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چکيده

بر مبنای نظريۀ استعارۀ ماکس بلك ،واژه ها در يك عبارت استعاری با يکديگر تعامل
ميکنند تا معنايي توزيد کنند که ااصل اين تعامل است .بلك اين تعامـل را بـهعنـوان
تعاملي بين چارچوب و کانون استعاره تحليل ميکند که در آن ،چارچوب بـا ارائـۀ يـك
بستر منحصربه فرد برای کانون ،نوعي گسترش معنايي بر کلمۀ کانوني تحميل ميکند.
کلمۀ کانوني نيز از اين تعامل ،معنای تازهای کسب ميکند .نظريـۀ بلـك بـاوجود ارائـۀ
نکات ارزشمند ،در باب مسائلي ازجمله کسب معاني جديد در استعارهها ،نحـوۀ عملکـرد
آنها و درستي يا نادرستي گزارههای استعاری پاسخ روشن و قانعکننـدهای نـدارد .ايـن
نوشته بر آن است تا بررسي جامع و روشني از نظريۀ تعاملي ارائه دهـد و انتقادهـايي را
نيز نسبت به آن بيان کند.
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پيشينۀ تحقيق
استعاره ،ازجمله موضوعاتي است که از چشم اندازهای مختلفي مانند :بالغت و زيباييشناسي ،فلسفه،
روانشناسي و زبانشناسي به آن نگريسته شده است .پس از تاريخ ديرباز بيش از دو هزار سال ،موضوع
استعاره در نيمۀ دوم قرن بيست مورد توجه جدی فلسفه قرار گرفت .اظهارات گاه بهگاه در مورد استعاره
در آثار ارسطو ،هابز ،الک و نيچه ديده ميشود؛ به نظر ميرسد که در ميان ديگر فيلسوفان ،بهويژه
فيلسوفان تحليلي ،موضوع استعاره توجه مستمر و ويژهای کسب کرده است؛ پس از سال  1868است
که اهميت استعاره در فلسفۀ زبان و هنر اذعان و اثبات شده .ازبته برخي بر اين باورند که اين موضوع
برای فلسفه بهطورکلي ،دارای اهميت است .استعاره از جهات گوناگوني در مبااث فلسفى معاصر
مطرح شده است .جدای از نقش برجستۀ استعاره در شعر ،بالغت و زيباييشناسي ،در اوزههايي
مانند فلسفۀ ذهن (مانند مسوله جايگاه استعارى مفاهيم ذهنى متعارف) ,فلسفه علم (مانند مقايسه
استعارهها و مدلهای تبيينى) ،معرفتشناسي (مانند استدالل قياسى) و در پژوهشهای شناختى
(مانند نظريۀ مفهومسازی) نيز مطرح ميشود .اليکان (فيلسوف برجسته ذهن و زبان ) بر اين باور است
که «تقريبا هر جملهای که بشر ايجاد ميکند عناصر استعاری و کاربرد غير تحتازلفظي دارد و اين
قاعدهای استثناناپذير است .)Lycan, 2000: 176( ».مارس جانسون در همين باب مينويسد «ما در
ميانۀ جنون و شيدايي استعارهها هستيم .تنها سه دهه قبل وضعيت کامال برعکس بود :شاعران استعارهها
را ميساختند ،همه مردم از آنها استفاده ميکردند و فالسفه آنها را ناديده ميگرفتند .به نظر ميرسد ما
امروزه بهوسيله استعاره تسخير شديم و در تصرف آن درآمديم» ).(Johnson, 1981: ix
مقدمه
استعاره بهطور خاص موردتوجه و عالقۀ فلسفۀ تحليلي 1و فلسفۀ قارهای 1بوده است؛ اما هرکدام به
داليلي به اين امر توجه نشان دادهاند .يکي از منابع اصلي برای فيلسوفان بهويژه فيلسوفان تحليلي ،مقازۀ
«استعاره» ماکس بلك بود .هرچند که خود مقازه برای اوزين بار بهطور گسترده ادود ده سال پس از
انتشار آن موردتوجه قرار گرفت؛ يعني زماني که نلسون گودمن )1838( 7در رسازۀ خود به بررسي آن
پرداخت.
ديدگاه تعاملي ماکس بلك ،نظريههای جانشيني و مقايسهای استعاره را که برای قرنها بر بحثها و
پژوهشهای مربوط به استعاره ااکم بود ،به چازش کشيد و از بسياری جهات نقاط ضعف آنها را آشکار
کرد .نظريۀ تعاملي را ريچاردز بنيان نهاد و پس از او ،ماکس بلك با تعميم آن ،نظريۀ منسجمتر و
کاملتری ايجاد کرد .بلك با نوشتن کتاب ( مدلها و استعارهها) و دو مقازه (استعاره) و ( نکات بيشتری
در باب استعاره) تالش کرد تا اين ديدگاه را تبيين کند .وی در مقازۀ دوم خود پاسخهايي نيز به منتقدان
اين نظريه ميدهد.
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مدل تعاملی استعاره
در قرن نوزدهم پس از طرح نظريۀ رمانتيك ،به علت محدوديتهای نظريه سنتي رايج در قرن
هجدهم و فراهم نبودن زمينه برای ارکت جديد ،تحقيقي دربارۀ وجود استعاره صورت نگرفت .در قرن
بيستم ،زبانشناسي و نقد ادبي دستاوردهای انقالب رمانتيك و مهمترين نظريهپرداز آن؛ يعني کازريج را
که عبارت بود از امحای مرز تصنعي ميان سرشت انسان و طبيعت ،انديشه و شيء و زبان و جهان به
معنای واقعيت ،گسترش داد (هاوکس.)43 :1787،
8
بزرگترين مفسر آرای کلريج ،آی .ای .ريچاردز ( 1487-1856م ).انگليسي است .او از تأثيرگذارترين
متفکران جديد در اوزههای روانشناسي ،فلسفه ،زبانشناسي و نقد ادبي است.
ريچاردز بر اين باور است که خود پديدۀ زبان بهطور ذاتي يك امر استعاری است .مطابق نظر او ،ما در
استعاره ،چيزی را بهواسطه و در پرتوی چيز ديگری درک ميکنيم .چيزی آشنا در پرتو چيز ديگر درک
ميشود ،به اين شکل که چيزی را که بيشتر برای ما آشناست ،وسيله قرار ميدهيم تا چيز ناشناسي را
درک کنيم .او کل زبان را دارای چنين خصلتي ميداند .به اين دزيل که ما در پناه زبان است که واقعيت
را درک ميکنيم؛ يعني واقعيت نميتواند خارج از چارچوب زبان وجود داشته باشد و بدون زبان نميتوانيم
درکي از آن داشته باشيم؛ بنابراين چيزی را واسطه قرار ميدهيم تا از طريق آن به واقعيت برسيم .گويي
که کل زبان خاصيت استعاری دارد؛ استعارهای است برای جهانکه بدون آن نميتوان جهان را درک کرد.
زبان در واقع جهان را خلق ميکند.
ريچاردز در سال  ،1875در مقازۀ استعاره ،با زمينه و نگرشي معنايي به موضوع استعاره از جنبۀ بالغت
پرداخت ) .(Ricoeur,1977: 76او در پي چيزی بيش از شناسايي و تحليل ادبي استعاره بود و بر آن بود
تا راه توزيد معنا در استعاره را بيابد .نخست ،او ادعا کرد که استعاره اصل همهجا ااضر 6زبان است و نه
زينت و آرايشي که ميتوان از آن چشمپوشي کرد .نکتۀ ديگری که مدنظر او بود ،در نظر گرفتن اساسي
مفهومي برای درک استعاره است .در سادهترين قاعده ،هنگامي که ما از استعاره استفاده ميکنيم ،دو فکر
از چيزهای مختلف با هم فعال و پشتيباني شده با يك کلمه يا عبارت داريم که معني آن نتيجه تعامل
آنها است (همان .)78 ،سومين نکته مهم در نظريات ريچاردز اين است که استعاره موضوع فکر است و
چيزی بيش از يکي از طرفين استعاره است.
او برای استعاره مدزي تعاملي ارائه ميدهد .جهان ما جهاني است فرافکنده ،آکنده از خصايصي که ما
خود به آن نسبت دادهايم و اين خود استعارهای است مقدم و ندانسته که اساس استعارههای فکری و
زباني ديگر قرار ميگيرد (ريچاردز .)113 :1747،فرض کنيد در استعاره دو جزء ازف و ب وجود دارد .يکي
از اجزاء ،چيزی است که تقريبا در معنای تحتازلفظي 5خود به کار ميرود مثل انسانکه در معنای
تحتازلفظي خود به کار ميرود .به اين قسمت ،موضوع اوزيه استعاره ميگويند؛ اما جزء دوم ،آن چيزی
است که در معنای تحتازلفظي خود به کار نميرود؛ بلکه بيشتر در معنای استعاریاش به کار ميرود و به
آن موضوع ثانويه ميگوييم .وقتي ميگوييم :انسان گرگ است ،مقصود ما درواقع گرگ به معنای اقيقي
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آن نيست بلکه معنای استعاری آن مدنظر است .ريچاردز معتقد است استعاره باعث ميشود اين دو
موضوع باهم تعامل داشته باشند؛ يعني ما يك سری ويژگيها و چيزهايي را از ازف به ب نسبت ميدهيم
و در مقابل چيزهايي ديگری را از ب به ازف انتقال ميدهيم تا از طريق اين فرآيند به معاني جديدی
برسيم که اين معنا از هرکدام از ازف يا ب بهتنهايي ،دريافتني نخواهد بود .در اين فرآيند به فهم
نوظهوری ميرسيم که بروز آن منوط به در کنار هم قرار گرفتن و تعامل بين ازف و ب است .ريچاردز،
همانگونه که از اسم کتابش؛ يعني فلسفه بالغت 3برميآيد ،بر آن است که مطازعه بالغت بايد متکي بر
فلسفه باشد.
8
4
در باور او ،استعاره ،ااصل فرآيندی تعاملي بين دو تصور يا ايده از دو چيز متفاوت است که کلمه
واادی آنها را پشتيباني ميکند .معنای نهايي استعاره ااصل اضور همزمان ،تعامل 18و مشارکت اين
دو تصور يعني مستعارزه و مستعارمنه است و از معنای هر يك از اين دو رکن بهتنهايي ،متمايز است
(ريچاردز.)187 :1747،
استعاره در تفکر رخ ميدهد؛ يعني چيزی براسب اينکه چيز ديگری است ،درک ميشود .استعارههای
زباني نيز تبلور استعاره در فکر است .ريچاردز معتقد است« :استعارههای جانشيني 11و استعارههای
مقايسهای 11را ميتوان به کاربرد تحتازلفظي تقليل داد اما انجام اين عمل برای استعارههای تعاملي
ممکن نيست .استعاره ،بهجای اينکه جانشين معنای اقيقي باشد ،امری بديل ناپذير است .استعاره ،گاهي
ناگفتههايي را بيان ميکند که با هيچ روش ديگری قابلبيان نيست» (استيور.)116 :1748 ،
ديدگاه ريچاردز در باب سرشت استعاری زبان و همچنين نظريه او درباره معنا در تقابل با ديدگاه سنتي
قرن هجدهم است که معتقد بود زبان غيرادبي بايد واض ،،عاری از استعاره و بهدوراز ابهام باشد .در باور
ريچاردز ،استعاره را نميتوان اتي از زبان علوم تثبيتشده هم پاک کرد .در فلسفه هم هر چه مسائل
انتزاعيتر باشد ،به همان نسبت بيشتر با استعاره سروکار داريم .او ابهام را از جنبههای بنيادی زبان
ميداند که عمق و غنای بيشتری به معنا ميبخشد .ابهام ،بخش بزرگي از مهمترين گفتههای ما بهويژه
در شعر و مذهب است )Richards, 1937:128) .ديدگاه تعاملي ريچاردز پس از او بهوسيله «ماکس
بلك» تعميم پيدا کرد.
نظريۀ تعاملی ماکس بلک
ماکس بلك )1888 - 1844( 17،فيلسوف آمريکايي -بريتانيايي ،يکي از چهرههای برجسته بانفوذ در
فلسفۀ تحليلي در نيمۀ اول قرن بيستم است .بلك دو مقازۀ معروف و يك کتاب در باب استعاره نوشته
است .ديدگاه بلك را ميتوان در مقابل ديدگاه سنتي قرار داد که در آرا و انديشههای ارسطو ريشه دارد.
او در مقازه استعاره 18،با دو گروه از فيلسوفان مخازف است .گروه اول فيلسوفاني که مدافع ديدگاه
جانشيني استعاره 16هستند و بر اين باورند که در هر استعارهای ميتوان همان محتوا را با عباراتي که در
زبان تحتازلفظي 15است ،جانشين کرد .بلك ،ديدگاه مقايسهای استعاره 13را نيز نوع خاصي از ديدگاه
جانشيني ميداند.
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مطابق نظريۀ تعاملي ،استعارههای جانشيني و استعارههای مقايسهای را ميتوان به کاربرد تحتازلفظي
تقليل داد دراازيکه استعارههای تعاملي به کاربرد تحتازلفظي تقليلپذير نيستند .نظريۀ نهايي و
تجديدنظر يافته ماکس بلك همۀ استعارهها را تقليلناپذير ميداند .اين نتيجهگيری نقطۀ شروعي برای
تحليل شناختي استعاره شده است ).(Kjärgaard, 1986:104
ماکس بلك ،نظريۀ تعاملي خود را بر اساس ديدگاههای ريچاردز ارائه کرد .نظريۀ او شکل بسط يافته
و تا ادودی دگرگونشدۀ نظريات ريچاردز در باب استعاره است .ماکس بلك در مقازۀ نخست خود به نام
«استعاره » به بررسي استعاره از ديدگاه فلسفه تحليلي پرداخته است .او در اين اثر نظريۀ تعاملي 14خود را
مطرح ميکند.
بر اساس ديدگاه تعاملي ،استعاره ،متضمن تعامل ميان عنصر اقيقي و عنصر استعاری در يك جمله
است؛ بنابراين در يك استعاره ،هميشه دو جزء وجود دارد .يك جزء تحتازلفظي و يك جزء استعاری که
هيچکدام بهتنهايي نميتوانند معنای استعاری را ايجاد کنند .ماکس بلك عنصر اقيقي را چارچوب 18و
عنصر استعاری را کانون 18مينامند و معنای استعاره را تعامل ميان آنها ميداند .چارچوب و کانون
استعاره در مقازۀ دوم بلك به «موضوع اوزيه » و «موضوع ثانويه » تغيير نام مييابند .موضوع اوزيه و
ثانويه را نبايد دو چيز در نظر گرفت بلکه بايد بهصورت مجموعهای از روابط و بهصورت يك نظام و
بهبيانديگر بهصورت يك مجموعۀ تلويحي 11تصور کرد.
هيلز نظريۀ تعاملي را اينگونه شرح ميکند:
هنگاميکه ما به استعاره روی ميآوريم ،برخي کلمهها يا عبارت برجسته ،کانون،
دستخوش بازتفسيری ميشود که ناشي از واژههای زفظي کناری (چارچوب) است...
استعاره از نوعي تنش بين معنای تحتازلفظي و يا محتوای کانون و معنای تحتازلفظي
چارچوب منتج ميشود ،تنشي که وقتي کانون استعاره دستخوش تفسير استعاری شود،
فروکش ميکند و يا اداقل کاهش مييابد.(Hills, 2004:147).
بلك ،دزيل کاربرد استعارهها در زبان را در اين ميداند که زبان تحتازلفظي قادر نيست روابط قياسي
گوناگوني را که ذهن ميان اوزههای مختلف برقرار ميسازد ،بيان کند و از طرفي با بيان و تفکر استعاری
بينشي را بيان ميکنيم که به هيچ شکل ديگری بيان پذير نيست .با اين بيان ،بلك بر ماهيت شناختي
استعاره تأکيد ميکند و آن را نوعي ابزار شناختي ميداند .کمپ و ريمر معتقدند که «دو فرض و قضيۀ
مرکزی در اين نظريه وجود دارد :نخست ،اينکه استعارهها «محتوای شناختي» دارند .محتوای شناختي
اصطالاي است که اغلب در ادبيات استعاره بهعنوان روشي ديگر برای بيان اينکه استعارهها معنای
استعاری دارند ،به کار ميرود؛ اگرچه ،محتوای شناختي ززوما همان معنای استعاری نيست .محتوای
شناختي ميتواند هر چيزی که درک شده و يا ياد گرفته شده ،باشد .استعارهها نوعي وسيله هستند که
ظاهرا و از قرار معلوم ،محتوای شناختي را منتقل ميکنند»).(Camp, and Reimer, 2006: 853
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يك موضوع اوزيه و يك موضوع ثانويهای وجود دارد که يکي در معنای تحتازلفظي و ديگری در
معنای استعاری به کار ميرود .نکتۀ مهمي که در اينجا بيان ميکند اين است که موضوع ثانويه يا چيزی
که در معنای استعاری خود به کار ميرود نبايد بهعنوان شيء در نظر گرفت ،بلکه بايد بهعنوان نظامي از
اشياء که دارای روابط خاصياند در نظر گرفت (شيخ رضايي.)57 :1744 ،
نظريۀ بلك به چند دزيل دارای اهميت است .بلك نخستين بررسي نظاممند از استعاره را در فلسفۀ
تحليلي انجام داد ،او اوزين کسي است که استعاره را بهعنوان بخش ضروری و اياتي بسياری از
گفتمانها ،از جمله گفتمان فلسفي ،تلقي کرد .پيشازاين ،فيلسوفان ،استعاره را در بدترين اازت اغواگر و
خطرناک و در بهترين اازت ،غيرضروری و آرايش صرف سبکي ميدانستند که بايد تا جايي که ممکن
است در نوشتههای فلسفي جدی از آن اجتناب کرد.
هدف بلك پاسخ به برخي پرسشها در مورد «دستور زبان منطقي » استعاره است .او مقازۀ «استعاره »
را با برخي از مالاظات عمومي دربارۀ اينکه چه چيزی در مقابل ،تمثيل يا نوع ديگری از مجازها استعاره
محسوب ميشود ،آغاز ميکند سپس روشي برای تحليل ساختار عبارت استعاری فراهم ميکند .بلك،
عناصر عبارت را به آنچه او کانون و چارچوب مينامد ،تقسيم ميکند .کانون يك استعاره ،کلمهای است
که در روشي غيرمتعارف و يا مجازی در بستری از کلمات به کار ميرود که وقوع آنها معموزي است.
اين زمينه ،قازب و چارچوب عبارت استعاری است .بلك بهعنوانمثال اين عبارت را به کار ميبرد« :رئيس
از طريق جلسه شخم زد » .در اينجا کلمه « شخم زد» 11کلمه مجازی و کانون استعاره است ،دراازيکه
باقيماندۀ جمله ،بهعنوان چارچوب عمل ميکند .با اين روش تحليلي ،او در ادامه به نقد چند ديدگاه
مشهور استعاره ميپردازد که بهطور عمده در آثار نقد ادبي و بالغت پيدا شده است .پس از آن ،ديدگاه
تعاملي خود را که ويرايش و بهسازی ديدگاههای موجود است ،ارائه ميکند .نخست در رد ديدگاه
جانشيني استعاره استدالل ميکند که معتقد است «بيان استعاری بهجای برخي عبارات تحتازلفظي
معادل استفاده ميشود ».عبارت مهم و اساسي در اين ديدگاه «عبارت تحتازلفظي معادل 17است».
ازآنجاکه بلك باور دارد بسياری از استعارهها محتوايي شناختي دارند که فراتر از هر تفسير تحتازلفظي
است ،اين ديدگاه را بايد رد کرد . (Black, 1954:273).ديدگاه دومي که بلك آن را ارزيابي ميکند،
ديدگاه مقايسهای است .بلك آن را نوع ديگر نظريه جانشيني ميداند و به همين دزيل است که در
زمينههای مشابه آن را رد ميکند .آخرين نظريۀ استعارهای که بلك به آن ميپردازد و درنهايت آن را
اصالح و از آن دفاع ميکند ،نظريۀ تعاملي است .اين نظريه ،بهطور برجسته ،اين ايده را بيان ميکند که
استعارهها محتوايي شناختي دارند که نميتواند با هيچ ترجمه تحتازلفظي بيان شود .نظريۀ تعاملي بر آن
است که کلمات در يك عبارت استعاری با يکديگر تعامل ميکنند «تا معنايي توزيد کنند که ااصل و
نتيجه آن تعامل است » ( .)ibid:279بلك اين تعامل را بهعنوان تعاملي بين چارچوب و کانون استعاره
تحليل ميکند که در آن ،چارچوب با ارائه يك بستر منحصربهفرد برای کانون ،يك «گسترش معنايي بر
کلمه کانوني »تحميل ميکند .کلمه کانوني از اين تعامل «معنای تازهای » کسب ميکند؛ بنابراين ،برای
مثال ،در بيان «رئيس از طريق جلسه شخم زد » کلمه « شخم زد » معنايي فراتر از هر معنايي که
مدخل يك فرهنگ زغت ارائه بدهد ،کسب کرده است.
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بلك در ادامه به تحليل اين تعامل در برخي جزئيات ميپردازد و اصطالاات فني بيشتر و استعارههای
بيشتری ارائه ميکند .او ميگويد که يك استعاره مانند يك فيلتر عمل ميکند .با توجه به استعاره
«انسان ،گرگ است »،ميتوانيم دو موضوع را در آن شناسايي کنيم :موضوع اصلي ،انسان او موضوع
فرعي ،گرگ .در اين مثال و در بسياری از استعارهها ،موضوع فرعي ،با فيلتر کردن تصورات خاصي در
مورد انسان از طريق تصورات ما در مورد گرگها ،بر اينکه چگونه ما موضوع اصلي را «ميبينيم» 18تأثير
خواهد داشت .بلك اين تصورات (در مورد انسانها و گرگها) را نظام متداولهای مرتبط مينامد .اينها
مجموعهای از «باورهای استاندارد» 16و « ارفهای کليشهای رايج» 15هستند که داشتههای مشترک
اعضای قسمتي از جامعۀ گفتاری در مورد برخي موضوعات ارائهشده ،هستند؛ بنابراين ،متداولهای مرتبط
و هم پيوند موضوع اصلي (که معموال در چارچوب بيان استعاری موجودند) از طريق فيلتر موضوع فرعي
(کانون) ديده ميشوند که نحوۀ ديدن و درک ما از موضوع اصلي را «سازماندهي » ميکنند .در استعاره،
«انسان ،گرگ است » ،تصورات خاص ما در مورد گرگها (درندهخويي ،جانوران شکاری و غيره) بر روی
درک ما از انسان ،طرحريزی و افکنده 13ميشود.
طبقهبندی استعارهها
يکي از اصليترين امور در هر علمي ،طبقهبندی مفاهيم است .اين امر برای مشخص کردن چارچوب
بحثها و موضوعات در هر علمي صورت ميپذيرد .تقسيمبندی به استعاره زنده 14و مرده 18يکي از
طبقهبندی مرسوم در بحث از استعاره بوده است .بلك استعاره مرده را پيکر بيرواي ميداند:
هيچ فايدهای ندارد که يك جسد را بهعنوان مورد خاصي از يك فرد محسوب کنيم:
«استعاره مردۀ » مشهور ،ديگر بههيچوجه استعاره نيست ،بلکه صرفا بياني است که
ديگر هيچ کاربرد استعاری آشنايي ندارد؛ بنابراين انتظار نميرود خواننده شايستهای
چنين بيان آشنايي مانند «سقوط در عشق » را استعاره بداند ).(black,1977:439
78

ماکس بلك طبقهبندی جديدی را برای استعاره ارائه ميدهد .وی استعارهها را در سه گروه خاموش،
مسکوت 71و فعال 71جای ميدهد و در مقازۀ خود بر استعارههای فعال متمرکز ميشود و آنها را به دو
دسته « استعارههای تأکيدی» 77و «استعارههای تشديدی» 78تقسيمبندی ميکند ( .)ibidاستعارههای
تأکيدی ،استعارههايي هستند که «توزيدکنندۀ ،هيچ تغيير يا جانشينيای را در مورد واژگان بهکاررفته
نميپذيرد ».بلك بر اين عقيده است که اين استعارهها نوعي «تضمنات بيان ناشده » دارند؛ يعني برای
درک آنچه در پشت واژگان قرار دارد ،همکاری شنونده و گيرنده استعاره نياز است.
در استعارههای تأکيدی ،بهکارگيری واژگان دست باال را دارد؛ به اين معنا که استعاره موجود بههيچوجه
قابلبيان با ساير تعابير و ترکيبات استعاری نيست و آنچه مدخليت تمام دارد ازفاظ بهکاررفته است (ااج
فرج اهلل دباغ)18 :1787 ،؛ اما در استعارههای تشديدی ،پيچيدگيهای تضمني زيادی وجود دارد .به بياني
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ديگر «استعارههای تشديدی غني هستند و به همين سبب ميتوان آنها را شرح و بسط بسيار داد و از
جهات بسياری درباره آنها بحث کرد( ».همان).
بلك ،استعارۀ قوی را ترکيبي از اين دو ميداند و مينويسد :سرانجام ،من استعارهای را که هم تأکيدی
و هم تشديدی باشد ،استعارهای قوی ميدانم (Black, 1977:440) .او استعارههای ضعيف را
استعارههايي ميداند که دارای ميزان کمي از تأکيد و تشديد هستند و به سبب کثرت به کار رفتن به
معنای واقعي و تحتازلفظي خود نزديك شدهاند .بلك اين استعاره را جوک بيمزه 76يا زطيفۀ فلسفي
مبهم 75ميخواند که در مقابل استعارههای جذاب و قوی قرار ميگيرند (.)ibid
ديدگاه تعاملی بازبينیشده
بلك مقازۀ نخست خود را تالشي در تبيين کاربردهای استعاره ميداند و در مقازۀ دوم بر آن است تا
نشان دهد که استعارههای قوی چگونه عمل ميکنند «"نظريۀ تعاملي " که من در استعارۀ (مقازه
نخست) ارائه دادم بهعنوان تالشي برای روشنتر کردن برخي از کاربردهای کلمه " استعاره " -و يا اگر
کسي اازت کلي را ترجي ،ميدهد ،برای تجزيه و تحليل مفهوم استعاره بود با نگاهي به گذشته ،ترجي،
ميدهم به موقعيت خودم بهعنوان کمکي برای درک اينکه چگونه اظهارات قوی استعاری کار ميکنند،
فکر کنم .)ibid: 441( ».او معتقد است که اين تغيير در قاعده سازی از تجزيه و تحليل مفهومي به
تجزيه و تحليل عملکردی است .بلك ارزش ديدگاه تعاملي خود را در مقايسه با ديگر ديدگاهها
دستيافتني ميداند .شايستگيهای نظريۀ تعامل؛ يعني توسعه و اصالح ديدگاههای ارزشمند ريچاردز،
بايد در برابر تنها جايگزينهای موجود خود ( « نظريه جانشيني » و « نظريه مقايسهای (مورد خاصي از
نظريه جانشيني» سنتي) سنجيده شوند ( .)ibidوی معتقد است هر دو ديدگاه رقيب ،استعاره را غير
تأکيدی محسوب ميکنند و برای واژگان اهميتي در نظر نميگيرند.
بلك قاعدههای اصلي ديدگاه تعاملي خود را با پيشرفتهای جزئي ،اينگونه در مقازۀ دوم خود بازسازی
ميکند:
 .1يك بيان استعاری دو موضوع متمايز دارد که بهعنوان موضوع «اوزيه » و موضوع «ثانويه » شناخته
شده است .بلك در مقازه استعاره ،بهجای آنها از موضوعات «اصلي » و « فرعي » صحبت
ميکند .واژهای که بهصورت تحتازلفظي به کار ميرود « ،چارچوب » و واژهای که کاربرد
استعاری يافته است « ،کانون » استعاره نام دارد.
 .1موضوع ثانويه بهعنوان نظام و نه يك چيز فردی يا شيء منفرد در نظر گرفته ميشود« .بنابراين،
من بيان " جامعه دريا است " واالس استيونز را خيلي در مورد دريا نميدانم (بهعنوان "چيز " در
نظر گرفته) بلکه بهعنوان نظامي از روابط که با اضور کلمه "دريا " در جمله موردبحث نشاندار
ميشود ،تلقي ميکنم.)ibid( ».
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 .7گفتار استعاری اينگونه عمل ميکند که قسمتي از « مدزوالت مرتبط » به موضوع ثانويه برای
موضوع اوزيه امل ميشوند« .موضوع ثانويه تا ادودی مبتني بر سياقي است که استعاره در آن
بهکاررفته است و اين سياح در يك جامعه زباني به وجود ميآيد و به اشتراک گذاشته ميشود».
(ااج فرجاهلل دباغ)15 :1787 ،
 .8سازندۀ استعاره بعضي از ويژگيهای موضوع اوزيه را به انتخاب خود مؤکد يا تضعيف ميکند .وی
اين کار را تا ادی انجام ميدهد که بتواند ااکامي را که با شبکۀ تضمنات موضوع ثانويه
همشکل و همانند هستند به دست آورد و به موضوع ثانويه نسبت دهد.
 .6در بافت و زمينه بيان استعاری خاص ،دو موضوع در روشهای زير «تعامل » ميکنند( :ازف) .اضور
موضوع اوزيه ،شنونده را به انتخاب برخي از ويژگيهای موضوع ثانويه برميانگيزد؛ (ب) او را به
ساخت يك «شبکه تضمني» 73موازی فراميخواند که ميتواند برای موضوع اوزيه مناسب باشد؛
(ج) متقابال باعث تغييرات مشابهي در موضوع ثانويه ميشود.
بلك اين تقسيم موضوعات را امری ذهني و به شکل مجازی ميداند:
گرچه من اينجا از تعامل موضوعات صحبت ميکنم ،چنين نتيجهای ازبته در اذهان
گوينده و شنونده توزيد ميشود :آنها هستند که منجر به درگير شدن در انتخاب،
سازماندهي و «طرحريزی» شدند ).(Black,1977:442
بلك گزارههای استعاری را مانند کنشي زباني ميداند که بهطور ذاتي نياز به فهميده شدن و گشوده
شدن 74دارند؛ يعني هر شنونده در يك جامعه زباني ميتواند به گزارهای استعاری پاسخي خالقانه بدهد و
در همين کنش و واکنش است که واژگان استعاری فخيمتر و قویتر ميشوند (.)ibid
نحوۀ عملکرد گزارههای استعاری
بلك با ارائۀ مثازي نحوۀ عملکرد يك گزاره استعاری را بيان ميکند به «ازدواج يك بازی دوسر برد يا
برد-برد است .».در اين استعاره نسبتا «فعال "» شبکۀ دالزت و تضميني ممکن است تا ادودی به شرح
زير تفسير شود« (GI) :بازی » رقابتي است؛ ( )G2بين دو اريف؛ ( )G 3که در آنيك بازيکن تنها با
برد ديگری ميتواند برنده شود (Black, 1977: 443) .ميتوان متناظر با اين نظام ،نظامي ديگر درباره
ازدواج ايجاد کرد که همۀ عناصر نظام پيشين را دارا باشد )M1(« :ازدواج يك مجاهدتي مداوم است.
( )M2بين دو مسابقهدهنده ( )M 3که در آن پاداش (قدرت؟ پول؟ رضايت؟) يك شرکتکننده تنها در
صورتي به دست ميآيد که برای ديگری به دست آمده باشد .)ibid( ».اکنون ميتوان روابط مذکور
ميان اين دو نظام متناظر را بررسي کرد .ميان  G2و  M1ميتوان شباهتي را در نظر گرفت .رقابت و
مجاهدت از جهتي به هم شبيه هستند ،اما اينهمان نيستند .ميان  G2و  M2رابطۀ اينهماني برقرار
است؛ زيرا موضوع موردنظر «وجود طرفين » است که در هر دو مشترک است و سرانجام ،در انتقال از
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 G3به « M3برد » گسترش يافته و معنای «پاداش » را هم در خود جای داده است .ميان  G1- 3و
 M1-3نوعي قياس برقرار است بهگونهای که ميتوان نوعي همشکلي را ميان آنها مشاهده کرد .وی
معتقد است که در اين موارد نميتوان به يك «داوری قطعي » دست پيدا کرد و اين موضوع در همۀ
موارد گزارههای استعاری يافت ميشود« .درواقع ،وی بر اين باور است که ما ميبايست ضرورتا " پس
پشت واژگان " را درک کنيم ،نميتوانيم مرزهای معيني را برای تفسير گزارههای استعاری تعيين کنيم».
(ااج فرجاهلل دباغ )14 :1787،اين بدين معنا است که تفسير گزارههای استعاری فرآيندی باز است و اد
قطعي ندارد .همين امر موجب ابهام ميشود که در نظر بلك از ضروريات استعاره است.
در باور من ،در اال ااضر دشواری در قضاوت محکم و قاطع در چنين مواردی در تمام
موارد از گزارههای استعاری وجود دارد .ازآنجاکه ما ززوما بايد «پشت کلمات» را
بخوانيم ،نميتوانيم مرزهای محکم دور تفسيرهای پذيرفتني بکشيم .ابهام محصول
الزم ازقاگری استعاره است ).(Black1977:444
ماکس بلك پس از بررسي دو شبکه تضمني مثال باال ،پنج نوع رابطه ميان شبکه مدزوالت نظامهای
متناظر کشف ميکند :ازف) اينهماني( ،ب) بسط (ج) شباهت( ،د) قياس و يا (ز) آنچه «اتصال
استعاری» 78ناميده ميشود (آنگونه که اغلب ،استعاره اصلي دالزت بر استعاره فرعي دارد) (.)ibid
تفاوت استعارهها و تشبيهات
ماکس بلك بر نلسون گودمن خرده ميگيرد که تفاوت ميان استعاره و تشبيه را درک نکرده
است .بلك در اينجا بر آن است تا خود اين تفاوت را تبيين کند .در يك بيان استعاری با دو موضوع
اوزيه و ثانويه مواجه هستيم و ميان اين دو موضوع شبکهای از همانندیها رخ ميدهد که ميان تكتك
اعضای آنها رابطۀ تناظر برقرار ميکند .در گزارۀ «فقر جرم است» بيان ما دربارۀ «جرم» با «فقر» تناظر
پيدا کرده است؛ بنابراين واسطه هر استعاره« ،تمثيل يا تناظر ساختاری ؟» است .در باور وی ،هر
گزاره استعاری بر دو چيز دالزت ميکند« :گزاره شباهتي» 88و «گزاره مقايسهای» 81.بلك اين گزارهها
را ضعيفتر از آن ميداند که بتوانند مبنای استعاری را تشکيل دهند« .اين داوری ،درواقع نوعي
اتخاذ موضع در مقابل ديدگاههای رقيب يعني جايگزيني و مقايسهای است که اوزي با گزارههای
شباهتي سروکار دارد و دومي با گزارههای مقايسهای» (ااج فرجاهلل دباغ .)78 :1788،وی تشبيه را
ضعيفتر
از استعاره و يکي دانستن آنها را نامعقول ميداند .او استعاری انديشيدن را نگريستن از پشت
عينك ميداند« .نگاه به يك منظره از طريق عينك آبي با قياس آن منظره با چيز ديگر ،تفاوت دارد».
).(Black, 1977:445
در نظر او اين فرض که گزارۀ استعاری با مقايسه نکته به نکته برابر است ،موجب بدفهمي کارکرد يك
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استعاره است و آن را مقايسهای نامربوط ميداند که اثربخشي يك استعاره خوب را از بين ميبرد:
تصور اينکه بيان استعاری انتزاع يا مقايسۀ نکته به نکته تحتازلفظي است که در آن موضوعات اوزيه و
ثانويه به خاطر بيان تفاوتها و همچنين شباهتها در کنار هم ميآيند و همسانسازی ميشوند،
بدتفسيری و بدفهمي کارکرد يك استعاره است .در مقايسۀ نامربوط يك موضوع با موضوع ديگر ،قدرت و
اثربخشي متمايز يك استعاره خوب را قرباني ميکنيم ( .)ibidمقايسۀ تحتازلفظي فاقد قدرت ازقاگری و
ازهام بخشي 81است و باعث ميشود توان استعاره برای تحميل نظر خود از بين برود.
تفکر استعاری
بررسيهای پيشين بلك ،توجهي به اازت و وضعيت ذهن کسي که گزارۀ استعاری را تصديق
ميکند (شنونده) ،ندارد .استعاره خوب گاهي سازندۀ خود را متأثر و يا توقيف ميکند و يا با او تصادم
ميکند .ما در برخورد با استعاره ،يك «بارقهای از بينش» 87داريم نه اينکه تنها  Aرا با  Bمقايسه
ميکنيم و يا اتي اينکه آنگونه که Bبود به  Aفکر ميکنيم .بلك تصري ،ميکند که اصازتا « تفکر
استعاری » اذهان را تقويت و تشجيع ميکند تا با پيوند زدن مفاهيم ،ابداعات مفهومي انجام دهد «گفتن
بهطورجدی و با تأکيد که "زندگي دريافت و انتقال اطالعات است " اداقل اين است که به زندگي
بهعنوان گذرگاه اطالعات بينديشيم( .نه آنکه ،صرفا مانند آن باشد) .(Black, 1977:446) ».در پاسخ به
اين پرسش که چرا بايد استعاری انديشيد ،بلك بر اين باور است که بيان و تفکر استعاری قابليتهايي
دارد که تفکر غيراستعاری فاقد آن است« .گاهي اظهارات و تفکر استعاری بينشي را ارائه ميدهند که به
هيچ شکل ديگری بيان پذير نيست .)ibid: 448( ».در نظر او زبان تحتازلفظي توانايي آن را ندارد تا
تناظرات غني ،روابط و شباهتها را بيان کند« .با زبان استعاری ميتوان از چهرهای ديگر از اين عازم
پردهبرداری کرد که با زبان واقعي و تحتازلفظي امکان آن وجود ندارد( ».ااج فرجاهلل دباغ)77 :1787 ،
استعاری انديشيدن با ابداع و نوآوری همراه است و همين امر موجب کشيده شدن استعاره به اوزۀ علوم
شده است.
تشخيص استعارهها
منتقدان نظريۀ تعاملي معتقدند آن گاه اين نظريه کامل ميشود که معياری برای شناسايي گزارههای
استعاری داشته باشد و بايد متغيری 88وجود داشته باشد که بهوسيلۀ آن دريابيم گزارۀ استعاری بهدرستي
تفسير و تعبير شده است .بلك نياز به برخي از اينگونه معيارهای شناسايي ،ضروری و يا صرفا تشخيصي
را پاسخ به اصرار نويسندگان ديگر ميداند و خود چندان عالقهای به اين امر ندارد .منتقدان بلك معيار
تشخيص پذير گزارههای استعاری را در اين ميدانند که اگر آن گزاره را بهصورت تحتازلفظي در نظر
بگيريم «بيمعنا »« ،متناقض » و «نادرست "» ميشود .او در پاسخ به اين معيار تشخيصي ميگويد که
تعيين معيار و مالک برای شناسايي استعاره اگرچه ممکن است جامع باشد وزي بههيچوجه مانع نيست؛
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زيرا اين معيار صنايع مجازی بسياری ازجمله مبازغه را نيز دربر ميگيرد و خاص استعاره نيست .ايراد
جدیتری که او بر اين معيار تشخيصي وارد ميکند اين است که «نقيض هر گزاره استعاری بهخودیخود
ميتواند استعاری باشد و از اينرو اگر تحتازلفظي فهميده شود ،ممکن است درست باشد»
) .(Black,1977:449برای مثال او ميگويد:
فرض کنيد من با اظهار محاورهای« ،همانطور که ميدانيم ،انسان گرگ است » با گفتن «اوه،
نه انسان گرگ نيست بلکه شترمرغ است».مقابله کنم ،در بافت و بستر« ،انسان گرگ نيست »
به همان اندازه نقيض آن استعاری است(.همان)؛ بنابراين بلك معيار تشخيصي را شکستخورده
ميداند .در باور او نفي هر بيان استعاری ميتواند خود يك بيان استعاری باشد و اگر به معنای
واقعي کلمه گرفتهشده باشد ،درست خواهد بود .بلك نيازی نميبيند که نمونهها را به چنين
نفيهايي محدود کند؛ بنابراين بعضي گزارهها اتي در صورت غير نقيض بودن نيز بهگونهای
تحتازلفظي دارای معنا و درست هستند .برای مثال هنگاميکه ما ميگوييم« :او درواقع در يك
خانه شيشهای زندگي ميکنند »،از يك شخص که درواقع در يك خانه ساخته شده از شيشه
زندگي ميکند ،صحبت ميکنيم و هيچچيز ما را از به کار بردن اين جمله برای ايجاد يك بيان
استعاری منع نميکند (.)ibid

وفق نظر بلك هر معياری ،هرچند پذيرفتني ،برای اضور استعاره ،در شرايط خاص فسخپذير است.
بلك بر اين باور است که نميتوان به جهت معرفتشناختي از مالک و محکي متقن برای گزارههای
استعاری سخن گفت ،چراکه ساختار استعارهها بينهايت است و نميتوان آنها را تحت يك قازب بدون
خطا درآورد (ااج فرجاهلل دباغ.)76 :1787 ،
خالقيت استعارهها
ماکس بلك ميگويد که چون استعارهها با نوآوری همراهاند پس خالقانه هستند .وی از اين ديدگاه
که گزارۀ استعاری گاهي اوقات ميتواند با تغيير روابط ميان اموری که بر آن دالزت دارد ،دانش و
بينش جديد توزيد کند ،دفاع ميکند و معتقد است موافق بودن با اين ديدگاه ،واگذار کردن نقش
شناختي قوی به استعارههای خاص است؛ اما مخازف بودن ززوما واگذار کردن کامل آنها به برخي از
اوزههای «تخيل» نيست .بر مبنای ديدگاه بلك ،پس بهتر است بهجای آنکه بگوييم استعارهها
شباهتهای پيشين را شکلدهي ميکنند ،بگوييم استعارهها در برخي موارد ،شباهتهايي را خلق ميکنند
).(Black,1977:449

منتقدان نظريۀ تعاملي اين بحث را پيش ميکشند که چگونه ذهن ميتواند رابطهای را خلق کند که از
پيش وجود نداشته است؟ پاسخ بلك اين است که اين پرسش ازآنجا ريشه ميگيرد که آنها تنها وجه
عيني رابطهها را مدنظر دارند .بلك منتقدان خود را متهم بهنوعي مصادره به مطلوب ميکند؛ به اين معنا
که در باور به اين رابطههای عيني ،فرض وجود آنها از قبل معلوم است .بلك قويا واقعگراست ،اما
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موضع وی در مورد رابطهها ،عيني– ذهني است( .ااج فرجاهلل دباغ.)75 :1787 ،
از نکاتي که بلك بر آن تأکيد ميکند يکي آن است که استعاره ،گاه شباهتهايي از پيش موجود
(عيني) را در پيش چشم ما قرار ميدهد و گاه خود ايجادکنندۀ شباهتهايي ميان دو مؤزفۀ استعاره است؛
شباهتهايي که از هيچ راه ديگرى جز استعاره قابل اصول ،فهم و بيان نيستند .در اين معنا است که
استعاره خصلت محتوا افزايى دارد و نميتوان از آن صرفنظر کرد .بهعنوانمثال ،وقتى در مواجهه با
فردى که هيچ ااساساتى از خود بروز نميدهد از استعاره « او يك تکه يخ است » استفاده ميکنيم،
شباهت بين فرد بيااساس و يك تکۀ يخ از مقوزۀ شباهتهايى که از پيش موجود بوده باشند ،نيست؛
بلکه ما اين شباهت را همينجا و در خالل استفاده از اين استعاره ساختهايم .به عبارتى ،ما فرد
بيااساس را بهمثابۀ يك تکه يخ ديدهايم ،بدون آن که شباهتي عينى ميان اين دو وجود داشته باشد
(شيخ رضايي.)57 :1743 ،
بلك اظهار اميدواری ميکند که بتواند نشان دهد استعارهها در کنار وجه عيني ،دارای وجه ذهني نيز
هستند .او بر اين نظر است که در بعضي امور مانند استعارهها «شبيه است» 86با « شبيه به نظر
ميرسد» 85اختالف اندکي دارد؛ بنابراين در گزارههای استعاری آنچه در واقعيت شباهت دارد و آنچه به
نظر بيننده شبيه است به هم نزديك است اما در گزارههای غيراستعاری اينگونه نيست .مثازي که بلك
دراينباره ارائه ميدهد اين است که « بلندتر است » با « بلندتر به نظر ميرسد است » تفاوت دارد مثال
«فالني از برادرش بلندقدتر است » با « فالني از برادرش بلندقدتر به نظر ميرسد » تفاوت معناداری
دارد .پس روابط در گزارههای استعاری دارای دو وجه عيني و ذهني است« .اين روابط را بايد از دو منظر
بررسي کرد :يکي اينکه درواقعيت چگونهاند (اگر امکان بررسي باشد) و ديگری اينکه ازنظر مشاهدهگر به
چه نحوند» (ااج فرجاهلل دباغ.)73 :1787 ،
پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا تاکنون استعارهها ،کارکردی مانند «ابزار شناختي»
داشتهاند؟ پاسخ بلك مثبت است .بلك استعارهها را ابزاری برای درک وجوه پنهان واقعيت جهان ميداند
و مينويسد :هنوز هم مايل به ادعا هستم که برخي از استعاره ما را قادر به ديدن جنبههای از واقعيت
ميکنند که توزيد استعاره کمك ميکند تا آن جنبهها شکل بگيرند  .(Black,1977: 453در باور بلك ما
با زبان استعاری دست به آفرينش جهان ديگری نميزنيم؛ بلکه از نهانيهای جهان موجود خبر ميدهيم
که با زبان واقعي و تحتازلفظي کشف نميشوند و نيازمند بينشهای ديگری هستند که در اوزۀ زبان
استعاری است.
گزارههای استعاری بهعنوان ابزارهای شناختی
بلك معتقد است جنبههای خالقانه و يا ابداعي استعارههای موزد روشن و اثبات شده است ،به
سبب آنکه آنها گاهي ميتواند بهعنوان ابزارهای شناختي به کار روند که از طريق آن کاربران آنها
ميتواند ديدگاههای جديدی از يك اوزه به دست آورند .يك ديدگاه ،بايد چشماندازی از چيزی باشد:
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او ميگويد وظيفه من در اينجا اين است پيشنهادهايي در مورد چيستي آن «چيز» و اينکه تا چه
اد داشتن آن ميتواند بينشي در مورد «اشياء چگونهاند» ارائه دهم .منظور او از اين بيان اين است که
آيا استعارهها ميتوانند بگويند اشيا و جهان چگونهاند« .به نيکي پيداست که بلك دغدغهای
معرفتشناختي دارد و به دنبال ربط و نسبت گزارههای استعاری با جهان پيرامون است؛ بدين معنا
که گزارههای استعاری به چه نحو معرفت بخشاند و از ناايه نامکشوف عازم پرده برميدارند».
(ااج فرجاهلل دباغ.)78 :1787 ،
بلك ،گزارههای استعاری را دارای شرايط صدح و کذب نميداند:
اين نقض و خطا دستور زبان فلسفي است که درستي يا نادرستي به استعارههای «قوی » محول
ميکند .آنچه پشت ميل به بسط درست برای تناسب با برخي از اين موارد (مانند زماني که کسي
بهگونهای کامال روشن ممکن است به استعاره «نيکسون يك تصوير اطراف خأل است» با گفتن« :درست
است!» پاسخ بگويد) است ،شناختي است که مي گويد استعاره ضرورتا به قلمرو خيال متعلق نيست و
صرفا برای برخي از «اثرات زيباييشناسي » راز آميز ،آنگونه که برخي از نويسندگان ادعا دارند ،به کار
نميرود بلکه درواقع «چيزی ميگويد » ) .(Black,1977: 454او از ابزارهای شناختي اينگونه نام
ميبرد :نگاره و نقشه ،گراف و نمودارهای تصويری ،عکسها و نقاشيهای «واقعي » و باالتر از همه،
مدلها ،ابزارهای شناختي آشنا برای نشان دادن «چگونگي اشياء و امور » ( .)ibidبلك دو مؤزفۀ جديد
را جايگزين صدح و کذب در گزارههای استعاری ميکند:
بلك برای آنکه خدشهای در منظومۀ معرفتياش ايجاد نشود دو مؤزفۀ «دقيق » و
«نادقيق » 83را بهجای صدح و کذب مينشاند .به اين معنا که همانگونه که يك
دياگرام صادح نيست اما ميتواند دقيق يا نادقيق باشد ،يك گزارۀ استعاری هم عليرغم
نداشتن صدح و کذب ميتواند دقيق يا کارگشا باشد (ااج فرجاهلل دباغ.)88 :1787 ،
در نظريۀ استعارۀ تعاملي بلك ،زماني که ما استعاره را بهکار ميبريم ،دو فکر از چيزهای مختلف فعال
باهم و امايتشده بهوسيله يك کلمه يا عبارت داريم که معنای آن ااصل تعامل متقابل آنها
است()Black,1993: 37؛ بنابراين ممکن است اينگونه تصور شود که دو فکر از تفاوت مشخص بين
کانون و چارچوب استعاره ايجاد شده است و فقط به اين دزيل که افکار يا معاني قبل از استعاره متمايز
بودند ممکن است در اين بافت و متن تعامل کنند .بااينوجود ،بلك با اين بيان که کانون استعاره ،زماني
که در چارچوب جديد خود قرار داده ميشود بايد معنای جديدی کسب کند ،از اين هم فراتر ميرود اين
معنای جديد «نه کامال معنای کاربردهای تحتازلفظي آن است و نه کامال معنايي است که هر جايگزين
تحتازلفظي بايد داشته باشد»( .)Black,1954: 279معنای گسترده 84،از طريق آنچه ماکس بلك «نظام
متداولهای هم پيوند » 88ميناميد ،ايجاد ميشود .برای مثال در استعاره «جان ،گرگ است» ،هنگاميکه
کسي تمام مفاهيم و تصوراتي را که يك نفر با جان مشترک دارد و همۀ مفاهيم و تصوراتي که يك نفر
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با گرگ به اشتراک ميگذارد را تصور کند ،تصورات و مفاهيم به اشتراک گذاشته نشده سقوط ميکنند و
از بين ميروند و آنچه باقي ميماند نيروی کانون استعاره است ،آن متداولهای باقيمانده با هر دو افکار
مرتبط ميشوند؛ بنابراين متداولهای مرتبط عمل ميکنند؛ زيرا تمام صفاتي که کسي با آنها درباره
گرگ و درباره انسانها ميانديشد ،گرد هم ميآيند تا معنای جديدی به گرگ بدهند .بلك اينگونه
توضي ،ميدهد:
فرض کنيد من به آسمان شب از طريق يك تکه شيشه بهشدت دودی که خطوط خاص در
آن روشن مانده است ،نگاه ميکنم؛ پس من تنها ستارههايي را ميبينم که ميتواند بر روی
خطوطي قرار بگيرد که از پيش بر روی صفحۀ نمايش آماده شده بود و ستارههايي که من
ميبينم آنگونه که بهوسيلۀ ساختار صفحه نمايش سازمان يافتند ،ديده خواهند شد .ما
ميتوانيم به يك استعاره بهعنوان چنين صفحهنمايشي و به «سيستم متداولهای هم پيوند
»کلمۀ کانوني ،بهعنوان شبکهای از خطوط بر روی صفحهنمايش ،بنگريم .ميتوانيم بگوييم
موضوع اصلي «ديدن از طريق » 68بيان استعاری و يا اگر ترجي ،دهيم ،موضوع اصلي اين
است که «پيشبيني بر » زمينه موضوع فرعي است (.)ibid: 288

نکتهای که در باب « متداولهای مرتبط» الزم است بيان شود اين است :چيزی که ميتواند برای يك
شي« ،متداول» ناميده شود ،بايد امری فرهنگي باشد؛ يعني اين متداولها بايد بهطورمعمول بهوسيلۀ
اعضای همان فرهنگ بهعنوان عقايد به اساب آيند .مهم نيست اين باورها غلط باشد ،گزافه و اغراحآميز
و غيره باشند ،آنچه اهميت دارد اين است که اينها عباراتي هستند که آنگاهکه چنين استعارهای
فراخوانده ميشود ،معموال انديشيده ميشوند.
همانگونه که جان سرل ميگويد ،اتي هرچند گوريل درواقع موجودات مطيعي باشند ،استعاره
«ريچارد گوريل است »،ممکن است به معني چيزی شبيه به «ريچارد کريه و کثيف و خشن است»،
باشد .اتي اگر گوريل کريه و يا خشن نباشد) (Davis,1991: 519اين استعاره فهمپذير خواهد بود
چراکه هنگاميکه چنين استعارهای گفته شود ،اين متداولهای« کريه بودن و خشونت» آنهايي هستند
که آزادانه و بهرااتي ااضار و برانگيخته ميشوند). (Black, 1966: 40
نقد نظريۀ تعاملی
در رابطه با اين پرسش که آيا کلمات خاص در يك استعاره ،معاني جديدی ميگيرند ،بلك ميگويد که
اينگونه نيست .او در مقازه اول خود ميگويد که کلمه کانوني ،معنای گستردهای از طريق تعاملش با
معاني کلمات در چارچوب کسب ميکند؛ بنابراين ،آيا بايد فرض کنيم که آنها اداقل يك معني جديد
«موقتي» 61در چارچوب بيان استعاری به دست ميآورند؟ در اينجا بلك تا ادودی از پاسخ دادن گريزان
است.
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آيا برای مثال در اين شعر ""Poetry is a pheasant disappearing in the brush

منظور واالس استيونس از «قرقاول» خواندن شعر چيزی است که دم و پر دارد و قادر به پرواز
است ،درنتيجه تصور پوچ و بيمعنايي که يك شعر به معنای واقعي کلمه ،يك پرنده است را بيان
کرده است؟ و يا بازعکس ،او بر آن است با استفاده از اين عبارت چيزی در مورد شعر بگويد؟
). (Black, 1979:137
بهطورقطع پاسخ بلك مورد دومي است؛ اما وقتي بلك ميگويد که استعارهساز « يك معنا و مفهوم
ديگرگونه"» را به يك کلمه وصل ميکند ،چه منظوری دارد؟ اين امر بهسادگي و با قرار دادن يك کلمه
در يك زمينه و بستر استعاری رخ ميدهد .اين مطلب در مقازۀ نکات بيشتری درباره استعاره 61تا ادودی
روشنتر ميشود.
در مقازۀ استعاره( ،در پاسخ به ايراد برخي از منتقدان بعدی خودم) گفتم که تعامل منتسب
شامل «تغيير در معني کلمات است .ازبته منظور من تغييری در معنای گوينده (و معنای شنونده متناظر)
است؛ يعني آنچه هر دو آنها بهوسيلۀ کلمات درک ميکنند و آنگونه در زمان خاص به کار
ميرود) :(Black, 1977: 443بنابراين واژگان در استعاره فقط در سط ،معنای گوينده معاني گسترده
ميگيرند.
پرسش بعدی اين است که آيا خازقان استعاره ،با خلق يك استعاره چيزی (فراتر از معاني تحتازلفظي
کلمات خود) ميگويند؟ آيا در نظر بلك ،عبارات استعاری بهعنوان يك کل ،يك معنای مجازی يا
استعاری متمايز از معنای تحتازلفظي عبارت دارند .بهطور روشن پاسخ به اين پرسش بله است .اين
همان چيزی که ديدگاه استعاری بلك درباره آن است؛ يعني ساختار معنای مجازی؛ اما بااينوجود اگرچه
بلك يك محاسبه بسيار روشن از چگونگي تعامل کلمات با يکديگر ارائه ميدهد که منجر به توزيد معاني
جديد ميشود ،اما شناسايي معنا ،اتي در قلمرو معنای «گوينده» و «شنونده» دشوار است .معنای کامل
نميتواند شامل تعبير و يا تفسير تحتازلفظي باشد ،زيرا بلك ميگويد که اين امر «بينش» اصلي67که
استعاره به ما ميدهد را در خود ندارد) . (Black, 1954: 286اين بينش اضافي در خود استعاره و يا در
فهم استعاره قرار ميگيرد ،با اين اال بلك هرگز توضي ،روشني ازآنچه اين بينش دقيقا چيست ،به دست
نميدهد.
آيا يك استعارهگزارهای را بيان ميکند که ميتواند درست يا نادرست باشد؟ بلك آشکارا از پاسخ
به اين پرسش طفره ميرود .در پانويس ميگويد«من در اينجا از اين بحث نميکنم که آيا استعاره
ميتواند درست يا نادرست باشد .)ibid: 289( ».باايناال ،در متن مقازه ميگويد که خواننده ميتواند
با استعارۀ يك نويسنده «مخازف» باشد و اين داليل ميتواند زه يا عليه استعاره به کار رود .باز در
پاورقي برای اين ادعاها ميگويد «اقيقت اين ادعاها ،نظر خود من را که استعارهها ميتوانند ادعاهای
صدح را بهطور ضمني بيان کنند ،تقويت ميکند» ( .)ibidبه نظر ميرسد مقصود او از اين بيان
اين است که اگرچه او مطمون نيست که "«انسان ،گرگ است» ادعايي دارد که درواقع درست
يا نادرست است ،او مطمون است که اين عبارت بهطور ضمني چيزی مانند «انسان ،واشي است»
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را بيان ميکند که درست يا نادرست است؛ بنابراين ،بلك يك تفسير معنايي روشن از چگونگي کارکرد
استعارهها ارائه ميدهد؛ يعني واژههای کليدی در عبارت استعاری برای ايجاد يك تصور و يا بينش خاص،
تعامل ميکنند.
نکته ديگر اينکه کامال معلوم نيست به چه دزيل کانون استعاره و نه چارچوب و قازب آن ،بايد بهعنوان
صفحه نمايش و فيلتر عمل کند که متداولهای غيرمرتبط را مجبور به سقوط و از بيان رفتن ميکند
هرچند روشن است که هر دو فکر متداولهايي دارند که بهمنظور «فعال » شدن باهم آنها نياز به سقوط
کردن بعضي از آنها دارند .هنگاميکه ميگوييم« ،جان ،گرگ است "» ويژگيها و صفتهای خاصي
برای هر دو فکر وجود دارد که بايد ناديده گرفته شوند .باايناال بلك هيچ دزيلي برای درک اينکه چرا
کانون استعاره به نحوی ابتداييتر و يا در دسترستر است و قادر به عمل کردن بر متداولهای چارچوب
است ،ارائه نميدهد .يکي از مسائل ناشي از اين واقعيت است که به بلك اجازه فرضي را داديم که در آن
ما بدون توضي ،ميدانيم که چگونه کانون را از چارچوب و قازب تميز دهيم .بلك استعارهها را فاقد
شرايط صدح ميداند «استعارهها پايان بسيار بازی 68دارند و قادر نيستند بهعنوان بيانات مصداقي و
ارجاعي عمل کنند و همچنين نميتوانند گزارههايي باشند که شرايط صدح داشته باشند»
) .(Black,1962:39او معتقد است اگر استعارهها در متني استفاده شوند که معنای علمي و دقيق در آن
مدنظر باشد (برای نمونه در يك نظريۀ علمي) ،نقش و کارکرد آنها کامال ابداعي و ابتکاری خواهد بود؛
يعني ابزارهايي برای يك هدف و منظور يا راههايي برای کمك به درک و فهماند و نه عباراتي که بتواند
برای اقيقت يا نادرستي آزمايش شوند (.)ibid: 37
نظريۀ تعاملي بلك ،بينش کمي نسبت به چگونگي کارکرد استعارهها ارائه ميدهد .به نظر ميرسد
توضي ،چارچوب او معنای معموزي بسازد ،باايناال باز کردن و روشن کردن اين نظريه به اندازۀ کافي
برای توضي ،اين امر که چگونه کانون هدايت ميکند که کدام متداولهای هم پيوند رها شوند تا ناديده
گرفته شوند و سقوط کنند و کداميك در «زنز » شنونده باقي ميماند ،دشوار مينمايد.
نظريۀ بلك هرگز منکر آن نيست که معنای اصلي در تفسير استعاره موردنياز است .اگرچه کلمات
معنای اصلي خود را افظ ميکنند ،آنها به مفاهيم و ايدههای مختلفي که بهوسيلۀ و بستر ارائه شدند،
متصل ميشوند .اين امکان وجود دارد که اين همان چيزی باشد که دونازد ديويدسون ( )1834از «کاربرد
» مدنظر داشت ،اما او نتوانست منظور خود را از آن روشن کند.
اشکال ديگر نظريۀ تعامل اين است که واژه «تعامل » خود يك استعاره است .برداشت جديدتر از اين
نظريه ،تعامل را بهعنوان «قرار دادن چيزی که مقصود اقيقي است در نظامي ذهني از امور معموزي
مشترک با واژۀ استعاری» تبيين ميکند .بدينسان گفتن «مری ،گرگ است» مشترک ساختن مری و
صفات او با مجموعهای از خصوصيات با گرگهاست؛ يعني ايلهگری ،درندهخويي ،غيرقابلپيشبيني
بودن و مانند آن .بااينهمه «تعامل » واژهای نادرست برای فهماندن اين خصوصيت به نظر ميرسد.
همچنين نظريۀ تعامل مدعي است که معنای کلمات از اين تعامل تأثير ميپذيرند و اين امر توصيفي
غيردقيق از اين پديده به نظر ميرسد .عليرغم انتقادهايي که بر اصول نظريه بلك وارد است او در
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مقازههای خود نکاتي را مطرح کرده است که به خودی خود و مستقل از بعضي مسائل مطرح شده بسيار
قابلتوجه است .شايد مهمترين اين دستاوردها توجه خاص او به اين نکته است که محتوای ادراکي و
علمي مخصوص در استعاره بهگونهای است که آن را به هيچوجه نميتوان با تعابير و جملههايي که در
آنها ازفاظ در معنای اقيقي خود به کار رفتهاند جايگزين کرد .بينشي که در اين زمينه برای ماکس بلك
ااصل شده است بيش از آن چيزی است که بهطور سنتي بهعنوان مهمترين اغراض استعاره؛ يعني
«تشبيه بر وجه مبازغه و ايجاز» معمول مطرح شده است (اژهای .)17 :1735 ،نظريۀ تعاملي بسياری از
همان مزايايي را دارد که نظريۀ مقايسهگرايي 66دارد .نظريه تعاملي همانند نظريه مقايسهای مسوول اين
درک و فهم است که استعارهها قادر به انتقال محتوای شناختي به شنونده هستند و مانند مقايسه
گرايي فوگلين ،با تقليلناپذير قلمداد کردن معنای استعاری به يك تفسير تحتازلفظي ،از مسوله تفسير
عبور ميکند .به نظر ميرسد بلك مخمصهای که مشکل تفسير ،نظريۀ او را در آن انداخت درک
کرده است؛ بنابراين راهال او بهطور ساده ترسيم و مشخص کردن معنای غير تحتازلفظي (استعاری)
از معنای تحتازلفظي بود .به همين سبب ،جای تعجب نيست که استعاره را نميتوان تفسير کرد به اين
دزيل که تفسير کردن بايد با بيان ديگرگونه يك عبارت تحتازلفظي با عبارت تحتازلفظي ديگر انجام
شود.
نتيجهگيری
ماکس بلك با رد دو نظريۀ جانشيني و مقايسهای استعاره ،ديدگاه تعاملي خود را مطرح ميکند .در باور
بلك ،استعاره درواقع بينش يا معنای جديدی ايجاد ميکند که بههيچوجه تفسير تحتازلفظي را
برنميتابد .در يك سط ،کلي ،نظريۀ تعاملي ادعا ميکند که استعاره يك پديدۀ شناختي تقليل ناپذير
است که نه در سط ،ترکيب کلمه ،بلکه در سطحي بسيار عميقتر ،ناشي از تعامالت بين ساختارهای
مفهومي است که کلمات را دربرگرفته اند .اين ديدگاه ادعا ميکند که در قلب يك استعاره ،تعامل بين دو
موضوع اوزيه و ثانويه آن برقرار است .در آنجا ،تعامل شرايط معنای جديدی را ايجاد ميکند که هيچيك
از دو موضوع ،بهطور مستقل آن معنا را ندارند.
نظريۀ تعاملي استعاره از بسياری جهات دارای نکات برجستهای است .بلك در مقازۀ دوم خود ،به
بازبيني نظريه خود ميپردازد و نکات مهمي را مطرح ميکند .او استعاره را از تشبيه و مقايسۀ صرف
متمايز ميکند و معتقد است که مقايسه تحتازلفظي که در تشبيه است توان ازقاگری و ازهامبخشي
موجود در استعاره را ندارد و استعارهها به سبب چنين توانايي از تشبيهات برترند .نکتۀ ديگری که او
مطرح ميکند ،تفکر استعاری بهوسيلۀ استعارهها است؛ يعني ما با استعارهها ميانديشيم .اين مطلب را بعد
زيکاف و جانسون ،بيانگذاران نظريۀ مفهومي استعاره ،بهصورت « ما با استعارهها زندگي ميکنيم» ارائه
کردند .مطابق نظر ماکس بلك ،استعارهها بينش خاصي نسبت به امور به ما ميدهند که بسيار فراتر از
مقايسه و تشبيه صرف است .بلك استعارهها را خالح و دارای قدرت آفرينندگي ميداند؛ به اين معنا که
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آنها ميتوانند شباهتهايي ميان امور و اشيا ايجاد کنند که پيشتر وجود نداشتند .باوجود نکات بديع و
مهم اين نظريه ،انتقاداتي را نيز ميتوان بر آن وارد کرد .بلك پاسخ روشني به اين پرسشها که آيا
کلمات خاص در يك استعاره ،معاني جديدی ميگيرند و اينکه آيا يك استعاره ،گزارهای را بيان ميکند
که ميتواند درست يا نادرست باشد ،نميدهد .نکتۀ ديگر اينکه او توضي ،نميدهد که چرا کانون استعاره
و نه چارچوب آن بايد بهعنوان فيلتر عمل کند و متداولهای غيرمرتبط را مجبور به سقوط کند .همچنين
اين نظريه در باب چگونگي کارکرد استعارهها اطالعات روشني ارائه نميدهد .اشکال ديگر اين است که
خود واژه «تعامل» يك استعاره است و ازآنجاکه هيچ تعامل اقيقي ميان کلمات يك جمله يا ميان
مفاهيم وجود ندارد ،نظريۀ تعامل هرگز به گونه واقعي چگونگي کارکرد استعارات را توضي ،نميدهد يا
تشري ،نميکند.
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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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