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  چالش تالقی دو رویکرد جرجانی و زبانشناسی نوین به استعاره
 1نصراهللا شاملیدکتر 

  2نادیا دادپور
  

 چکیده

سـزا در زایـش    هب يثیرأت یکی از پر بسامدترین واحدهاي زبانی در قرآن کریم است وه استعار
هـاي   بـر اسـتعاره   اندیشمندانهله و درنگی أبنابراین کنکاش این مس. دریافت معانی دارد و ها داللت

اي که افقی باز را فـرا روي مخاطـب    معانی .رساند قرآنی مخاطب را به معانی ناب و پنهان قرآن می
 د واز این رو اسـتعاره جایگـاهی بـس واال در متـون دار    . ندهست دهند و از ایستایی به دور قرار می

در ایـن راسـتا عبـدالقاهر    . باشد ادبیات نمی ۀاندیشمندان عرص غفلت از آن در خور صاحبان قلم و
بالغت در استعاره پژوهی خویش به طور کلی دو نمود استعاري را پیشـنهاد   ۀجرجانی پیشتاز عرص

بحث برانگیـز  اجراي این دیدگاه بر قرآن کریم . هاي غیر مفید هاي مفید و استعاره استعاره  :کند می
در نظر  مقالهاین  .توان حضور استعاره غیر مفید را در بافت قرآن تبیین نمود که چگونه می این ؛است

ت وسقم آن را با توجه به نمودهاي استعاره این چالش بحث برانگیز بردارد وصح ةدارد نقاب از چهر
ن است که الگـوي پیشـنهادي   هاي پژوهش حاکی از آ یافته .تبیین سازدکریم وانواع آن در قرآن 

چه در ایـن الگـو بـه عنـوان      آن .باشد خالی از نقص نمی عبدالقاهر جرجانی الگویی بشري است و
کاهد  نه تنها از اعجاز قرآن نمی و استعاره غیر مفید مطرح می شود در قرآن کریم محض فایده است

توانند در کاربست جرجانی  ین نیز میهاي نو استعاره .آورد عدي از اعجاز را به وجود میب، بلکه خود
تی را له در متن قرآن هر سطح از کاربرد استعاري چه نوین و چه سنّأرغم این مس علی. گنجانده شوند
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مهمقد  
واحـدهاي   دربـارة هاي دالئل اإلعجاز وأسرار البالغـه   اي که عبدالقاهر جرجانی در کتاب هنظری

که هدف تطبیـق ایـن    ویژه آن هب. اي پرچالش است سازد؛مسأله غیر مفید مطرح می استعاري مفید و
که در بافـت  را هایی  این چالش ناشی از این سؤال است که آیا استعاره. نظریه در قرآن کریم باشد

توان براساس چارچوب پیشنهادي جرجانی به مفیـد و غیـر مفیـد     قرآن حضوري گسترده دارند می
هاي غیر مفید را در  توان وجود استعاره ق پذیر است چگونه میواگر چنین امري تحقّ. بندي کرد طبقه

در دیدگاه جرجانی . ودتبیین نم؛ را استنقصی مب به ویقرآن کریم که متنی اعجاز انگیز و از هر شا
تـر   به عدم رابطه نزدیـک ، مشبه به ها مبهم و رابطه مشبه و  هایی که زیربناي تشبیهی آن آن استعاره

درك معنـا بسـیار    فهـم و ، شود میگر  استعاري به صورتی پر ابهام جلوه ةداللت سازوار گردد و می
 نافـذ  اي ژرف و ایی آن نیازمند اندیشههاي معن شبکه تشابه از عینی بودن دور وکشف الیه وپیچیده 

تی به اوج مفیـد بـودن   استعاري از دیدگاه پدر بالغت سنّ ةدر این هنگام است که سازوار ؛گردد می
یافتن آن  استعاري بسیار آشکار باشد و ةتشبیهی در یک سازوار ةشالود ۀدر مقابل اگر رابط. رسد می

اي نازا خلق شده است که معناي آن از رو سـاخت فراتـر    استعاره، نیاز به تالش فراوان نداشته باشد
غیر  ةاین نوع استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی استعار .کشاند ذهن را به کنکاش نمی و رود نمی

  . شود مفید نامیده می

  هدف پژوهش -1
نی در نظریۀ عبدالقاهر جرجـا  ۀهاي قرآن کریم بر پایاین پژوهش بر آن است تا از نوع استعاره

هـاي   عالوه بـر آن سـازواره   .برداري کند اسرار البالغه پرده اش دالئل االعجاز و دو کتاب گرانمایه
هاي مطلق  واستعاره، هاي پویا استعاره، هاي عینی استعاره، هاي تشخیصی استعاري نوین از جمله استعاره

د بودن آن ها را در قرآن میزان مفید بودن وغیر مفی، را در چارچوب نظریه جرجانی جاسازي کرده
  . هایی چند بررسی کند نهبا نمو

  پرسش پژوهش -2
تعیـین   دربارةت الگوي جرجانی گویی به دغدغه اي است که مصداقی این پژوهش در پی پاسخ

این چالش در دو پرسـش خالصـه   . کشد هاي استعاري را در قرآن کریم به چالش می سازواره ۀگون
ت دسته بندي بر اساس الگـوي  قابلی، هاي استعاري در قرآن کریم ازوارهکه آیا س ل ایناو: می شود
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هاي غیر مفید قابلیت تعریف در قـرآن کـریم را    استعاري جرجانی را دارند؟در صورتی که استعاره
  ها چه خواهد بود؟   داشته باشند کارکرد بالغی آن

  پژوهش  ۀپیشین -3
ن و در خور صورت گرفته است که به ذکر نمونه فراوا یهای پژوهش، استعارات قرآنی ۀدر زمین

در قـرآن   هـا  ترجمه آن بررسی هایی از استعاره در قرآن کریم و نمونه » :کنیم اي از آن بسنده می
گـر انـواع اسـتعاره و     ارشد به کوشش آقاي بوتشاشه است ودر آن پـژوهش  ۀکه پایان نام» کریم
هاي مرتبط با الگوي استعاري جرجانی و  پژوهش. ها را در قرآن کریم بررسی کرده است  آن ۀترجم

تفصیل آن به صورت توصیفی و بدون تطبیق بر قرآن یا دیگر متون بوده است و در ایـن   شرح و
 ةبنـدي اسـتعار   طبقـه «شـناس بـا عنـوان     د حقّکمال ابوادیب و علی محم ۀزمینه می توان به مقال

  . اشاره کرد» جرجانی
کـاربردي آن در   ۀالگوي استعاري جرجانی و پرداختن به جنب نوآوري این پژوهش در بررسی

نوین را   هاي بندي جرجانی بسنده نکرده بلکه استعاره ه در این راستا به تقسیمالبتّ، باشد قرآن کریم می
امـري   پرداخته است؛ها در قرآن کریم   به تطبیق آن نمودهنیز در قالب الگوي جرجانی دسته بندي 

  . پیشین به چشم نمی خوردهاي  که در پژوهش

  اصول نظري -4
  استعاره در دیدگاه جرجانی: 4-1
  )مبتذل( غیر مفید ةاستعار)/خاص ةاستعار(مفید ةاستعار: 4-1-1

ه راسـتعا ، در دیدگاه جرجانی. عبدالقاهر جرجانی با نگاهی ویژه به بررسی استعاره پرداخته است
... «کـه   ایـن : در تعریف استعاره می گویـد . یدنمی توان از آن چشم پوشو درخور دارد  یجایگاه

آوري و از نگاشتن  مشبه به را می، بعد از اجراي تشبیه بخواهی چیزي را به چیز دیگر تشبیه کنی و
  :است شیر بسان و نیرومندي شجاعت در که دیدم را مردي :خواهی بگویی می، مشبه صرف نظر کنی

 »کنـی  اکتفـا  دیـدم  شـیري  گفـتن  به پس »سواء طشهب وقوه شجاعته فی کاألسد هو رجال رأیت«
  ).67: تا ، بیجرجانی؛(

تصریحیه بسنده نکرده؛ براي نمونه  ةبه استعار جرجانی به دیگر انواع استعاره نیز پرداخته است و
هنگامی که شاعر بـراي بـاد    :کند استناد می» إذ أصبحت بید الشمال زمامها«جا که به این بیت  آن
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ر می شودشمال دست متصو ،ه است که جرجانی بی پرده از آن سـخن مـی   این همان استعاره مکنی
 ؛فضل استعاره بر دیگر نمودهاي سخن است ل به برتري ویاستعاره قا دربارةاو در بحث خود . گوید
. گیرد مجاز همواره بر حقیقت قالب می آید و از آن پیشی می اي مجازي است و شبکه، استعاره زیرا
آن سخن در مراتـب واالي بالغـت   ، ر باشدتدب ل وتأمو امی که فهم سخن نیازمند اندیشه هنگ قطعاً

. شـود  هـا دمیـده مـی    معنایی است که در کالبد واژه ةگسترش دایر، دلیل این ارتقا گیرد و قرار می
 البتـه  «  :در این راسـتا مـی گویـد   ، توجه مخاطب را جلب کرده، جرجانی با پرداختن به این مسأله

» شیري دیدم «:گویی بینی به این دلیل است هنگامی که می ت و برتري میکه براي استعاره مزی این
اي و  سان ساخته شیر را هم اي که آن شخص و در اثبات فراوانی شجاعت چنان با ظرافت عمل کرده

گونه تبیـین   این امر این. قاطع در اثبات شجاعت در فرد به کار می رود یانندي بسان برهانم این هم
داشته باشـد و گـویی محـال     ناگزیر باید شجاعت فراوان، بود شیر می شود که اگر آن فرد واقعاً می

مردي را ماننـد   «:و اگر تشبیه را به صراحت بیاوري و بگویی .است که شجاعت از آن جدا گردد
ق ق پذیري و تحقّاي که اثبات آن بین تحقّ اي شجاعت را براي مرد اثبات کرده به گونه» شیر دیدم

بنابراین استعاره در دیدگاه جرجانی در اوج سخن بلیغ قرار ). 72همان،  ( »... د است ناپذیري در ترد
او استعاره را بـه دو  . دارد آن از رازهاي درونش پرده بر می ۀوسیل هکه انسان باست سخنی و گرفته 

اسرار البالغـه وجـه تسـمیه و مبـانی     اش  و در کتاب گرانمایه .بخش مفید و غیر مفید تقسیم کرده
ه اختصار بندي را ب اإلعجاز این تقسیم و در کتاب دالئلاست نظري این الگوي استعاري را بیان کرده 

مبتذل را بر مـی   عامی ةاستعار، نادر و براي نوع دوم خاص ةنام استعار، لبراي نوع او ؛دهد شرح می
شود و هیچ لزومی ندارد تـا   ه به محض رویارویی درك میاي است ک استعاره، عامی ةاستعار. گزیند

زیرا معانی همه در سطح ترکیب ظهور دارند و الیه هـاي  ، به کنکاش و غور در معانی آن بپردازیم
تـوان بـه    بـراي نمونـه مـی    .ندهستریب و متفاوت که به غور نیازمند باشند تهی غزیرین از معانی 

بنـابراین بـه تصـویر کشـیدن و     » سدا؛ وردت بحرا و لقیت بدرارأیت أ«  :هاي زیر اشاره نمود مثال
اموري واضح بـوده بـر کسـی پوشـیده     ، زیبایی در ماه، کرامت در دریا، پردازش شجاعت در شیر

ها زایش معنایی افقی بسـیار گسـترده دارد و تنهـا در آثـار       نادر که در آن هاي ا استعارهام، نیستند
 ؛هر کسی ساخته نیست ةهایی از عهد آوردن چنین استعاره و شود مردان ادب و شعر یافت می بزرگ

لت علیه شـعاب  أس» :چه در این بیت آمده است یا مانند آن» و سالت بأعناق المطی األباطح « :مانند
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کند  هایی تشبیه می ها را به سیل گردن ،ل شاعر؛ در مثال او»نصاره بوجوه کالدنانیرأ/ الحی حین دعا
اند بـه   یک گفتهها به جریان افتاده است و در مثال دوم مردمی که به دعوت او لب هجلگ ۀکه در سین

دشـت   ةشاعر هنوز به دعوت خویش ندا در نداده است که حنجر. اند گر تشبیه شده هایی طغیان سیل
جا که فوج فوج مردم پر هیاهو و با شوقی وصف ناپذیر به نداي شـاعر   شود آن ماالمال از مردم می

ةبنابراین معیار اصلی تشخیص استعار ؛گویند می یکلب در دیـدگاه جرجـانی همـان     مبتذل از خاص
ه نزد جرجـانی نیسـت چنـان کـه او     خاص ةچون و چراي استعار و غرابت شاخص بی. غرابت است

چه که اصل در برتري استعاره است این است که ببینی شاعر تعدادي از استعارات را  از آن«:گوید می
هـایی بـه    چنین معنی و وجه شبه در چنین استعاره تالحق اشکال گرد هم آورده است و هم با هدف

). 78، همان(»و أردف أعجازا و ناء بکلکل /فقلت له لما تمطی بصلبه «شود صورت کامل آورده می
کمر ، که براي شب جا آن .اي ایجاد کرده است استعاري به هم پیوسته ۀشبک، امرؤالقیس در این بیت

اي کـه   رسد و هر ویژگی استعاره می استعاره و تمثیلی که به حد... «. کند پشت و سینه تصور میو 
این انـواع بالغـت اگـر در جایگـاه      ۀساع و عدول از ظاهر همی دارند مجاز و اتّاین دو به طور کلّ

، همان( رندآو ت را براي آن واحد استعاري به ارمغان میبرتري و مزی، درست و شایسته قرار بگیرند
سـازد   مفید از غیر مفید مطرح می هاي دیگر که جرجانی براي متمایز کردن استعاره یشاخص). 430

این شاخص بـر گرفتـه از   . گیرد پنهان بودن تشبیهی است که در زیرساخت واحد استعاري قرار می
تشـبیه را کـرده   و بدان در مورد استعاره هر چقدر اراده پنهان ساختن ... «  :این سخن جرجانی است

که تصریح به تشبیه آن را از زیبایی و رونـق   طوري ،شود باشی به حسن و زیبایی استعاره افزوده می
مالحظـه   اآشـکار  مثال چنین استعاره در سخن ابن معتـزّ . پذیرد ذوق سلیم آن را نمی ،خارج ساخته

 خاص ةتاکنون معناي استعار ).450، همان( »... لجناه الحسن عنابا / أثمرت أغصان راحته « :شود می
 ۀپنهان بودن پای، ص گردید که این استعاره در دیدگاه جرجانی در سه ضلع غرابتبیان شد و مشخّ

چه ذکر گردید مبـانی نظـري    آن. شود تعریف می، دو رکن مشبه و مشبه به درهم تنیدگیو ، تشبیه
استعاره و ابعاد مختلف آن را  ۀرجانی پایا جام ؛استعاره در کتاب دالئل االعجاز است دربارةجرجانی 

در ایـن  . پردازد دهد و به تفصیل به آن می به تفصیل در کتاب اسرار البالغه مورد کنکاش قرار می
 ةاي است که شـالود  استعاره، غیر مفید ةاستعار .شوند ها به مفید و غیر مفید تقسیم می استعاره، کتاب
براي ، دو چیز ناهمگون به تصویر کشیده شده باشد ها آن ه دریکی است ک) مشبه به مشبه و(تشبیه 



	1395بهار اول، شماره سال اول، 
 

92 

 

به لب شتر که در این تشبیه لب همان لب است ولی یکی در انسان و ، مثال تشبیه کردن لب انسان
شود حرکت معنایی از مشبه به سمت مشبه  طور که دیده می همان. دیگري در حیوان ترسیم می شود

کـه در  همـان  غیر مفید نامیده می شود  ةاین استعار، بر این اساس ،به حرکتی عمیق و مبهم نیست
 ؛گیرنـد  مفیـد در سـه سـطح قـرار مـی      هـاي  استعاره. عامی یا مبتذل نام دارد ةاستعار، اسرار البالغه

ـ  دوم آن .شوند ري دریافت میمفیدي که با اندك تدب هاي استعاره ـ   یچه که میزان ت و بـاالتر از دقّ
هـاي   یابی به داللت و آخرین سطح که در آن یافتن معناي استعاره و دستد نمای طلب میکاوش را 
پر واضح است که اطالق مفید و غیـر  . خواهد میالعاده م ابهام آن را دریدن قدرتی خارق ةآن و پرد

  )108: تا جرجانی، بی(. مفید سطوح سه گانه فوق الذکر را در برمی گیرد

  د یا نا مفید بودننوین در ترازوي مفی  هاي استعاره -5
شود، کـه اگـر ایـن     بندي می شناسی نوین استعاره به انواع بسیار متنوع و متفاوت تقسیم در زبان

ها در الگوي پیشنهادي عبدالقاهر جرجانی قرار گیرند و از لحاظ مفید یـا نامفیـد بـودن     بندي تقسیم
اي وسیع را شـامل   ظهور دایرههاي نو این استعاره. تفکیک شوند، دستاوردي دو چندان خواهد داشت

هـا بررسـی     شود و مفید یا نا مفیـد بـودن آن   ها پرداخته می  ترین آن در این بخش به مهم. می شوند
   :ها عبارتند از این استعاره. گرد می

  هاي پویا  استعاره: 5-1
مثـال  ، در ایـن  »تو خورشید من هسـتی « :هایی هستند که دچار روزمرگی نشده اند مانند استعاره

اشراق و نورانی بودن، یک جنبۀ وجه شـبه میـان خورشـید و    . محبوب به خورشید تبدیل شده است
هاي  گروه دوم استعاره. محبوب است و گرمی و حرارت بعدي دیگر از وجه شبه را تشکیل می دهد
ـ  گروه اول استعاره. پویا ترکیبی از یک فعل با معناي مجازي و یک اسم با معناي مجازي است اي ه

تر از معنا را  هاي نامفید و گروه دوم که سطحی عمیق پویا به دلیل نزدیکی به زبان روزمره، استعاره
  . باشند دهند، استعارة مفید می نشان می

  هاي مبتذل  استعاره: 5-2
ها، تعـابیر و   المثل ضرب. اند شوند که تبدیل به یک ابزار در زبان شده هایی اطالق می بر استعاره

یـک بخـش از     ها بر دو نوع هسـتند؛  این نوع استعاره. هاي مبتذل هستند ت از قبیل استعارهاصطالحا
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براي » دارایی ناپاك/مال قذر «  :صفت داراي معناي مجازي در کنار یک اسم با معناي حقیقی؛ مانند
ا مبسطه این بخش استعاره ساده ی. شود مال و دارایی که از راه نادرست به دست آمده باشد، اطالق می

. آیند ها به معناي مجازي می  باشد و هر دوي آن و بخشی دیگر شامل اسم و حرف می. شود نامیده می
  که هر دو معناي مجازي دارنـد؛ » سبل«و اسم » تقصی«در این مثال فعل » تقصی کل سبل« : مانند

ایـن بخـش از   ها به منظور رسیدن بـه هـدفی معـین اسـت،      مقصود از این عبارت پیمودن همۀ راه
ها را با هـم   اي از شباهت هاي پیچیده، توده استعاره. شوند  هاي پویا، استعارة پیچیده نامیده می استعاره

نمـاد افکنـدن چیرگـی و تسـلّط و     » القاء«در این مثال » لۀیلقی الضوء علی المسأ« :آمیزد، مانند می
  . نماد شرح و تفسیر است» ضوء«

  هاي مرکّب استعاره: 5-3
هایی هستند کـه   شوند، استعاره نامیده می» مفکّکه«هاي جدا شده  هاي مرکّب که استعاره ارهاستع

که وجـه  » له قدم األیل الوحشی«: گیر هستند، مانند ها بسیار چشم  به جهت فراوانی وجه شبه در آن
  . شبه در آن قامت رعنا، سرعت دویدن و شجاعت است

  )مندثره(هاي مدفون  استعاره: 5-4
هایی هستند که کاربردي  هاي مدفون نیز نام دارند در حقیقت واژه ها که استعاره نوع استعارهاین 

هـا    ها در اثر گذر زمان محو شـده و معنـاي اسـتعاري آن     اند؛ سپس معناي لفظی آن استعاري داشته
ویژگی  جایگزین معناي اولیه گشته و ریشه در عمق زبان دوانده است و بر زبان مردم جاري شده و

جا که وجه استعاري آن به سختی و  اش را از دست داده است و با زبان در هم تنیده شده تا آن هنري
کند؛ بخش اول را  ها را به دو بخش تقسیم می نیومارك این استعاره. تنها با تیز بینی قابل درك است

اي بیگانـه   شوند کـه ریشـه   یهایی اطالق م این نوع بر استعاره. تیره نامیده می شوند/ استعارة مدفون
شوند؛ مانند  هاي شفّاف نامیده می أمعن وتفحص و تأمل و دقّق النظر و بخش دوم استعاره  :دارند؛ مانند

  :یابیم ها به کار می روند، مثالً اصطالحاتی که در ساخت دوچرخه می مجازهاي مرسل که در فناورى
هایی  و مانند اصطالحات و تعابیري ساده که داللت  ؛مولۀص  طوق؛  ؛مسننّۀ دودیۀ جذع؛   هیکل؛ زعنفه؛ 

سر انسـان و سـرچکش و     رأس المسمار؛  ؛قـۀ رأس المطر رأس اإلنسان؛  مثالً  حقیقی یا مجازي دارند؛
  .سرمیخ
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  استعارات خامده: 5-5
گر  یانشود که رابطۀ خود را با اندیشه اصیل و در حقیقت اصالتشان را که ب هایی گفته می به استعاره

هاي زنده  هاي مدفون و استعاره اي میان استعاره اند و در مرتبه باشد از دست داده ها می  هاي آن داللت
ها اندیشه کنیم،   گیریم و اگر به دقّت در آن هاي روزمره به کار می ها را در داللت  آن. گیرند قرار می

  . د لفظ بر آن داللت داردچه که مجرّ یابیم، معنایی متفارت از آن معنایی استعاري می

  هاي امتداد یافته استعاره: 6-5
شود که یک موضوع را موضوع مرکزي و اصلی خویش قرار می دهند  هایی اطالق می بر استعاره

آن بیابانی است کـه کسـی از     :مانند. گیرند هایی فرعی در نظر می و براي این معانی مرکزي، تشبیه
  . آن عبور نکرده است

  هاي اصلی  ارهاستع: 7-5
اي هستند کـه بـه    هاي شعري استعاره  هاي ابتکاري نیز می گویند؛ ها، استعاره به این نوع استعاره

ها  این نوع استعاره. اند و یا براي بیان اصطالحی ویژه نمود پیدا کرده  مناسبتی مشخّص به وجود آمده
ـ . هاي ادیبان زبانزد به وفور یافت توان در نگاشته را می : چـه حسـن غزالـه نگاشـته اسـت      د آنمانن

» أکسفورد التائهـۀ فـی أسـاطیر منطقـۀ خفیـۀ نائیـۀ      : أکسفورد مکان فی لیونیس األسطوریۀ هی تعنی«
ها جایی  آکسفورد سردرگم در اسطوره  اي است، مقصود از آن؛ آکسفورد جایی در لیونیس اسطوره«

  ».پنهان و دور دست است

  )لمختلطها(هاي در هم تنیده  استعاره: 5-8
  . اي غیر منطقی دارند دهند که رابطه معموالً ترکیبی از دو یا چند استعاره را تشکیل می

  هاي مغمور استعاره: 5-9
شود که در آن مستعار منه به صراحت بیان نشده است؛ بلکه بـه طـور    هایی اطالق می بر استعاره

  :ماننـد   گردد؛ سان به آن اشاره مییا یکی از مالزمات آن آورده شده به این . شود ضمنی درك می
  .ام بالدار است اندیشه: کري مجنحف
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  هاي بسیط استعاره: 5-10
هایی هسـتند کـه میـان مسـتعار و مسـتعار منـه تنهـا یـک وجـه شـبه وجـود دارد،             استعاره

و منظور این است که اعصابت را آرام کن، بنابراین حرارت، وجه شـبه  » سردش کن/برّدها«:مانند
  . میان انسان و آتشفشان است مشترك

  هاي معیاري استعاره: 5-11
هـاي مـدفون،    هـا بـر خـالف اسـتعاره     شوند این نوع اسـتعاره  هاي متداول نیز نامیده می استعاره

بارقه اي   :هایی هستند که بسامد فراوان در زبان دارند ولی هنوز در آن ریشه نگرفته اند؛ مانند استعاره
  . از امید

  هاي کینونی  رهاستعا: 5-12
هـا و   هستند؛ مانند واقعه  شود که انتزاعی و غیر محسوس بر کاربرد استعاري واژگانی اطالق می

ها به عنـوان یـک وجـود مـادي و       ها و توجه کردن به آن هاي فکري، احساسات و اندیشه فعالیت
، »باید با تورم مبارزه شود/ ینبغی مکافحه التضخّم « :مانند  ها؛  تر کردن آن محسوس با هدف ملموس

ي مطرح شده و با آن برخوردي حسرم به عنوان یک شیء مادگرایانه شـده اسـت،    در این مثال تو
  . باوجودي که یک شیء مجرّد است

هاي نوینی که ذکر گردید هنگام قرار گرفتن در کاربست جرجانی از سه حالت عـدول   استعاره
توانند مفید باشند هم غیر مفید، بر حسب جایگاهی کـه   ا هم میه  که برخی از آن کنند به طوري نمی

در زیر ساخت خود دارند، یا قرار گرفتن در فضاهایی که بـه زایـش معنـا یـا نابـاروري معنـایی       
شوند، یا  باشند و هرگز از دایرة مفید بودن خارج نمی که تنها مفید می انجامد، متغیر هستند، یا این می
این دسـته، شـامل   . گیرند اتاً غیرمفید بوده، هرگز رنگ مفید بودن به خود نمیکه فی نفسه و ذ این

هاي نشـیط،   هاي معیاري، استعاره هاي مغمور، استعاره هاي ممدده، استعاره هاي خامده، استعاره استعاره
  . باشند میهاي احیائیه،  هاي مجسده، و استعاره هاي تشخیصیه، و استعاره هاي مبتذل، و استعاره استعاره

هاي مختلط مرکّب و استعارات تراسل حواس می باشند که بـر اسـاس    گروه دوم شامل استعاره
شوند؛ اّما گروه سـوم تنهـا    الگوي جرجانی هرگز به سمت ناباروري معنایی و عدم افاده کشیده نمی

  . باشند هاي مدفون می هاي بسیط و استعاره شامل استعاره
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ه در محور مفید بون و غیر مفید بـودن متغیـر هسـتند، پـر بسـامدترین      هایی ک بنابراین استعاره
هـاي مفیـد در مرتبـۀ دوم قـرار مـی گیرنـد و        اسـتعاره . دهند هاي استعاري را تشکیل می سازواره
هاي مطرح شـده بـا در نظـر گـرفتن      استعاره. ها هستند بسامدترین استعاره هاي غیر مفید کم استعاره

. دهند الگوي عبد القاهر جرجانی زیر بناي اصلی این پژوهش را تشکیل می ها در  چگونگی توزیع آن
هـایی از   این پژوهش بر آن است تا بـه بررسـی دو مسـألۀ اساسـی بپـردازد؛ اول، بررسـی نمونـه       

و دوم ) مفید یا غیر مفید بودن(هاي نوین در قرآن کریم بر اساس باروري یا نازایی معنایی  استعاره
هـاي   انتخاب سازواره. هاي غیرمفید در بافت قرآن ها به ویژه استعاره ت این استعارهپرداختن به بالغ

هاي قرآنی در این  استعاري در این مقاله به صورت تصادفی بوده است؛ زیرا پرداختن به تمام استعاره
  . گنجد مختصر نمی

  هاي استعاري در قرآن کریم  سازواره -6
  ها  ر قرآن کریم و درجۀ مفید بودن آند) مندثره(هاي مدفون استعاره: 6-1

هـاي   از نمونه. هاي مدفون در قرآن کریم شایان توجه است تعداد سازواره هاي استعاري استعاره
در این آیه، ترکیب . می باشد ) 7-1/ حمد(» اهدنا الصراط المستقیم «این واحد هاي استعاري آیۀ 

است، زیرا این ترکیب بسیار متداول وآشنا گشته  هاي مدفون نمودي از استعاره» الصراط المستقیم«
اي در دل  و وجه استعاري آن تا حدي زیاد محو گشته است؛ گویی این ترکیب بسیار آشنا اسـتعاره 

شنود از آن به طور خودآگاه  را می» الصراط المستقیم«هر بار که مخاطب ترکیب . خود نهفته ندارد
نماید؛  وجه شبه میان دین حقّ و صراط مستقیم آشکار می. ندک و نا خودآگاه دین حقّ را برداشت می

نقطۀ مشـترك میانشـان ایـن    . ترین راه میان دو نقطۀ مبدأ و مقصد است خط راست کوتاه... «زیرا 
اي که قصد رسیدن به خدا را دارد، با وجود منزّه بودن خداي تعالی از مکان؛ نـاگزیر   است که بنده

پـس  ). 1/19: 1415درویـش؛  (»...هاي راه مصون بماند  گزیند؛ تا از آفتترین راه را بر باید کوتاه
کوتاهی راه و هدایت یافتن به سرمنزل مقصود، جنبۀ مشترك میان دین حقّ و صراط مستقیم است 

  . یابد اي آن را در می که هر بنده
شود  ر پدیدار میداند در آیۀ زی ها را نا مفید می اي دیگر از استعارة مدفون که جرجانی آن نمونه

» إذ حضر یعقوب المـوت »  :فرماید هاي مرگ می گاه که خداي تعالی در بیان نمایان شدن نشانه آن
رود و  بنابراین حضور مرگ، اصطالحی آشنا براي خیل بی شماري از مردم به شمار مـی ). 2/133(
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ن وجه استعاري امري که پنهان شد. آمدن مرگ و حضور او در گفتگوهاي روزمرة مردم رایج است
سازي مشبه و مشـبه بـه    جنبۀ مشترکی که منجر به یکسان. این واحد واژگانی را فراهم کرده است

  . گردیده است؛ پدیدار شدن و رخ نمودن یک چیز است
نشینی با کافران و مشرکان، زمانی که از روي جهـل و   جا که خداوند از هم و در سورة نساء آن

کند، چنین آمده  پردازند، مسلمانان را نهی می منی با خداوند و رسول او مینادانی خویش به اظهار دش
ور شدن در سخن و غور  غوطه). 140/ نساء(» فالتقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره« : است

باشـد؛ تـا    کردن در آن امروزه جزء واژگان ساده و اصطالحات رایج به ویژه نزد عرب زبانان مـی 
. »انـد  گروهی در سخن گفتن خویش غرق شـده «» فئۀ خاضت فی حدیثها»  :یندکه گروهی بگو این

، شـود  گیرد و براي درك معنا هیچ رنجی حاصل نمی بالفاصله و فوراً معنا در ذهن مخاطب جاي می
منظور از غوطه ور شدن در اینجا رد و بدل کردن « . استعارگی تبدیل شده است گویی استعاره به بی
در اطراف آن و گشت وگذار در ژرفاي آن است، تا خوب و بـد آن مشـخّص    کالم و غور کردن

گردد؛ گویی سخن آبی است که یافتن عمق آن و کشف چند و چون آن بسیار مهم و انگیزه ساز 
وجه شبه میان غوطه ور شدن در آب و غرق در سخن شدن مشـغول  ). 42: 1401ابوعبیده، (» .است

گویی زیر مجموعۀ انسان در . که انسان را در بر بگیرد ست تا اینشدن به کاري و پرداختن به آن ا
این به هم آمیختگی که به یکرنگی و یکسـانی دو طـرف اسـتعاره    . ور شده است آن غرق و غوطه

منجرّ شده است؛ شرایط هویت باختگی استعاره را به وجود آورده است و اسـتعارة مـدفون را زیـر    
  . ار داده استهاي غیرمفید قر مجموعه استعاره

گیرد آیۀ صد و هشتاد و دو سورة اعراف  مندثره قرار می/مثالی دیگر که در حیطۀ استعارة مدفون 
شود  هنگام تالوت کردن این آیه احساس نمی). 182/اعراف(» سنستدرجهم من حیث الیعلمون»  :است

ة عرب زبان به سرعت و هاي آن در ذهن خوانند اي درون آن وجود دارد؛ زیرا واژه که واحد استعاري
گر تیزبین و کنجکاو اگر به کند و کاو واژگان این آیه  یابد، لیکن پژوهش اي استقرار می هیچ شایبه بی

یابد، معنایی که در سایۀ آشنایی و عادت  معنایی استعاري می» نستدرجهم«بپردازد در زیر ساخت فعل 
اي ساده و بسط یافته نیست؛ بلکه  تعاره استعارهرود، این اس چه گمان می بر خالف آن. پنهان گشته است

زیرا استدراج که بر وزن استفعال از درج که به معناي در هم پیچیـدن  ... «: استعاره اي مرکّب است
در هم پیچیدن کافران امري نیست که بتواند در واقع و به حقیقت نمود یابـد،  . مشتقّ گردیده است
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ظور این است که ما کافران را از منزلی بـه منـزل دیگـر و از    بنابراین این سخن استعاره است و من
ها آشکار گردد و عناد و سرپیچی منجر به   دهیم تا حقیقت بر آن اي به مرحلۀ دیگر سوق می مرحله

بر گرفته از درج به معناي پیچیده شدن بسـیار و تـاب   » درج «جا کلمۀ  در این. ها شود  عقوبت آن
رتبه گرفته شده /و گفته شده است که درج از درجه . کار به پایان رسدخوردن اندك اندك است تا 

یابند تا عاقبت دچار هالکت  اي دیگر سیر نزولی می اي به مرتبه ها از مرتبه  است، به این معنا که آن
  ). 79ابوعبیده، همان، . (گشته، به عقوبت کار خویش گرفتار آیند

شـمار از ایـن نـوع     ثره کمر همت ببندیم تعدادي بـی مند/هاي مدفون اگر در پی یافتن استعاره
هاي مدفون در قرآن  هاي استعاره یابیم، بنابراین به این مقدار از نمونه ها را در قرآن کریم می استعاره

  . کنیم کریم بسنده می

  ها   مندثره در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن/ هاي مدفون بالغت استعاره: 6-2
مـدفون در قـرآن   /هاي مندثره  ساختن شک و تردیدها دربارة حضور استعارهبه منظور برطرف 

شـوند بایـد گفـت الگـوي پیشـنهادي       کریم که در الگوي عبدالقاهر جرجانی نا مفید شناخته مـی 
توانـد   ها به مفید و غیرمفید، الگویی بشـري اسـت و نمـی    بندي استعاره عبدالقاهر جرجانی در تقسیم

از طرفی نا مفیـد بـودن در الگـوي جرجـانی در     . بندي استعاره به شمار آید مالگویی نمونه در تقسی
این ویژگی که ویژگی اي منفی . نزدیکی وجه شبه به ذهن مخاطب و گیرایی آن اطالق شده است

آید و چه بسا همین نزدیکی وجه شبه  ها و براي تمام مخاطبان منفی به شمار نمی است در همۀ بافت
مسألۀ متناسب بودن کالم با مقتضاي حال در . وجب ارتقاي سطح استعاره گرددبه اندیشۀ مخاطب م

افزاید، بنابراین اگر استعارة مفیدي که براي رسـیدن   کارآیی واحدهاي استعاري و ارتقاي ارزش می
به زیر ساخت آن نیاز به تالشی مضاعف دارد در بافتی نامناسب قرار گیرد و مسألۀ مقتضاي حال در 

توان عکس این حالت را نیز فرض کرد؛ هنگـامی   می. نشود الجرم غیر مفید خواهد بودآن رعایت 
گردد در بافتی مناسب قرار گیرد شایسته  که استعارة غیرمفیدي که معناي آن به سرعت دریافت می

اي که  نیست که از آن به عنوان استعارة غیر مفید یاد کرد، زیرا در جایگاه خود قرار گرفته و وظیفه
اي که از نظر جرجانی مفیـد بـوده اسـت،     و اگر استعاره. دار بوده را به خوبی انجام داده است هدهع

الصـراط  «منـدثره در  /جایگزین آن شود دیگر مفید فایده نخواهد بود، بنـابراین اسـتعارة مـدفون    
همۀ مردم باید معنایی آشکار داشته باشد؛ زیرا این آیه که در سورة حمد آمده است براي » المستقیم
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براین اساس، . خاص و عام نازل شده و همگی باید به طور مداوم آن را در نمازهایشان تالوت کنند
شایسته نیست استعاره با زیرساختی دور از ذهن به کار گرفته شود، این به این معنا است کـه ایـن   

  . استعاره در نهایت بالغت به کار رفته است
خالی از فایـده نیسـت؛ زیـرا    » حضر«آثار آن با شاخص فعلی هاي مرگ و  و بیان کردن نشانه

کنـد و   جا همان ملک الموت یا عزرائیل است و حضور مرگ بر این مسأله تأکید می مرگ در این
نباید کسی مرگ را به ریشخند بگیرد، چون وجودي بزرگ و پر هیبت است و آثاري که بر جاي 

از این رو مفید . ه باید از آن با واژة حضور تعبیر کردگذارد چنان پا برجا و تکان دهنده است ک می
گردد، بلکه بافت و مقتضاي حال مخاطب و گوینده در  بودن تنها در بعید بودن وجه شبه خالصه نمی

  . مفید یا نامفید بودن یک واحد استعاري اثرگذار هستند
ثره نا مفید مطـرح شـد؛   مند/هاي مدفون در واحد استعاري سوم که به عنوان مثالی براي استعاره

رغم آسـانی و سـادگی معنـایی کـه دارد و بـا       شود که غور کردن در سخن گفتن علی مالحظه می
این . کند، از نظر بالغی در جایگاهی باال قرار دارد که مخاطب معناي آن را فوراً دریافت می يدوجو

ـ   هاي ارتباطی برداري از کانال جایگاه، هنگام پرده د معنـایی وجـود دارد، درك   اي که در ایـن واح
شایبه از حالت فنا شدن در سخن گفتن  شود، بنابراین غوطه ور شدن در سخن، طرحی کامل و بی می

اي که میان سخن گفـتن و آب وجـود دارد بایـد در     و رویگردانی از دیگر چیزها است، لذا رابطه
خود تصویر سازي کند، و  ها صحنه را براي رس مخاطب باشد تا بتواند به محض دریافت واژه دست

وجود » نستدرجکم«چنین بالغتی که در  و هم. رود چنین نباشد زیبایی این تصویر از میان می اگر این
ایـن نزدیکـی باعـث    . دارد تنها به واسطۀ نزدیک بودن وجه شبه به ذهن مخاطب ایجاد شده اسـت 

در نتیجـه  . گشـته اسـت  هـاي معنـایی مـبهم     سرعت بخشی به حرکت معنایی و از بین رفتن شبکه
مندثره که در الگوي عبد القاهر جرجانی نامفید هستند در قـرآن کـریم مفیـد    / مدفون  هاي استعاره

  . باشند؛ و مفید بودن به نوع بافت و مقتضاي حال مخاطبان این آیات برمی گردد می

  ها   خامده در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن/هاي فروهشته  استعاره: 6-3
ها   هایی هستند که رابطۀ خود را با اندیشۀ اصیل که از آن هاي فروهشته یا خامده، استعاره تعارهاس

هـا در   این نـوع اسـتعاره  . کرده و در آن بر امري خاص داللت داشته، از دست داده است تعبیر می
ها را در گفـت و    آن.الحیه قرار دارند/هاي پویا  مدفون و استعاره/هاي مندثره جایگاهی میان استعاره
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ها معنـایی اسـتعاري    ها نظر افکنیم در آن  بریم و اگر به دقّت در آن گوهاي روزمره خود به کار می
هاي استعارة فروهشته  و از نمونه» لقد یدخن غضبا «: یابیم که با معناي لفظی متفاوت است؛ مانند می

اشتعال الرأس به اصطالحی رایـج در   .باشد می) 4/مریم) (اشتعل الرأس شیبا(خامده در قرآن کریم /
در . میان مردم تبدیل شده است و رابطۀ خود را با معناي اصیل و زیرساختی خود از دست داده است

سـر ماننـد هیـزم از    «. »اشتعل الرأس کالوقود شیبا... «حقیقت اصل این استعاره، تشبیه بوده است 
گونه اشتعل  که هیزم است حذف شده و اینپس سر مشبه و مشبه به آن » .پیري آتش گرفته است

هیزم است، / وجه مشترك در هر دو اشتعل که یکی از لوازم وقود. الرأس شیبا به وجود آمده است
حرکتی که در جهت انتقال ). 37: 2008هندایانی؛ (» ... آورده شده و خود وقود حذف گردیده است

ت یافته است و از ابعاد انتزاعی که تنهـا در  معنا در این واحد استعاري صورت گرفته، حرکتی عینی
هـا بسـیار    یابی بـه معنـا در آن   فضاهایی که دست. دامان فضاهاي ذهنی رشد می یابند به دور است

این عینیت یافتگی که در استعارة فروهشته نهفته است باعث نزدیکـی وجـه   . سخت و پیچیده است
از طرفـی  . استعاره از دیدگاه جرجانی نامفید است گردد و در نتیجه این نوع شبه به ذهن مخاطب می

پر بسامد بودن این اصطالح در متون باعث شده که وجه استعاري آن پنهان ماند، و میزان پیچیدگی 
بـه  » دخن الغضب« و » اشتعل الرأس«نگ شود، بنابراین معناي   ر هاي درك آن بسیار کم و سختی

یابد و تنها با دقّت  ها در روساخت ظهور نمی  ستعاري آنگردد و بعد ا محض شنیده شدن، دریافت می
لیکن اگر روزمرگی و حجاب عادت کنار . شود ها درك می  تأمل بسیار استعاري بودن آن فراوان و

توان گفت این  بر این اساس می. گردد گذاشته شود؛ وجه بالغی این واحد استعاري کامالً آشکار می
. ایم ها را نامفید بخوانیم، سخنی به ناحق گفته که آن واحدهاي استعاري سرشار از بالغت هستند و این

گونه که آتش گزنده  کند پس همان خداوند متعال موي سپید را با واژة اشتعال توصیف می... « زیرا 
چنـین اسـت، پیـري،     و سوزان و لمس کردن آن دردناك است، موي سپید نیز که نشانۀ پیري این

او گرفته است و که یاران انیس را از  طور نباشد و حال آن آورد و چگونه این انسان پیر را به درد می
هایی فراوان در زمینۀ  در ادبیات عربی چه شعر و چه نثر مثال. .. اند زار گشته چشم ها از دیدن او بی

» خورد به چشم می	موي سپید و خضاب و از میان بردن سفیدي موي در زیر انبوهی از سیاهی رنگ
  ). 16/273: 1418صافی، (
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تر میزان فروهشتگی  ها وسیع  باشد و محورهاي آن تر هاي تعبیري گسترده هر چقدر سطح شباهت
این مسأله به معناي خاموشی بالغت و از بین رفتن آن در این واحد . گردد تر می واحد استعاري بیش

استعاري نیست؛ بلکه بالغتی شایان توجه در این واحدهاي استعاري نهفته است و دیدگان را محو و 
هاي فروهشته به صورت پر بسامدي در متعلّقات حرفـی   تعارهاس. تماشاي زیبایی خویش کرده است

قرآن کریم در . اند ها نقش معنایی دیگر را تجربه نکرده گویی این استعاره. شوند پر کاربرد دیده می
هـایی   هاي حرفی اي که صـورت  استعاره. هاي فروهشته را دارد شمار از استعاره بطن خود تعدادي بی

أولم ینظروا فی ملکـوت  «: چه در سورة اعراف آمده است از جمله آن. ندگوناگون را تجربه می کن
السموات و األرض و ما خلق اهللا من شیء و أن عسی أن یکون قـد اقتـرب أجلهـم فبـأي حـدیث      

کند؛ زیرا کاالیی  هاي این آیه را هدایت می تمامی داللت» فی«حرف جرّ ). 185/اعراف(» یؤمنون
در . بخشد یافته را در متن قرآن تحقّق می زیبایی تجسم«این استعاره . ردبها را در درون خود دا گران

ها و زمین است که به  جا تصویري معنوي وجود دارد و آن به دقّت نگریستن در ملکوت آسمان این
صورتی حسی در قرآن کریم ترسیم شده است تا کافران با اندیشـه و تـدبر کـردن در چگـونگی     

گونه که  همان. ین رازهاي حقیقت را الهام گیرند و دالیل آن را درك کنندها و زم آفرینش آسمان
گیري عناصر در آن؛ تصویر اول  شود در این صحنه بعد از این جاي مظروف در ظرف جا سازي می

کنندة  این صحنه بیان. تر دارد، جایگزین آن شده است هایی بیش حذف شده و تصویر دوم که داللت
عمق تفکّري است که در انواع موجودات و جهان مخصوص به هر یک می باشد و تأمل و اندیشه و 

طور که آب هنگام فرو رفتن در غور زمین به دانه  همان. شود به این سان توحید و ایمان استخراج می
این تصویر نمونه و واال که در لباس آراستۀ اسـتعاره نمـود   ). 156: 2008غانم محمد؛ (» ...رسد  می

هـا بـه طـور     شود؛ گویی که این استعاره ت؛ در گفتگوهاي روزمره بارها و بارها تکرار مییافته اس
وري  اند، اما در این واحد استعاري گویش کامل استعاره بودن خود را از دست داده و فروهشته گشته

در  .که این واحد استعاري را به کار برده است از استعارة حرفی، آگاهانه بهره برداري کرده اسـت 
بـر آن  » إلـی «إلی است؛ اما حرکتی که حرف » أولم ینظروا«حقیقت زیر ساخت آیۀ فوق الذکر 

بر خـالف حـرف اضـافه    . ناي سخن به دور است کند، حرکتی سطحی و از عمق و ژرف داللت می
تـوان گفـت    جا اسـت کـه مـی    از این. که مخاطب را به سمت حرکتی ژرف سوق می دهد» فی«
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اي از فروهشـتگی و روزمرگـی در درون خـود     ته با وجود قرار داشتن در هالـه هاي فروهش استعاره
  . بالغتی شایان توجه دارند

  ها  هاي مغمور در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن استعاره: 6-4
: در آیـۀ . ها دارنـد   وران و کاربران آن هاي مغموري هستند که ریشه در فرهنگ گویش استعاره

-66/قصص(» یومئذ فهم الیتساؤلون  فعمیت علیهم األنباء. ول ماذا أجبتم المرسلینفیوم ینادیهم فیق«
عماء در فرهنگ اسالمی، داللتـی  /شود که کوري جا ناشی می استعارة مغمور در این آیه از این). 65

این اصطالح در فرهنگ اسالمی به معنـاي  . ها دارد عماء در دیگر فرهنگ/متفاوت با داللت کوري 
این معانی در رأس منظومۀ . ایت، گمراهی، دوري از حقّ و حقیقت و نداشتن بصیرتی نافذ استعدم هد

ها خبرها در آن روز، در اصل کور شدند از خبرها بوده   کور شد بر آن... «. فرهنگ اسالمی قرار دارد
داده شده  جا کوري براي هدایت نیافتن استعاره قرار در این. است، یعنی به سمت آن هدایت نیافتند

ها   خبرها به سمت آن: شود گونه می است، سپس جهت مبالغه قلب شده است در نتیجۀ قلب؛ معنا این
با » عمیت«کوري معناي پنهان بودن را در بر گرفته است و به این جهت /و عماء. یابند هدایت نمی

متعـدي  » عـن « شد با حـرف  متعدي شده است و اگر معناي پنهان بودن در نظر گرفته نمی» علی«
در حقیقت نباید کوري، صفت خبرها باشد، زیرا شنیدن متعلّق به خبر است نه دیدن و این . گشت می

و . شود از جهان خارج به او رسیده است چه به قلب انسان عارض می گر این نکته است که آن قلب بیان
هایی   گویا خبرها مانند انسان  :توان گفت که در این سخن استعارة مکنیه تخیلیه وجود دارد؛ یعنی می

توان گفت که  بر این اساس، می). 14: تا نجفی و دیگران، بی(» یابند ها راه نمی اند که به آن کور گشته
هایی است که غرابت و دور از  این استعاره از استعاره. هاي مغمور باید وجه شبه آشکار باشد در استعاره
عاره که اشتراك فرهنگی است در جغرافیاي کاربردي آن بسیار پذیرد، زیرا اصل این است ذهنی نمی

آیی  تر در هم هایی عمیق است که بیش موجه و آشنا است؛ اما واحد استعاري حاضر سرشار از داللت
ه و حسه تخییلیمکنی آمیزي که کوري را به مفهـومی   استعاري ایجاد شده در قلب استعاري و استعار

یک «این حس آمیزي به آن معنا است که از . شاهده مبدل کرده، دیده می شودتجسید یافته و قابل م
گونـه   وسیلۀ حسی دیگر تعبیر کرد، مثالً صدا این شود به چیز که با حسی خاص درك یا وصف می

: 1984وهبه، (»...توصیف شود که بسان پارچۀ مخمل است یا گرم است یا سنگین یا شیرین است 
ها در آیۀ فوق الذکر، شبکۀ استعاري غنی و پر باري را خلق کرده که مانع  م آییهمگی این ه). 455
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زیر بنایی که عبدالقاهر جرجانی پایـه و اسـاس   . از توصیف این واحد استعاري به نامفید بودن است
هاي مغمور نیز نزدیک  ثبات و قابل انکار است؛ زیرا در استعاره الگوي خود قرار داده است، اصلی بی

کاهد، بلکه خود این نزدیکی باعث  ودن وجه شبه به ذهن مخاطب از بالغت واحد هاي استعاري نمیب
  . بالغت افزایی این واحد استعاري گشته است

توان به آیۀ بیست و دو سـورة کهـف    هاي مغمور در قرآن کریم می هاي استعاره از دیگر نمونه
واحد استعاري مورد بحـث  ). 22/کهف(» الغیـب و یقولون خمسۀ سادسهم کلبهم رجماً ب«: اشاره کرد

این اصطالح در فرهنگ عرب ریشه دوانده است و بدون در نظـر  . است» رجما بالغیب«در این آیه 
اي کـه ایـن    رابطه. شود گرفتن پیشینۀ فرهنگی این عبارت، دریافت معناي آن به سختی حاصل می

عرب ها عادت داشتند به شخصی ... « که  اصطالح با پیشینۀ فرهنگی عرب دارد در این نهفته است
و دشنام دهنده و بد دهن را رامی یا مراجم نـام  . گفتند پردازد راجم یا قاذف می زنی می که به گمانه

گفتند این امر غیب مرجم است، مقصودشان این بود که مردم دربـارة آن   هنگامی که می. نهادند می
و واژة . نمایند نه بـر اسـاس حقیقـت    ۀ خویش برآورد میکنند و آن را با اندیش امر گمانه زنی می

زن تیرهاي فراوان به ایـن و آن   به منظور تکثیر فعل آمده است، گویی که شخص گمانه» مرجم «
گوید،  اند، زیرا که او گفته خود را بر اساس اصلی درست نمی زن را راجم گفته و گمانه. اندازد سو می

چنین فردي ماننـد تیرانـدازي   . کند ف به این سو آن سو پرتاب میهد بلکه مانند تیري است که بی
کننـد و   کند، گاهی به سمت راست برخورد مـی  داند تیرهایش را به چه سمتی رها می است که نمی

پس نزدیکی وجه شـبه در ایـن   ). 162: تا شریف رضی، بی(» کنند گاهی به سمت چپ اصابت می
هنگ هستند به معناي بیهودگی استعاره و نامفید بـودن آن  مثال به ذهن مخاطبانی که داراي یک فر

بـه شـمار   سازي متن و پویا کردن آن  نیست؛ بلکه نزدیکی وجه شبه در این آیه ابزاري براي فعال
رسـد و بـه منظـور درك معنـا از      زیرا خواننده از ظاهر متن فراتر رفته بـه بـاطن آن مـی   رود؛  می

شـود   هـاي مغمـور دیـده مـی     چه که در اسـتعاره  ز طرفی آنا. پوشد اي چشم می تصویرهاي حاشیه
ها ارتباطی شدید بـا صـاحبان زبـان و    که این استعاره رغم این علی. دوگانگی مسألۀ مفید بودن است

که از آن فرهنگ و اصطالحات کاربردي آن دور هستند و آشنایی شـفّافی   فرهنگ دارد از کسانی
هاي مغمور را از دیدگاه جرجانی در  این ویژگی استعاره. است چنان غریب و نا آشنا با آن ندارند هم
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هـاي   گونه مفید بودن استعاره و این. دهد دو قطب هرم مفید بودن و نامفید بودن در حرکت قرار می
  . گردد ها، امري نسبی و غیر یقینی می  مغمور و نا مفید بودن آن

  ها  ودن آنهاي بسیط در قرآن کریم و میزان مفید باستعاره: 6-5
اي از  رسـد هـیچ سـوره    هاي بسیط در قرآن کریم بسیار فراوان است و به نظر می تعداد استعاره

ها در زیر ساخت تشبیهی خود وجه  این نوع استعاره. نصیب نباشد حضور واحدهاي استعاره، بسیط بی
ي استعاري نیست شبهی مشابه دارند و این شباهت و یکسانی وجه شبه دلیل نامفید بودن این واحدها

ها را در مفید و نامفید بـودن   و خود جرجانی نیز به این قضیه نپرداخته و میزان تأثیر تعداد وجه شبه
هـا بـه وجـود     واحدهاي استعاري مطرح نساخته است، تنها در استعارة مرکّب که از تعدد وجه شبه

سیط آیۀ صد و چهل و چهار سـورة  هاي استعارة ب از نمونه. اي به این مسأله شده است آید، اشاره می
واحـد  ). 144/ آل عمران(» فإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم« : فرماید آل عمران است که می

جا که مرکز استرجاعی در دو قطب  شود، آن دیده می» انقلبتم«استعاري در این آیه در شاخص فعلی 
خداوند متعال باز گشتن از روي شک و تردید «. یابد استعاره یعنی مستعار منه و مستعار له ظهور می

پس بازگشت و سیر بـه عقـب   ) 48: 2003سبکی، (» ... را به بازگشت به پشت تشبیه کرده است 
داشتن، وجه نمود یافته و مشترك در زیر ساخت این استعاره است و این استعاره در زیر مجموعـۀ  

و گفته . گیرد مطرح کرده است، قرار نمی البالغۀاسرار نامفید بودن که جرجانی در دالئل اإلعجاز و 
صورت ظاهري واژگونی، ارتداد و بازگشت است و گفته شده که آن همان فـرار اسـت   ... « شده 

شایان ذکر است که این استعاره به هر صورت که تحلیل شود انحراف ). 363 /3: 1420اندلسی، (» ...
زیرساخت این واحد استعاري قـرار دارد، نقـش   از حرکت و بازگشت و تغییر جهت که در معناي 

اي که در  اصلی را در ترسیم تصویر هنري و بدیع این آیه ایفا کرده است، عالوه بر آن انتقال مکانی
انتقال از فضاهاي انتزاعـی بـه سـمت    . افزاید این واحد ترسیم شده است بر زیبایی و بالغت آن می

شت حالت مادي مجسم شـده اسـت بـراي توصـیف     فضاهاي مادي ملموس پس واژگون شدن به پ
گرایی ذهنی اطالق شـده اسـت، بنـابراین ناقـد      حالت از دین برگشتگی و ارتداد اعتقادي و واپس

هاي مختلف احتمالی و فضاهاي حاکم بر فضاي استعاره قضاوت  تواند بدون غور و بررسی جنبه نمی
ري کامالً آشکار و واضح است، شایسته است به که وجه استعا رغم این کند، پس در این استعاره علی

هاي معنایی که این واحد  اي پر بالغت مطرح شود و در حقیقت به جهت حضور کانال عنوان استعاره
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و اگـر ایـن پـژوهش    . توان آن را به عنوان واحد استعاري مفید تلقّی کرد استعاري در بر دارد، می
ین استعاره را غیر مفید خوانده، شأن و مقـامی بـراي آن   بخواهد ملزم به الگوي جرجانی باشد باید ا

ویـژه   در بررسی استعاره باید ابعاد مختلف مفید بودن به. باشد قائل نباشد که چنین چیزي منطقی نمی
  . ها نپرداخته است را در نظر گرفت  هایی که جرجانی به آن آن جنبه

: باشـد  ، آیۀ نود و نه سورة کهف مـی هاي بسیطی که در قرآن کریم آمده است از جمله استعاره
هـاي   سرشار از داللت» یموج«شاخص فعلی ) . 99/کهف(» و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض«

دست و ماهر آن را به  عمیق و متنوع است، گویی این واحد استعاري تابلویی است که استادي چیره
در زمین را به دریایی متالطم و پر  ها  تصویر کشیده است و در آن ازدحام مردم و جنب و جوش آن

غلتند؛ نوسان متمایـل شـدن و    هاي آن بر روي یکدیگر می دریایی که موج. موج تشبیه کرده است
دهد و وجه اشتراکی است کـه از   پویایی، تصویري است که این استعاره فرا روي مخاطب قرار می

ژه یموج تنها در معناي استعاري خود محدود بنابراین وا... « . گردد دو رکن پنهان استعاره پدیدار می
کند، بلکه در خیال مخاطب گروهی از مردمـان را بـه    گردد و بر حرکت و پویایی داللت نمی نمی

اند و ازدحام جمعیت انتها ندارد مانند دریا که اگر به آن چشـم   کشد که گرد هم ایستاده تصویر می
» ج آورده شده است تا چنین معنایی را القا کنـد بدوزي موج است و آب است و تکاپو و واژة تمو

که عین مفید بودن در یگانه ساختن انبوه مردم و دریا نهفته شده  خالصه این). 2: 1384بیلی بدوي، (
در این واحد استعاري، انبوه مردم و دریا مانند پوست و گوشت بـه هـم پیوسـته و آمیختـه     . است
اي وجود نداشت رونق از ایـن   و اگر چنین پیوستگی. ستنداند، چنان که هرگز جدایی ناپذیر ه شده

  . شد واحد استعاري زدوده می
إلیـه  «: هاي بسیط در قرآن کریم در آیۀ ده سورة فاطر آمـده اسـت   هاي استعاره از دیگر نمونه

باال رفتنی که بر سخن نیکو و رفعتی که بـر  ). 10/فاطر(» یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه
شایسته اطالق شده است، تصویرهاي انتزاعی مجرّد را به تصویرهاي مادي در دسـترس تبـدیل   کار 

و این پویایی، محور اساسی و بنیادینی است که دو رکن زیر ساخت استعاره را تشکیل . کرده است
 شود و از دید شناختی انسان نسبت به هسـتی  هاي مفهومی نزدیک می این استعاره به استعاره. دهد می

). 88-55: 1388؛ پورشیرین و دیگـران،  157-139: 1389کردزعفرانلو و دیگران، (گیرد  نشأت می
سخن به خودي خود داراي پستی و بلندي نیست و کار نیکو مادي نیسـت تـا بتـوان بـراي آن از     
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شکند و مخاطب را  این آیه، تصویرهاي معمولی و آشنا را می. هاي مختلف حرکتی تصور کرد جنبه
بنابراین کار نیکو و سخن پاك به تصویر کشیده می شـوند و در  . دهد سمت افقی نوین سوق میبه 

کـه آن   شوند و دیوارهاي عقالنیت فرو می افتند تـا ایـن   این فرآیند، فضاهاي ذهنی در نوردیده می
  . حرکت مثبت رو به باال تحقّق پذیرد

گر ساخته  بدیل خود را جلوه ر لباسی بیاي که این استعاره به آن متمایز گشته است و د معماري
است از دایرة اتّصاف به کم فایده یا بی فایده بودن خارج گشته است، بلکه ایـن نـوع اسـتعاره در    

شبکۀ معنایی که این استعاره را به وسیلۀ ضـمایر در بـر   . جایگاهی بس واال از مفید بودن قرار دارد
بـه هـرم   » یرفعـه «این بافت ضمیر هاء در فعـل   در. گرفته است به شاخص فعلی متّصل شده است

کـه   اول ایـن : داراي سه وجه است... «معنایی سه وجهی گره خورده است، پس معناي ارجاعی آن 
که کار نیکو سخن پاك را ایجاد کرده بـاال ببـرد،    سخن نیکو از کار نیکو برخاسته باشد، دوم این

  ). 402: تا طوسی، بی(» ...برد که خداوند است که سخن نیکو را باال می سوم این

  ها   هاي مرکب در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن استعاره: 6-6
هایی هستند که پر بسـامدي وجـه    مفکّکه، استعاره/هاي جدا شده  هاي مرکّب یا استعاره استعاره
ویژگـی  . ل دارداألی/او پاي گاو وحشی   :مانند. انگیزد ها توجه مخاطب را به خود بر می  شبه در آن

ها وجـود دارد    هاي چندوجهی است که در زیر ساخت تشبیهی آن هاي مرکّب داللت اصلی استعاره
هـا در دیـدگاه جرجـانی در     این نـوع اسـتعاره  . هاي متعدد آفریده شوند شود وجه شبه که باعث می

ها در  اي این استعارهه رسد در قرآن کریم نیز که داللت به نظر می. باالترین سطح بالغت قرار دارند
باشـند؛   تر برخوردار می هاي معنایی بیش تر هستند و از الیههاي موجود ژرف مقایسه با دیگر استعاره

آل (» واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـا و التفرقـوا   « :فرماید مانند آیۀ صد وسه سورة آل عمران که می
رابطـۀ  . اسـت » طنـاب /حبـل «عار منه و مست» دین«مستعار له ... «بر اساس این آیه ). 103/عمران

استقامت و پایداري؛ برقراري ارتباط   متانت؛  قدرت؛: دهد پنهانی که این دو را به یکدیگر پیوند می
هاي  تمامی این معانی معانی ثانویه هستند؛ اما معناي اولیۀ حسی در مجموعه رشته. و رستگاري است

این طرحواره . یابند د لیکن در ذهن حضور دارند و تجلّی میباشن به هم پیوسته که در ظاهر ناپیدا می
  ).218: 2007فیصل اسکندر؛ (» ... ذهنی زیربناي معانی ثانویه را تشکیل می دهد 
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اي از داللت هاي به هم پیوسته و منسجم را  وجوه معنایی مشترك میان مستعار و مستعار له شبکه
شمار و منحصر به فـرد دارد   هاي بی ه آن چنگ بزنیم، ویژگیریسمان الهی که باید ب. کند ایجاد می

حرکت از زیر ساخت استعاري بـه روسـاخت آن   . بخشد اي دیگر می که این واحد استعاري را جلوه
است که در ریسـمان  » دین«حرکتی نامحسوس و خلق شده در فضاهاي انتزاعی برگرفته از مفهوم 

حرکتی که در این نگاشت استعاري نمـود دارد،  . ده استکه بعدي مادي دارد، به تصویر کشیده ش
رس قـرار   این حرکت انتقالی باعث در دسـت . کند انتقال از فضاي ذهنی به فضاي حسی را القا می

گردد و جاي شگفتی نیست که این واحد استعاري  دادن معنا و گسترش گسترة آن براي مخاطب می
تراکم معنایی این واحد و افق بازي کـه در اثـر الهـام    . اردگذ تأثیري نافذ و پا برجا بر خواننده می

گیرایی مخاطب و قدرت درك او ؛ افزاید شود بر رونق این استعاره می هاي گوناگون ایجاد می بخشی
آیـۀ دوازدهـم دیـده    ) ع(هاي مرکّب در قرآن کریم در سورة مریم  از دیگر استعاره. برد را باال می

در این آیه از فهم تورات عمل کـردن  ). 12/مریم(» خذ الکتاب بقوة»  :یدفرما جا که می آن  شود؛ می
تعبیر » أخذ«ها را از آن باز داشته است به  چه که خداوند انسان به دستورهاي الهی و دوري از هر آن

جامع در این دو یعنی مستعار منه و مستعار له انسجام، دور نشدن، ) 16/42: 1412 طبري، (شده است
این آیه به این معنا است که کتاب را «تن، فرو رفتن و غور در تمامی ابعاد یک مسأله است فراگرف

وسیلۀ تصویرسـازي   هاي آن تدبر کن، لیکن قرآن ترجیح داده است تا از این معنا به بفهم یا در آیه
جسم کند که تا خیال خواننده فردي تنومند را م» خذ الکتاب بقوة«: فرماید بنابراین می. پرده بگشاید

تصـمیمی کـه او را وا   . کند واسطه و تصمیمی قاطع و بی چون چرا را دریافت می امري قطعی و بی
دارد چیزي را با تمام توان و قدرتی که در بدن دارد، با عزمی راسخ و استوار، بی هیچ واهمـه و   می

احمد (» ... دهد میمخاطب این پیام، شخصی شکیبا است که درخواست را انجام . سستی دربر بگیرد
اي بالغت شامخی که در این استعاره نهفته است ناشی از حرکت گسترش یابنده). 233: 2003صالح، 

است که میان مستعار و مستعار له وجود دارد و مانند مثال پیشین حرکت از تجرید و انتزاع به سمت 
مفاهیم انتزاعی است که بافت تجسید و عینیت یافتگی است؛ چراکه فهم و دریافت کردن، از جمله 

حرکت تجسید یافتۀ دیگري وجود دارد که این . گرد هم آورده است» اخذ«ها را در واژة   متن آن
در حقیقت چگونگی فهم و درك کتاب چیزي اسـت کـه   . واحد استعاري به نمایش گذاشته است

بـراي انتقـال معنـا و     توان آن را به تصویر کشید، لیکن این واحد استعاري بستري مناسـب را  نمی
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اي شـگرف قـرار    کتاب در کالبد تصویر پـردازي . استقرار آن در ذهن شنونده فراهم آورده است
. چه که در پس پرده انتزاع قابل رؤیت نبوده را به بهترین نحو انتقـال داده اسـت   گرفته است و آن

گردد  از آن جدا نمیپردازد به آن چنگ زده  هنگامی که یک فرد به هم آغوشی کتاب آسمانی می
ویژگی غالب فعـل امـر حکـم    . حرکت از سمت باال به پایین رخ داده است» خذ«و در صیغۀ امر 

این سیر از . باشد کردن بی چون و چرا بر امر شونده که معموالً از قدرتی کمتر برخوردار است، می
  . هاي مرکب را روحی تازه بخشیده است مراتب باال به مراتب پایین استعاره

هاي مرکّبی که در قرآن کریم ذکر گردیده است، آیۀ نود و هشت سورة توبه  از دیگر استعاره
ترّبص به معنـاي انتظـار بـه وقـوع     ). 98/توبه(» یتربص بکم الدوائر« :فرماید جا که می باشد آن می

ند تا بر این اساس مشرکان منتظر بودند که مؤمنان دچار مصیبت و بال گرد. پیوستن رویدادي است
از آن فرصت نهایت استفاده را ببرند، اموري را که باعث التزام و تعهدپذیري مسلمانان به دین اسالم 

تجلّـی  » الدوائر«در این آیه، استعارة مرکّب در شاخص اسمی . گشت از بین برده و نابود سازند می
این در زیـر سـاخت   بنـابر . هاي آن است کنندة حوادث روزگار و مصیبت این شاخص بیان. یابد می

تشبیهی این استعاره، وجه مشترك در شبکۀ گسترش یافته و بازي است که در درون خـود معـانی   
هـاي تصـویري،    هاي زیر توزیع شده است؛ طرحـواره  این شبکه در بخش. باشد متعددي را پذیرا می
گویاي رونـد   هاي آن ترسیم شده است وار که براي حوادث روزگار و مصیبت بنابراین شکلی دایره

اي است تجدیدپذیر که نقطۀ آغاز و انجام  زیرا محیط دایره حلقه. وقفۀ این حوادث است دائمی و بی
چرخش بیهوده و سردرگمی، معنایی دیگر است که از این واحـد  . اي از ابهام قرار دارد آن در هاله

. شـود  ر ترسیم میاین نقشی است که در ذهن پس از شنیدن واژة حوادث روزگا. برداشت می شود
دهند، همانند سیارگان منظومۀ شمسی که  چنان به گردش خود ادامه می بنابراین حوادث روزگار هم

اي  از طرفی تداخل و به هم پیوستگی، ویژگی. چرخند و شناور هستند در یک مدار و به طور دائم می
ه این واحد اسـتعاري  دیگر است که این شبکۀ معنایی دارد که ناشی از تصویر گروهی اي است ک

اي یکسـان و تـک    اي که براي حوادث و مصیبت هاي روزگار ترسیم شده است، چهره دارد؛ چهره
. هاي تو در تو را خلـق کـرده اسـت    اي از دایره مجموعه» دوائر«بعدي نیست، بلکه صیغۀ جمع در 

ها در دو بخش خیـر و   هبندي این حادث توان در تقسیم اي دیگر از این گوناگونی و تنوع را می جلوه
جا کـه نـوع ایـن     این واحد معناي خود را از واحدهاي هم جوار گرفته است، آن. شرّ مشاهده نمود
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بـراین اسـاس دایـرة    » دائرة السوء«ها است  این دایره، دایرة بدي. شود وار آشکار می حوادث دایره
ها  زار هستند و قلب ها از آن بی که جان آید و مطلوب است یا این حوادث یا به مذاق انسان خوش می

  . ها گالویز مؤمنان گردد کنند تا بدترین حادثه مشرکان در این آیه آرزو می. ها را ندارند یاراي آن
شود، نبود عنصر زمـان یـا فرازمـانی     وجه مشترك دیگري که در این واحد استعاري یافت می

ترین سطوح بالغت را تجربه کنـد؛ زیـرا   فرا زمانی این واحد معنایی باعث شده باال. بودن آن است
و جملۀ اسمیه خالی از » دوائر«ها و به وقوع پیوستن آن توسط شاخص اسمی  رسیدن مصیبت به آن

هاي اسمی یا فرا زمانی هستند و یا خالی  باید گفت شاخص. بیان شده است» علیهم دائرة السوء«فعل 
بعد از بررسی ابعاد مشترك در زیرساخت برخی . داز هرگونه داللت زمان محور به ویژه در این واح

هاي مرکّب بـر الگـوي پیشـنهادي عبـدالقاهر      توان نتیجه گرفت که استعاره واحدهاي استعاري می
هایی  اي است که زیر ساخت آن را وجه شبه که استعارة مفید، استعاره این. جرجانی مطابقت تام دارد

هـا   این اسـتعاره . کند هاي مرکب صدق می دهد، بر استعاره در هم پیچیده و به هم پیوسته تشکیل می
  . اند هاي قرآن را به خود اختصاص داده بسامد باالیی از استعاره

  ها هاي مطلق در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن استعاره: 6-7
هاي مطلق، وجه شبه آشکاري که بتوان به سـرعت رابطـۀ مسـتعارله و مسـتعار منـه را       استعاره

ها اگر در الگوي جرجانی قرار بگیرند به جهت غرابت وجه  این استعاره. واسطۀ آن دریافت ندارند به
این دسته از . هایی مفید خواهند بود شبه و دور از ذهن بودن آن در زیر ساخت تشبیهی خود استعاره

آیۀ پنجـاه و چهـار   چه در  مانند آن. باشند هاي قرآن کریم می ها جزء کم بسامدترین استعاره استعاره
؛ نسبت دادن مکر به خداوند متعـال باعـث   )54/توبه(» و مکروا و مکر اهللا»  :سورة توبه آمده است

آفرینش استعارة مطلق گردیده است، زیرا رابطۀ میان مکر خداوند و مجازات و پـاداش و عقوبـت   
یرگ از جانب خداوند دو معناي ن... « . اي مبهم است و گویا راهی براي درك آن وجود ندارد رابطه

دهـد و از   که خداوند عقوبت نیرنگ زدنشـان را مـی   تواند داشته باشد؛، یکی این احتمال معنایی می
جا کـه   مانند سخن خداوند آن عقوبت به وسیلۀ صنعت ازدواج به نیرنگ و مکر تعبیر شده است، هم

و کار ناشایست عقوبت است نـه  که مکافات عمل  و حال آن» سیئۀ سیئۀ مثلها  جزاء «: فرموده است
و   »و مکروا و مکـر اهللا »  :جا فرموده است و در این. بدي کردن در حق کسی که بدي کرده است

که حکم خداونـد در مـورد    دوم این. زند؛ بلکه تنها جزاي مکر ایشان را خواهد داد خداوند مکر نمی
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ظاهر و به طور زبانی بیان ساختند؛ بـا   ها و منع کردن ریختن خونشان به دلیل ایمانی بود که به  آن
این مسأله، چیزي جز فرصت دادن بـه  . ها و کفر ورزیدنشان آگاهی داشت  که به باطن آن وجودي

ها در دنیا و دیدن عقوبت کارشان در روز قیامت، چیزي دیگر نبوده است؛ پس خداوند در روز  آن
خداونـد   : گوید سدي می. اندازد آتش جهنم می داشتند آنان را به چه که پنهان می قیامت به خاطر آن

کند تـا بـه وسـیلۀ آن در میـان مسـلمانان واقعـی راه برونـد         در روز قیامت به آنان نوري عطا می
ستاند و میانشان و میان مؤمنان  گونه که در دنیا با آنان بودند سپس آن نور را از آنان واپس می همان

در مـورد  ). 475: طوسـی، همـان  (» از جانب خداوند متعال  این نیرنگی است. دهد دیواري قرار می
مکارم شـیرازي،  (جست و جوي راه حل   :از جمله. چندین معنا گفته شده است  »مکر«معناي واژة 

پیچش است، چون عرب زبانان درختـانی کـه شـاخ و    » مکر«و گفته شده اصل ). 14/113: 1421
اگر معانی ایـن واژه  ). 1/77: 1995اصفهانی، (امند ن ها در هم پیچیده شده است را مکر می برگ آن

تکـذیب پیـامبران الهـی    «  :گیري شود، خواننده با معانی زیر رو به رو می شـود  در قرآن کریم پی
سـمعت  : (سـخن گفـتن ماننـد   ) یمکرون السیئات( : انجام دادن مانند) وما یکذبون) (لیمکروا فیها(

آل (» )إن هـذا لمکـر  ( : و مکر و نیرنـگ ماننـد    )ما مکروا : (اراده به قتل رساندن مانند) بمکرهن
  ). ماده م ك ر: تا عصفور، بی

اگر در زیر ساخت تشبیهی این استعاره ها به دقت نظر شود شـگفتی و حیـرت انسـان را فـرا     
گیري صنعت بدیعی ازدواج و برچیدن بعد مادي از مستعار منه و مستعار  گویی به کار. خواهد گرفت

بـا بررسـی ایـن    . عث مبهمی وجه شبه و نقطۀ مشترك میان دو رکن استعاره گردیـده اسـت  له، با
ها در واحدهاي اسـتعاري کـه مربـوط بـه      این نوع استعاره  :توان گفت ها در قرآن کریم می استعاره

تواند آن صفت یا ویژگـی را   جا که عقل انسان نمی تر دارند، آن باشند تراکمی بیش صفات الهی می
جا نیز مکر ورزیدن صفتی است که خداوند سـبحان از آن مبـرّا    در این. اي تعالی نسبت دهدبه خد
یخـادعون اهللا و هـو   « : توان به آیات زیر اشاره نمود هاي مطلق می هاي استعاره از دیگر نمونه. است

امی این ؛ تم)15/بقره (» اهللا یستهزئ بهم«و ) 79/ توبه(» سخر اهللا منهم«و ) 142/ نساء(» خادعهم
هایی که رابطۀ زیـر سـاخت    استعاره. شوند هاي مطلق متمایز می آیات با داشتن واحدهایی از استعاره

هـا   تواند آن ها به سختی می  باشد و درك و فهم انسان ها دچار تردید بوده، بسیار مبهم می  تشبیهی آن
ت مذکور به خداونـد نسـبت   نیرنگ زدن، مسخره کردن، به باد استهزا گرفتن که در آیا. را دریابد
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وجه شباهت میان مشبه و . ها اندیشه کرد اند و باید در آن اند، تصویرهایی غیرعادي ساخته داده شده
توان آن را  به که در زیر ساخت استعاري قرار دارد، کامالً انتزاعی و عقالنی بوده، به سختی می مشبه

ها را مفید سـاخته   س بودن معنا، این نوع استعارهر دور بودن از فضاي مادي و دور از دست. دریافت
اند؛  ها در قرآن کریم گشته  سازي آن هاي مفیدي که باعث باال رفتن سطح معنا و ژرف استعاره. است

اي که مفید قلمداد  که تراکم این نوع واحدهاي استعاري در مقایسه با سایر واحدهاي استعاري جز این
اید دلیل این امر این باشد که قرآن کتابی آسمانی است کـه بـراي   و ش. شوند، اندك بوده است می

هاي معنایی، ویژگی مناسبی براي چنین کتـابی   هدایت تمامی بشریت نازل شده و ابهام و پیچیدگی
» یـد اهللا  « :شوند؛ مانند هایی چالش برانگیز و مبهم نیز دیده می با این وجود در قرآن، عبارت. نیست

ها در متن قرآن، لـیکن بالغـت    باوجود عدم شایستگی و کثرت این استعاره  »استوي علی العرش«و
  . باشد ها بالغتی قابل تحسین می این استعاره

  ها هاي تشخیصی و میزان مفید بودن آن استعاره: 6-8
درجۀ . شوند ها باز شناخته می هاي انسانی از سایر استعاره هاي تشخیصی با گرفتن ویژگی استعاره

اي نسبی است که بر اسـاس میـزان نقـاط     ها بر اساس الگوي جرجانی، درجه ن این استعارهمفید بود
شود، بنابراین  مشترك میان زیر ساخت تشبیهی استعاره، مقدار غرابت و دوري وجه شبه، سنجیده می

هاي تشخیصیه بر اساس الگوي پیشنهادي جرجانی کامالً مفید هستند و برخی دیگر  برخی از استعاره
فایـده بـودن    ها و نزدیک بودنشان به ذهن تا مرتبۀ بی  ه دلیل نمایان بودن خطوط وجه شبه در آنب

هاي  از نمونه. دهند هاي تشخیصی را تشکیل می بخشی به اشیاء، محور استعاره جان. کنند تنزّل پیدا می
جا که  آن  کرد؛ توان به آیۀ هفتاد و چهار سورة هود اشاره هاي تشخیصی در قرآن کریم می استعاره

تصـویر  ). 74/هود(» فلما ذهب عن إبرهیم الروع و جاءته البشري یجادلنا فی قوم لوط« : فرماید می
اي زیبـا و شایسـته از آن    واري که باعث حرکت و پویایی واحد استعاري است و صـحنه  بخش جان
» ترس/روع«به  »ذهب«در این واحد استعاري . نهفته شده است» ذهب«آفریند در شاخص فعلی  می

چیره گشته بود، اندك اندك از قلب او رخت ) ع(ترسی که بر ابراهیم پیامبر . اسناد داده شده است
گویـا تـرس، شخصـیت    . بیان شده است» رفتن«وسیلۀ  این از بین رفتن تدریجی ترس به. بر بست

نوعی تقابل تشخیصی در این آیه . توان بر او اطالق کرد انسانی بزرگی است که رفتن و آمدن را می
شنیدن مژده و بشارت به آمدن بشارت . رفتن ترس با آمدن بشارت مقرون گشته است  وجود دارد؛
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گردیده و بار و بنه اش را نزد ایشان و در ) ع(گویا بشارت مهمان ابراهیم پیامبر . تبدیل شده است
مش را از نزد ابراهیم پیـامبر  که ترس دهشتناك بساط شو البتّه بعد از این. گاه پهن کرده است خیمه

چـه در   اند تا از آن برچید؛ پس این دو صحنه متضاد و نابرابر در همسایگی یکدیگر قرار گرفته) ع(
  . ها گذشته بود، خبر دهند در آن لحظه) ع(درون ابراهیم 

هاي تشخیصی که در قرآن کریم آمده است تا پرده از ویژگی هـاي   هاي استعاره از دیگر نمونه
برداري کند در آیۀ صد و پنجاه و چهـار سـورة    خصیتی و احساسات درونی فرستادگان خدا پردهش

و لما سکت عـن  »  :گوید جا که می آن  آمده است؛) ع(اعراف در بیان حالت درونی حضرت موسی 
این ). 154/اعراف(» للذین هم لربهم یرهبون  رحمۀموسی الغضب آخذ األلواح و فی نسختها هدي و 

در آن زمان تجربه کرده است، خشمی ) ع(تصویرگر غصب و خشمی است که حضرت موسی  آیه
اي که ساختۀ دسـت سـامري    که در اثر ارتداد و از دین برگشتگی قوم او و سجدة آنان بر گوساله

در این آیه . این صحنۀ استعاري در سطوح باالیی از ابتکار زیبایی چینش قرار دارد. ور شد شعله  بود؛
کند؛ بلکه این خود خشم و  گویی به خشم سکوت پیشه می نیست که از پاسخ) ع(موسی پیامبر این 

کند و هم صحبت او  شود، سکوت می دور می) ع(کند و از موسی پیامبر  غضب است که راه کج می
تر از آن است که خشـم و   تر و شریف نجیب) ع(این به این معنا است که موسی پیامبر . گردد نمی

صورت مستقیم به او نسبت داده شود؛ بلکه این خشم است که در کالبد موجـودي زنـده    غصب به
آغازد و او است  شود، با او گالویز شده، سخن گفتن می هم سخن می) ع(تجلّی یافته با موسی پیامبر 

این همان چیزي است که واحد استعاري را ایجاد کرده است، واحدي که . دهد که تن به سکوت می
بخشی است، بنابراین نسبت دادن سکوت بـه غضـب و قـرار دادن     بارز آن تشخیص و جانویژگی 

اي بس با شکوه را فراروي مخاطـب قـرار داده اسـت و     غضب به عنوان فاعلی براي سکوت صحنه
گردیده است؛ زیرا کوتاهی با تمام ابعـادش  ) ع(باعث بزرگواري و کرامت شخصیت موسی پیامبر 

غضبی که خود آغازگر سخن بوده و . ي تجسد یافته با عنوان غضب استهاي موجود مرهون کنش
ترین شـرایط را   سخت) ع(ها موسی پیامبر  در آن لحظه. فرجام آن را نیز خود بر عهده گرفته است

تجربه کرده است، در نتیجه از بین رفتن و فروکش کردن خشم و غضب در این واحد استعاري در 
جان،  ها کائنات بی هاي تشخیصی دیگري نیز وجود دارند که در آن تعارهاس. سکوت تجلّی یافته است

شود  چه که در سورة قاف آیۀ سی دیده می شود، مانند آن ها دمیده می جان گرفته روح زندگی در آن
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تـر   گیرد تا هولناکی روز قیامت بیش جا که چهرة در هم کشیده دوزخ در برابر مخاطب قرار می آن
در ایـن آیـه   . تر استن هنگامه که درك آن از افق عقل بشري بلندتر و پهناورآ. گري کند جلوه

بر این اساس جهنّم ) 30/ق(» یوم نقول لجهنم هل امتألت و تقول هل من مزید«: فرماید خداوند می
گیر و فرشتگانی تند خو و زقوم تلخ که نه نجـات بخـش از گرسـنگی     رحم و سخت با نگهبانان بی

گـردد کـه معانـدان و     ي خالی را طعامی است براي پر کردن، تبدیل به ظرفی میها است و نه شکم
انـد بـه آن    اند، طغیان کرده به فساد و لهو و لعب پرداختـه  کسانی که از دستورهاي الهی سرباز زده

جهنّمی که به گرمی پذیراي اهل آتش است . کنند حریص شده، گویا براي رسیدن به آن تالش می
اي؟ نداي هل من مزیـدش فضـا را    رد که اگر از او پرسیده شود آیا ماالمال شدهو چنان وسعت دا

  . سازد آکنده می
ویـژه در آیـۀ    به  باشد؛ هاي تشخیصی می اي دیگر براي استعاره نمونه  از طرف دیگر، سورة اسراء

» و قل جـاء الحـق و زهـق الباطـل إن الباطـل کـان زهوقـا       « : فرماید جا که می هفتاد و یک آن
این آشکار شدن و ظهور، . از آشکار شدن حقّ در این آیه با فعل آمدن تعبیر شده است). 81/اسراء(

شـود و   ها نیست؛ بلکه چنان واضح است که گویی با چشـم سـر دیـده مـی     پنهان و در پشت پرده
پنهـان  . ظهور یافتن همان آمدن اسـت . که در سختی بیافتند کنند بدون این دیدگان آن را لمس می

و ویژگی بارز آن حضور یافتن . پذیرد یست که آمدن در مورد امور مادي و زنده و پویا تحقّق مین
هاي تشخیصی را در الگوي جرجانی  اگر استعاره. یقینی و قطعی است که هیچ شکّی در آن راه ندارد

ط  هاي انسـانی ت  گیري ویژگی شوند، زیرا تشخیص و وام جاسازي کنیم از مفید بودن خارج نمی وسـ
هـا داراي   از طرفی وجه شـبه در ایـن اسـتعاره   . جان داراي غرابت شایان توجهی است موجودات بی

هاي معنایی چندگانه است و سطوحی از تداخالت معنایی را در زیر ساخت استعاري در بر مـی   جلوه
اي از  شبکه براي نمونه اگر رفتن یا سکوت با نابودي و از بین رفتن مورد مقایسه قرار گیرد،. گیرد
حرکت در دو شـاخص فعلـی   . هاي مشترك غریب و دور از ذهن را می توان در آن ها یافت وجه

نابود شدن و از بین رفتن نیز وجه مشترك میان هر دو است؛ . رفتن و نابود شدن حضوري فعال دارد
نـابود  / لـۀ إزا«در مـورد  . زیرا هر رفتنی غایب شدن و عدم حضور از نقطه مبدأ را تداعی می کنـد 

شود، این محـو شـدن    برخالف رفتن که تنها نبودن و عدم حضور در یک مکان را شامل می» شدن
  . باشند رنگی نیز ویژگی مشترکی است که این دو شاخص دارا می بی. تواند مادي یا معنوي باشد می
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خالصـه   هـاي انسـانی   گیـري ویژگـی   هاي تشخیصی تنها در وام که استعاره نکتۀ قابل توجه این
هاي  تواند به عنوان استعاره هاي زمان مکانی برخی از کائنات نیز می گیري ویژگی شوند، بلکه وام نمی

ترین دروازه و سردمدار شـبکۀ وقـایعی    اولین و اساسی... «تشخیص مکانی .تشخیصی مطرح گردند
ی، احساس دیگري ها، احساس استقرار مکان است که در قرآن کریم بیان شده اند؛ چون این استعاره
رود بدون این  جا که گمان می تا آن. انگیزد نسبت به زمان و احساس جایگاهی ویژه داشتن را بر می

این مسـأله بـه خـوبی در    ). 131: 2013مالک، (»...استعاره هیچ چیز دیگر به وقوع نخواهد پیوست
األرض زلزالها و أخرجت  إذا زلزلت»  :جا که می فرماید سورة زلزال به تصویر کشیده شده است، آن

هـاي   گیر ویژگی زمین در این آیه همان کائن مکانی است که وام). 2-1/زلزال (» ها األرض أثقال
در پـی ایـن   . کنـد  موجودي زنده گشته است؛ موجودي که سنگینی درونش را به بیرون پرتاب می

ست که به صورتی مادي و معناي انتزاعی و مجرّدي ا«گردد  چه به ذهن مخاطب منتقل می تعبیر، آن
گونه ترسیم شده است؛ خداوند تبارك و تعالی زمین را به مانند موجودي غضبناك و  انگیز این خیال

ها را بـا    هاي درونش، او را به سختی آزرده، آن موجودي که سنگینی. کشد خشمگین به تصویر می
اي در نهایت شـدت و تـرس    زلزله آفریند، قدرت به بیرون می افکند و این بیرون افکندن زلزله می

این استعارة تشخیصیه بسیار مفید بوده و از . شود گویی زمین آشفته و مضطرب می)132/همان(» ...
اي برخـوردار   بدیل بوده است و از نظر پویایی و اثرگذاري از چنان مرتبـه  نظر غرابت و زیبایی بی

  . شود نمیاست که در ذهن مخاطب پایدار بوده به فراموشی سپرده 
کنند و او  تشخیصی زمانی نیز وجود دارند که از فرط زیبایی در ذهن مخاطب النه می هاي استعاره

و اللیـل  «: شود چه در آیات هفده و هجده سورة تکویر مالحظه می دارند، مانند آن را به حیرت وامی
س انسانی خرامان در صبح، این عنصر زمانی در لبا). 18-17/تکویر(» إذا عسعس و الصبح إذا تنفس

شود، نفس کشـیدنی کـه نمـاد     جا که نفس کشیدن بر او اطالق می کند، آن گري می این آیه جلوه
متن قرآن خداوند متعال بازدم و خـارج شـدن هـوا از    ... «پس در . اشراق و سرزندگی مطلق است

ت؛ که وجه مشترك ها را به صورت تدریجی براي طلوع نور از مشرق زمین به استعاره گرفته اس ریه
این آیه، طلوع فجر را بـا سـبکی هنـري و    . این دو ظاهر شدن پیوسته و تدریجی نور و نفس است

کشد؛ و در آن خروج تدریجی خورشید از افق را با استفاده از صنعت تشخیص،  جذّاب به تصویر می
بنابراین ). همان(»...گیرد و آن را براي صبح وام می. کند لحاظ می کشد،  موجودي زنده که نفس می
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هاي معنایی اسـت   اي نادر و عجیب و سرشار از هنجارگریزي رابطۀ میان صبح و نفس کشیدن رابطه
بر این اساس می تـوان  . هاي مفید باشد شود این استعاره بدون شک صدرنشین استعاره که باعث می
ه در قرآن کریم بـه کـار   هایی هستند ک هاي تشخیصیه یکی از پر بسامدترین استعاره گفت استعاره

که بر بالغت افزایی   باشد و مفید بودن و غرابت دو ویژگی بارز این واحدهاي استعاري می. اند رفته
  . اند سزا ایفا کرده متن قرآن نقشی به

  ها آمیزي در قرآن کریم و میزان مفید بودن آن هاي حس استعاره: 6-9
هاي  این استعارات یکی از تکنیک. ارهاي تعبیر استّترین ابز آمیزي یکی از باالترین و مهم حس

هاي استعاري، گوي سبقت  قرآن در به کارگیري این واحد. مورد استفاده در جهت غناي معانی است
در هم آمیزي حواس، . آمیزند ها حواس، در هم می هایی که در آن استعاره. را از دیگران ربوده است

ها بر اساس الگـوي جرجـانی،    این استعاره. دهد حد خود سوق می ها را تغییر داده به نهایت احساس
و به این وسیله تراسل حواس فرصت مناسبی را در به کـارگیري دو  ... «باشند  هایی مفید می استعاره

  ). 3: 2007فتحی رمضان، (» ...یا چند حس از طریق آوردن یک حس فراهم می آورد 
توان به آیۀ چهل و هشـت   که در قرآن کریم آمده است میهاي تراسل حواس  از جمله استعاره

ذوقـوا  ... «در ایـن آیـه   ). 48/قمـر (» ذوقوا مس سقر»  :فرماید جا که می سورة قمر اشاره کرد آن
وسـیلۀ زبـان    ذوق از جمله حواسی است که بـه /استعاره است و در آن حکمتی نهفته است؛ چشیدن

صاحب . زبان قدرت چشایی تام و کاملی دارد. م نیستشود و بدون زبان قابل درك و فه درك می
قوة چشایی اگر این قوه را به کار گیرد، حرارت، سردي، زمختی، نرمی که در دیگر قـواي المسـه   

یابد و درك مـزه تنهـا    عالوه بر آن، مزة آن چیز را نیز در می  کند؛ قابل درك هستند را درك می
کننده هستند؛  قدرت گیرایی زبان از دیگر حواسی که لمس بر این اساس است که. ویژة زبان است

ها عذاب  دهد که آن، پس به کار گیري فعل ذوقوا در این آیه نشان مى. ...تر است مانند پوست بیش
عذاب الهی با شدتی که دارد، با دردناکی . چشند کنند گویی آن را می را با تمام وجود خود حس می

و کسی که بـه ایـن   . گردآمده است» ذوقوا«اش در واژة  ش، و جاودانگیخود، طوالنی بودن، زمان
و در تفسیر این . .. چشد ها را می ترین عذاب آید، راه گریزي ندارد و دردناك عذاب الهی گرفتار می

بهـره  » ذوق«استفاده شده و در این بیان از لفظ » فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون «آیه از عبارت 
یابند، مانند کسی که غذایی را  ؛ زیرا کافران لحظه به لحظه عذاب را با تمام وجود میبرده شده است
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میزان غرابت در این واحد استعاري ناشی از فاصلۀ قابل توجهی است که میان حس ). همان(چشد  می
این فاصله که در زیر ساخت تشبیهی این واحـد اسـتعاري نهفتـه    . چشایی و حس المسه وجود دارد

ویژگی این واحد استعاري، معنـایی دو  . بر میزان غرابت و مفید بودن این استعاره افزوده است شده
گرددآمیزي که در آن به کار رفته، خواننده دچار سردرگمی نمی چندان بخشیده و با وجود حس .  

ه و اي است که در آیۀ صد و پنجا آمیزي، استعاره هاي تراسل حواس یا همان حس از دیگر نمونه
و لو کنت فظا غلیظ القلـب  »  :آورده شده است) ص(نه سورة آل عمران در خطاب به پیامبر اکرم 

اي در آن آمیختـه   ّها به صورت نهفته واحد استعاري که حس). 159/آل عمران(»النفظوا من حولک
 قساوت قلب، عدم دلسـوزي، و مهربـانی بـا   . شود مشاهده می» غلیظ القلب«شده در ترکیب اضافی 

رفته؛ استعمال  خشن بودن که براي کائنات مادي به ویژه پارچه و مانند آن به کار می/صفت غلظت 
شود، اما سنگ دلی چیزي نیست که حس  خشن و زمخت بودن با حس المسه درك می. شده است

اي کـه بـه آن    زمختـی 	این تعبیر قرآنی باعث شده که سنگ دلی با زبـري و . المسه آن را دریابد
شود و  وسیلۀ ذهن به راحتی درك می صفتی که به. تر افتد ف شده است به درك و فهم نزدیکوص

هاي معنایی است که مانع از نازایی داللـی   این تعبیر، سرشار از زایش. گیرد گاه آن جاي می در نهان
 انتقال از قساوت به زبـري و زمختـی در سـایۀ   . بخشد گردد و به آن رونقی خاص می این بافت می

آمیزي، بالغتی ویژه به متن قرآن بخشیده است حس .  
  کشـد؛  آمیزي را به تصویر مـی  اي دیگر از حس قرآن کریم در بیان داستان اصحاب فیل، نمونه

تر خطا و اشتباه  تر است و کم دین که قطعاً به یقین نزدیک. شود جا که شنیدن به دیدن تبدیل می آن
یدن که بارها و بارها تیر خطا بـر شـنونده افکنـده اسـت و     پذیرد، بر خالف شن در آن صورت می

ألم تر کیف فعل ربک بأصـحاب  »  :فرماید هنگامی که خداوند متعال می. همواره قابل اعتماد نیست
چـه   آن. برد به کار می» شنوي می/تسمع«را به جاي » می بینی/ تري«شاخص فعلی ) 1/فیل(» الفیل

چه در آن  کند، گویی آن توصیف شده را به ذهن نزدیک می که باعث تراکم معنایی گشته، صحنۀ
ایـن انتقـال از فضـاي گذشـته و     . بندد ها رخ داده رویاروي مخاطب در لحظۀ کنونی نقش می لحظه

تصویرسازي آن در حال، بالغت این آیه را دو چندان کرده اسـت، اعجـاز مـتن قـرآن را اثبـات      
شود ناآشنا نبوده در ابتـدا عجیـب و دور از ذهـن     میشنیده » أ لم تر«هنگامی که خطاب . کند می
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نماید و چنین به نظر می رسد که استعاره در آن وجود ندارد؛ اما بعد از اندکی تأمل و دقّت نظـر   می
  . گردد خواننده متوجه ناسازواري این واحد معنایی می

ـ   هاي حس اي دیگر از استعاره نمونه ورة شـعراء دیـده   آمیزي در آیۀ دویست و بیست و سـه س
در ) 223/شـعراء (» یلقون السمع و أکثرهم کـاذبون « : فرماید جا که خداوند سبحان می شود؛ آن می

اي است که در آن دو حس المسه و شـنوایی   واحد استعاري» گوش افکندن/ إلقاء السمع«این آیه 
رود که با حس  کار میزیرا افکنده شدن یک شیء در بیان محسوساتی به ... «اند  در هم آمیخته شده

گویی ألقاه مـن   آن را افکندم و می/انداختمش یعنی طرحته /گویی ألقیته  شوند، می المسه درك می
یعنی . را براي شنیدن استعاره آورده است» القاء«بنابراین در اینجا   آن را از دست تو افکند؛/یدك 

شود، تشبیه شـده اسـت و یکـی از     می چیز قابل شنیدن به چیز مادي قابل لمس که بر زمین افکنده
  ).5/همان(» لوازم آن یعنی افکندن یا همان القاء در بافت قرار داده شده است

ها در قرآن کریم از بسامدي باال برخوردار هستند؛ فضایی قابل توجه از متن قرآن را  این استعاره
ـ  هاي حس در الگوي جرجانی استعاره. گیرند در بر می هـایی مفیـد    ل حـواس، اسـتعاره  ّآمیز یا تراس

  . گیر دارند باشند، زیرا وجه غرابت و زایش معنایی چشم می

  هاي نوین میزان مفید بودن دیگر استعاره: 6-10
ها نپرداخته و از حوصلۀ آن خارج بـوده اسـت در     هاي نوین دیگري که پژوهش به آن استعاره

بـراي نمونـه   . ها سخن به میان رفته است از آن گیرند که هایی قرار می دایره و زیر مجموعۀ استعاره
هـاي تشخیصـیه هسـتند کـه در      هاي احیائیه همان استعاره هاي پویا یا استعاره توان گفت استعاره می

اي که بسیار آشـنا هسـتند و بـه نظـر      هاي تشخیصیه سطوح باالیی از بالغت قرار دارند؛ لذا استعاره
هـاي   از طرفـی اسـتعاره  . گیرند شرف نابودي است را در بر نمیها در  رسد که استعاره بودن آن می

هـاي ایسـتاي    ها دمیدن روح زندگی و نشاط در کالبد پدیـده   جسم وارگی که وظیفۀ آن/ تجسیدي
هایی بی روح و پـوچ   ها، استعاره این استعاره. طبیعی است؛ در مصحف شریف بسیار یافت می شوند

هـا   گیرند که عبد القاهر جرجانی دربارة آن هاي مفیدي قرار می ارهمحتوا نیستند، بلکه در دایرة استع
ا   زیرا پویایی و سرزندگی ویژگی اساسی و انکارناپذیر استعاره  سخن گفته است؛ هاي مفید است؛ امـ

نمـود  . شوند در قرآن کریم نادر هسـتند  هاي پویایی که به زبان عادي و روزمره نزدیک می استعاره
  . هاي قرآنی یافت  توان در ضرب المثل ها را می این نوع استعاره
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  گیري نتیجه
هاي قرآنی بر اساس الگوي عبدالقاهر جرجانی و برخـی از   هایی از استعاره پس از بررسی نمونه

  : شود هاي نوین نتایج زیر یافت می استعاره
س الگوي جرجانی هایی عمیق هستند که اگر بر اسا هایی با داللت هاي قرآنی، استعاره استعاره. 1

گردند، زیرا بیشـتر   بندي استعاره به مفید و غیر مفید سنجیده شوند، عمدتاً مفید ارزیابی می در تقسیم
ها، وجه شـبهی   که زیر ساخت تشبیهی آن هاي قرآنی داراي غرابتی بی بدیل هستند و یا این استعاره

  ودن استعاره قرار داده است؛ ها را شالودة مفید ب این دو شاخصی که جرجانی آن. مرکّب دارد
چه دربارة الگوي عبد القاهر جرجانی باید در نظر گرفت این مسـأله اسـت کـه الگـوي      آن. 2

هاي مثبتی که دارد الگویی بشري است و جاهـاي خـالی بسـیاري را     پیشنهادي او با وجود ویژگی
اي که دارنـد را در   گستردگی ها را با تمامی توان در آن مالحظه کرد؛ چرا که این الگو، استعاره می

و در این تقسیم بندي تنها به سه شاخص غرابت و دور از . کند دو حوزة مفید و غیر مفید توزیع می
گانه وجه شبه  هاي سه این شاخص. کند ذهن بودن، مرکّب بودن وجه شبه و پویا بودن آن توجه می
اي کـه در   گانـه  هاي سـه  شاخص .دهند را بدون توجه به دیگر ارکان استعاره تحت پوشش قرار می

هاي نوین زیر سـؤال رفتـه،    در بررسی استعاره  اند؛ اسرار البالغه و دالئل االعجاز جرجانی مطرح شده
سزا در تعیین  رسد، زیرا بافت و مقتضاي حال مخاطب و گوینده نیز سهمی به ها به اثبات می نقص آن

هـا بـر اسـاس     کند، بنابراین حکم کردن بر استعاره فا میها ای ها و میزان کاربرد آن کیفیت استعاره
  شایبه نیست؛  الگوي پیشنهادي عبد القاهر جرجانی حکمی قطعی و بی

گذارند و جایگاهی که در  هاي قرآنی و دقّت در تأثیراتی که بر خواننده می با بررسی استعاره. 3
خواند؛ اگر چه در دیدگاه جرجانی برخی از  هایی مفید ها را استعاره کنند، باید تمامی آن متن ایفا می
ها نامفید هستند، اما گاه در دسترس بودن و ساده بودن استعاره در بالغت افزایـی مـتن    این استعاره

توان در همۀ حاالت چنین شاخصی را مبناي نامفید بـودن اسـتعاره    کند و نمی نقشی بنیادین ایفا می
	. قرار داد
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