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 با رهیافتی زیباشناختی بندی استعارهطبقهشناسی و ردهبررسی تطبیقی 

 فارسی و انگلیسیهای زباندر 
 

 (ایران ، سبزوار،دانشگاه حکیم سبزواری ،زبان و ادبیّات فارسی گروه) میثم ابراهیمی

 (ایران ، سبزوار،گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری) *مهیار علوی مقدّم

 (ایران ، سبزوار،دانشگاه حکیم سبزواریگروه زبان و ادبیّات انگلیسی، ) داوودی محمد

 چکیده

، مددا را بددا بر ددی و انگریسددیهدداف رارسددی کنددکوکاو در پیشددینر تدداریغی برازددن در زبان

کنددکد در ایددا مقالدده، بنددکف برددازی  شددنا میها و تمایزهددا و در نجیجدده   قههماننددکف

هداف زبدانی حوزهدر  هاف اساسدی برازدنکوشیم بده واکداوف تط یقدی یادی از شدا همی

هدداف رارسددی و بنددکف انددوا   ن در زبانو   قه «اسددجعاره»یعنددی « بیددان»و ادبددی در مرددم 

نگرف و هاف جهددانها و  اسددجگاهبپددردازیم تددا بدده ایددا ترتیدد  بدده زمیندده انگریسددی

 میزتریا صدنامات مطددرر در اسدجعاره از تغیید  زی اشدنا جی ایدا دو زبدان دسدن یدابیمد

انگریسددی در کنددار وجددوه تمددایز، کدده در برازددن رارسددی و  قرمددرو مرددم بیددان اسددن

اسدددجعاره در زبددان انگریسدددی بدده  سدددجرد ی و هاف بسددیارف نیدددز دارنددکد هماننددکف

تددر تر و منظمتددر و در مددیا حدداق، دقیدد جزنگددرف زبددان رارسددی بهدد  نشددکه و کری

د در زبدان بردازی انگریسدی  کدر هدر دو  در  اصدری تشد یه )مشد ه و شکه اسنبررسی 

شدود اسدجعارة صدری  بندکف می( کده در زبدان بردازی رارسدی جدز تشد یهات   قهبه ّهمش

کدده  اسددنهایی بنددکفاسددجعاره در رارسددی و انگریسددی داراف   قه دشددکه اسددن وانددکه 

ضددما  ن کدده در هایی از اسددجعاره را در میددان ایددا دو زبددان یارددند تددوان نمونددهمی

کدده در  ن هددر دو رکددا اصددری اسددجعاره اف اسددجعاره وجددود دارد برازددن انگریسددی  وندده

 اف نکارددشونک که ایا نو  در برازن رارسی نمونهحذ  می

شناسددی، بررسددی شناسددی، زبانهدداف رارسددی و انگریسددی، اسددجعاره، ردهزبان ها:کلیدددوا ه
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 مهمقد. 1

و ترزیدد  و اثددر ادبددی بددر مغا دد  تأثیر ددذارف موضددو  اساسددی برازددن، بررسددی  

هدداف هددم دان بددرروف، «بددکی »و « بیددان»، «معددانی»سدده مرددم  سددنداو بددرانگیغجا

 ویندک و سدغا را بده امرانه سدغا میتررندکهاف شد دربدارةکده  اندکندام  ررجه ۸زی اشدنا جی

 از )رتوریدد ( برازددن  مفهددوم چنددکهر کاونددکدسددنجنک و میمقجضدداف حدداق و مقددام می

( 72، صد ۸۹۳1احمددکف،  د)رک اررددا ون تددا امددروز دسددجغوت تشییراتددی شددکه روز ددار

هددداف شناسدددی در زبانها و روتبندددکفها و اندددوا   ن،   قهبرازدددن در تعریددده، شدددا ه

هدداف بنیددادیا نگرف و نگرههاف جهدداندلی   اسددجگاه هنددرف، زمینددهرارسددی و انگریسددی بدده

هایی دارنددک کدده در ننددکفها و  دداه ناهماشددنا جی و زی اشددنا جی بددا یاددکیگر هماننددکفزبان

هاف اساسددی برازددن یعنددی مرددم کوشددیم بدده واکدداوف تط یقددی یاددی از شددا همی الددهایددا مق

ها و و کدارکرد اسدجعاره در رارسدی و انگریسدی بپدردازیم تدا بده ایدا ترتید  بده زمینده« بیان»

 نگرف و زی اشنا جی ایا دو زبان دسن یابیمدهاف جهان اسجگاه

شدعر را کردامی م جندی »کده ف اسدن حدکبده ه در ادبیدات جهدانجایگاه و اهمین اسدجعار

(د اهمیددن اسددجعاره در 7۸۹، صد ۸۹21کککنی، )شددفیعی« انکبددر اسددجعاره و اوصددا  دانسددجه

( و هدددم در برازدددن زربدددی ۸۸۹-۸۸7 ، صد۸۹21کککنی، شدددفیعی دک)ربرازدددن اسدددرامی 

جاسددن کدده  ن را از ارکددان اساسددی شددعر ( تددا  ن702صد ، ۸۹2۹ولدد  و وارن،  دک)ر

مراددر »انددکد سددغنوران اروپددایی اسددجعاره را تعریدده شددعر  نجانیکه و در  وردهشددمار به

(د اسدددجعاره از جمرددده صدددنامات 11، صد ۸۹11اندددک )کروچددده، نامیکه« تشددد یهات مجدددازف

کار دهددک و در معندداف مجددازف بددهبیددانی اسددن کدده معندداف حقیقددی کرمددات را تشییددر می

 رود:می

هدا کرداه بدر  ویدکد اتوم ی زبان مجازف یعنی زبانی کده مقودودت همدان نیسدن کده مدی

هددا کشددجی نیسددجنکد زمددان رود اندده نیسددند شدد  کاسددر    نیسددن و  ذارنددکد  دمسددر نمی

همددان  واهددک کدده مقوددودت همددان باشددک )یددا میانددکازدد زبددانی صدد   در  ن سددنی نمی

بددرد، معیددارف بر ررجدده کار میبدده« معیددار»و کرمددات را در معندداف زبددان   ویددکباشددک( کدده می

                                                           
1. aesthetics  



 ۹                                        ددد                            اسجعاره با فبنکو   قه یشناسرده یقیتط  یبررس 

 

شددودد زبددان عمددوق  وینددک ان مجعددار   ن زبددان اسددن، زبددان حقیقددی نامیددکه میاز رویددر م

ی ، زیدرا بدر ایدا ردرک مجادکندک  میه در نظدام کداربرد حقیقدی زبدان تودرمجازف دانسدج

دیگدر  اسن که م ارات هر اه در معنداف حقیقدی بدا ید  شدیا در ارت داد باشدنک، بده شدیا

 (۸7صد ، ۸۹22)هاوکس،  دشان کردتوان منجقرنیز می

بده  ایدا م هد شدعر، مدا را بدر  ن داشدن کده بده بررسدی اسجعاره در ایا جایگاه مجمایز 

بدده واکدداوف کوشددیم در ایددا مقالدده میبنددابرایا  م؛بپددردازیتددر و جزئیتددرف شددا  دقیدد 

تدریا صدنامات مطدرر در قرمدرو مردم بیدان اسدن در زبدان بردازی اسجعاره کده یادی از مهم

 زی انگریسی بپردازیمددر زبان برا Metaphorرارسی و 

 هاف زیر پاسخ دهک:کوشک به پرس ایا تهقی  می

 هدداف رارسددی و م دانی مشددجرک و مجفدداوت در تعریدده و ارکددان اسددجعاره در زبان

انددک و  یددا ایددا دو زبددان در م هدد  اسددجعاره قابریددن تط یدد  بددا انگریسددی ککام

 یاکیگر را دارنک؟

 ندددکف اسدددجعاره چددده بهددداف رارسدددی و انگریسدددی در چدددارچو    قهزبان

 هاف دارنک؟ها و ناهماننکفهماننکف

 تددر بدده م هدد  اسددجعاره و منظم تر سددجرده،تریدد  از ایددا دو زبددان دقی کددکام

 انک؟پردا جه

  بددیا برازددن تط یقددی مرددم بیددان و کدداربرد اسددجعاره در دو زبددان رارسددی و

هدداف بنیددادیا نگرف و نگرههاف جهددانانگریسددی بددا  اسددجگاه هنددرف، زمیندده

 توان یارن؟ی اشنا جی ایا دو زبان چه ارت ا ی میز

 های تحقیقفرضیه. ۲. 1

 اسن: اسجوار هاهیررضایا  ایا پژوه  بر

نیسدن، م هدد  دد بدا توجدده بده ایددا ناجده کده برازددن بده زبددان و قدوم  اصدی وابسددجه 

 قابرین تط ی  با یاکیگر دارنکدانگریسی،  رارسی ودو زبان اسجعاره در 

م هد  اسدجعاره  ،هداف رارسدی و انگریسدیمشدجرک زبان  اسدجگاه اولیدردد بدا توجده بده 

 د هایی داردها و ناهماننکفدر ایا دو زبان هماننکف



   دومدوره پنجاه و  سوممطالعات زبان و ترجمه                                   شمارة                                                         1 

 

نگددرف، ریزبینددی و اجز بدداتددر بددودن برازددن انگریسددی تر و منظمنگرف، دقیدد ددد کدد 

  سجرد ی م اح  اسجعاره در برازن رارسی قاب  تط ی  اسند 

و مرددم بیددان و کدداربرد اسددجعاره در دو زبددان رارسددی  ددد در بررسددی تط یقددی برازددن

هدداف بنیددادیا زی اشددنا جی ایددا نگرف و نگرههاف جهددان،  اسددجگاه هنددرف، زمینددهانگریسددی

 دو زبان با یاکیگر پیونکهایی دارنکد

 پژوهش نةیشیپ. ۲

 بنکف کرد:توان در سه  روه   قهپیشینر ایا پژوه  را می

هدداف برددازی بدده م هدد  اسددجعاره توجدده بسددیارف از کجا نویسددنک ان هددا: الدد . کتا 

هدداف هددا بدده بررسددی اسددجعاره در زبددان رارسددی و زبانامددا تعددکاد انددککی از  ن ،انددککرده

نامددر هنددر واژهتددوان بدده هددا مید از جمرددر ایددا کجا انددکپردا جهویژه انگریسددی اروپددایی و بدده

نوشددجر  هدداف  نج ها و ماررهنددی تفوددیری اصددطراحات رددا شددعر و سدد   :شددامرف

کدده در  ن بر ددی از ناددات تدداریغی و اصددطراحی اشدداره کددرد  (۸۹۱1میمنددن میرصددادقی )

مرددداوه بدددر  (۸۹۳7شمیسدددا ) شدددودداسدددجعاره در برازدددن رارسدددی و انگریسدددی دیدددکه می

هایی از اصددطراحات برازددن انگریسددی نموندده ،اصددطراحات بیددان رارسددی مناسدد  بددا موضددو 

نامات و رنددون ادبددی صدد (۸۹۳7نوشددجر سددیما داد ) بددیررهنددی اصددطراحات اد و را  ورده

بررسددی کددرده صددورت تط یقددی و جکا اندده هدداف رارسددی و انگریسددی را بددهمطددرر در زبان

 داسن

تددوان بدده هاف نگاشددجه شددکه در ایددا زمیندده مینامددهاز جمردده پایانها: نامدده د پایان

در ادبیددات رارسددی و مقایسددر صددور  یدداق »( بددا منددوان ۸۹۱1زهددرا  قازینددالی )نامددر پایان

تشد یه، اسدجعاره، مجداز »که در  ن نویسنکه بده بررسدی تط یقدی اندوا  صدور  یداق  «انگریسی

ونک الردده سددپهمددزتنامددر اسددن و پایاندر دو زبددان رارسددی و انگریسددی پردا جه« و کنایدده

 ن  اشدداره کددرد کدده در «برازددن تط یقددی در حددوزة رارسددی و انگریسددی»( بددا منددوان ۸۹۳۸)

ف زی اشددنا جی )معددانی، بیددان و بددکی ( و صددنامات مطددرر در ایددا مرددوم بدده هددادان 

 دررجه اسناف در دو زبان رارسی و انگریسی مورد بررسی قرار  صورت مقایسه



 1                                        ددد                            اسجعاره با فبنکو   قه یشناسرده یقیتط  یبررس 

 

 مقالددر تددوان بددهنگاشددجه شددکه میه اسددجعاره از جمردده مقالدداتی کدده در زمیندد :. مقالدداتپ

ها در سددرزمیا اسددجعاره ترجمددراشددعار تددید الد الیددوت در زبددان رارسددی: بررسددی مددوردف »

اسدجعاره بدا توجده بده  ن، کده در اشداره کدرد ( ۸۹۳۹سدجادف و رسدجمی ) نوشدجر« حاص بی

شناسدی اسدجعاره مفهوم» مقالدر دشدکه اسدنها در ترمیهدات شدعر یداد شدکه بررسدی بازنمایی

نوشددجر براتددی، صددالهی مازنددکرانی، امددامی و لددویمی مطردد  « در زددر  و برازددن اسددرامی

سددیر تطددور تدداریغی مفهددوم اسددجعاره در برازددن اسددرامی و در  ضددما بررسددی (۸۹۳1)

بررسددی و ارزیدابی نظریددر » مقالدرد اسددنزدر ، معاید  و مزایدداف ایدا بررسددی را نیدز بیدان 

هاف معاصددر اسددجعاره در برابددر بدده بررسددی نظریدده (۸۹۳1براتددی ) نوشددجر« اسددجعارة مفهددومی

جعاره از منظددر برازددن سددنجی و جکیددک در واکدداوف اسدد» مقالددرد اسددن پردا جددهنظریددر سددنجی 

( معندداف لشددوف و ۸۹۳1ت ددار )کددایمی نوشددجر« هدداف رارسددی، مربددی و انگریسددیزبان

نگدداه  ذشددجگان و معاصددران ن پیددکای  و کددارکرد اسددجعاره را از هددا، مردداصددطراحی، ویژ ی

و نسد ن  ن « اسدجعاره: تشد یه کوتداه شدکه»بررسدی نظریده » مقالدرد اسدن و نقک کرده بررسی

و  مددوردف: سدده نظریدده از سددااکی، ماددس بردد  مطالعددرجکیددک اسددجعاره ) فهاهیددنظربددا 

ا ( بددد۸۹۳2رریعدددی )  اقدددانی اصددفهانی والرسدددوق، معوددومی، ابا نوشدددجر« دیویکسددون(

ف هاکاسددجیکددرده و را در هددر دو زبددان بررسددی « شددکهتشدد یه کوتدداه»اف تط یقددی مطالعدده

اسددجعاره در  ددذر زمددان؛ بررسددی، تهریدد  و نقددک تطددور » مقالددرد داده اسددنیدد  را شددرر هر

هریدد  تعداریه اسددجعاره در بدده بررسدی و ت( ۸۹۳۱رضدایی ) نوشددجر« بردازی مربددی و رارسدی

 رمقالدد امدا دربدارة موضدو  مدورد بهد  بایدک بده اسدن پردا جدهبیشجر مجون مربی و رارسی 
 قاحسددینی و  نوشددجر« ق در برازددن رارسددی و انگریسددیبررسددی اجمددالی صددور  یددا»

اشدداره کددرد کدده در ایددا مقالدده نویسددنک ان بسددیار مغجوددر بدده بررسددی  (۸۹۱1 قازینددالی )

  انکدهاف رارسی و انگریسی روف  وردهتط یقی بر ی از م اح  اسجعاره در زبان

و کداربرد برازدن تط یقدی هداف در میدان پژوه   مدانبی فجده شدک،  چده نبا توجده بده 

و  شدکه اسدننگاشدجه ن یمسدجقر اثدر، تداکنون هدی  هداف رارسدی و انگریسدیاسجعاره در زبان

 کدنبه چنیا پژوهشی دسن یاز  انپژوهشی، موج  شک نویسنک ایا  رأ
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 در بلاغت فارسی و انگلیسی« استعاره»بررسی تطبیقی تعری  . 1. ۲

رددا شددعر ف در کجددا  و را تعریدده کددرده اسدندنغسددجیا کسددی اسدن اسددجعاره  ارسدطو

اسددجعاره م ددارت از ایددا : »کددرده اسددن( اسددجعاره را چنددیا تعریدده ۳0، صد ۸۹1۹)ارسددطو، 

ال جدده بر ددی از مجرجمددان  ن را بدده «د اسددن کدده اسددم چیددزف را بددر چیددزف دیگددر نقدد  کننددک

 ررجدده  Metaphoraدر اصدد  از واژة یونددانی  Metaphorانددک، امددا مجدداز ترجمدده کرده

« بددردن»معندداف ، بددهPhereinو « رددرا»بدده معندداف  Metaشددکه کدده  ددود مشددج  اسددن از 

یددا انجقدداق « ررابددرده»بدده معنددی  Metaphor(د بنددابرایا اصددطرار ۸۸، صد ۸۹22)هدداوکس، 

اسددجعاره را بدده چهددار نددو  تقسددیم رددا شددعر ( در کجددا  ۳۸-۳0، صد ۸۹1۹اسددند ارسددطو )

د نقد  1 د نقد  از ندو  بده ندو ؛۹نقد  از ندو  بده جدنس؛  د7د نق  از جنس به نو ؛ ۸ کنک:می

 به حس  تمثی د

لنگدر اندکا جا هدم ندومی «د جدا کشدجی مدا ایسدجاددر ایا»مثاق نقد  از جدنس بده ندو : 

هدا اولدیس ده»شودد امدا نقد  از ندو  بده جدنس مثد  ایدا م دارت اسدن: ایسجادن شمرده می

کنددک و در ایددا لددن بددر بسددیارف میهددا هددزار دلازیددرا ده«د کددرده اسددنهددزار کددار بددزر  

د نقد  از ندو  بده ندو  مثد  ایدا م دارت رفتده اسدت کاربدهجاف کرمدر بسدیار موضدو  بده

اف تیددز زنددک انی  را قطدد  زنددک انی  را بددا روییندده تیشددی بدده پایددان بددرد یددا روییندده»اسددن: 

 اسدن و معندی جدا بده پایدان  وردن و قطد  کدردن هدر دو بده ید  معندی  مدکهدر ایا د«کرد

هر دو جدان سدجانکن و هرداک کدردن اسدند مدراد از نقد  بده تمثید   ن اسدن کده از چهدار 

تع یددر مفددروک، نسدد ن تع یددر دوم بددا تع یددر اوق درسددن ماننددک نسدد ن بددیا تع یددر چهددارم 

 کاربدهاف را کده در معندی حقیقدی  دوی  باشک با تع یر سدومد در بعضدی مدوارد هدم کرمده

کدده، نسدد ن جددام و  ورنددکد چنانتعردد  دارد میمجددازاب بددکان   نچددهجاف بدده رفتدده اسددت

باکول همدان نسد جی اسدن کده بدیا سدپر بدا مدارل وجدود داردد بندابرایا ممادا اسدن از 

 سپر به جام مارل و از جام به سپر باکول تع یر کردد

 منوانبددهنددومی کدده ارسددطو بددراف اسددجعاره  کددر کددرد، تنهددا نددو  چهددارم  از میددان چهددار

چنددیا  Metaphorد در مندداب  انگریسددی  یدد  اصددطرار شددکه اسددناسددجعاره شددنا جه 

روندکد می کارشدان بدهالرفظیکرمدات یدا م دارت در معندایی زیدر از معنداف تهدن»اسن:  مکه
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اف که به ی  شیا یا کدار مشدغص اشداره دارد بدراف شدیا یدا کدار دیگدر مدورد یعنی کرمه

)ای رامدز و  الدن هدررم، « ودشدهدا اشداره نمی یرد، امدا بده شد اهن میدان  ناسجفاده قرار می

در  ددوق »از  زدداز  هنددی  ریددزدر ابیددات »(؛ بددراف نموندده چنددکیا اسددجعاره ۸1۸، صد ۸۹۳1

 :وجود دارد 7اثر رونالک اسجورت تومال  ۸«هاساق
Shelley dreamed it. Now the dream decays.  
The props crumble. The familiar ways  
Are stale with tears trodden underfoot.  
The heart’s flower withers at the root.  
Bury it, then, in history’s sterile dust.  
The slow years shall tame your tawny lust. 

 روددشری  ن را  وا  دیکد اکنون رؤیا از بیا می

  شناد فهاوهیشنمای   رد شکد  صهنر

 اش  در زیر پا  ام زده اسن؟

 شوددریشه پژمرده می    قر  در

 سپس  ن را در  رد و ز ار سجرون تاریخ درا کنیکد

-1۹7، صد 70۸۹، ۹)کددادن دهاف  رام بایددک هددول  وابیددکه  ددود را تسددغیر کنددکسدداق

1۹۹) 

اسدجعاره  ن اسدن کده م دارتی از موضد  اسدجعمال  در اصد  لشدن، »در برازن رارسدی 

زددرک یددا بددراف شددرر و روشددا جهن زرضددی بدده معندداف دیگددرف منجقدد  کننددک و  ن بدده

نمددودن  ن اسددن یددا بددراف تأکیددک و م الشدده اسددن یددا بددراف اشدداره نمددودن بدده  ن بددا لفظددی 

تددوان هددم در واقدد  در برازددن رارسددی اسددجعاره را می (د۹17صد  ،۸۹27)مسددارف، « انددکک

 اسددجعاره» انددک:کدده در تعریدده  ن  فجهنددومی تشدد یه و هددم نددومی مجدداز دانسددند چنان

یاددی از  ددرریا  ن حددذ  شددکه باشددک یددا مجددازف اسددن بددا مراقددر  تشدد یهی اسددن کدده

اف کدده  هددا را از معنددی حقیقددی دور کنددک و بدده معنددی مجددازف مشددابهن، بددا وجددود قریندده

 (د۸۸2، صد ۸۹۳۹زاده، مقکم و اشر )مروف «برسانک

                                                           
1. At the Year’s Turning 

2. Ronald Stuart Tomas 

3. Cuddon 



   دومدوره پنجاه و  سوممطالعات زبان و ترجمه                                   شمارة                                                         ۱ 

 

هددر دو زبددان، اسددجعاره را بددر م ندداف  شددک ور کدده در تعدداریه اسددجعاره مشددغص همددان

هدداف رارسددی و انگریسددی، بان وددوص زانددکد در میددان تمددامی مردد  و بههتشدد یه قددرار داد

د بدده مددوازات تاامدد  بددوده اسددناز نغسددجیا اشددااق توددویر رف نددزد شددعرا تشدد یه 

و پدس از حدذ  ادات تشد یه بدده شدکه تر ررجده تشد یه مغجودرتر و رشدردهتودویر رف، ررجه

ن همچددون ارسددطو د ایددا معنددی در تعریدده برددازیون باسددجاشددکه اسددناسددجعاره نزدیدد  

داد،  دکردانددک بددکون ادات شدد ه ) وبی مددنعاس اسددند او اسددجعاره را تشدد یهی میبدده

 ۸(؛ بنددابرایا در برازددن رارسددی و انگریسددی اسددجعاره را تشدد یهی رشددرده۸۹1، صد ۸۹۳7

انکد از سددوف دیگددر، رجهددان اسددجعاره بددر تشدد یه در هددر دو دیددک اه امددرف پذیررجدده دانسددجه

 :شکه اسن

اف اسدن کده بده رود حداوف معندی وسدی  و  سدجردهکار مدیدر اسدجعاره بده اف کدهکرمه

شدودد بدا ایدا همده بعضدی امجقداد دارندک کده تشد یه از اسدجعاره  واننکه و شنونکه وا ذار می

تددر و در نجیجدده مدداثرتر اسددن و وجددود ارکددان تشدد یه در کرددام  ن را تر و پرتهرکزنددکه

داننددک، بددا ایددا تر از تشدد یه میرا بیشددجر و قددوفکنددک، امددا بعضددی تددأثیر اسددجعاره رسدداتر می

مدورد نظدر  ویندکه  بهمشد ّهاسجکلاق که در تش یه ی  یدا چندک مدورد مشدابهن بدیا مشد ه و 

د ارسدطو ریرسدو  یوندانی شدودیمدجدایگزیا مشد ه  بهمشد ّهکه در اسدجعاره، اسن، در حالی

دهدک، را بدر تشد یه تدرجی  میالعداده قائد  اسدن، اسدجعاره که بدراف تشد یه تدأثیرف رو با  ن

دانددک، امددا در اسددجعاره کدده در تشدد یه شددامر دو شددیا جکا اندده را میندداب یاددی نمیاز نظددر ایا

 (71-71صد ، ۸۹۱1)میرصادقی،  دکنکیای را جانشیا دیگرف می

در برازددن انگریسددی  ن اسددن   Metaphorبدداوجدده تمددایز اسددجعاره در برازددن رارسددی 

انددک: کدده  فجهشددود، چنانبددر م ندداف مجدداز نیددز تعریدده می کدده در برازددن رارسددی اسددجعاره

تددریا نددو  مجدداز، اسددجعاره اسددن کدده بدده مراقددر مشددابهن اسددن، ولددی در انگریسددی از هنرف

کده اسدجعاره بدر م نداف مشدابهن، مجفداوت از مجداز بدر م نداف  شکه اسنقوق یاکوبسا  فجه 

 (د217، صد ۸۹2۳زاده سراج، مهکف دک)رمجاورت اسن 

 

                                                           
1. condensed simile 
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 در بلاغت فارسی و انگلیسی« های استعارهارکان و پایه»بررسی تطبیقی  .۲. ۲

 نک از:ادر برازن رارسی اسجعاره داراف سه رکا اسن که م ارت

 اسند بهمش ّهد مسجعار و  ن لفظ ۸

 اسند بهمش ّهد مسجعارٌمنه و  ن معنی 7

 د مسجعارٌله و  ن معنی مش ه اسند۹

تشدد یه نامنددک و صددفن بددیا  ددرریا را کدده در تشدد یه بدده مسددجعار و مسددجعارٌله را  ددرریا 

 (د7۱۱، صد ۸۹1۹)رجایی،  ه موسوم اسن در اینجا جام   وینکش  وجه

  نچدهبده وجدود دو منودر در اسدجعاره ا مدان دارد؛ یادی  ۸در برازن انگریسدی ریچداردز

یددا مسددجعارٌله  7بیددان نشددکه و مددراد اصددری  وینددکه همددان بددوده کدده بدده  ن منظددور اصددری

کارررجده یعندی کرمدر بده ماریدن  ررجده شدکه کده ریچداردز  ن را به  نچده وییم و دیگدر می

شددود )مسددجعار بدده لفددظ  وانددک کدده در برازددن مددا بدده  ن مسددجعارٌمنه  فجدده میمی ۹وسددیره

شددود و  ن کرمددر اصددری کدده از  ن اسددجفاده شددکه مسددجعارٌمنه اسددن(د اسددجعاره ا رددا  می

 کدسدجعاره ترکی دی از مسددجعارٌمنه و مسدجعارٌله اسددن )ربندابرایا ریچداردز معجقددک اسدن کدده ا

  (د1و  1، رو  ۸۹۱7ریچاردز، 

 

 
 های استعاره. ارکان و پایه1نمودار 

 

                                                           
1. I. A. Richards 

2. tenor 

3. vehicle 

ارکان و پایه های استعاره

در بالزن رارسی

مسجعار مسجعارٌمنه مسجعارٌله جام 

در بالزن انگریسی

Tenor Vehicle
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 روش پژوهش .3

بنددکف اسددجعاره، در اف، در پددی بررسددی تط یقددی   قهدر ایددا پددژوه  بددا روت کجابغاندده

ایدددا مقالددده روت دو زبدددان رارسدددی و انگریسدددی هسدددجیمد روت اسدددجکلالی تهقیددد  در 

هددا نیددز روت کیفددی اسددند از سددویی دیگددر، بدده کدد ( و روت تهریدد  داده ااسددجقرایی )جددز

 دشکه اسنایا پژوه  براسال ماج   مریاایی ادبیات تط یقی نگاشجه 

 ها و بحث یافته .۴

 های استعاره در زبان فارسی و انگلیسیبندیطبقه. 1. ۴

بنددکف تددوان   قهز منظرهدداف  ونددا ون میدر برازددن رارسددی و انگریسددی اسددجعاره را ا

 کرد: 

 بندی استعاره به اعتبار وجود لفظ مستعار. طبقه1. 1. ۴

 ال . در بلاغت فارسی

در برازددن رارسددی اسددجعاره را، از دیددک سددا جار  ن، بدده دو  ونددر بنیددادیا تقسددیم 

 انک:کرده

 استعارة مصرحه )آشکار(د 

شدود ال جدده بایدک نشدانه یددا  ورده می به ّهمشداف اسدن کده در  ن مشدد ه حدذ  و اسدجعاره

اف در جمره باشدک کده از وابسدجگان مشد ه مهدذو  اسدند ایدا نشدانه  هدا  وانندکه قرینه

مقددکم مروف )رکدرسددانک کنددک و بدده معندداف مجددازف میرا از معندداف حقیقددی مسددجعار دور می

 (د براف نمونه:۸۸۱، صد ۸۹۳۹زاده، و اشر 
   سددای ان داردبجددی دارم کدده  ددرد  دد  ز سددن 

 

 بهددار مارضدد   طددی بدده  ددون ارزددوان دارد 

 (۸70صد  ،۸۹۱1 )حارظ،                         
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 استعارة مکنیه )کنایی(د 

ا ر در  ها هنرمنک تش یهی پنهدان باشدک و بدراف بیدان ایدا تشد یه، مشد ه را  کدر کندک و 

اف در جمردده باشددک کدده از وابسددجگان را حددذ  نمایددک ال جدده بایددک نشددانه یددا قریندده بهمشدد ّه

 ماننک بین: (۸7۸صد  ،۸۹۳۹زاده، مقکم و اشر مروف دمهذو  اسن )رک بهمش ّه
 شددددد ی  یسورروهشدددددجه بددددده دامدددددا

 

 پراسدددددیا معجدددددرو قیرینددددده  دددددرزن 

 (۱1، صد ۸۹21)منوچهرف،                       

اف شددود در اصدد  اسددجعارهکدده بددا نددام تشددغیص از  ن یدداد می  نچددهدر برازددن رارسددی 

 مهذو   ن انسان اسن؛ براف نمونه: بهمش ّهاسن مانیه که 

 قرم را  ن زبان ن دود کده سدر مشد   ویدک بداز

 

 وراف حددک تقددکیر اسددن شددرر  رزومنددکف 

 (11۸، صد ۸۹۱1)حارظ،                           

ها زیددر مجمومددر ایددا دو )اسددجعارة مانیدده و موددرحه( هدر برازددن رارسددی بدداقی اسددجعار

 قرار دارنکد

 در بلاغت انگلیسی . 

 د استعارة صریح یا آشکار

تریا نددو  اسددجعاره اسددن کدده بددا سدداده» Explicit Metaphorدر برازددن انگریسددی، 

تعریدده ارسددطویی از اسددجعاره مطابقددن داردد در ایددا قسددم از اسددجعاره هددم لفددظ مسددجعار و 

 براف نمونه: د(؛۹0، صد ۸۹۳7)داد، « شونکهم لفظ مسجعارٌمنه هر دو  کر می

Sorrow is my own yard. 
 (21۹، صد 70۸۱، ۸)پرایا دزم و زوه حیاد ما اسن

هددر دو  کددر  yardو اصددطرار مجددازف  Sorrowاصددطرار حقیقددی »در نمونددر مددذکور 

 (د221، صد 70۸۱)پرایا، « انکشکه

 ورکه در تعریده اسدجعاره  ذشدن، اسدجعاره تشد یهی اسدن کده مرداوه بدر حدذ  همان

( نیددز بایددک مهددذو  باشددنک، امددا در بهمشدد ّهادات، یاددی از  ددرریا اصددری تشدد یه )مشدد ه یددا 

  برازددن انگریسددی  کددر هددر دو پایددر تشدد یه نیددز مددانعی نددکارد کدده ایددا نددو  اسددجعارة صددری

                                                           
1. Perrine 
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الادات( در برازدن رارسدی اسدن؛ اسجعاره معدادق تشد یه برید  و نیدز تشد یه ماکدک )مهدذو 

شددود در برازددن در برازددن انگریسددی اسددجعارة صددری  نامیددکه می  نچددهم ارت دیگددر بدده

 (د12، صد ۸۹۱1حسینی و  قازینالی،  قا د یرد )رکرارسی در زمرة تش یهات قرار می

 استعارة تلویحید 

 Implicitدر برازددن انگریسددی دو اسددجعارة موددرحه و مانیددر رارسددی،  یدد  اصددطرار 

Metaphor اسددجعارة ترددویهی در »کدده  یرنددکد توضددی   نیددا اسددجعارة ترددویهی قددرار می

جعار یددا مسدد ا ور کرددی بددر پوشددیک ی یاددی از اجددزاا یددا هددر دو جددزبرازددن انگریسددی بدده

(؛ بنددابرایا بایددک  فددن اسددجعارة ترددویهی در ۹0، صد ۸۹۳7)داد، « مسددجعارٌمنه اسددجوار اسددن

 :از انکم ارتشود که برازن انگریسی در سه قسم یاهر می

مانددک و  کددر سربسددجه و ترددویهی بدداقی می بهمشدد ّهد در قسددم اوق، مشدد ه  کددر و ۸

لنگسددجون  ةه در ابیددات زیددر سددرودشددود عمعددادق اسددجعارة مانیددر رارسددیو؛ بددراف نمونددنمی

 اسن: حذ   ردیکه بهمش ّهو bombمش ه  کر و ع dream ،۸هیوز

 ?What happens to a dream deferred چه اتفاقی براف رؤیا ارجاده اسن؟

 ?Does it dry up شود؟ یا  ن  اموت می

 ?Like a raisin in the sun ماننک رنی کشمشی  ورشیک؟

 Or fester like a sore شودجراحن  اموت مییا ماننک ی  

 ?And then run یابک؟و سپس ادامه می

 ?Does it stink like rotten meat کنک؟ یا  ن را ماننک  وشن راسک می

 Or crust and sugar over  یا پوسجه و شار روف  ن

 ?Like a syrupy sweet ماننک شربجی شیریا اسن؟

 Maybe it just sags ب نکدشایک  ن را رقط 

 .Like a heavy load ماننک بارف سنگیا

 ?Or does it explode شود؟یا  یا  ن منفجر می

                                                           
1. Langston Hughes 



 ۸۹                                        ددد                            اسجعاره با فبنکو   قه یشناسرده یقیتط  یبررس 

 

 ددردد عمعددادق  کددر می بهمشدد ّهد در قسددم دوم اسددجعارة ترددویهی، مشدد ه حددذ  و 7

 اسجعارة مورحر رارسیود

هددر دو مهددذو  هسددجنک عدر رارسددی رایدد  نیسددنود  بهمشدد ّهد در نددو  سددوم مشدد ه و ۹

 :دهک( را نشان می۹و  7شعر زیر هر دو شا  )مورد 

 It sifts from Leaden Sieves کنک ن از زرباق سربی م ور می

 .It powders all the Wood ایا پودر تماماب چوبی اسن

 It fills with Alabaster Wool کنک ن را با پشم سفیک پر می

 The Wrinkles of the Road چیا و چروک  یابان

 It makes an Even Face سازد ن حجی منظره را می

 Of Mountain, and of Plain از کوه، و از دشن

 Unbroken Forehead from the East کشکسرت را از مشر  بیرون می

بسدددیار، مجدددکداب از مشدددر  )پدددرایا، 

 (د221-221، صد 70۸۱

Unco the East again. 

 دو اسجعاره وجود دارد: ۸در ابیات مذکور سرودة امیری الیزابن دیاینسون

منوان بدده woolکرمددر  It Fills with Alabaster Woolالددهد در بنددک سددوم، م ددارت 

تددوان دریارددن کدده می Fillsاف در رعدد  و بددا توجدده بدده قریندده شددکه اسددن کددر  بهمشدد ّه

اسددن کدده ایددا قسددم از اسددجعاره در رددویهی بدداقی مانکهمنوان مشدد ه سربسددجه و تو بددهsnowع

 برازن انگریسی معادق اسجعارة مورحه در برازن رارسی اسند

بددا توجدده بدده قریندده در  Its sifts from Leaden Sieves د در بنددک اوق، م ددارت 

هدر  بهمشد ّهو flourو مشد ه و عsnowتدوان دریاردن عو نیدز مفهدوم کد  شدعر می siftsرع  

، 70۸۱پددرایا،  دک)رانددکد ایددا نددو  اسددجعاره در برازددن رارسددی وجددود نددکارد دو مهذو 

 (د221صد 

 

 

                                                           
1. Emily Elizabeth Dickinson 
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 د تجسم شخصیت

هدداف یدد  انسددان بدده یدد  دادن ویژ ی»در برازددن انگریسددی شددام ،  ۸تجسددم شغوددین

راسدجی زیرمجمومدر اسدجعاره اسدن، ید  حیوان، ید  شدیا یدا ید  مفهدوم اسدند ایدا به

« ( همیشدده انسددان اسددنبهمشدد ّهر  ن، اصددطرار مجددازف مقایسدده )مقایسددر ترددویهی کدده د

 دم  نجددا کدده  ۹بهشددن  مشددکهدر  7بددراف نموندده جددان میرجددون د(221، صد 70۸۱)پددرایا، 

 :اسنسی  ممنومه را  از زد، نوشن 
Sky lowered, and muttering thunder, some sad drops 

Wept at completing of the mortal sin. 

 ررود  ورد، زیر ل  رمکف کشیک و از زم چنک قطره اش   سمان سر

 (د۸11، صد ۸۹۳1در پی  ن  ناه مهر   ریسن )ای رامز و  الن هررم، 

همددواره »کنددک کدده هدداف برازددن ایددا مقیددکه را تأییددک میکرددی جسددججو در کجا   وربدده

 ،۸۹21کککنی، )شددفیعی« هددایی اسددن در حددوزة تشددغیصهدداف اسددجعارة مانیدده، مثاقمثاق

مهددذو  انسددان، جانددکار و ضددمیر « بهمشدد ّه»اف اسددن کدده ( و  ن اسددجعارة مانیدده۸1۹صد 

بدده معندداف تشددغیص در برازددن انگریسددی  Personification ف رور اسددن، در مقابدد  

توانک معدادق اسدجعارة مانیده رارسدی قدرار  یدردد در برازدن رارسدی رابطدر تشدغیص و نمی

هدر تشغیودی اسدجعارة مانیده اسدن امدا هدر  اسجعارة مانیه مموم و  ووص مطرد  اسدن،

تر اسددن اف تشددغیص نیسددند اسددجعارة مانیدده از تشددغیص بسددیار وسددی اسددجعارة مانیدده

 (د  20، صد ۸۹۱1 قاحسینی و  قازینالی،  کد)ر
 

 
 مستعار لفظ وجود اعتبار به استعاره بندی. طبقه۲نمودار 

                                                           
1. personification 

2. John Milton 

3. Paradise Lost 

طبقه بندی استعاره به اعتبار وجود لفظ مستعار

در بالزن رارسی

اسجعارة 
مورّحه

اسجعارة 
مانیّه

در بالزن انگریسی

Explicit 
Metaphor

Implicit 
Metaphor

Personificat
ion

Hypostatiza
tion



 ۸1                                        ددد                            اسجعاره با فبنکو   قه یشناسرده یقیتط  یبررس 

 

 ارلفظ مستعکیفیت به اعتبار استعاره بندی طبقه .۲. 1. ۴

 در بلاغت فارسی ال .

 د استعارة اصلیه

اسدجعاره  مابیمسدجقا ر کرمدر مسدجعار اسدم جدنس باشدک، اسدجعاره را اصدریه  ویندک چدون 

 اسن )اصطراحات اسجعارف که تاکنون  کر شک اسم بودنک(د

 تبعیّهاستعارة د 

 د:در برازن رارسی بر دو نو  اسن ت عیّهاسجعارة 

 : ن باشک؛ براف نمونه در بیند کرمر مسجعار رع  یا مشجقات ۸

  ن روزها ررجنک»

 هاف ما ن روزهایی کز شاا  پر 

 جوشیک وازهایم، چون ح ابی از هوا ل ریز، می

 لشزیکمیچشمم بر روف هر چه 

 (د۸0، صد ۸۹1۳)رر زاد، « نوشیک ن را چو شیر تازه می

ه از تندک دویدکن و لشزیدکن اسدم اسدن و اسدجعار ت عیّدهرع  اسدن و اسدجعارة « لشزیکمی»

 و با شجا  ررجاد

ز مددی تابددان »اسددجعاره در صددفن اسددن؛ بددراف نموندده در  ت عیّددهد نددو  دیگددر اسددجعارة 7

 از بسیار  ونیا اسند ت عیّهتابان، اسجعارة « داشن

  . در بلاغت انگلیسی

اسددجفادة اسددجعارف از »در زبددان انگریسددی نیددز، اسددجعاره در رعدد  و صددفن وجددود داردد 

 شود:پردة پنجم، صهنر اوق دیکه می، ویریام شاسپیر 7تاجر ونیزفی  در نما ۸رع 

How sweet the moonlight sleeps upon this bank 

 د رامکه زی ا بر روف ایا ساح  مینور ماه چ

 

                                                           
1. verb 

2. Merchant of Venice 
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 :وجود دارد ۹( اثر  نکره ماروق۸1۱۸) 7«باغ»در شعر  ۸و اسجفادة اسجعارف از صفن
Annihilating all that's made 

To a green thought in a green shade. 

 نابود کردن همه چیز سا جگی اسن

، صد ۸۹۳1)ای رامدددز و  الدددن هدددررم، اف سددد ز زیدددر سدددرپناهی سددد ز ا انکیشدددهبددد

 (د۸17د۸1۹

 

 
 مستعار لفظ کیفیت اعتبار به استعاره بندی. طبقه3نمودار 

 

 بندی استعاره به اعتبار جامعطبقه .3. 1. ۴

 استعارة قریب )نزدیک و مبتذل( .1. 3. 1. ۴

  تعارة مبتذل و تکراری و آسان فهماس

 وندده اف اسددن کدده در  ن ربددط بددیا مسددجعاربله و مسددجعاربمنه  شدداار باشددکد ایااسددجعاره

شددونک کدده در حاددم لشددن اف میحددکف تاددرارف و بدده اصددطرار کریشددهها  دداهی بهاسددجعاره

دهنددکد اسددم دیگددر  ن مردداب از دسددن می یرنددک و نیددروف هنددرف  ددود را کامعمددولی قددرار می

 ونده اسدجعارات، تشد یهات کهنده و عارة مامیدر م جذلده اسدند منشدأ ایدا در مجون برازی اسدج

هاف  ن در ادبیددات مددا لعدد  در معنددی لدد  و سددن   در معنددی زلدده، تاددرارف اسددن؛ نموندده

  ت  در معنی ر سار و هنکو به معنی زلده، ندر س بده معندی چشدم،  د  بده معندی  ونده

 (707صد  ،۸۹۳7)شمیسا،  دو سرو به معنی برنکبالا اسن

                                                           
1. adjective 

2. The Garden 

3. Andrew Marvell 

طبقه بندی استعاره به اعتبار کیفیت لفظ مستعار

در بالزن رارسی

در بالزن 
انگریسی

اسجعارة اصریّه

Noun metaphor

اسجعارة ت عیّه

Adjective 

metaphor
Verb metaphor
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 کنددکسددرو چمددان مددا چددرا میدد  چمددا نمی

 

 کنددکشددود یدداد سددما نمیهمددکم  دد  نمی     

 (۸۳7، صد ۸۹۱1)حارظ،                         

اسددجعاره از جهددن واژ ددانی شددکن در ررهنددی لشددن بدده »در مقابدد  در برازددن انگریسددی، 

اف شدود و اسدجعارة زندکه اسدجعارهقسدیم میت 7د اسدجعارة زندکه7و  ۸د اسدجعارة مدرده۸ :دو نو 

، ۸۹۱1) قاحسددینی و  قازینددالی، « جکیددکف اسددن کدده در واژ ددان زبددان ث ددن نشددکه اسددن

 :(د بایک ارزود که موادی  اسجعارة قری  در برازن انگریسی دو نو  اسن27صد 

کده از دیدر زمدان مدورد اسدجفاده قدرار  ررجده  اف اسدند اصطرار اسجعارة مرده، اسدجعاره۸

کنددک، و بدده قددکرف رایدد  شددکه اسددن کدده مشددایرت مانسددجه و ماننددکه توجدده مددا را جردد  نمی

هاف مدرده عجدان ن ا جده وو صدرراب ، امدا بسدیارف از اسدجعاره«جدان کردام»، و «پاف میدز»ماننک 

نددکد شغوددی از هددا را بدده حیددات باز ردادر حدداق مددردن هسددجنک و دوبدداره بدده راحجددی  ن

تددو مددرد هسددجی یددا  یددا » ?Are you a man or a mouse:  روچددو مددارکس پرسددیک

 ،Throw me a piece of cheese and you'll find out او پاسددخ داد:« مددوت؟

ترسدو اسدن و در اثدر مدوت در ایدا جمرده بده معندی « اف پنیر برایم بیندکاز تدا بفهمدیتاه»

هداف کده دهدک کده اکثدر واژهد تداریخ زبدان نشدان مینشکه اسدتکاوق به اسجعارة مرده ت کی  

)ای رامدز و  اندک، در  ذشدجر دور اسدجعاره بودهکنیم معنداف صدری  دارندکما اکندون ردرک مدی

   (۸11-۸1۹، صد ۸۹۳1 الن هررم، 

اسددجعارة مددرده یدد  معنددی معمددولی و قددراردادف دارد کدده از اصدد  »م ارت دیگددر بدده

، صد ۸۹۳1)براتددی، « دانسددجا مفهددوم اولیدده درک کددردتددوان  ن را بددکون مجفدداوت اسددن، می

در بسددیارف مددوارد وقجددی »کدده بایددک بدده  ن توجدده داشددن ایددا اسددن کدده  اف(د ناجدده20-2۸

کنددک اسددجعارة مددرده بددار دیگددر تشددغص و اف تشییددر میزمینددر زبددانی یدد  چنددیا اسددجعاره

سددجرف در  ربددر  اک’( grey cat in the nightیابددک؛ بددراف نموندده م ددارت )تدداز ی می

شددود امددا هنگددام ترجمدده بدده رارسددی، اف مهسددو  میر انگریسددی اسددجعارة مددردهد ‘شدد 

 (د۹۹، صد ۸۹۳7)داد، « یابکتاز ی و حیات دوباره می

                                                           
1. dead metaphor 

2. live metaphor 
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نیددز موددکاقی بددراف اسددجعارة قریدد  اسددن؛  Clichéد در برازددن انگریسددی اصددطرار 7

اف حددک اسددجفاده شددکهم ددارتی کهندده و م جددذق و  بددی  از »انددک: کدده در تعریدده  ن  فجهچنان

دلی  اسددجفادة مفددرد بدده کریشدده ت ددکی  کدده دیگددر زنددکه نیسددند بسددیارف از اصددطراحات بدده

 (د۸7۳، صد 70۸۹)کادن، « انکشکه

 استعارة بعید )دور و شگفت( .۲. 3. 1 .۴

 انک:  ه  فجه یرد چنانایا اسجعاره دقیقاب در مقاب  اسجعارة قری  قرار می

بددرماس اسددجعارة قریدد ، هنرمنکاندده اسددن و معمولدداب حاصدد  رعالیددن  هنددی هنرمنددک 

اسددن ندده تقریددک اود در ایددا اسددجعاره ربددط بددیا مسددجعارٌله و مسددجعارٌمنه نددو و دور و زریدد  

انددکد جددام  دیریددا  و اسددن و در مجددون برددازی بدده  ن اسددجعارة  اصددیر زربیدده نیددز  فجه

چیددز بدده یدداهر کامردداب ندداهمگون و ندداهمغوان  ورزف اسددن و هنرمنددک بددیا دومهجدداج  یدداق

 (707صد ، ۸۹۳7)شمیسا،  دکرده اسنش اهجی یریه کشه 

 واردق بدددده مددددی دربنددددک تددددا مرداندددده

 

  دددددردن سدددددالول و تقدددددوا بشدددددانیم 

 (1۱۹، صد ۸۹۱1)حارظ،                        

شددامر در مددالم  یدداق سددالول و تقددوا را بدده صددورت انسددان یددا حیددوانی مجسددم کددرده 

 اسند

تددوان بددا اسددجعارة بعیددک را می Outlandish metaphorدر برازددن انگریسددی اصددطرار 

 :انککه  فجه چناتط ی  داد؛ 

برنددک؛ بددراف نموندده هاف ابجاددارف و مجیدد  لددذت میبر ددی از شددامران از اسددجعاره»

هاف زیرمعمددوق چنددک نموندده از ایددا مقایسدده 7( اثددر جددان دان۸1۹۹) ۸«زددزق مددذه ی پددانزده»

 دهک:را ارائه می
Batter my heart, three-personed God; for You 

As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 

That I may rise and stand, o'erthrow me, and bend 

Your force to break, blow, burn, and make me new. 
 مرا  رد کا،  کاف سه نفره، براف شماقر  

                                                           
1. Holy Sonnet XIV 

2. John Donne 
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 هنوز به دن اق کوبیکن، تنفس، در ش ، و اصرار اسن

 که ما قادرم بر یزم، بایسجم، مرا ب غ  و  م شوم

 «سددننوو سددا جا بددراف مددا ما بددراف شاسددجا، ضددربه زدن، سددو جا نیددروف شدد

 د(۸00د، ص۸۳۳2 ،۸)بارتون و هادسون

هددا کنددک کدده ماننددک  نگددر و بنددکزن مقایسدده میرا بددا  هن« تثریدد  مقددکل»در ایددا مثدداق، 

و  هنگددر « تثریدد  مقددکل»سددازدد امددا ارت دداد سددوزانک و از نددو میدمددک، میشددانک، میمی

رسددک ) قاحسددینی و  یرددی دور از  هددا اسددن و تشددابه  ن  یرددی تغیرددی بدده نظددر می

 Conceit(د  کددر ایددا ناجدده نیددز ضددررورف اسددن کدده 1۱-12، صد ۸۹۱1 قازینددالی، 

نیدز نامیدکه  7«اسدجعارة دور و شدگفن»در برازدن زربدی »وان تشد یه بعیدک  کدر  ردیدک، منبه

 ددردد، در زمددرة تشدد یهات رارسددی و در  ن  کددر می« بهمشدد ّهمشدد ه و »شددود، امددا چددون می

  (د27، صد ۸۹۱1) قاحسینی و  قازینالی، « اسن« تش یه بری »
 

 
 جامع اعتبار به استعاره بندی. طبقه۴نمودار 

 

 کارگیری الفاظ استعارهبندی استعاره به اعتبار بهطبقه. ۴. 1. ۴

هایی هسددجنکد بنددکفکار یرف داراف   قهالفدداا ارائدده شددکه در اسددجعاره بدده امج ددار نددو  بدده

اف نیسدن امدا بندکف در مردم بیدان م هد  قابد  توجدهناجر قاب   کر  ن اسن کده ایدا   قه

 کنیمداف به  ن میشارهدلی  توضی  اسجعارة تهامیه نا زیر ابه

                                                           
1. Barton and Hudson 

2. conceit metaphor 

طبقه بندی استعاره به اعتبار جامع

در بالزن رارسی

اسجعارة 
قری 

اسجعارة 
بعیک

در بالزن انگریسی

Dead 
Metaphor

Cliche
Outlandis

h 
metaphor

Conceit 
metaphor
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 ال . در بلاغت فارسی 

 د استعارة وفاقیه 

  ن اسن که اججما  دو سوف اسجعار در ی  تا برااشااق باشکد

 د استعارة عنادیه

 ن اسن که اججما  دو سدوف اسدجعاره در ید  جدا یدا در ید  تدا ممادا ن اشدک )ردک: 

 .(701، صد ۸۹۳7شمیسا، 

 د استعارة تهکمیه

رة منادیده اسدجعارة تهامیده اسدن در برازدن رارسدی بده اسدجعارة تهامیده از ررو  اسدجعا

اندک و  ن اسدن کده ید  واژه در معدانی ضدک  دود اسجعارة ریشدغنکف و ترمیهیده هدم  فجه

 کار رود؛ ماننک بین:و براف  نز و ریشغنک به

 اف ن ددرد روز باز واسددنترسددم کدده بهددره

 

 نددددان حردددداق شددددیخ ز   حددددرام مددددا 

 (۸7، صد ۸۹۱1)حارظ،                         

  . در بلاغت انگلیسی

توددویرف کدده در  ن یدد  »م ددارت اسددن از:  Diminishing metaphorد اصددطرار ۸

وجددود داردد ایددا ا جرددا   بهمشدد ّهنددومی مددکم تواردد  یددا ا جرددا  مدد هم در میددان مشدد ه و 

اف در کنددک، بدده  ونددهدهددک کدده یدد  انکیشدده و توددویرف کدده  ن را مجسددم میزمددانی رم می

 یرنددک کدده کامردداب مناسدد  و سدداز ار نیسددجنکد نجیجددر  ن ازردد  کنددار یاددکیگر قددرار می

اف در شددعر مجاریزیدد  انگیز و تهددرک مددا فی اسددند چنددیا اسددجعاره  عی، هیجددانشددوم

 ۸چید لفددرد پرورددراکود ماشددقانر ( رایدد  اسددن؛ مثدداق مشددهور  ن  زدداز سددر)مدداورااالط یعی

 :اسن 7از تید الد الیوت
Let us go then, you and I 

When the evening is spread out against the sky 

Like a patient etherised upon a table. 

                                                           
1. The Love Song of Alfred Prufrock 

2. T. S. Eliot 
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 بیا برویم، تو و ما

 شکه اسنکه زرو  در  سمان پها وقجی

 (701، صد 70۸۹)کادن، هوت اسند مارف که بر روف میز بیچون بی

صدنامجی بدکیعی کده ید  کرمده مسدجقیماب بده معنداف مغداله » Antiphrasisد اصطرار 7

معنی معمدوق  ن اسدن؛ بدراف نمونده نامیدکن ید   دم زدوق پیادر بدا مندوان کوچد  و یدا 

 (د۸1، صد 700۸، ۸)بالکی « دوسن منوانبهی  دشما 
 

 
 استعاره الفاظ کارگیریبه اعتبار به استعاره بندیطبقه. ۵نمودار 

 

 به اعتبار واحد کلمهاستعاره بندی طبقه .۵. 1. ۴

 شونک:ها به امج ار تعکاد اجزاف کرام به دو دسجه تقسیم میاسجعاره

 در بلاغت فارسی ال .

 د استعارة مفرد

جعاره، اسدجعارة مفدرد هر اه اسجعاره ی  کرمه د امدم از مفدرد یدا مرکد  د باشدک  ن اسد

 ورکری بایدک  فدن اف مفدرد اسدند بدهنیدز اسدجعاره ت عیّدهشود؛ بندابرایا اسدجعارة نامیکه می

 شونکداسجعارة مفرد مهسو  می ه تاکنون دربارة اسجعاره مطرر شکتمام م احثی ک

 

 

                                                           
1. Baldick 

طبقه بندی استعاره به اعتبار به کارگیری الفاظ استعاره

اسجعارة منادیّهاسجعارة وراقیّه

اسجعارة تهامیّه

Diminishing 
metaphor

Antiphrasis
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 د استعارة مرکب

یددا مسددجعارٌمنه مددذکور  بهمشدد ّه»اسددجعارة مرکدد  در برازددن رارسددی  ن اسددن کدده 

 (۸72، صد ۸۹۳۹زاده، مقکم و اشر )مروف« صورت جمره باشک و واژه ن اشکبه

 تددددو و  ددددوبی و مددددا و قامددددن یددددار

 دور مجندددون  ذشدددن و نوبدددن ماسدددن

 

 رادددر هدددر کدددس بددده قدددکر همدددن اوسدددن 

 هددددر کسددددی پنجددددروزه نوبددددن اوسددددن

 (12، صد ۸۹۱1)حارظ،                             

 بلاغت انگلیسی . در 

اسددجعارف مغجردده یددا  بهمشدد ّهاف اسددن کدده دو اسددجعاره» mixed metaphorاصددطرار 

اف اسدن کده شدونکد ید  نموندر اسدجعارة  میشدی )مرکد ( جمردهحجی بیشجر از  ن ترفی  می

 اسن: همرن در حکی  نفس  ود دربارة وضعین پریشان  ود به زبان  ورده
To take arms against a sea of trouble, / And by opposing end them 

هدا ام و بدا مقابرده کدردن بده  نبراف مقابره بدا دریداف مشدارات بدازوان  دود را  شدوده

 (د۸1۹، صد ۸۹۳1دهم )ای رامز و  الن هررم،  اتمه می

ی کدده  کددر بهمشدد ّهحضددور دارد؛ یاددی  بهمشدد ّهدر سددطر نغسددن دو »در نمونددر مددذکور 

هاف  ن کدده سددرار بر ددررجا باشددک از نشددانه بهمشدد ّهمددا ایددا ا« مددرد جنگجددو»نشددکه یعنددی 

اسدن کده مشدارات بددا  ن  «دریدا»ی کده  کددر شدکه و  ن بهمشد ّهشدود و دیگدرف معردوم می

( در مددورد تمددایز ۹1۸، صد ۸۹۳7(د شمیسددا )۹7، صد ۸۹۳7)داد، « شددده اسددتمقایسدده 

 نویسک: ایا اسجعاره با اسجعارة مرک  در برازن رارسی می

تددوان اسددجعارة مغددجرط یددا  میغجدده و امثدداق  ن ترجمدده کددرد )یاددی از ایددا اسددجعاره را می

هم  شدجی دادن و سداز ار شدکن اسدن( امدا مرکد  ن ایدک  فدن تدا بدا اسدجعارة  Mixمعانی 

هدا نداهمغوانی مرک  اشج اه نشود و  ن اسن که چندک اسدجعاره کندار هدم بیایندک امدا بدیا  ن

 (۹1۸، صد ۸۹۳7)شمیسا،  دنغین باشکو مکم س

تددوان اسددجعارة مغددجرط ترجمدده شددود می mixed metaphorبنددابرایا ا ددر اصددطرار 

 :ماننک ایا بین حایم نظامی ،هایی از  ن را در برازن رارسی یارننمونه

 ز سدددن   کدددرد بدددر  ددد  مشددد  بیدددزف
 

 ز نددددر س بددددر سددددما سددددیما  ریددددزف 
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بیدن سدن   اسدجعاره از زلده،  د  اسدجعاره از صدورت، مشد  بیدزف اسدجعاره از در ایا 

پریشددان کددردن مددوف بددر چهددره، نددر س اسددجعاره از چشددم، سددما اسددجعاره از صددورت و 

 (د۸17، صد۸۹۳7شمیسا، نق  از بهریزف اسجعاره از اش  ریغجا اسن )سیما 
 

 
 کلمه واحد اعتبار به استعاره بندی. طبقه۶نمودار 

 

 استعارة گسترده .۶. 1. ۴

وجددود دارد کدده در  Extended metaphorاف بددا منددوان در برازددن انگریسددی اسددجعاره

 شود:شعر زیر از امیری الیزابن دیاینسون روشا می

 Hope" is the thing with feathers" امیک چیزف داراف پر اسن

 That perches in the soul جاف اما  ن در رور اسن

 And sings the tune without the words  وانکبکون کرمات میو  واز را 

 And never stops at all شودو هر ز مجوقه نمی

 And sweetest in the gale is heard شودتر شنیکه میو در  وران شیریا

 And sore must be the storm و سغجی بایک در  وران باشک

 That could abash the little Bird بیا ب ردتوانک پرنکة کوچ  را از  ن می

 That kept so many warm  ن  یری  رم اسن

 I've heard it m the chillest land امما  ن را در سردتریا سرزمیا شنیکه

 And oil the strangest Sea تریا دریاف نفنو در زری 

 ,Yet, never, in Extremity با ایا حاق، هر ز، در انجها

طبقه بندی استعاره به اعتبار واحد کلمه

در بالزن رارسی

اسجعارة مفرد اسجعارة مرکّ 

در بالزن انگریسی

اسجعارة مفرد Mexid metaphor
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 .It asked a crumb of Me ایا ی  در واسن کوچ  ما اسند

« امیددک» Hope منوانبددهدر بنددک اوق شددعر، اسددجعاره صددری  اسددن مشدد ه  شدداارا 

« چیددزف بددا پددر» thing with feathersرقددط « پرنددکهو »birdع بهمشدد ّهامددا  مشددغص شددکه،

پرنددکة » Little Bird بهمشدد ّهنددام  بدداد در بنددک دوم شددعر، اسددجعاره شددکه اسددنتوصددیه 

پرنددکة » Little Birdموضددو  مقایسدده اسددن و « امیددک» Hopeشددودد  شدداار می« کوچدد 

د بددا توجدده بدده اسددجعارة شددکه اسددنچیددزف اسددن کدده موضددو  بددا  ن مقایسدده « کوچدد 

مدا « شدودهر دز مجوقده نمی»دیاینسون، امیک چیزف شد یه پرندکه اسدن بده ایدا معندی کده 

ایدا «د هر دز مجوقده نشدود» ا در  واز  واندکن ید  پرندکه بده یداهر کنک، حجدیرا  رام می

اسددن، و  ن را یدد  در سراسددر شددعر حفددظ و توسددعه یارجدده  مقایسددر بددیا امیددک و پرنددکه

در شدددعر (د ۸00-۳۳ ، صد۸۳۳2)بدددارتون و هادسدددون،  کدددرده اسدددناسدددجعارة  سدددجرده 

 :توان یارنهایی از ایا نو  اسجعاره را میرارسی نیز نمونه

  ذشن زمان

 هاف لغن اقاقی ارجادروف شا ه شبزمان  ذشن و 

  وردهاف پنجره سر میپشن شیشهشب 

 و با زبان سردت

 (۹1، صد ۸۹1۱)رر زاد،  دکشیکهاف روز ررجه را به درون میمانکهته

 Hopeشددود دو نموندده تفدداوت دارنددک و  ن حضددور همزمددان مشدد ه کدده مراحظدده میچنان

کدده اسددجعاره بدده شددمار در شددعر امیرددی دیاینسددون اسددن در حالی Little Bird بهمشدد ّهو 

 ور کدده  کددر شددک در رارسددی ایددا نددو  اسددجعاره تشدد یه بریدد  و در برازددن  یددک و همددانمی

انگریسددی اسددجعارة صددری  اسددند ناجددر دیگددرف کدده بایددک بدده  ن اشدداره شددود  ن اسددن کدده 

  بدر ایدا اسدن کده رقدط اسدند در تمثید  اصد بهمشد ّهحاص  ارت اد بیا مشد ه و  ۸تمثی »

 کدر شدود و از  ن مجوجده مشد ه شدویم و بدکیا لهداا ررنگیدان بده تمثید  اسدجعارة  بهمش ّه

 (د71۹، صد ۸۹۳7)شمیسا، «  وینکهم می 7 سجرده

                                                           
1. allegory 

2. extended metaphor 
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 گیری. نتیجه۵

تریا صدنامات مطدرر در قرمدرو مردم بیدان اسدن کده در میدان تمدامی اسجعاره از تغیید 

در برازدددن  Metaphorره در برازدددن رارسدددی و د اسدددجعااسدددن شدددکههدددا بررسدددی مرن

هاف بسددیارف نیددز دارنددکد ایددا صددنعن برددازی در انگریسددی در کنددار وجددوه تمددایز هماننددکف

رودد کار مددیهددر دو دیددک اه معندداف حقیقددی کرمددات را تشییددر داده و در معنددایی مجددازف بدده

انددک بددا ایددا اف تشدد یه دانسددجهکدده  ذشددن در برازددن هددر دو زبددان اسددجعاره را  ونددهچنان

اف مجداز نیدز هسدند از سدویی دیگدر، رجهدان تفاوت که در برازدن رارسدی اسدجعاره  ونده

د اسددجعاره در رارسددی و اسددن شددکهاسددجعاره بددر تشدد یه در هددر دو زبددان امددرف پذیررجه

هایی از اسددجعاره را بددا وجددود تددوان نمونددههایی هسددن کدده میبنددکفانگریسددی داراف   قه

میددان ایددا دو زبددان یارددند از سددویی دیگددر، در زبددان انگریسددی  هاف مجفدداوت درنامگددذارف

هدا در برازدن کده هدی  ندامی از  ناز اسدجعاره در برازدن رارسدی را بدا وجدود ایا فهانمونه

شددود از جمردده اسددجعارة اصددریه، امددا بایددک ارددزود در انگریسددی بددرده نشددکه نیددز دیددکه می

مطددرر و در  Explicit Metaphorاف اسددجعاره کدده  یدد  اصددطرار انگریسددی وجددود  وندده

 هازدن رارسدی ایدا ندو  در زمدرة تشد یهشدود و در برا ن هر دو رکا اصری تشد یه  کدر می

دهدک کدده برازددن انگریسددی ماننددک برازددن شددود و تشدد یه بریدد  اسددن نشددان میبندکف می  قه

پا یر نیسددند از سددویی دیگددر، در برازددن انگریسددی ورارسددی همچددون زنجیددرف دسددن

شددونک کدده سددجعاره وجددود دارد کدده در  ن هددر دو رکددا اصددری اسددجعاره حددذ  میاف ا وندده

 اف نکاردد ایا نو  در برازن رارسی نمونه

 کتابنامه

 مطالعات رورنامر درتوری  اصطرار معانی مهمجریا بر در مکف (د۸۹۳1احمکف، م، پورنامکاریان، تد )

 د17-72( ۸)10، ترجمه و زبان

 بنگاه ترجمه و نشرد :تهران دکو م کالهسیا زریا ترجمر درا شعر (د۸۹1۹ارسطود )

مقایسر اجمالی صور  یاق در برازن رارسدی و انگریسدید  دوهر (د ۸۹۱1 قاحسینی، رد،  قازینالی، زد )
 د22-1۳(، ۸)۸ ویا، 
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نامدر کارشناسدی ارشدکد (د مقایسر صور  یاق در ادبیات رارسدی و انگریسدید پایان۸۹۱1 قازینالی، زد )

 گاه اصفهان، اصفهانددانش

 :تهدران .د ترجمر سعیک س زیانررهنی توصیه اصطراحات ادبی(د ۸۹۳1ای رامز، اد، و جفرف  الن، هد )

 رهنماد

(د ۸1) ۱پژوه  مطالعدات زبدانی و بردازی، (د بررسی و ارزیابی نظریر اسجعارة مفهومد ۸۹۳1براتی، مد )

 دد1۸-۱1

شناسدی تط یقدی (د مفهوم۸۹۳1براتی، مد، صالهی مازندکرانی، مد رد، امدامی، ند، و لدویمی مطرد ، کد )

 د۸7۱-۸02(، ۸۳7)1۳ جسجارهاف ادبی،اسجعاره در زر  و برازن اسرامید 

 توهی  بهااالکیا  رمشاهید تهران: دوسجاندد بهدیوان(د ۸۹۱1حارظ، تد )

 مرواریکد :تهران دررهنی اصطراحات ادبی(د ۸۹۳7داد، لد )

 د شیراز: انجشارات دانشگاه شیرازدال رازه در مرم معانی و بیان و بکی معالم(د ۸۹1۹رجایی، مد مد )

(د اسجعاره در  ذر زمان؛ بررسی، تهری  و نقک تطور تعریده اسدجعاره در  ثدار بردازی ۸۹۳۱رضایی، اد )

 د2۸-1۹(، 71)۸۸رنون ادبی،  مجررمربی و رارسید 

 د ترجمر مری مهمکف  سیابادفد تهران: قطرهدررسفر برازن(د ۸۹۱7ریچاردز،  د اد )

دکجدرفد دانشدگاه مرامده  رسدالربرازدن تط یقدی در حدوزة رارسدی و انگریسدید (د ۸۹۳۸ونک،  د )سپه

   ا  ایی، تهراند

 ترجمدر(د اشعار تید الد الیدوت در زبدان رارسدی: بررسدی مدوردف ۸۹۳۹سجادف،  د، رسجمی، ند )

 د۹1-۸۳(، ۸)12، مطالعات زبان و ترجمه رورنامر«د حاص سرزمیا بی»ها در اسجعاره

 د۸0۱-۳۸(، ۱)7نمایی و بالنک ی مروم برازی، رکک س زواران، قر ن، رم(د ۸۹۳0سریمانی، زد )

 د تهران:   اهدصور  یاق در شعر رارسی(د ۸۹21کککنی، مد رد )شفیعی

 میجراد :تهراند بیان(د ۸۹۳7شمیسا، لد )

در م اح  مردوم برازدن )ترجمدر صدنامجیا نظدم و نثدر  فهامعیارال رازه مقکم (د۸۹27) اد هدمسارف، 
 دانشگاه تهراندانجشارات  :تهران دترجمر مهمک جواد نویرف دمربی(

 سمند :تهران دمعانی و بیان(د ۸۹۳2زاده، رد )اشر  مقکم، مد،مروف

 تهران: مرواریکد دتولکف دیگر(د ۸۹1۳رر زاد،  د )
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هداف واکاوف اسجعاره از منظدر برازدن سدنجی و جکیدک در زبدان بهما(د ۸7، ۸۹۳1د  د )م ،کایمی ت ار
المرردی بررسدی مسدائ  جدارف دومیا کنفدرانس بدیا ه درمقالر ارائر شک درارسی، مربی و انگریسی

 اهواز، ایراند شناسی، ماسسر پژوهشگران انکیشمنک،و زبان ها یها،  وزبان

 د ترجمر رااد روحانید تهران: بنگاه ترجمه و نشر کجا دکریات زی اشناسی(د ۸۹11کروچه،  د )

 د ترجمر رروزان ساجکفد تهران: سورة مهردنظریر اسجعاره(د ۸۹۱1لیاا ، جد )

شد یه کوتداه اسجعاره: ن» رینظر(د بررسی ۸۹۳2الرسوق، مد رد،  اقانی، مد، و رریعی،  د )معوومی، اد، ابا

موردف: سه نظریه از سااکی، ماس برد  و  مطالعرهاف جکیک اسجعاره )و نس ن  ن با نظریه« شکه

 د۸07-۱۹ ،1۱انجما ایرانی زبان و ادبیات مربی،  دیویکسون(د

-210، ۳۸د مجمومه مقالات دانشگاه مرامه   ا  ایی، (د تهری  معنایی مجاز۸۹2۳زاده سراج، مد )مهکف

 د220

ها و ررهندی تفودیری اصدطراحات ردا شدعر و سد  : نامر هندر شدامرفواژه(د ۸۹۱1ی، مد )میرصادق
 کجا  مهنازد :تهران دچاپ سوم دهاف  نماج 

 نگاهد :تهراند ترجمر ررزانه  اهرف دهاسجعار(د ۸۹22هاوکس، تد )

 مرمی و ررهنگید، ترجمر ضیاا موحک و پرویز مهاجرد تهران: نظریر ادبیات(د ۸۹2۹ول ، رد، وارن،  د )
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