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 چکيده
 فکري نظام توانمی آن کمک با که است شناختی شناسیدر زبان یمبحث یمفهوم ياستعاره

 بستر در را هاملت کلی بینش محتواي و شناخت خوبیبه را زبان اهل ذهنی ساختار و
شاعران و منابع الهام و  یشخص سبک یاتدر ادب یهنظر ین. کاربرد اکردمشخص  تجربه

مقاله با استفاده از  ین. ادهدمیآنان را نشان  يشعر یگاهجا یتو در نها هاينوآور یزانم
 یمفهوم هاياستعاره انواع استخراج با و کرده بررسی را یاشعار سلمان هرات یافتره ینا
 یشاناعار است که در اش یافته دست نتیجه این به آنها به مربوط هاينگاشت ترسیم و

 برجستگی غیرقراردادي هاياستعاره خلق و قراردادي هاياستعاره از استفاده در نوآوري
 و اجتماعی حوادث و ایدئولوژي و طبیعت)عناصر  يمقوله سه بین پیوند و دارد خاصی

 این پیوند. است شده منسجم و پیوستههمبه هاياستعاره خلق موجب( سیاسی و فرهنگی
کرده است که حاصل آن،  متصل هم به را هااستعاره این نامرئی نخ یک مثل مقوله، سه

 زندگی» و «است حرکت زندگی» ،«است طبیعت هستی» بنیادین و اصلی هاينگاشت
 يتمام اجزا ی،مفهوم يرشته یکمثل  استعاري هاينگاشت این. است شده «است مبارزه

 است.   شدهاشعار او  یو موجب انسجام درون زده پیوند همهرا ب یاشعار هرات
 نوآوري شعر، هراتی، سلمان ی،مفهوم ياستعاره :کليدی هایواژه

 

 مقدمه .1
  ياستعاره از بحث زمانی هر( Cognitive Linguistic) یشناخت یشناسزبان يدر حوزه

  Mark) جانسون مارک نام یاید،ب یان( به مConceptual Metaphor) مفهومی یا معاصر
Johnson )لیکافو جرج  یلسوفف (George Lakoff )یـامریکای شناختی شناسزبان  

  ییهااستعاره کتاب در خود نظریاتمجموعه طرح با دانشمند دو این. آمد خواهد میان در
 . کردند دگرگون را استعاره مفهوم ،(Metaphor we Live by) میکنیم یزندگ آن با که
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 کريف موضوعات شامل فقط ما ياندیشه بر حاکم مفاهیمشدند  یو جانسون مدع یکافل»
 بر در نیز را آن جزئیات ترینپاافتادهپیش حتی و ما يروزمره اعمال بلکه شوند؛نمی
راد اف یرتعامل ما با سا یو چگونگ جهان در ما يمراوده ينحوه ادراکات، ساختار. گیردمی

 . دهدیشکل م یذهن یممفاه ینرا هم
 ترینیع یمیمفاه یا ینیع یمرا به کمک مفاه یانتزاع یمما مفاه دهدمینشان  یشواهد زبان    

 و یخیتار يهاتجربه یا یجسم يهااز تجربه یدرک و فهم، ناش ین. اکنیمیاز آنها درک م
با »بارت ع یاشدم  یزاز خشم لبر: »یعبارت زبان زبانیفارس یک که وقتی. ستما یفرهنگ

 ساسا بر کاربر این برد،می کار به روزمره وگويگفت یکرا در « سخنانم از خود دفاع کردم
را  یشبدن خو شود،یظرف م پرشدن باعث ظرف در مایعات ریختن که خود تجارب
 يادراک مفهوم استعار يو مظروف انگاشته است. برا یعخشم را ما و کردهتصور  ظرفی

 که انددمیجنگ و معرکه  یدانمکالمه را م یخی،تار یفرهنگ يبراساس تجربه یگر،د یزبان
 «مهمکال» و «خشم» انتزاعی مفاهیم عبارات این در پس. کندمیسالحِ سخن از خود دفاع  با
 و درک «جنگ» و «مایع» مفاهیم با انتزاعی، مفهوم از ترعینی یا عینی مفاهیم با ترتیب به

در زبان روزمره و متعارف  که را استعاره نوع این جانسون و لیکاف. است شده شناخته
 یريصوت یا یو مفهوم ینیامر ع يیهبر پا یبر درک امور انتزاع یدارد و اساسًا مبتن یشهر

  (124: 1389 ی،)هاشم .نامندیم یادراک یا یمفهوم ياست، استعاره یذهن یمکردن مفاه
 

 مسئله بيان. 2
 تصرف يشیوه و خیال همین ادوار، يهمه در و هازبان يهمه در شعر، معنوي عنصر»

 صور را شعر اصلی يزمینه و است معنوي و مادي واقعیات دادننشان در شاعر ذهن
: 1392 کدکنی، شفیعی) «.دهدمی تشکیل ذهنی تصرفات نوع این يبیکرانه و گوناگون

 در هبلک شعرا، ویژهبه ادبی متون يدرحوزه تنهانه انگیزخیال و ذهنی تصرفات این (2
 عمولیم گفتار بسط با ادب اهل. دارد جریان نیز معمولی سخنان و عادي مردم گفتار قلمرو
 ملموس مفاهیم شکل به تجربه، از الهام با را خود ياندیشه جهان و ذهنی انبان مردم،
 سعدي 1داند،می «خوردن» نوعی را عشق خود معنوي جهان در مولوي مثالً کنند؛می بیان
 عرفانی عالم در بایزید 2.انگاردمی «دادوستد» نوعی را عشق خود تخیلی شهرآرمان در

 «مؤذن» انسانی نقش «باد» به سپهري سهراب و 3کندمی تصور «برف» را عشق خویش
 بردنپناه همان این 5.داندمی پله داراي «ساختمانی» را «عصیان» هراتی سلمان و 4دهدمی
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 ذهنی مفاهیم بتوانند تا است استعاره و مجاز از کمک و تخیل يعرصه به ادب اهل
 . دهند جلوه محسوس تر،عینی عناصر کمک به را نامحسوس
 هب شمال طبیعت بستر در اشعارش که است شاعران همین از یکی هراتی سلمان
 ايهگون به است؛ خورده گره سخت مبارزاتی، و اجتماعی و دینی ياندیشه و ایدئولوژي

 يعصاره و مجازها و هااستعاره از سرشار که بیافریند هنري و خالقانه تابلویی توانسته که
 هاتجربه از جدیدي درک مفهومی، هاياستعاره که آنجا از. است خود يزمانه رایج گفتمان

 دادن جهت در مهمی ابزار و دهندمی تازه معنایی هاآن به و سازندمی میسر انسان براي را
 هاياستعاره استخراج و وجوجست پژوهش، این موضوع هستند، انسان اعمال و عقاید به

 اکمح سازوکار رهیافت، این از تا است هراتی سلمان شعري دفتر سه در موجود مفهومی
 و اهوارهطرح قالب در که او يشناسانههستی بینش و شود نمایان او شعري فضاي بر

 . دشو آشکار دهد،می نشان را او شعري سبک و است ردیابی قابل مفهومی هاياستعاره
 

 تحقيق یپيشينه. 3
 یدر متون ادب یشناخت ياستعاره کاربردو  یهرات سلمان اشعار يدرباره یاديز هايپژوهش

به  وانتیم نمونه براياست که شده  نگاشته یانقالب اسالم یاتادب ویژهبه)نظم و نثر( 
 تقریباً  که کرده معرفی متعهد و پخته شاعري را هراتی ،(1390) کاظمی :کرد اشاره هااین
 در ،(1387) عالئی. است یافته تجلی او شعر در شصت، يدهه ارزشیِ  مفاهیم يهمه

 رحمدل. کندمی ارزیابی صادقانه و ساده را هراتی هايغزل انقالب، غزل سیر بررسی
 و محتوا نظر از «سبز آسمان از يمجموعه» در را هراتی شعر ايمقاله در ،(1389)

 يروحیه بالغی بازتاب اي،نامهپایان در ،(1392) قادري. کندمی ارزیابی غنی تصویرگري،
 دهدا نشان و کرده یبررس مقدس دفاع شاعران از برخی اشعار در را ایثار و طلبیشهادت

 زواريسب حمید و هراتی سلمان و گراتشبیه مردانی سپیده کاشانی و نصراهلل که است
 جهنتی این به شناختی دیدگاه اساس بر ايمقاله در ،(1395) کیاسه روحی. هستند گرااستعاره
 یرسازيتصو به انتزاعی مفاهیم سازيمفهوم براي مقدس دفاع شاعران که است یافته دست

 چشمگیر گرایش سبز و سرخ هايرنگ ویژهبه هارنگ يحوزه در خصوصبه مفاهیم،
 همزاد» و «ایستگاه سفر» پورامین قیصر از شعر قطعه دو جستاري، در ،(1388) راکعی. دارند

ناختی ي ش، با توجه به استعارهعشق زبان دستور او، شعري دفتر آخرین در را «جهان عاشقان
 ياستعاره شناختی معناشناسی يهیپا بر ،(1392) یصارم و یگرج .است کرده تحلیل
 پورنیام که اندیدهرس یجهنت ینا بهو  کرده یبررس پورامیناشعار  در را «رفتن» یمفهوم
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 هینزم یندر ا زیادي هايمقاالت و کتاب .انگاردمی سفر يمثابه بهرا  یناخودآگاه زندگ
 اینکه است ذکر قابلآنچه  اما نیست؛ جستار این در آنها يههم بیان مجال کهدارد  وجود

 شپژوه این دادن انجام و نیست موجود مستقل صورت به حاضر مقاله عنوان با پژوهشی
 شاعر مهم است.  ینا هاينوآوري و شخصی سبک به دستیابی هدف با

 

 متن .4
 چيست؟استعاره  .1. 4

 استعاره اردد اعتقاد ارسطو. است استعاره اساسی و اصلی يپایه تشبیه سنتی، دیدگاه در
 يمنزله به را استعاره او (61:1381 راد،یوسفی و)گلفام  .است شده خالصه تشبیه یک

- 18 :1395 )هاوکس، .داندمی شاعرانه زبان خاص و زبان متعارف يشیوه از جداشدن
است  نیدر استعاره مثل ا: »کندیم یینتب گونهیناستعاره را ا اسرارالبالغهدر  جرجانی (19

است که  ینو مثل ا یماو به دور انداخته یماجدا کرده ءیرا از ش یکه نام و عنوان اصل
ر ما بوده، د یکه قصد اصل یهو تشب یماندارد و نام دوم را شامل آن قرارداده یاسم یگرد

 یزيهمان چ ینا ییدر ظاهر چنان است که گو یدل نهان مانده و در خاطر پنهان شده، ول
 (109: 1392 کدکنی،شفیعینقل از  به) «.استنام بر او نهاده شده  یناست که در زبان ا

 در». شباهت يعالقه با داندمی مجاز نوعی را استعاره حقیقت، و مجاز بحث در همایی
 رهاستعا را آن باشد، مشابهت يعالقه حقیقی، و مجازي معنی میان يعالقه که صورتی

 داندیمجاز م یاستعاره را نوع ییهمچون ع هما یسا،شم (249: 1377 یی،)هما.« گویندمی
شباهت  يدعاا یهدر تشب یهستند. منته یکی یتاً ماه یهاستعاره و تشب»مشابهت:  يبا عالقه

 یکدکن یعیشف (57: 1379 یسا،)شم.« یهمان ینو ا یکسانی ياست و در استعاره ادعا
 هايتعارهاس اغلب که گفت بتوان شاید» کندمی بیان گونهاین استعاره يبارهنظر خود را در

است و در طول زمان، با  یهیدر آغاز تشب یعنی ند؛دار تشبیه زمانی يسابقه شعري
 ايهشاعران خیال صورت هب یه،تشب يدو سو یانارتباطات م یافتها و درخوگرشدن ذهن

 تعارهاس يگونه به و شودمی خالصه است، بیشتري اجزاي داراي و دارد تشبیه رنگ که
 وعین استعاره ی،سنت یدگاهبر اساس د ینبنابرا (118: 1392 ی،کدکن یعی)شف «.آیندمی در

 .آیدمی حساب به هنر و ادب زبان خاص و کالم یینعامل تز تشبیه،
 شناخت و یندبر فرا یمفهوم يهاها و طرحاستعاره یشناسان شناختزبان یدگاهدر د    

 جملهاز ما يروزانه اعمال بیشتر که دارند اعتقاد شناختیان. مؤثرند اندیشه منديساخت
 يکارپنهان و سازيبرجسته مفاهیم، نماییکوچک و بزرگ گفتن، سخن اندیشیدن،
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 هاياستعاره که است معتقد شناختی شناسیزبان. دهدمی رخ استعاره کمک با هاپدیده
 تجربیات از ايمجموعه يپایه بر موجود،پیش از عینی هايشباهت بر عالوه مفهومی،

 لف،مخت انتزاعی هايشباهت تجربی، روابط به توانمی جمله از گیرند؛می شکل بشر
 کارکردهاي از (121: 1393)کوچش،  .کرد اشاره غیره و فرهنگی و زیستی هايبنیان

قابل  است، کارکرد آن ینترکه برجسته انتزاعی، مفاهیم تجسم به توانمی استعاره شناختی
 گريروشن کالم، در معناشبه یاناشناخته، خلق معنا  هايیدهو پد یمشناخت ساختن مفاه

 (35: 1387 ي،)جبر .برد نام مخاطب اقناع ها،اندیشه و مفاهیم
 نگاشت مفهومی، ياستعاره ينظریهموضوع در  ترینیو اساس ترینمهم»       

(Mapping )مند نظام ياست و منظور از آن، تناظرها یاضیاز ر یقرض ياکه واژه است
را  «تنگاش» یکافدارند. ل یکدیگربا  یکنزد یاست که ارتباط یمیمفاه ینب ياستعار

 ی،و حسام ی)افراش «.داندیدو طرف استعاره م ینموجود ب ياز تناظرها يامجموعه
 است اوتمتف هاآن تجربی بنیادهاي زیرا نیستند؛ ثابتی متناظرهاي هانگاشت»( 144:1392

 ی،)فتوح «.کندمی فرق دیگر گفتمان به گفتمانی از حتی و دیگر فرهنگ به فرهنگی از و
 الف يحوزه. شودیم لیتشک یمفهوم يحوزه دو از یمفهوم ياستعاره کی (328: 1395

 دگاهید از. شودیم شناخته و درک «ب» يحوزه اساس بر «الف» يحوزه. ب يحوزه و
 نآ کمک با گرید يحوزه که ملموس و ینیع یمفهوم يحوزه نیا یشناخت یشناسزبان

 (326. )همان: ندیگویم( Source Domain) مبدأ یمفهوم يحوزه ،شودیم شناخته

 انشد تر و تقریباً ناشناس است که براساسهاي مفهومی یک حوزه، انتزاعیدر استعاره    
 آن. کنیم شناسایی را حوزه این توانیممی داریم مبدأ يحوزه از که تجربیاتی مجموعه و

 يحوزه شودمی شناخته آشناتر مفهومی يحوزه کمک با که ناشناس مفهومی يحوزه
 هااستعاره شناختی شناسانزبان .گویندمی «هدف» یا( Target Domain) مقصد مفهومی

( Conventional Metaphors) قراردادي هاياستعاره يدسته دو به کاربرد براساس را
 در. کنندمی تقسیم( Metaphors) (Unconventional) غیرقراردادي نو هاياستعاره و

 وندرمی کار به عمومی زبان در که هستند هاییاستعاره قراردادي هاياستعاره دیدگاه این
 (4: 1392 همکاران، و ینزرقا) .اندداده دست از را خود يبرجسته و ادبی يجنبه و

 میمفهو ياستعاره درون که شودمی گفته هاییاستعاره به غیرقراردادي هاياستعاره
 اشاره شده قراردادي قبالً ياستعاره یک از بخشی آن به درواقع و دهدمی رخ قراردادي

 (123: 1388 دوستان، و گلفام). است نگرفته قرار توجه مورد لحظه آن تا که کندمی
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به  یمبدأ و کارکرد شناخت يحوزه هايیژگیها را با توجه به وو جانسون استعاره یکافل
 Structural) ساختاري و( Ontological Metaphor) یشناختیهست يسه دسته

Metaphor )جهتی و (Orientational Metaphor)، کندمی تقسیم. 
 ،اجتماعی هايتعامل و خانواده تربیت، و تعلیم نوع شخصی، تجارب فردي، هايانگیزه    

 یاست،اقتصاد، س ي،رشد علم و تکنولوژ ها،ایدئولوژي جغرافیایی، عوامل تاریخی، حوادث
سط فهم، ب یل،هستنند که در تشک یو... عوامل يمعنو یمنوع نگرش به جهان و خالق آن، تعال

 پخته هايحرف دارد دوست» زبانیِ هايعبارت: مثال. دارند یاديز یرها تأثو گسترش استعاره
 ،«است غذا حرف» مفهومیِ هاياستعاره گویاي ترتیب به که «است شیرین سخنانش» یا «بزند

 غذا بودن پخته که دهندمی نشان هستند، «است شیرین يدهسخن ما»و  «است غذا کردنفکر»
 یها عاملتجربه ینو ا است افراد جسمی هايتجربه جزء غذایی، مواد برخی بودن شیرین و

و  ییخمثالً حوادث تار یا«. سخن گفتن»و « فکر کردن»نمودن دو مفهوم  یحس ياند براشده
 يباعث شد استعاره یتصدام به کو ي( و حمله1990) فارس یجچون جنگ خل یاجتماع
زبان  ورد «است قهرمان مریکاآ» و «است قربانی کویت» ،«عراق شرور است»چون  یمفهوم

 يامایهدستجمهور بوش  یسرئ يبرا مفهومی هاياستعاره اینشود.  امریکا مدارانسیاست
 ماعیاجت و تاریخی يحادثه یک کهاین تا یعموم افکار سوکردنهم و رضایت ایجاد برايشد 

 (104: 1384 یکاف،)ل .کند توجیه را عراق به جنگ و حمله یعنی دیگر
 

 شناختی دیدگاه مبنای بر هراتی سلمان اشعار در استعاری هاینوآوری .2. 4
 مازندران تنکابن توابع از مزردشت در 1338 سال متولد «آذرباد» به متخلص یهرات سلمان
 يخانه به يدر ،سبز آسمان از نام به شعر مجموعه سه او کوتاه یزندگ دستاورد. است

 اما ده،ش نوشته نوجوانان و کودکان يبرا يآخر نیا که ستاره آن تا ستاره نیا از  و دیخورش
 یاسالم انقالب شاعر نیا. است شده سروده یانقالب نشیب همان با و انقالب گفتمان پرتو در
 کرده ییآزماطبع دیسپ و ییماین ،یرباع ،یتیدوب ،يمثنو غزل، جمله از گوناگون يهاقالب در

 به اعتراض و جنگ و جبهه ،یمذهب و یارزش مسائل او اشعار يفکر يمحتوا. است
 د،یجد باتیترک خلق در یهرات يهاينوآور ،یزبان نظر از. است یاجتماع يهامتینامال

 یهرات آثار یبالغ يبرجسته نقاط از. است یمحل و یبوم اصطالحات و نو واژگان
 صنعت از يریگبهره و رینظ مراعات و تناسب يگسترده يشبکه وجود با،یز يهايرسازیتصو
 ییمحتوا اب خاص يطنز و یزبان و یلفظ يشگردها از استفاده ع،یبد التیّتخ». است صیتشخ
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 «.تاس دهیبخش تازه یاتیح و حرکت را او شعر هاارزش شدنفراموش به معترض و دردمندانه
 (95: 1395 ،یکاظم)
 های متداول مبدأ و مقصدحوزه. 1. 2. 4

 یاهان،گ حیوانات، بیماري، و سالمتی انسان، بدن اندام را مبدأ يحوزه مفاهیم پرکاربرترین
 غذا، و آشپزي اقتصادي، معامالت و پول ها،ورزش و هابازي ابزار، و هادستگاه ساختمان،

 ( 35: 1393)کوچش، .اندبرشمرده وجهت حرکت و تاریکی،نیروها و روشنایی گرما، و سرما
بوط به و عناصر مر یعتکه به کار رفته طب ییمبدأ یممفاه ینترمتداول یدر اشعار هرات   

 استخراج هاينگاشت براساس. استدرخت، جنگل، گل، غنچه، چشمه و ...  یلآن از قب
مبدأ استفاده کرده  يعناصر به عنوان حوزه ینبار از ا 309 یپژوهش، هرات یندر ا شده

شده است.  تکرار بار 15درخت  يبار و واژه16گل  يعناصر، واژه ینا یانکه از م
 :هراتیمبدأ در اشعار  يبه عنوان حوزهگل و درخت  یماز کاربرد مفاه ییهانمونه

 .است ارغوانی گل شهید/ انددرخت رزمندگان
 این در ات/ ببارند مهربانی سر از/ باغ این درختان با بگو را ابرها!/ آبی مهربانی/ خدا اي» ـ

/ خوب اي باالتر دست آه/ بکارند ارغوانی يالله/ آیدمی فردا راه از که بهاري با/ دشت
 «.داردن معنا هیچ تو منهاي جبهه/ شقایق هايدشت با/ فتح با است مساوي/ تو با جبهه
 (387: 1390 ی،)هرات
 .است گل شهید/ است گلستان کربال دشت

 ینا دل شمع: گفت/ بود؟ کجا سبز گلستان از/ عطر این پرسیدم باد از دیشب  ـ
 (287: همان) «.بود کربال گل همنشین/ کبوتر

اخالق،  یل،احساس، م چون مفاهیمی را مقصد يحوزه مفاهیم پربسامدترین ینهمچن    
 و مذهب مرگ، و زندگی زمان، ارتباط، انسانی، روابط اقتصاد، سیاست،فکر، جامعه/ ملت، 

 نشان هراتی اشعار در مقصد يحوزه بررسی( 42 :1393 کوچش،) .هاستکنش و رخدادها
 کرده استفاده مقصد يحوزه عنوان به را مذهبی و ارزشی مفاهیم از مورد 152 او که دهدمی

و  جبهه ی،و مل یمذهب هايیتنماز، شخص یایش،خدا، انتظار، ن ید،شه مثل مفاهیمی. است
 نام از بار 23 و شهید يواژه از بار 41 شدهترشناختهو کم یانتزاع یممفاه ینا ین.... . در ب
 یم. بعد از مفاهاست کردهمقصد استفاده  يبه عنوان حوزه یو مل یمذهب هايشخصیت

 یمبار از مفاه 66و احساس و  یلمربوط به م یممورد از مفاه 145 یهرات ی،و مذهب یارزش
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 میکه مفاه یمفهوم يهااز استعاره ياهدف بهره جسته است. نمونه يدر قالب حوزه یاجتماع
 ر دارند:مقصد قرا يحوزه يمثابه بهها ندر آ یدئولوژیکو ا یمذهب

 .«است درخت شهید»
را پرستوها به من خواهند گفت/ هنوز  ینشد؟/ ا یدرخت خواه یک یندهتو در آ یاآ» ـ

 امدينی وقتی را این/ گردي؟برمی فرداتو  یاندارند/ آ یانهکه آش ی/ پرندگانیارندبس
  (212: 1390 ی،)هرات «.شدي سبز وقتی/ فهمممی

 :مقصد يحوزه عنوان به میل و احساس مفاهیم کاربرد
 .«ماده است یءش رنج،»
 (103)همان:  «.کند پاک آرنجمان از/ را رنج نقش او نیست قرار مگر» ـ
 .«است بذر عشق»
 (206)همان: «.تبعید و غربت انزواي از/ برآمد آفتاب و/شکفت هاقلب از/ عشق بذرهاي و» ـ

 عصرهم شاعراناز  برخیبا  یمبدأ و مقصد موجود در اشعار هرات يحوزه یممفاه يمقایسه
استفاده  یاشعار هرات درکه  کندیروشن م خوبیبه رانکته  این اسالمی، انقالب گفتمان درون
از  رتمتنوعو  یشترب شمارگان بامبدأ،  يحوزه يسازمفهوم يو عناصر آن برا یعتاز طب

 قیصر از( 1372تا  1364) ناگهان يهانهیآ( و 1363) صبح تنفس يشعر هايمجموعه
است.  ینیحسن حسید( از س1363) لیاسماع حلق با صداهم يمجموعه شعر و پورامین

 و یدر اشعار هرات مقصد يحوزه مفاهیم عنوان به مذهبی و ارزشی مفاهیم بسیار حضور
 دهد؛یم نشان را یشانا يهااستعاره ساخت روندبر  یدئولوژیکا هايیشهاند تسلط حسینی

 احساس وعشق  يحوزه یمخود از مفاه يشعر يدو مجموعه یندر ا پورینکه ام یحال در
و  یارزش یمکاربرد مفاه خوبیبه زیر هاينمونه .است کرده استفاده مقصد يحوزه در یشترب

 .نددهمی نشان حسینی سیدحسن و پورامیندر اشعار  یعتبا کمک عناصر طب یاحساس
 .«است برزیگري عشق»
 «.است دیگري فصل فصل، این عاشقان/ است برزیگري موسم و کشت فصل»: پورامین ـ

 (410: 1395 پور،ین)ام
 .«است زنبق بو،شب الله، گل شهید»
 «.رفقم به تا دستش آلوده خون به طوفان/ زنبق و بوشب و الله عام قتل در» حسینی ـ
 (39: 1387 حسینی،)
 )نو( يرقراردادیو غ یقرارداد یهااستعاره. 2. 2. 4
  يهاه. استعاربریمیبه کار م یمها آگاه باشاز آن آنکهیرا ب يقرارداد يهاما معموالً استعاره»
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به همان  نامشهودند؛ ما براي عموماً کنند،می دهیما را ساختار يکه نظام فکر يقرارداد
 یناتر)ک «معموالً نامشهودند یضمن هايفرضیشانگاشته شده و پ یهیکه اصول بد یلدل

 کامالً غیرقراردادي و ون يکه استعاره یدر صورت ؛(16: 1393 ي،و ستار راس یکشلدر
 ودوج زبان در قبالً که است اياستعاره»: غیرقراردادي ياستعاره. است خالقانه و آگاهانه
 مفهومی يحوزه دو از جدیدي هايجنبه یافتن در خالقیت و نوآوري حاصل و نداشته
 که ریمبگذا: استعاري عبارت مانند هستند؛ دادن ارتباط قابل استعاري طریق از که است

 «است زنده موجود احساس» ی،مفهوم يعبارت، استعاره ینا بخورد؛ تازه هوایی احساس
 ( 111: 1394 ی،خان یو قربان یاصفهان ی)خاقان «.را خلق کرده است

 غیرقراردادي و قراردادي هاياستعاره يدرباره( 1393کوچش ) یدگاهبا توجه به د    
 هاياستعاره .1: انددسته دو ادبیات و شعر در موجود هاياستعاره که گرفت نتیجه توانمی

 يدر استعاره یول ؛اندو متداول یو معمول يقرارداد ي،که در نگاشت استعار مفهومی
 استعاري، نگاشت در هم که هاییاستعاره. 2. هستند غیرمعمولی و نو بانیز عبارت یا زبانی

 هم که قراردادي هاياستعاره برخالف زبانی؛ عبارت در هم و هستند غیرقراردادي و نو
در  (61-59: 1393)کوچش،  .اندقراردادي زبانی عبارت در هم و استعاري نگاشت در

ه موجود در آثار او ب یمفهوم يهااستعاره ی،شناخت یدگاهاز د یاشعار سلمان هرات یبررس
 :شوندیم یمدو دسته تقس

 نو زبانی عبارت با قراردادی مفهومی هایاستعاره. 1. 2. 2. 4
ه در است ک يقرارداد مفهومینگاشتِ  یک این ؛«است سفر زندگی» ياستعارهمثال  براي

 : شودیصورت پرداخته م ینو احساس به ا یشهمتفاوت اند يفضاها
 من/ من، و شوند،می جدا هم از راه دو جنگلی در» (Robert Frost) فراست رابرت ـ

 (59: 1393)کوچش،  «.اندرفته کمتر که روممی را آنی
 «.دنیدر راه است ابهام رس یچیدهبود/ پ یشترجاده از من پ یدمدو هرچه»: پورامین قیصر ـ

 (73: 1395 پور،ین)ام
 «.هست فرصت همیشه/ رفتن براي/ کنی درک را رسیدن موقع بتوانی اگر»: هراتی سلمانـ 

 (77: 1390 ی،)هرات
درک  يسفر است برا یزندگ يقرارداد یِمفهوم ياز استعاره یو هرات پورینفراست، ام    

هداف و ا یدگاههرکدام با توجه به تجارب، د یول ؛انداستفاده کرده یزندگ یمفهوم انتزاع
 يسفر یاند. فراست اعتقاد دارد زندگمفهوم را نشان داده یناز ا یاییخود، جوانب و زوا
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که تاکنون  کندیرا انتخاب م یآن وجود دارد و او راه یط يبرا یمختلف يهااست که راه
ن آ بودن پیچیده و مبهم و سفر يجاده بودنطوالنی به پورامین. اندیمودهآن را نپ یگراند

قصد به م یدنِبه هدف و رس یدسفر با یندارد راهرو ا یدتأک یو سلمان هرات کندیاشاره م
 توجه داشته باشد. 

 نو زبانی عبارت با غيرقراردادی مفهومی هایاستعاره .2. 2. 2. 4
 يباعث شده که و یاهداف و مقاصد خاص سلمان هرات ینی،بجهان ی،تجارب زندگ

و درک  بیندیها را مآن و اعمال انسان یاعـ اجتم یخیگونه که جهان و حوادث تارهمان
 مثالً نماید؛ روشن غیرقراردادي و نو مبدأ مفاهیم با را مقصد یانتزاع مفاهیم کند،یم

 . «است بیشه يمثابه به نگرانی» ياستعاره
 ودخ با/ را زر هايجوال/ میل آن پی در و/ کوچید نگرانی هايبیشه به انسان/ سرانجام» ـ
 (76)همان:  «.امروز تا برد گور به
 . «است خیس خاک تغافل»
 (152)همان:  «.بودیم نیندوده تغافل خیس خاک با/ را جستجو روشن يفواره کاش اي» ـ

 .است زورخانه دنیااست/  پهلوان وطن
باد/ بر طبل جنگل سبز  ياشاره با درختان!/ من وطن اي طیّب، اي/ ولی پوریاي اي» ـ
 (22)همان: « بخوان/ صلوات بفرست! یعل/ کباده بکش/ کوبندیم
 .«است بازي يوسیله نخوت»
 خویش اسالف نخوت و/ لبخند با گذشت هاکوچه پیچ از/ لرزید او شقاوت از شب» ـ
 (24)همان:  «.دادمی بازي چهره در/ را

 هب است؛ زده تازه معانی خلق به دست غیرقراردادي و نو هاياستعاره خلق با هراتی    
 ايازهت معانی است؛ کرده بیان نو هاياستعاره قالب در را خود ذهنی معانی دیگر عبارتی

 ،هراتی ذهن در که شودمی دریافت بدیع نگاشت این از. «است زاربیشه نگرانی» چون
 به ظههرلح که کنندمی زندگی وحشی حیوانات آن در که است جنگلی يمثابه به نگرانی
 محیطی در چون گیرد؛می شکل هراتی ذهن در نگاشت این. کنندمی حمله انسان آرامش
 غافلت» نگاشت در یا دارد؛ را زیستی هايتجربه این فقط او که کندمی زندگی جنگلی

. است اثرگذار نگاشت گیريشکل در او زیستی يتجربه باز ،«است خیس خاک
. ایمپوشانده را آن کاهلی و تغافل مانندِ گل خیسِ خاک با ما که است ايفواره وجوجست
که مردان شجاع  یادن ياست در زورخانه پهلوانی وطن شاعر، استعاري یدگاهدر د ینهمچن
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. در کوبندیو درختان بر طبل زورخانه م دارندیدانم یبو ط یول یايچون پور یو پهلوان
 پتو را نخوت و داندمی بازي میدان را( ملجم)ابن  یمرد شق يچهره یهرات یانی،مثال پا

ابداع  يبرا یهرات پس،. است برده ارث به خود گذشتگان از که بازي يوسیله هرگونه یا
 و زورخانه خیس، خاک چون کاربرديکم مبدأ مفاهیم غیرقراردادي، و بدیع هايتعارهاس

 تفادهاس نخوتو  دنیا تغافل، قبیل از مقصد يحوزه مفاهیمِ درک براي را بازي يوسیله
 (27)همان:  .است سفر حادثه :هراتی بدیع هاياستعاره از دیگري هاينمونه. است کرده
 سنجش معیار (90)همان:  .است کفتربازي سیاست (32)همان: . است باتالق تقلب

 (52)همان:  .است یاوشانس َپرِ خدا لطف (47)همان:  .است جنگل مردانگی،
اما شاعران صاحب سبک  است،در زبان دشوار  یرقرارداديغ هاياستعاره یصتشخ اگرچه   

 رندگیمی کار به ناچیز هاياندازه در را خوردهدست یهاتها و تشباستفاده از استعاره معموالً
 گرچها انقالب گفتمان شاعران. کوشندمی شخصی سبک به دستیابی و ابداع در اغلب و

 است مهم چهآن ولی» آنهاست، مقابل در زیادي مشترک مفاهیم و دارند یکسانی آبشخور
 يشاعر يبرا (327: 1389 ی،)تراب «.است یممفاه ینشاعران از ا يبرخورد و استفاده ينحوه

چند  ینهاست. در هماستعاره یناز ا یاريپرتاب بس يسکو یستیز يهاتجربه یمثل هرات
 رحیط با را خدا لطف و مردانگی سنجش معیار سیاست،حادثه، تقلب،  یممفاه هراتینمونه، 

 یباییز ازي،کفتربسفر، باتالق،  مثل آشنایی و حسی مفاهیم با ترتیب به غیرقراردادي و نو
 جربهت بومزیست آن در که کسی براي همگی که است ساختهروشن  یاوشانجنگل و پرس

 .است شاعرانه و ارزشمند و ادبی یرقراردادي،غ یناست. بنابرا یابیقابل دست باشد، داشته
 ساختاری هایاستعاره .3. 2. 4
 ناساییش براي است ايپرمایه نسبتاً معرفتی ساختار مبدأ، يحوزه استعاره، نوع این در»

 ادرق را گوینده که هاستاستعاره شناختی کارکرد این، دیگر، بیان به. مقصد يحوزه
 (62:1393 کوچش،) «.کند درک ب مبدأ ساختار از استفاده با را الف يحوزه سازدمی

 به ارجاع مفاهیم، مندساختنجهت بر عالوه دهندمی اجازه ما به ساختاري هاياستعاره»
 و شناختیهستی هاياستعاره با که عملکردهایی یعنی ،...و هاآن کردن کمّی ها،آن

 اجازه ما هب هاآن باشیم؛ داشته بیشتري بسیار عملکردهاي پذیرند،امکان نیز ساده مندجهت
 دنساختاربخشی براي شدهتعریف وضوح به و مندساخت شدت به مفهوم یک از دهندمی
 مندظامن ارتباطات اساس بر نیز ساختاري هاياستعاره. کنیم استفاده دیگر مفهوم یک به

 (110و109:1395 جانسون، و لیکاف) «.گیرندمی شکل ما هايتجربه
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 یشترب را «است سفر زندگی» ياستعاره ساختاري، هاياستعاره انواع میان از هراتی سلمان   
 .کندیم پذیردرکرا به کمک ساختار سفر روشن و  یساختار زندگ يبرده است. و کار به
 رب پاییز از هاباغ/ گذردمی کوچه از که است شبیپ آخرین این/ کنممی فکر همیشه» ـ

 (31: 1390 هراتی،) «.گردندمی
 ايهبیشه به انسان/ سرانجام/ دویدند حیات آب دنبال/ را خاک تمام/ هاآدم آدم، پس از» ـ

 (75)همان: «.امروز تا برد گور به خود با/را زر هايجوال/میل آن پی در و/کوچید نگرانی
 یاته ادباستعاره هم ب ینا يسابقهاند. ها سفر و مشکالت آن را تجربه کردهانسان یشترب    
است و هم در آثار شاعران و  یاربس یدو هم در آثار شاعران جد گرددیبر م یسنت
 .شودیم یدهملل د یگراز د یسندگانینو
 رد که هر/ آمدم بیگاه گرچه ده دولتم/ آمدم گمراه که زان شو رهبرم»: نیشابوري عطار ـ

 (4: 1379)عطار،  «.شد بیزار خود ز و گشت گم تو در/ شد یاردولت تو کوي
: مگفتمی/ هاآتش روي بودم مصلوب من و/ آمد صدا زیتون يبیشه از»: درویش محمود ـ

 حظه،ل یک افق، شاید/ خویش يخانه به برگردم که شاید!/ شیون بادتان بس!/ زاغان اي
 (259: 1380 درویش، محمود) «.بنشاند بار یک را، درّنده يشعله وین/ شاید شود، بارانی

. کند یینرا تب یزندگ یسفر، مفهوم انتزاع يو آشنا یکمک مفهوم حس به توانست هراتی 
د، به گور بر ید،کوچ گردند،یبرم گذرد،یاز کوچه م چون هاییعبارت بردن کار به با او

 .گذردیها مها و راهبا کاروان از کوچه یا يکه مسافر راه، انفراد کندیم یرا تداع يسفر
 در هک تناظرهایی. دارد هم بازگشت احتمال مقصد سويرفتن و حرکت به  ینبه نظر او ا

 از:  عبارتند است رفته کار به استعاره این
 مبدأ يحوزه                                مقصد يحوزه

 مبدأ سفر  تولد                                              
 سفر یر(                                   مسی)زندگ ماندن

 سفر مقصد                    مرگ/ شهادت                
 برگشت از سفر                                                معاد

 انسان                                              مسافر
 سفر مشکالت    مشکالت زندگی                            

 .«است مدرسه زندگی»
 ایدب:/ گفت خواهند چنین کمینه این با/ آمد حساب زنگ که فردا/ است این من هراس» ـ

 (68: همان!« )برو جریمه اینت/ فروروي دوزخ آتش هايشعله در/ هزاربار
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 يلکه یک/ وجود آموزگار/ حیات سترگ دفتر در/ سیاه يصفحه یک/ چیستم؟ من» ـ
 (69)همان:  «.نگاشت من جان در/ نور درشت
 اطالعات شاغیرفیزیکیو  فیزیکیو از ساختار  یمآشنا هست آناست که ما با  یمفهوم مدرسه

 انج يصفحه بر وجود معلم که داندمی ايمدرسه را زندگی هراتی. داریم مفصلی نسبتاً
 ،زندگی يمدرسه این در قیامت حساب ساعت در که ترسدمی. نویسدمی نور واژگان شاعر،
 :از عبارتند ساختاري ياستعاره این تناظرهاي. باشد او يجریمه جهنم آتش در ماندن
 مبدأ يحوزه                                    مقصد  يحوزه

 معلموجود)خدا(                                         آموزگار
 دفتر(                                             ی)زندگروزگار

 صفحهو دل                                                     جان
 هاواژه                                                              نور

 زنگ ي صور                                                 صداينفخه
 ریاضی زنگ         قیامت                                                

 جریمهجهنم                                                    آتش
 .«است مدرسه جبهه»
 گتفن/ شد خواهد دیر که/ برویم کن شتاب/ آنجاست ما کالس/ است مدرسه جبهه و» ـ
 (353)همان:  «.شد خواهد شروع نهایی امتحان و/ آیدمی امام/ بردار را
 این در ات/ ببارند مهربانی سر از/ باغ این درختان با بگو را ابرها!/ آبی مهربانی/ خدا اي» ـ

/ خوب اي باالتر دست آه/ بکارند ارغوانی يالله/ آیدمی فردا راه از که بهاري با/ دشت
 «.داردن معنا هیچ تو منهاي جبهه/ شقایق هايدشت با/ فتح با است مساوي/ تو با جبهه

 (387)همان: 
 گاهیدکند. در د یاست مفهوم جبهه را با مفهوم مدرسه، روشن و حس توانسته هراتی

مثل امام  یجبهه،  معلم و مراقب يمدرسه است. مدرسه یاطجبهه همان ح يفضا یهرات
 شودیآموزش داده م یاضیمدرسه زنگ ر ین. در اآموزدیم يدرس سربلند که دارد)ره( 

خدا،  يمنها یو هر عمل یروزياست با پ يمساو ،با خدا جمع زده شود يکه هر کار
 :از نداستعاره عبارت ینا يجز شکست ندارد. تناظرها یسرانجام

 مبدأ يحوزه                              مقصد يحوزه
 مدرسه محیط  فضاي جبهه                                  
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 معلم)ره(                                       امام
 ناظم                               فرمانده       

 قلماسلحه                                       
 شدن قبول  پیروزي/ شهادت                            

 امتحانی يحوزه                                  خط مقدم 
از  %51 یباًبار و تقر 40 ي،ساختار ياستعاره استعمال بار 78یناز ب یسلمان هرات    

هوم از مف یهرات ینبهره جسته است. عالوه برا« سفر است یزندگ» يساختار ياستعاره
مورد   47حوزه مبدأ  يبه مثابه« سفر»بار و از مفهوم  46مقصد  يبه عنوان حوزه «یزندگ»

 کرده است.  استفاده
 شناختیهستی هایاستعاره. 4. 2. 4

 یگاهجا کی يصرفاً اعطا شناختییهست يهااستعاره یشناخت يیفهکوچش وظ يیدهبه عق
موارد  ق،یطر ینمقصد است تا از ا یمبه مقوالت عام مفاه یدجد شناختییهست یتوضع یا

ر را د یمانهاتجربه ی،است که ما به طور کل یمعن ینبد ینآورد. ا یدپد یدجد یانتزاع
 نوع هچ منظورمان کنیم مشخص دقیقاً آنکهیب کنیم،یو ظروف درک م اجسام یا،قالب اش

 این در ظروف و اجسام یا،اش ياست. از آنجا که دانش ما درباره یظرف یاجسم  ءشی
 هايوزهح درک براي عام بسیار مقوالت این از توانیمنمی است، محدود نسبتاً کلی سطح
 را ناروشن و مبهم ساختارهاي شناختیهستی هاياستعاره. کنیم استفاده چندان مقصد
 ينشدهبنديصورت تجارب به ترمشخص وضعیتی و کنندمی درک قابل و روشن و دقیق

 يحوزه انتزاعی مفاهیم شناختیهستی هاياستعاره در (64: 1393)کوچش،  .بخشندمی ما
سته توان ی. هراتشوندیمبدأ درک م يدر حوزه يانگارو انسان اشیا ظروف، کمک با مقصد

 يهادر قالب استعاره ست،و تفکر او یشهرا که محمل اند یمیاز مفاه یاريبس
 .سازد یینتب يانگارظرف، مواد و انسان یءبه صورت ش شناختییهست

 (انگاری)انسان شناختییهست یهااستعاره. 1. 4. 2. 4
 .«است مادر وطن» ياستعاره مثال

 غایت به پدرانی و/ داري صبوري مادران و/ شمشیرند و نیایش مردان/ تو پسران و» ـ
که در دامن  داندمی يوطن را مادر ینمونه، هرات یندر ا (16: 1390 ی،)هرات «.جرأتمند

با  ازیاهل راز ون ی،سادگ ینکه در ع ی. پسراناندیافتهاو پدران، مادران و فرزندان پرورش 
 باجرأت.  یصبور و پدران یخدا و اهل مبارزه با ظلم و ستم هستند و مادران
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 .«است آموزگار وجود»
 يلکه یک/ وجود آموزگار/ حیات سترگ دفتر در/ سیاه يصفحه یک/ چیستم؟ من» ـ

 (69)همان:  «.نگاشت من جان در/ نور درشت
 ؛(52)همان:  «تنهاست روح»از:  ندعبارت هراتی شعر در نگاشت نوع این از هایینمونه

 ینپرکاربردتر (59)همان:  «.است اعتماد قابل مرگ»( و 57: همان) «.است مسافر عاطفه»
 حساسا يحوزه مفاهیماست  کرده یحها را تشرآن یصبا صنعت تشخ یکه هرات یمیمفاه

 و وهم هستند. عشق عاطفه، عشق روح، چون عاطفه؛ و
 ظرف است.( ءی)ش شناختییهست یهااستعاره. 2 .4 .2. 4

 :داندمی محصور ظرفی چون را مقصد يحوزه مفاهیم هراتی زیر هاينمونه در
 .«دریاست معنویت»
 «.کردند مربوط دریا به مرا که/ تو مسجدهاي و/ کردند استتار مرا که تو هايدرخت و» ـ

 (20)همان: 
 .«است زندان فراق»
 «.رفتارمگ فراق زندان در/ تو قدمی دو در من/ است لبریز تو از شب/ ایستممی شب کنار»ـ 
 (186: همان)

 یهرات هک شودیم افتیدر ،یهرات اشعار در ظرف یشناختیهست يهااستعاره یبررس با
 ایا فض ایظرف  يرا به دو گونه به مثابه میظرف، مفاه یشناختیهست يهادر استعاره

 رایز ؛با آوردن حروف اضافه مثل: در ، به، از و...  -کرده است: الف یمحصور تلق یمکان
 اب جمالت شتریب در ند،یآیم يدستور متمم شکل به حروف نیا از بعد که ییهااسم

 يهبه مثاب« در» يحرف اضافه راهِ از« زکام»مثل ادراک مفهوم  شوند؛یم یتلق ظرف مفهوم
: همان) شودیم دفن زکام در و/ دودیم انیعر و پابرهنه/ انسان اما:عبارت در ،ظرف

چشمه، آسمان و...  که در ذهن به شکل ظرف  ا،یمثل در یمیبا آوردن مفاه -ب (21
ه که همراه با حروف اضاف یمیکاربرد مفاه یفراوان  لیدل ،ی. در اشعار هراتشوندیتجسم م
 زبان ییایو پو تیظرفاز   استهبرخ تواندیم اند،شده فهم قابل وظرف درک  يبه مثابه

 زا یلیخ اضافه، حروف از یبرخ آوردن با دهدیاجازه م شورانیگو به که باشد یفارس
 .شوند متصوّر محصور مکان و ظرف هیشب را میمفاه

 (ماده ءشناختی )شیهای هستیاستعاره. 3. 4. 2. 4
  ردنــکیمفهوم يو مواد برا اــاشی از یـهرات سلمان چگونه دهدمی نشان زیر هاينمونه
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 .است جسته بهره مقصد يحوزه هايمقوله
 .«است گردو درخت وطن» 
 تو/ نگرانم را تبر خوف من آنکه از بیش و/ کهنسالی گردوي درخت آن تو و» ـ

 (16: همان) «.ايایستاده
 رزمندگان پرنده/ معلم هستند. 
 رختید کم دست/ آموزندمی مرا/ سبز تنفس از حرارتی با و/ وارپرنده رفتاري با اینان» ـ

 (222: همان) «.پرندگان خدمت در/ باشم
در  یکه هرات شودیم یافتدر یاشعار هرات در ماده شناختیهستی هاياستعاره بررسی با
مبدأ استفاده  يبه عنوان حوزه یعتبار از عناصر طب 289 شناختییهست يهااستعاره ینا

 است. برانگیزيتأملکه رقم  کرد
 جهتی هایاستعاره .5. 2. 4

منجر به  یمکان يهاانسان از جهت يیهاول يهاو جانسون تجربه یکافل يیدهبه عق
 یندر ا (50:1395 و جانسون، یکاف)ل .شوندیمند مجهت یا یجهت يهااستعاره یدایشپ

 و هستندمثبت و مطلوب  یممفاه ،جلو و نزدیک باال، هايجهت تقریباً ارهگونه استع
 راتیه شود روشن اینکه براي. نامطلوبند و منفی مفاهیم پشت، و دور پایین، هايجهت

 داند،می نامطلوب را مسائلی چه و مطلوب را مفاهیمی چه جهتی هاياستعاره کمک با
 .شودیموجود در اشعار او ذکر م یجهت يهااز استعاره یبرخ

 .«است باال خوب»
 دوست را/تو مظلوم تواناترین اي!/ من وطن/ معلوم آفتابی چمن در ایستاده اي» ـ

 (15: 1390 ی،)هرات!« دارممی
لند شدن ب یستادن،ا يهاکنش دارند، خود ایستادن از که ايتجربه به توجه با زبان یک اهل

 ینقانون مستث ینهم از ا ی. هراتداندیرا در مقابل نشستن، بهتر و خوب م بودنو بلند
 که انددمی توانایی را وطنباال،  شعردر  ی. هراتداندیرا خوب و بهتر م یستادنو ا یستن

 .داندمی خوب را وطن ایستادن و است ایستاده چمن در
 را وت بلنداي گنجایش که/ است حقیري حجم/ شود تکرار کهکشان برابر اگر زمین» ـ

 (35: همان) «.داشت نخواهد
 ندارد را او گنجایش زمین که کندمی توصیف بلندباالیی را او خود، ممدوح توصیف در هراتی

 .داندمی خوب را باالبودن و بلند عبارت این با او. است ممدوح براي خوبی وصف این و
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 .«است باال آرامش»
 (108: همان) .برخیزم اضطراب این يهمیشه از خواهممی/ کجاست؟ امسجاده

سجده به درگاه  یراز شود؛می آرامش باعث نماز يفریضه اجابت براي بلندشدن
 انانس پس. است دلهره و اضطراب فضاي از انسان شدنکندهباعث  یروییخداوند چون ن

. االستب خداوند درگاه در آرامش درنتیجه شود؛می بلند اضطراب ضد بر مبارزه به نماز با
 .است آمده هانگاشت این از بیشتري هاينمونه زیر در

: همان) است باال جبهه(؛ 33: همانعشق باال است ) ؛(204: همان) است باال ایستادگی
 هوشیاري( و 104: همان) است باال فضیلت/ احترام(؛ 32: همان) است باال انتظار(؛ 84
 (385: همان) است باال

 .«است پایین بد»
 ينشانه و است پایین زمین مراتب بیشتر در ایرانیان، ما مثل جوامع از برخی فرهنگ در

 جهتی ياستعاره ينشانه و باالست آسمان و باشدمی «است پایین بد» جهتی ياستعاره
 افتادن، از یراز آسمان افتادن، به ز چون عباراتی هامثال شاهد این در. «است باال خوب»

 .است ،«است پایین بد» ياستعاره از نشان گیرشدن،ینافتادن، زم ینآسمان به زم
 (43: همان) «.اوفتاد خواهند آسمان چشم از/ هاوارهماه» ـ
 (111: همان) «.افتادند زیر به درخت از هانارنج/ نبودم من» ـ
 (113: همان) «.است آمده زمین به آسمان آیا/ ببند را دهانت:/ گفتمی خانکیومرث» ـ
 (154: همان) «.کرد جستجو از پر را هاقطره دل/ زمینگیر هايتاالب به زد تشر» ـ

ه ب هراتی سلمان اشعار در شناختی هاياستعاره گونهاین از بیشتري هاينگاشت
 خوب(؛ 85: همان) است دور بد(؛ 127: همانناشناخته دور است ): است زیر هايشکل

(؛ 172: همان) است جلو شناخته(؛ 99: همان) است پشت بد(؛ 200: همان) است نزدیک
 (76: همان) .است یقبد عم و( 200: همان) است جلو خوب

  االب خوب» ي شناختی، دو نگاشتهاي استعاري در این حوزهپرکاربردترین نگاشت
 بر هاانسان. است بار 20 تعداد به ،«است پایین بد» نگاشت و مورد 30 تعداد به «است

 تاریکی، و ظلمت خوب، و بد شر، و خیر قطبی دو هايمقوله خود طینت و ذات اساس
 و هابینش منديجهت که هاییانسان ویژهبه کنند؛می تفکیک هم از را... و ستم و عدالت

 د،افرا این يجمله از. است ایدئولوژیک مبانی و ارزشی مفاهیم براساس آنان هايکنش
 و ياعتقاد فرامین بودن حاکم دلیل به که هستند هراتی همچون آئینی و مذهبی شاعران
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 هايلیتقاب و خود تجربیات به توجه با و انسانی پاک طینت از منديبهره و اسالم ارزشی
 زا برخی و بدانند نزدیک و باال جهت در را خوب و نیک امور از بسیاري فارسی، زبان

مثبت،          يهانگاشت فراوان تکرار .آورند حساب به عمیق و دور پایین، را بد مفاهیم
 .است گذارارزش و بینروشن شاعري هراتی که دهدمی نشان خوبیبه
 زمان هایاستعاره. 6. 2. 4

. شودیم درک یءش یابسته و ظرف  ياست که به شکل مکان، فضا یمفهوم انتزاع یکزمان 
 نبدی ؛ناظر است یتموقع شود،یم یزمان در عبارات زبان يهاآنچه باعث تفاوت استعاره

ناظر متحرک است و زمان ثابت.  یناظر ثابت است و زمان متحرک و گاه یگونه که گاه
 .ودشمی آورده هراتی اشعار در زمان ياستعاره کاربرد از هایینمونه بیشتر، تبیین يبرا
 ثابت ناظر .1. 6. 2. 4

 یدر حال داند؛یمتحرک م یءکه او زمان را ش شده نقل یاز اشعار هرات ییهانمونه یردر ز
 که ناظر ثابت، شاهد حرکت مفهوم زمان است.

 (162: همان) «.بود او با تو گیسوي بوي/ رود کنار آمد بهار چون» ـ
 (301 :همان)«.رفتیم خاروخس نماندیم میانه این در/داد گلستان یک تشکیل و آمد بهار»ـ 
بهار با  / ویستن هاگل المعارفهدائر/ که نامشان/ در شکوفندیم ییهاو مرتب گل» ـ

 (250: همان) «یست؟ها چگل یناسم ا یا:/ خدارسدیتعجب م
 مثال در. است زمان عنوان به بهار حرکت شاهد و ثابت ناظر یادشده، هاينمونه در

 ایجاد باعث برآمدن، عالوهبهار  دوم، ينمونه در و است آمده رود کنار بهار نخست
 يهاشتاساس نگا بر. گرددبرمی سفر از تعجب با بهار سوم مثال در و است شده گلستان

تعداد  یناست که از ا برده کار به رازمان  استعارهبار  86 یشده در اشعار هرات یبررس
 مورد است. 28زمان به عنوان متحرک و ناظر ثابت  يهاسهم استعاره

 متحرک ناظر .2. 6. 2. 4
  د؛آوریمکان ثابت به حساب م یا یءمفهوم زمان را چون ش یهرات یعبارات زبان یندر ا
 :پویاست و متحرک آن به نسبت ناظر که حالی در
 «.آویزيمی ما باالي ز شوق بال چو/ عشق يکوچه قصد به آیدمی مرگ که شبی» ـ
 (160: همان)
 مرگ دیشب/ آمد او بستر به/ آفتاب رنگ به موهایی و/ سبز لباسی با/ مرگ دیشب» ـ

 (255 :همان) «.برد را او و آمد
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 رايب مرگ ناظرِ. است متحرک ناظر عنوان به مرگ و ثابت شیء عنوان به شب ها،مثال این در
 :هراتی از دیگري مثال. است آمده شخصی بردن قصد به یا عشق يکوچه به رسیدن

 ( 186: همان)«.شودمی گالبی تابستان همین که/امشکوفه یک آبستن من!/خنکیمالیمتچه»ـ
 برسد البیگ مقصد به اینکه تا کندمی شروع بودنبه عنوان ناظر، حرکت خود از شکوفه یگالب 
 ياستعاره از مورد 58 زمان ياستعاره 86 از هراتی. است مانده ثابت زمان، عنوان به تابستان و

 یکانم یا یءزمان به عنوان ش يهاکرده است. وجود استعاره استفاده متحرک ناظر و ثابت زمان
 زندگی هراتی، مدنظر ینقطه است که زندگ این گویايمورد،  58ثابت و ناظر متحرک به تعداد 

رود،  چون مفاهیمی شود، دقت مبدأ مفهومی يحوزه هايواژه به اگر و پویاست و پرتحرک
 ،یهرات يیشهکه در اند شودیموضوع بهتر روشن م ینآشوب و... ا يهاآب یل،طوفان، باد، س

 .شودمی تجسم «است حرکت زندگی» و «سفر است یزندگ»و نگاشت با د یزندگ
 یهرات اشعار در هااستعاره کاربرد جدول

 
 مبدأ حوزه

 درصد تعداد نمونه درصد تعداد پرکاربرد میمفاه تعداد
 %5 16 گل %39 309 عتیطب عناصر 801

 %5 15 درخت
 

 مقصد حوزه
 
801 

 و یارزش
 یمذهب

 
152 

 
19% 

 %27 41 دیشه
 %15 23 اهتیشخصنام

 يهااستعاره
 يساختار

 درصد تعداد پرکاربرد نگاشت درصد تعداد
 %51 40 است سفر یزندگ 10% 78

 %23 30 است باال خوب %16 132 یجهت يهااستعاره

 
 يهااستعاره

 یشناختیهست

 درصد تعداد یشناختیهست يهااستعاره انواع درصد تعداد
 

591 
 
74% 

 %7 38 صیتشخ 
 %17 101 ظرف ءیش
 %76 452 ماده ءیش

 
 يهااستعاره

 زمان

 درصد تعداد ناظر تیموقع براساس استعاره نوع تعداد
 %33 28 ثابت ناظر و متحرک زمان 86

 %67 58 متحرک ناظر و ثابت زمان

 يهااستعاره
 ریغ و يقرارداد

 يقرارداد

 %79 630 يقرارداد يهااستعاره تعداد
 %21 171 يقرارداد ریغ يهااستعاره 801
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 هراتی هایاستعاره گيریشگل در مؤثر عوامل. 7. 2. 4
 ینرمؤثرت رسدمی نظر به. شوندیواقع م یشناخت يهااستعاره گیريشکل يمبنا یاديعوامل ز

 تقیمغیرمس و مستقم یاتتجرب یکیبر اساس اشعارش،  یدر اشعار هرات سازعوامل استعاره
ارب تج یت،ظلم حکام و غم رع يشمال، تجربه بومیستحضور در ز يمثل تجربه اوست؛

 انقالب.  يجبهه و خاطرات آن و تجارب روزها ی،و معلم يآموزدوران دانش
 هاينخل/ لخت هايدشت/ فقر هايباغ برگ روي/ نوشت را بهار تو هايدست لطف» ـ

 (263: همان) «رنج
 یبارجو آن يتتمه/ هاسال این سبزي و/ داد تن عدالت به تابستان پنج/ فقط زمین» ـ

 (37: همان) «است بزرگ
 وطن، شهادت، شهید، نماز، چون موضوعاتی اوست؛ مذهبی هايگرایش و باورها دیگري
 يهاشخصیت توحید، معصیت، ایمان، خدا، خداوند، صفات ظهور، انتظار، معاد، قیامت،
 ...و مذهبی

 .«است نیلوفر و باران و درخت شهید»
مباد/ آنان درختانند/ بارانند/ آنان/  یتان/ دلتنگید؟ا/ سوگوار کهیدمادران شه يا» ـ
 (116: 1390 ی،)هرات«.انداند،آسمانیآبی/برخوردارند خدا دستان یتحما از که/یلوفرانیندن
 «است خورشید)ع( حسین مام»چون ا یموجود در اشعار هرات يهابا توجه به نمونه 
 صاعقه)ع(  زینب حضرت»( و 166: همان) «است الله گل)ع(  سجاد امام»(، 267: همان)

ها را در آن ياند که وشده یعامل یهرات یعیو ش يمعنو يها( ارزش167: همان) «است
و  دیخود را چون شه یارزش یماز مفاه یاريسازد و بس یاننما یشناخت يهاقالب استعاره

 )س( را با طرحزینب حضرت و)ع( سجاد امام)ع(، ینمثل امام حس هایییتشخص
 .کند یینروشن و تب ياستعار يهاواره

 قالبان از قبل و حین يپیشامدهاست. مسائل  یخیو تار یاجتماع حوادث دیگري عامل   
شصت مثل  يدهه ی. مشکالت اجتماعجنگل میرزاي قیام)ره(،  ینیامام خم یامچون ق

 رد یسلمان هرات شودیکه باعث م فروشیگران و احتکار و فکريروشنو جنگ،  جبهه
: 1389 ی،)توکل شود ظاهر انذارکننده، و دهندهبشارت پیغمبرگونه معترض، یک نقش
 به یکاآمر شیمیاییيبه افغانستان و حمله يمثل تهاجم شورو ی(. حوادث جهان366

 يهاتهاجم ین،و لن مارکس مثل اجتماعی-ییاسبرخورد با افکار و مکاتب س ی،ناکازاک
ه سطل زبال یتالیسمکاپ»جمله  از یهرات يهااز استعاره یو ... در ساخت برخ یفرهنگ
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« انسان است یالکتیکد»( و 93)همان: « اعتراض جنازه دارد»(؛ 22: 1390 ی،)هرات« است
 .اندبوده کارآمد( 105)همان: 

 

 یريگجهينت. 5
 یعت،طب يسه مقوله ینب یوندپ ها بود کهیافتن پاسخ این پرسشاین جستار به دنبال 

شده  یدر شعر هرات یمفهوم يهاباعث خلق چه استعاره یو حوادث اجتماع یدئولوژيا
 و یشناخت یهست ي،ساختار يهامتداول مبدأ و مقصد، انواع استعاره يهااست؟ حوزه

 به را هراتی اشعار در موجود يغیرقرارداد و قراردادي هاياستعاره از یچه حجم یجهت
( یهتج شناختی،یهست ي،)ساختار هااستعاره انواع بررسی از پس اند؟داده اختصاص خود

 به دست آمده است:  یجنتا ینزمان )ثابت، متحرک( ا يو استعاره
ترده گس یانتزاع یممفاه ساختنروشن براي یعتعناصر طب از آنهاکه در  ییهااستعاره   
 ياستعارهکالن وجوداز  حکایت است؛ شده استفاده( یدئولوژيو ا یاسیس اجتماعی،)
 در تطبیع از استفاده همچنین. دارد یهرات یدگاهدر د «است طبیعت يمثابه به هستی»

 با وي. اوست ابداعی هاياستعاره بودنغیرقراردادي و نو عوامل از یکی مبدأ يحوزه
خود  يو باورها هایتلق ید،از عقا یاريبس مبدأ، يحوزه يمثابه به مفاهیم این از استفاده

 يادهکثرت استف ین. همچناست کرده یدبازتول یا یدتول یدجد ینو و طرح یرا در لباس
 ینا گویايمکان ثابت و ناظر متحرک  یا یءش يزمان به مثابه يهاشاعر از استعاره ینا

 اهنظرگ در. گرادرون و منفعل ديفر نه گراست،برون و فعال پویا، انسانی او که است
 تاس شاعر خود این و است حرکت و سیر فاقد و ساکن لحظات بیشتر در زمان هراتی،

 و سفر تناظرهاي وجود. کندمی نقش ایفاي پرتحرک و فعال ناظر یک جایگاه در که
زمان،  يهاناظر در استعاره بودنفعال و شناختیهستی و ساختاري هاياستعاره در زندگی

 .تاس یهرات يیشهدر اند «است سفر يمثابه به زندگی» ياستعارهکالن ساخت مبیّن
قصد م يحوزه یامبدأ  يحوزه یمکه مفاه ییهااز استعاره هراتی یادز بسیار ياستفاده

اند؛ شده با مضمون جنگ، مبارزه، جبهه، شورش، اصالح و ... ساخته یمیها از مفاهآن
در تمام اشعار  شاعر یدگاهد ینو ا «است مبارزه زندگی» هراتی دیدگاه در دهدینشان م
 میدان او براي شعر و هنر فرهنگ، يعرصه دهدینشان م استعارهکالن یناست. ا ياو جار
 و یاجتماع حوادث و ایدئولوژي و طبیعت)عناصر  يمقوله سه بین پیوند. است مبارزه

 است؛هرچند شده منسجم و پیوستههمبه هاياستعاره خلق موجب (سیاسی و فرهنگی
 ینامّا ا شوند،یم یدهاز هم گسسته و جدا از هم د ظاهري، و اولیّه نگاه در هانگاشت این
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 نخ کی مثل مقوله، سه این پیوندمنسجم و مرتبط هستند.  یکدگربا  یذهن يهانگاشت
 و اصلی هاينگاشت آن، حاصل که است کردههم متصل  به را هااستعاره این نامرئی
ه است. شد« مبارزه است یزندگ»و  «است حرکت زندگی» ،«است طبیعت هستی» بنیادین
 گفتمان از يتأثیرپذیر و ساخته را «است طبیعت هستی» ياستعارهکالن او یستیز يتجربه

ت حرک یزندگ» ياستعارهکالن دو گیريشکل به منجر زندگی حوادث جریان در انقالب
 هشپژو این دستاورد ترینمهم و تریناساسیشده است. « مبارزه است یزندگ»و « است

 يشتهر یکمثل  ياستعار يهانگاشت ینا یراز باشد؛ بنیادین نگاشت سه این تواندمی
اشعار او  یو موجب انسجام درون زده پیوند همهرا ب یاشعار هرات يتمام اجزا ی،مفهوم
 است. شده

 

 یادداشت
 به عشق گاهی. است برقرار دیالتیک يرابطه عشق و انسان بین مولوي، استعاري زباندر .»1

 خوراک يمثابه به را انسان عشق یعنی آن، عکس گاهی و است انسان براي خوراک يمثابه
 (164و  159: 1392 یی،و عال یمی)کر «.کندمی استفاده

 (5/2716 ي،)مثنو  توت ترّه نیرزد پشتش بدن صد        قوت خورد یزدان عشق کز عاشقی
 من گذشت عشق و من اندر عقب شدم     واگشت لقمه کرد و مرا خورد چو عقاب   بر

 (90 -3389/ 1شمس،  یات)کل
    را جوي سالمت پارسایان خلوت کنج     عشق بازار در جوییم جان به را مالمت ما. 2

 (22: 1385 ي،)سعد
 .است برف عشق .3
 پاي دشو فرو برف به پاي کهچنان شده، تر زمین و بود باریده عشق که دیدم شدم صحرا به -

 (.309) شدمی فرو عشق به من
 (. 91:1392و قوام،  ی)هاشم صحرا گرماي مقابل در داندمی برف را عشق بایزید فوق عبارت در
  (279: 1388 ي،)سپهرسرو يکه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته/خوانمیم یمن نمازم را وقت. 4
 داد توقف/  دلهره سراشیبی در و/  برد بال عصیان هايپله از/  شدنجاودانه میل را آدم. 5

 (75:1390 ی،)هرات
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