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 مقدمه.1

را اي براي اسـتعاره قائـل شـده شناسان شناختي در مطالعات خود نقش عمده معني و آن انـد

و رفتارهـاي زبـان مـي  در رويكـرد. داننـد ابزار مناسبي براي تشخيص چگونگي انديشـيدن

و پا به زبـان شناختي، استعاره از كسوت يك فن كالمي بيرون مي و روزمـره مـي آيد گـذارد

و عشـق را بـا مفـاهيم ملمـوس  تـر مكـان، توانايي ادراك مفاهيم انتزاعي مانند زمان، مـرگ

ميو سفر، براي ما امكان1عزيمت ي نظريـه«ي مفهـومي را كـهي اسـتعاره نظريه. سازد پذير

و)1980(4و جانسون3نيز شهرت دارد، اولين بار ليكاف2»ي معاصراستعاره تبيـين، معرفـي

بهكرده و دردر.انـد شناختي بدان توجه كـرده سرعت در مطالعات معنياند پـژوهش حاضـر

؛8»عشـق سـفر اسـت«7قـراردادي6ِي مفهـوميِ، چهار اسـتعاره)2010(5چارچوب كوچش

بررسـي 11»ي غذايي اسـت عشق يك ماده«و 10»عشق آتش است«؛9»شدن است عشق يكي«

و زبـان ها در زبان روزمره است كه اين استعارهي پژوهش اين فرضيه. شده است ي فارسـي

 مفهـومي هـاي اسـتعارهي حاضر با روش تطبيقـي مقاله. اند شعر از نظر ساختار زيربنايي شبيه

 ايـن پاسـخ يـافتن درصـدد مقالـه ايـن. كندمي بررسي روزمره زبانو شعر زباندررا عشق

 فارسـيايمحـاوره زبـانو شـعر زبـانيگونـهدودر عشق سازي مفهومكه هاستپرسش

 شـباهت وجـود فـرض بـه همچنـين، دارنـد؛ هـم بـا هـايي تفاوتوها شباهتچه معاصر

 قـراردادي هاي استعارهاز 12هاي شعري استعاره تمايزو تفاوت موجب عوامليچه ساختاري،

 معيـار هـايي از گفتـار هـا، نمونـه گويي به ايـن پرسـش براي پاسخ شود؟مي روزمره زبان در

آني فارسيروزمره به زبانان كه در با كار رفتهها اين چهار استعاره نمونه از اشـعار12است،

به. اندي هشتاد مقايسه شدهها در دهه حاوي همين استعارهعاشقانه  رسـد كـه نظـر مـي چنين
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و هـاي عـادي روزمـره هسـتند هاي عشق داراي ساختاري مشابه با ساختار اسـتعاره استعاره

باعث ايجـاد تفـاوت ميـان4يا پرسش،3سازي، پيچيده2گسترش،1سازوكارهايي مثل تركيب،

و گون ميان استعاره .استي غيرشعري خود شدهههاي شعري

اسـت كـه در آن ابتـدا) 2010(هاي شـعري، مـدل شـناختي كـوچش روش تحليل داده
و متفاوت در عبارات استعاري اسـتخراج  و سـپس چرايـي مـي عناصر شناختي مشابه شـوند

و ادبـي زبـان براسـاس سـازوكارهاي موجـود در هاي موجود در دو گونـه تفاوت ي عـادي
ميتحليل از. شوند هاي شناختي بررسي اين پژوهش از اين نظر حائز اهميت است كـه يكـي

بهمباحث مطرح در نظريه و به عبـارت ديگـر، تفـاوت ميـان. تبع آن نقد ادبي استي زباني
و زبان غيرادبي از مباحث چالشزبان  و ادبيات است كـه بـه برانگيز در حوزهادبيات ي زبان

از.ي آن انجام شده استهاي فراواني درباره هاي اخير، بحثويژه در سال در اين ميان يكـي
و آراي نظريه) 2004(هايي كه كوئيگلي بحث هاي ادبـي پردازان مختلف نظريه به آن پرداخته

و ادبيـات اسـت برمبناي آن مطالعه كردهو زباني را تـوان مـي. بحث ميان خالقيت در زبـان
بهگفت كه در نظريه هـاي پيشـين ماننـد تـر از نظريـه طور غيرمستقيم امـا كامـلي شناختي

و فرث بـه ايـن بحـث توجـه شـده نظريه و هاي سوسور، چامسكي، هليدي، باختين اسـت
و ادبيات اتخـاذ شـده تري درباره نسبت واقعيرويكرد به  هـدف مـا در ايـن. اسـتي زبان

و ادبيـات پژوهش استفاده از ابزارهاي نظريه و تشابه ميان زبان ي شناختي براي تبيين تفاوت
.است

ي مفهوميي استعارهي مطالعات دربارهپيشينه.2

ي شناختياستعاره.2.1

و جانسون و يكي از مظاهر آن زبـان معتقدند كه استعاره در تفكر) 1980(ليكاف ريشه دارد
مي است؛ بنابراين، قلمرو ظهور استعاره و ها از ادبيات فراتر و حتـي هنـر و مرزهاي زبان رود

و ساير پديده مي معماري و سياسي را نيز در بر بنابراين، اين مسئله پـيش. گيرد هاي اجتماعي
و زبان ويژه مي آنآيد كه اگر استعاره هم در ادبيات و هم در زبان غيـر ادبـي،ي وجود دارد
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هاي موجـود در ادبيـات به عبارت ديگر، استعاره. شود پس چه چيز باعث تفاوت اين دو مي
و شباهتچه تفاوت ي غيرادبي آن دارند؟ هايي با گونهها

ي شـناختي معتقـد اسـت كـه زبـان اسـتعاري بـا يـك نظـامِ اسـتعاري رويكرد استعاره
و حتـي فكـر مـا بـراي صـحبت.م تفكر در پيونـد اسـت زيرساختي، يعني نظا  كـردن كـردن

ي بيشـتري يـا كنـيم كـه تجربـه تري استفاده مـيي يك مفهوم انتزاعي از مفاهيم عيني درباره
،»ايـم آمـده اينجـا تـارا درازي راه«در عبـاراتي مثـل. اي از آن داشته باشيم شدهتجربه ادراك

تـري عشق ميان دو انسان، از طريق مفهوم ابتدايي؛ رابطه»استرسيده بستبنبهمايرابطه«
ميو ملموس و جانسون را به اين فرضيه رهنمـون. شود تر زندگي توصيف اين الگو، ليكاف

و سفر وجود داردي مفهومي بين حوزهكرد كه يك رابطه اسـاس، بر ايـن.ي روابط عاشقانه

ايـن رابطـه،. شـود سـاختاربندي مـير سـف است كه برحسب مفهوم1مفهوم مقصدي عشق

مياستعاره و گـرين(شودي مفهومي ناميده و ). 316: 2،2006ايوانز افـزون بـر ايـن، ليكـاف
و مقصد وجود دارد، براي مثال سـفر مجزا در حوزه جانسون معتقدند تعدادي نقش هاي مبدأ

و وسيله و رابطـه شامل مسافر، راه و موانـع اسـت نيـز شـامل عاشـقان،ي عاشـقانهي نقليـه
و مانند اينهاست يهها از حـوز يا به زبان غيرعلمي انطباق اين نقش3 نگاشت. اتفاقات عشقي

ميي مقصد باعث شكلمبدأ به حوزه به. شود گيري استعاره در ذهن ي مثابـه بنابراين، عشاق
ميمسافراني هستند كه پياده يا با يك وسيله و بـا مـوانعي كننـدي نقليه در يك مسير حركت

ب اسـتي در ادبيات تحقيق، از رابطه. شوند مواجه مي بـراي) عشـق سـفر اسـت(الف

ميتوصيف استعاره ).همان(شودي مفهومي استفاده
 بـه واژگـاني رويكـرد يـك عشق،و غرور خشم، هاي استعاره در كتاب) 1986(كوچش

هـاي اسـتعاره5عشـق زبـان جداگانـه در كتـاب) 1988(و سـپس در سـال4مفاهيم ساختار
كــرده اســت و اســتعارهدر كتــاب) 2000(همچنــين، كــوچش. مفهــومي عشــق را بررســي

و عشق را در بخش جداگانـه، استعاره6احساسات اي بررسـي كـرده هاي مفهومي احساسات

از هاي عشق كه در اين كتاب فهرسـت شـده است، برخي از استعاره   يـك عشـق: عبارتنـد
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ي ديگر مـن تو نيمه( است شدن يكي عشق)/.بودم عشقشيتشهمن( است غذايييماده
بنرابطه(است سفر عشق/.)هستي 1اسـت نزديكـي عشـق .)/بست رسـيده اسـتي ما به

 عشـق)/.لبريـزم عشـقاز(2اسـت ظرف درون سيالي عشق/).تونم ازش جدا شـم نمي(

)122)(.شدمي تيزترمن عشق آتش هر مخالفتي،با( است آتش
 اسـير، حيـوان حريـف، اقتصادي،يمبادله طبيعي، هاي مبدأ ديگري چون نيروي حوزهاز
و غيره نيز مـي بازي، مستي، جادو،و سحر ديوانگي جنگ، هـاي تـوان بـراي حـوزه بيماري

.مقصد عشق استفاده كرد

و معني.2.2 و ادبي از ديدگاه كوچش  شناسان شناختي زبان عادي

و جانسون رو آنها بودنـد، در مجمـوع سـه عامـلو ساير محققاني كه دنباله از ديدگاه ليكاف
و ادبي مي شـود در زبان ادبي، بسيار از تصوير استفاده مـي: شود؛ الف باعث تمايز زبان عادي

و در استعاره و فرهنگي است هاي تصويري ادبيات يك تصـوير كه خود داراي مباني تجربي
و معني به :ب. شـود شدني به مخاطـب منتقـل مـي ورت دركصبر تصوير ديگر منطبق شده

ايـن. هاي خالقانه در زبان ادبيات بسيار بيشتر از زبان عـادي اسـت استفاده از جاندارپنداري
مي مسئله در صورت كليشه و قالبي زبان روزمره نيز به چشم خورد، ولي در زبـان ادبيـات اي

و دورشـدن آن از زبـان عـادي، سومين امر در توليـد زبـان ادبيـ:ج. بسيار خالقانه است ات
و استفاده از چهار سازوكار شناختي است كه عبارتنـد از تركيـب، گسـترش، پيچيـده  سـازي

و زبان ادبيـات را زيبـاتر مـي سازي پرسش كه شعر را از مفهوم كننـد هاي عادي متمايز كرده
).59: 2010كوچش،(

مي گيري استعاره در پاسخ به اينكه چه سازوكاري در شكل دهـد كـه هاي يك شعر روي
ميآن را از گونه . اسـت سازد، تحقيقـات زيـادي انجـام شـدهي غيرادبي مرسوم زبان متمايز

و غيرشـعري، خالقيـت در انتخـاب سـازي يكي از داليل اصلي تفاوت مفهوم هـاي شـعري
بهحوزه و زبـان انگيزي در ذهني تابلو نقاشي خيالمثابهي مبدأ است، مثالً شاعري عشق را

مي خود ترسيم مي عجب علمي است علم هيئـت«: گويد كند؛ يا مثالً وقتي حافظ در شعرش
ي خالقيـت حـافظ بـراي بـديهي اسـت درجـه،»زمين استكه چرخ هشتمش هفتم/ عشق

1 LOVE IS CLOSENESS 
2 LOVE IS A FLUID IN A CONTAINER 
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مي سازيي علم هيئت در مفهوممثابهتصور عشق به  طـور همـان. دهـد هاي روزمره كمتر رخ
كـه در آن يـك تصـوير بـر تصـوير1هـاي تصـويري زياد از استعارهي كه گفته شد، استفاده
بـراي مثـال، سـهراب. شود، ازجمله داليل تمايز شعر از غير شـعر اسـت ديگري نگاشته مي

رود منطبـق اي كـه بـاال مـي سپهري در شعر خود تصوير دست خواهشگر را بر تصوير فواره
خو/ داشت تا اناري تركي بر مي«: كند مي ميدست فواره به»شداهش رسـد نظـر مـي؛ بنابراين

هاي شاعرانه است كه در زبـان مـردم فقـط در كه بسامد بسيارِ استفاده از تصوير، از خالقيت
در. هاي قالبي آن كاربرد داردصورت جاندارپنداري نيز از سـازوكارهاي شـناختي اسـت كـه
مي بندي استعاره تقسيم از. گيرد هاي مفهومي قرار ايـن سـازوكار بـراي اعطـاي در زبان شعر
بي ويژگي ميهاي موجودات جاندار به هرچنـد. شود جان يا انسان به غيرانسان بسيار استفاده

و نيـز بـه كـار مـي شـود، امـا در شـعر بيشـتر بـه اين كاربرد به شعر محدود نمي شـكل رود
مي» مجاز مفهومي«اي با ساير سازوكارها مانند خالقانه يـك»ز مفهـومي مجا«در. خورد پيوند

شـكلي بـا آن ارتبـاط كـل بـه جـزء، مفهوم به جاي يا به نمايندگي از يك مفهوم ديگر كه به
و امثال آن دارد، به ميظرف به مظروف هاي مفهومي كـه حـوزه مبـدأ رود؛ اما در استعاره كار

را بـراي اند كه شاعران معموالً اسـباب متعـددي نشان دادهو گيبز2ليكاف، ترنرعامي دارند، 
و تفكر روزمره به و تصاوير غيرمعمول، از ابزار معمول زبان ميخلق زبان بديع ايـن. برند كار

و تركيب اند از گسترش، پيچيده ابزار عبارت از).53: 2010كـوچش،(سازي، پرسش يكـي
و گسترش آن استهاي تفكر شاعرانه، درنظرگرفتن يك استعاره روش مثـالدر.ي قراردادي

:است رخ داده»است گياه انسان«ياستعارهاز يك شعر فارسي، گسترشيرز

 شودمي سبز سرانگشتهايم/ كنممي خيسرا پاهايم
)27: 1395خواجوي،( كندمي پرواز هايمشاخهاز جغدي/ خوانممي آواز

را شعر، ايندر شاعر  مفهـومييحـوزهآن كمكبهتا افزوده گياه مبدأ حوزهبهجزئياتي
و پيام مربوط به آن را از جغـد پريـدن آواز، سرانگشـت، سبزشـدن كنـد، سازيمفهومانسان

در رايـجو عـاماياسـتعاره كـه گيـاهيمثابـه بـه انسـانياسـتعاره است شده باعث شاخه
ب ايـن. شـود زيباترو يابد گسترش است مختلف هاي زبان در بسـياري از اشـعار يـاني روش

. هشتاد نيز به كرّات آمده استيهمربوط به ده

1 Metaphorical images 
2 M. Turner 
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سـازي گيـرد، پيچيـده يكي ديگر از اصول تفكر شاعرانه كه فراتراز زبان روزمره قرار مـي
به غيرمرسوم طرحواره جاي گسترش يك حوزه از طريق افـزودن جزئيـات، بـا هاست؛ يعني

و ترنـر،(هايي غيرمعمول اين جزئيات را شرح دهيم روش ح).67: 1989ليكـاف قيقـت، در
ي مبـدأ سازي در اين است كه در اولي يك عنصر جديد به حـوزه تفاوت گسترش با پيچيده

و در دومي، يك عنصر موجود بـه اضافه مي شـود اي غيرمعمـول شـرح داده مـي شـيوه شود
).236: 2008گيبز،(

 عشق
 گذشت ياهمس هايزمستان از

)694: 1393ي،لنگرود( گردآوردرا آفتاب هيزمو
 بـراي غيرمعمـوليشيوهيكبا،»گذشت سياهم هايزمستاناز عشق« بديع عبارت در

»اسـت) ياهس(جنگل زمستان،«و»است آتش عشق«يهاستعاراز عشقيدرباره حبتص

م  اسـتفاده آفتـاب داشـتن نگـه روشـن بـرايآن هايهيزمازكه سياهي جنگل. كندياستفاده
و غيرمعمـولايشـيوه،»اسـت آتـش عشـق«ياسـتعارهاز شـاعرانه تعبيـر ايندر. شود مي

ا شودمي برگزيده عشق سازيمفهوم براي تنيده درهم  هيـزم« عبـارت كـاربرد اتفـاق بـاينو
م عشق گذشتنسياه زمستان ازآن با عبارت يوندپيزنو»آفتاب  زمسـتان اينجـادر. دهديرخ
. شودمي تداعيدر ذهن ،جنگل،مكانيمثابهبه است زماني مفهومي كه

و پيچيده عالوه و اعتـراض بـه جنبـه بر گسترش اي از مفـاهيم سازي، شاعران بـا انتقـاد
آن هاي استعاره هاي قراردادي، به محدوديت موجود استعاره هـا اسـتفاده هايي كـه همـواره از

مي مي وي اصـلي كـه شـاعر مـا را بـا آن مواجـه مـي نكته. كنند كنيم، اشاره كنـد، نارسـايي
و ترنـر،(هاي قراردادي براي بيان مفاهيم مورد نظر ما است نبودن استعاره كافي : 1989ليكاف

69 .( 
 عشق

 است سراب صحرايي
 نازكييپياله در
 شگفتاو

)1393:444 لنگرودي،( كندمي غرقت
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مـ»است سراب عشق«ياستعارهبه آغازدر شاعر، ا پايـاندر امـا كنـد،ياشـاره  يـن بـا

م يقتحق را شـاعر حـال در عـينواسـتينـازكيپيالهدر عشق سرابكه شويميمواجه
. كندمي نقدراعشق بودنسراب شكل اينبهو كندمي غرق

كـار را بـهي مفهـومي شاعر در سازوكار شناختي تركيب، تركيب دو يـا چنـد اسـتعاره
مي. برد مي به آنچه يك شعر را از متني عادي متمايز در كارگيري همزمان اين اسـتعاره كند، هـا

مي. شعر يا حتي در يك جمله استيك قطعه مندترين روشـي رسد كه تركيب، قدرت به نظر
ميا ب).55: 2010كوچش،(برد ست كه تخيل شاعرانه را فراتراز زبان روزمره از يـرز يـت در

:است آمده»است قتل عشق«و»است راه عشق«يهدو استعاريبحافظ ترك يواند

 نيست چاره بسپارند جان آنكهجز آنجا نيست كناره هيچشكه عشق راهستراهي
ي آميختگـي گـذار نظريـه خود به پيـروي از مـارك ترنـر بينـان) 2009(يكوچش در مقاله

و غيرشـعري مفهومي مي و معتقد است كه آميختگي مفهومي نيز در تمايز زبـان شـعر پردازد
ايـن. شـوندي مفهومي با هم تلفيـق مـي دو يا چند حوزه» آميختگي مفهومي«در. مؤثر است

توادغام ي وي معتقد است براي پرداختن كامل به مسـئله. تو در زبان شعر بيشتر استدر هاي
و به تحليل بـافتي بپـردازيم كـه در خالقيت شعري از سطح آميختگي مفهومي نيز فراتررويم

در اين مقاله به عواملي مثـل آميختگـي) 181: 2009كوچش،(كند آن شاعر شعر را خلق مي
. شود دليل گسترگي موضوع پرداخته نميو نقش بافت در آفرينش شعر به
و غياثيان را، خالقيت شعري حافظ در مفهـوم)1392(در ايران پورابراهيم سـازي عشـق

رد سـازوكارهاي هـاي بـارز شـعر حـافظ كـارب آنها معتقدند كـه از ويژگـي. اندبررسي كرده
و تصاوير استعاري در انعكـاس مفهـوم عشـق شناختي، استفاده از جاندارپنداري هاي خالق

را، مفهوم)1392(همچنين، قادري. است پردازي چند عضو بدن در اشـعار بوسـتان سـعدي
و فرهنگ را نشان دهد ي اين تحقيق كـه بـا نتيجه. بررسي كرده است تا ارتباط استعاره، بدن

و هـاي مفهـوم ما در پيوند است، اين است كه وي به شباهتبحث سـازي را مطالعـه كـرده
هاي مفهومي در شعرش استفاده كرده است؛ بنـابراين معتقد است كه سعدي اغلب از استعاره

كـارگيري گـرفتن از ابزارهـاي نـامبرده در بـهي بهـره توانـد نتيجـه خالقيت اين شاعر مـي 
)105: 1392قادري،(مشترك باشد هايي استعاره استادانه
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 هاي پژوهش تحليل داده.3

ميدر اين بخش داده از كنيم، نوع اول، داده هاي دوگانه را مقايسه هاي زبان روزمره است كـه
و يا رسانه و نـوع دوم،و به منبـع آنهـا اشـاره نشـده آوري شده ها جمع گفتار شفاهي اسـت
معاصر، شـمس لنگـرودي، شـهاب مقـربين، غالمرضـاي چهار شاعربررسي اشعار عاشقانه

و رسول يونان است كه در دهه آني هشتاد هجري شـعر سـروده بروسان و از ميـان هـا انـد
آن نمونه شعر عاشقانه كه استعاره12 و بررسـي هاي مـوردنظر در هـا وجـود داشـته انتخـاب
به. اندشده ي در چهـار اسـتعاره.تاسـ طور ميانگين سه شاهد شعري ذكر شـده از هرشاعر

مياي از زبان روزمره ذيل، ابتدا نمونه ي بخش اصلي هر تحليل بـه ارائـه. شودي معاصر بيان
ي شـناختي، شـده در نظريـه سازوكارهاي شـناختي بررسـي. هاي شعري اختصاص دارد داده

.هاي ذيل است اساس تحليل

 شدن است عشق يكي.3.1

هـا مثـال. رودكـار مـيي ديگر بـه طور همزمان با سه استعاره اين استعاره در زبان روزمره به
و به  ميدرون پرانتز :شوند صورت مورب نوشته

).ما دو روح در يك بدن هستيم(شدن است عشق يكي

).ي ديگر خودم را پيدا كردممن نيمه(شدن دو بخش مكمل است عشق يكي
).هميشه توي فكرم هستي(عشق نزديكي است
.)منو اسير خودت كردي(عشق اسارت است

:حال به گونه شعري اين استعاره در عبارات استعاري زير توجه كنيد
مي)1(  رومو چون سوزني در خيالت فرومي/ كنم اگر الزم باشد زنانه فكر

مي به دكمه مي/ كشم هاي لباست دست  كنمو زندگي را بيدار
).45: 1387بروسان،(آنقدر كه دهانم را با دهان تو اشتباه بگيرند/ بوسمت مي

اي شـيوه بـه شـاعر. شـود انگيختـه مـي» عشق نزديكي اسـت«ي در سطر اول، استعاره

مانـدن بـه معشـوق دهـد، عاشـق بـراي نزديـك غيرمعمول جزئيات اين نزديكي را شرح مي
به. خواهد چون سوزني به خيال او نفوذ كند مي صورتي غير از آنچـه شاعر نزديكي ذهني را

مي كه ما انتظار داريم شرح مي و پيچيده و در دو خـط پايـاني، اسـتعاره دهد عشـق«ي كنـد
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مي»شدن است يكي و گسترش ا شدنِ دهان يابد، يكي فعال شده سـت كـه بـه هـا، توصـيفي

.ي مبدأ اضافه شده استهحوز
 بـه/ خـواهم مـي/ آميـزد تـازه مـي شـيري كه صبح زود بـا/است عسلات سادگي«)2(

تو ساده ).61: 1384بروسان،(» شوم حلترين شكل با

وي غـذايي اسـت عشق يك مـادهي در اينجا نيز اسـتعاره گسـترش يافتـه اسـت

و عسل اين بار براي نشان مؤلفه و هاي شير انـد، لطافت معشوق به كار رفتهدادن سادگي
كـارگيريي بـه عالوه بر اينكه شاعر با ترسيم تصوير حـل شـدن عسـل در شـير زمينـه 

ميشدن است عشق يكيي استعاره مي. كند را فراهم توان گفت كه ايـن به عبارتي ديگر

ي عشـق بـه سـازي اسـتعاره اي تصويري است، در حكم پيچيده تصوير كه خود استعاره
و يا يكي يكيمثابة .شدن دو جزء مكمل به كار گرفته شده است شدن

 عشق سفر استياستعاره.3.2

و با مدت زمان مشخص از طريق حوزه تـرِ سـفر،ي ملموسادراك عشق يك مفهوم انتزاعي
و منطبـق مـي«: هاي ذيل استشامل نگاشت شـود؛ مفهوم مسافر بـر مفهـوم عاشـق نگاشـته

هـاي مشـترك عاشـقان بـا هـدف«؛»شـودي عاشـقانه نگاشـته مـيي سفر بر رابطـه وسيله«
و مسائل موجود در رابطـه متنـاظر مقصدهاي مشترك آن و مشكالت ها در سفر متناظر است

را در داده.»است با موانعي كه بر سر راه سفر وجود دارد هـاي زبـان روزمـره، ايـن تناظرهـا
:بينيم مي

ب .ودراه ما خيلي وقت پيش از هم جدا شده
.ي عشق استهي دنيا، جادترين جاده انتها بي

.سال مسير سختي را پشت سر گذاشتيم در طول اين يك
هـايي خوريم كه حاوي نگاشت هاي شعري، به عبارات استعاري زير برمي در بررسي داده

:ي مفهومي عشق استي سفر بر حوزهاز حوزه
من كوپه)3( و پليسبا/ هاي قطارند روزهاي و مسافران دزدها  ها، گمشدگان

 تويي/ چرخانمو به هرسو كه نگاه مي
و آمد سايه و چراغ در رفت مي دمي كه شيشه باران سپيده/ها ها  كند هاي قطار را روشن
 تو همسفرم نيستي!/ اي مسافر خاموش
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).70: 1389لنگرودي،(يي با دستبندي كه بر مچ من بسته/ همراه توام

ي كالني است كه باعث انسجام كـل استعاره،»زندگي سفر است«ي شعر استعارهدر اين

زمان يكـي شـيء متحـرك«هاي ديگر مثـلي كالن با استعارهاين استعاره. شعر شده است

تركيـب شـده»عشق اسارت اسـت«و»عشق آتش است«؛»عشق نزديكي است«؛»است

پ همچنين عالوه. است سـازي نيـز باعـث ايجـاد نـوعي يچيـده بر سازوكار تركيب، سـازوكار
و نمايش خالقيت شاعرانه شده است . تفاوت

. اسـت در ابتداي شعر، گذران روزها بر گـذار قطـاري در حـال حركـت نگاشـته شـده

هـاي اي بسـيار پركـاربرد در اكثـر زبـان استعاره،»زمان يك شيء متحرك است«ي استعاره

و پلـيس بـا: پـردازد دنياست؛ اما در اينجا شاعر به شرح مسافران ايـن قطـار مـي  هـا، دزدهـا
و مسافران درواقع تصوير يك قطـار شـلوغ بـر تصـوير روزهـاي شـلوغ شـاعر . گمشدگان

تركيـب»عشـق نزديكـي اسـت«ي همين استعاره در سطر بعد با اسـتعاره. شود نگاشته مي

و گويي اين دو همسفر هم هسـتند. شود مي و بـه هـر«: معشوق در معرض ديد عاشق است
آميختن اين دو چيزي كه شعر فوق را جـذاب شاعر با درهم.» تويي/مچرخان سو كه نگاه مي

و غيبت معشوق را همز مي بهكند، حضور و آمـد سـايه«: كـاربرده اسـت مان و در رفـت هـا
س/ها چراغ تـو !/ اي مسـافر خـاموش/ كنـد هاي قطار را روشـن مـي دمي كه شيشه پيدهباران

را با تصويرهايي از قطار، بـاران»عشق سفر است«ي در اينجا ابتدا استعاره.»همسفرم نيستي

ي تصويري كه در آن تصوير باران بر تصوير نـور شاعر از استعاره. كندو روشنايي مطرح مي
ميشود، خالقانه استف نگاشته مي و بيان نوي به انديشه اده ميكند .دهدي خود

عشـق«ي اسـتعاره يـي، با دستبندي كه بر مچ من بسته/ همراه توامدر پايان شعر، عبارت

مي» اسارت است و پلـيس. شود نيز فعال هـا نيـز مـرتبط بيان اين استعاره به عبارت دزدهـا

و پلـيس اينكه شاعر چرا از ميان تمام مشاغلي كه بالقو. شود مي راه در قطار هست، دزدها هـا
شـود؛ زيـرا انسـجام مـتن شـعر اقتضـا انتخاب كرده است در همين خط آخر مشخص مـي 

بنـابراين، معشـوق اسـير. كند كه هيچ عنصري بدون معني خاص خود وارد شـعر نشـود مي
و عشق اسارت است و سفر با هم در نقش حوزه. عاشق است هاي مبـدأ در اين شعر اسارت

ميعم بهل همچنـين، جزئيـات مفـاهيم. زيبايي منتقـل كننـد كنند تا مفاهيم موردنظر شاعر را
و. انـد مبدأ نيز براي گسترش آن به كار رفتـه  بنـابراين، در ايـن شـعر سـازوكارهاي تركيـب

به گسترش، استعاره مي سمت استعارههاي قراردادي را كـه از گونـه همـان. برنـد هاي شعري
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در، در دادهنظر گذرانده شد هاي زبان روزمره در هرجمله يك استعاره به كار رفته است؛ امـا
در شعر ديگـري. صورت تركيبي به كار بروديك عبارت شعري ممكن است چند استعاره به

:خوانيم مي

: 1389 مقـربين،( بـده دستت را به مـن/ شوند كه با پا پيموده نمي/هاي راهاما همه)4(

27.(

و چـالش كشـيده شـده اسـت»عشق سفر است«ي استعارهدر اين شعر در. به پرسـش

مي پيمودن يك مسير به اين اشاره نمي پيماييم، چراكـه ايـن فـرض كنيم كه اين مسير را با پا
و چگـونگيِ انگاري وجود دارد، اما شاعر اين فـرض را زيـر سـؤال مـي صورت پيشبه بـرد

سازي مفهوم مسـير، چگـونگي بر پيچيده عالوهشاعر. شود پيمودن مسير در شعر پررنگ مي
رو. سازد طي مسير را با پرسشي مواجه مي و موانـع پـيش شـايد پيمـودن مسـيري نـاهموار

و ازاين آنقدر دشوار باشد كه طي رو، شاعر راهـي غيرمعمـول كردن مسير را غيرممكن سازد
، در همين شـعر كوتـاه بـا دو بنابراين. دهد را براي پيمودن اين مسير دشوار پيش رو قرار مي

و پرسش روبه سازوكار پيچيده ميسازي :ي ديگري دقت شودحال به نمونه. شويم رو
ودر خانه/ كاش)5( از كـف/ هـاي دنيـاهجاد/ كرديم نمي سفرهواي/ي خود نشسته بوديم

(ما در تاريكي گم شـديم/ به موهايت كه دست كشيدي/ گذشتند دست تو مي : 1387يونـان،!
88(.

هاي زبان روزمره، هيچ حرفي از عشـق بـه ميـان نيامـده در شعر رسول يونان، مانند مثال
ي هـاي حـوزه در اينجـا، تنهـا از واژه. است؛ اما سفر نيز در معناي حقيقي به كار نرفته است

و سـفركردن در استفاده شده است؛ عاشق» جاده«و» سفر«،»در خانه نشستن«سفر مثل شـدن
و شـاعر هـواي سـفركردن را نـوعي خطركـردن مـير گرفتـه راستا قرايك در انـد دانـد كـه

را»زنـدگي سـفر اسـت«ي هاي دنيا اسـتعاره جاده. شدن نيز اين مخاطره وجود دارد عاشق

و منظور از جاده فعال مي گذرنـد، خطـوط مـي) معشوق(هايي كه از كف دست ديگري كند
و اشاره ازه دارد كـه سرنوشـت آدميـان را مـي اي به اين بـاور عاميانـ كف دست است تـوان

.خطوط كف دستشان فهميد

»عشق سفر اسـت«ي دو استعاره تركيبدر اين شعر سازوكار تغيير شكل استعاره، يكي

بهو ديگري پيچيده»زندگي سفر است«و از صورت كه جادهاين سازي است، هاي دنيا كـه

مي آن مفهوم زندگي سفر است برداشت مي گذرند؛ در اينجـا شود، از خطوط دستان معشوق
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به»ها راه هستند شيوه«شاعر نگاشت ميرا به روشي غيرمعمول گيرد، راهـي كـه اصـالً كار

و به  ي سفر بـر عالوه نگاشت حوزهبه. صورت مجازي در دستان ديگري استوجود ندارد
و موها(اعضاي بدن ديگري و تاريكي مسـير يـكو اشاره به تكان) كف دست خوردن موها

از»عشق نزديكي اسـت«ي كند كه مفهوم نزديكي يعني استعاره فضاي تلفيقي ايجاد مي نيـز

و پرپيچ. شود آن برداشت مي وخم دسـت، بـر همچنين نگاشت تصوير كامل خطوط منشعب
ي ديگري است كـه بـراي بيـان دشـواري راهو دشوار عشق، فن شاعرانه وخمهاي پرپيچ راه

و نـه خـط ديگـري و دليل اينكه چرا تصوير خطـوط دسـت عشق از آن استفاده شده است
و فكـري موجـود در جامعـه  براي تصويرسازي استفاده شده است، ريشه در مباني فرهنگـي

يا(بر اساس چنين مبناي فكري، سرنوشت. دارد در) عشقزندگي را از راه خطـوط موجـود
. در اينجا زندگي عاشق از كف دست معشوق دريافتني اسـت. توان دريافت دست هر فرد مي

و انتهاسـت، از سوي ديگر، طرحواره ي تصوري مسير كه در حالت عادي داراي ابتدا، مسـير
و بـي و مبهم ايـد؛نم بسـت مـي پايـان يـا بـن با استفاده از تصويرسازي خطوط دست، گنگ

و پيچيده به بنابراين، در اين شعر دو سازوكار تركيب . كار رفته استسازي

ي عشق آتش استاستعاره.3.3

و حتـي در غيرزبـان از استعاره»عشق آتش است«ي استعاره هاي بسـيار پركـاربرد در زبـان

و كارتون( :به شواهدي از زبان روزمره توجه كنيد. است) مثل فيلم
.ساده در دل خود عشقي آتشين را به همراه داشتاين ارتباط

.ي عشقشان خاموش شده بودها بود كه شعله مدت
مييك .سوختم سال تمام در عشقش

مي اما همين استعاره در داده :شود هاي شعري دچار تغييراتي
 خنديدي نمي/ اي كاش)6(

شد هرگز روشن نمي/و آتش عشق
).25: 1381يونان،(مان خنديدنده عريانيب/ به شهر كه آمديم/ مان سوخت پيراهن

مي) دليل عشق(ي معشوق در اين شعر، با خنده در اينجـا تنهـا عـاملي. شود آتش روشن
كنـد، فعـل خنديـدن اسـت كـهي قـراردادي متمـايز مـيي شعري را از اسـتعاره كه استعاره
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اسـتعاره را گسـترشي مبـدأو حـوزه كنـد توضيحي براي ايجاد عشق به استعاره اضافه مـي
ميدر قطعه. دهد مي :خوانيمي ديگري

بي/ ديدار تو كشتزار نور است)8(  ريزد آفتابِ سحر فرومي/اش كه از لبِ تشنه/ قرار آهويي
مي/ ليواني عسل ).590: 1387لنگرودي،( دهد در كف ناخدايي خسته كه بوي نهنگ

حاصـل»عشق آتش اسـت«ي است كه از گسترش استعارهاي كشتزار نور تعبير شاعرانه

به نور يكي از مؤلّفه. است شده  صورت مسـتقل در ايـن اسـتعاره وجـود هاي آتش است كه
مي. ندارد، ولي محصول آتش است و روشنايي استفاده و تعابير شاعر از نور  كشتزار نـور كند

ميآفتاب سحر كه از لبِ تشنهو تريزدي آهويي فرو ا، سـت كـه از گسـترش ايـن عابير نوي
ليـوان«بـر ايـن، تعبيـر ديـدار معشـوق بـه افزون. استي مبدأ حاصل شده مؤلّفه در حوزه

بنـابراين، سـازوكار. كنـد را تداعي مـي»ي غذايي استعشق يك ماده«ي، استعاره»عسل

و تركيب، هردو در اين جا به راي ديگري،در قطعه. اند كار گرفته شدهگسترش شـاعر خـود
و معشوق را آفتاب مي :داند برف

مي)9( من.../ باريد من بودم برفي كه ).129: 1388مقربين،(آب شدم/ تابيدي به
: سازي عشق توجه كنيد به مثال ديگري از مفهوم

 عشق جز
 كنداتخنك نيستاي سايه
 آتشييسايه
)585: 1393 لنگرودي،( است مشغولات خانه سوختنبه كه

 سـايه، مفهـوم. مواجهيم خنكيسايهيمثابهبه عشق سازي مفهومبا اول سطردو در
دررا دار سـايه شـيئي حالـت بـدتريندريا ديواريا درخت مفهوم،خنكيسايههمآن

 ديگـري نوعبه آتشيسايه عبارتبا بعد سطردر سازي مفهوم اين. كندمي ايجاد ذهن

 ذهـندررا آتـشيسـايه مثابـهبه عشقو آتشيمثابهبه عشق كـه شودمي انگيخته

 ايـندر»آتـشيمثابهبه عشق«و»سايهيمثابهبه عشق«ياستعارهدو. كندمي تداعي

و زيبـايي درنتيجهو مفهومي جزئياتآن حاصلكه تركيبي شوند،مي تركيبهمبا شعر
 افـزودن بـا كـه»سـايه مثابهبه عشق« نخست،ياستعاره همچنين،. است بيشتر خالقيت
 بـه عشـق« دوم،ياسـتعاره آوردن بـا ناگـاه شده، تثبيت مخاطب ذهندر خنك صفت
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،خانـه سـوختن عبـارت آوردن بـا زيركانـه شـاعر. شودمي كشيده نقدبه»آتشي مثابه
. كندمي نقدرا نخستياستعاره

ي غذايي استعشق يك مادهي استعاره.3.4

مي در اين استعاره وضعيت ضـرورت نيـاز بـه. شود عاشق بر وضعيت فردي گرسنه نگاشت
.عشق براي عاشق مثل ضرورت نياز به غذا براي يك انسان گرسنه است

.ي عشق در دلم ماندحسرت چشيدن طعم ميوه
.با يك جرعه از عشقش سيراب شدم

. داشت تمام مدت من را تشنه نگه مي
.تواند نيروي شما را تقويت كند عشق مي
ي ديگـري اسـت، اسـتعاره»معشوق يك غذاي اشتهاآور است«ي بر اين استعارهعالوه

حال به شواهد شعري ايـن.شود در زبان روزمره فعال ميعسلم كجا بريم؟كه در عبارتي مثل
:شوداستعاره اشاره مي

و شير/ي من تو بوديصبحانه/ امروز)10( و خبر روزنامه/و عسلنان گرم  ها
: 1387لنگـرودي،(اشتهاي تـو دارم/ سيرم از اين جهان/ برشي از تو بود/ي امروزمصبحانه

775.(

هـاي با مؤلّفـه،»معشوق يك غذاي اشتهاآور است«يي مبدأ استعارهدر اين شعر حوزه

و عسل گسترش يافته است مي. نان، شير و كـاربر رسد كه شاعر بـا بـه به نظر دن نـان، شـير
ميعسل به ناب را بودن عشق اشاره كند، چراكه از ميـان بسـياري از مـواد غـذايي ايـن سـه
مي انتخاب مي و عسل اشاره مي كند؛ در شعرهاي ديگري نيز به نان و اين نشان دهد كـه شود

و عسـل در در قطعه. هاي مبدأ در شعر تصادفي نيست گسترش حوزه ي ديگري، عناصر شير
بهشرح :اند كار گرفته شده اشتياق عاشقانه

مي/ ات عسل است سادگي)11(  آميزد كه صبح زود با شيري تازه
)61: 1384بروسان،( شكل با تو حل شومترين به ساده/ خواهم مي

عشـق يكـي«و يافتـه گسترش»ي غذايي استعشق يك ماده«ي در اينجا نيز استعاره

. اند تركيب شده» شدن است

ميدر :خوانيم شعر ديگري



)32پياپي( 1396، تابستان2ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 64

و نه رؤيايي دور/ نه قصه/ نه راز«)12(
منبراي پنجره/ تو خورشيدي زيبايي ي كوچك

و شمع روي ميزهاي ميهماني/ شادي هستي تو  مثل شيريني
)18: 1381يونان،(»!هاي قديمي زندگي تو، كليد گنجه/تو، اميد/تو، نان

ميهمان بهاي شود نان مؤلّفهطور كه ديده كار گرفته شـده، است كه در اين شعر هم
سـو بـه تقـدس عشـق اشـاره گويي نان همان عنصر مقدس در آيين مسـيحيت، از يـك 

و اشاره مي و از سويي بايستگي مفعول عشق الهي استي اي پنهان به استعاره كند دارد

از. كنـد عشق را چون بايستگي نان گوشـزد مـي   دي پريمـا، شـاعر آمريكـايي در يكـي
فـرزاد،(» تو تقريبـاً دريـايي/و صداي ريز استخوان مني/ نان مني«: گويد شعرهايش مي

 تقـدس دادننشـان بـراي شـاعران بسـياريكه استاي مؤلّفه نان رو، ازاين.)29: 1381
يحـوزه بـه شدهافزوده هاي مؤلّفه جزو هردو شيرينيو نان. گيرندمي كاربهراآن عشق

 بـه اشـاره همچنـين؛هسـتند»اسـت اشـتهاآور غـذاي يـك معشوق«ياستعاره مبدأ

 گستردهآن مبدأيحوزهكه كندمي فعالرا است آتش عشقياستعاره زيبا، خورشيدي

.است شده افزودهآنبه خورشيدو شده

 گيري نتيجه.4

و اسـتعاره رسد كه بين استعاره به نظر مي در هاي قراردادي در زبان روزمـره شـعر هـايي كـه
ي قـراردادي در ايـن پيوسـتار، بـا شوند، يك پيوسـتار وجـود دارد، يـك اسـتعاره متبلور مي

تـدريج بـه سـمت يـك بـه» پرسـش«و» سازي پيچيده«،»گسترش«،»تركيب«سازوكارهاي
مياستعاره ميي نو حركت ي يابد كـه گـاهي شناسـايي اسـتعاره كند؛ اين روند تا جايي ادامه

به قراردادي از يك متن مي سختي امكانشاعرانه . شود پذير
ي نخست پژوهش يعني وجـود شـباهت زيرسـاختي ميـان ها فرضيه از نتايج تحليل داده

و شعري در دو گونه استعاره ميهاي قراردادي  از سويي ديگـر، بـه. شودي زبان فارسي تأييد
و پرسش ميان كارگيري سازوكارهاي تركيب، گسترش، پيچيده هاي قـراردادي استعارهسازي

يكو شعري پيوستاري ايجاد مي و در سـوي ديگـر سوي آن استعارهكنند كه در ي قراردادي
ميهاي شعري گاه به استعاره استعاره.ي شعري قرار دارداستعاره در ايـن. شوندي نو نزديك

ــهنمونــه12پــژوهش، بــين  دري شــعري ارائ مــورد6مــورد ســازوكار گســترش،8شــده



و زبان روزمره استعاره 65 ــــــــــــــــــــ) رويكرد تطبيقي(هاي مفهومي عشق در زبان شعر

و پيچيدهسا و زوكارهاي تركيب مشـاهده. مورد سازوكار پرسش به كار رفته اسـت1سازي،
از. كـاربردتر اسـت هاي تحقيق سازوكار پرسش كـم شود كه در دادهمي شـاعران بـا اسـتفاده

و بـا هاي قراردادي چندين مفهـوم را در شـعر در كنـار هـم قـرار مـي تركيب استعاره دهنـد
و همچنين  و با كمك پيچيدهسازوكار گسترش هـاي تصـويري، بـه گـرفتن از اسـتعاره سازي

مي.يازندمي تر دست آفرينش مفاهيمي پيچيده رسد كـه شـاعران بيشـتر تمايـل چنين به نظر
. كنند هاي قراردادي براي بيان يك مفهوم شاعرانه استفاده دارند كه از تركيب استعاره
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