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چکیده
نظریهی گفتمانی استعاره چاریس -بلک مدعی شده است که منابع فردی از جمله شنناختی
و عاطفی ،کاربردشناختی و زبنانی و همنننیم مننابع اجتمناعی از جملنه چشن انندازهای
ایدئولوژیک ،دانش تاریخی و فرهنگی نقش مهمی در ساخت و انتخاب استعاره در گفتمان
دارند .نگارنده در ایم مقاله سعی کرده است تأثیر ایندئولوژی را در سناخت اسنتعارههنای
مفهومی مرگ در اشعار شاملو و توللی به نمایش بگذارد  .در حقیقت پرسشهنای اساسنی
پژوهش ایم است که آیا ایدئولوژیهای مختلف شاعران بر ساخت اسنتعارههنای مفهنومی
مرگ تاثیرگذار است؟ حوزههای مبداء استعارههای مفهومی مرگ در اشعار شناعران از چنه
حوزههای معنایی تشکیل شده است؟ روش تحقیق از ننو همبسنتگی بنیم مت ینر معننایی
ایدئولوژی و مت یر معنایی استعاره مفهومی است .یافتههنای پنژوهش نشنان منیدهند کنه
ایدئولوژیهای متفاوت شاعران منجر به ساخت و انتخاب استعارههای متفاوت شده اسنت.
شاملو در اشعار خویش بیشتر از استعارههای مربوط بنه حنوزه معننایی طبیعنت ،خنانواده،
موسیقی ،دریانوردی ،سفر و حیوانات نحینف اسنتفاده کنرده اسنت ،امنا تنوللی در اشنعار
خویش بیشتر از استعارههای مربوط بنه حنوزههنای معننایی حیواننات درننده و خوفننا ،
طبیعت ،اهریمم و جنگ اسنتفاده کنرده اسنت .یافتنههنای پنژوهش نشنان منیدهنند کنه
ایدئولوژی اهمیت زیادی در ساخت و انتخاب استعاره در متون ادبی دارد و همننیم مننابع
فردی از جمله عوامل شناختی و عاطفی ،کاربردشناختی و زبانی ه در ساخت اسنتعاره در
متون ادبی حائز اهمیت هستند.
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 .1مقدمه

در ادبیات فارسی سه نگرش به مرگ وجود دارد :نگرش مرگستایانه که زندگی را وا منی-
نهد و مرگ را عاشقانه میجوید ،مولوی بزرگتنریم نمایننده اینم اندیشنه اسنت .دو  ،نگنرش
مرگگریزانه که با نکوهش و نفرت به مرگ مینگرد و برای رهایی از چنگال مرگ تلاش منی-
کند تا در ایم زندگی ناخواسته ،داد عمر را از زندگی بگیرد و جهان دیگنر را فنرو نهند ،خینا
بزرگتریم نماینده ایم دسته بهشمار میآید .سومیم نگاه آفرینشگرانه است که ضنمم پنذیرش
مرگ به عنوان یک واقعیت هستی ،از زندگی و نعمتهای آن بهره میبرد و به دیگران ه بهره
میرساند .سعدی را میتوان نماینده تما عیار ایم گروه به حسناب آورد (فلنا .)052 :6931 ،
فروغی و رضایی ( ) 613 :6930در زمینه تصویر مرگ و زندگی در شنعر معارنر اینران اشناره
کردند که برای نیما و شاملو انسان با مرگ اختیاری و آرمانی ،هویت انسنانی خنویش را تاییند
میکند .ایم نو مرگ قهرمان را جاودانه میکند .هیچ مطالعاتی در زمیننه تناثیر ایندئولوژی بنر
ساخت استعارههای مفهومی مرگ تاکنون انجا نگرفته است .در ایم مقاله سعی شده اسنت تنا
به بررسی اشنعار شناعران معارنر از جملنه احمند شناملو و فریندون تنوللی در زمیننه تناثیر
ایدئولوژیهای مختلف شاعران بر ساخت استعارههنای مفهنومی منرگ پرداختنه شنود .هند
نگارنده از انتخاب دو شاعر در پژوهش حاضر بخاطر فضای اجتماعی و دوره زمانی مشنابه دو
شاعر ( شاملو ( )6913-6921و توللی ( ))6911-6033اسنت و زماننهی زنندگی دو شناعر از
دیدگاههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی همسان است اما در حقیقت یکنی از تفناوت-
های عمده دو شاعر جهانبینی و ایدئولوژی متفاوت آنهاست .جهانبیننی و ایندئولوژی شناملو
متاثر از فلسفه اگزیستانسیالیس و نیهیلیسن بنوده اسنت .اگزیستانسیالیسن در امتنداد حرکنت
انسان گرایی در فلسفه غرب بر ایم باور است که انسان فقط با یک اراده و مسئولیت فنردی بنر
ایم خا بهجا مانده و فراموش شده است .اینم آزادی مطلنق و مسنئولیت عظنی چوننان بنار
مهیبی بر دوش او سنگینی میکند و تنهایی ،رنج ،هراس ،یأس و نومیدی ،اضطراب ،و دلهنره و
عد تعیم بر او همیشه سایه میافکند (نجومیان .)51 :6939 ،شاملو دغدغههای وجنودی خنود
را که همان دغدغههای انسان معارر و مدرن است ،به شکلی تراژیک به تصنویر منیکشند .در
شعر شاملو پوچانگاری شدت بیشتری میگینرد زینرا او بیشنتر از الینوت تحنت تناثیر فلسنفه
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نیهیلیس است .شناملو در دورهای از زنندگی خنویش در دا ناامیندی و پنوچانگناری گرفتنار
میشود اما پس از عبور از فراز و فرود بیابنانهنای ناامیندی ،امیند بنه رسنتگاری در او زننده
میشود (اکبری بیرق و سنایی .)19 :6936،البته ایده رستگاری نزد شاملو اندکی متفاوت اسنت.
او بجای ایده رستگاری ،ایده آزادی را ارائه میکند که همان آزادی انسنان اسنت (همنان.)11 :
مرگ در نگاه شاملو مت یر است و ایم ت ییر به دلیل چندگانگی مفهو مرگ در نظنر اوسنت .او
سه نو مرگ را در اشعارش ترسی میکند :یکی مرگ زندگانی که در واقع مردگان پراکننده در
خیابان هستند و ایم بدتریم شکل مرگ است که شاملو از آن هراسنان و بینزار اسنت .دیگنری
مرگ طبیعی است که هر انسانی با آن روبرو اسنت .ننو سنو  ،منرگ اختیناری یعننی همنان
شهادت و مرگ در راه عقیده است که انسان خود به سراغش می رود .ایم نو مرگ از دیندگاه
شاملو زیبا و ستودنی است چنیم فردی پشتوانه مرد و ملت خود است و هرگنز تمنا نشنده
است (حسا پور و همکاران .)31 :6931 ،اما جهانبینی و ایدئولوژی توللی متاثر از بودلر شناعر
فرانسوی است .مرگ ،تمنیات جس  ،اهرممگرایی ،گرایش به گناه و دیگر مولفههای شعر بودلر
به شعر توللی رمز و راز عجیبی بخشیده است (باباچاهی .)021 :6932 ،شعر سیاه تنوللی وار
اسرار و اضطراب شعر سمبولیستهای فرانسه است .میدانی که عصیان سمبولیستها ،قطعیت
احکا پوزیتیویستها را در عررههای مختلف هنر از جملنه شنعر بنه چنالش منیکشند و در
نهایت سمبولیستها از واقعیتی رویگردان میشوند که پوزیتیویستها بر آن تاکید دارند .غنرق
شندن در تخیلننات ،فارننله گننرفتم از واقعیننتهننا ،تمایننل بننه عننیش و هرزگننی نیننز از دیگننر
خصوریاتی است که شعر شاعران سمبولیست و شاعران منحطتر را از آن نصیب فراوان است.
شعر سیاه توللی ه وار

ایم خصوریات و فضای مهآلود و مبه و گناه فضنای مهتنابگون و

نیمه تاریک سمبولیستهاست و ه معطو

به ظلمت و اشبا و عال اسنرارآمیزی اسنت کنه

شعر سوررئالیستها را قابل تامل کرده است (همان .)619 :بنابرایم مقایسه اشنعار دو شناعر از
منظر کاربرد استعارههای مفهومی مرگ میتوانند تصنویری روشننی از تناثیر ایندئولوژی را در
ساخت و گزینش استعارههای مفهومی مرگ در ذهم مخاطبان متبادر سازد .در حقیقت پرسش-
های اساسی پژوهش ایم است که  )6آیا ایدئولوژیهای مختلف شاعران بنر سناخت اسنتعاره-
های مفهومی مرگ تاثیرگذار است؟
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 )0حوزههای مبداء استعارههای مفهومی مرگ در اشعار شاعران از چه حنوزههنای معننایی
تشکیل شده است؟ نگارنده سعی کرده است تا با کنکاش در گفتمان شعری و تحلیل اسنتعاره-
های مفهومی مرگ به پرسشهای مذکور پاسخ دهد .روش پژوهش از نو همبسنتگی اسنت و
دادههای پژوهش از منظر نظریهی گفتمانی استعاره 6چارتریس-بلک 0تجزیه و تحلینل خواهنند
شد.
 .2پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهش خاری در زمینه تاثیر ایدئولوژی بر ساخت استعاره مفهومی مرگ رنورت
نگرفته است .اما پژوهشهایی در زمینه کاربرد اسنتعارههنای مفهنومی منرگ در اشنعار برخنی
شاعران انجا شده است که از جمله میتوان به بررسی استعاره مفهومی مرگ در دینوان فنرو
فرخزاد و ناز الملائکه (نوروزی و رابحی )6936،و تحلیل اسنتعارههنای مفهنومی در اشنعار
شاملو (نجار فیروزجایی )6930،اشناره کنرد .ننوروزی و رابحنی ( )6936در بررسنی تطبیقنی
استعاره مفهومی مرگ به ایم نتیجه رسیدهاند که کاربرد استعاره مفهومی مرگ در اشعار فرخنزاد
بیشتر از اشعار ناز الملائکه بوده است .همننیم نجار فیروزجایی ( )6930در بررسی اسنتعاره
مفهومی در اشعار شاملو به برخی استعارههای مفهومی مرگ از جمله مرگ به مثابه سفر ،منرگ
به مثابه رویداد و مرگ به مثابه پرواز اشاره کرده است .چنیم پژوهشهایی به تناثیر ایندئولوژی
بر ساخت استعاره نپرداختهاند .بیشتر پژوهشهای دیگر مربوط به کارکردهای استعاره در قبنال
ایدئولوژی است که میتوان به آثار شهری ( )6936و رضاپور و آقاگلزاده ( )6936اشاره کنرد.
شهری ( )11-19 :6936در زمینه پیوند میان استعاره و ایدئولوژی دریافت شناعر ینا ادیبنی کنه
استعارههای ادبی جدیدی میآفریند ،متاثر از مدلهنای ایندئولوژیک ذهننی ،منیتوانند چشن -
اندازهای تازهای از یک مفهو را در اختیار مخاطب قرار دهد و به مفهو سازی ایندئولوژیک از
یک مفهو (کنش ،رویداد ،شیء) دست بزند .استعاره و ایدئولوژی هر دو امری شنناختیانند و
در حافظه جمعی افراد جای دارنند .رضناپور و آقاگنلزاده ( )13 :6936در زمیننه رابطنه مینان

1. discourse theory of metaphor
2. J. Charteris-Black
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استعاره و ایدئولوژی دریافتند که نقشهنای ارنلی اسنتعاره در گفتمنان رسنانهای بازنمنایی و
بازتولید ایدئولوژی و همننیم برجستهسازی و حاشیهرانی ایدئولوژیهاست.
 .3چارچوب نظری پژوهش
 .1 .3ایدئولوژی

از دیدگاه وندایک ( ،)61 :6335نظریهی ایدئولوژی چند رشتهای است .ایدئولوژی نظنامی
از باورهای گروههای اجتماعی است .نظریه ایدئولوژی در قالب مثلث مفهومی بیان میشود کنه
جامعه ،گفتمان و شناخت اجتماعی را به ه پیونند منیدهند .در اینم رویکنرد ایندئولوژیهنا
چارچوب پایه برای سازماندهی شناخت اجتماعی مشتر

بیم اعضنای گنروههنای اجتمناعی،

نهادها و یا سازمانها هستند .از ایم منظر ایدئولوژیها ه شناختی و ه اجتماعی هستند .آنهنا
اساسا" به مثابه تعامل میان بازنماییهای شناختی و فرآیندهای زیربنایی گفتمان و کنش از ینک
سو و جایگاه اجتماعی و علایق گروههای اجتمناعی از سنوی دیگنر عمنل منیکننند .فرکلنا
( )33 :6913به نقل از تامپسون ( )6331درباره سطو زبانی و گفتمانی حاوی بار ایندئولوژیک
اشاره کرده است ایم معانی هستند که گاهی به عنوان محتوا در مقابل رورت از آن یاد میشود
که بار ایدئولوژیک پیدا میکنند و غالبا" منظور از معنی ررفا" یا عمدتا" معانی واژگانی اسنت.
فرکلا

معتقد است تردیدی نیست که معانی واژگانی مه اند امنا پنیشفنر

هنا ،اشنارههنای

ضمنی ،استعارهها و انسجا که همگی جنبههایی از معنا را تشکیل میدهند ،نیز مه هستند.
 .2 .3نظریهی گفتمانی استعاره

تحلیل انتقادی استعاره امکان توریف و بررسی روابط متقابل بنیم حنوزههنای مختلنف را
ایجاد میکند .معناشناسی شناختی ،یکی از ابعاد استعاره را که توسنط تحلینل انتقنادی اسنتعاره
آشکار شده ،یعنی ترغیب و اقنا را پنهان میسازد .بنابرایم ،در بسیاری موارد انتخاب اسنتعاره
از طریق ایدئولوژی برانگیخته میشود و استعاره متفاوت ایدئولوژیهای متفاوت را منتقل منی-
کند و اسنتعارههنای یکسنان بنه روشهنای مختلنف از منظنر ایندئولوژیک بنهکنار منیرونند
(چارتریس -بلک .)011 :0221 ،جنبههای مختلف حوزه مبداء با چش انندازهای ایندئولوژیک
مختلف مطابقت دارد .دیدگاه معنایی استعاره باید با دیدگاه کاربردشناسی همنراه گنردد و اینم
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جنبه کاربردشناسی دیدگاههای شناختی یا معنایی درباره استعاره را رد نمیکند بلکه ادعنای آن
اینست که انتخاب استعاره تحنت حاکمینت ملاحظنات شنناختی ،معننایی و کاربردشنناختی و
همننیم ملاحظات ایدئولوژیک ،فرهنگی و تاریخی اسنت .نظرینهی گفتمنانی اسنتعاره مندعی
است که منابع فردی و اجتماعی بر انتخاب استعاره در گفتمان تاثیر دارند .مننابع فنردی شنامل
سه زیرمجموعه شناختی و عاطفی ،کاربردشناختی و زبانی است .منابع اجتماعی بنرای انتخناب
استعاره شامل چش اندازهای ایدئولوژیک اساسا" دیدگاههای سیاسی یا دینی و داننش تناریخی
و فرهنگی هستند ،مثلا" در گفتمان سیاسی امریکا استعارههای آتش و نور دارای ارزینابیهنای
مثبت هستند ،در حالیکه گفتمان سیاسی بریتانینا از اسنتعارههنای گیاهنان بنرای اینم کنارکرد
گفتمانی استفاده میکند و ایم مطلب با ارجا بنه تحولنات گذشنته امریکنا و تجربنه فرهنگنی
باغبانی بریتانیا قابل تبییم است .انگیزه فرهنگی ،ایدئولوژیک و عاطفی به منظور اقننا اسنتعاره
برای اهدا

ارتباطی با یکدیگر ترکیب میشوند .تقد هر ینک از ملاحظنات زبنانی ،شنناختی،

کاربردشناختی ،ایدئولوژیک ،فرهنگی و تاریخی به دو عامل شامل بررسی استعاره از منظر فرد
رمزگذاریکننده یا رمزگشاییکننده استعاره و میزان حاکمیت عوامنل آگاهاننه ینا ناآگاهاننه بنر
انتخاب استعاره بستگی دارد (همان .)013 :تحلیل انتقادی استعاره رویکردی به گفتمنان اسنت
که ما را قادر میسازد تا روشهای موجود تفکر و احساسات درباره رفتار انسانی و رابطه آن با
زبان را به چالش کشیده و همننیم روش جایگزیم اندیشه و تفکر درباره رفتار انسانی و انتقال
آن به دیگران را خلق کنی و چنیم رویکردی پتانسیل فعالسازی دانش پنهان را به ما منیدهند.
استعاره در نظریه گفتمانی استعاره در سه سطح توریف میشود که همانند سنه سنطح تحلینل
فرکلا  )6335(6است:
)6توصیف استعاره :رویکرد چارتریس -بلک دربناره تورنیف اسنتعاره عبنارت اسنت از
خوانش نمونه متون با هد

شناسایی استعارات منتخب .اندازهی نمونه متم مت یر است و اینم

استعارههای منتخب بر حسب معیارهای توریف استعاره یعنی حضور عند تجنانس ینا تننش
معنایی در سطو زبانی ،کاربردشناسی و شناختی مورد بررسی قرار میگیرنند و واژههنایی کنه
ایم معیارها را اقنا نکنند از گردونه تحلیل خارج میشوند.

1. N. Faiclough
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)2تفسیر استعاره :تفسیر استعاره شامل ایجاد و برقنراری رابطنه بنیم اسنتعارههنا و عوامنل
شناختی و کاربردشناختی تعییمکننده آنهنا اسنت و اینم مرحلنه مسنتلز شناسنایی اسنتعارات
مفهومی و نشانههای مفهومی است و در مرحله تفسیر باید ایم نکته مورد توجه قرار گینرد کنه
چقدر انتخابهای استعاری در ساخت بازنماییهای پراهمیت اجتماعی بنه طنور خلناق عمنل
میکنند.
)3تبیین استعاره :تبییم استعاره شامل توریف و شناسایی عاملینت اجتمناعی اسنت کنه در
تولید استعارهها و نقش اجتماعی آنها در اقنا  6دخیل است .شکلگینری اسنتعارات مفهنومی و
نشانههای مفهومی و همننیم تشریح ارزیابی ارلی استعارهها بر تبییم علیت اقننا اسنتعارههنا
اررار دارند .بنابرایم آن کارکرد گفتمانی استعارهها را توریف میکند که به ما اجنازه منیدهند
تا انگیزه بلاغی و ایدئولوژیک آنهنا را ایجناد و تثبینت کننی و شنواهد بنرای انگینزه بلناغی و
ایدئولوژیک ناشی از پیکره شامل استعارهها و نه ش تحلینلگنر اسنت .نقنش اقنناعی اسنتعاره
باعث ساخت پایه و اساس ایدئولوژیک و بلاغی استعارهها منیشنود و اسنتعاره جهنت کشنف
ایدئولوژی بکار میرود .تحلیل انتقادی استعاره بنظر میرسد کنه بنه عننوان پنیششنرط بنرای
دسترسی بیشتر به دانش است .شکل 6مدل گفتمانی اسنتعاره را از منظنر چنارتریس-بلنک بنه
نمایش گذاشته است.

شکل  .1مدل گفتمانی استعاره(چارتریس-بلك)222: 2002،
1. persuasion
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 )2روش پژوهش :روش پژوهش به لحاظ ماهیت و روش از نو همبسنتگی اسنت.مت ینر
معنایی ایدئولوژی به مثابه مت یر مستقل و مت ینر معننایی وابسنته نینز اسنتعاره اسنت .نگارننده
درردد است روابط بیم ایم دو مت یر را بر اساس دادههای پنژوهش از منظنر نظرینة گفتمنانی
استعاره مورد بررسی قرار دهد و معلو شود انتخاب مت یر اسنتعاره تنا چنه حند تحنت تنأثیر
ایدئولوژی است .پیکرهی پژوهش شامل اشعار احمند شناملو و فریندون تنوللی اسنت .اشنعار
شاملو شامل  61مجموعه شعری است که در ایم پژوهش تما مجموعهی اشعار مورد بررسنی
قرار گرفته است .الف) اشعار شاملو )6 :آهمها و احساس ( )0 )6903-6901مجموعه قطعنامه
( )9 )6992-6903دفتر شعر  )1 )6992( 09مجموعه هوای تازه ( :)6995-6901از زخ قلنب
آبائی ،مرگ نازلی ،سرگذشت  )5مجموعه با آینه ( :)6993-6991ماهی ،طر  ،مرثیهای بنرای
مردهگان دیگر(ارابنههنا) ،شنبانه ،از شنهر سنرد )1 ) ...لحظنههنا و همیشنه ()1 )6912-6993
مجموعه آیدا در آینه ( :)6919-6916شبانه ،سرود برای سپاس و پرستش ،پایتخت عطش (آب
ک جو .تشنگی آور به دست! )  )3مجموعه اشنعار آیندا ،درخنت ،خنجنر و خناطره (-6919
 )3 )6911مجموعه اشعار ققنوس در باران ( )62 )6915-6911مجموعه اشعار مرثیههای خا
( )66 )6913-6915مجموعه اشعار شکفتم در مه ( )60 )6913-6913مجموعه اشنعار ابنراهی
در آتش ( )69 )6950-6913مجموعنه اشنعار دشننه در دینس ( )61 )6951-6955تراننههنای
کوچک غربت ( )65 ، )6953-6951مدایح بنیرنله (اشنعار تنا سنال  )61 ،)6913در آسنتانه
( )6911-6911و  )61حدیث بیقراری ماهان (.)6913-6956
ب) اشعار توللی :مجموعههای اشعار توللی شامل شش مجموعه است که در اینم پنژوهش
تما مجموعه اشعار مورد بررسی قرار گرفته است .شش مجموعه عبارت است از  )6مجموعنه
اشننعار رهننا ( )0 )6903مجموعننه اشننعار نافننه ( )9 )6993مجموعننه اشننعار پویننه ()1 )6911
مجموعه اشعار شگر

( )5 )6959مجموعه اشعار بازگشت ( )1 )6913تازهها

در ایم پژوهش استعارههای مفهومی مرگ در پیکره اشعار شاملو و توللی مورد بررسی قرار
گرفته است که تعداد کل استعارههای مفهومی مرگ در اشنعار شناملو و تنوللی بنه ترتینب 39
مورد و  19مورد است .جدول  6و  0تعداد کل استعارهها را در هر مجموعه شنعری در اشنعار
شاملو و توللی به نمایش گذاشته است:

سال نهم
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جدول  .1استعارههای مفهومی مرگ در مجموعه اشعار شاملو

شماره

مجموعهی شعری

تعداد استعاره
مفهومی مرگ

شماره

تعداد استعاره

مجموعهی شعری

مفهومی مرگ

6

آهمها و احساس

1

62

مرثیههای خا

0

0

مجموعه 09

1

66

شکفتم در مه

2

9

قطعنامه

5

60

ابراهی در آتش

9

1

هوای تازه

69

69

دشنه در دیس

1

5

با آینه

1

61

ترانههای کوچک غربت

0

1

لحظهها و همیشه

9

65

مدایح بیرله

9

1

آیدا در آینه

5

61

در آستانه

9

61

61

حدیث بیقراری ماهان

9

آیدا :درخت و خنجر و

3

خاطره

3

1

ققنوس در باران

جدول  .2استعارههای مفهومی مرگ در مجموعه اشعار توللی
شماره

مجموعه اشعار

تعداد استعاره
مفهومی مرگ

شماره

مجموعه اشعار

تعداد استعاره مفهومی
مرگ

6

رها

01

1

شگر

60

0

نافه

61

5

بازگشت

61

9

پویه

6

1

تازهها

0

 .5تجزیه و تحلیل دادهها

در ایم بخش به ترتیب به استعارههای مفهومی مرگ مستخرج از اشعار شاملو و توللی می-
پردازی :
 .1 .5اشعار شاملو

زندگی و مرگ در شعر شاملو با دغدغههای اجتماعی و تجربههای گذشنته وی در ارتبناط
است ،ایم ارتباط که در نهایت به نفع زندگی میانجامد ،در هوای تنازه زیباسنت و آن را میاننه
چندانی با خورد و خفتی بیمقصود نیست (شاملو .)605 :6910 ،از دیگر مولفههای شعر شاملو
در برخورد با مرگ و زندگی ،کوچک شمردن مرگ است که در پی آن ،ارجمندی زندگی منی-
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آید .نگاه شاملو به مرگ آن چنان تحقیرآمیز است که گویی آن را و ضربالاجلش را به مبنارزه
میطلبد .ایم مورد در برخی از سرودههای مرگاندیشانه او ،سرودههایی که در آنها مرگ دیگنر
از قاطعیت برخوردار نیست ،بازتاب برجسته مییابد و به آنها لحنم و روالنی مبنارزهجویاننه و
حماسی میبخشد (شریعتکاشانی .)033 :6933 ،بنابرایم شعر شناملو بسنتری منیشنود بنرای
جدال دایمی بیم مرگ و زندگی و پیامد چنیم مقاومتی در برابر تاریکی و استقبال از مرگی کنه
تداو بخش زندگی است ،شکست سیاهیها و زمستان سختی است که بر عرره زندگی احاطنه
یافته است (رجبی .)623-621 :6939 ،شاملو از یک طر

منادی و طرفدار انسان مدرن اسنت

و به همیم اعتبار است که در شعر او رگههای برجسته اومانیس به چش میخورد .طنر

دو

تناقض آنجاست که او در عیم حال ،نگاه اسطورهای به انسان دارد .معلو اسنت کنه اسنطوره-
گرایی و مدرن بودن دو قطب متناقض اندیشه هسنتند (زرقنانی .)500-506 :6939 ،شناملو در
اشعار خویش استعارههای زیادی در زمینه مرگ به کار برده است که بنه بررسنی اسنتعارههنای
مفهومی مرگ در مجموعه اشعار به ترتیب زمانی پرداخته میشود:
 )6آهمها و احساس:
 ایم رقص مرگ ،وحشی و جانفرساست (شاملو.)05 :6931 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود وحشی * حوزه مبداء :موجود وحشی
 بگذار در سکوت بجنبد مرگ(.......همان.)01 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده * حوزه مبداء :موجود زنده
 در کورههای مرگ بسوزاند (همان.)96 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه کوره * حوزه مبداء :کوره
 )0مجموعه اشعار :09
 جوانهی زندگیبخش مرگ /بر رنگپریدگی شیارهای پیشنانی شنهر /دوید.....نطفنههنایخونآلود /که عرق مرگ /بر چهرهی پدرشان/قطره بسته بود.....ستارهی رندهزار خورشنید /از
افق مرگ پرحارل /در آسمان /درخشید /مرگ متکبر! .......در ضیافت مرگی از پنیش آگناه......
فردا در میعاد /تا جامی از شراب مرگ به دشمم بنوشانی (همان.)11-12 :
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* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه جوانه ،مرگ به مثابه عرق ،مرگ به مثابه افق ،مرگ به
مثابه انسان ،مرگ به مثابه ضیافت و مرگ به مثابه شراب * حوزههنای مبنداء :جواننه ،عنرق،
افق ،انسان ،ضیافت و شراب
 )9قطعنامه:
 تو نمیدانی مردن /وقتی که انسان مرگ را شکست داده است /چه زندهگیست! (شناملو،.)10 :6931
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود جاندار * حوزه مبداء :موجود جاندار
 با ساز یک مرگ ،با گیتار یک لورکا /شعر زندهگیشان را سرودند (همان.)11 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه آلت موسیقی * حوزه مبداء :آلت موسیقی
 )1هوای تازه:
 بگذار ای امید عبث یکبار /بر آستان مرگ نیاز آر (شاملو.)39 :6931 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه آستان * حوزه مبداء :آستان
 پاره ببین سکوت مرگ به ساحل /که آمده با خش و خش موج شتابان......قصنهی ننابودمیسراید با آن....
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه سکوت * حوزه مبداء :سکوت
 با مرگ نحس پنجه میفکم!  /بودن به از نبنود شندن ،خارنه در بهنار /...منر سنکوت،جوجه مرگی فجیع را /در آشیان به بیضه نشستهست! (همان.)691-699 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود نحس ،سکوت به مثابه مر و منرگ بنه مثابنه
جوجه
* حوزههای مبداء :موجود نحس ،مر  ،جوجه
 در قفل در کلیدی چرخید /رقصید بر لبانش لبخندی (همان.)693 :استعاره مفهومی :مرگ به مثابه انسان * حوزه مبداء :انسان
 اما اگرچه قافیهی زندگی /در آن /چیزی به غیر ضربهی کشدار مرگ نیسنت /در هنر دوشعر /معنی هر مرگ /زندگیست! (همان.)613 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده و مرگ به مثابه زندگی * حوزه مبنداء:
موجود زنده و زندگی
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 لیکم آن شبخیز تم پولاد ماهی گیر........تا بگیرد زاد و رود زنندگی را از دهنان منرگ (همان.)613 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه حیوان * حوزه مبداء :حیوان
 عشق مگر امشب با شوهرش مرگ وعدهی دیداری داشته اسنت ...و ایننک دستادسنت وبالابال بر نسی عبوس و مبه شبانگاه پرسه میزنند (شاملو.)010 :6931 ،
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه شوهر عشق * حوزه مبداء :شوهر عشق
 امشب عشق گوارا و دلپذیر و مرگ نحس و فجیع با جبروت و اقتدار زیر آسمان بینورو حرارت بر سرزمیم شب سلطنت میکنند ...امشب بوی تلخ سروها شعلهی عشنق و آرزوهنا
را که تازه تازه در دل مم زبانه میکشد خاموش میکند ...امشنب سنمفونی تارینک یناسهنا و
سروها اندوه کهم و لذت سرمدی را در دل مم دوباره به ه میآمیزد ...امشب از عشق و مرگ
در رو مم غوغاست (همان.)019 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود نحس و فجیع ،مرگ به مثابه انسان با جبروت
و اقتدار ،مرگ به مثابه سرو ،مرگ به مثابه سمفونی
* حوزههای مبداء  :موجود نحس و فجیع ،انسان با جبروت و اقتدار ،سرو ،سمفونی
 اما مم از مرگ به زندگی گریخته بود  .....یک چند سنگینی آرامش سناحل را در خفقنانمرگی بیجوش بر بیتابی رو آشفتهیی که به دنبنال آسنایش منیگشنت تحمنل کنرده بنود
(همان.)053-053 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود وحشتنا و مرگ به مثابه خفقان * حنوزه-
های مبداء :موجود وحشتنا و خفقان
 ظلمت ،خالی سرد را از عصاره مرگ می آکند (همان. )962 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه عصاره * حوزه مبداء :عصاره
 )5با آینه:
 مثل ایم است که میخواند مرگ /در سکوتی که غن خاننه مراسنت ......قصنه منرگ بنهگوشش گفته است ......خانه ویران! که در او حسرت مرگ /اشک میرینزد بنر هیکنل زیسنت!
(شاملو.)965-961 :6931 ،
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* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده ،مرگ بنه مثابنه قصنه و منرگ بنه مثابنه
حسرت * حوزههای مبداء :موجود زنده ،قصه و حسرت
 در ایم زنجیریان هستند مردانی که در رویایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگنربر میکشد فریاد (همان.)991 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود وحشتنا

* حوزه مبداء :موجود وحشتنا

 چه گونه مرگ /شادیبخشتر از زندگی ست! (همان.)950 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه شادی * حوزه مبداء :شادی
 مم جزیی از توا ای طبیعت بیدری ی که دیگر نه زمان و نه مرگ هیچ یک عطش مرا ازسرچشمه وجود و خیالت بینیاز نمیکند! (همان.)931 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده * حوزه مبداء :موجود زنده
 جریانی جدی /در فارلهی دو مرگ /در تهی میان دو تنهایی (همان.)933 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه تنهایی * حوزه مبداء :تنهایی
 )1لحظهها و همیشه:
 مم عشق را سرودی کرد  /پر طبلتر ز مرگ...پر طبلتر از حیات /مم مرگ را  /سنرودیکرد (حقوقی.)651 : 6930 ،
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه سرود * حوزه مبداء :سرود
 )1آیدا در آینه:
 هاج و واج مونده مردد /میون موندن و رفتم /میون مرگ و حیات (شاملو.)151 :6931 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه رفتم *حوزه مبداء :رفتم
 هرگز از مرگ نهراسیدها  /اگرچه دستانش از ابتذال شکنندهتر بنود ..../جسنتم /ینافتم /وآنگاه  /به اختیار برگزیدن /و از خویشتم خویش /بارویی پیافکندن (همان.)112 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود نحیف و مرگ به مثابه چیز کمیاب * حنوزه-
های مبداء :موجود نحیف و چیز کمیاب
 اینان مرگ را سرودی کردهاند /اینان مرگ را  /چندان شکوهمند و بلنند آواز دادهانند /کنهبهار /چنان چون آواری /بر رگ دوزخ خزیده است ....../در آستان درو سرودی چندان دلانگیز
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خواندهاند....اینان به مرگ از مرگ شبیهترند /اینان از مرگی بیمنرگ شنباهت بنردهانند (همنان:
.)119-110
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه سرود * حوزه مبداء :سرود
 به حماقتی خنده میزند که تو /از وحشت مرگ /بدان تم در دادی /:به زیستم /با غلی برپای و  /غلاده بر گردن (همان.)135 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود وحشتنا

* حوزه مبداء :موجود وحشتنا

 )3آیدا :درخت و خنجر و خاطره:
 و ریشههای فولاد  /در ظلمت سنگ /مقصدی بیرحمانه را /جاودانه در سفرند/مرگ ممسفری نیست /هجرتیست! (شاملو.)511 :6931 ،
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه هجرت * حوزه مبداء :هجرت
مم مرگ خویشتم را رازی کرد  /او را  /محر رازی (همان.)511 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه راز

* حوزه مبداء :راز

 مرگ را دیدها مم /در دیداری غمنا  ،مم منرگ را بنه دسنت /سنودها  /منم منرگ رازیستها  /با آوازی غ نا .../خوشا آن د که زنوار  /با شادتریم نیاز تن به آغوشنش کشن .../
دردا که مرگ...تجربهیی است  /غ انگیز /غن انگینز ......آری  ،منرگ  /انتظناری خنو انگینز
است /انتظاری که بیرحمانه به طول میانجامد (همان.)595-591 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه موجود ،مرگ به مثابه دنیا ،مرگ به مثابه انسان ،منرگ
به مثابه انتظار خو انگیز و مرگ به مثابه تجربه غ انگیز
* حوزههای مبداء :موجود ،دنیا ،انسان ،انتظار خو انگیز و تجربه غ انگیز
 و در ایم هنگا  /زورقی شگفتانگیز /با کنارهی بیثبات و منهآلنود /پهلنو گرفنت ... /وپاسخ زورقبان را شنید  /بر زمینهی امواج همهمهگر /که رریح و برنده بنود /بنه فرمنان منی-
مانست /آنگاه پاروی بلند را /که به داسی مانندهتر بود /بر کف زورق نهاد ....و دید که چشن
خانههایش از چش و نگاه تهی بود /و قطرههای خون /از حفرههای تاریک چشمش /بر گونه-
های استخوانی وی فرو میچکید /و غرابی را که بر شانه زورقبان نشسته بود /چنگ و منقنار/
خونیم بود....آنگاه به زورق در آمد /که آمیزهیی وه انگیز /از بستر و تنابوت /بنود و /پنروای
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بیتابی سیمابآسای موج و خیزابش نه /پس پهنهی پارو /بر تهی گاه آب /تکیه کنرد /و زورق
 /به چالاکی  /بر دریای تیره سرید (همان.)516-556 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه زورق ،موکل مرگ به مثابه زورق بان ،مرگ بنه مثابنه
غراب
* حوزههای مبداء :زورق ،زورقبان و غراب
 )3ققنوس در باران:
 مم آن مفهو مجرد را جستها .../بیهوده مرگ /به تهدید /چش میدراند (شناملو:6931 ،.)129
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه حیوان درنده * حوزه مبداء :حیوان درنده
 در آواز مم /زنگی بیهوده هست /بیهودهتر از تشننج احتضنار /:اینم فریناد بنیپنناهیزندگی /از ذرورهی دردنا یأس /به هنگامی که مرگ /سراپا عریان /بنا شنهوت سنوزانش بنه
بستر او خزیده است و /جفت فصلناپذیرش/تم /روسنبیانه /بنه تفویضنی بنیقیداننه /نطفنهی
زهرآگینش را پذیرا میشود .....که در تلاش تاراندن منرگ /بنا شنتابی دیواننهوار /بناقی ماننده
زندگی را مصر

میکند /تا مرگ کامل فرا رسد /پس زنگ بلند آواز منم /بنه کمنال سنکوت

مینگرد /سنگر برای تسلی  /آهم برای آشتی /جوهر /برای /مرگ! (همان.)195-191 :
* استعاره های مفهومی :مرگ به مثابه انسان و مرگ به مثابه جوهر * حوزه مبنداء :انسنان
و جوهر
 )62مرثیههای خا :
 جریان باد را پذیرفتم /و عشق را /که خواهر مرگ است /.و جاودانگی /رازش را /با تنو/در میان نهاد (شاملو .)152: 6931،
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه خواهر عشق * حوزه مبداء :خواهر عشق
 و عشق /مرگ رهاییبخش مرا /از تمامی تلخیها /میآکند(همان.)115 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه رهایی * حوزه مبداء :رهایی
 )66ابراهی در آتش:
 رویینه تنی /که راز مرگش /اندوه عشق و /غ تنهایی بود (شاملو.)101 :6931 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه راز * حوزه مبداء :راز
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 بدیم رسالت /دیریست /که مرگ را /فریفتها (همان.)199 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده * حوزه مبداء :موجود زنده
 نگاه کم /چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد /آن که مرگش میلاد پرهیاهای هزار شنهزادهبود (همان.)150 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه میلاد * حوزه مبداء :میلاد
 )60دشنه در دیس:
 یادش به خیر مادر ! /از پیش /در جهد بود دای تا پایهکم کند /دیوار انندوهی کنه یقنیمداشت /در دلا  /مرگش به جنای خنالیاش احندا

منیکنند.....ایم جنور وقنتهاسنت /کنه

مرگ،زله ،در نهایت نفرت /از پوچی وظیفهی شنر آورش /ملنال /احسناس منیکنند! (شناملو،
.)111 :6931
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه معمار و مرگ به مثابه موجنود زلنه * حنوزه مبنداء:
معمار و موجود زله
 از آن گونه که شاعران /با ظلمات بیعدالت مرگ خویش از طبیعت آفتاب سنخم گفتنند(همان.)130 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه ظلمات بیعدالت * حوزه مبداء :ظلمات بیعدالت
 زندگانی /دوشادوش مرگ /پیشاپیش مرگ (همان.)135 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه انسان * حوزه مبداء :انسان
 )69مدایح بیرله:
 مرگ برابر مم نشسته بود (شاملو.)315 :6931 ،* استعاره مفهومی :انسان * حوزه مبداء :موجود جاندار
 فررتی تپندها در فارلهی میلاد و مرگ (همان.)313 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه مکان * حوزه مبداء :مکان
 تو را دیگر /از شکست و مرگ/گریز /نیست (همان.)310 :* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه شکست * حوزه مبداء :شکست
 شاهد مرگ خویش بود /پیش از آن که مرگ از جا اش گلویی تر کند /اما غریو منرگ رابه گوش میشنید /در برزخ احتضار رها میکن ات تا بکشی! /ننگ حیاتات را /تلختر از زخن
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خنجر /بنشی /قطره به قطره /چکه به چکه /...تو خود اینم سننت نهنادهای /کنه منرگ /تنهنا/
شایسته راستان باشد (همان.)321 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه انسان * حوزه مبداء :انسان
 .1 .1 .5سطح اول تحلیل

بر حسب سطح اول تحلیل استعاره از منظر چارتریس-بلک،حوزههای مبنداء اسنتعارههنای
مفهومی مرگ شامل موجود زنده ،جوانه ،عرق ،افق ،انسان ،ضیافت ،شنراب ،آسنتان ،سنکوت،
انسان ،حیوان ،موجود وحشتنا  ،خفقان ،عصاره ،قصه ،حسنرت ،موجنود وحشنتنا  ،شنادی،
تنهایی ،رفتم ،موجود نحیف ،چیز کمیاب ،غراب ،جوهر ،رهایی ،راز ،میلاد ،معمار ،موجود زله،
ظلمات بیعدالت ،مکان ،شکست ،موجود ،پدیده نحس ،جوجه ،آلنت موسنیقی ،سنرود ،دنینا،
انسان ،انتظار خو انگیز ،هجرت ،راز ،خواهر عشق و شوهر عشق است .در حقیقت حوزههای
مبداء چنیم اسنتعارههنایی عمندتا" در برگیرننده حنوزه معننایی طبیعنت ،خنانواده ،موسنیقی،
دریانوردی ،سفر و حیوانات است.
 .2 .1 .5سطح دوم تحلیل

شاملو در اشعار خود مرگ را به مبارزه میطلبد و از نگاه وی مرگ موجود ضعیف همنون
جوجه است .فضای حاک بر اندیشه شاملو چنان پرتلناط و متشننج اسنت کنه از هنر اهرمنی
جهت مبارزه با ظل و ست استفاده میکند ،تا حدی که از مرگ سرودی میسازد تا از طریق آن
اعترا

خویش را نسبت به حاکمان ستمگر اعلا کند .شاملو از جمله شاعران معارر است که

نگاه آفرینشگرانه نسبت به پدیده مرگ دارد .شاملو زمانی که از مبارزه با ستمگران ناامید شنده
است و راهی جز رهایی از طریق مرگ ندارد ،سعی میکند تا از دست نااهلان بنه دامنم منرگ
پناه ببرد و در حقیقت شاملو تما تلاش و کوشش خود را جهت مبارزه با ستمگران بکار گرفته
و قبل از شکست ظالمان نمیخواهد خود را تسلی مرگ نماید .بنابرایم شاملو پیرو نگناه سنو
یعنی آفرینش گرانه است که ضمم پذیرش مرگ به عننوان ینک واقعینت هسنتی ،از زنندگی و
نعمتهای آن بهره میبرد و به دیگران ه بهره میرساند .بینش شاملو نسبت بنه منرگ باعنث
شده است که چنیم استعارههای مفهومی در زمینه مرگ بسازد.
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 .1 .2 .1 .5نقش عوامل کاربردشناختی و شناختی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ

در سالهای اولیه حیات شعری ( )6901شاملو با توجه به ایدئولوژی خود نسنبت بنه منرگ
استعاره مرگ به مثابه شوهر عشق را ساخته است .در حقیقت چنیم استعاره مفهومی بازنمنایی-
کننده ایم واقعیت است که عشق و مرگ از دو جنس مخالف هستند و حاکمیت مرگ بر عشق
با توجه به فضای اجتماعی حاک دوران شاملو امری طبیعی تلقی شنده اسنت .شناملو در دفتنر
آیدا :درخت و خنجر و خاطره که در سالهای  6919و  6911سروده اسنت ،بنه اینم مضنمون
استعاره اشاره میکند:
و در ایم هنگا  /زورقی شگفتانگیز /با کنارهی بیثبات و مهآلنود /پهلنو گرفنت .../همنه
حاکمیت و فرمان بود/که گفتی /پروای بیتابی سیماب آسای موج و خینزاباش نیسنت .../کنه
پنداشتی /کوهیست /استوار /به پهنهی دشتی .../و پاسخ زورقبان را شنید  /بر زمیننهی امنواج
همهمهگر /که رریح و برنده بود /به فرمان میمانست /آنگناه پناروی بلنند را /کنه بنه داسنی
مانندهتر بود /بر کف زورق نهاد (شاملو.)559-556 :6931 ،
شواهد موجود نشان میدهند که منرگ بنه مثابنه زورق همنه حاکمینت و فرمنان اسنت و
همننیم پاسخ موکل مرگ ه رریح و برنده است .چنیم استعارههای مفهومی نشان منیدهنند
که شاملو از آغاز حیات شعری تا سالهای  6911و  6915به حاکمیت مرگ باور داشت .اما بنا
گذشت زمان ،شاملو در دههی پنج حیات خویش استعاره مفهومی مرگ به مثابه خواهر عشنق
را ساخته است که در حقیقت نو استعاره با فضای فکری شاملو سازگار است .چننیم اسنتعاره
مفهومی بازنمایی کننده ایم واقعیت است که عشق و مرگ در حقیقت دو روی یک سکه هستند
و مه تر اینکه عشق و مرگ از یک جنس بنوده و همنزاد هسنتند .گرینز از زنندگی منجنر بنه
هجرت به سوی مرگ و گریز از مرگ دلگر شدن به زندگی است .شاملو دیگنر بنه حاکمینت
مرگ بر عشق باور ندارد و در تایید چنیم ادعایی میتوان به استعاره مفهنومی دیگنری در اینم
زمینه اشاره کرد که در حقیقت نشاندهنده اقتدار و جبروت ه عشق و ه مرگ است و هرگز
برتری مرگ بر عشق را نشان نمیدهد :امشب عشق گوارا و دلپذیر و مرگ نحس و فجینع بنا
جبروت و اقتدار زیر آسمان بینور و حرارت بر سرزمیم شب سلطنت منیکننند .چننیم ت یینر
ایدئولوژیی محصول ایم واقعیت است که شاملو بعد از شکستهای عشقی پیدرپنی در اواینل
حیات شعری و فضای زور و ستمگری و همننیم تنها ماندن در عرره مبارزه با حاکمنان زور
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مرگ را شوهر عشق میدانست و اما با رسیدن به عشق واقعی خود یعننی آیندا کن کن ت یینر
شگرفی در شاملو هویدا شد و شاملو از عشق ه جهت مبارزه بنا زور و سنت بهنره گرفنت و
بدیم ترتیب عشق جایگاه بالاتری در حیات شعری شاملو کسب نمود .به همیم خاطر بنود کنه
شاملو در شعر شبانه گفت:
خوشا آن د که زنوار  /با شادتریم نیاز تن به آغوشش کش .
بنابرایم شاملو بخاطر بیثباتی فضای اجتماعی و مشوش بودن اندیشهاش،دائما" بیم منرگ
و زندگی در حال رفتوآمد است .بنابر توریفات فوق از استعارههای مفهومی منرگ منیتنوان
نتیجه گرفت که ایدئولوژی شاملو نسبت به مرگ باعث شکلگیری چنیم استعاراتی شده است.
ایمجاست که باید به یکی دیگر از زمینههای عاطفی شعر شاملو اشاره کنی و آن موضو مرگ
و اندیشهها و تاثرات روحی ناشی از آن است .مرگ را اغلب در شنعرهای شناملو کننار عشنق
میبینی و اگرچه عشق بعدها شور و هیجانش فرو مینشیند و سرانجا در مجموعه شکفتم در
مه محو میشود ،اما مرگ باقی میماند .شاملو در اشعار مختلف سعی کرده است تنا بنه مفهنو
مرگ کالبد و جسمیت ببخشد و ایم مفهو ذهنی را ملموس و محسوس بنماید (پورنامنداریان،
 .)616-612 :6936نکته جالب در شعر شاملو تحت عنوان «سرود آن که برفت و آن کس کنه
بر جای ماند» بافت خاری است که او انتخاب کرده است تا تصویر خاری را از مرگ به مثابنه
زورق و موکل مرگ به مثابه زورقبان به نمایش بگنذارد .از منظنر سنطح دو تحلینل اسنتعاره
چارتریس – بلک میتوان دریافت که شاملو چه زیبا بیم استعاره و عوامل شناختی و همنننیم
معنای بافتی ارتباط برقرار کرده است .شاملو سعی کرده است تنا از طرینق تجربینات خنود در
کشاکش دهر و فضای توفانی اجتماعی روزگار خویش و نزدیکی چنندیم بناره وی بنه منرگ
معنای خاری از مرگ در شعر ایجاد نماید که در کنارههای بیثبات مهآلود ،زورق منرگ پهلنو
میگیرد و انسان را با خودش میبرد.
شاملو در ایم شعر به نقل از پدرش آورده است که از پایان ایم سفر منا را از نخسنت خبنر
بود .در حقیقت شاملو مرگ را به عنوان یک واقعیت هستی پذیرفته اسنت .شناملو در حقیقنت
فضای ذهنی را ساخته است که بیم مفاهی ذهنی زورق ،زورق بان و درینا در جهنان ذهنم از
یک سو و همیم مفاهی در جهان خارج از سوی دیگر انطباق نسبی برقرار شده است .امنا اینم
انطباق بیم مفاهی جهان ذهنی و جهان خارج بر حسب حوزه مبنداء اسنتعاره مفهنومی برقنرار
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شده است چرا که در زمینه پدیده مرگ بشر در عال خارج هیچ اثر و نشنانه واقعنی را تجربنه
نکرده است تا بتواند بر حسب منابع شنناختی در نظرینه شنناختی چنارتریس -بلنک در ذهنم
مفهو سازی کند .در رویکرد شناختی اساس و پایه مفهو سازی تجربیات جهان بیرون اسنت و
شاملو بخاطر نبود تصویر واقعی مرگ در جهان خارج به استعاره مفهومی متوسل شده است تنا
بتواند از طریق حوزه مبداء استعاره کنه پدیندهای ملمنوس اسنت تصنویر خارنی بنر اسناس
ایدئولوژی و ایدئولوژی خویش را به نمایش بگذارد .البته در رویکرد شناختی ارطلاحی به نا
بافتهای اعتقادی 6وجود دارد که در حقیقت ارطلاحی است که از دیرباز در فلسفه و معننی-
شناسی مورد بحث قرار گرفته است .پرسش عمدهی فلاسفه از عصر سنقراط تنا حتنی در آرای
ویتگنشتایم ،یعنی از مثال "غار" افلاطون تا به امروز اینم اسنت چگوننه انسنان منیتوانند بنه
باورهایی متکی باشد که هیچ عاملی در واقعیت جهان خارج بر آن رحه نمنیگنذارد و انسنان
برای تایید باورهایش حتی واقعیات جهان خارج را به نفع همان باورها تعبیر و تفسیر منیکنند
(رفوی .)931 :6913 ،بنابرایم شاملو از طریق بافت اعتقنادی و همنننیم اسنتعاره مفهنومی و
بدون تصویر جهان خارج از مرگ توانسته است تصویری از مرگ ارائه نماید .البته شاملو منی-
گوید :مم مرگ را زیستها  /با آوازی غ نا  .چنیم استعاره مفهومی نشان میدهد که شاملو به
نوعی مرگ را هنگا غ و اندوه تجربه کرده است و فضای اجتماعی زمان شاملو نشان میدهد
که وی هماره بیم زندگی و مرگ در حال حرکت بوده است.
زبانشناسان شناختی بر ایم باور هستند که نظریه شناختی بر مبنای ظرفیتهای ذهم بشر و
نه ظرفیت نظا های ریاضی شکل گرفته است .آنها نظریهای را مطر کنردهانند کنه ارجنا بنه
جهان خارج دارای ساختار خاص خود است که از طریق فضاهای ذهنی ،0ارتبناط دهنندههنای
بیم فضاها و برخی ارول همگانی قابل تفسیر هسنتند (فوکونینه .)ix:6331 ،9فضناهای ذهننی
ساختارهایی متمایز از ساختارهای زبانی هستند که در هر گفتمانی از طریق سرنخهنایی توسنط
ساختهای زبانی بازنمایی میشوند .عبارات زبانی اساساً فضاهای جدید ،عنارر و روابط بنیم
عنارر را میسازند که فضاسازها 1نامیده میشوند (همنان .)61-61 :بننابرایم ،تنوان و ظرفینت
1. belief contexts
2. mental space
3. G. Fauconnier
4. space builders
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شاملو در مفهو سازی در اشعار از منظر رویکرد شنناختی بسنیار قابنل ملاحظنه اسنت .امنا در
استعارههای مفهومی مرگ شاملو انطباق کامل بیم عنارر در جهان ذهم و جهان خنارج برقنرار
نیست زیرا شاملو در جهان ذهنی خود به زورق و زورقبان قدرت خاری بخشیده اسنت کنه
قابل مقایسه زورق و زورق بان در عال خارج نیست .زورق و زورقبان در فضای ذهنی شاملو
دارای حاکمیت و فرمانروایی قابل ملاحظهای هستند و همننیم زورق در چننیم فضنای ذهننی
چون کوهی استوار است .تفاوت دیگر بیم دو فضای ذهنی و جهنان خنارج در اسنتعاره پنارو
نهفته است که شاملو آن را شبیه داسی فر

کرده است :آنگاه پاروی بلنند را /کنه بنه داسنی

مانندهتر بود /بر کف زورق نهاد .نگارنده تصور می کند که شاملو با مهارت خاری بنه سناخت
چنیم استعارههایی مبادرت ورزیده است و استفاده از داس در اشعار شاملو نشان منیدهند کنه
زورق مرگ ه برنده است و از طرفی چنیم زورقی میتواند بنا اسنتفاده از پناروی داسماننند
خود محصول را درو نماید .در حقیقت زندگی از منظر شاملو به مزرعهای میماند که منرگ بنه
عنوان ابزاری برای دروی محصولات مزرعه مورد استفاده قرار میگیرد.
نکته دیگر در استعاره مرگ به مثابه زورق ایم است که شاملو در حقیقت منرگ را آمینزهای
از بستر و تابوت در نظر گرفته است :و در ایم هنگا  /زورقی شگفتانگیز /با کنارهی بیثبنات
و مهآلود /پهلو گرفت /که خود از بستر و تابوت آمیزهای وه انگیز بود .بنه نظنر منیرسند کنه
شاملو مرگ و زندگی را به عنوان سرزمیم و خشکی فر

کنرده اسنت کنه درینا حائنل بنیم

آنهاست .در اشعار شاملو از واژه دریا بسیار زیاد استفاده شده است و به نظر میرسد کنه درینا
کانون تحولات و توفانهای اجتماعی است .به عبارت دیگر تحولات اجتماعی در سطح درینای
مورد نظر شاملو اتفاق میافتد .البته چنیم بافتسازی 6توسط مخاطب مثلاً نگارنده انجنا شنده
است.
فیلمور )6336(0چنیم ارطلاحی را وضع کرده اسنت .وی اینم ارنطلا را بنرای رنحبت
کردن درباره کوشش فزایند ه شنونده به قصد تدویم بازنمایی ذهنی قابل قبولی برای متم بهکنار
برده است .در ایم بحث از دو نو بافتسازی سنخم گفتنه منیشنود :دروننی و بیروننی .9در
بافتسازی درونی ،شنونده میکوشد یک بازنمایی ذهنی برای محتوای خود متم بسنازد .دولنی
1. contextualization
2. Ch. Fillmore
3. internal & external
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و لوینسون )05 :0226(6ایم نو بافتسازی را جهان متنی شنونده 0نامیدهانند .در بافنتسنازی
بیرونی ،شنونده میکوشد آننه را که گوینده قصد دارد از طریق متم به آن نائنل شنود بفهمند.
ایم همان نیت ارتباطی گوینده است .ایم عبارت است از بافت جهان واقعی 9بنرای منتم ،ینک
بازنمایی ذهنی که در آن جهان منتم 1جنای داده شنده اسنت و بندیم ترتینب شنامل گویننده،
شنونده(ها) و تما شرایطی است که با مقصود متم مرتبط هستند( رابرتس 55 :0223 ،5به نقنل
از دبیرمقد  .)093 :6932 ،نگارنده بر اساس چنیم بافتسازی توانسنته اسنت نینت و مقصنود
مورد نظر شاملو را تفسیر نمایند کنه چننیم تفسنیری بنا سنطح دو تحلینل اسنتعاره مفهنومی
چارتریس-بلک انطباق دارد.
 .2 .2 .1 .5نقش عوامل عاطفی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ

عوامل عاطفی ه در انتخاب و ساخت استعاره مفهومی در اشنعار شناملو نقنش اساسنی را
ایفا میکنند .شاملو در شعر خویش میگوید:
پس/پدر  /زورق بان را آواز داد.../و پاسخ زورقبان را شنید .../تنها یکی /آن که خسنتهتنر
است.../و پلاس ژندهیی را بر شانههای استخوانیاش افتاده بود بر سر/کشنید...و در اینم هنگنا
نگاه مم از تار و پود ظلمت گذشت /و در رخساره او نشست /و دید که چش خانههنایش از
چش و از نگاه تهی بود /و قطرههای خنون /از حفنرههنای تارینک چشن اش /بنر گوننههنای
استخوانی وی فرو میچکید /و غرابی را که بر شانهی زورقبان نشسنته بنود /چننگ و منقنار/
خونیم بود( ...شاملو.)551-555 :6931 ،
عواطف و احساسات شاملو در قالب استعاری در ابیات فوق کاملاً مشنهود اسنت .زمانیکنه
زورقبان دستور میدهد که تنها یکی از افراد (پدر شاملو و شاملو) باید سوار زورق مرگ شود،
پدر شاملو داوطلب میشود .در اینجا چنیم استعارههای مفهومی منرگ حکاینت از عواطنف و
احساسات پدرانه نسبت بنه فرزنند دارد .همنننیم عواطنف شناملو را در از دسنت دادن پندر
مشاهده میکنی که فضای خاری از مرگ پدرش را به تصویر کشیده اسنت و هنر مخناطبی را
1. R. A. Dooley & S. H. Levinsohn
2. hearer’s text world
3. real- world context
4. text world
5. J. Roberts
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نسبت به چنیم حادثهای به اندوه وا میدارد .نکته جالب توجه در ابیات فوق سناخت اسنتعاره
مفهومی جلاد به مثابه غراب است که بر شانه زورقبان نشسته است و چنگ و منقارش خنونیم
اسنت .بنننابرایم شنناملو بننرای تصویرسننازی منرگ از تمننا پتانسننیلهننای زبننانی  ،شننناختی و
کاربردشناختی و همننیم از منابع اجتماعی نظیر ایدئولوژی استفاده کرده است و چننیم تناثیر-
گذاری منابع فردی از جمله شناختی ،کاربرد شناختی و زبنانی و همنننیم مننابع اجتمناعی از
جمله ایدئولوژی مورد تاکید چارتریس-بلک ( )0221در نظریهی گفتمانی استعاره قنرار گرفتنه
است.
 .3 .1 .5سطح سوم تحلیل

در سطح سو تحلیل ،لاز است به اهمیت منابع اجتماعی از جمله ایدئولوژی در ساخت و
گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار شاملو توجه شود .همانطوریکه در بخش مقدمه درباره
تاثیرپذیری جهانبینی و ایدئولوژی شاملو از مکاتب فلسفی غرب از جملنه اگزیستانسیالیسن و
نهیلیس و همننیم فلسفه اومانیس بحث شده است ،اندیشه شاملو متاثر از اندیشههای فلسنفی
غربی است .در اندیشه شاملو پدیدههای متناقض از جمله پوچگرایی /جاودانگی و عشق /مرگ
را میتوان به وضو مشاهده کرد .به نظر میرسد که سراسر ایدئولوژی شاعر را ایم تناقضنات
فرا گرفته است و در موقعیتهای مختلف هر یک از ایم پدیدههای متناقض برجسنتهتنر منی-
شود .پدیده مرگ در آثار شاملو به خاطر همیم تناقضات به طنور متفناوت تصویرسنازی شنده
است .شاملو در نخستیم مجموعههای شعریش یعنی قطعنامه کمتر از مرگ سخم گفتنه اسنت.
مرگ در ایم مجموعه یعنی فدا شدن در راه عقیده است که بخاطر همیم شاملو زندگی پنس از
شکست مرگ را بسیار زیبا میداند:
تو نمیدانی مردن /وقتی که انسان مرگ را شکست داده است /چه زندهگنیسنت! (شناملو،
.)51 :6913
شاملو بر ایم عقیده است که مرگ در راه عقینده پاینان زنندگی نیسنت بلکنه منرگ آغناز
زندگی دوباره یعنی جاودانگی است .اما دیدگاه شاعر نسبت به مرگ در شعر مرگ ننازلی هن
نشاندهنده مرگ طبیعی و ه نشاندهنده جاودانگی مرگ است:
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با مرگ نحس پنجه میفکم!  /بودن به از نبود شدن ،خاره در بهار/...مر سنکوت ،جوجنه
مرگی فجیع را /در آشیان به بیضه نشستهست! (حقوقی.)53-51 :6930،
شاملو در قطعه «مرگ نازلی» که بخشهایی از آن در سطور فوق آورده شده اسنت ،منرگ
را به مثابه پدیده نحس و فجیع تلقی کرده است و سپس در ادامه همان شعر بهتریم نو منرگ
را مرگ در راه عقیده میداند:
نازلی سخم نگفت  /چ و خورشید /از تیره گی برآمد و در خون نشست و رفت( .....همنان:
)53
درخشندگی ،ایثار ،زندگی بخش ،طلو و آشکار شدن در روز و غروب و پنهنان شندن در
شب ،ناپدید شدن ستارگان و ماه با ظهور و حضور خورشنید و آشنکار شندن آنهنا در غیناب
خورشید ،گرمی ،زرینی ،پیمودن ظاهری آسمان در روز ،از مشرق بیرون آمدن و در م رب فرو
رفتم و دهها جنبه دیگر از هستی خورشید از جمله استعدادها و قوتها و قابلیتهنای آن اسنت
که میتوان به اقتضای موضو به عنوان مشبه از آنها برای ساختم تصنویری بنر اسناس تشنبیه
استفاده کرد .در ایم تصویر ما نه تنها چگونه زیستم و چگونه مردن نازلی را در مییابی  ،بلکنه
احساس تکری و تعظی شاعر را نسبت به او و تصویری از محیط اجتماعی تاریکی کنه وی در
آن زاده میشود و در آن کشته میشود نیز در چنند کلمنه در منیینابی (پورنامنداریان:6936 ،
.)636-632
اما شاملو در قطعه شبانه گاهی از مرگ هراسان است و جهان پس از مرگ را خالی جاودانه
و انتظار مرگ را خو

انگیز میداند که نشاندهنده مرگ طبیعی از نگاه اوست:

اگر مرگ /همه آن لحظهی آشناست که ساعت سرخ /از تپش باز میماند/و شمعی -کنه بنه
ره گذار باد /-میان نبودن و بودن /درنگی نمیکند /خوشا آن د که زنوار  /با شادتریم نیاز تن
به آغوشش کش  .../و نگاه چش به خالیهای جاوداننه /بنر دوختنه /و تنم /عاطنل!.../منرگ /
انتظاری خو انگیز است /انتظاری که بیرحمانه به طول میانجامد(همان.)613-611 :
شاملو در ادامه در قطعه شعر بعدی شبانه از مجموعنه "آیندا  ،درخنت ،خنجنر و خناطره"
مرگ را به مثابه هجرت درنظر میگیرد که اگرچه مقصد را بیرحمانه توریف میکنند ،امنا بنه
جاودانگی مرگ اذعان میکند:
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و ریشههای فولاد  /در ظلمت سنگ /مقصدی بیرحمانه را /جاوداننه در سنفرند/مرگ منم
سفری نیست /هجرتیست! /از وطنی که دوست نمیداشت  /به خاطر نامردمانش (همان.)631 :
دوگانگی و تناقض در ایدئولوژی شاعر در شعرهایش نمایان است .شناملو گناهی عشنق و
مرگ را در ه میآمیزد:
جریان باد را پذیرفتم /و عشق را /که خواهر مرگ است /.و جاودانهگی /رازش را /با تو در
میان نهاد( .همان)091 :
عشق مگر امشب با شوهرش مرگ وعدهی دیداری داشته است( ...شاملو.)010 :6931 ،
امشب از عشق و مرگ در رو مم غوغاست (همان)019 :
شاملو در ورف مرگ پدر آن را اینگونه تصویرسازی می کند:
و در ایم هنگا  /زورقی شگفتانگیز /با کنارهی بیثبات و مهآلود /پهلو گرفت ... /و پاسخ
زورقبان را شنید  /بر زمینهی امواج همهمهگر /که رریح و برنده بود /به فرمنان منیمانسنت/
آنگاه پاروی بلند را /که به داسی مانندهتر بود /بر کف زورق نهاد (همان.)559-556 :
شاملو بخاطر ایدئولوژی متأثر از فلسنفه اگزیستانسیالیسن چننیم اسنتعارههنای مفهنومی را
ساخته اسنت کنه کاملناً ماهینت دوگاننه پنوچگرایی/جناودانگی ،امید/ناامیندی ،عشنق/مرگ و
جنگ/عشق را نشان می دهد .فلاسفه وجودی بر ایم باورند که انسان ماهیتی از پیش تعییمشنده
ندارد ،وی همیشه در حال انتخاب امکانهایی است که پیش روی اویند با ایم انتخاب هسنت
که وی ماهیت خویش را میسازد .در حقیقت در ایم فلسفه انسان موجنودی اسنت ننامتعیم و
سیال ،بدون تعریفی متعیم و از پیش تعییمشده (خطاط و اممخانی .)51: 6931 ،به باور سارتر،
مرد هنگامی که در موقعیتی خاص قرار میگیرند ،میتوانند آزادنه عمل کننند ،چنرا کنه بنرای
انتخاب در هر وضعیتی نیاز به گزینههای مشخصی وجود دارد (همان .)51 :بنابرایم شناملو بنه
تاسی از فلسفه مذکور دارای ایدئولوژی سیال و فاقد ایدئولوژی از پیش تعییمشده است و اینم
موقعیتهاست که ایدئولوژی شاملو را میسازد .چنیم ایندئولوژی سنیالی کنه در ذهنم شناملو
نقش بسته است ،منجر به ساخت اسنتعارههنای مفهنومی متفناوتی در اشنعار وی شنده اسنت.
موقعیتهای زندگی شاملو را میتوان بر اساس سه موقعیت کلان ترسی کرد :شاملو در عنفنوان
جوانی وقتی پا به عرره اجتما گذاشته است ،خطمشی مبارزه و جهاد با حکا ست گر پهلوی
را در پیش گرفت و همیشه همرزمانش را به مبارزه میطلبید .بنابرایم در اینم موقعینت کنه در
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قطعات شعری" آهم ها و احساس ،قطع نامه ،آیدا در آینه و آیندا ،درخنت ،خنجنر و خناطره"
نمایان است ،شاملو در بیشتر موارد جاودانگی مرگ را به تصویر کشیده است و بر ایم باور بود
که مرگ در راه عقیده بسیار زیباست .استعاره مفهومی مرگ در مجموعه آهنمهنا و احسناس"
مرگ به مثابه موجود وحشی" نشاندهنده عصیان و سرکشی و غضب سربازان حکومت اسنت.
شاملو در مجموعه  09با ساخت استعارههای مفهومی مرگ از جمله مرگ به مثابه جوانه ،منرگ
به مثابه افق ،مرگ به مثابه ضیافت درردد نمایش جاودانگی منرگ مبنارزانی اسنت کنه در راه
عقیده با ظل و ست دژخیمان جنگیدند و جان خنود را از دسنت دادهانند .در حقیقنت چننیم
استعارهایی نشاندهنده ایدئولوژی و جهانبینی شاملوست و اسنتعارههنای منرگ در مجموعنه
قطعنامه نیز استمرار چنیم ایدئولوژیی است .البته ذکر ایم نکته مه بنظر میرسد که در همنان
قطعات شعری خاره در شعر "مرگ نازلی" در ابتدای شعر ،شاملو مرگ را موجودی نحنس و
فجیع در نظر گرفته که حاکی از مرگ طبیعی است و اما در ادامه شعر ،نازلی اررار بر اعتنرا
و دادن اطلاعات به ماموران رژی پهلوی را نپذیرفت و چنون خورشنید از تیرگنی برآمند و در
خون نشست و رفت که نشاندهنده جاودانگی مرگ اسنت .چننیم تصناویر متفناوتی از منرگ
نشاندهنده سیالیت ایدئولوژی شاملوست.
موقعیت دو بدیم شکل رق خورد که شاملو در راه مبارزه یارانش را از دست منیدهند و
در ایم موقعیت از نامردی افراد سخم میگوید .مردی که تما شب در سننگهنای خناره گنل
میتراشید و چراغی در دست و چراغی در برابر  ،به جنگ سنیاهی منیرفنت ،اکننون در پنس
دیوارهای سنگی حماسههای پرطبلش  ،دردنا و تبآلوده و از پای درآمده ،پتک گرانش را به
سویی میافکند و به دستهایش فرمان میدهد که از ادامه کار عبث خنویش دسنت بکشنند و
اعترا

میکند که جویده شده است ،آن ه به دندان سبعیتها چرا که میپنداشته است یناران

گرسنه را در قحطسالی ایم چنیم از گوشت تم خویش طعامی میدهد ،حال آنکنه اینم یناران
دشمنانی بیش نبودهاند (پورنامداریان .)606: 6936،چنیم منوقعیتی در حینات شناعر منجنر بنه
شکلگیری استعاره مفهومی از جمله مرگ به مثابه انتظاری خو انگیز شنده اسنت کنه شناملو
آرزو میکند چون زنوار مرگ را در آغوش بگیرد .گذشنت زمنان و ناامیندی شناملو از منرد
زمانه باعث احساس پریشانی و تنهایی وی شد تا اینکه شاملو به عشق پناه برد و در هوای تازه
شاملو بیم زندگی و مرگ در نوسان است .شاملو در دوره پیشیم بهخناطر حنس مبنارزهطلبنی
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درردد ک اهمیت جلوه دادن قدرت و هیبت مرگ بنود امنا گذشنت زمنان باعنث تحنول در
جهانبینی و ایدئولوژی شاعر شد بهطوریکه شاملو در "هوای تازه" نسبت به منرگ احسناس
ترس و وحشت دارد .استعارههای مرگ در "هوای تازه" از جمله مرگ به مثابه موجنود نحنس
و فجیع ،مرگ به مثابه موجود وحشتنا  ،مرگ به مثابه خفقنان نشناندهننده تنرس و وحشنت
شاعر از مرگ است.
اما موقعیت سو پس از ایم ناکامیها و پناه شاعر به عشق (آیدا) پدیدار میشنود .در اینم
سرگشتگی و بیتکیهگناهی اسنت کنه شناعر امیند از کنفداده و دلافسنرده ،در اوج یناس و
ناامیدی ،معصومانه به عشق پناه میبرد(همان .)605 :چنیم موقعیتی عاشنقانه در حینات شناعر
منجر به شکلگیری استعارههای مفهومی از جمله مرگ به مثابه شنوهر عشنق ،منرگ بنه مثابنه
خواهر عشق و مرگ و عشق به مثابه سلطان شده است که سمفونی تاریک یناسهنا و سنروها
منجر به آمیختگی اندوه و لذت شده است .در حقیقنت سنیالیت ایندئولوژی شناملو منجنر بنه
تصاویر بسیار متفاوت رابطه مرگ و عشق شده است .در منوقعیتی خارنی شناعر از منرگ بنه
مثابه شوهر عشق یعنی حاکمیت مرگ بر عشق و در موقعیت دیگر از برابری منرگ و عشنق از
طریق ساخت استعاره مفهومی مرگ به مثابه خواهر عشنق یناد منیکنند و همنننیم در قطعنه
"سمفونی تاریک" شاعر از گوارایی عشق و نحس و فجیع بودن مرگ سخم میگوید که انگنار
شاملو پس از چشیدن طع شیریم و گوارای عشق مرگ را پاینان زنندگی منیدانند و همنواره
خواهان استمرار و تداو حیات عاشقانه است .اما بنه تندریج وقتنی شناملو بنه سنم کهولنت
نزدیک میشود و معشوقهایش را یکی پس از دیگری از دست میدهد ،تمایل نسبی بنه منرگ
پیدا میکند  .استعارههای مرگ در مجموعههای بعدی ایشان از جمله مرگ به شادی ،منرگ بنه
مثابه رهایی ،مرگ به مثابه جوهر نشاندهنده چنیم اندیشنهای در ذهنم شناعر اسنت .البتنه در
همیم مجموعه اشعار از استعارههای مرگ از جمله مرگ به مثابه ظلمات بی عدالت ،منرگ بنه
مثابه شکست استفاده شده است که در حقیقت شناملو چنارهای جنز پنذیرش چننیم مرگنی را
ندارد .در حقیقت ایدئولوژی شاملو در مجموعه ققنوس باران چننیم بنه تصنویر کشنیده شنده
است :و عشق .....سنگ برای سنگر ،آهم برای شمشیر ،جوهر برای عشق ....ایم فریاد بیپناهی
زندگی /از ذرورهی دردنا یأس /به هنگامی که مرگ /با شهوت سوزاناش به بستر او خزینده
است و /جفت فصلناپذیرش /تم /روسبیانه بیقیدانه /نطفهی زهرآگیماش را پذیرا میشنود....
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سنگر برای تسلی  /آهم برای آشنتی /جنوهر /بنرای /منرگ! (شناملو .)195-6931:199،چننیم
استعارههایی نشاندهنده ایم واقعیت هستند که تا زمانی که شاملو به عشق پناه برده بنرد ،تمنا
ابزارهای لاز از جمله سنگر و شمشیر را برای مبارزه داشته است .اما با فنروکش کنردن عشنق
شاملو ،بیپناهی زندگی و ذروهی دردنا یأس ،وی چارهای جز تسلی در برابر مرگ ،آشتی بنا
آن و پذیرش نطفهی زهراگیم مرگ را ندارد .به وضو  ،میتوان به سنیالیت ایندئولوژی شناعر
در کاربرد چنیم استعارههایی پی برد .بنابرایم دادههای پژوهش نشان منیدهند کنه ایندئولوژی
نقش بسیار مهمی در ساخت و گزینش استعارههای مفهومی در اشعار شاملو داشته است .نکتنه
مه و قابل توجه در اشعار شاملو رابطنه بنیم ایندئولوژی و عوامنل کاربردشنناختی اسنت .در
حقیقت همگرایی بیم چنیم مت یرهایی در اشعار شاملو بنه چشن منیخنورد و وقتنی عوامنل
کاربردشناختی از جمله عوامل بافتی شرایط لاز را برای در آغوش گرفتم مرگ توسنط شناملو
فراه سازند ،شاملو به استقبال مرگ میرود و وقتی عوامل کاربردشناختی شرایط لاز را بنرای
وی جهت پناه بردن به عشق فراه سازند و تما ابزارهای لاز از جمله سنگر و شمشیر بنرای
مبارزه فراه باشد ،در ایم رورت شاملو همواره درردد شکست مرگ است که چنیم روابطی
بیم مت یرها ناشی از سیالیت ایدئولوژی شاعر اسنت .امنا عوامنل عناطفی متنأثر عوامنل بنافتی
هستند .وقتی حادثهی تلخی چون مرگ پدر برای شاملو اتفاق میافتند ،عواطنف و احساسنات
وی تصویر خوفناکی از مرگ را باز میتاباند و استعارههای مرگ حارل از چنیم تصویرسنازی
از جمله جلاد به مثابه غراب و خونیم بودن چنگ و منقارش بازنماییکننده چنیم خوفی است.
 .2 .5اشعار توللی

مرگ در نگاه توللی در اثر نفوذ اندیشههای مکاتب مادیگرا در فضای فرهنگی و اجتمناعی
جامعه و تاثیرپذیری توللی از ایم اندیشهها ،بازپسیم چاره ط یان (تنوللی )53 :6913 ،و چنون
نوشدارویی متصور شده است که زخ عشقهای مرده و ناکامیهایی موجنود در دخمنه دل را
درمان میکند (توللی )631 :6913 ،و وجنود خسنته او را از دسنت بنار سننگیم ناکنامیهنا و
ناامیدیها و زندگی پر درد و رنج نجات منیدهند (تنوللی()600 :6999 ،بنه نقنل از ننوروزی
داودخانی .)639 :6936 ،در میان شاعران معارر از جمله شناعرانی کنه بنا خینا هن اندیشنی

دارند ،میتوان از فریدون توللی نا برد .توللی مجموعنه آثناری دارد بنه ننا هنای رهنا ،نافنه،
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شگر و بازگشت که بازتاب چهره اندوهبار مرگ و ناکامی را به ویژه در مجموعههای رهنا و
نافه میتوان بازجست (فلا  .)019-010 :6931 ،رها از جمله آثاری است که در کل مجموعنه
آن ،اندوه و ناامیدی و تیرگی و زشتی و نامرادی و وحشت مرگ منوج منیزنند و غن نامنهای
است سرشار از عشق رمیده و غمگیم شاعر (زریم کوب .)36 :6953 ،توللی در اشعار خنویش
به استعارههای مفهومی مرگ اشارات زیادی داشته است که در ایم بخش به ترتینب زمنانی بنه
آنها اشاره میشود:
 )6دفتر شعر رها:
 استخوان میشکند مرگ تو گوئی ز حیات /یا تنی مرده ،تکان میخورد اندر تابوت.../بنادمینالد و در پتپت غمگیم چرا  /سایه مرگ نمایان شده بر دیواری (توللی.)19-10 :6911 ،
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه حیوان درنده ،مرگ به مثابه سایه * حوزههای مبنداء:
حیوان درنده ،سایه
 راست ،چون روزنی از مرگ به غوغای حیات /دندههایش ز دل ابر ،پدیدست به چش .../خسته از مرگ ،دراندیشه مرگیست که باز /بار اندوه فرو گیردش از تیره پشت /رنجه از زینر و
ب موج گریزان فنا /دست میساید و بر جمجمه میکوبد مشت (همان.)19 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه اندوه ،مرگ به مثابه موج گریزان فنا ،منرگ بنه مثابنه
انسان
* حوزههای مبداء :اندوه ،موج گریزان ،انسان
 راه دیار مرگ  /راه جهان راز (همان .)32:موی سپید ،پرچ تسلی برکشید /دیدار منرگ،تیر ستیز از کمان گرفت (همان .)35:با مم بمیر ،زانکه بنه جنز در پنناه منرگ /جاویند ،عشنق
هینکسی در زمانه نیست (همان.)622:
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه دیار ،مرگ به مثابه جهان راز ،مرگ بنه مثابنه انسنان،
مرگ به مثابه سفر ،مرگ به مثابه تیرکمان ،مرگ به مثابه پناه
* حوزههای مبداء :دیار ،جهان راز ،انسان ،سفر ،تیرکمان ،پناه
 بگذار و بگذر از ایم راز سینهسوز /کایم اژدر سیاه /پینان ز سنگسار گرانبار سال و مناه/در جستجوی راه فرو بسته گریز /بس نیش آتشیم که به دل میزنند هننوز .../بنا سناز و بنرگ
مرگ /با توشههای پهنه پر جوش رستخیز (همان.)661-665 :
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* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه راز سینهسوز ،مرگ به مثابه اژدر سیاه ،مرگ بنه مثابنه
ساز و برگ
* حوزههای مبداء :راز سینهسوز ،اژدر سیاه ،ساز و برگ
 دره مرگ /دور شو ! دور از ایم راه تباه! شا خونیم شد و خورشید نشست /تو چه داننیکه د ریم دره پر شیب و شکست /ایم هیولای سیاه /چیست کاویخته از دور به راه تنو نگناه... /
که فرو مرده و پوسیده در ایم دشت خموش /وندر آن تیره م ار ..../دور شو از دل ایم دره کنه
ایم کوه فسون خیز بلند /رازها دارد از آن کهنه هراس .../دور شو ،دور ،که در سینه آن چشنمه
خشک /گرزه مارست که چنبر زده بر دامم سنگ /تشنه جان تو تا از بم دندان ستیز /بنه یکنی
گا  ،فرودو شیشان بار شرنگ! /پای چالا کم ،ایم سایه اوسنت! /نقنش آن اهرمنسنت اینکنه
افتاده به سنگ (همان.)609-606 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه مار ،مرگ به مثابه دره پرشیب و شکسنت ،منرگ بنه
مثابه هیولای سیاه ،مرگ به مثابه دشت خموش ،مرگ به مثابه م ار ،مرگ بنه مثابنه گنرزه منار،
مرگ به مثابه اهریمم
* حوزه های مبداء :مار ،دره پرشیب و شکست ،هیولای سیاه ،دشت خموش ،م نار ،گنرزه
مار ،اهریمم
 )0دفتر شعر نافه:
 چنگ غ بودی و جز پنجه مرگت ننواخنت (تنوللی .)610 :6911 ،منرگ منم بازپسنیمچاره ط یان منست (همان .)611 :شاد که مرگ تیره دریم شنا سنرمه فنا  /بینرون کشند دو
چش و دمد بر چرا مم (همان .)630 :دریای تیره ،میکشدش هر زمان به کنا  /چنون اژدری
گرسنه ،که بیند شکار خویش .../و ز ژرفای ظلمت گرداب پرهراس /چنگنال منرگ تینره بنی-
فشرده دامنش (همان.)631 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه حیوان درنده ،مرگ به مثابنه بازپسنیم چناره ط ینان،
مرگ به مثابه دریای سیاه ،مرگ به مثابه اژدر گرسنه ،مرگ به مثابه گرداب پرهراس
* حوزههای مبداء :حیوان درنده ،بازپسیم چاره ط یان ،دریای سیاه ،اژدر گرسننه ،گنرداب
پرهراس
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 تا روزگار تجربه آید به سر-دریغ  /عفریت مرگ خنده زند" :روزگنار نیسنت!" (همنان: .) 061وای! باز ایم سایه آمد تا در آویزد به جان  /دست ساید بر تن بر خا ریزد اسنتخوان /
تم به ابری پوشیده است و چشمش در سیاهی /میدرخشد چون فروزان مشعلی در دیدگان .../
پنجه خونیم به خون شستهست و میجوید نشان  /دل ،ز قهر آکنده تنا نوشند چنو جنادویی ز
خون  /لب ،به زهر آلوده تا بوسد چو عفریتی دهان  /سایه مرگ است ایم ،مرگ مم است اینم
سایه کامشب /همنو ج دی نوحهخوان ،پر میزند بر آشیان  .../هان برانیدش که کند از ریشنه
بنیاد حیات  /هان بداریدش که برد از سینه قلب خونفشان (همان.)063-063 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه عفریت ،مرگ به مثابه سایه ،منرگ بنه مثابنه موجنود
جاندار ،مرگ به مثابه مشعل فروزان ،مرگ به مثابه حیوان درنده ،مرگ به مثابه ج د
* حوزههای مبداء :عفریت ،سایه ،موجود جاندار ،مشعل فروزان ،حیوان درنده ،ج د
 )9دفتر شعر پویه:
 مرگ آخر درکشد زیم پرده نیز /وای از آن زیبا که نازیبا گذشت (توللی.)091 :6911 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود وحشتنا

* حوزه مبداء :موجود وحشتنا

 )1دفتر شعر شگر :
 آهوی تو ریاد  ،اگر مشک تر نیست /مسپار ،به سر پنجه خونریز پلنگ ! (توللی:6911 ، .)969فرا پیش چشم  ،خروشنده آبی /که گرداب مرگ است و پایان جوها! (همان .)012 :گنر
مرگ تو کوته نکند دست تو ،زیم عمر /یاری که خیانت نکنند بنر تنو ،کندا اسنت؟ (همنان:
 .)035مرگ را بر در به چشمی خونفشان دیدن مدا  /وندریم هنگامه خود را بر در دیگنر زدن!
(همان .)920 :خواهان تو شیریم لب ای مرگ دلاویز /بشتاب و سبکبار کم از ننگ درنگن / ....
جان چو گرفتی به یکی بوسه فروکوب /مستانه چو مینای تهی بر سر سنگ ( همان.)969 :
* استعارههای مفهومی :مرگ به مثابه پلنگ ،مرگ به مثابه گرداب ،منرگ بنه مثابنه موجنود
قوی ،مرگ به مثابه موجود خونآشا  ،مرگ به مثابه موجنود شنرور * حنوزه مبنداء :پلننگ،
گرداب ،موجود قوی ،موجود خونآشا  ،موجود شرور
 )5دفتر شعر بازگشت:
 همان به ،که پیمانه کوب به سنگ /که آغنوش منرگ اسنت ،درمنان منم (تنوللی:6911 ، .) 993زندگی بر زندگان بار است و بس /مرگ ما ،آن سوی دیوار است و بنس! (همنان.)952:
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شتاب ای فریدون به مردن رواست /گر آن مرگ خوش بیدرنگ آید ! (همنان .)951:آن منرگ
خوش ،به کا فریدون فرو فرست /ای دا سینه ،با خوش آرزوی تو (همان.)910 :
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود جاندار * حوزه مبداء :موجود جاندار
 مم نه آن مرغ که جز بر شاخ آزادی سراید /مرگ مم قفلنی کنه دوران بسنته ایننک بنردهان  .خیره گرگی چون تهمتم رخت چوپان کرده بر تم /کانندریم شنادی شنریک  ،ونندریم
وادی شبان ! (همان .)915 :ور من کو مرگ دهشتزای مم؟ /مرگ ما بر ما نیابد چیرگی /ورنه
خود روزی بود در تیرگی! (همان.)952 :
* استعاره های مفهومی :مرگ به مثابه قفل ،مرگ به مثابه گرگ ،مرگ به مثابه شنبان ،منرگ
به مثابه موجود دهشت زا ،مرگ به مثابه موجود ضعیف * حنوزه مبنداء :قفنل ،گنرگ ،شنبان،
موجود دهشتزا ،موجود ضعیف
 )1دفتر شعر تازهها:
 گرش نوشدارو ،فرست به مرگ /به دور افکند ،جا درمان مم! (توللی.)120 :6911 ،* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه بیماری * حوزه مبداء :بیماری
 چه همرهان که دریم گیرودار مرگ و حیات /به نا پا تو بر موج روانه شدند! (همنان:.)933
* استعاره مفهومی :مرگ به مثابه موجود زنده * حوزه مبداء :موجود زنده
 .1 .2 .5سطح اول تحلیل

حوزههای مبداء استعارههای مفهومی فوق شامل موجود زنده ،بازپسیم چاره ط یان ،قفنل،
گرگ ،شبان ،موجود دهشتزا ،موجود ضعیف ،موجود قوی ،موجود خونآشا  ،موجود شرور،
موجود وحشتنا  ،حیوان درنده،سایه ،موج گریزان فنا ،جهان راز ،سفر ،تیرکمان ،پناه ،راز سینه
سوز ،اژدر سیاه ،اژدر گرسنه ،مار ،دره پرشیب و شکست ،هیولای سیاه ،دشت خمنوش ،م نار،
گرزه مار ،اهریمم ،گرداب ،عفریت ،ج د ،پلنگ ،انسان و بیماری اسنت .بننابرایم حنوزههنای
مبداء استعاره مفهومی مرگ در برگیرنده حوزههای معنایی حیوانات ،طبیعت ،اهریمم و جننگ
است.
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 .2 .2 .5سطح دوم تحلیل

سطح دو در رویکرد نظریه گفتمانی استعاره چارتریس-بلک شامل تفسیر اسنتعاره اسنت
که لاز است در ایم سطح تاثیر منابع فردی از جمله شناختی و عاطفی ،کاربردشناختی و زبانی
بر ساخت و انتخاب استعاره مفهومی مرگ در اشعار توللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
گیرد:
 1 .2 .2 .5نقش عوامل کاربردشناختی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ

شواهد و دادههای پژوهش نشان میدهد که توللی تجربینات خارنی از منرگ را در قالنب
استعارههای مفهومی بیان کرده است .وی مرگ را بر اساس بافت اعتقنادی آن چننان در قالنب
استعاره مفهومی توریف کرده است که انگار فضای سهمگیم و وحشتناکی بر سر حینات بشنر
سایه افکنده است .وی مرگ را در قالب بافت موقعیتی خاری از جمله دره پرشیب و شکسنت
معرفی کرده است که در ایم دره سهمنا

حیوانات درندهای چون هیولای سیاه و گرزه مار بنر

دامم سنگ چنبر زده است و با دندان ستیز خود در حال بلعیدن انسنان اسنت .تنوللی در اینم
بافت به انسانها هشدار میدهد که با پای چالا از ایم اهریمنان ،عفریتها و غولهای فرینب
بگریزند .شاعر در شعر دره مرگ فضای مفهومی خاری را به تصویر کشنیده اسنت کنه چننیم
درهای در ذهم شاعر با هیچ درهای در جهان خنارج همخنوانی و همسنویی نندارد .چننیم دره
مرگی بازنماییکننده ترس عجیب و غریب شاعر از مرگ است و تا جاییکه برای شاعر امکان-
پذیر بود از پدیدههای وحشتنا استفاده کرده است که بشر از شنیدن ننا آنهنا وحشنت دارد.
همننیم توللی در شعر مرگ تصویر خاری را به نمایش گذاشته است که مرگ به مثابنه سنایه
دائما" در حال کینهورزی و دشمنی نسبت به بشر است و با پنجنه خنونیم و لنب زهرآلنود در
ردد ریشهکنی بنیاد حیات آدمی است.
نکته قابل توجه در اشعار تنوللی کناربرد اسنتعارههنای مفهنومی منرگ در حنوزه معننایی
حیوانات درنده از جمله هیولنای سنیاه ،پلننگ ،منار و اژدر سنیاه و همنننیم عنارنری ماننند
عفریت ،اهریمم و غول فریب است که دو مفهو درندهخویی و فریب و گمراهنی را بازنمنایی
میکنند .در حقیقت نیت و مقصود شاعر در بکارگیری چنیم عنارری هشدار بنه بشنر دربناره
ماهیت درنده خویی و فریب مرگ است .توللی برای تصویرسازی هولنا منرگ سنناریویی را
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در قالب دره طراحی میکند تا مخاطبان شعرش بتوانند با استفاده از دانش پیشیم فهن درسنتی
از مرگ کسب نمایند .چنیم سناریوهایی در گفتمان برای فه بیشتر مخاطبان ضروری اسنت و
در حقیقت یکی از راهبردهای ارتباطی محسوب می شود زینرا فقندان چننیم سنناریوهایی در
گفتمان باعث قطع ارتباط بیم نویسنده و خواننده و ینا سنوءتفناه خوانننده نسنبت بنه نینت
نویسنده میگردد .بنابرایم ،توللی در توریف مرگ چارهای جز ساخت استعاره از طریق طر -
ریزی سناریو ندارد .هایمز )6310(6و کنل )6339(0درباره توانش ارتباطی اشاره کردند کنه اینم
توانش شامل توانش زبانی ،توانش اجتماعی زبان ،گفتمانی و راهبردی است .به عبنارت دیگنر،
در ذهم گویشوران زبان ایم چهار توانش به رورت ذاتی وجنود دارد و وجنود آنهنا در ذهنم
منجر به فه متم میشود .بنابرایم خواننده با خوانش اشعار توللی از طریق چهار تنوانش منی-
تواند به فه نیات و مقصود وی پی ببرد .زبان شعر توللی پر از استعارههای زبانی است کنه در
برخی اشعار از جمله دره مرگ و مرگ به وضو قابل مشاهده است .در اشنعار تنوللی رابطنه
تنگاتنگی بنیم زبنان و جامعنه وجنود دارد و تصنویرپردازی شناعر در زمیننه منرگ حناکی از
ایدئولوژی خاص وی نسبت به مرگ در روزگار خویش است و از طریق بافت اجتمناعی منتم
می توان به اوضا اجتماعی آن دوران پی برد .گفتمان ه سه زیادی در شناخت فکری شناعر
ایفا میکند و استعاره یکی از راهبردهای ایدئولوژیک جهت فه نیات شاعر است.
 .3 .2 .5سطح سوم تحلیل

سطح سو تحلیل استعاره شامل تبییم استعاره در بافت اجتماعی است که لاز اسنت تناثیر
منابع اجتماعی از جمله ایدئولوژی در ساخت و انتخاب استعاره مفهومی منرگ منورد بررسنی
قرار گیرد :حوزههای مبداء استعارههای مفهومی در مجموعه اشنعار تنوللی شنامل حنوزههنای
معنایی حیوانات درنده از جمله اژدر سنیاه ،اژدر گرسننه ،منار ،هیولنای سنیاه ،ج ند ،پلننگ و
اهریمم از جمله اهریمم ،عفریت و طبیعت از جمله موج گریزان فنا ،دره پرشیب و شکسنت،
دشت خموش و م ار نشاندهنده ایم است که توللی بنه شندت تحنت تناثیر اندیشنه بنودلر و
رمانتیس سیاه و احساساتگرا بوده است که علاوه بر داشتم همه عنارر دو رمانتیس طبیعنت-
گرا ،متعالی و متعار

و اجتماعی به جهت پارهای ویژگیها با آنها متفاوت است .آن ویژگیهنا
1. Hymes
2. canale
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شامل طبیعتگرایی در حد استحاله در آن و توریف و تشریح جزئینات منناظر طبیعنی ،ایجناد
فضاهای آگنده از اشبا و اروا دهشتانگیز ،منرگاندیشنی ،حنزن و ناامیندی شندید ،خلنق
فضاهای کابوسوار و پر از خشونت و پرخاش ،پرداختم به مسائل اروتیک و زمینههنای گنناه-
آلود و شیطانی است (خاکپور و اکرمی .)091 :6933 ،رمانتیس افراطی و احساساتگنرا کنه بنا
توللی شرو شده بود به وسیله نادرپور به حد اعلای تکامل خود میرسد (همان .)091 :تنوللی
از حوزههای معنایی طبیعت و حیوانات درنده در ساخت استعارههنای مفهنومی منرگ اسنتفاده
کرده است که حوزههای معنایی مذکور جهت خلق فضاهای وحشنتنا و دهشنتانگینز بکنار
گرفته شدهاند .همننیم شاعر از حوزه معنایی اهریمم جهت خلق فضای گناهآلود و شنیطانی از
مرگ استفاده کرده است که همگی نشاندهنده تاثیرپنذیری جهنانبیننی و ایندئولوژی شناعر از
رمانتیس سیاه و احساساتگرا و همننیم نشاندهنده نقنش ایندئولوژی در سناخت و گنزینش
استعاره های مفهومی مرگ است .همننیم از استعارههای مفهومی مرگ چننان بنر منیآیند کنه
توللی نگاه مرگگریزانه دارد .وی با نکوهش و نفرت به مرگ مینگرد و برای رهایی از چنگال
مرگ تلاش میکند تا در ایم زندگی ناخواسته ،داد عمر را از زنندگی بگینرد و جهنان دیگنر را
فرو نهد .توللی مرگ را راه تباه ،دره شکست و موج گریزان فنا در نظر گرفته اسنت کنه چننیم
استعارههایی حکایت از نفرت و تنفر شاعر از مرگ دارد .نوروزی داودخنانی ( )631 :6936در
زمینه اشعار توللی اشاره کرد که اغلب تصویرگریهنای تنوللی از منرگ همننون سناختارهای
فکری و ذهنی او درباره مرگ ،نیستی و نابودی را به ذهم تبنادر منیکنند و همنواره رنگنی از
حالات یاس و ناامیدی و درون تیره و تار پر از وحشت شاعر را با خود دارند .اجزاء و عنارنر
ایم تصاویر در مجمو از پدیدههای خوفنا

و تیرهگون طبیعت گرفتنه شندهانند و بنه ننوعی

دیدگاه شاعر و حالات باطنی او را در برابر چشمان خواننده به نمایش میگذارند.
فضای اجتماعی در روزگار توللی ه مشابه با روزگار شناملو اسنت .پنس از کودتنای 03
مرداد به موازات فضای مسمو و خفقانآور آن ،اندیشنهورزان و روشنمفکنران ایراننی تمنامی
آرمانهای خود را برباد رفته میبینند و دلافسردگی و مرگاندیشی در جامعنه روشنمفکنری و
در شعر و ادب فارسی ریشه دواند (خاکپور و اکرمی .)095 :6933 ،مجموعنه اشنعار تنوللی از
رها گرفته تا بازگشت اغلب از جهت محتوا در حک غ نامهای است آگنده از انندوه ،وحشنت
مرگ ،ناامیدی ،خستگی و ناکامی (همان .)091 :غلبه تمنیات جسن بنر جنان در شنعر تنوللی

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

990

غالبا" معطو

شمارة /8پیاپی 91

به ایم وجه از خصوریات شعر بودلر اسنت کنه در برخنی از کتنابهنای او –

پویه -کار را به افراطکاری میکشاند .تسری و تشدید درونمایههایی همنون منرگ و نومیندی
در شعرهای توللی به ویژه در مجموعه شعر "نافه" ناظر بنر رویندادهای تناریخی جامعنه نینز
هست که کودتای  03مرداد  6990یکی از برجستهتریم آنهاسنت .منرگ اندیشنیهنای "رهنا"
گرچه بیارتباط با فضای کلی جامعه نیست ،اما سنه مینرا

شنعر بنودلر در آن بیشنتر اسنت

(باباچاهی .)066-062 :6932 ،نکته قابل توجه در بررسی استعارههای مفهومی مرگ در اشعار
توللی ایم است که وقتی فضای اجتماعی روزگار شاعر توفانی میشنود و دیگنر شناعر آسنتانه
تحملش از سختیهای روزگار لبریز میشود ،ایدئولوژی وی به مرگ ه ت ییر منیکنند و دیگنر
تنفری نسبت به مرگ ندارد و بلکه سعی میکند مرگ خوش را در آغوش بگیرد:
همان به ،که پیمانه کوب به سنگ /که آغوش مرگ است ،درمان منم (تنوللی.)993 :6911 ،
زندگی بر زندگان بار است و بس /مرگ ما ،آن سوی دیوار است و بس!(همنان .)952 :شنتاب
ای فریدون به مردن رواست /گر آن مرگ خنوش بنی درننگ آیند ! (همنان .)951 :آن منرگ
خوش ،به کا فریدون فرو فرست /ای دا سینه ،با خوش آرزوی تو (همان .)910 :شاد کنه
مرگ تیره دریم شا سرمه فا  /بیرون کشد دو چش و دمد بر چنرا منم (همنان .)630 :داده-
های پژوهش نشان میدهد که اگرچه مرگاندیشی توللی متاثر از اندیشه بودلر و رمانتیس سیاه
و احساساتگرا است ،اما در شرایط سخت روزگار نیز شاعر به سنوی منرگ شنتاب منیکنند.
توللی ( )959-956 :6911در برخی اشعار از رنج زمانه سخم میگوید :به هر د بلنایی عجنب
نو به نو /ازیم چرخ فیروزه رنگ آید ......جهان موج درد است و مم اوج درد /مقنامی تنا کنس
به جنگ آید !...کنون کاندریم موج هستی ،مدا  /هراس نفیر نهنگ آید ! و شاعر در پایان اینم
قطعه شعر به مرگ اشاره میکند :شتاب ای فریدون ،به مردن رواست /گر آن مرگ خوش بنی-
درنگ آید (همان .)951 :بنابرایم شاعر در چنیم موارد بحرانی و بم بستی چارهای جز شنتاب
به سوی مرگ ندارد و خوشحال و شاد است که مرگ تیره دو چش وی را میدرد .در حقیقنت
میتوان نتیجه گرفت که بافت موقعیت ه در ساخت و گنزینش اسنتعاره نقنش اساسنی دارد.
نکته حائز اهمیت در پژوهش حاضر تعامل بیم ایدئولوژی و عوامنل کاربردشنناختی در اشنعار
توللی است که از یک سو در اکثر اشعار وی همگرایی بیم ایدئولوژی و عوامل کاربردشنناختی
از جمله بافت موقعیت و بافت اجتماعی برقرار است و درحقیقت تأثیر چنیم بافتهنایی را در

سال نهم

نقش ايدئولوژی در ساخت و گزينش استعاره مفهومی مرگ در ...

991

ساخت استعاره مرگ در تحلیلها مشاهده میکنی و از سوی دیگر در برخی موارد رابطنه بنیم
ایدئولوژی و بافت کاملا" معکوس میشود که در حقیقت تنوللی بنه خناطر شنرایط بحراننی و
سخت روزگار مرگ را در آغوش میگیرد.
 .6نتیجهگیری

شاملو ( )6913-6921و فریدون توللی ( )6911-6033بعد از نیمنا یوشنیج از پیشناهنگان
تحول شعر فارسی در قرن اخیر هستند .علیرغ اینکه هر دو شناعر در ینک دوره زمنانی و در
یک فضای اجتماعی میزیسته اند ،دارای ایدئولوژیهای متفاوتی نسبت به مرگ هستند .شناملو
ایدئولوژی آفرینشنگرانه نسبت به مرگ دارد و اما توللی ایدئولوژی مرگسنتیزانه دارد .چننیم
ایدئولوژیهای متفاتی باعث شکلگیری استعارههنای مفهنومی متفناوتی در زمیننه منرگ شنده
است .دادههای پژوهش نشان میدهد که اکثر استعارههای مفهومی مرگ در اشعار شاملو مربوط
به حوزه معنایی طبیعت ،خانواده و موسیقی هستند .استعارههای مفهومی مرگ در اشعار شناملو
حکایت از عواطف و احساسات پدرانه نسبت به فرزند دارد .همننیم عواطنف شناملو را در از
دست دادن پدر مشاهده میکنی که فضای خاری از مرگ پدرش را به تصویر کشنیده اسنت و
هر مخاطبی را نسبت به چنیم حادثهای به اندوه وا میدارد .نکته جالب توجنه در ابینات فنوق
ساخت استعاره مفهومی جلاد به مثابه غراب است که بر شانه زورقبان نشسته است و چننگ و
منقارش خونیم است .اما اکثر استعارههای مفهومی منرگ در اشنعار تنوللی مربنوط بنه حنوزه
معنایی حیوانات درنده و اهریمم هستند که بازنماییکننده خوی درندگی و فریب مرگ اسنت.
در اشعار توللی کاربرد استعارههای مفهومی مرگ در حوزه معننایی حیواننات درننده از جملنه
هیولای سیاه ،پلنگ ،مار و اژدر سیاه و همننیم عنارری مانند عفریت ،اهریمم و غنول فرینب
است که دو مفهو درندهخویی و فریب و گمراهی را بازنمنایی منیکننند .در حقیقنت نینت و
مقصود شاعر در بکارگیری چنیم عنارری هشدار به بشر درباره ماهیت درندهخنویی و فرینب
مرگ است .همننیم ،دادههای پژوهش نشان میدهد که نقش عوامل کاربردشناختی در ساخت
و گزینش استعاره در اشعار شاملو و توللی برجسته است و اما درباره نقش عناطفی در سناخت
و گزینش استعاره مفهومی مرگ میتوان گفت کنه در اشنعار شناملو رگنههنایی از عواطنف و
احساسات در ساخت استعاره مفهومی مرگ نقشآفرینی منیکننند و نگارننده تناثیر عواطنف و
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احساسات توللی را در ساخت استعاره مفهومی مرگ در اشعارش مشاهده نکرده است .بنابرایم
یافتههای پژوهش نشان میدهند که ایدئولوژی اهمیت زیادی در ساخت و انتخاب اسنتعاره در
متون ادبی دارد و همننیم منابع فردی از جمله عوامنل شنناختی و عناطفی ،کاربردشنناختی و
زبانی ه در ساخت استعاره در متون ادبی حائز اهمیت هستند.
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