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چکيده
استعارهي مفهومی مبحثی در زبانشناسی شناختی است که با کمک آن میتوان نظام فکري
و ساختار ذهنی اهل زبان را بهخوبی شناخت و محتواي بینش کلی ملتها را در بستر
تجربه مشخص کرد .کاربرد این نظریه در ادبیات سبک شخصی شاعران و منابع الهام و
میزان نوآوريها و در نهایت جایگاه شعري آنان را نشان میدهد .این مقاله با استفاده از
این رهیافت اشعار سلمان هراتی را بررسی کرده و با استخراج انواع استعارههاي مفهومی
و ترسیم نگاشتهاي مربوط به آنها به این نتیجه دست یافته است که در اشعار ایشان
نوآوري در استفاده از استعارههاي قراردادي و خلق استعارههاي غیرقراردادي برجستگی
خاصی دارد و پیوند بین سه مقولهي (عناصر طبیعت و ایدئولوژي و حوادث اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی) موجب خلق استعارههاي بههمپیوسته و منسجم شده است .پیوند این
سه مقوله ،مثل یک نخ نامرئی این استعارهها را به هم متصل کرده است که حاصل آن،
نگاشتهاي اصلی و بنیادین «هستی طبیعت است»« ،زندگی حرکت است» و «زندگی
مبارزه است» شده است .این نگاشتهاي استعاري مثل یک رشتهي مفهومی ،تمام اجزاي
اشعار هراتی را بههم پیوند زده و موجب انسجام درونی اشعار او شده است.
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«لیکاف و جانسون مدعی شدند مفاهیم حاکم بر اندیشهي ما فقط شامل موضوعات فکري
نمیشوند؛ بلکه اعمال روزمرهي ما و حتی پیشپاافتادهترین جزئیات آن را نیز در بر
میگیرد .ساختار ادراکات ،نحوهي مراودهي ما در جهان و چگونگی تعامل ما با سایر افراد
را همین مفاهیم ذهنی شکل میدهد.
شواهد زبانی نشان میدهد ما مفاهیم انتزاعی را به کمک مفاهیم عینی یا مفاهیمی عینیتر
از آنها درک میکنیم .این درک و فهم ،ناشی از تجربههاي جسمی یا تجربههاي تاریخی و
فرهنگی ماست .وقتی که یک فارسیزبان عبارت زبانی« :از خشم لبریز شدم یا عبارت «با
سخنانم از خود دفاع کردم» را در یک گفتوگوي روزمره به کار میبرد ،این کاربر بر اساس
تجارب خود که ریختن مایعات در ظرف باعث پرشدن ظرف میشود ،بدن خویش را
ظرفی تصور کرده و خشم را مایع و مظروف انگاشته است .براي ادراک مفهوم استعاري
زبانی دیگر ،براساس تجربهي فرهنگی تاریخی ،مکالمه را میدان جنگ و معرکه میداند که
با سالحِ سخن از خود دفاع میکند .پس در این عبارات مفاهیم انتزاعی «خشم» و «مکالمه»
به ترتیب با مفاهیم عینی یا عینیتر از مفهوم انتزاعی ،با مفاهیم «مایع» و «جنگ» درک و
شناخته شده است .لیکاف و جانسون این نوع استعاره را که در زبان روزمره و متعارف
ریشه دارد و اساس ًا مبتنی بر درک امور انتزاعی بر پایهي امر عینی و مفهومی یا تصویري
کردن مفاهیم ذهنی است ،استعارهي مفهومی یا ادراکی مینامند( .هاشمی)124 :1389 ،
 .2بيان مسئله
«عنصر معنوي شعر ،در همهي زبانها و در همهي ادوار ،همین خیال و شیوهي تصرف
ذهن شاعر در نشاندادن واقعیات مادي و معنوي است و زمینهي اصلی شعر را صور
گوناگون و بیکرانهي این نوع تصرفات ذهنی تشکیل میدهد( ».شفیعی کدکنی:1392 ،
 )2این تصرفات ذهنی و خیالانگیز نهتنها درحوزهي متون ادبی بهویژه شعرا ،بلکه در
قلمرو گفتار مردم عادي و سخنان معمولی نیز جریان دارد .اهل ادب با بسط گفتار معمولی
مردم ،انبان ذهنی و جهان اندیشهي خود را با الهام از تجربه ،به شکل مفاهیم ملموس
بیان میکنند؛ مثالً مولوي در جهان معنوي خود عشق را نوعی «خوردن» میداند 1،سعدي
در آرمانشهر تخیلی خود عشق را نوعی «دادوستد» میانگارد 2.بایزید در عالم عرفانی
خویش عشق را «برف» تصور میکند 3و سهراب سپهري به «باد» نقش انسانی «مؤذن»
میدهد 4و سلمان هراتی «عصیان» را «ساختمانی» داراي پله میداند 5.این همان پناهبردن
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اهل ادب به عرصهي تخیل و کمک از مجاز و استعاره است تا بتوانند مفاهیم ذهنی
نامحسوس را به کمک عناصر عینیتر ،محسوس جلوه دهند.
سلمان هراتی یکی از همین شاعران است که اشعارش در بستر طبیعت شمال به
ایدئولوژي و اندیشهي دینی و اجتماعی و مبارزاتی ،سخت گره خورده است؛ به گونهاي
که توانسته تابلویی خالقانه و هنري بیافریند که سرشار از استعارهها و مجازها و عصارهي
گفتمان رایج زمانهي خود است .از آنجا که استعارههاي مفهومی ،درک جدیدي از تجربهها
را براي انسان میسر میسازند و به آنها معنایی تازه میدهند و ابزار مهمی در جهت دادن
به عقاید و اعمال انسان هستند ،موضوع این پژوهش ،جستوجو و استخراج استعارههاي
مفهومی موجود در سه دفتر شعري سلمان هراتی است تا از این رهیافت ،سازوکار حاکم
بر فضاي شعري او نمایان شود و بینش هستیشناسانهي او که در قالب طرحوارهها و
استعارههاي مفهومی قابل ردیابی است و سبک شعري او را نشان میدهد ،آشکار شود.
 .3پيشينهی تحقيق
پژوهشهاي زیادي دربارهي اشعار سلمان هراتی و کاربرد استعارهي شناختی در متون ادبی
(نظم و نثر) بهویژه ادبیات انقالب اسالمی نگاشته شده است که براي نمونه میتوان به
اینها اشاره کرد :کاظمی ( ،)1390هراتی را شاعري پخته و متعهد معرفی کرده که تقریب ًا
ی دههي شصت ،در شعر او تجلی یافته است .عالئی ( ،)1387در
همهي مفاهیم ارزش ِ
بررسی سیر غزل انقالب ،غزلهاي هراتی را ساده و صادقانه ارزیابی میکند .رحمدل
( ،)1389در مقالهاي شعر هراتی را در «مجموعهي از آسمان سبز» از نظر محتوا و
تصویرگري ،غنی ارزیابی میکند .قادري ( ،)1392در پایاننامهاي ،بازتاب بالغی روحیهي
شهادتطلبی و ایثار را در اشعار برخی از شاعران دفاع مقدس بررسی کرده و نشان داده
است که سپیده کاشانی و نصراهلل مردانی تشبیهگرا و سلمان هراتی و حمید سبزواري
استعارهگرا هستند .روحی کیاسه ( ،)1395در مقالهاي بر اساس دیدگاه شناختی به این نتیجه
دست یافته است که شاعران دفاع مقدس براي مفهومسازي مفاهیم انتزاعی به تصویرسازي
مفاهیم ،بهخصوص در حوزهي رنگها بهویژه رنگهاي سرخ و سبز گرایش چشمگیر
دارند .راکعی ( ،)1388در جستاري ،دو قطعه شعر از قیصر امینپور «سفر ایستگاه» و «همزاد
عاشقان جهان» را در آخرین دفتر شعري او ،دستور زبان عشق ،با توجه به استعارهي شناختی
تحلیل کرده است .گرجی و صارمی ( ،)1392بر پایهي معناشناسی شناختی استعارهي
مفهومی «رفتن» را در اشعار امینپور بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که امینپور
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ناخودآگاه زندگی را به مثابهي سفر میانگارد .مقاالت و کتابهاي زیادي در این زمینه
وجود دارد که مجال بیان همهي آنها در این جستار نیست؛ اما آنچه قابل ذکر است اینکه
پژوهشی با عنوان مقاله حاضر به صورت مستقل موجود نیست و انجام دادن این پژوهش
با هدف دستیابی به سبک شخصی و نوآوريهاي این شاعر مهم است.
 .4متن
 .1 .4استعاره چيست؟
در دیدگاه سنتی ،تشبیه پایهي اصلی و اساسی استعاره است .ارسطو اعتقاد دارد استعاره
یک تشبیه خالصه شده است( .گلفام و یوسفیراد )61:1381 ،او استعاره را به منزلهي
جداشدن از شیوهي متعارف زبان و خاص زبان شاعرانه میداند( .هاوکس- 18 :1395 ،
 )19جرجانی در اسرارالبالغه استعاره را اینگونه تبیین میکند« :در استعاره مثل این است
که نام و عنوان اصلی را از شیء جدا کردهایم و به دور انداختهایم و مثل این است که
دیگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قراردادهایم و تشبیه که قصد اصلی ما بوده ،در
دل نهان مانده و در خاطر پنهان شده ،ولی در ظاهر چنان است که گویی این همان چیزي
است که در زبان این نام بر او نهاده شده است( ».به نقل از شفیعیکدکنی)109 :1392 ،
همایی در بحث مجاز و حقیقت ،استعاره را نوعی مجاز میداند با عالقهي شباهت« .در
صورتی که عالقهي میان معنی مجازي و حقیقی ،عالقهي مشابهت باشد ،آن را استعاره
میگویند( ».همایی )249 :1377 ،شمیسا ،همچون ع همایی استعاره را نوعی مجاز میداند
با عالقهي مشابهت« :استعاره و تشبیه ماهیت ًا یکی هستند .منتهی در تشبیه ادعاي شباهت
است و در استعاره ادعاي یکسانی و این همانی( ».شمیسا )57 :1379 ،شفیعی کدکنی
نظر خود را دربارهي استعاره اینگونه بیان میکند «شاید بتوان گفت که اغلب استعارههاي
شعري سابقهي زمانی تشبیه دارند؛ یعنی در آغاز تشبیهی است و در طول زمان ،با
خوگرشدن ذهنها و دریافت ارتباطات میان دو سوي تشبیه ،به صورت خیال شاعرانهاي
که رنگ تشبیه دارد و داراي اجزاي بیشتري است ،خالصه میشود و به گونهي استعاره
در میآیند( ».شفیعی کدکنی )118 :1392 ،بنابراین بر اساس دیدگاه سنتی ،استعاره نوعی
تشبیه ،عامل تزیین کالم و خاص زبان ادب و هنر به حساب میآید.
در دیدگاه زبانشناسان شناختی استعارهها و طرحهاي مفهومی بر فرایند شناخت و
ساختمندي اندیشه مؤثرند .شناختیان اعتقاد دارند که بیشتر اعمال روزانهي ما ازجمله
اندیشیدن ،سخن گفتن ،بزرگ و کوچکنمایی مفاهیم ،برجستهسازي و پنهانکاري
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پدیدهها با کمک استعاره رخ میدهد .زبانشناسی شناختی معتقد است که استعارههاي
مفهومی ،عالوه بر شباهتهاي عینی از پیشموجود ،بر پایهي مجموعهاي از تجربیات
بشر شکل میگیرند؛ از جمله میتوان به روابط تجربی ،شباهتهاي انتزاعی مختلف،
بنیانهاي زیستی و فرهنگی و غیره اشاره کرد( .کوچش )121 :1393 ،از کارکردهاي
شناختی استعاره میتوان به تجسم مفاهیم انتزاعی ،که برجستهترین کارکرد آن است ،قابل
شناخت ساختن مفاهیم و پدیدههاي ناشناخته ،خلق معنا یا شبهمعنا در کالم ،روشنگري
مفاهیم و اندیشهها ،اقناع مخاطب نام برد( .جبري)35 :1387 ،
«مهمترین و اساسیترین موضوع در نظریهي استعارهي مفهومی ،نگاشت
( )Mappingاست که واژهاي قرضی از ریاضی است و منظور از آن ،تناظرهاي نظاممند
استعاري بین مفاهیمی است که ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند .لیکاف «نگاشت» را
مجموعهاي از تناظرهاي موجود بین دو طرف استعاره میداند( ».افراشی و حسامی،
« )144:1392نگاشتها متناظرهاي ثابتی نیستند؛ زیرا بنیادهاي تجربی آنها متفاوت است
و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی از گفتمانی به گفتمان دیگر فرق میکند( ».فتوحی،
 )328 :1395یک استعارهي مفهومی از دو حوزهي مفهومی تشکیل میشود .حوزهي الف
و حوزهي ب .حوزهي «الف» بر اساس حوزهي «ب» درک و شناخته میشود .از دیدگاه
زبانشناسی شناختی این حوزهي مفهومی عینی و ملموس که حوزهي دیگر با کمک آن
شناخته میشود ،حوزهي مفهومی مبدأ ( )Source Domainمیگویند( .همان)326 :
در استعارههاي مفهومی یک حوزه ،انتزاعیتر و تقریباً ناشناس است که براساس دانش
و مجموعه تجربیاتی که از حوزهي مبدأ داریم میتوانیم این حوزه را شناسایی کنیم .آن
حوزهي مفهومی ناشناس که با کمک حوزهي مفهومی آشناتر شناخته میشود حوزهي
مفهومی مقصد ( )Target Domainیا «هدف» میگویند .زبانشناسان شناختی استعارهها
را براساس کاربرد به دو دستهي استعارههاي قراردادي ()Conventional Metaphors
و استعارههاي نو غیرقراردادي ( )Metaphors( )Unconventionalتقسیم میکنند .در
این دیدگاه استعارههاي قراردادي استعارههایی هستند که در زبان عمومی به کار میروند
و جنبهي ادبی و برجستهي خود را از دست دادهاند( .زرقانی و همکاران)4 :1392 ،
استعارههاي غیرقراردادي به استعارههایی گفته میشود که درون استعارهي مفهومی
قراردادي رخ میدهد و درواقع به آن بخشی از یک استعارهي قبالً قراردادي شده اشاره
میکند که تا آن لحظه مورد توجه قرار نگرفته است( .گلفام و دوستان)123 :1388 ،
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لیکاف و جانسون استعارهها را با توجه به ویژگیهاي حوزهي مبدأ و کارکرد شناختی به
سه دستهي هستیشناختی ( )Ontological Metaphorو ساختاري (Structural
 )Metaphorو جهتی ( ،)Orientational Metaphorتقسیم میکند.
انگیزههاي فردي ،تجارب شخصی ،نوع تعلیم و تربیت ،خانواده و تعاملهاي اجتماعی،
حوادث تاریخی ،عوامل جغرافیایی ،ایدئولوژيها ،رشد علم و تکنولوژي ،اقتصاد ،سیاست،
نوع نگرش به جهان و خالق آن ،تعالیم معنوي و ...عواملی هستنند که در تشکیل ،فهم ،بسط
و گسترش استعارهها تأثیر زیادي دارند .مثال :عبارتهاي زبانیِ «دوست دارد حرفهاي پخته
بزند» یا «سخنانش شیرین است» که به ترتیب گویاي استعارههاي مفهومیِ «حرف غذا است»،
«فکرکردن غذا است» و «سخن مادهي شیرین است» هستند ،نشان میدهند که پخته بودن غذا
و شیرین بودن برخی مواد غذایی ،جزء تجربههاي جسمی افراد است و این تجربهها عاملی
شدهاند براي حسی نمودن دو مفهوم «فکر کردن» و «سخن گفتن» .یا مثالً حوادث تاریخی و
اجتماعی چون جنگ خلیج فارس ( )1990و حملهي صدام به کویت باعث شد استعارهي
مفهومی چون «عراق شرور است»« ،کویت قربانی است» و «آمریکا قهرمان است» ورد زبان
سیاستمداران امریکا شود .این استعارههاي مفهومی براي رئیس جمهور بوش دستمایهاي
شد براي ایجاد رضایت و همسوکردن افکار عمومی تا اینکه یک حادثهي تاریخی و اجتماعی
دیگر یعنی حمله و جنگ به عراق را توجیه کند( .لیکاف)104 :1384 ،
 .2 .4نوآوریهای استعاری در اشعار سلمان هراتی بر مبنای دیدگاه شناختی
سلمان هراتی متخلص به «آذرباد» متولد سال  1338در مزردشت از توابع تنکابن مازندران
است .دستاورد زندگی کوتاه او سه مجموعه شعر به نام از آسمان سبز ،دري به خانهي
خورشید و از این ستاره تا آن ستاره که این آخري براي کودکان و نوجوانان نوشته شده ،اما
در پرتو گفتمان انقالب و با همان بینش انقالبی سروده شده است .این شاعر انقالب اسالمی
در قالبهاي گوناگون از جمله غزل ،مثنوي ،دوبیتی ،رباعی ،نیمایی و سپید طبعآزمایی کرده
است .محتواي فکري اشعار او مسائل ارزشی و مذهبی ،جبهه و جنگ و اعتراض به
نامالیمتهاي اجتماعی است .از نظر زبانی ،نوآوريهاي هراتی در خلق ترکیبات جدید،
واژگان نو و اصطالحات بومی و محلی است .از نقاط برجستهي بالغی آثار هراتی
تصویرسازيهاي زیبا ،وجود شبکهي گستردهي تناسب و مراعات نظیر و بهرهگیري از صنعت
تشخیص است« .تخیّالت بدیع ،استفاده از شگردهاي لفظی و زبانی و طنزي خاص با محتوایی
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دردمندانه و معترض به فراموششدن ارزشها شعر او را حرکت و حیاتی تازه بخشیده است».
(کاظمی)95 :1395 ،
 .1 .2 .4حوزههای متداول مبدأ و مقصد
پرکاربرترین مفاهیم حوزهي مبدأ را اندام بدن انسان ،سالمتی و بیماري ،حیوانات ،گیاهان،
ساختمان ،دستگاهها و ابزار ،بازيها و ورزشها ،پول و معامالت اقتصادي ،آشپزي و غذا،
سرما و گرما ،روشنایی و تاریکی،نیروها و حرکت وجهت برشمردهاند(.کوچش)35 :1393 ،
در اشعار هراتی متداولترین مفاهیم مبدأیی که به کار رفته طبیعت و عناصر مربوط به
آن از قبیل درخت ،جنگل ،گل ،غنچه ،چشمه و  ...است .براساس نگاشتهاي استخراج
شده در این پژوهش ،هراتی  309بار از این عناصر به عنوان حوزهي مبدأ استفاده کرده
که از میان این عناصر ،واژهي گل 16بار و واژهي درخت  15بار تکرار شده است.
نمونههایی از کاربرد مفاهیم گل و درخت به عنوان حوزهي مبدأ در اشعار هراتی:
رزمندگان درختاند /شهید گل ارغوانی است.
ـ «اي خدا /مهربانی آبی! /ابرها را بگو با درختان این باغ /از سر مهربانی ببارند /تا در این
دشت /با بهاري که از راه فردا میآید /اللهي ارغوانی بکارند /آه دست باالتر اي خوب/
جبهه با تو /مساوي است با فتح /با دشتهاي شقایق /جبهه منهاي تو هیچ معنا ندارد».
(هراتی)387 :1390 ،
دشت کربال گلستان است /شهید گل است.
ـ  دیشب از باد پرسیدم این عطر /از گلستان سبز کجا بود؟ /گفت :شمع دل این
کبوتر /همنشین گل کربال بود( ».همان)287 :
همچنین پربسامدترین مفاهیم حوزهي مقصد را مفاهیمی چون احساس ،میل ،اخالق،
فکر ،جامعه /ملت ،سیاست ،اقتصاد ،روابط انسانی ،ارتباط ،زمان ،زندگی و مرگ ،مذهب و
رخدادها و کنشهاست( .کوچش )42 :1393 ،بررسی حوزهي مقصد در اشعار هراتی نشان
میدهد که او  152مورد از مفاهیم ارزشی و مذهبی را به عنوان حوزهي مقصد استفاده کرده
است .مفاهیمی مثل شهید ،خدا ،انتظار ،نیایش ،نماز ،شخصیتهاي مذهبی و ملی ،جبهه و
 . ....در بین این مفاهیم انتزاعی و کمترشناختهشده  41بار از واژهي شهید و  23بار از نام
شخصیتهاي مذهبی و ملی به عنوان حوزهي مقصد استفاده کرده است .بعد از مفاهیم
ارزشی و مذهبی ،هراتی  145مورد از مفاهیم مربوط به میل و احساس و  66بار از مفاهیم
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اجتماعی در قالب حوزهي هدف بهره جسته است .نمونهاي از استعارههاي مفهومی که مفاهیم
مذهبی و ایدئولوژیک در آنها به مثابهي حوزهي مقصد قرار دارند:
«شهید درخت است».
ـ «آیا تو در آینده یک درخت خواهی شد؟ /این را پرستوها به من خواهند گفت /هنوز
بسیارند /پرندگانی که آشیانه ندارند /آیا تو فردا برمیگردي؟ /این را وقتی نیامدي
میفهمم /وقتی سبز شدي( ».هراتی)212 :1390 ،
کاربرد مفاهیم احساس و میل به عنوان حوزهي مقصد:
«رنج ،شیء ماده است».
ـ «مگر قرار نیست او نقش رنج را /از آرنجمان پاک کند( ».همان)103 :
«عشق بذر است».
ـ «و بذرهاي عشق /از قلبها شکفت/و آفتاب برآمد /از انزواي غربت و تبعید(».همان)206 :
مقایسهي مفاهیم حوزهي مبدأ و مقصد موجود در اشعار هراتی با برخی از شاعران همعصر
درون گفتمان انقالب اسالمی ،این نکته را بهخوبی روشن میکند که در اشعار هراتی استفاده
از طبیعت و عناصر آن براي مفهومسازي حوزهي مبدأ ،با شمارگان بیشتر و متنوعتر از
مجموعههاي شعري تنفس صبح ( )1363و آینههاي ناگهان ( 1364تا  )1372از قیصر
امینپور و مجموعه شعري همصدا با حلق اسماعیل ( )1363از سیدحسن حسینی است.
حضور بسیار مفاهیم ارزشی و مذهبی به عنوان مفاهیم حوزهي مقصد در اشعار هراتی و
حسینی تسلط اندیشههاي ایدئولوژیک بر روند ساخت استعارههاي ایشان را نشان میدهد؛
در حالی که امینپور در این دو مجموعهي شعري خود از مفاهیم حوزهي عشق و احساس
بیشتر در حوزهي مقصد استفاده کرده است .نمونههاي زیر بهخوبی کاربرد مفاهیم ارزشی و
احساسی با کمک عناصر طبیعت در اشعار امینپور و سیدحسن حسینی نشان میدهند.
«عشق برزیگري است».
ـ امینپور« :فصل کشت و موسم برزیگري است /عاشقان این فصل ،فصل دیگري است».
(امینپور)410 :1395 ،
«شهید گل الله ،شببو ،زنبق است».
ـ حسینی «در قتل عام الله و شببو و زنبق /طوفان به خون آلوده دستش تا به مرفق».
(حسینی)39 :1387 ،
 .2 .2 .4استعارههای قراردادی و غيرقراردادی (نو)
«ما معموالً استعارههاي قراردادي را بیآنکه از آنها آگاه باشیم به کار میبریم .استعارههاي
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قراردادي که نظام فکري ما را ساختاردهی میکنند ،عموماً براي ما نامشهودند؛ به همان
دلیل که اصول بدیهی انگاشته شده و پیشفرضهاي ضمنی معموالً نامشهودند» (کاترین
شلدریک راس و ستاري)16 :1393 ،؛ در صورتی که استعارهي نو و غیرقراردادي کامالً
آگاهانه و خالقانه است .استعارهي غیرقراردادي« :استعارهاي است که قبالً در زبان وجود
نداشته و حاصل نوآوري و خالقیت در یافتن جنبههاي جدیدي از دو حوزهي مفهومی
است که از طریق استعاري قابل ارتباط دادن هستند؛ مانند عبارت استعاري :بگذاریم که
احساس هوایی تازه بخورد؛ این عبارت ،استعارهي مفهومی« ،احساس موجود زنده است»
را خلق کرده است( ».خاقانی اصفهانی و قربانی خانی)111 :1394 ،
با توجه به دیدگاه کوچش ( )1393دربارهي استعارههاي قراردادي و غیرقراردادي
میتوان نتیجه گرفت که استعارههاي موجود در شعر و ادبیات دو دستهاند .1 :استعارههاي
مفهومی که در نگاشت استعاري ،قراردادي و معمولی و متداولاند؛ ولی در استعارهي
زبانی یا عبارت زبانی نو و غیرمعمولی هستند .2 .استعارههایی که هم در نگاشت استعاري،
نو و غیرقراردادي هستند و هم در عبارت زبانی؛ برخالف استعارههاي قراردادي که هم
در نگاشت استعاري و هم در عبارت زبانی قراردادياند( .کوچش )61-59 :1393 ،در
بررسی اشعار سلمان هراتی از دیدگاه شناختی ،استعارههاي مفهومی موجود در آثار او به
دو دسته تقسیم میشوند:
 .1 .2 .2 .4استعارههای مفهومی قراردادی با عبارت زبانی نو
ت مفهومی قراردادي است که در
براي مثال استعارهي «زندگی سفر است»؛ این یک نگاش ِ
فضاهاي متفاوت اندیشه و احساس به این صورت پرداخته میشود:
ـ رابرت فراست (« )Robert Frostدر جنگلی دو راه از هم جدا میشوند ،و من /،من
آنی را میروم که کمتر رفتهاند( ».کوچش)59 :1393 ،
ـ قیصر امینپور« :هرچه دویدم جاده از من پیشتر بود /پیچیده در راه است ابهام رسیدن».
(امینپور)73 :1395 ،
ـ سلمان هراتی« :اگر بتوانی موقع رسیدن را درک کنی /براي رفتن /همیشه فرصت هست».
(هراتی)77 :1390 ،
فراست ،امینپور و هراتی از استعارهي مفهومیِ قراردادي زندگی سفر است براي درک
مفهوم انتزاعی زندگی استفاده کردهاند؛ ولی هرکدام با توجه به تجارب ،دیدگاه و اهداف
خود ،جوانب و زوایایی از این مفهوم را نشان دادهاند .فراست اعتقاد دارد زندگی سفري
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است که راههاي مختلفی براي طی آن وجود دارد و او راهی را انتخاب میکند که تاکنون
دیگران آن را نپیمودهاند .امینپور به طوالنیبودن جادهي سفر و مبهم و پیچیده بودن آن
اشاره میکند و سلمان هراتی تأکید دارد راهرو این سفر باید به هدف و رسیدنِ به مقصد
توجه داشته باشد.
 .2 .2 .2 .4استعارههای مفهومی غيرقراردادی با عبارت زبانی نو
تجارب زندگی ،جهانبینی ،اهداف و مقاصد خاص سلمان هراتی باعث شده که وي
همانگونه که جهان و حوادث تاریخی ـ اجتماعی آن و اعمال انسانها را میبیند و درک
میکند ،مفاهیم انتزاعی مقصد را با مفاهیم مبدأ نو و غیرقراردادي روشن نماید؛ مثالً
استعارهي «نگرانی به مثابهي بیشه است».
ـ «سرانجام /انسان به بیشههاي نگرانی کوچید /و در پی آن میل /جوالهاي زر را /با خود
به گور برد تا امروز( ».همان)76 :
«تغافل خاک خیس است».
ـ «اي کاش فوارهي روشن جستجو را /با خاک خیس تغافل نیندوده بودیم( ».همان)152 :
وطن پهلوان است /دنیا زورخانه است.
ـ «اي پوریاي ولی /اي طیّب ،اي وطن من! /درختان با اشارهي باد /بر طبل جنگل سبز
میکوبند /کباده بکش /علی بخوان /صلوات بفرست!» (همان)22 :
«نخوت وسیلهي بازي است».
ـ «شب از شقاوت او لرزید /از پیچ کوچهها گذشت با لبخند /و نخوت اسالف خویش
را /در چهره بازي میداد( ».همان)24 :
هراتی با خلق استعارههاي نو و غیرقراردادي دست به خلق معانی تازه زده است؛ به
عبارتی دیگر معانی ذهنی خود را در قالب استعارههاي نو بیان کرده است؛ معانی تازهاي
چون «نگرانی بیشهزار است» .از این نگاشت بدیع دریافت میشود که در ذهن هراتی،
نگرانی به مثابهي جنگلی است که در آن حیوانات وحشی زندگی میکنند که هرلحظه به
آرامش انسان حمله میکنند .این نگاشت در ذهن هراتی شکل میگیرد؛ چون در محیطی
جنگلی زندگی میکند که او فقط این تجربههاي زیستی را دارد؛ یا در نگاشت «تغافل
خاک خیس است» ،باز تجربهي زیستی او در شکلگیري نگاشت اثرگذار است.
جستوجو فوارهاي است که ما با خاک خیسِ گلمانن ِد تغافل و کاهلی آن را پوشاندهایم.
همچنین در دیدگاه استعاري شاعر ،وطن پهلوانی است در زورخانهي دنیا که مردان شجاع
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و پهلوانی چون پوریاي ولی و طیب میداندارند و درختان بر طبل زورخانه میکوبند .در
مثال پایانی ،هراتی چهرهي مرد شقی (ابن ملجم) را میدان بازي میداند و نخوت را توپ
یا هرگونه وسیلهي بازي که از گذشتگان خود به ارث برده است .پس ،هراتی براي ابداع
استعارههاي بدیع و غیرقراردادي ،مفاهیم مبدأ کمکاربردي چون خاک خیس ،زورخانه و
وسیلهي بازي را براي درک مفاهیمِ حوزهي مقصد از قبیل تغافل ،دنیا و نخوت استفاده
کرده است .نمونههاي دیگري از استعارههاي بدیع هراتی :حادثه سفر است( .همان)27 :
تقلب باتالق است( .همان )32 :سیاست کفتربازي است( .همان )90 :معیار سنجش
مردانگی ،جنگل است( .همان )47 :لطف خدا َپرِ سیاوشان است( .همان)52 :
اگرچه تشخیص استعارههاي غیرقراردادي در زبان دشوار است ،اما شاعران صاحب سبک
معموالً استفاده از استعارهها و تشبیهات دستخورده را در اندازههاي ناچیز به کار میگیرند
و اغلب در ابداع و دستیابی به سبک شخصی میکوشند .شاعران گفتمان انقالب اگرچه
آبشخور یکسانی دارند و مفاهیم مشترک زیادي در مقابل آنهاست« ،ولی آنچه مهم است
نحوهي برخورد و استفادهي شاعران از این مفاهیم است( ».ترابی )327 :1389 ،براي شاعري
مثل هراتی تجربههاي زیستی سکوي پرتاب بسیاري از این استعارههاست .در همین چند
نمونه ،هراتی مفاهیم حادثه ،تقلب ،سیاست ،معیار سنجش مردانگی و لطف خدا را با طرحی
نو و غیرقراردادي به ترتیب با مفاهیم حسی و آشنایی مثل سفر ،باتالق ،کفتربازي ،زیبایی
جنگل و پرسیاوشان روشن ساخته است که همگی براي کسی که در آن زیستبوم تجربه
داشته باشد ،قابل دستیابی است .بنابراین غیرقراردادي ،ادبی و ارزشمند و شاعرانه است.
 .3 .2 .4استعارههای ساختاری
«در این نوع استعاره ،حوزهي مبدأ ،ساختار معرفتی نسبتاً پرمایهاي است براي شناسایی
حوزهي مقصد .به بیان دیگر ،این ،کارکرد شناختی استعارههاست که گوینده را قادر
میسازد حوزهي الف را با استفاده از ساختار مبدأ ب درک کند( ».کوچش)62:1393 ،
«استعارههاي ساختاري به ما اجازه میدهند عالوه بر جهتمندساختن مفاهیم ،ارجاع به
آنها ،کمّی کردن آنها و ،...یعنی عملکردهایی که با استعارههاي هستیشناختی و
جهتمند ساده نیز امکانپذیرند ،عملکردهاي بسیار بیشتري داشته باشیم؛ آنها به ما اجازه
میدهند از یک مفهوم به شدت ساختمند و به وضوح تعریفشده براي ساختاربخشیدن
به یک مفهوم دیگر استفاده کنیم .استعارههاي ساختاري نیز بر اساس ارتباطات نظاممند
تجربههاي ما شکل میگیرند( ».لیکاف و جانسون109:1395 ،و)110
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سلمان هراتی از میان انواع استعارههاي ساختاري ،استعارهي «زندگی سفر است» را بیشتر
به کار برده است .وي ساختار زندگی را به کمک ساختار سفر روشن و درکپذیر میکند.
ـ «همیشه فکر میکنم /این آخرین پشبی است که از کوچه میگذرد /باغها از پاییز بر
میگردند( ».هراتی)31 :1390 ،
ـ «از پس آدم ،آدمها /تمام خاک را /دنبال آب حیات دویدند /سرانجام /انسان به بیشههاي
نگرانی کوچید/و در پی آن میل/جوالهاي زر را/با خود به گور برد تا امروز(».همان)75 :
بیشتر انسانها سفر و مشکالت آن را تجربه کردهاند .سابقهي این استعاره هم به ادبیات
سنتی بر میگردد و هم در آثار شاعران جدید بسیار است و هم در آثار شاعران و
نویسندگانی از دیگر ملل دیده میشود.
ـ عطار نیشابوري« :رهبرم شو زان که گمراه آمدم /دولتم ده گرچه بیگاه آمدم /هر که در
کوي تو دولتیار شد /در تو گم گشت و ز خود بیزار شد( ».عطار)4 :1379 ،
ـ محمود درویش« :از بیشهي زیتون صدا آمد /و من مصلوب بودم روي آتشها /میگفتم:
اي زاغان! /بس بادتان شیون! /شاید که برگردم به خانهي خویش /شاید افق ،یک لحظه،
بارانی شود ،شاید /وین شعلهي درّنده را ،یک بار بنشاند( ».محمود درویش)259 :1380 ،
هراتی توانست به کمک مفهوم حسی و آشناي سفر ،مفهوم انتزاعی زندگی را تبیین کند.
او با به کار بردن عبارتهایی چون از کوچه میگذرد ،برمیگردند ،کوچید ،به گور برد،
سفري را تداعی میکند که مسافر راه ،انفرادي یا با کاروان از کوچهها و راهها میگذرد.
به نظر او این رفتن و حرکت به سوي مقصد احتمال بازگشت هم دارد .تناظرهایی که در
این استعاره به کار رفته است عبارتند از:
حوزهي مبدأ
حوزهي مقصد
مبدأ سفر
تولد
مسیر سفر
ماندن (زندگی)
مقصد سفر
مرگ /شهادت
برگشت از سفر
معاد
مسافر
انسان
مشکالت سفر
مشکالت زندگی
«زندگی مدرسه است».
ـ «هراس من این است /فردا که زنگ حساب آمد /با این کمینه چنین خواهند گفت /:باید
هزاربار /در شعلههاي آتش دوزخ فروروي /اینت جریمه برو!» (همان)68 :
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ـ «من چیستم؟ /یک صفحهي سیاه /در دفتر سترگ حیات /آموزگار وجود /یک لکهي
درشت نور /در جان من نگاشت( ».همان)69 :
مدرسه مفهومی است که ما با آن آشنا هستیم و از ساختار فیزیکی و غیرفیزیکیاش اطالعات
نسبتاً مفصلی داریم .هراتی زندگی را مدرسهاي میداند که معلم وجود بر صفحهي جان
شاعر ،واژگان نور مینویسد .میترسد که در ساعت حساب قیامت در این مدرسهي زندگی،
ماندن در آتش جهنم جریمهي او باشد .تناظرهاي این استعارهي ساختاري عبارتند از:
حوزهي مبدأ
حوزهي مقصد
معلم
آموزگار وجود(خدا)
دفتر
روزگار(زندگی)
صفحه
جان و دل
واژهها
نور
صداي زنگ
نفخهي صور
زنگ ریاضی
قیامت
جریمه
آتش جهنم
«جبهه مدرسه است».
ـ «و جبهه مدرسه است /کالس ما آنجاست /شتاب کن برویم /که دیر خواهد شد /تفنگ
را بردار /امام میآید /و امتحان نهایی شروع خواهد شد( ».همان)353 :
ـ «اي خدا /مهربانی آبی! /ابرها را بگو با درختان این باغ /از سر مهربانی ببارند /تا در این
دشت /با بهاري که از راه فردا میآید /اللهي ارغوانی بکارند /آه دست باالتر اي خوب/
جبهه با تو /مساوي است با فتح /با دشتهاي شقایق /جبهه منهاي تو هیچ معنا ندارد».
(همان)387 :
هراتی توانسته است مفهوم جبهه را با مفهوم مدرسه ،روشن و حسی کند .در دیدگاه
هراتی فضاي جبهه همان حیاط مدرسه است .مدرسهي جبهه ،معلم و مراقبی مثل امام
(ره) دارد که درس سربلندي میآموزد .در این مدرسه زنگ ریاضی آموزش داده میشود
که هر کاري با خدا جمع زده شود ،مساوي است با پیروزي و هر عملی منهاي خدا،
سرانجامی جز شکست ندارد .تناظرهاي این استعاره عبارتند از:
حوزهي مبدأ
حوزهي مقصد
محیط مدرسه
فضاي جبهه
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معلم
امام (ره)
ناظم
فرمانده
قلم
اسلحه
قبول شدن
پیروزي /شهادت
حوزهي امتحانی
خط مقدم
سلمان هراتی از بین 78بار استعمال استعارهي ساختاري 40 ،بار و تقریباً  %51از
استعارهي ساختاري «زندگی سفر است» بهره جسته است .عالوه براین هراتی از مفهوم
«زندگی» به عنوان حوزهي مقصد  46بار و از مفهوم «سفر» به مثابهي حوزه مبدأ  47مورد
استفاده کرده است.
 .4 .2 .4استعارههای هستیشناختی
به عقیدهي کوچش وظیفهي شناختی استعارههاي هستیشناختی صرف ًا اعطاي یک جایگاه
یا وضعیت هستیشناختی جدید به مقوالت عام مفاهیم مقصد است تا از این طریق ،موارد
انتزاعی جدید پدید آورد .این بدین معنی است که ما به طور کلی ،تجربههایمان را در
قالب اشیا ،اجسام و ظروف درک میکنیم ،بیآنکه دقیقاً مشخص کنیم منظورمان چه نوع
شیء جسم یا ظرفی است .از آنجا که دانش ما دربارهي اشیا ،اجسام و ظروف در این
سطح کلی نسبتاً محدود است ،نمیتوانیم از این مقوالت بسیار عام براي درک حوزههاي
مقصد چندان استفاده کنیم .استعارههاي هستیشناختی ساختارهاي مبهم و ناروشن را
دقیق و روشن و قابل درک میکنند و وضعیتی مشخصتر به تجارب صورتبندينشدهي
ما میبخشند( .کوچش )64 :1393 ،در استعارههاي هستیشناختی مفاهیم انتزاعی حوزهي
مقصد با کمک ظروف ،اشیا و انسانانگاري در حوزهي مبدأ درک میشوند .هراتی توانسته
بسیاري از مفاهیمی را که محمل اندیشه و تفکر اوست ،در قالب استعارههاي
هستیشناختی به صورت شیء ظرف ،مواد و انسانانگاري تبیین سازد.
 .1 .4 .2 .4استعارههای هستیشناختی (انسانانگاری)
مثال استعارهي «وطن مادر است».
ـ «و پسران تو /مردان نیایش و شمشیرند /و مادران صبوري داري /و پدرانی به غایت
جرأتمند( ».هراتی )16 :1390 ،در این نمونه ،هراتی وطن را مادري میداند که در دامن
او پدران ،مادران و فرزندان پرورش یافتهاند .پسرانی که در عین سادگی ،اهل راز ونیاز با
خدا و اهل مبارزه با ظلم و ستم هستند و مادرانی صبور و پدرانی باجرأت.
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«وجود آموزگار است».
ـ «من چیستم؟ /یک صفحهي سیاه /در دفتر سترگ حیات /آموزگار وجود /یک لکهي
درشت نور /در جان من نگاشت( ».همان)69 :
نمونههایی از این نوع نگاشت در شعر هراتی عبارتند از« :روح تنهاست» (همان)52 :؛
«عاطفه مسافر است( ».همان )57 :و «مرگ قابل اعتماد است( ».همان )59 :پرکاربردترین
مفاهیمی که هراتی با صنعت تشخیص آنها را تشریح کرده است مفاهیم حوزهي احساس
و عاطفه؛ چون روح ،عشق عاطفه ،عشق و وهم هستند.
 .2 .4 .2. 4استعارههای هستیشناختی (شیء ظرف است).
در نمونههاي زیر هراتی مفاهیم حوزهي مقصد را چون ظرفی محصور میداند:
«معنویت دریاست».
ـ «و درختهاي تو که مرا استتار کردند /و مسجدهاي تو /که مرا به دریا مربوط کردند».
(همان)20 :
«فراق زندان است».
ـ «کنار شب میایستم /شب از تو لبریز است /من در دو قدمی تو /در زندان فراق گرفتارم».
(همان)186 :
با بررسی استعارههاي هستیشناختی ظرف در اشعار هراتی ،دریافت میشود که هراتی
در استعارههاي هستیشناختی ظرف ،مفاهیم را به دو گونه به مثابهي ظرف یا فضا یا
مکانی محصور تلقی کرده است :الف -با آوردن حروف اضافه مثل :در  ،به ،از و ...؛ زیرا
اسمهایی که بعد از این حروف به شکل متمم دستوري میآیند ،در بیشتر جمالت با
مفهوم ظرف تلقی میشوند؛ مثل ادراک مفهوم «زکام» از راهِ حرف اضافهي «در» به مثابهي
ظرف ،در عبارت:اما انسان /پابرهنه و عریان میدود /و در زکام دفن میشود( همان:
 )21ب -با آوردن مفاهیمی مثل دریا ،چشمه ،آسمان و ...که در ذهن به شکل ظرف
تجسم میشوند .در اشعار هراتی ،دلیل فراوانی کاربرد مفاهیمی که همراه با حروف اضافه
به مثابهي ظرف درک و قابل فهم شدهاند ،میتواند برخاسته از ظرفیت و پویایی زبان
فارسی باشد که به گویشوران اجازه میدهد با آوردن برخی از حروف اضافه ،خیلی از
مفاهیم را شبیه ظرف و مکان محصور متصوّر شوند.
 .3 .4 .2 .4استعارههای هستیشناختی (شیء ماده)
نمونههاي زیر نشان میدهد چگونه سلمان هراتـی از اشیــا و مواد براي مفهومیکــردن
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مقولههاي حوزهي مقصد بهره جسته است.
«وطن درخت گردو است».
ـ «و تو آن درخت گردوي کهنسالی /و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم /تو
ایستادهاي( ».همان)16 :
رزمندگان پرنده /معلم هستند.
ـ «اینان با رفتاري پرندهوار /و با حرارتی از تنفس سبز /مرا میآموزند /دست کم درختی
باشم /در خدمت پرندگان( ».همان)222 :
با بررسی استعارههاي هستیشناختی ماده در اشعار هراتی دریافت میشود که هراتی در
این استعارههاي هستیشناختی  289بار از عناصر طبیعت به عنوان حوزهي مبدأ استفاده
کرد که رقم تأملبرانگیزي است.
 .5 .2 .4استعارههای جهتی
به عقیدهي لیکاف و جانسون تجربههاي اولیهي انسان از جهتهاي مکانی منجر به
پیدایش استعارههاي جهتی یا جهتمند میشوند( .لیکاف و جانسون )50:1395 ،در این
گونه استعاره تقریباً جهتهاي باال ،نزدیک و جلو ،مفاهیم مثبت و مطلوب هستند و
جهتهاي پایین ،دور و پشت ،مفاهیم منفی و نامطلوبند .براي اینکه روشن شود هراتی
با کمک استعارههاي جهتی چه مفاهیمی را مطلوب و چه مسائلی را نامطلوب میداند،
برخی از استعارههاي جهتی موجود در اشعار او ذکر میشود.
«خوب باال است».
ـ «اي ایستاده در چمن آفتابی معلوم /وطن من! /اي تواناترین مظلوم/تو را دوست
میدارم!» (هراتی)15 :1390 ،
اهل یک زبان با توجه به تجربهاي که از ایستادن خود دارند ،کنشهاي ایستادن ،بلند شدن
و بلندبودن را در مقابل نشستن ،بهتر و خوب میداند .هراتی هم از این قانون مستثنی
نیست و ایستادن را خوب و بهتر میداند .هراتی در شعر باال ،وطن را توانایی میداند که
در چمن ایستاده است و ایستادن وطن را خوب میداند.
ـ «زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود /حجم حقیري است /که گنجایش بلنداي تو را
نخواهد داشت( ».همان)35 :
هراتی در توصیف ممدوح خود ،او را بلندباالیی توصیف میکند که زمین گنجایش او را ندارد
و این وصف خوبی براي ممدوح است .او با این عبارت بلند و باالبودن را خوب میداند.
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«آرامش باال است».
سجادهام کجاست؟ /میخواهم از همیشهي این اضطراب برخیزم( .همان)108 :
بلندشدن براي اجابت فریضهي نماز باعث آرامش میشود؛ زیرا سجده به درگاه
خداوند چون نیرویی باعث کندهشدن انسان از فضاي اضطراب و دلهره است .پس انسان
با نماز به مبارزه بر ضد اضطراب بلند میشود؛ درنتیجه آرامش در درگاه خداوند باالست.
در زیر نمونههاي بیشتري از این نگاشتها آمده است.
ایستادگی باال است (همان)204 :؛ عشق باال است (همان)33 :؛ جبهه باال است (همان:
)84؛ انتظار باال است (همان)32 :؛ احترام /فضیلت باال است (همان )104 :و هوشیاري
باال است (همان)385 :
«بد پایین است».
در فرهنگ برخی از جوامع مثل ما ایرانیان ،در بیشتر مراتب زمین پایین است و نشانهي
استعارهي جهتی «بد پایین است» میباشد و آسمان باالست و نشانهي استعارهي جهتی
«خوب باال است» .در این شاهد مثالها عباراتی چون از آسمان افتادن ،به زیر افتادن ،از
آسمان به زمین افتادن ،زمینگیرشدن ،نشان از استعارهي «بد پایین است» ،است.
ـ «ماهوارهها /از چشم آسمان خواهند اوفتاد( ».همان)43 :
ـ «من نبودم /نارنجها از درخت به زیر افتادند( ».همان)111 :
ـ «کیومرثخان میگفت /:دهانت را ببند /آیا آسمان به زمین آمده است( ».همان)113 :
ـ «تشر زد به تاالبهاي زمینگیر /دل قطرهها را پر از جستجو کرد( ».همان)154 :
نگاشتهاي بیشتري از اینگونه استعارههاي شناختی در اشعار سلمان هراتی به
شکلهاي زیر است :ناشناخته دور است (همان)127 :؛ بد دور است (همان)85 :؛ خوب
نزدیک است (همان)200 :؛ بد پشت است (همان)99 :؛ شناخته جلو است (همان)172 :؛
خوب جلو است (همان )200 :و بد عمیق است( .همان)76 :
پرکاربردترین نگاشتهاي استعاري در این حوزهي شناختی ،دو نگاشت «خوب باال
است» به تعداد  30مورد و نگاشت «بد پایین است» ،به تعداد  20بار است .انسانها بر
اساس ذات و طینت خود مقولههاي دو قطبی خیر و شر ،بد و خوب ،ظلمت و تاریکی،
عدالت و ستم و ...را از هم تفکیک میکنند؛ بهویژه انسانهایی که جهتمندي بینشها و
کنشهاي آنان براساس مفاهیم ارزشی و مبانی ایدئولوژیک است .از جملهي این افراد،
شاعران مذهبی و آئینی همچون هراتی هستند که به دلیل حاکم بودن فرامین اعتقادي و
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ارزشی اسالم و بهرهمندي از طینت پاک انسانی و با توجه به تجربیات خود و قابلیتهاي
زبان فارسی ،بسیاري از امور نیک و خوب را در جهت باال و نزدیک بدانند و برخی از
مفاهیم بد را پایین ،دور و عمیق به حساب آورند .تکرار فراوان نگاشتهاي مثبت،
بهخوبی نشان میدهد که هراتی شاعري روشنبین و ارزشگذار است.
 .6 .2 .4استعارههای زمان
زمان یک مفهوم انتزاعی است که به شکل مکان ،فضاي بسته و ظرف یا شیء درک میشود.
آنچه باعث تفاوت استعارههاي زمان در عبارات زبانی میشود ،موقعیت ناظر است؛ بدین
گونه که گاهی ناظر ثابت است و زمان متحرک و گاهی ناظر متحرک است و زمان ثابت.
براي تبیین بیشتر ،نمونههایی از کاربرد استعارهي زمان در اشعار هراتی آورده میشود.
 .1 .6 .2 .4ناظر ثابت
در زیر نمونههایی از اشعار هراتی نقل شده که او زمان را شیء متحرک میداند؛ در حالی
که ناظر ثابت ،شاهد حرکت مفهوم زمان است.
ـ «چون بهار آمد کنار رود /بوي گیسوي تو با او بود( ».همان)162 :
ـ «بهار آمد و تشکیل یک گلستان داد/در این میانه نماندیم خاروخس رفتیم(».همان)301 :
ـ «و مرتب گلهایی میشکوفند /که نامشان /در دائرهالمعارف گلها نیست /و بهار با
تعجب میرسد /:خدایا اسم این گلها چیست؟» (همان)250 :
در نمونههاي یادشده ،ناظر ثابت و شاهد حرکت بهار به عنوان زمان است .در مثال
نخست بهار کنار رود آمده است و در نمونهي دوم ،بهار عالوه برآمدن ،باعث ایجاد
گلستان شده است و در مثال سوم بهار با تعجب از سفر برمیگردد .بر اساس نگاشتهاي
بررسی شده در اشعار هراتی  86بار استعاره زمان را به کار برده است که از این تعداد
سهم استعارههاي زمان به عنوان متحرک و ناظر ثابت  28مورد است.

 .2 .6 .2 .4ناظر متحرک
در این عبارات زبانی هراتی مفهوم زمان را چون شیء یا مکان ثابت به حساب میآورد؛
در حالی که ناظر نسبت به آن متحرک و پویاست:
ـ «شبی که مرگ میآید به قصد کوچهي عشق /چو بال شوق ز باالي ما میآویزي».
(همان)160 :
ـ «دیشب مرگ /با لباسی سبز /و موهایی به رنگ آفتاب /به بستر او آمد /دیشب مرگ
آمد و او را برد( ».همان)255 :
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در این مثالها ،شب به عنوان شیء ثابت و مرگ به عنوان ناظر متحرک است .ناظرِ مرگ براي
رسیدن به کوچهي عشق یا به قصد بردن شخصی آمده است .مثال دیگري از هراتی:
ـ«چهمالیمتخنکی!/من آبستن یک شکوفهام/که همین تابستان گالبی میشود(».همان)186 :
گالبی به عنوان ناظر ،حرکت خود از شکوفهبودن شروع میکند تا اینکه به مقصد گالبی برسد
و تابستان به عنوان زمان ،ثابت مانده است .هراتی از  86استعارهي زمان  58مورد از استعارهي
زمان ثابت و ناظر متحرک استفاده کرده است .وجود استعارههاي زمان به عنوان شیء یا مکانی
ثابت و ناظر متحرک به تعداد  58مورد ،گویاي این نقطه است که زندگی مدنظر هراتی ،زندگی
پرتحرک و پویاست و اگر به واژههاي حوزهي مفهومی مبدأ دقت شود ،مفاهیمی چون رود،
طوفان ،باد ،سیل ،آبهاي آشوب و ...این موضوع بهتر روشن میشود که در اندیشهي هراتی،
زندگی با دو نگاشت «زندگی سفر است» و «زندگی حرکت است» تجسم میشود.
جدول کاربرد استعارهها در اشعار هراتی
حوزه مبدأ

تعداد
16
15
41
23

درصد
%5
%5
%27
%15

تعداد مفاهیم پرکاربرد
 801عناصر طبیعت

نگاشت پرکاربرد
زندگی سفر است
خوب باال است

تعداد
40
30

درصد
%51
%23

انواع استعارههاي هستیشناختی
تشخیص
شیء ظرف
شیء ماده

تعداد
38
101
452

درصد
%7
%17
%76

تعداد
86

نوع استعاره براساس موقعیت ناظر
زمان متحرک و ناظر ثابت
زمان ثابت و ناظر متحرک

تعداد
28
58

درصد
%33
%67

تعداد
801

استعارههاي قراردادي
استعارههاي غیر قراردادي

630
171

%79
%21

ارزشی و
مذهبی

حوزه مقصد

801

استعارههاي
ساختاري

تعداد
78
132

درصد
%10
%16

تعداد

درصد

استعارههاي جهتی

استعارههاي
هستیشناختی

استعارههاي
زمان
استعارههاي
قراردادي و غیر
قراردادي

591

%74

تعداد
309

152

درصد
%39

%19

نمونه
گل
درخت
شهید
نامشخصیتها
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 .7 .2 .4عوامل مؤثر در شگلگيری استعارههای هراتی
عوامل زیادي مبناي شکلگیري استعارههاي شناختی واقع میشوند .به نظر میرسد مؤثرترین
عوامل استعارهساز در اشعار هراتی بر اساس اشعارش ،یکی تجربیات مستقم و غیرمستقیم
اوست؛ مثل تجربهي حضور در زیستبوم شمال ،تجربهي ظلم حکام و غم رعیت ،تجارب
دوران دانشآموزي و معلمی ،جبهه و خاطرات آن و تجارب روزهاي انقالب.
ـ «لطف دستهاي تو بهار را نوشت /روي برگ باغهاي فقر /دشتهاي لخت /نخلهاي
رنج» (همان)263 :
ـ «زمین فقط /پنج تابستان به عدالت تن داد /و سبزي این سالها /تتمهي آن جویبار
بزرگ است» (همان)37 :
دیگري باورها و گرایشهاي مذهبی اوست؛ موضوعاتی چون نماز ،شهید ،شهادت ،وطن،
قیامت ،معاد ،انتظار ،ظهور ،صفات خداوند ،خدا ،ایمان ،معصیت ،توحید ،شخصیتهاي
مذهبی و...
«شهید درخت و باران و نیلوفر است».
ـ «اي مادران شهید /سوگوار کهاید؟ /دلتنگیتان مباد /آنان درختانند /بارانند /آنان/
نیلوفرانیند/که از حمایت دستان خدا برخوردارند/آبیاند،آسمانیاند(».هراتی)116 :1390 ،
با توجه به نمونههاي موجود در اشعار هراتی چون ا«مام حسین(ع) خورشید است»
(همان« ،)267 :امام سجاد (ع) گل الله است» (همان )166 :و «حضرت زینب (ع) صاعقه
است» (همان )167 :ارزشهاي معنوي و شیعی هراتی عاملی شدهاند که وي آنها را در
قالب استعارههاي شناختی نمایان سازد و بسیاري از مفاهیم ارزشی خود را چون شهید و
شخصیتهایی مثل امام حسین(ع) ،امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) را با طرح
وارههاي استعاري روشن و تبیین کند.
عامل دیگري حوادث اجتماعی و تاریخی است .مسائل پیشامدهي حین و قبل از انقالب
چون قیام امام خمینی (ره) ،قیام میرزاي جنگل .مشکالت اجتماعی دههي شصت مثل
جبهه و جنگ ،روشنفکري و احتکار و گرانفروشی که باعث میشود سلمان هراتی در
نقش یک معترض ،پیغمبرگونه بشارتدهنده و انذارکننده ،ظاهر شود (توکلی:1389 ،
 .)366حوادث جهانی مثل تهاجم شوروي به افغانستان و حملهيشیمیایی آمریکا به
ناکازاکی ،برخورد با افکار و مکاتب سیاسی-اجتماعی مثل مارکس و لنین ،تهاجمهاي
فرهنگی و  ...در ساخت برخی از استعارههاي هراتی از جمله «کاپیتالیسم سطل زباله
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است» (هراتی)22 :1390 ،؛ «اعتراض جنازه دارد» (همان )93 :و «دیالکتیک انسان است»
(همان )105 :کارآمد بودهاند.
 .5نتيجهگيری
این جستار به دنبال یافتن پاسخ این پرسشها بود که پیوند بین سه مقولهي طبیعت،
ایدئولوژي و حوادث اجتماعی باعث خلق چه استعارههاي مفهومی در شعر هراتی شده
است؟ حوزههاي متداول مبدأ و مقصد ،انواع استعارههاي ساختاري ،هستی شناختی و
جهتی چه حجمی از استعارههاي قراردادي و غیرقراردادي موجود در اشعار هراتی را به
خود اختصاص دادهاند؟ پس از بررسی انواع استعارهها (ساختاري ،هستیشناختی ،جهتی)
و استعارهي زمان (ثابت ،متحرک) این نتایج به دست آمده است:
استعارههایی که در آنها از عناصر طبیعت براي روشنساختن مفاهیم انتزاعی گسترده
(اجتماعی ،سیاسی و ایدئولوژي) استفاده شده است؛ حکایت از وجود کالناستعارهي
«هستی به مثابهي طبیعت است» در دیدگاه هراتی دارد .همچنین استفاده از طبیعت در
حوزهي مبدأ یکی از عوامل نو و غیرقرارداديبودن استعارههاي ابداعی اوست .وي با
استفاده از این مفاهیم به مثابهي حوزهي مبدأ ،بسیاري از عقاید ،تلقیها و باورهاي خود
را در لباسی نو و طرحی جدید تولید یا بازتولید کرده است .همچنین کثرت استفادهي
این شاعر از استعارههاي زمان به مثابهي شیء یا مکان ثابت و ناظر متحرک گویاي این
است که او انسانی پویا ،فعال و برونگراست ،نه فردي منفعل و درونگرا .در نظرگاه
هراتی ،زمان در بیشتر لحظات ساکن و فاقد سیر و حرکت است و این خود شاعر است
که در جایگاه یک ناظر فعال و پرتحرک ایفاي نقش میکند .وجود تناظرهاي سفر و
زندگی در استعارههاي ساختاري و هستیشناختی و فعالبودن ناظر در استعارههاي زمان،
مبیّن ساخت کالناستعارهي «زندگی به مثابهي سفر است» در اندیشهي هراتی است.
استفادهي بسیار زیاد هراتی از استعارههایی که مفاهیم حوزهي مبدأ یا حوزهي مقصد
آنها از مفاهیمی با مضمون جنگ ،مبارزه ،جبهه ،شورش ،اصالح و  ...ساخته شدهاند؛
نشان میدهد در دیدگاه هراتی «زندگی مبارزه است» و این دیدگاه شاعر در تمام اشعار
او جاري است .این کالناستعاره نشان میدهد عرصهي فرهنگ ،هنر و شعر براي او میدان
مبارزه است .پیوند بین سه مقولهي (عناصر طبیعت و ایدئولوژي و حوادث اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی) موجب خلق استعارههاي بههمپیوسته و منسجم شده است؛هرچند
این نگاشتها در نگاه اولیّه و ظاهري ،از هم گسسته و جدا از هم دیده میشوند ،امّا این
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نگاشتهاي ذهنی با یکدگر منسجم و مرتبط هستند .پیوند این سه مقوله ،مثل یک نخ
نامرئی این استعارهها را به هم متصل کرده است که حاصل آن ،نگاشتهاي اصلی و
بنیادین «هستی طبیعت است»« ،زندگی حرکت است» و «زندگی مبارزه است» شده است.
تجربهي زیستی او کالناستعارهي «هستی طبیعت است» را ساخته و تأثیرپذیري از گفتمان
انقالب در جریان حوادث زندگی منجر به شکلگیري دو کالناستعارهي «زندگی حرکت
است» و «زندگی مبارزه است» شده است .اساسیترین و مهمترین دستاورد این پژوهش
میتواند این سه نگاشت بنیادین باشد؛ زیرا این نگاشتهاي استعاري مثل یک رشتهي
مفهومی ،تمام اجزاي اشعار هراتی را بههم پیوند زده و موجب انسجام درونی اشعار او
شده است.
یادداشت
«.1در زبان استعاري مولوي ،بین انسان و عشق رابطهي دیالتیک برقرار است .گاهی عشق به
مثابهي خوراک براي انسان است و گاهی عکس آن ،یعنی عشق انسان را به مثابهي خوراک
استفاده میکند( ».کریمی و عالیی 159 :1392 ،و )164
صد بدن پشتش نیرزد ترّه توت (مثنوي)2716/5 ،
عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت
بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم واگشت لقمه کرد و مرا خورد چو عقاب
(کلیات شمس)90 -3389 /1 ،
 .2ما مالمت را به جان جوییم در بازار عشق کنج خلوت پارسایان سالمت جوي را
(سعدي)22 :1385 ،
 .3عشق برف است.
 به صحرا شدم دیدم که عشق باریده بود و زمین تر شده ،چنانکه پاي به برف فرو شود پايمن به عشق فرو میشد (.)309
در عبارت فوق بایزید عشق را برف میداند در مقابل گرماي صحرا (هاشمی و قوام.)91:1392 ،
 .4من نمازم را وقتی میخوانم/که اذانش را باد ،گفته باشد سر گلدستهي سرو(سپهري)279 :1388 ،
 .5آدم را میل جاودانهشدن  /از پلههاي عصیان بال برد  /و در سراشیبی دلهره  /توقف داد
(هراتی)75:1390 ،
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