
 

  
  
  

   تجربياستعاره و علم
  

      ∗رضايي حسين شيخدكتر 
          

  دهيچك
  استعاره ي  ه پديد  وجوه مختلف  در اين نوشته پس از بررسى مختصرى در باب        

 دو رويكرد قرن بيستمى به اسـتعاره        مفهوم، به   اين    مرورى كوتاه بر سير تحول     و
ر ى نقش استعاره د    بررس گاه به   آن .شد د خواه اشاره) متعلق به بلك و ديويدسن    (

م داد كه استعاره چگونـه نقـش پـر          يابتدا نشان خواه   .پردازيم  مى  علم ي هفلسف
توانـد    زبان علم بـدون اسـتعاره نمـى        ؛ بر عهده دارد    را هاى زبانى علم   كردن خأل 

تـر جايگـاه      مهـم  ي هگاه به مقول   آن. دور  پيش  آن ي هپاى محتواى رو به توسع     هم
م يهاى علمى و نقش استعاره در پيشرفت علـم خـواه            نظريه ي هاستعاره در توسع  

 الگـوي  بلـك و نـه       الگـوي  كه نـه     استآن  اين نوشته   استدالل اصلى   . پرداخت
 نـشان دادن نقـش اسـتعاره در علـم           ي هتوانند به تنهايى از عهد     ديويدسن نمى 

 آن است كه تلفيقى از اين دو ديدگاه الزم است تا بتوان             نگارندهپيشنهاد  . برآيند
 نقش  توضيحالگوى ديويدسن براى    . اد مهم پيشرفت علم را توضيح د      ي همرحلدو  

نقـش  توضـيح    استعاره مناسب است و الگـوى بلـك بـراى             بودن راهنما و سرنخ  
  .خواهد بودمد آشناختى استعاره در علم كار

 هاي علمي  مدل-4 رويكرد علّي  -3 رويكرد تعاملي  -2 استعاره  -1 :هاي كليدي واژه
  

 همقدم. 1
 بـه آن پرداختـه       زبـان  ي در بالغت، نقد ادبى و فلسفه     كه  است   موضوعى اصالتاًاستعاره  

هاى مختلف چنان گسترده است كه پـژوهش         ها و رشته   اما كاربرد استعاره در حوزه    . شود  مي
هـا تبـديل شـده     هاى پژوهش در بسيارى از ديگر رشـته        در باب استعاره به يكى از زيرشاخه      

 علـم،   ي هدر رياضيات، موسيقى، هنرهاى كالمى و غيـر كالمـى، فلـسف            نقش استعاره    .است
در . هـا هـستند    هايى از اين سنخ پـژوهش      تنها نمونه ...  ذهن، پزشكى، تاريخ علم و       ي هفلسف
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 استعاره، مرورى كوتـاه بـر سـير         ي ه پديد  وجوه  پس از بررسى مختصرى در باب      ،اين نوشته 
متعلـق بـه   ( دو رويكرد قرن بيستمى بـه اسـتعاره          گاه آن. استعاره خواهيم كرد  مفهوم  تحول  

پس از اين مقدمات به بحث اصلى اين نوشته كه بررسى          . كنيم  ميرا مرور   ) بلك و ديويدسن  
م داد كـه   يدر اين بخش ابتدا نـشان خـواه        .پردازيم  مى ،است علم   ي هفلسفر  نقش استعاره د  

 زبان علم بـدون اسـتعاره       :ه دارد  بر عهد   را هاى زبانى علم   استعاره چگونه نقش پر كردن خأل     
 جايگاه استعاره ي هگاه به مقول آن.  پيشرفت كند  آن ي هپاى محتواى رو به توسع     تواند هم  نمى

  . م پرداختيهاى علمى و نقش استعاره در پيشرفت علم خواه  نظريهي هدر توسع
  

  يك دورنماى مفهومى: استعاره. 2
 meta :اى يونانى اسـت     مشتق از ريشه   ،سىدر زبان انگلي  ) استعاره (metaphor ي واژه

 در نتيجـه  . فعلـى اسـت دال بـر حمـل كـردن           pherein  و    »فـرا «پيشوندى است معـادل     
metaphor                  در معناى اصلى آن داللت بر فرايندى زبانى دارد كه در آن وجـوه و خـصايص 

 دوم بـه    ئ بـا اسـتفاده از اسـتعاره از شـ          ،به عبـارتى  . يابد  مي ديگر انتقال    ئي به شي  ئيك ش 
ايـن معنـاى    . )317: ، ص 11(  اول اسـت   ئگوييم كـه گويـا در حكـم شـ          اى سخن مى   گونه
 اً تفاوت ماهوى ندارد و ايـن واژه تقريبـ         ،شود چه امروزه از استعاره مراد مى      فظى با آن  لال تحت

هم ريـشه    (در زبان عربى و فارسى نيز تعبير استعاره       . معناى اصلى خود را حفظ كرده است      
 و انتقال آن به     ئ گرفتن وجوهى از يك ش     زباني وام   فرايند  به همين  ) مانند عاريت  با كلماتى 

  . دوم داللت داردئش
 كلمـه يـا     ، كـه در آن    در نظر گرفـت   اى زبانى     را پديده   استعاره توان به عنوان تعريف مى   

شده  ز آن بستر جدا ارود، كار مىه اى خاص ب  تعبيرى كه به صورت متداول در بستر و زمينه        
انـسان  « ي ه در جملـ   ، به عنوان مثـال    ).114: ، ص 6( شود ميكار برده   ه   در بسترى ديگر ب    و

 حيوانـات وحـشى خـارج شـده و بـه عنـوان              ي ه گرگ از بستر و زمين     ي ه، كلم » گرگ است 
 ت جمـال  به صورت مـشابه،   . كار رفته است  ه   ديگر، ب  اي   براى انسان، در حوزه و زمينه      وصفي

 هـا    و در آن   ندا  بيرى استعارى اتع  حاوى »جامعه دريا است  « و» معشوق من گلى سرخ است    «
. انـد  منتقـل شـده   هـاي جديـدي       به حوزه اصلي خود   كاربردى  هاي     از حوزه   و دريا  گل سرخ 

هـاى   كـه در حـوزه    نيـز   توان به تركيبـات اسـتعارى متنـوعى          عالوه بر جمالت استعارى مى    
حـج،   ي هچالـه، كنگـر    سـياه : ره كـرد  اشـا  رونـد  كـار مـى   ه  مختلف، از گفتار روزمره تا علم، ب      

هـايي از ايـن       تنهـا نمونـه    پاى ميـز      و دعاى مادر، جريان الكتريكى    ي ه زمان، بيم  ي هرودخان
  .تعابيرند
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 و زبـان    1تمثيلـى  -زبـان مجـازى    ي ه اگر زبان را بـه دو حـوز        ،بندى كلى  در يك تقسيم  
نـد  ا تمثيلى عبارت  -جازىمزبان  ترين صنايع معنايى     گاه مهم   تقسيم كنيم، آن   2اللفظى تحت

، »چـون  هم«،  »مانند«كلماتى از قبيل    ( ادات تشبيه    به كمك  ،در تشبيه . از تشبيه و استعاره   
توان وجه شبه   گاه مى ،در تشبيه. شود  مىمانند به چيزى ديگر چيزى صراحتاً...) و » شبيه«

را بـه    ن آن تـوا  و گـاه مـى    ) »چون گلى سـرخ اسـت      معشوق من در زيبايى هم    «(را ذكر كرد    
 اصلى آن است كـه      ي ه اما نكت  ؛)»اند چون خود زندگى   آداب و رسوم هم   «( حذف نمود    ،قرينه

  ).137: ، ص15 (وجود دارد) »چون هم«(در هر دو مورد ادات تشبيه 
جا دو   ما در اين  . درادات تشبيه وجود ندا    - استعاره -اما در دومين نوع از صنايع معنوى        

ه وجود   ب كه صراحتاً  بدون آن  -بينيم  ديگرى مى  ي يكى را به مثابه    -كنيم    را مقايسه مى   ئش
اى  و گرگ بـاد و بـاران خـورده        ا«به عنوان مثال، در عبارت      . ها اشاره كنيم   ميان آن شباهتي  

 وجه شباهت او با گرگ يا        اما به  ،بينيم مى ، فردى را در حكم گرگ باد و باران خورده         »است
البتـه ممكـن اسـت يكـى از طـرفين        (كنـيم    اى نمـى    اشاره ها  اصوالً به وجود تشابه ميان آن     

: ده باشـد  ذف ش ح،  رود  ميكار  ه  اللفظى ب   طرفى است كه در معناى تحت      استعاره، كه معموالً  
 كه  است متن آشكار    ي هجا از قرين    در اين  »!گرگ باد و باران خورده عجب كلكى سوار كرد        «

اى است، عجب    كه گرگ باد و باران خورده     ) انآن انس (او  « :يميروه  ب اى استعارى رو   با جمله 
  .)»!كلكى سوار كرد

 ساير عناصر جمله هم     ،يكي از نكات جالب در مورد استعاره آن است كه عالوه بر اسامي            
نور مهتاب چه زيبا در ايـن        «ي  در جمله  ،براي نمونه  .هاي استعاري ايفا كنند     توانند نقش   مي

افكار «كه در جمالت      حال آن  ؛كار رفته است  ه  اري ب فعل در معناي استع   » بركه آرميده است  
 ،در اطرافـشان اسـت    را  چـه     هـر آن   ،ها با ولـع    چاله سياه« و» سبزى به ذهن من خطور كرد     

   .به ترتيب صفت و قيد استعاري هستند» كنند جذب مى
 » مـرده  ي ه اسـتعار  « در مقابل    » زنده ي هاستعار«بندى استعاره از دو اصطالح       در تقسيم 

 اسـتعارى خـود را از       ي ه مرده چنان تداول يافته كه ديگـر جنبـ         ي هاستعار. شود برده مى نام  
را در   ، بلكـه آن   ندارنـد  استعارى آن التفات     ي ه ديگر به جنب   ،است و كاربران زبان    دست داده 

انـد   توانسته اين دسته از تعابير گرچه روزى مى      . گيرند اللفظى در نظر مى    حكم تعبيرى تحت  
. هـا بايـد بـه فرهنـگ لغـات مراجعـه كـرد        ، اما امروزه براى فهـم آن    باشنداره  در حكم استع  

ديـوار   ي  ه سـين   و له، سـر كـوه    أمـشكالت، قلـب مـس      ي  هتعابيرى از قبيـل پـاى ميـز، ريـش         
نگيختن شنونده بـراى فهـم آن   ا زنده هنوز توان بري هدر مقابل، استعار . ندا هاى مرده  استعاره

  . به صورتى استعارى را دارد
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  3استعارهنگاهي تاريخي به . 3

 ديدگاه ارسطويى . گرفت پىانديشه   تاريخ   توان در  را مي  در باب استعاره     عمدهدو ديدگاه   
شناسد و براى آن بـه وضـع         نگاهى است كه گرچه حضور استعاره را در زبان به رسميت مى           

داند كه حذف     زبان مى  هينى افزوده شده ب   يز استعاره را ت   ،زند، اما در مجموع    نظريه دست مى  
ارسطو بر آن اسـت كـه     . رساند  علم، نمى   و خصوص زبان منطق  ه  آن آسيبى جدى به زبان، ب     

 خـاص را دنبـال      ي هـدف  هـا   زبـان  است و هر كـدام از        جدازبان شعر از زبان منطق و خطابه        
به شعر  . ها است  ترين اختالف ميان اين سه زبان بر سر حضور استعاره در آن            عمده. كنند مى
به عبـارتى   . جويد و هدف آن ايجاد نوعى تمايز و تفاوت زبانى است           ز استعاره سود مى    ا وفور
 و موضوع ردجا كه در شعر، زبان عالوه بر كاركرد انتقال محتوا و معنا، خود مدخليت دا     از آن 

 ؛صدد ايجاد نـوعى تمـايز زبـانى اسـت           در ،كار شاعر است، شاعر با كمك جستن از استعاره        
 ايضاح و روشن كردن     ، اقناع مخاطب و هدف از زبان منطق       ،ز زبان خطابه  كه هدف ا   حال آن 
 كنند، صرفاً اين دو زبان اگر هم از استعاره سود جويند، كه به ندرت چنين مى            .  است موضوع

اللفظـى اسـت و اسـتعاره        وضوح متعلق به زبان تحت    . برند  كار مي ه  بينى  يبه صورتى تز  را   آن
 اسـتعاره در حكـم      ،بـراى ارسـطو    .سـتاند   زد، اما وضوح را مى    سا مند مى  گرچه كالم را شكوه   

به خصوص زبان منطق (هدف اصلى زبان . شود  است كه به غذا اضافه مىاي  چاشنى و افزوده  
 ي هكنند  بايد اسباب گمراه،بدين سبب.  است آشكار ساختن واقعيت عريان وشفافيت) و علم
 سرشت طبيعى زبان دورى گزيـدن از اسـباب   .زدودانجامند، از آن  ، كه به ابهام مى را شعرى

بايـد جانـب انـصاف را نگـاه          «:د اين مدعا است   أييدر ت نقل قول زير از ارسطو      . شاعرانه است 
بـا ايـن    ... مان را به مدد چيزى جز واقعيات عريان به كرسى بنشانيم             داريم و نخواهيم حرف   

سـزا در نتيجـه     ه  ثيرى ب أن ت ما ص مستمعان ياى ديگرى كه به يمن نقا     زههستند چي ... همه  
انگيزند  گونه فنون خيال    اين ي همه. پندارند البته نه به آن اهميتى كه مردم مى       ... گذارند   مى

 زبان فخيم   ،ندسهههيچ كس به وقت تدريس      . ور كردن مستمع است   سحها م  و غرض از آن   
   .»4گيرد به كار نمى

جـا   در ايـن  . قيده برخالف اين اسـت    ، ع )يا رمانتيك (در ديدگاه مقابل، ديدگاه افالطونى      
استعاره نوعى زينت و آرايه نيست كه       . توان استعاره را از زبان زدود      اصل بر آن است كه نمى     
نـد،  م  تر، پيوندى نظام   ميان استعاره و زبان پيوندى مستحكم     بلكه   ؛به زبان افزوده شده باشد    

به دنبال تفكيك قـاطع زبـان        در نگاه افالطون، زبان در حكم يك كل است، لذا         . برقرار است 
  . بايد بودشعر از زبان خطابه و منطق ن

 امور  ي  ه راهى است براى نوعى تجرب     ؛ها استعاره تفنن و زينت زبان نيست       براى رمانتيك 
 راهى است براى انديشيدن؛ نمايش خيالى واقعيـت اسـت و لـذا در عمـق امـور جـاى                   ؛واقع
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 استعاره صرفاً . دهد  را نيز بسط مى    ت بر زبان، واقعي   در نگاه اينان، استعاره عالوه    . گرفته است 
 ديگـر تجربـه     ي جهان را بـه نحـو      ،آن از طريق    كاربران استعاره  بلكه   ؛اى زبانى نيست   پديده

توان زبـان را از    نمىدر يك كالم،    . نفسه خود نوعى انديشيدن است     فىفرايند   و اين    ندنك  مى
  . استعاره پالود

اين غلبه هم در علم بيان و       .  بوده است  )رمانتيك(ه افالطونى    غلبه با نگا   ،در قرن بيستم  
علـم  .  اسـت  خود را نشان داده    هايى كه استعاره مورد پژوهش قرار گرفته،       هم در ساير حوزه   

اكنون نه تنها ابهام به رسميت شناخته شده،        . صدد محو استعاره نيست    بيان جديد ديگر در   
 م قـرن بيـست    ي كـه در   ترين متفكران  از مهم . ه است ترين ابزار زبان نيز فرض شد      بلكه حياتى 

اشـاره  او   بالغـت ي  هفلسف كتاب   و 5توان به ريچاردز    مى اند،  اى را گسترش داده    چنين انديشه 
در .  سرشتى اسـتعارى دارد    اساساً) كليت زبان  ( زبان به عنوان يك كل     ،از نظر ريچاردز  . كرد

ـ            ،تفكر مدرن  زبـان،   ؛يـم رسـى دار   ه واقعيـت دسـت     فرض بر آن است كه ما از طريق زبـان ب
) جهان( ما از طريق زبان به واقعيتى از نوع ديگر           ،به عبارتى . كند واقعيت را براى ما خلق مى     

زبان است كه جهان را براى مـا خلـق كـرده و شـكل               . كنيم را درك مى   يابيم و آن   دست مى 
ا از طريـق چيـزى،       چرا كـه در اسـتعاره نيـز مـ          ؛ كارى است استعارى   ،دهد و اين فرايند    مى
 ،دو عنـصر ) تعامـل ( كنش و واكـنش   در استعاره نيز از طريق    . كنيم  ديگر را درك مى    يچيز
كنـد،    زبان نيز در كليت خود به نحوى استعارى عمل مـى ،در نتيجه. كنيم ها را درك مى    آن

  . يابيم  ما به فهم جهان دست مى،چرا كه از طريق آن
  

  استعارهدو ديدگاه قرن بيستمى در باب . 4
اين دو ديدگاه   .  در تحليل استعاره اشاره خواهيم كرد      خرأمت به دو ديدگاه     ،در اين بخش  
 براى بخـش بعـدى      ،ها را دو قطب مخالف در تحليل استعاره دانست         توان آن  كه به نوعى مى   

ز ي حـا   اسـت،  علـم اختـصاص يافتـه      ي  هفلـسف اين نوشتار كه به بررسـى نقـش اسـتعاره در            
  . ندا اهميت

   ديدگاه تعاملي.1. 4
 بـه اسـتعاره   7 رويكـرد تعـاملى  ي هثير مستقيم ريچـاردز، بـه توسـع    أ تحت ت  6مكس بلك 
گيرد كه او خود     ديدگاه بلك در تعارض با دو ديدگاه رقيب ديگر قرار مى          . )7 (پرداخته است 

طبق ديـدگاه اول،    . برد  نام مى  9اى  و ديدگاه مقايسه   8ها تحت عناوين ديدگاه جانشينى     از آن 
 گـي اى از جمالت ديگر كـه هم        مجموعه باتواند   اى كه شامل استعاره است در واقع مى        ملهج

توان استعاره را از      مى ،به عبارتى .  جانشين گردد  اند، اللفظى بوده و فاقد تعابير استعارى      تحت
ــتعارى زدود   ــر اس ــابير غي ــا تع ــشينى ب ــق جان ــ . طري ــدگاه دوم، آن جم ــق دي ــر طب ت الب
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بـه  . هستند) آنالوژى( از نوع تشبيه يا قياس ،يد جانشين استعاره گردند كه با  اي اللفظى تحت
) آنـالوژى ( يـا قيـاس      اى از تعدادى تشبيه    شده  عبارتى، هر استعاره صورت فشرده و خالصه      

  .است
 ،طبق اين ديـدگاه . دهد توسعه مي را  خود ديدگاه تعاملى  نظربلك در مخالفت با اين دو       

كه با (موضوع اوليه  .موضوع اوليه و موضوع ثانويه:  استو جزودهر بيان استعارى متشكل از    
آن بخـشى از اسـتعاره اسـت كـه در معنـاى       ) شـود   مـى  يـاد  نيز از آن     10»چارچوب«عنوان  
از نيز   11»كيدأت«كه با عنوان    (كه موضوع ثانويه     حال آن . كار رفته است  ه  بخود  اللفظى   تحت
 در معنـاى  ، و در واقـع رداللفظى دا ى غير تحت  عنصرى است كه معناي    ،)ودش مينام برده   آن  

 كه »انسان«  عبارت،»انسان گرگ است« ي هجمل در ،براى نمونه. استعارى به كار رفته است    
ـ      »گرگ« موضوع اوليه و     ،كار رفته ه  اللفظى ب  در معناى تحت   كـار  ه   كه در معناى استعارى ب

 ،منظـور از تحليـل    .  آن است  »لتحلي«گام بعدى در فهم استعاره      .  موضوع ثانويه است   ،رفته
ـ آن است كه ما برخى از اطالعات مربوط به موضوع ثانويه را بر حسب                ستر و مـتن كـاربرد      ب

گاه اين اطالعـات را       آن .)فرايند فيلتر كردن اطالعات   (دهيم   استعاره انتخاب كرده و نظم مى     
يابد  جا اهميت مى ز آنفرايند فيلتر كردن ا  . كنيم از موضوع ثانويه به موضوع اوليه منتقل مى       

از وجوه موضوع ثانويه بـه موضـوع   برخى تنها  كه براى جلوگيرى از تناقض و نتايج نامعقول،   
 برخـى از     ما صـرفاً   »انسان گرگ است  « ي  ه در استعار  ،به عنوان مثال  . شوند  اوليه منتقل مى  

كه وجـوهى   كنيم، حال آن  منتقل مى»انسان«را به ... خصوصيات گرگ مانند درنده بودن و       
در  بسيار مهم آن است كـه        ي  هاما نكت . كند از قبيل چهار پا داشتن از سد فيلتر ما عبور نمى          

مـا در هـر    .شـود   اطالعـات منحـصر نمـى    ي  ه به انتقال يـك طرفـ       صرفاً ،»تحليل« بلك   نظر
هايى از موضوع اوليه را نيز اتخاذ كرده و به موضـوع ثانويـه منتقـل                  وجوه و خصلت   ،استعاره

بـه عنـوان    . براى اين ديدگاه اتخـاذ شـده اسـت        تعاملى  از همين رو است كه نام       . سازيم مى
، ما وجوهى انـسانى را نيـز از انـسان اخـذ             »انسان گرگ است   «كه  پس از شنيدن اين    ،مثال

 حاصل استعاره آن است كه ما اكنـون گـرگ را        ،به عبارتى . كنيم كرده و به گرگ منتقل مى     
چـه از    جا آن است كـه هـم آن        ز اهميت در اين   ي حا ي  هنكت. دانيم تر از پيش مى    كمى انسانى 

چه از موضوع ثانويه به موضوع اوليـه    شود، و هم آن    موضوع اوليه به موضوع ثانويه منتقل مى      
 هر استعاره مستعد پذيرش تعابير و معـانى بـسيار    ،به عبارتى . پايان است   بى ،شود منتقل مى 

  .توانند بروز پيدا كنند هاى مختلف مى متفاوتى است كه در بسترها و زمان
 اطالعات، فهم مـا هـم از        ي با انتقال دو سويه   .  است »رتفسي«گام بعدى در فهم استعاره      

 از طريق   ،به عبارتى . يابد  ميه و هم از موضوع ثانويه گسترش مفهومى و معنايى           يموضوع اول 
  كه جز از راه ايـن تعامـل  يابيم ميتعامل ميان اين دو عنصر اكنون به فهم و شناختى دست      
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اين فهم و معناى تازه امرى نوظهور است كه چيزى فراى           .  نيست  قابل حصول  از راه ديگري  
 اسـتعاره كليـت   تنها در صورت وجود     كه  اين فهم   .  استعاره است  رفهم پيشين ما از دو عنص     

ح در سـط  تنها  كه   ،شود، فهمى است وابسته به كل       حاصل مى  ) آن ينه وجود تك تك اجزا    (
  .دهد كل خود را نشان مى

 از  ييهـا  شـباهت  گـاه    ،كند يكي آن است كه اسـتعاره       كيد مي أاز نكاتي كه بلك بر آن ت      
 ي هو گــاه خــود ايجادكننــد دهــد را در پــيش چــشم مــا قــرار مــي) عينــي (پــيش موجــود

 كه از هيچ راه ديگرى جز استعاره        هايي  ؛ شباهت  استعاره است  ي لفهؤدو م  ميان   هايي  شباهت
در اين معنا است كه استعاره خصلت محتوا افزايـى دارد و            . ند نيست  و بيان   حصول، فهم  قابل
به عنوان مثال، وقتى در مواجهه با فردى كه هيچ احـساساتى    .نظر كرد  توان از آن صرف    نمى

كنيم، شباهت ميـان    استفاده مى  »يك تكه يخ است   ] او[« ي دهد از استعاره   از خود بروز نمى   
 ،پـيش موجـود بـوده باشـند    از هايى كـه    شباهتي  يخ از مقوله ي  ه يك تك  احساس و  فرد بى 
بـه   .ايـم  جا و در خالل استفاده از اين اسـتعاره سـاخته            بلكه ما اين شباهت را همين      ؛نيست
 عينـى  يكـه شـباهت   ايم، بـدون آن   يك تكه يخ ديده ي  هاحساس را به مثاب     ما فرد بى   ،عبارتى

  .ميان اين دو وجود داشته باشد
 هم با تلقى او از استعاره بيـشتر آشـنا شـويم و    ، بلكي از مثالمروركنون اجازه دهيد با    ا

 م گفتي ).31-29: ، صص 7 (نشان دهيم  او   رويكردرا در   ) آنالوژى(هم پيوند استعاره و قياس      
هاى دو طرف استعاره را انتخاب كرده        انگيزد تا برخى از خصلت     مى كه استعاره شنونده را بر    

اسـتعاره   ،بـه عبـارتى   . ها را فرافكنـده و تعمـيم دهـد          اين خصلت  ،ارى نوعى توازى  و با برقر  
فهـم خـود از هـر دو موضـوع اسـتعاره را             هـا     انگيزد تا در پناه ايـن تـوازى        را بر مى  مخاطب  

 از طريـق اسـتفاده از        عمـدتاً  ،اما مكانيسم اين انتقال و فرافكنى در نظر بلك        . گسترش دهد 
 -بـرد (ازدواج بازى دو سـر بـرد        «به عنوان نمونه، استعاره     . گيرد  صورت مى  )آنالوژى(قياس  

بـازى دو    (ي  ما ابتدا موضوع ثانويه    ،براى تحليل اين استعاره   .  را در نظر بگيريد    » است 12)برد
گاه استلزامات پيوند خورده با      گيريم و آن   در نظر مى  ) سيستم(چون يك نظام      را هم  )سر برد 

كه ما تا چـه حـد در مـورد مفهـوم بـازى اطـالع داشـته           به آن  بسته. كنيم را فهرست مى   آن
كـه  (امـا بـراى يـك كـاربر عـادى زبـان             .  استلزامات ما فرق خواهد كـرد      ي  ه مجموع ،باشيم

  :ين فهرستى خواهيم داشتنچ) اطالع است  بازى بىي هالمثل از نظري فى
G1 :    ؛بازى، مسابقه و رقابتى است G2 :     ؛گيـرد  كه ميان دو حريف صورت مى G3 :  در آن و، 

  ).برد بازى دو سر(شود  برد يك بازيكن تنها در صورت برد طرف ديگر حاصل مى
 مـشابهى از    ي  ه مـا بـه مجموعـ      ، وجـود اسـتعاره    دليـل اكنون متناظر با اين ادعاها و به        

  :يابيم استلزامات و روابط در مورد ازدواج دست مى
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M1 :     ؛ازدواج كوشش و جهدى پيوسته است M2 :  ؛ركت كننده ميان دو ش M3 :  كه در آن، 
شـود كـه بـراى       تنها در صـورتى حاصـل مـى       ) قدرت؟ پول؟ ارضا؟  (پاداش و اجر يك طرف      

  .ديگرى نيز حاصل شده باشد
در انتقـال از    . پردازيمب M1-3 و   G1-3اكنون به بررسى انواع روابط حاكم ميان احكام         

G1   به M1    هـر   )اسـت ش و جهد     شبيه كوش   مسابقه و رقابت   (وجود دارد  نوعى مشابهت ،
ايـن همـانى وجـود دارد    M2  بـه  G2در انتقال از . جا اين همانى برقرار نيست چند در اين

 ،M3 بـه    G3در انتقـال از     ). دستهدو  ميان دو فرد يا     هر دو روابطي هستند     بازى و ازدواج    (
 ،بـه ايـن ترتيـب     . گسترش معنايى يافته و به پاداش و اجر تبديل شده اسـت           ) پيروزى(برد  

) آنـالوژى ( نـوعى قيـاس      M1-3 و   G1-3 بلك ميان احكام     يشود كه طبق تلق    مشاهده مى 
به چـشم   ) ايزومرفى (ريختي  و هم  جا نوعى يكسانى در ساختار      در اين  ،به عبارتى . وجود دارد 

 ، اول ي  هدر حـوز  : توان بـه ايـن صـورت توضـيح داد          اين يكسانى در ساختار را مى     . خورد مى
 )Q و Pماننـد   (هـايى  هر كدام از اين هويات داراى ويژگى   . داريم... و   a  ،b  ،cهوياتى مانند   
مجمـوع ايـن اطالعـات را بـه ايـن شـكل             .  دارنـد  )S و   Rمانند   (ديگر روابطى  بوده و با يك   
  :كنيم بازنمايى مى

Pa, Qb, … aRb, cSd, …  
ارنـد و    وجـود د   شابهي دوم نيز هويات و روابط م      ي  ه با چنين ساختارى، در حوز     تناظرحال م 

اطالعـات حـوزه دوم را      . برقـرار اسـت   ) آنـالوژى ( نـوعى قيـاس      ، ميان اين دو حوزه    ،در واقع 
  :توان چنين بازنمايى كرد مى

P'a', Q'b', … a'R'b', c'S'd', …  
 است كه بلك پـس از پيونـد زدن اسـتعاره بـا قيـاس                تحليليبا در دست داشتن چنين      

تـوان گفـت كـه اسـتلزامات         مـى . زند دل دست مى  ها با مفهوم م    ، به پيوند زدن آن    )آنالوژى(
خـورده بـا     لزامات پيونـد  تمـدلى بـراى اسـ     ) هاGدر مثال ما    (خورده با موضوع ثانويه      پيوند

 براى موضوع اوليـه     ،توان گفت كه در تلقى بلك      به عبارتى مى  . هستند) هاM(موضوع اوليه   
مـدلى  )  بـرد  -بـازى بـرد   (يـه    ميان هويـات موضـوع ثانو      موجودبا استفاده از روابط     ) ازدواج(

ميـان دو حـوزه شـكل گرفتـه         ) آنالوژى(اين مدل بر مبناى وجود قياس       . خته شده است  سا
  .)ايم كرده برد مدل -ما ازدواج را با بازى برد (است 

  نقدي بر ديدگاه تعاملي. 2. 4
 اي هتوان به اين نكته اشاره كرد كه گرچـه او در پـار    مى، بلك  انتقادي رويكرد  در ارزيابى 
 خود  مواردي كه ما   (كند تعريف مي  ديگر   ي چيز ي به مثابه   چيزى  را به ديدن   موارد استعاره 

به عنـوان يكـي از      ) آنالوژى(قياس  در معرفي     او ، اما رويكرد تحليلى   )خالق مشابهت هستيم  
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زمانى كه ما   .  باشد كارآمدرد  اگونه مو  تواند در اين   چندان نمى مقومات فهم و تحليل استعاره      
 آتش  ي  ه، گويا كه عشق را به مثاب      گوييم  سخن مي  »آتش عشق « استعاري    تعبير در عشق   از

هاى متناظر ميـان ايـن       اى از مشابهت   هتوان تصور كرد كه زنجير     بينيم، اما به سختى مى     مى
ه و از راه به دسـت       ها تشخيص داد    ميان آن  ي؛ به نحوى كه بتوان قياس     باشد دو حوزه برقرار  
  را توسـط آتـش      در نهايت عشق   ها  ي ميان استلزامات پيوند خورده با آن      ريخت آوردن يك هم  

 بلك را بپذيريم كه استعاره قابل جانـشينى         ي  ه اولي ي  هبه بيان ديگر، اگر اين گفت     .  كرد مدل
 كـه تحليـل بلـك از        خـواهيم ديـد   گاه با كمـال تعجـب         استعارى نيست، آن   غيربا جمالتى   

فهـم و    در   كيد بر اهميت نقش قيـاس و مـدل        أت. كند ىاى را رد م    استعاره چنين حكم اوليه   
آمـد   بـه خـوبى كار     »زندگى كسب و تبديل اطالعات اسـت      «مانند  ها    استعاره اي   پاره تحليل
گشا   چندان راه»گذرد زمان به سرعت مى«مانند  ها  استعارهاى ديگر از     ، اما در مورد پاره    است

ـ     اين انتقادات ما را به تلقى ديودسن از اس        . نيست  ،ى نيـز مـشهور اسـت      تعاره كه به تلقى علّ
  .شود راهنما مى

  ديدگاه علّي. 3. 4
به طرح رويكـرد    »چيستها    استعاره معناي« معروف خود با عنوان      ي  هديويدسن در مقال  

 فهـم و     از نظر او اصوالً    .)9 (13ى نيز معروف است   كه به رويكرد علّ   پردازد   ميخود به استعاره    
توان خـط     نمى ،از نظر ديويدسن  . آيد قانه و تحت قاعده در نمى     خلق استعاره كارى است خال    

كه تحليل استعاره بـه       عالوه بر آن   ؛هاى زبان كشيد   فاصل قاطعى ميان استعاره و ساير بخش      
ابـزار موجـود بـراي فهـم سـاير           فراتـر از     كـه نتيك، دستورالعمل يا آزمونى خاص      اهيچ سم 

 ديويدسن يكى آن اسـت كـه        ي  هترين نكات مقال   از اصلى . نيازى ندارد  ،هاي زبان باشد    بخش
 ي هاستعاره داراى گون. اللفظى سخن گفت   توان از معناى استعارى در مقابل معناى تحت        نمى

تـرين   اللفظى معناى استعاره همان چيزي است كه عناصر آن در تحت         . خاصى از معنا نيست   
هـا نيـست و      براى انتقال ايده  اى    استعاره وسيله  ،از نظر ديويدسن   .كنند صورت خود بيان مى   

دليل اين خـصلت آن نيـست كـه اسـتعاره امـرى             . توان به بيانى ديگر گفت     را نمى   آن اصوالً
 دليـل آن اسـت      ، بلكه برعكس  ؛كند اللفظى بيان مى   جديد و بديع را در مقايسه با زبان تحت        

را بـه    هيم آن اللفظى چيز ديگرى وجود ندارد كـه بخـوا          عالوه بر معناى تحت    ،كه در استعاره  
هاى نظر ديويدسن در باب استعاره است كـه          اين حكم يكى از ستون    . زبانى ديگر بيان كنيم   

  .در ادامه به توضيح بيشتر آن خواهيم پرداخت
 ي  معنا نيست، بلكه متعلق بـه حـوزه        ي  ه مربوط به حوز    استعاره اصوالً  ،از نظر ديويدسن  

 اما هنوز به معناى     ، كلمات است  ي  هربرد خالقان  استعاره مربوط به كا    ،به عبارتى . كاربرد است 
را معنـاى     كه بتوان آن    نيست اللفظى كلمات وابسته است و خود داراى معناى جديدى         تحت
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 ؛سـازد  كاركرد استعاره آن است كه ما را متوجه شباهت ميان دو چيز مـى              .استعارى دانست 
 از اين نكات به آن معنـا نيـست          اما هيچ كدام  .  تازه، متفاوت و غافلگيركننده    شباهتى عموماً 

استعاره مربوط به همان چيزى است كه زبـان         . وجود دارد  به نام معناى استعارى      چيزيكه  
مربـوط بـه     كاربرد كلمات است و نـه        ي  هاستعاره مربوط به جهان و حوز     : مربوط به آن است   

  .ها ي آنمعنا
ايد به همـان صـورت   جمالت شامل استعاره ببراي تعيين ارزش صدق    ،از نظر ديويدسن  

ايـن جمـالت    .  عمـل كنـيم    كنـيم،   كه صدق و كذب سـاير جمـالت را معلـوم مـى             يمتداول
 چـرا كـه     ؛شان درست هستند يا نادرسـت      اللفظى  يا در معناى تحت    )چون ساير جمالت   هم(

لذا صـدق جمـالت شـامل       . اللفظى ندارند   اين جمالت معنايى غير از معناى تحت        در كلمات
ديويدسـن از ايـن نكتـه چنـين نتيجـه           . ا از ساير جمالت زبـان نيـست        مجز ياستعاره صدق 

از نظـر   .  عميق وجـود دارد    ي لحاظ ارزش صدق شكاف    بهگيرد كه ميان تشبيه و استعاره        مى
نهايـت   ها صادق هستند، چرا كه در هـر حـال هـر چيـزى بـه بـي                   تشبيه ي  ه هم ،ديويدسن

، »كامپيوتر من شبيه سيمرغ اسـت     «لذا جمالتى مانند    .  شبيه هر چيز ديگرى است     ،صورت
مثالً از اين وجه كه من به هر دو عالقه  (تواند صادق باشد  مناسب مى  ييها با اتخاذ وجه شبه   

 ؛نـد ا ها كـاذب  كه در مورد استعاره وضعيت چنين نيست، چرا كه اكثر استعاره           حال آن . )دارم
جــا كــه طبــق ديــدگاه ديودســن بايــد هــر اســتعاره را در معنــاى   از آن،بــه عنــوان نمونــه

. اى كاذب بـيش نيـست       جمله »انسان گرگ است  «اى از قبيل      فهميد جمله  اش اللفظى تحت
هـاى اسـتعاره كـه در پـى      انجامد كه آن دسـته از تحليـل    مهم مى ي نتيجهاين  اين نكته به    

 از نظـر ديويدسـن قابـل قبـول          ،دهاى متناظر هستن   اى از تشبيه   جانشين كردن آن با دسته    
اى صادق كه  اى كاذب به جمله تبديل يك استعاره به يك تشبيه يعنى تبديل جمله      . نيستند
 ميان دروغ گفـتن و      ،از نظر ديويدسن  .  اول نيست  ي  ههاى جمل   داراى همان خصلت   مشخصاً
 شود يان مى  كاذب كه به عنوان دروغ ب      اي   جمله  عموماً : پيوندى برقرار است   استعاريجمالت  

 نكته آن است    مجدداً. رودكار  ه  بنيز  تواند به عنوان استعاره      ، مى )همسايه من جادوگر است   (
. هـا  آن و نـه معـانى   انـد   مربـوط بـه كـاربرد كلمـات        ياستعاربيان  كه هم دروغ گفتن و هم       

 غيناللفظى، كلمات نوع ديگرى از معنا كه به معناى درو          گونه كه عالوه بر معناى تحت      همان
  .د، كلمات داراى معناى استعارى نيز نيستندنموسوم باشد ندار

او . پـردازد  بر مبناى همين نكات است كه ديويدسن به نقد رويكرد بلك به اسـتعاره مـى      
اللفظـى    كند كه عبارات تحت    چون بلك بپذيريم كه استعاره كارى مى       معتقد است اگر ما هم    

چون بلك ادعا كنيم كه      توانيم هم  گاه ديگر نمى   نو غير استعارى قادر به انجام آن نيستند، آ        
 داشتن يك محتواى شـناختى اسـت و ايـن           ي  ه به واسط   صرفاً ،دهد چه استعاره انجام مى    آن
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 ادعاى ديويدسن   ،به عبارتى . شود محتواى شناختى توسط قياس مندرج در استعاره بيان مى        
گاه ديگـر    نآره جدى بگيريم،    آن است كه اگر تحليل بلك مبنى بر وجود قياس را در استعا            

 چرا كه در واقع     ،دهد انجام مي اللفظى   فراتر از عبارات تحت   كاري  توان گفت كه استعاره      نمى
  .ايم محتواى استعاره را به كمك قياس تخليه كرده

 يـا، جـوك،   ؤكند كه استعاره كاركردى شبيه ر      كيد مى أ ديويدسن بر اين نكته ت     ،در ادامه 
شوند تا توجه ما به سمت چيزى جلب         ها باعث مى    اين ي همه. سر دارد اى به    ر يا ضربه  يتصو
اما نكته آن است كه اين فرايند جلب توجـه از طريـق بيـان چيـزى يـا دادن صـورت                      . شود

ايى كـه  زهـ  بـسيارى از آن چي ، بلكـه بـر عكـس   ؛گيـرد  اى از آن صـورت نمـى      مختصر شـده  
 كننـد اصـوالً    ما را به سمت آن جلب مى      دهند و توجه     به ما مى  ) چون تصاوير  هم(ها   استعاره

يـاتى كـه    يجز.  بيان كرد  ها  گزارهها را در قالب      توان آن  اى نيستند و نمى    داراى ماهيت گزاره  
 آن بـه  بر رويهاى يك درخت و الگوى نور و سايه  هاى مختلف برگ  از رنگ  يك تصوير مثالً  

نـشان    را به ما   ياتيجز، اين   تصوير. ها نيست   قابل ترجمه و بيان توسط گزاره      ،دهد دست مى 
 اسـتعاره هـم محتـواى       به همـين شـكل    . كند اى بيان نمى   را به صورت گزاره     اما آن  ،دهد مى

هـا باشـد و درك صـحيح     شناختى معينى ندارد كه گوينده در پى انتقال آن در قالب گـزاره            
 يى كـامالً  اسـتعاره در معنـا  عكس،  بربلكه. منوط به فهم درست آن محتوا باشد    نيز  استعاره  

اسـتعاره از مـا     . كند چون يك تصوير توجه ما را به سمت چيزى جلب مى           اللفظى و هم   تحت
ـ                  مى  ي  هخواهد كه چيزى را در حكم چيزى ديگر ببينيم، و اين فرايند ديدن چيزى بـه مثاب

 يياسـتعاره داراى محتـوا    . نيـست اى    داراى محتواى قابـل انتقـال گـزاره        چيزى ديگر اصوالً  
اسـتعاره را بايـد در      .  ديگـرى از گفـتن باشـد، نيـست         ي  هقابل بيان توسط نحو   شناختى كه   

دود از  «ي ه اسـتعار از وقتـى كـسى   ،بـه عنـوان نمونـه    . ترين صورت آن فهميـد     اللفظى تحت
 ؛ترين معناى آن فهميد    اللفظى  بايد اين عبارت را در تحت      كند استفاده مي » اش بلند شد   كله

احتمـاالً از طريـق     ( يكنـد دود از سـر فـرد        ب كه بيان مـى    اى كاذ  به عبارتى در حكم جمله    
اكنون اين استعاره توجه ما را به سمت چيزى         .  بلند شده است   )اش  هاي گوش و بيني     سوراخ

را در قالـب     تـوان آن   محتوايى كـه نمـى    . تصوير بلند شدن دود از سر يك فرد       : كند جلب مى 
 دعوتى است از مـا كـه فـرد          عاره صرفاً اين است . اي محتوايي غير گزاره  : جمالتى ديگر ريخت  

  . بلند شده استاو آن ببينيم كه گويا دود از سر ي همقابل را به مثاب
  

   تجربياستعاره و علم .5
 تازه است    پژوهشى نسبتاً  ، علم ي  هپژوهش در باب نقش استعاره در علوم تجربى و فلسف         

هاى پوزيتيويستى آغاز     گرايش  دوم قرن بيستم و پس از از رواج افتادن         ي  ه در نيم  كه عمدتاً 
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 تجربـى   ي  ه جالب توجه در اين زمينـه آن اسـت كـه بـسيارى از فالسـف                ي  هنكت. شده است 
را در زبـان علـم كـه     اند، و لذا كاربرد آن   دانسته كننده و فريبنده مى     استعاره را گمراه   ،مسلك

ــدارد، روا  چــه در جهــان رخ مــى بخــشى، دقــت و گــزارش آن هــدفى جــز وضــوح دهــد ن
ارسطو بر آن بوده اسـت كـه        . كند يد مى أي تاريخى اين مدعا را ت     ي  هچند نمون . اند دانسته نمى

 بر آن بوده است كـه       ركلى صراحتاً اب. اللفظى در استدالل سود جست     نبايد از زبان غير تحت    
 هابز در مذمت تشبيه و استعاره چنـين  ).448: ، ص 12( فيلسوف بايد از استعاره پرهيز كند     

در اثبات از طريق ادله، در راهنمايى و مـشاوره و در هرگونـه تفحـص مجدانـه                   «:گفته است 
كه گـاهى ضـرورت يابـد كـه تفهـيم            كند، مگر آن    داورى كفايت مى   ي  ه حقيقت، قو  ي  هدربار

مطالب از طريق تشبيهى مناسب آغاز گردد و در آن صورت به همان ميزان به مخيلـه نيـاز                   
هـا آشـكارا     زيـرا چـون در آن  ؛شـوند   كنار گذاشته مـى كالًاما استعارات در اين مورد      . هست

 ها در امر راهنمايى يا استدالل حماقت آشكار اسـت          رود، كاربرد آن   سخن فريبنده به كار مى    
  .)119 :ص، 3(

نويسد كه تشبيه و تمثيل استدالل زنـان و شـاعران            المعارف خود مى   ديدرو نيز در دايره   
هـا   نجام پوزيتيويـست  ا بايد از اين شيوه پرهيز كنند و سر        ندا  است و مردان كه اهل استدالل     

عبـارات و   . اللفظى هستند  اند كه توصيفات علمى به صورتى محض تحت        هم بر اين باور بوده    
 خط  ،از نظر اينان  . ندا اللفظى ينات كالم تحت  يها و تز    آرايش اللفظى صرفاً  توصيفات غير تحت  

 اللفظى وجود دارد و استفاده از استعاره صـرفاً         حتفاصل دقيقى ميان زبان استعارى و زبان ت       
تـر در قالـب جمـالت        تـوان بـه شـكلى سـاده        راهى دشوار براى بيان چيزى اسـت كـه مـى          

 اسـت،   »ب« ،»الـف «كـه    اى مبنى بر ايـن      استعاره ،تر به عبارت ساده  . اللفظى بيان كرد   تحت
). اللفظـى  اى تحت  ملهج( است   »ب« شبيه   »ج« از جهت    »الف« به معناى آن است كه       صرفاً

  ابـزارى  صـرفاً  كند و لذاً   اما تنها حسن كاربرد استعاره آن است كه توجه شنونده را جلب مى            
  ).215: ، ص10 (در خدمت سبك است

 دوم قرن بيستم به اهميـت اسـتعاره         ي  ه علم در نيم   ي  هفاما بر خالف اين پيشينه، فالس     
ح انـد و فيلـسوفان بـسيارى بـه ايـض          ا  هردهاى علمى پى ب     در خود نظريه   يدر زبان علم و حت    

رين تـ   آيـد بـه برخـى از مهـم         چه در پى مى    در آن . ندا هنقش استعاره در رابطه با علم پرداخت      
  .وجوه ارتباط استعاره و علم خواهيم پرداخت

  كنند هايى كه وجوه مختلف فرايند تحقيقات علمى را بيان مى  استعاره.1. 5
هاى خود از     ى ديگرى براى بيان اهداف، وجوه و خصلت       چون هر فعاليت بشر    علم نيز هم  

هـاى فرهنگـى و شـناختى بـشر      اين خصلت عمومى بسيارى از فعاليت . برد  استعاره سود مى  
به عنوان نمونه، دكـارت بـراى       . است كه دورنما و اهداف خود را در قالب استعاره بيان كنند           
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چـون   جويد كه فيلـسوف بايـد هـم         مى از اين استعاره سود      ،پردازي خود   فلسفه ي  هبيان شيو 
هاي نظـام     جوى خاكى محكم و مقاوم براى قرار دادن ستون        و معمار يك ساختمان در جست    

شكى كـه هـدف آن يـافتن        . كند  لذا است كه او كارش را با شك آغاز مى         . فلسفى خود باشد  
تـوان از      مـى   مقابـل،  ي  هدر نقط . ناپذير فكر است   هاى تزلزل   خاكى مقاوم براى بنا نهادن پايه     

چـون تعميـر قـايقى        فيلسوف پوزيتيويست نويرات نام برد كه كار فلـسفي را هـم            ي  هاستعار
 ثابتي كه بتوان در آن از قـايق پيـاده     ي  هداند، به شكلي كه هيچ نقط       توسط سرنشينانش مى  

دهد كه يافتن زمينـي   اين استعاره به وضوح نشان مى  . شد و قايق را تعمير كرد، وجود ندارد       
  . فلسفه از نظر نويرات كارى ناممكن استي هاوم براى بنيان نهادن خانمق

اندازهاى خود متوسل به استعاره شده        علم نيز براى بيان اهداف و چشم       ،به همين قياس  
براى توصـيف علـم سـود گرفتـه      14 ديدالوسي ه در ادبيات غرب از استعار،براى نمونه . است

الى را  ؤاست كه هرگـاه سـ      اى ر و مخترعى افسانه    ديدالوس معما  .)319: ، ص 11 (شده است 
االت و مسايل ديگرى از دل آن بـراى او ايجـاد      ؤ، س ندك اى را حل مى    لهأ يا مس  هدد پاسخ مى 

ـ  هـاى بيـشترى رو     االت با پرسـش   ؤبه نحوى كه او با پاسخ دادن بيشتر به س         . شود  مى رو ه  ب
وار بـراى    ناپذير و تسلسل   ت پايان  ديدالوس براى علم بيانگر همين وضعي      ي  هاستعار. گردد  مى

  .دانشمند است
در  ). 320: ، ص 11 (انـد  گـذارى ملـى دانـسته      اى ديگر برخى علم را سرمايه      در استعاره 

چون موضوع   هايى هم  توان به خصلت   ها مى  استعارهبلك از   جا با استفاده از الگوى تحليل        اين
 علـم دسـت     ي  هدر حـوز  ... گذارى و    سرمايه هاى گذارى، ارزيابى سود محتمل، هزينه     سرمايه
المللـى در علـم يـا        هـاى بـين    اى با گـسترش مـشاركت      واضح است كه چنين استعاره    . يافت
  .تواند عوض شود هاى چند مليتى مى هاى مشترك در سطح اتحاديه برنامه

  روند هايى كه در آموزش و همگانى كردن علم به كار مى استعاره. 2. 5
هاى مربوط به علـم نيـز        اره كه خصلتى عمومى دارد و در حوزه       از ديگر كاربردهاى استع   

 بـا    سعي بر آن است تـا      ، علم در آموزش .  نقش استعاره در آموزش است     ،تواند به كار رود    مى
 مفـاهيم دشـوار     ل،خورده با آن مانند قياس و مـد        استفاده از استعاره و ساير ابزارهاى پيوند      

 ، در آمـوزش شـيمى  ، به عنـوان مثـال  ؛ق بيان شوندالمقدور ساده و دقي   علمى به زبانى حتى   
. ها امرى متداول اسـت  لكولو گوى و ميله براى توضيح آرايش م    ي استفاده از مدل و استعاره    

اى  رچها استفاده از مدل پ    ،اى هاى جاذبه   انحراف نور در ميدان    ي  هحونچنين براى توضيح     هم
 جسمى سنگين مانند سنگ قـرار       آنهايى محكم شده و در وسط        كه چهار سوى آن با ميخ     

بـه  انـد      قرار گرفته  هاى كوچكى كه بر روى اين سطح       هاى نور مانند تيله    گرفته است و شعاع   
  ى، ـاســشن د زيستـن مان،ومـر علـدر ساي. داول استـ، متوندـش حرف مىـگ منـت سنـسم
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  .شوند ها به وفور يافت مى شناسى و جغرافى نيز انواع استعاره زمين
ب اهميت استعاره در فرايند يادگيرى و سنى كه كودكان قادر به تشخيص استعاره              در با 

انـد و انـواع    شـناختى تحقيقـات فراوانـى كـرده       شناسان تجربى و محققان علوم      هستند، روان 
  ).)5( نك به به طور مثال(هاى آموزشى طرح شده است  پيشنهادات براى اصالح استعاره

  هاى زبانى علم  خأل نقش استعاره در پر كردن.3. 5
 نقش انكارناشدنى و بسيار مهـم اسـتعاره         ،علم ي  ه اتصال استعاره به حوز    ي  هسومين نحو 

بسيارى از اصـطالحات علـوم تجربـى آشـكارا تعبيراتـى            . در غنا بخشيدن به زبان علم است      
ـ برخى از ايـن تعبيـرات از قـرار زير         . اند استعارى چالـه، ميـدان الكتريكـى، جريـان         سـياه : دن

به ... ( زمانى و    ي  هلكتريسيته، طول موج، فضاى منطقى، انتخاب طبيعى، امواج صوتى، فاصل         ا
 متعلق   اصالتاً »طول« ي  ه از آن جهت استعارى است كه واژ       »طول موج « تعبير   ،عنوان نمونه 

امواج انتقـال    ي  هگيرى است و سپس با انتقال از اين حوزه، به حوز            فاصله و اندازه   ي  هبه حوز 
  .)ستيافته ا

گيـرد كـه علـم       جـا سرچـشمه مـى      هاى زبان علم از آن      استعاره در پر كردن خأل     نياز به 
بينـى رخـدادهاى جهـان شـكل         توضـيح و پـيش    هايي است كه به منظـور         انباشته از نظريه  

ند كـه تـا پـيش از        نك  از جهان آشنا مى    يها ما را با وجوه و ابعاد جديد        اين نظريه . اند گرفته
 ايـن   زبان ما فاقد واژگان كافي براي ناميدن بسياري از        اكنون  . ايم اطالع بوده  ها بى   از آن  ،اين

ـ   ، به عبارتي  .استوجوه و ابعاد تازه در جهان        ى جهـان از سـاختار واژگـانى زبـان      ساختار علّ
  . استترين ابزارها تركيبات استعارى   يكى از مهمبراى پر كردن اين خأل. پيش افتاده است

 كــه در ادبيــات مربــوط بــه موضــوع بــا اصــطالحرا  زبــان علــم ايــن نقــش اســتعاره در
»catachresis«    انـد   علـم بـه رسـميت شـناخته        ي  ه بسيارى از فالسـف    ،شود  از آن ياد مى .

هاى در دسترس دانشمندان اسـت تـا    استعاره يكى از راه  «: گويد در اين باب مى    ريچارد بويد 
نيز بـر آن اسـت        كوهن .)358: ، ص 8( »ى جهان جاى دهند    زبان را درون ساختار علّ     ،با آن 
 البتـه بـا تغييـر       ؛استعاره نقشى حياتى در پيوند زدن ميان زبـان علمـى و جهـان دارد              «كه  

هـا    جديدى از مشابهت   ي  هشوند، چرا كه اكنون مجموع     ها هم عوض مى    ها اين استعاره   نظريه
: گويـد   مـى  در ايـن بـاب     نجام هسه ا و سر  )416 -7: ، ص 14 (»شود در طبيعت مشاهده مى   

 در حال گسترش تطبيق دهيم و مان را با جهانِ عقالنيت مستلزم آن است كه پيوسته زبان «
  ).177: ، ص13 (»ترين وسايل انجام اين كار است استعاره يكى از مهم

 اسـتعاره در مقـام راهنمـاى    / استعاره در مقام سرنخى براى تحقيقات علمى      . 4. 5
  كشفيات علمى
   ي هـاد و توسعـش مهمى نيز در ايجـى استعاره در علم، استعاره نقت زبانـعالوه بر اهمي
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 سـطح اول    :توان به دو سطح تفكيـك كـرد        اين نقش و اهميت را مى     . داردهاى علمى    نظريه
تـوان يـك حـوزه از     الجمله داراى ايـن شـهود اسـت كـه مـى            زمانى است كه دانشمندى فى    

جا دانشمند براى بيان اين شهود از        در اين . ديداى ديگر     حوزه )به مثابه (ها را در حكم      پديده
 اما هنوز وجوه مختلف شباهت ميان اين دو حـوزه بـراى او آشـكار      ،كند استعاره استفاده مى  

بناى ساخت يـك     توانند سنگ  اى سرنخى دارند و مى      جنبه ها صرفاً  جا استعاره  در اين . نيست
: روىا هـ ؛تعاره بـه قـرار زيـر اسـت     چند مثال تاريخى از اين نـوع اسـ  ؛دباشن علمى   ي  هنظري

به جاى  (درخت اجداد   / بدن ماشين است  :  داروين .حركت خود در بدن حركت سيكلى است      
 جريان پيدا حاالت روانى در حكم سيالى هستند كه از جايى به جايى            :  فرويد .)نردبان حيات 

 گاوى به كار    ي  ه براى جلوگيرى از آبل    كه تا آن زمان صرفاً    (واكسينه كردن   :  پاستور .كنند مى
  .است) سيال(چون آب  حرارت هم:  كارنو.براى جلوگيرى از وبا هم كاربرد دارد) شد برده مى

 دانـشمندان   بـه گيرى يك نظريـه       كه تعابير استعارى براى شكل     هايي  كمكاما عالوه بر    
 و  هنماهايى براى تحقيقات علمـى    اتوانند در مقام ر    ها در سطحى باالتر مى     ، استعاره كنند  مى

ود شد كه   هكه دانشمندى داراى اين ش      پس از آن   ،به عبارتى . عمل كنند كشفيات بيشتر نيز    
گـاه تحليـل همـين اسـتعاره و       اسـت، آن »ب« ي هالجمله در حكـم حـوز    فى »الف« ي  هحوز

 يهـاى جديـد    آزمـون ي هتواند پيـشنهاددهند  هاى مندرج در آن مى كندوكاو پيرامون قياس  
 كـارنو را در نظـر       ي  ه اسـتعار  ،به عنوان مثال  .  باشد »الف« ي  حوزه هاى  نظريه ي  هبراى توسع 
 سـياالت بـه مـا    ي ه چون علم مـا در حـوز   اكنون.  حرارت يك سيال است    ، در آن  بگيريد كه 

بستگى به اختالف سـطح     )  در يك آبشار   مثالً(گويد كه ميزان كار توليد شده توسط آب          مى
تواند از ميزان معينى   شده نمىتوليدان كار  ميز،يك اختالف سطح معينفرض  و با  ردآب دا 

برقـرار  اس در مورد حـرارت نيـز        قيشود كه آيا اين      ال مطرح مى  ؤگاه اين س   بيشتر باشد، آن  
 ي  هشود كه همتاى تجربى اختالف سطح در حوز        ال طرح مى  ؤبه عبارتى اين س   . يا خير است  

گيرى اين خط  پىبا . يا خير هست بيشينهحرارت چيست و آيا كار توليد شده داراى ميزانى  
 ، حـرارت  ي در حـوزه  تـاى اخـتالف سـطح        كه هم دست يافت   نتيجه  اين  به  كارنو  استداللى  

اختالف دما است و ميزان كار توليد شده تـابعى از اخـتالف دمـا اسـت كـه داراى مقـدارى                      
  . استبيشينه

 حاوى سـه  چنين گفت كه هر استعاره توان با وام گرفتن اصطالحات هسه    به عبارتى مى  
هـا و    مثبـت آن خـصلت  ي هجنب.  خنثىي ه منفى و جنبي ه مثبت، جنبي  هجنب: جنبه است 

 از يك حـوزه بـه        را ها توان به آسانى آن    وجوهى است كه ميان دو حوزه مشترك است و مى         
 منفى آن وجوهى است كه ميان دو حوزه مشترك نيست و    ي  هجنب.  ديگر انتقال داد   ي حوزه
 خنثى نيز آن وجوهى است كه ما        ي  هجنب. ها فهم جديدى حاصل كرد     ال آن توان با انتق   نمى
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هـا   ها دانش كـافى نـداريم و بـراى فهـم وضـعيت آن       در مورد قابل انتقال بودن يا نبودن آن       
 ي  ههايى براى توسع   يينثى هستند كه راهنما   خ همين امور    دقيقاً. زنيم دست به آزمايش مى   

  .)13( گذارند ن مىتحقيقات علمى در اختيار دانشمندا
راهنمـاي  / الگويي فلسفي براي تحليل نقش استعاره در مقـام سـرنخ          . 1. 4. 5

طرح شده براى تحليل اسـتعاره      ماكنون اجازه دهيد بار ديگر به دو الگوى         : كشفيات علمي 
هـاى علمـى و در       ها را در بـستر فعاليـت       مدى آن آگرديم و كار   باز) الگوى بلك و ديويدسن   (

رسـد الگـوى     به نظـر مـى    . هاى علمى بررسى كنيم     دو مرحله از گسترش نظريه     پيوند با اين  
جا دانشمند داراى آگاهى     در اين . تر است   اول ابزارى مناسب   ي  همرحلديويدسن براى تحليل    

الجمله داراى اين شهود است كه  او فى.  وجوه مشترك ميان دو حوزه نيستي هكاملى به هم 
گونه كه ديويدسن بيـان      جا همان  در اين .  ديد »ب« ي  ه حوز ي  ه را بايد به مثاب    »الف« ي  هحوز
اى به سر است كـه توجـه دانـشمند را بـه وجـود شـباهتى در                  استعاره در حكم ضربه    ،كرده

اى نيست كـه تمـام       اما نكته آن است كه اين شباهت هنوز در مرحله         . كند طبيعت جلب مى  
  .ها قابل بيان باشد محتواى شناختى آن توسط گزاره

 دوم، يعنى از آن زمان كه دانشمند بـه كنكـاش   ي همرحل اول به ي همرحلاما با انتقال از     
و از استعاره به عنوان راهنمـايى       پردازد   ميهاى مندرج در استعاره      ها و توازى   در مورد قياس  

مدى خود را از دست     آرسد كه الگوى ديويدسنى كار      به نظر مى   گيرد،  ميبراى آزمايش سود    
 ،در ايـن مرحلـه    . دهـد  لگوى بلك به نحو بهتـرى كـار دانـشمند را توضـيح مـى               و ا  دهد مي

 »ب« ي ه را بـه حـوز   »الـف « ي  هدانشمند در پى آن است تا استلزامات پيوندخورده بـا حـوز           
 بـر   »الـف « ي  هشـد  شـناخته   كمتـر  ي  هد و به عبارتى به ساختن مدلى براى حـوز         كنمنتقل  

 همان كارى اسـت كـه از    و اين دقيقاً  . ت بزند  دس »ب« ي  هشد شناخته  بيشتر ي  همبناى حوز 
  .دهيم اى انجام مى  ما در تحليل هر استعاره،نظر بلك

كدام از الگوهاى    رسد كه هيچ    چنين به نظر مى    ،هاى علمى  كه در بستر نظريه    خالصه آن 
تواند وضعيت بهتـرى     ها مى  ديويدسن و بلك به تنهايى داراى كفايت نيستند و تلفيقى از آن           

گاه در طى كار و      نگرد و آن   دانشمند ابتدا با رويكردى ديويدسنى به استعاره مى       .  باشد داشته
  .يدآ  با اتخاذ رويكرد بلك در پى ساختن مدل بر مي،پيش بردن استعاره

   استعارهي هاى علمى به مثابه مدل. 5. 5
م سـه  ،اناز نظر اينـ   . اند تر در علم قايل شده      براى استعاره نقشى حياتى    انفولسيبرخى ف 

 نظـر اينـان هرگـاه       به.  كشفيات تازه نيست   تسهيلاستعاره در علم محدود به نقش زبانى يا         
زنـد، در واقـع كـارى اسـتعارى انجـام       دانشمندى دست به ساخت و اسـتفاده از مـدلى مـى       

ها داراى پيوندى ذاتى با استعاره        علم، مدل  انفولسيبه عبارتى از نظر اين دسته از ف       . دهد مى
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اى كـه   از نظر اينان ارتبـاط مـدل بـا پديـده    . كنند  به مثابه استعاره عمل مى  دقيقاً هستند و 
 هنگامى كه ما نتـايج يـك        مثالً). 13 (مدل در پى بازنمايى آن است ارتباطى استعارى است        

 و در پى ساختن مدلى رياضـى بـراى   كنيم ميگيرى تجربى را در قالب اعدادى تنظيم         اندازه
 توجـه بـه     ،براى فهم اين مطلب   . دهيم در واقع كارى استعارى انجام مى      ،ها هستيم  اين داده 

. بينيم  چيزى ديگر مى)يا در حكم( ما چيزى را به مثابه ،اين نكته مفيد است كه در استعاره
مـا   و    چنين خصلتى دارنـد    هاى علمى نيز دقيقاً    گويند كه مدل   فداران اين نظر مى   راكنون ط 
  .بينيم  چيزى ديگر مىي به چيزى را به مثاها آنبه كمك 

 ديگرى نيز بـراى تقويـت ديـدگاه خـود           ي  هها از نكت   طرفداران رويكرد استعارى به مدل    
 ن پـس از يـافت     ، بلك بر آن بود كه ما در تحليل استعاره         ،گونه كه ديديم   همان. برند سود مى 

وم مـدل    د ي  ه اول را بـه كمـك حـوز        ي  ه سرانجام حوز  ،هايى ميان دو حوزه    ها و توازى   قياس
لذا چندان دور   . وجود دارد ) آنالوژيك( مدلى قياسى    ، در دل هر استعاره    ،به عبارتى . كنيم مى

گونـه كـه در       و همان  اند دو روي يك سكه   از ذهن نخواهد بود اگر ادعا كنيم استعاره و مدل           
 مشغول  )به كمك قياس  (جوييم، در هنگام مدل كردن نيز        تحليل استعاره از مدل كمك مى     

توسط خـود او نيـز      كه   نگاه بلك به استعاره است       حكم از نتايج  اين  . پردازى هستيم  رهاستعا
جا كـه     امرى استعارى است و از آن      ،سازى از نظر بلك هرگونه مدل    . يد شده است  أيطرح و ت  

ند كـه علـم   ا نآ  برخى بريو حت(شود  سازى فرايندى است كه به وفور در علم يافت مى  مدل
پـردازى نخواهـد     گاه كل فرايند علم نيز چيزى جز استعاره        ، آن )ستسازى ني  چيزى جز مدل  

 انـد   مخالفت كـرده   ، است ه استعار يك يمدل  كه هر  تعميم علم با اين     ي برخى از فالسفه   .بود
هـا بـوده      آن يهاى علمى و تمايزهـا      مدل نواعترين دليل اين گروه نيز توجه به ا         عمده ).16(

هاى   و بررسى انواع و اقسام مدلانفولسي اين گروه از فيات استدالليوارد شدن در جز   . است
  .گرفت را در مقالى ديگر پى اى است كه بايد آن  خود موضوع گسترده،علمى

  

  ها يادداشت
1. figurative                                                    2. literal 

 ، تـرنس هـاوكس  ي ه نوشـت  ،اسـتعاره  كتـاب     عمـدتاً از    بندي اين بخـش از مقالـه       مطالب و تقسيم  . 3
  . فرزانه طاهري اقتباس و تلخيص گرديده استي هترجم

  .)23-22:  صص،4 ( الف، به نقل از1404 - كتاب سوم -ريطوريقا . 4
5. Richards                          

از  در نيويـورك  1988 در بـاكو و درگذشـته بـه سـال     1909 متولد )Max Black (مكس بلك. 6
ليفـاتي در  أاو ت.  نخست قرن بيستم بودي هآمريكايي در نيم - بريتانياييي هفيلسوفان تحليلي برجست  
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چنين مطالعاتي بر آثار فرگه انجام داده       جاي گذاشته است و هم      زبان، رياضي، علم و هنر بر      ي  هفلسف
  .  سيك استهاي فلسفي فرگه اكنون اثري كال  مشترك او و پيتر گيچ از نوشتهي هترجم. است

7. interactive      8. substitution view     9. comparison view         
10. frame            11. focus                     12. zero-sum game 

  .نگاه كنيد) 2(به براي آشنايي بيشتر با ديدگاه علّي در باب استعاره . 13
14. Deadalus 
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