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 چکيده
 تعامل گريکدي با یاستعار عبارت كي در ها واژه ،بلك ماکس ۀاستعار يۀنظر یمبنا بر

 عنـوان  بـه  را تعامـل  نيا بلك .است تعامل نيا ااصل که کنند ديتوز ييمعنا تا کنند يم
ـ  بـا  چارچوب آن، در که کند يم ليتحل استعاره کانون و چارچوب نيب يتعامل ـ  ۀارائ  كي
 .کند يم ليتحم يکانون ۀکلم بر ييمعنا گسترش ينوع کانون، یبرا فرد منحصربه بستر
ـ بـاوجود   بلـك  يـۀ نظر. کند يم کسب یا تازه یمعنا تعامل، نيا از زين يکانون ۀکلم  ۀارائ

 عملکـرد  ۀنحـو  ها،در استعاره ديجد يازجمله کسب معان يارزشمند، در باب مسائل نکات
ـ نـدارد. ا  یاکننـده قانع و روشن پاسخ یاستعار یهاگزاره يستنادر اي يدرست و هاآن  ني

 را ييانتقادهـا  و دهـد  ارائه يتعامل يۀنظراز  يجامع و روشن ينوشته بر آن است تا بررس
 .کند انيب آن به نسبت زين

 .بلك ماکس ،يتعامل دگاهيد استعاره،: یديکل واژگان
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 تحقيق ۀپيشين

فلسفه،  ،يشناس ييباي: بالغت و زمانند يمختلف یهااز چشم انداز است که يازجمله موضوعات استعاره،
سال، موضوع  هزار دو از شيب ربازيد خي. پس از تاراست شده ستهينگر آن به يشناس زبانو  يشناس روان

 استعاره مورد در گاه به  گاه اظهارات. تفلسفه قرار گرف یتوجه جد مورد ستيدوم قرن ب ۀمياستعاره در ن
 ژهيو ، بهلسوفانيف گريد انيکه در م رسد يبه نظر م شود؛ يم دهيد چهين و الک هابز، ارسطو، آثار در
 است  1868پس از سال  ؛کسب کرده است یا ژهيموضوع استعاره توجه مستمر و و ،يليتحل لسوفانيف

 موضوع نيا که باورند نيبر ا يزبان و هنر اذعان و اثبات شده. ازبته برخ ۀاستعاره در فلسف تيکه اهم
 در مبااث فلسفى معاصر  يگوناگونستعاره از جهات ا. است تياهم یدارا ،يطورکل به فلسفه یبرا

  ييها در اوزه ،يشناس ييبايبالغت و ز ،در شعر استعاره ۀبرجست نقشاز  یجدا. است شدهمطرح 
مقايسه  ماننداستعارى مفاهيم ذهنى متعارف(, فلسفه علم ) گاهيجامسوله  مانندذهن ) ۀمانند فلسف

 شناختى  یها )مانند استدالل قياسى( و در پژوهش يشناس معرفت ،تبيينى( یها ها و مدل استعاره
 است باور نيا بر(  زبان و ذهن برجسته لسوفيف) کانيال. شود ي( نيز مطرح میساز مفهوم ۀ)مانند نظري

 نيا و دارد يازلفظ تحت ريغ ردکارب و یاستعار عناصر کند يم جاديا بشر که یا جمله هر با يتقر» که
ما در » نويسد يباب م ينمارس جانسون در هم (.Lycan, 2000: 176) .«است رياستثناناپذ یا قاعده
 ها استعاره شاعران: بود برعکس کامال  وضعيت قبل دهه سه تنها. هستيم ها استعاره شيدايي و جنون ميانۀ

 ما رسد مي نظر به. گرفتند مي ناديده را ها آن فالسفه و کردند مي استفاده ها آن از مردم همه ساختند، مي را
 .(Johnson, 1981: ix) «درآمديم آن تصرف در و شديم تسخير استعاره وسيله به امروزه

 مقدمه

 به هرکدام اما است؛ بوده 1یا قاره ۀفلسف و 1يليتحل ۀفلسف ۀعالق و موردتوجه خاص طوربه استعاره
 ۀمقاز ،يليتحل لسوفانيف ژهيو به لسوفانيف یبرا ياصل منابعاز  يکي. اند داده نشان توجه امر نيا به يليدال
 از پس سال ده ادود گسترده طور به بار نياوز یمقازه برا خودبلك بود. هرچند که  ماکس «استعاره»

 نآ يبررس به خود ۀرساز در (1838) 7که نلسون گودمن يزمان يعنيموردتوجه قرار گرفت؛  آن انتشار
 .پرداخت

و  ها بحثبر  ها قرن یاستعاره را که برا یا سهيمقاو  ينيجانش یها هينظرماکس بلك،  يتعامل دگاهيد
را آشکار  ها آنجهات نقاط ضعف  یاريو از بس ديمربوط به استعاره ااکم بود، به چازش کش یها پژوهش

و  تر منسجم يۀنظرآن،  ميتعم نهاد و پس از او، ماکس بلك با انيبن چاردزيرا ر يتعامل يۀنظرکرد. 
 یشتري( و دو مقازه )استعاره( و ) نکات بها استعارهو  ها مدل)  کتابکرد. بلك با نوشتن  جاديا یتر کامل

به منتقدان  زين ييها پاسخخود  دوم ۀمقازدر  یکند. و نييرا تب دگاهيد نيدر باب استعاره( تالش کرد تا ا
 .دهد يم هينظر نيا
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 عارهاست تعاملی مدل

در قرن  يجرا يسنت يهنظر های يتبه علت محدود يك،رمانت يۀدر قرن نوزدهم پس از طرح نظر
وجود استعاره صورت نگرفت. در قرن  ۀدربار يقيتحق يد،ارکت جد یبرا ينههجدهم و فراهم نبودن زم

را  يجکازر يعني ؛آن پرداز يهنظر ينتر و مهم يكانقالب رمانت یدستاوردها يو نقد ادب يشناس زبان يستم،ب
 بهو زبان و جهان  يءو ش يشهاند يعت،سرشت انسان و طب يانم يمرز تصنع یکه عبارت بود از امحا

 (.43: 1787)هاوکس، داد گسترش يت،واقع معنای
 يرگذارترين. او از تأثاست يسيم.( انگل 1487-1856) 8يچاردز. ری. ایآ يج،کلر یمفس ر آرا ينتر بزرگ

 است. يو نقد ادب يشناس فلسفه، زبان ي،شناس روان یها هدر اوز يدمتفکران جد
نظر او، ما در  مطابقاست.  یامر استعار كي يطور ذات زبان به ۀديباور است که خود پد نيبر ا چاردزير

درک  گريد زيآشنا در پرتو چ یزي. چميکن يدرک م یگريد زيچ یپرتو در و واسطه به را یزياستعاره، چ
را  يناشناس زيتا چ ميده يقرار م لهيما آشناست، وس یبرا شتريرا که ب یزيکه چ شکل نيبه ا شود، يم

 تيکه ما در پناه زبان است که واقع ليدز ني. به اداند يم يخصلت نيچن یکل زبان را دارا او. ميدرک کن
 ميتوان يمخارج از چارچوب زبان وجود داشته باشد و بدون زبان ن تواند ينم تيواقع يعني م؛يکن يرا درک م

 يي. گوميبرس تيواقع  به آن قيطر از تا ميده يم قرار واسطه را یزيچ نيبنابرا م؛يباش داشته آن از يدرک
. کرد درک را جهان توان يکه بدون آن نم نجها یبرا است یا استعاره دارد؛ یاستعار تيزبان خاص کلکه 
 .کند يواقع جهان را خلق م در زبان

 بالغت جنبۀ از استعاره موضوع به معنايي نگرشي و زمينه با ،استعاره مقازۀ در ،1875 سال در ريچاردز
 بود آن بر و بود استعاره ادبي تحليل و شناسايي از بيش چيزی پي در او .(Ricoeur,1977: 76) پرداخت

 نه و تاس زبان 6ااضر جا همه اصل استعاره که کرد ادعا او نخست،. بيابد را استعاره در معنا توزيد راه تا
 اساسي گرفتن نظر در بود، او مدنظر که ديگری نکتۀ .کرد پوشي چشم آن از توان مي که آرايشي و زينت

 فکر دو کنيم، مي استفاده استعاره از ما که هنگامي قاعده، ترين ساده در .است استعاره درک برای مفهومي
 تعامل نتيجه آن معني که داريم ارتعب يا کلمه يك با شده پشتيباني و فعال هم با مختلف  چيزهای  از

 و است فکر موضوع استعاره که است اين ريچاردز نظريات در مهم نکته سومين (.78 همان،) است ها آن
 .است استعاره طرفين از يکي از بيش چيزی

که ما  يصياست فرافکنده، آکنده از خصا ي. جهان ما جهاندهد يارائه م يتعامل ياستعاره مدز یبرا او
و  یفکر یها است مقدم و ندانسته که اساس استعاره یا خود استعاره ينو ا يما به آن نسبت داده خود
 يکيدر استعاره دو جزء ازف و ب وجود دارد.  ديفرض کن .(113: 1747يچاردز،)ر گيرد يقرار م يگرد يزبان

 یکه در معنا ناانسمثل  رود يخود به کار م 5يازلفظ تحت یدر معنا با ياست که تقر یزيچ ،از اجزاء
 یزيآن چ دوم، جزء اما ند؛يگو يم استعاره هياوز موضوع قسمت، نيا به. رود يخود به کار م يازلفظ تحت

به  و رود يبه کار م اش یاستعار یدر معنا شتريبلکه ب رود؛ يخود به کار نم يازلفظ تحت یاست که در معنا
 يقياق یگرگ است، مقصود ما درواقع گرگ به معنا: انسان مييگو يم ي. وقتمييگو يم هيآن موضوع ثانو
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دو  نيا شود يمعتقد است استعاره باعث م چاردزيآن مدنظر است. ر یاستعار یبلکه معنا ستيآن ن
 ميده يرا از ازف به ب نسبت م ييزهايو چ ها يژگيو یسر كيما  يعنيموضوع باهم تعامل داشته باشند؛ 

 یديجد يبه معان نديفرآ نيا قيتا از طر ميده يه ازف انتقال مرا از ب ب یگريد ييزهايو در مقابل چ
به فهم  نديفرآ نينخواهد بود. در ا يافتنيدر ،ييتنها ب به ايمعنا از هرکدام از ازف  نيکه ا ميبرس

 يچاردز،ازف و ب است. ر نيکه بروز آن منوط به در کنار هم قرار گرفتن و تعامل ب ميرس يم ینوظهور
بر  يمت ک يدبر آن است که مطازعه بالغت با آيد، يبرم 3بالغت فلسفه يعني ؛ز اسم کتابشگونه که ا همان

 فلسفه باشد.
8يدها يادو تصور  ينب 4يتعامل يندیااصل فرآ ،در باور او، استعاره

متفاوت است که کلمه  يزاز دو چ 
 ينو مشارکت ا 18عاملت همزمان، اضور ااصل استعاره نهايي معنای. کند يم يبانيها را پشت آن یوااد

است  يزمتما يي،تنها دو رکن به يناز ا يكهر  یمستعارزه و مستعارمنه است و از معنا يعنيدو تصور 
 .(187: 1747يچاردز،)ر

 های استعاره. شود ياست، درک م يگرید يزچ ينکهبراسب ا يزیچ يعني دهد؛ ياستعاره در تفکر رخ م
 یها و استعاره 11جانشيني های استعاره»: است معتقد ريچاردز. است فکر در استعاره تبلور نيز زباني

 تعاملي های استعاره برای عمل اين انجام اما داد تقليل ازلفظي تحت کاربرد به توان مي را 11ای يسهمقا
 يگاه ،است. استعاره يرناپذ يلباشد، امری بد يقيمعنای اق ينجانش که ينا یجا به ،. استعارهنيست ممکن
 .(116: 1748 يور،)است «يستن يانب قابل يگریروش د يچکه با ه کند يم يانرا ب ييها ناگفته

 يسنت يدگاهاو درباره معنا در تقابل با د يهنظر ينزبان و همچن یدر باب سرشت استعار يچاردزر يدگاهد
در باور  د.دوراز ابهام باش از استعاره و به یواض،، عار يدبا يرادبيقرن هجدهم است که معتقد بود زبان غ

. در فلسفه هم هر چه مسائل پاک کرد هم شده يتاز زبان علوم تثب يات توان ياستعاره را نم يچاردز،ر
زبان  بنيادی یها . او ابهام را از جنبهداريم سروکاربا استعاره  يشترباشد، به همان نسبت ب تر يانتزاع

 يژهو ما به یها گفته ينتر مهم از بزرگي بخش ،. ابهامبخشد يبه معنا م يشتریب یکه عمق و غنا داند يم
ماکس » لهيوس به او از پس چاردزير يتعامل دگاهيد ((Richards, 1937:128در شعر و مذهب است. 

 . کرد دايپ ميتعم «بلك

 ماکس بلک  تعاملی نظريۀ

ر برجسته بانفوذ د یها از چهره يکي يتانيايي،بر -يکاييآمر يلسوف( ف1888 - 1844) 17ك،ماکس بل
باب استعاره نوشته  در کتاب كيمعروف و  ۀاست. بلك دو مقاز يستماول قرن ب يمۀدر ن يليتحل ۀفلسف

 .دارد شهيارسطو ر یها شهيکه در آرا و اند دادقرار  يسنت دگاهيدر مقابل د توان يم رابلك  دگاهياست. د
 دگاهيکه مدافع د يلسوفانيفمخازف است. گروه اول  لسوفانيبا دو گروه از ف 18استعاره، مقازه دراو 

 در که يعبارات با را محتوا همان توان يم یا هر استعاره درباورند که  نيهستند و بر ا 16استعاره ينيجانش
 دگاهياز د ينوع خاص زين را 13استعاره یا سهيمقا دگاهيبلك، د .کرد نياست، جانش 15يازلفظ تحت زبان 
 . داند يم ينيجانش
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 يازلفظ به کاربرد تحت توان يرا م ای يسهمقا یها و استعاره ينيجانش یها استعاره تعاملي، نظريۀ مطابق
و  نهايي نظريۀ. يستندن پذيرتقليل يازلفظ به کاربرد تحت يتعامل یها استعاره که يداد درااز يلتقل

 یبرا عيشرو نقطۀ گيری يجهنت ين. اداند يم ناپذيرتقليلرا  ها استعاره همۀماکس بلك  يافته يدنظرتجد
 .(Kjärgaard, 1986:104)استعاره شده است  يشناخت يلتحل

 يافتهشکل بسط  او يۀارائه کرد. نظر يچاردزر های يدگاهخود را بر اساس د يتعامل يۀنظر ،ماکس بلك 
به نام  خود نخست ۀدر مقاز در باب استعاره است. ماکس بلك يچاردزر ياتنظر ۀشد دگرگون یو تا ادود

خود را  14يتعامل يۀاثر نظر ينپرداخته است. او در ا يليفلسفه تحل يدگاهاستعاره از د يه بررسب «استعاره »
 .کند يمطرح م

جمله  كيدر  یو عنصر استعار يقيعنصر اق انيمتضمن تعامل م ،، استعارهيتعامل دگاهيدبر اساس 
که  یجزء استعار كيو  يازلفظ جزء تحت كيدو جزء وجود دارد.  شهيهم ،استعاره كيدر  نياست؛ بنابرا

18چارچوب را يقيعنصر اق کنند. ماکس بلك جاديرا ا یاستعار یمعنا توانند ينم ييتنها به کدام چيه
و  

18را کانون یعنصر استعار
. چارچوب و کانون داند يم ها آن انيم تعامل را استعاره یمعنا و نامند يم 

و  هي. موضوع اوزابندي يم نام رييتغ « هيثانو ضوعمو» و « هياوز موضوع»بلك به  دوم ۀمقازاستعاره در 
نظام و  كيصورت  از روابط و به یا صورت مجموعه به ديدر نظر گرفت بلکه با زيدو چ ديرا نبا هيثانو
 تصور کرد. 11يحيتلو ۀمجموع كيصورت  به گريد انيب به

 :کنديمشرح  گونه نيا را يتعامل يۀنظر لزيه

 ،کانون برجسته، عبارت اي ها کلمه يبرخ م،يآور يم یور استعاره به ما که يهنگام
... است( چارچوب) یکنار يزفظ یها واژه از يناش که شود يم یريبازتفس دستخوش

 يازلفظ تحت یمعنا و کانون یمحتوا اي و يازلفظ تحت یمعنا نيب تنش ينوع از استعاره
 شود، یاستعار ريتفس دستخوش استعاره کانون يوقت که يتنش شود، يم منتج چارچوب
 .(Hills, 2004:147).ابدي يم کاهش اداقل اي و کند يم فروکش

 ياسيروابط ق ستيقادر ن يازلفظ که زبان تحت داند يم نيها در زبان را در ا کاربرد استعاره ليدز بلك،
 یاستعارو تفکر  انيبا ب يکند و از طرف انيب سازد، يمختلف برقرار م یها اوزه انيرا که ذهن م يگوناگون

 يشناخت تيبلك بر ماه ان،يب ني. با استين ريپذ انيب یگريشکل د چيکه به ه ميکن يم انيرا ب ينشيب
 يۀقضو  فرض دو» که معتقدند مرير و کمپ. داند يم يابزار شناخت يو آن را نوع کند يم دياستعاره تأک

 يشناخت یمحتوا. دارند «يختشنا یمحتوا» ها استعاره نکهيا نخست،: دارد وجود هينظر نيا در یمرکز
 یمعنا ها استعاره که نيا انيب یبرا گريد يروش عنوان به استعاره اتيادب در اغلب که است ياصطالا

 یمحتوا. ستين یاستعار یمعنا همان ززوما  يشناخت یمحتوا اگرچه، رود؛ يدارند، به کار م یاستعار
 که هستند لهيوس ينوع ها استعاره. باشد شده، گرفته ادي اي و شده درک که یزيچ هر تواند يم يشناخت
 (Camp, and Reimer, 2006: 853). «کنند يم منتقل را يشناخت یمحتوا معلوم، قرار از و ظاهرا 
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در  یگريو د يازلفظ تحت یدر معنا يکيوجود دارد که  یاهيثانو موضوع كي و هياوز موضوع كي
 یزيچ اي هيکه موضوع ثانو است نيا کند يم انيب نجايدر اکه  يمهم ۀ. نکترود يبه کار م یاستعار یمعنا
از  ينظام عنوان به ديبا بلکه گرفت، نظر در ءيش عنوان به دينبا رود يم کار به خود یاستعار یمعنا در که
  .(57: 1744 ،ييرضا خيشدر نظر گرفت ) اند يروابط خاص یکه دارا اءياش

 ۀفلسف در را استعاره از مند نظام يبررس نينخست بلك. است تياهم یدارا ليدز چند به بلك ۀينظر
 از یاريبس ياتيا و یضرور بخش عنوان به را استعاره که است يکس نياوز او داد، انجام يليتحل

 و اغواگر اازت نيبدتر در را استعاره لسوفان،يف ن،يازا شيپ. کرد يتلق ،يفلسف گفتمان جمله از ها، گفتمان
 ممکن که ييجا تا ديبا که دانستند يم يسبک صرف شيآرا و یرضروريغ ت،ااز نيبهتر در و خطرناک

 .کرد اجتناب آن از یجد يفلسف یها نوشته در است

 « استعاره» ۀمقازاست. او  استعاره « يمنطق زبان دستور» مورد در ها پرسش يبرخ به پاسخ بلك هدف
 استعاره مجازها از یگريد نوع اي ليتمث ،مقابل در یزيچ چه نکهيا ۀدربار يعموم مالاظات از يبرخ با را

 بلك،. کند يم فراهم یاستعار عبارت ساختار ليتحل یبرا يروش سپس کند يم آغاز شود، يم محسوب
 است یا کلمه استعاره، كي کانون. کند يم ميتقس نامد، يم چارچوب و کانون او آنچه به را عبارت عناصر

. است يمعموز ها آن وقوع که رود يم کار به کلمات از یتربس در یمجاز اي و رمتعارفيغ يروش در که
 سيرئ»: برد يم کار به را عبارت نيا مثال عنوان به بلك. است یاستعار عبارت چارچوب و قازب نه،يزم نيا

11«زد شخم » کلمه نجايا در «. زد شخم جلسه قيطر از
 که يدرااز است، استعاره کانون و یمجاز کلمه 

 دگاهيد چند نقد به ادامه در او ،يليتحل روش نيا با. کند يم عمل چارچوب عنوان به جمله، ۀماند يباق
 دگاهيد آن، از  پس. است شده دايپ بالغت و يادب نقد آثار در عمده طور به که پردازد يم استعاره مشهور

 دگاهيد رد در نخست. کند يم ارائه است، موجود یها دگاهيد یبهساز و شيرايو که را خود يتعامل
 يازلفظ تحت عبارات يبرخ یجا به یاستعار انيب»است  معتقد که کند يم استدالل استعاره ينيجانش

. «است 17معادل يازلفظ تحت عبارت» دگاهيد نيا در ياساس و مهم عبارت «.شود يم استفاده معادل
 يازلفظ تحت ريتفس هر از فراتر که دارند يشناخت ييمحتوا ها استعاره از یاريبس دارد باور بلك ازآنجاکه

 کند، يم يابيارز را آن بلك که يدوم دگاهيد. (Black, 1954:273) .کرد رد ديبا را دگاهيد نيا است،
 در که است ليدز نيهم به و داند يم ينيجانش هينظر گريد نوع را آن بلك. است یا سهيمقا دگاهيد

 را آن تيدرنها و پردازد يم آن به بلك که یا استعاره يۀنظر نيآخر. کند يم رد را آن مشابه یها نهيزم
 که کند يم انيب را دهيا نيا برجسته، طور به ه،ينظر نيا. است يتعامل يۀنظر کند، يم دفاع آن از و اصالح
 آن بر يتعامل يۀنظر .شود انيب يازلفظ تحت ترجمه چيه با تواند ينم که دارند يشناخت ييمحتوا ها استعاره

 و ااصل که کنند ديتوز ييمعنا تا» کنند يم تعامل گريکدي با یاستعار بارتع كي در کلمات که است
 استعاره کانون و چارچوب نيب يتعامل عنوان به را تعامل نيا بلك (.ibid:279) « است تعامل آن جهينت

 بر ييمعنا گسترش» كي کانون، یبرا فرد منحصربه بستر كي ارائه با چارچوب آن، در که کند يم ليتحل
 یبرا ن،يبنابرا کند؛ يم کسب « یا تازه یمعنا»تعامل  نيا از يکانون کلمه .کند يم ليتحم« يکانون هکلم

 که ييمعنا هر از فراتر ييمعنا « زد شخم » کلمه « زد شخم جلسه قيطر از سيرئ» انيب در مثال،
 .است کرده کسب بدهد، ارائه زغت فرهنگ كي مدخل
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 یها استعاره و شتريب يفن اصطالااتو  پردازد يم اتيجزئ يبرخ در تعامل نيا ليتحل به ادامه در بلك
 استعاره به توجه با. کند يم عمل لتريف كي مانند استعاره كي که ديگو يم او. کند يم ارائه یشتريب

 موضوع او انسان ،ياصل موضوع: ميکن ييشناسا آن در را موضوع دو ميتوان يم «است، گرگ انسان،»
 در يخاص تصورات کردن لتريف با ،يفرع موضوع ها، استعاره از یاريبس در و مثال نيا در. گرگ ،يفرع

 ريتأث 18«مينيب يم»را  ياصل موضوع ما چگونه نکهيا بر ها، گرگ مورد در ما تصورات قيطر از انسان مورد
 ها نيا. دنام يم مرتبط یها متداول نظام را( ها گرگ و ها انسان مورد در) تصورات نيا بلكخواهد داشت. 

 مشترک یها داشته کههستند  15«جيرا یا شهيکل یها ارف »و  16«استاندارد یباورها» از یا مجموعه
 مرتبط یها متداول ن،يبنابرا هستند؛ شده، ارائه موضوعات يبرخ مورد در یگفتار ۀجامعاز  يقسمت یاعضا

 يفرع موضوع لتريف قيطر از (دموجودن یاستعار انيب چارچوب در معموال  که) ياصل موضوع ونديپ هم و
 استعاره، در. کنند يم « يده سازمان»را  ياصل موضوع از ما درک و دنيد ۀنحوکه  شوند يم دهيد( کانون)
 یرو بر( رهيغ و یشکار جانوران ،ييخو درنده) ها گرگ مورد در ما خاص تصورات ،« است گرگ انسان،»

 . شود يم 13افکنده و یزير طرح انسان، از ما درک

 ها استعاره یبند طبقه

مشخص کردن چارچوب  یامر برا يناست. ا يممفاه یبند طبقه ي،امور در هر علم ترين ياز اصل يکي
از  يکي 18و مرده 14زنده استعاره به بندی تقسيم. پذيرد يصورت م يها و موضوعات در هر علم بحث
 :داند يم رواي يب يکرده را پمرسوم در بحث از استعاره بوده است. بلك استعاره مر یبند طبقه

: يمفرد محسوب کن يكاز  يعنوان مورد خاص جسد را به يكندارد که  ای يدهفا يچه
است که  يانيبلکه صرفا  ب يست،استعاره ن وجه يچه به يگرمشهور، د « ۀاستعاره مرد»
 ای يستهخواننده شا رود يانتظار نم ينندارد؛ بنابرا ييآشنا  یکاربرد استعار يچه يگرد

 .(black,1977:439)د دانرا استعاره ب «سقوط در عشق »مانند  ييآشنا يانب ينچن

 78،ها را در سه گروه خاموش استعاره وی. دهد ياستعاره ارائه م یرا برا يدیجد یبند ماکس بلك طبقه
به دو ها را  و آن شود يفعال متمرکز م یها خود بر استعاره مقازۀو در  دهد يم یجا 71و فعال 71مسکوت

 یها (. استعارهibid) کند يم یبند يمتقس 78«يدیتشد یها استعاره»و  77«يدیتأک یها استعاره» دسته 
کاررفته  را در مورد واژگان به ای ينيجانش يا ييرتغ يچ، هيدکنندۀتوز»هستند که  ييها استعاره يدی،تأک
 یبرا يعنيدارند؛  «ناشده  يانت باتضم ن» يها نوع استعاره يناست که ا يدهعق ينبلك بر ا.« پذيرد ينم

 است. يازاستعاره ن يرندهشنونده و گ یدرک آنچه در پشت واژگان قرار دارد، همکار
 وجه يچه معنا که استعاره موجود به ينواژگان دست باال را دارد؛ به ا يریکارگ به يدی،تأک یها در استعاره

ااج کاررفته است ) تمام دارد ازفاظ به يتآنچه مدخل و يستن یاستعار يباتو ترک يرتعاب يربا سا يانب قابل
 يانيوجود دارد. به ب يادیز يتضم ن های يچيدگيپ يدی،تشد یها (؛ اما در استعاره18: 1787، فرج اهلل دباغ
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داد و از  يارها را شرح و بسط بس آن توان يسبب م ينهستند و به هم يغن يدیتشد یها استعاره» يگرد
 )همان(.« ها بحث کرد. آن درباره ياریجهات بس

 يدیرا که هم تأک یا : سرانجام، من استعارهنويسد يم و داند يدو م يناز ا يبيرا ترک یقو ۀاستعار ،بلك
را  يفضع یها او استعاره (Black, 1977:440). دانم يم یقو یا باشد، استعاره يدیو هم تشد

هستند و به سبب کثرت به کار رفتن به  يدشدو ت يداز تأک يکم يزانم یکه دارا داند يم ييها استعاره
 فلسفي زطيفۀ يا 76مزه يب جوکاستعاره را  يناند. بلك ا شده يكخود نزد يازلفظ و تحت يواقع یمعنا

 (.ibid) گيرند يقرار م یجذاب و قو یها که در مقابل استعاره خواند يم 75مبهم

  شده ينیبازب یتعامل يدگاهد

دوم بر آن است تا  ۀو در مقاز داند ياستعاره م یکاربردها ييندر تب يشنخست خود را تال ۀبلك مقاز
)مقازه  ۀکه من در استعار " يتعامل يۀنظر"» کنند يچگونه عمل م یقو یها نشان دهد که استعاره

اگر  ياو  -"استعاره  "کلمه  یاز کاربردها يتر کردن برخ روشن یبرا يعنوان تالش نخست( ارائه دادم به
 ي،به گذشته، ترج يمفهوم استعاره بود با نگاه يلو تحل  يهتجز یبرا دهد، يم ي،را ترج يکل اازت يکس

 کنند، يکار م یاستعار یچگونه اظهارات قو ينکهدرک ا یبرا يعنوان کمک خودم به يتبه موقع دهم يم
به  يمفهوم يلو تحل  يهاز تجز سازی قاعدهدر  ييرتغ ين(. او معتقد است که اibid: 441« )فکر کنم.

 ها يدگاهد يگربا د يسهخود را در مقا يتعامل يدگاهاست. بلك ارزش د یعملکرد يلو تحل  يهتجز
 يچاردز،ر ارزشمند های يدگاهتوسعه و اصالح د يعني ؛تعامل يۀنظر های يستگي. شاداند يم يافتني دست

از  ي)مورد خاص ای يسهمقا يهنظر »و  « ينيجانش يهنظر »موجود خود )  های يگزيندر برابر تنها جا يدبا
 يراستعاره را غ يب،رق يدگاهمعتقد است هر دو د یو (.ibid) دشون يده( سنجيسنت «جانشيني يهنظر
 .گيرند يدر نظر نم يتيواژگان اهم یو برا کنند يمحسوب م يدیتأک

 یخود بازساز دوم ۀدر مقاز گونه ينا ي،جزئ های يشرفتخود را با پ يتعامل يدگاهد ياصل یها قاعده بلك
 :کند يم

  شناخته « يهثانو»و موضوع  « يهاوز»عنوان موضوع  دارد که به يزدو موضوع متما یاستعار يانب يك .1
صحبت  « يفرع »و  « ياصل»ها از موضوعات  آن یجا شده است. بلك در مقازه استعاره، به

که کاربرد  یا واژهو  «چارچوب  » رود، يبه کار م يازلفظ صورت تحت که به یا . واژهکند يم
 استعاره نام دارد. «کانون  »است،  يافته یاستعار

 ين،بنابرا. »شود يمنفرد در نظر گرفته م يءش يا یفرد يزچ يكو نه  نظامعنوان  به يهموضوع ثانو .1
در  " يزچ"عنوان  )به دانم ينم يادر مورد در يليرا خ يونزواالس است "است  ياجامعه در " يانمن ب

دار  در جمله موردبحث نشان " يادر"که با اضور کلمه  از روابط يعنوان نظام بلکه بهنظر گرفته( 
 (.ibid.« )کنم يم يتلق شود، يم
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 یبرا يهبه موضوع ثانو «مدزوالت مرتبط  »از  يکه قسمت کند يعمل م گونه ينا یگفتار استعار .7
 آن در استعاره که است سياقي بر مبتني ادودی تا ثانويه موضوع». شوند يامل م يهموضوع اوز

.« شود مي گذاشته اشتراک به و آيد مي وجود به زباني جامعه يك در سياح اين و است کاررفته به
 (15: 1787، دباغ اهلل فرج ااج)

 وی. کند يم يفتضع يارا به انتخاب خود مؤکد  يهموضوع اوز های يژگياز و ياستعاره بعض ۀسازند .8
 يهتضمنات موضوع ثانو ۀرا که با شبک يکه بتواند ااکام دهد يانجام م ادی تا را کار اين
 نسبت دهد. يهشکل و همانند هستند به دست آورد و به موضوع ثانو هم

: )ازف(. اضور کنند يم «تعامل » يرز یها خاص، دو موضوع در روش یاستعار يانب ينهدر بافت و زم .6
)ب( او را به  انگيزد؛ يبرم يهوع ثانوموض های يژگياز و يشنونده را به انتخاب برخ يه،موضوع اوز

مناسب باشد؛  يهموضوع اوز یبرا تواند يکه م خواند يفرام یمواز 73«يشبکه تضمن» يكساخت 
 .شود يم يهدر موضوع ثانو يمشابه ييرات)ج( متقابال  باعث تغ

 :داند يم یو به شکل مجاز يذهن یموضوعات را امر يمتقس ينبلك ا

ازبته در اذهان  ای يجهنت ينچن کنم، يموضوعات صحبت م از تعامل ينجاگرچه من ا
انتخاب،  در شدن درگير به منجر که هستند ها آن: شود يم يدو شنونده توز يندهگو

 .(Black,1977:442)شدند  «يزیر طرح»و  يده سازمان

و گشوده شدن  يدهبه فهم يازن يطور ذات که به داند يم يزبان يرا مانند کنش یاستعار یها بلك گزاره
خالقانه بدهد و  يپاسخ یاستعار یا به گزاره تواند يم يجامعه زبان يكهر شنونده در  يعنيدارند؛  74شدن
 .(ibid) شوند يم تر یو قو تر يمفخ یاست که واژگان استعار واکنش و کنش يندر هم

 یاستعار یها گزاره عملکرد نحوۀ

 يادوسر برد  یباز يكازدواج »به  کند يم يانرا ب یگزاره استعار يكعملکرد  ۀنحو يمثاز ۀبلك با ارائ
به شرح  یممکن است تا ادود ينيدالزت و تضم ۀشبک «"فعال »استعاره نسبتا   ين. در ا«برد است.-برد

تنها با  يکنباز يك که در آن (G 3) يف؛دو ار ينب (G2)است؛  يرقابت « یباز» (GI)شود:  يرتفس يرز
درباره  يگرد ينظام، نظام ينمتناظر با ا توان يم (Black, 1977: 443)د. برنده شو تواند يم يگریبرد د

مداوم است.  يمجاهدت يكازدواج  (M1)»را دارا باشد:  يشينعناصر نظام پ ۀکرد که هم يجادازدواج ا
(M2) دهنده  دو مسابقه ينب(M 3 )کننده تنها در  شرکت يك( يت؟که در آن پاداش )قدرت؟ پول؟ رضا

روابط مذکور  توان ي(. اکنون مibid« )به دست آمده باشد. يگرید یکه برا آيد يست مبه د يصورت
را در نظر گرفت. رقابت و  يشباهت توان يم M1و  G2 يانکرد. م يدو نظام متناظر را بررس ينا يانم

ر برقرا هماني ينا  ۀرابط M2 و G2 يان. ميستندن همان اينهستند، اما  يهبه هم شب يمجاهدت از جهت
است که در هر دو مشترک است و سرانجام، در انتقال از  « ينوجود طرف»موضوع موردنظر  يرااست؛ ز
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G3  بهM3 « يانداده است. م یرا هم در خود جا «پاداش » یو معنا يافتهگسترش  «برد G1- 3  و
M1-3 یکرد. و ها مشاهده آن يانرا م يشکل هم ينوع توان يکه م یا گونه برقرار است به ياسق ينوع 

 ۀموضوع در هم ينکرد و ا يدادست پ « يقطع یداور» يكبه  توان يموارد نم ينمعتقد است که در ا
 پس " ضرورتا  بايست مي ما که است باور اين بر وی درواقع،». شود يم يافت یاستعار یها موارد گزاره

.« کنيم تعيين استعاری های رهگزا تفسير برای را معيني مرزهای توانيم نمي کنيم، درک را " واژگان پشت
 اد و است باز فرآيندی استعاری های گزاره تفسير که است معنا بدين اين( 14: 1787،دباغ اهلل فرج)ااج 
 .است استعاره ضروريات از بلك نظر در که شود مي ابهام موجب امر همين. ندارد قطعي

در تمام  یموارد ينندر قضاوت محکم و قاطع در چ یدر باور من، در اال ااضر دشوار
را  «پشت کلمات» يدوجود دارد. ازآنجاکه ما ززوما  با یاستعار یها موارد از گزاره

. ابهام محصول يمبکش يرفتنيپذ يرهایمحکم دور تفس یمرزها توانيم ينم يم،بخوان
 .(Black1977:444)استعاره است  یالزم ازقاگر

 یها شبکه مدزوالت نظام يان، پنج نوع رابطه ممثال باال يدو شبکه تضم ن يماکس بلك پس از بررس
اتصال »آنچه  )ز( ياو  ياسق )د( شباهت،)ج(  بسط)ب(  هماني، اين( ازف: کند يمتناظر کشف م

 .(ibidدارد( ) يدالزت بر استعاره فرع ياستعاره اصل ،گونه که اغلب )آن شود مي يدهنام 78«یاستعار

 يهاتها و تشب استعاره تفاوت

 گيرد که تفاوت ميان استعاره و تشبيه را درک نکرده  ر نلسون گودمن خرده ميماکس بلك ب
 است. بلك در اينجا بر آن است تا خود اين تفاوت را تبيين کند. در يك بيان استعاری با دو موضوع 

تك  تك ياندهد که م ها رخ مي ای از همانندی اوزيه و ثانويه مواجه هستيم و ميان اين دو موضوع شبکه
تناظر  «فقر»با  «جرم» ۀما دربار يانب «فقر جرم است» ۀ. در گزارکند يتناظر برقرار م ۀها رابط آن یعضاا
 هر  ی،است. در باور و «؟ یتناظر ساختار يا يلتمث»واسطه هر استعاره،  ينکرده است؛ بنابرا يداپ

 ها  گزاره ينبلك ا 81.«ای هيسگزاره مقا»و  88«يگزاره شباهت»: کند يدالزت م يزبر دو چ یگزاره استعار
  يدرواقع نوع ی،داور ينا»دهند.  يلرا تشک یاستعار یکه بتوانند مبنا داند ياز آن م تر يفرا ضع

  یها با گزاره ياست که اوز ای يسهو مقا يگزينيجا يعني يبرق های يدگاهاتخاذ موضع در مقابل د
را  يهتشب ی(. و78: 1788،دباغ اهلل فرج ااج) «ای يسهمقا یها با گزاره يسروکار دارد و دوم يشباهت

  تر يفضع
 از پشت  يستنرا نگر يشيدناند ی. او استعارداند يها را نامعقول م دانستن آن يکياز استعاره و 

« تفاوت دارد. يگر،د يزآن منظره با چ ياسبا ق يآب ينكع يقمنظره از طر يكنگاه به . »داند يم ينكع
(Black, 1977:445). 

 يكکارکرد  ينکته به نکته برابر است، موجب بدفهم يسهبا مقا یاستعار ۀفرض که گزار يناو ا در نظر



 99 بلکبلک  ماکسماکس  تعاملیتعاملی  استعارهاستعاره  بررسیبررسی 
(Studying the interactional metaphor of Max Black) 

 

 :برد يم يناستعاره خوب را از ب يك يکه اثربخش داند ينامربوط م ای يسهاستعاره است و آن را مقا
و  يهوعات اوزاست که در آن موض يازلفظ نکته تحت به نکته يسۀمقا ياانتزاع  یاستعار يانب ينکهتصور ا

 شوند، يم یساز و همسان آيند يها در کنار هم م شباهت ينها و همچن تفاوت يانبه خاطر ب يهثانو
قدرت و  يگر،موضوع با موضوع د يكنامربوط  يسۀاستعاره است. در مقا يكکارکرد  يو بدفهم يریبدتفس

و  یفاقد قدرت ازقاگر يازلفظ تتح يسۀمقا (.ibid) کنيم يم ياستعاره خوب را قربان يك يزمتما ياثربخش
81يازهام بخش

 برود. يننظر خود از ب يلتحم یتوان استعاره برا شود ياست و باعث م 

 یتفکر استعار

  يقرا تصد یاستعار ۀکه گزار يذهن کس يتبه اازت و وضع يبلك، توجه يشينپ های يبررس
با او تصادم  ياو  کند يم يفتوق ياو  خود را متأثر ۀسازند ي)شنونده(، ندارد. استعاره خوب گاه کند يم
 يسهمقا Bرا با  Aتنها  ينکهنه ا يمدار 87«ينشاز ب یا بارقه» يك. ما در برخورد با استعاره، کند يم
تفکر  »که اصازتا   کند يم ي،. بلك تصرکنيم يفکر م Aبود به  B گونه که آن ينکها يات ياو  کنيم يم

گفتن »انجام دهد  يابداعات مفهوم يم،زدن مفاه يوندتا با پ کند يم يعو تشج يتاذهان را تقو « یاستعار
 ياست که به زندگ يناداقل ا "و انتقال اطالعات است  يافتدر يزندگ"که  يدو با تأک یطورجد به
در پاسخ به  .(Black, 1977:446)« . )نه آنکه، صرفا  مانند آن باشد(.ينديشيمعنوان گذرگاه اطالعات ب به
 هايي يتقابل یو تفکر استعار ياناست که ب باور ينبر ا بلك يشيد،اند یاستعار يده چرا باپرسش ک ينا

که به  دهند يرا ارائه م ينشيب یاظهارات و تفکر استعار يگاه»فاقد آن است.  يراستعاریدارد که تفکر غ
آن را ندارد تا  ييتوانا يازلفظ (. در نظر او زبان تحتibid: 448) .«يستن يرپذ يانب يگریشکل د يچه

عازم  يناز ا يگرد یا از چهره توان يم یبا زبان استعار»کند.  يانها را ب روابط و شباهت ي،ت غناتناظر
( 77: 1787، دباغ اهلل فرج ااج« )امکان آن وجود ندارد. يازلفظ و تحت يکرد که با زبان واقع یبردار پرده

علوم  ۀشدن استعاره به اوز يدهامر موجب کش ينهمهمراه است و  یبا ابداع و نوآور يشيدناند یاستعار
 شده است.

 ها استعاره يصتشخ

 یها گزاره ييشناسا یبرا ياریکه مع شود يکامل م يهنظر ينا گاه آنمعتقدند  يتعامل يۀمنتقدان نظر
 يتدرس به یاستعار ۀگزار يابيمآن در يلۀوس وجود داشته باشد که به 88يریمتغ يدداشته باشد و با یاستعار

 يصيصرفا  تشخ ياو  یضرور يي،شناسا يارهایمع گونه يناز ا يبه برخ يازشده است. بلك ن يرو تعب يرتفس
 يارامر ندارد. منتقدان بلك مع ينبه ا یا و خود چندان عالقه داند يم يگرد يسندگانرا پاسخ به اصرار نو

در نظر  يازلفظ صورت تحت ه را بهکه اگر آن گزار دانند يم ينرا در ا یاستعار یها گزاره يرپذ يصتشخ
که  گويد يم يصيتشخ يارمع ين. او در پاسخ به اشود يم «"نادرست »و  «متناقض »، « معنا يب» يريمبگ
 يست؛مانع ن وجه يچه به ياستعاره اگرچه ممکن است جامع باشد وز ييشناسا یو مالک برا يارمع يينتع
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 يراد. ايستو خاص استعاره ن گيرد يدربر م يزبازغه را نازجمله م ياریبس یمجاز يعصنا يارمع ينا يراز
 خود یخود به یهر گزاره استعار يضنق»است که  ينا کند يوارد م يصيتشخ يارمع ينکه او بر ا تری یجد

« شود، ممکن است درست باشد يدهفهم يازلفظ اگر تحت رو ينباشد و از ا یاستعار تواند يم
(Black,1977:449)گويد ميمثال او  ی. برا: 

اوه، »با گفتن  «انسان گرگ است  دانيم، يطور که م همان» ی،ا من با اظهار محاوره يدفرض کن
 « يستانسان گرگ ن»، بسترمقابله کنم، در بافت و «بلکه شترمرغ است. يستنه انسان گرگ ن
ده خور را شکست يصيتشخ ياربلك مع يناست.)همان(؛ بنابرا یآن استعار يضبه همان اندازه نق

 یباشد و اگر به معنا یاستعار يانب يكخود  تواند يم یاستعار يانهر ب ينف او باور در. داند يم
 ينها را به چن که نمونه بيند ينم يازیشده باشد، درست خواهد بود. بلك ن کلمه گرفته يواقع

 یا هگون به يزبودن ن يضنق يردر صورت غ يها ات گزاره يبعض ينمحدود کند؛ بنابرا هايي ينف
 يكاو درواقع در »: گوييم يما م که يمثال هنگام یمعنا و درست هستند. برا یدارا يازلفظ تحت

 يشهخانه ساخته شده از ش يكکه درواقع در  شخص يكاز  «،کنند يم يزندگ ای يشهخانه ش
 يانب يكجاد يا یجمله برا ينما را از به کار بردن ا چيز يچو ه کنيم يصحبت م کند، يم يزندگ

 (.ibid) کند يمنع نم یستعارا

است.  يرپذخاص فسخ يطاضور استعاره، در شرا یبرا يرفتني،هرچند پذ ياری،وفق نظر بلك هر مع
 یها گزاره یمتقن برا ياز مالک و محک يشناخت به جهت معرفت توان يباور است که نم ينبلك بر ا

قازب بدون  يكها را تحت  آن توان يماست و ن نهايت يها ب سخن گفت، چراکه ساختار استعاره یاستعار
 .(76: 1787، دباغ اهلل فرج ااجخطا درآورد )

 ها استعاره خالقيت

  يدگاهد يناز ا یاند پس خالقانه هستند. و همراه یها با نوآور که چون استعاره گويد يبلك م ماکس
 دالزت دارد، دانش و  که بر آن یامور يانروابط م ييربا تغ تواند ياوقات م يگاه یاستعار ۀکه گزار

 واگذار کردن نقش  يدگاه،د ينو معتقد است موافق بودن با ا کند يکند، دفاع م يدتوز يدجد ينشب
از  يها به برخ خاص است؛ اما مخازف بودن ززوما  واگذار کردن کامل آن یها به استعاره یقو يشناخت
ها  استعاره ييمآنکه بگو یجا ههتر است بببلك، پس  يدگاهد ی. بر مبنايستن «يلتخ» یها اوزه

 کنند يرا خلق م ييها موارد، شباهت يها در برخ استعاره ييمبگو کنند، يم يده را شکل يشينپ یها شباهت
(Black,1977:449). 

را خلق کند که از  یا رابطه تواند يشند که چگونه ذهن مک يم يشبحث را پ ينا يتعامل يۀمنتقدان نظر
ها تنها وجه  که آن گيرد يم يشهپرسش ازآنجا ر يناست که ا ينپاسخ بلك اوجود نداشته است؟  يشپ
معنا  ينبه ا کند؛ يمصادره به مطلوب م ينوع ها را مدنظر دارند. بلك منتقدان خود را متهم به رابطه ينيع

ا گراست، ام واقع يا ها از قبل معلوم است. بلك قو فرض وجود آن يني،ع یها رابطه ينکه در باور به ا
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 (.75: 1787 ،دباغ اهلل فرج ااجاست. ) يذهن –ينيع ،ها در مورد رابطه یموضع و
 موجود از پيش هايي شباهت گاه استعاره، که است آن يکي کند يم تأکيد آن بر بلك که نکاتي از

 است؛ استعاره ۀمؤزف دو ميان هايي شباهت يجادکنندۀا خود گاه و دهد يم قرار ما چشم پيش در را )عيني(

 که است معنا اين در .دنيستن بيان و فهم اصول، استعاره قابل جز ديگرى راه هيچ از که هايي شباهت

 با مواجهه در وقتى مثال، عنوان به .ردک نظر صرف آن از توان يو نم دارد افزايى محتوا خصلت استعاره

 کنيم، يم استفاده «است  يخ تکه يكاو  »از استعاره  دهد ينم بروز خود ااساساتى از هيچ که فردى

 باشند، نيست؛ بوده موجود پيش از که هايى شباهت ۀمقوز از يخ ۀتک يك و ااساس يفرد ب ينب شباهت

 فرد ما به عبارتى، .يما ساخته استعاره اين از استفاده خالل در و جا ينهم را شباهت اين ما بلکه

باشد  داشته وجود دو اين عينى ميان يشباهت که آن بدون ايم، يدهد يخ تکه يك ۀمثاب به را ااساس يب
 (.57: 1743 يي،رضا يخ)ش

 يزن يوجه ذهن یدارا يني،ها در کنار وجه ع که بتواند نشان دهد استعاره کند يم يدواریبلك اظهار ام
به نظر  يهشب »با  86«است يهشب»ها  امور مانند استعاره يدر بعض که است نظر اين برهستند. او 

شباهت دارد و آنچه به  يتآنچه در واقع یاستعار یها در گزاره يندارد؛ بنابرا ياندکاختالف  85«رسد يم
که بلك  ي. مثازيستن گونه ينا يراستعاریغ یها است اما در گزاره يكاست به هم نزد يهشب ينندهنظر ب

ت دارد مثال تفاو «است  رسد يبلندتر به نظر م »با  «بلندتر است  »است که  ينا دهد يارائه م باره يندرا
 یتفاوت معنادار « رسد يتر به نظر مقداز برادرش بلند يفالن »با  «تر است قداز برادرش بلند يفالن»

از دو منظر  يدروابط را با ينا»است.  يو ذهن ينيدو وجه ع یدارا یاستعار یها دارد. پس روابط در گزاره
گر به  ازنظر مشاهده ينکها يگریباشد( و د ياند )اگر امکان بررس چگونه يتدرواقع ينکها يکيکرد:  يبررس

 (.73: 1787 ،دباغ اهلل فرج ااج« )چه نحوند
 «يابزار شناخت»مانند  یکارکرد ،ها تاکنون استعاره ياآ که است اين شود مي مطرح اينجا در که پرسشي

 داند يجهان م يتدرک وجوه پنهان واقع یبرا یها را ابزار اند؟ پاسخ بلك مثبت است. بلك استعاره داشته
 يتاز واقع یها جنبه يدناز استعاره ما را قادر به د يبه ادعا هستم که برخ يل: هنوز هم مانويسد يو م

. در باور بلك ما Black,1977: 453) يرندها شکل بگ جنبه آنتا  کند ياستعاره کمك م يدکه توز کنند يم
 دهيم يجهان موجود خبر م های يکه از نهانبل زنيم؛ ينم يگریجهان د ينشدست به آفر یبا زبان استعار

زبان  ۀهستند که در اوز يگرید های ينشب يازمندو ن شوند يکشف نم يازلفظ و تحت يکه با زبان واقع
 است. یاستعار

 شناختی ابزارهای عنوانبه یاستعار یها گزاره

 ت شده است، به موزد روشن و اثبا یها استعاره يابداع ياخالقانه و  یها بلك معتقد است جنبه
ها  آن کاربران آن يقبه کار روند که از طر يشناخت یعنوان ابزارها به تواند يم يها گاه سبب آنکه آن

 باشد:  يزیاز چ یانداز چشم يدبا يدگاه،د يكاوزه به دست آورند.  يكاز  يدیجد های يدگاهد تواند يم
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 تا چه  ينکهو ا «يزچ»آن  يستيورد چدر م هايي يشنهاداست پ ينا ينجامن در ا يفهوظ گويد ياو م
 است که  ينا يانب ينارائه دهم. منظور او از ا «اند چگونه اشياء»در مورد  ينشيب تواند ياد داشتن آن م

 یا که بلك دغدغه يداستپ يکيبه ن»اند.  و جهان چگونه يااش يندبگو توانند يها م استعاره ياآ
 معنا  يناست؛ بد يرامونبا جهان پ یاستعار یها ت گزارهدارد و به دنبال ربط و نسب يشناخت معرفت

 .« دارند ينامکشوف عازم پرده برم يهاند و از ناا به چه نحو معرفت بخش یاستعار یها که گزاره
 (.78: 1787، دباغ اهلل فرج ااج)

 :داند يصدح و کذب نم يطشرا یرا دارا یاستعار یها بلك، گزاره
محول  « یقو» یها به استعاره ينادرست يا ياست که درست يسفنقض و خطا دستور زبان فل ينا

 يکه کس يموارد )مانند زمان يناز ا يتناسب با برخ یبرا درستبه بسط  يل. آنچه پشت مکند يم
درست »با گفتن:  «اطراف خأل است يرتصو يك يکسونن»کامال  روشن ممکن است به استعاره  یا گونه به

و  يستمتعلق ن يالاستعاره ضرورتا  به قلمرو خ يدگو يم که است ختيشنا است،( يدپاسخ بگو «است!
ادعا دارند، به کار  يسندگاناز نو يگونه که برخ آن يز،راز آم « يشناس يبايياثرات ز»از  يبرخ یصرفا  برا

نام  گونه ينا يشناخت ی. او از ابزارها(Black,1977: 454) « گويد يم يزیچ»بلکه درواقع  رود ينم
 ،و باالتر از همه « يواقع» های يها و نقاش عکس يری،تصو ی: نگاره و نقشه، گراف و نمودارهادبر يم

 يدجد ۀ(. بلك دو مؤزفibid) «و امور  اشياء چگونگي» نشان دادن یآشنا برا يشناخت یها، ابزارها مدل
 :کند يم یاستعار یها صدح و کذب در گزاره يگزينرا جا

و  « يقدق» ۀنشود دو مؤزف يجادا اش يمعرفت ۀنظومدر م یا آنکه خدشه یبلك برا
 يكگونه که  معنا که همان ين. به انشاند يصدح و کذب م یجا را به 83« يقنادق»
 يرغمهم عل یاستعار ۀگزار يكباشد،  يقنادق يا يقدق تواند ياما م يستصادح ن ياگرامد

 .(88: 1787 ،دباغ اهلل فرج ااجکارگشا باشد ) يا يقدق تواند ينداشتن صدح و کذب م

مختلف فعال  يزهایدو فکر از چ بريم، يکار مکه ما استعاره را به يزمان ،بلك يتعامل ۀاستعار ۀيدر نظر
ها  آن ااصل تعامل متقابل آن یکه معنا يمعبارت دار ياکلمه  يك يلهوس به شده يتباهم و اما

 ينکه دو فکر از تفاوت مشخص ب تصور شود گونه اينممکن است  ين؛ بنابرا(Black,1993: 37)است
 يزقبل از استعاره متما يمعان ياکه افکار  يلدز ينشده است و فقط به ا يجادا کانون و چارچوب استعاره 

 يکانون استعاره، زمان که  يانب ينبلك با ا وجود، ينبافت و متن تعامل کنند. باا ينبودند ممکن است در ا
 ينا رود يهم فراتر م يناز ا ،کسب کند يدیجد یمعنا يدبا شود يخود قرار داده م يدکه در چارچوب جد

 يگزيناست که هر جا ييآن است و نه کامال  معنا يازلفظ تحت یکاربردها ینه کامال  معنا» يدجد یمعنا
 نظام»آنچه ماکس بلك  يقاز طر 84،گسترده یمعنا .(Black,1954: 279)«داشته باشد يدبا يازلفظ تحت

88« يوندپهم  یها متداول
 که يهنگام ،«است گرگ جان،»مثال در استعاره  برای. شود يم يجادا ناميد، يم 

نفر  يكکه  تصوراتي و مفاهيم ۀنفر با جان مشترک دارد و هم يكرا که  تصوراتي و مفاهيمتمام  يکس
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و  کنند يبه اشتراک گذاشته نشده سقوط م مفاهيم و تصوراترا تصور کند،  گذارد يبا گرگ به اشتراک م
با هر دو افکار  مانده يباق یها متداول کانون استعاره است، آن يروین ماند يم يو آنچه باق روند يم يناز ب

ها درباره  با آن يکه کس يتمام صفات يراز کنند؛ يمرتبط عمل م یها متداول ينبنابرا شوند؛ يمرتبط م
 گونه ينبه گرگ بدهند. بلك ا يدیجد یتا معنا آيند يگرد هم م انديشد، يم ها انسانگرگ و درباره 

 :دهد يم ي،توض

که خطوط خاص در  یشدت دود به يشهتکه ش يك يقمن به آسمان شب از طر يدفرض کن
 یبر رو تواند يکه م بينم يرا م ييها پس من تنها ستاره کنم؛ يآن روشن مانده است، نگاه م

که من  ييها ده بود و ستارهآماده ش يشنما  ۀصفح یرو بر يشکه از پ يردقرار بگ يخطوط
خواهند شد. ما  يدهد يافتند،سازمان  يشنما ساختار صفحه  يلۀوس گونه که به آن بينم يم
 يوندهم پ یها متداول يستمس»و به  يشينما صفحه ينعنوان چن استعاره به يكبه  توانيم يم
 ييمبگو توانيم ي. ميمبنگر يش،نما صفحه یاز خطوط بر رو یا عنوان شبکه به ي،کانون ۀکلم«

 ينا يموضوع اصل يم،ده ي،اگر ترج ياو  یاستعار يانب 68« يقاز طر يدند» يموضوع اصل
 (.ibid: 288است ) يموضوع فرع ينهزم «بر  بيني يشپ»است که 

 يك برای تواند مي که چيزی: است اين شود بيان است الزم «مرتبط های متداول »که در باب  یا نکته
 وسيلۀ به طورمعمول به بايد ها متداول اين يعني باشد؛ فرهنگي امری بايد شود، يدهنام «متداول» شي،

 يزآم و اغراح گزافه باشد، غلط باورها اين نيست مهم. آيند اساب به عقايد عنوان به فرهنگ همان اعضای
 یا رهاستعا چنينکه  آنگاه که هستند عباراتي ها ينا که است يندارد ا يتآنچه اهم باشند، غيره و

 .شوند مي انديشيده معموال  شود، ميفراخوانده 
 استعاره باشند، مطيعي موجودات درواقع گوريل هرچند اتي گويد، مي سرل جان که گونه همان 

 «است، خشن و کثيف و کريه ريچارد» به شبيه چيزی معني به است ممکن «است، گوريل ريچارد»
 بود خواهد پذير فهم استعاره ينا (Davis,1991: 519) نباشد خشن يا و کريه گوريل اگر اتي. باشد

هستند  هايي آن «خشونت و بودن کريه »های متداول اين شود، گفته ای استعاره چنين که هنگامي چراکه
 .(Black, 1966: 40) شوند مي برانگيخته و ااضار رااتي به و آزادانهکه 

 تعاملی نظريۀ نقد

 که گويد مي بلك گيرند، مي جديدی معاني استعاره، يك در خاص کلمات آيا که پرسش اين با رابطه در
 با تعاملش طريق از ای گسترده معنای کانوني، کلمه که گويد مي خود اول مقازه. او در نيست گونه اين

 جديد معني يك اداقل ها آن که کنيم فرض بايد آيا بنابراين، کند؛ مي کسب چارچوب در کلمات معاني
 گريزان دادن پاسخ از ادودی تا بلك اينجا در آورند؟ مي دست به استعاری بيان چوبچار در 61«موقتي»

 .است
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  "Poetry is a pheasant disappearing in the brush"شعر  ينمثال در ا برای آيا

  پرواز به قادر و دارد پر و دم که است چيزی شعر خواندن «قرقاول» از استيونس واالسمنظور 

  بيان را است پرنده يك کلمه، واقعي معنای به شعر يك که معنايي بي و پوچ ورتص درنتيجه است،

 بگويد؟ شعر مورد در چيزی عبارت اين از استفاده با است آن بر او بازعکس، يا و است؟ کرده

. (Black, 1979:137) 
 مفهوم و معنا يك » سازاستعاره که گويد مي بلك وقتي اما است؛ دومي مورد بلك پاسخ طورقطع به

 کلمه يك دادن قرار با و سادگي به امر اين دارد؟ منظوری چه کند، مي وصل کلمه يك به را «"ديگرگونه
 یتا ادود 61استعاره درباره بيشتری نکات مقازۀ در مطلب اين. دهد مي رخ استعاری بستر و زمينه يك در

 .شود يتر م روشن
  منتسب تعامل که گفتم( خودم بعدی منتقدان از برخي ايراد به پاسخ در) استعاره، مقازۀ رد

( متناظر شنونده معنای و) گوينده معنای در تغييری من منظور ازبته. است کلمات معني در تغيير» شامل
  کار به خاص زمان در گونه آن و کنندميدرک  کلمات وسيلۀ به ها آن دو هر آنچه يعني است؛

 گسترده معاني گوينده معنای سط، در فقط استعاره در انواژگ بنابراين (Black, 1977: 443):رود مي
 .گيرند مي

 ازلفظي تحت معاني از فراتر) چيزی استعاره يك خلق با استعاره، خازقان آيا که است اين بعدی پرسش
 يا مجازی معنای يك کل، يك عنوان به استعاری عبارات بلك، نظر در آيا گويند؟ مي( خود کلمات

 اين .است بله پرسش اين به پاسخ روشن طور به. دارند عبارت ازلفظي تحت معنای از متمايز استعاری
 اگرچه وجود بااين اما مجازی؛ معنای ساختار يعني است؛ آن درباره بلك استعاری ديدگاه که چيزی همان
 يمعان توزيد به منجر که دهدمي ارائه يکديگر با کلمات تعامل چگونگي از روشن بسيار محاسبه يك بلك
 کامل یمعنا .است دشوار «شنونده» و «گوينده» معنای قلمرو در اتي معنا، شناسايي اما شود، مي جديد
که 67اصلي «بينش» امر اين که گويد مي بلك زيرا باشد، ازلفظي تحت تفسير يا و تعبير شامل تواند نمي

 در يا و استعاره خود در فياضا بينش اين (Black, 1954: 286) .ندارد خودرا در  دهد ياستعاره به ما م
 دست به چيست، دقيقا  بينش اين ازآنچه روشني توضي، هرگز بلك اال اين با گيرد، مي قرار استعاره فهم
 .دهد نمي
  پاسخ از آشکارا بلك باشد؟ نادرست يا درست تواند مي که کند مي بيان را ای استعارهگزاره يك آيا

 استعاره آيا که کنم نمي بحث اين از اينجا در من»گويد يم پانويس در. رود مي طفره پرسش اين به
  تواند مي خواننده که گويد مي مقازه متن در اال، بااين(. ibid: 289.« )باشد نادرست يا درست تواند مي

  در باز. رود کار به استعاره عليه يا زه تواند مي داليل اين و باشد «مخازف» نويسنده يك استعارۀ با
 ادعاهای توانند مي ها استعاره که را من خود نظر ادعاها، اين اقيقت» گويد مي ادعاها اين برای پاورقي
  بيان اين از او مقصود رسد مي نظر به (.ibid) «کند مي تقويت کنند، بيان ضمني طور به را صدح

  درست درواقع که دارد ادعايي «است گرگ انسان،»" که نيست مطمون او اگرچه که است اين
  «است واشي انسان،» مانند چيزی ضمني طور به عبارت اين که است مطمون او است، نادرست يا
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 کارکرد چگونگي از روشن معنايي تفسير يك بلك بنابراين، است؛ نادرست يا درست که کند مي بيان را
 خاص، بينش يا و تصور يك ايجاد برای استعاری عبارت در کليدی های واژه يعني دهد؛ مي ارائه ها استعاره
 .کنند ميتعامل 

عنوان  به يدکانون استعاره و نه چارچوب و قازب آن، با يلبه چه دز يستکامال  معلوم ن که ينا يگرد نکته
 کند يرفتن م يانمرتبط را مجبور به سقوط و از بيرغ یها عمل کند که متداول يلترو ف يشنما صفحه 

به سقوط  يازها ن شدن باهم آن «فعال »منظور  رند که بهدا ييها هرچند روشن است که هر دو فکر متداول
 يخاص یها و صفت ها يژگيو «"جان، گرگ است » گوييم، يم که يها دارند. هنگام از آن يکردن بعض

چرا  که يندرک ا یبرا يليدز يچبلك ه اال ينگرفته شوند. باا يدهناد يدهر دو فکر وجود دارد که با یبرا
چارچوب  یها تر است و قادر به عمل کردن بر متداولدر دسترس ياو  تر ييابتدا یکانون استعاره به نحو

که در آن  يمرا داد ياست که به بلك اجازه فرض يتواقع يناز ا ياز مسائل ناش يکي. دهد ياست، ارائه نم
اقد ها را ف بلك استعاره .يمده يزکه چگونه کانون را از چارچوب و قازب تم دانيم يم ي،ما بدون توض

 و يمصداق اناتيعنوان ب به ستنديدارند و قادر ن 68یباز اريبس انيها پا استعاره» داند يصدح م طيشرا
« داشته باشند صدح طيباشند که شرا ييها گزاره توانند ينم نيعمل کنند و همچن يارجاع

(Black,1962:39)آن در قيو دق يعلم یاستفاده شوند که معنا يها در متن . او معتقد است اگر استعاره 
 ؛خواهد بود یو ابتکار يها کامال  ابداع (، نقش و کارکرد آنيعلم يۀنظر كينمونه در  ی)برا باشد مدنظر

که بتواند  يعبارات اند و نه کمك به درک و فهم یبرا ييها راه ايهدف و منظور  كي یبرا ييابزارها يعني
 .(ibid: 37) شوند شيآزما ينادرست اي قتياق یبرا

 رسد ي. به نظر مدهد يها ارائه م استعاره کارکرد ينسبت به چگونگ يکم ينشب ،بلك يتعامل ۀينظر
 يکاف ۀانداز به  يهنظر ينروشن کردن ا وباز کردن  اال ينبسازد، باا يمعموز یاو معنا چارچوب ي،توض

 يدهشوند تا نادرها  يوندهم پ یها که کدام متداول کند يم يتهدا کانونامر که چگونه  ينا ي،توض یبرا
 . نمايدميدشوار  ماند، يم يشنونده باق «زنز »در  يك گرفته شوند و سقوط کنند و کدام

است. اگرچه کلمات  يازاستعاره موردن يردر تفس ياصل یکه معنا يستبلك هرگز منکر آن ن يۀنظر
ارائه شدند،  بسترو  ۀيلوس که به يمختلف های يدهو ا مفاهيمها به  آن کنند، يخود را افظ م ياصل یمعنا

کاربرد »از  (1834) يويدسوند دونازدکه  باشد يزیهمان چ ينامکان وجود دارد که ا ين. اشوند يمتصل م
 روشن کند.  مدنظر داشت، اما او نتوانست منظور خود را از آن «

 نيا زا دترياستعاره است. برداشت جد كيخود  «تعامل »است که واژه  نيتعامل ا يۀنظر گرياشکال د
 يمعموز امور از يذهن ينظام در است يقياق مقصود که یزيچ دادن قرار» عنوان به را تعامل ه،ينظر

و  یمشترک ساختن مر« گرگ است ،یمر» گفتن سان نيند. بدکيم نييتب «یاستعار ۀواژ با مشترک
 ينيب شيپ بلرقايغ ،ييخو درنده ،یگر لهيا يعنيهاست؛  با گرگ اتياز خصوص یا صفات او با مجموعه
. رسد يبه نظر م تيخصوص نيفهماندن ا ینادرست برا یا واژه «تعامل » همه نيبودن و مانند آن. باا

 يفيتوص امر نيا و رنديپذ يم ريتأث تعامل نيکلمات از ا یاست که معنا يتعامل مدع يۀنظر نيهمچن
بلك وارد است او در  يهنظرکه بر اصول  ييغم انتقادهايرعل .رسد يم نظر به دهيپد نيا از قيردقيغ
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 يارشده بس  مسائل مطرح يو مستقل از بعض خود خودی بهمطرح کرده است که  را يخود نکات یها مقازه
و  يادراک ینکته است که محتوا يندستاوردها توجه خاص او به ا ينا ينتر مهم يدتوجه است. شا قابل
در  که ييها و جمله يربا تعاب توان ينم وجه يچه  است که آن را به یا گونه در استعاره به مخصوص يعلم
بلك  ماکس  یبرا ينهزم ينکه در ا ينشيکرد. ب يگزيناند جا خود به کار رفته يقياق یها ازفاظ در معنا آن

 يعني ؛اغراض استعاره ينتر مهم عنوان به يطور سنت است که به يزیاز آن چ يشااصل شده است ب
 از بسياری تعاملي نظريۀ (.17: 1735، یا )اژه شده است مطرح معمول «يجازبر وجه مبازغه و ا يهتشب»

 اين مسوول ای مقايسه نظريه همانند تعاملي نظريهدارد.  66گراييمقايسه نظريۀ که دارد را مزايايي همان
  مقايسه مانند و هستند شنونده به شناختي محتوای انتقال به قادر ها استعاره که است فهم و درک

 يراز مسوله تفس ازلفظي، تحت تفسير يك به استعاری معنای کردن قلمداد ناپذيرتقليل با گلين،فو گرايي
  درک انداخت آن در را او نظريۀ تفسير، مشکل که یا مخمصه بلك رسد مي نظر به. کندميعبور 
 (عاریاست) ازلفظي تحت غير معنای کردن مشخص و ترسيم ساده طور به اوال  راه بنابراين؛ است کرده

 اين به کرد تفسير توان نمي را استعاره که نيست تعجب جای سبب، همين به. بود ازلفظي تحت معنای از
 انجام ديگر ازلفظي تحت عبارت با ازلفظي تحت عبارت يك ديگرگونه بيان با بايد کردن تفسير که دزيل
 .شود

 گيرینتيجه

 باور. در کند يخود را مطرح م يتعامل دگاهيد ،هاستعار یا سهيو مقا ينيجانش يۀماکس بلك با رد دو نظر
را  يازلفظ تحت ريتفس وجه چيه که به کند يم جاديا یديجد یمعنا اي نشيبلك، استعاره درواقع ب

 ريناپذ ليتقل يشناخت ۀديپد كيکه استعاره  کند يادعا م يتعامل يۀنظر ،يسط، کل كي. در تابد يبرنم
 یساختارها نياز تعامالت ب ي، ناشتر قيعم اريبس يکه در سطح، بلکلمه بيترک سط، در نه که است

دو  نياستعاره، تعامل ب كيکه در قلب  کند يادعا م دگاهيد نياست که کلمات را دربرگرفته اند. ا يمفهوم
 كي چيکه ه کند يم جاديرا ا یديجد یمعنا طيآن برقرار است. در آنجا، تعامل شرا هيو ثانو هيموضوع اوز
 طور مستقل آن معنا را ندارند.  به ،وعاز دو موض

دوم خود، به  ۀاست. بلك در مقاز یا نکات برجسته یجهات دارا یارياز بس استعاره يتعامل يۀنظر
صرف  ۀسيو مقا هياستعاره را از تشب او. کند يم مطرحرا  يو نکات مهم پردازد يخود م هينظر ينيبازب

 يبخشو ازهام یاست توان ازقاگر هيکه در تشب يازلفظ تحت سهيو معتقد است که مقا کند يم زيمتما
که او  یگريد ۀ. نکتندبرتر هاتياز تشب ييتوانا نيها به سبب چن موجود در استعاره را ندارد و استعاره

مطلب را بعد  ني. اميشياند يها م ما با استعاره يعنيها است؛  استعاره ۀليوس به ی، تفکر استعارکند يمطرح م
 ارائه «ميکن يم يها زندگ ما با استعاره »صورت  استعاره، به يمفهوم يۀگذاران نظرانيسون، بو جان کافيز

فراتر از  اريکه بس دهند ينسبت به امور به ما م يخاص نشيها ب کردند. مطابق نظر ماکس بلك، استعاره
معنا که  نيبه ا د؛دان يم ينندگيقدرت آفر یها را خالح و دارا صرف است. بلك استعاره هيو تشب سهيمقا
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و  يعنکات بد باوجودوجود نداشتند.  تر شيکنند که پ جاديا ايامور و اش انيم ييها شباهت توانند يها م آن
 آيا که هاپرسش اينبه  يروشن پاسخبر آن وارد کرد. بلك  توان مي يزرا ن يانتقادات يه،نظر ينمهم ا
 کند مي بيان را ای گزاره استعاره، يك آيا ينکها و گيرند مي جديدی معاني استعاره، يك در خاص کلمات

کانون استعاره  چرا که دهدنمي توضي، او که ينا يگرد نکتۀ. دهدنمي باشد، نادرست يا درست تواند مي که
 همچنينکند.  مرتبط را مجبور به سقوط يرغ یها متداول وعمل کند  فيلترعنوان  به يدبا آنو نه چارچوب 

است که  نيا گري. اشکال ددهد يمنارائه  يروشن اطالعاتها  استعاره کارکرد يچگونگ باب در يهنظر اين
 انيم ايجمله  كيکلمات  انيم يقيتعامل اق چيو ازآنجاکه ه است استعاره كي «تعامل»واژه  خود 
 اي دهد ينم ،يکارکرد استعارات را توض يچگونگ يتعامل هرگز به گونه واقع يۀوجود ندارد، نظر ميمفاه
 .کند ينم ،يتشر
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27. Projected 
28. Live 
29. Dead 
30. extinct 
31. dormant 
32. active 
33. emphasis 
34. resonance 
35. unfunny 
36. illuminating philosophical epigram 
37. implicative complex 
38. uptake 
39. metaphorical coupling 
40. likeness statement 
41. comparison statement 
42. suggestiveness 
43. flash of insight 
44. modifier 
45. is like 
46. looks like 
47. correct & incorrect 
48. extended meaning 
49. System of Associated Commonplaces 
50. Seeing through 
51. temporary 

52. More about metaphor 
53. original insight 
54. too open-ended 
55. Comparativism 
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