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  چکیده

در :  بخش تنظیم شده اسـت  هدف بازشناسی مفهوم و نقش استعاره از منظر تعلیم و تربیت، در دواین مقاله با  
هـاي اسـتعاره کالسـیک و جدیـد را بـر اسـاس رویکردهـاي          گانه در نظریه   هاي شش    دیدگاه ،بخش نخست 

 ، در بخـش دوم .کنـد  هاي شناختی و ذهنی معرفـی مـی     در بحث  شناسی  شناختی و با توجه به اهمیت استعاره      
بندي کرده و هریـک را جداگانـه    رده) نمادتشبیه، تمثیل و ( اصلی هاي استعاري زبان را در سه گونۀ     صورت

 را در هـا  آنهـاي شـناختی و نقـش     هـاي صـور اسـتعاري را بـا تکیـه بـر ارزش       گـاه نقـش    معرفی نموده و آن   
عنـوان یـک امـر      این نوشتار به ماهیـت اسـتعاره بـه    در سراسر.کند بندي و بازشناسی معنی معرفی می     صورت

نتیجـه  چنین  در نهایت، این نوشتار. تربیتی و پرورشی نظر داردرایند  یک فمنزلۀ هاي آن به شناختی و به نقش   
هـاي   هاي انگیزشی، اکتشافی، تأویلی، اقناعی، و نقش   هاي استعاره از جمله نقش     گیردکه بسیاري از نقش     می

هاي تعلیم و تربیت باید موردتوجه  معطوف به بازپروري معنی همگی کارکردي تربیتی نیز دارند که در نظام   
  .قرار گیرند
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  مقدمه
 تعلـیم و  ۀ فلـسف ةویژه حـوز  ههاي علمی و معرفتی ب عنوان عنصري مهم در بیشتر حوزه       به 1امروزه استعاره 

 اسـتعاره و کارکردهـاي   مقاالت معتنابهی در زمینۀها و  ش گذشته پژوهۀتربیت ظاهر شده است و در سه ده       
تربیت محـدود   تعلیم و ه تنها به قلمرو فلسفۀ البته پژوهش در استعار   . آن در تعلیم و تربیت نگاشته شده است       

شناسـی از جملـه    هـاي مختلـف روان   شناسـی، و شـاخه      زبـان، زبـان    اي از فلـسفۀ     نشده بلکه به دامنۀ گـسترده     
شناسی بازرگانی و تبلیغات،  روان  عتی، مدیریتی، اجتماعی، رشد، تربیتی، ارتباطات،شناسی تجربی، صن روان

 وارد … گفتـار درمـانی و     هوش مصنوعی، علـوم زیـستی، شـناختی،    علوم بازرگانی، علوم ارتباطات، دین،    
  .شده است

؛ بـا  را برعهـده دارد  انتقال معنـا  شود که وظیفۀ  اي اطالق می    فشردهاستعاره در معناي سنتی خود به تشبیه        
گیـرد و بـه تمـامی صـور      ترین معناي خود مورد استفاده قرار می  در این پژوهش استعاره در کلیوجود این، 

ها، و معانی از یک  ها، اصول، قوانین، نظریه  ها، فنون، تکنیک    مجازي زبان اشاره دارد که باعث انتقال روش       
کـردن بخـش    تجربـه را بـراي واضـح نمـودن و آشـکار      شود و یا بخشی از  دیگر می  حوزة معرفتی به حوزة   

  .گیرد کار می دیگري از همان تجربه به
 در فراینـد آمـوزش و پـرورش و تفکـر خـالق، از      هـا   آنویـژه اسـتعاره، و نقـش         هاي مجازي زبان بـه     روش

د هـا را بـه خـو    شناسی و تعلیم و تربیت است و توجه بسیاري از دولـت  هاي روان موضوعات مطرح در حوزه   
هـاي قابـل    ریـزي  ها براي رواج تفکر استعاري در میان شـهروندان برنامـه   بسیاري از دولت . جلب کرده است  

قـدر زیـاد و حـساس اسـت کـه       دهـی بـه افکـار عمـومی آن     جایگاه استعاره در شکل   «. ر دارند نظتوجهی مد 
دن مـردم اختـصاص   مردان آمریکایی، مبالغ هنگفتی را براي استعاري فکرکردن و استعاري عمل کـر          دولت
هـاي سیاسـی    هاي افکار عمومی، عملیات روانی و رقابـت    بر این باورند که پیروزي در زمینه       ها  آن. دهند  می

  ).2: 1386سیفی، (» هاي استعاره بعید و شاید ناممکن است بدون استفاده از فناوري
پـردازیم، آنگـاه بـا     ه مـی هاي اسـتعار  ها و نظریه    نخست در یک بررسی اجمالی به دیدگاه       ،در این مقاله  

  .هاي گسترش کاربرد تفکر استعاري در تعلیم و تربیت را در نظر داریم تکیه بر کارکردهاي استعاره، افق

                                                
 

1. Metaphor 
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  هاي استعاره نظریه
  خوانیم که وقتی این شعر حافظ را می

  » سپارم به تو از چشم حسود چمنش می    یارب آن نوگل خندان که سپردي به منش «
اند و اسـتعاره   کار نرفته در معناي واقعی خود به   » چمن«و  » نوگل خندان «دهیم که     ص می به آسانی تشخی  

ن سـادگی   استعاره به ایۀلئشویم؛ اما امروزه مس رو نمی ههایی چندان با مشکل روب    در فهم چنین جمله    .هستند
انـد   اره سخن گفتـه  استعةپنج قرن که دانشمندان بالغت و منتقدان ادبی دربارپس از گذشت بیست و  . نیست

هـاي آن، و   بحث از استعاره بار دیگر در قرن بیستم باال گرفته و هنوز توافقی بر سـر ماهیـت اسـتعاره، نقـش         
هـاي    دیـدگاه ،در ایـن مقالـه  .  وجـود نـدارد  نماینـد   نقش ایفا مـی در تولید و ادراك آن که فرایندهاي ذهنی 

  .اند  بررسی و معرفی شده،بندي رده »هاي استعاره نظریه«عنوان   استعاره در شش گروه باةمتنوع دربار
  
   تشبیهۀ نظری)1

 از روزگار ارسطو در قـرن چهـارم پـیش از     یا مقایسه1هاي مبتنی بر تشبیه  هاي استعاره، دیدگاه    در نظریه 
 تـشبیه  عنـوان  بـه ارسطو نخستین کسی بـود کـه اسـتعاره را بـر بنیـاد تـشبیه و       . میالد تا امروز مطرح بوده است  

ر  معنـاي اسـتعاره بـ   وهر استعاره یک تشبیه فـشرده اسـت       ، از این دیدگاه   .مطرح کرد ) خالصه شده (رده  فش
 اسـتعاري  ة، یـک گـزار  »عشق یک سـفر اسـت   «ةمثالً گزار. شود  آن شناخته می بامعناي تشبیه مرتبط اساس  
  . شود  حاصل می»عشق مانند یک سفر است« ة که معناي آن از روي گزار2است

از هرمـان   به ایـن جملـه   .است  ضمنی میان دو امر جداگانه     ۀ مقایس حاوي نوعی  تشبیه، استعاره    ۀدر نظری 
 ۀجـا هـیچ مقایـس     هرچند در ایـن .»من گرد و غبار پوچی را از خود دور ساختم     « :توجه کنید ) 1856(ملویل  

 ۀاندیـش « مـا را بـه شـباهت میـان    توجه خواهد  روشنی صورت نگرفته است ولی پرواضح است که ملویل می      
 تـشبیه بعـضی از ادراکـات    ۀ نظری،عالوه بر این.  جلب نماید» و غبار  خاصیت مسموم کنندگی گرد   و  پوچی  

صـورت   بـه  ، اگـر گـزاره یـا عبـارت اسـتعاري     .رسـاند  بـه حـداقل مـی    را   هـا   آنیـا   کند     می متضاد ما را زایل   

                                                
 

1. Simile theories  
در دیدگاه ارسطو اگـر در یـک تـشبیه ادات آن حـذف     .  فرنگی با استعاره در بالغت اسالمی تفاوتی دارد  استعاره در بالغت  . 2

 اما در بالغت اسـالمی هنگـامی تـشبیه بـه اسـتعاره      .]عشق مانند دریا است [» عشق دریاست «مثل  . شود   تبدیل به استعاره می    ،شود
 در افتادم که دریاییبه «مانند .  شودبه ذکر مشبهتنها ) ه شبه، ادات تشبیهبه، وج مشبه، مشبه(چهار رکن تشبیه از شود که  تبدیل می

  .افتادم] که مانند دریاست[؛ یعنی در عشقی »بینم ش نمیپایان
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صـورت   بـه »  خورشـید اسـت  عـارف، « ۀجملـ مثالً اگـر  . معنی و گاه مضحک است بیاللفظی معنا شود   تحت
بر تـأویلی،  نـا ب»  ماننـد خورشـید اسـت    عـارف «اللفظی معنا شود کامالً غلط است ولی اگر گفتـه شـود              تحت

  . هاي مشترك دارند ، ویژگی عارف و خورشیددو مفهومکند که  جمله ادعا میاین  زیرا ؛درست است
 مقایسه شده قبـل از سـاختن اسـتعاره،    ي مشترك میان دو امرها ویزگی تشبیه براین باور است که   ۀنظری«

که مـضمون شـناختی آن    اللفظی منتقل کرد بدون آن توان به یک تعبیر تحت اند و استعاره را می   وجود داشته 
 نقـش اسـتعاره صـرفاً تقویـت تـأثیر      ،از این دیـدگاه  . از بین برود  ) کند  یعنی اطالعاتی که استعاره منتقل می     (

 بین تشبیه و ،در هر صورت ).163: 2005، 1آبرامز(» ین کردن سخن است   بالغی و وضوح سبکی و نیز دلنش      
ها یا عبـارات   بارات تشبیهی در مقایسه با گزارهها یا ع    معموالً گزاره  .هاي فراوانی وجود دارد    استعاره تفاوت 

ه ادپیش پـا افتـ   و دهند  میسوق یدن  به اندیش کمتر مخاطب را کمتري دارند،گیزندخاصیت برانگی  استعاري
 کـه همـۀ   اول ایـن  : قـرار گرفتـه اسـت    هـم  تشبیه از چند جهـت مـورد انتقـاد   ۀنظری. رسند  نظر می  و ابتدایی به  

ویلیـام لیکـان   .  قابـل تبـدیل نیـستند   شوند، اگر نگـوییم برخـی اصـالً        ها به راحتی به تشبیه تبدیل نمی        استعاره
   ، شکسپیرةبا اشاره به این استعار) 1999(

   سوزد، وقتی خون می«
   راها ناروح چقدر مسرفانه عهد و پیم

  ،2»دهد  به زبان قرض می
طـور خالصـه بـه آن     هلیکان در مورد تشبیهی که این استعاره ب. گذارد این نکته را به خوبی به نمایش می  

کنـد   یک شخص است کاري مـی » خون« که مثل xوقتی : توان گفت در نگاه اول می: نویسد  اشاره دارد می  
شخص است، چقدر مسرفانه، کاري شبیه به قرض دادن چیزهایی     » روح« که شبیه    y است،   که شبیه سوختن  

  . هم مانند زبان شخص است  مثل عهد و پیمان است، که آنzدهد که براي  انجام می
را تـا حـد امـري سـطحی و فاقـد ویژگـی        تحلیل استعاره بر اسـاس تـشبیه، آن    رسد    نظر می  که به   دوم این 

انـد؛ چـون     پیش پـا افتـاده  اند که جمالت تشبیهی کامالً بسیاري از فالسفه گفته. دهد  ی تنزل م  3بخشی  آگاهی
  .ولی استعاره اغلب اوقات آموزنده و حتی ژرف است. هر چیزي به شکلی شبیه چیز دیگري است

                                                
 

1. Abrams 
2. “When the blood burns, how prodigal the soul / Lends the tongue vows” 
3. Super-referential and uninformative  
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کنیم،  طور طبیعی براي توضیح معناي تشبیه متناظر با یک استعاره نقل می      ههایی که ب   شباهتکه   اینسوم  
  :توجه کنید) 1961(به اولین سطرهاي شعر سیلویا پالث . غالباً خودشان معنی تلویحی و مجازي دارند

 ام و دقیق من نقره«

  1»اي ندارم گونه تصورات از پیش اندیشیده هیچ
کنـد؛   وصـف مـی  ) آیینه(تعاري مانند نقره صورت اس  هجا شاعر نقش خودش را ب       به احتمال زیاد در این    

هاي مربوط به معناي این تشبیه این است کـه   یکی از پیچیدگی. د که او مثل یک آیینه استخواهد بگوی   می
جـا خـودش آشـکارا     در ایـن » انعکـاس «کنـد، ولـی مفهـوم کلیـدي         او دنیاي اطراف خودش را منعکس می      

  .ایم  توضیحی نادرست افتادهۀرسد که ما دراینجا در یک چرخ نظر می به. استعاري است
  
  ملی استعاره تعانظریۀ) 2

هاي سـنتی اسـتعاره    گزین و رقیب نظریه  مدرن، جاي  ۀ نخستین نظری  عنوان  به استعاره که    2دیدگاه تعاملی 
) 1936 (4بالغـت  ۀفلـسف ، در کتـاب  3ریچـاردز . اي. پرداز ادبـی انگلیـسی آي     هشد، نخستین بار توسط نظری    

  درهـایش  کـه دیـدگاه  ) 1988-1909( آمریکـایی  –مطرح شد و ماکس بلک فیلسوف آذري تبار انگلیـسی  
کـه   نخـست ایـن  : ی دو ادعاي اصلی دارنـد هاي تعامل  نظریه. تأثیر گذاشت، آن را گسترش داد    ی تحلیل ۀفلسف

از طریـق  ) معنـی (که این محتـواي شـناختی        دیگر این . ناپذیر دارند  ها یک محتواي شناختی تفکیک      استعاره
این باورند کـه محتواهـاي شـناختی     پردازان تعاملی بر ظریهن. شوند هاي شناختی متفاوت تولید می     تعامل نظام 
  .تواند صادق باشد اللفظی تبعیت نکنند می ها حتی اگر از عبارت تحت استعاره

 اسـتعاره مطـرح کـرد کـه پـس از فـروکش کـردن تـدریجی مـوج               ةریچاردز دیـدگاه جدیـدي دربـار      
آرایـش کـالم و   ستی و مهارت براي تزیین و در تاریخ بالغت، استعاره را نوعی ترد. پوزیتویسم رواج یافت  
ریچاردز بـا اعتـراض بـه    ). 100: 1382ریچاردز، (اند، و نه شکل الزم آن    شمار آورده  قدرت اضافی زبان به   

بدون استعاره قادر به سـخن گفـتن     گوید استعاره اصل همیشه زنده و حاضر زبان است و آدمی  این اصل می  
 بالغـت سـنتی، اسـتعاره را    ۀنظری. کن کنیم توانیم ریشه نمیشک علمی هم استعاره را حتی از زبان خ    . نیست

 را مورد توجـه  ها کند و انواع محدودي از استعاره جایی کلمات قلمداد می هموضوعی زبانی و محدود به جاب    

                                                
 

1. “I am silver and exact/ I have no preconceptions.” 
2. Interaction theory 
3. Richards 
4. The Philosophy of Rhetoric 



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                       مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   82

کوشـد تـا مباحـث     ریچـاردز مـی  . دهد، در صورتی که تفکر اساساً استعاري و حاصل مقایسه اسـت    قرار می 
 از سطح تشبیه فراتـر   او استعاره را. زندگی بکشاند و بالغت را زنده و کار آمد کند       ة زند ۀرا به عرص  بالغی  
 اساسـاً عاریـت   اسـتعاره . شی صـریح و روشـن بـدل کنـد    هاي استعاري را به دان کوشد تا مهارت برد و می  می

  .ه مهارت در زندگی استهاست و مهارت در استعار گرفتن و داد و ستد میان تصورات و معامله میان بافت
 را 2و اصـطالح هـدف  ) بـه  مـشبه » نوگل «،در شعر حافظ(را براي لفظ استعاره   1ریچاردز اصطالح رسانه  

 مشابهت، چنـین عنـوان کـرد کـه اسـتعاره بـا       ۀوي در مقابل نظری   . پیشنهاد کرد ) مشبه(براي موضوع استعاره    
آن دو » حاصـل تبـادل  «سـازد کـه    معنایی می) نه و هدفرسا(ٌبه  هاي ما از مشبه و مشبه  آمیختن دریافت  هم در

 اسـتعاره قابـل   ،بـه دیگـر سـخن   . اللفظی، شباهت آن دو عنـصر را بیـان کـرد     توان با تفسیر تحت     است و نمی  
ي این که جانشین معناي حقیقی استعاره به جا «، ریچاردز ة عقید بنابر. تقلیل به زبان حقیقی نیست    برگشت و   

با هیچ روش دیگـري قابـل بیـان    کند که  هایی را بیان می استعاره گاهی ناگفته  . یر است ناپذ د، امري بدیل  باش
گیري بالغـی یـا ادبـی از زبـان عـادي            نوعی فاصله  پیش از ریچاردز، استعاره    ).215: 1384استیور،  (» نیست

شـیوة درك و  گیـرد و بـر     ولی ریچاردز نشان داد که استعاره، تمام زبان را زیر سایۀ خود مـی         ؛شد  تلقی می 
 مهارت در تأویل -مهارت در استعاره«نویسد  اردز میاما ریچ. گذارد ها تأثیر می دریافت ما از جهان و پدیده

مان یاري دهد و مـا را قـادر سـازد تـا کنتـرل       تواند ما را در تکوین و تثبیت باورها و اعتقادات  می -ها استعاره
  ).142: 1382ریچاردز، (» سازیم در دست بگیریم جهانی را که براي خود می

حـدود بیـست سـال بعـد دیـدگاه ریچـاردز را       ) 1955(» استعاره «ۀ فیلسوف معاصر در مقال 3ماکس بلک 
بـوده   از پـیش » شـباهت «اسـتعاره  .  اسـت 4»عمل ذهنی متمایز«سازي یک  گسترش داد و نشان داد که استعاره 

ي ادعـا  ا هانبلک در حقیقـت، در پیـشنهاد جـسور   . کند  بلکه شباهت را خلق می،کند میان دو چیز را بیان نمی  
. آفرینـد  یت یا معناي جدیـدي مـی  کند، بلکه واقع کرد که استعاره تنها در تشخیص واقعیت به ما کمک نمی      

شـود و فربهـی و    زاست و ایـن زایـش مفهـومی باعـث گـسترش و فربهـی زبـان مـی            عبارتی استعاره مفهوم   به
 شد که جایگاه استعاره ، رویکردي پیدا  بدین ترتیب . گردد  م می  علو گستردگی زبان، موجب گسترش دامنۀ    

ها بیش از حد  ماکس بلک معتقد است استعاره  . بخش قلمداد کرد   ترین عنصر معرفت   را در قلب زبان و مهم     
  . هایی واجد شرایط صدق باشند توانند عبارات و گزاره  نمی؛ بنابراین،دنباش گسترده، باز و نامحدود می
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3. Max Black 
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  ه و استعارهتفاوت تشبی
دارد  آنچه اسـتعاره بیـان مـی   .  شباهت فاصله گرفتۀماکس بلک با طرح تفاوت استعاره و تشبیه از نظری     

هاي آشکار بین دو شـیء، پدیـده و یـا مفهـوم      تشبیه بر شباهت .استتر از تشبیه   تر و ژرف   بسیار فراتر، وسیع  
نویـسنده قـصد دارد توجـه فـرد را بـه آن      ی خـاص مـدنظر اسـت کـه         یعبارتی در تـشبیه معنـا      تأکید دارد؛ به  

  فراوانی را تولید نماید که همـۀ معطوف دارد، ولی استعاره بر معانی نهفته و متناظر تأکید دارد و شاید معانی          
 . اللفظی وابسته است  به معناي حقیقی و تحتها آن

باشـند امـا    ه هم شـبیه مـی   خاص بحصور است؛ یعنی دو چیز در زمینۀفرایند تشبیه در زمینه یا به زمینه، م      
سوي زمینـه یـا مـتن    ها فرد را به جستجوي فرا باشد و واژه استعاره در زمینه یا به زمینه محدود و محصور نمی      

 ولی در استعاره فرد به دنبـال معنـی دوم   ؛شوند   با یکدیگر مقایسه می    به مشبه مشبه و  ،در تشبیه  .خوانند  فرا می 
اگـر معنـاي   (ها بیـشتر   ی صادقند ولی استعارهیطور جز ههاي تشبیهی حداقل ب   گزاره. یا معناهاي نمادین است   

فراینـد عمـل اسـتعاري از    . باشـند  انگیـز مـی   کاذب ولـی خیـال  ) اللفظی را مدنظر داشته باشیم     حقیقی و تحت  
 موضـوع اولیـه و   ، اسـتعاري واجـد دو موضـوع اسـت    ۀدیدگاه بلک چنین است که یـک گـزاره و یـا قـضی             

نظـام  ( بلـک یـک نظـام    موضـوع ثانویـه بـه عقیـدة       ). ریچاردز ۀشبیه رسانه و هدف در نظری      (موضوع ثانویه 
هر چند بلـک موضـوع اولیـه را در مـواردي یـک نظـام معرفـی نمـوده         (است نه یک شیء خاص   ) مفهومی
شـود و ایـن     مفهومی از موضوع ثانویه به موضوع اولیه منتقـل مـی        ر فرایند استعاره، بخشی از شبکۀ     د). است

هـایی   ی از مجموعه ویژگـی ییابد جز  مفهومی که از موضوع ثانویه به موضوع اولیه انتقال می    بخش از شبکۀ  
 .است که خود بر موضوع ثانویه قابل حمل است

تـر    را یـا برجـسته  هـا  آنکنـد و   هاي برجستۀ موضوع ثانویه را انتخاب مـی  لفظ استعاره، بعضی از ویژگی 
در یـک  . دهد تا به موضوع اولیه منتقل نمایـد  یا حداقل مورد تأکید قرار میکند و  نماید و یا تضعیف می    می

 :گذارند گونه بر یکدیگر تأثیر می حکم استعاري خاص و معین، هر دو موضوع ثانویه و اولیه این

  .آفریند  مفهومی مشابهی را براي موضوع اولیه میشبکۀ) عاریت گرفته شده(استعاره لفظ : الف
  .شود که در موضوع ثانویه تغییرات مشابهی ایجاد شود  موضوع باعث میتعامل بین دو: ب

  : تعاملی به شرح ذیل استاصول نظریۀ
    .داند می توسع زبان  را کارکرد اصلی استعارهریچاردز همانند ریکور: گسترش زبان) 1
له بـراي  تعارمنه و مـس ارع اسـتعاري یعنـی مـست   ترین عناصر اجزاي یک قضیۀ      اساسی: خالقیت استعاره ) 2

آورند که از نیروهـایی متعـدد    ي فراهم میا باشند و لذا معانی خلق معانی جدید و نو با یکدیگر در تعامل می       
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یـک از ارکـان اسـتعاره بـه تنهـایی توانـایی آفـرینش چنـان          اي کـه هـیچ   گونه هو گوناگون برخوردار بوده، ب 
 . ي را ندارندا معانی

یابد، استعاره گسترش در زبـان و واقعیـت    قعیت در زبان بازتاب میچون وا: خلق واقعیت و حفظ آن   ) 3
 هـم  معقول اسـت اگـر بگـوییم کـه اسـتعاره بـا کنـار       . استعاره پیوسته باعث تغییر در جهان اشیاء است    . است

کنـد و   بخشد، واقعیت جدیدي خلـق مـی   عد جدیدي به هر دو میشان ب آوردن عناصري که کنش و واکنش  
 ).95: 1380هاوکس، (کند  قالب زبان حفظ میآن واقعیت را در 

له    دو رکـن اساسـی اسـتعاره یع      : تأثیر متقابل دو رکـن    ) 4 منه و مـستعاربـر  ) بـه و مـشبه   مـشبه (نـی مـستعار
اي کـه در آن   تـوان بـا هـیچ جملـه     را نمی حاصل این تعامل چیزي است که آن     «.یکدیگر تأثیر متقابل دارند   

اي از نظـر مفهـومی و ادراکـی     ار رفته باشد بیان کـرد و لـذا چنـین جملـه    ک هکلمات در معناي حقیقی خود ب   
  ).4: 1376اي،  اژه(» کار رفته باشد نیست ه الفاظ در آن در معناي حقیقی به کاي معادل هیچ جمله
اي محتـواي   کـه اسـتعاره متـضمن گونـه       نخـست آن  : و ادعاي اصلی وجـود دارد      تعاملی د  ۀدر بطن نظری  

پردازان تعاملی بر ایـن باورنـد کـه محتـواي شـناختی خلـق شـده در اسـتعاره          نظریه. آید وجود می  شناختی به 
  .است» حقیقی«

   
  دیدگاه کاربردگرا) 3

ن دونالد. دهد نظر دارد  به کاري که استعاره انجام می      1دیدگاه کاربردگرا  معـروفش  ۀدر مقالـ  2 دیویدسـ 
عنـاي اسـتعاري تفـاوتی    اللفظـی و م   میان معناي تحت بر این باور است که      )1978 (3»معناي استعاره «عنوان  با

 شـان دارنـد،    قاموسـی تـرین تعبیـر   اللفظـی  هـا در تحـت   ها همان معنایی را دارند که واژه  استعاره .وجود ندارد 
  توجه به امريمنظورجلب بههمان سخن صریح استعاره .  کنشی است و نه معنایی  ۀلئاستعاره یک مس  . بیشتر  نه

ن درخالصۀ .نادیده گرفته شود که ممکن است است بدین شرح استخصوص استعاره   افکار دیویدس:  
یرکننـده و هـم بـه     استعاره کار رؤیایی زبان است و مانند هر کار رؤیـایی، تعبیـر اسـتعاره هـم بـه تعب            -1

جا که استعاره یک کار تخیلی است ساخت آن به تفکر خالق، واگرا  و از آن .  آن بستگی دارد   پدیدآورندة
 . فرهیخته نیاز داردو
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2. Donald Davidson 
3. What Metaphors Mean? 
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 ولـی دسـتورالعملی بـراي    ، متقـابلی وجـود دارد   استعاره و تعبیر خالق آن رابطۀ       بین خلق و آفرینش    -2
 گیـري از منـابع عمـدة    آفرینش، تشخیص، تعبیر و درك معناي آن وجـود نـدارد و حاصـل یـک نـوع بهـره        

ن    کـه ویژه قسمت ناهوشـیار ذهـن اسـت    همعرفت ب  تـر   منـدان در آفـرینش آن موفـق    هنر، بـه عقیـده دیویدسـ
اللفظـی آن ولـی در تعامـل بـا      ها در معناي تحـت  انگیز واژه  استعاره را حاصل کاربرد خیال ويلذا  . باشند  می

اللفظـی    تحـت که دو معنا یا دو واژة  براي ایننظران صاحباي از   پارهبه باور .داند ها می دیگر کلمات و واژه  
اي وجود داشته باشد تـا    باید قاعده،کار رود  دیگر بهجاي واژة و یا یک واژه بهل برقرار نمایند  ارتباط و تعام  

 اسـتعاري بایـد در   زم اسـت کـه هـر واژة   ذکر این نکته نیـز ال . کاربر استعاره به ابهام و سرگیجی دچار نشود    
ژه وااللفظی خود نیز واجد معانی عمیق باشـد تـا بـا اسـتعاري نمـودن آن بـر عمـق و وسـعت آن                  قالب تحت 
 زیـرا  ؛شوند کشند و باعث فعالیت آن می  بیانات استعاري فکر انسان را به چالش میگوید  میاو. افزوده شود 

دهنـد و اسـتعاره    آور بین دو یا چند چیز قرار مـی  فرد را در برابر نوعی شباهت غالباً شناختی، بدیع و شگفت       
  .لمرو کاربرد استعاره تعلق دارد به قافزوده دارد که در نظر وي منحصراًبرمعنا یا احساسی 

ن   هـا   آلیـست  ایـده . دانـد  آلیسم می  ایدهچیزي مانند حقیقت در نظر فالسفۀرا  » حقیقت استعاري «دیویدس
  تحت تأثیر سـاختار ذهنـی یـا شـبکۀ     از یک مفهومشخصدانند که برداشت هر حقیقت را از نوع مفاهیم می   

اي را درك کـردیم   تعاري عقیـده دارد اگـر اسـتعاره     او در خصوص حقیقت اس    . مفهومی ذهن هر فرد است    
 با ذکر این نکته که معناي استعاره و  ،بنامیم» حقیقت استعاري «ایم   توانیم آنچه را دریافت کرده و فهمیده        می

ها همان چیزي هستند کـه هـستند و فقـط     اللفظی وابسته است؛ لذا استعاره    یا حقیقت استعاري به معناي تحت     
از منظـر  » يحقیقـت اسـتعار  «شاید بتـوان گفـت کـه    . شناختی دارند   شوند و تأثیر روان     میباعث جلب توجه    

ن همان نظریۀ   بخـشی    معرفـت دارد استعاره فاقد جنبۀ شعار می گزینی ا   جاي نظریۀ. گزینی است    جاي دیویدس
ن، (آید  شمار می است و صناعتی براي تزیین کالم به 1384دیویدس.(  

  
  يکنش گفتار ۀنظری) 4
 آن بـا خواهـد    مـی »گوینـده « یعنی درك آنچه،  این است که درك یک استعاره   نظریه اساسی این    ةدای

 کـه  گیرد ین وجه صورت میتر  کاملین وبهتربه  زمانی ،به ما منتقل نماید و درك منظور گوینده       ) استعاره(
   . و مخاطب، ارتباط عمیق، ظریف و مناسبی برقرار شودگویندهبین 
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معنـایی کـه یـک     (سـخن    3»معناي مـوقعیتی  «میان  ) 1975( 2»منطق و مکالمه   «ۀر مقال  د 1یساگر. پی. اچ
معنـایی کـه یـک سـخن در     ( سـخن  4»زمـان  معناي بـی «و ) سخن در موقعیت خاصی از کاربرد خویش دارد  

تواند  این شکل اخیر معنا می. تمایز قائل شده است) کاربرد معمول خویش و مستقل از هر زمان خاص دارد        
 در استعـــاره گوینــده قـصـــد دارد مخاطـب را وا دارد تـــا    .اي حقیقی یا اصطالحـــی مشترك باشد با معن 

یس ا گـر ۀنظریـ  .آن کـشف کنـد  » زمـان  بی« فهم معنــاي    هوسیلـــ هسخن او را تا حدودي ب     » موقعیتی«معناي  
براي این .  استعاره استۀری کاربردي استعاره است که خود در واقع نوعی از کاربرد نظۀعمالً یک نوع نظری

 ة در قاعـد .بریم میرا به کار »  مشارکتةقاعد«که مشخص شود که آیا چیزي در سخن گوینده نهفته است           
 وجود دارد که در یـک ارتبـاط گوینـده پذیرفتـه اسـت کـه روشـن و فـشرده بـه            چهار اصل کلی   مشارکت

  .وشکمیت، کیفیت، ارتباط و ر:شود عبارتند از  شنونده منتقل می
  . الزم نه کم و نه زیادةدادن اطالعات به انداز: اصل کمیت
  .گفتن آنچه شما معتقدید که حقیقت است و پرهیز از گفتن چیزي که سند کافی ندارید: اصل کیفیت
  .گفتن چیزي که به ارتباط مربوط است: اصل ارتباط
مبهم، پرهیز از ابهـام، بـاور داشـتن،     نه تعبیر ،تر از همه باید شفاف باشد تنوع چیزها، اما مهم: اصل روش 

  ).2008، 5؛ ویلسون1975گرایس،  (منظم بودن
وي در فـصل   .یس را در کـاربرد و بازشناسـی منظـور اسـتعاره گـسترش داد            ا گـر  ۀنظریـ  6سرل. جان آر 

هـاي   کـنش « ۀاو در نظریـ .  مـشابهت و تعامـل را رد کـرد   ۀ، نظریـ )1979 (7»معنا و عبارت«استعاره از کتاب    
» معنـاي گفتـار گوینـده   «و » معناي کلمه یا گزاره« نشان دادکه براي تبیبن معناي استعاره باید میان       8»يگفتار

کنـد تـا    در این مبحث او چند اصل ضمنی مشترك میان گوینده و مفسر سخن مطرح مـی     . تمایز قائل شویم  
اي اسـتعاري متفـاوتی   اي را که معناي تحت الفظی خاصـی دارد بـراي بیـان معنـ      نشان دهد که گوینده جمله    

  . استفاده کند

                                                
 

1. H.P. Grice 
2. Logic and Conversation 
3. Occasional Meaning 
4. Timeless 
5. Wilson 
6. J. Searle  
7. Expression and Meaning.  
8. Speech Acts 
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 ی و چنـدگانگ ی معنـی  پراکنـدگ ی چگـونگ ی عمـوم ۀلئ از مسیکار استعاره، بخش ةوی ش حیمشکل توض «
 می بکوشـ تـا   آن استياستعار ۀی نظرکی  تدوینما در ۀفی وظ … واژه است  ای جمله   ي معنا و ندهی گو نظورم

سرل،  (»می مرتبط کنندهی گوياستعار  گفتاريبا معنا را یاللفظ  تحتۀ جملي که معنامی کنانی را ب یکه اصول 
طـرز    صریح را بـه ۀ سخن، معناي استعاري یک جملةدهد که شنوند سرل به روشنی نشان می    ).8-76: 1979

 کـار ذهـن مخاطـب را در ادراك    ةاو شـیو . )164: 2005آبرامـز،   (کند یابد و آن را تفسیر می  خاصی در می  
ستین گامی که شنونده در تفسیر استعاره باید بردارد این است که آیا بایـد در  نخ. استعاره تشریح کرده است  

کـه وقتـی    اسـتعاري را پیـدا کنـد؟ گـام دوم آن       طور خاصی معنـاي      هاللفظی باشد یا ب    جستجوي معناي تحت  
 اي از اصـول را بـراي تولیـد    طور استعاري تفسیر کنـد بایـد مجموعـه     هگیرد که گفتار را ب      شنونده تصمیم می  

  .معناي نامزد شده که ممکن است گوینده در نظر داشته به خدمت بگیرد
 ۀادلـ . هاي تفسیر اسـتعاري اسـت     نخستین نمونه از نظریه   ) یس و سرل  ا گر ۀنظری(هاي کاربردگرا    دیدگاه

یابی بـه نیـت گوینـده در یـک ارتبـاط        ناظر به دست این است که فهم یک استعاره صرفاً ها اصلی این نظریه  
هـاي   هزمینـ . تباط موفق ناظر به ارتبـاطی اسـت کـه در آن شـنونده مقـصود گوینـده را ادراك کنـد              ار. است

معنـاي غیـر   « کـه   بـر ایـن باورنـد   هـا  این نظریـه . مشترك میان گوینده و شنونده از شروط این دریافت است        
  ).2008ویلسون،  (»حقیقی استعاره در ذهن گوینده قرار دارد نه در جمله

  
  تی دیدگاه شناخ) 5

 هشتاد میالدي با نقد یکی از اصولِ دیدگاه سنتی، یعنی تمـایزِ میـانِ        ۀ به استعاره از ده    1رویکرد شناختی 
زبانِ حقیقی و زبانِ مجازي پدیدار شد و تمایز زبان حقیقی و مجـازي را مـردود دانـست، و ادعـا کـرد کـه              

، 2جـورج لیکـاف  . ریم، اسـتعاري هـستند  بـ  بسیاري از مفاهیمی که ما در زبانِ عـادي و روزمـره بـه کـار مـی        
اه کالسیک استعاره را به نقـد  ، دیدگ 3» معاصر استعاره  نظریۀ« ۀشناس شناختی معاصر آمریکایی در مقال       زبان
 لیکـاف . شـود  بخش حقیقی و مجازي یا ادبی و روزمره تقسیم می در دیدگاه کالسیک، زبان به دو. کشید

   :ها که ویژه این فرض هتعاري را مورد انتقاد قرار داد بفرضیات کالسیک در باب زبان حقیقی و اس
 .طور کلی حقیقی است و استعاري نیست زبان متعارف روزمره ما، به

 .همه چیز با زبان حقیقی و بدون استعاره قابل درك کرد

                                                
 

1. Cognitive 
2. George Lakoff 
3. The contemporary theory of metaphor 
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 ).187: 1993لیکاف،  (یابد صدق و کذب، تنها در زبان حقیقی تحقق می

دیدگاه کالسیک گرچه استعاره را به . ه بد فهمی ما از استعاره شده استها منجر ب    این فرض  ،نظر وي  به
گیرد اما یک کارکرد اصلی براي  کند و کارکردهاي گوناگون براي آن در نظر می       انواع مختلف تقسیم می   

  . استعاره در نظر دارد و آن آراستن، تزیین و نوسازي گفتار آن است
نگاهی ) 1980 (2»کنیم می زندگی ها آن با که هایی ستعارها « در کتاب1جرج لیکاف و مارك جانسون

اسـاس اسـتعاره،   «: شناسانه و فلسفی را به اسـتعاره و ماهیـت آن طـرح کردنـد و در تعریـف آن نوشـتند            زبان
آنان مدعی شـدند کـه اسـتعاره    . )5: 1980لیکاف، (»  چیزي بر اساسِ مفهوم چیزِ دیگر است    ۀدرك و تجرب  
گانی و مفهومی است کـه جـاي آن    هاي اندیش لهئانی و مختصِ زبانِ ادبی نیست؛ بلکه مس     زب ۀلئصرفاً یک مس  

هـاي   دیـدگاه ) 1989 (3»سـرد  عقل از فراتر  «، لیکاف و ترنر در کتابنه سال بعد  . ندر ذهن است نه در زبا     
دنـد کـه بیـشتر    هایی از گفتار روزمـره و شـعر، نـشان دا    خود را در بابِ استعاره بسط دادند و با کمک نمونه          

 در رویکـرد شـناختیِ خـود بـه     ها آن. شوند مفاهیم مانند زمان، زندگی، و مرگ به شکل استعاري درك می  
هـاي شـعري مـستلزم فهـم و آشـنایی بـا        هاي شعري توجه نـشان دادنـد؛ زیـرا درك اسـتعاره         بررسیِ استعاره 

 را هـا  آنگیرنـد و   بانِ روزمره بهـره مـی  هاي عادي در ز هاي قراردادي است و شاعران هم از استعاره        استعاره
هـاي مـشترك و    شاعران با کـاربرد تجربـه  «. هاي دیگري از واقعیت را به ما نشان دهند        دهند تا جنبه    بسط می 

کاونـد، طـرزِ تفکـر مـا را بـه چـالش        مـان را مـی   کننـد، پیامـد باورهـاي     برجسته مـی همگانی، تجربیات ما را  
هـاي   براي فهمِ ذات و ارزشِ خالقیت شاعرانه، مـا بایـد شـیوه    . کنند  نقد می  هاي ما را    کشند و ایدئولوژي   می

  .)مقدمه: 1989، 4لیکاف و ترنر (»عادي تفکرِ خود را بشناسم
 مفهومی دیگري تعریـف  اختی، فهم و درك یک حوزة مفهومی بر حسب حوزة   ناستعاره در دیدگاه ش   

 و 5» یـا منبـع  قلمـرو مفهـومی مبـدأ   «گیرد   شکل میها  آنلیکاف قلمروي که عبارات استعاري از       . شده است 
هاي مفهومی  در استعاره. نامید 6» یا هدفقلمرو مفهومی مقصد«اي که قصد فهم و درك آن را داریم      حوزه

مـوس و عینـی،   اسـاس مـضامین محـسوس، مل    قصد بر این است که مفاهیم انتزاعی، نامحسوس و پیچیده بـر   
شـناختی    زبـان کارگیري اسـتعاره در حـوزة   هترین هدف ب ور لیکاف عمده زیرا به با   درك و یاد گرفته شود؛    

                                                
 

1. Mark Johnson 
2. Metaphor we live by 
3. More than cool reason 
4. Turner 
5. Source domain 
6. Target domain 



 89   ...ها و مفهوم، نظریه: استعاره                                                                                   1389، سال 1دهم، شماره یازدوره   

اساس یک الگوي عینی و محسوس تجزیه و تحلیـل کنـیم و    همین است که ما مفاهیم ذهنی و انتزاعی را بر      
  .  را یاد بگیریمها آن

ر آفریـده   دیگـ  مفاهیم یک حـوزه بـا مفـاهیم حـوزة     مفاهیم در اثر تعامل  ، لیکاف و جانسون   بنابر عقیدة 
هـاي محـسوس و    کنـیم کـه از تجربـه    شوند و ما زمانی استعاري بودن یک کلمـه یـا قـضیه را درك مـی               می

 اهمیـت  ، اسـتعاره ،ملموس مادي جدا و به دنیاي عواطف و احساسات و مفاهیم وارد شـویم در آن صـورت      
مثـال  . یم کـرد خـوبی درك خـواه   ه بـ  راآن و نقشی که در معرفت بخشی و حتی خلـق مـسائل جدیـد دارد             

اساس   عاشقان مسافرانی هستند که بر   ،اساس این قضیه   بر. »عشق یک سفر است   «: معروف لیکاف این است   
 بـود کـه لـوازم و    آنان زمانی در این سفر موفق خواهند. اند اهداف مشترك با همدیگر همراه شدهاي از   پاره

 در جریـان  ،در واقـع . بینـی نماینـد   را هـم پـیش   هاي احتمالی آن   همراه داشته باشند و سختی     اسباب سفر را به   
اسـاس تجربیـاتی کـه از جهـان دیگـر       اي را بر استعاري فکرکردن و استعاري عمل نمودن ما جهان ناشناخته   

 ،شود  فقط به سطح زبان محدود نمیگوید استعاره لیکاف می. رسیم کنیم و به استنتاج می داریم شناسایی می  
  . گیرد  حرکات بدنی و حتی تفکر رادر بر میآن است و اساس ،کند در تمام زبان رسوخ میبلکه 

هـاي   هـا و شـناخت    بلکـه تجربیـات، دانـش   ،ها صرفاً واژه نیـستند       لیکاف بر این عقیده است که استعاره      
اسـتنتاجی و تعمـیم فلـسفی     ویـژه تعمـیم چنـدمعنایی،    ه از تعمـیم بـ  ها آنگسترده و عمیق بوده که در جریان    

د و هـم معـانی   نـ یاب  لذا در جریان استعاره هم معانی موجـود، توسـعه و بـسط مـی           ؛شود  گیري می  فراوان بهره 
در جریان استعاره از اصطالحات قابل تصور که خاصیت انگیزشی دارند اسـتفاده  . شوند  جدیدي آفریده می  

هـاي    و واژههیمو مفا نماید هاي متعدد و جدید هدایت می له فرد را به جستجوي استعارهئشود و همین مس    می
  . اند آورد که براي نیل به مقصد و حل مشکل ضروري  ذهن او میفراوانی را به صفحۀ

هـا فقـط ابزارهـاي      ایـن اسـت کـه اسـتعاره    »کنـیم   مـی  زنـدگی  آن بـا  کـه  هـایی  استعاره«گوهر کتاب   
اندیـشد و بـا    ستعاري مینمایند که انسان ا  بلکه فراتر از آن این باور را برجسته می،زیباشناختی و ادبی نیستند   

هـاي   هاي مفهومی بر شناخت و اندیـشه  واره ها و طرح در این کتاب، تأثیر استعاره  . کند  ها زندگی می    استعاره
  .دنگیر  مورد بحث قرار می نیزانسان

. گیرنـد   شـناختی، مفهـومی و سـاختاري در نظـر مـی      لیکاف و همکارانش براي استعاره سه سطح هـستی    
اي در   تـازه ةهاي مفهومی و ساختاري را زیـر کنتـرل خـود دارد و هـر اسـتعار        ختی استعاره شنا  هستی ةاستعار
 ةمـثالً اسـتعار  .  قـراردادي و تـازه  :انـد  ها دو گونه استعاره. شود شناختی استعاري تولید می      آن بنیاد هستی   ۀسای
 مـردمِ عـادي بـه    ة کامال قـراردادي و جـا افتـاده اسـت و در گفتـار روزمـر        ةیک استعار » زندگی سفر است  «
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  :شود مثالً هاي مختلف نمودار می صورت
  . در مسیرِ زندگی به مشکالت زیادي برخوردندها آن -1

   . استبست رسیده  فالنی به بن-2
شود غالباً   که بیشتر در آثارِ هنري آفریده میهاي تازه و غیرقراردادي   استعاره که اینجا     مهم در این   ۀنکت

  .شوند هاي قراردادي و موجود در زبان روزمره خلق و بازشناخته می ستعارهاز طریقِ بسط همین ا
و از ایـن  کنـد   تعریـف مـی  » متناظر در نظام مفهومی  نگاشت میان قلمروهاي«لیکاف در اصل استعاره را    

عبارت دیگر، بـر   به. شمارد و نه یک گزاره صرف، می  اي از تناظرهاي مفهومی،  هر نگاشت را مجموعه   ،رو
 بلکه ،سازند کند، این کلمات یا عبارات نیستند که استعاره را می          کالسیک مطرح میۀف آنچه که نظری خال

از ایـن منظـر، کـار کلمـات و     .  و مقـصد اسـتوار اسـت    بر روابط مفهومی میان دو حوزة مبـدأ    استعارهاساس  
 و روابط میان ها ویژگی، ضوعاتباطی است که در خالل آن، مو    عبارات، برانگیختن ذهن ما به برقراري ارت      

اي از تناظرهـاي   تـوان گفـت نگاشـت مجموعـه       پـس مـی    ).186: 1993لیکـاف،    (شـود   دو حوزه منتقل مـی    
، در واقع. نماید هاي دیگري را در اذهان تداعی می مفهومی است که یک واژه یا یک رکن از استعاره واژه          

انی و مضامین برجسته از یک حوزة مفهومی یا شناختی   بر اساس این تصور، استعاره همان انتقال مفاهیم، مع        
هـا،   هـا، تئـوري   در مواردي هم انتقال معانی، مفاهیم، اصـول، روش   .  مفهومی و شناختی دیگر است     به حوزة 
  .از یک جهان به جهان دیگر است... قوانین و 

 که جورج لیکـاف و  سنگ بناي ساختمانی را پی ریخت2» مجرااستعارة«اي به نام   در مقاله1مایکل ردي 
 بـه تکامـل   »کنـیم  مـی  زنـدگی  آن بـا  که هایی استعاره  « با انتشار کتاب1980را در سال   کارل جانسون آن  

 سـطح تفکـر   هاي رایج نه تنها در سطح زبان، بلکه بایـد در  ردي معتقد است که بسیاري از استعاره  . رساندند
  :ها است ي این دیدگاهدر دیدگاه مایکل ردي حاو»  مجرااستعارة«. تحلیل شوند

 .»له از حل آن اهمیت بیشتري داردئطرح مناسب و صحیح مس«

رونوشـتی کـه تحـت تـأثیر     . کند رونوشتی را از آنچه در اندیشه داریم ارایه دهـیم      زبان به ما کمک می    
م توانـستی  شـاید اگـر مـی   . گیرد و ممکن است تا حدود زیادي به حقیقت شـبیه باشـد     عوامل فراوانی قرار می   

ولـی حـاال زبـان    . شـد  هاي ارتباطی نیاز چنـدانی احـساس نمـی    به نظام. افکار خود را به یکدیگر منتقل کنیم   
 مجرا ما را در تبیـین ایـن واقعیـت کـه چـرا      ةاستعار. کند نوعان منتقل می ها و احساسات افراد را به هم   اندیشه

                                                
 

1. Michael J. Reddy 
2. The conduit metaphor: A case of frame conflict 
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ترین عامـل   عمده. کند درك کنند کمک میتوانند به درستی افکار و تجربیات ذهنی همنوعان را          افراد نمی 
 در سـطح گفتـار،   ها آناي از عالیم و نمادهاي زبانی    هاي دیگران این است که به پاره        ناتوانی درك اندیشه  

 . ناآشنا هستیم... مادي یا فیزیکی و 

ة مجـرا آن  کـار اسـتعار  «: اي اسـت   مجرا وجود دارد اصل ذهنیـت ریـشه     ة یکی از اصولی که در استعار     
ردي، (» وجـود آورد  ههـاي مختلـف بـ    هاي واقعی را بـین محـیط     مواد و همچنین سازه    است که امکان مبادلۀ   

 تـأثیر  مـا  ۀ اندیـش ی از وجود ما شده است؛ بـر  در عمق جان ما نفوذ نموده و جزی مجرا ةاستعار). 147: 1383
مضاعف و جهـد فـراوان موفـق    توان بدون تالش  آن می گیري از دهد و بابهره دارد و به آن جهت می   فراوان
 ۀ خالصـ .شـود  تصنعی مـی  با مخاطبان  ما را کنار بگذاریم، صحبت کردن و برقراري ارتباط        آن  چنانچه وشد

 مفهـومی و متعـارف دارد و بخـشی از نظـام متعـارف      ه در اصل جنبـۀ   کالم مایکل ردي این است که استعار      
  .دهد اندیشه و زبان را تشکیل می

  
  ختیهاي غیرشنا نظریه) 6

شـود   کـاربرده مـی   هصورت اسـتعاري بـ   اي که به   جمله :پردازان غیرشناختی این است    ادعاي اصلی نظریه  
هـاي اسـتعاري     یعنی کلمـات، عبـارات و گـزاره   ؛اي از محتواي لغوي خود ندارد    هیچ محتواي متمایز کننده   

ن    .فاقد معـانی ویـژه و خـاص هـستند          غیرشـناختی اسـتعاره   هـاي  پـردازان تئـوري    از نظریـه  ) 1978(دیویدسـ 
اي ندارنـد امـا در اثـر بـزرگ و برجـسته نمـودن         ویـژه ةگوید گرچه عبارات استعاري معانی متمایزکننـد      می

ن ویژگـی    کـه همین دلیل خاصیت اعجـاز دارنـد  ه باشند و ب ها، تعجب برانگیز می    بعضی از شباهت   دیویدسـ 
 ایـضاح  زیـرا قـادر بـه بیـان و     ،صـیت اعجـاز دارد  اسـتعاره خا .  نامید»تئوري سببی «ها را      استعاره گري  معجزه

هـا کاتـالیزوري بـراي خودسـازي       اسـتعاره .یـستند مفاهیم و اموري است که با هیچ روش دیگري قابل بیان ن          
که ساختار استعاره باعث غرابت، تعـارض    مشروط بر این؛دهند هستند و براي مسائل دشوار راه حل ارائه می      

تعاره را شناسـان شـناختی زمـانی اسـ     روان. ي ایجاد تعادل بـه فعالیـت روي آورد   و عدم تعادل شود تا فرد برا      
کند چون دو عنصري به هم  هم ابهام ایجاد کند و هم روشنگري؛ ابهام ایجاد می    «دانند که   عامل شناخت می  

از کند چون یکی از عناصـر را در چـشم انـد    اند که به ظاهر قرابتی ندارند؛ روشنگري ایجاد می    نزدیک شده 
  .)16 :1379قاسم زاده، (» کند جدید بازنمایی می

 



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                       مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   92

  ها آنصور استعاري زبان و نقش 
استعاره در معناي اصطالحی در کتـب درسـی بالغـت اسـالمی و از جملـه در بالغـت فارسـی بـر نـوع                      

اطـالق  ) گزینی لفظی به جاي لفـظ دیگـر بـر اسـاس پیونـد شـباهت           جاي(مشخصی از کاربرد مجازي زبان      
ا در این جستار، استعاره در معنایی گسترده مورد نظر است، به گستردگی همان مفهـومی کـه در       شود؛ ام   می

 ۀاسـتعاره را جنـسی دانـسته کـه همـ      ) 1984(کـو   مبرتـو ا  اُ. رود   زبان به کـار مـی      ۀشناسی و فلسف   مباحث زبان 
خن گفـتن از بالغـت    سخن گفـتن از اسـتعاره یعنـی سـ    ،روند؛ بنابراین شمار می صناعات ادبی از انواع آن به  

اکـو را در بـر نـدارد،      مورد نظر امبرتو ة گستر ۀمراد ما از استعاره در این بخش هم       . هاي آن  باتمام پیچیدگی 
تـرین   بلکه شامل کاربردهاي جانشینی معنایی در زبان است؛ یعنی مجاز و اسـتعاره، تمثیـل و نمـاد کـه مهـم              

  :دهیم  استعاري مورد بررسی قرار میهاي  را با عنوان ردهها آناند و  هاي مجازي صورت
  

  استعاره) الف
کتـاب  :1371ارسـطو،  (» یـزي دیگـر   بـراي چ کاربرد نام چیـزي «ارت است از    استعاره عب  ، ارسطو از نظر 

استعاره در اصطالح علم .  یعنی چیزي را با نامی بخوانیم که آن نام در اصل به چیز دیگري تعلق دارد     ؛)سوم
به همین دلیـل  . ماند به باقی می حذف شده و فقط مشبه) مشبه(ت که یک طرف آن   اي اس    فشرده 1بیان، تشبیه 

ترین تفاوت تشبیه و اسـتعاره   عمده. اند تهیه و استعاره را ماهیتاً یکی دانس برخی از دانشمندان، علم بالغت تشب     
ی و یکـسانی؛  این است که در تشبیه، ادعاي همانندي و شباهت مطرح است اما در استعاره ادعاي ایـن همـان     

خورشـید،  «: گوینـد  امـا در اسـتعاره مـی   » گـردان اسـت     خورشید مثـل گـل آفتـاب      «: گویند  مثالً در تشبیه می   
،   تـشبیه  بـا ۀهاي اساسی استعاره با تشبیه این است که اسـتعاره در مقایـس   از دیگر تفاوت. »گردان است   آفتاب
فکـر  اي الزم است تـا    البته در کالم استعاري، قرینه.دارد  است و تخیل را بیشتر به فعالیت وا می       انگیزتر  خیال

  . سوق دهد و شنونده، معناي ثانوي لفظ استعاره را زودتر دریابد) غرض اصلی(و اندیشه را به سوي مشبه 
                                                

 
تشبیه یکی از صور بالغی است که با یادآوري همانندي و شباهتی که ممکن است بین دو یا چند : نویسند در تعریف تشبیه می.  1

گیـري از قـسمت ناهوشـیار     هرهاي ایفا نموده و از جمله عواملی است که موجبات ب   کاري و قرینه  چیز وجود داشته باشد نقش تذ     
اصطالح تشبیه در علم بیان «. شود  تداعی، تصور و تجسم را فراهم و بدان وسیله موجب تحریک اندیشه و تفکر می   ذهن، تخیل، 
 یعنی با اغراق ؛دگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ نما باشدکه آن مانن ن چیزي است به چیزي مشروط بر این    کرد به معنی مانند  

) رود کـار مـی   ب تفعیل است که از بـراي تعدیـه بـه   تشبیه مصدر با(گوییم ماننده کردن   که همین که می     توضیح این  .همراه باشد 
یم که ایـن شـباهت را ادعـا و    و این ما هست) شان آشکار نیست و یا الاقل شباهت(معنایش این است که دو چیز به هم شبیه نیستند   

 ).3: 1383شمیسا، (» .کنیم برقرار یا آشکار می
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  :انواع استعاره در بالغت سنتی عبارتند از
در این فرایند، . و دیگر بر اساس شباهت آن د    ةجاي پدید   جانشین کردن یک پدیده به     : مصرحه ةاستعار

  .ذهن بر اساس شباهت دو چیز از دو زمینه قصد گسترش تلقی و آرایش معانی را دارد
انگـاري،    نسبت دادن فعل یک فاعل به فاعل دیگر بـر اسـاس شـباهت، از طریـق انـسان        :استعاره در فعل  

وجــب پویاســازي و داد و ســتد افعــال م. »کنــد اســب پــرواز مــی«مــثالً ... انگــاري و  انگــاري، گیــاه حیــوان
  .شود بخشی به اندیشه و زبان می حرکت

جان و همدلی و  بخشی به اشیاء بی  شخصیت هاي دیگر، ي انسان به پدیدهها ویژگی اعطاي :انگاري  انسان
ایـن فراینـد را در   .  روح انـسانی بـه اشـیاء و طبیعـت از طریـق تخیـل       اعطاي روح انسانی به طبیعت، گسترش   

  .نامند می»  مکنیهةاستعار« یا و» شخصیت بخشی«بالغت 
ایـن امـر   ... مثل شنیدن بـو، شـیرینی کـالم و    . گانه در قلمرو یکدیگر هاي پنج  تداخل حس:میزيآ  حس

  . شود  ادراك و تقویت حواس و بصیرت میةموجب گسترش دایر
مـشبه  . تهمـانی میـان دو چیـز بـسیار زیـاد اسـ        در این نوع استعاره، ادعاي اتحاد و ایـن      : مرشحه ةاستعار

اي که ذهن را به سوي غرض اصـلی گوینـده رهنمـون شـود بـسیار دور از           اما قرینه  ،شود به می   جانشین مشبه 
  . ذهن است

 تفکـر خـالق و داد و   ۀدامن... انگاري و  انگاري، گیاه انگاري، حیوان  فرایندهاي انسان،در تفکر استعاري  
در نمودار . کند  قراردادي آزاد میۀز تنگناي زبان بستدهد و ذهن را ا   عناصر زبان را گسترش می     ۀستدآزادان

  :ذیل فرایندهاي استعاره سازي ذهن نشان داده شده است

  
  .)119-142: 1384ها در سجودي،  اقتباس از طرح سیالن نشانه(
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  تمثیل ) ب
جتـی اسـت اسـت    تمثیـل ح «: گویند دانند و در تعریف آن می منطقیان تمثیل را یکی از اقسام حجت می     

 وقتـی  ،عبـارت دیگـر   به. کنند  چیزي از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می   که در آن حکمی را بر اساس      
 آن وجـه اشـتراك نیـز هماننـد     کنـیم کـه نتیجـۀ    شته باشند حکم مـی دو چیز وجه اشتراك یا وجه شباهتی دا   

کـار   ي بـه ا هانـ ب حکیماي براي بیان مقصود خود مطلـ      وقتی گوینده  .)305: 1386خوانساري،  (» اهند بود خو
تـشبیه و تمثیـل از آن   .  تمثیل سوده برده اسـت ، او از شیوةنماید برد و بدان وسیله ادعاي خود را ثابت می      می

 امـا  ؛گیـرد  بابت با یکدیگر شباهت دارند که در هر دو بین دو چیز یا مفهوم مقایـسه و شـباهتی صـورت مـی     
، »عـسل «بـه  » سـخن جـذاب  «تـشبیه  . شباهت موجود در تشبیه بر بنیاد تخییل و در تمثیل بر بنیاد قیـاس اسـت          

  .تخیلی است در صورتی که در شعر ذیل به مقایسه بر اساس یک قیاس تمثیلی صورت گرفته است
  را نیستانی  اندك نسیمی به فریاد آورد     مغزي  مغزان به جوش آیند از هر حرف بیسبک

  )صائب تبریزي(
 از صور مهم و تأثیرگذار زبـان مجـازي بـراي بیـان و انتقـال مفـاهیم، معـانی و مـضامین فلـسفی،            1تمثیل

هاي مهم تربیتی است که  عرفانی، اخالقی، مذهبی، تربیتی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و حتی علمی و از روش   
ت و انگیـزش درخـوري برخـوردار بـوده و     شود؛ این روش از قدرت جـذابی       در موارد گوناگون استفاده می    

ویژه مطالب غـامض، پیچیـده، از جملـه مفـاهیم عرفـانی و       هباعث جلب توجه عمیق و فهم و درك مطالب ب   
هـاي   قـصه . بخش اعظم ادبیات تعلیمی و آموزشی جهان بر روش تمثیل آفریده شـده اسـت   . شود  فلسفی می 

اند که همگی   تمثیلةهاي رمزي همگی از خانواد  حکایتاخالقی، مانند حکایات حیوانات، فابل، پارابل، و      
هـا غالبـاً پنهـان اسـت و هماننـد       محتواي این تمثیل). محتوا( درونی ۀو الی) الفاظ( بیرونی   ۀالی: دو الیه دارند  

  .استعاره مشبه محذوف است
  

  نماد) ج
ارت است از هر چیـزي   نماد عب،در معناي عام.  عام و اصطالحی متفاوت استةکاربرد نماد در دو حوز 

 عبـارتی  نمـاد فقـط بـه کلمـه یـا     «هاي اصـطالحات ادبـی،    نامه اما در فرهنگ. که بر چیز دیگري داللت کند 
 خود بـر امـر دیگـري    ۀ یا رویداد هم به نوبشود که بر یک شیء یا رویداد داللت کند و آن شیء       اطالق می 

هاي ذهنی و  در تجربه. )320 : 2005آبرامز،  (» کندهایی فراتر از خود اشارت     داللت داشته باشد، یا به مرجع     

                                                
 

1. Allegory 
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ي اسـت کـه بـا اسـتفاده از     ا هانو نـش . شود که به دشواري قابل تـصور اسـت      اي می   واقعه درونی، نماد نمایندة  
 کوششی است براي بیان مفـاهیم  ،و در واقع» کند عناصر عینی طبیعت امري غایب و نامحسوس را مجسم می 

  . ی به زبان طبیعی استنامحسوس و فراسوي طبیع
 امـا ایـن موضـوعات و تـصاویر       ،ی اسـت  ۀ موضوعات جزی  وسیل هگر کلیات و مفاهیم بزرگ ب      نماد بیان «
هـاي   اشیاء فقط شـیئی نیـستند، نمادهـایی از شـکل    . کنند ی چنان زنده و جاندارند که ذهن را تسخیر می یجز

 گردانی از ساحت بدیهیات و نمادگرایی روي «.)161: 1386فتوحی، (» اند  پنهانها آناند که در پس      آرمانی
هـاي دشـواریاب    سازي ادراك و میل به امور دور از دسترس و هدف ادراك عامیانه و گرایش به خصوصی     

 شعر است که چشم جان شکوه و زیبایی آن سـوي گـور       واسطۀ  هگوید؛ ب    شاعر سمبولیست می   1بودلر. است
  ).162 : 1386فتوحی، (» بیند را می

 یک مفهوم دوگانه مرکب از صورت و معنی است، که صورت آن مرئی و مذکور است و مفهـوم         نماد
تفاوت اساسی نمـاد بـا   . شود اي به آن نمی طور واضح اشاره هاي نامرئی و پنهان است که ب        یا غرض آن، ایده   

 ه بـه نیمـۀ   کنایه یک قرینه هست کرسل، استعاره ودر مجاز م  . هاي استعاري در همین جاست     دیگر صورت 
 فرق نمـاد ادبـی بـا نمـاد آیینـی ملـی و       . اما نماد فاقد این قرینه است،کند پنهان و محذوف استعاره اشاره می  

هـاي زبـان شـکل      زبـانی اسـت و در واژه  ر آن اسـت کـه نمـاد ادبـی یـک پدیـدة       هاي قراردادي نیـز د      نشانه
هـاي اشـخاص، اشـیاء،     اسـم (هـا   ه واژ.گیرد؛ یعنی شیء، عکس، رنگ یا شخص نیست؛ بلکه واژه است          می
 از محـدودة  گرچـه خاسـتگاه زبـانی دارنـد امـا      ،شـوند  وقتـی در مـتن ادبـی بـه رمـز بـدل مـی          ...)  و   ها  نامک

هایی دارنـد کـه    سازند و ویژگی شوند و قلمرو معنایی و عاطفی فراتري می   معناشناختی و منطق زبان رها می     
هـا   برخی از ایـن ویژگـی  . کند  و استعاره و مجاز و تمثیل جدا می  )الفاظ حقیقی (هاي زبانی      را از نشانه   ها  آن

 اشـتمال بـر معرفـت    -4معنـایی   نـد معنـایی یـا بـی     چ -3 اتحاد تجربه تـصویر      -2 گنگی ذاتی    -1: عبارتند از 
  ).162-163: 1386فتوحی، (»  تأویل پذیري-6 تناقض نمایی -5شهودي 
 بلکـه در تمـامی   ، به زبان و شـعر و ادبیـات نیـست    نماد محدود طور که ذکر شد، محدوده و حیطۀ        همان
طور کامـل در ذهـن وجـود دارد و     ه رمز تقریباً ب شناسان، از نظر روان«:  بشري کاربرد داردهاي معرفت   حوزه

پـذیرد و   شود و زبان، یا آن را به همان فطرت و صورتی که دارد مـی  سپس به خارج از طبیعت فرافکنده می   
  )13: 1368پورنامداریان، (» هاي نمایش تبدیل کند  دگرگون و به شخصیترا یا فطرت و صورت آن

                                                
 

1. Boudler  
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 آن تحقیقـات بـسیار صـورت گرفتـه     ةترین عناصر استعاري است کـه دربـار   نماد از پویاترین و انگیزنده  
  :توان استنباط نمود خصوص نماد گفته شد امور ذیل را می از آنچه در. است

ایـد و از  نم ر امور عینی و هم بر مفاهیم و امـور ذهنـی داللـت مـی    اي است که هم ب نماد اصطالح یا واژه   
  .شود اي وجود ندارد چند مفهوم ذهنی مرتبط به هم نیز از آن برداشت می  بازدارندهآنجا که در نماد قرینۀ

 در فراینـد  ،عبـارت دیگـر    بـه .هـاي ذهنـی اسـت    نماد تالشی بـراي عینـی کـردن مفـاهیم، امـور و جلـوه         
شود براي مفاهیم ذهنی، اشیاء و اشخاص مندرج در ذهـن مـا بـه ازاي خـارجی و عینـی              یسمبولیسم سعی م  

 .یافت شود و در واقع از امر نامحسوس، ذهنی و انتزاعی به سمت امر عینی و محسوس حرکت شود

نمایند و در او براي تأویل، تعبیر و  نمادها شوق اندیشیدن و عشق نیل به حقیقت را در مخاطب تولید می            
نیـز بـا   ... آورنـد؛ نویـسنده، شـاعر، خطیـب، معلـم و        وجود می  هسیر مناسب امور و مفاهیم نمادین انگیزه ب       تف

دهند و درخواننده عـشق، عـزم و    انتخاب و استعمال نمادهاي مناسب جذابیت و زیبایی مطلب را افزایش می       
 .را تا آخر پیگیري نماید... کنند تا داستان، قصه و  انگیزه ایجاد می

ویـژه آن مجموعـه از    ه بـ ؛ مناسبی براي بیان مضامین و محتویات ذهنـی افـراد خـالق اسـت      ادها وسیلۀ نم
اي بـراي    نماد وسـیله ،عبارت دیگر به.  در عالم خارج از ذهن ندارند    مفاهیم و مضامین که ما به ازاي حقیقی       

طـور    طبیعی و حقیقی است و همینبا زبان... اي از امور غایب، مشاهده ناپذیر و  بیان مطالب فراطبیعی و پاره  
 فرد به موضوع، حدود هوش، استعداد، توانایی، خالقیت و وسعت ذهـن فـرد   ۀ میزان عشق، عالق  نشان دهندة 
 میزان تالش و کوششی است که فرد براي بازگو کردن مضامین و مفاهیم ذهنی و منظور و بـاور   ةنشان دهند 

ت ناهوشـیار ذهـن اسـت؛ لـذا بـا      گیـري او از قـسم    بهـره ة میـزان طـور نـشان دهنـد    خود متحمل شده و همین  
 .پذیر نمود و مشاهدهتوان امور فراسوي طبیعی را محسوس  گیري از صور خیال و ذهن می بهره

گیـري   ، پـس بـا بهـره   باشـد  نمادها از صور بیانی مهم و مؤثر براي پی بردن به معانی مجهول و مـبهم مـی        
 . ور مجهول را معلوم و امور مبهم را واضح و روشن نمودتوان ام  میها آن متفکرانه و ماهرانۀ

  :نمادها از دو جنبه قابل بررسی هستند
گیرد   انسانی؛ در این جنبه نمادها براي بیان عواطف و افکار ذهن نویسنده مورد استفاده قرار می    ۀجنب -1

  .هاي مختلف شرح داده شد که در قسمت
 بلکـه  ،باشـند  ها و احساسات شاعر، هنرمند و نویسنده نمـی   اندیشهگر  نمادها تنها نمایان، دوم  در جنبۀ  -2
اي عام، جهانی و آرمانی هستند؛ هدف در این جنبه نیل به فراسوي واقعیت و یا رسیدن به حقیقـت و             گستره
 شروع دانست و بـراي رسـیدن از    طریق نماد باید واقعیت را نقطۀبراي نیل به حقیقت از. هاي کلی است  ایده
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معمـوالً آثـار نمـادي مـبهم، آشـفته و گنـگ       . هاي مختلف پرداخـت  ت به آرمان باید به تصویرپردازي واقعی
هـاي بنیـادین سـوق      ایـده ها و هستند و این آشفتگی عمدي براي آن است که خواننده را به فراسوي واقعیت     

  .  هستندها آنهایی که نماد فقط پرتوي از  ایده. دهد
فکر، انتقال معنی فراسوي معناي طبیعی و تحت اللفظی، بیان امور غیبـی       بدیلی در پرورش     نماد نقش بی  

زیبا و جذاب نمودن محتوا و متن، تلخیص مطالـب   ، به امور محسوس و بالعکسها آنو نامحسوس و تبدیل     
رد با تحلیل نمادهایی که ف.  بهینه قرار گیرندیان تعلیم و تربیت مورد استفادة    دارد و شایسته است در جر     ... و  

 مراجع ،عبارت دیگر ات عالم ناهوشیار او پی برد و بهتوان تا حدود زیادي به محتوی     استعمال نموده است می   
 .خوبی روانکاوي نمود و علت و سرمنشأ بسیاري از رفتارهاي فرد را کشف کرد هرا ب

  
  کارکردهاي استعاره

 کند بیشتر نـاظر بـه نقـش و    یت میز اهم تربیتی، پژوهش در استعاره را حای      شناسی آنچه در مباحث روان   
 در واقـع نـاظر   1» تربیتـی ةاستعار«اصطالح . هاي نظري و ماهیت ذاتی و زبانی آن کارکرد آن است و نه جنبه    

 اسـتعاره  بـراي  تربیتـی متعـددي   هـاي  شناسان نقـش  استعاره. تربیت استکاربرد استعاره در فضاي تعلیم و     بر  
  : به شرح ذیل استها آنترین   برجستهکه بعضی از اند برشمرده

   
  کارکرد انگیزشی )1

 را بـه فرمـان اتومبیـل     انگیزش) 1984(گیج و برالینر    «. انگیزه عاملی داخلی براي فعالیت ارگانیزم است      
سیفرت گفته است که انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خـاص اسـت     . اند تشبیه کرده 

» .شود تعریـف کـرده اسـت    اش که انگیزش را موجب می خواست ویژهزه را به شکل نیاز یا   او همچنین انگی  
بـا پـردازش قـوي معنـا در ذهـن       متن وکـالم و  سازي برجستهسازي و   آراستهبا استعاره  )348: 1386سیف،  (

در  ی مـضاعف ةانگیزو  هیجان شود، می ه توججلب و نظیر و آتشین معانی  ظهور و طراوت بی   ، باعث مخاطب
الوه بـر  استعاره عـ «: کند قابل قبولی در رفتار او ایجاد میو دگرگونی مطمئن و  تولید روح  و ذهن مخاطب    

هـا همـراه بـا     یزشـی بـسیار قـوي دارد و همـان جنبـه         هـاي شـناختی، عـاطفی و انگ        کارکرد پیام رسانی، جنبه   
زاده،  قاسـم (» . اسـتعاره ویژگـی پیـدا کنـد    شوند که پردازش اطالعات در هاي ساختاري خود باعث می      جنبه

نظـران اسـتعاره هماننـد     بعضی از فالسفه، متخصصان و صـاحب . و مخاطب را به فعالیت وا دارد      )15: 1379
                                                

 
1. Educational metaphor 
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ن گیرند ولی بـر ایـن باورنـد کـه اسـتعاره از خاصـیت             بخشی استعاره را نادیده می     ، خاصیت معرفت  دیویدس
امـل مهـم و مـؤثر بـر یـادگیري      انگیزشی و جلب توجه بسیاري باالیی برخـوردار اسـت و ایـن دو نیـز از عو         

  .هستند
  
  کارکرد اکتشافی )2

بعـضی از امـور و مفـاهیم پوشـیده       یعنی باعث آشکارشدن     ؛ کشف معناست  استعاره از ابزارهاي شایستۀ   
در . بخشد نامحسوس را عینیت مینماید و امور انتزاعی و   هاي غیرقابل توصیف را وصف می       شود؛ تجربه   می

ایـن اکتـشاف   . ي رمـزي بـیش از دیگـر اقـسام اسـتعاري نقـش اکتـشافی دارنـد        ها زبان مجازي نماد و تمثیل   
گوینده به کمـک رمـز و نمـاد قـادر بـه کـشف حـاالت و         .  هم در گوینده و هم در مخاطب       ؛دوسویه است 

روحیات و تجارب درونی خویش است و شنونده از طریق خـوانش و تأویـل نمادهـاي گوینـده بـه کـشف              
ماکس  .رفتارها استاي از   بروز پارهي فرد درها  پی بردن به انگیزه    روشی براي ه   استعار .رسد  معانی تازه می  

شناسی دقیـق   ویژه اگر در متون علمی که به اصطالح به( ها توجه فراوانی دارد    بلک به نقش اکتشافی استعاره    
هایی  آزمایش« .دباشن ک غایت یا روشی براي فهم بهتر می زیرا ابزاري در خدمت ی؛)کار روند ه بنیاز دارند،

شود کنجکاوي فراگیران برانگیختـه شـوند    ها باعث می دهند که استعاره    ه برالین انجام داده است نشان می      ک
ض کنـد و همـان تعـار    اي است که ایجاد غرابت مـی  گونه هساخت استعاره ب. و به رفتار اکتشافی روي آورند     

) 16: 1379زاده،  قاسـم (» .دهد دازش جدید سوق میما را به سمت پر   گذارد و    در نظام انگیختاري ما اثر می     
بـراي   اسـتعاري   وپـردازي   بدیعـه  تـدریس  روشگیـري از  بهـره  فراگیران هنگـام   نیز گرایان بنا به نظر سازنده   

هـا محرکـی بـراي     ور اسـت کـه اسـتعاره   ن هم بر این بادیویدس. نمایند  کشف میرا فعالند و دانش   یادگیري
 ،»ژولیـت مثـل خورشـید اسـت    «مثالً اگر گفته شود . باشند فهمیدن و کشف کردن می، تبع آن  اندیشیدن و به  

 و نباید تصور کنـد کـه ایـن دو از    را پیدا نماید ها  آن د تا وجه یا وجوه مشترك و مشابهت       فراگیر باید بکوش  
  .مامی جهات به یکدیگر شبیه هستندت

 
  کارکرد تأویلی )3

پی بردن از ظاهر به بـاطن و از   امور عینی و وسیلۀ بهسوس امور نامح مفاهیم ذهنی و    تأویل یعنی شناخت    
 از و اسپینوزا بر آن بود که براي تأویل هـر مـتن بایـد صـرفاً بـه خـود آن مـتن رجـوع کـرد          .آشکار به پنهان  

د معنـایی نهفتـه باشـد، معنـایی کـه سـرانجام        در هـر مـتن بایـ   ،از نظـر او «. داوري دوري گزیـد   پیش گونههر
بر این باور است کـه   و مخالفان تأویل است  ترین  برجسته یچه از ن .)158: 1384 ،ضرابیها( »یافتنی است  دست
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مـا موجـوداتی پـذیرا هـستیم      «: گویـد  او مـی . راموش کرد تا آینده را بهتر ساخت ف هاي گذشته را   باید تأویل 
 بـراي آفـرینش هنـري    .ایـم  هایی از گذشته دل بسته  تنها به تأویل  .ایم ینش را از دست داده    ودیگر نیروي آفر  

ریخ خـویش یـا تأویـل    چه بیشتر به تا آفرینشگر، هر. درست فراموش کنیمباید نخست بیاموزیم که خوب و    
ا  .)158: 1384 ،ضرابیها(» حکم گسست تام با گذشته است  آفرینش در .آفریند  گذشته بپردازد، کمتر می    امـ 

 بـا تأویـل    کـه بر این باورنـد   ...ادموند هوسرل و  ،  فیلسوفانی همانند شالیرماخر، اگوست بک، ویلهم دیلتاي      
 :گویـد  میمثالً  دیلتاي .  پی بردآنبه نیت مؤلف از تدوین  ص و واحد متن و       به معناي مشخ   توان سب می منا
صـورتی کـه فراتـر از معنـاي      ن بـشناسیم بـه  هاي معنـایی آ  توانیم معناي هر اثر زبانی را با کشف زمینه          ما می «

ویش  خـ  در ایـن راه از تجربـۀ   وکنیم اري همین زمینۀ معنایی معناي راستین را کشف می     به ی  نخستین رفته و  
 براي تأویـل شایـسته بایـد     مساعدتأویل کنندة . )158: 1384 ،ضرابیها (»گیریم  که با آن آشنا هستیم بهره می      

 ؛ زیـرا  مؤلـف شـود  روزگـار  نوعی هـم  یان بردارد، گوینده را بهتر بشناسد و به      تاریخی را از م     زمانی و  فاصلۀ
 از کارکردهـاي برجـستۀ  . شود  بهترکشف میهاي پنهان در کالمش    انگیزه اخته شود شنبیشتر  هرچه گوینده   

 اساس امـور محـسوس و   ؛ درك منظور و مقصود حقیقی گوینده که بر کارکرد تأویلی آن است     نیز استعاره
حاصـل  دن و اسـتعاري عمـل کـردن      استعاري فکرکر   با که گیرد همان تأویل است    قرینۀ صارفه صورت می   

اي که سخن  گونه دهد؛ به زي ذهن و خلق معنا را می سا تأویل به خواننده مجال فعال     ،طور خالصه  به .شود می
هایی هستند کـه تنهـا یـک تأویـل دارنـد       استعاره. دارکندها و عقاید خویش معنا اساس تجربهها را بر    یا نشانه 

ترند و ذهن شنونده  هاي متعدد دارند و از این جهت خالق  و رمز، تأویلاما نماد) استعاره مصرحه و مرشحه   (
  .گیرند را به چالش می

  
  کارکرد شناختی )4

،  عـاطفی هـاي  ویـژه حیطـه   ، کـل وجـود فراگیـر بـه    دارند یوامبه تأمل  ها از آن بابت که انسان را     استعاره
 تحقیقـات و  از  ونماینـد  خت فعـال مـی  راي نیـل بـه شـنا    حرکتی و شناختی او را در ارتباط با هم و ب           -روانی
یعنی برقـراري  (اي  رشته تحقیقات بین. گیرند  کمک مینیل به هدف    و لهاي براي حل مسئ     رشته  هاي بین   یافته

 یا از فـضاي  ها از فضاي برتر به فضاي کهتر و ها و روش ظاهر مجزا و اقتباس مکانیزم هاي به پیوند میان حوزه 
ستعاره از منظرهـاي دیگـر هـم    ا .ابزار مناسب و قوي براي نیل به شناختند وش و یک ر ) بالیده به فضاي فقیر   

ن که منکـر جنبـۀ معرفـت       . افزاست و شناخت    بخش معرفت هـاي   ژگـی بخـشی اسـتعاره اسـت بـر وی         دیویدس
کـه از جملـه مـسائل یـا عوامـل مـؤثر بـر شـناخت و          آن جلـب توجـه   سـازي و   تحریکی، انگیزشی، برجسته  

دهـی و    و تفکـر را سـازمان   اسـتعاره از آن بابـت کـه زبـان      ، عالوه بـر ایـن     .نماید  می أکیدت،  یادگیري هستند 
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و در شناخت واقعیت بـه فـرد     بودهآفرین نماید، فرایندي واقعیت  را فراهم می  ها  آنات پرورش و رشد     موجب
 ،هـا   واژه،شـود کـه مفـاهیم    و باعـث مـی   ؛دهـد   ناهوشیار را به هم پیوند مـی    ضمیر هوشیار و  ؛  کند  کمک می 

 بعدي  نگرش تکمانع ؛بررسی شونداز زوایا، جوانب و مناظر گوناگون    ... ها و    صطالحات، عبارات، جمله  ا
بررســی «. دکــارکرد شــناختی دار... و شــود  مــی) اســت مــانع شــناختو بــاتالق ،زا، انحرافــی آســیبکــه (

 و تحت اللفظی کلمات به کـار  توان با توجه صرف به معناي لغوي دهد که نمی    ذشته نشان می  هاي گ  نظرگاه
 عناصـر  اسـتعاره  )14:1379قاسم زاده، (» را تبیین کرد  و یا ساخت دستوري آن، اثربندي آن      رفته در استعاره  

صـور مجـازي زبـان،    : تـوان گفـت    لذا می،نماید میمهیا  نهایی معرفت نیل به حفظ و خیال و اندیشه را براي 
  . هستند  نیزحافظه تقویت  یادگیري و برايیمناسبابزارهاي 

  
   و گسترش معنی آفرینشکارکرد  )5

؛ مـثالً در گـزارة   شـود  اي به حوزة دیگر باعث گسترش معنـی مـی     ها در اثر انتقال معنی از حوزه        استعاره
د طـراوت،  هـاي شـکوفه ماننـ     بخـشی از مفهـوم و ویژگـی     ،»هاي زنـدگی هـستند     کودکان شکوفه «استعاري  

 از نظـر علمـاي   .)1 :1379زاده،  قاسـم (» شـود   مفهوم کودك منتقـل مـی  پذیري به شادابی، بالندگی و آسیب   
نیز استعاره را از عوامل برجستۀ گسترش و خلق معنـی    ریکور   . استعاره اساساً در خدمت معنی است      ،بالغت
این ...  زندگی ما به زبان است هایی از شیوة    کردن سویه کارکرد اصلی استعاره وارد   ... «: گوید داند و می    می
یا بازآفرینی چیزي غایب، تخیل نه بازسازي . کشاند اي کلی دربارة خیال می   فهوم از استعاره ما را به نظریه      م

   .)619: 1380احمدي، (»  آفرینش چیزي تازه است،معناي دقیق واژه بلکه به
   

  سازي جستهبر  وتأکید بر معنی کارکرد )6
 مقصود گوینده و یـا نویـسنده   فکور تا مخاطب توان معنی و منظور خاصی را برجسته نمود با استعاره می  

شـود و چـون    ، استعاره باعث جلب توجـه مـی  ن دیویدس؛ زیرا به گفتۀتر دریابد تر و روشن تر، کامل  را سریع 
زاده،  قاسـم (» رسـد  نظـر مـی   ده بـه بیان استعاري بیانی است که از لحاظ ارتباط با بافت خـالف عـرف و قاعـ    «

اي   اصالح رفتار مخاطبان مـساعد پـاره   قرآن کریم براي  . کند  به خود جلب می    ، توجه شنونده را   )16: 1379
 تـدوین  را جـامعی درمـانی و اصـالح رفتـار     هـاي روان  گونه نظریـه   مفاهیم را برجسته کرده و بدین     از امور و  

ایمـان  اي کسانی که «: رمایدف بودن غیبت را بیان دارد می که عمق کراهت و ناصواب       مثالً براي این  ؛  کند می
 خـود را  شـما دوسـت دارد کـه گوشـت بـرادر مـردة      از یکدیگر غیبت مکنید، آیا هیچ یک از    .... اید آورده

خواهـد کـه از    گونه از مخـاطبین مـی   و این. )49،12حجرات،(» ...بخورد؛ پس آن را ناخوش خواهید داشت     
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ــز شــ هــاي روانــی مــی  تراشــی ذهنــی و زائــل شــدن انــرژي  شــمنهرگونــه گمــان بــد کــه باعــث د  ود پرهی
              .نمایند
  یگوی پوشیدهکارکرد )7

:  ایـن امـر متـضمن دو نکتـه اسـت     .نمایـد   پوشیده بیان میةاستعاره در مواقعی مقصود و منظور را به شیو       
تـوان   کـه مـی   ؛ دیگـر ایـن  انگیـزد  مید و ذهن را به اکتشاف و تأویل برشو  که باعث فعالیت ذهن می     یکی آن 

 اسـتعاره  ۀوسـیل   ممکـن نیـست بـه   هـا  آن بیان صـریح   در شرایط فرهنگی، سیاسیرف را کهبرخی امور نامتعا  
کنـد و نیـز بـراي بیـان      گویی در مواقعی کـه اخـالق اجتمـاعی ایجـاب مـی           پوشیده. طور پوشیده بیان کرد    هب

 1.هاي مختلف بسیار کاربرد دارد ها و ناگفتنی ناگفته

  
  کارکرد تزیینی )8
؛ نمایـد  ه نمک سخن است و آن را فصیح، بلیغ، جذاب و آراسته میستعار، اهاي سنتی  اساس دیدگاه  بر

را بـراي دریافـت   ها آننشیند و   میي مساعدها بهتر و بیشتر بر دل) با دارا بودن سایر شرایط   (ستعاري  لذا پیام ا  
  سیاسـتمداران ،ها، سخنوران ماهر هی، مدیران سازمانهاي گرو رسانه .کند  آماده می  نزدیکی به هم    و حقایق

گذاري بر مخاطبـان خـود   شناسان و معلمان فرهیخته براي جذب و جلب افکار عمومی و تأثیر برجسته، روان 
اي از اهـداف خـویش     را تهییج و به پـاره ها آن عواطف ،گیرند تا بدان وسیله    هاي مناسب بهره می     از استعاره 
 .گفـتن اسـت    سخنزیبا  سخن زیبا و،دنمای ها را به هم نزدیک می    ز جمله عواملی که انسان     زیرا ا  ؛نائل آیند 

گفتـار باشـند و در جریـان برقـراري      خواهـد بـا هـم خـوش     ن دلیل است که خداوند از مردم می    شاید به همی  
قـل  «و ) 83، 2بقـره،  (» الصاله و قولوا للناس حسناً و اقیمو «: کاربردن سخنان زشت اجتناب کنند     هب ارتباط از 

انـد کـه در هـر لحظـه       فضیلت استعاره را در این دانسته    قدما). 53،  17ء،  اسرا(»  التی هی احسن   لعبادي یقولو 
جرجـانی بنیـان اسـتعاره و    «. آور آن جلوگیري کند تواند بر قامت سخن جامۀ نو بپوشاند و از تکرار مالل     می

                                                
 
گویند و اصرار دارند که اسرار خـود را بـه زبـانی رمـزي بیـان       عارفان از بیم بدفهمی نامحرمان و ناآشنایان پوشیده سخن می        -1

  : کنند
  لیک راز از پیش چشمم دور نیست    دستور نیست فاش و مطلق گفتنم 

  )1184-3/5(  تا شود پیدا شما را این خطـــــــا     لیــــک بنمایم نشانی با شما 
  بهر می جوید تورا جو را مجو  خامشی بحر است و گفتن همچو جو 
  )ويمثنوي معن(ختم کن واهللا اعلم بالصـــواب        از اشارتهاي دریا سرمتــــــــــــاب 
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ه بـه  داند و بر این باور است که استعاره در هـر لحظـ   گرفته در آن را از نوع معنایی می  نوع انتقاالت صورت    
از معنـا را در  ، انبـوهی  کنـد  اژه در معانی متعدد ایفاي نقش مـی بخشد و به این ترتیب یک و لفظ طراوت می 

 مرواریـد  داند که معانی متعدد هماننـد چنـدین   ي لفظ استعاره را همانند صدفی میو. دهد الفاظ کم ارائه می 
 بر جـذابیت  سته نمود و سخن را آرا توان  یاستعاره م  با .)112: 1366،  شفیعی کدکنی ( »آیند از آن بیرون می   

 راظهـا هـا و تمـایالت را     رغبـت   عواطف، احساسات، عالیق،؛ها را فعال نمود  اندیشه؛ افزود آنو اثرگذاري   
هاي دینی، وقایع و حوادث تاریخی، فرهنگی، اجتمـاعی و طبیعـی را    ها، عقاید، باورها و آموزه     ناگفته کرد؛
   . پروراند در وجود فراگیرانخالقیت، ابتکار و ذهنیت فلسفی را  واي زیبا بیان نمود به شیوه
  
  کارکرد اقناعی )9

د هـاي عقلـی هماننـ    گیري از روش ش عقیده و یا انجام عملی با بهرهاقناع یعنی واداشتن مخاطب به پذیر    
مجـازي در  ان زبـ . هاي بیانی و بالغی همانند تـشبیه، اسـتعاره، تمثیـل و نمـاد     قیاس، استقرا و استدالل و شیوه     

کـه    باشد در اوج فصاحت و بالغـت بـوده و ضـمن ایـن    ها آنویژه اگر خداوند خالق    قالب استعاره و نماد به    
پروراننـد کـه بـراي نیـل بـه اهـداف مهـم         کنند و این باور را در او مـی       شورآفرین هستند مخاطب را قانع می     

سـوه و   عرفـان روش ا الً مولـوي بـراي نیـل بـه    مث. کار بردهایی را باید به      چگونه باید عمل نمود و چه روش      
 کنـد کـه در هـیچ    نمایـد و مخاطـب را ترغیـب مـی     تسلیم بودن در برابر اسوة جامع را پیشنهاد و تـرویج مـی         

  :  و در مقابل اسوه قرار نگیردشرایطی این روش را فرو ننهد
ــفر     ــن س ــر ای ــی پی ــه ب ــزین ک ــر را بگ   پی

 

ــر     ــوف و خطـــ ــت و خـــ ــست پرآفـــ   هـــ
 

ــد ســـا   ــر نباشـ ــو گـــول  یۀگـ ــر تـ    او بـ
 

ــگ غـــول      پـــس تـــو را سرگـــشته دارد بانـ
 

)1/46-2943(  
  

  کارکرد خلق الگو )10
 نقـشه و  ،گیـري از مـدل   بهـره سازي یعنی   الگو. سازي است ترین کارکردهاي استعاره الگو    ی از مهم  یک 
هـا و   هـا، نقـشه   از طریـق مـدل  . و نیل بـه هـدف    اي از مسائل    حوزة دیگر براي حل پاره     یک حوزه در   برنامۀ
 دیگـر را تحلیـل و بـراي    اي از مسائل و مفاهیم پیچیدة یک حـوزة  توان پاره هاي یک حوزة علمی می     برنامه
  لولـه از پـشت  لۀوسـی  ه بانتقال آن و  سدها آب با تحلیل سیستم ذخیرةدانشمندان. ریزي نمود  برنامهها  آنحل  
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 شمـسی بـه   دند و با تحلیـل سیـستم منظومـۀ    ه ش  جریان الکتریسیت   انتقال  ساخت خازن و   موفق به  ها  آن ةدیوار
 انـسانی بـراي   گیري از الگـو در علـوم   که بهره شایان ذکر است    . تحلیل اتم و کشف عناصر آن دست یافتند       

  جایگـاه رفیعـی دارد و  ،تغییر شخصیت و وجـود     اصالح و  ،طور کلی  به ، باور، رفتار و   اصالح و تغییر عقیده   
 هـدایت خلـق   اي را براي اصـالح و   شایسته، مساعد ومل، جامع، عظیمهاي کا   خداوند براي این منظور اسوه    

   . ها هستند  و کتب آسمانی و ایحایی از جملۀ آن اسوه، کامالنفرستاده است که پیامبران
  

   اجتماعی و رفتارهاي شهروندان  محیطتحلیلکارکرد  )11
ــاآفرینش اســتعاره ــشرهــاي خــاص و ب ــان شــهروندان یــک نظــام سیاســ هــا آن  ن ــوان  مــی... وی در می  ت

 بـرد و   جامعه و گروه در شرایط ویـژه پـی  هاي خاص شهروندان یک کشور و یا اعضاي یک     العمل عکس به
 جمهـور  یـیس  ر،بـوش جـرج  . ریـزي نمـود   اي نیل به اهداف مورد نظر برنامه   ها بر  العمل متناسب با آن عکس   

ان را براي حملۀ به عـراق کـسب     حتی جهانی  حمایت مردم کشورش و    که موافقت و   این براي   ،سابق آمریکا 
چـون از ابزارهـاي تبلیغـی مناسـب وگـسترده          نمایـد و   معرفـی مـی   » محـور شـرارت    «ام حـسین را   کند، صـد  

شناسـی اجتمـاعی را کـه      روانرسد، مؤثر بودن این استعارة که به اهداف خود می      ، ضمن این  برخورداراست
تـوان   میهاي مشابه   محیطاتحلیلب .نماید بات می، نیز اث »گو دستش باشد  پیروز کسی است که بلند     «گوید می

شـاید بتـوان گفـت کـه     .  شکست حریف، مدل و نقشۀ عملیـاتی آمـاده سـاخت    براي نیل به اهداف نظامی و     
 . است فلسفی تعمیممنطقی وکارکرد تجزیه و تحلیل محیط نوعی قیاس 

  
  کارکرد تعاملی و پیوندي )12

بـه بـه    ههـایی را از مـشب    ویژگـی کنـد و  پیوند برقرار میگر  از یکدی   مجزا  غریب و  هاي استعاره بین حوزه  
گر است یعنی عنصري که استعاره انتقال معنی از عنصري به عنصر دی «؛ یعنینماید مشبه و بالعکس منتقل می 

تـر  تري دارد تمام یا قسمتی از معناي خود را به عنصر دیگري که اغلـب کم         هشد تر و شناخته    مفهوم مشخص 
   .)9: 1379قاسم زاده، (» کند  زیادي بدان وجود ندارد منتقل میت و دسترسی اسشده شناخته 

  
  کرد فشرده سازي، ایجازي و تلخیصیکار )13

زي انـرژي در مـاده متـراکم    سـا  طور که در فرایند غنی  یعنی همان؛اي است استعــاره همانند انرژي هسته 
لمـات و عبـارات متـراکم و    صـطالحات، ک اي از ا ، استعاره نیـز مجموعـۀ معـارف انـسان را در پـاره             شود می

 در  رادریـایی از معرفـت  تـوان   مـی رسـانا   ابر اسـتعاري هـاي   انتخـاب واژه  آفریـدن و یـا      بـا  .نماید منسجم می 
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، دینـی،  هـاي ارزشـمند تربیتـی    هـا، اصـول و روش   و نظریـه کرده هاي مختلف به اذهان مخاطبان منتقل   زمینه
 متذکر و ها آنرا به ... درمانی، اصالح رفتار و      شناسی، روان   ، روان  ادبی ،اخالقی، عرفانی، فلسفی، اجتماعی   

فت را به اذهـان مخاطبـان منتقـل     دریایی از معر، مهمی که در نهایت ایجازهاي از استعاره. دادحتی آموزش   
اي از معـارف و   هـاي فلـسفی مجموعـه    تئـوري  «جـا کـه   از آن.  پیـرس اسـت  » معرفـت  کابلاستعارة«کند    می

 کابـل   اسـتعارة ).4: 1386سیفی، (» نمایند  قالب یک اصطالح استعاري بیان می اي مرتبط با هم را در     ه نظریه
ایـن  در  .کند  منتقل میمخاطبطور خالصه به   ه پراگماتیسم را ب    فالسفۀ يها   نظریه ازمعرفت پیرس، بسیاري    

اره شود هنوز کابـل  از کابل پیمی ؛ زیرا اگر س نه به زنجیر   ،نماید میشبیه  ت به کابل     را  پیرس معرفت  ،ستعارها
را زنجیـر بـدانیم اگـر یکـی از      امـا اگـر معرفـت       ؛تواند جریـان الکتریـسیته را منتقـل نمایـد          پابرجاست و می  

  .ها به یکدیگر متصل نخواهند بود ر شکسته و یا پاره شود دیگر حلقههاي زنجی حلقه
  

  شناسی ملل روان کارکرد )14
توان عقاید، باورهـا   ، میلت حتی اقوام و مللی که اکنون وجود ندارند هاي هر قوم و م      با بررسی استعاره  

 نبایـد در بررسـی و   پـس .  را درك و کشف نموداي ارزنده را بررسی و نکات ها آن فرهنگ   ،طور کلی  هو ب 
ردي بیگانـه بـا   فـ « .ها، فرهنگ و محیطی که استعاره در آن شکل گرفته اسـت فرامـوش شـود    تحلیل استعاره 

بـه معنـی آن   » خاکـستر دیـگ او زیـاد اسـت    « اسـتعاري  فهمد که جملۀ نشین مسلماً نمی  ب بادیه زندگی اعرا 
که یک عـرب   کند؛ در حالی دستی استقبال می ندي است که از مهمانانش با گشاده     است که او مرد سخاوتم    

  .)17: 1385 صباغ،( »فهمد طور کامل و درست می نشین این استعاره را به بادیه
  :کارکردهاي صور مجازي نشان داده شده استدر جدول زیر 

 
شبیه    کارکرد                                                                صور مجازي

ت
ستعا  

ا
ثیل
تم

ماد  
ن

  ×  ×  ×  ×  .نماید امور و مفاهیم غامض، انتزاعی، ذهنی را محسوس، عینی، قابل درك و فهم می  
یت، فصاحت، بالغت، تعمیق و گـستردگی کـالم و محتـوا    باعث تزیین، لطافت، جذاب  

  .شود می
×  ×  ×  ×  

از یک ...  ها، فنون و  ها، اصول، روش باعث پیوند دو حوزة علمی و انتقال محتوا، نظریه
  .شود  دیگر میحوزة علمی به حوزة

×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×  .شود باعث جلب توجه، دقت، حساسیت، کنجکاوي و هوشیاري می
  ×  ×  ×  ×  .شود شدن زبان می...  ، زایا، سیال، فربه و باعث غنی
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تبع آن باعث پرورش حس خالقیت، ذهنیت فلسفی و      باعث انضباط فکري، زبانی و به     
  .شود طور کلی باعث پرورش فکر و اندیشه می هب

×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×  .دهد فراگیر را افزایش می.... معرفت، شناخت، دانش، خالقیت و 
  ×  ×  ×  ×  .نماید هاي مشبه را برجسته، عظیم و واضح می ژگیبسیاري از وی

 بـه عبـارت   .گـردد  رش شـدن آن از سـوي شـنونده مـی    باعث شیرینی کالم و قابل پذی   
  .کاهد  از خشکی و تلخی پند و اندرز مستقیم و صریح می،دیگر

×  ×  ×    

      ×    .رساند یکسانی و همانندي را به اوج خویش می
 بـه عبـارت   .نمایـد  ور ، تجسم و تخیل فراهم می    ي را براي تص   ا  فضاي وسیع و گسترده   

  .گیرد کار می ه قدرت تخیل و تصور انسان را در فضاي آموزش و پرورش ب،دیگر
×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×  . کند با الفاظ کم معانی فراوانی را به ذهن مخاطب منتقل می
  ×  ×  ×  ×  .دهد  مخاطب را قوي و گنجایش و ظرفیت آن را افزایش میحافظۀ

  ×  ×  ×  ×  . شود موجب اعتالي سخن خطیب و ایمان مخاطب به گفتار خطیب و گوینده می
شود که براي بیان باورهاي خود از صور مجازي زبـان     باعث شناخت عمیق افرادي می    

  .کنند استفاده می
×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×    .باعث اقناع معاندین و افراد لجوج است
  ×        .هنی، نامحسوس و انتزاعی داللت داردبر امور غیبی، مفاهیم امور ذ

کـه فـرد در آن قـرار دارد تجزیـه و تحلیـل      ) با توجه به مفهوم گسترده آن(محیطی را  
  .کند می

×  ×  ×  ×  

  ×    ×    .باشد از عوامل مهم براي تعبیر و تفسیر رؤیاها می
یار وسیله یا روشی بسیار مناسب و مساعد براي پی بـردن بـه محتویـات قـسمت ناهوشـ           

هـاي   اي از نابـسامانی   لذا وسیله و عامل مناسبی براي تشخیص پـاره       .انسان است » خود«
  .ستها آنرفتاري و روانی و اصالح و درمان 

  ×    ×  

سـازي بـراي    شود و در نتیجه فرایند مدل    می می هاي عل   گیري از سایر حوزه    باعث بهره 
  .نماید هاي دیگر را فراهم می اي از مسائل حوزه حل پاره

×  ×  ×  ×  

    ×  ×    کند دهی می مهم و حساس، مدیریت ، منظم و جهتفکر و اندیشه را براي حل مسائل 
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  گیري نتیجه
هـاي اولیـه    دیـدگاه . شناسی نگاه به استعاره سیر دگرگونی مهمـی را طـی کـرده اسـت      در تاریخ استعاره 

ارسطو بر این باور بوده و هـستند  برخی همانند . شمرد  استعاره را یک صناعت ادبی و براي آرایش کالم می         
 ولـی در گـذر زمـان مفهـوم     ؛ یکی از صناعات ادبی فقط در خطابه و شعر است      عنوان  بهکه جایگاه استعاره    

جا رسـید کـه    هاي خطابه، شعر، و به طور کلی از ادبیات به کل زبان گسترش یافت و تا آن      استعاره از حوزه  
 . دانند ازوکار ذهن را استعاري می کل زبان و حتی س،ها اکنون برخی دیدگاه

سـطوح   هـا  آن هستند که هر یک از )تشبیه، استعاره، تمثیل، نماد (هاي مختلفی     صور استعاري شامل رده   
 خاصـی در تفکـر    نقـش کنـد و  بنـدي مـی   را صـورت  فرایند شـناخت و ادراك و انتقـال مفـاهیم           ازمتفاوتی  

ویـژه دانـشمندان    هپردازان ادبی، فالسفه و بـ      د توجه نظریه  هاي استعاره بسیار مور    بررسی نقش . استعاري دارد 
شناسـی    پـژوهش در اسـتعاره در مباحـث روان    ،رو از ایـن  . شناسـی تربیتـی بـوده اسـت         نعلوم شناختی و روا   

، زوایـاي  نـد تفکـر اسـتعاري در مباحـث شـناختی     کند؛ چرا که بررسی فرای      سزایی پیدا می   هتربیتی، اهمیت ب  
  .کند سی سازوکار استعاره و ذهن روشن میمهمی را براي بازشنا

 علوم تربیتـی اسـت تـا بـر اسـاس بررسـی           ةهاي کار حوز   هاي استعاره، از ضرورت    تر نقش  بررسی دقیق 
هاي تربیتی را مـؤثرتر کنـد و بـه مـدد طراحـی الگوهـایی بـراي تفکـر           و روش ها  کارکردهاي استعاره، نظام  

هاي  هاي استعاره، نقش در میان نقش. توجه قرار دهد یش موردهاي خالق ذهن را بیش از پ  استعاري، قابلیت 
و نقـش انگیزشـی،   . کنـد  ها را فراهم مـی   کشف و تأویل و ابداع اندیشهۀزمین...) تأویلی، ابداعی و (اکتشافی  

گـذاري فراینـدهاي   در پویاسـازي و تأثیر ) ایـش و تـزیین  آفرینـی، آر  تخیـل (شناختی و ادبی    عاطفی، زیبایی 
  . ربیتی بسیار مؤثرندآموزشی و ت
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