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از فرایندهاي ترکیب ،بسط و تکمیل ،فضاهاي نوبنیادي را بهوجودآورده است؛ یعنی با
فرافکنی عناصر متناظر در هر دو فضاي درونداد ،فضاي آمیختهي نوبنیادي ساخته شده
است؛ بنابراین ،یافتهها نشان داد که شاملو و بهار در اشعار خود ،از انگارهي استعارهي
مفهومی (انگارهي اسم) لیکاف و جانسون ( )1980فراتر رفته و از انگارهي نام بهره
گرفتهاند .یافتهها حاکی از آن است که استعارههاي بهکاررفته در این اشعار ،از نوع
شبکهي دوساحتی هستند .بهعبارتی ،فضاي آمیختهي نوبنیاد ،متعلق به عناصر متناظر و
متفاوت در هر دو فضاي درونداد است .در پایان ،بررسیها نشان داد که بهار در اشعارش
از استعارهي «یأس و ناامیدي» و در مقابل شاملو از استعارهي «امید» استفاده کرده است.

واژههای کليدی :انگارهي نام ،زبانشناسی شناختی ،فضاي آمیخته.

 .1مقدمه
استعاره ( )metaphorمقولهاي است که امروزه بیش از پیش ،نگاه نظریهپردازان علوم
مختلف بالغی ،زبانشناسی و فلسفه را نیز به خود معطوف کرده است .ازجمله مکاتبی
که نگاه ویژهاي به استعاره دارد ،مکتب شناختــی است .معنیشناسی شناختی
( )cogn]itive semanticsنیز شاخهاي پاگرفته از مکتب شناختی است که هرگونه فهم
و بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم ملموستر را کاربردي استعاري میداند .انگارهي
استعارهي مفهومی(( )Conceptual Metaphor Theoryاز این پس ،انگارهي اسم) را
نخستینبار جورج لیکاف ( )George Lakoffو مارک جانسون ()Mark Johnson
( )1980مطرح کردند .به باور آنها ،استعارهي مفهومی فقط جانشینشدن یک لفظ با
لفظی دیگر نیست؛ بلکه آنها استعاره را پدیدهاي شناختی میدانند که براي تسهیل ادراک
مفاهیم ذهنی و مجرد ،یک دامنهي مفهومی عینی را جانشین یک دامنهي مفهومی انتزاعی
میسازد .از این منظر ،استعارهي مفهومی منحصر به ادبیات نیست؛ بلکه در ذهن و منطق
تمام گویندگان زبان حضور دارد و آدمیان در مفهومسازيهاي روزانهي خود ،چارهاي
جز بهرهگیري از استعارههاي مفهومی ندارند؛ ازاینرو لیکاف و جانسون( )1980بر این
باورند که زبان بهطور بنیادین و نمادین ،ساختاري استعاري دارد .این نظریه از زمان ظهور
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آن ،با استقبال محققان روبهرو شده است؛ بسیاري از پژوهشگران ،این شیوهي نگرش به
استعاره را در رشتههاي گوناگون بهکارگرفتهاند و بر پایهي آن به دیدگاههاي جدیدي
رسیدهاند.
همچنین ،موضوع انگارهي نظریهي آمیختگی مفهومی ( Conceptual Blending

( )Theoryاز این پس ،انگارهي نام) از سوي فوکونیه ( )Gills Fauconnierو ترنر
( )1994،1998،2002( )Mark Turnerمطرح شد که بهگونهاي خاص در بررسی
استعارهي مفهومی در متون ادبی کاربرد دارد .آنها استعارهي مفهومی را موردي خاص
از یک عرصهي عامّتر و وسیعتر دانسته که این عرصهي وسیعتر ،درواقع تحلیل سازوکار
دستگاه ذهن ،هنگام مواجهه با دامنههاي مفهومی است .آنها ،همچنین ،براي توصیف
این فرایند از اصطالح «فضاي ذهنی»( )mental spaceاستفاده میکنند .به باور آنها در
انگارهي نام ،به دنبال شکلگیري یک الگوي شبکهاي از فضاهاي ورودي ( )input spacesو
فضاي آمیخته و بهطورکلی فضاي فراگیر خواهیم بود .خواست نگارندگان آن است تا دریابند
که شاملو و بهار چگونه در اشعار خود از استعارهها استفاده کردهاند و نوع شبکهي
آمیختهي استعارههاي بهکاررفته در این اشعار کدام است .درواقع ،هدف اساسی پژوهش
حاضر ،پاسخدادن به این پرسش است که این دو شاعر معاصر تا چه اندازه در اشعار خود
به استعاره توجه داشتهاند و اینکه چگونه با ترکیب قلمروهاي مبدأ و مقصد و نگاشت
عناصر متناظر بین آنها ،فضاسازي صورت گرفته است؛ یعنی ،بهعبارتی فضاي نوبنیاد
( )emergent spaceچگونه در اشعار این دو شاعر معاصر پیداست .با پژوهشها و
بررسیهاي انجامگرفته ،تفاوتهاي چشمگیري در زمینهي واژگان ،مفاهیم ،وزن ،آهنگ
و حتی موضوع در میان اشعار سنتی و نو دیده شده است؛ اما با ظهور زبانشناسی شناختی
و پیدایش انگارههاي مختلف در این رویکرد ،دریچهي جدیدي به روي پژوهشگران،
ادیبان و زبان شناسان گشوده شد؛ تا آنجا که این افراد برآن شدند تا مطالعههاي خود را
در زمینهي صنایع ادبی گسترش دهند و مفهوم استعاره را که در گذشته صرفاً در حیطهي
ادبیات بود ،از جنبه دیگري بررسی نمایند.
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شایان ذکر است که دلیل اساسی انتخاب این دو شاعر و نقطهي اشتراک آنها که
نگارندگان را بر آن داشت تا به تحلیل برخی اشعار این دو شاعر معاصر در قالب این
پژوهش بپردازند ،آن است که هر دوي آنها دغدغهي مشکالت اجتماعی مردم و غمِ
نداشتنِ آزادي و رهایی و در بند گرفتاربودنِ انسانهاي زمان خود را دارند و هر دو شاعر،
بسیار وطنپرستند که این دغدغه و حس عشق به میهن و وطن را در قالب شعر بیان
نمودهاند .بهار این دغدغه را در قالب «شعر سنتی» و شاملو آن را در قالب «شعر نو» بیان
کرده است؛ بنابراین ،اگرچه زبان شعري آنها و گزینش واژگانیشان با هم تفاوت اساسی
دارد ،اما هر دوي آنها ،غم وطن دارند و بهنوعی میتوان گفت که حس وطنپرستی در
هر دوي آنها نمایان است .ازاینرو ،انتخاب این دو شاعر معاصر بدان دلیل بود تا با
وجود این اشتراک فکري ،دریابیم که زبان استعاري آنها چه تفاوتی با هم دارد .نمونهاي
از این اشتراک محتوایی و افتراق واژگانی را در اشعار آنها مالحظه میکنیم و به همین
منظور در ذیل ،ابتدا شعري از بهار ( )1387و پس از آن شعري از شاملو ( )1382را با
هم مقایسه خواهیم کرد:
«اي خطهي ایران مهین ،اي وطن من
اي گشته به مهر تو عجین جان و تن من

دردا و دریغا که چنان گشتی بیبرک

کاز بافته خویش نداري کفن من» (بهار)175:1387،
در مقایسه با این شعر شاملو
«بگذار آفتابِ من پیرهنم باشد

و آسمانِ من آن کهنه کرباسِ بیرنگ.

بگذار بر زمینِ خود بایستم بر خاکی از بُرادهي الماس و رعشهي درد
بگذار سرزمینم را زیرِ پاي خود احساس کنم و صداي رویشِ خود را بشنوم» (شاملو:1382،
)810

درواقع ،مخاطبِ بهار ،انسانی است گرفتار که ظاهراً امیدي به آزادي ندارد؛ حالآنکه
مخاطب شاملو ،انسانی پویاست که امید آزادي در او زنده است .بهعبارتی ،بر شعر بهار
روحیهاي یأسآلود حکمفرماست و این را میتوانیم از واژگانی نظیر «کفن ،دردا ،دریغا ،بیبرگ»
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دریابیم؛ اما شعر شاملو واژگانی دارد که حس امید و استقالل را القا میکند ،واژگانی همچون
«آفتاب ،آسمان ،الماس ،رویش ،ایستادن».

 .2 .1پيشينهی پژوهش
شایان ذکر است که با توجه به جدیدبودن این انگاره که اخیراً از سوي فوکونیه و ترنر
( )2002مطرح شده است ،مطالعههاي اندکی در این خصوص انجام گرفته که نگارندگان
در ذیل به معرفی بعضی از آنها خواهند پرداخت.
اردبیلی و همکاران ( )1394در مقالهاي با عنوان «پیوستگی معنایی از منظر آمیختگی
مفهومی» به بحث پیرامون میزان کارایی نظریهي آمیختگی مفهومی در تبیین مؤلفهي
شناختی فرایند ساخت معنا در قصههاي عامیانه پرداختند .آنها نشان دادند که با توجه
به مبانی نظریهي «آمیختگی مفهومی» ،پیوستگی معنایی را که یکی از مهمترین عوامل
ساخت معناست ،در قصههاي عامیانهي ایرانی میتوان بررسی کرد .نتایج بررسی آنها
نشان داده است که با استفاده از انگارهي چهارفضایی مطرحشده در رویکرد شناختی،
میتوان چگونگی تصویرسازي در ذهن مخاطب و پیوستگی معنایی این تصاویر را با هم
نشان داد.
افراشی و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «استعارههاي مفهومی در زبان
فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکرهمدار» به تحقیق و بررسی دربارهي استعارههاي بهکاررفته
در زبان فارسی پرداختهاند .در این پژوهش ،پیکرهاي از متون نوشتاري زبان فارسی معاصر
که شباهت بیشتري به زبان روزمره سخنوران دارد ،نمونهگیري و استعارههاي مفهومی
نهفته در آن استخراج گردیده ،سپس این استعارهها براساس طبقهبندي لیکاف و جانسون
( )1980در قالب استعارههاي «ساختاري»« ،هستیشناختی»« ،جهتی» و نیز طبقهاي از
استعارههاي مفهومی که لیکاف و ترنر ( )1989با عنوان «استعارههاي تصویري» معرفی
کردهاند ،دستهبندي شدهاند .در گام بعدي ،نسبت بسامد هریک از این استعارهها در مقایسه
با یکدیگر تعیین شده و تالش شده است تا پربسامدترین حوزههاي مبدأ در طبقهي
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استعارههاي هستیشناختی تعیین گردد و درمجموع با توجه به یافتههاي پیکرهاي،
مشخص گردید که در زبان فارسی ،بهترتیب حوزههاي مبدأ شیء و نور-تاریکی به میزان
 %41و  %1از بیشترین و کمترین فراوانی براي بیان مفاهیم انتزاعی برخوردارند.
پورابراهیم ( )1396در مقالهي «کاربست نظریهي آمیختگی مفهومی در مفهومسازي
شهادت در شعر پایداري» نشان داده است که ادبیات پایداري از مفاهیمی مانند «شهادت»،
«ایثار»« ،جهاد»« ،مقاومت» و نظایر آن تشکیل شده است؛ معنیشناسی به چگونگی ایجاد
این معانی نپرداخته است ،اما معنیشناسی شناختی تاکنون توانسته است مبناي بسیاري از
پژوهشهاي زبان ادبی قرار گیرد .این مقاله با بررسی شواهد شعري مربوط به ادبیات
پایداري با مضمون شهادت نشان داد که در موارد زیادي ،شاعر به جاي توسل به
مفهومسازيهاي دو حوزهاي و نگاشت از حوزهي مبدأ به مقصد ،به شبکهي چندحوزهاي
مفاهیم و ادغام آنها دست می زند تا از این رهگذر فضایی خلق کند که در آن ،برخی
مفاهیم حوزههاي دروندادي ،به روشی معمو ًل نامتعارف ،با هم آمیخته شوند و فضاي
مفهومی شهادت را در شعر ایجاد نمایند.
دهقان و وهابیان ( )1397در پژوهشی با عنوان «خوانش استعاري-شناختی اشعار
«کابوسهاي روسی» اثر پناهی براساس انگارهي نظریهي آمیختگی مفهومی» به بررسی

استعارههاي مفهومی اشعار کابوسهاي روسی ،دفتر چهارم ،از مجموعهي هفتدفتري چشم
چپ سگ اثر پناهی ( )1389براساس انگارهي نام فوکونیه و ترنر ()1994،1998،2002
پرداخته و براي توصیف آن ،از اصطالح فضاي ذهنی یا مفهومی استفاده نمودهاند .نتایج نشان
داده است که چگونه پناهی در اشعارش بهخوبی از انگارهي نام بهره گرفته است.
 .3 .1روششناسی پژوهش
روش انجام این پژوهشِ کیفی ،توصیفی-تحلیلی بوده که در آن ،دادههاي گردآوريشده،
بهگونهاي تصادفی از استعارههاي بهکاررفته در سرودههاي شاملو و بهار استخراج شدهاند.
نگارندگان ،پس از استخراج دادهها از حجم مشابهی از کلیات این دو شاعر ،براساس
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دیدگاه انگارهي نام به تحلیل و واکاوي استعارههاي بهکاررفته در بعضی از این اشعار
پرداخته اند .شایان ذکر است که حجم کم و گزینش تصادفی دادهها به دلیل محدودیتِ
حجم مقاله بوده است.
 .2انگارهی نظریهی آميختگی مفهومی
یکی از مسائلی که همواره در حوزهي معناشناسی بسیار مورد بحث و توجه قرارگرفته
است ،مبحث آمیختگی مفهومی یا شبکههاي ادغام ( )blending networksاست که
توسط فوکونیه و ترنر طرح شده است .اما پیش از آن ،لیکاف و جانسون ( )1980انگارهي
اسم را مطرح کردند که یکی از اولین قالبهاي نظري در حوزهي معناشناسی شناختی
بهشمارمیرود .مبناي اصلی انگارهي اسم آن است که استعاره تنها جنبهي ،هنري و
زیباییبخشی به کالم ندارد؛ بلکه تفکر نیز اساساً ماهیتی استعاري دارد .براساس این
دیدگاه ،ساختار مفهومی براساس نگاشت ( )mappingبین حوزههاي شناختی
سازماندهی میشود ( .)Evans & Green,2006شایان ذکر است که استعارهها در زبان
روزمره نیز فراوان یافت میشوند .در مثال «عشق سفر است» ،دو حوزهي شناختی مبدأ
( )source domainو حوزهي شناختی مقصد ( )target domainوجود دارد و
خصوصیات حوزهي مبدأ (سفر) به خصوصیات حوزهي شناختی مقصد (عشق) نگاشت
شده است .عشقِ آنها مانند وسیلهي نقلیه است که قرار است ،آنها را به مقصد برساند
( .)Lakoff, 1993:189فوکونیه و ترنر ( )1998،2002بر این باورند در مواردي انگارهي
اسم که نگاشتی نامتقارن و جهتدار از یک فضاي درونداد (حوزهي مبدأ) به فضاي
درونداد دیگر (حوزهي مقصد) است ،نمیتواند بهطورکامل فرایندهاي درکی صورت
گرفته را توضیح دهد .مثال معروفی که ایوانز و گرین در توضیح این مطلب بهکارمیبرند،
جملهي «آن جراح قصاب است» است که در آن از نظر استعاري ،دو حوزهي شناختی
«جراح» و «قصاب» وجود دارد ،اما هدف ،صرفاً مفهومسازي حوزهي مقصد (یعنی جراح)
براساس حوزهي مبدأ (یعنی قصاب) نیست .عالوهبر شباهتهایی که بین جراح و قصاب
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وجود دارد ،هدف گوینده رساندن این مطلب است که جراح موردنظر «بیکفایت و
نالیق» است که این بیکفایتی و بیلیاقتی در هیچیک از حوزههاي مبدأ و مقصد وجود
ندارد ( .)Evans & Green, 2006: 223همچنین ،به باور نگارندگان پژوهش حاضر ،شاید
بتوان گفت که این استعاره ،عالوه بر «کارایینداشتن» و «نالیقبودن» جراح« ،ظالمبودن» و
«بیرحمبودن» او را نیز نشان میدهد .فوکونیه و ترنر براي توضیح این موضوع که ویژگی
بیکفایتی و بیلیاقتی از کجا نشأت میگیرد ،انگارهي چهارفضایی نام را مطرح میکنند و به
حوزهاي به نام «حوزهي نوبنیاد» قائل میشوند که از ادغام دو حوزهي جراح و قصاب شکل
میگیرد؛ بنابراین ،تمرکز فوکونیه و ترنر بر ساختن حوزههاي جدیدي است که داراي
چارچوبهاي نوبنیاد هستند که نمیتوان آنها را بهصورت مستقیم از حوزهاي درونداد
( )inputدریافت کرد ( .)Fauconnier & Turner, 1998: 123به باور فوکونیه و ترنر
( )1998براي ایجاد آمیختگی مفهومی ،گاهی به جاي ادغام دو حوزهي درونداد با هم ،باید
سه یا چهار حوزه را با هم ادغام کرد .یکی از مثالهایی که آنها در این زمینه به بررسی آن
پرداختهاند ،مربوط به «مرگ دروگر بیرحم» است که همان مأمور مرگ است؛ موجودي با
صورت اسکلتمانند و رداي کالهدار و داسبهدست که مأمور گرفتن جان افراد است .در
این مثال ،سه حوزهي فرد دروگر ،قاتل و مرگ با هم آمیخته میشوند تا تصویر نهایی و
مفهوم نهایی مرگ به شکل و شمایل خاص خود بهوجود آید ( Fauconnier & Turner,

 .)1998: 143فوکونیه و ترنر به معرفی انواع گوناگون شبکههاي یکپارچهسازي
پرداختهاند که از نظر پیچیدگی ،میتوان آنها را بر یک پیوستار چهار مرحلهاي فرض کرد؛
این شبکهها به ترتیب پیچیدگی عبارتند از :شبکههاي ساده ( ،)simplenetworkشبکههاي
انعکاسی ( ،)mirror networkشبکههاي تکساحتی ( )single-scope networkو
شبکههاي دوساحتی(.)Fauconnier & Turner, 2002: 144( )double-scope network

نوع اول ،شبکههاي ساده است .این شبکهها به یک حوزه تعلق دارند .در این نوع ادغام ،یک
شبکه وجود دارد که متعلق به چارچوب نقش ( )roleاست و شبکهاي دیگر نیز وجود دارد
که مربوط به چارچوب ارزش ( )valueاست؛ نوع دوم ،شبکههاي انعکاسی هستند که
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فضاهاي این شبکه ،یعنی فضاهاي دروندادي و فضاي آمیخته ،همچون شبکههاي ساده قالبی
مشترک دارند؛ با این تفاوت که این شبکهها به هر دو فضاي درونداد تعلق دارند .نوع سوم
ادغام ،شبکههاي تکساحتی هستند که در آنها دو حوزهي درونداد ،قالبهاي مجزا دارند،
اما تنها یکی از آنها در آمیختگی مفهومی استفاده میشود .دستهي آخر ،شبکههایی هستند
که به آنها شبکههاي دوساحتی گفته میشود که در آنها عالوهبر اینکه در هر دو حوزهي
شناختی درونداد ،چارچوبی مجزا وجود دارد ،در حوزهي آمیختگی مفهومی نیز از هر دو
چارچوب استفاده میشود ) .)Fauconnier & Turner, 1998:143-144هدف از نوشتار
حاضر آن است که با استفاده از انگارهي نام و با استفاده از دستهبنديها و جزئیاتی که فوکونیه
و ترنر ( )2002ارائه میدهند ،به بررسی استعارههاي برخی سرودههاي بهار و شاملو از دیدگاه
شناختی بپردازیم .با توجه به توضیحاتی که در مورد انگارهي نام ارائه شد ،در زیر ،شکل این
الگو از فوکونیه و ترنر ترسیم شده است:

In1

In2

تصویر  .1نمای شبکهای انگارهی نام ()Fauconnier & Turner.2002:46

 .3بررسی استعاره در اشعار شاملو و بهار براساس انگارهی نام
در ذیل ابتدا به بررسی و واکاوي برخی اشعار شاملو براساس انگارهي نام فوکونیه و ترنر
( ) 2002خواهیم پرداخت و براساس آن نشان خواهیم داد که او چگونه در اشعار خود
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از این انگاره بهره گرفته است .پس از آن ،در بخش  2.3نیز به بررسی اشعار بهار خواهیم
پرداخت تا نشان دهیم که او چگونه در اشعار خود به فضاسازي پرداخته است.
 .1 .3آميختگی فضاهای ورودی در اشعار شاملو
نگارندگان در ذیل ،با استفاده از انگارهي نام ،تالش کردهاند که برخی از سرودههاي
شاملو ( )1382را واکاوي نموده و نشان دهند که او چگونه در اشعار خود با بهکارگیري
استعارهها توانسته است فضاهاي نوبنیاد را بهوجود آورد.
«با قارقارِ وحشی اردکها
آهنگ شب به گوش من آید؛ لیک» (شاملو)23:1382،
در شبکهي الگوي نام و ترکیب استعاري «آهنگ شب» ،دو عنصر «آهنگ» و «شب»
هر دو عناصر متناظر در فضاهایی درونداد  1و  2هستند .در بالي این دو فضا ،فضايِ
عام از عناصر انتزاعی مشترک بین دو فضاي درونداد ،یعنی هستار ( ،)entityویژگی،
ساختار و کیفیت تشکیل شده است که این فضاي انتزاعی عام به عناصر متناظر در
فضاهاي درونداد فرافکنده (فرافکنی کل به جزء) و سبب پیوند عناصر متناظر در دو
فضاي درونداد میشود .طی فرافکنی فراگیر و در مرحلهي بعد ،عناصر متناظر در فضاهاي
درونداد به فضاي آمیخته فرافکنده (فرافکنی جزء به کل) میشوند و فرافکنی فراگیر
عناصر متناظر در فضاهاي درونداد به فضايِ آمیخته ،شکلگیري معناي پیدایشی و درواقع
فضاي نوبنیاد را به دنبال دارد .آنچه از ترکیب فضاهاي درونداد  1و  2حاصل میشود،
آن است که آرامش و هارمونی موسی قی با هارمونی و آرامش شب متناظر شده است.
همچنین ،گوشنوازي «آهنگ» با گوشنوازي «سکوت شب» تناظر دارد .در این ترکیب،
شاعر تناوبِ «سکوت شب» و صداهاي مختلف ازجمله «صداي پرندگان» در دل شب را
به یک قطعهي موسیقیایی تشبیه کرده است .شایان ذکر است که در ترکیب استعاري دو
واژهي «آهنگ» و «شب» از شبکهي دوساحتی استفاده شده که اولی شنیداري و انتزاعی،
بدون تعریف فیزیکی است که با تعریف کیفی واژهي «شب» در همآمیخته و ترکیب
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استعاري «آهنگ شب» را بهوجود آورده است .معناي پیدایشی و حوزهي نوبنیاد در این
ترکیب استعاري «موسیقی آرامشبخشی» است که «شب» با «سکوت» خودش آن را
مینوازد تا مردم را به خواب فروبرد.

تصویر  .2نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت «آهنگ شب»

«با چهرههاي گریان میخندند،
وین خندههاي شکلک نابینا
بر چهرههاي ماتمشان نقش است
چون چهرهي جذامی ،وحشتزا» (همان)25:

در اینجا ،شاملو براي بیان استعارهي مورد نظر خود و براي ارجاع به ناهمگونی
احساسات ظاهري و باطنی فرد ،از پارادوکس گریه و خنده در کنار یکدیگر ،استفاده کرده
است .خندیدن با چهرهي گریان یا گریهکردن با ظاهر خندان ،هر دو اشاره به حالتی دارد
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که حس درونی فرد از یک وضعیت خاص متضاد با نمایش بیرونی است که به خاطرِ
اجبار یا حفظ ظاهر خود ،اقدام به تظاهر آن کرده است .در این بند ،ابتدا عناصر انتزاعی
هستار ،ویژگی ،ساختار ،برونداد ،درونداد ،کنش و واکنش در فضاي بالیی موجب
شکلگیري یک فضاي عام شدهاند که در فرایند اول (فرایند کل به جزء) ابتدا این عناصر
انتزاعی به عناصر متناظر در فضاهاي درونداد  1و  2فرافکنده میشوند و پس از آن ،در
فرایند دوم (فرایند جزء به کل) و طی فرافکنی فراگیر عناصر متناظر در فضاهاي درونداد
به فضاي آمیخته در پایین فرافکنده میشوند و فضاي آمیختهي نوبنیاد شکل میگیرد .در
اینجا ،اجزاي ترکیب ،درواقع فضاهاي درونداد  1و  2هستند که هر دو ورودي ،بهطور
اخص با یکدیگر در تضاد هستند .بااینحال فضاي آمیختهي نوبنیاد «خندهي تلخ» استدلل
و استنباطی است که از ترکیب آن دو فضاي درونداد به دست آمده است؛ بنابراین،
شبکهي آمیخته در این ترکیب استعاري ،از نوع دوساحتی است.

تصویر .3نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت «با چهرههای گریان میخندند»
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«مطرب درآمد
با چکاوک سرزندهاي بر دستهي سازش» (همان)963:

در این ترکیب استعاري ،دو جزءِ «ساز» و «چکاوک» عناصر متناظر در فضاهایی
درونداد  1و  2هستند .در بالي این دو فضاي کناري مبدأ و مقصد ،فضاي عام از عناصر
انتزاعی مشترک بین این دو فضاي درونداد ،یعنی هستار ،ویژگی و ساختار تشکیل شده
است که موجب پیوند عناصر متناظر در دو فضاي درونداد میشود .ازاینرو ،ابتدا و طی
فرایند اول (کل به جزء) عناصر انتزاعی در فضاي عام به عناصر متناظر در فضاهاي
درونداد فرافکنده میشوند تا ساختار مشترک بین آنها شکل بگیرد و در مرحلهي بعد و
براي شکلگیري فضاي آمیختهي نوبنیاد ،در فرایند دیگري (جزء به کل) عناصر متناظر
«ساز» و «چکاوک» و همچنین ویژگیهاي هرکدام از این دو عنصر متناظر ،به فضاي
چهارم پایینی فرافکنده میشوند تا معناي پیدایشی و درواقع فضاي آمیختهي نوبنیاد شکل
بگیرد .شایان ذکر است که از دیدگاه سنتی ،این شعر شاملو حکایتی است از مهمانی
عروسی که با شادي شروع میشود .خوانش الگویی این شعر به مثابهي زندگی ،راه ،رابطه
و غیره است که تحلیل شناختی آن را آشکار میسازد .ویژگی قلمروي مبدأ «ساز» بر
قلمروي مقصد «چکاوک» (به خاطر صداي خوش) در سطح روساخت نگاشت میشود.
ساز را میتوان داراي دو بخش زنده و مرده درنظرگرفت :بخش زندهي آن« ،تارها یا
چکاوک» و بخش مردهي آن« ،بدنهي ساز» است .در سطح زیرساختی ،قلمرو مبدأ «آغاز
شعر» بر قلمروي مقصد «درآمد آواز» نگاشت میشود .در نگاشت رابطهاي« ،چکاوک» بر
احساس شادي و عشق و «دستهي ساز» بر مرگ نگاشت میشوند .ازآنجاییکه فضاي
آمیختهي نوبنیاد «ظواهر زندگی» یعنی غم و شادي به هر دو فضاهاي درونداد تعلق دارد،
ساخت معنا در این ترکیب استعاري ،از نوع شبکهي دوساحتی است.
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تصویر .4نمای شبکهای الگوی آميخته «استعارههای ورود اندوه و شادی به مثابهی زندگی»

«سالم از سی رفت و غلتکسان دوم
از سراشیبی کنون سوي عدم» (همان)130:

در این ترکیب ،شاعر با تمثیلهاي ناب و زیبا ،به گذرابودن عمر و پایان زندگی
زودگذر اشاره میکند .در اینجا ،مرگ مانند مقصدي است که انسان بیاختیار و غلتکوار
به سوي آن در حرکت است .غلتکواررفتن به سمت مرگ برگرفته از تجربهي مرگ در
یکی از مظاهر دستساختههاي بشري است و اینکه چگونه این صنایع بشري میتوانند
در درک بشر از مفاهیم قلمروهاي انتزاعی کمککننده باشند ،درخور توجه است .این
رفتن به سمت مقصد در مسیر سراشیبی ،بیانگر آن است که شاملو ،مرگ را در هیأت یک
ورطهي نابودي میبیند که انسان به سمت آن سقوط میکند .در حوزهي مفهومی انتزاعی
و مقصد «عمر» دو مؤلفه وجود دارد که یکی «زودگذري و ناپایداري» و دیگري «حرکت
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غیرقابل کنترل و غیرقابل توقف» است و در حوزهي مفهومی عینی و مبدأ «سراشیبی» هم
دو مؤلفه وجود دارد که یکی «سرازیري» و دیگري «غلتیدن در سراپایینی» است .اما
همانگونه که پیداست ،در اینجا هدف شاعر ،مفهومسازي حوزهي مقصد (یعنی عمر)
براساس حوزهي مبدأ (یعنی سراشیبی) نیست؛ بلکه منظور از آن« ،گذشت زودهنگام و
باورنکردنی عمر» است که در این ترکیب استعاري ،از تناظر یکبهیک میان عناصر موجود
در فضاهاي درونداد و فرافکنی آنها به فضاي آمیختهي نوبنیاد بهوجود آمده است .در
این ترکیب استعاري ،دو ساحت متفاوت زمانی و فیزیکی در کنار یکدیگر جمع شدهاند.
ازآنجاییکه فضاي آمیختهي چهارم به هر دو فضاهاي درونداد کناري متعلق است ،این
ترکیب استعاري نیز از نوع دوساحتی است.

تصویر .5نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت «سراشيبی عمر»
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«دل به دریاي خواب میزنیم
که حاجت نومیدانه ،چنین معجز آیت برآمد» (همان)1039:

در این ترکیب استعاري ،دو جزء «دریا» و «خواب» ،هر دو ،عناصر متناظر در فضاهایی
درونداد  1و  2هستند .در اینجا ،عناصر این فضاهاي کناري با فضاي انتزاعی عام بالیی
ساختار مشترکی دارند؛ ازاینرو عناصر انتزاعی در فضاي عام ،به عناصر متناظر در
فضاهاي درونداد فرافکنده میشوند .در این ترکیب ،هدف ،مفهوم سازي حوزهي مقصد
(خواب) براساس حوزهي مبدأ (دریا) نیست؛ در این ترکیب استعاري« ،آرامش دریا» با
«آرامش خواب» متناظر شده است و «غوطهوري در عمق دریا» با «خواب عمیق) و
همچنین «آشفتگی دریاي مواج» با «پریشانی و آشفتگی کابوسدیدن در خواب» متناظر
است و براساس تناظرهاي برقرارشده و در ترکیب آمیختهي آنها« ،خواب» به «غوطهوري
در دریا» تشبیه شده است .در ترکیب استعاري دو واژهي «دریا» و «خواب» از شبکهي
دو ساحتی استفاده شده است که اولی حالت فیزیکی دارد و خواب ،حالت فیزیولوژیکی
و روانی انسان است .همچنین« ،آرامش عمیق» معناي پیدایشی و حوزهي نوبنیاد این
ترکیب استعاري است.

تصویر  .6نمای شبکهای الگوی نام برای عبارت استعاری «دریای خواب»
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«و عشق سرخ یک زهر
در بلور قلب یک جام» (همان)205:

در تصویر زیر طی فرآیند ساخت معنا در این عبارت استعاري ،نخست ،فضاهاي
درونداد متناظر با هریک از اجزا شکل میگیرند و هستارِ بودن ،داراي ویژگیِ بودن و
داراي کیفیت ،بهعنوان عناصر مشترک ،شکلگیري فضاي آمیخته را به دنبال دارد .در
اینجا ،در ترکیب استعاري «بلور قلب» ،شکنندگی و حساسیت قلب و بلور به یکدیگر
تشبیه شده و قلب عاشق همانند بلوري حساس و شکننده است .همچنین در استعارهي
بلور از قلب ،پاکی و درخشندگی قلب عاشق هم مد نظر شاعر بوده است .قلمرو مبدأ
«بلور» که فیزیکی است و قلمرو مقصد «قلب» که همان دل است ،جایگاه احساسات
می باشد و شفافیت و شکنندگی بلور به قلب انتقال داده شده است .در اینجا ،از شبکهي
دوساحتی استفاده شده که اگرچه متفاوتند ،با شباهتهاي تمثیلی بسیاري بهکارگرفته
شدهاند .در این ترکیب استعاري ،شکنندگی بلور با شکنندگی قلب تناظر دارد و از طرفی
دیگر ،شفافیت بلور با زللی و شفافیت قلب متناظر شده است .فضاي آمیختهي نوبنیاد
در ترکیب استعاري بلور قلب همانا «پاکی و شکنندگی قلب» است.

تصویر .7نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «بلور قلب»
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«و از قلب زلل یک جام
که زهر سرخ یک عشق را در آن نوشیدهام» (همان)251:

در این بند ،شکلگیري دو فضاي ذهنی «زهر» و «عشق» نقطهي آغاز ساخت معنا و
تشکیل یک شبکهي آمیختهي مفهومی است .به این صورت که نخست عناصر انتزاعی
شامل هستار ،ویژگی ،کیفیت و ساختار ،در فضاي عام بالیی به عناصر متناظر در فضاهاي
درونداد کناري فرافکنده (فرآیند کل به جزء) میشوند .سپس ،وجود فضاي عام موجب
نگاشت عناصر متناظر در دو فضاي درونداد میشود .پس از آن ،طی فرافکنی فراگیر،
عناصر متناظر در فضاهاي درونداد به فضاي آمیخته فرافکنده میشوند و فضاي آمیختهي
«مرگ ناخواسته» که معناي استدللی این ترکیب استعاري است ،شکل میگیرد .در اینجا،
شاعر دو درونداد از دو حوزه ي معنایی و ساختاري متفاوت را در قالب یک ترکیب
شاعرانه براي اشاره به سختی و مشکالت راه عشق که تقریباً با اشکال مختلف در همهي
آثار شاعران آورده شده ،بهکارگرفته است .در اینجا ،یک شبکهي آمیختهي دوساحتی از
ترکیب فضاهاي درونداد که یکی ساحت انتزاعی «عشق» و دیگري ساختار فیزیکی و
شیمیایی «زهر» است ،شکل گرفته است .در این ترکیب استعاري« ،کشندگی زهر» با
«کشندگی درد عشق» تناظر دارد« .زهر عشق» به درگیري خواسته یا ناخواستهي عاشق
در بازي پرخطر و مرگبار عشق اشاره میکند .با توجه به رنگ سرخ زهر ،مشخص است
که منظور شاعر ،شراب عشق بوده که به زهر ،آلوده شده است .از سوي دیگر ،با
درنظرگرفتن پیشینهي تاریخی این تصویر ،شاعر به جام شوکران زهرآلودي که سقراط
نوشید نظر داشته؛ بنابراین خود را در مقام شهید گذاشته است.
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تصویر  .8نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «زهر عشق»

«و آتشین اینهمه حرف در گلویم
که براي برافروختن ستارگان
هزار عشق فزون است» (همان)253:

در این ترکیب استعاري ،شاعر از دو ساحت متفاوت با دو ساختار و کیفیت مختلف،
دو ویژگی کلی «عشق» و «ستاره» ،یعنی گرمازایی و ایجاد نور و درخشش (دربارهي
ستاره ،نور به معناي فیزیکی و دربارهي عشق ،نور قلبی و درونی) و از طرف دیگر،
سوزش و گدازش درونی هر دو ساختار را با هم ترکیب کرده است .در حوزهي مفهومی
و مبدأ «ستاره» دو مؤلفه وجود دارد که یکی «درخشش» و دیگري «شعلهوري و
سوزانبودن» است و در حوزهي مفهومی مقصد «عشق» هم دو مؤلفه وجود دارد که یکی
«روشنایی و درخشندگی قلب عاشق و معشوق» و دیگري «سوزانندگی عشق» است که
طی فرآیند آمیختگی و ترکیب ،این عناصر دو به دو ،با هم متناظر میشوند تا ساختار
مشترک خود را با فضاي عام بالیی بهدست آورند .سپس در مرحلهي بعد و طی فرایند
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دوم (جزء به کل) عناصر متناظر فضاهاي درونداد کناري به فضاي آمیخته فرافکنده
میشوند تا معناي پیدایشی و درواقع حوزهي نوبنیاد «روشنشدن قلب عاشق» بهدست
آید که این فضاي آمیخته با قواي استد لل و استنباط در ارتباط است .ازآنجاییکه فضاي
آمیختهي چهارم به عناصر درون هر دو فضاي درونداد کناري تعلق دارد ،این ترکیب
استعاري از نوع شبکهي دوساحتی است.

تصویر  .9نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «ستارهی عشق»
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 .2 .3آميختگی فضاهای ورودی در اشعار بهار
نگارندگان در ذیل با استفاده از انگارهي نام ،به بررسی برخی از سرودههاي بهار ()1387
پرداخته و نشان میدهند که او چگونه در اشعار خود با بهکارگیري استعارهها توانسته
است فضاهاي نوبنیاد را بهوجود آورد.
«اي دیو سپید پاي در بند!
اي گُنبد گیتی! اي دماوند!
از سیم به سر یکی کُله خود

ز آهن به میان یکی کمربند» (بهار)286 :1387،

در این بند ،دو جزء «سیم» و «دیو» ،متناظر با دو فضاي درونداد هستند .عناصر
مشترک بین دو فضاي درونداد در فضاي عام به عناصر متناظر در فضاهاي درونداد
فرافکنده شده و این عناصر متناظر در مرحلهي بعد به فضاي آمیخته در پایین فرافکنده
میشوند تا از طریق این فرافکنی فراگیر ،آمیختگی مفهومی منجر به ایجاد معناي پیدایشی
در فضاي آمیخته و نوبنیاد شود .در این قصیده ،واژهي «دماوند» استعاره از «جامعهي
خفقانگرفتهي ایران» است که بهار آن را دعوت به جنبش و اعتراض میکند .اما در اواسط
قصیده ،بهار از توصیف و تمجید دماوند دست میکشد و از انقالب جامعه ناامید میگردد.
او در شعر دماوندیه در توصیف دماوند از مفهوم اساطیري «دیو سفید» استفاده کرده و در
این عبارت ،قلهي برفی «کوه دماوند» را به مثابهي یک «کالهخود نقرهاي» بر سر «دیو
سپید» تشبیه کرده است« .سیم» یعنی نقره و استعاره از «برف» روي کوه است .در اینجا،
شبکهي آمیخته از نوع دوساحتی است و شاعر از دو ساحت ورودي «کالهخود نقرهاي»
و «دیو سپید» براي اشاره به «برف» روي قلهي دماوند استفاده کرده است .تناظر این دو
مفهوم با هم ،آمیختگی معنایی بین دو ساحت متفاوت را رقم زده است .حوزهي مبدأ
«سیم» یعنی نقره و حوزهي مقصد «سپیدي نوک کوه (برف)» است که با هم متناظر شدهاند
تا فضاي نوبنیاد بهوجودآید .در اینجا ،سفیدبودن سیم و نقره ،متناظر است با سفیدبودن
کاله دیو ،یعنی قلهي دماوند و از طرفی دیگر ،سردي فلزي نقره متناظر است با سردي
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قلهي برفی کوه که این عناصر در فضاهاي درونداد دو به دو با هم ترکیب و متناظر
شدهاند تا با فرافکنی به فضاي آمیخته ،معناي پیدایشی و فضاي نوبنیاد «استقامت و
پایداري» ساخته شود.

تصویر . 10نمای شبکهای الگوی آميختهی برای عبارت «از سيم به سر یکی کله خود»

«تیر غمم نشست به پهلو
چندان که پشت گشت کمانی» (همان)282:

هریک از عناصر «پشت» و «کمان» فضاهاي ذهنی متناظر با خود را شکل میدهند.
شکلگیري دو فضاي ذهنی «پشت» و «کمان» ،نقطهي آغاز ساخت معنا و تشکیل یک
شبکهي آمیخته ي مفهومی است .به این صورت که نخست عناصرِ انتزاعیِ مشترک بین
دو فضايِ درونداد شامل هستار ،ویژگی ،ساختار و کیفیت ،فضاي عام را در بالي نمودار

106

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پیاپی)44

آمیختگی مفهومی ایجاد میکنند .سپس ،وجودِ این فضاي انتزاعی و فرافکنی آن به
فضاهاي درونداد  1و  ،2موجب نگاشتِ عناصر متناظر در دو فضاي درونداد میشود؛
پس از آن ،طی فرافکنی فراگیر عناصر فضاهاي درونداد به فضاي آمیخته فرافکنده
میشوند و فضاي آمیخته شکل میگیرد .قلمرو مبدأ« ،کمان» و قلمرو مقصد« ،پیري و
خمیدگی» است .در اینجا ،در حوزهي مفهومی «کمان» دو عنصر وجود دارد که یکی
«خمیدگی کمان در اثر فشار و کشش چوب کمان» و عنصر دیگري «منحنیشدن» است.
همچنین ،در حوزهي مفهومی «پشت» ،دو عنصر وجود دارد که یکی «خمیدگی و کوژي
پشت در پیري» و دیگري «خمیدهشدن آن در اثر فشار و تنش وقایع زندگی» است .حال،
در این ترکیب استعاري ،این عناصر دو به دو با هم متناضر میشوند .در اینجا ،بهار براي
اشاره به «خمشدن پشت انسان» درنتیجهي «فشار غم و اندوه» ،پشت را به «کمان
تیراندازي» تشبیه کرده و «غم» همچون «تیري» است که از «کمان» ،بر پشت و پهلوي
شاعر نشسته است .شبکه ي آمیختگی در این ترکیب استعاري از نوع دوساحتی است که
به هر دو فضاي ذهنی درونداد متفاوت از هم ،یعنی «کمان بیجان ساختهي دست انسان
و «پشت یا ستون فقرات انسان» تعلق دارد .در این ترکیب استعاري ،معناي پیدایشی و
فضاي آمیختهي نوبنیاد به «خمشدن کمر انسان در زیر بار مشکالت و غمها» اشاره دارد
که «پیري و شکستگی» آدمی را به ارمغان دارد .شایان ذکر است که همواره از «کمان»
براي اشاره به «خم و خمیدگی» استفاده شده است؛ ازجمله در کمان زلف ،پشت چون
کمان ،کمان ابرو و غیره.
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تصویر  .11نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «کمان پشت»

«دست ستم از دشمن خانگی
بر بستهي پلتیکتان» (همان)113:

یکی از مضمونهاي شعر بهار ،در حوزهي روابط بین دولتها است .وي پس از
انقالب آزادي خواهی دولت عثمانی و سقوط پادشاه مستبد ترک که مقارن با مشروطیت
ایران بود ،در مشهد این شعر را سروده است .در این ترکیب استعاري« ،ستم» به انسان
تشبیه شده و «دست» براي «ستم» ،تصور و فرض است و قدرت عاملی و اجرایی «دست»
به مفهوم انتزاعی «ستم» انتقال داده شده است .عناصر متناظر در دو قلمرو مبدأ «دست»
و مقصد «ستم» با ماهیت متفاوت ،استعارهاي دوساحتی ایجاد کردهاند که ادغام آنها یک
مفهوم انتزاعی پدید آورده است .در اینجا ،در حوزهي مفهومی «دست» دو عنصر وجود
دارد که یکی «قدرت عاملی و نیروي دست» است و دیگري «خردکنندگی دست در حالت
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مشتشده» و در حوزهي مفهومی «ستم» هم دو عنصر وجود دارد که یکی «قدرت توانایی
ستم و ستمگر» و دیگري «ویرانگی و نابودگري» است که در این ترکیب استعاري ،این
عناصر ،دو به دو با هم نگاشت شده و عناصر متناظري را بهوجود آوردهاند که بر فضاي
آمیخته فرافکنده شده تا حوزهي نوبنیاد «قدرتی» را نشان دهد که سبب ویرانگی است.

تصویر  .12نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «دست ستم»

«شد نرم همچو شاخهي سوسن
آن کلک همچو تیغ یمانی» (همان)283:

این استعاره با ترکیب و ادغام دو ماهیت فیزیکی با کارکرد و قلمرو عملکردي متفاوت،
ویژگی بُرندگی و آختگی تیغ را به قلم (کلک) انتقال داده و استعارهاي دوساحتی با دو
قلمرو مبدأ (تیغ) و مقصد (کلک) ایجاد کرده است .در حوزهي مفهومی «قلم» دو عنصر
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وجود دارد که یکی «بُرندگی و تأثیرگذاري نوشتار» است و دیگري «ماندگاري اثر قلم»
و در حوزهي مفهومی «تیغ» هم دو عنصر وجود دارد که یکی «بُرندگی» و دیگري
«ماندگاري آسیب و زخم» است .حال ،در این ترکیبِ استعاري ،این عناصر متناظر ،دو به
دو با هم نگاشت میشوند؛ بنابراین ،میان «خرابی و فروریختگی»« ،رنجها و ناگواريها»
و همچنین «سکوت و خاموشی»« ،تنهایی و بیکسی» تناظر وجود دارد و براساس
تناظرهاي برقرارشده ،فضاي آمیختهي نوبنیاد« ،خرابی و نامالیمات زندگی» است.

تصویر  .13نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «تيغ کلک»
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«تیر غمم نشست به پهلو

چندان که پشت گشت کمانی» (همان)282:

شعر «دل شکسته» را بهار در زمانی که خراسان ،به حال انقالب افتاد و در تهران،
هرج ومرج احزاب برپا شده و مجلس چهارم به حال اختالل دچار آمده بود ،سرود .در
این ترکیبِ استعاري« ،غم» را مثل «تیري» و «پشت» را مانند یک «کمان» درنظرگرفته که
این تیر غم ،داخل کمان مینشیند« .تیر» و «غم» هر دو انسان را زخمی میکنند و باعث
رنج و آزار میشوند؛ همچنانکه آدم تیرخورده نیز پشتش خم میشود ،انسان غمدیده هم
کمرش خم می شود .در این ترکیب« ،غم» به «تیر» تشبیه شده و «تیر» استعاره از «غم»
است و دو جزء «تیر» و «غم» متناظر با دو فضاي درونداد هستند .سپس ،عناصر مشترک
بین دو فضا ،ضمن ایجاد فضاي عام ،به عناصر مرتبط در هریک از فضاهاي درونداد
فرافکنده میشوند .قلمرو مبد أ «تیر» و قلمرو مقصد «غم» است .در ترکیب دو واژهي
«تیر» و «غم» از شبکهي دوساحتی استفاده شده که اولی حالت فیزیکی دارد و «غم» حالت
کیفی و انتزاعی دارد .در این ترکیب استعاري« ،تیر» جسمی است که به هدف آسیب
میرساند و با «غم» که نوعی احساس است و درنتیجهي ازدستدادن توانایی یا بعد از
احساس ضرر ایجاد میشود ،تناظر برقرارکرده و تیزي «تیر» که باعث زخمیشدن میشود
با سوز و ناراحتی «غم» متناظر است و براساس تناظرهاي برقرارشده و در ترکیب آمیختهي
آنها ،فضاي نوبنیاد «غم کشنده و دردناک» پدیدار میشود.
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تصویر  .14نمای شبکهای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «تير غم»

«اي مادر سر سپید! بشنو
این پند سیاه بخت فرزند» (همان)287:

اوج بیزاري بهار از تهران در قصیدهي دماوند مشخص است .آنجا که عاطفهي شاعر با
نیروي تخیل پیوند میخورد و از دماوند ،از آن «مادر سرسپید» ،نیرویی شگرف براي
نابودي ري می آفریند .گفتگوي بهار با دماوند ،نشان از بیزاري و نفرت عمیقی است که
در اعماق وجود شاعر ،جاي گرفته و همچون آتشفشانی خاموش در انتظار خروشی
کارساز است .بهار میان خود و این کوه سراسر آتش ،اما خاموش ،همسانی زیبایی
برقرارمیکند « .سر» ،در اینجا استعاره از «مو» است« .مادر سرسپید» ،منظور «کوه دماوند»
است که در چکادش (قلهاش) ،برفی سپید نشسته است« .سیاهبخت فرزند» ،ترکیب وصفی
مقلوب است (همان موصوف و صفت که موصوف و صفتش جابهجا شده باشد).
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«سیاهبخت فرزند» گونهي غیرمقلوب «فرزند سیاهبخت» بوده است که منظور از آن ،خود
شاعر است .چنانکه مشاهده میشود ،در شبکهي الگوي نامِ «کوه با قلهي برفی» ،دو جزءِ
«مادر سرسفید» و «دماوند» متناظر با دو فضاي درونداد هستند .در کنار این دو فضا،
فضاي عام از عناصر انتزاعیِ مشترک بین دو فضاي درونداد ،یعنی هستار ،ویژگی و
ساختار شکل گرفته است که موجب پیوند عناصر متناظر در دو فضاي درونداد میشود.
طی فرافکنی فراگیر ،برخی عناصر و روابطِ موجود و مرتبط در فضاهاي درونداد ،به
فضاي آمیخته فرافکنده میشوند و فرافکنی فراگیر عناصر به فضاي آمیخته ،شکلگیري
معناي پیدایشی و فضاي نوبنیاد «آزاديخواهان جامعه» را در این فضاي آمیخته به دنبال
دارد .ازآنجاییکه این فضاي نوبنیاد ،به هر دو فضاهاي درونداد متعلق است ،ساخت
معناي پیدایشی در این عبارت استعاري ،در شبکهاي دوساحتی رخ میدهد.

تصویر  .15نمای شبکه ای الگوی آميخته برای عبارت استعاری «کوه با قله برفی»
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«از دود و حمیم و صخره و گند
از آتش آه خلق مظلوم
و از شعلهي کیفر خداوند
ابري بفرست بر سر ري» (همان)288:

شاعر ،از آن مادر سرسپید ،دماوند ،درخواست میکند که ترکیبی بیهمانند از دود و
حمیم و صخره و گند ،از آتش آه خلق مظلوم و از شعلهي کیفر خداوند بسازد و آن را
همچون ابري ،بارانش از هول و ،...بر سر ري بفرستد ،تا اساس و بنیان این شهر را که بر
تزویر نهاده شده ،از بنیان برافکند .در این ترکیبِ استعاري ،هریک از سازهها ،فضاي ذهنی
متناظر با خود را شکل میدهند .شکلگیري دو فضاي ذهنی شعله و کیفر ،نقطهي آغاز
ساخت معنا و تشکیل یک شبکهي انضمام مفهومی است .به این صورت که نخست
عناصر انتزاعی مشترک بین دو فضاي درونداد شامل هستار ،ویژگی ،ساختار و کنش،
فضاي عام را ایجاد میکنند .سپس وجود فضاي عام ،موجب نگاشت عناصر متناظر در
دو فضاي درونداد میشود .پس از آن ،طی فرافکنی گزینشی ،برخی عناصر از هریک از
فضاهاي درونداد به فضاي آمیخته فرافکنده میشوند و فضاي آمیختهي «شرارهي خشم
خدا ،باعث رسیدن سزاي عمل خود میشود» را شکل میدهد .در اینجا ،قلمرو مبدأ،
«شعله» و قلمرو مقصد« ،کیفر» است .در اینجا ،شبکهي دوساحتی رخ داده است؛ یک
ساحت انتزاعی ،یعنی کیفر و دیگري شعله که ساختار فیزیکی دارد .در این عبارت
استعاري ،سوزاندن آتش با دردناکبودن کیفر عمل متناظر است.

114

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پیاپی)44

تصویر  .16نمای شبکهای الگوی نام برای عبارت استعاری «شعلهی کيفر»

 .4نتيجهگيری
بهار پیام خودش را در قالب شعر کالسیک و با گوشهچشمی که به عینیتگرایی سبک خراسانی
داشت ،بیان کرد و اگر غزل هم گفت بیشتر به «غزل اجتماعی» روي آورد تا بتواند مشکالت
میهن را بازگو کند .اما شاملو به شعر نو روآورد که انسان را در منجنیق کلماتش قرارمیدهد و
به سالهاي نیامده پرتاب میکند .ازاینرو ،پیچش استعارهها و مفاهیم در شعر شاملو قدرت
بیشتري دارد .شعر بهار اغلب مخاطب عام دارد و جامعه را هدف قرارمیدهد؛ همانند قصیدهي
دماوندیه که مخاطبش جامعهي ایران است .اما شعر شاملو ابتدا از خوداتهامی شروع شده و سپس
به فرد مخاطب سرایت پیدا میکند و هم اوست که میخواهد «فانوس عمرش» را «بر بلندکاج
کوچهي بن بست» بیاویزد ،اگر که نتواند خودش را از «زیستن پست» نجات دهد .همانگونه که
در این پژوهش ذکر گردیده است ،علت انتخاب این دو شاعرِ معاصر آن است که هر دو غمگین
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و داغدار انسانی هستند که گرفتار ظلم شده است؛ البته هرکدام ،راه رهایی را در شیوهي خود
میدانند .بهعبارتی ،مام میهن و خفقان حاکم بر آن ،که از مضامین اصلی شعر هر دوي آنهاست،
نگارندگان را بر آن داشت تا زبانِ استعاري این دو شاعر را بررسی و واکاوي کنند .بههمیندلیل،

در پژوهش حاضر ،برخی سرودههاي شاملو و بهار با توجه به انگارهي نام در رویکرد
شناختی تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بهار از زبانِ استعاري ساده و قابلدرکی استفاده
کرده است؛ اما زبانِ استعاريِ شاملو پیچیده و دور از ذهن است .شایان ذکر است که در
سرودههاي این دو شاعر معاصر که هرکدام سبکی متفاوت دارند ،از صنعت ادبی استعاره
استفاده شده تا مضامین عمیق ذهنیشان را تداعی کنند .در طیف باشکوه بیانی ،استعاره،
فروغی چشمگیر ،هوشربا و خیالانگیز دارد؛ چراکه استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و
ابزار نقاشی کالم است و زبان شعري را بسیار قويتر و رساتر کرده و بردِ کالم را نیز
ارتقاء داده است .نگارندگان با این بررسی دریافتند که در آثار ادبی شیوهي شناختی
«آمیختگی» بهوفور یافت میشود .شاید یکی از ترفندهاي شاعرانه در آفرینش کالم
خیالانگیز همین باشد .برخی شاعران از این ابزار آفرینش ادغامهاي خیالی ،با هنرمندي
بهره میبرند و معانی باریکی را منتقل میکنند که جز از راه تحلیل این ادغامها ،قابل فهم
نیستند .همچنین انگارهي چهارفضایی نام بهعنوان مدلی که درصدد یافتن مبانی شناخت
ذهن انسان است ،نهتنها اهمیتی که فرایندهاي ذهنی در تفکر و استدلل دارند را روشن
میسازد ،بلکه با کمک مفاهیم موجود در این انگارهي شناختی میتوان سطوح شناختی
متمایز و پیچیدگی ذهن نهان در سطوح مختلف اشعار را نیز آشکار کرد .همچنین ،یافتهها
نشان داد که چگونه با استناد به مؤلفهها و فرآیندهاي مطرح در انگارهي چندفضاییِ نام،
میتوان به بررسی استعارههاي مفهومی بهکاررفته در این اشعار پرداخت .همچنین،
مشخص شد که با استفاده از این انگاره میتوان فرایندهاي سهگانهي ترکیب ،بسط و
تکمیل را در این سرودهها بررسی کرد .بهطورکلی ،یافتهها حاکی از آن است که این دو
شاعر معاصر ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،با بهکارگیري آمیختگی مفهومی در فضاهاي ذهنی و
فرافکنی فراگیر این فضاها ،فضایی نوبنیاد را خلق کردهاند که از طریق تجارب زیستی
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بدنمنديشده در جهان خارج و عینیتبخشیدن آنها به دست آمده است .همانگونه که
بررسیها نشان داد ،استعارههاي بهکاررفته توسط این دو شاعر که دو سبک متفاوت دارند،
از نوع شبکهي دوساحتی بوده است؛ بنابراین ،بررسی اشعار این دو شاعر معاصر نشان
داد که در استعارههاي بهکاررفته ،هدف صرفاً مفهومسازي عناصر حوزهي مقصد ،براساس
حوزهي مبدأ نیست؛ بلکه مفهومسازي در این اشعار ،حاصل آمیختن عناصر متناظر در
فضاهاي درونداد است که به پیدایش فضاي آمیختهي نوبنیاد منجر شده است .همانگونه
که تحلیلها نیز نشان داد در اشعار بهار زبان استعاريِ «یأس و ناامیدي» موج میزند؛
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