نشانهشناسی و ادبیات
با اشاره به ارتباط برخی مباحث نشانهشناسی با نظرية مَجاز در بالغت ايرانی
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چکیده
مسأله اصلی این نوشته ،توضیح این نکته است که نشانه شناسی به عنوان یک رویکرد در مطالعات ادبی بهه
چه مفهومی است ،نشا نه ادبی چیست و مطالعه کننده متن ادبی با رویکرد نشانه شناسهانه چهه تل هی اا بایهد ا
نشانه ادبی در ذهن داشته باشد .بدین م صود ،نخست به تاریخچه دانش نشانه شناسهی اشهاره اا کوتهاه شهده،
توضیحی مختصر درباره مفهوم نشانه گفته شده ،بحثی درباره مجا در بالغت ایرانی آمده،آنگاه ا داللت ضهمنی
و نشانه ادبی سخن رفته است .نویسنده م اله در پی این است که نشان دهد برخی مباحث نشانه شناسی جدیهد،
در بالغت قدیم ایرانی -اسالمی -عربی ،ساب ه طرح دارد.
واژه های کلیدی  :نشانه شناسی ،نشانه ادبی ،بان ادبی ،مجا  ،بالغت
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نشانه شناسی امرو عنوان دانش جدیدا است کهه اگرچهه ا دوران باسهتان اشهاراتی پراکنهده در فرهنه ههاا
مختلف به موضوع آن وجود داشته اما مباحث و مبانی آن در قرن بیستم به صورت یک نظام یکپارچه تهدوین و
بها مبهانی ،رون شناسهی و اههدا

خهات شهناخته

منسجم شده است و اکنون به عنوان دانشی ت ریب ًا مسهت

می شود .اگرچه پس ا تکوین این دانش در قرن بیستم ،رویکردهاا متفاوتی به مبانی آن شک

گرفت و اکنهون

دانش نشانه شناسی را نمی توان در محدودة رون و اهدا

معینی محدود و عرضه کرد« .در نشانهشناسی مکاتب

واگراا بسیارا وجود دارد و بنابراین ،اتفاق نظر اندکی در میان نظریات معاصهر در مهورد موضهوعات ،مفهاهیم
اصلی و ابزارهاا روشی میتوان یافت»(.چندلر ،دانی  )71 :7831این دانش ،به مثابة یک ابزار تحلی  ،در علوم
و حو ه هاا معرفتی متفاوتی به کار گرفته می شود و در هر رویکرد ،مسیرا متفهاوت را مهیپیمایهد .مههمتهر ا
همه ،ا نشانه شناسی در مطالعة بان استفاده میشود .همچنین نشانهشناسی ،به مثابة ابزار تحلی در حهو هههایی
چون مطالعات ادبی ،ریاضیات ،رایانه ،روابط میان ماشین ها ،معمارا ،سینما و تئاتر ،ن اشی ،رسانه ،انسانشناسی،
علوم اجتماعی ،مطالعات سیاسی ،مطالعة رفتارها و ارتباطهات حیوانهات ،یسهت شناسهی و  ...کهاربرد دارد( .ا
جمله نک :همان71 :؛ مکاریک ،ایرنا ریما )821 :7831
در بررسی تاریخ نشانه شناسی معموالً ب ه اشارات و مطالعات پراکندة کسهانی چهون ارسهطو ،رواقیهان ،آگوسهتین
قدیس ،جان پوئنسو و جان الک اشاره میشود و در فرهن هاا هندا ،چینی ،ژاپنی و عربهی – اسهالمی طهرح
برخی مباحث نشانه شناختی مشاهده میشود( .ر.ک :مکاریک ،ایرنا ریما  )821: 7831همچنین ردّپهاا مباحهث
مربوط به «داللت» به عنوان اصلیترین محور مباحث نشانهشناسی را میتوان در مطالعات ادیبان و نظریهپهردا ان
بالغت ،اصول ف ه و منطق ایرانی نشان داد.
نشانه شناسی را در تعبیرا فراگیر ،باید مطالعة نظام هاا نشانه اا خواند ،و چنانکه گذشت ،نظهامههاا نشهانهاا
متفاوتی در ندگی بشر میتوان نشان داد که براا بررسی هر کدام ا این نظامهها ،ابزارهها و رونههاا معینهی
ال م است .بنابراین ،نشانه شناسی ،که دانش بررسی و مطالعة نظام هاا نشانهاا متفاوت در ساحت اندیشه انسان
است و یا به تعبیرا« ،مطالعة نظام مند همة عواملی است که در تولید و تفسهیر نشهانههها یها در فرآینهد داللهت
شرکت دارند» (همانجا) ،ا ابزارها و رونههاا علهوم و حهو هههاا گونهاگون بههره مهیجویهد ،تها آنجها کهه

نشانه شناسی را دانشی میان رشتهاا دانستهاند« :نشانهشناسی ،چنان در رونها و اهدا

خود ناهمگن است کهه

نمیتوان آن را رشتهاا واحد تل ی کرد .به بیان دقیهقتهر ،نشهانهشناسهی یهک حهو ة میهان رشهتهاا اسهت کهه
رویکردهاا گوناگونی در آن دخی هستند و ا موضوع مورد مطالعه آن ،تعاریف فلسفی متفهاوتی وجهود دارد».
(همانجا)
نشانه شناسی ،ترجمة  ygolmimeSیا  ygolmileSاست .این کلمه برگرفته ا ریشهة یونهانی  ygoglmSبهه
معناا «نشانه» است .اصطالح  ygolmimeSرا پیشتر جانالک در کتاب رسالهاا در بهاب فههم بشهرا ()7611
بهکار برد (همان ،)821:اما فردینان دوسوسور بانشهنا

فرانسهوا در دورة بهانشناسهی عمهومی کهه پهس ا

درگذشت او منتشر شد ،این اصطالح را به منزلة عنوان دانشی جدید مطرح کرد .او ا نشهانهشناسهی بهه عنهوان
دانشی بسیار وسیع و فراگیر یاد کرد که در آینده شک خواهد گرفهت و مطالعهة بهان و بهانشناسهی در واقهع
بخشی ا دانش نشانه شناسی به شمار خواهد آمد( .ر.ک :همانجا) تمرکز سوسور بر نشانههاا بانی بود .همزمان
با سوسور ،منطقدان امریکای ی ،چارلز سندر

پیر

دربارة مفهوم نشانه و تبیین انواع نشانه و فهم و تحلی آنها

در نظام هاا متفاوت نشانهاا مطالعات گستردهاا کرد و مست

ا سوسور ،به نتایجی در اینبهاره دسهت یافهت

که البته با آنچه فردینان دو سوسور مطرح کرده بود تفاوتهایی داشت.
چنانکه پیش ا این اشاره شد ،در نشانه شناسی رویکردهاا متفاوتی وجود دارد ،اما به نظهر مهیرسهد در مفههوم
نشانه اشتراک نظرا بین این رویکردهاا متفاوت وجود دارد و آن این است که نشانه را معموالً چیزا میداننهد
که به جاا چیز دیگرا نشسته باشد ،و در واقهع ن هش نشهانه آن اسهت کهه چیهز دیگهرا را با نمهایی کنهد و
جایگزین چیز دیگرا شود( .همان)873:
سوسور نشانه را تشکی شده ا دو وجه می داند؛ دالّ (صورت) و مدلول (معنهی) .دالّ (صهورت) یهک تصهویر
صوتی است و مدلول (معنی) ،تصویرا است که دالّ ،یعنهی تصهویر صهوتی بهه آن داللهت مهیکنهد و چنانکهه
مشخص است ،بین دالّ و مدلول ،ارتباطی وجود دارد که ا آن به «داللت» تعبیر میشود .در واقع سوسهور ،قیهد
جمع آمدن هر سه رکن را شرط ال م این می داند که ما ا چیزا به عنوان نشهانه یهاد کنهیم .او نشهانه را کلیتهی
ناشی ا پیوند بین دالّ و مدلول میدانهد :دالّ ،مهدلول و رابطهة بهین آنهها یعنهی داللهت (ر.ک :سهجودا :7831
73و)76؛ خود سوسور در دورة بان شناسی عمومی چنین به این نکته اشاره میکند« :ترکیهب مفههوم و تصهویر

صوتی را نشانه ) (Signeمی نامیم ،ولی در کاربرد رایج ،این اصطالح عموماً تنها به تصویر صوتی مثالً یک واژه
( =[ arborدرخت] و غیره )...اطالق میگردد .اغلب این موضوع فرامون میشود که اگر  ،arborنشانه نامیهده
شده ،تنها به آن خاطر است که مفهوم «درخت» را در بردارد و به این ترتیب اندیشهاا کهه در بخهش محسهو
واژه وجود دارد ،متضمن کلیت اندیشه در این واژه نیز هست( ».سوسور )61 :7813
در اینجا کامالً مشهود است که الگوا سوسور ،منحصر به نشانه هاا بانی اسهت و م صهود او ا دالّ کهه آن را
یک تصویر صوتی تعریف کرده است ،همان کلمات و اصواتی است که متکلم بر بان مهیرانهد و م صهود او ا
مدلول ،معانی و مفاهیمی است که شنونده ،ا کلمات و اصوات ادا شده توسهط گوینهده درمهییابهد .ارتبهاط آن
صداا خات (ا طر

گوینده) و این معانی خات (ا طر

شنونده) ،فرآیندا است که ا آن به داللت تعبیهر

شده است.
دانی چندلر نیز در کتاب مبانی نشانهشناسی می گوید نشانه هر چیزا است که بر چیزا دیگهر اشهاره دارد و ا
منظر نشانهشناسی ،نشانهها میتوانند به شک کلمات ،تصاویر ،اصوات ،اطوار و اشیاء ظاهر شوند (چندلر :7831
21و)27و نشانه شناسی را مطالعة همة این نشانهها تعریف میکند ،و به گفتة اُمبرتو اکهو «نشهانهشناسهی بها ههر
چیزا که بتواند یک نشانه قلمداد شود ،سر و کار دارد»( .همانجا) به این ترتیب ،دامنة نشانه شناسی ا آنچهه در
آغا  ،سوسور در نظر داشت گسترن یافت و مفهوم نشانه ا دایرة نشهانهههاا بهانی و صهوتی فراتهر رفهت و
مظاهر بی شمار حاضر در ندگی بشر ا نظر قابلیت نشانه بودن مورد مطالعه قرار گرفت و ما پس ا این به ایهن
موضوع خواهیم پرداخت.
همچنین سوسور معت د بود که داللت یا رابطة میان دالّ و مدلول کامالً اختیارا است .او معت د بهود کهه «ههی
ارتباط ذاتی ،ضرورا ،شفا  ،بدیهی یا طبیعی میان دالّ و مدلول ،میان صوت یها شهک کلمهه و مفههوم وجهود
ندارد» (چندلر 17 :7831و )12سوسور با ذکر نمونه هایی ا کلمات در بان هاا مختلف مسهئله را چنهین طهرح
می کند که در بان ،شک یک دالّ (تصویر صوتی ،واژه) نمیتواند نسبتی با مدلول ،یعنهی آن چیهزا کهه بهر آن
داللت میکند داشته باشد و مثالً هی رابطهاا میان کلمة «درخت» در بهان فارسهی بها مفههوم آن کهه در ذههن
شنونده شک میگیرد وجود ندارد .در بان فارسی ممکن بود به جاا کلمة «درخهت» ،بهراا داللهت بهه همهین
مفهومی که اکنون ا کلمة درخت در ذهن کاربر بان شک میگیرد ،کلمهاا دیگر بهکار رود؛ مثالً «ردخهت» .در

آن صورت نیز آن کلمه دقی اً عملکرد واژة کنونی را به عهده میگرفت ،بدون هی خللی .البته توجهه داریهم کهه
این امر ،در مورد اغلب واژه هاا بان صادق است اما مسئله در مورد «نامآوا»ها ،یعنی واژهههایی کهه برگرفتهه ا
اصوات طبیعی پیرامون هستند ،صدق نمیکند؛ کلماتی مانند :خش خش ،شُرشُهر ،کهه اولهی برگرفتهه ا صهداا
واقعی پا نهادن بر برگ هاا خشک شدة درختان در پاییز و دومی برگرفته ا صداا ریختهه شهدن آب ا ارتفهاع
بر روا آبی دیگر است .این دو کلمه دقی اً بر مفهومی داللت دارند که آن مفهوم با شهک ظهاهرا ایهن کلمهات
(یعنی ظاهر تصویر صوتی واژه) مشابهت و مناسبت کام دارند .البته خود سوسور نیز به این نکته اشهاره کهرده
است .او پس ا توضیح این نکته که پیوند میهان صهورت (دالّ ) و معنهی (مهدلول) اختیهارا اسهت و بها آوردن
واژه هایی به عنوان نمونه ا بان هاا فرانسه و انگلیسی که به یک مفهوم داللت میکنند ،به این نکته هم اشهاره
میکند که اگرچه او نشانه هاا بانی را «نماد» گرفته ،اما نماد «هی گاه کامالً اختیارا نیست ،بلکه در آن نهوعی
پیوند طبیعی – هر اندا ه هم که ابتدایی باشد – میان صورت و معنی موجود است؛ هر چیهز دیگهرا مهثالً یهک
گارا را نمیتوان جانشین ترا و – نماد عدالت – ساخت( ».سوسور)711 :7813
او در ادامه و در تکمی مسئله ،به دو نمونة دیگر که ا قاعدة کلی اختیارا بودن نشانهها بیروننهد ،اشهاره کهرده
است؛ یکی نامآواها و دیگر ادات تعجب و اصوات .سوسور با آوردن نمونههایی ا نامآواهها در بهان فرانسهه و
م ایسة آنها با اص التین آن کلمات ،تالن می کند اثبات نماید که این واژه ها ا آغا این ویژگی را نداشتهانهد.
«ویژگی آوایی کنونی این واژهها یا بهتر بگوییم مشخصهاا که به آنها نسبت داده می شود ،پیامهد تحهول اتفهاقی
آواهاست( ».همان )717 :او البته اشاره کرده است که «این صورت ها هرگز عناصر سا ندة یک نظام بانی نیستند
و گذشته ا این ،تعداد آنها نیز ا آنچه میپندارند ،بسیار کمتر است( ».همانجا) همچنین در تبیین و توجیهه نهام
آواهایی کامالً طبیعی که واقعاً ت لید صداهایی در طبیعت هستند ،توضیح داده است« :در مهورد نهام آواههایی کهه
واقعاً ت لید یک صدا هستند (مانند قُدقُد ،تیک تاک و  )...باید گفت نه تنها تعدادشان انهدک اسهت ،بلکهه چهون
چیزا جز ت لید ت ریبی و نیمه قرار دادا بعضی صداها نیستند ،انتخاب آنها نیز تا حدا اختیارا است( ،م ایسه
کنید  ouaouaفرانسه را با  wawauآلمانی) .افزون بر این ،وقتی اینها وارد بان میشهوند ،ا تحهول آوایهی و
ساختارا سایر واژهها تبعیت میکنند ... .همین مسئله گواهی براا اثبات این امر اسهت کهه نهامآواهها چیهزا ا

ویژگی نخستین خود را ا دست می دهند ،تا ماهیت کلی نشانة بانی را که وجودن بی انگیهزه []immotive
است ،بهدست آورند( ».همانجا)
چنانکه پیش ا این ذکر شد ،چارلز سندر
بر روا «نشانه» را مست

پیر  ،منطقدان امریکایی ،همزمان با فردینهان دوسوسهور ،مطالعهه

ا او پهی گرفهت .الگهوا پیهر

ا نشهانه شناسهی (بهه تعبیهر خهود او ،)Semiotic

تفاوتهایی با الگوا سوسورا داشت.
« برخال

الگوا سوسور کهه نشهانه را بهه صهورت یهک جفهت خهود بسهنده معرفهی کهرده

بود ،پیر

یک الگوا سهتایی ارائه کرد :نمودد :شهکلی کهه نشهانه بهه خهود مهیگیهرد (کهه

لزوماً مادا نیسهت)؛ تفسویر  :کهه نهه یهک تفسهیرگر بلکهه ادراکهی اسهت کهه توسهط نشهانه
بهوجود میآیهد؛ مدضود  :چیهزا کهه نشهانه بهه آن ارجهاع دارد .بنهابراین نشهانه [در شهک
یههک نمههود] چیههزا اسههت کههه نههزد فههردا خههات بههر چیههزا دیگههر ،در بعضههی وجههوه و
قابلیت ها ،داللت مهی کنهد .نشهانه خطهاب بهه کسهی اسهت یعنهی در ذههن آن فهرد نشهانهاا
معههادل یهها شههاید یههک نشههانة توسههعه یافتههه بهههوجههود مههیآورد کههه مهها آن را تفسههیر نشههانة
نخستین می نامیم .نشانه بر چیزا داللهت مهی کنهد کهه همهان موضهوع نشهانه اسهت .داللهت
نشانه بر موضوع نه در تمهام ویژگهی ههاا آن ،بلکهه در ارجهاع بهه یهک ایهدة خهات اسهت
کهه گهاهی آن را مینههة نمهود مههیخهوانیم»( .چنهدلر  11: 7831و 17؛جمههالت آخهر ،ن ه ا
پیر )
پیر  ،فرآیند حاص ا عملکرد سه عنصر پیش گفته را به «نشانگی» تعبیر کهرد و یهک نهوع طب ههبنهدا بهراا
«نشانه» پیشنهاد نمود .البته طب ه بندا پیر

ا نشانه به معناا ت سیم نشانه به انواعی نیسهت ،بلکهه او نشهانه را

داراا وجوهی میدید که نشانهها را میتوان با توجه به آن وجوه خات ،ا هم با شناخت و جدا کرد.
سه وجهی که پیر

ا نشانه به دست می دهد ،ا این قرار است:

 .7نماد (وجه نمادین) :پیر

به نشانه هایی که رابطة میان دالّ و مهدلول ،کهامالً اختیهارا و قهراردادا اسهت و

منحصراً با آمو ن و یادگیرا قاب درک است ،وجه نمادین میگویهد ،ماننهد واژه ههاا بهان ،عالئهم مهور ،

اعداد ،چراغ راهنمایی و  ...در نشانه هایی که ذی این عنوان جاا میگیرنهد ،داللهت ،کهامالً قهراردادا اسهت و
چنانکه سوسور نیز اشاره کرده بود ،پیوند میان دال و مدلول چیزا جز قرارداد نیست.
 .2شمايل (وجه شمایلی) :چنانکه ا مفهوم کلمه میتوان حهد

د ،در برخهی ا نشهانههها مهدلول بهه سهبب

شباهت به دالّ است که توسط مخاطب فهمیده و ادراک می شود یعنی مخاطب نشهانه ،بها ادراک دالّ ،بهه سهبب
وجود شباهت هایی که با درک دالّ در ذهن مخاطب حاضر می شهود ،مهدلولی را ادراک مهیکنهد ،مثه «ن اشهی
چهره ،فیلم کارتون ،ماکت ،نام آوا ،استعاره ،ت لید صدا ،جلوههاا صوتی در نمایشهاا داریویی ،دوبلهة فهیلم و
اشارات ت لیدا» (چندلر )11 :7831
 .8نمايه (وجه نمایهاا) :در برخی نشانه ها ،داللت ،یعنی پیوند بین دالّ و مدلول ،اختیارا و قراردادا نیسهت و
شباهتی نیز بین آن دو موجود نیست که ذهن ا دالّ به سبب شباهت ،به مدلول هدایت شود ،بلکه رابطهة دالّ و
مدلول ،نوعی مجاورت و مال مت است ،یعنی دالّ صرفاً اختیارا و قراردادا نیسهت« ،بلکهه بهه طهور مسهت یم
(فیزیکی یا علّی) به مدلول مرتبط است .این ارتباط می تواند مشاهده یا استنتاج شهود؛ مثه نشهانهههاا طبیعهی
صدا ،طعم ها و بوهاا غیرمصنوع) ،عالئم بیمارا (درد ،خهارن ،ضهربان قلهب)،

(دود ،رعد ،جاا پا ،انعکا

وسای اندا ه گیرا (باد نما ،دماسنج ،ساعت ،الک سنج) ،عالئم اخبارا (در دن ،ن

تلفن) ،اشارات (اشاره با

انگشت ،تابلوهاا راهنمایی) ،انواع ضبط (عکس ،فیلم ،صوت ضبط شهده) ،عالئهم تخصصهی (دسهتخط ،تکیهه
کالم) و حرو

اشاره (آن ،این ،اینجا ،آنجا) .این سه وجه ا نظهر قهراردادا بهودن بهه ترتیهب کاهشهی مرتهب

شدهاند .نشانه هاا نمادین مث

بان ها به شدت قراردادا هستند ،نشانه هاا شمایلی معمهوالً قهدرا قهرارداد در

خود دارند ،نشانههاا نمایهاا ،مست یماً با یک اجبار کور ،به موضوعشان توجه دارند»( .همان)11 :
باید توجه داشت که پیر

معت د بود این وجوه ا نشانه ها ،الزاماً بیانگر انواع نشانه نیستند ،چرا که یهک نشهانه

ممکن است ف ط شمايل باشد ،یا نماد ،یا نمايه  ،اما ممکن است در آنِ واحد ،یک نشانه ،ترکیبهی ا همهة ایهن
وجوه را در خود داشته باشد .در واقع بسیارا ا نشانه ها هستند که اگر مورد بررسهی قهرار گیرنهد و بههخهوبی
تحلی و تجزیه شوند ،میتوان رنگی ا وجوه متفاوت را در آنها مشاهده کرد.

پیر

براا بیان م صود خود و به عنوان شاهد ،ن شه را مثال می ند« .یک ن شه در اشاره به موقعیتها ،نمایهاا

است .در نشان دادن مست یم نسبت ها و فواص میان ن اط ،شمایلی است و در بهکهار بهردن نمادههاا قهراردادا
معنادار که باید براا خواندن ن شه آموخته شوند ،نمادین است» (همان)11 :
پیش ا پرداختن به مفهوم نشانة موجود در متن ادبی  ،باید به چند نکته در باب داللت در متن ادبی اشاره کنهیم.
در باب داللت در نشانه ها ا نظر سوسور و پیر

به اجمال سخن گفتیم؛ داللهت در نظهر سوسهور کهه دربهارة

نشانه هاا بانی صحبت کرده بود ،داللتی قراردادا و اختیارا است .پیر

نیز در سهه وجههی کهه ا نشهانههها

ارائه داد ،در واقع نشانه ها را با توجه به نوع داللت آنها دستهبندا کرد .در نشانههاا نمایهاا ،داللت ،مبتنهی بهر
استنتاج ،علت و معلول ،مجاورت و مال مت است ،در نشانه هاا نمادین ،داللت ،قراردادا و اختیهارا اسهت و
در نشانه هاا شمایلی ،داللت مبتنی بر وجه شباهت و مانندگی و تداعیگرا است .در تحلی نشانه شناسانة متن
ادبی ،نخستین چیزا که مورد توجه است ،یافتن هر کلمه ،تعبیر ،توصیف ،وضعیت و خصوصیت ویژه ،جمله یا
عبارتی است که در واقع به چیز دیگرا غیر ا آن چیزا که معنی فرهن

لغتی آنهاست اشاره دارنهد .در اینجها

ما با الیه و سطح دوم بان سر و کار داریم .سطح یا الیة اول بان ،همانی است که انسان براا برقرارا ارتبهاط
با دیگرا با اصوات و واژهها بهکار میگیرد .این سطح ا بان داراا نشانههایی است که مطالعات سوسور بر آن
متمرکز بود (نشانه هاا بانی) ،اما الیة دوم بان ،که به « بان ادبی» تعبیر می شود ،بانی است که بها اسهتفاده ا
لغات و واژگان بان سادة ارتباطی به مثابة مادة خام ،در واقع قصد دارد مفهومی فراتر ا آن را به مخاطب منت
سا د .سخن تزوتان تودورو

نظریهپردا ساختارگرا در بوطی اا ساختگرا دقی اً به همهین ح ی هت اشهاره دارد:

«ادبیات ،یک نظام نمادین مرتبة اول نیست (آنگونه که ن اشی میتواند باشد ،یا بان  ،ا جهتهی ،هسهت) ،بلکهه
نظامی «ثانوا» است چرا که ا نظامی موجود ،یعنی بان به عنوان مادة اولیة خود سود مهی جویهد( ».تهودور ،
تزوتان )88 :7832
در سنت بالغی فارسی ،علماا بالغت ،ا کاربرد لغت یا جمله در معنایی برخال

قرارداد  ،و به اصطالحِ خهود

آنان ،در معناا غیر ما وًضِع له ،به مجا تعبیر کردهاند؛ (شمیسا ،سیرو  )38 :7831یعنی بیان کلمه یها جملههاا
که م صود ا آن ،معناا سادة فرهنگنامهاا آن لغت یا جمله نباشد ،بلکه معنایی غیر ا آن مورد نظرِ بهکار برندة
آن کلمه یا جمله باشد .چیزا که در بالغت ا آن به «مجا » (به مثابة یک مفهوم عمومی و کلی) یاد میشود ،در

حو ة سطح یا الیة دوم بان است.کلمه (و به تبع آن ،با کنار هم قرار گرفتن کلمات با نظمی خات  -یعنی نحو
– و تشکی جمله) نزد اه
نشانه اا است که اه

بان یک دالّ است که به مدلولی معین داللت میکنهد .بهه تعبیهر دیگهر ههر کلمهه،

بان با آموختن نوع رابطة میان دالّ (تصویر صوتی واژه) و مدلول (مفههوم ذهنهی) یعنهی

آمو ن داللت ،ا دالّ به مدلول هدایت میشوند .ا این معنا به معناا قاموسی یا فرهنگنامهاا تعبیر میکنیم .اما
در ادبیات ،بان ا این سطح فراتر میرود و واژگان و جمالت در بافت متن و در مجاورت کلمهات و جمهالت
دیگر یا تغییر لحن و عوام متعدد دیگر ،کارکردا متفاوت مییابند .داللت در بان ادبی ،مسهیرا طهوالنیتهر و
پرپی و خمتر است ،نه مست یم و خطی.
ت ریههر تزوتههان تههودورو

ا داللههت در بههان ادبههی و توضههیح تمههایز داللههت در بههان و نمههادپردا ا

) (Symbolisationحاوا نکاتی است که کامالً با مباحث آتی ما مرتبط است و در روشن شهدن بحهث مه ثر
خواهد بود:
«بررسی معناهایی غیر ا معناا «ح ی ی» ،سنتاً بخشی ا فن بیان بهشمار میآمده ،و به طور
دقیقتر ،در مبحث مجا ها قرار می گرفته است .فعالً ما به ت اب میان معناا ح ی ی و معناا
اشت اقی ،معناا تاریخی و معناا تجویزا کارا نداریم ،اما فرآیند داللت را (که طی آن یک
دالّ ) (significantاشاره دارد به یک مدلول ) (signifieا فرآیند نمادپردا ا
)( (symbolizationکه در آن یک مدلول نمادا میشود براا مدلولی دیگر) متمایز
می کنیم .داللت در کلمات بان (در طب ات واژگانی) عم میکند و نمادپردا ا در گفته (در
نجیرة گفتار) .کنش مت اب معناا اولی و معناا دوم (که گاه به پیروا ا ریچارد مشبه و
مشبه به خوانده می شوند) نه یک جایگزینی ساده است و نه نوعی انتساب صفت ،بلکه رابطة
ویژهاا است که ما ف ط به بررسی وجوه آن می پردا یم .آنچه نسبتاً بهتر بر ما معلوم شده
است ،تنوع تجریدا روابطی است که میان این دو معنی برقرار میشود :فن بیان کالسیک
نامهاا مجا جزء به ک ) ،(synecdoqueاستعاره ) ،(metaphorمجا مرس
) ،(metonymieن یض ) (antiphraseو تخفیف ) (hyperboleرا بر آنها مینهد و فن
بیان مدرن خواسته است که این روابط را به کمک اصطالحات منط ی ا جمله شمول

) ،(inclusionطرد ) (exclusionو فص مشترک ) (intersectionتوضیح دهد».
(تودورو ،تزوتان7831:81و)81
تعداد داللت هاا غیرمست یم در یک متن و طوالنی تر بودن مسیر این داللت هاا غیرمست یم و به تبع آن ،تهالن
بیشتر ذهن براا دریافت مدلول ،معموالً به عنوان معیارا براا تعیین ار ن ادبی یک متن مورد استفادة منت هدان
ادبی است.
هر متن ادبی داراا عناصر و سطوح مختلفی است که هر کدام ا آنها میتوانند در م ام نشانه ،به مدلولی داللهت
کنند که آن مدلول ،مفهوم قراردادا یا فرهنگنامهاا آن سطح یا عنصر نباشهد و معنهایی فراتهر ا آن باشهد .ایهن
سطوح و عناصر متن ادبی عبارتند ا :
الف) عناصر زبانی
 .7کلمه

 .2جمله

 .8بند (پاراگرا )  .3ک ّ متن  .1مینه ) (contextیا عناصر پیرامتنی

ب) عناصر پیرازبانی
 .7نشانه هاا سجاوندا( مانند :؟ ! « »  ،؛ )... . :
مفاهیم (مانند) ] [ ﴾ ﴿ → © }{ % = + & @ $ :

 .2برخی عالئهم دیگهر قهراردادا ارجهاع دهنهده بهه
 .8ترفندهایی که جنبهة

دیدارا دارند :سیاه ،ایرانیک( یا ایتالیک) ،یر خط دار ،رنگیکردن حرو  ،بزرگتر یا کوچکترکهردن حهرو
نسبت به ک متن و ...
پ) عناصر غیرزبانی
 .7شک بندا هندسی نوشتار در صفحه  .2نوع خط و قلم متن و عناصر تصویرا کنار نوشتار7و ...
ما در اینجا به مهمترین شیوه که در بان ادبی میتوان معنایی غیر ا معناا اصلی کلمهه و جملهه را اراده کهرد و
در واقع بان را در سطح ادبی به کار برد ،اشاره می کنیم و البته به این نکته هم توجهه داریهم کهه ارادة نویسهنده

متن یک طر

مسئله است و برداشت و فهم مخاطب ا متن نیز طر

دیگر مسئله .مهدلول مهوردنظر آفریننهدة

متن و مدلول دریافت شده توسط کسی که متن را میخواند ،همیشه و الزاماً یکی نخواهد بود.
کاربرد عناصر بانی متن ادبی به مثابة نشانه ،به چند شیوه صورت میپذیرد؛ که عمدة این شیوهها را در بالغهت
میتوان یر یک عنوان اصلی جاا داد :مَجاز
مَجاز
مَ جا  ،به کار بردن یک کلمه یا جمله در معنایی غیر ا معناا اصلی و ح ی ی و قراردادا آن اسهت .آفریننهدگان
متن ادبی « ،هر چند ا واژگان معمول و مرسوم ما استفاده میکنند ،اما آنها را در معانی اصلی و متعارفی خود بهه
ع لهه ،یعنهی بهرخال
کار نمی برند و به قول ادبا ،لغات و عبارات را در معناا غیهر مها ِوضِه َ
میکنند( ».شمیسا ،سیرو

قهرارداد اسهتعمال

)38 :7831

مَ جا  ،عنوانی کلی و وصفی فراگیر براا انواع کاربردهاا غیرح ی ی(غیر قراردادا) کلمات و جمالت است .در
سنت بالغی ایرانی ،استعمال لفظ یا جمله در غیرمعناا ح ی ی و قراردادا ،به شرط وجود قرینه و عالقه(پیونهد
و رابطة میان معناا قراردادا و غیر قراردادا) را مَجا میگویند .شرط وجود «قرینه» ،یعنی اشارهاا در متن کهه
ذهن شنونده یا خاننده را ا معناا قراردادا متن منصر

سا د ،ا مهمترین شروطی است که ب اا مجا بهه آن

بسته است ،یعنی یک کلمه یا جملة مجا ا ،مانی واقعاً مجا ا است که قرینهاا در متن بهه مجها ا بهودن آن
شهادت دهد ،وگرنه دیگر مجا نیست ،و به قول تودورو  ،نظریهپردا سهاختگرا« ،مجها چیهزا نیسهت جهز
سخنی که به عنوان مجا دریافت شده باشد» (تودورو

)31 :7813

در سنت بالغی ایرانی انواع کاربردهاا مجا ا را برحسب عالقه (یعنهی رابطهة معنهاا ح ی هی و قهراردادا بها
معناا غیرح ی ی و مجا ا) به انواعی ت سیم میکنند :الف) مجا مرس مفرد ب) مجا مرکب پ) مجهههههههها
باإلستعاره.

الف) مجاز مرسَل مفرد و عالقههای آن:
مجا مرس مفرد ،کاربرد «کلمه» در معنایی غیرح ی ی است .مجها مرسه را منت هدان غربهی اینگونهه تعریهف
میکنند« :مجا مرس  ،ترکیب یا پیوند نشانه اا به نشانة دیگر براا ساختن بافت است ...مجها مرسه نشهانگر
روابط مبتنی بر مجاورت بیرونی [نشانه ها] است ...مجا مرس (یا  metonymyکه ا اص یونانی آن به معناا
«تغییر نام» مشتق شده است) ،مجا ا است که در آن نام چیزا به جاا چیز دیگرا که بها آن رابطهة مجهاورت
دارد به کار میرود ،مث وقتی که کلمة «تاج» را به کار می بریم و ا آن معناا «شاه» را اراده میکنیم( ».مکاریک،
ایرناریما 82 :7831؛ با تلخیص) به نظر می رسد عالقة موجهود میهان معنهاا ح ی هی و غیرح ی هی ،بسهتگی بهه
فرهن

ها و بان هاا مختلف داشته باشد .یعنی وقتی کلمهاا در معنایی غیر ا معناا ح ی ی و متعهار

در یک متن ادبی به کار می رود ،بسته به فرهن

خهود

و بانی که آن متن در آن به وجهود آمهده ،مهیتهوان نسهبت و

رابطه میان معناا ح ی ی و غیرح ی ی قائ شد 2،چنانکه مثالً در سنت بالغهی ایرانهی مههمتهرین عالئهق مجها
مرس را اینچنین برشمردهاند:
 عالقة کلیت و جزئیت (شام دو یر گروه« :ذکر ک و ارادة جزء» ،مانند :دستم خم شد ،بهه معنهی انگشهتمخم شد؛ «ذکر جزء و ارادة ک » مانند :گ و گیاه به معنی باغ)
 -عالقة حالّ و مح ّ یا ظر

و مظرو

(شام دو یر گروه« :ذکر مح و ارادة حهالّ» ،ماننهد :شههر بهه معنهی

مردم شهر؛ «ذکر حالّ و ارادة مح ّ» ،مانند :می در کف به معنی جام می در کف)
 عالقة ال می ت و ملزومیت :مانند آتش مرا گرم کرد ،به معنی حرارت آتش مرا گرم کرد. عالقة سببیت یا علّت و معلول (شام دو یرگروه« :ذکر سبب یا علت و ارادة مِسبّب یا معلول» ،مانند :دسهترو گار به معنی قدرت رو گار؛ «ذکر مِسبّب یا معلول و کنش و ارادة مِسبّب یها باعهث و کننهده» ،ماننهد :آب را
ببند به معنی شیر آب را ببند.
 عالقة آلیّت :مانند دهان گرمی دارد به معنی گفتار خوبی دارد. -عالقة عموم و خصوت (شام دو یر گروه« :ذکر خات و ارادة عام» و «ذکر عام و ارادة خات»)

 عالقة ماکان و مایکون( :شام دو یر گروه« :ماکان» مانند :آب انگور به معنی شراب؛ «مایکون» مانند :کهاربردمرد در خطاب به پسر نوجوان)
 عالقة جنس :مانند کاغذ به معنی نامه عالقة بدلیّ ت و پی آمد :مانند خونخواهی به معنی قصات و خونبها. عالقة قوم و خویشی :مانند اینکه پدر به پسر خود «بابا» بگوید. -عالقة صفت و موصف یا مضا

و مضا الیه.

 عالقة احترام :مانند شما به معنی تو. عالقة تضاد :مانند عاق به معنی نادان. عالقة غلبه :مانند اینکه بگوییم بچهها چطورند ،یعنی خانواده چطورند. عالقة شباهت :مانند نرگس به معنی چشم .این نوع ا مجا را مجا باالستعاره میگوینهد کهه جداگانهه مهوردبحث قرار خواهد گرفت.
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 -عالقة مجاورت :مانند صبح به معنی خورشید.

و عالقه هاا دیگرا که می توان برشمرد و در کتب بالغی فارسی و عربی نیز با ذکر نمونههایی ا متهون ادبهی و
بان گفتار مورد بحث قرار گرفتهاند.
چندلر مجا مرس را شام بهکارگیرا یک مدلول براا داللت بر مدلول دیگر میداند کهه مسهت یماً وابسهته بهه
اولی یا مربوط به آن است .مجا مرس براسا

روابط نمایهاا میان مدلولها و به ویژه جانشینی اثهر بهه جهاا

م ثر (معلول به جاا علت) شک میگیرد( .چندلر ،دانی  )761 :7831او بهترین تعریف براا مجا مرس را ا
قول وایلدن ،اینچنین بیان میکند« :مجا مرس احضار یک کلیت توسهط یهک اتصهال اسهت و ایهن عبهارت ا
به کارگرفتن نام یک چیز یا یک رابطه ،یک صفت ،یک احسا

یا چیزا که ارتبهاطی نزدیهک بها چیهزا دیگهر

دارد ،مانند نتیجه براا علت و  ...براا احضار آن چیز دیگر است .در واقع مجا مرسه بهه ایجهاد یهک رابطهه
براسا

مجاورت میانجامد( ».همانجا)

چندلر نیز مانند آنچه در سنت بالغی ایرانی ذکر شد ،برخی ا عالئق مجا یا به تعبیر خود او جانشینی در مجا
مرس را اینچنین برمیشمرد:
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 معلول به جاا علت :خون خودت را کثیف نکن ،به معنی عصبانی نشو. شیء به جاا کاربر :مانند :تاج به معنی سلطان. -ماده به جاا صورت :سرب به معنی گلوله.

 موقعیت به جاا رویداد :چرنوبی به معنی حادثهاا که در چرنوبی اتفاق افتاد. موقعیت به جاا شخص :شمارة  71به معنی نخستو یر انگلستان. مکان به جاا نهاد :کاخ سفید به معنی نهاد ریاستجمهورا آمریکا. تولیدکننده به جاا محصول :ارکستر امرو بتهوون اجرا خواهد کرد. کنترلکننده به جاا کنترل شده :نیکسون هانوا را بمب باران کرد( .ر.ک :همان761 :؛ با تلخیص و تغییر)چندلر به دو نوع مجا دیگر به عنوان مجا هایی مست

در کنار مجا مرس و استعاره اشاره کرده اسهت :مجها

جزء به ک  ،طنز.
چنانکه پیش ا این در سنت بالغی ایرانی اشاره شد ،در ایهن سهنت ،مجها بهه عالقهة کلیهت و جزئیهت بها دو
یرگروه آن (ذکر جزء و ارادة ک و ذکر ک و ارادة جزء) به تفصی مورد بحث و بررسهی قهرار گرفتهه اسهت.
چندلر نیز به ساب ة اختال نظر مح ان غربی در این باره اشاره کرده است .او همچنین «طنهز» را یکهی ا چههار
مجا اصلی دانسته و ا میان آنهها (یعنهی مجها مرسه  ،اسهتعاره ،مجها جهزء بهه که و طنهز) ،طنهز را داراا
ریشهااترین موقعیت دانسته است .شرحی که چندلر ا طنز ارائه می دهد ،دقی اً همان مجا به عالقهة تضهاد یها
استعارة تهکمیه اا است که در شمار انواع مجا ها به حسب عالقه هاا آنها در سنت بالغهی فارسهی ذکهر شهد:

«معناا نشانه هاا طنزآمیز ،متضاد با آن چیزا است که ظاهراً میگویند به همین دلی این نشانهها براسا
هاا دوتایی عم می کنند .بنابراین طنز با تابی ا فکر یا احساسی متضاد با فکر یا احسا

ت اب

گوینده یها نویسهنده

است (مثالً وقتی کسی به طنز بگوید «دوستش دارم» [و] در واقع ا آن متنفر است)» (همان212 :و)218
ب) مجاز مرکب:
مجا مرکب ،مجا در جمله است ،یعنی جملهاا که در معنایی غیر ا معناا ح ی ی و متعار

خود بهکهار رود

و به معنایی مجا ا داللت کند .در کتاب هاا مربوط به علم معانی (معنهی شناسهی) در سهنت بالغهی ایرانهی و
عربی ،معموالً بحثی مفص به بیان معانی ثانوا جمالت خبرا و پرسشی و امرا اختصات دارد .جملة خبرا،
جملهاا است که گوینده یا نویسنده ،پیامی را به گیرنهده مهیدههد و اصهلیتهرین غهرآ آن ،اطهالع رسهانی و
خبردهی است ،اما اگر جملة خبرا ،به نحوا به کار رود که معنایی جز غرآ اصلی آن ،ا آن حاصه شهود ،
در معناا مجا ا به کار رفته است و این خود یکی ا انواع مجا است ،مهثالً بگهوییم «بیچهارهام» یعنهی «کمهک
کنید» .در این حالت ما با یک نشانه مواجه هستیم.
در کتب معانی ،معانی ثانوا یعنی مجا ا جمالت خبرا را اینگونه برشمردهانهد .7 :بهراا اظههار تهأثر و انهدوه
 .2براا توبیخ و مالمت  .8براا بشارت و اظهار انبساط  .3براا تشویق و امیهد دادن .1بهراا هشهدار
 .1براا اظهار آسودگی و بیان اختتام کار  .1براا مفاخره

 .3براا تح یر دیگران  .6براا استرحام

(ا جمله ر.ک :شمیسا)16-11 :7837
همچنین حداق  23معنی مجا ا براا جمالت پرسشی در کتب معانی در سنت بالغهی فارسهی و عربهی ذکهر
شده است:

 . 7اخبار به طریق غیرمست یم و م دبانه  .2امر به طریق غیرمست یم و م دبانه  .8تشویق  .3نهی .1

توبیخ و مالمت  .1استفهام انکارا  .1استفهام ت ریرا  .3اظهار مخالفت و بیان عجز  .6تمنّی و آر و  .71طنهز و
مسخره و تح یر  .77تعظیم  .72بیان تعجب و حیرت  .78بیان کثرت  .73اثبهات ع یهدة خهود و بطهالن ع یهدة
مخاطب  .71اظهار یأ

 .71اظهار امیدوارا  .71ت اضا و کسب اجا ه  .73شمول حکم  .76اغهراق  .21تنبّهه و

عبرت  .27براا تأکید و ت ریر خبر و جلب توجه  .22تجاه مفید اغراق  .28بیان تردید  .23اظههار بیتهابی .21
بیان منافات و استبعاد  .21اظهار ندامت  .21به جهت استینا

 .23تهدید( .ر.ک :همان)776-777 :

پ) مجاز باإلستعاره:
مجا ا است که عالقة آن یعنی رابطه و نسبت بین معناا ح ی ی و قراردادا و متعهار

و معنهی غیرح ی هی و

مجا ا آن ،مشابهت است .به مجا باإلستعاره ،بهطور اختصار «استعاره» گفته میشود .اصهلیتهرین نهوع مجها ،
استعاره است  .استعاره ،چنانکه ا لفظ آن (در بان عربی) برمیآید« ،یعنی عاریه خواستن لغتی را به جاا لغهت
دیگر»( .شمیسا  )718 :7831استعاره ،ادبی ترین نوع ا انواع مجا است .مجا هاا دیگر که پیش ا این اشهاراتی
به انواع آن شد ،در بان گفتارا و غیرادبی و همچنین در بسیارا ا حو ه هاا فرهنگی و فکرا بشر میتواننهد
کاربرد داشته باشند ،چنانکه در مطالعات نشانه شناسی تصویر (سهینما ،تئهاتر ،ن اشهی و  )...بهه مصهادیق متعهدد
حضور مجا در فرآیندهاا تصویرا اشاره می شود و مورد تحلی قرار می گیرند ،اما ا میان همة انواع مجا ها،
استعاره ،بیش ا انواع دیگر در ایجاد تصویر و تولید معنا در متن ادبی میتواند م ثر باشد و ا همین روست کهه
هم در مطالعات بالغی سنتی (علم بیان) و هم در مطالعات نشهانه شناسهی و سهاختارگرایی جدیهد ،همیشهه بهه
است الل و مست

ا انواع مجا هاا دیگر مورد تحلی و بررسی قرار گرفته اسهت .اسهتعاره ،کهاربرد چیهزا بهه

جاا چیز دیگرا است که پیوند و مناسبت میان آنها ،مشابهت است« .استعاره ،انتخاب یا گزینش یک نشهانه ا
میان گروهی ا نشانه هاا بدی است ،نشانهاا که ا جهاتی با سهایر نشهانههها تفهاوت دارد ...اسهتعاره نشهانگر
روابط مبتنی بر شباهت درونی نشانه ها است  ...استعاره (یا  ،metaphorمشهتق ا اصه یونهانی آن بهه معنهاا
«انت ال») مجا ا است که بر پایة شباهت یا قیا

شک میگیرد و طی آن معناا یک کلمه یا عبارت وارد حو ة

جدیدا می شود؛ مثالً وقتی میگوییم او یک روباه پیر است منظورمان ایهن اسهت کهه او آدم فریبکهارا اسهت».
(مک کاریک ،ایرنا ریما 82 :7831؛با تلخیص)
پیر

گفته بود ،نشانه [در شک یک نمود] چیزا است که نزد فردا خات بر چیزا دیگر در بعضی وجهوه و

قابلیت ها ،داللت میکند( ،چندلر  )11 :7831و وقتی کارکرد استعاره (و البته مجا ) را در کنهار تل هی پیهر

ا

نشانه مورد توجه قرار دهیم ،آنگاه اهمیت و جایگاه استعاره (و مجا ) در با تولید نشانهها در متن ادبی روشنتر
میشود« .ا دیدگاه نشانه شناسی ،استعاره شام یک مدلول است که به عنوان یک دالّ براا ارجهاع بهه مهدلولی
متفاوت عم میکند .در ادبیات ،استعاره یک موضوع «ملفوظ» اولیه (یا مفاد) است کهه بهه مثابهة یهک موضهوع
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«مجا ا» ثانویه (یا حام ) بیان میشود».

اهمیت جایگاه مجا و استعاره نزد فرمالیست هاا روسی به حدا است که آنها دایرة مجا و استعاره را فراتهر ا
بان و متن ادبی گسترن دادند و ا آن براا تحلی سایر ساحتهاا فکرا و حو ههاا اندیشههاا بشهر سهود
جستند .رومن یاکوبسن در م الة معرو

خود «قطبهاا استعاره و مجا » استعاره و مجا را – فهارغ ا کهاربرد

آنها در متن ادبی – دو قطب اصلی بان نوع بشر توصیف میکند .ا نظر او استعاره ،فرآیندا است که صهورتی
را ا محور جانشینی ) (axis paradigmaticبه جاا صورتی دیگر قرار میدهد و مجا  ،فرآیندا است که ا
محور همنشینی ) (axis syntagmaticصورتهایی بانی را کنار هم مهینشهاند .درونمایهة عملکهرد اسهتعاره
«تشابه» ) (similarityاست یعنی یک واحد بانی ممکن است به سبب مشابهت با یک واحد بهانی دیگهر ،بهه
جاا آن بهکار رود و مجا  ،بر پایة «مجاورت» استوار است ،یعنی دو واحد بانی در بان همنشین هم میشوند،
و این همنشینی مبتنهی بهر قابلیهت مجهاورت اسهت .او ایهن مباحهث را در تحلیه ناهنجهاراههاا گفتهارا و
بانپریشی بیماران به کار برد( .ر.ک :یاکوبسن(727 : )7833و یادداشت مترجم« .)726:یاکوبسن و سایر صورت
گرایان روسی در دهههاا  7621و  7681گفته بودند که میتوان سهبک ههاا ادبهی را در قالهب ت ابه دوگهانی
استعاره و مجا مرس فهمید .یاکوبسن معناا استعاره و مجا مرس را گسترن داد تا ههر کهارکرد بهانی و در
واقع هر کارکرد نمادینی را در برگیرد .به این ترتیب ،یاکوبسهن بهر ایهن بهاور بهود کهه فرآینهدهاا مجهاورت و
شباهت که رتوریک و بوطی اا سنتی تا مدت ها آن را ویژگی این مجا هاا بیهان مهیشهناختند ،نهه تنهها پایهة
سبک هاا ادبی هستند ،بلکه در بان و تفکر ،در گفتار رو مره و حتی در صورتبنداهاا ناخودآگهاه همچهون
رؤیا نیز بنیادین هستند( ».مکاریک ،ایرنا ریما )82 :7831
نکته اا که در اینجا پرداختن به آن ضرورا است ،این است که منت دان غربی اغلب ،دایرة مفهوم اسهتعاره را بهه
قدرا وسیع میگیرند که تشبیه را نیز در واقع همان استعاره میدانند :تشبیه نوعی استعاره اسهت کهه م ایسهه در
آن به وضوح با کلمههاا «مث » یا «شبیه» انجام می شود .بنابراین « ندگی مث یک جعبهه شهکالت اسهت» یهک
استعاره است( .همانجا)
در سنت بالغی ایرانی نیز در باب اینکه استعاره که خود نوعی ا مجا به معناا کلی است – در واقع مهأخوذ ا
تشبیه است و در اص تشبیهی است که یکی ا طرفین اصلی آن (یعنی مشبّه و مشبّهٌ به) محذو

باشد و با ذکر

یکی ،آن دیگرا اراده شده باشد ،به تفصی سخن گفته شده است و اینکه استعاره و تشبیه ،در اصه و منشهأ –

که همان مشابهت ادّعایی است – با هم مشترکند ،قولی است که جملگی نظرپردا ان بالغهت برآننهد .ظهاهراً در
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قرون اولیة طرح مباحث بالغت در حو ة اسالمی نیز تشبیه و استعاره را ا هم جدا نمیکردهاند.

ا دید نشانه شناسی و نسبت نشانه ها به یکی ا وجوه نشانه طبق دستهبندا پیر  ،استعاره را ا این جهت کهه
بنیاد آن براسا

شباهت نهاده شده ،میتوان نشانهاا شمایلی دانست ،اما مهانی کهه شهباهت مهوردنظر ،دور ا

ذهن و غیرمست یم باشد ،میتوان استعاره را به وجه نمادین نشانه نزدیکتر دانست( .ر.ک :چندلر )768 :7831
استعاره را در سنت بالغی ایرانی ،به حسب ذکر مشبّه یا مشبهٌبه و نیز به حسب ذکهر یها عهدم ذکهر متعل هات و
مالئمات هر یک ا دو طر

به انواعی ت سیم کردهاند( .و توجه داریم که این ت سیمبنهداهها و قائه شهدن بهه

انواع مختلف براا استعاره ،ناظر به جدایی استعاره ا تشبیه در سنت بالغی ایرانی است و طبعهاً آن مباحهث بها
مباحث مطرح در میان منت دان و نظریه پردا ان غربی که تشهبیه را در ذیه اسهتعاره مهیبیننهد ،در برخهی جاهها
متفاوت است) .در اینجا ما ا بیان انواع استعاره در منابع بالغی ایرانی صر

نظر میکنیم ،اما اشارة مختصهر بهه

انواع استعاره ا نظر منت دان غربی -باتوجه به قرار گرفتن تشبیه در ذی استعاره -خالی ا فایده نیست.
چندلر ،انواع اسهتعاره را ا نظهر جهرج لیکها

و مهارک جانسهون بهه اختصهار چنهین توضهیح داده اسهت.7« :

استعاره هاا جهتی ،که به طهور اولیهه بها مفهاهیم فضهایی ارتبهاط دارنهد (باال پهایین ،درون بیهرون ،جلو ع هب،
نزدیک دور ،عمق سطح ،مرکز حاشیه) .2استعاره هاا هستی شناختی ،که کنش هها ،احساسهات و ع ایهد را بها
هستی ها و جوهرها ارتباط میدهند (معمولترین آنها استعارهههاا شخصهیتبخشهی هسهتند .8 ).اسهتعارهههاا
ساختارا ،فراگیرترین استعاره ها (روا دو نوع دیگر نیز میتوانند بنا شوند) هستند که اجها ه مهیدهنهد بتهوانیم
ساختار یک مفهوم را باتوجه به مفهوم دیگر بفهمیم (مث جدل جن

داللت ضمنی

است یا وقت طالست)( ».همان)761 :

یکی ا مباحث مطرح در تحلی استعاره ،بحث در باب ماهیت داللت در آن است .چنانکهه پهیش ا ایهن اشهاره
شد ،بناا استعاره بر «تشابه» است .تشابه در واقع سرچشمة ایش معانی بهیپایهانی اسهت کهه براسها

فرآینهد

تداعی گرا ،ا یک نشانه حاص میشود« .داللت ضمنی ،معناا مرتبة دومی اسهت کهه ا بافهت کهاربردا واژه
حاص می شود ،کارکردا استعارا دارد و اغلهب واجهد بهار عهاطفی ،مهوقعیتی ،اجتمهاعی و فرهنگهی اسهت».
(مکاریک ،ایرنا ریما  )721 :7831داللت ضمنی تعبیرا است در برابر داللهت مسهت یم .داللهت مسهت یم،دریافت
یک مدلول آشکار و شناخته ا یک دالّ است که عموم اه

بان در آن دریافت اشتراک دارند ،یا چنهین تصهور

می شود که اشتراک دارند .در واقع هر مدلولی که براا مخاطبِ نشانه ودتر دریافت شود یها آشهکارتر باشهد و
طبیعیتر جلوه کند ،معناا مست یم تل ی میشود و به فهم درجة اول متعلق است .اما در نشهانههها  ،ا جملهه در
نشانههاا موجود در متن ادبی ،یک دالّ ،مخاطب نشانه را الزاماً ف ط به یک مهدلول ههدایت نمهیکننهد .ممکهن
است یک نشانه ،عالوه بر مدلول طبیعی و آشکار ،مخاطب را به یک مدلول دیگر نیز هدایت کند و یا حتهی بهه
مدلول هاا دیگر .تفسیر نشانه ،فرآیندا پیچیده است و عوام

متعددا در این تفسیر ن ش دارنهد .نشهانهههاا

بانی -که به گفتهً سوسور اختیارا و قراردادااند -مجال ن ش آفرینهی عوامه پیرامهونی تفسهیرگر را محهدود
میکنند ،و این محدودیت پیامد طبیعی قرارداد است ،اما نشانههاا غیر بانی ،یعنی طیف وسیعی ا نشانه هها در
ساحتهاا فراخ و بی شمار ندگی بشر ،ا ادبیات گرفته تا سهینما و تئهاتر و عکهس و تبلیغهات و ،....ظرفیهت
تفسیرهاا متعدد توسط مخاطب را دارند« .به نظر لویی یلمزلف در هر بان ،رمزگان یا نشانهها ،سها ندة بهانی
دوم هستند .دالّی خات ،مدلولی در ذهن میآفریند .این هر دو نشانه سا ندة دالّی تا ه میشوند کهه بهه گسهترة
داللتهاا ضمنی تعلق میگیرد( ».احمدا،بابک )13 :7831
یلمزلف وجود مراتب داللتی متفاوت را مطرح کرد .مرتبة اول ،همان داللت مست یم است ،یعنی داللت یهک دالّ
بر یک مدلول ،اما داللت ضمنی ،مرتبة دوم داللتی است .اینجا یک نشانه (شام دالّ و مهدلول) ،خهود در م هام
دالّ ،به یک مدلول دیگر داللت میکند .داللت مست یم ،آبستن خلق نجیرهاا ا داللتهاا ضمنی میشود و در
واقع دامنة این داللتهاا ضمنی ایندة معناهاا متکثّر در یک نشانه است .تکثیر معنا در فرآیند داللت ضهمنی،
البته مال م تکثیر تفسیرگر نشانه هم هست؛ داللت ضمنی حاص عملکرد دو قطب است :خود نشانه و تفسیرگر
یا مخاطب نشانه .چندلر می گوید« :با تغییر شک دالّ و حفظ مدلول ،میتهوان بهه داللهتههاا ضهمنی تها هاا

رسید .تغییر سبک یا لحن نیز به چنین نتیجهاا میانجامد ،مث وقتهی کهه ا یهک فونهت متفهاوت بهراا متنهی
یکسان استفاده شود .....انتخاب کلمات اغلب شام داللتهاا ضهمنی اسهت ،مهثالّ در مهورد انتخهاب ا میهان
"ستیز" "،جدال" "،دعوا"" ،جن " و غیره .مجا ها (مثالً استعاره) ایندة داللتهاا ضهمنی مهیباشهند .داللهت
ضمنی یک دالّ تا حدا وابسته به دالّهاا دیگرا است که در متن با آن همنشین مهی باشهند ،بها وجهود ایهن،
ارجاع به داللت ضمنی ا دیدگاه محورهاا همنشینی و جانشینی ما را در نظام بان محدود می سا د ،در حهالی
که مسئلة داللت ضمنی پرسشی در این مورد است که بان چگونه مورد استفاده قرار میگیهرد ( ».چنهدلر7831
 278:و )273چندلر در اینجا به نحوة کاربرد یک نشانه در متن تأکید میکند ،یعنی موقعیت و جایگاه یک نشهانه
در ارتباط با نشانه هاا پیرامون و همنشین در متن .تکثیر معنا و ارجاع یا داللت به مدلول یا مهدلول ههاا دوم و
سوم و ....و ایجاد یک نجیرة داللتی ،میتواند حاص جایگاه و موقعیت یک دالّ در متن باشد.
اما این تنها یک سوا فرآیند نشانگی است .نشانه ،مانی نشانه است که ا سوا مخاطب آن ،نشانه تل ی شهود
و چنانکه در مورد مجا (نشستن واژهاا به جاا واژة دیگر) متذکر شدیم ،مجا مانی واقعاً مجا اسهت کهه بهه
عنوان مجا تفسیر شود و به قول تودورو

«مجا چیزا نیست جز سخنی که به عنهوان مجها دریافهت شهده

باشد( ».تودورو  )31 :7813بنابراین در اینجا ن ش تفسیرگرِ نشانه در داللت ضهمنی ،اهمیهت پیهدا مهیکنهد.
بیتردید ،عوام متعددا در نوع و جنس تفسیر مخاطب یا تفسیرگرِ یک نشانه میتوانند دخی باشند .تفسهیرگر
نشانه ،یک ماشین نیست ،چرا که اصالً «داللت ،پدیدارا انسانی است .پیامی ا ماشین به ماشهین (رایانههاا بهه
رایانة دیگر)،داللتگون نیست .انت ال اطالعات یعنی انت ال معنا یا معناهایی به دقت معین .ف ط در مهواردا کهه
گیرندة پیام ،انسان باشد ،یعنی پیام را فراتر ا آن معنا یا معناهاا به دقت معین تأوی کند ،میتوان ا داللت پیام
یاد کرد( ».احمدا،بابک )13 :7831
فرآیند تفسیر یک نشانه توسط انسان ،فرآیندا مکانیکی نیست .عوام پیرامهونی ،تهاریخی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی
و ....میتوانند در نوع تفسیر نشانهها م ثر باشند .براا مثال«،شب در ادبیات سیاسی داللتی ضهمنی بهر خف هان و
دیکتاتورا دارد .در ادبیهات ایهن معناههاا مرتبهة دوم مهورد اسهتفادة خهات قهرار گرفتههانهد( ».مکاریک،ایرنها
ریما)721 :7831

با نظر به این نمونه ،چند نکته را می توان دریافت .طی فرآیند داللت ضمنی شب به خف ان و دیکتاتورا داللت
کرده است .این داللت ضمنی قطع اً حاص عملکرد همان دو قطبی است که پیش ا این ذکهر آن رفهت :مینهه و
موقعیت کاربرد نشانه در متن ا یک سو و مخاطب و تفسیرگرِ نشهانه ا سهوا دیگهر .مینهه در اینجها همهان
موقعیت قرار گرفتن نشانه در متنی متعلق به ادبیات سیاسی است .همنشینی نشانة شب با نشهانهههاا دیگهر در
متن متعلق به ادبیات سیاسی ،در تعبیر و تفسیر آن و تعیین مدلول ثانوا و داللت ضمنی آن ،تأثیر داشهته اسهت.
اما ا طر

دیگر مخاطب این نشانه باید ا لحاظ اجتماعی و فرهنگی در م امی باشد که بتواند آن نشانة خهات

را در آن مینه به عنوان یک نشانه با مدلولی ثانوا و در فرآیند داللت ضمنی در مفههوم خف هان یها دیکتهاتورا
فهم کند .اگر خوانندة یک متن متعلق به ادبیات سیاسی ،ساب ة ذهنی و علم پیشینی به مفهوم جامعة دچار خف ان
و گرفتار دیکتاتورا نداشته باشد و تجربهاا ا چنین مفهومی در ذهن او موجود نباشد ،قطعاً چنین تفسهیرا ا
شب در ذهن او ایجاد نخواهد شد و دیگر شب براا او یک نشانة ادبی که حاص داللت ضمنی و قابه تفسهیر
به خف ان و دیکتاتورا است ،نیست و تنها در م ام یک نشانة بانی قاب تفسهیر اسهت :شهب ،یعنهی بخشهی ا
مان که تاریک است .عالوه بر اجتماع و فرهن

و ، ...حتی شخصیترین تجربیهات فهرد مهیتوانهد در فرآینهد

تفسیر نشانهها و به ویژه در داللت ضمنی ن ش داشته باشد .در واقع ا فرداترین تجربیات شهخص گرفتهه تها
طیف وسیعی ا تأثیرات تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی با همة عمومیت و گسترة شمول خود در جههتدههی بهه
داللت و گذر ا داللت مست یم و ورود به دنیاا تکثیر معنا و داللتهاا ضمنی ن شآفرین هستند.

نشانة ادبی
چنانکه در آغا این گفتار اشاره کردیم ،نشانهشناسی ،به مثابة ابزار تحلی بهکهار مهیرود؛ شهناخت نشهانههها در
متن ،تحلی آنها و در نهایت ،تفسیر متن .این البته براا مطالعهکنندگان ادبیات میتواند بسیار جذاب و اغواکننده
باشد .آیا می توان متن ادبی را با ابزار نشانه شناسی مورد مطالعه قرارداد؟ تحلی نشانهشناسانة متن ادبهی ،چگونهه
تحلیلی است؟ طبیعتاً تحلی نشانه شناسانة یک متن ادبی ،در درجة اول باید نشانههاا موجهود در مهتن ادبهی را

نشان دهد .به بیان دیگر ،نشانهشناسی در ادبیات یا نشانهشناسیِ ادبی ،نهاظر بهه رویکهردا در مطالعهات ادبهی
است که متن ادبی را به قصد نشان دادن نشانهها در آن میخواند .خوانشِ نشانهشناسهانة مهتن ادبهی قاعهدتاً بهه
منظور تحلی متن انجام می شود؛ تحلیلی که در نهایت به شک گیرا فهمی جدید ا متن منتهی میشود .کوشش
خواننده در این گونه ا خوانش ،صرفاً یافتن ردّ پاا عناصرا در متن است که عالوه بر داللتههاا قهراردادا و
فرهنگنامهاا ،داللت هااِ دیگرا نیز دارند؛ داللت هاا مجا ا .کلمات یا هر نوع اشارهاا که در متن حاضرند و
ذهن خواننده را به مفهاهیمی فراتهر ا داللهتههاا قهراردادا ههدایت مهیکننهد ،مهیتواننهد موضهوعِ خهوانش
نشانه شناسانه باشند .اما در اینجا پیش ا هر سخنی ،یک نکتة بسیار مهم بایهد مشهخص شهود و ایهن در تعیهین
محدودة بحث ،حائز اهمیت است و آن مشخص کردنِ محدودة نشانة ادبهی اسهت .دایهرة مفههوم نشوانه بسهیار
گسترده است و ت ریباً در تمام اجزاء ندگی بشر و در حو ه هاا متنوعِ پیرامونِ آدمی میتوان حضور نشانهها را
نشان داد .ت ریباً همة حو ه هاا اندیشهاا را با رویکرد نشانه شناسانه میتوان مطالعه کرد؛ ا بان گرفته تا سینما
و نمایش و عکس و آگهی تجارا و ادبیات و . ...طبیعی و بدیهی است که هر کدام ا این حو هها ،بهه اقتضهاا
سرشت و ماهیت خود ،نشانه هاا خات خود را دارند .نشانه هاا بان ،صداها و کلمات هستند و در تحلیه و
بررسیِ نشانه هاا بانی ،ا واژهها و رابطة صدا و صورت مکتوب و مفهوم و داللتهاا واژهها و ارتباط معنهاا
فرهنگنامهااِ واژهها (معناا قرارداداِ اولیة هر واژه) با معانی مجا اِ آنهها و ظرفیهت کهارکرد واژههها بهه عنهوانِ
نشانه در بافت کالم ،سخن گفته میشود.
صر نظر ا اصلیترین و بنیاداترین حو ة حضور نشانهها ،یعنهی بهان ،بها کهارکرد ارتبهاطیان ،ههر یهک ا
حو ه هاا قاب مطالعه ،خود داراا بان ویژه هستند و به تبع آن ،جنس نشانههاا هر حو ه با حو هههاا دیگهر
متفاوت است.
بانِ سینما ،تصویر است .هر فریم ا تصویر ،در یک ارتباط دوسویه با ذهنِ بیننده ،شک دهندة داللتی است کهه
به میزان انطباق یا عدم انطباق با اص و با نمایی واقعیت بیرونی ،ا نشانه بودن یا نبودنِ آن سخن گفته میشود.
اینکه دیدن تصویر یک گ در یک قطعه فیلم ،براا بیننهده چهه مفههومی مهیتوانهد داشهته باشهد ،ا نظهر یهک
نشانه شنا ِ سینما ا این جهت حائز اهمیت است که معلوم کند بیننده با دیدنِ گ ِ نمهایش داده شهده در فهیلم،
صرفاً تصویرا ا یک گیاهِ دارااِ گلبرگهااِ رنگین را دیده است (معنااِ قفرهنگنامهااِ این تصهویر) یها اینکهه

دیدنِ تصویر گ در فیلم ،مفاهیم دیگرا ،مثالً ابرا عشق ،عالقه،اظهار پو ن و ....را نیز بهه ذههن بیننهده ال هاء
کرده است (کارکرد گ به عنهوانِ نشهانه) .بنهابراین ،اگهر چهه صِهر

تصهویر گه و داللهت آن بهه گیهاهِ دارااِ

گلبرگ هاا رنگیِ موجود در عالم خارج ،ا نظر نشانهشنا ِ بان ،یک نشانه است و همین داللتگراِ تصویر در
همین سطح براا نشانه بودن آن کافیست ،اما برااِ نشانه شنا ِ سینما -که سینما را بها رویکهرد نشهانهشناسهانه
مطالعه میکند -آنچه مهم است ،عناصرا است که عالوه بر کارکرد ارجهاعی و اطهالعدههیِ صِهر  ،ن شهی در
تعویق معنا و ارت اء تصویر به سطح هنهر داشهته باشهد .آنچهه سهینما را در م هام یکهی ا هنرههاا هفتگانهه ا
تصویربردارا با یک دوربین فیلمبردارا ا صحنههاا عالم خارج ،متمهایز مهیکنهد ،اسهتفادة سهینماگر ا بهانِ
تصویر به عنوان ابزارا براا بیان مفاهیم و تفکراتِ نهفته در ذهن اوست ،یعنی کاربرد عناصر تصویرا به مثابهة
نشانه.
در ادبیات نیز دقی اً همین اتفاق میافتد .پدید آورندة متن ادبی ،با استفاده ا واژهها ه که هر کدام در بانِ عهاداِ
غیرادبی ا این باب که هر یک به مفهومی قراردادا داللت میکننهد ،نشوانه محسهوب مهیشهوند ه متنهی ادبهی
میآفریند که واژه ها در آن دیگر همان کارکردِ قبلی را ندارند و هر کدام به تنهایی یا در کنار واژههاا دیگر و در
همنشینی با دیگر واژه ها و در ارتباط با بافت و ساختار متن ،مفاهیم و معناهاا دیگرا را نیز بهه ذههن خواننهده
ال اء می کنند .اینجاست که نشانة ادبی شک گرفته است و نشانهشنا

ادبی یا مطالعهکننهدة ادبیهات بها رویکهرد

نشانهشناسانه ،در پی شناختن و برجستهکردنِ این نشانههاست.
بنابراین اگر چه متن ادبی در درجة اول ،یک جلوة بانی است و طبعاً هر جزئش نشانهاا بانی است ،اما ا این
جهت که متن ،یک متن ادبی است و یک تجلّیِ ویژه ا بان است ،نشانهشنا ِ ادبی ،صرفاً به دنبالِ نشانهههایی
است که عام ِ ویژه شدن متن شدهاند و آن را ا سطح ارجاعی و اطهالعدههیِ صهر

بهه سهطح هنهرا ارت هاء

دادهاند .تمام عناصرِ حاضر در متن که معنایی جز معنااِ شناختة فرهنگنامهاا به ذهن خواننهده ال هاء مهیکننهد،
کارکرد نشانه اا دارند و قابلیت تحلی به عنوان نشانة ادبی را پیدا میکنند ،هر چند همة این نشانههاا ادبهی ،ا
نظر میزان تأثیر و ن شی که در ارت اء سطح داللتگراِ واژهها در متن ادبی دارند ،همار ن نباشند.

نکتة اساسی که در خوانشِ نشانه شناسانه باید به آن توجه کرد این است که در خوانش نشانهشناسهانه ههر مهتن
ادبی آنچه بر آن تأکید میشود و در سیر تحلی متن بر آن درنه

مهیشهود ،تنهها عناصهرا اسهت کهه در مهتن

موردنظر کارکرد نشانهاا دارند و تنها معنا و مفهومی موردنظر است که در متن ایفاا ن ش کرده است.
چنانکه در فرهن هاا مختلف ،مفاهیمِ گاه متضاد و مختلفی براا برخی نمادها و نشانهها وجود دارد کهه البتهه
اگر چه آگاهی ا آنها براا گشودن گره هاا متن و روشنی افکندن بر مفهومِ نشانههاا مهتن مهیتوانهد سهودمند
باشد ام ا تحمی این معانی و مفاهیم ه که ههر یهک در مینهة خهود در ههر فرهنه  ،درسهت و بجاسهت ه بهر
نشانه هااِ متن ،بدون توجه به سنخیت و هماهنگی و تناسب با دیگر اجزاء متن ،می تواند خواننده را بهه بیراههه
ببرد و در تحلی متن و رسیدن به فهمی متعلهق بهه مهتن ،او را ناکهام بگهذارد؛ همچنانکهه مهثالً رنه
فرهن

سهیاه در

هاا کهن ،نشانة تاریکی آغا ین ،شرّ ،ظلمهت مهرگ ،متانهت ،ثبهات قهدم ،مهان ،مسهتان ،آب ،ادراک،

سلطنت ،مصلحتاندیشی ،خرد ،بی رنگی ،تخمیر ،هبوط به دو خ ،مرگ دشمن ،هنرههاا پلیهد ،تولهد دوبهاره و
رستاخیز و ...است( .ر.ک :کوپر 712 :و )718اما باید توجه داشت که رن

سیاه در متنِ مورد مطالعه ،در پیوند با

دیگر عناصر متن چه معنا و مفهومی به ذهن ال ا می کند و در کارکرد نشهانگی خهود در مهتن ،بهه چهه مفههومی
داللت میکند .هر معنا و مفهومی که به نشانهاا در متن اسناد داده می شود ،باید تأییدا ا متن،پشتوانة آن باشد.
در خوانشِ متن ،تالن باید برجستهکردنِ «نشانه» هاا متن ،روشنی افکندن به رابطة نشانه با سایر اجهزاء مهتن و
در پیِ آن ،بیان و توضیح مفهومی باشد که ا نشانه در متن به ذههن خواننهده ال هاء مهیشهود .انباشهتن بررسهی
نشانه شناسانة متن ا معانی و مفاهیم نمادین نمادها و اجزاء متن در فرهن ها و تمدنهاا کههن و بیهان سهاب ة
حضور آن عناصر در اساطیر و آیین ها و مناسک رمزا و را آلود قدیم ،گرهی ا مهتن نمهیگشهاید و نهایتهاً بهه
فهمی جدید از متن ه نه تحمی شده بر متن ه منتهی نخواهدشد.

پی ندشت
 .7مبناا ت سیمبندا در بخش ب و ج ،برپایة م الة «نشانه شناسی نوشتار :با نگهاهی بهه رسهانه ،ادبیهات و هنهر
خوشنویسی» ا فر ان سجودا است (چاپ شده در :سجودا ،فر ان .)238 :7833
 . 2چندلر ا قول جرج لیکا

و مارک جانسون ،همین تعبیهر را دربهارة اسهتعاره ن ه کهرده اسهت« :لیکها

جانسون معت دند که استعاره ها ا یک فرهن

به فرهن

و

دیگر متفاوت می شوند .آنها اختیارا نیستند بلکه بهدواً

ا تجربیات فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی مشتق شدهاند» (چندلر .)761 :7831
 .8ذکر عالقه هاا مجا کالً برگرفته ا بخش مجا در کتاب «بیان» دکتر سیرو

شمیسها اسهت( .ر.ک :شمیسها

.)31-31 :7831
 .3در بیان فارسی ،به این کاربرد ا مجا « ،کنایه» میگویند که کاربرد مجا ا جمله یا ترکیب است ،بدون قرینهة
لفظی .نسبت معنی ح ی ی و غیرح ی ی یعنی عالقه در کنایه عمدتاً ال م و ملزوم است.
 .1همان .762 :چندلر این قول را ا ریچارد ن

کرده است.

 .1ر.ک :شمیسا 713 :7831و ، 711دکتر شمیسا براا نمونه به ابن اثیر اشاره کرده که در المثه السهائر تشهبیه و
استعاره را ا هم جدا نکرده و همچنین در وایاا دیگر بحث ارتباط تشبیه و استعاره سخن گفته است.
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