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چکیده
ها در منطق ارسطویی داراي دو عضو مفاهیم و مجموعه

صفر و یک است که در اصطالح به آن منطق دو ارزشی 
گویند. اّما بر اساس منطق فازي همان مفاهیم به می

نهایت عضو که داراي مقادیري از صفر تا اي با بیمجموعه
جاي شود؛ در واقع، این منطق بهیک هستند، تبدیل می

صفر و یک، از صفر تا یک را مورد بررسی و پرداختن به 
ي پرداختنِ صفر چه در فاصلهدهد و لذا آنتحلیل قرار می

یابد، وجود و حضور مرزهاي خاکستري، تا یک نمود می
پوشان یا بینابین است که در منطق ارسطویی هیچ هم

تعریفی ندارند. این اتّفاق در جریان سنّت بالغت و خاصه 
ها بر اساس است. استعارهها نیز افتادهتعارهدر بحث انواع اس

یعنی ». مکنیه«اند، یا »مصّرحه«منطق دو ارزشی ارسطو، یا 
یا این هستند، یا آن؛ حد وسطی وجود ندارد، امّا بر اساس 

توان در بحث بررسی اجزاي هاي منطق فازي میمؤلفه
اي استعاره دست یافت که در بین تصویرها به گونه

گیرند. این مطالعه که به روش جاي می» مکنیه«و » مصّرحه«
اي نوشته اي ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهمقایسه

ي منطق فازي و غور در است، بر اساس نظریهشده
هاي دوسویه شعرهاي منوچهري دامغانی به اثبات استعاره

آفریده است، » ابر«ي در تصویرهایی که این شاعر با واژه
زد.بپردا

ي ي مصرّحه، استعارهمنطق فازي، استعارهها: واژهکلید
ي دوسویه.مکنیه، استعاره
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Proof of two-way metaphors based on
the fuzzy logic hypothesis

Mostafa mirdar rezaie1, Mahsa Eslami2

Abstract
Concepts and sets in Aristotelian logic
contain two members of zero and one,
which in the term call it two-value logic.
But according to the fuzzy logic, the same
concepts are converted into sets with an
infinite number of members that have
values from zero to one; in fact, this logic
instead of addressing concepts to zero and
one, analyzes them from zero to one, so
that in the distance between zero and one,
there is presence of gray, interconnected or
intermediate boundaries that have no
definition in Aristotelian logic. This
happened during the tradition of rhetoric
and especially in the discussion of various
metaphors. Metaphors are based on
Aristotle's two-dimensional logic, which
are "Mosaraheh", or "Maknieh". Meaning
that metaphor’s type belongs to one of
those kinds and there is no mediocrity, but
based on the components of fuzzy logic,
one can discuss the analysis of the
components of the images in the form of
metaphor between the "Mosaraheh" and
"Maknieh". This study, which has been
written using the analytical comparison
method and the library tool, based on the
theory of fuzzy logic and contemplation in
Manoochehri Damaghani's poems, proved
the two-way metaphors in the images of the
poet that has been created by the word
“cloud”.
Keywords: fuzzy logic, Maknieh
Metaphor, Mosaraheh Metaphor, two-way
metaphor.
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مقّدمهـ 1
براي تعریف و شناخت منطق فازي هیچ واژه و عبارت 

اي نیاز نیست. زمانی که انسان اندیشه را آغاز کرد پیچیده
و براي بیان اندیشه خود از زبان استفاده کرد، منطق فازي 

، توانست بگوید هوا گرمشکل گرفت. انسان نخستین می
سرد و یا اینکه معتدل است. نیازي به هیچ آداب و ترتیب 

ر خاصی هم نبود. اما وقتی منطق علمی مبتنی بر تفکّ 
نوع جدیدي از شیوه اندیشه ،ارسطویی شکل گرفت

ها جایگزین دیدگاه انسان آزاد شد. در این پیرامون پدیده
شیوه علمی همه پدیدها حالت دو وجهی پیدا کردند و 

ابع یک نظم علمی گردید. منطق فازي در واقع اندیشیدن ت
راهی براي شکستن همین نظم علمی منطبق بر تفکر دو 
ارزشی است. به دیگر سخن منطق فازي راهی براي 

انسان پیش از دوران منطق ياندیشیدن علمی به شیوه
)35: 1393(حبیبی،  علمی است
یافت، در طور آیینی در ادیان قواممحوري که بهدوگانه

تفکّر یونانی شکل فلسفی به خود گرفت. پیش از ارسطو، 
قریب به اتفاق فیلسوفان ساختارهاي دوگانه، نظیر ذهن و 
عین، معقول و محسوس، روح و جسم، واحد و کثیر، 
حرکت و سکون، کل و جزء، و... را براي تبیین نظام 

وان اند. امّا با این حال، ارسطو به عنفلسفی خود بهره برده
جانبه در طور همهساز، آن را بهنخستین فیلسوف نظام

منطقدر هاي فلسفی خود جاي داد (خبازي و بالو). بافت
ارسطو براي هر گزاره تنها دو ارزش درستی و نادرستی در 

دان کالسیک که نخستین منطقو لذاشودنظر گرفته می
ش طور کامل اصل طرد شق ثالث را (که از هر گزاره خودبه

اش درست است) قبول نکرد، کسی نبود جز یا نقیض
گویی که او بدون این ) ,1:1965Lotfizadeh(ارسطو! 

ساختارهاي دوگانه یعنی جوهر و عرض، صورت و ماده، 
قوه و فعل، کمیت و کیفیت، فعل و انفعال، برهان و 
سفسطه، صدق و کذب، شهروند و غیر شهروند، مقّدمه و 

هاي فلسفی نیست. ا و ... قادر به تبییننتیجه، قیاس و استقر

- به هر ترتیب، منطق ارسطویی، منطقی دوظرفیتی و دو

Sam(ارزشی است، نه منطقی چندارزشی 

pat,2007,P.23 ارسطو به جهانی خاکستري، اعتقادي .(
).  Ibid,P.24(نداشت، جهان یا سیاه است یا سفید

ّرفی کرده، از هنگامی که ارسطو منطق دوارزشی را مع
هاي تاکنون بشر توانسته با کمک و استفاده از آن به موفقیت

نموده و روز به روز آوري رشد چشمگیري دست یابد؛ فن
است. در اوایل قرن بیستم دانشمندان به این کارآمدتر شده

بندي نتیجه رسیدند که ساختارهاي سنّتی علوم (تقسیم
ف شده هاي کشي ارسطو)، پاسخگوي پدیدهدوگانه

هاي نیست. مشکالتی که براي قوانین نیوتن در اندازه
وجود آمده بود، باعث شد نظر تمام دانشمندان مولکولی به

هاي تصادفی جلب شود و و پژوهشگران به سمت پدیده
همین امر منجر به رشد علوم آمار و احتماالت گردید. 

هاي احتماالت عباراتی بودند که به شّدت در تمام پدیده
- ها پیچیده میجا که سیستمخصوص آنهاي علوم بهاخهش

شد. یافت، دیده میشدند و یا تعداد مشاهدات افزایش می
اّما آنچه احتماالت به دنبال آن بود، با ماهیت ابهامی که در 

که کرد. با آنهاي زیادي میها وجود داشت، تفاوتسیستم
انشمندان هاي تصادفی نمود یافته بودند، هنوز هم دپدیده

ها، افزایش معتقد بودند که تنها راه افزایش کارایی سیستم
,Lotfizadeh(دقّت است 1965: ناگزیر به فکر و به)5

ابداع راهکاري دیگر افتادند. 
» منطق مبهم«یا » منطق فازي«دو حادثه در اوایل قرن بیستم منجر به شکل گیري 

هاي هاي فازي). اولین حادثه پارادوکسجموعهازي یعنی توان استدالل با مشد (منطق ف

راسل بنیادهاي منطقی باط با منطق ارسطویی بود.ط برتراند راسل در ارتشده توسّ مطرح

در اووضوع را تعقیب نکرد. ا هرگز مبراي منطق فازي (منطق مبهم) را طرح نمود، امّ

بنا به عادت، فرض را تیتمام منطق سنّ «:دارداط با منطق ارسطویی چنین بیان میارتب

موضوع در ،به این دلیل؛کار گرفته شده استدهاي دقیقی بهگذارد که نمابر آن می

مورد این زندگی خاکی قابل به کارگیري نیست، بلکه فقط براي یک زندگی ماوراء 

).24: 1381(آذر،»الطبیعه معتبر است

گ در فیزیک کوانتوم بود. ط هایزنبرتوسّ» اصل عدم قطعیت«دومین حادثه، کشف 

و اصل عدم قطعیت کوانتومی هایزنبرگ به باور کورکورانه ما به قطعیت در علوم 
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ت. هایزنبرگ نشان داد کم آن را دچار تزلزل ساخحقایق علمی خاتمه داد و یا دست

توانید چیزي ی با اطالعات کامل نمیهاي مغز نیز نامطمئن هستند. حتّ که حتی اتم

اد که حتی در فیزیک، حقیقت صد مطمئن باشید. هایزنبرگ نشان ددردبگویید که ص

.)25(پیشین: ها تابع درجات استگزاره

1937سال ، باکو) به 1989-1909ماکس بلک (
منتشر کرد. فلسفه علميرا در مجله» ابهام«اي با نام مقاله

بلک براي اولین بار مفاهیمی که اکنون با عنوان منحنی
بلک ي. نظریهنمودشود را مطرح یت شناخته میعضو

ا امّ ،رفت و راهی در جهان علم باز نکردمورد اقبال قرار نگ
راهی » فازي«به » ابهام«ه با تغییر نام زادپس از بلک، لطفی

.)42: 1393(حبیبی، ازه براي پذیرش این ایده باز کردت
وّسط اي بسیار مهم از منطق است که تمنطق فازي گونهلذا 

طور جّدي مطرح شد و به1965زاده در سال پرفسور لطفی
- در مقابل منطق دودویی ارسطو قرار گرفت. این منطق نه

کار رفته است.ي تئوري بلکه در صنعت نیز بهتنها در حوزه
این منطق در ابتدا به عنوان روشی براي پردازش 

وه اطّالعات معرّفی گردید که عضوهاي یک مجموعه، عال
بر دو حالت قطعی عضو بودن یا نبودن، حالت بین این دو 

جاي پرداختن به صفر کند. منطق فازي بهرا نیز تعریف می
- و یک، از صفر تا یک را مورد بررسی و تحلیل قرار می

اي که در منطق ارسطویی دهد؛ به بیان دیگر، مجموعه
داراي دو عضو صفر و یک است، در منطق فازي به 

نهایت عضو که داراي مقادیري از صفر تا با بیايمجموعه
,Wang, L, X(شودیک هستند، تبدیل می 1997.(

منطق فازي معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. 
تر کرد ها را دقیقبرخالف دیگران که معتقدند باید تقریب

زاده معتقد است که باید به وري افزایش یابد، لطفیتا بهره
هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از اختن مدلدنبال س

هایی که اساس کار آن با دانش سیستم مدل نماید و سیستم
- ها تنظیم شدههایی شوند که با دادهاست، جایگزین سیستم

وپاگیر، برداشته هایی با مرزهاي قطعی و دستاند و سیستم

ها را مرزهاي خاکستري فرابگیرد شده و جاي آن
)FazelZaradi,2009(.

ـ تحلیلی و با استفاده این مطالعه که به روش مقایسه اي 
است، ضمن تشریح ماهیت اي نوشته شدهاز ابزار کتابخانه

ي نظر نمایاندن استیال و سیطرههاي منطق فازي، وو مؤلفه
کوشد تا میودویی ارسطو بر بالغت اسالمی،ي دو نظریه

غور در شعرهاي ي منطق فازي وبر اساس نظریه
در هاي دوسویهمنوچهري دامغانی به اثبات استعاره

- آفریده است،» ابر«ي تصویرهایی که این شاعر با واژه

بپردازد.

ي پژوهشـ پیشینه1ـ 1
تا کنون هیچ پژوهش خاصی، چه در قالب کتاب و چه 
مقاله، به بررسی موضوع جستار حاضر نپرداخته است، اّما 

شماري » منطق فازي«هاي هیت و مؤلفهدر خصوص ما
، هاي آنپژوهش صورت گرفته که برخی از مهمترین

عبارتند از:
هاي مجموعه«يمقالهدرباربراي نخستینزادهلطفیـ 1

هایی مانند کوتاه و بلند کردن ارزشبا وارد)1965» (فازي
مطرح کرد.رابحث منطق فازي، در ریاضیات

هاي سیستموکنترلموزشیي آهدورکتابدر وانگـ2
از منطق فازي به عنوان روشی براي پردازش )1997(فازي

اطالعات نام برده که در آن، عضوهاي یک مجموعه، عالوه 
بر قطعی بودن یا نبودن عضویت خود در این مجموعه، 

باشند. را نیز دارا می(مقادیر میانی) حالتی بین این دو 
یک مدل سیستم خبره مبتنی «يمقالهدر فاضل زرنديـ3

»براي تجزیه و تحلیل قیمت سهام2بر قانون فازي نوع 
آید و به دنبال رفع ابهام در ماهیت علم برمیبه ) 2009(

که طراحی فازي، ابهام را به عنوان رسداین نتیجه می
هاي دست و پا شناسد و محدودیتبخشی از سیستم می

کند.گیر را رفع می
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هاي روش«يمقالهش درفري و همکارانراحله جعـ 4
معادالت فازي )،2019(»عددي براي حل معادالت فازي

را روش ریاضیاتی کامل براي حل معادالت دنیاي واقعی 
بودن نوع پارامترهاي موجود نند و معتقدند که متفاوتدامی

پذیري ي فازي جداگانه، امکان انعطافدر هر مجموعه
دهد.تلف میبیشتري به حل مسائل مخ

- ساختمان هستی«يمقالههویتزل و همکارانش در ـ 5

یکی از )؛ 2020(»هاي فازي پراکندهشناسی فازي با داده
هاي منطق فازي را امکان استفاده از متغیرهاي زبانی ویژگی

هاي د. اصطالح متغیرهاي زبانی به کلمات و واژهندانمی
یک "مرتفعکوهستان "گردد. مثال عبارت یک زبان برمی

- اي آن در فرهنگا ارزش ذهنی و زمینهست، امّمتغیر زبانی

دو کوه کارنتوهیل در ایرلند هاي مختلف متفاوت است. هر
و فوجی در ژاپن به عنوان کوهستان مرتفع در فرهنگ 

ا ارتفاع اولی امّ شود،ردم آن منطقه محسوب میی ممحلّ 
متر است.3776متر و ارتفاع دومی 1041

ه فازي مبتنی مدل چند الی«يمقالهنش در ن و همکارافاـ 6
)2020(»بینیبندي براي پیشبر قانون فازي خوشه

هاي فازي به صورت گسترده براي حل معتقدند که سیستم
- اي مورد استفاده قرار میمشکالت غیرخطی و پیچیده

هاي قطعی و دقیق ریاضی قابل گیرند که با استفاده از مدل
حل نیست.

ـ متن اصلی2
مباحث نظريـ 1ـ 2

منطق فازي روشی آسان براي رسیدن به نتایج معّین بر 
باشد. روش ي اّطالعات ورودي مبهم و غیردقیق میپایه

گیري ها، چگونگی تصمیماین منطق براي کنترل سیستم
تر. تر و دقیقکند، اّما بسیار سریعیک انسان را تقلید می
ي کاربر س تجربه بوده و بر تجربهمدل منطق فازي بر اسا

تا فهمیدن تکنیکی سیستم تکیه دارد؛ به عنوان مثال، فرض 
جا شود فردي در اتاق خود مشغول مطالعه است و از آنمی

که هوا گرم بوده، پنجره را کامًال گشوده است. اگر بعد از 
ساعت آن شخص اندکی احساس سرما نماید، چه نیم

"بالفاصله پنجره را کامالً"یعی، خواهد شد؟ در حالت طب

آن را خواهد "اندك اندك و به مرور زمان"خواهد بست یا 
بست و بعد از رسیدن به دماي مطلوب، آن را در حالت 

باز و یا کامًال بسته رها خواهد کردنیمه
)FazelZaradi,2009.( منطق دو ارزشی یک پنجره را

اّتفاق در جریان سّنت بیند. اینکامالً باز یا کامالً بسته می
است. ها افتادهبالغت و خاصه در بحث انواع استعاره

ها بر اساس منطق دو ارزشی ارسطو، یا استعاره
یعنی یا این هستند، یا آن؛ حد ». مکنیه«اند، یا »مصّرحه«

هاي منطق فازي وسطی وجود ندارد، اّما بر اساس مؤلفه
اي گونهتوان در بحث بررسی اجزاي تصویرها به می

جاي » مکنیه«و » مصرّحه«استعاره دست یافت که در بین 
ي خاکستري جاي ها که در منطقهگیرند. این استعارهمی
؛ که ما نام »مکنیه«اند، هم »مصّرحه«زمان هم گیرند، هممی

اّما پیش از بررسی نهیم.هاي دوسویه بر آن میاستعاره
ها مؤلفهها،موضوع الزم است مختصري در مورد ویژگی

و متغیّرهاي منطق سازي و ساز و کار آن توضیح داده شود:
هاي منطق فازي عبارتند از:ویژگی

دقیق به عنان موارد هاي الف) در منطق فازي، استدالل
؛شوندهاي تقریبی تلقی میمرزي استدالل

؛پذیر استدر مطنق فازي، هر چیزي درجهب)
؛اشدتواند فازي بهر سیستم منطقی میج)

هاي ج به عنوان فرآیند گسترش محدودیتد) استنتا
(سیدقائم موسوي،شودتغییرپذیر در نظر گرفته می

84:1395(.
ها به هاي منطق فازي براي کنترل سیستممؤلفهو 

اجمال بدین شرح است:
دهد؛ زیرا نیاز به طور دائم ادامه میـ کار خود را به1

ورودي دقیق ندارد.
ند به راحتی اصالح شود و تغییر کند.تواـ می2
ـ هزینه و پیچیدگی سیستم در آن پایین است.3
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شمار تواند هر تعداد معقولی ورودي بگیرد و بیـ می4
خروجی تولید کند.

ها با هاي غیرخّطی که مدل کردن آنتواند سیستمـ می5
قواعد ریاضی سخت و ناممکن است را کنترل نماید.

ازي صفاتی هستند که متغیّرهاي ورودي را متغیّرهاي ف
کنند، مانند: خطاي مثبت بزرگ، خطاي مثبت توصیف می

کوچک، خطاي صفر، خطاي منفی کوچک، خطاي منفی 
بزرگ.

ي ي فازي یک کالس از اشیا با درجهیک مجموعه
ي عضویت پیوسته است. در این مجموعه به هر شئ درجه

گیرد. نوان شناسه تعّلق میعضویتی(بین صفر تا یک) به ع
در دنیاي واقعی و فیزیکی، اجسام و اشیا معیار دقیقی براي 
متعّلق بودن به یک گروه خاص ندارند. براي مثال سگ، 

- وضوح در گروه حیوانات جاي میاسب، پرندگان و ... به

ها و ... ابهام وجود دریایی، باکتريگیرند، امّا در مورد ستاره
تواند است که آیا می10مانند بررسی عدد دارد. این ابهام

قرار بگیرد یا خیر؟1ي اعداد بسیار بزرگتر از در زمره
)Lotfizadeh, 1965,p.1(

اعداد حقیقی بسیار بزرگتر از "واضح است که کالس 
با "مردان قد بلند"یا کالس "زنان زیبا"، کالس "یک

اهیم شوند و با مفشرایط معمول ریاضی تشکیل نمی
شوند. تعریف نامناسبی خشک ضرب و جمع محاسبه نمی

تواند تأثیر ناگواري بر تفکرات انسانی ها میاز این کالس
ي الگوهاي شناختن، انتقال اّطالعات به خصوص در حوزه

ي فازي مانند پیدا و انتزاع بگذارد. مفهوم یک مجموعه
ي مناسب براي ساخت یک ساختمان کردن یک نقطه

).  Ibid,P.2(رد استاستاندا
اي را در نظر بگیرید براي تبیین بیشتر منطق فازي، جامعه

که دیدگاه اجتماع نسبت به قد مردان به صورت زیر است:
متر = کوتاهسانتی170زیر 

متر = متوّسطسانتی185متر تا سانتی165بین 
متر = بلندسانتی195متر تا سانتی180بین 

تر به باال = خیلی بلندمسانتی193از 

صورت زیر خواهد نمودار کّلی حاالت ذکر شده به
بود:

. نمودار منطق فازي قد1نمودار 

شود، مابین که در تصویر نمودار مشاهده میچنانهم
افراد کوتاه قد و متوّسط قامت، نیز بین قد متوسّط و بلند، 

شود مشاهده میو بین قد بلند و خیلی بلند حالت سّومی 
گیرد و به اصطالح خاکستري که مابین دو متغّیر جاي می
متر باشد با یک سانتی182است. مثالً اگر قد فردي 

ها تعلّق دارد و با نسبت(درصد) خاصی به گروه متوسّط
یک نسبت(درصد) خاصی به گروه قدبلندها. و این با منطق 

قامت دو ارزشی ارسطو متفاوت است که شخص یا کوتاه 
است و یا بلند قامت.

فرض کنید سیبی در دست دارید. یک گاز از آن را نیز 
بعد یک گاز بخورید. آیا آن هنوز یک سیب است؟ و

چه را که در دست دیگر... ازجایی به بعد مردم دیگر آن
تواند این منطق فازي میدانند.شماست یک سیب نمی

روید چه پیش میواضح است که هرفرایند را نمایش دهد.
از سیب شما (یعنی از کامل بودن سیبی که در دست 

شود. یعنی باگذشت زمان (در واقع شماست) کاسته می
چه در دست باخورده شدن سیب) تابع عضو بودن به آن

تري ي سیب کامل بودن عدد کوچکدر مجموعه،شماست
.دهداختصاص می

منطق بالغت فارسیـ 2ـ 2
ر آغاز از آبشخور بالغت اسالمی و بالغت فارسی د

شد و این سیراب قرآن کریمبالغت اسالمی از مشرب 

0
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0 150 165 170 180 185 193 195 200

کوتاه متوسط بلند خیلی بلند
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کتاب الهی، منبع اصلی مکاشفه و استحصال قواعد بالغت 
ي دوم هجري، گردید، اّما به مرور و خاصه پس از سده

همزمان با اعتالي نهضت ترجمه و برگرداندن آثار یونانی، 
رسطو، بالغت اسالمی سخت خصوص آثار افالطون و ابه

گیرد. میزان و شّدت این تحت تأثیر بالغت یونانی قرار می
عبدالقاهر هنگامی که در «اي است که تأثیرپذیري تا اندازه

ترین کتب را که از برجستهاسرارالبالغهقرن پنجم کتاب 
بیان عربی است، تألیف کرد، صرفاً فیلسوفی به شمار 

» ه شرح و تفسیر آثار ارسطو بودخوبی قادر بآمد که بهمی
موضوعات «). قدامه بن جعفر هم 84: 1376(عدنان، 

با توجّه به منطق ارسطویی نقد الشعربالغی را در کتاب 
). 79: 1380(صفوي،»دهدمورد بررسی قرار می

ــیم ــاً تقس ــار اساس ــه چه ــان ب ــم بی ــث عل بندي مباح
ت عنصـــر مجـــاز، تشـــبیه، اســـتعاره و کنایـــه در بالغـــ

هــا ذاتــی هســتند، یعنــی کــه دو تــا از آنکالسیک و ایــن
ــتعاره  ــبیه و اس ــه تش ــر ک ــاي دیگ ــه و دوت ــاز و کنای مج
ــی  ــده، یعن ــی ش ــیله معرّف ــوان وس ــه عن ــی ب ــند، یک باش

ــاره ــه عنــوان پ اي و قســمتی از یــک تشــبیه و دیگــري ب
ي اصــل معرّفــی شــده و آن اســتعاره اســت، کــامالً جنبــه

وعی جمــود فکــري و علمــی و منطقــی دارد و باعــث نــ
محــدودیت در ارتباطــات معنــوي میــان عناصــر طبیعــت 

کـــران اســـت، و زنـــدگی انســـانی کـــه فراخنـــاي بـــی
ط ادیبــان بــراي بنــديگردیــده. ایــن جــدول ها کــه توســّ

- هــاي شــاعرانه و صــور مجــاز در شــعر و نثــر بــهخیال

ــده، باعــث شــده اســت کــه همیشــه ذهن ــا وجــود آم ه
ــوعی محــدودیت باشــد (شــف ــه ن )؛ 47: 1378یعی، متوجّ

ــا تقســیم ــواع خیــال و صــور ب بندي موجــود بنــابراین، ان
تحــت تــأثیر دیــد و طــرز فکــر ارســطویی اســت و 

ــن اســت کــه ســلطه ــر ای ي طــرز اندیشــه و حقیقــت ام
ـــد و مالحظـــات اســـتدالل ارســـطو را در شـــیوه ي دی

تــوان انکــار کــرد (همــان: علمــاي بالغــت اســالمی نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥Binary Opposition.

ــه41 ــب). نکت ــت ي جال ــن اس ــر ای ــین ت ــه در دل هم ک
اســت؛ هــا نیــز بــا محــدودیت گنجانــده شــدهمحــدودیت
ي بالغــت بــه موضــوعاتی ي حــوزهبــار دامنــهیعنی یــک

شــود چون کنایــه، مجــاز، تشــبیه و اســتعاره محــدود مــی
ــاخه ــه دو ش ــتعاره ب ــود اس ــار خ ــرّحه و و دیگرب ي مص

ــه مکنیــه تقســیم و محــدودتر مــی شــود و ایــن مســأله ب
گراي ارسطو است. دوگانهنوعی تحت تأثیر نگاه 

ــان ــتهمچن ــاه ثنوی ــت، نگ ــد اس ــدا معتق ــه دری - ک

ــه ــطو، عرص ــراي ارس ــتگ ــف معرف ــی هاي مختل شناس
غــرب را ســخت تحــت تــأثیر خــود قــرار داده و اساســاً 

هــایی از شــکل گرفتــه اســت. تقابــل5هــاي دوگانــهتقابل
ــه ــدي / خــوبی، گون ــفید، ب ــب / روز، ســیاه / س ي ش

نیســتی/ هســتی، اهــورا / اهــریمن و ... زشــتی / زیبــایی، 
دانــد، یــا آن ســو مــیکه مفاهیم را دربســت یــا از آن ایــن

ي میــانی خــالی اســت. فریــدون (کــه سو؛ و جاي ســویه
ــت  ــدانش در حقیق ــان فرزن ــتن می ــرق گذاش ــا ف ــود ب خ

ــی ــراژدي را م ــوع ت ــدورت و وق ــذرهاي ک ــتین ب - نخس

انــد و ضــحّاك کــارد) و رســتم تمامــاً خــوب و اهــورایی
ــن پتیــاره و اهریمنــی. مرزهــاي و ــیخ و بُ افراســیاب از ب

ــن  ــیّت در ای ــابین شخص ــاد بین ــود و ابع ــتريِ وج خاکس
بندي جــایی نــدارد. حتـّـی اگــر رســتم در پنجمــین تقسیم

ــه  ــد یل ــتزار خوی ــه رخــش را در کش ــامی ک ــان (هنگ خ
ــود)، بــه ــا گردنکشــی، هــر دو گــوش کــرده ب ــاحق و ب ن

برگشته را از بن برکند:دشتوان بخت
ش     هومردِ شد تیز او گفتار ز 

بَجست و گرفتش یکایک دو گوش
ن  بُ زدوهربرَکند وبیفشرد
او سُخنبا نیک و بدنگفت از 

)10: 1386(فردوسی، 
مدار نش، کنشی انسانی، جوانمردانه و اخالقکه کُ با این

نیست، با این حال، رستم باز براي مخاطب شاهنامه قهرمان 
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شود و این بدیل و اهورایی محسوب میو پهلوانی بی
شناختی و دوارزشی نگرش محصول نگاه معرفت

ها به دو نوع مصرّحه بندي استعارهنیز تقسیمارسطوست.
زشی ارسطو است که یک مفهوم و مکنیه مطابق منطق دو ار

آن؛ حالت سومی وجود ندارد. چیزي شبیه Yاست یا Xیا 
کند؛ سفید / اي که دریدا مطرح میهاي دوگانهبه تقابل

سیاه، روز / شب، تاریک / روشن، و ... که رنگ و مفهوم 
و خاکستري در آن جایی ندارد.میانی، سومی 

هاي دوسویهاستعارهـ 3ـ 2
امور و اي برايتوان حدِ میانهاس منطق فازي میبر اس

توان ها نیز میبندي استعارهمفاهیم متصوّر شد. در تقسیم
هاي مصّرحه و مکنیه حدي میانی مابین دو شگرد استعاره
به زعم ها قائل شد.در نظر گرفت و ساحتی بین آن

- استعاره«توان ي این سطور، این دست موارد را مینگارنده

نامگذاري کرد. » دوسویههاي 
ي منطق فازي ترسیم که بر اساس معادلهدر نمودار بعد

هاي دوسویه را ي استعارهتوان شکل و شیوهاست، میشده
مشاهده کرد:     

هاي دوسویه. نمودار استعاره2نمودار 

ي شود، فاصلهطور که در تصویر باال مشاهده میهمان
ي در محور افقی نمودار، محدوده1تا0بین عددهاي 

ي بین ي مصّرحه است (رنگ آبی)، فاصلهصناعت استعاره

ي دوسویه (رنگ خاکستري)، و شامل استعاره2تا 1عدد 
ي مکنیه ي شگرد استعارهمحدوده3تا 2ي بین اعداد فاصله

بر 2تا 1مرز خاکستري بین عددهاي (رنگ قرمز) است.
م شده، وگرنه بر اساس منطق اساس منطق فازي ترسی

ارسطویی حد واسطی بین دو استعاره نیست و به فرض، 
ي ي صناعت استعارهمحدوده1تا 0ي بین عددهاي فاصله

ي شگرد محدوده2تا 1ي بین عددهاي مصرّحه و فاصله
توان بین این دو محدوده، مرز ي مکنیه است و نمیاستعاره

. خاکستري و فضاي سومی متصوّر شد

هاي دوسویهـ منوچهري و استعاره1ـ 3ـ 2
- هایی از شعر منوچهري، نمونهي بیتدر ادامه با ارائه

هاي دوسویه نشان داده خواهد شد، اّما هایی از استعاره
پیش آن براي تعیین مرزهاي دقیق بین دو استعاره، یک 

اي از صناعت ي مصرّحه و نمونهنمونه از شگرد استعاره
ي مکنیه بررسی و تحلیل خواهد شد. هاستعار

طور کّلی در کتب بالغی بر این قرار تعریف استعاره به
اللغه من قولهم، استعار المال إذا طلبه فیاإلستعاره «است: 

غیر فیاصطالح البیانیین: هی استعمال الّلفظ فیعاریه و 
نی ما وضع له لعالقه المُشابهه بین معنی المنقول عنه و المع

» المستعمل فیه، مع قرینۀ عن إراده المعنی األصلی
؛ یعنی استعاره در لغت به معنی )219: 1999(الَهاِشمی، 

طلب کردنِ چیزي به عاریت است و در اصطالح بیان یعنی 
لفظی است که استعمال شود در غیر معناي اصلی که 

ي مشابهتی که بین معنی اصلی و موضوع له باشد به عالقه
ي معنی مانع از ارادهتعمل فیه است با بودن قرینهمعنی مس

). این شگرد ادبی بر دو نوع 287: 1376(رجایی، اصلی
جایی که استعاره مبتنی . مکنیه. از آن2. مصرّحه؛ 1است: 

به ذکر و مشبّه ترك است بر تشبیه در نفس، پس اگر مشبّه
ي ي مصرّحه و اگر عکس شود، استعارهشود، استعاره

)؛ به عبارت دیگر، در 157: 1317ه است (تقوي، مکنی
ي مصرّحه، شاعر یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و استعاره
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براي ؛کند) می250: 1363طرف دیگر را اراده (همایی، 
گِل «نمونه در بیت زیر، شاعر در بیت زیر براي توصیف 

هاي گل)، برگ(گل» مژه«هاي از سه مستعارمنه» خجسته
هاي سرِخ گل) (رگه» َرَمد«هاي گل) و برگ(کاس» پرده«

گیرد:بهره می
زرد و میان سیاهمژهچشم خجسته را 

بُودمدرَ عقیقینو زَبرجدینپرده
(منوچهري، 

1385 :29(
ور و و در استعاره مکنیه، که تشبیه در دل گوینده مست

به را در لفظ مضمر است، شاعر مشبّه را ذکر کرده، مشبّه
آورد که اي در لفظ میبه قرینهآورد، اّما از لوازم مشبّهنمی

). براي مثال در 251: 1363به است (همایی، دلیل بر مشبّه
سبب » راي تاختن و قصد کارزار کردن«ي بیت زیر، قرینه

به (انسان) هدایت شود که ذهن مخاطب به سمت مشبّهمی
شود و دریابد که شاعر در ذهن و ضمیر خود، نوروز را به 

است. پس از این رو به این نوع انسانی جنگجو تشبیه کرده
به در گویند که مشبّهي مکنیه یا بالکنایه میاستعاره، استعاره

آن مذکور نیست و در داللت بر معنی آن فقط به ذکر بعضی 
).305: 1376ود (رجایی، شاز خواص آن اکتفا می

نامدار    نوروز زمستان لشکر بر 
ست راي تاختن و قصد کارزارکرده

ي مصّرحه و ي دوسویه، مرز دو استعارهاّما در استعاره
ي موجود، دیگر نه آمیزد و استعارهمکنیه در یکدیگر درمی

دو استعاره است. این است و نه آن؛ بلکه تلفیقی از هر
ي که با محورّیت واژهبراي مثال، منوچهري در تصویر زیر

ي مصرّحه و مکنیه ، هر دو شگرد استعارهآفریده شده)1(ابر
آمیزد و از مرزهاي خشک منطق دوارزشی را درهم می

گذرد:ارسطو می
مثالی دیگر از همین گونه:

باربیستهر روز را گهرفشان ابر

خندیدن و گریستن و جزر و مد بود
(پیشین: 

2(
، »باران«استعاره است از » گهر«در این تصویر، 

استعاره از » گریستن«و » آذرخش«استعاره از » خندیدن«
به انسانی ماننده شده که » ابر«از سوي دیگر، ». باریدن«

ي گرید و این استعارهخندد و میکند، میگهرفشانی می
مکنیه است. در دل این تصویر، مرزهاي دو استعاره درهم 

- سو، یک یک کنشو قابل تفکیک نیست. از یکپیچیده 

ي هاي ابر (گوهرفشانی، خندیدن و گریستن) خود استعاره
به گرسو، خودِ ابر به انسانی (مشبّهمصرّحه است و از دی

زند. ها میمحذوف) تشبیه شده که دست به انجام این کنش
به بیانی دیگر، شاعر با در نظر گرفتن خصوصیات ظاهري 

(مثل باریدن و ایجاد رعد و برق) با تخیّل و واقعی ابر
کند (مثًال ها میي خود برداشتی استعاري از آنشاعرانه

کند) و از دیگر سو، خود هاي باران را به گهر ماننده میدانه
کند که دست به انجام آن اعمال ابر را به انسانی ماننده می

دو کند، هر جا که ابر گوهرفشانی میزند. مثالً آنمی
استعاره در صمیم کنشِ او موجود است:

ي فشاند: استعارهرا میهاي بارانقطرهابر 
مصرّحه

ي استعارهفشاند:ابر گوهر می
دوسویه

ي فشاند: استعارهمیهمچون انسانی گوهرابر 
مکنیه  

خندد:     که ابر میجایا آن
ي مصرّحهافروزد: استعارهمیآذرخشابر 

ي دوسویهاستعارهخندد:ابر می
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ي مکنیه  خندد: استعارهمیهمچون انسانیابر 
گرید:جا که ابر میو آن

ي مصّرحه: استعارهباردمیبر ا

ي دوسویهاستعارهگرید:ابر می

ي : استعارهگریدهمچون انسانی میابر 
مکنیه  

:اي دیگرنمونه
اي که ابر مر او را همی تنید   ُحلّهآن 

دـردریـن حلّه بد و آـبیامصباباد
(پیشین: 

208(
از ». برف«استعاره است از در این تصویر»حلّه«

حله (بر تنِ ...) شده که به انسانی ماننده» ابر«سوي دیگر، 
سو، حلهي مکنیه است. پس از یکو این استعارهتندمی

- استعارهبارد)ي و لطافت برفی که از آن میسپیدبراي ابر (

به ه انسانی (مشبّهي مصرّحه است و از دیگرسو، خودِ ابر ب
و زندمیمحذوف) شبیه شده که دست به انجام این عمل

. تندحله بر تن دیگران می
فتن خصوصیات ظاهري و واقعی ابر،شاعر با در نظر گر

کند ها میاري از آني خود برداشتی استعبا تخّیل شاعرانه
کند که دست و از دیگر سو، خود ابر را به انسانی ماننده می

زند.به انجام آن عمل می
ي مصرّحه: استعارهباردبرف فرومیابر 

ي دوسویهاستعاره:تندحلّه میابر 

ي : استعارهتندانسانی حلّه میهمچونابر 
مکنیه  

رسد که آفرینش این مزبور به نظر میبا عنایت به مثال
هاي دو سو، بیشتر محصول اُنس منوچهري با استعاره

با طبیعت اُنسِ مخصوصی دارد «طبیعت است؛ چرا که او 
و در راستاي توصیف آن از هنرمندترین نقّاش زمان داو 

همچنین در وصف طبیعت، برخالف شاعران دیگر برد. می
پردازند، تمام نکات و جزئیات را که به جزییات نمی

کند و در بیان ُمَمیّزات یک چیز و نمودنِ تمام وصف می
اوصاف و خصایص آن نظیر ندارد. روش شاعر دامغانی 

: 1385(منوچهري، » سرایی تجزیه و تحلیل استدر چکامه
کوشش او در خلق تصویرها دّقت بیست و چهار) و بیشتر

در تناسب و تشابه دقیق میان اجزاي تصویر است که بیش 
ها مطرح باشد، توجّه به شکل که وحدت رنگ در آناز آن

هندسی مطرح است و از این نظر، او ترکیبی دقیق به وجود 
ها در است از هماهنگی هندسی اشیا و تناسب رنگآورده

). لذا دّقت 504: 1387، اجزاي تصویر (شفیعی کدکنی
- چیره«ي عناصر طبیعت، در کنار شاعر در اجزا و هندسه

» ي بیاندستی در فن کالم و نیز سهولت و زیبایی شیوه
تمایز او از دیگر شاعران و نیز ) سبب66: 1351(ماسه، 

است.  گونه تصاویر شدهخلق این
- رني طبیعت (قي شعر در دورهاو که بهترین نماینده

هاي سه تا پنج) و تصاویر طبیعت است و توانسته شاعر 
ي تصویرهاي حّسی ممتاز این دوره و بر روي هم در حوزه

و ماّدي طبیعت، بزرگترین شاعر در طول تاریخ ادب 
)، به مانند 501: 1387فارسی به شمار آید (شفیعی کدکنی، 

هاي اروپا، طبیعت را از لحاظ خود طبیعت رمانتیک
کند. امّا در شعر او احساس طبیعت، آفاقی توصیف می

است و آن حالت انفسی را که شاعر مفاهیمی فراسوي 
ها بجوید، فاقد است. به تعبیر دیگر، منوچهري با طبیعت آن

محض و بیرونی سر و کار دارد و اوصاف او، دریافِت 
هاي جهان، نه فراتر از آن (یوسفی، حواس است از زیبایی

رایش شدید به طبیعت و ذکر جزییات ). این گ66: 1369
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عناصر و اجزاي آن سبب شده تا تصویرهایی نغز و بکر از 
جا بماند. از این منظر، دیوان منوچهري مشحون است او به

هایی که هر دو بُعد مصرّحه و مکنیهاز این گونه استعاره
شود؛ مثل تصویرهاي زیر که شاعر ها دیده میدر آنبودن

آفریده است:» ابر«ر طبیعی به دستیاري عنص
در بوستان  ـ، دیبا دوزد انر دیبادوزـاب

زاربادِ عنبرسوز، عنبر سوزد اندر الله
استعاره است از » دیبا«، بیت اوّلدر مصرع نخست

به انسانی تشبیه شده که دیبا » ابر«از سوي دیگر، ». مه«
سو، دیبا است. پس از یکي مکنیهدوزد و این استعارهمی

ي مصرّحه استعارهسپیدي و نرمی ظاهر آن)براي ابر (
است و از دیگرسو، خودِ ابر به انسانی (مشبّه به محذوف) 

- و دیبا میزندمیماننده شده که دست به انجام این کنش

فتن خصوصیات . به بیانی دیگر، شاعر با در نظر گردوزد
ي خود برداشتی شاعرانهبا تخّیلظاهري و واقعی ابر،

کند و از دیگر سو، خود ابر را به ها میاستعاري از آن
زند: کند که دست به انجام آن عمل میانسانی ماننده می

توان مالحظه درست همین ساز و کار را در بیت زیر نیز می
کرد:

ست، آب مسلسل زره    گر شدهباد زره
غ مسلسل خیَم         ، مادوزر شده خیمهـاب

گیرينتیجه
بالغت اسالمی سخت تحت تأثیر بالغت یونانی و 

گراي ارسطو قرار خاصه منطق دوارزشی و نگاه دوگانه
ي داشت و لذا بسیاري از موضاعات و مفاهیم بالغی بر پایه

بندي ریزي شد؛ یکی از این موضوعات، تقسیماین نگره پی
امّا بر اساس حه و مکنیه است. استعاره به دو نوع مصرّ 

ي منطق فازي که همواره حدِ واسطی براي امور و نظریه
اي مابین دو شگرد شود، حد میانهمفاهیم متصوّر می

با هاي مصّرحه و مکنیه در نظر گرفت و ساحتی استعاره
در این نوع ها قائل شد.بین آن»ي دوسویهاستعاره«نام 

مصّرحه و مکنیه در یکدیگر ي، مرز دو استعارهاستعاره

ي موجود، دیگر نه این است و نه آن؛ آمیزد و استعارهدرمی
بلکه تلفیقی از هر دو استعاره است. منوچهري دامغانی 

و استاد استفاده از این نوع استعاره هنگام توصیف طبیعت
خاصه هنگام توصیف ابر است، به این ترتیب که در 

العه: ابر) هم قابلیت تصویرهاي او اشیا (در این مط
ي مصرّحه را دارند و هم ي استعارهقرارگرفتن در حوزه

ي مکنیه. بر اساس ي استعارهتوانایی جایگیري در محدوده
ابزارهاي بالغت سّنتی، این عناصر و اجزاي تصویرساز را 

ي مصرّحه گرفت، یا مکنیه؛ امّا با توجّه به یا باید استعاره
ي مصّرحه و مکنیه را دو حوزهتوان هر منطق فازي می

هاي دوسویه ها را استعارهبراي این عناصر قائل شد و آن
توان ي منطق فازي میرسد بر اساس نظریهبه نظر مینامید. 

هاي بالغیهاي ادبی، خاصه دانشهاي دانشدیگر ساحت
را مورد بررسی و بازبینی قرار داد.

نوشتپی
نوچهري مشحون است از دیوان مکه ذکر شد، چنانـ هم1

بودنهایی که هر دو ُبعد مصّرحه و مکنیهاین گونه استعاره
جز در تصویرهاي شود بهو این را میشودها دیده میدر آن

ي ابر، در دیگر چیزها نیز مشاهده کرد؛ برساخته از واژه
مثل تصویرهاي زیر که با مرکزّیت نسترن و بادامبن ساخته 

اند:شده
شودي عنبربیضهپُر رننستآستینِ 
شودلؤلؤِ فاخرپُر ادامُبنـبن ـدام

)31: 1385(منوچهري، 
و تحلیل آنها نیز درست به مثابه تحلیل تصویرهاي 

ي ابر است:برساخته از واژه
ي واسطهدر تصویر مصرع نخست این بیت، نسترن به

ان ماننده شده؛ البته این تشبیه در دل به انس» آستین«داشتن 
گوینده مستور است و منوچهري مشبّه (نسترن) را ذکر 

آورد، اّما از به است را در لفظ نمیکه مشبّه» انسان«کرده و 
- آورد که دلیل بر مشبّهاي در لفظ میلوازم او (آستین) قرینه

ه امّا شاعر در ادام». ي مکنیهاستعاره«به است و این یعنی 
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خواهد شد. در » ي عنبربیضه«گوید: آستینِ نسترن پر از می
» بوي نسترنهاي خوشگل و غنچه«جا شاعر، نخست این

کند و سپس به) ماننده می(مشبّه» ي عنبربیضه«(مشبّه) را به 
کند و این یعنی به را اراده میمشبّه را حذف کرده و مشبّه

بار براي نسترن کبنابراین، شاعر ی». ي مصرّحهاستعاره«
- (که خود از عناصر نباتی است) آستین قائل شده (استعاره

ي خود، آن آستین را ي مکنیه) و دیگربار با تخیّل شاعرانه
کند.ي عنبر تصویر میپر از بیضه

ي واســطهبُــن بــهدر تصــویر مصــرع دوم هــم، بــادام
بــه انســان ماننــده شــده؛ البتــه ایــن تشــبیه » دامن«داشتن 

ر دل گوینــده مســتور اســت و منــوچهري مشــبّه (بــادام د
بــه اســت را در کــه مشــبّه» انســان«بُــن) را ذکــر کــرده و 

ــی ــظ نم ــهلف ــن) قرین ــوازم او (دام ــا از ل اي در آورد، امّ
بــه اســت و ایــن یعنــی آورد کــه دلیــل بــر مشــبّهلفظ مــی

گویــد: دامــن امـّـا شــاعر در ادامــه مــی». ي مکنیــهاستعاره«
جــا خواهــد شــد. در ایــن» لؤلــؤي فــاخر«از بادام بُن پــر 

ـــادامشـــکوفه«شـــاعر، نخســـت  ـــه » ي ب (مشـــبّه) را ب
کنــد و ســپس مشــبّه بــه) ماننــده مــی(مشبّه» لؤلؤي فاخر«

کنــد و ایــن یعنــی بــه را اراده مــیرا حذف کرده و مشــبّه
ــتعاره« ــرّحهاس ــک». ي مص ــاعر ی ــابراین، ش ــراي بن ــار ب ب

اســت) دامــن قائــل بادام بُن (کــه خــود از عناصــر نبــاتی
- ي مکنیــه) و دیگربــار بــا تخیـّـل شــاعرانهشده (اســتعاره

- ي خــود، آن دامــن را پــر از لؤلــؤي فــاخر تصــویر مــی

کند.
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