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  چكيده

ـ  یو اجتماع یمیا اقلی یطیمحها از گذشته، بر حسب نوع بافت  انسان ـ   یخود، ضمن استفاده عمل جـان و   یاز موجـودات ب

 ینـه اصـل  یکردند. زم یآفرینی م ن را نقشیو نماد یالیوان، روابط و مناسبات خیاه و حیل جماد، گیط خود، از قبیجاندار مح

ـ  نگ شۀ طبـع یاند. اند یفرهنگ يها، فرهنگ و نهادها يپرداز ها و مفهوم يساز همۀ نظام بـر اخـالط چندگانـه و     یرانـه مبتن

رد کـه بـه مـرور زمـان، از     یـ گ یقـرار مـ  » عـت یطب - انسـان «تـر   يادیدر چارچوب بن  اه،یوان و گیرابطۀ انسان با جماد، ح

ل و گفتمـان  یدر تخ يا ها، نقش عمده ن استعارهیشوند. ا یل میتبد يو استعار یانتزاع يها به داللت یانضمام يها داللت

 یمعرفتـ  يانـه در مبـاد  یگرا عـت یطب يهـا  ، به اسـتفاده از اسـتعاره  ياند. این مقاله، با روش اسناد دون داشتهخل ابن یمعرفت

ـ   نگرانـه،  و طبـع  يمحـور  عتیطب يها پردازد. گرچه امروزه استعاره یخلدون م گفتمان ابن شـمندان و متفکـران   ین اندیدر ب

خلـدون را   شـۀ ابـن  یاند یمعرفتـ  يهـا  فـرض  شیو پ يما مبادشوند، ا یرفعال محسوب میمرده و غ يها ، استعارهیاجتماع

 سود جسته است. ییگرا طبع يها از استعاره ین جهان محسوسات و هم عالَم اجتماعییفراهم کرده است. او هم در تب

  خلدون. ل، ابنی، تخییگرا ، طبعییگرا عتیاستعاره، طب ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هاي علم خواه ناخواه، آگاهانه یـا   فرض را مبادي و پیشیز  ؛دارند يزسا هیدر نظر يا ها نقش عمده استعاره

ز تغییـر خواهـد کـرد.    یـ مسـائل و محتـواي علـم ن   ، افکنند و با تغییر اینهـا  ناآگاهانه بر تحقیقات سایه می

ه و اسـتعاره را  یم شـود، تشـب  یتقسـ  یاللفظـ  و تحـت  یلـ یتمث - ي، اگر زبان به دو حوزه مجـاز یطورکل هب

، هیها در اسـتعاره و تشـب   دهی). پد57، ص 1374سا، یشم( دانست يع زبان مجازین صنایتر مهم توان از یم

؛ کننـد  یز را کشف و برجسته مین دو چیشوند. هر دو عنصر مشترك ب یهم مربوط م ق شباهت بهیاز طر

، امـا  ه صـراحت دارد یشباهت در تشب يسازند. ادعا یهم مربوط م ده مشترك بهیک ایز را از یدو چ یعنی

پـا   شیپـ  یهین، جمـالت تشـب  ی). همچنـ 1394، یعقـوب ی؛ 2، ص 1393دبـاغ،  ( ستیح نیدر استعاره صر

ـ     یاست. ول يگریز دیه چیشب یبه شکل يزیاند؛ چون هر چ افتاده ژرف  یاسـتعاره اغلـب آموزنـده و حت

 کـاف یرج لجـو ). 12، ص 1379زاده،  قاسم( دارند یل در استعاره سهم بزرگیه و تمثیسه، تشبیاست. مقا

اسـتعاره اسـت،    ياس که مبنـا یق  واسطه انسان به . است يت زبان انسان استعارین باور است که ماهیبر ا

   :معتقد است زولتان کوکسسشناسان همچون  زبان یقادر به تفکر است. امروزه برخ

ه اسـت.  در زبان، مجـاز بـود   ياز عبارات استعار ياریبس يریگ دارد و اساس شکل يشتریت بیمجاز اهم

جـاد  یان آنهـا ا یـ م یبه مرور شـباهت ، گر (مجاز)یکدیکنار  ده دریاساس مجاورت دو پد که بر مفهوم نیبد

 يمعنـا  بـه ، »استعاره«ن مقاله، منظور از یدر ارد. یگ یبه خود م يشکل استعار، ها دهیدپ آن ان یشود و ب یم

ـ  ینصر دبه ع ياز عنصر، یعام کلمه به کار گرفته شده است که در آن معن ن یگر منتقل شده اسـت. همچن

ل یـ همـه مـوارد مزبـور در درون تخ   ، وجـود دارد کـه در آن   یل نسـبت یه با تخین استعاره، مجاز و تشبیب

ـ  يپرداز هینظر«در مقاله  باره، و نیرد. در ایگ یصورت م ـ ، نقـش اسـتعاره در تخ  »ل مـنظم یـ تخ ۀبه مثاب ل ی

دهـد و اسـتعاره    یق اسـتعاره رخ مـ  یـ ل از طریآن تخ اساس که بر ینقش؛ داند یم يمحور یمنظم را نقش

 يریتصـاو ایجـاد  شـخص در   ییتوانـا ، »لیتخ«). منظور از 1392چرانلو و پورعزت، یب( ل استیمنبع تخ

ب و سـاختار  یخواهد ترک یل میرا انسان متخیباشند؛ ز یتوانند واقع یت، نمیو وضع یکه فارغ از چگونگ

ت و تصور. بـه عـالوه،   یشود: انسان، واقع یل سه عنصر مشاهده میر تخرو، د نیر دهد. ازاییت را تغیواقع

اسـتعاره   ةدر واقـع چهـر  ، ل گام نهدیل باشد. هر کجا تخیتخ يبرامناسبی تواند ابزار  یاستعاره و مجاز م

عـت  یبـا طب  یهمـان  نیـ کند و اسـتعاره در واقـع اوج ا   یم» یهمان نیا«، عتیل با طبیشود. تخ یهم ظاهر م

اما با عنصـر مجـاز و اسـتعاره بـر     ، عت رها سازدیکند خود را از طب یم یگرچه سع، مند و عالماست. هنر

  ).1387ده، یجهاند( گرداند یعت باز میدوباره خود را به طب، ها ها و مشابهت اثر مجاورت
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بشـر   یعت است و قدمت توجه به آن، بـه انـدازة طـول خودآگـاه    یکهن، طب يها از استعاره یکی

، يده شـد، آب و گـل، خـو   یـ سرشـت کـه مـردم بـر آن آفر    « یعت به معنی، طبیبان فارساست. در ز

ن، دو ین دانسته شـده اسـت. بنـابرا   یر فلک قمر تا مرکز زمیف شده است. محدودة آن زیتعر» گوهر...

ـ ، تعبيگریو گوهر و د يخو یر انتزاعی، تعبیکیر وجود دارد: یتعب آب و گـل. در زبـان    یر انضـمام ی

گرفتـه   يفطـر  ي، خلق و خـو يات ضروریفیک ی، به معنnaturaن یشه التیاز ر natureژة ، وایسیانگل

ـ   Nathraدهد.  یم ی) معنbirth، تولد (یشده است و از نظر ادب ک یـ زیف یونـان ین از واژة یبرگـردان الت

 ياسـت و در دوره مـدرن بـرا    یشاسـقراط ین مفهوم، پی). ا1389بوده است (عمل صالح و همکاران، 

اهـان و جـانوران بـاز    یمختلـف گ  يهـا  آن در اساس به گونـه  یختلف استفاده شده است. معنموارد م

هـا،   هـا، جنگـل   ، کـوه یوانات وحشـ یاط وحش، حیا حی یعیست طبیط زی، به محیطورکل گردد. به یم

کـرده اسـت،    یسـتادگ یا در برابر نفوذ انسان ایر نداده، ییها و همۀ آنچه که نفوذ انسان آن را تغ ساحل

ـ   یگ یقرار م» یساختگ«عت در مقابل ین معنا، طبیشود. در ا یالق ماط ـ ، هـر آن چ یرد کـه بـه معن  يزی

ـ » عتیطب«ن، مفهوم ید آورده باشد. بنابرایشۀ انسان آن را پدیا اندیر آگاه یاست که ضم از » یعـ یطب«ا ی

عـت  یطب ل مفهـوم یـ است کـه در ذ  يگری، واژة د»طبع«شود.  جدا می یو ساختگ یعیرطبی، غیعیفراطب

اسـت.   یو سرشت آدم يخو يکند که به معنا یم ین معنا، طبع داللت بر امر درونیرد. در ایگ یقرار م

  شود. یعت محسوب میسنجش طب يبرا ياستعاره طبع، استعاره بدنمند

 یونـان یدارد. واژة مـزاج، نـام پزشـک    » مزاج«به نام  يگریبا مفهوم د ینی، رابطۀ همنش»ییگرا طبع«

دانسـت   یاز چهار خلط خون، بلغم، صفرا، و سودا م يا زهیرا آم یکند. او بدن انسان یم یاعرا تد بقراط

زاده و همکـاران،   رابیـ ک، متناظر با چهار خلط چهارگانـه آب، خـاك، آتـش و هواسـت (م    یکه هر 

شود که به وجـود آمـدن و تعـادل     یگفته م يبه امور» هیعیطب«ران، امور یا یطب سنت ی). در مبان1389

دهـد   یم بـر اخـالق را نشـان مـ    یدارد و شامل هفت جزء است، که مراتـب اقلـ   ینسان به آنها بستگا

  ).83، ص 1389کار و همکاران،  (نقره

مـوطن   يبسته به نژاد و آب و هـوا ، ن باور بود که اعتدال مزاج انسانیا ه.ق) بر 428- 327( نایس ابن

و رابطـه و   ير مزاج مؤثر است، بلکه از لحاظ سـماو د یعینه تنها از لحاظ عوامل طب، او دارد. آب و هوا

م یاقلـ نمونـه،  گذارد. بـه عنـوان    یم یز اثر خود را باقین انسان و جهان وجود دارد نیکه ب یکیانطباق نزد

ن یه سـاکنان کـره زمـ   یـ اسـت کـه مـزاج آنهـا از بق     یها است، موطن مردمـان  مین اقلیتر چهارم که معتدل

 يهـا  ر جسم بر نفـس از اسـتعاره  یدر تأث، نوسیجالاو به نقل از  ).394 ، ص1359نصر، ( تر است معتدل
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ـ آورد که ا یرا به بار م ییگو شدن عقل و پراکنده هم مغز، در یمزاج گرم«عت استفاده نموده است: یطب ن ی

سـبب  ، یمزاجـ  آورد. خشـک  یم را به دنبال میدر تصم يداریر و ناپایو شتاب در تدب يسر سبک، حالت

  ).32- 31، ص 1367نا، یس ابن( »مزاج شناخت د خشکیخواب را با یشود و مردمان ب یم یخواب یب

 ین و ملکـوت یهـا در عـالم مثـال    ها و خصـلت  میمنشأ همه اقل: ه.ق) معتقد بود 587- 549( يسهرورد

بـا هـم نسـبت دارنـد،     ، ها میع و اقلیک از طبایع در سه طبقه و پنج حجره وجود دارد که هر یاست. طبا

چـه   هـر ، يزعـم و  هتر عمل کند. ب يانسان قو ياز قوا یکی، یمیشود در هر اقل یب مموجسبت ن نیهم

م یچـه اقلـ   گردد، هر یآغاز م یکه ادراکات مجرد انسان، تر و در طبقه دوم يال قویتر، قوه خ م خشکیاقل

» الیـ فکـر و خ «ت یـ سـبب تقو  یو خشـک  یگرم، بین ترتیتر است. به ا يله و تفکر قویتر، قوه مخ گرم

ـ نبا، یو خشـک  یدر شدت گرمـ  یگردد. ول یم» وهم و حس مشترك«ت یسبب تقو يو تر يسرد د از ی

  ).1389کار و همکاران،  نقرهخارج شد (، تفکر استة کار مطلوب قو ياعتدال که مبنا

دانـد و معتقـد    یاخـتالف آب و هـوا مـ   ، جـه یها را در نت ز اختالف اخالقیه.ق) ن 338- 257( یفاراب

و اوضـاع   ییایـ ر وضع آب و هـوا، عوامـل جغراف  یتحت تأث، کنند یم یدر هر منطقه که زندگ مردم :است

  ).38، ص 1371، یفاراب( آن منطقه هستند یمیاقل

در ، عـت یطب ةز از اسـتعار یدر اسالم ن یاز متفکران بزرگ اجتماع یکیهم  خلدون ابن، رسد یبه نظر م

ـ   يبه معنا، »عتیطب«ن مقاله از یا ید اصلسود جسته است. هر چند مقصو ین امر اجتماعییتب  یامـر درون

مقاله مزبـور  ، نیقرار دارد. بنابرا ییگرا عتیتر طب عیل مفهوم وسیدر ذ ییگرا طبع يمعنا یول، است یو ذات

  دهد. یقرار م یمورد بررس یشناس عتیرا در درون طب یشناس طبع

  پژوهش ةنيشيپ

ز از یـ سندگان عرب نینو، ر آنها، افزون بگرفته است یغرب مورد توجه دانشمندان خلدون ابن ۀکتاب مقدم

 يسـاطع الحصـر  )، و 1947( محمد عـزت دروزه )، 1933( محمد عبداهللا عنان)، 1918( نیطه حسل یقب

ـ اند. در کشور ما ن پنداشته یشناس انگذار علم جامعهیاو را بن، پرداخته يش وی) به ستا1967( ـ ، زی ژه یـ وه ب

، راد یقـانع ، ایپارسـان ، یثقفـ ، یآزادارمک، ییطباطبا، سروش، یتوسل، پور انیآر از انقالب مورد توجهپس 

 یشـناس واقعـ   را جامعه يپرداخته و و يش ویبه ستا یقرار گرفته است. برخ و... یمیعبدالکر، یمحدث

ته و انـه دانسـ  یگرا ل او را طبعیتخ، را علم مدرن دانسته یشناس جامعه ،گرید یبرخ .اند اسالم دانسته يایدن

، یکـ ی: دو خوانش متفاوت وجـود دارد ، اند. در مجموع ل دادهیتقل یک متفکر اجتماعیمقام او را در حد 
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 :ان معتقدنـد یـ گرا عـت یاسـت. طب  یـی گرا طبـع  ةان استعاریحام، يگریو د ییگرا عتیطب ةطرفداران استعار

، یسـ ینو اندرزنامـه  يواز قلمـر  یو اجتماع انسان يکشاندن مسائل عمران بشر خلدون ابن یعلم ينوآور

عـت  یطب ةاسـت. اسـتعار   یعیدانش طب يانه به قلمرویگرا و آرمان يدستور يپرداز استیپند و س، موعظه

روها و عوارض اسـت.  یت نیفیو ک یژگیو یبلکه به معن، ستیذات و طبع ن یبه معن، خلدون ابن يدر آرا

کنـد و   یعت را مطرح مـ یاز طب ییارسطو یمفهوم يگرا؛ و نه طبع، گراست عتیطب خلدون ابن، از نظر آنها

شود تا فرد بتوانـد از   یجاد میو ایسوبژکت یکه علم از موضع یدرحال. پردازد یم یرونیت بیته و واقعیبه رئال

  ).7، ص 1394راد،  یقانعم، آنها را به چنگ آورد (ید و با ساختن مفاهیها فراتر آ تیواقع

وجود دارد. آنهـا   ییگرا طبع يها در استعاره، خلدون ابن دگاهید یآبشخور اصل: گر معتقدندید یگروه

نگرانه است و بـا مطالعـه در کتـاب     همان طبع، خلدون ابن ۀشیدر اند» عتیطب«ن باورند که منظور از یبر ا

اسـت   یمتکـ  ارسطوو  افالطون، وسیبطلم، نوسیجال يبه آرا يو يها شهید که اندیتوان فهم یم، مقدمه

نگرانـه، عـالم    شـکل گرفتـه اسـت. در معرفـت طبـع      يو ينه فکـر یکه چگونه زماز آن دارد حکایت و 

ـ ا .ده حرکت کنـد یکوشد از ظاهر و عرَض و قَسر به سمت باطن و ذات و طَبع پد یم ن کـار را نـه بـا    ی

هـا   دهیع پدیطبا يوجو بلکه با جست ،دهیپد یرونیو ب ين حاکم بر رفتار ظاهریدر باب قوان يپرداز هینظر

  ).22، ص 1369؛ سروش، 4، ص 1394، یمحدث( دهد  انجام

انـد. تـاکنون از    ش اقامـه نمـوده  یبرهـان خـو   يبرا ییها ادله، مزبور يها دگاهیک از دیهر ، رحاله به

 ،متعـدد  يهـا  دگاهیاز د يریگ ن مقاله با بهرهیااست. پرداخته نشده  خلدون ابن ۀشیبه اند يرهگذر استعار

 يهـا  اسـتعاره ، او ۀشـ یمهـم در اند  يهـا  از اسـتعاره  یکـ یپردازد.  یم خلدون ابن ۀشیاند يبه وجه استعار

 ۀشـ یدر اند یـی گرا عـت یو طب یـی گرا طبـع  يها ن است که استعارهیاالت مقاله اؤبوده است. س ییگرا طبع

ـ پد، یـی گرا طبـع  ةچگونه نقش بسته است؟ او چگونه به کمک اسـتعار ، خلدون ابن موجـود در   يهـا  دهی

چـه   يبر مبنا، او از جامعه يبند ها و طبقه ن کرده است؟ سنخییرا تب یاجتماع يایدنجهان محسوسات و 

  استوار است؟ ییها استعاره

  يچارچوب مفهوم و ينظر يمبان

ـ  یـ مختلـف، بـه و   يها رباز کانون توجه حوزهیمباحث مربوط به استعاره، از د بـوده   یژه مطالعـات ادب

د یـ جد يامـر  یشناسـ  ژه جامعـه ی، به ویمتون علوم اجتماعاست. اما استفاده هدفدار و منظم از آن در 

ـ از ا یکـ یدارنـد.   يا هـا نقـش عمـده    هیـ هـا و نظر  هیها، فرضـ  دهید ایل در تولیاست. استعاره و تمث ن ی

۳۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

کـاربرد   ي). و136، ص 1994است (تابر،  ارسطوکه به بحث راجع به استعاره پرداخته،  یشمندانیاند

 یبیباست و حذف آن آسـ یست، بلکه صرفاً زین يت که الزم و ضروردانس یم ینییتز ياستعاره را امر

؛ گلفـام و  60، ص 1388، ییرضـا  خیرسـاند (شـ   یبه زبان، بخصوص زبـان منطـق و علـم نمـ     يجد

  ).2، ص 1379زاده،  ؛ قاسم1381راد،  یوسفی

ـ با د، چاردزیرد دارند. یبودن استعاره تأک یبر تعامل، بلکو  چاردزیر، ارسطوبرخالف   یخیه تـار دگای

کنـد کـه    ید میتأک، مخالفت کرده، کردند یش کالم محسوب میو آرا ینییتز یکه استعاره را وجه، بالغت

 ییزنگـو سـت ( یبدون استعاره قادر به سخن گفتن ن یآدم؛ شه زنده و حاضر زبان استیاستعاره اصل هم

م اسـت.  یمفاه يبند طبقه ن اقداماتیتر یهیاز بد یکی یدر هر علم: معتقد است ي). و1389و همکاران، 

 بلـک مرده و زنده است.  يها ک آنها به استعارهیتفک، ها درباره استعاره یمیمرسوم و قد يها يبند از طبقه

ها را به سـه   توان استعاره ی، ميو زعم ش ببرد. بهیش را به پید مقصود خویک جدیکند تا با تفک یتالش م

  .)25- 24، ص 1393دباغ، ( م کردیتقس» فعال«و » مسکوت«، »منقرض«گروه 

نظـام  : معتقدنـد  جانسـون و  کـاف یلمعاصر استعاره موسوم است.  ۀیبه نظر، جانسونو  کافیله ینظر

 یک تجربه انتزاعـ ی يساز مفهوم يبرا يابزار، استعاره. است يو ذهن بشر در ذات خود استعار يتصور

، از اسـتعاره اسـتفاده   یه انتزاعـ صحبت کردن در مورد حوز يبرا یعنی؛ تر است اساس تجربه ملموس بر

ة صـحبت در مـورد حـوز    يتـر بـرا   ها، از زبان و عبـارات حـوزه ملمـوس    ن استعارهیدر اکثر ا .شود یم

ـ ا .شـود  یتر استفاده م یانتزاع ـ مقصـد ارا  - مبـدأ  يالگـوبردار  یغالبـاً نـوع  ، هـا  ن اسـتعاره ی دهنـد.   یه مـ ئ

 يکه عبارات اسـتعار  ییند که قلمروهست  یآنان مدعب، هر استعاره دو وجه مبدأ و مقصد دارد. یترت نیبد

قلمـرو  «، میـ که قصد فهم و درك آن را دار يا و حوزه» ا منبعیمبدأ  یقلمرو مفهوم«، ردیگ یاز آن شکل م

در  .)10، ص 1992لکــاو،  ؛12، ص 1998(داســکال و همکــاران،  اســت» ا هــدفیــمقصــد  یمفهــوم

ن یاسـاس مضـام   بـر ، دهیـ چی، نامحسـوس و پ یم انتزاعـ ین است که مفـاه یا، هدف یمفهوم يها استعاره

 يرین هـدف بکـارگ  یتـر  عمـده  کـاف یلرا به باور یز؛ اد گرفته شودی، درك و ینیمحسوس، ملموس و ع

و  ینـ یع يک الگویرا بر اساس  یو انتزاع یم ذهنین است که ما مفاهیهم یشناخت زبانة استعاره در حوز

  ).13- 12، ص 1390بارسلونا، ( میریاد بگی م و آنها رایل کنیه و تحلیتجز، محسوس

زعم آنان، استعاره تنها به حوزة زبان  لند. بهئاستعاره قا يبرا ی، مفهوم موسعجانسونو  کافیل

رد، بـه  یگ یشه و عمل را دربر میروزمره و از جمله، حوزة اند یمحدود نشده، بلکه سراسر زندگ

 يهـا دارا  دارد. آنها معتقدند: اسـتعاره  يا تعارهاس یتیهر روزة انسان، ماه یکه نظام مفهوم ينحو



   ۳۳ يخلدون ل ابنيو تخ ييگرا عتيطب يها استعاره

، یا وضـع یـ  یجهتـ  يها ). استعاره1394، یعقوبیاند ( يو ساختار یشناخت ی، هستیسه گونه جهت

ن، عقـب،  ییل باال، پای، از قبییفضا يریگ م را بر اساس جهتیهستند که عمدتاً مفاه ییها استعاره

رانه، به یگ جهت يها رو، استعاره نیکنند. ازا یم يساز مو مفهو یده ک و...، سازمانیجلو، دور، نزد

ع و یار وسـ یبس يها دامنه ي، دارایشناخت یهست يها دهند. استعاره یم ییفضا يریگ م، جهتیمفاه

هـا و   تیـ هـا، فعال  دادها، کـنش یـ درك رو يبرا یشناخت یهست يها را ما از استعارهیاند؛ ز گسترده

 يریو تصـو  یاء، مواد و ظروف، مفهـوم یب، آنها را به مثابه اشیم، و به ترتیکن یحاالت استفاده م

معتقدنـد: اسـاس    جانسـون و  کـاف یلز داشته باشـد.  ین يتواند وجه ساختار یم. استعاره میکن یم

 يهـا  گر است و اکثـر اسـتعاره  ید یک مفهوم در چارچوب مفهومی یده سامان ياستعارة ساختار

 يساز و برجسته یافتگی سامان يها ، از خصلتيساختار ياه ن نوع هستند. استعارهیاز ا يا گزاره

  کردن برخوردارند. و پنهان

ه بـر  یناآشنا، با تک يها دهیپد ییبه درك و بازنما، از بشریب، استعاره بر حسب ضرورت و نیترت نیبد

 ل دارد. عالوه بـر یو تخ يدر جوالن فکر ییرد و نقش بسزایگ یشکل م یها و اطالعات قبل ساخت واژه

از  ياریرنـد و بسـ  یگ یها صورت مـ   بر حسب استعاره، ما يها ها و استنباط يبند از طبقه يادین، تعداد زیا

بـه   يا نـه یاز زم، هـا  اطالعـات و انتقـال دانسـته    يق انطباق استعاری، از طریم انتزاعیژه مفاهیو  هم، بیمفاه

از کـارکرد مغـز در برخـورد بـا      يدین جدییتب، يان استعاریرو، توجه به ب نیابند. ازای یگر، نظم میدۀ نیزم

  ).154، ص 1392، و همکاران یفاضل ؛1389، یهاشم( گذارد یارمان میرامون در اختیجهان پ

، لـر یماز نظـر  شناسـان بـوده اسـت.     ز مورد توجه جامعـه ین یشناخت در متون جامعه» استعاره«کاربرد 

مثبـت و   يدگاه عمده در خصوص کارکردهـا ی، دو دن بارهیدر ا: اند يابعاد چند کارکرد يها دارا استعاره

  ها عبارتند از: د استعارهیاز کارکردها و فوا یاستعاره وجود دارد. بخش یمنف

  ؛شتر آشکار استیک مدل بیده ناروشن، به یک ایحرکت از  یل نوعیاستعاره و تمث .1

  ؛دارد ییها نقش بسزا هیا فرضیها  دهید ایل در تولیا تمثیاستعاره  .2

  ؛ه کمک کندیدن به نظریاستعاره قادر است در انسجام بخش .3

  ؛ز مؤثرندیه نیک نظری يادآوریها در  استعاره .4

  ؛ه را به تجسم درآورند و آن را درك کنندیک نظریتوانند به افراد کمک کنند تا  یها م استعاره .5

 يا نقـش عمـده  ، یجـان یا هی یجاد حالت احساسیند که در اهست  یزشیقدرت انگ يها دارا استعاره .6

  ).201- 194، ص 1387کر و همکاران، یشوم( دارند

۳۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ز داشـته باشـند.   ین یمنف يتوانند کارکردها یم، مثبت يها با وجود کارکردها استعاره: معتقد است لریم

  عبارتند از: يساز هیدر نظر، ها هات و استعارهیب استفاده از تشبیاز معا یبرخ

  ؛کننده باشند مراهتوانند گ یها م استعاره .1

  ؛ا گنگ گرددیق و یردقی. استفاده از استعاره ممکن است منجر به تفکر غ2

  ؛و دقتش یتا درست، را بودنش انتخاب گرددیگدلیل شتر به یک استعاره ممکن است بی .3

؛ 194، 1387کر و همکـاران،  یشوم( ش از حد ساده کندیرا ب یک استعاره ممکن است موضوعاتی .4

  ).119، ص 1394، یعقوبی

ـ  یلـ یتکم ۀرابط، ن تضادیاست. در ع یو عقل یلیل به دو منطق تمثئ، قاادگار مورن ن آن دو وجـود  یب

دهـد.   یمورد استفاده قـرار مـ  ، را کنترل کرده کند، بلکه آن ینم یل را نفینه تنها تمث، یت واقعیدارد. عقالن

، ط در منطـق یل و تفـر ید. افراط در تمثیبه وجود آ ییها ممکن است عدم تعادل، ل/ منطقیب تمثیدر ترک

روح : کنـد  ید میتأک يکند. و یتفکر را نازا م، لیط در تمثیافراط در منطق و تفر یانجامد. ول یان میبه هذ

ـ  ی، منطقـ یعقلـ  يگـر یو د ییو جادو يا ن، اسطورهینماد یکی: سازد یشه میانسان دو نوع اند . یو تجرب

ـ  یجود دارد، ولو يگریدر د یشه به صورت خاصیهم یکی ـ تمث یدر اول ن کنتـرل را متحمـل   یل کمتـر ی

مـورن،  ( کنتـرل و فشـار اسـت    شتر تحـت یل بیتمثنیز  یدر دوم. رسد یخاص م ییشود و به شکوفا یم

ت یـ واقع يسـاز  هیشده، شـب  افتیت دریاز واقع یذهن يها لین، ساختن تمثی. با وجود ا)180، ص 1391

ة تـاز  يها وهیه) است که موجب فهم و شکل گرفتن شی(نظر يفکر يها لیه تمثئق ارایشده از طر  ادراك

  شود. یشناخت و تفکر م

ـ ن«: معتقد اسـت  يل است. وئتفاوت قا یلیه و اصطالحات تمثین اصطالحات اولیب، دموریاسک » روی

شـود.   یه محسوب نمـ یک اصطالح اولین علم یا يرود، برا یبه کار م یکه در علم اجتماع یبه آن صورت

از آن وجـود دارد و بـه    یکـ یزیف خـاص ف یـ چون در آنجـا تعر ؛ ه استیک اولیزیف يبرا، الحن اصطیا

کـه کـاربرد آنهـا در علـوم     ، »یاجتمـاع  يروین«ر ینظ یاما به اصطالحات. قابل محاسبه است یصورت کم

  ).66- 65، ص 1385دمور، یاسک( شوند یگفته م» یلیتمث«اصطالحات ، رفته شدهیپذ یاجتماع

ـ  یم یبالاشکال تلق یلیابزار تحلۀ ها را به مثاب شناسان کاربرد استعاره جامعه، یطورکل هب اگـر   یکنند، ول

ـ ؛ زخواهند بـود کننده  گمراه يک امر استفاده شوند، امریها در امر اثبات  از استعاره از  يرا زبـان اسـتعار  ی

هـا   و ناخودآگاه از اسـتعاره طور خودآگاه ه کند. آنها ب یدور م یک و از جهاتیت نزدیما را به واقع یجهات

خـاص بـه    يانـداز  مختلف از چشم يها هیک از نظریاند. هر  استفاده کرده یاجتماع يها دهیل پدیدر تحل



   ۳۵ يخلدون ل ابنيو تخ ييگرا عتيطب يها استعاره

 يهـا  از خصـلت  یکیاست؛  جانسونو  کافیل ۀینظر، ن مقالهیغالب در ا ۀیاما نظر، اند استعاره نگاه کرده

 بودن آن است. یمزبور چندوجه ۀیمثبت نظر

 خلدون وابن ييگرا طبع يها استعاره

او نقـش   يهـا  هیـ ن نظریدر تکـو  يمتکثر يها ه.ق) استعاره 808- 737( مقدمهکتاب  سندهینو خلدون ابن

 يمتعـدد  يهـا  از موضوعات و استعارهسرشار است که  یالمعارف رةیداک یشتر یب، ن کتابیداشته است. ا

ونـان باسـتان و   یبـا منـابع دانشـمندان     جامعـه عـرب و در تعامـل    یط اجتماعیاست که با توجه به شرا

 است.نوشته شده  یدانشمندان اسالم

  يعيجهان طب .۱

دارد،  ی، کـه وجـه انضـمام   یـی گرا طبع يها نیین جهان محسوسات از تبیی، نخست در تبخلدون ابن

  استفاده نموده است.

ـ  آغـاز  ین خصوص از جهان محسـوس جسـمان  یت ندارد و در اینات] غائآن [کا يها یشگفت کـنم و   یم

ـ یدرجه از زمه آورم که چگونه درجه ب یم مثال مینیب یچشم م نخست عالم عناصر را که به رود و  ین باال م

وسـته اسـت و   یپ يگریده ب یکیکه  وندد چنانیپ یرسد و سپس به آتش م ینخست به آب و آنگاه به هوا م

ـ ن برآیدرجـه بـر  ه ب یعنی ؛ل شودیکش تبدیعنصر نزد را دارد که به ک از آنها استعداد آنیهر  ـ ، دی  ا بـه ی

 ).176، ص 1352خلدون،  ابن( ابندی یل میهم تبد یکه گاه د چنانین فرود آیمرحله فرود

 ينجا وجه اسـتعار ی، در ايدارد. زبان و يانگار انداز طبع ز چشمین یات ماهی، در باب حخلدون ابن

از  یمصـداق  یقـت، مـرگ مـاه   یدر حق کند. ین مییده را تبیچیو پ یدارد که به کمک آن، امر انتزاع

  است: ییگرا ه طبعینظر

 يخـارج بـرا   يار گرم است و هـوا یعت وجود او بسیرا طبیرد، زیم یرون افکنند میا بیرا از در یماه یوقت

ـ ا ار گـرم اسـت. از  یکند بس یل میه او را تعدیکه ر يآب سرد ست و نسبت بهین یه او کافیل ریتعد ، رو نی

ـ ه که ب رد و آنانیم یکباره میشود و  یم یاو مستول یوانیبر روح ح گرم خارج از آب يهوا ـ  یسبب غش ا ی

  ).67همان، ص ( ن سبب استیهمه ز بیرند نیم ینها میر ایسکته و نظا

طبـع سـرد   «، »یطبـع گـرم مـاه   «ق توسل به یرا در هوا از طر یدهد که او مرگ ماه یل نشان مین تحلیا

ـ ، یمعنا که طبع گرم ماه نیبد؛ دهد یح میتوض» یوانیروح ح«و » طبع گرم هوا«، و »آب از آب کـه   یوقت

رد. بـر  یـ م یم یرد، ماهیگ یقرار م، که طبعش گرم است، ان هوایشود و در م یخارج م، طبعش سرد است

(قلمـرو   یطبـع انسـان   ی(قلمرو مبدأ) بر قلمـرو مفهـوم   یمرگ ماه، یقلمرو مفهوم کافیله یاساس نظر

  بر انسان نگاشت شده است. ی، مرگ ماهیعنیرد. یگ یمقصد) شکل م

۳۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

 يجهان اجتماع .۲

ع یاگـر طبـا  : کـرد و معتقـد بـود    ید مـ یتأک» یع اجتماعیطبا« بر یدر خصوص جهان اجتماع، خلدون ابن

شـود کـه بـا     یرفته مـ یپذ ییشود و فقط خبرها یر نمیباورپذ یخیآنگاه هر خبر تار، اجتماع شناخته شود

  د:یگو یباره م نیا در يداشته باشد. و یهنگاو هم ییع اجتماع خوانایطبا

ـ  یاد کرده مقدم است، بیات یگر از موجبات انتشار اخبار دروغ که بر همه مقتضید یکی ع یاز طبـا  یاطالع

ـ ، ناچار بایا عارضیباشد  ی، خواه ذاتيا را هر حادثهیز؛ احوال اجتماع است عـت و سرشـت   یطب يد دارای

ع یهرگاه شنونده خبر به طبـا ، رو نیازا. شود یاشد که بر آن عارض مب یاتیفیت خود و کیمخصوص به ماه

بازشـناختن   يح خبـر بـرا  یاو را در تنق ین آگاهیآگاه باشد، ا یات جهان هستیات و مقتضیفیحوادث و ک

ص از تمام وجوه آن در مـنقح سـاختن اخبـار بـه هـر      ین نحوه تمحیا .خواهد کرد ياریراست از دروغ 

ـ  يبسا که شنوندگان خبرها تر و رساتر است و چه آسان ،که عارض شود یقیطر رنـد و بـه   یپذ یمحال را م

 ).65همان، ص ( کنند یت میگران هم باز آنها را روایپردازند و د ینقل کردن آنها م

معنا که  نیاست؛ بد یسرشت مدن يمعتقد است: انسان دارا ییگرا طبع يها با استفاده از استعاره يو

از دارد و یـ عـت، بـه تعـاون ن   یات و مبـارزه بـا طب  یادامه ح يل دهد و برایتشک ر است اجتماعیناگز

گـر  یبه دسـته د  يا دسته يان باشد که از تعدیدر م ید حاکمیر بایل شد، ناگزیتشک یهرگاه اجتماع

 يبشر ملحوظ اسـت و انتخـاب حـاکم بـر مقتضـا      یوانیع حیدفاع کند؛ چون تجاوز و ستم در طبا

  همان).است است (یشه و سیاند

بـه   یاسـالم ة لسـوفان دور یبنا کرد کـه ف » طبع«از  یافتیدر يعمران خود را بر مبنا ۀینظر، خلدون ابن

  ن نمودند.یتدو ارسطوتبع 

 يکننـد کـه انسـان دارا    یر مـ یـ سـان تعب  نین را بدیمان ایاست ... و حک ياجتماع نوع انسان ضرور«

ت یشـان، آن را مـدن  یکـه در اصـطالح ا   ل دهـد یتشـک  یر است اجتماعیناگز یعنی؛ است یسرشت مدن

  ).167، ص 1379، یطباطبائ( »ن استیعمران هم یند و معنیگو

  يادوار ةينظر .۳

در  يش اسـت. و یجامعـه خـو   یاجتمـاع  يها نهیط و زمیاز شرا یاز جامعه، ناش خلدون ابنفهم 

 یچه نسـل یه، از درانیگرا عتیو طب یوارگ اندام يها از استعاره يریگ ش، با بهرهیخو يۀ ادوارینظر

کشـد و هـر نسـل،     یها تا سه نسل طول م معتقد است: عمر دولت خلدون ابننگرد.  یبه جامعه م

کنـد.   یه مـ یرا به مانند انسان تشب یشود. او هر دولت یا چهل سال را شامل می یمعادل س يا دوره

رشد و قوت در حال  یدارد و تا چهل سالگ» یعیعمر طب«ک دوره و یکه اشخاص،  يطور همان
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ت یز وضـع یـ هـا ن  رود؛ دولـت  یبه باال، رو به افول و نقصان م یاز چهل سالگ یرو است، ولیو ن

روز یـ ت حـاکم پ یک دولت، بـه علـت عصـب   ین باور است که نسل اول یبر ا يدارند. و یمشابه

کـردن، خشـونت و    یاز سـاده زنـدگ   ینین نسل هنوز در آن رفتار و خلـق صحرانشـ  یشود. ا یم

بـه   یاست. نسل دوم، به علت خودکامک یباق» اشتراك در مجد«م یاعت و غرور قوصالبت، شج

، به ینیصحرانش یرا اخالق و رفتارشان به سبب قدرت و رفاه، از سادگید؛ زیگرا یم یطلب شیآسا

شـود   یدگرگون م ی، به رفاه و فراوانيخشک نادار یابد و از زندگی یر مییتغ ینیطراوت شهرنش

 یگـران منتهـ  ید یو سسـت  یت مستبدانه فرد، و تنبلیک قوم و گروه، به حاکمیو افتخار و غرور 

افتـد. نسـل سـوم بـا      یم یحرکت یض و ذلت خود و بیگردد و از اوج عزت و تهاجم، به حض یم

 يا لهیها، قب تیو حمله عصب ید. لذا با ورود مدعیگرا یم یکه از گذشته دارد، به شادمان يا خاطره

ن سه نسـل،  یدر جامعه معتقد است: عمر ا یدر استفاده از استعاره انسان يوشود.  یگر نابود مید

ها به مراحل گوناگون و عادات و رسوم نو به نـو   کشد. دولت یسال طول نم 120تا  100ش از یب

کنند که  یکسب م ییها یها، صفات خاص و سرشت ک از مرحلهیابند. زمامداران در هر ی یانتقال م

را یـ ست؛ زین نیگر، همانند مرحله نخستیسوم همان مرحله است و مرحله دمتناسب با آداب و ر

است کـه در آن بـه    ینیت معیفیبر نوع عادات ک یست، بلکه مبتنیعتاً تابع مزاج نیطب یآدم يخو

نسل سـوم از   يبرا ي). و89، ص 1376، ی؛ توسل327- 324، ص 1352خلدون،  برد (ابن یسر م

ن یـی تب يمبدأ برا یرو، سن قلمرو مفهوم نیکند. ازا یاستفاده م یو فرسودگ يری، پیاستعارة انسان

  مقصد (جامعه) استفاده شده است. یقلمرو مفهوم

ـ ا بادیـ  يبـدو  یبداوه (زندگ ةاز دو استعار يو، یشناس لحاظ سنخ به  ی) و حضـاره (زنـدگ  ینینشـ  هی

ـ باد«، يواز نظر ) استفاده کرده است. ینیا شهرنشیمتمدن  ـ بـه   ینینشـ  هی  يبـرا  يا اصـل و گهـواره  ۀ منزل

، ص 1382ها، یدی؛ جمشـ 153، ص 1376، یارمک (آزاد »است ینیشهرها و تمدن است و مقدم بر شهرنش

اما اصطالح مـورد  . است ینیا فرهنگ چادرنشی یابانیب یزندگ یمعنه ب، یادب جهتاز » بداوه«واژه ). 113

 ییدور از شهر و هم اجتماعـات روسـتا  ، یلجنگ يها ن و هم دهکدهیهم مردم صحرانش، خلدون ابننظر 

ـ یمعـاش،   یعـ یطب ةوین اجتماعـات کوچـک، شـ   یـ رد. ساکنان ایگ یکوچک را دربر م و  يکشـاورز  یعن

بـه  ، واناتشـان یح يبه دست آوردن چراگاه و آب بـرا  ايبر، ن گروهین ایهمچن .نندیگز یرا برم يدامپرور

ـ ). بـه عق 113، ص 1376، ی(آزادارمکـ  کنند یکوچ م سوو آن سو ن یا خ، یتـار  یعـ یحرکـت طب ، يو ةدی

ـ به باد ینیحرکت از شهرنش یول، است ینیبه شهرنش ینینش هیحرکت از باد اسـت.   یعـ یرطبی، غینینشـ  هی

۳۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ ا گـر ارتبـاط دارد.  یم دیاز مفـاه  يا اسـت کـه بـا شـبکه     يادیبن یمفهوم، خلدون ابن» عتیطب«مفهوم  ن ی

  است. و... یتجمل یت، زندگیشامل رفاه، عصب، میمفاه

ـ شتر آنها در آغاز از بادید بیم دیخواه، میق قرار دهیو تحق يرا مورد کنجکاو يهرگاه مردم شهر ـ  هی نان ینش

به شـهر منتقـل   ، و ثروت يتوانگر ۀدن به مرحلیاند که پس از رس آن شهر بوده ینواح يها دهکده یو اهال

ـ  یهخـوا  و تجمـل  یرفته به رفاه زندگ ده و رفتهیشده و در آن سکونت گز ـ متما ینیشهرنش  انـد  ل گشـته ی

  ).59، ص 1352خلدون،  ابن(

کنـد و معتقـد    یاسـتفاده مـ   يمحـور  و طبـع  یوانیح يها از استعاره، ها ط بر رفتار انسانیر محیثأدر ت يو

  سازد: یفرد را ناتوان م ینیشهرنش یزندگ: است

ز مـورد مطالعـه   یو گورخر ن یو آهو و بزکوه یچون گاو وحش یراهلیغ يها وانیتوان در ح ین امر را میا

ـ آنهـا زا  یرمندگ يان خویزش با آدمیسبب آمه شوند و ب یقرار داد که هرگاه خانگ ل گـردد و آذوقـه و   ی

ـ خ و خوراك آنها فراوان و رنگارنگ شود، چگونه وضع آنها در شدت و جسـت  ـ ی راه  یچگـونگ  یز و حت

ـ  یخوگ ینیشهرنش که به یمز هنگاین یان وحشیرد. حالت آدمیپذ یر مییرفتن و رنگ پوست تغ ن یرند بـر هم

ـ یع انسـان در نت یهـا و طبـا   احوال آن است کـه سرشـت   ین دگرگونیمنوال است و سبب ا عـادات و   ۀج

  ).263ص (همان،  شود ین میرد تکویگ یکه با آن الفت م ییزهایچ

ـ داند و در ا یم يات عمران حضرین غایتر یرا عال ییگرا تجمل خلدون ابناست که شن رو از ، نـد یارن فی

ر ییـ فسـاد تغ  يشود، به سو یک میات نزدیکه تمدن به آن غا یهنگام« استفاده کرده است. یاستعاره انسان

افتـد، آغـاز    یموجودات زنده اتفـاق مـ   یعیطب یگونه که در زندگ اش، همان يریدهد و دوران پ یجهت م

  ).270، ص 1389نگتن، یوز و واریه( »شود یم

بلکـه بـه   ، »ردیـ م ینمـ « یعیطب يها علت ۀواسط به، »يعمران حضر«ه، خالف اکثر موجودات زند بر

 يل بـه حرکـت حلقـو   ئقا خلدون ابنن، یشود. بنابر ینابود م يبا مختصات عمران بدو ییها دست انسان

از  یت، حـاک یـ ن روایـ شـود. ا  یهـا مـ   خ است کـه منجـر بـه ظهـور و سـقوط تمـدن      ی) در تاري(ادوار

  هاست. موجودات زنده در چرخش تمدن يها ارهو استفاده از استع یشیاند مرگ

 يهم انسـان و هـم اجتمـاع دارا    يو يشود که در آرا ی، مشاهده مخلدون ابندر آثار  یبا نگاه

 يبرا ين بوده است که ویاو تنها هم يکند. نوآور یرا بنا م» علم عمران«اساس، او  نیطبع است. برا

 یع انسـان یالف او، اجتماع را صرفاً بر اسـاس طبـا  که اس یقائل شده است. درحال یز طبعیاجتماع ن

ا یه که در زمان به دنی، طبع اولیکیل به دو طبع است: ئانسان قا يبرا خلدون ابناند.  داده یح میتوض

ع یتوانـد طبـا   یاست کـه مـ   یه و شامل آداب و رسومی، طبع ثانويگریاست و د یآمدن همراه آدم

شـامل   يدو نوع طبع است: اول، اجتماع بـدو  ي، داراينظر و را بپوشاند. اجتماع هم از یه آدمیاول
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ا یـ  ياند. دوم، اجتماع شـهر  طبع خاص يترند و دارا کیه خود نزدیاست که به سرشت اول یمردمان

ن حـال،  یه هستند. در عـ یع ثانویخاص و طبا يها یژگیخو و و و خلق يکه مردمان آن دارا يحضر

). 3، ص 1394، یگـردد (محـدث   یب انحطـاط شـهر مـ   ن امـر موجـ  یاند که هم یر خاصیمس يدارا

ج، رنـگ  یه بـه تـدر  یـ عـت اول یدهد و طب یسرشت و تحول در طبع رخ م یدگرگون ین، نوعیبنابرا

دارد که به صـورت متجسـد    يگردد. طبع، خصلت بدنمند ین آن میگزیه جایعت ثانویبازد و طب یم

  عت جامعه به کار رفته است.یبراي سنجش طب

جـه  یاسـت کـه نت   یر و تحول، تقدم و تأخر زمـان ییل به تغیها قا تمدن يبرا خلدون ابن، نیعالوه بر ا

، يشـه و ینشسـت اند  در تـه . شـود  ینان منجـر مـ  ینان و شهرنشینش هیان بادیا تضاد میبه تنازع ، ن تطوریا

ـ یمنشـأ دارو  یسـت یز يها ن استعارهیالبته ا. خورد یبه چشم م یستیز يها استعاره منشـأ   بلکـه ، نـدارد  ین

  دارد: ینیماقبل دارو

ـ یرد که پویگ ی) در نظر میاندامة (استعار يا واره جامعه را چون اندام يو را از مراحـل سـاده    یتکـامل  یش

ـ تکامل دا یبنا بر چگونگ يو، رسد. سپس یم یکم به تعال آغاز نموده و کم شـکل، جوامـع پـس از     يا رهی

  ).58، ص 1372، ییتنها( رسند یم یبه دوران فترت و سست یدن به تعالیرس

  تيعصب .۴

از  یکـ یت، بـه عنـوان   یاسـت. عصـب  » تیعصـب «، یخلدون مهم در گفتمان ابن يها گر از استعارهید یکی

ـ  یجامعـه، از ر ۀ ن عامـل در توسـع  یتر ، و به عنوان مهمخلدون ابن ۀشیم در اندین مفاهیتر مهم  یشـه عرب

ن اصطالح تـاکنون  یوه گرفته و مشتق شده است. اوند دادن فرد به گریپ یعنی، وند دادن)ی(به هم پ عصب

 ي، وفـادار يا لـه ی، روح قبی، رابطـه خـون  يا لـه ی، شـعور قب يجانبـدار  تبـار،  ، تعصب،»روح جماعت«به 

 ی، همبسـتگ یبودن، احساس گروهـ  ی، گروهیت گروهی، احساس وحدت، حمایاتیح يروی، نيا لهیقب

- 57، ص 1382ها، یدیجمشـ شـده اسـت (   ترجمـه  یاجتماع ی، و همبستگی، احساس همبستگیگروه

بـه معنـاي اقـارب [نزدیکـان و     » عصـبه «بـه معنـاي پیونـد و پیوسـتگی و از     ، »عصبیت«اصطالح  ).58

مراد از آن، دفاع مردم از حریم قبیلـه و دولـت خـویش    . خویشان] آدمی از جانب پدر، مشتق شده است

 ۀ) و در همـ 76: ؛ قصـص 11: ؛ نـور 14و  8 :در چهار آیه قرآن آمده (یوسف، »عصبه«ن استعاره یاست. ا

  اند. به معناي گروهی که توسط یک عامل، به هم سخت پیوند خورده و مستحکم شده، این موارد

ـ از ا یدرسـت  ۀرا ترجمـ یـ ز؛ حفـظ شـود   ید به صورت عربین اصطالح بایا: معتقد است مونیس ن ی

ـ ا یول، اند قرار داده یاجتماع یت را همبستگیتوان کرد. هر چند معادل عصب یاصطالح نم  قـاً ین معنـا دق ی

۴۰     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

تـر   یت انتزاعیا نسبت به عصبیاز انتزاع قرار دارد و  يسطح باالتر یرا همبستگیز؛ ندارند یکسانی يمعنا

  ).58ص است (همان،  یانسجام اجتماع ینیت عبارت از انعکاس عیعصب یول، است

ن دوره نداشته است. یا از یست نکرده و درکیدر دورة مدرن ز خلدون ابنروشن است که 

ـ ته. نظریسنت و افول جهان سنت است، نه گذار از سنت به مدرن يایانگر دنیه او بینظر ه او، ی

 سیتـون  ینشـافت یو مرحله گما میدورک یکیمکان یتوان با همبستگ یت را میدر خصوص عصب

داشته و  يوبه جامعه نداشته، بلکه نگاه حلق ین است که او نگاه خطیسه کرد. نکته مهم ایمقا

ک یشناسان کالسـ  ن جامعهیو انحطاط در ب یکرد فروپاشیدر جامعه است. رو یل به فروپاشئقا

ش را یست، بلکه آنها معتقدند که جامعه در بستر حرکت خود، خـو یکرد غالب نیو مدرن، رو

  بخشد. یاصالح و نظم م

ـ ، ردیقرار گگران یر تسلط دیمغلوب گردد و در ز یهرگاه ملت: معتقد است خلدون ابن سـرعت رو  ه ب

  ن باور است:یبر ا ییگرا و انقراض خواهد رفت. او با نگاه طبع یستیبه ن

هـر  . ده شده اسـت یس آفریعت رئیطب ده بهیگرد ین بدو ارزانیکه در زم ییخالفت خدا يمقتضا به یآدم

 ،م گـردد محـرو  يهدف عـزت و ارجمنـد   دن بهیاست خود سقوط کند و از رسیاز مقام ر ییگاه فرمانروا

ش یخـو  یو تشـنگ  یرفع گرسنگ ياز تالش و کوشش برا یابد که حتی یراه م يبو یو زبون یچنان سست

ـ ن حالت در اخالق انسان موجود اسـت و نظ یا .خواهد داد ید و در آن سستیهم امتناع خواهد ورز  ر آنی

ـ کـه در اسـارت آدم   یاموانات تا هنگین حیند ایکه گو اند، چنان وانات درنده هم نقل کردهیح ةرا دربار ان ی

  ).283، ص 1352خلدون،  ابن( پردازند یباشند به کار توالد و تناسل نم

 ییرا فرمـانروا یز، به آنان بوده است یا تجاوز عمومی يدن ستمگرین وضع معلول رسید گمان کرد که اینبا

عـت  ینـوع طب  کین حالت یاست که بر همه معلوم است، بلکه ا یاتیخصوص ياسالم از لحاظ عدالت دارا

ـ یگانـه واژگـون گـردد و باز   یدست ب او به ییو سرشت در انسان است که چون کاخ فرمانروا دسـت   ۀچ

  ).284ص   همان،( گردد یگرفتار م ین سرنوشتیچن به، گران شودید

  استيس .۵

 ،تهدانسـ  یعـ یطب يز بر امـر یرا ن یکند. او پادشاه یت در امر قدرت استفاده میعصبة از استعار خلدون ابن

  کتر است:یده نزدیخصال پسند معتقد است که آن به

ـ ا از. ستا يعت اجتماع بشریرا موافق طبیز؛ ستا يو ضرور یعیطب يانسان امر يبرا یچون پادشاه رو  نی

ـ یخصـال ن  ش بـه یادراك و خرد (قوه ناطقـه و عاقلـه) خـو    يرویبرحسب اصل فطرت و ن یکه آدم  یک

ـ  يکه دور یوانیح يجانب قوا از يچه بد، است يتر از خصال بد کینزد ـ ، شـود  یهست صادر م از  یول

  ).272ص (همان،  باشد یکتر میو خصال آن نزد یکیش به نیت خویانسان ۀجنب



   ۴۱ يخلدون ل ابنيو تخ ييگرا عتيطب يها استعاره

برخوردارنـد،   يشـتر یت بیشـتر و عصـب  یب يرویـ کـه از ن  یقدرت همواره به کسـان : معتقد است يو

  ک است:ین امر به مزاج و طبع آنها نزدیابد و ای یاختصاص م

ت غلبـه و قـدرت کـه    یابد و بر حسب خاصی یگر انتقال میشاخه ده ب يا است همواره از شاخهین ریرابناب

ـ  ت و اجتمـاع بـه  یرا عصبیز؛ شود یها منتقل نم ن شاخهیرومندتریم جز به نیان داشتیب ـ مـزاج در   ۀمثاب ک ی

 ابـد و بـه  ی یود نمک موجود زنده برابر باشند مزاج آن موجود بهبیکه عناصر  یموجود زنده است و هنگام

نکـه  یرد، و فلسفه ایپذ ین تحقق نمید غلبه کند و گرنه تکویاز آن عناصر با یکیر ید و ناگزیگرا یصالح نم

 ).249ص (همان،  ن استیم همیت قدرت و غلبه را شرط کردیدر عصب

  ايجغراف .۶

ـ  دانـد و  یمـ  ییایـ ها را عوامل جغراف ش و توسعه تمدنیدایاز علل پ یکی، خلدون ابن شـدت متـأثر از   ه ب

ـ ادب ةدر حـوز  یوسیبطلم ۀشیکه اند يطور است. همان یوسیم بطلمیپاردا اثـر   و... یقیات، شـعر، موسـ  ی

  ر نبوده است.یتأث یز بین خلدون ابن یات ذهنیدر ح، گذاشته

را  اسـت و عنصـر آب آن   ين کـرو ینگرند آمده است: شکل زم یکه در احوال جهان م یمانیدر کتب حک

ة نـد قسـمت از آب برآمـد   یو گو ... آب اسـت،  يبر رو يانگور ۀن چون دانیزم ییکه گو نانفرا گرفته چ

ـ ن قسمت ربع آن معمـور اسـت و ا  ین است و از ایزمة ا کمتر، از تمام کرینصف ة ن به اندازیزم ن ربـع  ی

کـه آنـان    د دانسـت یگاه با آن نامند... یگانه م م هفتیشود که آنها را اقال یم میبه هفت قسمت تقس، مسکون

هـا و   هـا، رودهـا، دشـت    ، شـهرها، کـوه  یحـدود، نـواح   ةاند و دربار ن قسمت معمور خبر دادهیکه از ا

، يجـر پـس از و  ا و صاحب کتاب ریدر کتاب جغراف یوسیاند و مانند بطلم گو کردهو آن گفت يگزارهایر

ـ خ ين قسـمت بـا حـدود   یا .نامند یگانه م م هفتیاند که آنها را اقال آن را به هفت بخش قسمت کرده  یالی

 ).83- 81، ص همان... ( اند، م مزبور در عرض برابر در طول مختلفیان مشرق و مغرب است و اقالیم

  ات تمدن وجود ندارد:یم اول و دوم امکان حیبر اساس مشاهده و اخبار معتقد است که در اقال يو

ـ  یخست و دوم از دم نیابد که عمران اقلی یمتواتر در م يهر کس به مشاهده و خبرها  يهـا  میگـر اقل

 يهـا  گزارهـا و دشـت  یپهنـاور نامسـکون و ر   يها نیم را سرزمین دو اقلیپس از آنها کمتر است. ا

ـ  یهند که در خاور آنها م يایاه و دریآب و گ یب م مزبـور از لحـاظ   یباشد، قرار گرفته است. دو اقل

ز به همـان نسـبت   یآنها ن يو شهرها آباد یباشند و نواح یت نمیت و اقوام گوناگون حائز اهمیجمع

 يهـا  ن است. دشـت یسوم و چهارم و آنچه پس از آنهاست، بر خالف ا يها میاقل یست ولیفراوان ن

باشد. شـمارة   یاب میا نایا اندك و یز یآنها ن يگزارهایاه در آنها اندك است و ریآب و گ یسوزان ب

ـ آنها از انـدازة شـمار ب   يهرهاآباد و ش یگذرد و نواح یها و مردم آنها از حد م ملت رون اسـت و  ی

کن قسمت جنـوب سراسـر   یسوم تا ششم است، ل يها میان اقلیمزبور در فواصل م يها میعمران اقل

ـ یشد ياند که علت آن گرما ادآور شدهیمان یاز حک ياریباشد و بس ینامسکون م انحـراف   ید و کم

  ).89ه از سمت رئوس است (همان، ص ید در آن ناحیخورش

۴۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

سـه افـراد در   یهـا بـر اسـاس مقا    انسـان  يبه اثر آب و هوا بر خلق و خو، خلدون ابننکه یته مهم انک

  کند. یاستفاده م یآدم يها روان يبرا، عتیطب يها ز معتقد است و از استعارهیم مختلف نیاقال

روح آنهـا   در يشتریم چهارم گرمتر است و حرارت بیمردم اقل يها اهان) نسبت به روانیآنان (س يها روان

 يشـتر یب یدهد و انبساط و خوشحال یتر به آنان دست م عیو فرح سر يشاد، ن سببیهم  منبسط است و به

  ).39ص  شوند (همان، یم یو سبک يسر ن حالت دچار سبکیدارند و بر اثر ا

ـ د یـی گرا عتیز از منظر طبیها را ن پوست اهیرفتار س خلدون ابن  يهـا  ن سـبب ملـت  یهمـ  بـه « ده اسـت: ی

کـه   نقصـان اسـت و چنـان    يدارا یآنـان  یعت انسـان یرا طبیز؛ دهند یتن م یت و بندگیپوست به رق هایس

  ).284ص (همان،  »کترندیوانات نزدیم به حیگفت

 یاهیکرد و معتقد بود که س یل میتحل» ناتئع کایطبا«اهان را بر اساس منطق یاو رنگ پوست س

نسـبت دادن  «عـت آنهاسـت:   یست، بلکه حاصل طبین نوح بر نسل حام نیاز نفر یپوستان، ناش اهیس

بعت گرما و سرما و یندة آن از طیو غفلت گو يخبر یجۀ بیاد کرده در نتیبه حام به علت  ییرو هیس

ـ  طیگونه مح نین ایر آن دو در هوا و تکویتأث » نـات و منـاطق ... اسـت   ئع کایاز طبـا  يخبـر  یها و ب

  ).153-152(همان، ص 

  شود: یقائل م یز طبعیاند، ن یدر آدم یجانیه یکه حاالت، و غم يشاد يبرا ين، ویا عالوه بر

عت انـدوه انقبـاض   ی، و بر عکس طبیوانیو طرب عبارت از انتشار و گسترش روح ح يعت شادیطب

سـازد و بـر    یپراکنـد و متخلخـل مـ    یز معلوم است که حرارت، هوا و بخار را مـ یست و نا و تکاثف آن

ـ    یدست مـ  یو فرح يمستان چنان شاده ن سبب بیهمه د و بیافزا یت آن میکم وصـف در  ه دهـد کـه ب

را در  شـراب آن  يت تنـد یشود و خاص یداخل قلب م يزیسبب حرارت غره را بخار روح بیز؛ دیآ ینم

ـ  يعـت شـاد  یابد و طبی یروح انتشار و انبساط م، جهیزد و در نتیانگ یروح برم  »آورد یمـ  يمسـت رو ه ب

  ).3، ص 1394، ی(محدث

سرشـار   يهـا  کننـد و از نعمـت   یمـ  ین سرسبز زنـدگ یکه در سرزم یین باور بود آنهایا بر يو

شـود. بـه    یکنند، از شجاعت و تهور آنها کاسته مـ  یم یو تنعم زندگ یگردند و با فراوان یمند م بهره

و  یوانـات اهلـ  ین مسئله در مـورد ح ید. ایآ ید میهمان مقدار، در توحش و بداوت آنها، نقصان پد

ها مخالطـه داشـته باشـد و از     وان با مردم و انسانیکه ح يشود. به هر مقدار ینیز مالحظه م یوحش

ن یمتوحش چنـ  ین آدمیشود، همچن یت آن کاسته میآنها متنعم باشد، به همان مقدار از وحش يغذا

ا و ین است کـه سـجا  یگردد و علتش ا یو متمدن م یرد اهلیها و جوامع انس بگ است؛ اگر با انسان

را انسان محصـول  یات آنان است؛ زید حیها و عوا ها، الفت ان معلول عاداتیها و اخالق آدم عتیطب



   ۴۳ يخلدون ل ابنيو تخ ييگرا عتيطب يها استعاره

رد آن حالـت  یـ گ یالفت م یعت و مزاجش. آنکه با احوال زندگید و مألوفات خود است، نه طبیعوا

ـ   يعت ثانوید و به منزله طبیآ یاو در م یبه صورت خلق و ملکه اخالق شـود   یاو مـ  یو جبلـت ذات

 یعت و مـزاج رفتـار آدمـ   یطب يها هیدر رد پا ينکه، وی). نکته جالب ا419، ص 1352خلدون،  بن(ا

ماننـد   ياقتصاد يها تیفعال یمعتقد است: حت ياستفاده کرده است. و ییگرا طبع يها باز از استعاره

  دارد: یعیخصلت طب يکشاورز

ـ یط و ساده و طبیبس يرا امریز؛ انواع معاش مقدم است ۀذاته بر هم به ياما کشاورز سـت و  ا يو فطـر  یع

ـ یسبب در م نیست و بدین یشه و دانشیبه اند يازیدر آن ن دهنـد و   یان مردم آن را به آدم ابوالبشر نسبت م

ن معـاش و  یتـر  یمیقـد  ين است که کشـاورز ین نکته اشاره به ایدانند و ا یآن م ةدهند او را معلم و انجام

  ).759، ص مانه( آن است یعیل طبین وسایتر ستهیشا

 یات اجتمـاع یـ گـر بـر ح  ید يها ش از مؤلفهیب ییایاست در جوامع گذشته عامل جغرافیادآوري الزم به 

از  یبخشـ  نییـ در عنصر تع یها، چرخش شرفت و سوژه شدن انسانیانسان مؤثر بوده است. حال آنکه با پ

ـ  یرها مشاهده میر متغیبه سا ییایحوزه جغراف ـ امـر جغراف  يجـا ه شود. ب ، ي، اقتصـاد ی، امـر فرهنگـ  ییای

  رها است.یر متغیبخش سا نییتع یت انسانیا عاملیو  یاسیس

  يريگ جهينت

و  یم انتزاعـ یم مفـاه یبتـوان کـه   شـوند  یب مـ موجـ مـا دارنـد و    یدر نظامِ شناخت یها نقش مهم استعاره

ـ  - ینیم عیاطالعات تازه را بر مفاه  يهـا  فـرض  شیو پـ  یشـناخت  -  یمفهـوم  يهـا  و چـارچوب  یتجرب

. بـا  کنـد  کمک میرامون یانسان از جهان پ يبند م و مقولهیمفاه یده به سامان، ها م. استعارهیابیدر یفرهنگ

ـ توان عقا یکه اکنون وجود ندارند، م یاقوام و ملل یحت، هر قوم و ملت يها استعاره یبررس د، باورهـا و  ی

ـ  يپنـدار  ذات ود. حس هـم را درك و کشف نم يا و نکات ارزنده ی، فرهنگ آنها را بررسیطورکل به ن یب

ـ ا« دهیـ عت دارد. ایطب - ن انسانیب يالگوها ها و کهن واره شه در طرحیر، یعیو طب یستیانسان و امور ز ن ی

 ۀشـ یخ در اندیتـار  ياز ابتدا» جان پندارانه«ا ی» کیستیمیان« قالب تفکر، کره جامعهین انسان و پیب، »یهمان

 یو فالسـفه اجتمـاع   یدانشمندان علوم اجتماع يها نشیت و بتفکرا یمشغول ها وجود داشته و دل انسان

وجـود   خلـدون  ابـن انه یگرا عتیطبة ر استعاریر و تفسیدر تعببسیاري  یبوده است. هر چند مناقشات علم

ز به طبع و جـوهر و ذات آنهـا   یرا ن آن یکنند و برخ یر میا و امور تعبیاش یرونیآن را به امر ب یبرخ. دارد

م، در یبنـام » یشناسـ  طبـع «را » یشناس عتیطب«و چه » اتیطبع«را » اتیعیطب«چه ، نیهمچن کاهند. یفرو م

  م است.یمتفکران قدۀ شیدر اند يباور عتیو طب ير صوریغ يها ت از استعارهیهر دو صورت حکا

۴۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ش بـوده  یجامعـه خـو   یو اجتماع يفکر يها نهی، متأثر از زمخلدون ابن يد دستگاه فکریترد یب

ونـان باسـتان، بـه    یشـه در  یر خلدون ابنشه یاند ي، مبنايفکر يها نهیو، به لحاظ زمس کیاست. از 

، نایسـ  ابـن ، یفـاراب ، ارسـطو ، افالطون، نوسیجال، وسیبطلمل یاز قب یز آثار بزرگانیو ن ارسطوژه یو

ـ نگرانه آنها بر تخ طبع يها و امثال آنها دارد. استعاره رشد ابن، یغزال ه اثرگـذار بـود   خلـدون  ابـن ل ی

، و ی، صـنعت ي، کشاورزي، دامداريگر کوچ يها ل بافتیاز قب یط اجتماعیگر، محید ياست. از سو

هـا و نمادهـا و    ک نشـانه ی، هر یگروه و برون یگروه ، و نوع تعامالت درونيو شهر ییز روستاین

ــیــو يتصــورات متفــاوت اســتعار ، یو فرهنگــ یطــیمح يهــا ســازند. چــارچوب یژة خــود را م

شـتر از  ینـه و زمانـۀ خـود، ب   یر از زمی، بـا تـأث  خلـدون  ابـن دهند.  یرا شکل م یفتمعر يها چارچوب

جامعـه بهـره گرفتـه اسـت. بـر       يو اقتصاد یاسی، سین مباحث اجتماعییعت در تبیطب يها استعاره

کـه گفتمـان غالـب در آن دوران     ییاسـت. ازآنجـا   یاو، انسان ذاتـاً اجتمـاع   ینش اجتماعیاساس ب

اثر گذاشته است. به عالوه، چون زبان  خلدون ابن یل ادراکیند در تخین فرایا بوده است، ییگرا طبع

ل یـ ن بـاره، تخ یل باشد. در ایتخ يبرا یتواند ابزار مناسب یاست، استعاره و مجاز م يانسان، استعار

عـت  یسـنجش طب  يبرا يشده است. استعاره طبع، استعاره بدنمند» یهمان نیا«عت یبا طب خلدون ابن

شـود   یده گرفته میناد یرونیر سوژة شناسنده در جهان بین، نقش و تأثیین تبیشود. در ا یمحسوب م

  شود. یر و منفعل در نظر گرفته میردرگیو افراد به مثابۀ سوژة غ

ـ یگرا عتیبات طبیر و ترکیاز واژگان، تعاب يا بخش عمده  ین دانشـمندان و متفکـران اجتمـاع   یانه در ب

 يهـا  فرض شیو پ يشدند، مباد یزنده محسوب م يها استعاره، قبل مدرندر دوران ما. وجود داشته است

ـ  یطـور عـام و در متـون اجتمـاع    ه ات علم بیاما امروزه در ادب. آنها را فراهم کرده است یمعرفت طـور  ه ب

هـا و   به اسـتعاره ، انهیگرا عتیطب يها در استفاده از استعاره یاند. چرخش مرده يها خاص در حکم استعاره

 يبنـد  در خصـوص طبقـه   بلـک و  چاردزیر ۀیگر نظر یتداع، ن امریگردد. ا یمشاهده م يصور يها مدل

 یـی گرا انداز طبـع  افتن زبان در امر شناخت چشمیت یبا اهم، نیها به منقرض و فعال است. همچن استعاره

ا یـ ان وجـود  یـ گرا رو به گسترش است. سازه ییگرا دگاه برساختید، رو به افول گذاشته است و بعکس

له بر اساس نـوع نگـاه و برخـورد مـا     ئند مسهست ینند و مدعیب یله را در ذات آن نمئک مسیعدم وجود 

  ف ما از آن است.ین مقوله تعریتر ز مهمیل آن نیتحل يشود و برا یساخته م
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