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 چکیده

در از آغاز مطالعاات بالغای    ،و باورهای کالمی مسلمانان قرآنمفهوم مجاز به دلیل پیوند داشتن با زبان 
 الخطاا  قرشای،   ، ابان ابای  فرّاء است. برانگیز و مهم مورد توجه بوده جهان اسالم به صورت بحثی چالش

در  هاای اساسای را   مترین کسانی هستند کاه گاا   جاحظ و عبدالقاهر جرجانی مهم بن مثنی،رابوعبیده معمّ
باه یاا اصاطالال بالغای      و خطیب قزوینی اکیاین مفهوم نزد سکّ .اند گیری تعریف مجاز برداشته شکل
هاای   چند پژوهشهر ،در دوران معاصر است. مطرال به همان شکل انیعلم بتا امروز نیز در  ود ش تبدیل 
اماا   اسات،  کردهکما بسیاری بندی و تعریف مباحث علم بیان و بدیع  روشن شدن تقسیمدر شناسی  زبان
است. این مقاله پس  تکرار شده های مطرال در متون بالغی کهن تی و عالقهمجاز همان تعریف سنّ دربارۀ
هاای   قطاب  نظریاۀ اساس  ین بحث برقد و بررسی ابه ن ،های آن تعریف مجاز و عالقهر سیر تطوّاز بیان 

عاانی و قاانون   گارفتن از مفهاوم تاداعی م    یاریا یاکوبسن خواهد پرداخت و باا   استعاری و مجازی زبان
 یتاداع  عالقاۀ باه  مجااز   ،ل در حقیقات کاربردهای مجاز مرس نشان دهدکوشد تا  مجاورت در تداعی می
های مجااز داشات و آماوزش آن را     ث عالقهنگاهی تازه به بح ،توان با این رویکرد مجاورت هستند و می

 .تسهیل نمود
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 مهدمق .1

سنجی  ، دانشی است که معیار سخن شدهکه در منابع مختلف گفته  علم بالغت، چنان
شاعر باه یااری فان      شناسای  ییزیباو تحلیل مبانی  رود شمار می در زبان فارسی به

 پذیر است. انی، بیان و بدیع امکانمع
ثاار  دهاد کاه اولاین آ    مروری کوتاه بر تاریخ بالغت در زبان فارسای نشاان مای   

رشاید  حر السّا  حاداق   رادویاانی،  ۀالبالغا  ترجماان همچون  ،شده در این زمینه تألیف
ر تحریا  رشاتۀ ب بالغات عربای باه    کت از رمتأثّشمس قیس رازی  المعجمو وطواط 
اول و  سادۀ پژوهای   خود ریشه در مطالعات قرآن نوبۀبالغت عربی نیز به  اند. آمدهدر

 به اند، دارد؛ زیرا با وجود منابع متعددی که به روایت شعر جاهلی پرداخته یدوم هجر
مناابع  در  ،نقد و بررسی بالغای داشاته باشاد    جنبۀاثری از دوران پیش از اسالم که 

 .است شدهن اشاره

 درباارۀ ر نوشتاری بنیادی است که قصد دارد به نقاد دیادگاه قادما    پژوهش حاض
باه   .که قید مهمی در این تعریف است بپردازد های مجاز تعریف مجاز و بحث عالقه

مجاز و نگاه سنتی باه آن اراقاه    دربارۀای  ضرورت دارد نخست مقدمه ،همین منظور
 .کنیم
 مجاز .2
 سالمیا ور مفهوم مجاز در بالغتتط سیر . 1. 2

 ، مجااز را باه کاار بارده     واژۀاند که نخستین کسی کاه   بیشتر منابع چنین ذکر کرده
 .(12: م.19۸9 و فتای،،  36: م.19۸6 عبااس، ر.ک؛ ) ( اسات ق.209)م.  یابوعبیده معمربن مثنّ

اسات. یااقوت در    به دست ما رسیده مجاز القرآنخوشبختانه تاریخ تألیف دقی  کتا  
تاألیف   هجری قماری  1۸۸عبیده اثرش را در سال ، ابوکند تصری، میدیب ارشاد األ
اماا دقات در   . (39: م.196۸ به نقل از زغلاول ساالم،   ؛167 :7 ج ،حموی یاقوتر.ک؛ ) است کرده

جاز را در زبان عربی باه کاار   م واژۀدهد که نخستین کسی که  منابع کهن نشان می
شاعار  ة أجمهار   تاا ( صااحب ک .ق 170)م.  الخطا  قرشای  دبن ابیمحم ،است برده
 «فاظ المختلاف و مجااز المعاانی    اللّ» وی فصل نخسات کتاا  خاود را    است. العر 
 نویسد: نامد و در شرال این نامگذاری می می
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 جاازِ و مَ فِلِختَالمُ فظِاللَّ نَمِا کانَ فِی کَالمِ العَرَ ِ لقُرآنِ مِثلَ مَی او فِ»

 :ندیالکِ رِجبن الحُ ء القیسِمرَاِ ن ذلا قولُمِی فَعانِالمَ
 قِفا فاسأاَل األَطااللَ عَان أُمم مالِاا    

 
 و هل تُخبَرُ االَطاللُ غَیارَ التَهالُااِ   

 

 ال أهالَ اساأَ ا فَفَقِ عناهُا مَمَنّت و إِلَئِا سُذَإِ جیبُتُ الَ طاللَاألَ نَّأَ مَلِعَ دقَفَ
 .(17ا16 /1 م.:1992 قرشی،) 1«طاللِاالَ
قرشی به قید معانی در تعبیر از مجاز است که نشان از  اشارۀ ،جالب در این عبارت نکتۀ

پس از فرّاء کاه نخساتین    ،وم مجاز اصطالحی دارد. به هر رویآگاهی ضمنی وی از مفه
 «سخن گفتن دارای مجاز»را در معنای  «تجوّز»گام مهم را در درک مجاز برداشت و تعبیر 

مجااز اصاطالحی   . (102: م.1999 ابوزید، :ازبه نقل  ؛25۸ا253/ 3 م.:1973 فرّاء،ر.ک؛ ) به کار برد
: م.1969 جااحظ، ر.ک؛ کار رفت ) به« حقیقت»نخست در آثار جاحظ به عنوان مفهومی مقابل 

. است فه داشتن معنای مجازی به طور غیرمستقیم سخن گفتهصار قرینۀ ی از(. وی حت144ّ
میات بسایاری   کناد کاه در داللات مجاازی از اه     در ارتباط را مطرال می وضوال طوی شر

داللتای   ،اگر داللت مجازی مخلّ ابانه و روشنی مفهوم شود ،برخوردار است. از نظر جاحظ
خوش تعریاف مجااز دسات    عماالا  ،(. پس از جااحظ 113: م.1999 زید،ابور.ک؛ ) صحی، نیست
 ،اند نظران دیگر فقط قیودی به این تعریف افزوده صاحب همۀو  است شدهتحول بنیادینی ن
 :دارد می عرضه مجاز از نهایی تعریف یااکی سکّ اند. آن کوشیده یا در گسترش
 ،رود ارک به 2"هُلَ عَضِوُ امَ رُیغَ" در و رود فراتر خود یاصل یمعن از هک است یا لمهک مجاز»
 هیثانو و یاصل یمعن نیب یا رابطه و عالقه و شود یقیحق یمعن ارادۀ مانع هک یا نهیقر امک به
 .(365: ق.1407 ،کیاکّس) «باشد داشته وجود

رار کا ت همین تعریف بادون تیییار چنادانی    ،بالغت بنگریم حوزۀآثار معاصر در اگر به 
خالف بار  یعنای  "هلَا  عَضِا ا وُیر مَا غَ"لیات و عبارات را در معنای  ،ادبا به قول» :است شده

تعاره است فراگیرتر از اسمجاز  ،در این تعریف (.45: 1392 شمیسا،) «کنند تعمال میقرارداد اس
 شود. مشابهت قلمداد می عالقۀو استعاره نوعی از مجاز با 

هاست و هر کس به  ترین بحث جاز در کتب کهن بالغت از پردامنههای م بحث عالقه
باه   شمیسا .است از را به شکلی گسترده مطرال نمودهمج یها مقتضای درک خویش عالقه

 عالقاۀ ه البته باا حاذف   ک ز اشاره کردهمجا عالقۀ( 59اا 49: 1392 شمیسا،ر.ک؛ ) شانزده نوع
چهاارده   کازازی  توان گفت ایشان به پانزده عالقه در بحث مجاز اعتقاد دارند. شباهت می
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 ثروتیاان، ر.ک؛ ) اناد  مجاز را برشامرده  عالقۀهشت  و ثروتیان (152ا142: 136۸ کزازی،ر.ک؛ )

 (.171ا169: 13۸3
 در بالغت غر  مجاز .3

در  (.157: 1369 ارساطو، ر.ک؛ ) نتقال اسم چیزی بر چیز دیگر استامجاز  ،در تعریف ارسطو
 :آید سخن به میان میمرسل از دو نوع مجاز  عموماا ،رتوریا غربی

یونانی  ۀ. این واژستل در تعریف قدماهمان مجاز جزء و کُ که« Synecdoche». 1ا3
بیسات   .اسات  شدهمان گرفته به معنی پذیرش توأ «Synekdechesthai» ریشۀاست و از 

 ه نفر.تابستان به جای بیست سال؛ ده جفت دست به جای دَ
)البتاه غیار از    هاا  توان آن را معادل مجاز به سایر عالقاه  که می «Metonymy». 2ا3

و  )تیییار(  «Meta» ازمرکاب  کاه   «Metonymia» ایان واژه خاود از   مشابهت( دانسات. 
«Onama» تاا   شاود  مینام یا چیز منتقل  ،. در این مورداست شدهمشت   ،باشد می( )نام

 تاج به جای پادشاه و غیره. مثالا ؛جانشین چیزی شود که مالزم با آن است
 مجااز مرسال،   کاه اساتعاره،   است کسی نخستین( م.1744ا166۸) ژیام باتیستا ویکو

ه هاای بالغای با    نوان مجازهای اصلی )کاه دیگار شایوه   ل و طنز را به عمجاز جزء به کُ
اثر  بالغتهای تمایز میان این چهار نوع را باید در کتا   ا ریشهام ،کرد( معرفی ستها آن

دانشامند   از ساوی این تقلیل در قارن بیساتم    جو کرد.( جستم.1572ا1515) پیتر راموس
( کااربرد عاام پیادا کارد و عناوان      م.1993اا 1۸97) کنات باارک   ،آمریکایی علم بالغت

این چهار مجاز اصلی به عنوان  .(205: 13۸7 چنادلر، ر.ک؛ ) مجازهای اصلی را به خود گرفت
کاه   و حتی کسانی همچون جاناتان کالر بر این عقیده بودناد  های تفکر شناخته شدند پایه

نظامی که ذهن با آن جهاان را باه طاور     ؛یا نظام هستند دهندۀ این چهار مجاز تشکیل
 (.65: م.19۸1 کالر،ر.ک؛ )سازد  زبان گرفتار می محدودۀر مفهومی د
 یا گونه به که است زبان حاصل اول درجۀ در بودن شاعرانه ،وبسنکایرومن  عقیدۀ به
عناا  ین مباد  ؛(135: 13۸0 گلتون،یار.ک؛ ) باشد گرفته قرار خود با خودآگاهانه رابطۀ در خاص

خالف زناد، بار   نه و مصداق را به هم میمعمول میان نشا رابطۀ ،زبان شاعرانۀکه عملکرد 
نشاانه باه عناوان     عملکارد زباانی،  در ایان   .ارزش دارد «مصداق»آن ارتباطی که در  نزبا

 تیا واقع نیا از وبسنکای نظریۀ است. ارزشمندیابد که به خودی خود  موضوعی استقالل می
به  ؛61: 13۸4 برتنس،)بندی کرد  بندی و مقوله رده را ها واژه تمام توان یم هک شود یم آغاز ساده

 .(117: 13۸7 طالبیان، :نقل از
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نشاینی و جانشاینی   دو محاور هم  ما باه انتخاا  بار    ،در هنگام سخن گفتن و نوشتن
 را هاا  آن او هکا  محور دو این یاربرد هنرک بر زین یادب زبان وبسن،کای نظر از پردازیم. می
: 13۸7طالبیاان، ساروری حساینی،    ر.ک؛ ) اسات  استوار نامد، یم زبان یاستعار و یمجاز قطب

سوسور پایه طرحی است که توسط  دهندۀ ، بسطین آرا در حقیقتیاکوبسن در بیان ا .(124
نشاینی باا روش   اکوبسن معتقاد اسات محاور هم   ی. (176: 137۸ سوسور،دو) است شدهریزی 

هاای   وی در بحاث خاود از قطاب    ترکیب و محور جانشینی با روش انتخاا  پیوناد دارد.  
داند و آن را  می «مجاورت» اساس اصل مجاز را روند جایگزینی بر استعاری و مجازیِ زبان،

های  طبیاکوبسن اعتقاد دارد به دلیل وجود ق آورد. های بارز نثر به حسا  می گیاز ویژ
بندی دقیقی میان شعر و نثر وجود دارد و در هار یاا از   استعاری و مجازی زبان مرز

 :13۸4 برتنس،ر.ک؛ ) و گرایش استعاره و مجاز غالب استیکی از د ،اشکال مختلف بیان

6۸.) 
 پژوهش پیشینۀله و بیان مسأ .4 

های مجاز چه نسبتی  مفهوم تداعی با عالقه روست: ش اساسی روبهاین نوشتار با یا پرس
های مجاز رسید؟  بندی جدیدی از عالقه به جمعتوان  آیا با استفاده از این مفهوم می دارد؟
اناد.   دسات داده  باه ز های مجا ی از عالقهبیان هر یا به فراخور خویش فهرست یها  اکت

 عالقۀتوان از انواع مجاز به  می مجاز جنس را»: نویسد جنس می عالقۀشمیسا در بحث از 
کان نیز نوعی از داللات التازام   ما عالقۀ( و خود 55: 1392 شمیسا،) «اشتکان محسو  دما
ز کاه بسایاری ا   بینایم  مای  ،اگر به مفهوم تداعی توجه کنیم. (54: 1392 شمیسا، ر.ک؛) است
 ییهاا  ای از تاداعی  اسااس شابکه   گفتار یا زبان ادبی بر های مجازی حاضر در زبان شبکه

 .یاباد  ناخودآگاه و بسایار ساریع حضاور مای     به صورت ،که در ذهن افرادشوند  ساخته می
میاان یاا    رابطۀ» ،شناسی است و در روان «یکدیگر را خواندن» در لیت به معنی «تداعی»

، ذهنای  فرایند. این (123: 13۸7 داد،) «گویند وط به آن را تداعی میهای مرب پدیده با اندیشه
 بخش مهمی از ناخودآگاه ذهن ما در درک رمزگان زبانی است. دهندۀ توضی،

شناسای و   اقساام آن در روان  این نوشاتار ساعی دارد باا اساتفاده از مفهاوم تاداعی و      
هاای مجااز    عالقاه  میناۀ زطرحی ناو در   ،قطب مجازی زبان دربارۀهای یاکوبسن  دیدگاه
 عالقاۀ عناوان مجااز باه     ذیال  های مجاز را توان تمام عالقه که می نشان دهدو اندازد در
نخست باید به تعریف و اقسام  ،برای درک بهتر این نکته بندی کرد. طبقه مجاورت یتداع

 تداعی اشاره کنیم.
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 تداعی .5
ماا برخاورد کلماات، عباارات و      شناختی نیست. عی ادبی، جدا از زبان تداعی روانتدا زبان

 ها و یاا بار   اساس مجاورت آن یا برکنیم،  ها بررسی می ر اساس مشابهت آنتصاویر را یا ب
 (.57: م.1999لوور، کو  یمورف و 162: م.2013 ادن،کر.ک؛ ا )ه اساس میایرت آن

 تداعی معانی . 1. 5
ه، همزیساتی و اساتقالل   ب  تشااب ادراکات و غیره، ط یعنی ارتباط تصورات، ،تداعی معانی

نیدن صاادایی شاخا را بااه یاااد  ممکاان اسات شاا  ماثالا  ؛(406: 1370 یوناا ،ر.ک؛ ) علای 
یا بویی که به مشاام   که در پیوند با آن صداست ی بیندازدای از خاطرات و حوادث مجموعه
باه زنادگی    هاا  تاداعی بیشتر یم را در ذهن تداعی کند. دیگری از مفاه مجموعۀرسد،  می

اماا   .(131: 13۸۸، صاادقی محماودی و  ر.ک؛ ) های عاطفی فرد وابسته اسات  بهشخصی و تجر
مشاترک ذهنای میاان     گنجینۀ ،تر نیز سخن گفت که در آن توان از نوعی تداعی مهم می
در زبان فارسی یاا موسایقی خااص     مثالا ؛ای از مفاهیم است مجموعه آورندۀیاد بهافراد 

مفهاوم قادرت و تواناایی را در     «دست» واژۀیا  ملیت را به یاد بیاورد وممکن است مفهوم 
 ،یی وجود ندارناد و باه جاای آن   ها چنین تداعی ،در زبان انگلیسی مثالا اما .انگیزدهن برذ

بارای یاا    «ساال ناو  » بکیا تر ماثالا  دیگری از تداعی وجاود داشاته باشاند؛   های  شبکه
در فرهن  ایرانی رشاد   سی کهاما برای ک ،آورد زمستان و برف را به یاد می ،زبان انگلیسی
اجزای  ،به هر حال است. سرسبزیطبیعت و  ل بهار،فص آورندۀ، این واژه به یاد است یافته

خاصای باا یکادیگر ارتبااط     اساس قوانین  های شخصی یا فرهنگی بر تداعی در مجموعه
و تضاد  ت یا همزمانی،مشابهت یا همانندی، مجاور :کنند. این قوانین عبارتند از برقرار می

 .(132: 13۸۸محمودی و صادقی، ر.ک؛ ) علت و معلول
 آگاهیخودو نا تداعی . 2. 5
گیاری   افتد و اراده در شکل محور ناخودآگاه در ذهن اتفاق می ی است که برعی، فرایندتدا

با مجاز ارتباطی داشاته  تواند  که تداعی نمی رسد میبه نظر  ،اساساین  بر .آن نقشی ندارد
اماا اگار باه دو مفهاوم      مجاز متفاوت است. کلی با فرایند گیری آن به باشد و فرایند شکل

ساس تداعی را توجیه کارد  ا توان درک مجاز بر می ،گشایی آن توجه کنیمیام و رمزتولید پ
(315-Kallich, 1945: 290Young, 2005 & ). 
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ذهنی خویش و ترکیاب   گنجینۀپیوسته در حال انتخا  از  ،فرد در هنگام سخن گفتن
هماواره  های گازینش و ترکیاب   فرایند ،در رفتارهای کالمی .است نشینیدر محور هم آن
 (.Jakobson, 2002; Ibid: 1998و  1۸6: 13۸0یاکوبسن، ر.ک؛ ) روند کار نمی به

محتوایی  کشف رمز و دریافت مرحلۀاما در  ،دهد میتولید پیام رخ  مرحلۀاین اتفاق در 
محتوای پیام  تواند می ،باشد پیام داشته کنندۀبا تولیدزبانی مشترک  گنجینۀاگر کسی  ،پیام

 پذیر نیست. کشف رمز و معنای پیام امکان ،باشدداشته و اگر ن وی را درک کند
 تداعی و مجاورت . 3. 5

یا یا ، دو عامل یا دو پدیده در یا زمان که دو شییء شود میگاه حاصل تداعی معانی آن
د که وقتی یکی در وجدان آگاه حضور یابد، دیگری را هم با هم پیوند یابن ای گونهمکان به 

 «برف» واژۀوقتی  سبب،ین ، بدبارد ن به طور معمول در زمستان برف میبه خاطر آورد. چو
 .(70: 1374پارسا، ر.ک؛ ) عکسو بر شود میمجسم  ما در خاطر، زمستان شنویم میرا 

، ماا  در اصل مشاابهت » نویسد: آن با تداعی می رابطۀمفهوم مجاورت و  دربارۀبراهنی 
ایهاام  و مجااز    =] توریاه در اصل مجاورت،  چیزهایی از نوع تشبیه، استعاره و نماد داریم،

امروزه برخای از   .(324: 1375 براهنی،) «ریمدر اصل میایرت، طنز، نقیض و هجو دا داریم، و
کاار   را باه « همخاوانی »طالال فارسای  ، اص«تداعی معانی»نویسندگان و مترجمان به جای 

 کادن،ر.ک؛ ) اند استفاده کرده «فراخوانی»از اصطالال ( و برخی 170: 1374 پارسا،ر.ک؛ ) برند می

شااید در نگااه نخسات باه      ،دهد ت که اساس تداعی معانی را شکل میمجاور(. 42: 13۸0
هاایی   تاداعی  ،چه در اینجا مورد نظر ماستشخصی فرد بستگی داشته باشد، اما آن تجربۀ
آشانا باه    خواننادۀ ه و ادبی بستگی دارد و برای شاعر یا نویساند و  یزبان تبه سنّ است که
 ،هاای مشخصای دارد   در شعر کالسیا تداعی «دست» مثالاشدنی است؛  ت ادبی درکسنّ

کاار   باه « وجاود »معنای   در ،لجازء و کُا   عالقاۀ این واژه با توجه باه   ،معاصرولی در شعر 
 «کناد طلاب   دست شما مای  کما زِ دست من، ،من» ؛«صداست یا دست بی» است: رفته
 (.753: 13۸6، اسفندیاری)
 مجاز و تداعی معانی های عالقه . 4. 5

 هاای  متییر از عالقه یجدولی با تعداد تیسنّ رویکرد با ،بالغت یها اشاره شد که در کتا 
 یبین واژه در معنای اصلی و معنای ثاانو  رابطۀاند  یا سعی کرده که هر مجاز وجود دارد

 اساس ساختارهای علم منط  توجیه کنند. له( را به شکلی استداللی و بر ضعَ)غیر ما وُ
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آلیت،  یکون،ام و خاص، ماکان و مال، عهایی چون جزء و کُ ی بالغت عالقهتکتب سنّ
است تاا باا    ه کوشیدهک شمیسا .اند را مطرال کردهو مجاورت سببیت، الزمیت، عام و خاص 

های مجاز به ذکر  ، در بحث عالقهاندازدتی طرحی نو دربالغت سنّشناسی در  امکانات زبان
و حتی  پردازد یت ممیت و بدلیزو ال ،مجاورت و عام و خاص عالقۀ اضافۀمین موارد به ه
کاه در ایان    نناد ک یلیه اشاره مٌإ مضاف و مضاف صفت و موصوف یا های احترام، عالقهبه 
ختاه  یهاای مجااز درهام آم    بردی باا عالقاه  مربوط به دستور کارهای  بحث ظاهراا ،موارد
باا در نظار گارفتن مفهاوم      ،ن مقالاه یسندگان ایبه نظر نو مجاورت که عالقۀاما  .اند شده
چناین   ،تی بالغات در منابع سانّ  شود،گر مجاز یهای د عالقه همۀتواند جانشین  می یتداع

 :باشد دیگر زییچ مجاور زییچ که است صورتی در آن»: است شدهتعریف 
 که دیوار دارد به گفتار گوش  گوی پاسخ نیوش گفت آن سخن چه

 .(57: 1379 ادریسی،) «است دیوار مجاور که است کسی دیوار، از منظور
ی کاه باه سابب    ا یعنای ذکار واژه  » :است شدهمجاورت چنین تعریف  عالقۀ ،نیهمچن
 :مثل اطالق صب، به خورشید ؛دیگری را به ذهن تداعی کند واژۀمجاورت، 

 زاغ شاب باه جابلساا رساید از حاد جابلقاا      چو 
 

 

 «آمااد صااب، رخشاانده چااو از یاااقوت عنقااایی   بر 
 

 .(57: 1392شمیسا، )
در  ،در کتب بالغات  شده های گفته مثال توان تمام مین تعریف دقت شود، میاگر به ه

« دهان» واژۀوقتی  نوان نمونه،به ع؛ خواند« مجاورت عالقۀتداعی مجاز به »ث مجاز را بح
کند  ی می.... را با خود تداع، کلماتی مانند زبان، گفتار، سخن ورود کار می زبان فارسی بهدر 

 ،زناد  می ها ه دست به انتخا  یکی از این واژهگاه که شاعر یا نویسندآورد. آن و به ذهن می
رده کاه در ذهان او تاداعی    کا ب کیا تر شینیناساس محور هم برهایی را  واژه ،در حقیقت
د همراه با خاو  «دهان» واژۀیعنی اگر  ؛روند های زبانی او به شمار می انتخا  اند و جزء شده
ت آن باه  گرنه داللا ها قرار بگیرد، و تواند مجاز از آن می ،های دیگری را همراه بیاورد واژه

در زباان   «رسَا »و  «ندهاا » کلمۀزیرا  ؛صحی، نخواهد بود «رسَ» واژۀبر  مثالا ،عنوان مجاز
تی و مقاومات را باه ذهان    مفهاوم ساخ   «آهن» مثالا. یا ( ندارندجاورت)م آیی باهمفارسی 
 فرایناد آیاد، اگار باه     نیز به ذهن می «شمشیر» ،مفهوم سختی کند و در پیوند با متبادر می

زمانی یا همان  آییِ آشکار است که باهم ،گشایی این گونه تعبیرات در ذهن دقت کنیمرمز
گاام  یکون است؛ زیرا ذهن در هنماکان و ما قۀعالتوضی، بسیار بهتری از  یذهن اورتمج
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و بحث تفکر باه   کند خود تداعی میهای مجاور آن را در  سرعت واژه ، بهدرک این مفاهیم
بارای   زمان گذشته یا آینده و نامیدن چیزی به اسم ساب  یاا الحا  آن در باین نیسات.    

در اینجاا   ،اناد  شمرده شدهاز اشعار که مثال آشکار مجاز بر چند نمونه ،تحلیل بیشتر و بهتر
 شوند: تحلیل می
 جهاااان دل نهااااده بااار ایااان داساااتان»

 

 «هماااان بخاااردان و هماااان راساااتان   
 

 قریناۀ چیزهایی است که در جهان وجود دارند و به  کنندۀ در ذهن تداعی« جهان» واژۀ
ی کلّمفهوم جزء و  تر از آورد. این به یادآوری خیلی پررن  میرا به یاد  «جهانیان» ،مجاورت

 :زیر در بیت .است شدهتی مطرال های سنّ است که در عالقه
 بیاازارم از پیالااه، وَز ارغااوان و اللااه»

 

 «ما و خروش و ناله کنجی گرفته مأوا 
 

در حالی کاه   ،است شدهحال و محل دانسته  ۀمجاز به عالق ،در نگاه قدما «پیاله» کلمۀ
اصای را  یاا نوشایدنی خ   «شارا  »تداعی ی امروز حتّهمراه با خود  ،در زبان فارسی «پیاله»
بسیار  ،مجاورت بنامیم عالقۀاگر آن را مجاز به  ،شناختی و ذهنی کند و از نظر بار روان می
تداعی  فرایندهمان  ،«شرا »به  «پیاله»شناختی رسیدن از  فرایندزیرا  ؛خواهد بودتر  روشن
 :زیر در بیت است.
 سَاارِ آن ناادارد امشااب کااه برآیااد آفتااابی »

 

 «ها گذر کرد و گاذر نکارد خاوابی    چه خیال 
 

اسات. اگار از یاا    « فکار و اندیشاه  »مفهاوم   کننادۀ  در این بیت نیز تداعی« رسَ» واژۀ
را در  «رسَا » کلماۀ ر داری؟ او چاه در سَا   :های مجاز بپرسیم ط به عالقهمسلّنا زبان فارسی
کاه در ایان واژه     و این نیست مگر از طریا  تاداعی   یابد میربالفاصله د «اندیشه»مفهوم 

فکر »با مفهوم  «رسَ» واژۀآیی  همان مکانیزم ذهنی مجاورت و باهمنهفته است. این تداعی 
با درک عمومی و  ،مجاورت بخوانیم عالقۀرا مجاز به  «رسَ»اگر  ،است. بنابراین «و اندیشه

 د جمعی زبان فارسی نیز سازگارتر خواهد بود.رَخِ
گاه قدما چیزی نیست جز د مطرال در ابیات فوق از نمتعدهای  عالقه ،بینیم که می چنان
جااورت ذهنای و تاداعی    ها که در اثر م ها و مفاهیم ضمنی آن آیی ذهنی واژه همان باهم
بنادی   تاوان در تقسایم   ، حتی میهای مجازی داللت تحلیلِ با این روش است. اتفاق افتاده

مجاز را نیز باه یاا    های عالقه ل از دیگرو تفکیا مجاز جزء و کُ ردک یغربی نیز نوآور
تار از   عاام البتاه مجااورت در ایان معناا      مجااورت،  عالقۀبه کاست. مجاز نوع عالقه فرو

سنتی مجاز است. مجاورت در این معنا یکی از قاوانین تاداعی    عالقۀمجاورت در مفهوم 
. همین آید به شمار میآیی  باهمنوعی از  افتد و ه به صورت زمانی در ذهن اتفاق میاست ک
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ودی شناخته ز ت ادبی بهاساس آشنایی با سنّ شود که مجاز مرسل بر آیی نیز باعث می باهم
ارزشی مجااز در مقابال    که از دید منتقدان ادبی باعث کم یا تهکن معنایی باشد؛ شود و تا
ممکان اسات در    ،البته اگر شاعر و نویسنده ذهنیتی خاالق داشاته باشاد    .شود میاستعاره 
هاایی باه خارج دهاد کاه اثار وی را        واحد محذوف به واحد مجازی نوآوریای انتقال معن
شاود   ای زبانی در داللت مجازی باعث میه وجود مجاورت ،نماید. به هر حال برانگیز تأمل
شااعران   ،ین ترتیبهای بالغی کمتر باشد و بد ابهام مجاز نسبت به دیگر مقوله درجۀکه 

 .آورندروی مجازی  های داللتکمتر به 
هاای   اعینشینی است کاه باا تاد   وعی از مجاورت و حرکت بر محور هممجاز مرسل ن
 & Dirven) شاود  واژگانی هر فارد فهمیاده مای    گنجینۀ حوزۀگیرد و در  زبانی شکل می

Pörings: 2002) ی هاا  را جاایگزین بحاث عالقاه   « مجاورت عالقۀتداعی مجاز به ». اگر
موجود در کتب  های ها و افزونی ها، کاستی خلها و تدا پوشانی، اشکال همسنتی مجاز شود

توان در آموزش و تحلیال بالغای متاون گاامی باه پایش        شود و می بیان نیز برطرف می
 برداشت.

 نتیجه . 6
با وجود عالقه و قریناه  ه لَ عَضِوُا غت، داللت واژه بر غیر معنای مَتی بالمجاز در کتب سنّ

میان منابع مختلف اتفاق نظر وجود ندارد  ،ها هعالق در طرال و تعریف این .است شدهتعریف 
کار  ها را باا تعریفای خااص ذ    تعدادی از عالقه ،درک و تفسیر خودو هر یا به مقتضای 

 اند.  گذشتهاند و از تعدادی دیگر در کرده
ایان نکتاه کاه خاود     با دقات در  اساس مجاورت توجه شود ا   تداعی بر فراینداگر به 

و  هاا  تاوان تماام عالقاه    تی نیاز هسات ا مای    در بالغت سنّمجاز  های مجاورت از عالقه
ه داللات مجااز باه    کا  نشاان داد  ضمناااساس آن توضی، داد و  های مجاز مفرد را بر مثال

 بار  ،ی عقلی است کاه در آن فرایندبلکه وقوع  ،معنایی شدن کلمه نیستمعنای دو یا چند
زباانی   گنجیناۀ همان  مخاطب نیزد و اگر کن دیگر را تداعی می واژۀ ،ای مجاورت واژه پایۀ

و  ،گشایی در ذهان وی نیاز تکارار   ، همان اتفاق در هنگام رمزباشد را داشتهپیام  فرستندۀ
 ل فاراوان در مّا و عدم نیاز به تأ ها این تداعی گرچه به دلیل سرعت شود، می دریافتمدعا 
ادبیت  درجۀ ،ابهام و در نتیجه درجۀتوان گفت که مجازها از  می ،یهای مجاز داللت درک

 کمتری برخوردارند.
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 نوشت پی
خورد( وجاود دارد؛   کار بردن مجاز )به چشم می همانند آنچه در کالم عر  از تیییر الفاظ و به قرآنا در 1

ها جاز خبار    مالا را بپرسیم. * ویرانه ها خبر ام مانند قول امرئ القیس: )ای همسفر من!( باید تا از ویرانه
گویند، بلکه  ها هنگامی که از آنان سؤال شود، پاسخ نمی پس باید دانست که ویرانه گویند؟ نابودی چه می
 ها پرسید. باید از اهل ویرانه

ای آن را توقیفی و  مسئلۀ وضع از مصطلحات دشوار قدماست. عده«. جز آنچه برای آن قرار داده است»ا 2
اناد. در اینجاا،    میان اهل زبان تفسیر کارده ای بر اساس قرارداد و تواف   شده از جانب خداوند و عده معین
 تر همان تواف  و قرارداد بین اهل زبان است. مناسب

 منابع 
، اإلتّجاه العقلی فی التفسیر دراسة فی قضیة المجاز فی القرآن عناد المعتزلاة  م.(، 1999) ابوزید، نصر حامد

 بیروت، المرکز الثقافی.
 تهران، مرکز. ،ساختار و تأویل متن (،1370احمدی، بابا )

، 11، س مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه اصافهان ، «سیری در مجاز مرسل»(، 1379ادریسی، محمدحسن )
 .60ا45، صا 2 و 1ش 
 کو ، تهران، امیرکبیر. ، ترجمۀ عبدالحسین زرینارسطو و فن شعر(، 1369ارسطو )

 تهران. اشعار، کامل ی مجموعه(. 13۸6( )نیما) علی محمد اسفندیاری،
 مرکز. ، تهران،3، ترجمۀ عباس مخبر، چ درآمدی بر نظریۀ ادبی پیش(، 13۸0لتون، تری )ایگ

 ، تهران، نگار.بحران رهبری نقد ادبی و رسالۀ حافظ(، 1374رضا ) براهنی،

 .ماهی نشر: تهران ابوالقاسمی، رضا ی ترجمه ادبی، ی نظریه مبانی(. 13۸4) هانس برتنس، 
 ، تهران، بعثت.11، چ شناسی عمومی( شناسی )روان وانزمینۀ ر(، 1374پارسا، محمد )

 صاا  ،1، ش1د  فنون ادبای، ، «تداعی و فنون بدیعی»(، 13۸۸) پورنامداریان، تقی و ناهید طهرانی ثابت
 .12ا1

 ، تهران، امیرکبیر.فن بیان در آفرینش خیال(، 13۸3ثروتیان، بهروز )
 عبدالسالم هارون، بیروت، دار اإلحیاء التراث العربی.تحقی  و شرال  الحیوان،م.(، 1969جاحظ، ابوعثمان )
 ، ترجمۀ محمد پارسا، تهران، پژوهشگاه فرهن  و هنر اسالمی.شناسی مبانی نشانه(، 13۸7چندلر، دنیل )
 ، تهران، مروارید.2، چ فرهن  اصطالحات ادبی (،13۸3داد، سیما )

 هرمس. ن،، تهرادورۀ زبانشناسی عمومی(، 13۸3دوسوسور، فردیناند )
القاهرة، دار  ،اثر القرآن فی تطور النقد االدبی الی آخر القرن الرابع الهجریم.(، 196۸) زغلول سالم، محمد

 المعارف.
 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.2حواشی نعیم زرزور، چ  مفتاال العلوم،ق.(، 1407سکّاکی، ابویعقو  یوسف )

 آگاه. ، تهران،3، چ شعر فارسی صُوَر خیال در(، 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 ، تهران، میترا.4، ویراست بیان(، 1392) شمیسا، سیروس
 ، ترجمۀ محمدرضا ترکی، تهران، سمت.تاریخ و تطور علوم بالغت(، 13۸3) ضیف، شوقی
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 زبان مجازی قطب به گرایش و خراسانی سبا مدای،(. »13۸7) نجمه، حسینی، سروری یحیی، طالبیان،

 .133-113(: 5) 21 ادبی های پژوهش ،«منوچهری شعر به استناد با
 ، صاا 6، ش 7، س هاای ادبای   فصلنامۀ پژوهش، «تداعی معانی در شعر حافظ»(، 13۸۸) طحان، احمد
 .132ا101

 ، بیروت، دار الثقافة.تاریخ النقد العربی عند العر م.(، 19۸6) عباس، احسان
 ، القاهرة، دار الفکر العربی.عبیده ن ألبیمفهوم المجاز و مجاز القرآم.(، 19۸9فتی،، محمد )

 ، شرحه علی فاعور، بیروت، دار الکتب العلمیة.جمهرة أشعار العر  م.(،1999) الخطا  قرشی، محمدبن أبی
 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران، شادگان.فرهن  ادبیات و نقد(، 13۸0ای. ). کادن، جی

 مرکز. ، تهران،(بیان) ن پارسیزیباشناسی سخ(، 136۸الدّین ) کزازی، میرجالل
های  پژوهش ،«تداعی و روایت داستان جریان سیال ذهن»(، 13۸۸محمودی، محمدعلی و هاشم صادقی )

 .145ا129صا  ،24، ش 6س  ادبی،
 ، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران، مرکز.استعاره(، 1377) هاکس، ترنس
گفتارهاایی درباارۀ   جماۀ کاوروش صافوی،    ، تر«های استعاری و مجازی قطب»(، 13۸0رومن ) یاکوبسن،
 ، تهران، هرمس.شناسی زبان
، ترجمۀ پروین فرامرزی، مشهد، انتشارات آستان ها خاطرات، رؤیاها، اندیشه(، 1370کارل گوستاو ) یون ،
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