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  حبيب كمالي روستا اني و فارسيلمآادبيات  در زبان ومجازها  يدهكچ
 زبان و  درهك  از جمله مقوالتي است،م در معناي غيرحقيقيالكلمه و ككارگيري   مجاز به معناي به

 زبـان و ادبيـات   كه در يكهاي به كارگيري واژه و سخن    اما تمامي شيوه   ؛شود  ادبيات همه ملل ديده مي    
 در   و شـوند   مـي نماً به عنـوان مجـاز شـناخته         ا ديگر الز  ادبيات در زبان و  ،  گردند  به عنوان مجاز تلقي مي    

لمـاني  آدر زبان و ادبيـات       .هايي وجود دارد    و تفاوت ها    هاي شناخته شده نيز شباهت      ميان مجاز مواردي  
ـ ك، مجاز مرسل علّي، مجـاز مرسـل         ]يفيك[ استعاره، مجاز مرسل  : شود  داده مي تميز    گونه مجاز  10 ي، م

؛  ] نهفته يعنا م يرو[يد  كأنمايي، ت  كوچكنمايي،   بزرگ،  گويي وارونه ام،دگرگويي خاص و ع   ،  دگرگويي
نايـه سـخن گفتـه      ك تشبيه، اسـتعاره، مجـاز مرسـل،      :  مجاز 4 تا   2ه در زبان و ادبيات فارسي از        كدرحالي

ه در  كـ شـود     لمـاني و فارسـي پرداختـه مـي        آدر اين مقاله به بررسي مجازها در زبان و ادبيات           . شود  مي
  .زمين خواهد بود زمين و مشرق ها در زبان و ادبيات مغرب لي نيز بررسي مجازكشحقيقت به 
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  مقدمه
 بيـان   ة حقيقـت يـا شـيو      ،نآ واژگـاني در معناي حقيقـي يـا       را  به كارگيري واژه و سخن      

 مجاز يا شيوة بيان مجـازي       ،نآ غيرواژگانيعناي ديگر و     م  در الم را كلمه و   كاربرد  ك و   ،حقيقي
الم كـ لمـه و    ك بين معناي حقيقي و معناي مجـازي         بطور معمول در شيوة بيان مجازي     . نامند  مي

يـا   لمه و كاربرد مجازي   كل لفظي يا معنوي به      كاي به ش    نيز قرينه  ،رابطه يا پيوندي برقرار است    
 صـور   ،نندك هن خواننده و يا شنونده تصويري خلق مي       ه در ذ  كبه مجازهايي   . سخن اشاره دارد  

شيوة بيان تـصويري    ،  برد  ه از اين صور يا تصاوير بهره مي       كخيال يا تصاوير شاعرانه و به بياني        
 كمـ ك بـه    .برد   از اين مجازها سود مي     ،بيات غنايي د بخصوص ا  ،زبان و ادبيات  . شود  مياطالق  

الم خـود   كـ و به   كرد  ها را بيان      حساسات و دريافت   محدود تمامي ا   يتوان با واژگان    مجازها مي 
  . نيز روشني و تنوع بخشيد

اي مجازها در زبان و ادبيات آلماني و فارسي براي كـشف              هدف اين مقاله بررسي مقايسه    
بدين منظور ابتدا مجازها در زبان و ادبيات آلماني و فارسـي  . هاست هاي آن  ها و تفاوت    شباهت

هـاي    ها در اين دو زبان و ادبيات و تعيين جنبـه            بررسي و مقايسة آن   شوند، سپس به      معرفي مي 
  . شود مشابه و متفاوتشان پرداخته مي

  لمانيآها در زبان و ادبيات  مجاز
، 1990الوسبرگ، (شوند  ميگونه تقسيم  10لماني بهآزبان و ادبيات    در) Tropen( مجازها

307-283:(  

   )Metapher( استعاره .1
الم رابطة مشابهت وجـود     كلمه يا   ك بين معناي حقيقي و معناي مجازي        ،زدر اين نوع مجا   

  :دارد
Wir leben unter den Wölfen (= Menschen wie Wölfe). 

  .نيمك زندگي مي) صفت هاي گرگ انسان= ( ها ما ميان گرگ
ه كاست   يعني تشبيهي    شود،  ميوتاه شده تعريف    كلماني تشبيه   آاستعاره در زبان و ادبيات      

  :استشده ن حذف آتشبيه يا فعل تشبيه  اتاد
Der  Mensch ist dem Menschen wie ein Wolf. (Vergleich)  
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(das Verglichene) (die Vergleichspartikel) (das Vergleichsbild) 

Der Mensch    ist    dem    Menschen            ein  Wolf. (Metapher) 
   

(der Bildempfänger) (der Bildspender) 

  )تشبيه (.است  گرگ  بةمثابه   انسان  براي  انسان
       
  )به مشبه(  )تشبيه ادات(  )مشبه(
  )استعاره(. انسان گرگ انسان است / .است      گرگ        انسان         براي    انسان 

      
  )منه مستعار(  )مستعارله( 

  :شود ل ديده ميك شني به دوالمآاستعاره در زبان و ادبيات 
يـا هـر دو سـوي اسـتعاره     ) به مشبه ومشبه(ن هر دو طرف تشبيه      آه در   كاي   استعاره) الف

  :شود ر ميكذ) مستعارله و مستعارمنه(
Er  ist ein Fuchs (= eine listige Person). 

   

(der  Bildempfänger) (der Bildspender)  

  .است) آدم مكار(=   روباه  ك ي  او
    

  )به مشبه(  )شبهم(
  )مستعارمنه(  )مستعارله(

  :شود يمر كمستعارمنه ذ به يا ن فقط مشبهآه در كاي  استعاره) ب
Hüte dich vor diesem Fuchs (= vor dieser listigen Person)! 

   

 (der Bildspender)  

  ! حذر كن)اركدم م آ(=روباه از اين 
    

  )مستعارمنه(  
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 بـدان تمثيـل     ،الم يـا داسـتان باشـد      كشود،    ه مستعار ناميده مي   كاگر لفظ يا الفاظ استعاره      
)Allegorie(   گسترش يافته است   ةتمثيل همان استعار  ،  با اين تعريف  . شود  مي اطالق )  ،واگرنائل

2003 ،396.(   

   )Metonymie( ]يفيك[ مجاز مرسل .2
 ايـن نـوع     ه بر مجاورت اسـتوار اسـت، در       كاين مجاز برخالف استعاره نه بر مشابهت، بل       

 :هاي زير برقرار است مجاز بين معناي حقيقي و معناي مجازي رابطه

  عالقة شخص و شئ ) الف
در اينجا نام مؤلف به جاي اثر تأليف شده، نام مخترع به جاي شئ اختـراع شـده و غيـره                     

  :گيرد قرار مي
  

Ich lese Schiller (= die Werke Schillers). 

  .نمخوا مي) آثار شيلر را (= شيلر 

  عالقة ظرف و مظروف يا حال و محل) ب
ان و زمان به جاي اشـخاص حاضـر     كس، و نيز م   كدر اينجا ظرف به جاي مظروف و برع       

  :گيرد ان و زمان قرار ميكدر آن م
  ر ظرف و ارادة مظروف ك ذ-

Ich trinke ein Glas (= Tee). 

  .خورم مي) چاي(= ان ك استكي
  ر مظروف و ارادة ظرفك ذ-

Der Tee (= die Kanne) steht dort. 

  .آنجاست) قوري چاي(= چاي 
  ر محل و ارادة حالك ذ-

Das ganze Haus (= alle Bewohner des Hauses) flüchtete auf die Straβe. 

   .به خيابان گريخت)  نين خانهكسا(= تمام خانه 
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  ر زمان و ارادة اشخاص حاضر در آن زمانك ذ-
Das 21. Jahrhundert (= die im 21. Jh. lebenden Menschen) denkt anders. 

اي ديگـر     بـه گونـه   .) ننـد ك م زنـدگي مـي    كـ ي  و  ه در قـرن بيـست     كـ مردمي  (= م  كي  و  قرن بيست 
  .انديشد مي

  عالقه جنس) ج
  :گيرد در اينجا جنس شئ، به جاي شئ ساخته شده از آن قرار مي

Sie trägt Seide (= ein Kleid aus Seide). 

  .به تن دارد)  هن حريرپيرا(= او حرير 

  عالقة ذهني و عيني) د
  :گيرد  مفهوم عيني و برعكس قرار ميك مفهوم ذهني به جاي يكدر اينجا ي

  ر مفهوم ذهني و ارادة مفهوم عيني ك ذ-
Unbekümmertheit ist eine Eigenschaft der Jugend (= der jungn Leute). 

  .است) جوانان(= هاي جواني  خيالي از خصلت بي
  ر مفهوم عيني و ارادة مفهوم ذهني ك ذ-

Die Waffen (= der Krieg) werden bald schweigen. 

  .بزودي خاموش خواهند شد) جنگ(= ها  سالح

  عالقة نماد) ه
  :گيرد ه اغلب مفهومي ذهني است، قرار ميك مفهوم كدر اينجا سمبل به جاي ي

Ölzweig (= Frieden) 

   )صلح(= شاخة زيتون 

   )Metalepse( مرسل علّي مجاز. 3
ه بين معناي   كشود    مجاز مرسل علّي، به عنوان نوعي از مجاز مرسل، به مجازي اطالق مي            

ه رابطة علت و معلول يا رابطة تقـدم و تـأخر برقـرار              ژ وا  ه يا گروه  ژحقيقي و معناي مجازي وا    
  :باشد
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  ر علت و ارادة معلولك ذ-
Hüte deine Zunge (= Rede)!  

  !باش) سخنت(= ت مواظب زبان
  ر معلول و ارادة علتكذ -

Viel Lärm (= Streit) um nichts. 

  .بسيار براي هيچ) دعواي = (هياهوي 
  ر متأخر و ارادة متقدم كذ

Grab (= Tod)  
  )مرگ(= گور 

  ر متقدم و ارادة متأخر كذ
Die letzte Umarmung (= Trennung) 

  )يجداي(= گيري  آخرين درآغوش

 (Synekdoche)مي كمجاز مرسل . 4

ه بين معناي   كشود    مي، به عنوان نوعي از مجاز مرسل، به مجازي اطالق مي          كمجاز مرسل   
  :ل، گونه و نوع، مفرد و جمع برقرار باشدكه رابطة جزء و ژحقيقي و معناي مجازي وا

  ل كر جزء و ارادة كذ
Komm unter mein Dach (= in mein Haus)!  

  !بيا) منبه خانة (= زير سقف من 
  ل و ارادة جزء كر كذ

Amerika (= die USA) 

  ) اكاياالت متحدة آمري(= ا كآمري
  ر گونه و ارادة نوع كذ

Brot (= Nahrung) für alle! 

  !براي همه) غذا(= نان 
  ر نوع و ارادة گونهكذ

Die Strerblichen (= die Menschen) 

  ) ها انسان(= فناپذيران 
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  ر مفرد و ارادة جمع كذ
Der Deutsche (= die Deutschen) ist ein Ordnungsmensch.  

  . آدم منظمي است) ها آلماني(=   آلماني ] يك[
   ذكر جمع و ارادة مفرد-

Wir (= ich)‚ Kaiser von Österreich, … 

  ...، قيصر اتريش، )من(= ما 

  ) Periphrase / Umschreibung(گويي  دگر. 5
ه درآن لفظـي معمـوال ً بـا      كـ شـود     گفته مي   ني به مجازي    گويي در زبان و ادبيات آلما       دگر
ه كشود؛ بل   ر نمي ك مفهوم، لفظ رايج آن ذ     كدر اينجا براي بيان ي    . شود  ه دگرگويي مي  ژچندين وا 

  :شود توصيف مي  هاي بارزش گيژها، اثرات و يا وي ردكي از عملكآن مفهوم با ي
lastbares Tier (= Esel)  

  )االغ(= ش كحيوان بار
Tag und Nacht (= immer) 

  ) هميشه(= روز  شبانه
Mir sind die Hände und Füβe gebunden. (= ich bin machtlos.)  

  .) اري از دست من ساخته نيستك. (= است بسته پايم و دست

   )Antonomasie(گويي خاص و عام  دگر. 6
 اسـم   -اسم خاص لمه، رابطه   كدر اين نوع دگرگويي، بين معناي حقيقي و معناي مجازي           

  :عام برقرار است
  ر اسم عام و ارادة اسم خاص كذ

Der Schöpfer der Welt (= Gott) 

  )خدا(= خالق هستي 
  ر اسم خاص و ارادة اسم عامكذ

Er ist ein Herkules (= ein Mensch mit groβer Körperkraft).  
  .است) انسان پرقدرتي(= ول كاو هر
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  )Ironie(گويي  وارونه. 7
الم رابطـة تـضاد وجـود       كـ لمه يا   كن نوع مجاز، بين معناي حقيقي و معناي مجازي          در اي 

س كشود، ع  استوار است، يعني آنچه كه گفته مي)Antiphrase(وس  كاين مجاز بر بيان مع    . دارد
  :ه مورد نظر استك است يآن چيز

Das war ja fabelhaft (= eine schlechte Leistung)!  
  !)ودافتضاح ب! (= عالي بود

Er ist ja superpünktlich (= unpünktlich)!  

  !است) نشناس وقت(= شناس  او خيلي وقت
  .شود  اطالق مي)Sarkasmus(ردن بينجامد، به آن سخريه كگويي به مسخره  اگر وارونه

  )Hyperbel(نمايي  بزرگ. 8
تر كوچكزرگتر يا   در اينجا اشياء يا مفاهيم ب     . اين مجاز بر مبالغه، اغراق و غلو استوار است        

  :شوند از آنچه هستند توصيف مي
Er kam mit Blitzeseile (= sehr schnell) daher. 

  .آمد) خيلي سريع(= او به سرعت برق 
Die Arbeiten gehen im Schneckentempo (= sehr langsam) vorwärts. 

  .روند پيش مي) ندكخيلي (= ها به سرعت حلزون  ارك

  )Litotes(نمايي  كوچك. 9
  :شود  متضاد آن بيان ميي مفهوم مثبت با نفكدر اين مجاز ي

Das ist nicht übel (= besonders gut).  
  .)العاده خوب است فوق. (= بد نيست

Er ist doch kein Neuling (= durchaus erfahren). 

  .) كامالً مجرب است. (= ه مبتدي نيستكاو 

   )Emphase( ]روي معناي نهفته[يد كتأ. 10
ه در معناي خاص نهفته در آن بـه         كه نه در معناي رايج خود، بل      ژ وا كدر اين نوع مجاز ي    

  :رود ار ميك



 77  مجازها در زبان و ادبيات آلماني و فارسي  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

Ich bin auch ein Mensch.(= Ich mache auch Fehler.) 

  .) نمك من هم اشتباه مي. (= من هم انسانم
Sei ein Mann (= strak)!  

  !باش) قوي(= مرد 
  :رود رار به كار ميكهاي ت آرايهاين مجاز به خصوص در پيوند با 

Doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt. 

  .بدون عشق، دنيا ديگر دنيا نيست
Ein Kind ist halt ein Kind. 

  . بچه، بچه است ديگركي

  ها بندي مجاز طبقه
-Sprung(هـاي جهـشي    گونه  مجاز در زبان و ادبيات آلماني، در دو گروه مجاز 10اين 

Tropen(جايي مرزي  هاي جابه  و مجاز)Grenzverschiebungs-Tropen(شوند  بندي مي  طبقه. 
اند، دو سوي مجاز يعني معناي حقيقـي و           گويي  ه شامل استعاره و وارونه    كهاي جهشي     در مجاز 

جايي يا انتقـال      سان نيستند و در مجازهاي جابه     كالم، از حوزة معنايي ي    كلمه و   كمعناي مجازي   
، 1990الوسـبرگ،  (اند  سانكه شامل ديگر مجازهايند، دو سوي مجاز از حوزة معنايي ي    كمرزي  

64.(  

  ها در زبان و ادبيات فارسي  مجاز
نظران از دو، برخي از سه و برخي از چهـار نـوع               در زبان و ادبيات فارسي برخي صاحب      

ن به بررسـي مجـاز      كنيم و پس از آ      در اينجا هر چهار گونه را مطرح مي       . گويند  مجاز سخن مي  
  :پردازيم ها مي بودن و يا مجاز نبودن آن

  تشبيه. 1
  :نندكس ديگر در صفتي مانند كسي را به چيز يا كه چيري يا كتشبيه آن است 

  .)بهرام دلير است. (= است  شير  مانند  دليري   در  هرامب
          
  ) به مشبه(  )تشبيه ادات(  )شبه وجه(  )مشبه(
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ه همواره بايد ذكر شوند؛ ولي دو       كاند    به اجزاي اصلي    به و مشبه  از چهار اجزاي تشبيه، مش    
بـه آن     ه مـشبه  كـ تشبيهي را   . توانند ذكر و يا حذف شوند       تشبيه، مي   شبه و ادات    جزء ديگر، وجه  

  .گويند   مي)Gleichnis(الم يا داستان باشد، تشبيه تمثيلي و تمثيل ك

  استعاره. 2
سـاخت    رفژ. شـود    به عالقة مشابهت تعريف مـي      استعاره در زبان و ادبيات فارسي مجاز      

ر و طـرف ديگـر      كذ) به  مشبه و مشبه  (ي از دو طرف تشبيه      كدر استعاره ي  . استعاره، تشبيه است  
شـود، دو نـوع     دام طـرف حـذف مـي      كه  ك در زبان و ادبيات فارسي برحسب اين      . شود  اراده مي 

  :شود استعاره از هم تميز داده مي

  ار كآش/ استعارة مصرحه) الف
  :شود ر و مشبه اراده ميكبه ذ در اين نوع استعاره، مشبه

  ) تشبيه ( .     استشير    در    دليري    مانند     بهرام
                                              
  ) به مشبه(  )مشبه(

  ) استعاره (.زند شمشير مي) بهرام(= شير

  ناييك/ نيهكاستعارة م)ب
بـه، بـه مـشبه        شود؛ ولي صفات مـشبه      به حذف مي    ر و مشبه  كره، مشبه ذ  در اين نوع استعا   

  :شود نسبت داده مي
  ) تشبيه( .چنگال خويش را گشود    گرگ     مانند      مرگ

      
  )به صفات مشبه(  )به مشبه(  )مشبه(

  ) استعاره (.مرگ                           چنگال خويش را گشود

اگر . گويند  شبه را جامع مي     به را مستعارمنه و وجه      ا مستعارله، مشبه  لفظ را مستعار، مشبه ر    
ب، كـ لمه، در زبـان و ادبيـات فارسـي از اسـتعارة مر            كه و   ژالم باشد و نه وا    كمستعار، سخن يا    

  .)227، 1381شميسا، (شود   سخن گفته ميAllegorie)(استعارة تمثيلي و تمثيل 
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  مجاز مرسل. 3
جاز به عالقة مشابهت را استعاره و مجـاز بـه سـاير عالئـق را                در زبان و ادبيات فارسي م     

شـفيعي  . ك.ر(توسعه است     عالئق مجاز مرسل نامحدود و نيز قابل      . نندك مجاز مرسل قلمداد مي   
  ): 100، ص 1380ني،كدك

  لكعالقة جزء و ) الف
  ل كر جزء و ارادة كذ -

  ه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد كسليمان به هيچ نستانم       ) انگشتري(= من آن نگين 
  )حافظ(

  ل و ارادة جزء كر كذ -
  و زين درخت همين ميوة غم است برم)    مويم(= دار سرم  وفهكسپيد شد چو درخت ش

  )خاقاني(

  عالقة ظرف و مظروف يا حال و محل) ب
  ر ظرف و ارادة مظروفك ذ-
  .به لذت ترانبان خود  بزرگان اگر چه لذيذ است، خُردة ) غذا(= خوان 

  )سعدي(
  رد ساز نبرد كسي كو برخاست گرد                    همي هر ) ايرانيان(= برآشفت ايران 

  )فردوسي(
  ر مظروف و ارادة ظرف كذ -

  ام است    سلطان جهانم به چنين روز غالم استكف و معشوق به كدر )   پيالة مي-(گل در بر و مي
  )حافظ(

  ب و مسبب عالقة علت و معلول يا سب) ج
  ر علت و ارادة معلولك ذ-

  )هاي زمانه دگرگوني(= ردگار      نمود آنگهي گردش روزگار كرد بر كنخست آفرين 
  )فردوسي(
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  ر معلول و ارادة علت كذ -
  . بارد مي) باران(= از آسمان روزي 

  عالقة الزم و ملزوم ) د
  ر الزم و ارادة ملزومك ذ-

  زدم مي)  ماه(=   وز دور بوسه بر رخ مهتاب نمود   روي نگار در نظرم جلوه مي
  )حافظ(

  ر ملزوم و ارادة الزم كذ -
  ).نورم(= بينم در ظلمت، من پر از فانوسم  راه مي

  )سهراب سپهري                  (                            

  عالقة عام و خاص) ه
  ر عام و ارادة خاصك ذ-

  وبي دري           عاقبت زآن در برون آيد سريكه چون ك) حضرت محمد(= گفت پيغمبر 
  )موالنا(

  ر خاص و ارادة عام كذ -
  !مرا بياوريد) اسب(= رخش 

  ونكان و مايكعالقة ما) و
  :ر آنچه بوده است و ارادة آنچه خواهد شدك ذ-

  ور است  جهان شعله)  انسان (= ك زين خاك بگردد خاموش                ليكآتش از خا
  :خواهد شد و ارادة آنچه بوده استر آنچه كذ

  اري همان بدروي             سخن هر چه گويي همان بشنويكه ك) دانه(= همان بر 
  )فردوسي(

  عالقة جنس) ز
  ر جنس شئ و ارادة خود شئك ذ-

  وه خرد كمن ) گرز پوالدين(= ه گردد ز پوالد كي دستبرد          كنمايم به گيتي ي
  )فردوسي(
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  عالقة آليت) ح
  رد آنكر آلت و ارادة عملك ذ-

  .دارد)  گفتار خوبي(= دهان گرمي 

  عالقة مجاورت) ط
   شئ و ارادة شئ ديگر در مجاورت آنكر يك ذ-

  .او را ديدم)  رو پياده(= در خيابان 

  عالقة احترام ) ي
  ر جمع و ارادة مفردك ذ-

  .)من بيدارم. (= ما بيداريم

  نايهك.4
نـايي دارد و    ك است كه دو معناي حقيقي و        يالمكلمه يا   كي  نايه در زبان و ادبيات فارس     ك

ها، ارادة معناي حقيقي نيز جايز است         نايه، برخالف مجاز  كدر  . اند  اين دو معنا الزم و ملزوم هم      
بـه و بـه معنـاي         نـي كبه معناي حقيقي، م   . بريم   مي  الم پي كلمه و   كنايي آن   كه از آن به معناي      ك
  :ودش عنه اطالق مي نيكنايي، مك

  . اش هميشه باز است در خانه
  .) اش هميشه باز است در خانه: معناي حقيقي(
  .)اي است او آدم بخشنده: ناييكمعناي (

نايي از روي ك معناي كنايه در زبان و ادبيات فارسي، از نقطه نظر سادگي يا دشواري در  ك
ـ   يزن   يا گوشه  تعريض. شود  بندي مي   تلويح، ايماء و رمز طبقه    : معناي حقيقي به سه نوع      ك نيز ي

ه در آن با بيان زبانزدي، خواندن بيتي و نقل داستاني، بطور غيرمستقيم كشود  نايه تلقي ميكنوع 
  ).166 -172، 1375زازي، ك(دهيم  شخصي را مورد انتقاد يا اندرز قرار مي

  ها بندي مجاز طبقه
مجـاز  « يا   »به همانندي مجاز  «ها نيز در زبان و ادبيات فارسي در دو گروه بزرگ، به               مجاز

شـوند   بنـدي مـي    طبقـه »مجـاز بـه سـاير عالئـق    « يا   »ناهمانندي  به  « و مجاز    »به عالقة مشابهت  
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مجاز به همانندي شامل استعاره و انواع آن و مجاز به ناهمانندي شامل             ). 158،  1383ثروتيان،  (
ت و نـه مجـاز تلقـي        نايـه غالبـاً حقيقـ     كه  تـشبيه و      كاز آنجا   . شود  مجاز مرسل و انواع آن مي     

  .بندي جايي ندارند شوند، در اين طبقه مي

  بحث و بررسي
ها   در زبان و ادبيات آلماني با تشبيه در زبان و ادبيات فارسي، شباهت            ) Vergleich(تشبيه  

  :هايي دارد و تفاوت
  .بهرام دلير است.1
  )مفصل/ مرسل / تشبيه صريح . (بهرام در دليري  مانند   شير است.2
  )تشبيه مجمل. (ام               مانند  شير استبهر.3
  )دكتشبيه مؤ. (بهرام در دليري           شير است.4
  )تشبيه بليغ. (بهرام                       شير است.5
  ) استعاره. (زند شمشير مي) بهرام(= شير .6

بهرام : اينجا (به  ه دو طرف تشبيه يعني مشبه و مشبه       ك در زبان و ادبيات فارسي، در صورتي      
هـاي دوم، سـوم، چهـارم و          شود؛ از اين رو جملـه       ر شوند، از تشبيه سخن گفته مي      كذ)  و شير 

) ماننـد : اينجا(تشبيه  و هم ادات) دليري: اينجا(شبه  هم وجه ه در آن كجملة دوم . اند  پنجم تشبيه 
شـبه حـذف      جـه ه درآن و  كاند، به عنوان تشبيه صريح، مرسل و يا مفصل، جملة سوم              ر شده كذ

تشبيه حذف شـده، بـه عنـوان تـشبيه      ه در آن ادات كشده، به عنوان تشبيه مجمل، جملة چهارم        
اند، به عنوان تشبيه بليغ       تشبيه حذف شده    شبه و هم ادات     مؤكد و جمله پنجم كه در آن هم وجه        

بـه     طرف تـشبيه، يعنـي مـشبه       كه تنها ي  كو در جملة ششم     ) 71-74 زازيك(شوند    شناخته مي 
  .شود اند، از استعاره سخن گفته مي ر و باقي اجزاي تشبيه حذف شدهكذ) شير: اينجا(

1. Bahram ist tapfer. 

2. Bahram ist in der Tapferkeit wie ein Löwe. (Vergleich)  
3. Bahram ist                             wie ein Löwe. (Vergleich)  
4. Bahram ist in der Tapferkeit        ein Löwe. (Metapher) 

5. Bahram ist                                    ein Löwe. (Metapher) 

6. Der Löwe (= Bahram) kämpft mit dem Schwert. (Metapher) 

شـوند؛ ولـي در جملـة         هاي دوم و سوم تشبيه تلقي مي        در زبان و ادبيات آلماني نيز جمله      
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اند، برخالف زبان و ادبيات فارسي از اسـتعاره         تشبيه حذف شده     آنها ادات  ه در كچهارم و پنجم    
تـشبيه يـا فعـل تـشبيه بـه            در زبان و ادبيات آلماني تشبيه بـا حـذف ادات          . شود  سخن گفته مي  

ر شود و يا نه، در هر       كنيز ذ ) بهرام: اينجا(ه آيا مشبه    كند  ك شود و تفاوتي نمي     استعاره تبديل مي  
لمة شير در جملة ششم در زبان و ادبيات آلماني نيز           ك. شود  اره سخن گفته مي   دو حالت از استع   

  . شود  مانند زبان و ادبيات فارسي استعاره قلمداد مي
شميـسا،  (ننـد   ك برخي از بالغيون فارسي، تشبيه را حقيقت و برخي آن را مجـاز تلقـي مـي                

ننـد  ك  بـا صـور خيـال يـاد مـي          ها  و برخي براي پرهيز از اين بحث، از تشبيه و ديگر مجاز           ) 154
 جايگـاه ميـاني بـين حقيقـت و          كدر زبان و ادبيات آلماني تشبيه از ي       ). 14-15ني،  كدكشفيعي  (

بـرخالف شـيوة بيـان      )  دليري: اينجا( مفهوم   كمجاز برخوردار است؛ زيرا در تشبيه براي بيان ي        
 تصويري مقصود بيـان     كمكه به طور غيرمستقيم به      كشود؛ بل   حقيقي از لفظ مربوطه استفاده نمي     

شـير  : اينجـا (خالف شيوة بيان مجازي، دو سوي آن يعني تصوير و مقصود       شود و از طرفي بر      مي
؛ اما اين ديـدگاه در زبـان و ادبيـات آلمـاني در بـارة                )1972،  كيسيزوون(شوند    ر مي كذ) و بهرام 
مـاني مجـاز تلقـي      د و تشبيه بليـغ در زبـان و ادبيـات آل           كمفصل و مجمل است، تشبيه مؤ     تشبيه  

 .شوند مي
ه بـه دو    كـ شـود     وتاه شده تلقي مي   كدر زبان و ادبيات آلماني تشبيه       ) Metapher(استعاره  

 :آيد دست مي  ل زير از تشبيه به كش
  به و حذف ادات يا فعل تشبيه ر مشبه و مشبهكذ .1

  )تشبيه. (بهرام در دليري مانند شير است
  )استعاره. (بهرام در دليري شير است

  )استعاره. (بهرام شير است
  به و حذف ديگر اجزاي تشبيه ر مشبهكذ .2

  )تشبيه. (بهرام در دليري مانند شير است
  ) استعاره. (زند شمشير مي)  بهرام(= شير

ل زيـر  كه به دو شـ كنند ك در زبان و ادبيات فارسي نيز استعاره را تشبيه محذوف تلقي مي 
  :آيد دست مي  از تشبيه به 

  به و حذف ديگر اجزاي تشبيه  هر مشبكذ .1
  )تشبيه. (بهرام در دليري مانند شير است

  ) استعاره مصرحه. (زند شمشير مي) بهرام(= شير
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  به به مشبه  به و انتساب صفات مشبه ر مشبه و حذف مشبهكذ .2
  )تشبيه. (مرگ مانند گرگ چنگال خويش را گشود

  )نيهكاستعاره م(  .چنگال خويش را گشود     مرگ 
ه آيـا   ك ر شد، در زبان و ادبيات فارسي برحسب اين        كه ذ كستعارة نوع اول آلماني، همانطور    ا
شـود و اسـتعارة نـوع دوم          ر و يا حذف شود، تشبيه مؤكد و يا تشبيه بليغ تلقـي مـي              كشبه ذ   وجه

نيـه در زبـان و   كاسـتعارة م . آلماني با استعارة مصرحه در زبـان و ادبيـات فارسـي مطابقـت دارد        
  در زبـان و ادبيـات   )Personifikation(ارسي تا حدودي با تشخيص يـا جانـدارانگاري     ادبيات ف 

تشخيص در زبان و ادبيات آلماني به عنوان نوعي خـاص از اسـتعاره قلمـداد                . آلماني برابر است  
ه در آن اعمال و صفات انسان به حيوانات و موجودات غير زنده تعميم يـا انتقـال داده                   كشود    مي
 در استعارة مكنيه فارسي، برخالف تشخيص در زبان و ادبيات آلماني، نه تنهـا رفتـار                 شود، اما   مي

  . گيرد شود؛ بلكه عكس آن نيز صورت مي هاي انسان به حيوانات و اشياء انتقال داده مي و ويژگي
 در زبان و ادبيات آلماني با مجاز مرسل در زبان و ادبيات فارسي              )Metonymie(متونومي  

در . ؛ منتها دو تفاوت ميان مجاز مرسل آلماني و مجاز مرسل فارسـي وجـود دارد               مطابقت دارد 
ه مجاز به عالقة مـشابهت اسـت،        كها، به استثناي استعاره       زبان و ادبيات فارسي به تمامي مجاز      

ه در زبـان و ادبيـات آلمـاني بـراي مجـاز مرسـل چنـين           ك شود؛ درحالي   مجاز مرسل اطالق مي   
هاي ديگر نيز  نار مجاز مرسل و استعاره، از مجازكيستند؛ از اين رو در گستردگي مفهومي قائل ن

مجـاز  : شود و نيز در زبان و ادبيات آلماني خود مجاز مرسل بـه چنـدين مجـاز                  سخن گفته مي  
 بـه عنـوان   )Metalepse( مجـاز مرسـل علّـي        ،)Synekdoche(مـي كيفي، مجاز مرسـل     كمرسل  
ه در زبان و ادبيات فارسي اين       ك شود؛ درحالي   مي  بندي   هاي زيرمجموعة مجاز مرسل طبقه      مجاز

لـي مجـاز مرسـل شـناخته        كها بـا عنـوان        بندي وجود ندارد و همة آن زيرمجموعه        چنين طبقه 
  .شوند مي

نايـه در زبـان و   ك در زبان و ادبيات آلماني بـا  )Periphrase / Umschreibung(دگرگويي 
 جمالت زير در زبان و ادبيات آلمـاني بـه عنـوان             تلقي عبارات و  . ادبيات فارسي مطابقت دارد   

هـا، اثـرات و    ردكـ ي از عملكـ ر يكـ دگرگويي و تعريـف آن بـه عنـوان جـايگزيني لفظـي بـا ذ         
نايـه در   كه دگرگويي در زبان و ادبيـات آلمـاني برابـر            ك از آن است     كيهاي بارزش، حا    گيژوي

  . زبان و ادبيات فارسي است
  )ردنكمعاشقه (= ردن كبه وظائف زناشويي عمل 

  ) جاست؟كتوالت (= هايم را بشويم؟  توانم دست جا ميك
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  .)اري نيستمكقادر به . (= دست و پايم بسته است
نايـه در زبـان و ادبيـات    كاش در زبان و ادبيـات آلمـاني ماننـد     دگرگويي در مفهوم وسيع   

 مرسل و غيره بـه  ها همچون استعاره و مجاز  فارسي نيز به عنوان مفهوم فراگير براي ديگر مجاز        
در . ه اين دليل ديگري بر مطابقت اين دو در زبان و ادبيات آلماني و فارسي است               كرود    كار مي 

هاي مفهوم مورد نظـر بيـان    گيژزبان و ادبيات آلماني از آنجا كه در دگرگويي تنها بخشي از وي       
يـا  ه گـسترش    كـ  بطوري -شـود   امـل از متـرادف سـخن گفتـه مـي          ك در صورت بيان     -شود    مي

 ؛)256اشلوتر، (نند ك گيرد، دگرگويي را مجاز قلمداد مي محدوديت يا انتقال مفهوم صورت مي

  ).256همايي، (شود  نايه در زبان و ادبيات فارسي نوعي حقيقت تلقي ميكه ك درحالي
ـ            )Antonomasie(گويي خـاص و عـام         دگر  نـوع   ك در زبـان و ادبيـات آلمـاني گـاهي ي

ه كـ شـود      تلقي مي  )Synekdoche(مي  ك نوع مجاز مرسل     كاهي ي  و گ  )Periphrase(دگرگويي  
دگرگويي خـاص   .  اسم عام است   -در آن رابطة بين معناي حقيقي و معناي مجازي اسم خاص          

برخـي از بالغيـون فارسـي       . نايه از اسم خاص و عـام فارسـي مطابقـت دارد           كو عام آلماني با     
  :هايي همچون دگرگويي

  ) امام علي(= اميرالمؤمنين 
  ) سرزمين تازيان(= گزار  دشت سواران نيزه

هاي خود از مجاز مرسلي به عنوان مجاز          ها در كتاب    كه خود آن    نند؛ با آن  ك نايه تلقي مي  كرا نيز   
گيرد   ه درآن اسم عام به جاي اسم خاص قرار مي         كاند    مرسل به عالقة خاص و عام سخن رانده       

  ).160، 1375زازي، ك و 267، ص 1381شميسا، (
 نوع مجـاز مـستقل شـناخته        ك در زبان و ادبيات آلماني به عنوان ي        )Ironie(گويي    رونهوا

ـ          ك شود؛ درحالي   مي  نـوع اسـتعاره بـه نـام اسـتعارة           كه در زبان و ادبيات فارسي برخي آن را ي
 نوع مجـاز مرسـل بـه نـام مجـاز            كو برخي آن را ي    ) 108،  1375زازي،  ك(ميه  كريشخند يا ته  

ه اين مجاز بر مشابهت استوار نيست،       ك ه با توجه به اين    كنامند    مي) 55،  1381شميسا،  (ميه  كته
  ). 117، 1380ني،كدكشفيعي (نمايد  لفظ استعاره بر آن درست نمي

ه در زبان   ك  مجاز، درحالي  ك در زبان و ادبيات آلماني به عنوان ي        )Hyperbel(نمايي    بزرگ
در زبان و ادبيات فارسـي      . شود   تلقي مي  و ادبيات فارسي به عنوان يك صناعت يا آرايه معنوي         

باور باشد و يا نباشد، سـه نـوع           ن و قابل  كنمايي از نظر عقل و عادت، مم        ه بزرگ ك برحسب اين 
  . شود مبالغه، اغراق و غلو از هم تميز داده مي: نمايي بزرگ
ضاد  مفهوم با نفي متـ     ك در زبان و ادبيات آلماني، به معناي بيان ي         )Litotes(نمايي    كوچك
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. شود و نه به عنوان صنعت يـا آرايـه           آن، در زبان و ادبيات فارسي نه به عنوان مجاز شناخته مي           
نمايي به اين مفهوم مجاز نباشد؛ اما از آنجا كه در  كوچكه كرسد  نظر مي در نگاه اول اينطور به 

ان و ادبيات   شود و آنچه مورد نظراست، تفاوت وجود دارد، زب          اين شيوه بيان بين آنچه گفته مي      
  :شناسد آلماني آن را به عنوان مجاز مي

Sie ist nicht eben eine Schönheit. (= Sie ist hässlich.) 

  .)او زشت است. (= دختر زيبايي نيست/ او آنقدرها هم زن 
Er ist minderbegabt (= dumm). 

  .است) ودنك(= استعداد  مكاو 
الم در  كـ لمه يـا    ك ك، به مفهوم به كارگيري ي      در زبان و ادبيات آلماني     )Emphase( يدكأت

شود و نه بـه عنـوان         معناي نهفته آن، نيز در زبان و ادبيات فارسي نه به عنوان مجاز شناخته مي              
  . صنعت و يا آرايه

   نتيجه
شوند، در زبـان   ه در زبان و ادبيات آلماني به عنوان مجاز شناخته مي         كهاي بيان     تمام شيوه 

ها در زبـان و ادبيـات فارسـي مجـاز تلقـي        وجود دارند؛ منتها برخي از آن   و ادبيات فارسي نيز   
ه در  كـ  شـوند؛ درحـالي      گونه مجاز از هم تميز داده مي       10در زبان و ادبيات آلماني      . گردند  نمي

در ضمن بين مجازهاي شناخته     . شود   گونه مجاز سخن گفته مي     2زبان و ادبيات فارسي تنها از       
دو زبان و ادبيات آلماني و فارسي، مانند استعاره و مجـاز مرسـل، نيـز                شده به ظاهر معادل در      

  .هايي وجود دارد ها و تفاوت شباهت
بندي آن توجـه شـود،    ه به ماهيت خود مجاز و طبقهك در زبان و ادبيات فارسي بيش از آن   

 30در زبان و ادبيـات فارسـي بـيش از    . ها توجه شده است     مجموعه  بندي زير   به تعريف و طبقه   
. نندك ها را به دو نوع تقسيم مي        ل مجاز كه  ك حالي  شود؛ در   ديگر تميز داده مي   كگونه استعاره از ي   

ه در زبـان و ادبيـات       كل توصيفي دارد؛ درحالي   كدر ضمن نحوة برخورد بالغيون آلماني غالباً ش       
ه بـه بررسـي و تحليـل    كـ  علماي بالغت فارسي بيش از آن   . فارسي بيشتر ماهيت تجويزي دارد    

ه مثالً استعاره بايد چه و چگونه باشد و نيز تصاوير           كپردازند    ها بپردازند، به تعيين نُرم مي       مجاز
ننـد؛  ك يهـا را رد و يـا تأييـد مـ            رده و آن  كـ شاعرانة به كار رفته از جانب ديگـران را قـضاوت            

سـي  و برر . شـود   هاي بالغت آلماني معموالً ضابطه و معياري تجـويز نمـي            تابككه در     حالي  در
  .ها نيز با قضاوت همراه نيست آن
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