَهُم«  که در آن وאژۀ١٣٥﴾ آذَאنِهِمیفِ

                                                           
و ) مفرد(شود، تشابه אسمیِ אستعاره  می که در آغاز مباحث مربوط به אستعاره و سپس مباحث مربوط به مجاز مطرح دلیل אین. 133

 .אستعارۀ تمثیلیّه אز سویی و مجاز مفرد مرسل و مجاز مرکّب مرسل אز سوی دیگر אست
 .كردم ها رא به شهر روאنه  جاسوس.134
 .﴾هایشان نهند سرאنگشتان خود رא در گوش﴿: ؛ ترجمه۱۹/ بقره. 135
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 .گیرند نمی אست؛ زیرא تمامی אنگشتان در گوش جای قرینه در אین مجاز، معنوی. אست) سرאنگشتان (
به . אست نشده אست كه معنای אصلی و لغوی کلمه قصد دلیلى) خوאه لفظی یا معنوی(نتیجه، قرینه  در

 .دאرد می کردنِ معنای אصلیِ کلمه باز ها، אز قصد  زیرא אین قرینه١٣٦های صارفه گویند؛ هایی، قرینه ین قرینهچن
عالقۀ . ۲عالقۀ مشابهت؛ . ۱: گونه אست عالقه نیز دو. אست» تناسب«معنای   در لغت به١٣٧عالقه

ه یک تناسب تشبیهی میان  مشابهت، ب عالقۀ. شدیم با عالقۀ مشابهت در بحث אستعاره آشنا. مشابهت غیر
، به عالقۀ خاصی )مشابهت عالقۀ غیر(معنای حقیقی و مجازی مقید אست، אما عالقه در مجاز مفرد مرسل 

 :کنید ها توجه تر با אین موضوع به אین نمونه برאی آشنایی بیش. مقیّد نیست
 ١٣٨؛﴾ فِي آذَאنِهِمأصَابِعَهُمْیَجْعَلُونَ ﴿. ۱
 139؛» حِصْني فَمَنْ دَخَلَ حِصْني أمِنَ مِنْ عَذאبي بِشَرْطِها وشُرُوطِها أنا مِنْ شُرُوطِهاا אهللاُکَلِمَةُ ال إِلهَ إلّ«. ۲
 140אُعَدُّ مِنْها وال אُعِدُّوها؛   عَلَيَّ سابِغَةٌأیادٍلَهُ . ۳
 141؛﴾رِزْقاًوَیُنَزِّلُ لَكُم مِنَ אلسَّماءِ ﴿. ۴
 ١٤٢؛﴾ أمْوאلَهُمْאلْیَتامَىآتُوא وَ﴿. ۵
 ١٤٣؛﴾אًكَفَّار فَاجِرאًكَ إنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوא عِبَادَכَ وَال یَلِدُوא إِلَّا إنَّ﴿. ۶
 ١٤٤؛﴾ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ رَحْمَتِ אللَّهِىفِفَ﴿. ۷
 ١٤٥.﴾سَنَدْعُ אلزَّبانِیَةَ * نَادِیَهُفَلْیَدْعُ ﴿. ۸

، »אلیَتامَی«، »رِزْقاً«، »أیادٍ«، »ا אهللاُکَلِمَةُ ال إلهَ إلّ«، »أصابِعَهُم«های  ترتیب وאژه ها به در אین نمونه
 ١٤٦.مفهوم مجازی. ۲مفهوم حقیقی؛ . ۱: دو مفهوم دאرند» نادِیَهُ«و » في رَحْمَةِ אهللاِ«، »کُفّارאً«و » فاجِرאً«

های  אینک عالقۀ نمونه. آید مى دست مفاهیم مجازی אز رאه عالقه و تناسب میان معنای حقیقی و مجازی به
 :کنیم می یک بررسی باال رא یک
شده  אی که برאی کل وضع אست؛ زیرא وאژه  کلیّت﴾ آذَאنِهِمییَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ فِ﴿عالقه در آیۀ مبارک . ۱

 ).جزء = کلّ، أنامل = أصابِع: (אست کار رفته در جزء به
אی که برאی  ست؛ زیرא وאژهא جزئیّت» ... کَلِمَةُ ال إلهَ إلّا אهللاُ حِصْني«عالقه و تناسب در حدیث شریف . ۲

 ).کل = جزء، کَالم = کَلِمَة: (אست کار رفته شده در کل به جزء وضع

                                                           
 .אست» بازدאرنده«معنای  به» صارفه«. 136
 .گفتیم تر دאنشجویان אست؛ زیرא در بحث אستعاره אز قرینه و عالقه سخن  تکرאر אنوאع قرینه و عالقه برאی یادگیری بیش.137
 .﴾گشتان خود رא در گوشهایشان نهندبیم مرگ، سر אن] و[آذرخش ] نهیب[ز ﴿ .۱۹/ بقره. 138
 .۱۴۵ ص ،۱ ج صدوق، شیخ ،)אلسالم علیه (אلرضا خبارأ عیون .139
 .شمارم ها رא نمی آن] لی[گیرم و می ها بهره אست، من אز آن دאشته هاى سرشاری رא به من אرزאنى  אو نعمت.140

 . ﴾فرستد یم و برאى شما אز آسمان روزى﴿: ؛ ترجمه۱۳/ غافر141. 
 .﴾دهید ]باز[موאل یتیمان رא به آنان א﴿: ؛ ترجمه۲ / نساء.142
 .﴾كنند و جز پلیدكارِ ناسپاس نزאیند ىم گذאرى، بندگانت رא گمرאه چرאكه אگر تو آنان رא باقى﴿: ؛ ترجمه۲۷/ نوح. 143
 .﴾ندא  خدאوند جاویدאن هموאره در رحمت﴿: ؛ ترجمه۱۰۷/  آل عمرאن.144
 .﴾خوאنیم بانان رא فرא زودى آتش  به. وه خود رא بخوאندتا گر] بگو[﴿: ؛ ترجمه۱۸ و ۱۷/  علق.145
» رِزْق«، )ها نعمت(» أیادٍ«، )کالم(» کَلِمَة«، )سرאنگشتان(» أصابِع«: אست ترتیب چنین ها به مفهوم مجازی در אین نمونه. 146

 ).אهل مجلس(» ادِیَهُن«، )شود در آینده کافر و فاجر(» کَفّارאً«و » فاجِرאً«، )مرد بالغ(» אلیَتامَی«، )بارאن(
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شده، در مسبّب  אی که برאی سبب وضع אست؛ زیرא وאژه سببیّت» ... لَهُ أیادٍ عَلَيَّ سابِغَةٌ«عالقه در شعر . ۳
 ).مسبّب = )ها نعمت(سبب، نِعَم  = أیادٍ: (אست کار رفته به

אی که برאی مسبّب  אست؛ زیرא وאژه  مسبّبیّت﴾وَیُنَزِّلُ لَكُم مِنَ אلسَّماءِ رِزْقاً﴿قه در آیۀ شریف عال. ۴
 ).سبب = )بارאن(مسبّب، مَطَرאً  = رِزْقاً: (אست کار رفته شده در سبب به وضع
صطالح عهد و در א. אست אست که در گذشته بوده  حالتی﴾... وَآتُوא אلْیَتامَی﴿عالقه در آیۀ شریف . ۵

אست، אما  شده אی که برאی گذشته وضع نامند؛ یعنی وאژه» کان ما«های گذشته رא  ها و مناسبت پیمان، دوستی
 )).آینده(یکون  ما = ، بالغ)گذشته(کان  ما = אلیَتامَی: (رود می کار در آینده به
در אصطالح حالت . بود אست در آینده خوאهد ی حالت﴾אًوَال یَلِدُوא إِلَّا فَاجِرאً كَفَّار﴿عالقه در آیۀ مبارک . ۶

: رود می کار אست، אما در گذشته یا حال به شده אی که برאی آینده وضع نامند؛ یعنی وאژه» یَکُون ما«آینده رא 
 )).گذشته(کان  ما = ، אلوَلَد)آینده(یَکُون  ما = فاجِرאً کَفّارאً(

» رَحْمَت«جا وאژۀ  در אین. אست  حالیّت﴾مْ فِیهَا خَالِدُونَ رَحْمَتِ אللَّهِ هُىفَفِ﴿عالقه در آیۀ شریف . ۷
» جَنَّة«حال و » رَحْمَة«אین،  بر بنا. אست کار رفته ، که محلّ رحمت אست، به»جنت«مجازאً در معنای 

 .אست محل
مجازאً در ) مجلس، אنجمن(» نادِي«جا وאژۀ  در אین. אست  محلیّت﴾فَلْیَدْعُ نَادِیَهُ﴿عالقه در آیۀ مبارک . ۸
 147.אست حال» אهل مجلس«محل و » نادِي«אین  بر بنا. אست کار رفته به» مجلس/ אنجمن אهل«معنای 

 نکته

پایۀ لغت אست كه در אصطالح معنای لغوی رא  یک معنا بر: ها هر وאژه دو معنا دאرد در تمام نمونه. ۱
אین  بر بنا. طالح، אین معنا رא مجازی نامندپایۀ تناسب و تالزم אست كه در אص حقیقی گویند و معنای دیگر بر

אست که تمامی אنگشتان خود رא در   معنای حقیقی אین١٤٨﴾ آذَאنِهِمییَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ فِ﴿در آیۀ شریف 
 .دهند می هایشان قرאر אست که سرאنگشتانش خود رא در گوش دهند و معنای مجازی אین می هایشان قرאر گوش
أرَْسلْتُ «ها، معنای حقیقی مقصود و مرאد گوینده نیست؛ برאی نمونه در جملۀ  ونهیک אز نم در هیچ. ۲

 قرینۀ معنوی مانع אز ﴾ آذَאنِهِمییَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ فِ﴿و در آیۀ مبارک » أرْسَلْتُ«قرینۀ لفظیِ » אلعُیُونَ في אلبَلَدِ
 .אست אرאدۀ معنای حقیقی در کالم شده

در حدیث . אست گانۀ پیشین، جز در حدیث شریف، همگی معنوی های هشت هقرینۀ مانعه در نمون. ۳
אست و کاربرد وאژۀ  کالم» ال إلهَ إلّا אهللاُ«אست؛ زیرא  قرینۀ مانعه، لفظی» ... کَلِمَةُ ال إلهَ إلّا אهللاُ حِصْني«شریف 

 .در אین حدیث אز باب مجاز אست» کَلِمَة«

                                                           
عالقۀ : کرد ها نیز אشاره توאن به אین عالقه  گانۀ باال، می های هشت אفزون بر عالقه. אست شمار های مجاز مرسل بی  عالقه.147

؛ عالقۀ »لمِشْفَرِفُالنٌ غَلِیظُ א«: ؛ عالقۀ تقیید؛ مانند﴾أمْ یَحْسُدُونَ אلنَّاسُ﴿: ؛ عالقۀ عموم؛ مانند»کَلَّمَ אلجِدאرَ«: مجاورت؛ مانند
 ی لِسَانَ صِدْقٍ فِلِیوَאجْعَل ﴿: ؛ عالقۀ آلیّت؛ مانند»مَلَأتِ אلشَّمْسُ«: ؛ عالقۀ ملزومیّت؛ مانند»طَلَعَ אلضَّوْءُ«: الزمیّت؛ مانند

ها  در אین عبارت. »أكَلْتَ دَمَ زَیْدٍ«: ؛ عالقۀ مبدلیّت؛ مانند﴾ءٍ یْ أتْقَنَ كُلَّ شَیصُنْعَ אللَّهِ אلَّذِ﴿: ؛ عالقۀ אشتقاق؛ مانند﴾אلْآخِرِینَ
لب، مرאد אز » אلمِشْفَر«، منظور אز )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم » אلنّاس«یک شخص، مقصود אز » אلجِدאر«ترتیب، مقصود אز  به
» دَم«مصنوع و مقصود אز » صُنْعَ«ذکر شایسته، منظور אز » لِسانَ صِدْقٍ«نور، مرאد אز » אلشَّمس«خورشید، مقصود אز » אلضَوْء«

 .אست بها خون
 .۱۹/  بقره.148
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 .شود نمی مالحظهکلمات با قرینه ) لغوى(داللت وضعی . ۴
 .داللت مجاز مفرد مرسل بر معنای مجازی، با عالقه و قرینۀ مانعه אست. ۵
باشد، عالقه رא  گاه وאژه، کل هر. رود می کار אی אست که در کالم به  אساس وאژه گذאری عالقه بر نام. ۶

 .نامند باشد، عالقه رא جزئیّت گاه وאژه جزء کلیّت و هر

 149تطبیق

 ١٥٠لَها أیادٍ جَدِیدَةٍ  لَّ یَوْمٍأیْدِیکُمْ کُ. ۱
» أیادٍ«داللت وضعی و حقیقی دאرد و » أیْدِیکُم«. در شعر دو کاربرد حقیقی و مجازی دאرد» یَد«وאژۀ 

قرینۀ لفظی אست و عالقه سببیّت אست؛ زیرא ) أیْدِیکُم، أیادٍ(تکرאر . دאرد) »نعمت«معنای  به(کاربرد مجازی 
 .شود یدست אنسان سبب بروز نعمت م

 دאد مشتی خاک رא كاو خالفت  حمد پاک אز جان پاک آن پاک رא. ۲
شده  وضع) کان ما(אی که برאی حالت گذشته  تعبیر אز آدم به مشتی خاک کاربرد مجازی אست؛ زیرא وאژه

دلیل بر » مشتی خاک«אست؛ » کان ما«אست و عالقه  قرینه معنوی. אست کار رفته به) آدم(در حالت آینده 
 .אست» کان ما«گذאری عالقه به  نام

 ١٥١﴾ أعْصِرُ خَمْرאًیرאنِأ یإنّ﴿. ۳
אست؛  كار رفته در گذشته به) شرאب( دאرد؛ زیرא حالت آینده  در آیۀ شریف كاربرد مجازى» خمرאً«
قرینه، وאژۀ . אست» یکون ما«گذאری عالقه به  دلیل بر نام» خَمْرאً«אست؛ وאژۀ » یكون ما«אین عالقه  بر بنا
 .אست و لفظی» صِرُأعْ«

 ١٥٢﴾لِكَ قَوْلُهُمْ بِأفْوאهِهِمْذَ﴿. ۴
אست؛  אست و قرینه لفظی عالقه در آیۀ شریف محلیّت. אست مجازی» زبان«در معنای » أفوאه«کاربرد 

رو عالقه  אین אست؛ אز محل» أفوאه«وאژۀ . زیرא قول و سخن با زبان אست و جایگاه زبان در دهان אست
 .אست محلیّت
 ١٥٣﴾ذُوא زِینَتَكُمْ عِْندَ كُلِّ مَسْجِدٍخُ﴿. ۵

عالقه در آیۀ شریف . אست» لباس و جامۀ فاخر«معنای  אست؛ زیرא به در آیه مجازی» زِینَة«کاربرد وאژۀ 
گذאری عالقۀ مجاز در آیۀ شریف به حالیّت بر  نام. محلّ زینت אست» لباس«حال و » زِینَة«אست؛ زیرא  حالیّت
 . אست אین عالقه حالیّت بر אست؛ بنا حال» زِینَة«وאژۀ . אست کار رفته در آیه بهאی אست که  پایۀ وאژه
 نرمی بر در سرא پرده سرد و گرم زمانه ناخورده. ۶

                                                           
خلیل رجایی אست، אما توضیح و بررسی אز آنِ   نگاشتۀ אستاد محمدةאلبالغ معالمهای אین بخش برگرفته אز کتاب   نمونه. 149

 .مؤلّف אست
 .آورند می אی پدید های تازه نعمت) كنند با كار و تالشی كه می(روز  های شما هر  دست.150
 .﴾فشارم یشرאب م] אنگور برאى[دیدم كه ] به خوאب[من خویشتن رא ﴿: ؛ ترجمه۳۶/ یوسف .151
 .﴾آورند یم زبان كه به] باطل[אین سخنى אست ﴿: ؛ ترجمه۳/ توبه .152
 .﴾گیرید  خود رא در هر نمازى برۀجام﴿: ؛ ترجمه۳/  אعرאف.153
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آمدن  شدن زمانه سبب پدید تغییر و تحول روزگار אست؛ زیرא گرم و سرد» سرد و گرم زمانه«مقصود אز 
مسبّب و تغییر و تحول زمانه » سرد و گرم«אست؛ زیرא  ت عالقه در شعر مسبّبی١٥٤ّ.شود تحول در زمان می

 . אست سبب
 ١٥٥.»رَعَی אلغَنَمُ אلغَیْثَ«. ۷

عالقه در אین نمونه . אست» علف و گیاه«مقصود אز אین وאژه . کاربرد مجازی دאرد» אلغَیْث«وאژۀ 
 .شود آمدن گیاه می سبب پدید) بارאن(» אلغَیْث«אست؛ زیرא  سببیّت

 نکته

אی علمی و  دهندۀ مرتبه אین אعتبار، نشان. پایۀ אعتبار علمی אست مفاهیم مجازی در آیات شریف برאعتبار 
نیست؛ زیرא قرآن مرאتبی همچون  אین باور كه مقصود אز معنای مجازی خدאوند אست، درست. آموزشی אست

برאی نمونه در آیۀ .  אستکه معنای مجازی ناظر به ظاهر کالم حالی در. ظوאهر، אشارאت، لطایف و حقایق دאرد
אز دهکده : گوییم  در علم بیان برאی فهم אبتدאیی و آموزشی می١٥٦،﴾ كُنَّا فِیهَایوَسْئَلِ אلْقَرْیَةَ אلَّتِ﴿شریف 
إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوא عِبَادَכَ وَال یَلِدُوא ﴿یا در آیۀ مبارک . هستند ها شود و منظور אز دهکده، אنسان نمی سؤאل
شود؛ زیرא אین  می بچۀ متولدشده در آینده فاجر و کافر: گوییم ، در علم بیان برאی آموزش می﴾אًلَّا فَاجِرאً كَفَّارإِ

جا برאی آموزش  در אین. شود می אست، چگونه کافر آید که אنسانی که به سنّ رشد نرسیده می پرسش پیش
وאقع آیه معنای دیگری رא در  אما در. »یکون ما«قۀ شود به عال می کفر ختم سرنوشت و جایگاه אو به: گوییم می

گذאری، אینان جز کافر و  خدאیا، אگر تو אیشان رא وא: گوید تأکید می به ) אلسالم علیه(نظر دאرد؛ زیرא حضرت نوح 
 .بود گذאرد، نتیجۀ کفر و فجور خوאهد در هر جایی که خدאوند אنسان رא به حال خود وא. نیاورند فاجر پدید

 هچکید

 . گویندمجاز مفرد مرسلمشابهت رא  كاربرد وאژه در معنای مجازی همرאه با قرینه و عالقۀ غیر 
کـه معنـای אصـلی و         אست بر אین   دلیلى) خوאه لفظی یا معنوی   (قرینه  . باشد توאند لفظى یا معنوى     قرینه مى  

هـا אز     یـن قرینـه   هـای صـارفه گوینـد؛ زیـرא א          هـایی، قرینـه     به چنین قرینـه   . אست نشده لغوی کلمه قصد  
  .دאرد می کردنِ معنای אصلیِ کلمه باز قصد

سببیّت، مسبّبیّت، كلیّت، جزئیّت،    : אند אز   ها عبارت   ترین آن   های زیادی دאرد كه مهم      مجاز مفرد مرسل عالقه    
  .یكون، حالیّت و محلیّت كان، אعتبار ما الزمیّت، ملزومیّت، آلیّت، تقیید، אطالق، عموم، خصوص، אعتبار ما

 .نامند پایۀ تناسب و تالزم אست، مجازی در هر وאژه، معنای لغوی رא حقیقی و معنایى رא كه بر 
 

                                                           
 .مفرد مرسل، با تصرّف، אنتشارאت دאنشگاه شیرאز، بحث مجاز ۳۱۸ ، صةאلبالغ معالم. 154
 .رא چرید) علف(گوسفند بارאن  .155

 .﴾شو  جویا،شهرى كه در آن بودیم] مردم[ز א﴿: ؛ ترجمه۸۲/ یوسف156. 
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 هدف درس

  .های آن ایدهمجاز عقلى و ف آشنایى با 

 درآمد

 : مجاز عقلی بر دو گونه אست
 :  مانندبه فاعل مجازی؛) فعل و مصدر فعل، شبه(مجاز در אِسناد عامل . ١

 ١٥٧وآمُلُ عِزّאً یَخْضِبُ אلبیضَ بِالدَّمِ אلمِسكِ أرْجُو مِنْكَ نَصْرאً عَلَی אلعِدא أبا
. אست» عِزّאً«قلی אست؛ زیرא مرجع ضمیر، مجاز ع» هو«به ضمیر » یَخْضِبُ«در אین شعر، אِسناد فعل 

دلیل شرאفت و عزت،  کند، بلكه אنسان دلیر در مبارزه به نمی آلود وאقع عزت و شرאفت شمشیر رא خون در
شده که فاعل مجازی אست؛  دאده نسبت» عِزّאً«سبب  در אین شعر، فعل به. شود می خون آغشته شمشیرش به

 .אین مجاز عقلی אست بر بنا
نسبت » عَجَبَ«به ) عاجِبٌ(در אین جمله، אسم فاعل  .»عَجَبَ عاجِبٌ«:  مانندجاز אشتقاقی؛م. ٢
مجازِ عقلی » عَجَبَ«به » عاجِبٌ«אِسناد . در حالی که تعجب و شگفتی وصفی אز אوصاف אست. אست شده دאده

: אست گونه بوده نوאقع אی אین אصل عبارت در بر بنا. کند نمی אست؛ زیرא تعجب و شگفتی که خود تعجب
 .אین جایگزینى رא مجاز אشتقاقی نامند. אست کار رفته جای אسم مفعول، אسم فاعل به و به» عَجَبَ مُتَعَجَّبٌ«

 مجاز عقلى

باشد، دو نوع אِسناد  فعل یا مصدر عامل خوאه فعل، شبه. אِسناد عامل به فاعل مجازی رא مجاز عقلی نامند
 . مجاز عقلیسنادאِ عقلیه و حقیقت אِسناد: دאرد

 :شود، אِسناد حقیقت عقلیه אست؛ مانند دאده فاعل نسبت به فاعل حقیقی یا نایب) عامل(گاه فعل  هر
در אین آیۀ مبارک، فاعل هدאیت و مشیّت، خدאی تعالی אست و  ١٥٨.﴾سْتَقِیمٍ مَنْ یَشاءُ إِلَى صِرאطٍ مُیאللَّهُ یَهْدِ﴿

 . אِسناد حقیقت عقلیه אستبه خدאوند،) یَهدي، یَشاءُ(אِسناد فعل 
فاعلِ . شود، אِسناد مجاز عقلی אست دאده به فاعل مجازی نسبت) فعل، مصدر فعل، شبه(گاه عامل  هر

و ) مطلق مفعول(، مصدر )له مفعولٌ(، سبب )فیه مفعولٌ(مکان و زمان . مجازی یکی אز متعلقات عامل אست
یامطلق  له، مفعول فیه، مفعولٌ گاه عامل به مفعولٌ سخن هر به دیگر. אند مجرور، متعلقات عامل و جارّ

                                                           
کند،  می خون آغشته  אمید یاری برאی مبارزه با دشمنان رא دאرم و شرאفتی که شمشیرها رא به،مسک  אز تو אی אبا.157
 . کنم می آرزو

 .۲۱۳/ بقره .158
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 ١٥٩.مجاز عقلی אست אِسناد ،شود دאده مجرور نسبت و جارّ

 تطبیق

 ١٦٠؛﴾ مِنْ تَحْتِهِمْیوَجَعَلْنَا אلْأنْهارَ تَجْرِ﴿. ۱
 ؛»مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ ساءَتْهُ أزْمانٌ«. ۲
 ؛»لَها وَجْهٌ یَصِفَ אلحُسْنَ«. ۳
 ١٦١؛»وفي אللَّیْلَةِ אلظَّلْماءِ یُفْتَقَدُ אلبَدْرُ وْمِي إذא جَدَّ جِدُّهُمسَیَذْکُرُنِي قَ«. ۴
 ؛»مُرَّ بِالْبُسْتانِ«. ۵
  ١٦٢؛﴾مْرِ אللَّهِالَ ال عَاصِمَ אلْیَوْمَ مِنْ أقَ﴿. ۶
 163.﴾تِیّاًإِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأ﴿ .۷

مجاز عقلی אست؛ زیرא فعل به » نهارאأل«به وאژۀ » هي«با ضمیر » تَجْرِي«در نمونۀ نخست אِسناد فعل 
کند،  می کند و آنچه در جویبار حرکت نمی که جویبار حرکت آن אست، حال  شده نسبت دאده» אألنهار«مکان 

 .آب روאن אست
به زمان نسبت ) عامل(مجاز عقلی אست؛ زیرא فعل » زَمَن«به » سَرَّ«در نمونۀ دوم אِسناد فعل 

آورد؛  نمی وجود אست؛ زیرא زمانْ خوشی و بدی به ن متعلقِ عامل، یعنی زمانقرینۀ مجاز هما. אست شده دאده
 .فاعل مجازی و قرینۀ אِسناد مجاز عقلی هستند» أزْمان«و » زَمَن«אین دو وאژۀ  بر بنا

سبب  אِسناد مجاز عقلی אست؛ زیرא فعل به» وَجْه«به » هو«با ضمیر » یَصِفُ«در نمونۀ سوم אِسناد فعل 
گر زیبایی  توصیف» چهره: وَجْه«فاعل مجازی אست؛ زیرא ) سبب(له  مفعولٌ. אست شده نسبت دאده) له مفعولٌ(

 در אین قرینه. אست دאده אست که زیبایی رא دلیل و سبب برאی توصیف قرאر نیست و فاعل حقیقی، شخصی
 .אست مجاز عقلی همان سبب

، )جِدُّهُم(مجاز عقلی אست؛ زیرא فعل به مفعولِ مطلق ) جِدُّهُم(به مصدر » جَدَّ«در نمونۀ چهارم אِسناد فعل 
 .אست قرینۀ کاربرد مجازی نیز همان مصدر. אست شده که فاعل مجازی אست، نسبت دאده

مجرور، مجاز عقلی אست؛ زیرא فعل به فاعل אصلی، یعنی  و به جارّ) مُرَّ(در نمونۀ پنجم אِسناد فعل مجهول 
 .אست و ظرفمجرور  و  אین کاربرد مجازی، جارّقرینۀ. אست نشده شخص، نسبت دאده

. אست شده) مَعْصُوم(جایگزین אسم مفعول ) عاصِم(در نمونۀ ششم مجاز אشتقاقی אست؛ زیرא אسم فاعل 
 .»ال مَعْصُومَ אلیَوْمَ مِنْ أمْرِ אهللاِ إالّ مَنْ رَحِمَهُ אهللاُ«: אست گونه تقدیر سخن אین

אست؛ زیرא وعدۀ אلهی  جای אسم فاعل نشسته אست؛ زیرא אسم مفعول بهدر نمونۀ هفتم نیز مجاز אشتقاقی 
אست؛ زیرא تقدیر قرینۀ مجاز אشتقاقی معنوی. »إنّهُ کانَ وَعْدُهُ آتِیاً«: אست گونه تقدیر سخن אین. אست آمدنی

                                                           
گاه אِسناد عامل به אمور معمول و مرسوم  هربه باور سیوطی . אست شده  نوعی دیگر אز مجاز عقلی مطرحאإلتقانب در کتا .159

در אین آیۀ مبارک، نزول سلطان و پادشاه אز آسمان یک אمر معمول  .﴾اناًأنْزَلْنَا عَلَیْهِمْ سُلْطَ﴿: نباشد، مجاز عقلی אست؛ مانند
 .عقلی אستאین אِسناد مجاز  بر نیست؛ بنا

 .۶/ אنعام .160
 . شود می وجو كرد؛ آری، در شب تیره ماه تمام جست خوאهند هنگامی كه قوم من به زحمت אفتند، مرא یاد. 161
 .۴۳/ هود 162.
 .۶۱/ مریم .163
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 ١٦٤.אساس فهم عرفی אست بر

 )۱(نکتۀ 

 .شود میناقص مجرور  و جارّشامل زمان، مکان، مصدر، سبب و فاعل مجازی . ۱
אساس  قرینه در אِسناد مجاز عقلی همان فاعل مجازی אست و قرینه در مجاز אشتقاقی معنوی و بر. ۲

 .ترجمه אست
های אسمیه و فعلیه אست و אِسناد ناقص شامل  אِسناد تام در جمله. تام و ناقص: אِسناد بر دو گونه אست. ۳

 .شدیم אین دو אِسناد در دאنش نحو آشنابا . ، صوتی و تضمنی אست، مزجیمرکب אضافی، وصفی
های پیشین אز نوع مجاز   تمامی نمونه. شود می مجاز عقلی هم در אِسناد تام و هم در אِسناد ناقص جاری. ۴

در . »אللَّیْلِ مَکْرُ«: کرد توאن אین نمونه رא بیان אما برאی مجاز عقلی در אِسناد ناقص می. عقلی در אِسناد تام אست
אین אِسناد مجاز عقلی אست؛ زیرא . אست شده نسبت دאده) אللَّیْل(אست و אین وאژه به زمان  مصدر» کْرمَ«جا  אین

 .ا هستنده אنساننیست، بلکه  زمان» مَکْر«فاعل 

  مجاز عقلیۀفاید

، אِسناد »بَنَی אلبَنّاءُ قَصْرאً لِأمْرِ אألمیرِ«אیجاز و مبالغه؛ برאی نمونه در عبارت : مجاز عقلی دو فایده دאرد
فعل، ( در مجاز عقلی عامل אست؛ زیرא گرفتن نوع مجاز عقلی آن طوالنی نظر אین سخن با درحقیقی אست، אما 

جا،  که در אین» بَنَی אألمیرُ قَصْرאً«: گوییم برאی نمونه می. شود می دאده به متعلقات نسبت) فعل، مصدر شبه
 .آمیز אست تر و مبالغه کالم کوتاه

אست؛ زیرא אِسناد  مفهوم سخن آشکار) کرد شخص حتماً تالش(» َجدَّ אلجادُّ جِدَّهُ«ارت همچنین در عب
تر אز אِسنادِ  تر و کوتاه אین مفهوم بلیغ) كرد با تمام وجود تالش(» جَدَّ جِدُّهُ«: شود گاه گفته אست، אما هر حقیقی

 .حقیقی אست

 )۲(نکتۀ 

به » أسْفَلَ«אضافۀ . دאرد نوع دیگری אز مجاز عقلی وجود ١٦٥.﴾نَسْفَلَ سَافِلِیثُمَّ رَدَدْنَاهُ أ﴿ۀ  آیدر
شوند تا  می ، به یكدیگر אضافهدر אین نوع مجاز، وאژگانی که אز یک ریشه هستند. مجاز عقلی אست» سافِلِینَ«

 .شود تری در معنا אیجاد بار بالغی بیش

 چکیده

 :مجاز عقلی بر دو گونه אست 
 به فاعل مجازی؛) و مصدرفعل  شبه فعل،(مجاز در אِسناد عامل . ١

                                                           
: فرماید  אز مجاز تنها جنبۀ آموزشی دאرد و منظور عالمان بیان حفظ ساختار אصلی سخن אست و آیۀ شریف میگونهאین  .164
 .»شد روא نگشوده حاجت لب«: گوییم که در فارسی می گونه  ؛ همان﴾אست دۀ אلهی پیشاپیش رسیدهوع﴿

 . ﴾گردאندیم ها بر ترین پستی אو رא به پست﴿: ، ترجمه۵/ تین .165
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 .مجاز אشتقاقی. ٢
 : بالغى بر دو گونه אستאِسناد 

 .شود دאده فاعل نسبت به فاعل حقیقی یا نایب) عامل(فعل گاه  هر :عقلیهאِسناد حقیقت . ١
، لـه  مفعـولٌ ،  فیـه  مفعـولٌ (به فاعـل مجـازی      )  مصدر فعل، شبهفعل،  (عامل  گاه   هر :אِسناد مجاز عقلی  . ٢
 .همان فعال مجازی אستقرینه در אین אِسناد، . شود دאده نسبت) مجرور و  جارّیامطلق  ولمفع

، سـبب   )فیـه  مفعولٌ( زمان و مکان     :אند אز   متعلقات عامل عبارت   .یکی אز متعلقات عامل אست    فاعل مجازی    
 .مجرور و و جارّ) مطلق مفعول(، مصدر )له مفعولٌ(
 : אِسناد نحوى بر دو گونه אست 

 .های אسمیه و فعلیه אست  در جملهאِسناد אین :متا. ١
 . مرکب אضافی، وصفی، مزجی، صوتی و تضمنی אستدر אین אِسناد :ناقص. ٢

 .دאرد وجودناقص هم در אِسناد  و تام مجاز عقلی هم در אِسناد 
 .همبالغ. ۲ אیجاز؛. ۱ :مجاز عقلی دو فایده دאرد 
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 هدف درس

 .مرسل مركّبمجاز  با آشنایى 

 مددرآ

 .شویم می در אین جلسه با مجاز مرکّب مرسل آشنا. شدیم با مجاز مفرد مرسل آشناپیشین در جلسۀ 

 مجاز مرکب مرسل

אست؛  شده برאی آن وضعی رسایی پیام و رساندن مفهومی אست که هیئت ترکیب غرض אصلی سخن، 
 .»אلدّینُ אلمُعامَلَةُ«: مانند

رَبَّنا ﴿ :مانند.  نامندب مرسلمجاز مرکّنرود، آن رא  کار אست به شده אگر کالم در معنایی که برאی آن وضع
אست، بلکه  کار نرفته دאشتن و نهی אز عملی به אین آیۀ شریف برאی باز ١٦٦.﴾سِینَا أوْ أخْطَأنَاال تُؤאخِذْنا إِن نَ

 .غرض אز آن، دعا و אسترحام אست
אین دو غرض  ١٦٧. الزمۀ فایدۀ خبر)بخبر؛  فایدۀ ) אلف:رود می کار خبر و کالم برאی دو غرض אصلی به

باشد،  آگاهله  موضوعٌمعنای  مخاطب بههرگاه . و هیئت مرکب کالم אستله  موضوعٌאصلی همان معنای 
مخاطب به هرگاه אما . نامند مى» ما وُضِعَ لَه«رא  رود و אین مفهوم حقیقى  می كار  به  حقیقى سخن در معناى
غَیْرُ «رود که אین مفهوم تبعی و אلتزאمی رא  می کار  مفهوم אلتزאمی و تبعی بهنباشد، سخن در غرض אصلی آگاه

هرگاه . رود می کار گاه در کلمه و گاه در אِسناد کالمی به» غَیْرُ ما وُضِعَ لَه«אصطالح . نامند  مى١٦٨»لَه ما وُضِعَ 
 مركبن باشد، مجاز مرسل در אِسناد سخهرگاه مفهوم אلتزאمی و تبعی در کلمه باشد، مجاز مفرد אست و 

ی کاربرد کالم در غیر معنای: ندא کرده رא چنین تعریف بیان مجاز مرکب مرسل نلماا ع،رو نאی אز. شود مى نامیده
 : אست شده  سخن برאی آن وضعیکه هیئت ترکیب

 لَهُ،  ضِعَ אلکَالمُ אلمُسْتَعْمَلُ في غَیْرِ אلمَعْنَی אلّذي وُوَهُ: אلمَجازُ אلمُرْسَلُ אلمُرَکَّبُ
 ١٦٩.لِعَالقَةٍ غَیْرِ אلمُشَابَهَةِ مَعَ قَرینَةٍ مانِعَةٍ مِنْ إرאدَةِ مَعْنَاهُ אلوَضْعِيِّ

  

                                                           
 .۲۸۶/ بقره. 166
 .شدیم با אین دو غرض در علم معانی آشنا .167
 .אست شده م برאی آن وضعغیر אز معنایی که کال: ، یعنی»لَهُ غَیْرُ ما وُضِعَ « .168
אست که در معنای  مجاز مرکب مرسل، کالمی«: ترجمه. ۲۶۷ ، אنتشارאت مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، صةאلبالغ جوאهر .169

 .»دאرد می که אز معنای אصلی باز אى  مشابهت همرאه با قرینه خاطر عالقۀ غیر אست، به کار رفته به) لَه غَیْرُ ما وُضِعَ (مجازی 
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 نکته

 ؛رود، کاربرد کالم حقیقی אست کار له به  هیئت ترکیبی سخن در معنای موضوعٌهرگاه  .۱
 ؛مرسل אستباشد، کالم مجاز مرکب له  موضوعٌخالف  هیئت ترکیبی سخن برهرگاه  .۲
 : رود می کار ى یا خبرى، در مجاز مرکب مرسل بهی خوאه אنشا  هیئت ترکیبی سخن،.۳

 ١٧٠.﴾ى وَضَعْتُهَا أُنْثَیقَالَتْ رَبِّ إِنِّ﴿:  مانندخبر؛) אلف
 ١٧١.﴾سِینَا أوْ أخْطَأنَارَبَّنا ال تُؤאخِذْنا إِن نَ﴿: مانند אنشاء؛) ب

 تطبیق

 مجاز )بهای خبری؛   مجاز مرکب مرسل در جمله)אلف: شود یم مجاز مرکب مرسل در دو بخش بررسی
 .های אنشایی مرکب مرسل در جمله

 های خبری جمله) אلف

 ١٧٢فَعَلَی אلصِّبا وعَلَی אلزَّمانِ سَالمٌ ذَهَبَ אلصِّبا وتَوאلَتِ אألیّامُ. ۱
 شده  אیام سپری אیجاد و אنشای حزن و אندوه بر،کالم شاعر در ظاهر، جملۀ خبری אست، ولی غرض شاعر

دאند که אیام کودکی  خوبی می معنای حقیقی جملۀ خبری مقصود شاعر نیست؛ زیرא شاعر به. אست
برده و אز آن جملۀ אنشایی رא  کار بهله  موضوعٌخالف معنای   شاعر جملۀ خبری رא بر،אین بر אست؛ بنا آمده سر
 .אست کرده قصد
 .»إنَّ אهللاَ אصْطَفاني مِنْ قُرَیْشٍ«. ۲

نیست، بلکه  مقصود) گزید شک خدאی تعالی مرא אز قریش بر بی(جا نیز مفهوم אصلی حدیث  در אین
)  لَه غَیْرُ ما وُضِعَ( جملۀ خبری در معنای مجازی ،אین بر بنا. אست نظر مدّ) فخر و مباهات(مفهوم مجازی 

 .אست کار رفته به
 .ال یَسْتَوِي אلکَسْالنُ وאلنَّشِیطُ. ۳

تشویق و ( نیز معنای אصلی سخن مقصود متکلم نیست، بلکه معنای تبعی و אلتزאمی در אین عبارت
 .אست) لَه غَیْرُ ما وُضِعَ (نتیجه אین مفهوم، مجازی  در. אست نظر مدّ) تحریک مخاطب و بیان مرאتب אفرאد

 های אنشایی جمله) ب

 ١٧٣﴾عْمَلُوא مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌאِ﴿. ۱
فعل אمر، طلب و درخوאست ) لَه ما وُضِعَ (معنای אصلیِ . آیۀ شریف در ظاهر، جملۀ אنشایی אز نوع אمر אست
אی  אز جمله)  لَه غَیْرُ ما وُضِعَ(تهدید، معنای مجازی . کار אست، ولی غرض آیۀ شریف، تهدید مخاطب אست

 .شود می  فهمیده﴾عْمَلُونَ بَصِیرٌإنَّهُ بِمَا تَ﴿ ۀאز قرین) تهدید(אین مفهوم مجازی . אنشایی אست
                                                           

 .۳۶/ ل عمرאنآ. 170
 .۲۸۶/ بقره. 171
 .باد پس بر دورאن کودکی و بر زمان، درود. شد گذشت و אیام سپری کودکی. 172
 .۴۰/ فصّلت .173
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 ١٧٤﴾ا یَبْلَىهَلْ أدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ אلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَ﴿. ۲
ظاهرِ אستفهام، طلب فهم و درخوאست دאنایی אست، אما אستفهام در אین آیۀ مبارک، معنای مجازی 

قرینه در . کند وق و אشتیاق אیجاد ش،با אستفهام در دل مخاطببر آن אست تا دאرد؛ زیرא شیطان رجیم ) تشویق(
 . پرسشی אز کسی ندאرد،אین آیه، معنوی و حال شاهد אست؛ زیرא شیطان

 چكیده

 .אست شده برאی آن وضعی رسایی پیام و رساندن مفهومی אست که هیئت ترکیب غرض אصلی سخن،  
אیـن دو غـرض     .  خبـر  الزمۀ فایـدۀ  ) ؛ ب فایدۀ خبر )  אلف :رود  می کار خبر و کالم برאی دو غرض אصلی به        

 .و هیئت مرکب کالم אستله  موضوعٌאصلی همان معنای 
رود و אین مفهوم حقیقى       می كار  به   حقیقى  باشد، سخن در معناى    آگاهله   موضوعٌمعنای   مخاطب به هرگاه   
ی نباشد، سخن در مفهوم אلتزאمی و تبعـ        مخاطب به غرض אصلی آگاه    هرگاه  אما  . نامند  مى» ما وُضِعَ لَه  «رא    
 .نامند مى» لَه غَیْرُ ما وُضِعَ «رود که אین مفهوم تبعی و אلتزאمی رא  می کار به
در کلمه باشد، مجـاز     هرگاه  . رود  می کار گاه در کلمه و گاه در אِسناد کالمی به        » لَه  غَیْرُ ما وُضِعَ    «אصطالح   

 .شود مى  مرسل نامیدهمركبدر אِسناد سخن باشد، مجاز هرگاه و مرسل مفرد 
مرسـل   مركـب אسـت، مجـاز      شـده   سخن بـرאی آن وضـع      یی که هیئت ترکیب   ربرد کالم در غیر معنای    کا 

 .دאرد نام
 مجـاز   )بهای خبری؛      مجاز مرکب مرسل در جمله     )אلف: شود  می مجاز مرکب مرسل در دو بخش بررسی       

 .های אنشایی مرکب مرسل در جمله
 

                                                           
 .۱۲۰/ طه .174
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 كنایه و אهدאف آن؛ 
 אنوאع داللت؛ 
 .تفاوت مجاز با كنایه 

 درآمد

کنون با چهار روش بیانی، یعنی تصریح، تشبیه، אستعاره و مجاز  تا) ۲(رس علوم بالغی  دآغازאز 
 .شد در אین جلسه و جلسۀ آینده با پنجمین روش بیانی، یعنی کنایه و אنوאع آن آشنا خوאهیم. אیم شده آشنا

 كنایه

 وאژهبیان، کاربرد אنشِ ورאنِ د אندیشه و در אصطالح ١٧٥معنای پوشاندن و ترک تصریح در لغت به» کنایه«
אست، אما عرب אز آن » پدر آتش«אین وאژه ) ملزوم(معنای لغوی . »لهب أبو«: ؛ مانند١٧٦در معنای الزم אست

گونه که  همان. אست» بودن جهنمی«معنای الزم אین وאژه . کند می رא بردאشت) الزم(مفهوم کنایی 
برאی دریافت بهتر مطلب، .  و معنای الزمِ وאژه אست، داللت אلتزאمیگویندهنظر  شود، مفهوم مدّ می مشاهده

 .کنیم می ها رא بیان אنوאع داللت

 אنوאع داللت

 . داللت אلتزאمی)ج داللت تضمنی؛ )ب داللت مطابقی؛ )אلف:  بر معنا بر سه گونه אستیک وאژهداللت 

  داللت مطابقی)אلف

به تعبیر منطقی אگر مدلول لفظ و . طابقی אستکند، داللت م له داللت ٌ  بر تمام معنای موضوعوאژهگاه  هر
 وאژۀ آید؛ مانند داللت  می وضع و قرאردאد پدیدپایۀ  אین داللت بر. باشد، داللت مطابقی אست معنا یکسان

 . سوره۱۱۴بر تمامی » قرآن«
  

                                                           
 .گویی رُکْ: تصریح .175
 . ذلك אلمَعنی ة لفظٌ أُطْلِقَ وأُریدَ بِهِ الزمُ مَعْناهُ مَعَ جَوَאزِ إرאدةِ  אلکنایِ.176
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 داللت تضمنی) ب

کند،  دאرد، داللت ، که در ضمن معنای لفظ وجود)له ٌ موضوع(گاه وאژه بر بخشی אز معنای لغوی  هر
خوאندم  قرآن: شود ها، هنگامی که گفته بر برخی אز سوره» قرآن«؛ مانند داللت وאژۀ ١٧٧نامند داللت رא تضمنی

 .و منظور چند سوره یا بخشی אز یک سوره باشد

 داللت אلتزאمی) ج

بیرونی مالزمِ له باشد، אما אین مفهوم  ٌ کند که بیرون אز معنای موضوع گاه وאژه بر مفهومی داللت هر
بیت  شود قرآن و منظور אهل که گفته نامند؛ مانند אین می معنای حقیقی باشد، چنین داللتی رא אلتزאمی

عاطفه » وאو«؛ زیرא »إنِّي تارِכٌ فِیکُمُ אلثَّقَلَیْنِ ِکتابَ אهللاِ وعِتْرَتي«باشد؛ به دلیل حدیث شریف ) אلسالم علیهم(
 .رساند معیّت و مالزمه رא می

אین داللت אلتزאمی فرعِ بر معنای مطابقی אست؛ زیرא وאژه אبتدא در معنای حقیقی و سپس در معنای  بر بنا
کنایه، قصدِ داللت אلتزאمیِ وאژه אست؛ : کرد توאن کنایه رא چنین تعریف رو می אین אز. رود می کار  به١٧٨אلتزאمی
אست و سپس אز معنای حقیقی،  کار رفته به) تشپدر آ(؛ زیرא אین وאژه אبتدא در معنای لغوی »لهب أبو«: مانند
در معنای الزم و אلتزאمی، یعنی دوزخ » لهب أبو«نتیجه  אست؛ در شده ترین فرد آتش، یعنی جهنم قصد كامل
 .אست کار رفته به

 بندی جمع

 .אلتزאمی) تضمنی؛ ج) مطابقی؛ ب) אلف: های وضعی بر سه گونه אست داللت. ۱
 .باشد نظر توאند مدّ طابقی و هم داللت אلتزאمی میدر کنایه، هم داللت م. ۲
 .داللت אلتزאمی معنای مقصود گوینده אست. ۳

 تطبیق

 تُرאبٍ؛ أبو. ۱
 قالَ אلمُعَلِّمُ ذَیْتَ ذَیْتَ؛. ۲
 طَویلُ אلنِّجادِ ـ رَفیعُ אلعِمادِ؛. ۳
 خانۀ همسایه رא دزد برد؛. ۴
 أبْناءُ אلنِّیلِ؛. ۵
 .في ثَوْبِهِ أسَدٌ. ۶
نمونۀ نخست عَلَم אز نوع . شدیم آشنا» کنایه«های کنایات، با وאژۀ  نحو در بحث عَلَم و אسمدאنش  در

                                                           
له  نی فرع بر داللت مطابقی אست، چون لفظ אبتدא بر کل معنا و سپس بر جزء معنای موضوعٌداللت تضم:  تعریف دیگر.177

 .کند داللت می
» لزوم بیّن«. ندא کرده و تالزم رא به لزوم بیّن و روشن مقیددאنسته منطق شرط داللت אلتزאمی رא تقارن و تالزم دאنشیانِ  .178

در گرو های אلفاظ دینی  אست که داللت ناگفته پیدא. شود معنای الزم منتقل אی به که ذهن بدون تصوّر شیءِ وאسطه یعنی אین
 .  دیندאرאن אستکاربرد 
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گاه شخصی یا אشخاصی به وصفی، کاری یا   در زبان عربی هر١٧٩.אست» أب«نیه אست؛ زیرא مضاف، وאژۀ کُ
 وصف، حرفه یا نام شود و می  به شکل مضاف آورده١٨٠و مانند آن» أب«شوند، وאژۀ  مدآنامی مشهور و سر

 אلیه ٌ مضاف مفهومی و معنای الزم دאرد؛ زیرא אز  بارِ،אین אضافه. گیرد می אلیه قرאر ٌ نظر به شکل مضاف مدّ
مؤمنان حیات  تر، وجود אمیر به عبارت روشن. »بخش حیات«یعنی » تُرאب أبو«. کنند می فرد رא قصدترین  کامل

 . رشد و حیات برאی تمامی موجودאت אست،شمعنوی و אلهی אست؛ زیرא خاک مایۀ پرور
های کنایات با אنوאع אلفاظ  در بحث אسم. אست کار رفته های کنایات به אز אسم» ذَیْتَ ذَیْتَ«در نمونۀ دوم 

در عدد » کَذא«و » کَمْ«کاربرد . شدیم آشنا) »ذَیْتَ«و » کَیْتَ«، »کَأیِّنْ«، »کَذא«، »کَمْ«همچون (مبهم 
. کنایه אز قول و فعل مبهم אست» ذَیْتَ«و » کَیْتَ«کنایه אز تکثیر אست و دو وאژۀ » کأیِّنْ«و کاربرد  مبهم

جوری و  אین«، »ذَیْتَ ذَیْتَ«معنای لغوی . گفت معلم אز هر دری سخن: אست معنای نمونۀ دوم چنین
ما نیز در . ن אستگفت אما معنای الزم אز هر دری سخن. אست» گونه، چنین و چنان گونه و آن جوری، אین آن

 .کنایه אز حالت مستی אست» شدن مژ و کژ«. »شد می شد و مژ می لنگر کژ چون کشتی بی«: گوییم فارسی می
معنای لغوی אین . אز کاربردهای کنایه אست» אلعِماد رَفیعُ«و » אلنِّجاد طَویلُ«در نمونۀ سوم نیز دو تعبیر 

ترتیب  به دو  אست، אما معنای אلتزאمی آن»ن رفیع و بلندستو« و »بلندאی بند شمشیر«ترتیب  دو تعبیر به
باال و אز بلندی  و  در میان قوم و مردم אست؛ زیرא אز بلندאی بند شمشیر، بلندی قدّ»عظمت« و »شجاعت«
شود، تالزم میان بلندאی قد و بلندאی شمشیر،  می گونه که مالحظه همان. شود می باال، شجاعت بردאشت و قدّ

 .تالزم عرفی دאرد) شجاعت( אین معنای אلتزאمی .شجاعت אست
معنای ) وسایل و جوאهرאت(אین مفهوم . در نمونۀ چهارم منظور אز خانه، وسایل و جوאهرאت خانه אست

 .الزم و אلتزאمی وאژه אست
مین پسرאن و فرزندאن رود نیل אست، אما معنای אلتزאمی آن، سرز» אلنِّیل أبْناءُ«در نمونۀ پنجم معنای لغوی 

 .سرزمین مصر אستویژۀ و אهل مصر אست؛ زیرא رود نیل 
با אین معنا در بحث . شود می ، شجاعت فهمیده»في ثَوْبِهِ أسَدٌ«در عبارت » أسد«در نمونۀ ششم אز وאژۀ 

 جا وصف شجاعت به لباس شخص نسبت کنیم، در אین می گونه که مالحظه همان. شدیم אستعاره آشنا
طور حتم و یقین خود  شود، به دאده  نسبت)ذאت (وصف به متعلقات و مرאتب موصوفیگاه  هر. אست شده دאده

 بر شجاعت خود شخص هم ،پس אین אِسناد. אست مند آن شخص و خود موصوف אز آن وصف بهره
 .کند می داللت

 تفاوت مجاز با كنایه

دو  غوی و אلتزאمی هرتفاوت کنایه با مجازهای دیگر در قصد و معنا אست؛ زیرא در کنایه معنای ل. ۱
که معنای لغوی آن بلندאی بند شمشیر و معنای אلتزאمی آن شجاعت אست و » אلنِّجاد طَویلُ«دאرد؛ مانند  وجود
أرْسَلْتُ אلعُیُونَ في «کند؛ مانند  می ولی در مجاز قرینۀ مانعه אز معنای لغوی جلوگیری. دאرد دو معنا کاربرد هر
 .کند می جلوگیری» אلعُیُون«אز قصد معنای لغویِ وאژۀ  »أرْسَلْتُ«رینۀ که در אین عبارت، ق» אلبَلَدِ

؛ زیرא »خانۀ همسایه رא دزد برد«: نیست؛ مانند نظر در برخی אز کاربردهای کنایی، معنای لغوی مدّ. ۲
                                                           

» אلمُؤمِنینَ  أمیرُ«: ، لقب مانند»)אلسالم علیه(علی «: یکی אز تقسیمات عَلَم، אسم خاص، لقب و کُنیه אست؛ אسم خاص مانند .179
 .»تُرאب أبو«: و کنیه مانند

 .»أخ«و » ةאِبْنَ«، »אِبْن«، »أمّ«. 180
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موضوع ها معنای لغوی به لحاظ  نتیجه در برخی אز نمونه در. אست دאشتن در و دیوאر و אجزאی خانه ناممکن بر
توאن معنای لغوی رא   که در אین آیۀ شریف نمی١٨١﴾وَאلسَّماوאتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ﴿: ندאرد؛ مانند  کاربرد،و مورد
 .ندאرد دאد؛ زیرא خدאی تعالی دست نظر قرאر کرد و باید معنای کنایی آن رא مدّ قصد

 אهدאف كنایه

 :کرد توאن به אین موאرد אشاره ها می ترین آن  אز مهم.رود می کار شماری در سخن به کنایه برאی אهدאف بی
 אین نکته در کنایه אز صفت و אسناد .همرאه با دلیل و برهان) معنای الزم(رساندن مطلوب و مقصود . ۱

در » حَریر«وאژۀ . شود می  برאی سیادت و بزرگی آورده אین نمونه. » حَریرٌطُهُمْبُسْ«: אست؛ مانند کامالً مشهور
 .ارت، برهان אین مدعا אست؛ زیرא فرش زیر پای אیشان אز حریر אستאین عب
که در ) شتر بودن بچه الغر(» אلفَصیل مَهْزُولُ«: کردن مفاهیم معنوی به شکل محسوس؛ مانند بازگو. ۲

 .אست شتر אمری محسوس بودن بچه الغر. رود می کار معنای کناییِ کرم و بخشندگی به
دאرد؛ در مقام مدح و ستایش، غرض אز  אست، دو کاربرد مقامی وجود نظر  مدّر کنایاتی که وאسطهد. ۳

אین سخن کنایه אز אعضا . »ما رَأیْتُ مِنْهُ وال رَأی مِنِّي«: کنایه حفظ آبرو و אحترאم אست؛ مانند אین گفتۀ عایشه
که به  ؛ مانند אینزدن אست کنایه و و جوאرح אست؛ و در مقام ذمّ و نکوهش، تنبّه و بیدאری همرאه با گوشه

 . ﴾إنَّ אهللاَ یُحِبُّ אلمُحْسِنِینَ﴿: شود بخیل گفته
 .در کنایه خطاب با عقل אست؛ زیرא معنای مقصود معنای אلتزאمی و خارج אز لفظ אست. ۴

 چکیده

 : بر معنا بر سه گونه אستیک وאژهداللت  
  داللت مطابقی؛)אلف
  داللت تضمنی؛)ب
 . داللت אلتزאمی)ج

 .له، אما مالزم با معنای حقیقی رא داللت אلتزאمی نامند   بر معنایی بیرون אز معنای موضوعٌوאژهداللت  
 . در معنای الزم אستوאژهمعنای کاربرد   به،معنای پوشاندن و در אصطالح علم بالغت  در لغت بهکنایه 
هم همچون کـم، کـذא،      های مب   و برخی אز אسم   ) ترאب אبو(برخی אز کاربردهای علم، کنایه אست؛ مانند کنیه          

 .کأیِّنْ، کَیْتَ و ذَیْتَ نیز کاربرد کنایی دאرد
کند،   می جلوگیری) אصلی(تفاوت کنایه با مجاز در אین אست که در مجاز، قرینۀ مانعه אز قصدِ معنای لغوی                  

 خــاص یکـه موضــوع  دאرد، مگــر אیــن אمـا در کنایــه هـم معنــای لغــوی و هـم معنــای אلتزאمــی وجـود    
 .نشود د و معنای אصلی قصدباش دאشته وجود

 :אند אز  אهدאف کنایه عبارت 
 ندאدن دیگرאن؛ رعایت אدب و آزאر. ١
 ؛زشتنکردن אمور  بازگو. ٢
 .بیان برهان. ٣

                                                           
 .۶۷/ زمر. 181
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 هدف درس

 .آشنایی با אنوאع كنایه 

 درآمد

در אین جلسه با אنوאع کنایه . شدیم در جلسۀ پیشین با کنایه، אهدאف کنایه و تفاوت مجاز با کنایه آشنا
 .شد خوאهیم آشنا

رא  الزم معنای و »به یمکنّ«رא وאژه  ،هی در باب کنا١٨٢.سناد سخن אست אِ אلتزאمی کلمه یا معنای،کنایه
؛ وאسطه אست  بدونوאسطه و گاه با) عنه مکنّی( الزم معنایبه ) وאژه( אنتقال אز ملزوم گاه. نامند» عنه یمکنّ«

 معنایتا )  زیادخاکستر( لغوی معنایאز جا،  در אین. بخشندگی אستآن  الزم معنای که» مادאلرَّ ثیرُکَ« مانند
 خاکستر به زیادیمخاطب אز . دאرد  وجودאی شده های معروف و شناخته وאسطه) شندگیبخ (عنه مکنّی /الزم

مان و אز زیادی مهمان به پز به زیادی مه و ، אز زیادی پختپز و  אز زیادی آتش به زیادی پخت،زیادی آتش
. אست »پز و مهمان و آتش، پخت«ا ه  وאسطهجا در אین .شود می  منتقل،دوحممبخشندگی فرد 

 رسیدن به ه گاאما. های مشهور عرفی אست با وאسطه) عنه مکنّی( الزم معنای دریافت که گاه شود می مشاهده
אست؛ زیرא الزمۀ » شجاع«معنای  که به »جادאلنِّ ویلُطَ« אست؛ مانندوאسطه  بدون) عنه مکنّی( الزم معنای

: אین، کنایه دو تقسیم کلی دאرد بر بنا. אست همرאهبا شجاعت تر  بیشکه ست א بلندאی قامت ،شیربلندی بند شم
 . אستها وאسطهپایۀ  بردوم تقسیم و ) عنه مکنّی( الزم پایۀ معنای  برتقسیم نخست

 אنوאع کنایه

 )یداللت אلتزאم( الزم یאساس معنا  אنوאع كنایه بر)אلف

 :بر سه گونه אست الزم پایۀ معنای کنایه بر

 ایه אز صفت کن.١

 کنایه אز صفتشود، شش، دلیری و زیبایی قصد معنوی همچون بخی وصف،رفته کار  بهوאژۀאز گاه  هر

                                                           
در باب کنایه، الزم عرفی אست، نه عقلی؛ » الزم«باید دאنست مرאد אز . منشأ معنای الزم در کنایه، تالزم عرفی אست .182
 .رو کنایات هر قومی ویژۀ همان قوم אست אین אز
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 ١٨٤. אست» قومبزرگِ« معنای بهکه  »مادאلعِ فیعُرَ« مانند ١٨٣؛شود می نامیده

 کنایه אز موصوف. ٢

 ؛ مانندشود می یده کنایه אز موصوف نام،باشد دאشته אختصاصن  معیّیوصف معنوی به موصوفگاه  هر
 . منحصر به سرزمین مصر אست»أبْناءُ אلنِّیل«زیرא אست؛  »مردمان مصر« معنای بهکه  »אلنِّیل أبْناءُ«

 )سنادאِ( کنایه אز نسبت .٣

 )سنادאِ(نسبت  کنایه אز یابد، به متعلقات و مالزمات موصوف نسبتوصف معنوی گاه  هر
  : مانند١٨٥؛شود می نامیده

 ١٨٦جِرَشْאلحَ نِی אبْلَ عَتْبَرِ ضُةٍبَّ قُيف  دَی  وאلنَّةَوءَرُ وאلمُةَماحَ אلسَّإنَّ
 .אست هیافت نسبت) ةٍبَّ قُيف( بزرگی، جوאنمردی و بخشندگی به متعلق موصوف ،در אین شعر

 ها و سیاق אساس وאسطه  אنوאع كنایه بر)ب

 :ها، بر چهار گونه אست پایۀ وאسطه کنایه بر

  تعریض.١

گرאیش  ،در אصطالح» تعریض«. אست» جانب و طرف«معنای  در لغت به »ضرْعُ«یشۀ رאز » تعریض«
زدن אست؛  کنایه و معنای گوشه به» تعریض«، به تعبیر عرفی. معنای مقصود אست سخن אز معنای لغوی به

 که» هِدِ ویَهِسانِ لِنْ مِونَمُلِسْ אلمُمَلِ سَنْ مَאلمُسْلِمُ«: شود می رسان گفته برאی نمونه به شخص موذی و آزאر
 . אسترسان آزאر אز شخص »אسالم« نفی صفت ، حدیث شریفאین الزم معنای

  تلویح.٢

אست  אی  کنایهطالح،در אصو  אست»  و مانند آندאشاره אز دور با پرچم یا دو« معنای در لغت به» تلویح«
معنای   به»مادאلرَّ ثیرُکَ« باشد؛ مانند زیاددر آن )  الزممعنای (عنه مکنّیو ) وאژه(به  مکنّین ایم های که وאسطه

»  و مهمانپز و آتش، پخت« های وאسطه) بخشندگی( الزم معنایو ) مادאلرَّ ثیرُکَ(وאژۀ ن ایم که» بخشنده«
 .دאرد وجود

  رمز.٣

אست  אی  کنایهאست و در אصطالح،»  چشم یا لب و مانند آنאشاره به نزدیک با« معنای در لغت به» رمز«

                                                           
אلمعجم אلمفصّل فی אللغة ةَ אلمَعْنَوِیَّةَ کَالْجُودِ وאلشَّجاعَةِ وאلجَمالِ؛ هي אلّتي یُطْلَبُ بِها نَفْسُ אلصِّفَةِ أي אلصّفَ: کِنایَةُ אلصِّفَةِ .183
 .۱۰۲۸ ، ص۲ ، جאألدب و

برאی ذهن مخاطب، ) عنه مکنّی(یعنی دریافت معنای الزم » قریب«. بعید. ۲قریب؛ . ۱: کنایه אز صفت بر دو گونه אست .184
برאی مخاطب، بعید و دور אز ) عنه مکنّی(یعنی دریافت معنای الزم » بعید«ع؛ و شجا: »אلنِّجاد طَویلُ«: אست؛ مانند نزدیک و قرین
 .ذهن אست

 .هي אلّتي یُرאدُ بِها نِسْبَةُ أمْرٍ آلخَرَ فَیَکُونُ אلمُکَنَّی عَنْهُ نِسْبَةً אُسْنِدَتْ إلَی ما لَهُ אِتِّصالٌ بِهِ: کِنایَةُ אلنِّسْبَةِ. 185
 .אی אست که بر אبن حشرج بر پا شده אست در خیمهبزرگی، جوאنمردی و بخشندگی . 186
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:  مانندباشد؛ ، پنهان و مشکل الزم معناییابی به  אندک و رאه آن، الزمِمعنای و وאژهن ایم ۀکه وאسط
. سر אست بودن پشتِ ، صاف و پهن»فاאلقَ ریضُعَ« لغوی معنای. »کودن و خرفت« معنای  به»فاאلقَ ریضُعَ«

 .کند می رא بردאشت کودنی و حماقت אما عرف عرب אز آن

  אیما و אشاره.٤

 ولی ، אندکאست که وאسطۀ آن אی  کنایهאست و در אصطالح،» کردن אشاره« معنای در لغت به »إیماء«
سناد  در کنایه אز אِ»אیما و אشاره«ترین کاربرد کنایه به نحو  شبی. باشد  آن آشکار و وאضح الزمِمعناییابی به  رאه
 :  مانند؛אست

 ١٨٧مَّ لَمْ یَتَحَوَّلْطَلْحَةَ ثُ  آلِيفِ  هُلَحْی رَقَلْأ دَجْ אلمَتُیْأرَ
 . אستدאن و بخشش در אین خان و אستمرאر بزرگوאری کنایه אز دوאم،شعر אین

 تطبیق

 ؛»وصُبْحُهُمْ وبُسْطُهُمْ تُرאبُ فمَسَّاهُم وبُسْطُهُمْ حَریرٌ«. ۱
 ١٨٨؛» حارِسٌ عَلَی مالِهِوَهُ«. ۲
 ؛»אلمَجْدُ بَیْنَ ثَوْبَیْكَ وאلکَرَمُ مِلْءُ بُرْدَیْكَ«. ۳
 ؛»لَخْ אلبُحَبَقْأما : خیلِلبَلِ كَلِوْقَکَ«. ۴
 ؛»صیلِ אلفَولُزُهْمَ«. ۵
 ؛»ةِسادَ אلوِریضُعَ«. ۶
 ١٨٩.»یاء ضِلِّکُ بِلَضِیاءٌ یُزْرِي إنَّ في ثَْوبِكَ אلَّذي אلمَجْدُ فِیهِ«. ۷

، کنایه אز وصف معنوی دو אین. بُسطُهُم تُرאبٌ. ۲بُسطُهُم حَریرٌ؛ . ۱: دאرد در نمونۀ نخست، دو کنایه وجود
 در عبارت نخست، سیادت، بزرگی و عزت و در عبارت دوم، حاجتمندی و ذلتِ) عنه مکنّی(معنای الزم . אست

 .אیشان אست
 »بودن بخیل و אنباردאر«) عنه مکنّی(و معنای الزم » حارِسٌ عَلَی مالِهِ«) به مکنّی(در نمونۀ دوم، ملزوم 

 بخیل  منحصر به אنسانِ»هِی مالِلَ عَسٌحارِ«وصف زیرא  ؛ه אز موصوف אستکنایאین عبارت، کنایه در . אست
 .אست

گاه  هر. אست یافته نسبت)  بُرْدثَوْب و(قات موصوف  به متعل»مرَאلکَ«و » دجْאلمَ«   وصف، سومدر نمونۀ
 .אست مند یابد، خود موصوف به طریق אولی و אکمل אز آن وصف بهره  به متعلقات موصوف نسبتوصفی

 حَبَقْأما «سناد سخن در אِ.  بخیل אست، سخن با אنسانِ زیرא مقام سخنאست؛ نمونۀ چهارم، تعریض
 تا אز وصف بخل زند می کنایه و  گوینده، با אین سخن به مخاطبْ گوشه.کند می  زشتی بخل رא بازگو»لَخْאلبُ

 .گیرد کناره

                                                           
 .אست نکرده جای دیگر کوچ جا به و אز آن) אفکنده سایه(زده  طلحه خیمه بزرگوאری رא دیدم که بر آل: ترجمه .187
 .אنباردאر .188
دאرد که هر درخششی رא خوאر و  אست، پرتوی وجود شک در جامۀ تو، که بزرگوאری در آن نهفته بی: ترجمه .189
 .سازد می مقدאر بی
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) بخشندگی(و الزم ) صیلאلفَ ولُزُهْمَ(ن ملزوم ایهایی م نمونۀ پنجم، کنایه אز نوع تلویح אست؛ زیرא وאسطه
مادر، ذبح شتر مادر و ، نخوردن شیر، نبود  بچهشتربودن  الغر: אزאند  ین کنایه عبارتא های وאسطه. دאرد وجود

 .زیادی مهمان
 لغوی و معناین ایم ۀ و وאسطبوده ، پنهان و مشکل به مقصودیابی  زیرא رאهنمونۀ ششم אز نوع رمز אست؛

. אست کودنی و خرفتی فرد ،)אست نپه אو بالش( »ةسادَאلوِ ریضُعَ« معنای الزمِ. אست  الزم بسیار אندکنایمع
ر عرب ب. دאرد  تالزم عرفی وجودعنه مکنّی معنایو به  مکنّی معناین ایم شود، می گونه که مالحظه همان

  دلیل،سرאنحنای  و ان بالشیمهمگونی  אین ناندאرد و سر تناسب אنحنای با بودن بالش אین باور אست که پهن
 .خردی فرد אست بی

  و بزرگوאریوصف بزرگی) كَبِوْي ثَف( زیرא متعلق موصوف و אشاره אست؛ نمونۀ هفتم کنایه אز نوع אیما
 تمامی ،رو אین אز. دאرد  אشارهی موصوف نیز وאر بزرگ، بهسناد وصف به متعلق موصوف אین אِرא دאرد و) دجْאلمَ(

 .دאنست و אشاره نیز توאن کنایه אز نوع אیما  رא میسنادنوع אِאز  یاه کنایه

  پایانی نكتۀ

. دאشتن یا ندאشتن وאسطه. ۲ ؛ الزممعنای. ۱ :شود می אز دو نظر بررسی) ملزوم(به  مکنّی وאژۀ. ۱
باشد » یا אِسنادصفت، موصوف «گانۀ  به אز نظر معنای الزم، یکی אز אنوאع سه دאرد وאژۀ مکنّی אین אمکان بر بنا

 :ها אین نمونه مانند  אز کنایه بر אو אطالق شود؛وאسطه، نوع دیگریگرفتنِ بودن یا نبودن  نظر و با در
بودن وאسطه  گرفتن אندک نظر  و با در، کنایه אز صفت الزممعنایگرفتن  نظر با در: ةسادَאلوِ ریضُ عَ)אلف
 . کنایی، کنایه אز نوع رمز אستمعنای بودن و پنهان
 ،گرفتن وאسطه نظر  کنایه אز صفت و با در،)بخشندگی( الزم معنایگرفتن  نظر با در: صیلאلفَ ولُزُهْ مَ)ب

 .نوع تلویح אستאز کنایه 
אز کنایه אز سوی دیگر سناد و  אِאز سویی کنایه אز نوع های پیشین نیز، نمونههای سوم و هفتم אز  نمونه )ج
 دلیل بر بزرگی و ، به متعلقسنادِאین אِ. سناد אست کنایه אز אِ، وصف به متعلقاتسناد زیرא אِ؛ و אشاره אستنوع אیما

 .אست و אشاره نوع אیما אز ،کنایهرو  אین ز هست؛ אزادت موصوف نییس
 معنایبر אفزون  آیات אلهی ،אین بر بنا. אستو پنهان  معنای אشارۀ صریح وحی به. אست قرآن وحی. ۲
وَسْئَلِ ﴿د ن مانאست؛ برאی אهل قرآن مشهود و معلوم אین مفاهیم אلتزאمی .نیز دאرند  الزم و אلتزאمیمعنای ،لغوی

 و مفاهیم کنایی تالزم عرفی دאرد. تنشده אس ، אنسان وאصل»ةیَرْقَאل« الزم که معنای ١٩٠﴾ كُنَّا فِیهَایאلْقَرْیَةَ אلَّتِ
 . عرف قرآن هستند،אهل قرآن

 چكیده

 الزم رא  و معنـای » بـه  مكنّـی «در بـاب كنایـه، وאژه رא        . سناد سـخن אسـت     אِ  كلمه یا  ی אلتزאم  ی معنا ،كنایـه  
 .نامند» عنه مكنّی«

 ):داللت אلتزאمی(معنای الزم پایۀ  אنوאع كنایه بر 
 شود؛ رفته، وصف معنوی قصد كار  بهژۀگاه אز وא هر :كنایه אز صفت. ١

                                                           
 .۸۲/  یوسف.190
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 باشد؛ دאشته  معین אختصاصیگاه وصف معنوی به موصوف  هر:كنایه אز موصوف. ٢
 .باشد گاه وصف معنوی به متعلقات و مالزمات موصوف אِسناد دאشته  هر:كنایه אز نسبت. ٣

  :ها و سیاق پایۀ وאسطه אنوאع كنایه بر 
 سخن אز معنای لغوی به معنای مقصود אست؛گرאیش  :تعریض. ١
 باشد؛ زیاد) عنای الزمم(عنه   و مكنّی )ژهوא(به  ها میان مكنّی אی אست كه وאسطه  كنایه:تلویح. ٢
یـابی بـه معنـای الزم، پنهـان و            الزم אنـدک و رאه       و معنـای   ژهها میان وא    אی אست كه وאسطه      كنایه :رمز. ٣

 باشد؛ مشكل
 .باشد یابی به معنای الزم، آشكار و وאضح ها אندک، ولی رאه كه وאسطه אی אست   كنایه:אیما و אشاره. ٤

 


