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  1931زمستان  ،قم ؛ادبیاتو  نهج البالغهی برگزیده همایش ملی مقاله

 21تا  22ص  2 ج ،«ملی نهج البالغه و ادبیاتهمایش  برگزیده نخستینمجموعه مقاالت »منتشر شده در کتاب  

 حیماهلل الرحمن الربسم 

 ها در زبان نهج البالغه و لزوم حفظ حرمت انسانانگاری انساننگاهی معناشناختی به حیوان

 چکیده:

 شوند. مشکلی که حیوان انگاریگناه و گناهکار به حیوان تشبیه میگاه انسانهای بیبیدر زبان نهج البالغه گاه و 

ی کاربران زبان فارسی، حیوان انگاشتن انسانها  آورد این است که در تجربهانسانها برای خوانش نهج البالغه پدید می

هم موجب اهانت به شخصیت کسی که  امر ناپسندی است که هم با ارزشمندی اخالقی خودِ گوینده ناسازگار است و

زبان نهج البالغه ممکن است گمان کنند امام )ع( گردد. مشکل، این است که فهمندگان فارسیحیوان انگاشته شده، می

ای که بر اساس این مشکل قابل طرح است آن است که آیا چنان که در زبان مسأله اند،ین اهانت را قصد کردههمنیز 

ز ناسازگار کننده نیشود و از این رو با شخصیت گویندۀ تشبیهها موجب تحقیر آنان مین انگاشتن انسانفارسی حیوا

ها همین لوازم را دارد؟ برای پاسخ دادن به این مسأله که تبارش به دانش است در زبان عربی هم حیوان انگاری انسان

ها را به مثابۀ نمادهایی که کاربران زبان ی کرد و حیوانگردد باید زبان و فرهنگ عرب را دقیقاٌ واکاوبالغت بازمی

 معنای ضمنی Denotation)) اند بررسی کرده و بین معنای اصلیکردهها را به آن تشبیه میعربیِ کهن، انسان

(Connotationاین نمادها گسست افکند تا مشخص شود که در زبانِ عربی کهن، در تشبیه انسان به حیوان ) ها

 ی تحقیر و نکوهش نهفته بوده است یا نه؟معنا

افزون بر این, مسیر دیگری که برای پاسخ دادن به این پرسش وجود دارد آن است که با رهیافتی به معناشناسی       

( بین معنایی که نمادهای حیوانی در نظم و نثر زبان عربیِ عصر صدور سخن (Historical semanticsتاریخی 

ه مسألۀ حیوان این مقال اند تغییراتی صورت گرفته باشد.ند با معنایی که در  زبان عربی معاصر یافتها)قرن یکم( داشته

   انگاری انسانها در زبان نهج البالغه را با این دو رویکرد واکاوی کرده و به پاسخ رسانده است. 

 

فحش و قذف و سب، معناشناسی تاریخی، انگاری انسان ها، ادبیات عربی، زبان نهج البالغه، حیوانها: کلیدواژه

 معنای اصلی و ضمنی



                                        منفرد( یریها در زبان نهج البالغه و لزوم حفظ حرمت انسان )محمد عشاانسان انگارییوانبه ح یمعناشناخت ینگاه

 1931؛ قم، زمستان "یاتنهج البالغه و ادب یمل یشهما" ییدهبرگز یمقاله

 

2 

 

 مقدمه   .1

 روشن خواهد کرد:ی تحقیق را ها مسألهاین مقدمه از چهار ریزمقدمه تشکیل شده است که خواندن این ریزمقدمه

 بیان مشکل   .1.1

( خوریم که در آنها امام )عدر کتاب شریف نهج البالغه در میان سخنان امام علی )ع( گاه و بیگاه به کلماتی برمی      

ه آن نیز خود اند کای برای یک انسان به کار بردهاند یا نام حیوانی را به عنوان استعارهانسانی را به حیوانی تشبیه کرده

ی ها نوعانگاری انساندست کم در فرهنگ و ادب فارسی، روشن است که حیواننوعی تشبیه است. از سوی دیگر 

اند ناسازگار است و هم افراد محترمی که از ارزشمندی گویی است که هم با حرمت انسانی که او را حیوان انگاشتهدشنام

 رانند.اجتماعی برخوردارند چنین جمالتی را بر زبان نمی

بینیم امام )ع( نه تنها کسانی مانند معاویه و عمرو عاص را به حیوان تشبیه ود که میشمشکل وقتی حادتر می      

کنند و مثال کنند بلکه حتی گاه مخاطبان محترمی را که در حال اندرزگویی به آنها هستند نیز به حیوان تشبیه میمی

)در هنگام فتنه ( 964: تاصبحی صالح بی) «!کن فی الفتنۀ کابن اللّبون الضرع فیحلب و ال ظهر فیرکب»فرمایند: می

 که نه شیری برای دوشیدن دارد و نه کمری برای سوار شدن.( بچه شتر باشمانند 

ن آمیز امام علی )ع( است؛ ایشاکند فرزانگی و فرهیختگی عصمتتر مینکتۀ دیگری که این مشکل را پیچیده      

یاران  گیرند یا در گرماگرم جنگ صفینن شیوه را در پیش میتریشخصیتی هستند که حتی با قاتل خودشان انسانی

 «إنی أکره لکم أن تکونوا سبّابین...»فرمایند: دارند و میهای دشمن بازمیخود را به شدت از پاسخ دادن به دشنام

علی )ع( است  توجه به این بُعد از شخصیت امام (323، تابی ،صبحی صالح)گو باشید.( پسندم که دشنام)برای شما نمی

های محترم به حیوان، زبان به سبّ آنان گشوده و آنها را گذارد باور کنیم ایشان خواسته باشند با تشبیه انسانکه نمی

 بیازارند! 

 طرح مسأله و اشاره به اهمیت آن .1.2

به  راحتیای که بر اساس این مشکل قابل طرح است این است که آیا امام را باید شخصی دانست که به مسأله     

ها معنایی غیر از آن که انگاری انساندهند؟ آیا ممکن است حیوانگناه نسبت حیوان بودن میهای گنهکار و بیانسان
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انگاری ایم داشته باشد؟ بر اساس اصل تغییرپذیری تدریجی زبان در بستر تاریخ، آیا ممکن است حیوانما برداشت کرده

از معنایی که در این روزگار پیدا کرده داشته باشد؟ آیا ممکن است تشبیه انسان به ها در آن روزگار معنایی غیر انسان

 های مختلف آبستن معانی گوناگونی باشد؟ حیوانات در زبان

شود؛ به هرحال ممکن است کسی گمان کند الگو بودن شخصیت امام )ع( موجب افزایش اهمیت این پرسش می     

اند پس ما هم در زبان فارسی آزاد هستیم به هر کسی که دادهود نسبت حیوانی میچون امام علی )ع( به مخاطبان خ

خواستیم نسبت حیوانی بدهیم! بروز چنین پنداری صرفاً یک احتمال نیست زیرا در میان کسانی که ارتباطشان با نهج 

 ! (0341 ،بوداغیالبالغه سطحی و صرفاً در حد آشنایی بوده چنین پنداری محقق شده است)

 ی مسأله از طریق ترمینولوژی سب و فحشتبیین محدوده .1.9

( یکهای رکهای فحش )کاربست کلمهبرای روشنتر شدن محدودۀ مسأله پیش از هر چیز باید به ترمینولوژی واژه     

یا عدم  قتوانیم صدسو با آن دقیقا به چه معنایی هستند نمیهای همو سب )دشنام( بپردازیم چون تا ندانیم سب و واژه

 ها را بررسی کنیم:انگاری انسانصدق این مفاهیم بر حیوان

 ترمینولوژی فحش و سب .0,3,0

ای که در این جا باید معنایش به روشنی کافی برسد کلمه فحش است؛ فحش هر چند در فارسی امروز نخستین کلمه 

ه کار گویی بر زشت است چه در دشنامرود اما در لغت عربی به معنای کردار یا گفتاگویی به کار میبه معنای دشنام

ها به صورت اند که انسان( زبان شناسان بر این عقیده323؛ 6، 0441، گویی به کار نرود)ابن منظوربرود چه در دشنام

کنند: یکی معانی مربوط به تولید مثل جنسی و دیگری معمول از کاربرد صریح الفاظ دو طایفه از معانی اجتناب می

های (، مفاهیم دیگری نیز هستند که فقط در فرهنگ22، 0330 ،به دفع فضوالت بدن)هال رابرت آندرسن معانی مربوط

ه به کنند بلکشوند، از این رو به طور معمول کاربران زبانها به این مفاهیم تصریح نمیخاصی دارای قبح شمرده می

ی مفاهیم عمل ناپسندی است که فحش گفتار گویی و تصریح به این قبیلگویی گرایش دارند. عریاننوعی پوشیده

شود. فحش گفتاری یا هُجر عرفاً از اعمال ناپسند است و با ارزشمندی اجتماعی شخص سازگار نیست. نامیده می

فحش در فرهنگ دینی ما سخت نکوهش شده، شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه روایات مربوط با تحریم فحش را 

گویی و تصریح به کلمات زشت (. از نظر اسالم عریان39تا  30: 06، 0914 ،ست)عاملیدر باب مستقلی گرد آورده ا
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چنان که برخی فقیهان بزرگ نیز تصریح  -حتی در خطاب با حیوانات نیز قبیح است و اصالً قبح این عمل 

اتی خودش هیچ ارتباطی به کیستی مخاطب ندارد بلکه به زشتی ذ -( 092: 0، 0902 ،اند)میرزای شیرازیکرده

 (.09: 2، 0926 ،و تبریزی 4: 2، 0901حرام شمرده نشده است)خویى، گویی با همسر گردد با این حال عریانبازمی

کند عرف است، این عرف یک عرف شاخصی که زشت یودن یا نبودن تصریح به این گونه کلمات را تعیین می      

ای ماند بلکه در میان کاربران زبان فارسی امروز ممکن است کلمهها مشترک بها و مکانثابتی نیست که در همۀ زمان

اری ای در روزگای غیرزشت شمرده شود چنان که ممکن است کلمهای زشت و در استانی دیگر کلمهدر یک استان کلمه

 ن طبدر متو "خایه"ای غیرزشت شمرده شود؛ مثالً در زبان فارسی کلمۀ ای زشت و در روزگاری دیگر کلمهکلمه

 ،شده و فاقد هرگونه زشتی بوده است)ن.ک: دهخدابوده و به تخم گیاهی و حیوانی اطالق می قدیم به معنای مطلق تخم

 شود. گویی شمرده میگویی و زشت( اما امروزه اختصاص به بیضۀ مرد پیدا کرده و عریان233: 21تا، بی

دومین کلمه، کلمۀ سب است؛ سب در اصطالح فقه بدین معنا است که چیزی را به کسی اسناد دهند که موجب        

گونه که ممکن است در قالب فحش صورت پذیرد ممکن است در  شود. سب همانتنقیص و اهانت و آزردگی او می

استفاده شود که در عرف کاربران آن زبان کلمه ای قالبی دیگر نیز صورت پذیرد؛ چنان که ممکن است در سب از کلمه

 اند. ای به رخ او کشیدهشود بلکه مثالً نقص عضو کسی را به صورت آزاردهندهزشتی شمرده نمی

 شمارد؛( که وی دشنام گویی را به پنج قسم می0333نقل شده است)نقل در: سخنور،  0استیون پینکر از       

ه برای ک هتاکی یا پرخاشگریکشاند، ب است و توجه مخاطب را به موضوعی منفی می، که نقطه مقابل ادگوییزشت

 یدشنام تشدیدکه تنها برای جلب توجه و رفتار مزدوارانه به کار می رود،  بددهنیرود، آزردن طرف مقابل به کار می

رخدادهای ناگهانی رخ  که در مورد تخلیه احساساترود و که برای شدت بخشیدن به عبارت مورد نظر به کار می

                                           
1 Steven Pinker  های ، دانشمند علوم شناختی و نویسنده کتابروان شناس تجربی، زبان شناسمیالدی(  0439سپتامبر  03استیون پینکر )زاده

 نظریه محاسباتی ذهنو  روانشناسی تکاملیاست و به خاطر فعالیتش در  دانشگاه هارواردشناسی عروف علمی است. او استاد دانشکده روانم

، ادراک بصری، تصویر برداری ذهن، تشخیص شکل، توجه بصری، تکامل زبان در شناسی زبانروانهای است. تخصص او شامل رشتهشناخته شده

 قاعده در زبان، پایه عصبی کلمات و دستور زبان است.مند و بیهای قاعدهکودکان، پدیده
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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ه توان دریافت کدهد. در تقسیم پینکر فحش هم در عداد دشنام بازشماری شده است به هر حال از این تقسیم میمی

 همۀ انواع سب قبیح نیستند. 

و ین سب رود. تفاوتی که بسب در حقیقت یک ابزار زبانی است که غالباً برای تحقیر و استخفاف افراد به کار می      

دو مفهوم پیشین وجود دارد، این است که قذف و فحش همیشه قبیح هستند اما سب همیشه عمل ناپسندی نیست زیرا 

دهند که استحقاق استخفاف را پیدا ها خودشان خویشتن را در موقعیتی قرار میحقیقت این است که برخی انسان

 د؛ مثالً انسانی که نفوذ اجتماعی باالیی دارد وقتی از اینشوکنند و سب آنان نه تنها قبیح نیست بلکه الزم نیز میمی

کند باید نفوذ اجتماعی او را از او گرفت گذاری در دین و انحراف مردم سوء استفاده میاش برای بدعتنفوذ اجتماعی

تخفاف ا راه ممکن اساش هم تنهتا مردم به او اعتماد نکنند و در پی انحرافات او روانه نشوند؛ برای گرفتن نفوذ اجتماعی

توان کار را به فحش و قذف، که هر کدام و تحقیر او است، اما در همین تحقیر و استخفاف و سب نیز به راحتی نمی

 ،( و نیز در دانش فقه)ن ک: سبزواری261: 06، 0914 ،ای دیگر هستند، کشاند. در روایات ما)ن.ک: عاملیخود کبیره

گذاران مجاز شمرده شده است. در زبان امیرالمؤمنین یا دیگر امامان شیعه عت( از همین رو سب بد43: 06، 0903

ویر نهان ای از تزخود را در لفافه هایی به برخی از غاصبان حکومت، که پلیدی)علیهم السالم( نیز تحقیر و استخفاف

ن را بشناسند و در پی انحرافات کرده و تودۀ مردم را فریفتۀ خود کرده بودند، نسبت داده شده تا مردم ذات پلید آنا

ها بیه انسانتش"آنان روانه نشوند. آن چه که این مقاله در صدد بررسی آن است همۀ این قبیل تحقیرها نیست بلکه فقط 

 است که معناشناسی آن، موضوع بررسی این مقاله است. "به حیوانات

 (    "هانسانانگاری احیوان"ی مسأله )صدق یا عدم صدق سب و فحش بر محدوده .1.9.2

گویی همراه شود و از این رو از مصادیق فحش نیز شمرده تشبیه انسان به برخی حیوانات ممکن است با عریان    

ای بیان نشده که از ها در زبان نهج البالغه هرگز به گونهانگاری انسانشود اما  این مطلب روشن است که حیوان

شود، بنابراین در این مقاله، تنها گویی در کلمات امام )ع( دیده نمیریانع مصادیق فحش شمرده شود؛ چون هیچ گونه

 شود؟ ها از مصادیق سب نیز شمرده میانگاری انسانباید پاسخ این پرسش روشن شود که آیا در زبان عربی، حیوان

 روش تحقیق       .1.1
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د در این مقاله این پرسش به نهج البالغه در روش پاسخ دادن به این مسألۀ، پیش از هر چیز باید توجه کرد که هر چن

ای فراتر از نهج البالغه دیده شود؛ ای است که باید در دایرهگردد اما ماهیت مسأله به گونهو زبان امام علی )ع( بازمی

ست ا تر، زبان عربی سرشار از تشبیه انسان به حیواناتای گستردهای گسترده، گفتار اهل بیت )ع( و در دایرهدر دایره

توان از کلیت زبان و فرهنگ عربی جدا کرده و به صورت بنابراین  زبان امام )ع( را که بخشی از زبان عربی است نمی

ی شهادت امام حسین )ع( آمده است: مستقل مورد مطالعه قرار داد؛ مثالً در حدیثی از امام هشتم )ع( در توصیف نحوه

، در تعبیری دیگر، در توصیف شمارگان تیرهایی که بر بدن  (312: 09، 0914 ،)عاملی« کَبْشالْ یُذْبَحُ  کَمَا ذُبِحَ فَإِنَّهُ»...

( 034: 0، 0313 ،فتال نیشابورى...«) کَالقُنْفُذ صَارَ حتى بالسّهَام فَرَشَقُوه»...مبارک امام حسین )ع( بارید، آمده است: 

( و ...! 043: 2، 0333 ،)مغربى« کالغُرَابِ األَعْصَمِ... الصّالِحَۀ المْرأۀُ»، در حدیثی دیگر دربارۀ زن صالح آمده است: 

های ها و ترکیببپذیر است روش نخست، توجه به دگردیسی تاریخی معنای کلمهحل این مسأله به دو روش امکان

های انهای آن با زبی تشبیهزبانی است و روش دوم این است که از طریق واکاوی فرهنگ و ادب عربی و مقایسه

ی بحث روشن خواهد شده که دیگر به تحلیل معناشناختی میزان زشتی حیوانات در ادب عربی بپردازیم، در ادامه

 آید.آید در حقیقت مکمل پاسخی است که درروش نخست به دست میپاسخی  که  در روش دوم به دست می

 انگاری  و حل مسألهمعناشناسی حیوان .2

ها مصداق سب بوده است یا نه، از دو رهیافت انگاری انسانبه هر حال برای پاسخ دادن به این مسأله که آیا حیوان      

و دیگری رهیافت  معناشناسی تاریخیتوان بهره برد؛ یکی رهیافت در طول یکدیگر )نه در عرض یکدیگر( می

یابد که در هر بخش یکی از این دو در دو بخش ادامه می . این مقالههای مختلفمعناشناسی تطبیقی تشبیه در زبان

ای که پیشرفت بحث را در هر دو بخش تسریع و تسهیل رهیافت مورد توجه قرار گرفته است اما به عنوان مقدمه

 کند سزا است بین معنای اصلی و ضمنی گسسست ایجاد شود؛می

 معنای اصلی و ضمنی تشبیه

اند که به دارای معنای دیگری نیز شمرده Denotation)) شانا را عالوه بر معنای اصلیهکلمه شناسانزبان          

آمیز توان رنگ و بوی ارزشی، عاطفی یا احترام( شهره شده است. معنای ضمنی را میConnotationمعنای ضمنی )
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 معنای مطابقی کلمه و گاهی هم شود. این رنگ و بو گاه برای دانست که بر معنای اصلی کلمه عارض مییا نامحترمانه

ت توان ارائه کرد تفاوت روشنی استرین مثالی که برای معنای ضمنی میشود. سادهبر معنای غیرمطابقی آن عارض می

که در زبان فارسی معاصر در بین کلمۀ روستایی و کلمۀ دهاتی وجود دارد، این دو کلمه با این که در حوزۀ معنای 

شان متضاد هستند چرا که یکی از آنها کلمۀ محترمانه و رادف هستند اما در حوزۀ معنای ضمنیشان کامالً متمطابقی

 ای گزنده و نامحترمانه است.دیگری کلمه

ها معنای اند اما باید توجه داشت که وقتی کلمهها بیان کردهشناسان معنای ضمنی را فقط برای کلمههر چند زبان       

معنای  توان برایششوند. یکی از ترکیبهایی که میها هم دارای معنای اصلی و ضمنی میبضمنی داشته باشند ترکی

مثالً حسن  به است.ضمنی و اصلی تصور کرد همان تشبیه است؛ در هر تشبیهی معناداری تشبیه تابع معناداری مشبّه

کند این دو تشبیه را متفاوت می کنند آن چه معنایکنند و گاهی هم به روباه تشبیه میرا گاه به شیر تشبیه می

 تواند معنای اصلی یا ضمنی داشته باشد؛ بنابراین اگر نگارندهای است که میبه هم کلمهبه است مشبّهخصوصیات مشبّه

ها دارای معنای اصلی و ضمنی است در حقیقت این ادعا برآمده کند تشبیه نیز به عنوان یک ترکیب مانند کلمهادعا می

زبان به قرار گرفته است. مثالً روباه در فرهنگ فارسیای که در موقعیت مشبّهو ضمنی بودن معنای همان کلمهاز اصلی 

ه عنوان شود( است که وقتی در تشبیهی بنمادی برای صفت زیرکیِ ناپسند )که در فارسی به آن مکر یا نیرنگ گفته می

همان معنای زیرکی منفی بشود که زیرکی معنای اصلی تشبیه و شود تشبیه هم دارای رود موجب میبه به کار میمشبّه

 منفی بودن این زیرکی معنای ضمنی آن است.  

افزون بر آن که روباه خود در زبان فارسی نمادی برای نیرنگ )زیرکی منفی( است در هنر، فرهنگ و ادب          

منفی دیگری است؛ مثالً انسان مقاوم را در فارسی فارسی به طور کلی تشبیه کردن انسان به حیوانات هم دارای بار 

 "جانسگ"النی کنند و بگویند فاگر به کوه تشبیه کنند تشبیه آبستن معنای منفی نخواهد بود اما اگر به سگ تشبیه 

شود که صفتِ پسندیدۀ آن شخص )مقاوم بودن( نیز در قالبی زشت و تحقیرآمیز نشان داده است این ترکیب موجب می

یه نامیده و با تشب "خرخوان"خوان را که دارای صفتی مثبت و بسیار ارزشمند هستند گاه چنان که افراد درس شود

شوند معنای ضمنی تشبیه معنایی منفی بشود. تشبیه کردن انسان به حیوانات در کردن آنان به درازگوش موجب می
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ه( اصلی تشبیه در نمونۀ نخست )تشبیه به کو زبان فارسی آبستن یک معنای اصلی و یک معنای ضمنی است؛ معنای

جان( معنای اصلی همان بیان مقاوم بودن شخص و معانی ضمنی آن نیز معنایی مثبت است اما در نمونۀ دوم )سگ

اش معنایی زشت و نکوهیده است، در نمونۀ سوم )خرخوانی( معنای اصلی تشبیه بیان مقاوم بودن و معنای ضمنی

شخص است اما معنای ضمنی معنایی نکوهیده و تحقیرآمیز است. به طور کلی در ادبیات فارسی  تشبیه بیان پُرخوانی

در تشبیه انسان به بسیاری از حیوانات معنای ضمنی معنایی نکوهیده و مذموم است و تنها حیوانات معدودی مانند 

 ست.اش منفی نیآهو و بلبل و ... هستند که تشبیه شدن انسان به آنها معنای ضمنی

 ((Historical semanticsمعنای اصلی و ضمنی زبان در طول تاریخ  2بخش اول: تغییرپذیری .2.1

آن چه که باید در فهم متون کهن به آن توجه کرد این است که زبان، موجود ثابتی نیست بلکه از پویش دم به دم      

لحات، ها، مصطاش به تغییراتی تدریجی، مستمر و نامرئی پیوند خورده است. ساختارها، واژهبرخوردار است و هستی

ن تحواّلت هستند. شهید سید محمد باقر صدر )ره( وقوع چنین ها و مجازهای زبان همگی در تیررس ایرمزها، کنایه

 تا 036: 2، 0913 ،های زبان عربی نیز ردیابی کرده است)ن.ک: صدرای را حتّی در سیاقدگردیسی آهسته و پیوسته

های نوشته حگویند مثالً زبان انگلیسی چنان تغییر کرده که کاربَران امروزی این زبان حتی از فهم کامل و صحی(. می033

 گذرد نیز عاجزند! چنان که کاربران کنونی زبان فارسی نیز برایویلیام شکسپیر که فقط سیصد سال از درگذشت او می

نامه )قرن ششم و هفتم( و گلستان سعدی )قرن هفتم( درک دقیق متون کهنی مانند تاریخ بیهقی )قرن پنجم( و مرزبان

 ند. ای دارهای ویژهو ... نیاز به آموزش

 شود رصد کرد؛ چنان که علیی خایه میتغییر معنای اصلی و ضمنی را در کلمه ،ای در زبان فارسیبه عنوان نمونه    

م اش هاش نبوده بلکه افزون بر معنای امروزیی خایه به معنای امروزیاکبر دهخدا نقل کرده در فارسی قدیم، کلمه

                                           
رات شناسان این تغییکنند؛ یکی از زبانشود مطالعه میدهای زبانی عارض میشناسی تاریخی، تغییراتی را که در طول زمان بر واحامروزه در زبان 2

گیری درونی )یا قیاس( و های صرفی و نحوی زبان، دیگری مربوط به قرضها و صورترا در سه محور بررسی کرده که یکی از آنها تحول واج

های غیرخویشاوند است. ن.ک: رابرت اندرسن هال شاوند و زبانهای خویهای خویشاوند، زبانگیری خارجی از گویشسومی مربوط به قرض

   044)مترجم: محمدرضا باطنی(، زبان و زبان شناسی ص 
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ی ها که از سدهشده؛ برای باورپذیر شدن این ادعا مرور این نمونهق میبه تخم پرندگان و هم به تخم گیاهی هم اطال

 ی هفتم انتخاب شده اند مفید است: چهارم تا سده

 گفتند؛ گفتند، به چیزهایی که مانند تخم پرندگان گرد بود، هم مجازا خایه میچون به تخم پرندگان خایه می

 ت:مثالً در قرن چهارم، در اشعار فردوسی آمده اس

 ریخته صدهزار     ابا هر کسی گوهر شاهوار یخایهز زر 

  (139تا، بی ،فردوسیای)همان نیز گوهر گرانمایه     ایخایهچهل کرده مثقال هر                             

 ی خوارزمشاهیذخیره"(، در کتاب ق 331ی خوارزمشاهیان )متوفای اسماعیل جرجانی، حکیم دوره" 

ی خایه در این عبارت به معنای ؛ روشن است که کلمه«ی کَرَنب را به تازی قُنَبیط گویندخایه» آورده است:

 (.239و  233: 21تا، بی ،دانه یا بذر به کار رفته است. )نقل در : دهخدا

  ی زرخایه»خورشید را، به خاطر گرد بودن و شباهت به تخم برخی پرندگان، نظامی در قرن پنجم یا ششم »

 نامیده است)همان(.« ی زرینخایه»قانی در قرن ششم و خا

اش تر از معنای امروزیی خایه گستردهکند که در فارسی قدیم، اوالً معنای اصلی کلمهتوجه به این عبارات عیان می

ود دی مرد محاش به بیضهاش نیز فاقد هر گونه زشتی بوده اما در گذر زمان معنای اصلیبوده و ثانیاً معنای ضمنی

 است. گوییشده و معنای ضمنی اش هم به معنایی بسیار زشت تبدیل شده که تصریح به آن مصداق فحش و عریان

ها روی داده است مثال کلمۀ مجتهد در ها در معنای ضمنی و اصلی کلمهدر زبان عربی نیز این گونه از دگردیسی     

ی رفته و معناهای عبادی به کار میده و غالبا هم در تالشاش به معنای تالشگر بوزبان عربی کهن در معنای اصلی

شده است؛ این کلمه تا عصر صادقین )ع( دگردیسی معنایی یافت. در این عصر به اش هم ارزش مثبتی تلقی میضمنی

ی شد یعناجتهاد گفته می "ی اهل بیت )ع( که مبتنی بر قیاس و استحسان بودهای فقیهان مخالف با اندیشهتالش"

اش هم به یک ضدارزش نکوهیده )مخالف با اهل بیت( اش تغییر یافت معنای ضمنیعالوه بر این که معنای اصلی

تبدیل شد و با همین معنا در بسیاری از روایات این عصر به کار رفت، این کلمه تا قرن چهارم هم در متون اصولی 

گرایی فقیهان اهل ق( در رد قیاس 3رتضی )متوفای قرن رفت مثالً در عبارات سید مشیعه به همین معنا به کار می
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(. دگردیسی دوم معنای این 061 :2، 0316 ،)اجتهاد باطل است()علم الهدی« باطلٌ... اإلجتهاد أنّ»تسنن آمده است: 

، "عهفقیهان شی"کلمه در عصر حاضر روی داده و موجب پیدایش معنایی سوم برای این کلمه شده است زیرا امروزه به 

شود روشن است که هم معنای اصلی کلمه دگردیسی ای برخوردارند مجتهد گفته میکه از جایگاه و پایگاه قدسی ویژه

 اش.یافته و هم معنای ضمنی

پرسش اصلی این مقاله آن بود که آیا ممکن است امام علی )ع( با حیوان انگاشتن خود یا مردمی که با آنها        

احترامی کرده باشند؟ پاسخی که در نخستین بخش این مقاله به آن ن یا به مخاطبانشان بیگویند به خودشاسخن می

دهیم این است که حتی اگر بپذیریم در زبان عربی امروز هم )مانند زبان فارسی(، تشبیه انسان به حیوان پرسش می

نین )ع( ه پس حتماً در زمان امیرالمؤمتوان نتیجه گرفت کآبستن تحقیر و تنقیص است باز هم از این امر به راحتی نمی

ها در گذر زمان اند؛ چرا که وقتی معنای اصلی و ضمنی کلمهها آبستن معنای تنقیص و تحقیر بودههم این قبیل تشبیه

اده کند تا استف "عدم النقل ۀاصال"شود، مگر این که مدعی از قانون کند امکان اثبات چنین ادعایی منتفی میتغییر می

اند. در این صورت نگارنده مدعی را به بخش دوم ها آبستن چنین معنایی بودهکند که در عربی  کهن نیز تشبیه روشن

مقاله ارجاع خواهد دارد تا برایش روشن شود که در ادبیات کهن عربی تشبیه انسان به حیوان آبستن معنای تحقیر 

 نبوده است.

 

 های مختلفزبانبخش دوم: معناشناسی تطبیقی تشبیه در  .2.2

جهت  های مختلف از دوها در زبانیابیم که تشبیهکنیم درمیها را بررسی میهای مختلف تشبیهوقتی در زبان          

 لیهای کجنبهبه و دیگری از جهت مربوط به نمادین بودن مشبّه های جزئیجنبهبا هم تفاوت دارند؛ نخست از جهت 

ور از به دارد اما منظبه، خصوصیاتی است که خودِ مشبهجزئیِ مشبه به؛ منظور از جنبۀمربوط به نمادین بودن مشبه

به از نظرگاه منطقی در تحت آن مفهوم کلی به توجه به خصوصیات یک مفهوم کلی است که مشبهجنبۀ کلی مشبه

اما  پیشه استکار و نیرنگاش )روباه بودنش( مت جزئیشود، مثال در زبان فارسی روباه از جهت خصوصیمندرج می

های دیگر نابخرد و غیرعاقل است. در حقیقت جنبۀ نخست به معنای کلی )حیوان بودنش( مانند همۀ حیوان یهاز جنب
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 ما درنهای یکسانگردد که در این جا تفاوتی را که تشبیهآن باز می اصلی این نمادها و جنبۀ دوم به معنای ضمنی

 کنیم:زبانهای مختلف دارند بررسی می

 های مختلفنما در زبانهای یکسانالف( تفاوت معنای اصلی تشبیه

نباید پنداشت که اگر در زبان فارسی یک حیوان )مانند روباه( نماد یک صفت خاصی )مانند نیرنگ( باشد پس       

را نماد همین صفت بدانند بلکه باید دانست که یک  های جهان باید از همین الگو تبعیت کنند و این حیوانهمۀ زبان

ارسی که در زبان فهای مختلفی باشند؛ نمونۀ نخست روباه است های مختلف ممکن است نشانۀ صفتحیوان در فرهنگ

رو  کاردانی است از همین نماد نیرنگ )زیرکی منفی( است اما در هنر و ادبیات انگلیسی نمادی برای زیرکی مثبت و

، اصال کننددر سینما و ادبیات آن سرزمین کاراکترهای مثبتی مانند رابین هود را از جنس روباه انتخاب میاست که 

که در ادبیات و سینمای آن سرزمین نماد یک شخص مثبت و کارگشا و یاور فقرا است از نظر لغوی به معنای  3زورو

 روباه است. 

ند این کنگیسی دانشمندان پرمطالعه و فکور را به آن تشبیه می( است که در فرهنگ و زبان انOwlجغد )نمونۀ دوم، 

هم به معنای جغدگونه و هم به معنای شخص متفکر در « Owlish»ی نماد آن قدر نماد پرکاربردی است که کلمه

 چنانکه)(، در مقابل در فرهنگ و زبان اردو 0214: 2، 0333 ،شناس و دیگرانهای لغتشان ثبت شده است)حقفرهنگ

اد و از دیگر سو در زبان فارسی افر کنندجاهل را به جغد تشبیه می دان وافراد نا( اندم برایم نقل کردهدوستان اردوزبان

 کنند.شوم و بدیُمن )نه دانشمند و نه جاهل( را به این حیوان تشبیه می

پراکن هایعنمونۀ سوم، اردک است که در زبان انگلیسی عزیز و دوست داشتنی اما در زبان فرانسه و آلمانی موجودی ش 

 .(20تا  06: 0319 ،است)نیومارک

                                           
ای است که در دوران سلطه زادهاست، وی نجیب "دون دیه گو دالوگا"( که در زبان اسپانیایی معنای روباه دارد، نام هویت مخفیِ Zorroزورو ) 3

)کمیک نویس آمریکایی( خلق شد  جانستون مک کالیتوسط  0404اولین بار در سال  دون دیه گو دالوگاداستان  کند.زندگی می کالیفرنیابر  اسپانیا

و خود مکزیک هم  مکزیکمتعلق به  آمریکاتوسط داگالس فربنکس روی پرده رفت. دون دیه گو در زمانی که این قسمت از  0421و در 

ی )که شخصیتی واقع پدرو فاگس، کالیفرنیااصلیتی اندلسی دارد و با فرمانده  . ویکردزندگی می 0141یی اسپانیا بوده در کالیفرنیای دههمستعمره

  . کنددر تاریخ است( مبارزه می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%81%D8%A7%DA%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%81%D8%A7%DA%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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شیر است که در فرهنگ عربی، فرانسه و فارسی شجاع اما در زبان انگلیسی کانون جاذبه است)همان(  نمونۀ چهارم 

ها معنای مشترکی را داشته باشند؛ مثالً خوک را و ... با این حال ممکن است برخی حیوانات در بسیاری از فرهنگ

 دانند)همان(.ها نماد پلشتی و تعفن میگدر همۀ فرهن

 های مختلفنما در زبانهای یکسانب( تفاوت معنای ضمنی تشبیه   

پوشانی ندارند معنای ضمنی نهفته در تشبیه انسان افزون بر این که معنای اصلی نمادها در زبانهای مختلف با هم هم     

توان در همۀ زبانها یکسان دانست؛ گذشت که در فرهنگ و ادب فارسی تشبیه انسان به به این حیوانات را نیز نمی

ه( گزنده اند )مشبمانه است و هم برای کسی که به حیوان تشبیهش کردهغالب حیوانات  دارای معنایی نکوهیده و نامحتر

کننده خود نیز از ارزشمندی اخالقی کافی و جایگاه اجتماعی واالیی برخوردار است و هم نشانۀ آن است که تشبیه

حرمتی ان مورد بینبوده است چه اگر از ارزشمندی اجتماعی و اخالقی کافی برخودرار بود انسانی را با تشبیه به حیو

ها شود این است که در این زبانهای غیرفارسی دیده میداد، در مقابل آن چه در برخی زبانو آزار گفتاری قرار نمی

عنای منفی ها لزوما آبستن یک مکنند این گونه از تشبیهوقتی انسان را در داشتن یک صفت خاص به حیوانی تشبیه می

ها را در زیرکی و کارگشایی به های التینی انسانن که روشن است به راحتی در زبانو نکوهیده و گزنده نیست، چنا

ای به گونه در زبان انگلیسی شود.کنند و این تشبیه هیچ گونه تحقیر یا هتک حرمتی را هم موجب نمیروباه تشبیه می

ی ملوانان، ژاکت میمون تنهنیم، به پوشش گویندمی (Monkey hang)از آویزان شدن در ژیمناستیک، حرکت میمونی 

(Monkey  jacket) گویند، به اشیاء مخصوص راهبان، اشیاء میمونی می(Monkeyish)  و به رفتارهای زاهدمنشانه و

ها است که در آن، تشبیه انسان زبان عربی یکی از همین زبان گویند.می( Monkeyish)گونه راهبانه نیز رفتار میمون

ر سه صورت دلبا آبستن معنای منفی نیست برای تبیین بیشتر این ادعا الزم است تشبیه انسان به حیوان را غابه حیوان 

 زیر بررسی کنیم؛ 

 تشبیه به صورت مطلق  .0

کنند بلکه به صورت مطلق به حیوان تشبیه انسان را در زبان عربی گاه قط در صفت خاصی به حیوان تشبیه نمی

این گونه از تشبیه جسارتی است که به محضر امام باقر )ع( شد و ایشان با برخورد کریمانۀ  هایکنند؛ یکی از نمونهمی
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، 0314 ،ابن شهر آشوب«)أنت بقرٌ»خویش آن شخص جسور را هدایت کردند؛ در آن ماجرا به امام )ع( عرض شد: 

ت رد بلکه ایشان را به صورک( در این جا این شخص مسیحی امام )ع( را در صفت خاصی به حیوان تشبیه نمی211: 9

کرد. صاحب این قلم با جستاری که در زبان و ادب عربی کرده به این نتیجه رسیده است در مطلق به حیوان تشبیه می

ین امکان ا ای کهبه گونهاین زبان هر گاه کسی را به صورت مطلق به حیوان تشبیه بکنند جمله ظهور در توهین دارد 

( چنان که در روایتی از امام علی 222 :02 ،0904 ،عاملیشمرده شود) از مصادیق سبّ  وجود دارد که چنین سخنی

)ع( نقل شده است ایشان دربارۀ کسی که دیگران را به صورت مطلق، خنزیر و حمار نامیده است، فرمودند او باید 

 (.012:  03، 0913 ،تعزیر شود)نوری

 یک استثنا     

ی فوق مستثنا هستند چون این حیوانات حتی اند از قاعدهت خوب یا بد تبدیل شدهحیواناتی که به نماد یک صف     

شوند اگر در کنارشان آن صفت خاص ذکر نشده باشد )هو حمارٌ( باز هم همیشه با همان صفت خاص فهمیده می

ز حیواناتی مانند ا به اگربنابراین تحقیرآمیز بودن یا نبودن این تشبیه وابسته به همان صفت خاص است، یعنی مشبه

حمار بود که نماد صفتی زشت )بالدت( هستند دیگر مشبه را نه به خاطر تشبیه به حیوان بلکه به خاطر این که بسیار 

اند و اگر هم از حیواناتی مانند أسد بود، که نماد صفتی نیکو هستند، دیگر نه تنها هیچ بلید شمرده شده نکوهش کرده

 اند.  شبیه وجود ندارد بلکه به خاطر صفت شجاعت او را مدح هم کردهگونه تحقیر و تنقیصی در ت

 

 تشبیه در صفتی خاص .2

 کنند این نوع از تشبیه خود بر دو نوع است:انسان را گاه تنها در صفت خاصی به حیوان تشبیه می

 تشبیه در صفتی مذموم .2,0

ه ان که در ادبیات عربی انسان بزدل را بنوع اول آن است که مشبه در یک صفت مذموم به حیوان تشبیه شده باشد چن

انگاری یک انسان است بلکه از آن ها نه از آن رو که حیوانکنند. این نوع از حیوان انگاری انسانخرگوش تشبیه می

شود صفت ناپسندی به انسان اسناد داده شود متضمن تحقیر و تنقیص است. البته اگر صفت ذم از روی که موجب می

حیوانات باشد ممکن است تشبیه به حیوان موجب تنقیص و استخفاف بیشتری نیز بشود؛ مثالً در  صفات اختصاصی
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)تا این که  «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ بَیْنَ نَثِیلِهِ وَ مُعْتَلَفِه»...خطبۀ شقشقیه در وصف خلیفۀ سوم آمده است: 

حالی که در بین سرگین و آخورش ]فقط[ دو پهلویش را فربه کرده بود.( در این جا سومین این قوم به پا خاست در 

اند اما از بارگی( به شتری پرخور تشبیه کردهدرست است که امام )ع( خلیفه سوم را در فقط در صفتی خاص )شکم

دیهی کار دیگری انجام نداد. باند بگویند خلیفۀ سوم غیر از این عمل حیوانی آید که ایشان خواستهسیاق عبارت برمی

پروری از صفات اختصاصی حیوانات است، بنابراین در های یک شخص در شکمی فعالیتاست که منحصر شدن همه

صد دهد قای وجود دارد که نشان میبارگی به حیوان تشبیه شده اما قرینهاین جا هر چند مشبه در صفت مذموم شکم

 ت.      گوینده تحقیر و استخفاف بوده اس

تعاری د همین بیان اسانهای به کار بردروشن است که امام )ع( در این تحقیر و استخفاف استعارۀ بسیار هنرمندانه        

موجب شده است تحقیر و استخفاف موجود در عبارت هم پوشیده شود و هم کمی دیریاب. این پوشیدگی و دیریابی 

مشان اند کالگویی و فحش نشود هر چند چون به تحقیر خلیفه پرداختهعریانموجب شده است زبان امام )ع( آلوده به 

 رنگ و بوی سبّ دارد اما این سبّ چنان که گذشت سبّ مذمومی نیست بلکه سبّ مُجاز است. 

 تشبیه در صفتی غیرمذموم .2,2

ی را در صفت خاصنوع دوم آن است که انسان را در یک صفت غیرمذموم به حیوان تشبیه کرده باشند گاهی انسان 

اند و قرینۀ خاصی که نشانۀ تحقیرآمیز بودن این تشبیه باشد نیز در متن وجود ندارد، در این جا به حیوان تشبیه کرده

انگاری های این گونه از حیواناست که تشبیه دربردارندۀ هیچ گونه مذمت و تحقیر و استخفافی نیست. یکی از نمونه

ز امام هشتم )ع( در توصیف چگونگی شهادت جانسوز امام حسین )ع( نقل شده است؛ ها همان سخنی است که اانسان

، در این جا امام حسین )ع( تنها در  (312: 09 ،0914 ،عاملی«)الْکَبْش ُُیُذْبَح کَمَا ذُبِحَ فَإِنَّهُ»...در آن جا آمده است: 

تن نشانۀ تحقیرآمیز بودن تشبیه باشد در م ای کهاند و هیچ قرینهصفت خاصی )جدا شدن سر مبارکشان( تشبیه شده

 وجود ندارد. 

انگاری نیز ممکن است تشبیه به حیوانات به قصد تحقیر باشد که در این صورت گرچه در همین نوع از حیوانا     

ی کافی برای قصد تحقیر گذاشته باشد مثال امام علی )ع( در مذمت عمرو عاص که از معاویه پیروی باید گوینده قرینه



                                        منفرد( یریها در زبان نهج البالغه و لزوم حفظ حرمت انسان )محمد عشاانسان انگارییوانبه ح یمعناشناخت ینگاه

 1931؛ قم، زمستان "یاتنهج البالغه و ادب یمل یشهما" ییدهبرگز یمقاله

 

15 

 

)پس در پی او روانه شدی و خواستار ...« بِ لِلضِّرْغَامفَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلَهُ اتِّبَاعَ الْکَلْ »...کرد فرمودند: می

( در این 34نامه  تا،صالح، بیصبحیشود...()غذای او شدی درست مانند سگی که در پی شیر روانه می یماندهپس

جود هایی وجمله نیز هرچند عمرو عاص در صفتی خاص به سگی گرسنه تشبیه شده است، اما در سراسر نامه قرینه

اند. بنابراین در این نوع از حیوان دهد امام )ع( از همین تشبیه هم تحقیر و تنقیص وی را قصد کردهرد که نشان میدا

ای بر قصد تحقیر وجود داشته باشد باید تشبیه را دارای معنای تنقیص و تحقیر دانست وگرنه تشبیه انگاری، اگر قرینه

 ام شده است.به حیوانات فقط برای تبیین وضعیت مشبه انج

 بندیجمع         

اش کوتاه سخن آن که در فرهنگ عربی هرگاه انسانی را به صورت مطلق به حیوان تشبیه کنند این تشبیه معنای اصلی

نکوهش و تحقیر و سبّ است اما هر گاه کسی را در صفت خاصی به حیوان تشبیه کنند از آن جهت که شخص را به 

ی خاصی وجود نداشته باشد تشبیه دارای معنای هنگ و زبان عربی مادامی که قرینهاند در فرحیوان تشبیه کرده

 اش هیچ گونه گزندگی ندارد و از مصادیقشود، بنابراین چنین تشبیهی در معنای ضمنینکوهش و تحقیر شمرده نمی

اشد که بزدل بودن باش هم تابع چیستی همان صفت است یعنی اگر صفتی مانند شود در معنای اصلیسب شمرده نمی

 مذموم است و اگر صفتی مانند قدرت باشد دیگر مذموم نیست. 

 

 اند     حیواناتی که به نماد یک صفت خاص تبدیل شده

توان نادیده گرفت که در فرهنگ عربی نیز مانند هر فرهنگ دیگری ممکن است با این حال این نکته را هم نمی      

د ثابت برخی صفات تبدیل بشوند؛ چنان که درازگوش به نماد نفهمی و بالدت تبدیل برخی حیوانات به تدریج به نما

ه کنند مقصود این است که در صفت بالدت او را بشده است. بر این اساس غالبا وقتی کسی را به درازگوش تشبیه می

اش اصلی ر همان معنایدرازگوش تشبیه کنند پس تشبیه انسان به این حیوانهای خاص که نماد صفات زشتی هستند د

رسد با این حال گاهی ممکن است انسانی را به همین حیوانات اش نمیهم گزنده است و نوبت به بررسی معنای ضمنی

تشبیه کنند اما همان وجه شبه معروف و زشت )مانند بالدت( را اراده نکنند بلکه وجه شبه دیگری قصد شده باشد و 
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شته باشد که نشان دهد صفت دیگری به عنوان وجه شبه اراده شده است در این جا قرینۀ کافی هم در کالم وجود دا

د. چنین دانناگر این صفت قصد شده خود به خود صفت مثبتی باشد باز هم در فرهنگ عربی تشبیه را گزنده نمی

شدۀ حمار  شهور و شناختهکننده همان صفت م هایی که در آنها انسانی به حیوانی تشبیه شده باشد اما مراد تشبیهنمونه

توان این جملۀ معروف و منسوب به بوذرجمهر را در ادبیات عربی کاربرد است ولی با این حال مینباشد بسیار کم

قیل لبُزرجمهر: بِمَ أدرکتَ ما أدرکتَ من العلم؟ فقال: ببکورٍ کبکور الغراب و حرصٍ کحرصٍ الخنزیر و صبرٍ »مثال زد: 

ئی بوذرجمهر پرسیده شد: چگونه به چنین مقامی در دانش رسیدی؟ در پاسخ گفت: با سحرخیزی )از«  کصبر الحمار

( چنان که 034: 2تا، بی ،چون سحرخیزی کالغ، حرصی چون حرص خوک و صبری چون صبر درازگوش.()دینوری

ستی و این تشبیه پ روشن است گوینده در این جا خود را به صورت غیر صریح به خوک تشبیه کرده اما وجه شبه در

تعفن خوک نیست بلکه حریص بودن خوک است افزون بر این خود را به درازگوش هم تشبیه کرده اما وجه شبه، 

بالدت و نفهمی نیست بلکه پایداری و تالش او است. از این قرینه که گوینده در حال توصیف خود است و انسان 

 .ای نیستریافت که معنای ضمنی این تشبیه معنای نکوهیدهتوان دکند میمعموالً خودش به خودش توهین نمی

کند که در زبان عربی کهن )نه عربی معاصر(، که سخنان امام علی )ع( در نهج البالغه نیز بر نگارنده ادعا می       

 داساس آن الگوی زبانی آفریده شده است، تشبیه انسان به حیوان اگر در یک صفت خاصی باشد و آن صفت هم خو

ی خاصی نیاید هیچ گونه گزندگی و زشتی در تشبیه وجود ندارد و از این رو به خود از صفات ذم نباشد تا قرینه

، شود. بنابراین در فرهنگ و زبان عرباند نمیموجب تنقیص و استخفاف و اهانت کسی که به حیوان  تشبیهش کرده

س ود گمان کنیم این تشبیهات آبستن تحقیر است قیاشاین تشبیهات از مصادیق سب و فحش نیست، آن چه موجب می

ی گرهی فرهنگ عربی به حیوانات با ننابجای تشبیهات زبان عربی به تشبیهات زبان فارسی است، در حالی که نگره

 ای ازدر زمینه منوط به این است که جمله ،زبانان تفاوت فراوانی دارد و معناداری جمالت یک زبانفرهنگ فارسی

کنند و آن را به فرهنگ دیگری ضمیمه ( )زدایی فرهنگ فهمیده شود نه آن که از متن زمینه همان

 کرده و بدین ترتیب موجب تهی شدن آن از معنای خودش شوند.

 انگاری در ادب و فرهنگ عربیدالیل غیرقبیح بودن حیوان     
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ی فرهنگی عربی و فارسی به حیوانات یکسان نیست( خوب است از میان برای باورپذیر شدن این ادّعا )که نگره

 هایی ارائه گردد؛ است نمونه هایی که نگارنده را به این نتیجه رساندهیافته

 دون قصد تحقیرفراوانی تشبیه انسان به حیوان در زبان عربی ب .0

دهند گوینده به هیچ عنوان قصد توهین و تحقیر ن اطمینان آوری وجود دارد که نشان میدر متون معتبر عربی گاه قرائ

نداشته با این حال شخص بسیار محترمی را در صفت خاصی )نه به صورت مطلق( به حیوانات تشبیه کرده است؛ 

 آید:هایی از این گونه تشبیهات در زیر مینمونه

 ذُبِحَ  فَإِنَّهُ »...نحوۀ جدا شدن سر مبارک امام حسین )ع( فرمودند:  هاز امام رضا )ع( نقل شده است که دربار .0,0

حت اللفظی به صورت تنگارنده از ترجمه کردن این حدیث  (312 :09 ،0914 ،عاملی«)الْکَبْش یُذْبَحُ کَمَا

ها ترجمۀ تحت اللفظی متن این گونه احادیث را از آن تشبیه یهشناسی ترجمدر روشمعذور است؛ زیرا 

داند برای همین شود صحیح نمی)نه در زبان مبدأ( موجب وهن امام حسین )ع( میجهت که در زبان مقصد 

 شود که کَبش به معنای گوسفند است. فقط اشاره می

 هفَرَشَقُو»...در حدیث دیگری در بیان کثرت تیرهایی که بر قامت مبارک ایشان فرود آوردند آمده است:  .0,2

( ، قنفذ در این حدیث به معنای جوجه تیغی 034 :0، 0313 ،نیشابوریفتال ...«)کَالقُنْفُذ صَارَ حتى بالسّهَام

 است.

ضَبُع به معنای کفتار  (33 :تابی صبحی صالح«) کالضّبُعال أکونُ »اند: امیرالمؤمنین )ع( دربارۀ خودشان فرموده .0,3

 است.

 (331:همان «)مَالُ یَعْسُوبُ الْفُجَّارأَنَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْ: »انددر حدیث دیگری دربارۀ خودشان فرموده .0,9

 یعسوب به معنای رئیس زنبورهای عسل است.

: 2، 0333، مغربی«)األَعْصَمِ... کالغُرَابِ الصّالِحَۀ المْرأۀُ»در حدیثی دیگر دربارۀ همسران صالح آمده است:  .0,3

 داشته باشد( )ن.ک:( ، همسر نیکو مانند غراب اعصم )کالغی که در یکی از پاهایش پر سفید وجود 043

 ( است.916: 02، 0441، ابن منظور
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آمیز خواهد فقر و گرفتاری ترحمسروده، وقتی می اسدی یفضالۀ بن کلدهای که برای اوس بن حجر در مرثیه .0,6

کند و یک مادر فقیر را به تصویر بکشد، از کودک ناآرام و بدغذای او به نام تولب )کره االغ یکساله( یاد می

  گوید: می

 ( 31: 0922 ،)نقل در جرجانیجَدِعَا تَوْلَباً و ذاتُ هِدْمٍ عارٍ نَواشِرُها            تُصْمِتُ بالماءِ 

که دچار سوء تغذیه  -های داخل بدنش نیز برهنه ]و نمایان[ است و کُره االغش را پوش که ]حتی[ رگ)زنی ژنده

 کند.( با آب آرام می -است 

شاعر با این تشبیه قصد تحقیر این مادر را داشته زیرا عبدالقاهر جرجانی در تبیین همین شعر نباید پنداشت که شاید 

 گوید تشبیه فرزند به کره االغ برای این بوده است که در بیان درماندگی و گرفتاری مادر مبالغه شود)همان(.می

زبان  هایاند که در استعارهکلمه نوشتهپژوهان عرب دربارۀ این به معنای کُره االغ است، لغت "التَوْلَب"کلمۀ  .0,1

(. عبدالقاهر 232: 0، 0441، ابن منظور رود)ن.ک:ای برای فرزند انسان هم به کار میعربی به عنوان استعاره

های او از ارزش و اعتبار ای در زبان و ادبیات و فرهنگ عربی کرده و یافتهجرجانی که جستار گسترده

عادت عرب این است که در هنگام توصیف تنگی و »نویسد: برخوردار است میشناختی فراوانی زبان

: 0922 ،جرجانی«)کند تا در بیان گرفتاری او مبالغه کرده باشد.گرفتاری انسان او را به حیوان تشبیه می

31) 

 اهدم به حیوانات در اندرزها و حکمتارجاع مر .2

توان به این نمونه اشاره انات ابایی وجود نداشته است از این میان میدر احادیث امامان شیعه از ارجاع مردم به حیو    

کرد که در روایات آمده است که از کالغ سه چیز بیاموزید؛ کتمان کردن آمیزش جنسی، سحرخیزی برای روزی و بر 

ونَ هَیِّنُونَ لَیِّنُونَ، الْمُؤْمِنُ»ای نقل کرده است که: (. ابی البَختری در روایت مرفوعه231: 0، 0313 ،حذر بودن)صدوق

و هستند خگیر و نرم)مؤمنان سهل (239: 2، 0363 ،کلینی«)صَخْرَۀٍ اسْتَنَاخ ؛ إِنْ قِیدَ انْقَادَ، وَ إِنْ أُنِیخَ عَلىالْآلفِ کَالْجَمَلِ 

بد( خواشود میرود و ]حتی[ اگر بر روی صخره هم خوابانده مانند شتر اهلی که افسارش ]به هر سو[ کشیده شود می
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خویی، بردباری و سازش با شرایط دشوار، هرچند به صورت روشن است که در این حدیث نیز مؤمنان در یادگیری نرم

 شوند. غیرصریح اما باز هم، به سوی شتر ارجاع داده می

یچ ابایی وجود های حکیمان عرب نیز از ارجاع مردم به حیوانات هافزون بر اندرزهای اهل بیت )ع(، در حکمت     

ن م صبره، و خذ من الحمار شکره و»گفت: گویی میادبیات عربی آمده است حکیمی از باب اندرز نداشته است؛ در

ا از خیرخواهی برای بستگان ر ،سپاسگزاری و شکیبایی را از حمار .«کتمانه للسفاد من الغراب الکلب نصحه ألهله، و

      . (361: 3، 0442 ،)زمخشریسگ و مخفیانه آمیزش کردن را از کالغ بیاموزید

 ها ضرب المثل .3

رهنگ های آن فتوان میزان زشتی و زیبایی نمادها را در هر فرهنگی شناسایی کرد ضرب المثلشاخص دیگری که می  

 شد؛ مثال برای انسانی که بعد ازها استفاده میاز حیوان انگاری انسان است؛ در ضرب المثل های عربی نیز به راحتی

( که در این 33و  32 :1 ،0441، ابن منظور «)ما بالعَیر من قِماص»گویند: روزگار عزتش گرفتار ذلت شده باشد می

را هیچ گونه  درازگوش»به معنای حمار است و معنای تحت اللفظی این ضرب المثل نیز این است که  "عَیر"جا 

گفته ری در ضرب المثل دیگ دخواری بیفتکه پس از عزت و بزرگى به  ی چنین کسیدرباره«! پایداری و ثبات نیست

برای کسی که  .(41: 0، 2113 ،دمیریو  6: 03ج ( )همان،ماده خر شد سپسخر بود ) «کان حِماراً فاسْتَأْتَنَ»شد: می

ی کسی که (، درباره41: 2، 2113 ،دمیری )«أتّخذ فالنٌ حمار الحاجات» شد:میشود گفته زیاد به کار گرفته می

(، به آدم 361: 3، 0442 ،زمخشریاست) "حمار القصار"شود: روزگار فالنی مانند روزگار روزگار بدی دارد گفته می

ها معتقد بودند کَنِه (، عرب302: 0، 2112 ،میدانی«)أبصرُ مِن کلبٍ »گفتند: بیند میتیزبین که در تاریکی هم خوب می

نی از کَنِه یع« أسمع من قراد»گفتند: شنود برای همین به انسان شنوا میها فاصله میی شتر را از فرسنگصدای آهسته

 (، و ...66:  2شنود)همان، ج هم بهتر می

 گذارینام .9

 گذاری فرزندان به نام حیواناتنام  .9,0
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های سنجش حسن و قبح نمادها در یک فرهنگ دانست؛ در توان یکی از شاخصگذاری فرزندان را مینحوۀ نام      

ر ذارند اما دگها نام حیوانات را بر روی فرزندانشان نمیایی که حیوانات قبح شدیدی داشته باشند خانودههفرهنگ

نند گنجشک )عصفور(، خرگوش )ارنب(، یوزپلنگ )فهد(، فرهنگ عرب به راحتی فرزندان با اسم انواع حیواناتی ما

شوند؛ مثالً نام یکی از شاعران بزرگ عرب گذاری میساله )تَولَب(... نامسگ )کلب(، پلنگ )نمر(، و کره االغ یک

 این امر خود حاکی از زشت نبودن حیوانات و تشبّه انسان به آنها در این فرهنگ است.  ،است "النمر بن التولب"

 گرفته از اسامی حیواناتها برالقاب شخصیت .9,2

ی است القاب ،توان با آن زشتی و زیبایی نمادها را در فرهنگ یک سرزمین سنجیدهایی که مییکی دیگر از سنجه    

شود. در فرهنگ عرب، حتی در جایی که قصد تحقیر و اهانت وجود نداشت که در آن سرزمین برای اشخاص رایج می

یافت؛ به عنوان نمونه آخرین خلیفۀ اموی که مروان ت به عنوان القابی برای برخی افراد محترم رواج مینیز اسم حیوانا

نامیده  "مروان حمار"ها داشت ی خاصی که در جنگدنام داشت به خاطر جرأت نظامی، شکیبایی و پایمر

رای حمار نامیده شدن مروان وجه (. البته ب063 :3، 0913 ،ابن خلدون و  214 :1 ،0434 ،شد)زِرِکلی دمشقیمی

( آمده است که خداوند حضرت عُزَیر )س( را همراه 234دیگری نیز ذکر شده است؛ در قرآن کریم )قرآن کریم، بقره : 

؛ ای برای معاد باشندبا االغش میراند، آن گاه ایشان و مَرکَبش به امر االهی صد سال پس از مردن زنده شدند تا نشانه

نامد می "حمار"عرب آخرین سالِ هر صد سال را  ،حمار حضرت عُزَیر صد سال پس از مردن زنده شداز آن جا که 

 ،الذهبىنامیدند) "مروان حمار"امیه در زمان مروان به صد سالگی رسید مروان را نیز و چون خالفت سلسلۀ بنی

ه دشمنان مروان بودند برای توهین و اند لقب حمار را عباسیان کنگاران گفته(. هرچند برخی تاریخ333: 3، 0903

اند که وی تا آن روزگار به جای این لقب به لقب  نگاران خود تصریح کردهتحقیر مروان به او دادند اما همین تاریخ

 (.231 : 3ج، 0462مشهور بود)سمعانی  "مراون الفرس"

عبداهلل صحابی شوخ طبع پیامبر اکرم )ص( است که  ،عربی به حمار معروف شده در ادبیکی دیگر از کسانی که       

او فرموده بودند که او خدا و رسولش را دوست  یهانداخت و پیامبر )ص( دربارگاه و بیگاه ایشان را به تبسّم می

 ؛یکی از روایان بسیار ضعیف اهل تسنّن است ،بىحَسین بن قیس رَح(. 002 :3و   326 :0، 0914 ،دارد)جزری
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ترین احادیث او است و برخی بزرگان اهل از معروف "مت با هم خواندن دو نماز )مانند نماز ظهر و عصر(حر"حدیث 

ی عملی پیامبر )ص( دانسته( پرده از جعلی را سیره "با هم خواندن دو نماز"سنت با نقل روایاتی از ابن عباس )که 

بود، حنش به معنای مار و  شنَحَبش لقوی ، (363و  369: 3 ،0326، عسقالنیاند)بودن همین حدیثش نیز برداشته

خزیمۀ بن ، که به همسری العنبری شَحْمۀعِالج بن دختر ، میَّۀ(. 234: 6، 0441حشرات به کار رفته است)ابن منظور، 

 ،( 23: 03، 0462، اند)سمعانیبود، برای همین هم فرزندانش را بنی کالب نامیده "کلبۀ" در آمد، نیز لقبش النعمان

(. 033: 2، 0464، شد)جاحظدر علوم ادبی دانشمندی بزرگ بود، نیز کلب نامیده میکه  ،ابوعمر )یا ابوعامر( نحوی

ب ها هر بزرگی را اباکلگوید: وقتی عربنامید می "کلب اهلل"ه شیر را گونچعرب خواهد توضیح دهد جاحظ وقتی می

جی، ابوبکر بندنی نامند)همان(.ه حیوانی بیش نیست هم کلب مینامند شیر را کنامند و ابوعمرو جرمی را کلب میمی

شد)ابن منظور، پیکر گفته میحنفش به مارهای غول ؛(334: 2، 0462، سمعانیفقیه اهل تسنن، لقبش حَنفَش بود)

ی نسائشود و مسلم و ی، که از روایان بزرگ اهل تسنن شمرده میجیببو موسى عیسى بن حَمَّاد تُ (. ا241: 6، 0441

اند لقب پدرش نیز همین بود؛ بود؛ گفته زُغْبَۀ لقبش(، 033: 00، 0903 ،اند)ذهبیو ابن ماجه از وی حدیث نقل کرده

شناسان سب(. یکی از ن931َ :0، 0441ضبط شده است)ابن منظور،  "جانوری شبیه به موش"زُغبه در لغت به معنای 

(؛ دغفل به معنای عنکبوت نر، بچه فیل و سال سرسبز به کار 323: 2 ،0903 ،بزرگ عرب، لقبش دَغفَل بود)عسقالنی

 ،اندیگر (. لقب ابو ایوب کوفی، استاد احمد بن حنبل، جَمل )شتر( بود)نوری و293 :00، 0441رفته است)ابن منظور، 

0901 ،9 :003 .) 

 های انسانیگذاری حیوانات با کنیهنام .9,3

ای های انسانی نیز برکردند، از کنیهگذاری میها را با اسامی حیوانات نامافزون بر این که انسان ،در فرهنگ عربی     

های مرکب )با ترکیب اضافی( است که برای ز اسمای اشد؛ کنیه در فرهنگ عربی گونهگذاری حیوانات استفاده مینام

پژوهان حتی ( ، برخی ادب10: 0، 0913 ،شود)سیوطیمیرود و با اب، ام، ابن یا بنت شروع نامیدن افراد به کار می

(. 211: 0، 0466دانند)عباس حسن، شود را هم در عداد کنیه میهایی که با اخ، اخت، خال، خاله و ... آغاز میاسم

شد؛ فالن یا ابافالن نامیده میشد بر اساس نام فرزندش امفرهنگ عربی مرسوم بود پس از آن که کسی فرزنددار میدر 

عنی هر گاه ی گذاشتن به او بوده استاند که کاربست کنیه برای هر کس به منظور احترامپژوهان تصریح کردهبرخی ادب

ی لغت، بردند. اقتضااش را به کار میخواستند کسی را با احترم یاد کنند یا با احترام مورد خطاب قرار بدهند کنیهمی
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ی حیوانات به کار بارهها است، درروابط خانوادگی انسانی خ، اخت و ... که ویژهاین است که کلماتی مانند ابن، ام، ا

رود، چندان شوند، در مورد حیوانات نیز به کار میگون، که با همین کلمات آغاز میهای کنیهنرود اما با این حال اسم

گون نیز برخوردارند؛ مثال در امی کنیهها افزون بر اسم اصلی خودشان از اسکه بسیاری از حیوانات نیز مانند انسان

هایی که دمیری در حیاه الحیوان برای پلنگ گردآوری کرده ادبیات عربی برای پلنگ بیش از ده کنیه وجود دارد، کنیه

أبو  و أبو عمرو، أبو سهیل، أبو رقاش، أبو الصعب ،أبو خطاف، أبو جهل، أبو جعدۀ ،أبو األسود، أبو األبرد عبارتند از:

، 2113 ،)دمیریأم رقاش أم األبرد وی دیگر ذکر کرده است که عبارتند از . وی برای پلنگ ماده نیز دو کنیهلمرسالا

9 :43). 

 زشت نبودن تشبّه عملی به حیوانات در فرهنگ عربی  .3

ی فرهنگی این قوم قبح چندانی ندارد؛ مثال یکی از عادات آید که حیوان در نگرهی عملی اعراب، نیز برمیاز سیره    

ای واگیردار یا جن یا هخواستند وارد شهری بشوند اگر از بیماریرایج در فرهنگ جاهلی عرب این بود که وقتی می

واز نهادند و ده مرتبه صدایی چون آد و دستشان را پشت گوششان میایستادنامثال آن ترسی داشتند در درگاه شهر می

ماری شدند تا در برابر بیآویختند و وارد شهر میدادند و سپس استخوان خرگوشی را به گردنشان میدرازگوش سر می

هر آواز (! چون درازگوش معموال در 349: 04 ،0331 ،و ابن ابی الحدید 333: 6، 0464 ،و ترس ایمن شوند)جاحظ

گفتند که از مادۀ عشر )به معنای ده( گرفته شده خواندند تعشیر میکند به همین آوازی که میخود ده مرتبه عرعر می

(. هر چند با طلوع خورشید اسالم، یخِ این خرافۀ جاهلی آب گردید اما به هر حال 46: 4 ،0316 ،است)شوشتری

آن است که در فرهنگ آنان شباهت به زگوش شبیه کنند نشانۀ شدند خود را به دراهمین که به راحتی حاضر می

 شده است. های دیگر زشت بوده زشت شمرده نمیکه در فرهنگ ایدرازگوش به اندازه

ه انسان به حیوان قبیح باشد و در فرهنگ و هنر و ادبیات عربی تشبه به این که در فرهنگ و ادب فارسی تشبّ      

شت نباشند، چیزی نیست که بتوان با اتکا بر آن فرهنگ اعراب را نکوهش یا تحقیر کرد، زیرا وجود ها چندان زحیوان

های مختلف امری بسیار طبیعی است؛ هنوز هم بسیاری از کشورهای دنیا هستند هایی در میان فرهنگچنین تفاوت

د ملی کشور ترکیه، سگ آبی نماد کشور اند؛ مثال گرگ خاکستری نماکه نماد ملی خود را از میان حیوانات برگزیده

کانادا، کانگورو نماد کشور استرالیا و شیر نماد ملی کشور انگلستان است. عالوه بر کشورها، از میان احزاب سیاسی 
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خواه این کشور فیل است؛ این دو نماد برای دو حزب اصلی نیز نماد حزب دمکرات امریکا االغ و نماد حزب جمهوری

واهد خاعالم کرد می 2102ای هستند که یکی از شهرداران سابق کلمبیا، در سال شدهمطلب پذیرفته آمریکا آن قدر

تاریخ انتشار خبر:  ؛ www.shafaf.irیک االغ چندماهه را به رئیس جمهور دمکرات آمریکا هدیه بدهد )!()ن.ک:

هیأت داوران از میان شود، که هر سال در ایالت کلرادو برگزار می ( و در یک نمایشگاه حیوانات،0340فروردین  23

که از  - کمیسیون مجمع سراسری حزب دموکراتنُه االغِ برتر، یکی را به عنوان نماد حزب دمکرات برگزید؛ مسئول 

ش اتی است که خصوصیدرازگوشگفت او در جستجوی انتخاب االغ در آغاز مراسم  -اعضای هیأت داوران نیز بود 

ام که با رفتاری آر و فعال ،پرانرژی ؛ یعنیها در انتخابات ریاست جمهوری باشدنامزد دموکراتشبیه به خصوصیات 

 (.0336بهمن  4تاریخ انتشار خبر:  ؛www.jamejamonline.ir)ن.ک: در هنگام لزوم بتواند هیجان ایجاد کند

 نگاهی به نهج البالغه 

 صبحی صالح) أَخَذْتُ مِنْهُ إِلَّا کَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَۀٍوَ لَا حُزْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْراً وَ لَا  ...نْیَاکُمْ تِبْراً فَوَاللَّهِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُ  .0

 (901تا: بی

 ( 33 :)همان تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا  اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ و .2

 (964 :... )همانکُنْ فِی الْفِتْنَۀِ کَابْنِ اللَّبُونِ  .3

 ( 031 :)همان  ... تَکِشُّونَ کَشِیشَ الضِّبَاب...  .9

 ( 331همان: ) فِیهِ وَ لَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ ثُمَّ کَادَتْهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمإِنَّ لِبَنِی أُمَیَّۀَ مِرْوَداً یَجْرُونَ  .3

اند، بر اساس خوراک از دنیا تشبیه کردهدر حدیث اول امام سهم خود از دنیا را به سهم یک حیوان بیمار کم       

 ای است که بسیاری از مترجمان و شارحان نهجقدر تشبیه نامحترمانه زبانان به حیوانات این تشبیه آنی فارسینگره

اند که من مانند کفتار نیستم اما به هر نیز هر چند فرمودهاند! در حدیث دوم  ی آن صرف نظر کردهالبالغه از ترجمه

اند پذیران خواستهی انسان با حیوان هم ناپسند است، در حدیث سوم از اندرزحال در فرهنگ فارسی صرف مقایسه

م اند، و در حدیث پنجگریز خویش را به سوسمار تشبیه کردهمانند بچه شتر شوند، در حدیث چهارم سربازان جنگ

ای که به یک اند. تحقیق حاضر نشان داد که در این موارد اگر جملهغلبه کنندگان بر بنی امیه را به کفتار تشبیه کرده
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نگ گسسته شود و به فرهنگ دیگری پیوسته شود ممکن است دارای معنایی شود که فرهنگ تعلق دارد از آن فره

 گوینده اصال آن را قصد نکرده است.  

 حل آنمشکل ترجمه و راه           

ها از زبانی به زبان دیگر دارای دو گونه مشکل مهمی که در این جا وجود دارد این است که ترجمه کردن این تشبیه    

ها معنای شود این  است که گاهی در ترجمۀ این تشبیهمشکل نخست که به معنای اصلی تشبیه مربوط می مشکل است؛

برای خوانندۀ ترجمه قابل درک نیست؛ منشأ این مشکل همین است که وقتی حیواناتی  Denotation)) اصلیِ تشبیه

نماد یک صفت و در زبان مقصد نماد صفتی  گیرند ممکن است همین حیوان در زبان مبدأبه قرار میدر موقعیت مشبه

تشبیه  گردانیم اگر در متن مبدأ، انسانی به جغددیگر باشند؛ مثال وقتی متنی را از زبان انگلیسی به زبان فارسی برمی

 کنندشده باشد باید توجه داشته باشیم که در زبان مبدأ )انگلیسی( انسان را در دانایی و اندیشمندی به جغد تشبیه می

شود که کنند و همین تغایر موجب میاما در زبان مقصد )فارسی( انسان را در بدشگونی و نامیمونی به جغد تشبیه می

خوانندۀ ترجمه گمان کند در متن اصلی هم انسان در بدشگونی به جغد تشبیه شده و در نتیجه نتواند معنایی را که در 

خرگوش در زبان عربی نماد ترس و بزدلی و در زبان فارسی نماد متن اصلی لحاظ شده بود دریابَد چنان که مثالً 

زبان که به خاطر فارسی -ها برای خوانندۀ ترجمه شود که فهم ترجمههوش و ذکاوت است همین تغایر موجب می

 ننامیسر گردد. ای -کند در زبان مبدأ هم انسان در همان تیزهوشی به خرگوش تشبیه شده است بودن خود گمان می

ها اند مترجم حق ترجمه کردن این قبیل استعارهمشکل آن قدر مشکل حادّی است که برخی زبان شناسان معتقد شده

 .(20تا  06 :0319 ،ها را ندارد)نیومارکو تشبیه

حل مشکل نخست این است که در تشبیه انسان به حیوانات )یا نمادهای معنادار دیگر( مترجم اوال خود متوجه راه      

باشد که این نماد در زبان مبدأ دارای چه معنایی است و ثانیا در ترجمۀ خود در داخل پرانتز یا پانوشت توضیح 

 به در زبان مبدأ دارد ارائه کند. کوتاهی دربارۀ معنایی که مشبّه

د دارد معنای مشکل دوم این است که افزون بر تغایری که در زبانهای مختلف در بین معنای اصلی نمادها وجو       

( نیز ممکن است در زبانهای مختلف تفاوت داشته باشد؛ چنان که گذشت در زبان Connotationضمنی  نمادها )
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عربی تشبیه انسان به نمادهادی حیوانی وقتی محدود به صفت خاصی باشد آبستن هیچ گونه تقبیح و تنقیصی نیست 

ز نمادهای حیوانی دارای چنین معنایی است و همین امر موجب در حالی که در زبان فارسی تشبیه انسان به بسیاری ا

ها آبستن خوانند گمان کنند در زبان عربی هم این تشبیهها را میزبان که ترجمۀ این تشبیهشود خوانندگان فارسیمی

عه هستند یهایی که دربارۀ پیامبر اعظم امامان شچنین تقبیح و تنقیصی هستند. این امر مخصوصا در ترجمۀ تشبیه

اگر متنِ   (312: 09 ،0914 ،عاملی«) الْکَبْش یُذْبَحُ کَمَا ذُبِحَ  فَإِنَّهُ »...کند چرا که مثالً در جملۀ اهمیت بیشتری پیدا می

آید که آن جمله در زبان فارسی سبّ امام حسین )ع( ای به دست میتشبیه به صورت تحت اللفظی ترجمه شود جمله

 شود! محسوب می

برای حل مشکل دوم اما بهترین سازوکار این است که اوال مترجم خود دریافته باشد که این تشبیه در زبان عربی        

معنای تنقیص و تقبیح ندارد و ثانیا به جای این که متن را به صورت تحت اللفظی ترجمه کند باور کند که واحد ترجمه 

ترجم پذیرفته باشد باید ابتدا خود بداند که در متن مبدأ انسان دقیقا در کلمه نیست بلکه جمله است اگر این مبنا را م

چه صفتی به حیوان مورد نظر تشبیه شده و سپس در ترجمه هم فقط همان صفت را ذکر کند و از گرایش به ترجمۀ 

داند که ( باید مترجم خود بالْکَبْش یُذْبَحُ کَمَا ذُبِحَ تحت اللفظی بگریزد؛ به عنوان نمونه در ترجمۀ همین حدیث )...فَإِنَّهُ

خواهد کیفیت جدا شدن سر مبارک امام حسین )ع( را بیان کند تا کسی نپندارد که فقط شمشیری به این تشبیه فقط می

اند سر امام بریده شد بلکه سر مبارک امام کامال از پیکر مبارکشان جدا شد گردن امام اصابت کرده و برای مبالغه گفته

شود بدون این که تشبیه را ترجمه کند ای ترجمۀ تحت اللفظی که موجب توهین به امام حسین )ع( میسپس به ج

همین را توضیح  دهد که سر مبارک کامال از پیکرشان جدا گردید.کیفیت ترجمۀ این قبیل تشبیهات از  هدف این مقاله 

 گیرد. خارج است و الزم است در جای دیگری به صورت مبسوط مورد بررسی قرار

 نتیجه

ما در شود اهر چند در زبان فارسی تشبیه کردن یک انسان به بسیاری از حیوانات موجب شکسته شدن حریم او می

است  ی این تشبیه در اینفرهنگ و زبان عربی اگر انسان در صفت خاصی به حیوانات تشبیه شده باشد ظهور اولیه

ه قرینه گویی نیاز برای همین هم حمل کردن این تبشبیهات بر دشنامکه هیچ معنای مذمومی در آن وجود نداشته باشد ب
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. گویی استی این تعبیرها در دشنامها نام حیوانی را اطالق کنند ظهور اولیهدارد اما اگر به صورت مطلق به انسان

ی نیستند و صفات ثابتهای مختلف نماد بنابراین فهمندگان نهج البالغه باید توجه داشته باشند که حیوانات در فرهنگ

ماند. مترجمان نهج البالغه نیز باید توجه داشته باشند های مختلف ثابت نمیزشت بودن یا زشت نبودن آنها هم در زبان

ی وفادار به متن وجود ندارد مخصوصا وقتی متن مبدأ در توصیف اهل ها امکان ترجمهکه در بسیاری از این تشبیه

 در متن مقصد مصداق سب اهل بیت )ع( نشود. بیشتری به خرج داد تا ترجمهبیت )ع( باشد باید هشیاری 

 محمد عشایری منفرد

 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم

m.ashaiery@gmail.com 
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